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السيزة الذاتيت للدكتىر / تىفيق عبد 

 العزيز السىيلم

 
 االســـــــــــــم : تىفيق عجذ انعسيس أحمذ انسىيهم 

 انجىســــــــــيخ : سعىدي 

 ــــعـــــمــــم  :ان

  مذير دار انخهيج نهجحىث واالستشبراد االقتصبديخ                  مستشبرون اقتصبديىن 

 ـــخ انـــســـىيهم االستــــــشـــــبريخ                 محبسجـــىن قبوىوــيىنمذير مــجمــىع 

  ممثم شركخAGN                              انذونيخ ثبنممهكخ . 

  ممثم شركخMSI                            . انذونيخ ثبنممكهخ 

o ي معتمــــذ نــــذي وزارح انعـــــذلمحـــــــــــــــكـــــــــــم قــــــــــضــبئـــ . 

                         

 المؤهالث العلميت : 
 

  . دكتىراي في االقتصبد مه جبمعخ واشىطه ثأمريكب 

  ( .  52ترخيص رقـــــم )  -مستشبر اقتصبدي 

  ( .  97ترخيص رقـــــم )  -محبسـت قبوـىوي 

  

 :  عضى فاعل بالغزف التجاريت

 

  األعمبل انسعىدي انصيىي  .مجهس عضى 

  مجهس األعمبل انسعىدي انكىري  .عضى 

  مجهس األعمبل انسعىدي انيبثبوي  .عضى 

 مجهس األعمبل انسعىدي انهىذي . وبئت رئيس 
 

  مجالد غرفخ انريبض ، وانشررقيخ ، وانجىرىة ، ومكرخ ، واألعمربل ثرذثي ، وفري   كبتت صحفي في

 مجبل االقتصبدي .ثعط انصحف انسعىديخ وانخهيجيخ في ان

 

 الخبزاث العمليت : 

 
 

يعمررم حبنيرربت مستشرربرات اقتصرربديبت ومحبسررت قرربوىوي متفرغرربت نهعمررم ثمكتجررخ انخرربر ثبنريرربض وجررذح وانخجررر 

ورئيسبت نمجهس إدارح دار انخهيج نهجحىث واالستشبراد االقتصبديخ ومذيرات نمجمىعخ انسرىيهم االستشربريخ 

 .انعبنميخ                     MSI انذونيخ ومجمىعخ                  AGN  وانتي هي عضى دوني في مجمىعخ

 

 

 



 جمعياث علميت ومهنيت:منظماث و

 جمعيات علمية ومهنية داخل وخارج المملكة منها على سبيل المثال:منظمات و عضو في عدة 
 ثيـرود  –انقبوىوييـه حــبد انعرثي نهمحبســجيه وانمراجعيــــه ـــــاالت 

 هــسعــــىديـــخ نهمــــــحبسجيـــه  انقبوـىوييــــــــــخ انـــــئـــــهـيـــان 

 ـخ         ــــــــىديـــعـــــــبد انســـتــصــــــــــئــخ االقـــــــــيـــــــــــــــهـ 

 ــخ ــــــىديـــعــــــــــــــخ  اإلدارح انســـــــــئـــــــــــــــيــــــــــهــ 

 ــــــطــبوــــــــــيـــــــــــــــــريــــــــذ اإلدارح انجـــــهـــــعــــم 

 ريـكـيــخ    ـــبديـــــــــــخ األمــــصــــتــــــخ االقـــــئـــــيـــــهــــان 

 يـيـــه ـي نهمــــــحـبسجـيــه انقبوـــىوـــريــكــذ  األمــــهــــعــــانمـ 

 ذنـىــــ انمـــــمهكـخ انمتحـذح وأيـر –عـــــهـذ انمراجعيه انذاخهييه ــم 

 ــتشبريـخ ثمجهـس انغرف انسعـىديـــخ ــــــى انهجىـخ االســـــــــضــعـ 

 انصـىبعـخ رفـخ انريبض نهتجـبرح وــــىخ االستشبريخ ثغــى انهجــضــع 

 

ط فعبنيبد انغرف انتجبريخ ....  اعالمي وكبتت اقتصبدي في وبشط في انعمم االجتمبعي وانخيري وثع

  في انجرامج االقتصبديخ ثبنقىىاد انفضبئيخ ثعط انصحف وانمجالد ووبشط 

 نمسيذ مه انمعهىمبد
  44777 11 0722594تهفىن : 
  44777 11 0751402فبكس :

 47772425195710مىثيم : 
 11775انريبض  75729ر.ة. 

  bureau.com-tawfiq@gulf        Email:  
Websites: www.gulf-bureau.com   
                www.al-swailemcpa.com 

mailto:tawfiq@gulf-bureau.com

