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 السيرة الذاتية
Individual Data :البيانات الشخصية 

Nasser  Abdualaziz Nasser Al Suhail  

P.  O.   Box: 84782  

Riyadh: 11681 

Mobile: 0555121585 

Telephone: 0114438286 

e-mail: nalsohail@stc.com.sa  

 السهيلناصر  ناصر بن عبد العزيز 

 48748ص ب : 
 11641الرياض: 
 5000181040جوال: 

 5118786845الهاتف: 
  nalsohail@stc.com.saالبريد االلكتروني: 

A Real Estate Sales manager on STC Business, Have 

experience of nineteen years on sales, the project 

supervision, planning and implementation. I can prepare 

feasibility studies for the projects and activate unified 

method and one Program for supervising the projects in 

all areas of Kingdom, including unifying the procedures, 

simplifying them and training the employees.  

االعمال في شركة في قطاع  مبيعات املشاريع العقاريةمدير 

املبيعات  عشر عاما فيتسعة مع خبرة ، االتصاالت السعودية

وإعداد دراسات الجدوى  والتخطيط والتنفيذ متابعة املشاريعو 

وتفعيل أسلوب موحد وبرنامج واحد ملتابعة املشاريع  للمشاريع

، بما فيه من توحيد إجراءات وتبسيطها بكافة مناطق اململكة

 .وتدريب املوظفين عليها
Skills: املهارات: 
 Preparing the operational plans according to the aims 

and following up their implementation according to 

the available possibilities and resources.  

 Have knowledge of the number of feasibility studies 

for the projects in all of its financial, technical and 

marketing elements and the forecasted profit.  

 I can follow up the stages of financing hundreds of 

projects beginning from their construction, 

establishment, fixing the machines and operation. In 

addition to having knowledge of the risks and 

obstacles facing the entrepreneurs and the methods of 

solving them.  

 Complete knowledge of the conditions for getting 

permits from all commercial, industrial and medical 

governmental sectors through my work for SMEs 

projects.  

 Supervising and controlling the costs and profits of 

the company sectors and services through the ABC 

system. 

 Analyzing the applications of the service and projects 

and have ability to issue reports to the high 

management.  

 Prepare the work orders for the network projects and 

confirming them in principle. In addition to my ability 

to develop the methods and procedures of designing 

and implementing the access network.  

  إعداد الخطط التشغيلية بناء على االهداف ومتابعة تنفيذها

 بحسب اإلمكانات املتوفرة واملوارد املتاحة.

 عداد دراسات الجدوى للمشاريع بعناصرها الفنية إاالملام ب

 واملالية والتسويقية والعائد املتوقع.

 تأسيس متابعة مراحل تمويل مئات املشاريع بداية من ال

واالنشاء وتركيب اآلالت ومن ثم التشغيل، ومعرفة املخاطر 

 والعقبات التي تواجه أصحاب املشاريع ووسائل حلها.

  االملام التام باشتراطات التراخيص من جميع القطاعات

الحكومية التجارية والصناعية والطبية من خالل العمل على 

 تمويل املشاريع الناشئة والصغيرة.

  اقبة التكاليف والربحية لقطاعات شركةاإلشراف ومر 

 ألنشطة.بامن خالل نظام التكاليف  وخدماتها االتصاالت

  خبرة عملية في تحليل طلبات الخدمة واملشاريع وإصدار تقارير

 لإلدارة العليا.

  إعداد وتجهيز أوامر العمل ملشاريع الشبكة واعتمادها مبدئيا، وتطوير

 شبكة الخارجية.أساليب وإجراءات تصميم وتنفيذ ال
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 Experienced in planning, designing, conducting and 

issuing the reports of the stable line through maps 

programs and the billing system for the clients.  

 Working in high standards according to the work 

plan, the time of achievement and the budget for good 

performance.  

  خبرة في التخطيط وتصميم وإدارة وإصدار تقارير الخطوط الثابتة

 من خالل برامج الخرائط وأنظمة الفوتره للعمالء.

  العمل بمعايير عالية باعتبار خطة العمل ووقت اإلنجاز ووفق

 امليزانية بجودة باألداء.

Experience:  :الخبرات  

Saudi Telecom Company:  

o Real Estate Sales Manager(2016-until 

now) 

 Sign agreements with real estate developers to get the 

Saudi Telecom Network to their projects in advance 

according to the objective and high quality. 

 Create multiple and fast communication channels to 

reach the customer 

 Increase the efficiency of project follow-up by 

monitoring sales opportunities automatically based 

on the approved procedures and issuing the necessary 

reports to monitor the percentage of completion 

 Enabling annual sales of 120 million different 

commercial buildings. 

 By hhelping building permits from Municipalities 

and retreating them on geographic intelligence 

systems to know the urban orientation and the 

priorities of network delivery 

 
Saudi Credit & saving Bank- SMEs sector  

 

o Manger of projects financing management 
(2014- until now).  
 

 To supervise the control and confirmation of 
payments amounting 500 million riyals for financing 
the SMEs projects.  

 Review the feasibility study and card grants for 
projects to have payments plan for customer. 

 Able to prepare detailed study about the risks in the 
bank including all the stages of work.  

 Able to design follow up reports for the financing 
status and the percentage of achievement for 
supporting the decrees of the executive managers by 
taking correct and speed necessary decisions and to 
complete them through the system.   

 Seeking to the mechanization of all the methods of 
work for accomplishing the works speedily and 

 شركة االتصاالت السعودية:
o  حتى -0261) مبيعات املشاريع العقاريةمدير

 (االن
  توقيع االتفاقيات مع املطورين العقاريين إليصال شبكة

 وفق الهدف االتصاالت السعودية ملشاريعهم في وقت مبكر 

 املوضوع والجودة العالية.

 إيجاد قنوات تواصل متعددة وسريعة للوصول للعميل 

 ية ص البيعقبة الفر رفع كفاءة متابعة املشاريع من خالل مرا

وإصدار التقارير  املعتمد اإلجراءات بشكل آلي بناء على

 الالزمة ملراقبة نسبة اإلنجاز

  مليون  021التمكين من مبيعات سنوية مستقبلية بقيمة

 من املباني التجارية املختلفة.

  وعكسها على أنظمة  من االمانات من رخص البناءاالستفادة

التوجه العمراني واولويات إيصال الذكاء الجغرافي ملعرفة 

 الشبكة
ت المنشآ قطاع-واالدخارالبنك السعودي للتسليف 

 الصغيرة والناشئة
o  (0261 -0264) إدارة تمويل املشاريعمدير 
  مليون  011اإلشراف على مراقبة واعتماد دفعات بقيمه

 ريال لتمويل املشاريع الناشئة والصغيرة.

  املنح للمشاريع ووضع خطة مراجعة دراسة الجدوى وبطاقة

 .للعمالء الصرف وطريقة صرف الدفعات

  عمل دراسة تفصيلية عن املخاطر في البنك وتشمل جميع

 مراحل العمل.

  قارير ملتابعة حالة التمويل ونسبة اإلنجاز لدعم تتصميم

قرارات املدراء التنفيذيين باتخاذ القرارات الصحيحة 

 النظام. وأتمتتها من خاللوالسريعة الالزمة 
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ensuring the quality of implementing the works in the 
management.  

 Update all the policies and procedures of financing 
and confirming them. In addition to developing and 
updating them according to the needs of the work.  

 Preparing workshops to explain the policies and 

procedures of financing and the indicators of 

performance.  

 

 

Saudi Telecom Company  

o Section Manager of allocated cost 

department (2011-2014).  

 
 To update and develop the technical studies related to 

the costing system and the developments of the new 

technology used in the network and information 

technology.  

 Review, update and develop the studies of 

interconnecting related to the technical units of the 

organizational work units (landline, data, mobile 

phone) in a way corresponding to the CITC. 

 To issue, analyze, control the costs of the technical 

services of the operational work units (home, 

personal, enterprise, wholesale, and network) and its 

influence on the profits of the services with 

determining the causes of cost.  

 Analyze and prepare studies and to provide technical 

opinion in the investment strategic resolutions 

through working with the different sectors to ensure 

its conformity with the financial strategies of the 

company. In addition to exploiting the resources well 

and rationalizing the costs.  

 

o Cost engineer (2008-2011):  

 
 Provide data and detailed technical studies as key 

inputs in costs system.  

 Provide and develop the demands of the company in 

applying the future and current costs concept 

(LRIC/CCA/HCA).  

 Issue quarterly profit reports for telecom services and 

its influence upon the services pricing.  

 

  العمل على ميكنة جميع أساليب العمل لسرعة انجاز

 االعمال وضمان جودة تنفيذ االعمال باإلدارة.

  تحديث سياسات وإجراءات التمويل واعتمادها والعمل على

 تطويرها وتحديثها وفقا الحتياجات العمل.

  تطوير ورش عمل لشرح سياسات وإجراءات التمويل
 ومؤشرات األداء.

 
 تصاالت السعودية:شركة اال

o ( 0266مدير شعبة التكلفة املخصصة بالكامل-

0264) 
  تحديث وتطوير الدراسات الفنية الخاصة بنظام محاسبة

التكاليف، وتطورات التقنيات الحديثة املستخدمة في 

 الشبكة وتقنية املعلومات.

  مراجعة وتحديث وتطوير دراسات الربط البيني املتعلقة

لوحدات العمل التنظيمية )هاتف، داتا، بالجوانب الفنية 

جوال( بما يتوافق مع متطلبات هيئة االتصاالت وتقنية 

 املعلومات.

  إصدار وتحليل ومراقبة تكاليف الخدمات الفنية لوحدات

العمل التشغيلية )السكني، األفراد، األعمال، النواقل 

ومشغلين، الشبكة( وتأثير ذلك على ربحية الخدمات وتحديد 

 ت التكلفة.مسببا

  تحليل وإعداد الدراسات وإبداء الرأي الفني في القرارات

االستثمارية االستراتيجية من خالل العمل مع القطاعات 

املختلفة لضمان توافقها واستراتيجيات الشركة املالية 

 واستغالل املوارد وترشيد التكاليف.

 

o  (0266 – 0222)مهندس تكاليف 
   تفصيلية كمدخالت رئيسية توفير بيانات ودراسات فنية

 لنظام التكاليف.

  توفير وتطوير متطلبات الشركة في تطبيق مفهوم التكاليف

 (  LRIC/CCA/HCA)املستقبلية والحالية 

  إصدار تقارير دورية لربحية خدمات االتصاالت وتأثير على

 تسعير الخدمات.
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o Head of control department for Access 

network implementation the (middle and 

eastern) (2007-2008). 
 Prepare the work orders for network projects and 

confirm them.  

 Follow up projects budget and to be sure that it did 

not exceed the authorized limit for the projects.  

 Prepare reports necessary for following up the 

implantation of the projects, with knowing the current 

stand of the authorized budget.  
 

o Project manager (2002-2007):  
 Project manager of the engineering tools system 

(SWAT).  

 Develop and conduct the engineering tools system 

(SWAT). 

 Prepare workshops necessary for training and 

developing the skills of the executives in the areas to 

be able to use engineering tools system.  

 Supervise and follow up the training of the employees 

for using the Access networks according to the digital 

layouts system (Framme , SWAT,G-COOMS).   

 

(ABB Contracting Company) (98-02):  
o Design engineer 
 To design the stations of electricity distribution, to 

design the inputs of the civil works and the tracks of 

cables and to calculate their quantities.  

 To specify the needs of the stations from the 

equipment's of ventilations and the procedures of 

security and safety in the stations.  

 To use and be perfect at (CAD Software) Micro 

Station program for the designing of stations.   

o  رئيس قسم التحكم واملتابعة لتنفيذ الشبكات

 (0222 – 0222والشرقي( )الخارجية )األوسط 
  .إعداد وتجهيز أوامر العمل ملشاريع الشبكة واعتمادها مبدئيا 

  املتابعة على ميزانية املشاريع والتأكد من عدم تجاوز املعتمد

 للمشاريع.
  إعداد التقارير الالزمة ملتابعة تنفيذ املشاريع واملوقف الحالي

 للميزانية املعتمدة.
 

o ( 0222 -0220مدير مشروع) 

 .مدير مشروع نظام األدوات الهندسية 

 .تطوير وتشغيل برنامج متابعة وتعقب أوامر العمل 

  إعداد ورش العمل الالزمة لتدريب وتطوير مهارات التنفيذيين

 باملناطق على استخدام نظام األدوات الهندسية.

  املتابعة واإلشراف على التدريب ملوظفي الشبكات الخارجية
-Framme , SWAT,G على انظمة املخططات الرقمية ) 

COOMS ) . 
 

 (8558 -1994)  شركة أي بي بي للمقاوالت
o مهندس تصميم 
  تصميم محطات توزيع الكهرباء وتصميم مدخالت األعمال

 املدنية ومسارات الكيابل وحساب كمياتها.

  تحديد احتياج املحطات من معدات التهوية والتكييف

 من وسالمة املحطات.أوإجراءات 

  (ــــ  CAD Software  ) Microاستخدام وإجادة برنامج الـ

Station صميم املحطاتفي ت  

Courses:    التدريبيةالدورات:  

 Business sales support 6102 

 Performance assessment, 2015.  

 Active supervision, 2015.  

 Management without excuses, 2015. 

 Mowgli mentoring course, 2015.  

 Analytical thinking, 2013.   

 Total Quality Management, 2011.  

 Costs accounting and performance evaluation, 

2009.  

 Preparing plans for small-scale businesses, 2009.  

  2102دعم مبيعات االعمال 
  2100تقييم األداء 
  2100االشراف الفعال 
  2100اإلدارة بدون أعذار 
  2100دورة موقلي للقائد واملرشد 
  2102التفكير التحليلي. 
  2100 –إدارة الجودة الشاملة 
  2112 –محاسبة التكاليف وتقويم األداء 
  2112 –إعداد خطط عمل املشاريع الصغيرة 
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 Principles of Access network engineering, 2009.  

 The constructions of the Access network, 2007.  

 Problems analysis and taking decisions, 2006. 

 Strategic work management and tracking, 2003.  

 Introduction of the mobile phone network, 2002.  

 Technical reporting, 2002.  

 Projects management, 2001.  

  2112 –مبادئ هندسة الشبكة الخارجية 
  2112 –إنشاءات الشبكة الخارجية 
  2112 –تحليل املشكالت اتخاذ القرارات 
  2112 –إدارة العمل االستراتيجي والتعقب 
  2112 –مقدمة الشبكة الهاتفية 
  2112 –كتابة التقارير الفنية 
  2110 –إدارة مشاريع  

Scientific certificates:  :الشهادات العلمية 
Bachelor of Science Degree in Mechanical 

Engineering, King Saud University.   
 جامعة امللك سعود-بكالوريوس هندسة ميكانيكية

 

Languages:  :اللغات 

Fluent  at Arabic and English    إجادة اللغة العربية واإلجنليزية 
 


