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التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م.    .1

التصويت عىل القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م.    .2

التصويت عىل تقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م.   .3

التصويت عىل إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31 ديسمرب 2021م.    .4

التصويت عىل تعيني مراجعي الحسابات للبنك من بني املرشحني بناء عىل توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص   .5

ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاين والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2022م والربع األول 

من العام 2023م، وتحديد أتعابهم.

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة. ) مرفق(   .6

التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالرتخيص الوارد يف الفقرة )1( من املادة   .7

الحادية والسبعون من نظام الرشكات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية 

التنظيمية  واالجراءات  الضوابط  يف  الواردة  للرشوط  وفقاً  وذلك  أسبق،  أيهام  املفوض  االدارة  مجلس  دورة 

الصادرة تنفيذاً لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة.

منافسة  أعامل  يف  البتريي  عبدالكريم  بن  األستاذ/عبدالوهاب  اإلدارة  مجلس  عضو  اشرتاك  عىل  التصويت   .8

ألعامل البنك حيث أنه ميلك ما يزيد عن 5 % من رأس مال رشكة تأثري املالية و التي متارس أعامالً منافسة لرشكة 

الجزيرة كابيتال التي ميتلكها البنك بنسبة 100%، حيث يتمثل نشاطها يف إدارة صناديق االستثامر الخاصة غري 

العقارية، وإدارة محافظ املستثمرين ذوي الخربة، والرتتيب يف أعامل األوراق املالية، والرتخيص بها لعام قادم. ) 

مرفق(

منافسة  أعامل  يف  البتريي  عبدالكريم  بن  األستاذ/عبدالوهاب  اإلدارة  مجلس  عضو  اشرتاك  عىل  التصويت   .9

ألعامل البنك كونه رئيس مجلس ادارة رشكة أصول و بخيت االستثامرية و التي متارس أعامالً منافسة لرشكة 

التعامل بصفة أصيل و  100%، حيث يتمثل نشاطها الرئييس يف  البنك بنسبة  الجزيرة كابيتال التي ميتلكها 

وكيل وإدارة صناديق االستثامر و إدارة محافظ العمالء و الحفظ، والرتخيص بها لعام قادم. ) مرفق(

التصويت عىل اشرتاك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/محمد بن سعد بن داود يف أعامل منافسة ألعامل البنك   .10

حيث أنه يشغل عضوية مجلس ادارة رشكة الفا املالية و التي متارس أعامالً منافسة لرشكة الجزيرة كابيتال التي 

االدارة   ، التعامل  املالية مبا يف ذلك:  األوراق  يتمثل نشاطها يف مجال  100%،  حيث  بنسبة  البنك  ميتلكها 

)إدارة االستثامرات و تشغيل الصناديق( ، الرتتيب )مستشار مايل/ مستشار أعامل متويل الرشكات( و تقديم 

املشورة )مستشار استثامر(، والرتخيص بها لعام قادم. ) مرفق(

التصويت عىل اشرتاك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/محمد بن سعد بن داود يف أعامل منافسة ألعامل البنك   .11

يتمثل  الجزيرة حيث  بنك  التمليك والتي تعترب منافسة ألعامل  دار  ادارة رشكة  أنه يشغل عضوية مجلس  حيث 

نشاطها يف مجال تقديم حلول التمويل السكني يف اململكة العربية السعودية، والرتخيص بها لعام قادم. ) 

مرفق(

التصويت عىل اشرتاك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/محمد بن سعد بن داود يف أعامل منافسة ألعامل البنك   .12

حيث أنه يشغل عضوية مجلس ادارة رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين )ميدغلف( للتأمني 

الجزيرة تكافل تعاوين  التأمني لرشكة  البنك بتسويق منتجات  البنك حيث يقوم  التي تعترب منافسة ألعامل  و 

حسب االتفاقية املوافق عليها من البنك املركزي السعودي )ساما(، والرتخيص بها لعام قادم. ) مرفق(

تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث  تكافل  الجزيرة  البنك ورشكة  التي ستتم بني  والعقود  األعامل  التصويت عىل   .13

لكونه  وذلك  فيها  مبارشة  غري  مصلحة  السلطان  إبراهيم  بن  املجيد  عبد  املهندس/  اإلدارة  مجلس  لعضو  أن 

ايضاً عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمني لتمويل دينار 

الشخيص، علامً بأن هذه التعامالت يف عام 2021م بلغت 21,519,831 مليون ريال سعودي. وال توجد رشوط 

تفضيلية يف هذه األعامل والعقود. ) مرفق(

يدعو بنك الجزيرة مساهميه لحضور اجتامع الجمعية العامة العادية الرابع والستون

)االجتامع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة

جدول أعامل الجمعية
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التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث أن   .14

لعضو مجلس اإلدارة املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه ايضاً 

عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمني للرهن العقاري، علامً 

بأن هذه التعامالت يف عام 2021م بلغت 25,938,928 مليون ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف 

هذه األعامل والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث أن   .15

لعضو مجلس اإلدارة املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه ايضاً 

عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمني عىل الحياة، علامً بأن 

هذه التعامالت يف عام 2021م بلغت 2,262,561 مليون ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه 

األعامل والعقود. ) مرفق(

تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث  تكافل  الجزيرة  البنك ورشكة  التي ستتم بني  التصويت عىل األعامل والعقود   .16

لكونه  وذلك  فيها  مبارشة  غري  مصلحة  السلطان  إبراهيم  بن  املجيد  عبد  املهندس/  اإلدارة  مجلس  لعضو  أن 

التغطية االئتامنية  اتفاقية  العقود عبارة عن  الجزيرة تكافل تعاوين. وهذه  إدارة رشكة  ايضاً عضواً يف مجلس 

رشوط  توجد  وال  سعودي.  ريال  ألف   607,228 بلغت  2021م  عام  يف  التعامالت  هذه  بأن  علامً  للموظفني، 

تفضيلية يف هذه األعامل والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث أن   .17

لعضو مجلس اإلدارة املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه ايضاً 

عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية مصارف العموالت الخاصة، 

علامً بأن هذه التعامالت يف عام 2021م بلغت 40,857 ألف ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه 

األعامل والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث أن   .18

لعضو مجلس اإلدارة املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه ايضاً 

بأن  علامً  عبارة عن مطالبات مستلمة،  التعامالت  تعاوين. وهذه  تكافل  الجزيرة  إدارة رشكة  عضواً يف مجلس 

هذه التعامالت يف عام 2021م بلغت 32,276,533 مليون ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه 

األعامل والعقود. ) مرفق(

تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث  تكافل  الجزيرة  البنك ورشكة  التي ستتم بني  التصويت عىل األعامل والعقود   .19

لكونه  وذلك  فيها  مبارشة  غري  مصلحة  السلطان  إبراهيم  بن  املجيد  عبد  املهندس/  اإلدارة  مجلس  لعضو  أن 

ايضاً عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين. وهذه العقود عبارة عن توزيعات ارباح، علامً بأن هذه 

األعامل  هذه  يف  تفضيلية  رشوط  توجد  وال  سعودي.  ريال  ألف   7,048 بلغت  2021م  عام  يف  التعامالت 

والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث أن   .20

لعضو مجلس اإلدارة املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه ايضاً 

عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين. وهذه التعامالت عبارة عن مشاركة يف مزاد الصكوك العائدة 

لرشكة الجزيرة للتكافل، علامً بأن هذه التعامالت يف عام 2021م بلغت 99,251,103 مليون ريال سعودي. وال 

توجد رشوط تفضيلية يف هذه األعامل والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث أن   .21

لعضو مجلس اإلدارة املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه ايضاً 

عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين. وهذه التعامالت عبارة عن اتفاقية القيمة االسمية ألسهم 

منحة مستلمة، علامً بأن هذه التعامالت يف عام 2021م بلغت 20,648,810 مليون ريال سعودي. وال توجد 

رشوط تفضيلية يف هذه األعامل والعقود. ) مرفق(
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التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )طرف ذو عالقة( حيث أن   .22

لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غري مبارشة فيها )باعتباره عضواَ  يف 

مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية(، و هذه التعامالت عبارة عن اتفاقية خدمات مشرتكة، علامً بأن هذه 

التعامالت يف عام 2021 بلغت 3,390,900 مليون ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه األعامل 

والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )طرف ذو عالقة( حيث أن   .23

لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غري مبارشة فيها )باعتباره عضواَ  يف 

مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية(، و هذه التعامالت عبارة عن مصاريف العموالت الخاصة عىل الودائع 

ألجل، علامً بأن هذه التعامالت يف عام 2021 بلغت 54,043 ألف ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف 

هذه األعامل والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )طرف ذو عالقة( حيث   .24

أن لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غري مبارشة فيها )باعتباره عضواَ  

يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية(، و هذه التعامالت عبارة عن دخل العموالت الخاصة من ايداعات 

اسواق املال، علامً بأن هذه التعامالت يف عام 2021 بلغت 10,125,917 مليون ريال سعودي. وال توجد رشوط 

تفضيلية يف هذه األعامل والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )طرف ذو عالقة( حيث أن   .25

لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غري مبارشة فيها )باعتباره عضواَ  يف 

مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية(، و هذه التعامالت عبارة عن رسوم مدير االكتتاب املشرتك ومدير 

توجد  ريال سعودي. وال  3,125,000 مليون  بلغت   2021 عام  التعامالت يف  بأن هذه  الطرح املشرتك، علامً 

رشوط تفضيلية يف هذه األعامل والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )طرف ذو عالقة( حيث   .26

أن لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غري مبارشة فيها )باعتباره عضواَ  

بأن  التعامالت عبارة عن دخل الرسوم واألتعاب، علامً  الجزيرة لألسواق املالية(، و هذه  يف مجلس إدارة رشكة 

هذه التعامالت يف عام 2021 بلغت 928,716 ألف ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه األعامل 

والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )طرف ذو عالقة( حيث   .27

أن لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غري مبارشة فيها )باعتباره عضواَ  

يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية(، و هذه التعامالت عبارة عن اتعاب صناديق األمانة، علامً بأن هذه 

التعامالت يف عام 2021 بلغت 5,928,054 مليون ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه األعامل 

والعقود. ) مرفق(

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )طرف ذو عالقة( حيث   .28

أن لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غري مبارشة فيها )باعتباره عضواَ  

يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية(، و هذه التعامالت عبارة عن مصاريف ايجار ومصاريف متعلقة 

توجد رشوط  ريال سعودي. وال  6,971,222 مليون  بلغت   2021 عام  التعامالت يف  بأن هذه  باملباين، علامً 

تفضيلية يف هذه األعامل والعقود. ) مرفق(

والله ويل التوفيق

مجلس إدارة بنك الجزيرة



تقرير لجنة املراجعة
للعام 2021م
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جدول تحديث الئحة عمل لجنة املراجعة

مرفقات البند السادس
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السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةالتسلسل

املادة الثانية: 1

تشكيل اللجنة 

لتعزيز إستقاللية أعامل   .6

اللجنة فينبغي أن تكون 

أغلبية التمثيل لألعضاء 

من خارج املجلس.، كام 

يراعى أن ال يكون ألعضاء 

اللجنة أي عالقة ائتامنية مع 

البنك من قبيل )بطاقات 

االئتامن، تسهيل ائتامين، 

ضامنات..( مبا يزيد عن 

مليون ريال ومام قد يحد من 

إستقالليتهم وبأي صفة 

مع البنك أو أعضاء مجلس 

اإلدارة أو كبار املوظفني 

التنفيذيني.

تحديث النص متاشيا مع حذف

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة.

املادة الثالثة: مهام 2

ومسؤوليات اللجنة 

التأكد من اتخاذ اإلدارة التنفيذية ال يوجد 

اإلجراءات التصحيحية الالزمة 

يف التوقيت وبالشكل 

املناسبني؛ ملعالجة نقاط 

الضعف يف الرقابة، ومسائل 

االلتزام بالسياسات واألنظمة 

والتعليامت، وغريها من 

املخالفات واملالحظات، وجوانب 

القصور التي تحددها وحدة 

املراجعة وتبلغ عنها وتويص 

بشأنها.

تحديث النص متاشيا مع 

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة

املادة الثالثة: مهام 3

ومسؤوليات اللجنة 

2. املراجعة الداخلية: 

دراسة تقارير املراجعة   -

الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات 

التصحيحية للملحوظات الواردة 

فيها.

دراسة ومناقشة   -

تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة 

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

للملحوظات الواردة فيها.

تحديث النص متاشيا مع 

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة.

املادة الثالثة: مهام 4

ومسؤوليات اللجنة 

2. املراجعة الداخلية: 

الرقابة واإلرشاف عىل أداء 

وأنشطة مجموعة املراجعة 

الداخلية يف البنك؛ للتحقق من 

توافر املوارد الالزمة وفعاليتها 

يف أداء األعامل واملهام 

املنوطة بها.

الرقابة واإلرشاف عىل أداء 

وأنشطة مجموعة املراجعة 

الداخلية يف البنك؛ للتحقق من 

توافر املوارد الالزمة وفعاليتها 

يف أداء األعامل واملهام 

املنوطة بها من ناحية العدد 

واملؤهالت واملهارات، وخاصة 

يف املواضيع املتخصصة، 

ومنها عىل سبيل املثال 

وحدات: الخزينة، املالية، 

ومعايري التقارير املالية الدولية، 

ومكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، ومخاطر التقنية/ األمن 

السيرباين، والحوكمة، ومعايري 

بازل، والسيولة، واالئتامن ووضع 

املخصصات، وغريها.

تحديث النص متاشيا مع 

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة.
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املادة الثالثة: مهام 5

ومسؤوليات اللجنة 

2. املراجعة الداخلية:

مراجعة أداء مجموعة املراجعة ال يوجد 

الداخلية للتأكد من قدرتها عىل 

أداء مسؤولياتها باستقاللية 

وموضوعية.

تحديث النص متاشيا مع 

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة

املادة الثالثة: مهام 6

ومسؤوليات اللجنة 

2. املراجعة الداخلية:

التوصية ملجلس اإلدارة ال يوجد

باملوافقة عىل الهيكل 

التنظيمي ملجموعة املراجعة 

الداخلية، ومراجعته بشكل دوري 

كلام دعت الحاجة إىل ذلك.

تحديث النص متاشيا مع 

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة.

املادة الثالثة: مهام 7

ومسؤوليات اللجنة 

2. املراجعة الداخلية:

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني 

رئيس مجموعة املراجعة الداخلية 

واقرتاح مكافآته.

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني، 

إقالة أو قبول استقالة رئيس 

مجموعة املراجعة الداخلية 

واقرتاح مكافآته.

تحديث النص متاشيا مع 

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة.

املادة الثالثة: مهام 8

ومسؤوليات اللجنة 

2. املراجعة الداخلية:

التأكد من تحّل رئيس مجموعة ال يوجد

املراجعة الداخلية بالنزاهة، 

والقدرة عىل أداء مهام عمله 

بصدق وحرص ومسؤولية، 

والتأكد من تقيده باألنظمة 

والتعليامت، وأنه مل يسبق 

تورطه يف أي أنشطة مخالفة.

تحديث النص متاشيا مع 

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة.

املادة الثالثة: مهام 9

ومسؤوليات اللجنة 

2. املراجعة الداخلية:

مراقبة ومراجعة  خطة املراجعة 

الداخلية وفعالية أعامل املراقبة 

الداخلية ، والتنسيق ما بني 

املراجعني الداخليني والخارجيني 

والنظر يف النتائج الرئيسة 

للتحقيقات الداخلية ورد اإلدارة 

والحصول عىل تأكيدات بتوفر 

موارد كافية ألعامل املراجعة 

الداخلية ومالمئة موقفها وأنها 

ال تواجه معوقات من قبل اإلدارة 

أو قيود أخرى.

مراجعة واعتامد خطة املراجعة 

الداخلية وفعالية أعامل املراقبة 

الداخلية التي أعدها رئيس 

مجموعة املراجعة الداخلية 

واملبنية عىل نتائج تقييم 

املخاطر السنوي، ويشمل 

ذلك نطاق الخطة وامليزانية 

املخصصة لها، والتنسيق ما بني 

املراجعني الداخليني والخارجيني 

والنظر يف النتائج الرئيسة 

للتحقيقات الداخلية ورد اإلدارة 

والحصول عىل تأكيدات بتوفر 

موارد كافية ألعامل املراجعة 

الداخلية ومالمئة موقفها وأنها 

ال تواجه معوقات من قبل اإلدارة 

أو قيود أخرى.

تحديث النص متاشيا مع 

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة.
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املادة الثالثة: مهام 10

ومسؤوليات اللجنة 

2. املراجعة الداخلية :

اعتامد اسرتاتيجية املراجعة ال يوجد

الداخلية املعدة من رئيسها 

ومراقبة أدائها جنباً إىل جنب 

مع أداء خطة املراجعة السنوية، 

ومبا يتفق مع االسرتاتيجية 

واألهداف العامة للبنك، وبعد 

التنسيق يف شأنها مع الجهة 

املختصة يف البنك.

تحديث النص متاشيا مع 

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة.

املادة الثالثة: مهام 11

ومسؤوليات اللجنة 

2. املراجعة الداخلية :

إجراء التقييم الخارجي املستقل ال يوجد

املطلوب – وفقاً لسياسة 

املراجعة املعتمدة – للتحقق من 

جودة أعامل مجموعة املراجعة 

الداخلية مرة واحدة كل خمس 

سنوات عىل األقل.

تحديث النص متاشيا مع 

متطلبات البنك املركزي 

السعودي مبا يخص قواعد 

عمل لجنة املراجعة.



مرفق البند الثامن
 )االعامل التنافسية (
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فرص  عىل  تركز  املالية،  السوق  هيئة  من  مرخصة  اصول  إدارة  رشكة  هي 
رشكات  يف  مهتمني  السعودية  العربية  اململكة  يف  البديلة  االستثامرات 
Insurtech، شبكات تجميع  التقنية املالية يف مراحلها املبكرة يف مجاالت  
الخدمات  من  أخرى  املجاالت  من  وغريها  الصغري  اإلقراض  االئتامن،  أسواق 
العقارية،  غري  الخاصة  االستثامر  صناديق  إدارة  يف  نشاطها  ويتمثل  املالية 

وإدارة محافظ املستثمرين ذوي الخربة، والرتتيب يف أعامل األوراق املالية.

 تأثري املالية



مرفق البند التاسع
)االعامل التنافسية ( 
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هي رشكة مساهمة سعودية مغلقة ,وهي مرخصة من هيئة السوق املالية 
يف  للرشكة  الرئيسية  االنشطة  تتمثل  و  السعودية  العربية  اململكة  يف 
التعامل بصفة أصيل ووكيل وإدارة صناديق االستثامر و إدارة محافظ العمالء و 

الحفظ. 

رشكة أصول و بخيت االستثامرية
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مرفق البند العارش
)االعامل التنافسية ( 
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ريال  قدره 50 مليون  مدفوع  مال  برأس  مقفلة  مساهمة  رشكة  هي  
سعودي ومتخصصة باالستثامر، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق املالية  
االدارة   ، التعامل  ذلك:  يف  مبا  املالية  األوراق  مجال  نشاطاتها يف  وتتمثل 
)إدارة االستثامرات و تشغيل الصناديق( ، الرتتيب )مستشار مايل/ مستشار 

أعامل متويل الرشكات(، تقديم املشورة )مستشار استثامر(.

رشكة ألفا املالية
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مرفق البند الحادى عرش
)االعامل التنافسية ( 
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يف  السكني  التمويل  حلول  تقديم  يف  ورائدة  متخصصة  رشكة  أكرب  هي 
اململكة العربية السعودية، تأسست عام 2008 ملساعدة الناس عىل امتالك 
منازل أحالمهم ، حيث تقدم دار التمليك مجموعة متنوعة من حلول التمويل 
احتياجاتهم  بحسب  املجتمع  لتناسب رشائح مختلفة من  السكني املصممة 
والدمام  وجدة  الرياض  مدن  يف  عملياتها  الرشكة  وتدير  الخاصة،  وميزانياتهم 
بشكل  السكان  من  العظمى  الغالبية  لخدمة  موقًعا  من 15  أكرث  جانب  إىل 

أفضل.

دار التمليك
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مرفق البند الثاين عرش
)االعامل التنافسية ( 
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واحدة من أكرب رشكات التأمني التعاوين يف اململكة والتي توفر خياراً شامالً 
التأمني الطبي،  الخاصة باملجموعات و األفراد، يشمل ذلك  التأمني  ملنتجات 
وكذلك تأمني املركبات، و تأمني املمتلكات، وغريها من خدمات التأمني وإعادة 

التأمني.

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة

التأمني التعاوين )ميدغلف(



مرفقات البنود من الثالث عرش 

اىل الثامن والعرشون 
) تعامالت األطراف ذات العالقة (
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شكراً لكم


