
 

جلنة  لسرية الذاتية للمرشحني لعضوية ا
للدورة القادمة  املراجعة  

18/03/2023  – 17/03/6202  



                       
 السرية الذاتية للمرشح لعضوية جلنة املراجعة  

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

بن حممد النمر  حممد بن عبد اهللا  االسم الرباعي  

م 22/01/1983  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

لندن  –جامعة ستي  م 2007يونيو  –م 2006سبتمرب     1 ماجستري  اإلدارة 

جامعة امللك فهد للبرتول  
الظهران  –واملعادن    

م2005أغسطس  –م 2000سبتمرب    2 بكالوريوس  اإلدارة ونظم املعلومات  

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

حتى اآلن  –م  2012فرباير   شركة مرود لالستثمار   –مؤسس ورئيس تنفيذي   

م 2012فرباير  –م  2008فرباير  إدارة الشركات  – مدير العالقات  SABBالبنك السعودي الربيطاين   –مدير العالقات مع الشركات   

أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى  د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 
  (بصفته العضوية طبيعة 

عن   الشخصية، ممثل
 شخصية اعتبارية) 

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

النشاط  
 الرئيسي 

 م  اسم الشركة 

ذات مسؤولية  
 حمدودة

 1 شركة مرود القابضة  استثمار  تنفيذي  صفة شخصية   -

ذات مسؤولية  
 2 شركة دار التنميات احملدودة  عقاري  غري تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   - حمدودة

ذات مسؤولية  
 حمدودة

مطاعم مع   تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   -
 اخلدمة 

 3 شركة مواسم األغذية للتجارة 

 4 اإلمناء ريت للتجزئة  عقاري  غري مستقل  صفة شخصية   - مساهمة مدرجة 

ذات مسؤولية  
 حمدودة

شركة أرض املفروشات   جتارة جتزئة  غري تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   -
 5 احملدودة 

ذات مسؤولية  
 6 شركة وابل العربية لالستثمار  عقاري  غري تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   - حمدودة

ذات مسؤولية  
 استثمار   غري تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   - حمدودة

شركة النمر لالستثمار التجاري  
 7 القابضة، شركة عائلية قابضة 

 Cubit&Bond 8شركة   عقاري  غري تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   - -

 



                       
 السرية الذاتية للمرشح لعضوية جلنة املراجعة  

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

العبيكان  نمشهور بن حممد بن عبد الرحم  االسم الرباعي  

م 13/03/1976  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

صناعية هندسة   2002 جامعة امللك سعود   1 بكالوريوس  

    2 

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

شركة الوحدة املتميزة القابضة   –الرئيس التنفيذي  حتى اآلن   – 2021   

شركة سواعد خلدمات االعمال   –الرئيس التنفيذي   2019 –  2021  

صندوق تنمية املوارد البشرية   –نائب املدير العام للخدمات املشرتكة   2011 –  2019   

بنك الرياض  –مدير ائتمان    2005 –  2010  

بنك اجلزيرة –مدير تسويق    2002 -  2004  

شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان  د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

ذات مسؤولية  
 1 الوحدة املتميز القابضة  االستثمار   تنفيذي  شخصي  التنفيذية  حمدودة

ذات مسؤولية  
 حمدودة

 2 الضليعة لالستثمار  االستثمار  مستقل   شخصي  املراجعة 

ذات مسؤولية  
 التعليم  مستقل  شخصي  التنفيذية  حمدودة

شركة سليمان الراجحي للتنمية  
 3 والتعليم 

      4 

      5 

 



                       
جلنة املراجعةلعضوية للمرشح السرية الذاتية    

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

 االسم الرباعي  وليد بن حممد بن حمد البسام 

م 04/01/1977  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

 1 دكتوراه حماسبة / مالية  UK 2014جالسكو  جامعة  

 2 زمالة احملاسبني القانونيني  SOCPA 2010 هيئة احملاسبني 

 
   3 

 
   4 

 
   5 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

اآلن حتى    – 2019 شركة اخلرف السعودي   –مدير مايل   

جامعة االمام حممد بن سعود  –عضو هيئة تدريس   2015 –  2019  

مكتب اخلراشي وشركاؤه مراجعون وحماسبون قانونيون  –شريك   2013 –  2015  

شركة الصناعات الزجاجية ( زجاج)   –مدير مايل   2006 –  2009  

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  –مراجع   2003 -  2006  

شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي   

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

طبيعة العضوية  
(بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  (تنفيذي، غري

تنفيذي،  
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

ة جلنة املراجع مساهمة مقفلة  شخصية  ممثل عن   
 اعتبارية 

 1 شركة اخلزف لألنابيب األنابيب الفخارية  غري تنفيذي 

 2 شركة الشرثي لالستشارات  استشارات  - - جلنة املراجعة  مساهمة مقفلة 

 


