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 :البيانات الشخصية  .1

 : سالم بن حميد بن عمير الخصيبي   االسم

 انيـــــــــــ: عم  الجنسية

 م1959:  تاريخ الميالد 

 سلطنة عمان –حي الميناء  114الرمز البريدي  950ص ب :   العنوان 

 0096824665355 – 0096899361964:   رقم الهاتف 

 0096824665350:   رقم الفاكس 

 Salimalkh993@Gmail.Com:    البريد األلكتروني

 : والمهنية العملية ةالخبر .2

 :الخبرات العملية 

 ( م2019 – 1990) عالن بسلطنة عمانإلمؤسسة عمان للصحافة والنشر وا  

 . ابات والتكاليفـــــــــــــــــرئيس قسم الحس -

 . ةـــــة والماليـــــداريإلرئيس قسم الشؤون ا -

 .دارية والمالية إلقائم بأعمال مدير الشؤون ا -

 . ةــــــــــــمدير مكتب الشؤون القانوني -

  مدير دائرة الشــــــــؤون الماليـــــــــــــــــة . -

 :وكالة األنباء العمانية 

 م ( .1997 –م  1990رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية )  -

 محاسب عام  . -
 

   م ( 1990 -م 1988) للدولة بسلطنة عمانجهاز الرقابة المالية واإلدارية 

مدقق حسابات في القطاع الحكومي وقطاع الشركات التي تساهم فيها  -

 .  %51بنسبة ال تقل عن  الدولة
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 المحاسبة والمراجعة :  المهنية فيات الخبر 

ستشارات إلمؤسس ومدير لمكتب سالم الخصيبي لتدقيق الحسابات وا -

 .م وحتى اآلن 28/5/1990منذ  قتصادية بسلطنة عمانإلدارية واإلا

 .سابق بهيئة حسم المنازعات التجارية بسلطنة عمان  خبير حسابي -

 . م2020يونيو 4منذ  نة عمانلطسبمحاكم  معتمدخبير  -

محكم وخبير بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج  -

 .وحتى اآلن بمملكة البحرين العربية 

عضو لجنة التوفيق / المستشارين بالمركز الدولي لتسوية منازعات  -

 للبنك الدولي. التابعاإلستثمار 

 المؤهالت العلمية : .3

عبدالعزيز بالمملكة درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك  -

  م .1988العربية السعودية عام 

 المؤهالت المهنية : .4

م وحتى 1989مراجعة منذ عام ة والـــترخيص مزاولة مهنة المحاسب -

 اآلن 
 ة واإلقتصادية حتى اآلن .ـــــترخيص مزاولة أعمال اإلستشارات اإلداري -

دبلوم مهني في اإلدارة القانونية من كلية كامبريدج البريطانية عام  -

 .م 2012

 عضوية الهيئات والجمعيات المهنية : .5

عضو الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون  -

 . سابقا  لدول الخليج العربية 

 دارة الجمعية العمانية للمحاسبين المعتمدين وأمينإعضو مجلس  -

 . م2012وحتى م 2003ة منذ تأسيسها عام ـــــالصندوق للجمعي

 ةـــة المحاسبين القانونيين العمانيــــــــــــنائب رئيس مجلس إدارة جمعي -

 .سابقا  

العامة لسوق  ـــــات بالهيئـــــةة عمل حوكمة الشركــــــــــعضو لجن -

 .سابقا  انـبسلطنة عمالمال 

 : القدرات والمهارات المهنية .6

 ابعة .ـة والمتــــــــــــــــــــام بأعمال الرقابــــــــــــوالقيالتخطيط والتنظيم  -
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 .ة ــــــــــــــــــــام بأعمال التحكيم في النزاعات التجارية والماليــــــــــالقي -

 . اتـة والممارســــــعداد شروط ومواصفات المناقصات المحلية والدوليإ -

 . انـــة عمــــــالضريبية لألمانة العامة للضرائب بسلطنقرارات إلعداد اإ -

 .ات والشركات التجارية ــــــــــــــــال تصفية المؤسســـــــــــــالقيام بأعم -

 . اجـــــــــنتإلاريع والتطوير من اـــــــــــــــدارة المشإلمام الجيد حول إلا -

 .ة والقرارات المتعلقة بهاالرسميــــ والتقاريروالمذكرات كتابة المحاضر  -

 . القدرة في التعامل والتعاطي مع المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل -

 وتذليل  مع اآلخرينالمهني دة على التكيف والتعامل ــــــــــــــالقدرة الجي -

 .المعوقات
                                                            

 في مجال القضاء والتحكيم والعقود القانونية :البرامج التدريبية  .7

دارة العامة إل) معهد ادارية والقضائية إلالجزاءات التأديبية وضماناتها ا -

 م (2003بسلطنة عمان 

                  م (2003عداد العقود ) جيتراك الخليج إالتحكيم والتفاوض وكيفية  -

مجلس التعاون لدول دورة في التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول  -

 الخليج العربية بمملكة البحرين .

 شهادة مشاركة في مؤتمر التحكيم في عقود النفط واإلنشاءات الدولية . -
 

 داري والمحاسبة والمراجعة :اإلالندوات والملتقيات في مجال القضاء  .8

، الملتقى األول لمكاتب المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون  -

هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج الذي نظمته 

                   ارات العربية المتحدة ــــــــــالعربية بإمارة الفجيرة بدولة اإلم

   م .2004عام 

 . م (2002دارية إلداري ) المنظمة العربية للتنمية اإلندوة القضاء ا -

 

 والتخطيط المالي :البرامج التدريبية في مجال القيادة  .9

ستراتيجي إلة في التخطيط اـــــــبداعيإلادة اـــــبرنامج مهارات القي -

 .  م (2006األهداف ) معهد الكفاءة للتعليم والتدريب وتحقيق 

دارة إلللوحدة الحكومية ) معهد ا ةعداد الموازنإبرنامج التخطيط المالي و -

 .  م ( 1995العامة بسلطنة عمان 

  م ( 1989عام ) ديوان البالط السلطاني بسلطنة عمان  يبيبرنامج تدر -
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 نجليزية :إلالدورات التدريبية في مجال اللغة ا .10

 .  م1993عام  2دورة في المستوى المتوسط  -

  م1988بالمعهد الثقافي البريطاني بسلطنة عمان  1دورة في المستوى  -

 . م1981جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بدورة  -

دورة بالمستوى المتوسط بالمعهد الثقافي البريطاني بسلطنة عمان  -

                                                                         م1976

 الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي : .11

 م 1997معهد جيتراك  ستخدام الحاسب اآللي في المحاسبةدورة في ا -

 م 1997ة ـــــات الحاسب اآللي في المحاسبة والماليـــــــتطبيقدورة في  -

 المهارات في مجال استخدام الحاسب اآللي : .12

واستخدام البريد شبكة المعلومات الدولية ، األكسل ، الويندوز ، الوورد  -

 .األلكتروني 

 هتمامات والهوايات :إلا .13

متابعة األخبار العربية والمحلية بصفة دائمة وخاصة األخبار المتعلقة  -

 قتصاد والمال .إلبعالم ا

 القراءة وبصفة خاصة المواضيع المتعلقة بالمحاسبة والقانون . -

 ة المشي .ــــــوممارسة رياض شبكة المعلومات الدوليةتصفح  -


