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 ”C.V “English السيرة الذاتية "عربي"

 املؤهالت العلمية

 

 ساكرامنتو )أمريكا( –م من جامعة والية كاليفورنيا 0891بكالوريس هندسة مدنية عام   -

 

 املساهمة والخاصة(الشركات التي  يشارك في مجالس إداراتها )الشركات 

 

مجموعة عبداللطيف العيس ى  -رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة املكافأة والترشيحات  -

 القابضة.

 شركة اليسر للتقسيط. -رئيس مجلس اإلدارة   -

 شركة األنابيب الفخارية. -عضو مجلس اإلدارة و عضو لجنة تطوير األعمال وعضو لجنة التدقيق  -

 الشركة املتحدة لإللكترونيات أكسترا. -ضو مجلس اإلدارة  ع -

 شركة عقارات الخليج. -رئيس مجلس اإلدارة   -

 .الشركة العربية لصناعة الورق-عضو مجلس اإلدارة  وعضو اللجنة التنفيذية  -

 

 

 الخبرات العملية 

 م.0891م حتى سبتمبر 0890مهندس مشاريع لدى شركة أرامكو من مارس  -

 م.0881م حتى نهاية 0891الرياض من سبتمبر  –نائب الرئيس لدى مؤسسة عبداللطيف العيس ى  -

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس املديرين لشركة مجموعة عبداللطيف العيس ى املحدودة والشركات التابعة لها من  -

 م.0111م حتى 0881

العيس ى القابضة والشركات التابعة لها )شركة رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة مجموعة عبداللطيف  -

 م حتى تاريخه.0111مساهمة مقفلة ( من 

 

Qualifications:- 
 

- Bachelor of Civil Engineering in 1980 from the University of California - Sacramento 

(USA). 

 
Chairman & Member of the Board Directors for the following (joint stock companies 

and private) Companies:- 

 

- Chairman of the Board and Chairman of the Executive Committee and Chairman of the 
remuneration and nominations committee - Abdullatif Alissa Holding Group. 

- Chairman of the Board of Directors – Al Yusr installment Company. 
- Member of the Board of Directors and a member of the Business Development 

Committee and a member of the Audit Committee – Saudi Vitrified Clay Pipe Company 
(SVCP). 

- Board Member - United Electronics Company (Extra). 
- Chairman of the Board of Directors - Gulf Real Estate Company.  
- Member of the Board of Directors and a member of the Executive Committee - Arab 

Papers Manufacturing Company. 
 

Work Experiences:- 

 

- Project Engineer at ARAMCO from March 1981 till Sep. 1985.  

- Vice President at Abdullatif Alissa Est.- Riyadh,  from 1985 till 1994.  

- Member of Managers Council and Chief Executive Officer at Abdullatif Alissa 

Group from 1995 till 2000. 

- Chairman & Managing Director at Abdullatif Alissa Group Holding Company & 

Subsidiary Companies from 2000 till date. 

 

 

 


