
 
 

               

 

 

 

 العادية غير جتماع الجمعية العامةا جدول أعمال

 01/02/2022للبنك السعودي لالستثمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العادية غير جتماع الجمعية العامةا جدول أعمال

 01/02/2022للبنك السعودي لالستثمار 
 

من  والتي تبدأالتصويت على انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة  . .1

السير  )مرفق م. 2025 فبرير 13تاريخ ب تنتهيم ولمدة ثالث سنوات 2022 فبراير 14تاريخ 

من األعضاء  الذاتية للمرشحين( في حال كانت نتائج التصويت ال تمكن البنك من تعيين الحد األدنى

المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحالل أعضاء مستقلين مكان األعضاء 

 .غير المستقلين حسب عدد األصوات التي يحصلون عليها

 

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة  .2

فبرير  13م ولمدة ثالث سنوات تنتهي بتاريخ 2022فبراير  14القادمة والتي تبدأ من تاريخ 

 م. علماً بأن المرشحين )المرفقة سيرهم الذاتية( هم: 2025

 

 األستاذ/ محمد بن خميس بن علي بامقا• 

 األستاذ/ فايز بن سيد بن حسن بن بالل• 

 األستاذ/ المع بن سعيد بن محمد المع آل مطير•  

  بن سعد المزروعاألستاذ/ بدر بن عبدهللا• 

 

  االجتماعية. ةالتصويت على تعديل سياسة المسؤولي .3

 

  التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة. .4

 

  التصويت على تعديل سياسة الترشح. .5

 

 ار لألنشطة لمنافسة البنك. التصويت على اعتماد معي .6

 

 

 

 



 
 70) بواقعم 2021بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية  االدارةالتصويت على توصية مجلس   .7

% من قيمة 7بنسبة  أي لاير سعودي( 525,000,000)اإلجمالي الواحد المبلغ  للسهم (هللة

على أن تكون أحقية األرباح لمساهمي البنك المالكين لألسهم بنهاية يوم انعقاد  االسميةالسهم 

الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجالت البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية بنهاية ثاني 

 يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

 

 

سهم  (بنك عن طريق منح أسهم مجانية. التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة راس مال ال8

 وفقا لما يلي: ) واحد مقابل كل ثالث أسهم

  مليون لاير سعودي. 2,500المبلغ اإلجمالي للزيادة 

  مليون لاير سعودي، وسيصبح راس المال بعد الزيادة  7,500راس المال قبل الزيادة

 .%33.3مليون لاير سعودي، بنسبة قدرها  10,000

   الزيادة بعد  االسهمسهم. وسيصبح عدد  750,000,000قبل الزيادة  االسهمعدد

 سهم. 1,000,000,000

  تهدف التوصية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدالت النمو والتوسع

 في اعمال البنك خالل األعوام القادمة.

  االحتياطي النظامي.لاير سعودي من  2,500,000,000ستتم الزيادة عن طريق رسملة 

  في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم

وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة األسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته 

 يوماً من تاريخ تحديد األسهم المستحقة لكل مساهم. 30خالل مدة ال تتجاوز 

  أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع تكون أحقية

األوراق المالية )مركز اإليداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 

 العادية. األرباح النقدية المعلن عنها لن تشمل أسهم المنحة.

  ألساسي للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال( من النظام ا7تعديل المادة )التصويت على.  



 
 

 

 
 

 

 

 مرشحين لعضوية مجلس اإلدارةالسيرة الذاتية لل

  (البند األول)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

  بن صالح بن جمعة الدوسري هللاألستاذ/عبد .1

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
صالح بن جمعة الدوسريعبدهللا بن  االسم الرباعي  

الجنسية سعودي
01/07/1360 تاريخ الميالد 

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح) اب

 اسم الجهة المانحة
تاريخ الحصول على 

 المؤهل
م المؤهل التخصص

بيروت –الجامعة األمريكية    1968   علوم سياسية 1 بكالوريوس

الواليات المتحدة  –كامبردج  –جامعة هارفارد 
 األمريكية 

1976   إدارة األعمال 2 برنامج اإلدارة  

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج
الت الخبرةامج الفترة

عضو مجلس إدارة ورئيس التنفيذي ألرامكو السعودية 1994 – 2008  

نائباً تنفيذياً للرئيس لألعمال الدولية 1992 – 1994  

للرئيس لألعمال الدوليةنائباً أعلى 1991 – 1992  

نائباً أعلى للرئيس للعالقات الصناعية في أرامكو 1988 – 1991  

نائباً لرئيس أرامكو لشؤون الموظفين ثم نائباً للشؤون الحكومية 1983 – 1988  
مديراً إلدارة الشبكات الكهربائية في أرامكو 1977 – 1983  

إدارة العالقات العامةرئيساً عاماً لقسم النشر في 1972 – 1977  
أرامكو -إدارة الشؤون الحكومية  1968 – 1972  

 

كان   اً د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي
:شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

الشكل القانوني 
 للشركة 

 عضوية اللجان 
طبيعية 
 العضوية

صفة 
العضوية 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

شركة سعودية 
 مساهمة مدرجة

- 
بصفته 
 لشخصية

 غير تنفيذي   البنك السعودي لالستثمار البنوك  1 

مقفلة ةمساهم   - 
بصفته 
 لشخصية

 مستقل

االستثمار لحسابها 
ولحساب المؤسسة 

 للتأميناتالعامة 
االجتماعية في االوراق

 شركة حصانة لالستثمار 2 

شركة سعودية 
 مساهمة مدرجة

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

بصفته 
 لشخصية

 مستقل  المواد األساسية للصناعة لالزام   3 

شركة سعودية 
 مساهمة مدرجة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت/ لجنة 
 السالمة واالستدامة

بصفته 
 لشخصية

 مستقل األساسيةالمواد     شركة التعدين العربية السعودية 4 

 



 
 

  عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس  األستاذ/ .2

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن براهيم الخميس  االسم الرباعي 

سعودي الجنسية
01/07/1378 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب

الجهة المانحة اسم تاريخ الحصول على المؤهل  م المؤهل التخصص

، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكيةنيسترإجامعة نورث    1985   اقتصاد سبكالوريو   1

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج
الت الخبرةامج    الفترة

شركة الرائدة لالستثمار –استثمارات مستشار    2017 – 2020  

المؤسسة العامة للتقاعد - المحافظ لشؤون االستثمارنائب    2013 – 2017  

المؤسسة العامة للتقاعد - ستثمار الماليلالمدير عام    2006 – 2013  

البنك المركزي السعودي –كبير متعاملي الدخل الثابت    1985 – 2006  

 

مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان   د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

الشكل القانوني 
 للشركة 

 عضوية اللجان 
طبيعية 
 العضوية

صفة 
العضوية 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 مساهمة مدرجة
اللجنة التنفيذية/ لجنة 

الترشيحات 
 والمكافآت 

 شخصية  غير تنفيذي  البنوك السعودي لالستثمارالبنك    1

 مساهمة مدرجة  االستثمار  شخصية  غير تنفيذي  التأمين  التعاونية للتأمين 2

 مساهمة مدرجة
لجنة  /ةاللجنة التنفيذي

 الحوكمة
  ةشخصي  مستقل  المواد األساسية  شركة أسمنت تبوك 3

 مساهمة مقفلة  -    ةشخصي -   التأمين  شركة المتحدة للتأمين، البحرين 4

 

 

 



 
  

  عبدالرحمن بن محمد الرواف  األستاذ/ .3

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرواف االسم الرباعي 

سعودي الجنسية

17/10/1967 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب

 اسم الجهة المانحة
تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

 جامعة جنوب كاليفورنيا 1995  العامة ةاإلدار    ماجستير اإلدارة العامة 1 

 جامعة والية أركنساس 1993   إدارة ألعمال   بكالوريوس العلوم 2 

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج
الت الخبرةامج    الفترة

حصانة االستثمارية –مدير عام إدارة الودائع والسندات    2016 – 2021  

حصانة االستثمارية –مدير عام األسواق الدولية    2014 - 2016  

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية –مدير إدارة المحافظ االستثمارية    2003 - 2014  

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية –محلل مالي في اإلدارة العامة لالستثمار    1996 - 2003  

 

في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  د) العضوية الحالية 
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

الشكل القانوني 
 للشركة

عضوية 
 اللجان

طبيعية 
 العضوية

صفة 
العضوية

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 شركة مدرجة 

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت / 

اللجنة 
 التنفيذية

بصفته 
 الشخصية 

غير تنفيذي   البنك السعودي لالستثمار البنوك  1

 

  

   

 



 
  

  العلي محمد بن عبدهللا  األستاذ/ .4

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
محمد بن عبدهللا بن احمد العلي االسم الرباعي 

سعودي الجنسية

01/07/1372 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب
م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

الواليات المتحدة  -جامعة دينفر
 األمريكية

1984   إدارة األعمال  الماجستير 1

جامعة تكساس الواليات المتحدة 
 األمريكية

1980   المحاسبة   البكالوريوس 2

 

المرشح خبرات العملية للعضوال)ج
الت الخبرةامج الفترة

رامكو السعوديةأ -نائب أعلى للرئيس المالية    2011 - 2014  

ارامكو السعودية -مراقب المالي    2004 - 2010  

رامكو السعوديةأ -ين داخليين المدققكبير ال   2000 - 2003  

رامكو السعوديةأ -مدير اإلدارة المالية ومدير المحاسبة الدولية والتقارير المالية    1992 - 1999  

رامكو السعوديةأ - مدير المبيعات والحسابات الدولية  –محلل حسابات دولية    1971 - 1992  

 

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  شكلها 
القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

 مساهمة مدرجة 
لجنة المراجعة / 

 لجنة المخاطر
 بصفته الشخصية   البنوك  مستقل  البنك السعودي لالستثمار 1

 مساهمة مغلقة  لجنة المرجعة  شخصية  مستقل  الطاقة 
لخدمات كفاءة الشركة الوطنية 
ترشيد -الطافة   

2

 

  

   

   
 



 
  

  

  محمد بن خميس بامقا  األستاذ/ .5

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
محمد بن خميس بن علي بامقا االسم الرباعي 

سعودي الجنسية

14/12/1396 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب

م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1999   إدارة أنظمة المعلومات سبكالوريو   1

 

خبرات العملية للعضو المرشحال)ج
الت الخبرةامج    الفترة

الخطوط الجوية العربية السعودية  –الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات     2018 ‐ حتى اآلن 

شركة صدارة –الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات   2016 - 2018  

شركة اكستنشر الشرق األوسط  –المدير العام   2013 - 2016  

شركة سابك –المعلومات  االمدير العام اإلقليمي لتكنولوجي  2001 - 2013  

 

أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة 
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

-  ‐   بالصفة لشخصية  مستقل  األمن السيبراني
االتحاد السعودي لألمن 

والدرونزالسيبراني والبرمجة 
1

 مساهمة مغلقة
رئيس لجنة 

 مراجعة
 بالصفة لشخصية  مستقل  إنشاء المباني  شركة القريان 2

 شركة مساهمة
لجنة المراجعة / 

 لجنة المخاطر
 بالصفة لشخصية  مستقل  البنوك 3 البنك السعودي لالستثمار

 

  

  

   
 

 



 

  ياسر بن محمد آل جار هللا  األستاذ/ .6

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
ياسر بن محمد بن ناصر ن جارهللا آل جار هللا االسم الرباعي 

سعودي الجنسية

07/12/1401 تاريخ الميالد
 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب
م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 –جامعة جنوب كاليفورنيا 
 الواليات المتحدة األمريكية

2005   اقتصاد  ماجستير  1

 –جامعة جنوب كاليفورنيا 
 الواليات المتحدة األمريكية

2004   اقتصاد  بكالوريوس 2

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج

الت الخبرةامج    الفترة

مجالس إدارة الشركات  funds of fundإدارة األعمال ,ادارة االستثمارات المستشفيات، البنوك ، التأمينات، 
 FSA UK & Central Bank Bahrain & ADX تحت اشراف

سنة  17  

 

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

 شركة مدرجة
لجنة الحوكمة / 
 لجنة المخاطر

 شخصية  مستقل  بنك 1 البنك السعودي لالستثمار

 ذات المسؤولية المحدودة  االستثمارات   شخصية   عضو غير تنفيذي
إدارة وصيانة 

 المستشفيات
الطبيةشركة اإلنماء للخدمات    2

 ذات المسؤولية المحدودة  االستثمار  شخصية   عضو غير تنفيذي  تطوير عقاري
 لالستثمارشركة ثروة اسكان 

 (دبي)
3

 

 

   

   
 

  



 
 

 

  محمد بن عبدالمحسن القرينيس  األستاذ/ .7

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
القرينيسمحمد بن عبدالمحسن بن موسى  االسم الرباعي 

سعودي الجنسية

03/05/1975 تاريخ الميالد
 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح) اب
م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 جامعة الكويت 1999   هندسة  بكالوريوس  1

 استثمار  2008 السعودية  ‐هيئة السوق المالية
 الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية

(CME‐1) 
2

 

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

الت الخبرةامج    الفترة

 رئيس قسم األسهم والدخل الثابت المحلية في شركة الرائدة لالستثمار 2017 - 2021  

 مدير محافظ استثمارية في شركة جدوى لإلستثمار 2015 - 2017  

 رئيس قسم األسهم المحلية في شركة األهلي كابيتال 2008 - 2015  

 العربية السعودية   HSBC مدير محافظ استثمارية في شركة 2003 - 2008  

 

عضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة ال) د

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

 مساهمة المدرجة
 لجنة المراجعة
 الجنة االستثمار

ممثل عن شخصية 
 اعتبارية

 مستقل  العقارات  شركة طيبة القابضة 1

 مساهمة المدرجة
لجنة المخاطر/ 
 اللجنة التنفيذية

ممثل عن شخصية 
 اعتبارية

2 البنك السعودي لالستثمار بنك غير تنفيذي

3 صناديق دراية لالستثمار صندوق استثماري  مستقل  - - صندوق استثماري

 

 



 

  

  عبدهللا سليمان الزبن  األستاذ/ .8

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
عبدهللا سليمان محمد الزبن  االسم الرباعي 

سعودي الجنسية

26/07/1959 تاريخ الميالد
 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب
م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

أمريكا -جامعة االباما   1987   ماليه  ماجستير 1

 جامعة الملك سعود هـ 1401    اقتصاد  سبكالوريو   2

 

خبرات العملية للعضو المرشحال)ج

الخبرةالت امج    الفترة

مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية  -مدير الموارد المالية    تاريخه  – 1997  

مدير مشاريع –الشركة العربية لالستثمار    1992 – 1997  

مساعد خبير  –باحث اقتصادي  –الصندوق السعودية للتنمية    1982 – 1992  

 

مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان   د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

 مقفلة    بصفته الشخصية   مستقل  وساطة مالية   شركة االستثمار المالية  1

 

   

   
 

  
 



 
  

  الخليل  محمد بن صالح األستاذ/ .9

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 

االسم الرباعي  محمد بن صالح بن حسن الخليل 

الجنسية سعودي

1963/11/17 تاريخ الميالد 

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب

 اسم الجهة المانحة
تاريخ الحصول على 

المؤهل
م المؤهل التخصص

 جامعة كولورادو، الواليات المتحدة االمريكية  1990 إدارة االعمال  1 ماجستير 

 1985 جامعة الملك فهد للبترول و المعادن 
العلوم و الهندسة في علم هندسة 

الحاسب االلي 
2 بكالوريوس 

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج

الت الخبرةامج    الفترة

 رئيس وعضو مجلس إدارات عدد من الشركات في مجال العقار و االستثمار و السياحة و القطاع الخيري و القطاع االجتماعي  1993- 2021  

 رئيس مجلس إدارة سيرا القابضة و رئيس مجلس إدارة شركة اللوجين القابضة  2015-2021  

 

     



 
 

ً أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيد) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  كان  شكلها  ا
:القانوني أو اللجان المنبثقة منها

الشكل القانوني 
 للشركة 

عضوية 
 اللجان 

 طبيعية العضوية
صفة 

العضوية 
 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 شركة مساهمة مدرجة 
عضو اللجنة 

 التنفيذية 
 بصفته الشخصية   مستقل   خدمات السفر و السياحة   مجموعة سيرا القابضة  1 

 شركة مساهمة مدرجة  -   بصفته الشخصية   غير تنفيذي 
البتروكيماويات و التعدين و 

المعادن وقطاعات الطاقة 
 شركة اللجين القابضة  2 

 ذات مسؤولية محدودة  -   بصفته الشخصية   تنفيذي   استثمار عقاري 
شركة فاد الدولية لالستثمار و 

التطوير 
3 

 شركة مساهمة مقفلة  -   بصفته الشخصية   غير تنفيذي   استثمار عقاري   شركة اكوان العقارية  4 

 ذات مسؤولية محدودة  -   بصفته الشخصية   غير تنفيذي   صناعة حديد التسليح
شركة اركان الصلب لصناعة 

الحديد 
5 

 مساهمة خاصة  -   بصفته الشخصية   مستقل   االسمنت   سمنترا  6 

 ذات مسؤولية محدودة  -   بصفته الشخصية   غير تنفيذي   صناعات غذائية   شركة كانولي للصناعات الغذائية  7 

 ذات مسؤولية محدودة  -   بصفته الشخصية   غير تنفيذي 
تخطيط وبناء إدارة مشاريع 
 المباني المدرسية و التعليمية 

 شركة تطوير المباني  8 

 ذات مسؤولية محدودة  -   بصفته الشخصية   غير تنفيذي   استثمار عقاري 
و  رشركة عنوان المكان لالستثما

التطوير العقاري 
9 

 شركة مساهمة مقفلة  -   بصفته الشخصية   مستقل   الخدمات الطبية   شركة أطباء النخبة الطبية  10

 شركة مساهمة مقفلة  -   بصفته الشخصية   مستقل 
استثمار عقاري و االستثمار 

الزراعي 
 شركة عنيزة االستثمارية  11

 شركة مساهمة مقفلة  -   بصفته الشخصية   غير تنفيذي 
شراء األراضي إلقامة 

المباني واستثمارها بالبيع او 
التأجير 

 شركة عنيزة الوقفية  12

 ذات مسؤولية محدودة  -   بصفته الشخصية   غير تنفيذي   استثمار عقاري   شركة التحالف العقاري  13

 شركة مساهمة مقفلة  -   بصفته الشخصية   مستقل   تطوير مشروع الوديان   شركة الوديان العقارية السعودية  14

 شركة مساهمة مقفلة  -   بصفته الشخصية   غير تنفيذي  -   شركة رؤى المدينة القابضة  15

 شركة مساهمة  -   بصفته الشخصية   غير تنفيذي   الصناعات البتروكيماوية 
الشركة الوطنية للصناعات 

البتروكيماوية 
16

 شركة مساهمة  -   بصفته الشخصية   مستقل   التنمية و التطوير العمراني   شركة المقر للتطوير و التنمية   17

 

   



 
 

 

  المشاري  مد عبدالعزيزح األستاذ/. 10

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
حمد عبدالعزيز محمد المشاري  االسم الرباعي 

سعودي الجنسية
28/01/1978 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب
م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 جامعة الينوي 2006 
 إدارة ماليه

(تخصص إدارة المخاطر وتأمين)   
 ماجستير 1

 جامعة الينوي 2005  اقتصاد ماجستير 2

 جامعة الملك سعود 2000  اقتصاد 3 سبكالوريو
 

خبرات العملية للعضو المرشحال)ج

الخبرة مجاالت    الفترة

نائب الرئيس التنفيذي -شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني    2021/10 – 2019/7  

المخاطر ةرئيس ادار -الشركة العالمية للتأمين التعاوني     2019/6 – 2018/5  

خبير -ادارة المخاطر  –البنك المركزي السعودي   2018/4 – 2017/3  

مدير شعبة اساسيات شركات التأمين   -البنك المركزي السعودي     2017/3 – 2016/4  

 

شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  د) العضوية الحالية في مجالس إدارات 
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1

 

   

 



 
 

 

  عبدهللا صغير محمد الحسيني  /الدكتور.11

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
د عبدهللا صغير محمد الحسيني  االسم الرباعي 

سعودي الجنسية
م21/6/1966 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب
م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 جامعة كنت م2005   ومراجعهمحاسبة مالية   دكتوراه 1

 جامعة الملك سعود م1997   العلوم في المحاسبة ماجستير 2

 جامعة الملك عبدالعزيز م1990    المحاسبة  بكالوريوس 3

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج
الت الخبرةامج الفترة

عميد في جامعة األمير سلطان األهلية بالرياض –استاذ المحاسبة والمراجعة    اآلن –م 2010  

ادارة موارد بشرية –ادارة مالية    م2010 –م 2005  

زكاة وضرائب –استشارات مالية وادارية    م2005 –م 2000  

 محاسبة ومراجعة حسابات م2000 –م 1990  

 

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  
أو اللجان المنبثقة منهاشكلها القانوني

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

 مساهمة مدرجة  المراجعة/ 
 الترشيحات

شخصية مستقل   التأمين اليانز السعودي الفرنسي 
للتأمين 1

 مساهمة مدرجة  المراجعة/ 
 الحوكمة  

شخصية  مستقل   التدريب والتعليم  الخليج للتدريب والتعليم 
2

 مساهمة مدرجة  المراجعة/ 
 الترشيحات

شخصية  مستقل   الطاقة واالتصاالت  البابطين للطاقة واالتصاالت 
3

 

 

 

 

  



 

  محمد عبدهللا السماري  /االستاذ .12

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 

محمد عبدهللا محمد السماري االسم الرباعي 

سعودي  الجنسية

1398/06/29 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب

 اسم الجهة المانحة
تاريخ الحصول على 

 المؤهل
م المؤهل التخصص

 جامعة الملك فهد للبترول و المعادن  2003   محاسبة  1 بكالوريوس 

 استراتيجية االعمال  2020 كلية لندن لألعمال و التمويل 
شهادة مراجع استراتيجية 

 االعمال معتمد
2

 استراتيجية االعمال  2020 كلية لندن لألعمال و التمويل 
خبير معتمد في تحليل 
 وتخطيط االستراتيجية 

3

دولية لألعمال و اإلدارة المالية لتدريب المحلل مالي االكاديمية ال
  معتمد

CRBA 4 المخاطر  2014

دولية لألعمال و اإلدارة المالية لتدريب المحلل مالي االكاديمية ال
 معتمد

CORP 5 المخاطر  2012

  الزمالة االمريكية للمراجعين الداخليين
THEIIA  

CIA 6 مراجعة  2012

االكاديمية المالية  –المملكة العربية السعودية  CME -1 7 السوق المالية 2011 

االمريكيةالواليات المتحدة   
ACAMS  

2009 
مخاطر غسل 

 األموال 
زمالة متخصص مكافحة 

 غسل أموال  
8

 

   

  



 
 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج
الت الخبرةامج    الفترة

2021-2017  والرئيس التنفيذي مستشار للعضو المنتدب –الخير كابيتال السعودية   

تقديم استشارات  –برنامج تطوير وزارة الدفاع   2015-2016  

2015-2015 الخير كابيتال السعودية   

خدمات استشارية  –مكتب محمد السماري   2013-2015  

مساعد مدير االلتزام –البنك العربي الوطني   2011-2013  

مراجع داخلي  –مجموعة الفيصلية   2010-2011  

2010-2007 مجموعة سامبا المالية   

اخصائي تراخيص شركات االستثمار  -هيئة السوق المالية  2004-2007  

مراجع حسابات و قوائم مالية  -ديليوت اند توش السعودية  2003-2004  

 

 

كان  شكلها  اً د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي
:القانوني أو اللجان المنبثقة منها

الشكل القانوني 
 للشركة 

 عضوية اللجان 
طبيعية 
 العضوية

صفة 
 العضوية 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 مساهمة مغلقة 
عضو لجنة 
المراجعة و 

 مااللتزا

بصفته 
 الشخصية 

 مستقل  إعادة التمويل العقاري 
الشركة السعودية إلعادة التمويل 

 العقاري 
1 

ذات مسؤولية 
 محدودة 

عضو لجنة 
 المراجعة 

بصفته 
 الشخصية 

 مستقل   التطوير التقني   شركة تمكين للنقليات  2 

ذات مسؤولية 
 محدودة 

عضو لجنة 
 المراجعة 

بصفته 
 الشخصية 

 مستقل   الرياضة و الترفيه   شركة قولف السعودية  3 

 

   



 
 

  فهد عبدهللا الحويماني  /االستاذ .13

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
فهد عبدهللا حامد الحويماني االسم الرباعي 

سعودي الجنسية
1/7/1379 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب
م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

أمريكا –جامعة بيتسبيرغ    م1997   علوم كمبيوتر (شبكات)  دكتوراه 1

أمريكا –جامعة بيتسبيرغ    م1996  
علوم كمبيوتر (هندسة 

برمجيات)
 ماجستير 2

أمريكا –جامعة دايتون    م1992    إدارة أعمال  ماجستير 3

أمريكا –جامعة سنسناتي    م1985    علوم كمبيوتر  بكالوريوس 4

 

العملية للعضو المرشحخبراتال)ج
الت الخبرةامج الفترة

شركة منصة باب للتسويق -المؤسس و الرئيس تنفيذي    اآلن -2017  

وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت ، مستشار تقنية معلومات ومدير المركز الوطني للتصديق الرقمي  2004-2018  

شركة زجول لالتصاالت  –الرئيس التنفيذي المكلف    2000-2001  

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  –محلل نظم ورئيس وحدة خدمات اإلنترنت    1985-2000  
 

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1

 

 

   

  



 
 

   ماطر بن سعود العنزي/االستاذ .14

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
ماطر بن سعود بن هطيالن العنزي  االسم الرباعي 

سعودي الجنسية
1981/07/01 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح) اب
تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة م المؤهل التخصص

 جامعة الملك فهد للبترول و المعادن  2018 إدارة اعمال  1 ماجستير تنفيذي 

 جامعة الملك سعود محاسبة  -إدارة اعمال  2004 2 بكالوريوس 

LBS   -جامعة لندن لألعمال  3 برنامج تنفيذي  تمويل الشركات وإدارة المحافظ االستثمارية 2011
 

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج

الت الخبرةامج    الفترة

الشركة السعودية للصناعات العسكرية  –الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة    اآلن  – 2019  

شركة أكوا باور العالمية  –الرئيس التنفيذي للمالية (السعودية)    2015 - 2019  

هيئة االستثمارات العامة  -  2015 - 2014  الرئيس التنفيذي للمالية   

معادن  –محاسب ومن ثم مدير المحاسبة المالية ومن ثم مراقب مالي ومن ثم أمين عام الخزينة    2006-2014  

سابك  –محلل   2005- 2006  

 

كان  شكلها  اً د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي
:القانوني أو اللجان المنبثقة منها

الشكل القانوني 
 للشركة 

 عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

شركة ذات مسؤولية 
 محدودة 

‐   ممثل عن شخصية اعتبارية 
نائب  –غير تنفيذي 

 رئيس مجلس اإلدارة 
الصناعات 
 العسكرية 

شركة المعدات المكملة 
 للطائرات المحدودة 

1 

شركة ذات مسؤولية 
 محدودة 

‐   ممثل عن شخصية اعتبارية   غير تنفيذي 
الصناعات 
 العسكرية 

 شركة سامي نافانتيا
 للصناعات البحرية 

2 

شركة ذات مسؤولية 
 محدودة 

‐   ممثل عن شخصية اعتبارية   غير تنفيذي 
الصناعات 
 العسكرية 

شركة سامي سي ام أي 
 ألنظمة الدفاع 

3 

  



 
 

 

  الرويس خالد بن سالم  /االستاذ .15

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 

خالد بن سالم بن محمد الرويس االسم الرباعي 

سعودي الجنسية

01/07/1382 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب

م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك سعود 1984   محاسبة سبكالوريو   1

جمعية كولورادو للمحاسبين 
  الواليات المتحدة  – القانونيين

 محاسبة  1990
 شهادة المحاسب القانوني المعتمد 

(CPA) 
2

 

       



 
 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج

الت الخبرةامج    الفترة

)مستشار أعلى للرئيس في شركة التعدين العربية السعودية (معادن   م2020 –م 2019  

)نائب الرئيس األعلى للفوسفات في شركة التعدين العربية السعودية (معادن   م 2018 –م 2016  

)نائب الرئيس للمالية في شركة التعدين العربية السعودية (معادن   م 2016 –م 2011  

)المدير التنفيذي ونائب الرئيس لالستراتيجية والتخطيط في شركة التعدين العربية السعودية (معادن   م2011-م 2008  

)مدير الخزينة في شركة التعدين العربية السعودية (معادن   م2008 –م 2002  

)مدير الشؤون المالية في الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك   م2002 –م 1996  

 مدير إدارة مراقبة العمليات المصرفية في البنك المركزي السعودي م1995-م 1984  

 

كان  شكلها  اً أخرى أيد) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة 
:القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

 مساهمة مقفلة  لجنة المراجعة  بصفته الشخصية  غير تنفيذي  شركة حصانة االستثمارية االستثماري 1

 مساهمة مدرجة
/المراجعةلجنة   

اللجنة 
ةاالستراتيجي  

صفته الشخصيةب  مستقل  مواد األساسيةال  
شركة الشرق األوسط 

)كوبوإنتاج الورق (م لصناعة
2

 المواد األساسية - - لجنة المراجعة مساهمة مدرجة
الشركة الوطنية 
 للبتروكيماويات

3

 مساهمة مقفلة   اللجنة التنفيذية  بصفته الشخصية  مستقل  التعدين
 الشركة السعودية لخدمات

 التعدين 4

5 الشركة السعودية للكهرباء  المرافق العامة  - - لجنة المراجعة  مساهمة مدرجة

6 الشركة الوطنية للتأمين التأمين - - لجنة المراجعة  مساهمة مدرجة

 - - لجنة المراجعة مساهمة مقفلة
الصناعات البترولية 

 والمعدنية 
7 شركة طاقة

 

   



 
 

 

  فيصل رجاء الهاجري  /االستاذ.16

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 

فيصل رجاء جايز الهاجري االسم الرباعي 

سعودي الجنسية

1/7/1379 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح) اب

م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

الواليات  –جامعة والية اريزونا 
 المتحدة األمريكية

1987   إدارة نظم المعلومات   بكالوريوس 1

 

 خبرات العملية للعضو المرشح) الج

الت الخبرةامج    الفترة

 رئيس وحدة التدريب في هندسة البترول والتطوير في أرامكو السعودية 2001 – 2007  

البترول بشركة أرامكو السعوديةرئيس وحدة المقاوالت في هندسة    1996 - 2001  

 

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية  الرئيسالنشاط     اسم الشركة م

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1

  

  

  

  

  

 



 
  

 
 

 

 

 لجنة المراجعة ألعضاءالسيرة الذاتية 

  (البند الثاني)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  محمد بن خميس بامقا  /االستاذ.1

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
محمد بن خميس بن علي بامقا االسم الرباعي 

سعودي الجنسية
14/12/1396 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب
م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1999   إدارة أنظمة المعلومات سبكالوريو   1

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج

الت الخبرةامج    الفترة

الخطوط الجوية العربية السعودية  –الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات     2018 ‐ حتى اآلن 

شركة صدارة –الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات   2016 - 2018  

شركة اكستنشر الشرق األوسط  –المدير العام   2013 - 2016  

شركة سابك –المعلومات  االمدير العام اإلقليمي لتكنولوجي  2001 - 2013  

 

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

-  ‐   بالصفة لشخصية  مستقل  األمن السيبراني
االتحاد السعودي لألمن 

السيبراني والبرمجة والدرونز
1

 مساهمة مغلقة
رئيس لجنة 

 مراجعة
 بالصفة لشخصية  مستقل  إنشاء المباني  شركة القريان 2

 شركة مساهمة
لجنة المراجعة / 

 لجنة المخاطر
 بالصفة لشخصية  مستقل  البنوك لالستثمارالبنك السعودي   3

 

 



 

  فايز حسن بالل  /االستاذ.2

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 

فايز حسن سيد بالل االسم الرباعي 

سعودي   الجنسية

1377/07/23 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب

تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة م المؤهل التخصص

 جامعة الملك عبدالعزيز   1980  1 بكالوريوس  محاسبة 

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج

الت الخبرةامج    الفترة

بترو رابغ  –مدير المالية و المحاسبة    2021 – 2018  

شركة أرامكو للتجارة  –كبير اإلداريين الماليين    2018 - 2016  

أرامكو السعودية  –مدير إدارة اعمال الخزينة    2016 - 2013  

بترو رابغ  –مدير المالية و المحاسبة    2013 – 2008  

شركة بترولوب  –كبير اإلداريين الماليين    2008 - 2006  

شركة مصفاة أرامكو شل  -كبير اإلداريين الماليين   2006 - 2004  

أرامكو السعودية   -وظائف مختلفة في المالية و المحاسبة    2004 - 1980  

 

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  شكلها 
القانوني أو اللجان المنبثقة منها

الشكل القانوني 
 للشركة 

 عضوية اللجان 
طبيعية 
 العضوية

صفة 
 العضوية 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 شركة مساهمة   لجنة المراجعة  بصفة شخصية   مستقل   البنوك   البنك السعودي لالستثمار  1 

 

   



 
  

 

  آل مطير المع سعيد  /االستاذ.3

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 
المع سعيد بن محمد آل مطير  االسم الرباعي 

سعودي الجنسية

12/8/1973 تاريخ الميالد
 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب
تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة التخصص م المؤهل

استراليا -جامعة جريفيث  1 ماجستير في التجارة  محاسبة مهنية 2007 

سبكالوريو محاسبة  1994 جامعة الملك عبدالعزيز  2

الجمعية السعودية للمراجعين 
 الداخلين

 CRMA 3 مخاطر 2021

 جمعية المحققين المعتمدين لالحتيال   CFE 4 مالية  2021

الجمعية السعودية للمراجعين 
 الداخلين

 CIA 5 مراجعة 2020

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج
الخبرة مجاالت    الفترة

إس تي سي حلول  –رئيس قسم المراجعة  اآلن  – 2020فبراير   

إس تي سي  –مدير عام مراجعة الشركات و األعمال  2020فبراير  – 2018مارس   

إس تي سي –ولعمليات  رمدير عام مراقبة االستثما   2018مارس  – 2017ابريل 

إس تي سي  –الخاصة  تمدير مراجعة االستثمار والتكليفا 2017مارس  – 2015مارس   

شركة المياه الوطنية -مدير أول لعملية التحول واالستدامة    2015مارس  – 2011أكتوبر 

شركة المياه الوطنية  –مدير أول الجودة واالمتثال قسم اإلدارة التنفيذية للتميز في األعمال  2015مارس  – 2011أكتوبر   

ديوان المراقبة العامة  –المراجع المالي والمشرف بقسم المراجعة    2011أكتوبر  – 1995نوفمبر 

ديوان المراقبة العامة  –مراجع أداء بقسم المراجعة    2011أكتوبر  – 1995نوفمبر 

 

  كان أي أخرى شركة أي أو) مدرجة غير أو مدرجة( أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية) د
منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

 مساهمة  لجنة مراجعة   شخصية  مستقل   خدمات  شركة سمامة القابضة 1

   



 
  

  عبدهللا المزروع ر بد /االستاذ.4

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح 

بدر عبدهللا سعد المزروع االسم الرباعي 

سعودي الجنسية

1-7-1396 تاريخ الميالد

 

لمؤهالت العلمية للعضو المرشح ) اب

م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك سعود  1999 
أنظمة  –حاسب الي 

 المعلومات
سبكالوريو   1

 

 خبرات العملية للعضو المرشحال) ج

الخبرة مجاالت    الفترة

م مراجعة أنظمة المعلومات والشبكة بشركة االتصاالت السعودية باإلضافة لعضوية مجموعة امدير ع
إس تي سي  –اللجان   

اآلن  – 2017اكتوبر   

إس تي سي –مدير إدارة تصميم وتنفيذ البنية التحتية لشركة االتصاالت السعودية      2017اكتوبر  – 2015نوفمبر 

إس تي سي – بشركة االتصاالت السعوديةعلومات مدير إدارة امن تقنية الم   2015نوفمبر  – 2012يناير   

إس تي سي – مدير إدارة خدمات شبكة المعلومات بشركة االتصاالت السعودية   2011ديسمبر  – 2009يناير   

إس تي سي – تنفيذ شبكات المعلومات بشركة االتصاالت السعودية قسممدير    2008ديسمبر  – 2007نوفمبر   

إس تي سي –أمن المعلومات مدير مشاريع    2007أكتوبر  – 2001يناير   

 

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان  
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل القانوني للشركة   عضوية اللجان   طبيعية العضوية  صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة م

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1

 

   



 
  

  

  

  

  

  

  

 

 سياسة المسؤولية االجتماعية

  (البند الثالث)
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Corporate Social Responsibility (CSR) Policy سياسة المسؤولية االجتماعية  

 

 
 

 

Introduction مقدمة  

 The purpose of this document is to set out Saudi Investment Bank (also 

referred to as “SAIB” or the “Bank”) Policy on Corporate Social 

Responsibility (“CSR”). 

 This policy aims at recognizing The Bank’s position as a significant 

contributor to the society. 

 In addition, this policy translates SAIB’s commitment to: 

 Support its social goals and adapt to changes and challenges faced by 

the business as a participant in society generally. 

 Fair and equal treatment of employees that includes direct 

contributions through philanthropy and engagement in the local 

society. 

 While CSR covers a wide range of activities, this Policy is primarily 

concerned with SAIB philanthropic and charitable activities, support and 

sponsorship, host of events and programs, education, health, economic, 

and environmental activities.  

 SAIB where deemed necessary will implement more detailed 

procedures, which are designed to support the Bank’s on-going 

compliance with, among other things, this policy. 

 

  المتعلقة السياسة ُيشار إليه فيما بعد بـ "البنك") والبنك السعودي لالستثمار (يقدم

 "المسؤولية").االجتماعية (المسؤولية ب

  رئيس في المجتمع. البنك كمساهم إلى تصنيفتهدف هذه السياسة 

  بما يليباإلضافة إلى ذلك، تُمثل هذه السياسة التزام البنك: 

 أعماله  تي تواجهالتغييرات والتحديات الاالجتماعية والتكيف مع  دعم أهدافه

 باعتباره مشاركًا في المجتمع بشكٍل عاٍم.

 المساهمات المباشرة  تقديم التعامل مع الموظفين بعدلٍ وإنصافٍ بما في ذلك

 والمشاركة في المجتمع المحلي. ةالخيرياألعمال من خالل 

  من األنشطة، تستعرض هذه كبيرة في حين تتناول المسؤولية االجتماعية مجموعة

السياسة في المقام األول األنشطة الخيرية التي يقوم بها البنك والدعم والرعاية 

 والبرامج واألنشطة التعليمية والصحية واالقتصادية والبيئية.  للفعاليات

  إجراءات أكثر تفصيًال، وقد ُوضعت هذه اإلجراءات حسب الحاجة البنكسيطبق ،

 .بشكل خاص السياسة إجماالً وبهذه المستمرلدعم التزام البنك 
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Holistic View 

Philanthropy and charitable donations 

In line with SAMA regulations, the services provided to charitable 

organizations through donations and other support means is subject to such 

organizations being recognized by the Ministry of Human Resources and 

Social Development, by Royal Decree or otherwise as permitted by SAMA. 

 

Sponsorship and Support  

The banking services provided should meet the needs and requirements of 

the entities, society, encourage economic development and adds value for 

shareholders, and is provided to a wide variety of stakeholders which may 

include but not limited to social, educational, economic, health, welfare or 

environmental benefits. This may include the Bank’s engagement in different 

sponsorship events, initiatives, programs and providing financial support. 

 

Environmental  

The environmental friendly concept is expected to be followed when utilizing 

the Bank’s resources and facilities. In addition, from time to time, CSR 

department shall initiate a designed initiative to educate, improve of 

environmental care and ensure its implementation as appropriate.  

  شاملة  نظرة

  األعمال الخيرية والتبرعات 

الخدمات المقدمة للجمعيات الخيرية  تقتصر، البنك المركزي السعوديتماشيًا مع لوائح 

وزارة  بها من والمؤســـســـات المعترفلجهات ا على تبرعات ووســـائل دعم أخرى من

بموجب مرســــوم ملكي أو بخالف ذلك على أو الموارد البشــــرية والتنمية االجتماعية، 

 البنك المركزي السعودي. سمح به يالنحو الذي 

  

  الدعم والرعاية 

جب أن بات تلبي ي جات ومتطل يا قدمة احت ية الم مات المصــــرف خد ية  ال عا لدعم والر ا

االقتصــادية وتضــيف قيمة  ، وأن تُشــجع التنميةوالمجتمع للمســتفيدين كمؤســســات

لمجموعة كبيرة من أصــحاب المصــلحة بما في  م هذه الخدماتللمســاهمين، وأن تُقد

سبيل المثال ال الحصر الخدمات االجتماعية والتعليمية واالقتص ادية والصحية ذلك على 

د البيئية. وقد يتضــــمن ذلك مشــــاركة البنك في فعاليات ومبادرات ئوالرفاهية أو الفوا

 رعاية مختلفة فضًال عن تقديم الدعم المالي. وبرامج

  

  البيئة 

تجسيدها في لبيئة عند استخدام موارد البنك وااتباع نهجٍ صديق  اعتبارهيضع البنك في 

المســـؤولية االجتماعية من حينٍ آلخر  إدارةمرافقه. وباإلضـــافة إلى ذلك، يتعين على 

دعت الحاجة  متى ماالرعاية البيئية وضــــمان تنفيذها،  بمفهومإطالق مبادرة للتثقيف 

  .إلى ذلك
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Policies السياسات  

1. Applicability & Commitment 

1.1. Applicability 

This policy is applicable to SAIB’s philanthropy and social engagement 

activities. 
 
 

1.2. Statement of Commitment  

SAIB and its BoD are dedicated to lead or support active and positive 

contribution to society and the operation of its business as well to its 

stakeholder, vendor , employees, investors, clients so far as is practicable. 

   وااللتزام التطبيق .١

  التطبيق  .١٫١

تُطبق هذه السياسة على أنشطة األعمال الخيرية والمشاركة االجتماعية التي يُنفذها 

  البنك.

  بيان االلتزام  .١٫٢

واإليجابية في  الفعالةيكرس البنك ومجلس إدارته جهودهما لقيادة أو دعم المساهمة 

أعماله باإلضافة إلى أعمال المساهمين والموردين ممارسة من خالل المجتمع 

 الموظفين والمستثمرين والعمالء، بقدر اإلمكان.و

2. Laws, Regulations, Related Policies & Supporting Procedures  

2.1. Regulations  

The key regulations are as follows:  

Law/Regulation Authority 

Corporate Governance 

Regulations  
Capital Market Authority (CMA) 

Key Principles of Governance in 

Financial Institutions 
SAMA 

2.2. Related Policies & Procedures 
 

 Corporate Social Responsibility Manual 

 Sustainability Committee Charter 

 

  األنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة واإلجراءات الداعمة .٢

  اللوائح  .٢٫١
 

  يلي:تتمثل اللوائح األساسية فيما 

  ةجهال  النظام أو الالئحة

  هيئة السوق المالية  حوكمة الشركات  الئحة

مبادئ الرئيسة للحوكمة في ال

   المؤسسات المالية

  البنك المركزي السعودي 

  السياسات واإلجراءات ذات الصلة  .٢٫٢
 

  دليل المسؤولية االجتماعية  

 ميثاق لجنة االستدامة  
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3. Policy  

3.1. Policy Statement  

Saudi Investment Bank in addition to maintaining the best interest of its 

stakeholders recognizes it responsibility towards the society and strives to 

achieve its social responsibility objectives that are designed to support the 

largest possible segment of the community in all fields, our commitment is 

deeply rooted in our values and forms an integral part of our strategy. 

3.2. Policy Principles  

The following are the key principles of SAIB’s CSR Policy, subject to 

ensuring the solvency of the Bank: 

a. Maximizing shareholders’ value; 

b. Provide banking services, support and sponsorship that meets the 

requirements and needs of businesses/stakeholders. 

c. Meet the credit needs of the local economy through granting loans and 

facilities for productive businesses. 

d. Provide innovate products that encourage economic development.  

e. Conducting the business with the highest local and international 

standards / principles of ethics, ensuring fair treatment of its different 

stakeholders including its shareholders, customers, vendors, employees 

as well as the public. 

f. Support various social projects and spread further guidance and 

awareness within society of financial products and services as well as its 

different inherited risks. 

  السياسة  .٣

  بيان السياسة  .٣٫١

مسؤوليته تجاه  يدرككما ، المصالحلحفاظ على المصلحة العامة ألصحاب ل يسعى البنك

التي وضعت لدعم أكبر شريحة وأهداف هذه السياسة، تحقيق لذا يعمل على المجتمع 

 الذي به تشكلقيمنا و لترسيخ ًاالتزامممكنة من شرائح المجتمع في جميع المجاالت، 

  جزءًا ال يتجزأ من استراتيجيتنا. 

  مبادئ السياسة  .٣٫٢

رهنًا ســــياســــة المســــؤولية االجتماعية للبنك، التي تنص عليها أهم المبادئ  فيما يلي

  المالية للبنك: مالءمتهابضمان 

  .ممكنٍ أقصى حدٍ إلىزيادة قيمة المساهمين   .أ

بات   .ب ية متطل أصــــحاب تقديم الخدمات المصــــرفية والدعم والرعاية من أجل تلب

  وأصحاب المصلحة واحتياجاتهم. االعمال

من خالل منح القروض والتســـهيالت  تلبية االحتياجات االئتمانية لالقتصـــاد المحلي  .ج

  لألعمال اإلنتاجية.

  تقديم منتجات مبتكرة تُشجع على التنمية االقتصادية.  .د

إجراء األعمال وفًقا ألعلى المعايير أو المبادئ األخالقية المحلية والدولية، وضمان   .ه

بما في ذلك المساهمين والعمالء  المصالحالمعاملة العادلة لمختلف أصحاب 

  والموظفين والجمهور. الموردين

داخل المجتمع  رفع معدل التوعية والتوجيهواالجتماعية المختلفة  المشاريعدعم   .و

  المخاطر المتأصلة فيها. ىوتسليط الضوء علبالمنتجات والخدمات المالية المرتبط 
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g. Supporting various social projects and work to increase the level of 

awareness and guidance 

h. Exercise due consideration for environmental and sustainability issues in 

the conduct of its business. 

i. Support and encourage small and medium enterprises without 

compromising the bank and its stakeholders. 

j. Achieving sustainability development for the society as well as bank 

employees. 

3.3. Policy Details  

3.3.1. CSR Governance Structure   

The Social Responsibility policy will be approved by the General Assembly,  

and CSR program should to be in line with this policy to support various social 

activities including without limitation, philanthropy, social engagement,  

support and sponsorship, host of events and programs, and environmental 

issues, however the management sustainability committee will approve the 

initiatives/programs and oversight them along with CSR Department in order 

to ensure creating the expected value to the bank strategy, customers, as well 

as society.   

 

3.3.2. Policy Review 

The policy shall be reviewed periodically according to the need and minimum 

every three years by the Board of Directors and any amendments if required 

will be presented and approved by the general assembly. 

 

  الوعي والتوجيهات. مستوىعلى رفع  والعملاالجتماعية المختلفة  المشاريعدعم   .ز

ممارسة عند البيئة واالستدامة المواضيع المتعلقة ببشأن  الفعالةممارسة العناية   .ح

  األعمال.

مساومة البنك وأصحاب الصغيرة والمتوسطة دون  لمشاريعادعم وتشجيع   .ط

  المصلحة.

  تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ولموظفي البنك.  .ي

  تفاصيل السياسة  .٣٫٣

  هيكل حوكمة المسؤولية االجتماعية  .٣٫٣٫١

العامة هذه السياسة ويجب أن يتماشى برنامج المسؤولية االجتماعية ستعتمد الجمعية 

مع هذه السياسة بهدف دعم األنشطة االجتماعية المختلفة بما في ذلك على سبيل 

واستضافة  ،والدعم والرعاية ،المثال ال الحصر، العمل الخيري، والمشاركة االجتماعية

لجنة  من االعتمادسيتم ، فة على ذلكباإلضاوالبرامج والقضايا البيئية.  الفعاليات

بالتعاون مع إدارة المسؤولية يتم اإلشراف عليها االستدامة على المبادرات أو البرامج و

  البنك والعمالء والمجتمع.  ةالستراتيجيالقيمة المتوقعة خلق االجتماعية من أجل ضمان 

  

  مراجعة السياسة  .٣٫٣٫٢

أدنى كل ثالث سنوات بمعرفة مجلس  مراجعة السياسة دوريًا عند الحاجة وبحدٍ يتم 

  اعتمادها من الجمعية العامة.يتم  تعديالت،أي في حال وجود اإلدارة و
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3.3.3. Board of Directors 

The Board shall ensure that the bank adopts social responsibility programs in 

line with the Social Responsibility Policy as approved by the General 

Assembly and its principles  

3.3.3.1. The Bank may disclose the objectives of social responsibility to its 

(stakeholders including, employees, management, board of directors, 

vendors… etc.). 

3.3.3.2. The Bank must disclose its achieving social responsibility in the 

periodical reports. 

3.3.4. Sustainability Committee: 

The Sustainability committee is a management committee where its 

responsibilities are but not limited to:  
 

3.3.4.1. Approve the Social Responsibility activities, initiatives and programs 

within the approved Budget. 

3.3.4.2. Periodically review strategic corporate social responsibility and 

sustainability priorities, aspirations and objectives in the context of the 

continuous evolution of social responsibility and sustainability trends, 

stakeholders, risks and opportunities. 

3.3.4.3. Review, recommend and enhance the CSR policy for the Board’s 

endorsement through Board committee prior the GA. 

3.3.4.4. Review and approve endorse eligible community and charitable 

organizations. 

  مجلس اإلدارة  .٣٫٣٫٣

التأكد من أن البنك يتبنى برامج المسؤولية االجتماعية بما  مجلس اإلدارةيتعين على 

  التي أقرتها الجمعية العامة ومبادئها سياسة هذه يتماشى مع 

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية إلى (أصحاب  للبنكيمكن  . ٣٫٣٫٣٫١

  المصلحة بما في ذلك الموظفين ومجلس اإلدارة والموردين وما إلى ذلك).

في  المنجزة مسؤوليته االجتماعية برامج اإلفصاح عن يجب على البنك . ٣٫٣٫٣٫٢

  التقارير الدورية.

  لجنة االستدامة .٣٫٣٫٤

 على ما سبيل المثال ال الحصر ؤولياتها علىمستقتصر  لجنة االستدامة لجنة إداريةتُعد 

   :يلي

اعتماد أنشطة المسؤولية االجتماعية والمبادرات والبرامج ذات الصلة ضمن  . ٣٫٣٫٤٫١

  الميزانية المعتمدة.

أهم األمور  متضمنًاواستراتيجيتها المراجعة الدورية للمسؤولية االجتماعية  . ٣٫٣٫٤٫٢

التطور المستمر تماشيًا مع االستدامة والتطلعات واألهداف ب المتعلقة

كذلك و المصالح بأصحاب والمرتبطةواالستدامة للمسؤولية االجتماعية 

  الفرص. واالمخاطر 

مراجعة سياسة المسؤولية االجتماعية والتوصية بها وتعزيزها من أجل  . ٣٫٣٫٤٫٣

المنبثقة عنه قبل أخذ  اللجانالحصول على اعتماد مجلس اإلدارة من خالل 

   موافقة الجمعية العامة.

  المجتمعية والخيرية المؤهلة واعتمادها. / الجهات المنظماتقائمة  مراجعة . ٣٫٣٫٤٫٤
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3.3.4.5. Review and endorse the amount of expenditure to be incurred on the 

CSR activities to be undertaken by the Bank. 

3.3.4.6. Establish the transparent controlling mechanism for the 

implementation of the CSR projects or programs or activities 

undertaken by SAIB. 

3.3.4.7. Ensure the CSR department are complying with the approved donation 

and focusing on strategic sponsorship & CSR mechanism that add 

value to customers, investors, society, and other relevant 

stakeholders. 

3.3.4.8. Ensure that the Bank complies with local and international standards 

and guidelines as manifested in the best practices of CSR and 

sustainability management. 

3.3.4.9. Evaluate the CSR performance with its initiatives and associated 

activities. 
 

3.3.5. CSR Department 

The CSR Department is responsible for recommending and/or assessing all 

charitable donations and activity sponsorships of events and activities from a 

social responsibility angle, coordinating efforts in relation to education, 

economic, health, business retention/growth, and anything that is relevant to 

the corporate and bank brand strategy and awareness and implementing 

sustainability and environmental issues. 

The CSR Department provides CSR Committee with periodic reports on 

progress on initiatives taken during the year on a semi-annual basis. 

المسؤولية  على أنشطة إنفاقهاالنفقات المزمع ميزانية  واعتمادمراجعة  . ٣٫٣٫٤٫٥

  االجتماعية الواجب تنفيذها من البنك واعتماده. 

لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمسؤولية  إشراف ومتابعةوضع آلية  . ٣٫٣٫٤٫٦

  أو األنشطة التي يضطلع بها البنك. االجتماعية أو البرامج

والتركيز  ةالمعتمد االجتماعية بخطة الدعم ضمان امتثال إدارة المسؤولية . ٣٫٣٫٤٫٧

التي ُتضيف قيمة للعمالء والمستثمرين  واآلليةعلى الرعاية االستراتيجية 

  .العالقةذوي  المصالحوالمجتمع وأصحاب 

 حسبمالمعايير والمبادئ التوجيهية المحلية والدولية ل ضمان امتثال البنك . ٣٫٣٫٤٫٨

  يتجلى ذلك في أفضل ممارسات المسؤولية االجتماعية وإدارة االستدامة.

 تقييم أداء المسؤولية االجتماعية من خالل مبادراتها واألنشطة المرتبطة بها. . ٣٫٣٫٤٫٩

  

  إدارة المسؤولية االجتماعية  .٣٫٣٫٥

تقديم التوصيات أو تقييم جميع التبرعات الخيرية  االجتماعية مسؤوليةالإدارة  تتولى

منظور المسؤولية االجتماعية، فضًال عن تنسيق الجهود من  الفعالياترعاية أنشطة و

يتعلق  ءشيالمتعلقة بالتعليم واالقتصاد والصحة وبقاء األعمال ونموها، وأي 

  القضايا البيئية.باستراتيجية العالمة التجارية والبنوك والوعي وتنفيذ االستدامة و

عن التقدم المحرز في  كل ستة أشهرتقدم إدارة المسؤولية االجتماعية تقارير دورية 

  المبادرات التي ُتجرى خالل العام.
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3.3.6. Disclosures and related Compliances: 

 SAIB shall ensure that requisite disclosures are made in its annual Report 

in the prescribed format, containing details relating to the Sustainability 

Committee, CSR spends carried forward and/or set off, and such other 

information, and the Companies (CSR Policy) Rules, as amended and 

notified from time-to-time. 

  حاالت اإلفصاح واالمتثال ذات الصلة: .٣٫٣٫٦

 البنك اإلفصاحات المطلوبة في تقريره السنوي على النحوٍ المحدد،  سيقدم

أو االجتماعية بلجنة االستدامة ونفقات المسؤولية  المتعلقةتفاصيل المتضمنا ً

(سياسة المسؤولية االجتماعية)، بصيغتها المعدلة من بـ، تفاصيل ذات العالقة

   وقت آلخر.

4. CSR Selection Framework  

The SAIB CSR Selection Framework will be used to improve the design and 

selection of CSR projects, regardless if a request for a CSR project originates 

internally from within SAIB, or is submitted by an external party.   

The CSR proposal selection framework will be: 

1. Is in line with the bank corporate strategy. 

2.  Is in line with the brand strategy (if not but it’s a needed CSR, then 

branding will be minimal and without any marketing investment to 

communicate this). 

3.  Is in line with the bank CSR strategy. 

4.  Creates value to the community. 

5. Helps in further building partnership with key strategic customers, or in 

opening possibilities of future banking opportunity for SAIB. 

  إطار اختيار المسؤولية االجتماعية  .٤

 اختيارات إطار الختيار المسؤولية االجتماعية بهدف تحسينسيعمل البنك على تصميم 

، بصرف النظر عما إذا كان البنك من ُيقدم طلب لتنفيذ مشروع الصلةذات  المشاريع

  من طرف خارجي. يتم تقديمهالمسؤولية داخلًيا أو 

  يلي: على ماإطار اختيار أو اقتراح المسؤولية االجتماعية  سيشمل

  البنك. المؤسسية التي ينتهجها ستراتيجيةاالمناسبته إلى  . ١

ذا لم يكن األمر كذلك، يلزم تحديد المسؤولية، العالمة التجارية (إ ستراتيجيةأو ا . ٢

دون أي استثمار تسويقي إليصال العالمة التجارية الحد األدنى و فحينها ستبلغ

 ذلك). 

 استراتيجية المسؤولية االجتماعية للبنك. . ٣

 خلق قيمة للمجتمع. . ٤

أو إتاحة  االستراتيجيين،من الشراكة مع أهم العمالء  إقامة مزيدٍ  المساعدة على . ٥

  الفرص المصرفية المستقبلية للبنك.



 
  

 

 

 

  

 
 

 

 

  المراجعة الئحة عمل لجنة جدول التعديل على 

  (البند الرابع)
  

  

  

  

  

  

  

  



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

 ق�ل التعد�ل �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)
  

   وثائق البنك المستخدمة مع الالئحة 1,2
  

 الئحة لجنة المخاطر 
  مادة أضافة

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)
 ال�شك�ل 2

  المتطل�ات 2.2.1
  

بناء ع� توص�ة مجلس اإلدارة، توافق الجمع�ة العامة   . 2.2.1.1
� ع� �شك�ل لجنة المراجعة التا�عة لمجلس اإلدارة   . للمساهم��

  
اللجنة من ثالثة أعضاء ع� األقل و�حد أق� خمسة أعضاء تتألف  2,2.1.2

� �ما �كون أعضاء اللجنة من خارج المجلس أ��� من األعضاء من داخل  مستقل��
� أعضائها وتع��ضاتهم  � تعي�� المجلس وتعتمد الجمع�ة العامة للمساهم��

  السن��ة. 
  

ال �حق ألي عضو من أعضاء اللجنة أن �حصل ع� أي   . 2.2.1.4
�سه�الت مال�ة من البنك (�طاقات ائتمان، أو �سه�الت ائتمان�ة أو ضمانات ... 

  إلخ) �اسمه أو    �اسم أحد أقار�ه (�ما تم تع��فه من ق�ل البنك المركزي) 
  

  

ات مهن2.2.1.5    �ة . �جب أن �كون لدى أعضاء اللجنة مؤهالت علم�ة وخ��
� المراجعة و�دارة المخاطر، والمعارف ذات الصلة �المعاي�� المحاس��ة ومعاي�� 

��
المراجعة، والقدرة ع� فهم التقار�ر المال�ة، واالنظمة واللوائح والتعل�مات 

   الصادرة عن الجهات ذات الصلة 
 

  

 ال�شك�ل
  المتطل�ات 2.2.1

  

� و�ناًء ع� �جب أن توافق الجمع�ة العامة  2.2.1.1 للمساهم��
توص�ة مجلس اإلدارة ع� الئحة لجنة المراجعة وأ�ة تعد�الت الحقة 

 عليها
 

ت�ش�ل اللجنة من ثالثة أعضاء ع� األقل و�حد أق� . 2.2.1.2
� من داخل وخارج المجلس وتصادق  خمسة أعضاء من غ�� التنف�ذي��

� وتوافق ع� أعضائها  وتع��ضاتهم الجمع�ة العامة للمساهم��
  .السن��ة

  

ال �حق ألي عضو من أعضاء اللجنة أن �حصل ع�   . 2.2.1.4
أي �سه�الت مال�ة من البنك (�طاقات ائتمان، أو �سه�الت ائتمان�ة 
أو ضمانات ... إلخ) �اسمه أو من خالل أفراد عائلته (من الدرجة 

  األو�) �أ��� من ثالثمائة ألف ر�ال سعودي
  

  

� أن  2,2,1,5
�كون أعضاء اللجنة ممن لديهم المؤهالت ي����

� المراجعة و�دارة المخاطر، والمعارف 
ة المهن�ة �� األ�اد�م�ة والخ��

ذات الصلة �المعاي�� المحاس��ة، والقدرة ع� قراءة التقار�ر المال�ة، 
  وفهم القواعد واللوائح ذات الصلة الصادرة عن ال��انات المعن�ة

  



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

(تعد�ل � إضافة) �عد التعد�ل  ق�ل التعد�ل 

  

  

  

 حذف المادة

  

  
  

 

 

 ال�شك�ل 2.2

  المتطل�ات 2.2.1

 

�جب أال �شغل رئ�س مجلس اإلدارة منصب رئ�س لجنة  2,2,1,8

 المراجعة

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)

  

  

أال �كون لرئ�س لجنة المراجعة صـــــــــلة قرا�ة �األعضـــــــــاء اآلخ��ن  ب�ج . 2.2.1.8

� المجلس، وأال �كون له أي عالقة مال�ة أو تجار�ة مع أي عضـــــــــــــو من أعضـــــــــــــاء 
��

 . � � التنف�ذي��   مجلس اإلدارة وكذلك اإلدار���

 

 

 

  

 مادة جد�دة

 

 

 

 



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)
  

  

 واالختصاص لمراق�ة اللجنة �ال�فاءةتتمتع �جب ان    . 2,2,1,9

والتأ�د من كفاءة  والقوائم المال�ة ونزاهة التقار�ر اعمال البنك والتحقق من سالمة 

 . ف�هأنظمة الرقا�ة الداخل�ة 
 

  

 

 مادة جد�دة

  

  

  
  

(تعد�ل � إضافة) �عد التعد�ل  ق�ل التعد�ل 

 

 

  

  

  

 2,2,2,1 حذف المادة

 

 األعضاء 2-2

2,2,2,1  : �
  ت�ش�ل عض��ة اللجنة من اآل��

 عضو مجلس إدارة مستقل -1

  عضو مجلس إدارة مستقل -2

  عضو من خارج مجلس اإلدارة -3

  عضو من خارج مجلس اإلدارة -4

  عضو من خارج مجلس اإلدارة -5

� ال� (عضو من اإلدارة) -6   أم��

 



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

  ق�ل التعد�ل �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)

  

� البنك لحضور اجتماعات  2,2,2,1
اللجنة �حق للجنة أن تد�� أي من موظ��

  إذا اقت�� األمر وذلك �عد موافقة رئ�س اللجنة

  

� البنك لحضور  2,2,2,2
�حق للجنة أن تد�� أي من موظ��

اجتماعات اللجنة إذا اقت�� األمر وذلك �عد موافقة رئ�س 

  اللجنة

  

  

ش�حات  2.2.1مع مراعاة البند  2,2,2,2 من هذە الالئحة، �جب ع� لجنة ال��

� لعض��ة لجنة المراجعة،  والم�اف�ت التوص�ة لمجلس اإلدارة �قائمة المرشح��

ات المالئمة   وتحد�د مستوى تع��ضاتهم مقارنة �السوق لضمان جذب الخ��

  

من هذە الالئحة، �جب ع�  1-2-2مع مراعاة البند  2,2,2,3

ش�حات والم�اف�ت التوص�ة لمجلس اإلدارة �قائمة  لجنة ال��

 � لعض��ة لجنة المراجعة، وتحد�د مستوى المرشح��

ات المالئمة  تع��ضاتهم مقارنة �السوق لضمان جذب الخ��

  

� حالة إقالة أو استقالة أي من أعضاء اللجنة، يتم اس��داله من ق�ل  2,2,2,3
��

ش�حات والم�اف�ت. ومع مراعاة ما ورد  � مو� بهم من ق�ل لجنة ال�� مرشح��

� البنود 
� أي عضو جد�د لعدم  2.5و ��2.2.1 من هذە الالئحة، �خضع تعي��

ممانعة البنك المركزي السعودي ومجلس اإلدارة، ع� أن تتم الموافقة النهائ�ة 

 � � أول اجتماع تا�� للجمع�ة العامة للمساهم��
  ع� تعي�نه ��

2,2,2,4   �
حالة إقالة أو استقالة أي من أعضاء اللجنة، يتم  ��

� مو� بهم من ق�ل لجنة  اس��داله من ق�ل مرشح��

� بنود 
ش�حات والم�اف�ت. ومع مراعاة ماورد ��  2-5 1-2-2ال��

� أي عضو جد�د لعدم ممانعة  من هذە الالئحة، �خضع تعي��

� السعودي ومجلس اإلدارة، ع� أن تتم  مؤسسة النقد العر��

� أول اجتماع تا�� للجمع�ة العامة الموا
فقة النهائ�ة ع� تعي�نه ��

 �   للمساهم��

  



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

� جميع  2,2,2,4
من المتوقع أن �حافظ جميع أعضاء اللجنة ع� ال��ة ��

ا للمادة 
�
  من قانون الرقا�ة الم�ف�ة 19المسائل، وفق

المتوقع أن �حافظ جميع أعضاء اللجنة ع�  من 2,2,2,5

� جميع 
ا للمادة  المسائل،ال��ة ��

�
من قانون الرقا�ة  19وفق

 . الم�ف�ة

  

 مرة �ل عام 2,2,2,5
�
  ع� عضو لجنة المراجعة تأ��د استقالل�ه خط�ا

 مرة    2,2,2,6
�
ع� عضو لجنة المراجعة تأ��د إستقالل�ه خط�ا

  �ل عام

  

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)

� � اللجنة 2,2,3   الرئ�س ونائب الرئ�س وأم��

 نائب رئ�س اللجنة    2.2.2.2

  حـــــال غ�ـــــاب رئ�س اللجنـــــة، يرأس اجتمـــــاعـــــات اللجنـــــة �
 أحـــــد ��

شيح من اللجنة.   األعضاء   ب��

  

� � اللجنة 2,2,3   الرئ�س ونائب الرئ�س وأم��

  نائب رئ�س اللجنة:    2-2-3-2

� حال غ�اب رئ�س اللجنة، يرأس اجتماعات اللجنة من   • 
��

  ينوب عنه 

  

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)
  

 المسؤول�ات 2.3

 مسؤول�ات عامة   2.3.1

  

شــــــيح مراج�� الحســــــا�ات للجمع�ة العامة  2,3,1,2 التوصــــــ�ة لمجلس اإلدارة ب��

 � اف ع� مهامهمللمساهم��   والموافقة ع� تعي�نهم وأتعابهم، واإل��

 المسؤول�ات 2,3

  مسؤول�ات عامة 2.3.1

� مراج��  2,3,1,2 � بتعي�� التوص�ة للجمع�ة العامة للمساهم��

اف ع� مهامهم   الحسا�ات والموافقة ع� أتعابهم، واإل��



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

 

  القوائم المال�ة  2.3.2

  

  المال�ةمسؤول�ات إعداد القوائم 2,3,2

  

مراجعـة وفحص القوائم المـال�ـة ال��ــع ســــــــــــــــن��ـة والســــــــــــــــن��ـة، والتحقق  2,3,2,2

ســــــــــــــــالمتهــــا وعــــدالتهــــا وشــــــــــــــــفــــافيتهــــا ق�ــــل رفعهــــا لمجلس اإلدارة مع رأي اللجنــــة 

 وتوص�اتها. 
  

  

مراجعة القوائم المال�ة السن��ة، والنظر ف�ما إذا �انت  2,3,2,2

عادلة، �ما يتفق مع المعلومات المتاحة ألعضاء اللجنة، وتوافقها 

  مع الم�ادئ المحاس��ة الصح�حة المتعارف عليها

  

المراجعــــة الــــداخل�ــــة والخــــارج�ــــة ومالحظــــات  وفحص نتــــائجمراجعــــة  2,3,2,3

  و األطراف ذات العالقة . ,المدير الما�� مع اإلدارة 

مراجعة القوائم المال�ة ال��ــع سن��ة والسن��ة، ونتائج  2,3,2,3

� ق�ل  � الخارجي�� المراجعة الخارج�ة مع اإلدارة والمراجع��

اح التوص�ات  عرضها ع� مجلس اإلدارة، و��داء اآلراء واق��

  �شأنها

� إ�داء  2,3,2,4
ف�ما إذا �ان تق��ر   -بناًء ع� طلب مجلس اإلدارة  - الرأي الف��

المجلس والقوائم المال�ة للبنك عادلة ومتوازنة ومفهومة   وتتضمن 

� والمس�ثم��ن تقي�م المركز الما�� للبنك  � ت�يح للمساهم��
المعلومات ال��

ات�جيته   وأدائه. ونموذج  عمله و اس��

 مادة جد�دة

  

 دراسة أي مسائل مهمة أو غ�� مألوفة تتضمنها التقار�ر المال�ة 2,3,2,5

  

 مادة جد�دة

  

2,3,2,6  �
� المسائل الجوه��ة الواردة ��

التحقق من التقديرات المحاس��ة ��

  التقار�ر المال�ة

 مادة جد�دة

  

� البنك و��داء الرأي والتوص�ة لمجلس  2,3,2,7
دراسة الس�اسات المحاس��ة ��

� شأنها
  اإلدارة ��

  

  مادة جد�دة



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)

� لمعالجة أ�ة صــــــع��ات قد  2,3,2,8 � الخارجي�� التواصــــــل مع اإلدارة والمراجع��

  المراجعةيواجهونها أثناء عمل�ة 
  

  

� لمعرفة أ�ة  التواصل مع اإلدارة 2,3,2,4 � الخارجي�� والمراجع��

  صع��ات قد يواجهونها أثناء عمل�ة المراجعة

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)

  :مراجعة ما ���  2,3,2,9

  حـــة أو � ذلـــك عمل�ـــات الـــدمج المق��
العقود واالتفـــاق�ـــات األخرى، �مـــا ��

� المخطط لهـــا، واالســــــــــــــــتحواذ أو بيع األصــــــــــــــــول، 
والتـــأ�ـــد من إدراجهـــا ��

  الب�انات المال�ة

  ،جميع العمل�ــات المطلوب اإلفصـــــــــــــــــاح عنهــا مع األطراف ذات العالقــة

والتــــــأ�ــــــد من وجود اإلطــــــار المعتمــــــد للموافقــــــة ع� هــــــذە العمل�ــــــات، 

� التق��ر 
واألســـــــــــــــ�اب الموج�ة لها، والتحقق من إدراج هذە الموافقات ��

  السنوي

  � � �مراجعــــــــة أي الق�ــــــــام مع اإلدارة والمراجع�� � والخــــــــارجي�� الــــــــداخلي��

� أثرت 
� عمل�ة إجراء الرقا�ة الداخل�ة ع� التقار�ر المال�ة، ال��

ات �� تغي��

  أو قد تؤثر �ش�ل كب�� ع� البنك

 التقار�ر المعدة من ق�ل اإلدارة القانون�ة لجميع الدعاوى الحال�ة  

  تقــــد�م � � خــــارجي�� �جوز للجنــــة أن تطلــــب من مســــــــــــــــ�شــــــــــــــــــــار�ن قــــانوني��

� قد تؤثر ع� الوضـــــــــــع المشـــــــــــ
ورة القانون�ة �شـــــــــــأن المســـــــــــائل المال�ة ال��

 الما�� للبنك. 

  

2,3,2,9  :   مراجعة ما ���

  ذلك عمل�ات الدمج �
العقود واالتفاق�ات األخرى، �ما ��

حة أو المخطط لها، واالستحواذ أو بيع األصول،  المق��

� الب�انات المال�ة
 والتأ�د من إدراجها ��

  المطلوب اإلفصاح عنها مع األطراف جميع العمل�ات

ذات العالقة، والتأ�د من وجود اإلطار المعتمد 

للموافقة ع� هذە العمل�ات، واألس�اب الموج�ة لها، 

� التق��ر السنوي
 والتحقق من إدراج هذە الموافقات ��

  � � والخارجي�� � الداخلي�� لق�ام مع اإلدارة والمراجع��

� عمل�ة إجراء
ات �� الرقا�ة الداخل�ة  �مراجعة أي تغي��

� أثرت أو قد تؤثر �ش�ل كب�� 
ع� التقار�ر المال�ة، ال��

 ع� البنك

  التقار�ر المعدة من ق�ل اإلدارة القانون�ة لجميع

 الدعاوى الحال�ة

  � � خارجي�� �جوز للجنة أن تطلب من مس�شار�ن قانوني��

� قد 
تقد�م المشورة القانون�ة �شأن المسائل المال�ة ال��

  الوضع الما�� للبنكتؤثر ع� 



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)
 

 مسؤول�ات الرقا�ة الداخل�ة 2.3.3  الرقا�ة الداخل�ة  2.3.3

  

2,3,3,1  ، � � والخــــارجي�� � الــــداخلي�� معرفــــة نطــــاق المراجعــــة من ق�ــــل المراجع��

البنك ، والحصــــــــــــــــول ع�  ومعرفة ضــــــــــــــــوا�ط الرقا�ة الداخل�ة ع� جميع اعمال

تقار�ر عن النتائج والتوصــــــــــــــــ�ات الهامة، �اإلضـــــــــــــــــافة إ� ردود اإلدارة ع� ذلك و 

  التأ�د من متا�عة تطبيق الخطط التصح�ح�ة

2,3,3,1  � � الداخلي�� معرفة نطاق المراجعة من ق�ل المراجع��

، ومعرفة ضوا�ط الرقا�ة الداخل�ة ع� التقار�ر  � والخارجي��

ول ع� تقار�ر عن النتائج والتوص�ات الهامة، المال�ة، والحص

  �اإلضافة إ� ردود اإلدارة ع� ذلك

  

الرقــا�ــة الــداخل�ــة للبنــك ونظــام إدارة المخــاطر  وفحص نظــاممراجعــة  2,3,3,2

� ذلك أمن تقن�ة المعلومات  التقار�ر �ما و اإلجراءات و ال�ة رفع  والســـــــ�اســـــــات 
��

   والرقا�ة عليها و إعطاء التوص�ات لتحس�نها 
  

مراجعة مدى فعال�ة نظام الرقا�ة الداخل�ة للبنك، �ما  2,3,3,2

� ذلك أمن تقن�ة المعلومات والرقا�ة عليها
��  

إجراء تقي�م ســـــــــــنوي لضـــــــــــوا�ط الرقا�ة الداخل�ة وفق إرشـــــــــــادات البنك  2,3,3,3

اير المركزي  � ف��
ورفع تق��ر للمجلس حول فاعل�ة  2013الســـــــعودي الصـــــــادرة ��

  نظام الرقا�ة الداخل�ة

إجراء تقي�م سنوي لضوا�ط الرقا�ة الداخل�ة وفق  2,3,3,3

اير  � ف��
� السعودي الصادرة �� إرشادات مؤسسة النقد العر��

2013  

 لمراجعة الداخل�ة ا 2.3.4

  

  مسؤول�ات المراجعة الداخل�ة 2,3,4

  

التعـــــــاون مع اإلدارة ورئ�س المراجعـــــــة الـــــــداخل�ـــــــة �مراجعـــــــة ومراق�ـــــــة  2,3,4,1

اف ع� الســــــــــــ�اســــــــــــات، واأل�شــــــــــــطة، والتوظ�ف، واله��ل التنظ��� إلدارة  واال��

  المراجعة الداخل�ة

  

التعاون مع اإلدارة ورئ�س المراجعة الداخل�ة �مراجعة  2,3,4,1

واله��ل التنظ��� إلدارة الس�اسات، واأل�شطة، والتوظ�ف، 

  المراجعة الداخل�ة



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

 المجلس،او من يتم تف��ضــــــــــه من ق�ل  والتوصــــــــــ�ة للمجلسالمراجعة  2,3,4,2

، أو اس��دال، أو إعفاء رئ�س المراجعة الداخل�ة من منص�ه �   ع� تعي��

  

، أو  2,3,4,3 � ال�شاور واالتفاق مع المجلس، ع� تعي��

  المراجعة الداخل�ة من منص�هاس��دال، أو إعفاء رئ�س 

  

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)

� الســــــــــــــــنة، بتقي�م  2,3,4,4
رئ�س  ومراجعة أداءالق�ام، مرة واحدة ع� األقل ��

من يتم تف��ضـــــــــــــــــه من ق�ل  اإلدارة او المراجعة الداخل�ة والتوصــــــــــــــــ�ة إ� مجلس 

  مجلس اإلدارة   بتع��ضاته السن��ة

  

� السنة، �مراجعة أداء  2,3,4,4
الق�ام، مرة واحدة ع� األقل ��

رئ�س المراجعة الداخل�ة والتوص�ة إ� مجلس اإلدارة 

  بتع��ضاته السن��ة

و مدى مراجعة و مراق�ة األداء و األ�شــــــــــــــــطة إلدارة المراجعة الداخل�ة  2,3,4,7

إنجـــاز خطـــة المراجعـــة الـــداخل�ـــة خالل العـــام من خالل التقـــار�ر ال��ع�ـــة وتقي�م 

�ة والعمل�ة لضـــــــــــــمان إ�مال الخطة بنجاح الحصـــــــــــــول ع�   كفا�ة الموارد ال�ـ�ــــــــــــ�

  اإل�ضاحات الالزمة

مراجعة إنجاز خطة المراجعة الداخل�ة  خالل العام  2,3,4,7

�ة والعمل�ة من خالل التقار�ر ال��ع�ة وتقي�م كفا�ة  الموارد ال���

  لضمان إ�مال الخطة بنجاح. 

البنك ف�ما يتعلق �العمل�ات مع أصــــــــحاب  وتقي�م ســــــــ�اســــــــاتمراجعة  2,3,4,9

المصـــلحة، والحصـــول ع� قائمة بهذە العمل�ات، ومراجعة الموافقات الصـــادرة 

 �
، وضــــــمان ســــــالمتها واإلفصــــــاح عنها �� � �شــــــأنها من الجمع�ة العامة للمســــــاهم��

  التق��ر السنوي للبنك

  

مراجعة س�اسات البنك ف�ما يتعلق �العمل�ات مع  2,3,4,9

المصلحة ، والحصول ع� قائمة بهذە العمل�ات، أصحاب 

ومراجعة الموافقات الصادرة �شأنها من الجمع�ة العامة 

� التق��ر السنوي 
، وضمان سالمتها واإلفصاح عنها �� � للمساهم��

  للبنك



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)

 المراجعة الخارج�ة  2.3.5

  

  الخارج�ة مسؤول�ات المراجعة 2,3,5

� ي��عهــــا مراج��  2,3,5,1
دراســــــــــــــــــــة نطــــاق وخطــــة المراجعــــة واألســــــــــــــــــــال�ــــب ال��

� لمراجعة الحســـــــا�ات، والتأ�د من كفاءة الموارد  � المعين�� الحســـــــا�ات الخارجي��

�ة والمال�ة المتوفرة لديهم وت�سيق جهود المراجعة الخارج�ة مع المراجعة  ال���

  الداخل�ة

  

� ي��عها مراج�� دراسة نطاق  2,3,5,1
المراجعة واألسال�ب ال��

� لمراجعة الحسا�ات، والتأ�د من  � المعين�� الحسا�ات الخارجي��

�ة والمال�ة المتوفرة لديهم وت�سيق جهود  كفاءة الموارد ال���

  المراجعة الخارج�ة مع المراجعة الداخل�ة

� عمل�ة المراجعة و��داء  2,3,5,4
مراجعة خطة المراجعة الســـــــــن��ة ق�ل ال�دء ��

� أي وظ�فة  � حول أ�شـــــطة البنك لضـــــمان عدم تضـــــم�� الرأي ع� خطة المدقق��

  تقن�ة او إدار�ة خارج نطاق اعمال المراجعة 

  

� عمل�ة  2,3,5,4
مراجعة خطة المراجعة السن��ة ق�ل ال�دء ��

  المراجعة

� ع� أســـــــــــــاس ســـــــــــــنوي  2,3,5,7 � الخارجي�� الحصـــــــــــــول ع� تأ��د من المراجع��

والموضوع�ة �أنهم �عملون �ش�ل مستقل والتأ�د من مدى �ل من االستقالل�ة 

 للوائح والمعاي�� المهن�ة  واالنصاف
�
  ومدى كفاءة المراجع وفقا

  

� ع� ا 2,3,5,7 � الخارجي�� لحصول ع� تأ��د من المراجع��

 للوائح والمعاي�� أساس سنوي �أنهم 
�
�عملون �ش�ل مستقل وفقا

� �حصلون 
المهن�ة والوقوف ع� طب�عة خدماتهم وال�دالت ال��

 عليها

  

� لمناقشــــــــــــــــة  2,3,5,13 � الخارجي�� االجتماع �انتظام، وع� انفراد، مع المراجع��

، واإلجا�ة ع� استفساراتهم. 
�
 أي أمور يرى المراجعون أنه �جب مناقشتها �ا

  

2,3,5,13  � االجتماع �انتظام، وع� انفراد، مع المراجع��

� لمناقشة أي أمور يرى المراجعون أنه �جب مناقشتها  الخارجي��

 
�
  �ا

  



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)
  

ام 2,3,6 �   االل��
  

ام 2,3,5 �   مسؤول�ات االل��

� تق��ر  2,3,6,4
� تم التوصـــــــــل إليها والمدرجة ��

مراجعة واســـــــــتعراض النتائج ال��

� قدمتها لجنة 
ام �الصـــــــــــ�غة ال�� � ام لمجلستقي�م االل�� � أي  اإلدارة، متضـــــــــــمنة االل��

ورة إتخاذ إجراء �شأنها وتقد�م التوص�ات   مش�لة�قض�ة تتطلب ��

  

2,3,6,4  �
� تم التوصل إليها والمدرجة ��

استعراض النتائج ال��

ام المن�ثقة  � � قدمتها لجنة االل��
ام �الص�غة ال�� � تق��ر تقي�م االل��

  عن اإلدارة، وتقد�م التوص�ات

� �ج��ــهــــــــا مراجعــــــــة تقــــــــار�ر الفحص النهــــــــائ�ــــــــة    2,3,6,5
البنــــــــك المركزي  ال��

السعودي، وأي مالحظات تصدر عن مراجع الحسا�ات والتأ�د �ان البنك �قوم 

  �اتخاذ اإلجراءات والتداب�� الالزمة ح�ال ذلك. 

  

مراجعة نتائج أي فحوصات تج��ــها مؤسسة النقد  2,3,6,5

� السعودي، وأي مالحظات تصدر عن مراجع الحسا�ات   العر��

  
  حذف المادة

ام ال��ــع سن��ة الصادرة عن  2,3,6,11 � مراجعة تقار�ر االل��
�ات التا�عة، ورفع التوص�ات الالزمة �شأنها إ� المجلس   ال��

ام �ـــأح�ـــامالتـــأ�ـــد من  2,3,6,11 � �  اإلل�� هـــا من القوان�� الرقـــا�ـــة المـ�ـــــــــــــــف�ـــة وغ��

 كذلك الســــــ�اســــــاتو  والقواعد واألنظمة الصــــــادرة عن البنك المركزي الســــــعودي

ام  والتعل�مات واتخاذ التداب��  � � مســــــــــــــــتوى االل�� � من شــــــــــــــــانها تحســــــــــــــــ��
الالزمة ال��

  التنظ��� للبنك 

  

ها  2,3,6,12 ام ألح�ام الرقا�ة الم�ف�ة وغ�� � التأ�د من اإلل��
� والقواعد والتعل�مات الصادرة عن مؤسسة النقد  من القوان��

� السعودي.    العر��



 جدول التعدیالت على الئحة لجنة المراجعة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

 

الموافقة ع� س�اسة اإل�الغ عن المخالفات ومراجعتها، ورفع تقار�ر  2,3,6,12

� تم 
� تمــت  اســــــــــــــــتق�ــالهــا ر�ع�ــة ا� لجنــة المراجعــة �ــالحــاالت ال��

واإلجراءات ال��

  ح�الها

الموافقة ع� س�اسة اإل�الغ عن المخالفات  2,3,6,13
 �

ومراجعتها، ورفع تقار�ر ر�ع�ة ا� لجنة المراجعة �الحاالت ال��
� تمت ح�الها  استق�الها تم 

  .  واإلجراءات ال��

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)

 مراق�ة نظم تقن�ة المعلومات  2,3,7

  

  مسؤول�ات مراق�ة نظم تقن�ة المعلومات 2,3,8

  ق�ل التعد�ل  �عد التعد�ل (تعد�ل � إضافة)

  اجتماعات اللجنة 2,4

اضاتهم و��ان األس�اب 2,4,7 � �سج�ل اع��  �جب ع� األعضاء المعارض��
  

  اجتماعات اللجنة 2,4
اضاتهم و��ان  2,4,7 � �سج�ل اع�� ب�م�ان األعضاء المعارض��

  األس�اب

ســــــــــــــــ�تم توز�ــــع محا�� اجتماعات لجنة المراجعة ع� أعضـــــــــــــــــاء مجلس  2,4,8

اإلدارة والذي لديهم حق طلب الحصـــــــــول ع� إ�ضـــــــــاحات حول أي مســـــــــألة من 

 . اللجنة

  

لجنة المراجعة ع�  اجتماعاتس�تم توز�ــــع محا��  2,4,8
أعضاء مجلس اإلدارة والذي لديهم حق طلب الحصول ع� 

  ةإ�ضاحات حول أي مسألة من اللجن

توثيق اجتماعات اللجنة و�عداد محا�� لها و حفظها، مع مراعاة عرض  2,4,9

و ذلك من ق�ل  المســـــــــــــــودات ع� أعضـــــــــــــــائها إل�داء المرئ�ات ق�ل التوقيع عليها

  سكرت�� اللجنة

  
  مادة جد�دة

    �قوم رئ�س اللجنة وأعضاءها �التوقيع ع� مح�� اجتماع اللجنة 2,4,10 
  جد�دةمادة 



 
  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

سياسة ومعايير وإجراءات المحددة على جدول التعديل 
  لترشح أعضاء مجلس اإلدارة

  (البند الخامس)
  

  

  

  

  

  



 جدول التعدیالت على السیاسات والمعاییر واإلجراءات المحددة لعضویة مجلس اإلدارة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

 قبل التعدیل بعد التعدیل (تعدیل / إضافة)

  
   الالئحةوثائق البنك المستخدمة مع  1,2

  
 دلیل الحوكمة في البنك السعودي لالستثمار 

 .الئحة عمل لجنة الترشیحات والمكأفات  

 .النظام األساسي للبنك 

 

   وثائق البنك المستخدمة مع الالئحة 1,2
  

 دلیل الحوكمة في البنك السعودي لالستثمار  

 .النظام األساسي للبنك 

  

 الوثائق التنظیمیة المرجعیة 1,3
  لرقابة  الخاضعةالمالیة المبادئ الرئیسة للحوكمة في المؤسسات

 إشراف البنك المركزي السعودي و

  متطلبات التعیین في المناصب القیادیة في المؤسسات المالیة

 الخاضعة إلشراف البنك المركزي السعودي

 الئحة حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة السوق المالیة 

 ) 3دلیل حوكمة البنوك الصادر عن بازل ( 

  نظام مراقبة البنوك 

  نموذج المالءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي 

 ) الصادر عن ھیئة السوق المالیة3نموذج رقم ( 

 مبادئ السلوك وأخالقیات العمل في المؤسسات المالیة 
 السعودي المركزي البنك من الصادر) 2( رقم نموذج 

  .الوثائق التنظیمیة المرجعیة1,3 
 

 في البنوك العاملة بالمملكة العربیة  المبادئ الرئیسة للحوكمة

 الصادرة عن البنك المركزي السعودي –السعودیة 

 الئحة حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة السوق المالیة 

 ) 3دلیل حوكمة البنوك الصادر عن بازل ( 

  نظام مراقبة البنوك 

  نموذج المالءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي 

 ) عن ھیئة السوق المالیة) الصادر 3نموذج رقم 

 
 
 



 جدول التعدیالت على السیاسات والمعاییر واإلجراءات المحددة لعضویة مجلس اإلدارة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

  قبل التعدیل  بعد التعدیل (تعدیل / إضافة)
 شروط العضوية في مجلس اإلدارة  2,2

یحظر أن یكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من  2,2,3

ویحق لعضو مجلس اإلدارة المشاركة في  ،أو یعمل في بنك بنك

عضویة مجالس إدارة شركات أخرى غیر البنوك وبحد أقصى 

خمس شركات مدرجة، شریطة عدم وجود تعارض في المصالح 

في البنك، ویعد مستقیال أي عضو  لعضویتھ في أي من ھذه الشركات

مجلس إدارة صدر حكم بإشھار إفالسھ أو حكم علیھ في جریمة مخلة 

  شرف بال

 شروط العضوية في مجلس اإلدارة  2,2

یحظر أن یكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر  2,2,3

من بنك، ویحق لعضو مجلس اإلدارة المشاركة في عضویة 

مجالس إدارة شركات أخرى غیر البنوك وبحد أقصى خمس 

شركات مدرجة، شریطة عدم وجود تعارض في المصالح 

ات، ویعد مستقیال أي عضو لعضویتھ في أي من ھذه الشرك

مجلس إدارة صدر حكم بإشھار إفالسھ أو حكم علیھ في 

 جریمة مخلة بالشرف 

 



 جدول التعدیالت على السیاسات والمعاییر واإلجراءات المحددة لعضویة مجلس اإلدارة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

(تعدیل / إضافة) بعد التعدیل  قبل التعدیل 

  المستندات المطلوبة  2.3

  

يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية  2.3.1 

 .وجواز السفر الوطنية لألفراد
  

2.3.2  

  يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة

  البنك تقديم بيان بالتالي: 

  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل من سنوات

االجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره الدورة وعدد 

  لالجتماعات

  اللجان الدائمة التي شارك فيها وعدد االجتماعات التي عقدتها

  كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة

ملخص النتائج المالية التي حققها البنك خالل كل سنة من سنوات 

 الدورة

  

  

 

 

 المستندات المطلوبة  2.3

2.3.1  

  يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة

 الهوية الوطنية لألفراد.
  

2.3.2  

  يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية

  مجلس إدارة البنك تقديم بيان بالتالي: 

  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل من

سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرها أصالة 

  حضوره لالجتماعاتونسبة 

  اللجان الدائمة التي شارك فيها وعدد االجتماعات التي

عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من 

  سنوات الدورة

ملخص النتائج المالية التي حققها البنك خالل كل سنة من 

  .سنوات الدورة

  

  

 



 جدول التعدیالت على السیاسات والمعاییر واإلجراءات المحددة لعضویة مجلس اإلدارة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

  التعدیل قبل  )إضافة/  تعدیل( التعدیل بعد

 العناية واالهتمام  2.5.4

یاتھ بفاعلیة، والحرص على اس������تیفاء كافة  أداء واجباتھ ومس������ؤول

المعلومات التي من ش���أنھا التأكد من أن القرارات المتخذة في ص���الح 

  البنك:

  حض�����ور اجتماعات المجلس بانتظام وعدم التغیب دون عذر

 مقبول.

  التأكد من ادراج المواضیع المھمة والرئیسة في جدول أعمال

 المجلس.

  شطة البنك والمجاالت ذات الصلة واتخاذ تنمیة معرفتھ في أن

 .القرارات بناًء على معلومات كاملة

 

 
 
 

  جدیدة مادة



 جدول التعدیالت على السیاسات والمعاییر واإلجراءات المحددة لعضویة مجلس اإلدارة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

  قبل التعدیل  (تعدیل / إضافة) بعد التعدیل

 االستقالل 2,5,5

يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث 

 أعضاء المجلس أيهما أكثر 

ويهدف مبدأ االستقالل الى مساعدة األعضاء على اتخاذ قراراتهم، دون 

وجود تضارب مصالح اقتصادية، او شخصية، إذا لم يراع توفر ما جاء في 

العضو الذي ال قواعد االستقاللية حتى لو لم تتأثر بها قراراتهم عمليا. 

ى سبيل عل-يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه 

  أي من عوارض االستقاللية اآلتية: -المثال ال الحصر

  شركة أخرى من  % أو أكثر في البنك أو في5امتالكه نسبة

 ، أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. مجموعتها

 في  وجود صلة قرابة له بأي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

  البنك او في شركة أخرى ضمن مجموعتها

  او في وجود صلة قرابة له بأي من المديرين التنفيذيين في البنك

 أي شركة ضمن مجموعتها.

  البنك أن يكون لديه عالقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه مع

 تزيد عن (مليون) ريال سعودي.

  البنكأن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العاميين الماضيين لدى 

أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، 

 االستقالل 2.5.4

يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء 

 المجلس أيهما أكثر 

ويهدف مبدأ االستقالل عامة الى مساعدة األعضاء على اتخاذ قراراتهم، دون 

إذا لم يراع توفر ما جاء في قواعد  وجود تضارب مصالح اقتصادية، او شخصية،

االستقاللية حتى لو لم تتأثر بها قراراتهم عمليا. وال تتحقق االستقاللية لعضو 

 مجلس اإلدارة في الحاالت التالية:

  قيامه بمهام تنفيذية في البنك حاليا أو خالل السنتين األخيرتين، أو في

 شركة أخرى من شركاته التابعة.

  و أكثر في البنك أو في إحدى الشركات التابعة للبنك، % أ5امتالكه نسبة

 أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.

  وجود صلة قرابة له بأي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي عضو

 .من أعضاء مجالس الشركات األخرى التابعة للبنك

  من وجود صلة قرابة له بأي من المديرين التنفيذيين في البنك أو مع أي

 المديرين التنفيذيين في الشركات األخرى التابعة للبنك.

  إذا كان العضو لديه عالقة ائتمانية مع البنك (بطاقات ائتمانية، تسهيل

ائتماني، ضمانات .... إلخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة 

 ريال سعودي. 300,000األولى تزيد عن 



 جدول التعدیالت على السیاسات والمعاییر واإلجراءات المحددة لعضویة مجلس اإلدارة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكًا لحصص 

 سيطرة لدى ي من لتلك األطراف خالل العامين الماضيين.

  5في حال كان العضو ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية بنسبة %

 .جموعتهاشركة أخرى ضمن مفي أي  أو أكثر من أسهم البنك أو 

  أن يتقاضى مبالغ مالية من البنك عالوة على مكافآت عضوية

) ريال أو 200,000مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن (

%) من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل 50(

 عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.

  أو منفصلة في سنوات متصلة  9يكون قد أمضى ما يزيد على

 عضوية مجلس إدارة البنك.

 .أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك 

  أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود

 التي تتم لحساب البنك*.

  من مجموعة  اخرىأن يكون عضو مجلس إدارة في شركة

 .البنك

مجلس اإلدارة التي  ال تُعد من قبيل المصلحة النافية الستقاللية عضو* 

يتوجب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، 

األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية 

احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود بنفس 

األوضاع والشروط التي يتبعها البنك مع عموم المتعاقدين 

ك المعتاد، مالم ترَ لجنة والمتعاملين وكانت ضمن نشاط البن

 الترشيحات خالف ذلك.
  

 عين الخارجيين أو إحدى إذا كان شريكا أو موظفا لدى أحد المراج

 شركاته التابعة خالل السنتين الماضيتين.

  أو أكثر 5في حال كان العضو ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية بنسبة %

 من أسهم البنك أو إحدى الشركات التابعة للبنك.

  أن يتقاضى مبالغ مالية من البنك عالوة على مكافآت عضوية مجلس

%) من 50) ريال أو (200,000( اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن

مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس 

 اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.

  سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية  9يكون قد أمضى ما يزيد على

 مجلس إدارة البنك.

 .أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك 

 شرة صلحة مبا شرة في األعمال والعقود التي  أن تكون له م أو غير مبا

 تتم لحساب البنك*.

 أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تابعة للبنك. 

ال تُعد من قبيل المصلحة النافية الستقاللية عضو مجلس اإلدارة التي يتوجب * 

الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، األعمال والعقود التي تتم مع 

إلدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود عضو مجلس ا

بنفس األوضاع والشروط التي يتبعها البنك مع عموم المتعاقدين والمتعاملين 

  وكانت ضمن نشاط البنك المعتاد، مالم ترَ لجنة الترشيحات خالف ذلك

  



 جدول التعدیالت على السیاسات والمعاییر واإلجراءات المحددة لعضویة مجلس اإلدارة 

 إضافة / تعدیل حذف / تعدیل 

 

(تعدیل / إضافة) بعد التعدیل  قبل التعدیل 
 

 اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 2,6

 الترشيح  2,6,1

  تقرر لجنة الترشيحات والمكافآت فتح باب الترشيح النتخاب  2,6,1,1

 مجلس إدارة جديد

 تقوم لجنة الترشيحات باإلعالن عن قرار فتح باب الترشيح2,6,1,2 

تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على عملية استالم طلبات  2,6,1,3

 الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

 طلبات والمكافآت الترشيحات لجنة وتدرس تستعرض 2,6,1,4

 الشهادات من تحققالو اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح

 .لمرشحا من المقدمة والمستندات

 تحدد لجنة الترشيحات والمكافآت األعضاء المستقلين 2,6,1,5

ترسل لجنة الترشيحات والمكافآت طلبات الترشح الى هيئة  2,6,1,6

السوق المالية والى البنك المركزي السعودي والى وزارة 

التجارة، على أن يكون المرشح قد حصل مسبقا على عدم 

 بنك المركزي السعودي على ترشيحهممانعة ال

ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت أسماء األعضاء المرشحين  2,6,1,7

لعضوية مجلس اإلدارة بعد الحصول على الموافقات 

 الرسمية الى الجمعية العامة لغرض انتخابهم 

 للجنة الحق بمقابلة األعضاء المرشحين ودراسة مؤهالتهم2,6,1,8

كزي السعودي الحق بطلب مقابلة المرشح لشغل للبنك المر 2,6,1,9

 عضوية مجلس اإلدارة

 اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 2,6

 الترشيح  2,6,1

مجلس   تقرر لجنة الترشيحات والمكافآت فتح باب الترشيح النتخاب  2,6,1,1

 إدارة جديد

 تقوم لجنة الترشيحات باإلعالن عن قرار فتح باب الترشيح2,6,1,2 

تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على عملية استالم طلبات  2,6,1,3

 الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

تستعرض وتدرس لجنة الترشيحات والمكافآت طلبات الترشيح  2,6,1,4

 لعضوية مجلس اإلدارة

 تحدد لجنة الترشيحات والمكافآت األعضاء المستقلين 2,6,1,5

لبات الترشح الى هيئة السوق ترسل لجنة الترشيحات والمكافآت ط 2,6,1,6

المالية والى البنك المركزي السعودي والى وزارة التجارة، على أن 

يكون المرشح قد حصل مسبقا على عدم ممانعة البنك المركزي 

 السعودي على ترشيحه

ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت أسماء األعضاء المرشحين  2,6,1,7

ى الموافقات الرسمية الى لعضوية مجلس اإلدارة بعد الحصول عل

 الجمعية العامة لغرض انتخابهم 

 للجنة الحق بمقابلة األعضاء المرشحين ودراسة مؤهالتهم2,6,1,8

للبنك المركزي السعودي الحق بطلب مقابلة المرشح لشغل عضوية  2,6,1,9

 مجلس اإلدارة
 

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 معايير األعمال المنافسة في البنك السعودي لالستثمار
  (البند السادس)

 

 

 

 



 

 

 

� البنك السعودي لالس�ثمار 
�

 معاي�� األعمال المنافسة �
 

�  ما ورد بناء ع� 
�

�ات السادسة واألر�عونالمادة � �شأن ضوا�ط أعمال  هيئة السوق المال�ة الصادرة عن من الئحة حو�مة ال��

البنك السعودي  عرف عن مفهوم المنافسة من نفس الالئحة، والذي �موجبهما  السا�عة واألر�عونوكذلك المادة ، المنافسة

  األعماللالس�ثمار معاي�� 
�
� يو�� بها مجلس إدارة البنك إ� الجمع�ة مفهوم المنافسة  المنافسة وا�ضا

العامة للتص��ت وال��

  والموافقة عليها. 

  : التا�� ع� النحو  و��  أعمال المنافسةالتال�ة تندرج من ضمن  األ�شطةاالعمال او  �أن و�ناء ع� ذلك يرى المجلس

� تمارس  .١
 م�ف�ة. ال األعمالمن البنك المركزي السعودي لممارسة  ترخ�صبناًء ع� أ�شطتها الجهات ال��

 

 : األعمال التال�ة لممارسةمن هيئة السوق المال�ة  المرخص لها الجهات  .٢

  د �التغط�ةمتعهو ا او وس�ط ك�لو  و أالتعامل �صفة أص�ل. 

 س�ثمار�ةإدارة صناديق ا. 

  لعمالءإدارة محافظ. 

 ت�ب �  ال��
�

 المال�ة األوراق �

 تقد�م المشورة. 

 اعمال االوراق المال�ة �
�

 .الحفظ �

 

� من ق�لهم أعضاء مجلس اإلدارة او �قرر أعمال أو و�  أ�شطةأي  .٣ األ�شطة و�أو عمال األ  اعت�ارها منالمفوض��

 البنك السعودي لالس�ثمار.  أو منتجات أ�شطةأو  عمالأل  المنافسة

 ع� ذلك 
ً
: ، عالوة � أي عمل أو �شاط من شأنه منافسة البنك ما ���

�
اك � � مفهوم االش��

�
  �دخل �

كة أو مؤسسة فرد�ة أو  اإلدارة مجلسعضو  تأس�س .١ � أو حصص  ألسهم�س�ة مؤثرة  تمل�هل��
كة أو م�شأة أخرى،  �� ��

 
�
 تزاول �شاطا

ً
 . مجموعته ألحد أو  البنك�شاط ل مماث�

كة أو م�شأة منافسة لللإدارة  مجلسقبول عض��ة  .٢ ، أو تو�� إدارة مؤسسة فرد�ة منافسة مجموعته ألحد  أو  بنك��

 �ان ش�لها، ف�ما عدا 
�
كة منافسة أ�ا �ات التا�عة للبنكأو ��  . ال��

� أو ما  حصول العضو ع� و�الة تجار�ة .٣
ةح�مها، ظاهرة �انت أو  �� كة أو م�شأة أخرى منافسة مست�� أو  للبنك، ل��

   . مجموعته



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألرباح المقترح توزيعها عن السنةا بيان بتفصيل

 2021المالية 

  )السابع(البند  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ح  اح المق ل األر ان بتفص ة ب عها عن السنة المال ة مجلس  2021توز وفق توص
ــــخ   م 2021/12/16اإلدارة بتار

ال سعودي 525 مليون ر   ــــع ح للتوز ــح المق  ال  إجما

  مليون سهم 750 اح   عدد األسهم المستحقة لألر

عد خصم  0.70 ال سعودي  ر
اة  الز

 حصة السهم الواحد

7%   ــــع ة التوز  س

01‐02‐2022  ــــخ  ةتار  األحق

تم اإلعالن عنه الحقا  س ــــع ــــخ التوز  تار

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

  جدول التعديالت على النظام األساسي 

  (البند الثامن) 
 



 النظام األساسي

 

 
 المرجع الحالي التعديل

 

 
 عشرة ملياريبلغ رأس مال البنك السعودي لالستثمار أ( 

 مليار( ريـال سعودي موزعة على 000,000,000,10)
ريـاالت سعودية  10( سهم قيمة كل سهم 1,000,000,000)

عادية ونقدية متساوية القيمة مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم 
 ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.

سبعة يبلغ رأس مال البنك السعودي لالستثمار أ( 
( 000,000,500,7آالف وخمس مئة مليون )

سبع مئة وخمسين ريـال سعودي موزعة على 
 10سهم قيمة كل سهم  (000,000,750مليون )

قيمة بالكامل وجميعها ريـاالت سعودية مدفوعة ال
أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً 

 والتزامات متساوية لجميع المساهمين.

 المادة السابعة: رأس المال

 




