
معايري العضوية يف مجلس إدارة بنك الجزيرة

 توافر املهارات واملعرفة والخربة املالمئة لدى املرشح يف مجال العمل البنيك أو املايل ، و يف اعامل مجالس اإلدارة 

 واللجان الفرعية و املهارات املهنية املالية واملحاسبية، والقدرة عىل فهم االسرتاتيجيات وطرائق تنفيذها مبا يساهم

يف تحقيق أهداف البنك االسرتاتيجية

توافر السامت الشخصية املالمئة لدى املرشح كالقدرة عىل القيادة، اإلستقاللية، املبادرة الذاتية، الكفاءة، والتوجية 

أن يكون لدى املرشح للعضوية الرغبة الدامئة واملستمرة يف التعلم والتطوير الذايت

 أن يكون املرشح الئقا صحيا بعدم وجود موانع صحية تعيق املرشح للعضوية عن مامرسة مسئولياته كعضو مجلس إدارة 

يف البنك

أن يكون املرشح من بني مالك اسهم البنك بصفته الشخصية أو التمثيلية لشخص معنوي

أن یكون المرشح عىل علم وفھم شامل باألبعاد المحلیة والدولیة والمناحي األقتصادیة والسیاسیة المحیطة

أن یحظى المرشح بسمعة مقبولة وأن ال یكون قد سبق أن حكم يف اي قضایا تتعلق بالشرف واألمانھ

أن یكون للمرشح الرغبة لقبول مسئولیاتھ كعضو مجلس إدارة وأن یكون ملتزما بواجباتھ نحو مجلس اإلدارة

أن یكون المرشح حاصال ُ عىل درجة علمیة ال تقل عن درجة البكالوریوس

 عدم قبول ترشیح أي شخص سبق الحكم بإدانتھ بحكم قضايئ أو جریمة مخلة بالشرف واألمانة أو أشھر إفالسھ أو إفالس 

اي منشأة یمتلكھا أویشارك فیھا داخل أو خارج المملكھ

 عدم قبول ترشیح أي شخص كان یشغل وظیفة قیادیة أو عضویة يف مجلس إدارة أي مؤسسة مالیة أو تأمینیة أو مصرفیة 

جرى تصفیتھا، أو أشھر إفالسھا، أو لحقھا اي إضرار بالسمعة نتیجة مخالفات نظامیة أوتنظیمیة

 عدم قبول ترشیح اي شخص ُعزل أو فُصل من عضویة أي مؤسسة مالیة أوتأمینیة أو مصرفیة أو أنھیت خدماتھ ألسباب 

تنظیمیة أو ذات طابع نظامي

عدم قبول ترشیح اي شخص یشغل يف ذات الوقت عضویة مجلس إدارة بنك مرخص يف المملكھ

 عدم قبول ترشیح أي شخص ھو عضو يف ذات الوقت يف مجالس إدارة خمس شركات مدرجة يف السوق المالیة 

السعودیة، شریطة مراعاة تجنب تضارب المصالح

وجود مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم لحساب البنك الذي یرغب يف الترشح لمجلس إدارتھ 

     اشتراكھ يف عمل من شأنھ منافسة البنك ، أو منافستھ يف أحد فروع النشاط الذي یزاولھ

 و تمشیاً مع ما إشتملت علیھ الئحة حوكمة الشركات من أحكام،  ینبغي عىل من یرغب يف ترشیح نفسھ لعضویة مجلس اإلدارة

أن یفصح للمجلس وللجمعیة العامة عن أي من حاالت تعارض المصالح – وفق اإلجراءات المقررة من الھیئة– ، وتشمل

– اململكة الرئييس: جدة  ، مركزها   ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣ التجاري:  السجل  بالكامل، رقم  ريال مدفوع  املال ٨,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس  الجزيرة، رشكة مساهمة سعودية،   بنك 

الجزيرة –طريق امللك  عبدالعزيز العنوان الوطني: بنك   ،+٩٦٦  ١٢  ٦٠٩ ٩٦٦+ فاكس:٨٨٨١   ١٢  ٦٠٩  ٨٨٨٨ ٢١٤٤٢، هاتف رقم   العربية السعودية، ص.ب: ٦٢٧٧ جدة  

 فرعي  - حي الشاطئ ، رقم املبنى ٧٧٢٤، الرمز الربيدي  ٢٣١٥٣، الرقم اإلضايف ٣٥٥١، وحدة رقم١ املوقع االلكرتوين:                               بنك الجزيرة يخضع

السعودي املركزي  البنك  ورقابة  إلرشاف 

 www.baj.com.sa
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