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  ماجستير إدارة األعمال التنفيذي من جامعة
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  اآلليماجستير في نظم معلومات الحاسب 
الواليات المتحدة  –من جامعة ديترويت 

 .االمريكية
 

 شهادات مهنية وتراخيص:
  محاسب قانوني مرخص من الهيئة السعودية

 للمحاسبين القانونيين.

  معتمد من وزارة العدل في المملكة محكم
 العربية السعودية.

  شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين
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 :نبذة

 الماضية، اكتسب إبراهيم خبرة 18جدة. على مدى السنوات منصب الشريك المدير لمكتب يشغل إبراهيم حاليا 
 والضرائب والزكاة والخدمات االستشارية. كبيرة في مجال المراجعة والتدقيق،

 
دارة التنفيذية إلا في تقديم استشارات على مستوى مجالسكبيرة  ويتمتع بخبرة إبراهيم هو أحد القيادين في الشركة

من  اتقطاع دةالعمل مع ع خبرة واسعة فيبيتمتع إبراهيم  كما ،والحوكمة والتحولفيما يتعلق باالستراتيجيات 
 .والعام العائلية والقطاعين الخاصالشركات 

 
 بمكتب شركة كي بي إم جي كما انه قد عمل العالمية. شبكة كي بي إم جيفي  بشكل مكثفعمل إبراهيم 

 ية.في المملكة العربية السعودخدمات الزكاة والضرائب  قسم بنظام اإلعارة وكذلك كان رئيس افي بريطاني
 

لمراقبة عمليات فحص الرقابة على جودة األداء في منطقة الشرق  االقليمي المنسق ويقوم إبراهيم حاليا بدور
 .كي بي إم جي لمكاتب شركة (MESAاألوسط وجنوب شرق أسيا )

 
 :والمهنية الخبرات العملية

نافية التقارير ال عمل تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، من ضمنها عن حاليًا إبراهيم هو المسؤول
عمالء  وأية شركات تجار  وألمحاسبية للعمالء سواء شركات عائلية تمويل الشركات واالستشارات ا للجهالة،

 الصناعي. والعمالء والقطاعالتحتية  القطاع العام في البنية
البنك  تجاري،الالبنك األهلي  ذلك:في مختلف القطاعات بما في  محفظة متنوعة من العمالء يدير إبراهيم حالياً 

 .والخطوط الجوية العربية السعودية ووزارة الحج( وشركة صافوال SEDCOشركة سدكو )لتنمية، لاإلسالمي 
إبراهيم تمتع ي  تنفيذية. لجان عدةضو في هو كذلك ع في الشركة رئيسي شريكك مدور إبراهي باإلضافة إلى

ر المحاسبة والمراجعة المطبقة في المملكة العربية يعايواسعة وعميقة في فهم اإلطار المهني العام لم بخبرة
شركة كي ل االستشاريةإبراهيم اللجنة  يرأس الشركات.وأنظمة  السعودية باإلضافة إلى انظمة الزكاة والضريبة

ستشارات اإلدارية االالشركات وقسم  تمويل) االستشاريةبي إم جي في السعودية والتي تضم تحتها جميع األقسام 
 .(وااللتزام المخاطر وقسم إدارة

شارك إبراهيم في عدد من المشاريع الضريبية في جميع انحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ولديه ايضًا  
 .قضائيوالتحكيم خبرة واسعة في عمليات تصفية الشركات 

 المواضيع منها على سبيل المثال  عدةفي تقديم االستشارات لعددة وزارات وهيئات حكومية في  كما شارك
تحول المالي والسجالت المخاطر،  المحاسبية،االستشارات  الداخلية،حصر، تقديم خدمات المراجعة لا

 متعلقة بمشاريع تحول عامة.واستشارات أخرى 
 

 :والعضوياتالهيئات المهنية 

 سابقا   رئيس لجنة المحاسبين القانونيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة(). 

 سابقا   عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين(). 

  ت(رقابة الجودة ولجنة االختبارا )لجنةالقانونيين. عضو في عدة لجان في الهيئة السعودية للمحاسبين 

  مجلس البلدي بمحافظة جدة.العضو 

 مجلس البلدي بمحافظة جدة.الرئيس اللجنة المالية واإلدارية واالستثمارية ب 

  ت في داخل وخارج المملكة.محافل ومنتديا رسمي في عدةمتحدث 

 يةكاتب سابق في جريدة االقتصاد. 

 عدة متحدثاُ في اإلسالمي وكان والتمويل لبنوكل االستشاريشركة كي بي إم جي فريق عمل  في عضو 
 .أو خارج المملكة والمراجعة داخلمحاسبة في المتعلقة  محافل
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 :التدريب والدورات المتخصصة

صصة داخل المملكة وخارجها في متخ متقدمة و دورات عدةخالل السنوات الماضية حصل إبراهيم على 
 :حصرال ال  مواضيع، منها على سبيل المثال عدة
أشهر ما بين بريطانيا  6مجالس اإلدارة لمدة ن بالشركة عن كيفية التعامل مع برنامج اعدادي لتدريب القيادي -

 .وألمانيا وهولندا
 ( في هولندا.ELLPبرنامج تنمية الشريك إي إل إل بي ) -
 .مارات العربية المتحدةاإل –في دبي  تدريب على مراقبة الجودة وإدارة المخاطر -
 .في بريطانيا برامج المراجعةدورات متخصصة عن معايير المحاسبة الدولية و -
بالتعاون ية مشركة كي بي إم جي العال( وهو برنامج خاص بC25كما انه تم اختيار إبراهيم ضمن برنامج ) -

طوير قدرات الشركاء ويهدف هذا البرنامج إلى ت فرنساب (INSEAD)انسياد مع جامعة  والتنسيق
شركة كي ة مؤهلين لقياد مافضل المعايير الدولية مما يجعله مع فيه بحيث تكون متوافقة ومتسقة المنضمين

 شريكا   25ويتم اختيار برنامج سنة كاملة المدة هذا  –بي إم جي سواء في منطقتهم أو على مستوى العالم 
 م2016 هاية سبتمبروينتهي بن م2015نهاية سنة األوسط وأوروبا. بدأ البرنامج بعلى مستوى اسيا وشرق 

  م.2016علما بأن تسليم المشروع والتقييم النهائي هو نهاية سبتمبر 

 

 :مواضيع أساسية

 لة،الحوكمة، ميثاق العائتراتيجية الضرائب، ، اساول العام األعمال التجارية، اكتتابإدارة المخاطر، تحول من 
 نافية للجهالة.الالتدقيق، والتقارير المحاسبة، 

 
 
 



  

  
 


