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اجتامع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون ) االجتامع األول (

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

ــرة أن يدعــو الســادة املســاهمني للمشــاركة و للتصويــت عــى بنــود جــدول أعــال اجتــاع  يــر مجلــس إدارة بنــك الجزي

الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثــة والســتون ) االجتــاع األول ( واملقــرر انعقادهــا مبشــيئة اللــه تعــاىل يف متــام الســاعة 

ــر 2021م .  ــق 15 نوفم ــاين 1443هـــ املواف ــع الث ــني 10 ربي ــوم االثن ــاء ي 6:30 مس

جدول األعامل: 

ــر  ــخ 01 يناي التصويــت عــى انتخــاب اعضــاء مجلــس اإلدارة مــن بــني املرشــحني للــدورة القادمــة و التــي تبــدأ مــن تاري  .1

2022م  وملــدة ثــاث ســنوات حتــى تاريــخ 31 ديســمر 2024 م . 

التصويــت عــى تشــكيل لجنــة املراجعــة و تحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــأت أعضائهــا للــدورة القادمــة و التــي   .2

ــأن املرشــحني هــم :  ــخ 31 ديســمر 2024 م. علــاً ب ــر 2022م  وملــدة ثــاث ســنوات حتــى تاري ــخ 01 يناي تبــدأ مــن تاري

الدكتور / ابو بكر بن عيل بن عمر باجابر  •

األستاذ/  فوزي بن ابراهيم بن عبدالله الحبيب  •

األستاذ/ سعد بن إبراهيم بن سعد املشوح  •

التصويت عى تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة.   .3

التصويت عى تعديل الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت.   .4

التصويت عى تعديل سياسات ومعايري العضوية يف مجلس اإلدارة ولجانه.   .5

التصويت عى تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام املايل 2022م.  .6

التصويــت عــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصاحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة بالرتخيــص الــوارد يف الفقــرة )1( مــن املــادة   .7

الحاديــة والســبعون مــن نظــام الــركات، وذلــك ملــدة عــام مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة أو حتــى نهايــة 

دورة مجلــس االدارة املفــوض أيهــا أســبق، وذلــك وفقــاً للــروط الــواردة يف الضوابــط واالجــراءات التنظيميــة 

الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الــركات الخاصــة بــركات املســاهمة املدرجــة.



مرفقات البند رقم ) 1 (
السري الذاتية للمرشحني لعضوية مجلس اإلدارة 

للدورة القادمة والتي تبدأ من

1 يناير 2022م وتنتهي يف 31 ديسمرب 2024م
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

طارق بن عثامن بن عبدالله القصبي االسم الرباعي

1951/04/08م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول عىل

املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك سعود 1976/02/02 هندسة مدنية  بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

نائب الرئيس - مؤسسة كرا للمقاوالت أغسطس 1989 يناير 1981

مدير عام - رشكة مكه لإلنشاء والتعمري يوليو 1990 يوليو 1989

نائب الرئيس - رشكة دلة الركة القابضة مارس 2007 يوليو 1990

رئيس مجلس اإلدارة - رشكة دلة للخدمات الصحية أكتوبر 2021 يناير 2007

رئيس مجلس  اإلدارة - بنك الجزيرة ديسمر 2021 يناير 2016

عضو مجلس اإلدارة - بنك الجزيرة ديسمر 2015 يناير 1998

رئيس مجلس اإلدارة - رشكة عطاء التعليمية نوفمر 2021 نوفمر 2003

نائب ريس مجلس اإلدارة - رشكة عسري للتجارة والصناعة والخدمات الزراعية أكتوبر 2019 ديسمر 2007

رئيس مجلس اإلدارة - رشكة الجزيرة لألوراق املالية يناير 2013 فراير 2008

رئيس مجلس اإلدارة - رشكة الجزيرة لألوراق املالية يناير 2016 أكتوبر 2015

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

النشاط الرئيس اسم الرشكة

مساهمة مدرجة
 لجنة االستثار والتمويل

 / لجنة الرتشيحات
واملكافآت

بصفته الشخصية غري تنفيذي صحي رشكة دلة للخدمات الصحية

مساهمة مدرجة  لجنة الرتشيحات
واملكافآت

 ممثل عن شخصية
اعتبارية غري تنفيذي تعليمي رشكة عطاء التعليمية

مساهمة مغلقة بصفته الشخصية غري تنفيذي استثاري رشكة رزم لاستثار

مؤسسة حكومية بصفته الشخصية غري تنفيذي حكومي املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتاعية

مساهمة مغلقة  اللجنة التنفيذية
واالستثار بصفته الشخصية غري تنفيذي

 ادارة الركات
 التابعة للركات

القابضة
رشكة درع الرعاية القابضة
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

عبداملجيد بن إبراهيم بن عبداملحسن السلطان االسم الرباعي

1966/09/13م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول عىل

املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك سعود 1989/01/01 هندسة برتول بكالوريوس

ELS 1990/01/01 لغة انجليزية دبلوم

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

إدارة حسابات الركات بالبنك األهيل التجاري يناير 1993 يناير 1990

مدير عام رشكة املرافق اإلنشائية يناير 2000 يناير 1993

الرئيس التنفيذي لركة اتحاد اإلخوة للتنمية أغسطس 2021 يناير 1994

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

النشاط الرئيس اسم الرشكة

مساهمة مقفلة بصفته الشخصية تنفيذي استثار متعدد رشكة اتحاد اإلخوة للتنمية

ذات مسؤولية 
محدودة بصفته الشخصية غري تنفيذي إدارة أماك رشكة أوالت للتنمية

مساهمة مدرجة بصفته الشخصية غري تنفيذي تامني رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

ذات مسؤولية 
محدودة التنفيذية + االستثار بصفته الشخصية غري تنفيذي  مصفاة لتكرير

السكر رشكة دار التنمية
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

عادل سعود عبدالحميد دهـلوي االسم الرباعي

1969/12/06م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول عىل

املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك سعود 1993/07/31 العلوم الطبية التطبيقية بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

مسئول العاقات للخدمات املرصفية للركات - البنك السعودي الفرنيس يونيو 2002 نوفمر 1994

قائد فريق سامبا للخدمات املرصفية للركات واالستثار مبجموعة سامبا املالية يوليو 2006 يوليو 2002

مساعد الرئيس التنفيذي لاستثار - رشكة دله الركة القابضة فراير 2011 ديسمر 2006

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي - رشكة اتقان  كابيتال أبريل 2017 مارس 2011

مساعد الرئيس التنفيذي لاستثار - رشكة دله الركة القابضة سبتمر 2020 سبتمر 2018

العضو املنتدب لركة دله الركة لاستثار القابضة أغسطس 2021 أكتوبر 2020

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

النشاط الرئيس اسم الرشكة

مساهمه عامة  ممثل عن شخصية
اعتبارية غري تنفيذي الخدمات الصحية رشكة دله للخدمات الصحية

مساهمه مغلقة  اللجنة التنفيذية - لجنة
املكافآت والرتشيحات

 ممثل عن شخصية
اعتبارية غري تنفيذي  البيع بالجملة

والتجزئة للسيارات مجموعة تأجري

مساهمه عامة  اللجنة التنفيذية - لجنة
املراجعة بصفته الشخصية مستقل مرصيف بنك الجزيرة
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود االسم الرباعي

1393/07/01هـ تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول عىل

املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك سعود 1996 محاسبة بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة رشكة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لإلستثار يوليو 2018 أغسطس 2014

مدير عام الخدمات املرصفية للركات للبنك السعودي الريطاين أغسطس 2014 يوليو 2013

نائب مدير عام الخدمات املرصفية للركات للبنك العريب الوطني يوليو 2013 فراير 2004

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل

القانوين
عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

النشاط الرئيس اسم الرشكة

حكومي - شخيص مستقل متويل عقاري لجنه االستثار صندوق
التنمية العقاري

مساهمة عامة رئيس لجنة االستثار شخيص مستقل التأمني
رشكة املتوسط والخليج 

للتامني وإعادة التامني التعاوين 
)ميدغلف للتامني (

مساهمة عامة لجنة املخاطر شخيص مستقل خدمات املطار رشكة الخدمات األرضية

مساهمة مغلقة لجنة املخاطر  ممثل رشكة محمد
الراجحي مستقل متويل عقاري رشكة دار التمليك

مساهمة مغلقة - شخيص مستقل استثار رشكة الفا املالية

مساهمة مغلقة لجنه املراجعة شخيص مستقل استثار رشكة محمد عبدالعزيز الراجحي 
وأوالده لاستثار

مسولية محدودة - شخيص مستقل استثار رشكة منافع لاستثار

مسولية محدودة - شخيص مستقل تطوير عقاري رشكة عقاالت املحدودة

مساهمة مغلقة رئيس لجنة االستثار شخيص مستقل استثار رشكه مجموعه عبداللطيف 
العييس القابضه

مساهمة مغلقة اللجنة التنفيذية شخيص مستقل استثار رشكه عبدالله العثيم لاستثار

مسولية محدودة لجنه الحوكمة شخيص مستقل خدمات رشكه ثقة

مساهمه عامة اللجنه التنفيذية شخيص مستقل تطوير عقاري الركه العقاريه السعودية
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

أحمد طارق عبد الرحمن مراد االسم الرباعي

1961/10/21 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

الهيئة السعودية للمهندسني 2020/10/05 هندسة مدنية اعتاد مهني - مستشار

جامعة سان فرانسسكو  1988/12/18 إدارة ومتويل ماجستري إدارة األعال

معهد ورشسرت بوليتكنيك   1984/02/09 هندسة مدنية بكالوريوس علوم

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

رشكة سامة للتأمني التعاوين – رئيس مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ولجنة االستثار حالياً   2019

مجموعة أنعام القابضة – عضوية لجنة املراجعة ومراجعة القوائم املالية حالياً   2019

رشكة األسمدة املتحدة السعودية – عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حالياً   2010

رشكة نسا القابضة – إدارة االستثارات املالية 2010 2008

رشكة الخبري املالية – إدارة األصول وإدارة تطوير املنتجات 2008 2006

مرصف البحرين الشامل – مجموعة متويل الركات 2006   2000

مركز مراد االستشاري الهنديس – االستشارات الهندسية والتصميم واإلرشاف 2000  1989

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

مساهمة مدرجة رئيس مجلس اإلدارة بصفته الشخصية مستقل قطاع التأمني رشكة سامة للتأمني التعاوين

مساهمة مدرجة  رئيس اللجنة
التنفيذية بصفته الشخصية مستقل قطاع التأمني رشكة سامة للتأمني التعاوين

مساهمة مدرجة رئيس لجنة االستثار بصفته الشخصية مستقل قطاع التأمني رشكة سامة للتأمني التعاوين

مساهمة مدرجة عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل تجزئة األغذية رشكة مجموعة أنعام القابضة

مسؤولية محدودة   نائب رئيس مجلس
بصفته الشخصية اإلدارة تنفيذي املواد الزراعية  رشكة األسمدة املتحدة

السعودية
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

عمر نارص عمر مخارش االسم الرباعي

1374/07/10هـ تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

1981 جامعة بوسطن -  الواليات املتحدة األمريكية  بكالوريوس كلية اإلدارة

املعهد املرصيف - اململكة العربية السعودية  2009 CME1  اختبار الشهادة العامة للتعامل يف األوراق املالية

املعهد املرصيف - اململكة العربية السعودية  2009 CME2  اختبار شهادة املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل
  األموال ومتويل اإلرهاب

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

التأمني )رشكة سامة للتأمني التعاوين( حتى اآلن 2020/10/12

التأمني )الركة املتحدة للتأمني التعاوين( 2020/04/27 2017/12/01

االستشارات املالية واإلدارية )مخارش لاستشارات املالية واإلدارية( حتى اآلن 2011/01/01

االستثار ) رشكة رسملة السعودية( 2010/12/31 2008/11/01

املالية ومتويل الركات )البنك السعودي الهولندي( 2008/10/31 1997/09/08

املالية ومتويل الركات )البنك السعودي املتحد( 1997/09/30 1996/05/11

)IDB - التمويل الدويل )البنك اإلسامي للتنمية 1417/01/19 1414/06/18

)Henkel صناعة التغليف واملواد الكيميائية )مجموعة البنوي الصناعية ورشكة 1993/11/30 1990/08/07

املالية – األبحاث والتطوير )البنك السعودي الفرنيس( 1989/02/02 1986/03/01

الصناعة الدوائية والتوزيع )الركة السعودية للتوريدات - باناجه( 1986/02/29 1986/06/06

)CITIBANK - املالية والعمليات )البنك السعودي األمرييك – سامبا 1985/06/05 1983/02/07

) INDOSUEZ – املالية – متويل الركات املتوسطة والصغرية )البنك السعودي الفرنيس 1983/06/01 1981/06/01

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

مساهمة عامة 

- نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

- عضو لجنة 
الرتشيحات واملكافآت

- عضو لجنة املخاطر  

بصفته الشخصية مستقل التأمني  سامة للتأمني التعاوين
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

مازن إبراهيم محمد عبدالسالم االسم الرباعي

1980/08/10م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

كلية األمري محمد بن سلان لإلدارة وريادة األعال 2019 إدارة الرثوات ماجستري إدارة الرثوات

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 2004 علوم الحاسب بكالوريوس علوم الحاسب

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

رئيس قطاع الخدمات املساندة مبستشفى الدكتور سمري عباس ومدير عام رشكة بادر الحديثة 
للتشغيل والصيانة حتى اآلن أكتوبر 2016

مدير التخطيط االسرتاتيجي والتميز املؤسيس بركة املرجان القابضة أكتوبر 2014 أكتوبر 2016

مدير العمليات املالية مبستشفى باقدو والدكتور عرفان أكتوبر 2014 مارس 2014

مدير إقليم املنطقة الغربية بركة سند للتأمني التعاوين مارس 2014 مارس 2013

مدير مخاطر / مدير تسويق / مدير ضان الجودة / أمني رس املجلس بركة سامة للتأمني التعاوين مارس 2013 أكتوبر2006

مدير قسم بأسواق بندة املتحدة أكتوبر 2006 فراير 2004

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

مساهمة عامة مدرجة  عضو لجنة تنفيذية
ورئيس لجنة املخاطر بصفته الشخصية مستقل التأمني رشكة سامة للتأمني التعاوين
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

عبد الوهاب بن عبد الكريم بن عبد الرحمن البتريي االسم الرباعي

1979/09/13م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول عىل

املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 2000/08/06 مالية بكالوريوس

LBS كلية لندن لألعال 2010/07/19 إدارة أعال ماجستري

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

رشكة رشكاء وتر األعال للتجارة- استشارات مالية - رشيك ومؤسس أغسطس 2021 يوليو 2014

رشكة مكتب العائلة- إدارة الرثوات- رشيك مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية يوليو 2014 مارس 2004

البنك السعودي األمرييك )سامبا(- مدير محافظ االستثار فراير 2004 يونيو 1999

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

النشاط الرئيس اسم الرشكة

رشكة مساهمة نائب رئيس مجلس اإلدارة بصفته الشخصية مستقل املواد األساسية رشكة اللجني

مساهمة مقفلة عضو مجلس إدارة بصفته الشخصية مستقل  تصنيع وتوزيع
السلع االستهاكية مجموعة السنبلة

مساهمة مغلقة رئيس مجلس اإلدارة بصفته الشخصية مستقل إدارة األصول رشكة أصول وبخيت 
االستثارية

ذات مسؤولية 
محدودة عضو مجلس إدارة بصفته الشخصية مستقل

 صيانة املجمعات
 السكنية واملباين

الحكومية
رشكة تضامن الهمة

ذات مسؤولية 
محدودة مختلطة عضو مجلس إدارة بصفته الشخصية مستقل

 إنتاج أنظمة مراقبة
 وتحكم وسيارات

إسعاف

رشكة منافذ لسيارات 
اإلسعاف واملعاقني

مساهمة مقفلة عضو مجلس إدارة بصفته الشخصية مستقل  تصنيع وتصدير
الكابات رشكة مجموعة كابات الرياض

رشكة مساهمة نائب رئيس مجلس اإلدارة بصفته الشخصية مستقل املواد األساسية الركة الوطنية للصناعات 
)NATPET( البرتوكياوية

مساهمة عامة لجنة املخاطر بصفته الشخصية مستقل مايل بنك الجزيرة
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

طارق حسني عبدالله لنجاوي االسم الرباعي

1957/08/28م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول عىل

املؤهل
التخصص املؤهل

كلية اوكسيدنتال/ الواليات املتحدة 1997/12/11 االقتصاد بكالوريوس

جامعة كرانفيلد/ اململكة املتحدة 2003/12/11 إدارة األعال ماجستري

معهد التطوير اإلداري/ سويرا 2020/06/11 إدارة األعال التنفيذية ماجستري

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

خدمات مرصفية يونيو 2014 فراير 2004

استشارات إدارية واستثار يوليو 2021 يوليو 2014

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

النشاط الرئيس اسم الرشكة

مساهمة مدرجة  عضو اللجنة التنفيذية
ورئيس لجنة االستثار بصفته الشخصية مستقل التأمني األهيل تكافل

مساهمة مقفلة ال ينطبق بصفته الشخصية مستقل أوراق مالية سيدكو كابيتال

ذات مسؤولية 
محدودة ال ينطبق بصفته الشخصية غري تنفيذي مقاوالت بناء وانتاء

ذات مسؤولية 
محدودة عضو لجنة الرتشيح بصفته الشخصية مستقل صندوق مايل رشكة صندوق الصناديق)جدا(

مساهمة مقفلة  عضو اللجنة التنفيذية
ورئيس لجنة املكافآت بصفته الشخصية مستقل مرصف بنك ديب اإلمارات الوطني 

كابيتال)السعودية(

مساهمة مقفلة رئيس مجلس اإلدارة بصفته الشخصية مستقل أوراق مالية مترة املالية

ذات مسؤولية 
محدودة عضو اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية مستقل العقار البيوت العربية

ذات مسؤولية 
محدودة ال ينطبق بصفته الشخصية غري تنفيذي استشارات إدارية مشورة املتحدون
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

إبراهيم بن حمد بن عبدالله الراشد االسم الرباعي

1970/09/04م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

معهد فلوريدا للتقنية 2002 العلوم يف علوم 
الحاسب ماجستري

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

حتى اآلن  الرئيس التنفيذي لبنك التنمية االجتاعية 2018

2018  نائب الرئيس لركة تكامل القابضة، رئيس رشكة روافد  2015

2015  رئيس تقنية املعلومات مبرصف الراجحي  2008

2008  مدير عام مركز التعامات اإللكرتونية "ير"  2007

2007  مستشار يف مكتب الراشد محاسبون ومراجعون  2006

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

 الشكل

القانوين
عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية )تنفيذي، 

غري  تنفيذي، مستقل(
النشاط الرئيس اسم الرشكة

جهة حكومية

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

 عضو لجنة املخاطر
واالستثار

بصفته الشخصية تنفيذي  تقديم برامج التمويل
التنموية بنك التنمية االجتاعية

جهة حكومية عضو مجلس اإلدارة ممثل شخصية اعتبارية غري تنفيذي
 دعم وتنمية ورعاية

 قطاع املنشآت الصغرية
واملتوسطة

هيئة املنشآت
الصغرية واملتوسطة

جهة حكومية عضو مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية ممثل شخصية اعتبارية غري تنفيذي

 تقديم خدمات لقطاع
 املنشآت الصغرية

واملتوسطة
معهد ريادة األعال

مساهمة عامة عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة املراجعة ممثل شخصية اعتبارية غري تنفيذي تصنيع اإلسمنت رشكة إسمنت ينبع

مساهمة 
مقفلة

عضو مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية ممثل شخصية اعتبارية غري تنفيذي  تحفيز وتفعيل مناذج

عمل جديدة رشكة عمل املستقبل

مساهمة 
مقفلة رئيس مجلس اإلدارة ممثل شخصية اعتبارية غري تنفيذي  تنمية قطاع الركات

الصغرية واملتوسطة

الصندوق السعودي 
للركات الصغرية 

والناشئة

لجنة وطنية عضو اللجنة ممثل شخصية اعتبارية غري تنفيذي  تحفيز االدخار وتوفري
أدوات التخطيط املايل اللجنة الوطنية لادخار
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

عبدالله محمد هالل الحريب االسم الرباعي

1990/09/13م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة دار العلوم 1438/05/25 MBA إدارة أعال ماجستري

جامعة امللك عبدالعزيز 1434/07/23 تسويق بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة املراجعة ورئيس لجنة الحوكمة يف الركة العربية لألنابيب حتى اآلن مايو2021
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الحوكمة ومدير إدارة املخاطر يف رشكة تصنيع مواد التعبئة 

والتغليف ) فيبكو ( حتى اآلن يناير 2016

محلل أعال يف رشكة نفع لاستثار 2015 2009

كاتب صحفي يف املجال االقتصادي متعاون مع صحيفة الرق األوسط وصحيفة شمس  2011 2009

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

مساهمة عامة  عضو لجنة املراجعة
ورئيس لجنة الحوكمة بصفته الشخصية مستقل  املواد

األساسية العربية لألنابيب

مساهمة عامة رئيس لجنة الحوكمة بصفته الشخصية تنفيذي  املواد
األساسية فيبكو
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

خالد بن عبد الرحمن عيل الخضريي االسم الرباعي

1406/09/20هـ تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة IE لألعال مبدريد، أسبانيا 2019 إدارة أعال ماجستري

جامعة امللك عبد العزيز 2014 إدارة أعال بكالوريوس

CIPD معهد تطوير األفراد يف بريطانيا 2011 دبلوم – شهادة محرتف موارد برية

 SHRM الجمعية األمريكية للموارد البرية 2010 موارد برية SPHRi شهادة محرتف

2018 رشكة باديوم لاستشارات شهادة محرتف معتمد )اسرتاتيجيات  اإلسرتاتيجية
بطاقات التوازن اإلسرتاتيجي(

 جامعة متشغن روس لإلعال، متشغن الواليات
املتحدة 2018  اسرتاتيجيات املوارد

البرية والقيادات  برنامج املوارد البرية التنفيذي املتقدم

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املشرتكة، املركز الوطني للتخصيص حتى اآلن 2019/09/15

مدير عام املوارد البرية، الركة الوطنية لإلسكان 2019/09/14 2017/07/01

مستشار رئيس مجلس اإلدارة مجموعة فولكس واجن 2018/12/31 2017/07/01

مدير عام الخدمات املساندة، املوارد البرية، مجموعة فولكس واجن 2017/06/30 2015/03/01

2015/02/28 مدير إدارة املوارد البرية والتطوير التنظيمي، مجموعة الفيصلية 2011/02/01

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

ذات مسؤولية 

محدودة )غري مدرجة(
ال ينطبق  غري تنفيذي/رشيك شخصية

 االستشارات
 اإلدارية

 واملوارد
البرية

 رشكة نخبة الخليج

ذات مسؤولية 

محدودة )غري مدرجة(

 رئيس لجنة الرتشيحات
واملكافآت

)من خارج املجلس(
مستقل شخصية  إدارة وثائق

التأمني الطبي  رشكة جلوب ميد السعودية

مساهمة عامة
 عضو مجلس

 إدارة ورئيس لجنة
 الرتشيحات واملكافآت

شخصية مستقل  خدمات
االتصاالت رشكة إتحاد عذيب لاتصاالت

مساهمة عامة
 عضو مجلس

 إدارة ورئيس لجنة
الرتشيحات واملكافآت

شخصية  مستقل
 الخدمات
 التجارية

 واملهنية
 رشكة مهارة للموارد البرية
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

نايف بن عبدالكريم بن عبدالله العبدالكريم االسم الرباعي

1974/01/17م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة إلينوي - أوربانا تشامنب
الواليات املتحدة األمريكية  2001 إدارة أعال ماجستري

جامعة امللك سعود / الرياض 1995 متويل  بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

الرئيس التنفيذي – بنك الجزيرة حتى اآلن نوفمر 2020 

أكتوبر 2020    نائب العضو املنتدب الخدمات املرصفية لألفراد وإدارة الرثوات – بنك ساب يونيو 2019  

مدير عام الخدمات املرصفية لألفراد وإدارة الرثوات  يونيو 2019   يناير  2014  

مدير إقليمي لشبكة الفروع – بنك ساب ديسمر 2013   يناير 2012  

رئيس الخدمات املرصفية الخاصة – بنك ساب أغسطس 2012   يناير 2012  

مدير إقليمي لشبكة الفروع – البنك األهيل ديسمر 2011   يوليو 2004  

مدير عاقات االئتان – بنك الرياض يوليو 2004  يوليو 2001 

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

رشكة مساهمة مغلقة 
- )شخص مرخص له(

 لجنة الرتشيحات
 واملكافآت – لجنة

 االستثار

 ممثل عن شخصية
اعتبارية غري تنفيذي استثار رشكة الجزيرة لألوراق املالية

رشكة مساهمة مغلقة
 لجنة الرتشيحات

 واملكافآت واللجنة
 التنفيذية

بصفته الشخصية ائتان مستقل  رشكة سمة للمعلومات
االئتانية
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

إبراهيم بن عبدالعزيز بن محمد الشايع االسم الرباعي

1982/08/21م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة كوينزالند للتقنية - اسرتاليا 2008/06/01 محاسبة مهنية 
متقدمة    ماجستري

جامعة امللك سعود 2004/04/01 محاسبة بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

مدير عام الشؤون املالية - املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية أغسطس 2021 يناير 2014

مدير إدارة امليزانية - املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية يناير 2014 يناير 2011

مراجع خارجي - مكتب الراشد محاسبون قانونيون يناير 2004 يناير 2002

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

 الشكل

القانوين
عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية )تنفيذي، 

غري  تنفيذي، مستقل(
النشاط الرئيس اسم الرشكة

ذات مسؤولية 
محدودة ممثل شخصية اعتبارية تنفيذي إدارة البيانات رشكة مصدر لحلول 

البيانات

مساهمة 
مقفلة لجنة املراجعة ممثل شخصية اعتبارية مستقل استثاري رشكة حصانة 

االستثارية

مساهمة مدرجة  التنفيذية/ املخاطر/
الرتشيحات واملكافآت ممثل شخصية اعتبارية مستقل البنوك بنك الجزيرة
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

عبدالله صالح رشيد الرشيد االسم الرباعي

1959/01/11م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك سعود / الرياض 1983 محاسبة بكالوريوس علوم إدارية

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

نائب  الرئيس التنفيذي- رشكة أسواق العثيم 2008/03/31 2006/01/01 

نائب الرئيس التنفيذي – العثيم القابضة 2008/03/31 2006/01/01 

نائب الرئيس التنفيذي – مجموعة خالد البلطان 2014/12/31 2008/04/01 

رشكة بصمه إلدارة العقارات حتى اآلن 2018/07/01 

رشكة أدايئ لاستشارات حتى اآلن 2015/01/01 

حتى اآلن رشكة مصنع أسطوانات الغاز عضو لجنة املراجعة 2017/04/10 

رشكة مجد لاستثار والتطوير العقاري  حتى اآلن 2016/06/15 

حتى اآلن رشكة عامل التامني الرئيس التنفيذي رئيس مجلس املديرين 2017/02/15

الركة الوطنية لوساطة التامني حتى اآلن 2007/02/24 

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

محدودة ال يوجد شخصية مستقل إدارة العقار رشكة بصمة إلدارة العقارات

مساهمة مطروحة ال يوجد شخصية مستقل بنك بنك الجزيرة

مساهمة مغلقة لجنة املراجعة شخصية مستقل مصنع رشكة مصنع أسطوانات الغاز

مساهمة مغلقة   لجنة املراجعة شخصية مستقل  رشكة مجد لاستثارات رشكة
 والتطوير العقاري

 رشيك ورئيس محدودة
شخصية املجلس مستقل  رشكة عامل التأمني لتقنية رشكة

 املعلومات
محدودة رشيك مؤسس شخصية مستقل  رشكة أدايئ لألعال اإلدارية رشكة

محدودة  رشيك ورئيس
املجلس شخصية مستقل  الركة الوطنية لوساطة التامني رشكة
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

قيص بن عبدالله بن عيل الفاخري االسم الرباعي

1977/12/12م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 2000/01/01 املالية  بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

الرئيس التنفيذي – صندوق التنمية السياحي حتى اآلن يناير 2020 

مستشار معايل وزير السياحة - وزارة السياحة يناير 2020   يناير 2019  

الرئيس التنفيذي - رشكة األجيال القابضة يناير 2019   يناير 2018  

العضو املنتدب و الرئيس التنفيذي - رشكة طراز العربية يناير 2018   فراير 2014  

رئيس لاستثار وتغطية املؤسسات - سوسيتيه جرنال السعودية يناير 2014   يناير 2010  

رئيس قسم الوساطة - رشكة جدوى لاستثار يناير 2010   يناير 2006  

نائب لرئيس السوق املالية - شعاع كابيتال يناير 2006   مايو 2005  

مدير أول لتطوير األعال , قسم االستثار - مجموعة سامبا املالية أبريل 2005   يناير 1999  

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

 رشكة شخص واحد
مساهمة مقفلة عضو لجنة االستثار بصفته الشخصية مستقل االستثار رشكة العا للتطوير
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

بدر سليامن عبدالله الرزيزاء االسم الرباعي

1978/01/22م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة والية كاليفورنيا 2005/05/27 إدارة أعال ماجستري

جامعة والية كاليفورنيا 2002/12/23 إدارة نظم معلومات بكالوريوس

IMD املعهد الدويل لإلدارة 2018/02/15 تطوير أداء مجالس 
HPB اإلدارة دورة ألعضاء مجالس اإلدارة

جامعة ستانفورد - تطوير القيادات 2020/08/31 التعامل يف وقت 
األزمات دورة لتطوير القيادات

IMD املعهد الدويل لإلدارة 2019/02/15 تطوير القيادات
High Performance دورة لتطوير القيادات

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة )رشكة الرزيزا للتجارة و التعهدات - مساهمة مقفلة( حتى اآلن يناير 2020

نائب رئيس مجلس اإلدارة غرفة الرقية حتى اآلن مارس 2018

املدير التنفيذي لقسم املعدات البرتولية  )رشكة الرزيزا للتجارة و التعهدات - مساهمة مقفلة( ديسمر 2019 نوفمر 2012

مساعد املدير للقسم التجاري  )رشكة الرزيزا للتجارة و التعهدات - مساهمة مقفلة( نوفمر 2012 سبتمر 2002

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

مساهمة مقفلة مجلس اإلدارة فقط بصفته الشخصية تنفيذي  تجارة التجزئة
والعقار رشكة الرزيزا للتجارة و التعهدات

مساهمة مقفلة مجلس اإلدارة فقط بصفته الشخصية غري تنفيذي  استثار
متعدد

 رشكة أوالد سليان الرزيزا
لاستثار

هيئة حكومية  عضوية لجنة
االستثار فقط بصفته الشخصية مستقل هيئة حكومية هيئة تطوير املنطقة الرقية

غرفة تجارية مجلس اإلدارة
واللجنة التنفيذية بصفته الشخصية مستقل غرفة تجارية غرفة الرقية

 ذات مسؤولية
محدودة

مجلس اإلدارة
واللجنة التنفيذية بصفته الشخصية غري تنفيذي  أكادميية

مختصة
 رشكة زادك فن الطهي

املحدودة
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

عبد املجيد عبد العزيز حمد املشعل االسم الرباعي

1982/11/19م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة كوين ماري ، لندن ، بريطانيا 2017/09/12 إدارة الرثوات ماجستري إدارة الرثوات

جامعة ميسوري ، كولومبيا ، أمريكا 2005/05/26 علوم الحاسب بكالوريوس علوم الحاسب

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

املدير التنفيذي، رشكة مربحة  حتى اآلن 2008/07/01م 

محلل استثارات، مجموعة املشعل لاستثار 2008/06/30م 2006/07/10م 

مطور نظم ، البنك السعودي لاستثار 2006/06/30م  2005/07/01م

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

 الشكل

القانوين
عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية )تنفيذي، 

غري  تنفيذي، مستقل(
النشاط الرئيس اسم الرشكة

رشكة مساهمة 
خاصة لجنة االستثار بصفته الشخصية مستقل بنك استثاري رشكة نور كابيتال

رشكة مساهمة 
مقفلة بصفته الشخصية مستقل االستثارات العقارية رشكة جزل العربية 

لاستثارات التجارية

رشكة مساهمة 
مقفلة الرتشيحات واملكافآت بصفته الشخصية تنفيذي  اإلرشاف عى الوحدات

األخرى يف الركة رشكة مربحة

رشكة ذات 
مسؤولية 

محدودة
بصفته الشخصية مستقل خدمات اإلعاشة رشكة األغذية الحديثة
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

طارق منصور عارف بري االسم الرباعي

1380/07/01هـ تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك سعود 1984/06/04 محاسبة   بكالوريوس إدارة أعال

جامعة والية كاليفورنيا - سان برناردينو 1987/12/10  ماجستري إدارة أعال نظم معلومات

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

مجموعة سامبا املالية – حيث تقلدت عدة مناصب يف مجموعة إدارة الرشكات كا ييل: سبتمر 2010  أكتوبر 1988 
مدير حسابات 

مسؤول صفقات – متويل الركات

مدير إدارة – إدارة الركات – الرياض

رئيس القطاع – إدارة حسابات الركات الصغرية واملتوسطة

رئيس القطاع – إدارة حسابات القطاع العام 

مساعد لرئيس مجموعة الركات - مهام متنوعة شملت متابعة أعال إدارات مجموعة 
الركات و أعال املراجعة حيث ترأست وشاركت يف عدة لجان مراجعة 

رئيس تنفيذي للمجموعة 
رشكة تهامة للدعاية والتسويق والعاقات العامة ديسمر 2012  يناير 2011 

مؤسس ومدير مكتب طارق منصور بري لاستشارات املالية حتى تاريخه أبريل 2014

العضو املنتدب لركة إمثار لاستثار حتى تاريخه مارس 2020

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

ذات مسؤولية محدودة اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية تنفيذي  استثارات
رشكة إمثار لاستثار  متعددة
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

عبداللطيف خليفة عبداللطيف عبدالله امللحم االسم الرباعي

1989/07/10م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة كونكورديا ، مونرتيال 2013 الهندسة املدنية  بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى اآلن يناير 2016  

رشكة فلور اململكة العربية السعودية ديسمر 2015   أكتوبر 2013  

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

مساهمة مدرجة  عضو لجنة الرتشيحات
واملكافآت بصفته الشخصية مستقل برتوكياويات رشكة التصنيع
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

سعد بن عبد العزيز بن سليامن الحقيل االسم الرباعي

1980/08/30م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة تكساس االمريكية 2015 إدارة أعال - تسويق دكتوراه

جامعة كولورادو االمريكية 2010 إدارة أعال - تسويق ماجستري

جامعة امللك سعود 2002 إدارة أعال - تسويق بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

التخطيط والرقابة املالية: رئيس اللجنة املالية ولجنة الرعايات يف مجموعة الفكر املنبثقة من 

مجموعة العرين  2020 2019

التخطيط االسرتاتيجي والتسويقي: مستشار اسرتاتيجي وتسويقي لصندوق دواوين الجزيرة التابع 

للجزيرة كابيتال  2019 2018

اإلدارة األكادميية: رئيس قسم التسويق يف جامعة الفيصل واستاذ التسويق املساعد حتى اآلن 2015

استشارات األعامل املتنوعة: مستشار غري متفرغ لجهات متعددة  حتى اآلن مارس 2018
تخطيط وتنفيذ الحمالت التسويقية وإدارة منصات التواصل االجتامعي: عضو منتدب لوكالة دهاء 

للدعاية واالعان حتى اآلن 2020

اإلدارة األكادميية: رئيس قسم التسويق يف جامعة الفيصل 2020 2015

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

مساهمة عامة االستثار بصفته الشخصية مستقل  الخدمات
 االستهاكية

الركة الوطنية للرتبية  
والتعليم

مسؤولية محدودة - بصفته الشخصية غري تنفيذي  استشارات
األعال

رشكة سنار لإلستشارات     
يف اإلدارة العليا
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

االسم الرباعي سعد بن إبراهيم بن سعد املشوح

1380/07/01هـ تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول عىل

املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 1985 اإلدارة الصناعية   بكالوريوس

بنك تشيس منهاتن – الواليات املتحدة األمريكية 1987 مالية   دورة متخصصة يف اإلدارة املالية واالستثار

1990 الواليات املتحدة / هارفارد مالية / اقتصاد  دورة متخصصة

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل ورئيس لجنة املراجعة ـ مساهمة عامة  2016 2013
عضو لجنة مراجعة رشكة صناعات العيىس  2016 2014

عضو مجلس إدارة أسمنت القصيم ـ رشكة مساهمة عامة  حتى  تاريخه 2016
عضو ورئيس لجنة املراجعة يف رشكة إسمنت القصيم ـ رشكة مساهمة عامة  حتى  تاريخه 2010

عضو ورئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت بركة أسمنت القصيم ـ رشكة مساهمة عامة  حتى  تاريخه 2020
عضو املجلس اإلرشايف ولجنة املراجعة ملركز بناء األرس املنتجة ) جنى ( ـ إحدى فروع مؤسسة 

سليان الراجحي للتمويل التنموي. حتى  تاريخه 2017

عضو مجلس إدارة رشكة الخزائن املبتكرة – رشكة ذات مسئولية محدودة  حتى  تاريخه 2019
عضو لجنة املراجعة يف رشكة فواز الحكري – رشكة مساهمة عامة  حتى  تاريخه 2019 /10/23

عضو لجنة مراجعة ثوب األصيل ـ رشكة مساهمة عامة  حتى  تاريخه 2019
عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت يف رشكة رزا ـ مؤسسة تابعة ملصلحة  املعاشات والتقاعد  حتى  تاريخه أبريل 2020

الرئيس التنفيذي - رشكة اتحاد الخليج لألغذية – رشكة مساهمة مغلقة  2019 2003
رئيس فريق إقراض  - صندوق التنمية الصناعية السعودية  2003 1985

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

النشاط الرئيس اسم الرشكة

مساهمة عامة  عضو لجنة املراجعة ولجنة
الرتشيحات واملكافآت مستقل بصفته الشخصية رشكة إسمنت القصيم  اإلسمنت

مساهمة عامة  عضو مجلس اإلدارة بصفته الشخصية مستقل اإلسمنت رشكة إسمنت القصيم 

خاصة  بصفته الشخصية عضو املجلس اإلرشايف مستقل مركز بناء األرس املنتجة )جنى( متويل

خاصة عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل مركز بناء األرس املنتجة )جنى( متويل

فردية  عضو مجلس اإلدارة بصفته الشخصية مستقل خزائن رشكة الخزائن املبتكرة 

مساهمة عامة  عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل رشكة فواز الحكري  مابس / مطاعم

مساهمة عامة بصفته الشخصية عضو لجنة املراجعة مستقل مابس رشكة ثوب األصيل 

حكومية  عضو لجنة الرتشيحات
بصفته الشخصية واملكافآت مستقل رشكة رزا عقار
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

عيل بن عبدالله بن إبراهيم سلهام االسم الرباعي

1400/01/17هـ تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

الهيئة السعودية للمحاسبني 2021/05/25 محاسبة زمالة املحاسبني

جامعة هال الريطانية 2011/05/11 إدارة أعال ماجستري

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 2003/02/05 محاسبة  بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

الرئيس التنفيذي رشكة املروعات السياحية )شمس( حتى اآلن 2021

مستشار مكتب خدمات الزكاة والرضيبة حتى اآلن 2020

مدير إدارة مرصفية متويل الركات  – بنك الجزيرة 2019 2014

قائد فريق مرصفية متويل الركات  – ساب 2014 2012

مدير إدارة مرصفية متويل الركات  – السعودي الهولندي 2012 2006

مدير عاقة أول مرصفية متويل الركات  – البنك األهيل 2006 2005

مدير عاقة املرصفية التجارية – بنك الرياض 2005 2002

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

ال يوجد
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

املعتصم بالله بن زيك بن محمد عبد الجواد عالم االسم الرباعي

1986/07/26م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك عبد العزيز 2007 إدارة أعال – متويل واستثار  بكالوريوس

جامعة اسكس بريطانيا 2011 اقتصاد مايل ماجستري

جامعة بانقور - ويلز بريطانيا 2014 املالية واملرصفية اإلسامية ماجستري

جامعة بانقور – ويلز بريطانيا 2020 العلوم املالية واملرصفية دكتوراه

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

)UBT( بجامعة األعال والتكنولوجيا )CBA( عضو هيئة تدريس بقسم التمويل يف كلية إدارة األعال يناير 2013 ديسمر 2011

محارض بقسم التمويل اإلسامي يف معهد االقتصاد اإلسامي بجامعة امللك عبد العزيز سبتمر 2020 فراير 2013

أستاذ مساعد بقسم التمويل اإلسامي يف معهد االقتصاد اإلسامي بجامعة امللك عبد العزيز حتى اآلن أكتوبر 2020

مستشار مايل غري متفرغ بركة عيادات األداء حتى اآلن أكتوبر 2020

مستشار مبكتب املسار للدراسات االقتصادية والتنموية التابع ملعهد االقتصاد اإلسامي )بيت خره( حتى اآلن ديسمر 2020

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية )تنفيذي، 

غري  تنفيذي، مستقل(
النشاط الرئيس اسم الرشكة

مساهمة مدرجة اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية مستقل إنتاج أغذية تبوك الزراعية
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

عيل حسني عيل آل بوصالح االسم الرباعي

1970/12/18م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول عىل

املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك فهد 1994/09/11 هندسة كهربائية بكالوريوس

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

رئيس تنفيذي - رشكة الخرضي يوليو 2021 سبتمر 2020

رئيس تنفيذي - رشكة امداد الخدمات الصناعية سبتمر 2020 يناير 2013

مدير عام - رشكة سيبكو يناير 2013 يناير 2012

مدير مشاريع/ هندسة/ مواد - الركة السعودية للكهرباء يناير 2012 سبتمر 1998

مدير مشاريع - رشكة املواد واملعدات الكهربائية سبتمر 1998 سبتمر 1996

مصلحة املياه - مدير مشاريع سبتمر 1996 سبتمر 1994

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

النشاط الرئيس اسم الرشكة

ال يوجد
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

أبو بكر عيل عمر باجابر االسم الرباعي

1950/04/02م تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعه اسرتاسكايد - بريطانيا يوليو 1984 محاسبة وإدارة مالية  دكتوراه
جامعه برمنجهام - بريطانيا يوليو 1976 محاسبة ماجستري
جامعه الخرطوم - السودان مايو 1972 محاسبة  بكالوريوس

 جمعيه املحاسبني القانونيني املعتمدين 
الريطانية - لندن سبتمر 1989  محاسب قانوين

معتمد بريطانيا زماله املحاسبني القانونيني املعتمدين الريطانية

 جمعيه املحاسبني القانونيني املعتمدين
الريطانية - لندن سبتمر 1984 محاسب قانوين 

معتمد بريطانيا عضو املحاسبني القانونيني املعتمدين الريطانية

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

عضو مستقل بلجنة املراجعة يف أربعة رشكات مختلفة حالياً ورشكات أخرى سابقاً حتى تاريخه 2013
مدير إدارة املالية واملحاسبة مبجموعة البنك األهيل التجاري- جدة

اإلرشاف عى الشؤون املالية واملحاسبية للمجموعة - سياسات محاسبية مبوجب املعايري الدولية - مشارك بلجنة مخصصات الديون واالستثارات باملعايري 
الدولية – رقابة مالية – التقارير والعرض ملجلس اإلدارة ولجنة املراجعة واإلدارة املالية العليا – املناقشات مع املراجعني القانونيني- مهام مالية أخرى متنوعة 

مارس 2012 أبريل 2008

مدير إدارة املالية واملحاسبة مبجموعة البنك األهيل التجاري- جدة
اإلرشاف عى الشؤون املالية واملحاسبية – رقابة محاسبية –تطبيق أنظمة محاسبية جديدة - تحديث اإلجراءات والسياسات املحاسبية - التقارير النظامية 
– تطبيق نظام التكاليف عى أساس النشاط – لجنة إدارة األصول والخصوم – تقارير ماليه لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ولجانه – التقارير النظامية اإلرشافية 

ملؤسسة النقد العريب السعودي

مارس 2008 فراير 1997 

املراقب املايل األول بالبنك األهيل التجاري – جدة
مسؤول عن املراقبني املاليني باإلدارات املختلفة للبنك - إدارة الشؤون املالية – تطبيق نظام محاسبي جديد متكامل  - التحليات املالية للبنك – دراسات 

مالية مقارنه عن البنوك السعودية –  تطبيق برنامج وإعداد تقارير إدارة األصول والخصوم -  التخطيط املايل واملوازنات املالية للبنك - تقارير مالية لإلدارة العليا
يناير 1997 مايو 1992

املراقب املايل بالبنك األهيل التجاري – جدة
جميع الشؤون واملهام املالية املختلفة – تقارير مالية لإلدارة العليا – متابعة أداء املوازنات املالية للبنك

أبريل 1992 نوفمر 1989
 مساعد رئيس إدارة الخزينة واملالية بالبنك األهيل التجاري - جدة 

متابعة تقارير إدارة الخزينة واملراكز للعمات األجنبية الرئيسية - مشاركة يف فريق مراجعة استثارات البنك الخارجية وفرع نيويورك – إعداد املوازنات املالية 
ومتابعة أداءها شهريا – ومهام مالية متعددة 

أكتوبر 1989 سبتمر 1986

مدير التخطيط والتنمية باإلدارة اإلقليمية بالبنك األهيل التجاري – جدة
تقارير مالية أسبوعية وشهرية عن أداء 90 فرع باملنطقة الغربية والجنوبية والشالية – متابعة وإعداد امليزانيات التقديرية - إدارة النقد يوميا - تحسني ربحية 

الفروع عن تطبيق رقابة التكاليف وترشيدها وتحديد عدد املوظفني حسب حجم الفرع – تقارير مالية لإلدارة 
أغسطس 1986 مايو 1984

مدير امليزانيات التقديرية باإلدارة اإلقليمية بالبنك األهيل التجاري  - جدة
إدخال وتطبيق نظام امليزانيات التقديرية بالفروع – متابعة أداء الفروع 

أبريل 1984 ديسمر 1982

محلل مايل باإلدارة اإلقليمية بالبنك األهيل التجاري - جدة نوفمر 1982 ديسمر 1981
مدير إدارة منتجات كاسيو :- جدة 

استرياد وتسويق كافة منتجات كاسيو من ساعات وآالت حاسبة ومكائن كاشري وإعداد ومتابعة تنفيذ خطط واسرتاتيجيات التسويق 
نوفمر 1981 أكتوبر 1980

مساعد مدير مايل بركه سعيد ومساعد مشيط – خميس مشيط
اإلرشاف عيل حسابات الركة بأقسام املقاوالت ومصنع البلك وتجارة أثاث وموبيليا – إعداد القوائم املالية للركة – إدخال نظام محاسبي جديد – القيام 

مبهام  املدير املايل عند سفر املدير املايل 
سبتمر 1980 يوليو 1979

مساعد أستاذ مساعد بقسم إدارة األعال بكلية االقتصاد بجامعه الخرطوم – الخرطوم – السودان ومبتعث بريطانيا
محارضات مواد املحاسبة واإلدارة املالية – دراسة املاجستري والدكتوراه بريطانيا يونيو 1979 نوفمر 1974

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 
اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان
طبيعة العضوية )بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية )تنفيذي، 

غري  تنفيذي، مستقل(
النشاط الرئيس اسم الرشكة

مساهمة عامة لجنة املراجعة بصفته الشخصية عضو مستقل تأمني تكافل
لألفراد واألرس رشكه ساب تكافل

مساهمة عامة لجنة املراجعة بصفته الشخصية عضو مستقل رشكه سيسكو  خدمات

رشكة خاصة لجنة املراجعة بصفته الشخصية عضو مستقل  صيدليات وخدمات
طبية رشكه النهدي الطبية

رشكة خاصة لجنة املراجعة بصفته الشخصية عضو مستقل  متويل ايجارة
للسيارات

رشكه عبداللطيف 
جميل للتمويل
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

فوزي إبراهيم عبدالله الحبيب االسم الرباعي

1385/07/01هـ تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول

عىل املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك عبدالعزيز 1989 محاسبة بكالوريوس

)CPA( زمالة املحاسبني القانونيني األمريكية  اجتياز االختبار
بنجاح يف 1993 محاسبة )CPA( محاسب عام معتمد

وارتون- جامعة بنسلفانيا 1997 إدارة أعال برنامج اإلدارة املتقدمة

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

التدرج يف أعال مراجعة الحسابات لدى ارنست ويونغ 1992 1989

رئيس إدارة املراجعة الداخلية - البنك العريب الوطني 2002 1993

هيئة السوق املالية )رئيس إدارة املتابعة والتنفيذ – رئيس إدارة املراجعة الداخلية( 2015 2004

تأسيس وإدارة مكتب وكاد لاستشارات املالية )لغري األوراق املالية( حتى  اآلن 2016

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

 النشاط

الرئيس
اسم الرشكة

رشكة مساهمة عامة لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل  املواد
األساسية

رشكة تصنيع مواد التعبئة 
والتغليف )فيبكو(

رشكة مساهمة عامة لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل  املواد
األساسية رشكة إسمنت القصيم
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منوذج رقم  )1( السرية الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو املرشح

االسم الرباعي سعد بن إبراهيم بن سعد املشوح

1380/07/01هـ تاريخ امليالد سعودي الجنسية

2- املؤهالت العلمية للعضو املرشح

اسم الجهة املانحة
 تاريخ الحصول عىل

املؤهل
التخصص املؤهل

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 1985 اإلدارة الصناعية   بكالوريوس

بنك تشيس منهاتن – الواليات املتحدة األمريكية 1987 مالية   دورة متخصصة يف اإلدارة املالية واالستثار

1990 الواليات املتحدة / هارفارد مالية / اقتصاد  دورة متخصصة

3- الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربة الفرتة

عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل ورئيس لجنة املراجعة ـ مساهمة عامة  2016 2013
عضو لجنة مراجعة رشكة صناعات العيىس  2016 2014

عضو مجلس إدارة أسمنت القصيم ـ رشكة مساهمة عامة  حتى  تاريخه 2016
عضو ورئيس لجنة املراجعة يف رشكة إسمنت القصيم ـ رشكة مساهمة عامة  حتى  تاريخه 2010

عضو ورئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت بركة أسمنت القصيم ـ رشكة مساهمة عامة  حتى  تاريخه 2020
عضو املجلس اإلرشايف ولجنة املراجعة ملركز بناء األرس املنتجة ) جنى ( ـ إحدى فروع مؤسسة 

سليان الراجحي للتمويل التنموي. حتى  تاريخه 2017

عضو مجلس إدارة رشكة الخزائن املبتكرة – رشكة ذات مسئولية محدودة  حتى  تاريخه 2019
عضو لجنة املراجعة يف رشكة فواز الحكري – رشكة مساهمة عامة  حتى  تاريخه 2019 /10/23

عضو لجنة مراجعة ثوب األصيل ـ رشكة مساهمة عامة  حتى  تاريخه 2019
عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت يف رشكة رزا ـ مؤسسة تابعة ملصلحة  املعاشات والتقاعد  حتى  تاريخه أبريل 2020

الرئيس التنفيذي - رشكة اتحاد الخليج لألغذية – رشكة مساهمة مغلقة  2019 2003
رئيس فريق إقراض  - صندوق التنمية الصناعية السعودية  2003 1985

4- العضويــة الحاليــة يف مجالــس إدارات رشكات مســاهمة أخــرى ) مدرجــة أو غــري مدرجــة ( أو أي رشكــة أخــرى أيــاً كان شــكلها القانــوين أو 

اللجــان املنبثقــة منهــا                

الشكل القانوين عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غري  

تنفيذي، مستقل(

النشاط الرئيس اسم الرشكة

مساهمة عامة  عضو لجنة املراجعة ولجنة
الرتشيحات واملكافآت مستقل بصفته الشخصية رشكة إسمنت القصيم  اإلسمنت

مساهمة عامة  عضو مجلس اإلدارة بصفته الشخصية مستقل اإلسمنت رشكة إسمنت القصيم 

خاصة  بصفته الشخصية عضو املجلس اإلرشايف مستقل مركز بناء األرس املنتجة )جنى( متويل

خاصة عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل مركز بناء األرس املنتجة )جنى( متويل

فردية  عضو مجلس اإلدارة بصفته الشخصية مستقل خزائن رشكة الخزائن املبتكرة 

مساهمة عامة  عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل رشكة فواز الحكري  مابس / مطاعم

مساهمة عامة بصفته الشخصية عضو لجنة املراجعة مستقل مابس رشكة ثوب األصيل 

حكومية  عضو لجنة الرتشيحات
بصفته الشخصية واملكافآت مستقل رشكة رزا عقار



مرفقات البند رقم ) 3 (

جدول التعديالت عىل الئحة عمل لجنة املراجعة
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جدول التعديالت عىل الئحة عمل لجنة املراجعة
السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةت

التمهيد1

مــن  الــركات  نظــام  عليــه  اشــتمل  ملــا  وفقــاً 
ممثلــة  اإلرشافيــة  الجهــات  وملتطلبــات  أحــكام، 
وهيئــة  )ســاما(  الســعودي  املركــزي  البنــك  يف 
املراجعــة  لجنــة  بإنشــاء  والخاصــة  املاليــة  الســوق 
اإلرشاف  اللجنــة  لتتــوىل  التنظيميــة  وقواعدهــا 
عــى أعــال وأنشــطة مجموعــة املراجعــة الداخليــة 
بالبنــك ومجموعــة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال 
ودراســة نظــم الرقابــة والتقاريــر والتوصيــة بتعيــني 
املراجعــني القانونيــني الخارجيــني وتحديــد أتعابهــم، 
يــرى مجلــس اإلدارة  أخــرى  أيــة مهــام  عــاوة عــى 
مــا  إطــار  يف  وذلــك  اللجنــة،  تلــك  إىل  إســنادها 
تضمنتــه قواعــد تنظيــم لجــان املراجعــة يف البنــوك 
الســعودية والدليــل اإلرشــادي لعمليــات املراجعــة، 
ونظــام الــركات ومــا تضمنتــه املبــادئ الرئيســية 
عــن  الصــادرة  الســعودية  البنــوك  يف  للحوكمــة 
البنــك املركــزي الســعودي )ســاما(، والئحــة حوكمــة 
الشــــــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة، أو أي 

أخــرى.  إرشافيــة  توجيهــات 

مــن  الــركات  نظــام  عليــه  اشــتمل  ملــا  وفقــاً 
أحــكام، وملتطلبــات الجهــات اإلرشافيــة ممثلــة يف 
البنــك املركــزي الســعودي )ســاما( وهيئــة الســوق 
املاليــة والخاصــة بإنشــاء لجنــة املراجعــة وقواعدهــا 
أعــال  عــى  اإلرشاف  اللجنــة  لتتــوىل  التنظيميــة 
بالبنــك  الداخليــة  املراجعــة  مجموعــة  وأنشــطة 
ودراســة نظــم الرقابــة والتقاريــر والتوصيــة بتعيــني 
املراجعــني القانونيــني الخارجيــني وتحديــد أتعابهــم، 
يــرى مجلــس اإلدارة  أخــرى  أيــة مهــام  عــاوة عــى 
مــا  إطــار  يف  وذلــك  اللجنــة،  تلــك  إىل  إســنادها 
تضمنتــه قواعــد تنظيــم لجــان املراجعــة يف البنــوك 
الســعودية والدليــل اإلرشــادي لعمليــات املراجعــة، 
ونظــام الــركات ومــا تضمنتــه املبــادئ الرئيســية 
عــن  الصــادرة  الســعودية  البنــوك  يف  للحوكمــة 
البنــك املركــزي الســعودي )ســاما(، والئحــة حوكمــة 
الشــــــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة، أو أي 

أخــرى.  إرشافيــة  توجيهــات 

تحديث النص

التمهيد2

وحيــث ســبق للجمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي 
العامـــة  اإلدارة  مبقــر  عقــدت  التــي  الجزيــرة  بنــك 
 28 املوافــق  1418هـــ  صفــر   23 تاريــخ  يف  للبنــك 
يونيــو 1997م املوافقــة عــى تكويــن وإنشــاء لجنــة 
املراجعــة وفقــاً لتوصيــة مجلــس إدارة البنــك، والتــي 
جــرى تعديــل قواعدهــا ولوائــح عملهــا خــال األعــوام 
التــي تلــت ذلــك. وحيــث أن املتطلبــات التنظيميــة 
تنــص عــى وجــوب عــرض التعديــات التــي أدخلــت 
عــى النســخة املعتمــدة ســابقاً مــن الجمعيــة العامــة، 
فقــد وافــق مجلــــس إدارة بنــك الجزيــرة يف إجتاعــه 
املنعقــد بتاريــخ 12 رجــب 1442هـ املوافق 24 فراير 
2021م التزامــاً بالعمــل عــى التمــي باملتطلبــات 
الصــادرة عــن الجهــات اإلرشافيــة وتعديــــــل القواعــد 
التنظيميــة لعمــــــل لجنــة املراجعــة مبــا يتــواءم مــع 
ذلــك، كــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة للبنــك اللتــي 
عقــدت بتاريــخ 15 جــادى األوىل 1442هـــ املوافــق 
30 ديســمر 2020م الائحــة وفقــاً للقواعــد التاليــة: -

وحيــث ســبق للجمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي 
العامـــة  اإلدارة  مبقــر  عقــدت  التــي  الجزيــرة  بنــك 
 28 املوافــق  1418هـــ  صفــر   23 تاريــخ  يف  للبنــك 
يونيــو 1997م املوافقــة عــى تكويــن وإنشــاء لجنــة 
املراجعــة وفقــاً لتوصيــة مجلــس إدارة البنــك، والتــي 
جــرى تعديــل قواعدهــا ولوائــح عملهــا خــال األعــوام 
التــي تلــت ذلــك. وحيــث أن املتطلبــات التنظيميــة 
تنــص عــى وجــوب عــرض التعديــات التــي أدخلــت 
الجمعيــة  مــن  ســابقاً  املعتمــدة  النســخة  عــى 
العامــة، فقــد وافــق مجلــــس إدارة بنــك الجزيــرة يف 
إجتاعــه املنعقــد بتاريــخ ....................................

...........التزامــاً بالعمــل عــى التمــي باملتطلبــات 
ــل القواعــد  ــة وتعديــــ الصــادرة عــن الجهــات اإلرشافي
التنظيميــة لعمــــــل لجنــة املراجعــة مبــا يتــواءم مــع 
ذلــك،   كــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة التــي عقــدت 

............................................... بتاريــخ 

تحديث النص 
والتواريخ
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 املادة الثانية:

تشكيل اللجنة

تشــكَّل لجنــة املراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة   .1
للبنــك مــن غــري أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيــني 
ســواء مــن املســاهمني أو مــن غريهــم عــى أن 
يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل عــى األقــل، 
اللجنــة  أعضــاء  عــدد  يقــل  ال  أن  وجــوب  ويراعــى 
يكــون  وأن  خمســة،  عــى  يزيــد  وال  ثاثــة  عــن 
أغلــب األعضــاء مــن خــارج املجلــس، وأن يكــون مــن 
واملحاســبية.  املاليــة  بالشــؤون  مختــص  بينهــم 
ال  أن  عــى  عضويتهــم  مــدة  القــرار  يف  ويحــدد 

تتجــاوز مــدة عضويــة املجلــس.

يراعي البنك قواعد التعيني التالية:  .2

أن يكــون لــدى املرشــح تأهيــل جامعــي، وإملام   .1
جيــد بالجوانــب التنظيميــة واإلداريــة.

أن يكــون لــدى املرشــح خــرات مهنيــة وعمليــة   .2
وإداريــة يف التقاريــر املاليــة وأعــال البنــوك 

ومراجعــة الحســابات وإدارة املخاطــر.
أال يكــون قــد صــدر بحــق املرشــح حكــم بارتــكاب   .3
مخالــف  أو  األمانــة  أو  بالــرف  ُمِخــل  عمــل 
العربيــة  اململكــة  يف  واللوائــح  لألنظمــة 

آخــر.  بلــد  أي  يف  أو  الســعودية 

بنــاءاً عــى توصيــة مجلــس اإلدارة املبنيــة عــى   .1
تشــكَّل  واملكافــآت،  الرتشــيحات  لجنــة  توصيــة 
لجنــة املراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة 
اللجنــة  أعضــاء  جميــع  يكــون  أن  ويجــب  للبنــك، 
مــن  أو  املســاهمني  مــن  ســواء  مســتقلني 
غريهــم ، و أال يكــون ألي منهــم عاقــة أئتانيــة 
مــع البنــك بأســمه او بأســم أحــد اقاربــه، أو بــأي 
أو  إدارتــه  مجلــس  أعضــاء  أو  البنــك  مــع  صفــة 

التنفيذيــني.   موظفيهــا 
 

ــة وال  ــة عــن ثاث يجــب أن ال يقــل عــدد أعضــاء اللجن  .2
يزيــد عــى خمســة، وأن يكــون أغلــب األعضــاء مــن 
مختــص  بينهــم  مــن  يكــون  وأن  املجلــس،  خــارج 
بالشــؤون املاليــة واملحاســبية. ويحــدد يف القــرار 
مــدة عضويتهــم عــى أن ال تتجــاوز ثــاث ســنوات 

ــد لفرتتــني اضافيتــني كحــد اقــى. ــة للتجدي قابل

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي
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)تتمة(

لألنظمــة  مخالفــاً  املرشــح  اختيــار  يكــون  أال   .4
العاقــة. ذات  والتعليــات  واللوائــح 

مجتمعــني  اللجنــة  أعضــاء  لــدى  يكــون  أن  ينبغــي   .3
مراجعــة  يف  مهنيــة  وخــرات  علميــة  مؤهــات 
ــك معرفــة  ــا يف ذل الحســابات وإدارة املخاطــر، مب
املعايــري املحاســبية والقــدرة عــى قــراءة التقاريــر 
املاليــة، وفهــم األنظمــة والقواعــد الصــادرة مــن 

اإلرشافيــة. الجهــات 

يراعــي يف إجــراءات تعيــني أعضــاء اللجنــة أن تتــم   .4
عــى  وبنــاءاً  للبنــك،  العامــة  الجمعيــة  قبــل  مــن 
توصيــة مجلــس اإلدارة املبنيــة عــى توصيــة لجنــة 

واملكافــآت. الرتشــيحات 

أن  فينبغــي  اللجنــة  أعــال  إســتقالية  لتعزيــز   .5
تكــون أغلبيــة التمثيــل لألعضــاء مــن خــارج املجلس، 
كــا يراعــى أن ال يكــون ألعضــاء اللجنــة أي عاقــة 
ائتانيــة مــع البنــك مــن قبيــل )بطاقــات االئتــان، 
تســهيل ائتــاين، ضانــات..( مبــا يزيــد عــن 300 
ألــف ريــال ومــا قــد يحــد مــن إســتقاليتهم وبــأي 
صفــة مــع البنــك أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار 

التنفيذيــني. املوظفــني 

ملــن  أو  البنــك  إدارة  مجلــس  لرئيــس  يجــوز  ال   .6
يعمــل أو كان يعمــل خــال الســنتني املاضيتــني 
لــدى  أو  للبنــك،  أواملاليــة  التنفيذيــة  اإلدارة  يف 
مراجــع حســابات البنــك، أن يكــون عضــواً يف لجنــة 

املراجعــة.

تعتــر لجنــة املراجعــة مــن لجــان املجلــس التابعــة   .7
البنــك  مانعــة  لعــدم  أعضائهــا  تعيــني  ويخضــع 
البنــك  ويراعــي  )ســاما(،  الســعودي  املركــزي 
اإلرشافيــة  باملتطلبــات  الجــدد  األعضــاء  تعريــف 
اللجنــة. بأعــال  العاقــة  ذات  واللوائــح  والنظــم 

قبــل  مــن  اللجنــة  أعضــاء  واختيــار  تســمية  يتــم   .8
الجمعيــة العامــة للبنــك عنــد تشــكيل كل دورة مــن 
دورات املجلــس املحــددة بثاثــة أعــوام،. ويقــوم 
عضــو اللجنــة مبهامــه مــن تاريــخ تعيينــه مــن مجلــس 

اإلدارة وتنتهــي عضويتــه بأحــد الحــاالت اآلتيــة:

انتهاء دورة مجلس االدارة.  •

البنــك  بحــق  االخــال  دون  وذلــك  اســتقالته،   •
وقــت  يف  االســتقالة  وقعــت  إذا  بالتعويــض 

مناســب. غــري 

إصابتــه مبــرض عقــيل أو إعاقــة جســدية متنعــه   •
مــن تأديــة مهامــه يف اللجنــة.

أو  إفاســه  بإشــهار  قضــايئ  حكــم  صــدور   •
دائنيــه. مــع  تســوية  اجــراء  طلبــه  أو  إعســاره 

اإلدانــة بارتــكاب عمــل ُمِخــل بالــرف واألمانــة   •
أو بالتزويــر أو مبخالفــة األنظمــة واللوائــح يف 
اململكــة العربيــة الســعودية أو يف أي بلــد آخــر.

فقدانــه يف أي وقــت ألي مــن قواعــد االختيــار   •
لعضويــة لجنــة املراجعــة املقــررة مبوجــب هــذه 

الائحــة.

عــدم وجــود صلــة قرابــة بــني أي مــن أعضــاء اللجنــة   .3
وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة.

يتــم إختيــار رئيــس اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة،   .4
وينبغــي أن يكــون عضــو مجلــس إدارة مســتقاً، 
يكــون  أن  البنــك  إدارة  لرئيــس مجلــس  يجــوز  وال 

رئيســاُ أو عضــواً يف اللجنــة .

عنــد ترشــيح أعضــاء لجنــة املراجعــة ، يراعــي البنــك   .5
القواعــد التاليــة:

أال يكــون قــد صــدر بحــق املرشــح حكــم بارتــكاب   • 
مخالــف  أو  األمانــة  أو  بالــرف  ُمِخــل  عمــل 
العربيــة  اململكــة  يف  واللوائــح  لألنظمــة 

آخــر.  بلــد  أي  يف  أو  الســعودية 

لألنظمــة  مخالفــاً  املرشــح  اختيــار  يكــون  أال   •
العاقــة. ذات  والتعليــات  واللوائــح 

أال يكــون ألي منهــم عاقــة ائتانيــة مــع البنــك   •
باســمه او باســم احــد اقاربــة، أو بــأي صفــة مــع 
أو موظفيهــا  إدارتــه  اعضــاء مجلــس  أو  البنــك 

التنفيذيــني.

ينبغــي أن يكــون لــدى أعضــاء اللجنــة مجتمعــني   •
ــة يف مراجعــة  ــة وخــرات مهني مؤهــات علمي
ذلــك  يف  مبــا  املخاطــر،  وإدارة  الحســابات 
عــى  والقــدرة  املحاســبية  املعايــري  معرفــة 
األنظمــة  وفهــم  املاليــة،  التقاريــر  قــراءة 
اإلرشافيــة.  الجهــات  مــن  الصــادرة  والقواعــد 
واإلداريــة. التنظيميــة  بالجوانــب  جيــد  وإملــام 

فينبغــي  اللجنــة  أعــال  إســتقالية  لتعزيــز   .6
خــارج  مــن  لألعضــاء  التمثيــل  أغلبيــة  تكــون  أن 
ــة  ــاء اللجن ــون ألعض ــى أن ال يك ــا يراع ــس، ك املجل
أي عاقــة ائتانيــة مــع البنــك مــن قبيــل )بطاقــات 
االئتــان، تســهيل ائتــاين، ضانــات..( مبــا يزيــد 
عــن مليــون ريــال ومــا قــد يحــد مــن إســتقاليتهم 
وبــأي صفــة مــع البنــك أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 

التنفيذيــني.  املوظفــني  كبــار 

ال يجــوز ملــن يعمــل أو كان يعمــل خــال الســنتني   .7
املاضيتــني يف اإلدارة التنفيذيــة أواملاليــة للبنــك، 
أو لــدى مراجــع حســابات البنــك، أن يكــون عضــواً يف 

لجنــة املراجعــة.

8. تعتــر لجنــة املراجعــة مــن لجــان املجلــس التابعــة 
البنــك  مانعــة  لعــدم  أعضائهــا  تعيــني  ويخضــع 
البنــك  ويراعــي  )ســاما(،  الســعودي  املركــزي 
اإلرشافيــة  باملتطلبــات  الجــدد  األعضــاء  تعريــف 
اللجنــة. بأعــال  العاقــة  ذات  واللوائــح  والنظــم 

9. تنتهي عضوية عضو اللجنة بأحد الحاالت اآلتية:

عــدم متتــع العضــو باالســتقالية التامــة حســب   •
يف  االســتقالية  عــوارض  عليــه  تنــص  مــا 
مبــادئ الحوكمــة الصــادرة عــن البنــك املركــزي 
)ســاما( أو الئحــة حوكمــة الــركات الصــادرة عــن 

هيئــة الســوق املاليــة . 

انتهاء دورة مجلس االدارة.  •

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي
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3
 املادة الثانية:

تشكيل اللجنة

)تتمة(

يتــم إعــادة تشــكيل اللجنــة مــع بدايــة كل دورة مــن   .9
تعيــني  إعــادة  يجــوز  أنــه  عــى  املجلــس،  دورات 
ــة لفــرتات أخــرى، رشيطــة أن التتجــاوز  أعضــاء اللجن
فرتتــني إضافيتــني كحــد أقــى. وإذا شــغر مركــز 
أحــد أعضــاء اللجنــة بأحــد الحــاالت الســابقة أو غريهــا 
أثنــاء مــدة العضويــة، كان للمجلــس أن يعــني عضــواً 
يف املركــز الشــاغر، عــى أن يعــرض هــذا التعيــني 
عــى الجمعيــة العامــة التاليــة إلقــراره، مــع مراعــاة 
االختيــار  قواعــد  فيهــم  تتوافــر  ممــن  يكــون  أن 
لعضويــة اللجنــة واملشــار إليهــا يف هــذه الائحــة، 

ــلفه. ــدة س ــد م ــو الجدي ــل العض ويكم

مجلــس  قبــل  مــن  اللجنــة  رئيــس  إختيــار  يتــم   .10
إدارة  مجلــس  عضــو  يكــون  أن  وينبغــي  اإلدارة، 
مســتقاً، وتراعــى متطلبــات إســتقالية رئيــس 
اللجنــة عــن اإلدارة التنفيذيــة وكبــار املســاهمني 

-: التــايل  مــن خــال توافــر 

أن ال يكــون رئيــس مجلــس إدارة البنــك رئيســاُ   .1
املراجعــة للجنــة 

أو  ماليــة  عاقــة  أو  قرابــة  صلــة  وجــود  عــدم   .2
تجاريــة بــني رئيــس اللجنــة واي عضــو مــن أعضــاء 

اإلدارة. مجلــس 

باملديريــن  عاقــة  اللجنــة  لرئيــس  يكــون  ال  أن   .3
بالبنــك  القياديــني  التنفيذيــني أو املســئولني 

مــا قــد يحــد مــن اســتقاليته.

11. يكون للجنة أميناً يعني من مجلس اإلدارة.

البنــك  بحــق  االخــال  دون  وذلــك  اســتقالته،   •
وقــت  يف  االســتقالة  وقعــت  إذا  بالتعويــض 

مناســب. غــري 

إصابتــه مبــرض عقــيل أو إعاقــة جســدية متنعــه   •
مــن تأديــة مهامــه يف اللجنــة.

أو  إفاســه  بإشــهار  قضــايئ  حكــم  صــدور   •
دائنيــه. مــع  تســوية  اجــراء  طلبــه  أو  إعســاره 

اإلدانــة بارتــكاب عمــل ُمِخــل بالــرف واألمانــة   •
أو بالتزويــر أو مبخالفــة األنظمــة واللوائــح يف 
اململكــة العربيــة الســعودية أو يف أي بلــد آخــر.

فقدانــه يف أي وقــت ألي مــن قواعــد االختيــار   •
لعضويــة لجنــة املراجعــة املقــررة مبوجــب هــذه 

الائحــة.

اللجنــة مــع بدايــة كل دورة  10. يتــم إعــادة تشــكيل 
مــن دورات املجلــس، عــى أنــه يجــوز إعــادة تعيــني 
ــة لفــرتات أخــرى، رشيطــة أن التتجــاوز  أعضــاء اللجن
فرتتــني إضافيتــني كحــد أقــى. وإذا شــغر مركــز 
أحــد أعضــاء اللجنــة بأحــد الحــاالت الســابقة أو غريهــا 
أثنــاء مــدة العضويــة، كان للمجلــس أن يعــني عضــواً 
يف املركــز الشــاغر، عــى أن يعــرض هــذا التعيــني 
عــى الجمعيــة العامــة التاليــة إلقــراره، مــع مراعــاة 
االختيــار  قواعــد  فيهــم  تتوافــر  ممــن  يكــون  أن 
لعضويــة اللجنــة واملشــار إليهــا يف هــذه الائحــة، 

ــد مــدة ســلفه. ويكمــل العضــو الجدي

11. يكون للجنة أميناً يعني من قبل مجلس اإلدارة.

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي

4

املادة الثالثة: 
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة 1-

للبنــك  والســنوية  األوليــة  املاليــة  القوائــم  دراســة 
رأيهــا  وإبــداء  اإلدارة  مجلــس  عــى  عرضهــا  قبــل 
وعدالتهــا  نزاهتهــا  لضــان  شــأنها؛  يف  والتوصيــة 
وشــفافيتها. وعنــد مراجعــة البيانــات املاليــة للبنــك 
وجــه  عــى  يــيل  مــا  عــى  اللجنــة  تركــز  فســوف 

: لخصــوص ا

للبنــك  الربعيــة والســنوية  املاليــة  القوائــم  دراســة 
رأيهــا  وإبــداء  اإلدارة  مجلــس  عــى  عرضهــا  قبــل 
وعدالتهــا  نزاهتهــا  لضــان  شــأنها؛  يف  والتوصيــة 
وشــفافيتها. وعنــد مراجعــة البيانــات املاليــة للبنــك 
وجــه  عــى  يــيل  مــا  عــى  اللجنــة  تركــز  فســوف 

لخصــوص: ا

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي

5

املادة 
الثالثة: مهام 
ومسؤوليات 

اللجنة 2-

مجموعــة  رئيــس  بتعيــني  اإلدارة  ملجلــس  التوصيــة 
واقــرتاح  الداخــيل  املراجــع  أو  الداخليــة  املراجعــة 

مكافآتــه.

مجموعــة  رئيــس  بتعيــني  اإلدارة  ملجلــس  التوصيــة 
واقــرتاح  الداخــيل  املراجــع  أو  الداخليــة  املراجعــة 

مكافآتــه.

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي

6

املادة 
الثالثة: مهام 
ومسؤوليات 

اللجنة 2-

والسياســات  الضوابــط  وكفــاءة  فعاليــة  تقييــم 
ومــدى  التقاريــر  رفــع  وآليــة  الداخليــة،  واإلجــراءات 

لتحســينها. التوصيــات  وتقديــم  بهــا،  االلتــزام 

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

7

املادة 
الثالثة: مهام 
ومسؤوليات 

اللجنة 3- 

مراجعــة ومراقبــة اســتقالية وموضوعيــة املراجعــني 
مــع  املراجعــة  أعــال  ســري  وفاعليــة  الخارجيــني 
املهنيــة  والتقاريــر  املتطلبــات  االعتبــار  يف  األخــذ 
سياســاتهم  عــى  العاقــة  ذات  واإلرشافيــة 
وإجراءاتهــم الخاصــة املتعلقــة باالســتقالية ومراقبــة 
املراجعــني  رشكاء  تغيــري  عــى  واإلرشاف  النوعيــة 

املائــم. النحــو  عــى 

املراجعــني  وموضوعيــة  اســتقالية  ومراقبــة  مراجعــة 
الخارجيــني والداخليــني وفاعليــة ســري أعــال املراجعة مع 
األخــذ يف االعتبــار دقــة وســامة املعلومــات والبيانــات 
الواجــب اإلفصــاح عنهــا مبــا يتفق مــع متطلبــات اإلفصاح 
والشــفافية واملتطلبات والتقارير املهنيــة واإلرشافية 
الخاصــة  وإجراءاتهــم  سياســاتهم  عــى  العاقــة  ذات 
واإلرشاف  النوعيــة  ومراقبــة  باالســتقالية  املتعلقــة 

عــى تغيــري رشكاء املراجعــني عــى النحــو املائــم.

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي
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8

املادة 
الثالثة: مهام 
ومسؤوليات 

اللجنة 4- 

واللوائــح  باألنظمــة  البنــك  التــزام  مــن  التحقــق 
العاقــة. ذات  والتعليــات  والسياســات 

واللوائــح  باألنظمــة  البنــك  التــزام  مــن  التحقــق 
واتخــاذ  العاقــة،  ذات  والتعليــات  والسياســات 
االلتــزام  مســتوى  لتحســني  الازمــة  اإلجــراءات 

البنــك. يف  النظامــي 

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي

9

املادة 
الثالثة: مهام 
ومسؤوليات 

اللجنة 4- 

اإللتــزام  مجموعــة  مــن  تــرد  التــي  التقاريــر  مراجعــة 
ان  اإللتــزام  لجنــة  ومــن  األمــوال  غســل  ومكافحــة 
أداء  وتقييــم  فعاليتهــا  عــى  واإلرشاف  وجــدت، 

ســنوية. بصفــة  اإللتــزام  مســئول 

اإللتــزام  مجموعــة  مــن  تــرد  التــي  التقاريــر  مراجعــة 
األمــوال. غســل  ومكافحــة 

10
ثالثاً: اجتامعات 

اللجنة 

اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلــس  يف  عضــو  ألي  يحــق  ال 
التنفيذيــة مــن غــري أعضــاء اللجنــة حضــور اجتاعاتهــا 
إال بدعــوة مــن اللجنــة لاســتاع اىل رأيــه أو الحصــول 
شــخص  أي  دعــوة  للجنــة  ويجــوز  مشــورته.   عــى 
اللجنــة  ملســاعدة  يهــدف  ومبــا  اجتاعاتهــا  لحضــور 

ألهدافهــا. الوصــول  يف 

اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلــس  يف  عضــو  ألي  يحــق  ال 
التنفيذيــة مــن غــري أعضــاء اللجنــة حضــور اجتاعاتهــا 
إال بدعــوة مــن اللجنــة لاســتاع اىل رأيــه أو الحصــول 
عــى مشــورته.  ويجــوز للجنة دعوة أي شــخص لحضور 
اجتاعاتهــا، مبــا يف ذلــك دعــوة الرئيــس التنفيــذي 
مبــا  والخارجيــني،  الداخليــني  الحســابات  ومراجعــي 
ألهدافهــا.   الوصــول  يف  اللجنــة  ملســاعدة  يهــدف 
وتــوزع محــارض اجتاعــات اللجنــة عــى جميــع أعضــاء 
املجلــس الذيــن يحــق لهــم طلــب إيضــاح أي مواضيــع 

ــة. مــن اللجن

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي

11
ثالثاً: اجتامعات 

اللجنة 

األعضــاء  أصــوات  بأغلبيــة  اللجنــة  قــرارات  تصــدر 
الجانــب  يرجــح  األصــوات  تســاوي  وعنــد  الحارضيــن، 

االجتــاع. رئيــس  معــه  صــوت  الــذي 

األعضــاء  أصــوات  بأغلبيــة  اللجنــة  قــرارات  تصــدر 
الجانــب  يرجــح  األصــوات  تســاوي  وعنــد  الحارضيــن، 
الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة، مــع التأكيــد عــى أن 

مســموح. غــري  بالوكالــة  التصويــت 

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي
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جدول التعديالت عىل الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت
السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةت

التمهيد1

وحيــث أن املتطلبــات التنظيميــة تنــص عــى وجــوب 
النســخة  عــى  أدخلــت  التــي  التعديــات  عــرض 
ــق  ــد واف ــة. فق ــة العام ــن الجمعي ــابقاً م املعتمــدة س
املنعقــد  إجتاعــه  يف  الجزيــرة  بنــك  إدارة  مجلــــس 
بتاريــخ 12 رجــب 1442هـــ املوافــق 24 فرايــر 2021م 
عــى  بالعمــل  التزامــاً  املطلوبــة  التعديــات  عــى 
الجهــات  عــن  الصــادرة  واألنظمــة  بالقواعــد  التقيــد 
التنظيميــة  والقواعــد  الئحــة  وتعديــــــل  اإلرشافيــة 
لعمــــــل لجنــة املكافــآت والرتشــيحات مبــا يتــاءم مــع 
ذلــك، كــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة اللتــي عقــدت 
 30 املوافــق  1442هـــ  األوىل  جــادى   15 بتاريــخ 

-  : للتــايل  الائحــة وفقــاً  2020م   ديســمر 

وحيــث أن املتطلبــات التنظيميــة تنــص عــى وجــوب 
النســخة  عــى  أدخلــت  التــي  التعديــات  عــرض 
ــق  ــد واف ــة. فق ــة العام ــن الجمعي ــابقاً م املعتمــدة س
املنعقــد  إجتاعــه  يف  الجزيــرة  بنــك  إدارة  مجلــــس 
................................................... عــى  بتاريــخ 
بالعمــل عــى التقيــد  التعديــات املطلوبــة التزامــاً 
بالقواعــد واألنظمــة الصــادرة عــن الجهــات اإلرشافيــة 
وتعديــــــل الئحــة والقواعــد التنظيميــة لعمــــــل لجنــة 
املكافــآت والرتشــيحات مبــا يتــاءم مــع ذلــك، كــا 
اعتمــدت الجمعيــة العامــة اللتــي عقــدت بتاريــخ  ....

وفقــاً  الائحــة    ...............................................
للتــايل : -

تحديث النص 
والتواريخ

2
 املادة الثانية:
تشكيل اللجنة

أن يكــون لــدى املرشــح تأهيــل جامعــي، وإملــام جيــد 
بالجوانــب التنظيميــة واإلداريــة.

أن يكــون لــدى املرشــح مســتوى كاف مــن التعليــم 
واملهــارة والخــرة واملعرفــة، وإملــام جيــد بالجوانــب 

التنظيميــة واإلداريــة.

تحديث النص

3
 املادة الثانية:
تشكيل اللجنة

ال يكــون قــد صــدر بحــق املرشــح حكــم بإرتــكاب عمــل 
ُمِخــل بالــرف أو األمانــة أو مخالــف لألنظمــة واللوائــح 

يف اململكــة العربيــة الســعودية يف أي بلــد آخــر.

أال يكــون قــد صــدر بحــق املرشــح حكــم بإرتــكاب عمــل 
ُمِخــل بالــرف أو األمانــة أو مخالــف لألنظمــة واللوائــح 

يف اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا.  

تحديث النص

4

املادة 
الثالثة: مهام 
ومسؤوليات 

اللجنة:

عــن  معلومــات  يحــوي  ســجل  بوضــع  اللجنــة  تقــوم 
مؤهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة ومبــا يهــدف للتعــرف 
املطلوبــة  واإلضافيــة  الازمــة  املهــارات  عــى 
لتفعيــل دور املجلــس ومبــا يضمــن قيامــه مبهامــه 

ومســئولياته.

عــن  معلومــات  يحــوي  ســجل  بوضــع  اللجنــة  تقــوم 
مؤهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة ومبــا يهــدف للتعــرف 
املطلوبــة  واإلضافيــة  الازمــة  املهــارات  عــى 
لتفعيــل دور املجلــس ومبــا يضمــن قيامــه مبهامــه 
ومســئولياته، ويكــون أمــني اللجنــة مســؤوالً عــن هــذا 

الســجل.  

تحديث النص

5

املادة 
الثالثة: مهام 
ومسؤوليات 

اللجنة:
أوال: الجوانب 

املتعلقة 
بالرتشيحات

تُعنــى اللجنــة بالبحــث واقــرتاح مرشــحني الختيارهــم 
أعضــاء للمجلــس واإلدارة التنفيذيــة، واعــداد سياســة 
واضحــة ملكافــآت أعضــاء املجلــس واللجــان املنبثقــة 
عنــه واإلدارة التنفيذيــة، وذلــك وفــق تعليــات البنــك 

املركــزي ذات الصلــة.

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

6
 أوال: الجوانب

 املتعلقة
بالرتشيحات

التعليــم،  مــن  مناســب  مســتوى  لديــه  يكــون  أن 
جامعيــة. شــهادة  عــى  حائــزًا  يكــون  أن  ويفضــل 

حذف الفقرة بسبب 
تكرارها بنفس 

الائحة

7
 أوال: الجوانب

 املتعلقة
بالرتشيحات

7. التوصيــة باملوافقــة عــى تعيينــات أعضــاء اللجــان 
والذيــن  بالبنــك  التنفيذيــني  املســئولني  وكبــار 
يتطلــب تعيينهــم الحصــول عــى “عــدم مانعــة” 
مــن البنــك املركــزي الســعودي )ســاما(، واقــرتاح 
ولجانــه،  للمجلــس  اإلحــال  سياســات  وتنفيــذ 
خــال  مــن  البنــك  يف  التنفيذيــة  وللقيــادات 
بالبنــك،  البريــة  املــوارد  إدارة  مــع  التنســيق 

بهــا. التنفيذيــة  اإلدارة  التــزام  مــن  والتأكــد 

تحديث النص

8
 أوال: الجوانب

 املتعلقة
بالرتشيحات

إدارات  مجالــس  أعضــاء  تعيينــات  يف  التوصيــة   .8
للمجلــس  والتوصيــة  التابعــة  الــركات  ولجــان 

. نها بشــأ

تحديث النص
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9

املادة 
الثالثة: مهام 
ومسؤوليات 

اللجنة:
ثانياً: الجوانب 

املتعلقة 
باملكافآت 

والتعويضات

مجلــس  أعضــاء  حــث  بغــرض  املكافــآت  م  تقــدَّ أن 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــى إنجــاح البنــك وتنميتــه 
ــن  ــري م ــزء املتغ ــط الج ــل، كأن ترب ــدى الطوي ــى امل ع

بــاألداء عــى املــدى الطويــل. املكافــآت 

مجلــس  أعضــاء  حــث  بغــرض  املكافــآت  م  تقــدَّ أن 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــى إنجــاح البنــك وتنميتــه 
ــن  ــري م ــزء املتغ ــط الج ــل، كأن ترب ــدى الطوي ــى امل ع
املكافــآت بــاألداء عــى املــدى الطويــل، وال يشــجع 
عاليــة  مخاطــر  ذات  عمليــات  يف  املشــاركة  عــى 
لتحقيــق اربــاح قصــرية املــدى، اىل جانــب اتفاقــه مــع 

سياســة مخاطــر البنــك املعتمــدة مــن املجلــس.

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي

10

املادة 
الثالثة: مهام 
ومسؤوليات 

اللجنة:
ثانياً: الجوانب 

املتعلقة 
باملكافآت 

والتعويضات

انســجامها مــع حجــم وطبيعــة ودرجــة املخاطــر لــدى 
البنــك.

حذف الفقرة بسبب 
تكرارها بنفس 

املادة

11

املادة 
الثالثة: مهام 
ومسؤوليات 

اللجنة:
ثالثاً: الجوانب 

املتعلقة 
بالتدريب 
والتقييم

التأكــد مــن وجــود نظــام ففــال لتقييــم أداء موظفــي 
بشــكل  مســتوياتهم  بجميــع  املاليــة  املؤسســة 
يجــب  التحديــد،  وجــه  وعــى  ومنهجــي،  موضوعــي 
أن يُبنــى تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة عــى املــدى 
الطويــل، وال يقتــرص عــى أداء ســنة واحــدة فقــط.

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

12

املادة 
الخامسة: 

ضوابط عمل 
اللجنة

مــن  توصيــة  عــى  بنــاٌء  العامــة  الجمعيــة  تعتمــد 
تشــمل  أن  عــى  اللجنــة  عمــل  الئحــة  املجلــس، 
ضوابــط وإجــراءات عملهــاء ومهامهــا، وأجــراءات تعيــني 

ومكافاتهــم. عضويتهــم  ومــدة  أعضائهــا، 

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

13
ثالثاً: اجتامعات 

اللجنة 

اجتاعــات  أعــال  وجــدول  تواريــخ  اللجنــة  تعتمــد 
العــام املــايل قبــل بدايتــه، وتوجــه الدعــوة لحضــور 
اجتــاع اللجنــة قبــل موعــده بـــ )10( أيــام عــى األقــل، 
والوثائــق  األعــال  جــدول  االجتــاع  بدعــوة  ويرفــق 
املوضوعــات  ملناقشــة  الازمــة  واملعلومــات 
القــرارات  واتخــاذ  اللجنــة  اجتــاع  عــى  املعروضــة 

. بشــأنها

تعتمــد اللجنــة تواريــخ وجــدول أعــال اجتاعــات العــام 
املــايل قبــل بدايتــه، وتوجــه الدعــوة لحضــور اجتــاع 
اللجنــة قبــل موعــده بـــ )5( أيــام عمــل عــى األقــل، 
والوثائــق  األعــال  جــدول  االجتــاع  بدعــوة  ويرفــق 
املوضوعــات  ملناقشــة  الازمــة  واملعلومــات 
القــرارات  واتخــاذ  اللجنــة  اجتــاع  عــى  املعروضــة 

بشــأنها.

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي

14
ثالثاً: اجتامعات 

اللجنة 

يجــوز يف الحــاالت االســتثنائية توجيــه الدعــوة لحضــور 
االجتــاع قبــل موعــده بـــ )5( أيــام عــى األقــل، ووفقــاً 

إلجــراءات الدعــوة املحــددة يف هــذه الائحــة.

يجــوز يف الحــاالت االســتثنائية توجيــه الدعــوة لحضــور 
االجتــاع قبــل موعــده بـــ )3( أيــام عمــل عــى األقــل، 
ووفقــاً إلجــراءات الدعــوة املحــددة يف هــذه الائحــة.

تحديث النص

15
ثالثاً: اجتامعات 

اللجنة 

األعضــاء  أصــوات  بأغلبيــة  اللجنــة  قــرارات  تصــدر 
الجانــب  يرجــح  األصــوات  تســاوي  وعنــد  الحارضيــن، 

االجتــاع. رئيــس  معــه  صــوت  الــذي 

األعضــاء  أصــوات  بأغلبيــة  اللجنــة  قــرارات  تصــدر 
الجانــب  يرجــح  األصــوات  تســاوي  وعنــد  الحارضيــن، 
الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة، مــع التأكيــد عــى أن 

مســموح. غــري  بالوكالــة  التصويــت 

تحديث وتعديل 
النص بحسب 

متطلبات الئحة 
حوكمة الركات 

الجديدة من البنك 
املركزي
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التمهيد1

وإنســجاما مــع هــذه  املتطلبــات اإلرشافيــة، فلقد 
روعــي إعــداد هــذه السياســة واملعايــري اإلجرائيــة 
التــي جــرى إقرارهــا مــن قبــل مجلــس إدارة بنــك 
رجــب   12 بتاريــخ  املنعقــد  إجتاعــه  يف  الجزيــرة 
وليتــم  2021م،  فرايــر   24 املوافــق  1442هـــ 
ــة  ــا عامــا للجن العمــل بهــا بعــد إقرارهــا لتكــون دلي
الرتشــيحات واملكافــآت ومجلــس إدارة البنــك يف 
تحديــد معايــري إختيــار األعضــاء املرشــحني لعضويــة 
مجلــس اإلدارة مــن التنفيذيــني وغــري التنفيذيــني 

وأعضــاء اللجــان املنبثقــة عنــه واللجنــة الرعيــة.

اإلرشافيــة،  املتطلبــات  هــذه   مــع  وإنســجاما 
واملعايــري  السياســة  هــذه  إعــداد  روعــي  فلقــد 
مجلــس  قبــل  مــن  إقرارهــا  جــرى  التــي  اإلجرائيــة 
إدارة بنــك الجزيــرة يف إجتاعــه املنعقــد بتاريــخ 
وليتــم   ،....................................................
ــة  ــا عامــا للجن العمــل بهــا بعــد إقرارهــا لتكــون دلي
الرتشــيحات واملكافــآت ومجلــس إدارة البنــك يف 
تحديــد معايــري إختيــار األعضــاء املرشــحني لعضويــة 
مجلــس اإلدارة مــن التنفيذيــني وغــري التنفيذيــني 
وأعضــاء اللجــان املنبثقــة عنــه و اللجنــة الرعيــة. 
كــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة التــي عقــدت  بتاريــخ 

........................................

تحديث النص

2
القسم األول : 

التعريفات

الفرعيــة  اللجــان  هــي  اإلدارة:  مجلــس  لجــان 
املنبثقــة عــن مجلــس إدارة البنــك، والتــي تتشــكل 
وتتحــدد قواعــد وأســلوب عملهــا وإختيــار أعضائهــا 
العامــة،  الجمعيــة  أو  املجلــس  مــن  بقــرارات 
املجلــس  مــن  أعضــاء  عضويتهــا  يف  ويشــارك 
ــه، وتحــدد  وخارجــه، لتعاونــه يف أداء مهامــه وأعال
نطاقــات أعــال هــذه اللجــان وفــق قواعــد ولوائــح 
عملهــا.   وقــد شــكل مجلــس إدارة البنــك اللجــان 

: التاليــة  الفرعيــة 

اللجنة التنفيذية  •
لجنة املخاطر  •
لجنة املراجعة  •

لجنة الرتشيحات واملكافآت  •
لجنة الحوكمة  •

لجنة املسؤولية اإلجتاعية  •

الفرعيــة  اللجــان  هــي  اإلدارة:  مجلــس  لجــان 
املنبثقــة عــن مجلــس إدارة البنــك، والتــي تتشــكل 
وتتحــدد قواعــد وأســلوب عملهــا وإختيــار أعضائهــا 
العامــة،  الجمعيــة  أو  املجلــس  مــن  بقــرارات 
املجلــس  مــن  أعضــاء  عضويتهــا  يف  ويشــارك 
ــه، وتحــدد  وخارجــه، لتعاونــه يف أداء مهامــه وأعال
نطاقــات أعــال هــذه اللجــان وفــق قواعــد ولوائــح 
عملهــا.   وقــد شــكل مجلــس إدارة البنــك اللجــان 

: التاليــة  الفرعيــة 

اللجنة التنفيذية  •
لجنة املخاطر  •
لجنة املراجعة  •

لجنة الرتشيحات واملكافآت  •
لجنة املسؤولية اإلجتاعية  •

تم ازالة لجنة 
الحوكمة 

3
القسم األول : 

التعريفات

7. أن يكــون لــه مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة 
لحســاب  تتــم  التــي  والعقــود  األعــال  يف 
البنــك أو أي مــن الــركات التابعــة لــه أو يف 

مجموعتــه.

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

4
القسم األول : 

التعريفات

11. إذا كان عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة لديهــا 
عاقــات أئتانيــة مــع البنــك )مبــارشة أو غــري 

مبــارشة(

حذف النص بعد 
دمجة يف الفقرة 

اعاه 

5
القسم األول : 

التعريفات

البنــك  مــع  أئتانيــة  عاقــة  لديــه  العضــو  كان  اذا 
)بطاقــات ائتتانيــة، تســهيل ائتــاين، ضانــات ..( 
بإســمه أو بإســم أحــد اقاربــه مــن الدرجــة األوىل 

تزيــد عــن 300 الــف ريــال ســعودي .

البنــك  مــع  أئتانيــة  عاقــة  لديــه  العضــو  كان  اذا 
)بطاقــات ائتتانيــة، تســهيل ائتــاين، ضانــات ..( 
بإســمه أو بإســم أحــد اقاربــه مــن الدرجــة األوىل 

تزيــد عــن مليــون ريــال ســعودي .

تحديث النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

6
القسم األول : 

التعريفات

األقــارب”  القرابــة/  “صلــة  مصطلــح    : األقــارب 
التــايل:  ويشــمل  يعنــي 

- اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا.
-  األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا.

ألم،  أو  ألب،  أو  األشــقاء،  واألخــوات  اإلخــوة   -
وأوالدهــم.

-  األزواج والزوجات.

األقــارب”  القرابــة/  “صلــة  مصطلــح    : األقــارب 
التــايل:  ويشــمل  يعنــي 

- اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا.
-  األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا.

- اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم.
-  األزواج والزوجات

تحديث النص
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7
القسم الثاين : 
السياسة العامة

أن  يراعــى  أن  يجــب  فإنــه  رئيــيس  وكمتطلــب 
يكــون كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك 
و أعضــاء اللجــان املنبثقــة واللجنــة الرعيــة مــن 
واألمانــة  املتميــزة  الســمعة  ذوي  األشــخاص 
والنزاهــة، والكفــاءة العاليــة والقــدرة عــى تحمــل 
املســئولية، وأن يتســم األعضــاء بصفــات القيــادة 
املؤثــرة والقــدوة، وأن يكــون األعضــاء يف ذلــك 
قادريــن عــى اإلرشاف واملتابعــة وتوجيــه شــئون 
وعليهــم  اإلســرتاتيجية  أهدافــه  لتحقيــق  البنــك 
واللوائــح  األنظمــة  بكافــة  وااللتــزام  اإلملــام 
املرعيــة والتعليــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي 

)ســاما(. الســعودي 

أن  يراعــى  أن  يجــب  فإنــه  رئيــيس  وكمتطلــب 
يكــون كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك 
و أعضــاء اللجــان املنبثقــة واللجنــة الرعيــة مــن 
واألمانــة  املتميــزة  الســمعة  ذوي  األشــخاص 
والنزاهــة، والكفــاءة العاليــة والقــدرة عــى تحمــل 
املســئولية، وأن يتســم األعضــاء بصفــات القيــادة 
املؤثــرة والقــدوة، وأن يكــون األعضــاء يف ذلــك 
قادريــن عــى اإلرشاف واملتابعــة وتوجيــه شــئون 
وعليهــم  اإلســرتاتيجية  أهدافــه  لتحقيــق  البنــك 
واللوائــح  األنظمــة  بكافــة  وااللتــزام  اإلملــام 
املرعيــة والتعليــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي 

)ســاما(. الســعودي 

تحديث النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

8

القسم الثالث: 
املعايري اإلجرائية 

يف اختيار وتعيني 
أعضاء مجلس اإلدارة 

- 1.3 مجلس إدارة 
البنك

يفضــل أن يقــوم املجلــس بإختيــار عضــو مســتقل 
بــني  مــن  لــه  نائبــاً  آخــر  لرئاســة املجلــس وعضــواً 
اعضائــه و يجــوز أن يعــني املجلــس عضــواً منتدبــا 
وفــق مــا ينــص عليــه النظــام األســايس للبنــك.

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

9

القسم الثالث: 
املعايري اإلجرائية 

يف اختيار وتعيني 
أعضاء مجلس اإلدارة 

- 5.3 املتطلبات 
العامة

عــدم قبــول ترشــيح أي مرشــح هــو عضــو يف ذات 
الوقــت يف مجالــس إدارة خمــس رشكات مدرجــة 
يف الســوق املاليــة الســعودية، رشيطــة مراعــاة 

تجنــب تضــارب املصالــح.

يف  عضــو  هــو  مرشــح  أي  ترشــيح  قبــول  عــدم 
رشكات  خمــس  إدارة  مجالــس  يف  الوقــت  ذات 
مدرجــة يف الســوق املاليــة الســعودية، وال يجــوز 
أن يشــغل العضــو عضويــة مجلــس ادارة أكــرث مــن 
آن واحــد،  خمــس رشكات مســاهمة مدرجــة يف 
تطبــق  املصالــح،  يف  تعــارض  وجــود  حــال  ويف 

العضــو سياســة تعــارض املصالــح.  عــى 

تحديث النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

10

القسم الثالث: 
املعايري اإلجرائية 

يف اختيار وتعيني 
أعضاء مجلس اإلدارة 
-  2.6.3 املتطلبات 

املتعلقة بلجنة 
املراجعة

األقــل أن تشكل اللجنة من )3( أعضاء عى األقل. عــى  أعضــاء   )3( مــن  اللجنــة  تشــكل  أن 
األعضــاء  مــن  جميعهــم  خمســة،  عــن  تزيــد  وال 

. ملســتقلني ا

تحديث النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

11

القسم الثالث: 
املعايري اإلجرائية 

يف اختيار وتعيني 
أعضاء مجلس اإلدارة 
-  2.6.3 املتطلبات 

املتعلقة بلجنة 
املراجعة

يــراس لجنــة املراجعــة عضــو مســتقل أو غــري  أن 
املجلــس. أعضــاء  مــن  تنفيــذي 

مــن  مســتقل  عضــو  املراجعــة  لجنــة  يــراس  أن 
املجلــس. أعضــاء 

تحديث النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

12

القسم الثالث: 
املعايري اإلجرائية 

يف اختيار وتعيني 
أعضاء مجلس اإلدارة 
-  2.6.3 املتطلبات 

املتعلقة بلجنة 
املراجعة

أن ال يكــون ألي منهــم عاقــة ائتانيــة مــع البنــك 
بــأي صفــة مــع  أو  اقاربــة،  احــد  باســم  او  باســمه 
موظفيهــا  أو  إدارتــه  مجلــس  اعضــاء  أو  البنــك 

لتنفيذيــني. ا

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي

13

القسم الثالث: 
املعايري اإلجرائية 

يف اختيار وتعيني 
أعضاء مجلس اإلدارة 
- 8.3 موافقة البنك 

املركزي السعودي 
)ساما( وإبالغ الجهات 

اإلرشافية

يجــب الحصــول عــى عــدم مانعــة البنــك املركــزي 
الكتابيــة قبــل ترشــيح أي عضــو مــن أعضــاء املجلــس 
واللجــان املنبثقــة عنــه، أو تعيــني أي مــن شــاغيل 
املناصــب القياديــة، وفقاً لتعليــات البنك املركزي 
ذات الّصلــة، كــا يجــب إشــعار البنــك املركــزي كتابيــاً 
خدمــات  العمل/إنهــاء  اســتقالة/ترك  قبــول  عنــد 
القياديــة،  املناصــب  شــاغلىي  مــن  موظــف  أي 
أو انتهــاء عضويــة أي عضــو مــن أعضــاء املجلــس 
واللجــان املنبثقــة عنــه، أو انتفــاء اســتقالية العضو 

ــام عمــل. املســتقل، وذلــك خــال خمســة أي

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي
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14

القسم الثالث: 
املعايري اإلجرائية 

يف اختيار وتعيني 
أعضاء مجلس اإلدارة 

- 9.3 تعيني أعضاء 
مجلس اإلدارة

ويجــوز ألي مــن األعضــاء أو جميعهــم إعــادة الرتشــح 
مــرات أخــرى، ويفضــل أن ال تتجــاوز خدمــة أي عضــو 
 )12( مــن  أكــرث  املنبثقــة  لجانــه  أو  املجلــس  يف 

عامــا متواصلــة.

ويجــوز ألي مــن األعضــاء أو جميعهــم إعــادة الرتشــح 
مــرات أخــرى، ويفضــل أن ال تتجــاوز خدمــة أي عضــو 
 )12( مــن  أكــرث  املنبثقــة  لجانــه  أو  يف املجلــس 

عامــا متواصلــة أو متفرقــة.

تحديث النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي
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القسم الثالث: 
املعايري اإلجرائية 

يف اختيار وتعيني 
أعضاء مجلس 

اإلدارة - 13.3 تقييم 
املجلس وأعامل 

اللجان

يقــوم البنــك بالتنســيق مــع مجلــس اإلدارة بإجــراء 
تقييــم ســنوي ملــدى تحقــق اســتقالية العضــو 
عاقــات  وجــود  عــدم  مــن  والتأكــد  املســتقل، 
صفــة  عــى  تؤثــر  أن  ميكــن  أو  تؤثــر  ظــروف  أو 

عضويتــة.

يقــوم البنــك بالتنســيق مــع مجلــس اإلدارة بإجــراء 
تقييــم ســنوي ملــدى تحقــق اســتقالية العضــو 
عاقــات  وجــود  عــدم  مــن  والتأكــد  املســتقل، 
صفــة  عــى  تؤثــر  أن  ميكــن  أو  تؤثــر  ظــروف  أو 
ــة، كــا يجــب عــى العضــو إبــاغ املجلــس  عضويت

عــوارض االســتقالية. مــن  أي  تحقــق  عنــد 

تحديث النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي
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القسم الرابع: 
الواجبات الرئيسية 

املناطة بأعضاء 
مجلس اإلدارة

أداء  لتقييــم  فعــال  نظــام  وجــود  مــن  التأكــد 
بشــكل  مســتوياتهم  بجميــع  البنــك  موظفــي 
موضوعــي ومنهجــي، وعــى وجــه التحديــد، يجــب 
أن يُبنــى تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة عــى املدى 
الطويــل، وال يقتــرص عــى أداء ســنة واحــدة فقــط.

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي
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القسم الرابع: 
الواجبات الرئيسية 

املناطة بأعضاء 
مجلس اإلدارة

إليهــم  املوكلــة  واملســؤوليات  باملهــام  القيــام 
وعــى  ومناســبة،  واضحــة  إجــراءات  خــال  مــن 
املجلــس مراجعــة فعاليــة هــذه اإلجــراءات بشــكٍل 
مســتمر، وتحديــد نقــاط الضعــف وعمــل التغيــريات 

الازمــة عنــد الحاجــة.

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي
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القسم الرابع: 
الواجبات الرئيسية 

املناطة بأعضاء 
مجلس اإلدارة

تشــكيل اإلدارة التنفيذيــة وتنظيــم كيفيــة عملهــا، 
أدائهــا  مــن  والتحقــق  عليهــا،  واإلرشاف  والرقابــة 

ــام املوكلــة إليهــا. للمه

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي
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القسم الرابع: 
الواجبات الرئيسية 

املناطة بأعضاء 
مجلس اإلدارة

وجــود  مــن  والتأكــد  التنفيذيــني،  كبــار  اختيــار 
للعمــل  مؤهــاً  بديــل  إلحــال  مناســبة  سياســة 

املطلوبــة. املهــارات  وميلــك 

اضافة النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي
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القسم الرابع: 
الواجبات الرئيسية 

املناطة بأعضاء 
مجلس اإلدارة - 2.4 

تعارض املصالح

املجلــس  يُعلــم  أن  املجلــس  عضــو  عــى  يجــب 
يف  محتمــل  تضــارب  أي  عــن  تأخــري(   )بــدون 
أي  عــى  التصويــت  بعــدم  وااللتــزام  املصالــح، 
قــرارات قــد تؤثــر عــى مصالــح البنــك واملودعــني 

. همني ملســا وا

املجلــس   يُعلــم  أن  املجلــس  عضــو  عــى  يجــب 
أو  مبــارشة   - لــه  مصلحــة  أي  عــن  تأخــري(   )بــدون 
التــي  والعقــود  األعــال  يف   - مبــارشة  غــري 
تتــم لحســاب البنــك، وااللتــزام بعــدم التصويــت 
البنــك  مصالــح  عــى  تؤثــر  قــد  قــرارات  أي  عــى 

واملســاهمني. واملودعــني 

تحديث النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي
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القسم الرابع: 
الواجبات الرئيسية 

املناطة بأعضاء 
مجلس اإلدارة - 5.4 

حضور اجتامعات 
مجلس اإلدارة ولجانه

األســايس  البنــك  نظــام  عليــه  ينــص  مــا  وفــق 
ووثيقــة حوكمــة بنــك الجزيــرة ، فــإن املجلــس يعقد 
)4( إجتاعــات كل عــام عــى االقــل، بحيــث يكــون 
هنــاك اجتــاع واحــد كل ثاثــة أشــهر، ويتوقــع مــن 
كل عضــو مــن األعضــاء حضــور هــذه اإلجتاعــات 

واملشــاركة الفعالــة يف فعالياتهــا.

األســايس  البنــك  نظــام  عليــه  ينــص  مــا  وفــق 
املجلــس  فــإن   ، الجزيــرة  بنــك  حوكمــة  ووثيقــة 
يعقــد )4( إجتاعــات كل عــام عــى االقــل، بحيــث 
أشــهر،  ثاثــة  كل  واحــد  اجتــاع  هنــاك  يكــون 
حضــور  األعضــاء  مــن  عضــو  كل  مــن  ويتوقــع 
يف  الفعالــة  واملشــاركة  اإلجتاعــات  هــذه 
فعالياتهــا. ويفضــل أن يعقــد أعضــاء املجلــس غــري 
التنفيذيــني واملســتقلون اجتاعــات مغلقــة دون 
حضــور أعضــاء املجلــس التنفيذيــني مبــا ال يقــل 

الســنة. يف  واحــد  اجتــاع  عــن 

تحديث النص بحسب 
متطلبات الئحة 

حوكمة الركات 
الجديدة من البنك 

املركزي


