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ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•بذل كافة االمكانيات المتاحة لخدمة مساهمي شركة االدالء
•تقديــم كافــة الخدمــات واالمكانيــات لوضــع االهــداف والخطــط
االســتراتيجية المتوافقــة مــع رؤيــة ٢٠٣٠
•الدعــم فــي تكويــن روح الفريــق الواحــد لتقديــم كافــة الخدمــات
لحجــاج بيــت اهلل الحــرام

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

•المســاعدة فــي تحقيــق وتنفيــذ الخطــط المرجــوة مــن اهــداف
اســتراتيجية واهــداف ســنوية للوصــول الــى رؤيــة شــركة لــادالء
•االشــراف ورقابــة وتنظيــم جميــع الخطــط واللوائــح واالنظمــة داخــل
شــركة لــادالء واالنظمــة واللوائــح مــع االدارات الحكوميــة ذات
العالقــة اهمهــا وزارة الحــج
•الدعــم والمســاعدة فــي توزيــع الســلطات والمســئوليات بيــن
الرؤســاء بيــن جميــع المســتويات االداريــة بحيــث يتعــرف كل شــخص
علــى الجــزء الــذي يخصــك

سنوات الخبرة ( 25سنة)

•تــم فــي الســابق العمــل فــي المؤسســة االهليــة لــادالء بهــدف
خدمــة حجــاج بيــت اهلل الحــرام فــي بعــض المكاتــب الميدانيــة مثــل
مكتــب الجزائــر وتونــس ومكتــب افريقيــا الغيــر عربيــة
•ســبق ان تــم عملــي وانظمامــي الــى لجنــة المراقبــة والمتابعــة
لمتابعــة ســير العمــل للمكاتــب الميدانيــة واللجــان المســاندة فــي
المؤسســة االهليــة لــادالء
•ســبق ان تــم تدريبــي وعملــي فــي شــركة ارامكوا وشــركة الســنبلة
لصناعــة العجائــن فــي االدارة المالية والمحاســبية
•ســبق ان تــم عملــي فــي شــركة بــن الدن فــي المســجد النبــوي
الشــريف

•ســبق ان تــم عملــي فــي شــركة االتصــاالت الســعودية وبهــذا فــي
عــدة مهــام ووظائــف بدايتهــا اخصائــي تخطيــط وموازنــة الــى
رئيــس الميزانيــة ومــن ثــم مديــر مكتــب خدمــات العمــاء الــى
رئيــس معــارض خدمــات العمــاء لقطــاع االعمــال الــى مديــر منفــذ
لخدمــات االعمــال
•تــم انضمامــي الــى العديــد مــن اللجــان الماليــة واالداريــة الداعمــة
فــي شــركة االتصــاالت الســعودية اهمهــا لجنــة التحــول مــن النظــام
الحكومــي الــى النظــام المالــي

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•مــن خــال حياتــي الوظيفيــة والعمليــة تــم الحصــول وهلل الحمــد شــهادات الدراســات
العليــا
•تم وهلل الحمد تحقيق اهدافي التعليمية والعملية والمالية وهلل الحمد
•مــن خــال عملــي الوظيفــي فــي االتصــاالت الدعــم فــي تحقيــق االهــداف الماليــة
فــي مكاتــب خدمــات قطــاع االعمــال وتــم ذالــك وهلل الحمــد ومــن هــذا المطلــق تــم
الحصــول علــى اعــا التقيمــات الســنوية المبدعــة
•مــن خــال عملــي فــي االتصــاالت الســعودية تــم حصولــي علــى الكثيــر مــن خطابــات
الشــكر والتقديــر مــن االدارات العليــا فــي الشــركة
•تــم انضمامــي والتحاقــي فــي الكثيــر مــن الــدورات الداعمــة فــي ثقــل المواهــب
االداريــة والماليــة
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