
 

 

 

 للعضو المرشحالبيانات الشخصية .1 
 عبداهلل بن جاسر املاضي االسم الرباعي

 سعودي اجلـنسـيـــــــــــــة
المرشح للعضو المؤهالت العلمية   .2
 اجلهة املاحنةاسم  ى املؤهلتاريخ احلصول عل التخصص املؤهل م
 دو عسجامعة امللك  1991 حماسبة بكالوريوس بكالوريوس ريوسو بكال          1

 ماجستري 2
 التنفيذي األعمال إدارة

EMBA 
 جامعة امللك عبدالعزيز 2112

 المرشح للعضو العمليةالخبرات .3 
 جماالت اخلربة الفرتة

 لالستشارات تراء لألعمال الرئيس نائب 2112
 سابك الكيميائية، أعمال وحدة ، MTBE العاملية األعمال مدير 2112-2112
 سابك الكيميائية، أعمال وحدة ميثانول، العاملية األعمال مدير 2119-2112
 سابك ،الكيماويات وحدة يف األمداد سلسله تطبيق مشروع قيادة 2119-2111

 الواحدة سابك مشروع فريق عضو 2119
 التابعة سابك شركات حدىإ الرازي، شركة للميثانول السعودية جملس عضو

 األهلية اجلبس شركة إدارة جملس عضو
 التابعة سابك شركات إحدى الرازي شركة أدارة جملس أعمال ةجلن عضو
 التابعة سابك شركات إحدى سيناء أبن شركة أدارة جملس أعمال ةجلن عضو

 التابعة سابك شركات إحدى صدف شركة أدارة جملس أعمال ةجلن عضو
 التابعة سابك شركات إحدى البريوين شركة أدارة جملس أعمال ةجلن عضو

 األهلية اجلبس شركةل املراجعة ةجلن ترأس
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 للعضو المرشحالبيانات الشخصية .1 
 الشنيفي محد بن صاحل االسم الرباعي

 سعودي اجلـنسـيـــــــــــــة
المرشح للعضو المؤهالت العلمية   .2
 اجلهة املاحنةاسم  ى املؤهلتاريخ احلصول عل التخصص املؤهل م
 جامعة امللك سعود 1991 حماسبة بكالوريوس بكالوريوس ريوسو بكال          1

 MBA 1991 ماجستري 2
جامعة سينت لويس، 

 املتحدة الواليات
 األمريكية

 2112 احملاسبة املالية واملراجعة دكتوراه 3
، أتالنتك فلوريداجامعة 

 املتحدة الواليات
 األمريكية

 المرشح للعضو العمليةالخبرات .3 
 جماالت اخلربة الفرتة

 القانونيني للمحاسبيني السعودية اهليئة ادارة جملس عضو 2111-2111
   للتأمني التعاونية شركةيف  املراجعة جلنة عضو 2112-2111
 لالستثمار رنا بشركة Saudi Equity Fund إدارة جملس رئيس 2112-2119
 (STC) السعودية االتصاالت شركة مستشار 2112-2112
 للمحاسبة السعودية اجلمعية ادارة جملس رئيس 2112-2111

 املتحدة الواليات يف أتالنتك فلوريدا جبامعة -احملاسبة بقسم التدريس هيئة عضو 2111-2112
 األمريكية

 بالرياض الراشد مبكتب مساعد مراجع 1991-1991
 بالرياض SAAFAH اخلريية سعفة مؤسسة ادارة جملس عضو



 

 

 الطيار شركة املراجعة جلنة عضو
 للتأمني سوليدريت شركة املراجعة جلنة عضو

 سار شركة املراجعة جلنة عضو
 التجاري االهلي البنك, املراجعة جلنة عضو

 العهد ويل مسو ديوان, سابق مستشار
 سعود امللك جامعة, احملاسبة قسم, االعمال ادارة كلية, مشارك استاذ

 الداخليني للمراجعني السعودية اجلمعية ادارة جملس عضو
 


