
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 # البند

 1 م.2020ديسمبر  31 اإلدارة للعام المالي المنتهي فيالتصويت على تقرير مجلس 

 2 م.2020ديسمبر  31المالية عن العام المالي المنتهي في التصويت على القوائم 

 3 م.2020ديسمبر  31 يالتصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي ف

هللة ( للسهم  80م بواقع ) 2020التصويت على توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 

% من قيمة السهم االسمية على أن تكون  8لاير ( أي بنسبة  3,582,400,000االجمالي )الواحد المبلغ 

يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول 

الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 

 م.23/05/2021 األحديوم االستحقاق، على أن يبدأ توزيع األرباح 

4 

على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية 

 .م2021سنوي عن العام المالي 
5 

التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك 

م، 2021لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 

 وتحديد أتعابهم.

6 

( لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية 4.850.000التصويت على صرف مبلغ )

 م.2020ديسمبر  31في 
7 

 8 م.2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 

 عبدالواحد الخضيري عضواً )غير تنفيذي(.األستاذ/ عمار بن  ينيالتصويت على قرار مجلس اإلدارة بتع

م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة 01/04/2021ابتداًء من تاريخ تعيينه في  بمجلس اإلدارة

 )مرفق السيرة الذاتية( . وفقاً التفاقية االندماج.م14/05/2021الحالية في 

9 

عضواً )غير تنفيذي(. بمجلس يزيد بن عبدالرحمن الحميّد األستاذ/  ينيالتصويت على قرار مجلس اإلدارة بتع

م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية 01/04/2021ابتداًء من تاريخ تعيينه في اإلدارة 

 )مرفق السيرة الذاتية( . وفقاً التفاقية االندماج.م14/05/2021في 

10 

 11 سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة )مرفق(. تعديلالتصويت على 

 12 .سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة )مرفق( تعديلالتصويت على 

( سهم للدورة السادسة من أسهم الخزينة الحالية الناتجة عن 3,241,313التصويت على تخصيص عدد )

 االندماج لبرنامج األسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين.صفقة 
13 



 
 

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 

م. مع مالحظة أنه في حال كانت 14/05/2024م ومدتها ثالث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15/05/2021

البنك من تعيين الحد األدنى من األعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات نتائج التصويت ال تمكن 

التنظيمية، فسيتم إحالل أعضاء مستقلين مكان األعضاء غير المستقلين حسب عدد األصوات التي سيحصلون 

 )مرفق السير الذاتية للمرشحين( .عليها

14 

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

م علماً أن المرشحين )المرفقة 2024-05-15م وتنتهي في تاريخ 2021-05-15والتي تبدأ عملها من تاريخ 

 سيرهم الذاتية( هم:

 الدكتور/ عبدالرحمن محمد البراك .1

 الدكتور/ خالد محمد الطويل .2

 دئاألستاذ/ علي سليمان العا .3

 يز سليمان العتيقياألستاذ/ عبدالعز .4

15 

( من 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )

المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى 

ً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أ سبق، وذلك وفقا

 التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

16 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي 

لعضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب 

ظفي البنك األهلي عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لمو

م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2021التجاري للعام 

 )مرفق( ريـال سعودي. 189,680,265

17 

ألمن المعلومات )طرف ذو عالقة( والتي  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة ِعلم

 اإلدارة الممثلين لصندوق االستثمارات العامة التالية أسمائهم:ألعضاء مجلس 

األستاذ/ ديفيد جيفري مييك. -3األستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف. -2األستاذ/ سعـيد بن محمد الغامدي.  -1

 األستاذ/ مارشل شارلز بايلي.- 4

مملوكة بالكامل ألحد كبار مصلحة غير مباشرة فيها، حيث شركة ِعلم ألمن المعلومات )طرف ذو عالقة( 

مساهمي البنك )صندوق االستثمارات العامة( وهي عبارة عن عقد لمدة سنة، لالستفادة من خدمة التحقق من 

رقم الهاتف الجوال للعمالء من خالل خدمة "تحقق" )حزمة(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا 

 ()مرفق .ريـال سعودي 18.400.000تفضيلية، بمبلغ 

18 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( والتي 

لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سعـيد بن محمد الغامدي. مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب رئيس 

م.، وهي عبارة 07/04/2020يخ مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( حتى تار

عن عقد باالشتراك في خدمة التحقق عند زيادة الحد االئتماني للعمالء، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو 

 )مرفق( ريـال سعودي. 131.429مزايا تفضيلية، بمبلغ 

19 



 
 

لعضو مجلس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة االتصاالت السعودية والتي 

اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 

شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد حزمة خدمات الرسائل النصية القصيرة 

(SMS للعام )تفضيلية، بمبلغ  م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا2021

 )مرفق( ريـال سعودي. 96.410.250

20 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس 

اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 

وهي عبارة عن عقد تجديد اتفاقية رخصة مايكروسوفت، لمدة ثالث سنوات، شركة االتصاالت السعودية، 

 ريـال سعودي. 63,247,258وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

 )مرفق(

21 

لعضو مجلس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول االتصاالت السعودية والتي 

اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 

لمدة ثالث سنوات )من  DDoSلـ  Arborوهي عبارة عن تجديد خدمة سحابة  شركة االتصاالت السعودية،

دون شروط أو مزايا م(، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة ب2023مارس  27م إلى 2020مارس  28

 )مرفق( لاير سعودي. 2,116,446تفضيلية، بمبلغ 

22 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس 

اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 

لمدة ثالث سنوات  IP-VPNلسعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد خدمات شركة االتصاالت ا

م(، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، 31/12/2023 –م 01/01/2021)

 )مرفق( ريـال سعودي. 73.153.989بمبلغ 

23 

تصاالت السعودية والتي لعضو مجلس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول اال

اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 

شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد شبكة اتصال أجهزة نقاط البيع لمدة سنة، وقد 

 ريـال سعودي. 24,840,000و مزايا تفضيلية، بمبلغ تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أ

 )مرفق(

24 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس 

اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 

، لمدة خمس شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن إيجار أربعة مواقع متعددة ألجهزة الصراف اآللي

ريـال  550,000سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

 )مرفق( سعودي.

25 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس 

باشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير م

شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن إيجار سبعة مواقع متعددة ألجهزة الصراف اآللي، لمدة ثالث 

ريـال  765,000سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

 )مرفق( سعودي.

26 

مال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس اإلدارة سعادة التصويت على األع

األستاذ/ أنيس بن أحمد موءمنه مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في 

الشركة، وهي عبارة عن إيجار ثالثة وعشرون مواقع متعددة ألجهزة الصراف اآللي، لمدة ثالث سنوات، 

27 



 
 

 ريـال سعودي. 9,070,000قد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ و

 )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للصناعات العسكرية )طرف ذو 

 العامة التالية أسمائهم:عالقة( والتي ألعضاء مجلس اإلدارة الممثلين لصندوق االستثمارات 

األستاذ/ ديفيد جيفري مييك. -3األستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف. -2األستاذ/ سعـيد بن محمد الغامدي.  -1

 األستاذ/ مارشل شارلز بايلي.- 4

مصلحة غير مباشرة فيها، حيث الشركة السعودية للصناعات العسكرية )طرف ذو عالقة( مملوكة بالكامل 

مساهمي البنك )صندوق االستثمارات العامة( وهي عبارة عن )بيع كامل حصة األسهم البالغة ألحد كبار 

%( في شركة اإللكترونيات المتقدمة وذلك للشركة السعودية للصناعات العسكرية )طرف ذو عالقة( 10)

 )مرفق( %(من إجمالي إيرادات البنك وفقًا آلخر قوائم مالية.1بمبلغ إجمالي أقل من )

28 

لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة ا

األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، 

د عن طريق المنافسة شهر، وقد تم هذا التعاق 12( لمدة Digital Vision Programوهي عبارة عن عقد )

 )مرفق( ريـال سعودي. 42,550,000بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

29 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة 

إدارة في الشركة، األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس 

شهر )من  2.25وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات استشارية تتعلق بشركة "األهلي إسناد"، لمدة 

(، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، 09/11/2020إلى  01/09/2020

 )مرفق( ريـال سعودي. 1,725,000بمبلغ 

30 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة 

األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، 

مع بنك سامبا فيما يتعلق  وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لدعم مشروع االندماج

( وقد تم هذا 21/11/2020إلى  22/07/2020شهر من  3.5شهر )لمدة  3.5بدمج األنظمة التقنية لمدة 

 )مرفق( ريـال سعودي. 5,635,000التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

31 

ركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وش

األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، 

وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية معالجة أداء تطبيق األهلي موبايل، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة 

 )مرفق( ريـال سعودي.1,530,000فضيلية، لمدة أربعة أشهر بمبلغ بدون شروط أو مزايا ت

32 

السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر

األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، 

شهر وقد  60، لمدة Charles Riverوهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية خدمات الدعم لنظام األهلي كابيتال 

 )مرفق( ريـال سعودي. 9,293,438شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون 

33 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة 

األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، 

أشهر وقد تم  3ة عن عقد توقيع اتفاقية خدمات استشارية تتعلق باستراتيجية بيانات البنك، لمدة وهي عبار

 )مرفق( ريـال سعودي. 2,167,000هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

34 



 
 

والتي لعضو مجلس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية

األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، 

  - Digital Vision Programنطاق إضافي )  -وهي عبارة عن  عقد برنامج الرؤية الرقمية 

Additional Scope لمنافسة بدون شروط أو مزايا شهور ، وقد تم هذا التعاقد عن طريق ا 6( لمدة

 )مرفق( ريـال سعودي.  8.326.000تفضيلية، بمبلغ 

35 

السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر

األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، 

 سامبا  ومجموعة التجاري األهلي البنك اندماج لمشروع تقنية المعلومات تكامل وهي عبارة عن عقد برنامج

اقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ شهور، وقد تم هذا التع 4 لمدة المالية

 )مرفق( ريـال سعودي. 2.518.500

36 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( والتي لعضو مجلس 

مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس  اإلدارة األستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز

إدارة في شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( ممثالً عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وهي عبارة عن 

( لشركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، للفترة من SMSعقد معالجة دفع فاتورة معلقة لحزمة الرسائل النصية )

م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا 2019م حتى ديسمبر 2019سبتمبر  13

 )مرفق( ريـال سعودي. 7,168,535تفضيلية، بمبلغ 

37 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس 

قويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب عضو مجلس اإلدارة األستاذ زيد بن عبدالرحمن ال

إدارة التحول االحترافي في  –إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم وهي عبارة عن عقد دورة تدريبية 

لموظفي البنك األهلي التجاري ، وقد تم هذا التعاقد عن  4البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستوى 

 )مرفق( ريـال سعودي. 51.750منافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ طريق ال
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إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد املسؤوليات الرئيسية ملجلس اإلدارة وتعد 
لجنة املراجعة من أهم اللجان في الشركات املساهمة العامة املدرجة، ملا تقوم به 
من دور فعال في أعمال املراجعة الداخلية والخارجية وعملية الرقابة الداخلية، كما 

جنة املراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية تتمثل املهمة الرئيسية لل
وتنفيذه بفاعلية وتطوير النظم والخطط املتعلقة بهذه األنشطة ومتابعة تنفيذها 
ومتابعة التزام البنك وتوافقها مع األنظمة واملعايير املطبقة. كما للّجنة تقديم 

قابة وتطويرها بما يحقق التوصيات ملجلس اإلدارة والتي من شأنها تفعيل نظم الر
أغراض الشركة ويحمي مصالح املساهمين واملستثمرين والعمل دائمًا على أتباع أعلى 

 معايير الشفافية في األداء. 

 

وقد دأبت اللجنة في ذلك على القيام بمسؤؤؤولياتها وفقًا لحئحة لجنة املراجعة التي 
م الؤؤذ  05/03/2020ريخ بتؤؤا 20م إ//20وافق عليهؤؤا مجلس اإلدارة في قراره رقم 

سؤؤؤوُ يعرفع  للجمعية العامة ملسؤؤؤاهمي البنك لحعتماد  وفقًا لقواعد ودليل تنظيم 
لجان املراجعة في البنوك السؤؤؤؤعودية  ومبادك حوكمة الشؤؤؤؤركات للبنوك العاملة 
في اململكة العربية السؤؤؤؤعودية الصؤؤؤؤادرتين عن البنك املركز  السؤؤؤؤعود  ونظام 

هؤ، والئحة 28/01/1437وتاريخ  3ر باملرسوم امللكي رقم م/الشركات املحدث والصاد
-16-8حوكمة الشركات الصادر عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

هؤؤؤؤؤؤؤؤؤ والتي تم تعديلها بموجب قرار مجلس هيئة السؤؤؤؤوق 16/05/1438وتاريخ  2017
وإطار حوكمة م ، 20/5/2019هؤؤؤؤؤ املوافق 15/09/1440وتاريخ  2019-57-3املالية رقم 

عام   مد من مجلس اإلدارة في سؤؤؤؤبتمبر من ال جار  املعت نك األهلي الت مجموعة الب
 م.2020

م على تشكيل 2018مايو  15وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي البنك املنعقدة بتاريخ 
لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضؤؤؤوابط عملها ومكافأت أعهؤؤؤائها للدورة الحالية والتي بدأت من 

م 17/05/2018م، كمؤؤا قرر مجلس اإلدارة بتؤؤاريخ 14/05/2021م وحتى تؤؤاريخ 15/05/2018تؤؤاريخ 
( مستقل عهو) اإلدارة مجلس عهو –ملوافقة على تعيين سعادة األستاذ/ محمد بن علي الحوقل ا

مؤؤة على هؤؤذا التعيين في اجتمؤؤاعهؤؤا العؤؤا الجمعيؤؤة وصؤؤؤؤؤؤادقؤؤت املراجعؤؤة، للجنؤؤة رئيسؤؤؤؤؤؤًا
 م. 10/04/2019بتاريخ



 
 

 

 بمسؤولياته كما يلي: تكون لجنة املراجعة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة وتساعده على القيام

 

 اإلدارة مع بالعمل ةاملالي القوائم ومصداقية سحمة من والتحقق للبنك املالي الوضع مراقبة 
 .املالية

 بالبنك املتبعة املحاسبية األساليب محئمة مدى تقييم. 
 للبنك املالي باألداء تتعلق رسمية تصريحات أية مراقبة. 

 

 اخلية، وإدارة املخاطر وإدارة قييم كفاية ومحئمة نظام الرقابة الداخلية، وإدارة املراجعة الدت
 االلتزام واإلدارة القانونية وإدارة مكافحة االحتيال.

 الداخلية املراجعة وتقارير خطط مراجعة. 
 مكن أن ي التي املخاطر بيئة وفهم على التعرُ طريق عن البنك أصول وحماية/على الحفاظ

 .املخاطر تلك مع بها التعامل يتم أن يمكن التي الكيفية وتحديد البنك لهايتعرض 
 واللوائح بالقوانين االلتزام مدى تقييم . 

 

 البنك داخل الرقابة لنظم والتنظيمي القانوني اإلطار على تطرأ التي التغييرات نتائج تقييم. 
 حقق من االلتزام بالسياسات واإلجراءات الداخلية.الت 
 األموال غسيل ملكافحة سليم برنامج بتطبيق االلتزام من التحقق . 

 املجلس ليحصل وذلك اإلدارة، ملجلس الخارجيين املراجعين بترشيح بالتوصية اللجنة قيام 
 ية العامة على تعيين، إعادة تعيين، أو عزل املراجعين الخارجيين. الجمع موافقة على

 الخارجيين املراجعين أتعاب/مكافأة بتحديد التوصية. 
 مع التقارير تلك مناقشة عنهم الصادرة التقارير وفحص الخارجيين باملراجعين الدور  التواصل 

 .الخارجيين املراجعين
 عين الخارجيين. املراج استقحلية ومراقبة مراجعة 



 
 

 باملراجعة تتعلق ال خدمات تقديم في الخارجي املراجعين مشاركة حول سياسة وتنفيذ وضع. 
 الخارجيين املراجعين بها يقوم التي املراجعة بعملية تتعلق ال التي األخرى الخدمات تقييم. 

 

 

 الجدول التالي:م عشرة اجتماعات، وكان حهور األعهاء وفق 2020عقدت اللجنة خحل العام 

 العهوية االسم

 االجتماعات

 21 الحهور

 يناير

23 

 يناير

19 

 فبراير

23 

ابري

 ل

7 

 يونيو

20 

 يوليو

17 

 سبتمبر

20 

 اكتوبر

29 

 نوفمبر

29 

 ديسمبر

           %100 رئيس اللجنة الحوقل علي محمد

           %100 عهو اللجنة الشدوخي سليمان هاني

           %100 عهو اللجنة الطويل محمد خالد .د

           %100 عهو اللجنة البراك محمد عبدالرحمن .د

           %100 عهو اللجنة العودان محمد عبدالرحمن

 

 لحئحتها كما يلي :م وفقًا 2020قامت اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها خحل السنة املالية 

خلية للبنك، توفر املراجعة الداخلية التأكيد الحزم للجنة املراجعة حول كفاءة نظام الرقابة الدا
ومدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات املتبعة، وهناك عحقة وثيقة بين لجنة املراجعة واملراجعين 
الداخليين بناء على األهداُ واملسؤؤؤؤؤوليات املناطة باملراجعة الداخلية، فةدارة املراجعة الداخلية 

امت اللجنة باألنشؤؤؤؤطة مسؤؤؤؤؤولة عن كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وفي ضؤؤؤؤوء ذلك ق
 التالية:

 .املعتمدة للخطة وفقًا م2020 للعام الداخلية املراجعة إدارة وإنجازات أداء مراجعة•

 .م29/12/2020 بتاريخ املحدثة الداخلية املراجعة الئحة واعتماد مناقشة•

 م.2021نيتها للعام وميزا الداخلية املراجعة إدارة عمل خطة واعتماد مناقشة•



 
 

 

 جانب آخر، ناقشت اللجنة املواضيع التالية من خحل التقارير الدورية وفي اجتماعاتها:ومن 

 م2020 العام خحل الداخلية املراجعة ألعمال الدورية التقارير. 
 والتطور والتدريب املناسبة الوطنية الكفاءات واستقطاب التوظيف واستراتيجية خطة 

والحزمة للقيام بأعمال املراجعة الداخلية بكفاءة لحصول على الشهادات املهنية ل املهني
 وفعالية.

 املرصودة املححظات معالجة في التقدم ملتابعة الدورية التقارير. 
 السعود  املركز  البنك مححظات ملعالجة التصحيحية الخطة ملتابعة الدورية التقارير 

لتأكد من إغحق تلك مل واملححظات التي أعيد فتحها لالشا الفحص تقرير في الواردة
 املححظات ضمن جدول زمني محدد. 

 املرمزة والحسابات مطالب الغير الراكدة للحسابات الدورية التقارير. 
 على والوقوُ املختلفة األعمال إدارات مع املعلقة املواضيع معالجة ملتابعة الدورية التقارير 

املححظات خصوصًا تلك ذات الصلة بالتعديل على األنظمة التقنية وفق إطار  إلغحق حلول إيجاد
 زمني ومصفوفة صححيات محددين.

 وتلك الداخلية، املراجعة أعمال عن الناتجة املححظات جميع وإغحق ومعالجة ومتابعة رصد 
البنك  من املححظات وأيها الخارجي، املراجع من وكذلك االلتزام، إدارة من املححظات

 املركز  السعود .
 الداخلية للمراجعة الخارجي التقييم. 
 التي أو والنواقص الخلل ملعالجة املطروحة الخطة وتطبيق لحلتزام الخارجي التقييم مشروع 

I للتحكم الداخلية األنظمة وأداء مستوى ترفع I A Compl i ance Proj ect .) تقرير دور( 
 التابعة الشركات على الرقابة. 
 الداخلية املراجعة تمبادرا. 
 البنك مستوى على املبادرات. 
 ضوء في والهوابط الخطط ووضع النثرية /املؤقتة الحسابات ومطابقة ومراقبة إدارة مشروع 

 .الحسابات تلك على تنطو  التي االحتيالية الحاالت
 الرقابية للوظائف الرئيسية األداء مؤشرات. 
 عليها واملوافقة الداخلية املراجعة إلدارة التنظيمي الهيكل تعديحت. 
 مخاطر 10 أعلى . 
 الفعلية مقابل االستشارية الخدمات ميزانية. 
 السعود  املركز  للبنك األخيرة الزيارات. 
 م2020و م2019 للعامين املراجعة خطة مستجدات آخر. 
 املعلومات تقنية كوارث من التعافي. 



 
 

 (.19-كوفيد أزمة قبل) األهلي البنك في مواجهتها املحتمل التحديات 
 (.19-كوفيد أزمة قبل) الداخلية املراجعة إلدارة التحديات 
 الفروع في التدقيق أعمال تحسين برنامج. 
 طويلة لفترة املعلقة املخاطر عالية املسائل. 
 م2020 للعام املراجعة تصنيفات. 
 األعمال للمراجعة الداخلية. استمرارية خطة 
 التمديد لعمليات املعراجعة املوافقة مصفوفة. 
 الداخلي املراجع استقحلية على السنو  التأكيد. 

  

لذ   ية ملجلس اإلدارة من خحل لجنة املراجعة األمر ا لدور قاريرهم ا خارجيون ت يرفع املراجعون ال
يعزز اسؤؤؤتقحليتهم وموضؤؤؤوعية عملية املراجعة بالبنك وأصؤؤؤبحت االجتماعات املنتظمة/ أو عند 

هامة وجوهرية بين املراجعين الخارجيين واللجنة لتعزيز هذه االسؤؤؤؤتقحلية، ووفقًا لذلك  الهؤؤؤؤرورة
 قامت اللجنة باألنشطة التالية:

 تهم وفقًا للقواعد مراجع أعمال وفعالية ونزاهتهم الخارجيين املراجعين استقحلية من التحقق
 واملعايير ذات الصلة

 املالية القوائم على واملححظات الخارجيين املراجعين تقارير بمراجعة اللجنة قامت. 
 م2020 للعام الخارجيين املراجعين عمل خطة ومتابعة مناقشة. 
 اإلدارة خطاب مناقشة (Management  Let t er م، والتوصية ملجلس اإلدارة 2019( للعام

 للموافقة عليه.
 والتوصية م،31/12/2020 في املنتهية املالية للسنة واإليهاحات املالية القوائم على املوافقة 

 .عليها للموافقة اإلدارة ملجلس
 كي" /والسادة" وشركائهم ويونغ إرنست" /السادة الخارجيين املراجعين تعيين بةعادة التوصية 

م، 2021جعة الخارجية ألعمال البنك للسنة املالية املرا بمهام للقيام" وشركاه جي إم بي
 للموافقة والتوصية للجمعية العامة للموافقة عليه.والتوصية بهذا التعيين ملجلس اإلدارة 

 للعام الخارجيين املراجعين عمل خطة. 

يعد االلتزام باألنظمة والتعليمات أحد أهم األسس وعوامل النجاح في املؤسسات املالية وتلعب 
ارة االلتزام دورًا جوهريًا في دعم التزام البنك باألنظمة والقوانين والتعليمات، وذلك من خحل إد

اطحع لجنة املراجعة على أهم العوائق واملتطلبات للتقيد بالتعليمات واألنؤظمة الصادرة من 
 الجهات الرسمية، وفي ضوء ذلك قامت اللجنة باألنشطة التالية:



 
 

 على والوقوُ الصلة، ذات والتعليمات والسياسات واللوائح بالقوانين االلتزام مدى على االطحع 
 مستوى على االلتزام ثقافة مستويات أعلى إلى للوصول الحزمة واإلجراءات السياسات وضع
 .البنك

 م2020 للعام االلتزام إدارة ألعمال الدورية التقارير مناقشة. 
 م.2020الدورية ألعمال لجنة االلتزام للعام  التقارير مناقشة 
 املوضوعة الخطط وفق م2020 للعام االلتزام إدارة وإنجازات أداء. 
 في االلتزام عدم بحاالت يتعلق فيما الداخلية املراجعة نتائج حول الدورية التقارير مناقشة 

 .املختلفة األعمال إدارة
 م، والتوصية ملجلس اإلدارة للموافقة 2020 للعام السنو  االلتزام تقرير واعتماد مناقشة

 عليه تمهيدًا العتماده والرفع به إلى البنك املركز  السعود .
 م2020 للعام السنو  االلتزام برنامج واعتماد مناقشة. 
 االلتزام سياسة واعتماد مراجعة. 
 اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة سياسة واعتماد مراجعة. 
 اللجنة وناقشت املواضيع التالية من خحل التقارير الدورية: انب آخر، اطلعتج ومن 

 مخالفات عدم االلتزام باألنظمة والتعليمات املرصودة على مختلف إدارات األعمال. -
 زيارة مؤسسة البنك املركز  السعو  للتفتيش على إدارة االلتزام. -
 مححظات مؤسسة البنك املركز  السعود  التي أعيد فتحها. -
 فرع سنغافورا: نظامي مكافحة غسل األموال وفحص الجزاءات. -
 (.PWCملخص تنفيذ  عن مشروع جودة البيانات مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز) -
 م.2020خطة االلتزام املفصلة للعام  -

إن أحد املتطلبات الجوهرية للقوائم املالية هو التأكد من سؤؤؤؤحمة التقارير املالية والحسؤؤؤؤابات، 
ة وذلك من خحل التواصؤؤؤؤؤل واالجتماعات مع اإلدارة واملراجعين الخارجيين ملراجعة البيانات املالي

ونتائج تدقيق الحسؤؤؤؤابات، ومراجعة املبادك واملمارسؤؤؤؤات املحاسؤؤؤؤبية وأية تغيير قد يطرأ عليها 
Iوضؤؤؤمان توافقها مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ) FRS واملبادك املحاسؤؤؤبية املقبولة )

 كز  السعود .( واملتطلبات النظامية واملعايير املحاسبية التي يفرضها البنك املرGAAPعمومًا )

 م، والتوصية ملجلس اإلدارة للموافقة 2020املالية األولية الربع سنوية للعام  القوائم مناقشة
 عليها.



 
 

 والتوصؤؤؤية م،31/12/2020 في املنتهية املالية للسؤؤؤنة واإليهؤؤؤاحات املالية القوائم مناقشؤؤؤة 
 .عليها للموافقة اإلدارة ملجلس

 ركز  السعود .امل البنك شهادة ومسودة العام واإلفصاح العرض خطاب مسودة مراجعة 
 في املنتهية املالية للسؤؤؤنة السؤؤؤنوية املالية البيانات يخص فيما اإلدارة مجلس تقرير مراجعة 

 .م31/12/2020

 

 ومن جانب آخر، اطلعت اللجنة وناقشت املواضيع التالية من خحل التقارير الدورية:

 التقارير الدورية ضريبة القيمة املهافة. -
 التقارير الدورية حول الزكاة. -
Iالتقرير السنو  ملشروع. ) - FRS 16  ) 
 تقارير األداء املقارن. -

يتمحور عمل إدارة املخاطر في مجموعة البنك األهلي على السيطرة والتقليل من مخاطر األعمال 
التي تقوم بها املجموعة، وتقوم مجموعة املخاطر بالبنك برفع آخر تطورات تطبيق متطلبات بازل 

ملوقع في البنك واإليهاحات املتعلقة ببازل والتي تمت املوافقة عليها واإلفصاح عنها على ا
 الرسمي للبنك. كما تم مناقشة املواضيع التالية:

 املستقبل في االحتيال ملنع املتخذة واإلجراءات االحتيال ملنع املتبع النهج. 
 3بِلَر 3ببازل" املتعلقة سنوية النصف اإليهاحات عن اإلفصاح." 

 

 تعتبر نظم أمن املعلومات إحدى أهم الجوانب التي يتوجب على لجنة املراجعة متابعتها ومدى
تطورها نظرًا الحتمالية مواجهة مخاطر قد تؤثر على البنك وعملياته، حيث أن إدارة مخاطر امن 

املعلومات توفر للجنة التأكيدات املحئمة حول كفاءة وفعالية النظام األمني للمعلومات 
والتطور التقني بصفة عامة، وفي ضوء ذلك اطلعت اللجنة وناقشت املواضيع التالية من خحل 

 قارير الدورية:الت

 الكوارث من التعافي على القدرة اختبار. 
 19-كوفيد أزمة في املعلومات أمن استجابة أنشطة. 



 
 

 البنك في املعلومات نأم هيكلة تحديثات. 

تستعرض وتناقش اللجنة التقرير الخاص حيال الدعاوى القانونية ومدى كفاية املستندات 
لقانونية املعززة لوضع البنك في هذه القهايا وسحمة املركز القانوني في هذه الدعاوى ا

 القانونية، وفي ضوء ذلك اطلعت اللجنة وناقشت تقارير املواضيع التالية:

 وعة البنك األهلي التجار .ملجم املالي واملركز السمعة على تؤثر التي القانونية القهايا 
 السعود  املركز  البنك عن صادرال الشرعية الحوكمة إطار. 
 املالية األهلي لشركة القانونية الدعاوى. 
 الجديد اإلفحس نظام تطبيق عن دراسة. 
 الزمني واإلطار االحتيال حاالت تصنيف على بناءً االحتيال عمليات معالجة عملية. 
 وصيات وإجراءات حاالت مكافحة االحتيال املالي.وت تحليل تقرير 

 اطلعت اللجنة وناقشت تقارير وسياسات املواضيع التالية:

 البنك أنظمة جميع في عمحءال عن لحستفسار الشامل 360 برنامج. 
 املعلومات تكنولوجيا مخاطر أعلى . 
 األساسية املصرفية النظم تدقيق. 
 ت وقواعد حوكمة الشركات للشركات التابعة للبنك األهلي التجار .إجراءا 
 م2020 للعام املراجعة لجنة خطة. 
 املعلومات تقنية موارد جاهزية إستراتيجية خطة. 
 املحتملة والتقنية اإللكترونية املصرفية مجموعة املخاطر. 

م، ترى اللجنة 31/12/2020بعد مراجعة اللجنة للقوائم املالية السنوية للسنة املالية املنتهية في 
أن القوائم املالية، من كافة النواحي الجوهرية، تمتثل لجميع املعايير واملتطلبات واألنظمة ذات 

 الصلة.

للسنة املالية املنتهية في  حيث أوصت اللجنة ملجلس اإلدارة باعتماد القوائم املالية السنوية
 م.31/12/2020

         

 



 
 

  

 

عاتق اإلدارة التنفيذية للبنك مسؤؤؤؤؤولية التأكد من وجود نظام فعلال للرقابة الداخلية، تقع على 
 -والذ  يتهؤؤمن توجيب العمل بالسؤؤياسؤؤات واإلجراءات والعمليات   التي وضؤؤعتها اإلدارة التنفيذية 

 .موجوداتها وحماية االستراتيجية أهدافها تحقيق لهمان –تحت إشراٍُ من مجلس إدارة البنك 

وقد وضؤؤؤؤعت اإلدارة إطارًا متكامحً للرقابة الداخلية حسؤؤؤؤب توجيهات البنك املركز  السؤؤؤؤعود  
لداخلية بحوكمة  ية ا بدأ هذه الهؤؤؤؤوابط الرقاب لداخلية. وت بة ا وإرشؤؤؤؤؤاداتها املتعلقة بنظام الرقا
تي الشؤؤركات التي تعحدد األدوار واملسؤؤؤوليات املنوطة بأعهؤؤاء مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية وال

فأت  حات واملكا نة الترشؤؤؤؤي خاطر، ولج نة امل نة املراجعة، ولج ية، ولج يذ نة التنف مل اللج تشؤؤؤؤ
لدعم ملجلس إدارة البنك في مهام الرقابة واملعالجة للمخاطر  جان اإلدارة ا قدم ل والحوكمة. وتع

ستراتيجية واألداء املالي والتقنية وإدارة املوجودات واملطلوبات و سية املتعلقة باال االئتمان الرئي
بذَل كافة الجهود  والعمليات والجوانب القانونية واملتطلبات التنظيمية وأمن املعلومات. كما تع
الحثيثة واملتكاملة من جميع الجهات املعنية بالبنك لزيادة كفاءة وفعالية البيئة الرقابية في 

اءات من أجل جميع عمليات البنك من خحل املراجعات املسؤؤؤؤتمرة وضؤؤؤؤمان تناسؤؤؤؤق وتكامل اإلجر
معالجة نقاط الهؤؤؤعف التي قد تحدث في البيئة الرقابية. وتكون جميع الجهات املعنية في البنك، 
تحت إشؤؤؤراُ من اإلدارة التنفيذية العليا، معكلفة باإلشؤؤؤراُ على مهام معالجة تلك الفجوات الذ  

تطبقها الجهات داخليًا، يتم الكشف عنها من خحل التقييم الذاتي للمخاطر والهوابط الرقابية التي 
 أو من خحل املراجعين الداخليين والخارجيين.

ويتهؤؤؤؤمن نطاق عمل إدارة املراجعة الداخلية تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية وكفاءته، مع 
ها. وتتولى إدارة  ياسؤؤؤؤؤات واإلجراءات واجبة التطبيق وااللتزام ب ية تطبيق جميع السؤؤؤؤ تقييم فعال

تأ مة ال بة االلتزام، االلتزام مه لك من خحل برامج مراق ية، وذ بات التنظيم باملتطل كد من االلتزام 
ها إدارة املراجعة  ية التي تكشؤؤؤؤف ية الجوهر فة املراجعات واإلجراءات التصؤؤؤؤحيح كا ويتم رفع 
ية  ها كفا بدور نة املراجعة  قب لج نة املراجعة. وترا يا ولج ية العل يذ ية إلى اإلدارة التنف لداخل ا

لرقابة الداخلية بصؤؤؤؤورة حثيثة للتأكد من اتخاذ كافة اإلجراءات للحد من املخاطر وفعالية نظام ا
التي تم تحديدها. ويطللع مجلس اإلدارة على كافة تقارير اللجان املنبثقة منه، والتي تشؤؤؤتمل على 
تقرير مسؤؤؤؤتوى الرقابة الداخلية السؤؤؤؤنو ، باإلضؤؤؤؤافة إلى جميع تقارير إدارة املخاطر والتقارير ذات 
صفة دورية منتظمة من أجل القيام بالتقييم املستمر لفعالية  صلة. وتتم مراجعة هذه التقارير ب ال
نظام الرقابة الداخلية الكتشؤؤاُ ما قد يعتريها من قصؤؤور في التطبيق العملي لها وملعالجة أوجه 

 القصور التي قد تنشأ نتيجة لتغير الظروُ.



 
 

 

لداخلية 2020أكدت املراجعات التي أجريت خحل عام  ية ا ية الهؤؤؤؤوابط الرقاب م للتأكد من فعال
نظمؤؤة واإلجراءات املطلوبؤؤة لتحؤؤديؤؤد وتقييم وإدارة املخؤؤاطر التي قؤؤد يواجههؤؤا البنؤؤك وجود األ

وتطبيقها على مدار هذا العام، وبصؤؤؤؤفة عامة لم يكن هناك ثغرات جوهرية في البيئة الرقابية. 
وبناءً على نتائج تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم املسؤؤتمر للهؤؤوابط الرقابية التي 
تطبقها اإلدارة خحل العام، ترى اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية املعمول به في البنك حاليًا يعمل 
بفاعلية وتتم مراقبته بصؤؤؤؤورة منتظمة، وتسؤؤؤؤتمر اإلدارة في سؤؤؤؤعيها الدائم لتعزيز نظام الرقابة 

 .الداخلية

 

-  
 31لجنة املراجعة خحل العام املالي املنتهي بتاريخ  على رضؤؤتع لتيالدورية ا ريرلتقااسؤؤتنادًا إلى ا

م من قبل إدارة املراجعة الداخلية، وإدارة االلتزام، ومراجعي حسؤؤابات البنك، ولجنة 2020ديسؤؤمبر 
الداخلية فةن  رقابةااللتزام، وبناءً على ما سؤؤؤؤبق من نتائج املراجعة السؤؤؤؤنوية لفعالية إجراءات ال

نة املراجعة تؤكد أن إج ئة لج ية في البي ية لم تبين وجود أ  ثغرات جوهر لداخل بة ا قا راءات الر
  لماليةالنظم والهؤؤؤؤوابط واإلجراءات ا ءةكفاالرقابية ألعمال البنك قد تؤثر على سؤؤؤؤحمة وفاعلية 

 مستمر طوال العام. فيذيةوأن تقييم الهوابط الرقابية التي تطبقها اإلدارة التن ،لتشغيليةوا

 



 
 



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي عمار بن عبدالواحد بن فالح الخهير 

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد م02/07/1963

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول على 

 املؤهل
 م املؤهل التخصص

 1 ماجستير اإلدارة الهندسية 1984 أمريكا -جامعة جورج واشنطن 
 2 بكالوريوس الهندسة املدنية 1983 أمريكا -جامعة جورج واشنطن 

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة الخبرةمجاالت 

 حتى األن – 2021 البنك األهلي السعود  –رئيس مجلس اإلدارة 
 2021 – 2019 املالية سامبا مجموعة –رئيس مجلس اإلدارة 

 حتى اآلن – 2014 الخليجية األموال شركة –املدير العام 
 2018 – 2014 الفرنسي السعود  البنك –عهو مجلس اإلدارة 
 2019 – 2018 السعودية العربية ساكس جولدمان شركة –رئيس مجلس اإلدارة 
 2018 – 2008 السعودية ستانلي مورجان شركة –رئيس مجلس اإلدارة 
 2013 – 2000 مجموعة صافوال -عهو مجلس اإلدارة 

 أو أ  شركة أخرى أ  كان  شكلها القانوني   )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 أو اللجان املنبثقة منها 

 الشكل القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

صفة 
 العهوية

 م اسم الشركة النشاط الرئيسي

 مساهمة مدرجة
اللجنة 

 التنفيذية
بصفته 

 الشخصية
 1 السعود البنك األهلي  الخدمات املالية والبنكية غير تنفيذ 

 مساهمة مدرجة

لجنة 
 الترشيحات

واملكافأت، 
 اللجنة

 التنفيذية

بصفته 
 الشخصية

 مستقل
السلع االستهحكية 

 األساسية
 2 شركة املراعي

اللجنة  مساهمة مدرجة بصفته  الصناعات الدوائية  غير تنفيذ  الشركة السعودية للصناعات  3 



 
 

التنفيذية، 
لجنة 

 االستثمار

 الدوائية واملستلزمات الطبية واملستلزمات الطبية الشخصية



 
 



 
 

 و املرشحالبيانات الشخصية للعه)أ

 االسم الرباعي يزيد بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 16/8/1403

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

اسم الجهة 
 املانحة

تاريخ الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

جامعة امللك 
 1 بكالوريوس  إدارة أعمال ومحاسبة 2004 سعود

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 اآلن حتى – 2021 العامة االستثمارات صندوق –رئيس اإلدارة العامة لحستثمارات في الشركات املحلية 
 2020 – 2016 العامة االستثمارات صندوق –كبير اإلداريين 

 2016 – 2015 العامة االستثمارات صندوق –مستشار معالي املشرُ 
 2015 – 2014 هيئة السوق املالية -مدير إدارة االندماج واالستحواذ 

 2014 – 2013 هيئة السوق املالية -مستشار معالي الرئيس 
 2012 – 2008 هيئة السوق املالية -أخصائي  أول في قسم االندماج واالستحواذ 

 2008 – 2004 برايس ووترهاوس كوبرز -مستشار أول  
أو ني أو أ  شركة أخرى أ  كان  شكلها القانو )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د

 اللجان املنبثقة منها

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

 

 م اسم الشركة النشاط الرئيسي صفة العهوية

مساهمة 
 مقفلة

لجنة 
املكافأت 
والترشيحا

 ت

ممثل عن 
صندوق 

االستثمارات 
 العامة

 1 الشركة الوطنية للخدمات األمنية الحراسات األمنية غير تنفيذ 

مؤسسة 
لجنة  حكومية

 املراجعة

ممثل عن 
صندوق 

االستثمارات 
 العامة

 الطيران غير تنفيذ 
املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 2 العربية السعودية

مساهمة 
 مقفلة

لجنة 
 املراجعة

ممثل عن 
املؤسسة 

 3 طيران أديل الطيران غير تنفيذ 



 
 

العامة 
للخطوط 

الجوية العربية 
 السعودية

مساهمة 
 مقفلة

لجنة 
االستثمار، 
اللجنة 

 التنفيذية

بصفته 
 الشخصية

 4 شركة الطيران املدني القابهة االستثمار مستقل

مساهمة 
لجنة  مقفلة

 املراجعة

ممثل عن 
صندوق 

االستثمارات 
 العامة

 سوق املال غير تنفيذ 
شركة السوق املالية السعودية 

 5 )تداول(

مساهمة 
 مقفلة

- 

ممثل عن 
العر الشركة 

السعودية  بية
 لحستثمار

 6 شركة ريتشارد أتياس وشركائه اتصاالت استراتيجية غير تنفيذ 



 
 



 
 

 

 المادة بعد التعديل باللغة العربية باللغة العربية  المادة قبل التعديل
 

  شروط الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
 

 مستحدث
 

 (2الفقرة )

 . شروط الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة2

يشتتتتتتترط ن  يوو  لضتتتتتتو مجلس اإلدارة مة  و  الوفاية 

المهنيتتتة ممة اتوافر فيهل الةبرة والمعرفتتتة والمهتتتارة 

واالستتتتتقلال اللبما بما يمون  مة ممارستتتتة مهام  بوفا ة 

واقتتتتدارا للن ن  ارالل الجمعيتتتة العتتتامتتتة لنتتتد ا تةتتتا  

نلضتتتتتتتا  مجلس اإلدارة اونتتتتتتيتتات لجنتتة الترشتتتتتتيحتتات 

البنك واوافر المقومات الشتتتتة تتتتية والموافآت والحوكمة ب

االا ويرالن ن   والمهنية اللبمة ألدا  مهامهل بشتتتتتتول فعي

 يتوافر فل العضو للن وج  الة وص ما يلل:

نال يوو  المرشتتتتتح لعضتتتتتوية المجلس قد ستتتتتب   (1

إدا ت  بجريمة مةلة بالشتتترا واألما ةا ونال يوو  معستتترا  

فقا  أل  نو مفلستتا  نو ننتتبح صير نتتالح لعضتتوية المجلس و

  ظام نو اعليمات سارية فل المملوة.

نال يشغل لضو المجلس لضوية نكثر مة خمس  (2

شتتتتتركات مدرجة فل الستتتتتوف المالية فل ل  وا دا للن نال 

يوو  مة بية الك الشتتتتتتركات ن  بنك مرخل فل المملوة 

 العربية السعودية.

ن  يمثل لضتتو مجلس اإلدارة جميا المستتا،ميةا  (3

يحق  م تتتتلحة البنك لموما  وليس ما يحق  ون  يلتزم بما 

م تتالح المجمولة التل يمثلها نو التل نتتواى للن اعيين  

 فل مجلس اإلدارة.

يجب ن  يتمتا العضتتتو المستتتتقل باالستتتتقلال التام  (4

فل مركزه وقرارااتتت ا وال ان ب  لليتتت  ن  مة لوار  

( مة الئحة 20االستتتتتتتقلال المن تتتتتتوص لليها فل المادة )

كات ال تتتتتتادرة مة ،يوة الستتتتتتوف الماليةا  وكمة الشتتتتتتر

ولوار  االستقلال الواردة فل المبادئ الرئيسية لحوكمة 

 .البنك المركز البنوك ال ادرة مة 

القتتدرة للن القيتتادة: و لتتك بتت   يتمتا بمهتتارات  (5

قيادية اؤ،ل  لمنح ال تتتتل يات بما يؤد  إلن احفيز األدا  

ة الفعالة والتقيد وا بي  نفضتتل الممارستتات فل مجاال اإلدار

اال  بتتالقيل واألخلف المهنيتتة والقتتدرة للن التوانتتتتتتتل الفعتتي

 والتفوير والتة يط االستراايجل.

المؤ،لتا والمهتتتاراتا والةبرات: و لتتتك بتتت    (6

اتوافر فيتتت  المؤ،لت العلميتتتة والمهتتتارات المهنيتتتةا 

والشتتتتتة تتتتتية المناستتتتتبةا ومستتتتتتو  التدريبا والةبرات 

شتتتتتت ة البنك والمعرفة باإلدارة نو العملية  ات ال تتتتتتلة ب  

االقت تتتاد نو المحاستتتبة نو القا و  نو الحوكمةا فضتتتل  لة 

 الرصبة فل التعلل والتدريب.

القتتتدرة للن التوجيتتت : و لتتتك بتتت   اتوافر فيتتت   (7

القدرات الفنيةا والقياديةا واإلداريةا والستتتتتترلة فل ااةا  

العملا  القرارا واستتتتيعا  المت لبات الفنية المتعلقة بستتتير



 
 

ون  يوو  قتتتادرا  للن التوجيتتت  االستتتتتتتراايجل والتة يط 

 البعيد المد  والرؤية المستقبلية الواضحة.

المعرفة المالية: و لك ب   يوو  قادرا  للن قرا ة  (8

 البيا ات والتقارير المالية وفهمها.

اللياقة ال حية: و لك ب ال يوو  لدي  ما ا نحل  (9

 خت اناا .يعوق  لة ممارسة مهام  وا

ن  يلتزم المرشتتتتتتح لعضتتتتتتويتتة المجلس بمبتتادئ  (10

ال تتدف واألما ة والوال  والعناية واال،تمام بم تتالح البنك 

 والمسا،مية واقديمها للن م لحت  الشة ية:

ويوو  ال تتتتتدف ب   اوو  للقة لضتتتتتو مجلس  -ن

اإلدارة بالبنك للقة مهنية نتتتتادقةا واإلف تتتتاع للبنك لة 

بل انفيذ ن  نتتتتفقة نو لقد ما البنكا ن  معلومات مؤثرة ق

 نو إ د  شركاا  التابعة.

بينمتتتا يتحق  الوال  فل اجنتتتب التعتتتاملت التل  - 

ان و  للن اعار  فل الم تتتتتتتالح ما التحق  مة لدالة 

التعامل ومرالات األ وام الةانتتتتتتة بالتعامل ما األطراا 

 ات العلقتتتة المن تتتتتتوص لليهتتتا فل اللوائح التنظيميتتتة 

 مة الجهات الرقابية.ال ادرة 

نمتتا العنتتايتتة واال،تمتتام فتوو  بتت دا  الواجبتتات  -ج

والمستتتتتؤوليات الواردة فل ستتتتتياستتتتتات البنك وفل األ ظمة 

 األخر   ات العلقة. 

ن  يوو  المرشح شة ا  طبيعيا  ال يقل لمره لة  (11

( لاما  ستتوا   كا  متقدما  ب تتفت  الشتتة تتية نو ممثل  35)

 لشة ية التبارية.

ينبغل مرالاة التنوع فل الت ،يل العلمل والةبرة  (12

العمليةا ومنح األولوية فل الترشتتتتتتح لل تياجات الم لوبة 

 مة ننحا  المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.

التزام المرشتتتح فل  اال ا تةاب  لعضتتتوية مجلس  (13

االدارة بتقديل االف تتا ات الم لوبة وفقا لستتياستتة اضتتار  

  المجلس والضتتتتتا  اللجا  المنبثقة لة م تتتتتالح الضتتتتتا

 المجلس.

 

 المادة بعد التعديل باللغة العربية باللغة العربية  المادة قبل التعديل
 

 إف ا ات المرشح لة اعار  الم الح:

 مستحدث

 الفقرة الثالثة:

 . إف ا ات المرشح لة اعار  الم الح:3

للن مة يرصب فل ارشيح  فس  لعضوية مجلس اإلدارة 

يف ح للمجلس والجمعية العامة لة ن  مة  االت  ن 

 اعار  الم الح واشمل:

وجود م لحة مباشرة نو صير مباشرة فل  (1

 األلماال والعقود التل اتل لحسا  البنك.

 

اشتراك  فل لمل مة ش    منافسة البنكا نو  (2

 منافست  فل ن د فروع النشاط الذ  يزاول  البنك.



 
 

 

 

 المادة بعد التعديل باللغة العربية باللغة العربية  المادة قبل التعديل
 الثا ية:الفقرة 

 الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة:

 

)"اللجنة"( فل  والموافآت والحوكمة اعلة لجنة الترشيح

البنك األ،لل التجار  فل موقا شركة السوف المالية 

السعودية )"اداوال"( وفل موقا البنك اإللوترو ل لة فتح 

با  الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لمدة شهر مة ااريخ 

اإللل ا و لك لدلوة األشةاص الراصبية فل الترشح 

عضوية لعضوية مجلس اإلدارةا لمة اتوافر فيهل شروط ال

)المؤ،ل األكاديمل للمرشحا لدد سنوات الةبرة وصير  لك 

مة الشروط المت لبة( لدورة المجلس الجديدة لمدة ثلث 

سنواتا وفقا للشروط والضوابط الواردة فل  ظام الشركات 

السعود  والئحة  وكمة  العربل  مؤسسة النقدواعليمات 

خذ الشركات ال ادرة لة ،يوة السوف الماليةا ما األ

 بااللتبار ما يلل:

 

 

 :الرابعةالفقرة 

 إجرا ات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة: .4

 

)"اللجنة"( فل  اعلة لجنة الترشيحات والموافآت والحوكمة

البنك فل موقا شركة السوف المالية السعودية )"اداوال"( 

وفل موقا البنك اإللوترو ل لة فتح با  الترشيح لعضوية 

مجلس اإلدارة لمدة شهر مة ااريخ اإللل ا و لك لدلوة 

األشةاص الراصبية فل الترشح لعضوية مجلس اإلدارةا 

ألكاديمل لمة اتوافر فيهل شروط العضوية )المؤ،ل ا

للمرشحا لدد سنوات الةبرة وصير  لك مة الشروط 

المت لبة( لدورة المجلس الجديدة لمدة ثلث سنواتا وفقا 

للشروط والضوابط الواردة فل  ظام الشركات واعليمات 

البنك المركز  السعود  والئحة  وكمة الشركات ال ادرة 

 لة ،يوة السوف الماليةا ما األخذ بااللتبار ما يلل:

 

 

 

 

إ ا سب  للمرشح ن  شغل لضوية مجلس إدارة البنك (4

األ،لل التجار  نو لضوية ن د اللجا  المنبثقة لن ا فيجب 

ن  يرف  ما طلب الترشح بيا ا  مة األما ة العامة لمجلس 

 ( نلله.3اإلدارة لة التفانيل الواردة فل الفقرة )

 

إ ا سب  للمرشح ن  شغل لضوية مجلس إدارة  (4

نو لضوية ن د اللجا  المنبثقة لن ا فيجب ن  يرف   البنك

ما طلب الترشح بيا ا  مة األما ة العامة لمجلس اإلدارة لة 

( نلله إضافة إلن موجز لة 3التفانيل الواردة فل الفقرة )

النتائج المالية التل  ققها البنك فل كل سنة مة سنوات 

 لضويت .

 

نو ن  يشترك فل ( يجب ن  ال يوو  للمرشح ن  م لحة 8

ن  لمل مة ش    منافسة الشركة فل  شاطها الرئيسل 

 ( مة  ظام الشركات.72 سب  ل المادة )

 محذوا

اعبوة استبيا  معايير الملئمة ال ادر لة  (9

مؤسسة النقد العربل السعود  والذ  يموة الح وال للي  

مة المركز الرئيسل للبنك نو للن الموقا اإللوترو ل 

 نقد العربل السعود .لمؤسسة ال

اعبوة استبيا  معايير الملئمة ال ادر لة البنك  (8

المركز  السعود  والذ  يموة الح وال للي  مة المركز 

الرئيسل للبنك نو للن الموقا اإللوترو ل للبنك المركز  

 السعود .

فل  اال استيفا  المرشح للمت لبات اللبمة كما  (16

المسا،مية فل البنكا بعد وردت نلله سيقوم شؤو  

الح وال للن لدم مما عة مؤسسة النقد العربل السعود  

والجهات التنظيمية األخر ا باإللل  فل الموقا اإللوترو ل 

لتداوال لة معلومات المرشحية لعضوية مجلس اإلدارة قبل 

 مولد الجمعية العامة بعشرة نيام للن األقل.

ت اللبمة كما فل  اال استيفا  المرشح للمت لبا (15

وردت نلله سيقوم شؤو  المسا،مية فل البنكا بعد 

الح وال للن لدم مما عة البنك المركز  السعود  

والجهات التنظيمية األخر ا باإللل  فل الموقا 

اإللوترو ل لتداوال لة معلومات المرشحية لعضوية 

مجلس اإلدارة قبل مولد الجمعية العامة بوا د ولشرية 

قلا للن ن  اتضمة الك المعلومات ونفا  يوما  للن األ

لةبرات المرشحية ومؤ،لاهل ومهارااهل ووظائفهل 

ولضويااهل السابقة والحاليةا ويوفر البنك  سةة مة ،ذه 

 المعلومات فل مركزه الرئيس وموقع  اإللوترو ل.



 
 

يجب استةدام الت ويى التراكمل فل ا تةا   (17 مستحدث

ب استةدام    الت ويى مجلس اإلدارةا بحيث ال يجو

 للسهل نكثر مة مرة وا دة.

يقوم قسل شؤو  المسا،مية فل البنكا بعد  (19

إ تةا  نلضا  مجلس اإلدارة للدورة الجديدةا بإشعار كل  

مة مؤسسة النقد العربل السعود  و،يوة السوف المالية 

ووبارة التجارة ب سما  نلضا  مجلس اإلدارة المنتةبية 

ام لمل مة ااريخ إ تةابهلا ون  اغييرات خلال خمسة ني

ا رن للن لضويتهل خلال خمسة نيام لمل مة ااريخ 

  دوث التغيير.

يقوم قسل شؤو  المسا،مية فل البنكا بعد  (19

ا تةا  نلضا  مجلس اإلدارة للدورة الجديدةا بإشعار كل  

مة البنك المركز  السعود  و،يوة السوف المالية ووبارة 

ما  نلضا  مجلس اإلدارة المنتةبية خلال التجارة ب س

خمسة نيام لمل مة ااريخ ا تةابهلا ون  اغييرات ا رن 

للن لضويتهل خلال خمسة نيام لمل مة ااريخ  دوث 

 التغيير.
 

 

 المادة بعد التعديل باللغة العربية باللغة العربية  المادة قبل التعديل
 الفقرة الةامسة

 . النشر والنفا  والتعديل:5

 مستحدث

 الفقرة الةامسة

 . النشر والنفا  والتعديل:5

يعمل بما جا  فل ،ذه السياسة ويتل االلتزام ب  مة قبل البنك 

التبارا  مة ااريخ التماد،ا مة قبل الجمعية العامة 

للمسا،ميةا واعدال محتويات ،ذه السياسة  سب الحاجة 

و لك بنا  للن اونية مجلس اإلدارةا للن ن  يعر  ن  

اعديل مقترع لليها للن الجمعية العامة للمسا،مية فل 

نقر  اجتماع لها اللتمادها كما اعتبر ،ذه السياسة جز  ال 

يتجزن مة البر امج التعريفل المقدم إلن المجلس الجديد 

ونلضا  مجلس اإلدارة لند اعينهلا ومة واجب العضو 

 الجديد ن  يوو  للن دراية ومعرفة اامة بهذه السياسة.

 

 



 
 



 
 

 باللغة العربية المادة بعد التعديل باللغة العربية  المادة قبل التعديل
 (1الفقرة )ن( مة الفقرة )

 موضوع السياسة  .1

هذه السياسة المكافآت الخاصة بأعضاء تحدد          أ( 

األهلي التجاري )" البنك"( وكذلك مجلس إدارة البنك 

أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، وفيما 

يلي أسماء اللجان المنبثقة التي تطبق على أعضائها 

 هذه السياسة:

 اللجنة التنفيذية. .1

 لجنة المخاطر. .2

 لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة. .3

 اأي لجان تابعة أخرى يقوم بتأسيسه .4

طبقًا لطبيعة العمل  مجلس إدارة البنك

على أن يكون من أعضاء تلك اللجنة عضو 

مجلس إدارة واحد على األقل، وذلك بعد 

 أخذ الموافقات النظامية على تشكيلها.

 

 (1الفقرة )ن( مة الفقرة )

 موضوع السياسة و  اف ا بيقها  .1

تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس  أ(

وتحدد هذه السياسة اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له 

وكذلك  البنك المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس إدارة

أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، وفيما 

يلي أسماء اللجان المنبثقة التي تطبق على أعضائها 

 هذه السياسة:

 اللجنة التنفيذية. .1

 لجنة المخاطر. .2

 لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة. .3

لجان تابعة أخرى يقوم بتأسيسها مجلس أي  .4

إدارة البنك طبقًا لطبيعة العمل على أن يكون من 

أعضاء تلك اللجنة عضو مجلس إدارة واحد على األقل، 

 وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية على تشكيلها.

 

 

 

 

 

 

 

 باللغة العربية المادة بعد التعديل باللغة العربية  المادة قبل التعديل
 (2الفقرة )

 اعريف الموافآت:

 مستحدث

 

 (2الفقرة )

 اعريف الموافآت: 

المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، هي 

باألداء،  والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة

والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، وأي مزايا 

والمصاريف الفعلية  عينية أخرى، باستثناء النفقات

مجلس اإلدارة  المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو

 .هلغرض تأدية عمل

 

 

 

 

 باللغة العربية المادة بعد التعديل باللغة العربية  المادة قبل التعديل



 
 

 :( شروط لامة للموافآت3الفقرة الفرلية ) ( مة الفقرة )

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة )ب( 

مقابل  اللجان التابعة للمجلس، أومقابل عضويته في 

أعمال ومناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 

إضافية يكلف بها في البنك،  -بموجب ترخيص مهني–

عضويته في  إلى مكافأته على وذلك باإلضافة

  المجلس.

 :( شروط لامة للموافآت4الفقرة الفرلية ) ( مة الفقرة )

الحصول على مكافأة  يجوز لعضو مجلس اإلدارة)ب( 

 . اللجان المنبثقة من المجلسمقابل عضويته في 

 

 

 

 

 

 

 مستحدث

 

 ( شروط الموافآت:4( مة الفقرة )جالفقرة الفرلية )

)ج( يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة 

مقابل عضويته في لجنة المراجعة، أو مقابل أعمال 

–ومناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 

إضافية يكلف بها في البنك،   -بموجب ترخيص مهني

إلضافة إلى مكافأته على عضويته في اوذلك ب

 المجلس. 

 

 

 

 

 

 

 مستحدث

 

 ( شروط المكافآت:4( من الفقرة )حالفرعية )الفقرة 

تحدد المكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة  ح(

و/أو عضو اللجنة التابعة بما ال يتجاوز في كل األحوال 

إجمالي مبلغ المكافأة السنوية وبدل حضور جلسات 

االجتماعات مجتمعتين لكل عضو مجلس اإلدارة و/أو 

ريال سعودي  500.000عضو اللجنة التابعة مبلغ 

)خمسمائة ألف ريال سعودي( عن كل سنة مالية 

للبنك، ويستثنى من ذلك رئيس مجلس إدارة البنك 

كزي السعودي رقم ربناًء على تعميم البنك الم

(391000083183(. 

 
 

 باللغة العربية المادة بعد التعديل باللغة العربية  المادة قبل التعديل
 ( 4الفقرة )

السنوية الةانة ب لضا  مجلس اإلدارة واللجا  الموافآت 

 التابعة:

 

 

 مستحدث

 ( 5الفقرة )

الموافآت السنوية الةانة ب لضا  مجلس اإلدارة واللجا  

 التابعة:

مع عدم اإلخالل بالشروط العامة للمكافآت الواردة في 

هذه السياسة يبين نظام البنك األساس طريقة مكافأة 

ويجوز أن تكون هذه المكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، 

مبلغًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية 

أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين 

 اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، وفق لما يلي:

 



 
 

تحدد المكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة  (أ

بما ال يتجاوز في كل و/أو عضو اللجنة التابعة 

مبلغ المكافأة السنوية وبدل إجمالي  األحوال

حضور جلسات اإلجتماعات مجتمعتين لكل 

عضو مجلس اإلدارة و/أو عضو اللجنة التابعة 

ريال سعودي )خمسمائة ألف  500.000 مبلغ

، ريال سعودي( عن كل سنة مالية للبنك

 باستثناء مكافأة أعضاء لجنة المراجعة.

 

ًا مقطوعاً يتقاضى عضو مجلس اإلدارة مبلغ (أ

( ريال سعودي )أربعمئة 400.000مقداره )

ألف ريال سعودي( بصفة سنوية نظير 

 عضويته في مجلس اإلدارة.

 

 لرئيس الخاصة المكافأة اإلدارة مجلس يحددب(  مستحدث

 المادة على بناءً  ومسؤولياته، أعماله نظير المجلس

 التجارة وزارة عن الصادر الشركات نظام من( 81)

 إلى باإلضافة عليه، تطرأ قد تعديالت وأي واالستثمار

 لبنك المركزي السعودي بهذا الشأن.ا تعاميم

يتقاضى رئيس اللجنة التابعة للمجلس مبلغاً  (ج مستحدث

( ريال سعودي )مئتا ألف 200.000مقطوعًا مقداره )

 ريال سعودي( بصفة سنوية نظير رئاسته للجنة.

اللجنة التابعة للمجلس مبلغاً يتقاضى عضو  (د مستحدث

( ريال سعودي )مئة ألف 100.000مقطوعًا مقداره )

ريال سعودي( بصفة سنوية نظير عضويته في 

 اللجنة.

ب( تحدد الجمعية العامة العادية للمساهمين المكافأة 

 السنوية ألعضاء لجنة المراجعة.

 للمساهمين العادية العامة الجمعية تحدد هـ(

 لالئحة وفقاً  المراجعة لجنة ألعضاء السنوية المكافأة

 عتمدة.الم اللجنة

 مجلس أعضاء مكافآت تتجاوز أن يجوز ال (ج

 .المدفوع الشركة مال رأس من%( 5) نسبة اإلدارة

 محذوف

إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح البنك، و(  مستحدث

%( 10فال يجوز أن تزيد هذه النسبة أعلى من )

صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي 

قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام النظام ونظام 

البنك األساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين ال 



 
 

المدفوع، على أن %( من رأس مال البنك 5يقل عن )

يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد 

الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف 

 ذلك يكون باطاًل.

ز( ال يشمل احتساب المكافآت المدفوعة ألعضاء  مستحدث

مجلس اإلدارة المستقلين أو غير التنفيذيين لقاء 

ة أعضاء أعمال فنية أو استشارية الحد األعلى لمكافأ

 200المجلس على أال تتجاوز المكافأة اإلضافية مبلغ 

 ألف ريال.

 

 

 

 باللغة العربية المادة بعد التعديل باللغة العربية  المادة قبل التعديل
 ( 5الفقرة )

 بدال  ضور جلسات مجلس اإلدارة واللجا  التابعة ل :

من أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان  يستحق كل عضو

ــــور جلســـــة  بدل حض بل  له مبلغ نقدي مقا تابعة  ال

اإلجتماع، وذلك عن كل جلســــة إجتماع مقداره مبلغ 

 ال ســــعودي )خمســــة  الع ريال ســــعودي(ري 5.000

تودع في حسابة الجاري في مدة ال تتجاوز خمسة أيام 

عمل من تاريخ جلسة اإلجتماع. ويتم احتساب مجموع 

ـــمن الحد األعلى المقرر لمكافآت كل  بدل ـــور ض الحض

 عضو.

 

 

 

 ( 6الفقرة )

 ل :بدال  ضتتتتتتور جلستتتتتتات مجلس اإلدارة واللجا  التابعة 

من أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان كل عضو  يستحق

له م تابعة  ــــور جلســـــة ال بدل حض بل  بلغ نقدي مقا

جتماع مقداره مبلغ اجتماع، وذلك عن كل جلســــة اال

ـــعودي(ل ريا 5.000 ـــة  الع ريال س ـــعودي )خمس . س

ويتم احتساب مجموع بدل الحضور ضمن الحد األعلى 

  المقرر لمكافآت كل عضو.

 

 

 

 

 

 باللغة العربية المادة بعد التعديل باللغة العربية  المادة قبل التعديل
 ( 6الفقرة )

م اريف السفر والحضور أللضا  المجلس واللجا  

 :التابعة ل 

 ( 7الفقرة )

واللجا  م اريف السفر والحضور أللضا  المجلس 

 :التابعة ل 



 
 

يستحق عضو مجلس اإلدارة و عضو اللجنة التابعة 

الحاضر لجلسة اإلجتماع مبلغ نقدي مقابل بدل 

مصاريف السفر، على أن تكون جلسة اإلجتماع خارج 

مدينة اإلقامة الدائمة لذلك العضو بإجمالي مبلغ قدره 

تودع  ع ريال سعودي( ال  ثالثة)ريال سعودي  3.000

تجاوز خمسة أيام عمل في حسابة الجاري في مدة ال ت

و ال يتم احتساب مجموع  من تاريخ جلسة اإلجتماع.

بدل مصاريف السفر ضمن الحد األعلى المقرر لمكافآت 

كل عضو، حيث إن هذا البدل يعد تعويضًا عن 

 المصاريف الفعلية التي تكبدها العضو لحضور الجلسة.

 

يستحق عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة  (أ

المقيم إقامة دائمة داخل المملكة التابعة 

الحاضر لجلسة االجتماع العربية السعودية و

مبلغ نقدي مقابل بدل مصاريف السفر 

ريال سعودي  3.000بإجمالي مبلغ قدره 

جلسة  إذا عقدت ع ريال سعودي(ال  ثالثة)

في الدائمة ته دينة إقامجتماع خارج ماال

  المملكة.

 

بنك مصاريف السفر واإلقامة ليتحمل ا (ب

والمواصالت التي تكبدها عضو مجلس اإلدارة 

جتماع وعضو اللجنة التابعة الحاضر لجلسة اال

جلسة  إذا عقدت بموجب فواتير موثقة

 .خارج بلد اإلقامة الدائمة تماعجاال

 حتساب مجموع بدل مصاريف السفراال يتم  (ج

ضمن الحد األعلى المقرر  واإلقامة والمواصالت

لمكافآت كل عضو، حيث إن هذا البدل يعد 

تعويضًا عن المصاريف الفعلية التي تكبدها 

 العضو لحضور الجلسة.

 

 

 باللغة العربية المادة بعد التعديل باللغة العربية  المادة قبل التعديل
 ( 8الفقرة )

 النشر والتعديل والنفا 

 

ــــياســــة اعتبارًا من تاريخ  يعمل بما جاء في هذه الس

اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمســـاهمين وتوزع 

ــــحـاب العالقـة للطالع عليهـا وتتم مراجعـة  على أص

ــــيح  ــــنوي من قبــل لجنــة الترش ــــكــل س الالئحــة بش

ــــوء هذه  والمكافآت والحوكمة وإذا رأت اللجنة في ض

ها أن ترفع المراجعة تعديل هذه الســـياســـة فيجب علي

إلى مجلس اإلدارة التعديالت المقترحة للموافقة عليها 

تمهيدًا لعرضــها على الجمعية العامة لمســاهمي البنك 

 في أول اجتماع تالي العتمادها.

 ( 8الفقرة )

 النشر والتعديل والنفا 

يعمل بما جاء في هذه السياسة اعتبارًا من تاريخ 

اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتوزع 

على أصحاب العالقة للطالع عليها وتتم مراجعة 

الالئحة بشكل سنوي من قبل لجنة الترشيح والمكافآت 

والحوكمة وإذا رأت اللجنة في ضوء هذه المراجعة 

ها أن ترفع إلى مجلس تعديل هذه السياسة فيجب علي

اإلدارة التعديالت المقترحة للموافقة عليها تمهيدًا 

لعرضها على الجمعية العامة لمساهمي البنك في أول 

اجتماع تالي العتمادها. وتعتبر هذه السياسة جزء ال 

يتجزأ من البرنامج التعريفي المقدم إلى المجلس 

جب الجديد وأعضاء مجلس اإلدارة عند تعينهم، ومن وا



 
 

العضو الجديد أن يكون على دراية ومعرفة تامة بهذه 

 السياسة.

 

 

 



 
 



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي املعجل إبراهيم بن سعد بن إبراهيم

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 10/12/1399

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة

تاريخ 
الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 2002 جامعة فاندربيلت
الرياضيات و الهندسة 

 الكهربائية
 1 بكالوريوس

 2 ماجستير الهندسة الكهربائية 2004 جامعة ستانفورد
 3 ماجستير هندسة وعلوم اإلدارة 2010 جامعة ستانفورد

 4 دكتوراه هندسة وعلوم اإلدارة 2010 جامعة ستانفورد
 للعهو املرشحالخبرات العملية ) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حتى األن – 2018 السعود  الصناعية التنمية صندوق –املدير العام 
 2017 – 2016 االستثمار إلدارة أرامكو شركة –الرئيس التنفيذ  

 2016 – 2015 شركة أرامكو إلدارة االستثمار -رئيس االستثمار املباشر 
 2015 – 2014 الطاقة ملشاريع أرامكو شركة –مدير االستثمارات العامة 

 2014 – 2013 السعودية أرامكو شركة –قسم التخطيط االستراتيجي 
 2014 – 2011 وديةالسع أرامكو شركة –أمين سر اللجنة املجلية الستراتيجيات الطاقة 

 2011 – 2010 البترولية والبحوث للدراسات عبدالله امللك مركز –مستشار 
 2010 – 2009 االستراتيجية القرارات مجموعة –مستشار 

 2002 أرامكو السعودية –مهندس  

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

 الشكل القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

 -  مساهمة مقفلة
ممثل عن وزارة 

 املالية
 غير

 تنفيذ 
 1 الشركة العربية للتعدين التعدين

صفته  - مساهمة مقفلة  2 الشركة الرائدة لحستثمار االستثمار مستقل



 
 

 الشخصية 

ذات مسؤولية 
  محدودة

- 
ممثل عن 
الصندوق 
 الصناعي

 غير
 تنفيذ 

 3 شركة واد  طيبة االستثمار

 - مساهمة مقفلة
صفته 

 الشخصية
 4 شركة أوقاُ لحستثمار االستثمار مستقل

 - 
ممثل عن 
الصندوق 
 الصناعي

غير 
 تنفيذ 

الخدمات 
املالية 

 والبنكية
 5 بنك التصدير واالستيراد

 صندوق حكومي 
لجنة 

 االستثمار
صفته 

 الشخصية
 6 االستثمارات العامةصندوق  االستثمار مستقل



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي أحمد سراج عبد الرحمن خوقير

November  14,  الجنسية سعود  تاريخ امليحد 1968 

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ 

الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

جامعة والية كولورادو 
 الحكومية

 PhD 1 دكتوراه  هندسة كيميائية 2005

جامعة والية كولورادو 
 الحكومية

 MBA 2ماجستير إدارة اعمال   إدارة اعمال 2004

Uni versi t y of  Tul sa 1998 ماجستير  هندسة كيميائيةMSC 3 
 BSC 4بكالوريوس  هندسة كيميائية 1989 جامعة امللك عبد العزيز
جامعة والية كولورادو 

 الحكومية
2005 

التمويل 
 واالستثمار

متقدمة في التمويل  شهادة دبلوما
 الدولي

5 

 now-2006 امريكا -حكومة والية تكساس
Chemi cal  

Engi neeri ng 
و   مهندس محترُ مسجل معتمد

 مجدد
6 

 now-2010 معهد إدارة املشاريع االمريكي
 إدارة املشاريع

 
محترُ إدارة مشاريع معتمد 

 ومسجل و مجدد
7 

جامعة والية كولورادو 
 الحكومية

 
 8 شهادة إدارة املشاريع املتقدمة إدارة املشاريع 2003

جامعة والية كولورادو 
 الحكومية

 
 9 شهادة إدارة العمليات والتصنيع - 2003

 10 معتمد و مسجل مهندس استشار  هندسة كيميائية 2010 الهيئة السعودية للمهندسين

مركز التحكيم التجار  لدول 
دار  -مجلس التعاون الخليجي

 البحرين -القرار
٢٠٢١ 

هندسة كيميائية 
و إدارة مشاريع و 
إدارة اعمال 
-تحكيم دولي

 تجار -هندسي

 11 محكم معتمد

املعهد األمريكي للمهندسين 
 الكيميائيين

٢٠١٧ 
الهندسة 
 الكيميائية

الهندسة درجة الزمالة في 
 األول عربيا-الكيميائية 

12 

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج



 
 

 الفترة مجاالت الخبرة

عهو مؤسس لجامعة امللك عبد الله للعلوم و التقنية 
 بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء  كل ٨٠ثول -كاوست

مراكز األبحاث املتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و 
 عمليات التصنيع املتقدمة

مسؤوول مشروع  تطوير قرية ثول مدارس، مساجد، عيادات 
 ١متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ر  و صرُ صحي و تحكم 

 بليون
مسؤول مشروع الحمى األمني للجامعه األول من نوعه 

 بليون ١باململكة 
 بليون ٢مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني بثول 

مسؤول مشروع مركز أرامكو املتقدم لألبحاث و التطوير في 
 مليون ٥٠٠جامعه امللك عبد الله للعلوم و التقنية 

إدارة التحكم و اغحق املشاريع و التحكم البييي و السحمة و 
 املعلومات

١/١١/٢٠٢٠-١/١/٢٠٠٩ 

ديدة: عهو مؤسس مشروع مصفاة إدارة تطوير االعمال الج
 بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين ٤٠ياسرُ 

٣١/١٢/٢٠٠٨ -١/٧/٢٠٠٦ 

مختلف إدارات أرامكو السعودية املصافي، التكرير، إدارة 
تخطيط املرافق، األبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار 

 اإلدارة العليا
٣٠/٦/٢٠٠٦ -٢٠/١٠/١٩٩٠ 

 ١٩٩٠-١٠-٢٠- ١/٥/١٩٩٠ : علوم السيارات شهادات املطابقة، زيوت التشحيم بترولوب
رئيس قطاع الوقود و البيتروكيمياييات باملعهد األمريكي 
 ١١٠للمهندسين الكيميايين  كأول شخص في تاريخ املعهد من 

 سنة من خارج الواليات املتحدة
 االن -١/٩/٢٠٢٠

املعهد األمريكي عهو مجلس الزمحء البيتروكيمياييات ب
 ١١٠للمهندسين الكيميايين كأول شخص في تاريخ املعهد من 

 سنة من خارج الواليات املتحدة
 االن -١/٨/٢٠١٨

مناصب متعددة باملعهد األمريكي للمهندسين الكيميايين ، 
 ممثل املعهد في منطقة الخليج

 االن -٢٠٠٥ /١/٧

 ١/٧/٢٠١٨ -١/٧/٢٠١٦ عهو لجنة تطوير كود البناء السعود 
 االن -١/٧/٢٠١٨ عهو مجلس كلية الهندسة بجامعه امللك عبد العزيز

عهو مجلس قسم  الهندسة الكيميائية  بجامعه امللك عبد 
 العزيز بجدة و رابغ

١/٧/٢٠١٨ -١/٧/٢٠١٦ 

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 



 
 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
 

صفة 
 العهوية

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

 1 ال يوجد     
      2 
      3 



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 أحمد طارق عبد الرحمن مراد
 

 االسم الرباعي

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 21/10/1961

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ 

الحصول على 
 املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 اعتماد مهني بدرجة مستشار هندسة مدنية 05/10/2020 الهيئة السعودية للمهندسين
 -جامعة سان فرانسسكو 

 أمريكا
 2 درجة املاجستير في إدارة األعمال إدارة وتمويل 18/12/1988

 -معهد ورشستر بوليتكنيك 
 أمريكا

 3 البكالوريوس في العلومدرجة  هندسة مدنية 09/02/1984

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حاليًا - 2010 اإلدارة التنفيذية للمواد الزراعية – شركة األسمدة املتحدة السعودية
 حاليا - 2019 قطاع التأمين –شركة سحمة للتأمين التعاوني 

 حاليا - 2019 مراجعة القوائم املالية –مجموعة أنعام القابهة 
 2008 - 2010 إدارة االستثمارات املالية –شركة نسما القابهة 

 إدارة األصول وإدارة تطوير املنتجات والبحوث –شركة الخبير املالية 
 

2008 – 2006 
 

 2000 – 2006 مجموعة تمويل الشركات –مصرُ البحرين الشامل 
االستشارات الهندسية والتصميم واإلشراُ  –مركز مراد االستشار  الهندسي 

 الهندسي للمشاريع
2000 – 1989 

شركة أخرى أ  أو أ   )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاي كان  شكلها القانون

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
صفة 
 العهوية

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

مساهمة 
 مدرجة
 

رئيس 
اللجنة 
التنفيذية 
رئيس لجنة 

 بصفة شخصية

رئيس 
مجلس 
اإلدارة 
 مستقل

 التأمين
شركة سحمة للتأمين 

 التعاوني
1 



 
 

 االستثمار
مساهمة 
 مدرجة

عهو لجنة 
 املراجعة

 بصفة شخصية
من خارج 
 املجلس

تجزئة 
 األغذية

شركة مجموعة أنعام 
 القابهة

2 

مسؤولية 
 محدودة

 بصفة شخصية ال يوجد

عهو 
مجلس 
اإلدارة 
 تنفيذ 

املواد 
 الزراعية

شركة األسمدة املتحدة 
 السعودية

3 



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي الوليد بن خالد بن محمد آل الشيخ

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 28/06/1978

 العلمية للعهو املرشح املؤهحت) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ 
الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 سبكالوريو اقتصاد 2000 جامعة امللك سعود
Uni versi t y of  Manchest er 2004 2 ماجستير اقتصاد 
Uni versi t y of  Manchest er 2008 3 دكتوراه اقتصاد 

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 2012 -2011 مؤسسة النقد العربي السعود  -مساعد مدير االشراُ البنكي 
 2015-2012 مؤسسة النقد العربي السعود  -مدير االشراُ البنكي 

السكرتير التنفيذ  ملنظمة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
 افريقيا

2017-2020 

ركة أخرى أ  أو أ  ش )مدرجة أو غير مدرجة(العهوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى  ) د
 :أو اللجان املنبثقة منها كان  شكلها القانوني

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

 1 ال يوجد     



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي أنيس بن أحمد بن محمد موءمنه

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد م29/9/1963

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح) ب

 اسم الجهة املانحة

تاريخ 
الحصول 

على 
 املؤهل

 م املؤهل التخصص

 إدارة أعمال 1984 جامعة جورج واشنطن
ماجستير علوم اإلدارة الهندسية 

 مع مرتبة الشرُ
1 

 هندسة مدنية 1985 جامعة جورج واشنطن
بكالوريوس هندسة مدنية مع 

 مرتبة الشرُ
2 

 3 برنامج اإلدارة التنفيذية العليا إدارة أعمال 1995 جامعة كولومبيا

 القيادة العاملية 2000 جامعة هارفرد
البرنامج التنفيذ  لإلدارة 

 العاملية
4 

 القيادة العاملية 2014 جامعة وارتون
برنامج الرؤساء التنفيذين 

 العاملي
5 

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 م2020ديسمبر  - 2018ابريل  الرئيس التنفيذ  ملجموعة صافوال
 م2018مارس  - 2013يناير  الرئيس التنفيذ  ملجموعة سدكو القابهة

تدرج بعدة مناصب وصوالً الى منصب املدير  -مجموعة سامبا املالية
 العام اإلقليمي للمنطقة الغربية ومسؤول االئتمان األول

 م2012الى ديسمبر     1990من عام  

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

 

 صفة العهوية
 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

مساهمة 
 مدرجة

لجنة 
 املخاطر

ممثل 
املؤسسة 
العامة 

للتأمينات 

 1 البنك األهلي السعود  البنوك غير تنفيذ 



 
 

 االجتماعية

مساهمة 
 مدرجة

- 
ممثل 

مجموعة 
 صافوال

 غير تنفيذ 
السلع 

االستهحكية 
 الكمالية

 2 شركة هرفي

مساهمة 
 مدرجة

- 
ممثل 

مجموعة 
 صافوال

 غير تنفيذ 
التطوير 
 العقار 

 3 مدينة املعرفة االقتصادية

مساهمة غير 
 مدرجة

لجنة 
 املخاطر

بصفته 
 الشخصية

 مستقل
القطاع 
 الصحي

شركة مستشفى الدكتور 
 سليمان فقيه

4 



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي خالد عبدالله عبدالعزيز السويلم

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 1956/02/12

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة

تاريخ 
الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 زمالة ما بعد الدكتوراة مالية/اقتصاد 1991 جامعة هارفارد
 2 شهادة الدكتوراة اقتصاد 1989 بولدر/جامعة كلورادو
 3 ماجستير اقتصاد 1983 جامعة بوسطن
 4 بكالوريوس هندسة صناعية 1981 جامعة اريزونا

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 2013- 1991 كبير املستشارين ومدير عام االستثمار السابق بمؤسسة النقد
 مستمر-٢٠١٤ رئيس مجلس ادارة شركة اشمور السعودية

 ٢٠١٧-٢٠١٤ بجامعة هارفاردخبير بمعهد كيند  
 ٢٠١٩-٢٠١٧ خبير زائر بجامعة ستانفورد

أو أ  شركة أخرى أ   )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :كان  شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
 

صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

شركة 
 مساهمة

- 
بصفته 

 الشخصية
مجلس 
 ادارة 

 1 شركة اشمور السعودية استثمارات



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي راشد بن إبراهيم بن محمد شريف

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 09/12/1975

 العلمية للعهو املرشحاملؤهحت ) ب

 اسم الجهة املانحة

تاريخ 
الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 ماجستير إدارة األعمال 2009 جامعة األمير سلطان
جامعة امللك فهد للبترول 

 2 بكالوريوس اإلدارة املالية 1998 واملعادن

London business school 2010  3 برنامج القيادة 
IMD 2008  4 برنامج وحدات تمويل الشركات 

Chase Manhattan Bank 2000  برنامج Chase Manhattan Bank 5 لحئتمان 
 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حتى األن – 2021 شركة األهلي املالية الرئيس التنفيذ  وعهو مجلس اإلدارة
إدارة غير تنفيذ  ممثحً عن صندوق البنك األهلي السعود  عهو مجلس 

 االستثمارات العامة
 حتى األن -2018

الشركة السعودية للكهرباء عهو مجلس إدارة غير تنفيذ  ممثحً عن صندوق 
 االستثمارات العامة

 حتى األن – 2018

شركة االتصاالت السعودية عهو مجلس إدارة غير تنفيذ  ممثحً عن صندوق 
 االستثمارات العامة

 حتى األن – 2018

اكور انفست عهو مجلس إدارة غير تنفيذ  ممثحً عن صندوق االستثمارات 
 العامة

 حتى األن -2021

شركة البحر األحمر للسفن السياحية عهو مجلس إدارة غير تنفيذ  ممثحً عن 
 صندوق االستثمارات العامة

2020- 2021 

صندوق االستثمارات  -املحليةرئيس اإلدارة العامة لحستثمارات في الشركات 
 العامة

2017-2020 



 
 

الشركة  -العامة االستثماراتعهو مجلس إدارة غير تنفيذ  ممثحً عن صندوق 
 السعودية للتنمية واالستثمار العقار  )دار الهجرة(

2017-2018 

شركة  -العامة االستثماراتعهو مجلس إدارة غير تنفيذ  ممثحً عن صندوق 
 ةاالستثماريتحكم 

2017-2018 

شركة  -العامة االستثماراتعهو مجلس إدارة غير تنفيذ  ممثحً عن صندوق 
 سابك

2019-2020 

 2018-2020 عهو مجلس إدارة –مركز امللك عبدالله املالي  شركة إدارة وتطوير
 2017-2017 شركة الرياض املالية – الرئيس التنفيذ 

 2017-2013 الرياض املالية – مدير إدارة املصرفية االستثمارية للشركات
 2013-2006 هيئة السوق املالية – مدير إدارة التسجيل واإلدراج
 2006-2005 بنك البحد – مدير عحقات تمويل العمحء

 2005-1999 صندوق التنمية السعودية الصناعية -قسم االئتمان 
كة أخرى أ  أو أ  شر )و غير مدرجةمدرجة أ(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د

 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
صفة 
 العهوية

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

شركة 
 مساهمة

داخل  -مقفلة 
 اململكة

لجنة 
 املخاطر

الرئيس 
التنفيذ  وعهو 
 مجلس اإلدارة

 1 شركة األهلي املالية استثمار تنفيذ 

شركة 
مساهمة عامة 

داخل  –
 اململكة

- 

عهو مجلس 
إدارة ممثحً عن 
صندوق 
 االستثمارات
 العامة

غير 
 تنفيذ 

 2 الشركة السعودية للكهرباء الطاقة

شركة 
مساهمة عامة 

داخل  –
 اململكة

- 

عهو مجلس 
إدارة ممثحً عن 
صندوق 
 االستثمارات
 العامة

غير 
 تنفيذ 

 3 شركة اإلتصاالت السعودية االتصاالت

شركة 
مساهمة خارج 
 اململكة

- 
عهو مجلس 

 إدارة
غير 
 تنفيذ 

 4 شركة اكور انفست االستثمار



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي التونسي صالح مكي محمد بن زياد

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 24/09/1968

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة

تاريخ 
الحصول 

 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 البكالوريوس درجة األعمال إدارة 1991 سعود امللك جامعة

 1996 املتحدة اململكة - ريدنغ جامعة
 املالية األوراق

 االستثمار وخدمات
 2 املاجستير درجة

Harvard Business School - U.S.A 2003 
Private Equity & 
Venture Capital 

 3 التنفيذيين املديرين كبار دورة

INSEAD - Switzerland 2005 
Corporate 

Financial Strategy 
in Global Markets 

 4 التنفيذيين املديرين كبار دورة

 للعهو املرشحالخبرات العملية ) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حتى اآلن -2018 مجموعة الفيصلية –املدير التنفيذ  
 2018-2008 مجموعة الفيصلية –نائب الرئيس ومدير العمليات 

 2008-2002 مجموعة الفيصلية –املدير التنفيذ  للمالية 
 2002- 1998 مجموعة الفيصلية –مدير الخزينة 

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

 عهوية اللجان
طبيعة 
 العهوية

صفة 
 العهوية

 م اسم الشركة النشاط الرئيسي

شركة 
مساهمة 
 مدرجة

عهو اللجنة 
التنفيذية عهو 
لجنة  املكافأت 
والترشيحات 
 والحوكمة

بصفته 
 الشخصية

 1 البنك األهلي السعود  قطاع البنوك مستقل

 شركة قابهة
رئيس لجنة  
املكافأت 

بصفته 
 الشخصية

رئيس 
مجلس 

قطاع االستثمار 
 العقار 

 2 أوج شركة



 
 

 اإلدارة والترشيحات
شركة 
 استشارية

- 
بصفته 
 الشخصية

 3 ساكفيل شركة االستثمار قطاع مستقل

 شركة قابهة

رئيس لجنة  
املكافأت 
 والترشيحات
رئيس لجنة 
 االستثمار

بصفته 
 الشخصية

 4 القابهة الفانا شركة االستثمار قطاع مستقل

منصة 
 استثمارية

- 
ممثل 

الشخصية 
 اعتبارية

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

 5 كابيتل نواه شركة منصة استثمارية

شركة 
مساهمة 
 مدرجة

رئيس لجنة  
املكافأت 
 والترشيحات

 

 بصفته
 الشخصية

 العقار قطاع مستقل
 املعرفة مدينة شركة

 االقتصادية
6 

شركة 
استثمارية 
 مقفلة

- 
ممثل 

الشخصية 
 اعتبارية

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

قطاع إنتاج األدوية 
 والعقاقير

 7 أكستنيا شركة

شركة 
مساهمة 
 مقفلة

- 
ممثل 

الشخصية 
 اعتبارية

غير 
 تنفيذ 

قطاع تقنية 
 املعلومات

 8 أكستنشر شركة

شركة 
مساهمة 
 مقفلة

- 
ممثل 

الشخصية 
 اعتبارية

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

قطاع األجهزة 
 الطبية

 9 شركة فيليبس

شركة 
مساهمة 
 مقفلة

- 
ممثل 

الشخصية 
 اعتبارية

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

إنتاج العصائر 
 واأللبان

شركة الصافي دانون 
 10 املحدودة

شركة ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- 
 بصفته
 الشخصية

عهو 
مجلس 
 إدارة

قطاع تقنية 
 املعلومات

منصة رقمية لتقنية 
 11 املعلومات



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي زيد عبدالرحمن عبدالله القويز

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 18/11/1963

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
على تاريخ الحصول 
 املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 بكالوريوس محاسبة مالية 1987 جامعة امللك سعود

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 فيصل امللك مستشفى – التخطيط و امليزانية و املالية ادارة –كبير املحاسبين 
 التخصصي

1987-1990 

 عام مدير –بير مدير  املخاطر ك – االئتمان مدير –مدير عحقات الشركات 
 ساب - البريطاني السعود  البنك. الشركات

1990-2002 

 – االولية الطروحات – االصول ادارة –نائب العهو املنتدب )الوساطة لحسهم 
 العربية السعودية املحدودة HSBC –(  االعمال تطوير – املقاصة و الحفظ

2003-2007 

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

شركة 
مساهمة 
 مقفلة

رئيس لجنة 
األصول 

واملطلوبات 
و رئيس 
لجنة 

 املخاطر

بصفته 
 الشخصية

 مستقل
قطاع 

االستثمارات 
 املتعددة

شركة محمد إبراهيم السبيعي 
 ماسك -وأوالده لحستثمار 

1 

شركة 
مساهمة 
 مقفلة

عهو لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

 مستقل
القطاع 
 العقار 

 2 شركة وسط جدة الجديد

 جهة حكومية
عهو في 

لجنة 
 االستثمار

بصفته 
 الشخصية

 مستقل
القطاع 
 العقار 

 3 الهيئة العامة لعقارات الدولة



 
 

شركة 
مساهمة 
 مدرجة

عهو لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

 مستقل

قطاع 
التأمين 
 الصحي

شركة بوبا العربية للتامين 
 التعاوني

5 



 
 

 للعهو املرشح البيانات الشخصية)أ

 االسم الرباعي سعود بن سليمان بن عوض الجهني

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 11/11/1977

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

جامعة كنت )اململكة 
 1 ماجستير العلوم االكتوارية 2008 املتحدة(

جامعة كنت )اململكة 
 2 دبلوم عالي العلوم االكتوارية 2007 املتحدة(

 3 دبلوم العلوم االكتوارية 2003 مؤسسة مهنا )لبنان(

جامعة امللك فهد للبترول 
 4 بكالوريوس نظم معلومات إدارية 2001 واملعادن

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حتى اآلن – 2017أغسطس  املؤسسة العامة للتقاعد –التأمينية مساعد املحافظ للشؤون 
املؤسسة العامة  –مدير إدارة التخطيط والتطوير والدراسات

 للتقاعد
 2017أغسطس  - 2010فبراير 

 2010يناير  – 2001فبراير  سة العامة للتقاعداملؤس –اخصائي اكتوار 
كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د

 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

صفة 
 العهوية

 

 م اسم الشركة النشاط الرئيسي

مساهمة 
 مدرجة

رئيس 
مجلس 
اإلدارة / 
رئيس 
اللجنة 

 التنفيذية

ممثل 
للمؤسسة 

العامة 
 للتقاعد

غير 
 تنفيذ 

 1 شركة أسمنت تبوك تصنيع االسمنت

مساهمة 
 مدرجة

عهو 
مجلس 

ممثل 
للمؤسسة 

غير 
 تنفيذ 

املشاريع 
الصناعية 

 2 شركة التصنيع الوطنية



 
 

اإلدارة / 
رئيس لجنة 
الترشيحات 
 واملكافأت

العامة 
 للتقاعد

والكيماوية 
 والبتروكيماوية



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي سعيد بن محمد بن علي الغامد 

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 17/11/1963

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

جامعة امللك فهد للبترول 
 واملعادن

 1 بكالوريوس هندسة الحاسب اآللي  م1987

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 األن حتى – 2021ابريل  السعود  األهلي البنك –الرئيس التنفيذ  والعهو املنتدب 
 مارس 2021 – 2018مايو  رئيس مجلس إدارة البنك األهلي التجار 

 مارس 2021 -م 2018يوليو  رئيس مجلس إدارة األهلي كابيتال
 م2020م 2017  رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية  ) سمة (

 االن حتى –م 2017يناير  عهو مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
 م حتى االن2013 واشنطن -عهو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي 

عهو املجلس االستشار  اإلقليمي لشركة ماستر كارد ملنطقة الشرق 
 األوسط وافريقيا

 االن حتى –م 2013

 م2018 مايو –م 2013مارس  التجار  األهلي البنك في اإلدارة مجلس عهو –الرئيس التنفيذ  
 - إسطنبول – بنكاسي كاتيليم فاينانس تركيا بنك –رئيس مجلس إدارة 

 تركيا
 2020 –م 2015

 فاينانس تركيا بنك – التنفيذية اللجنة رئيس –نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 تركيا - إسطنبول – بنكاسي كاتيليم

 م2015ديسمبر م 2013مارس 

  السعودية العربية اململكة – الرياض –مستشار في الخبراء السعوديون 

 مستشار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعود 

 بنك األهلي التجار ال –مستشار رئيس مجلس اإلدارة 
 م2013 فبراير –م 2012يونيو 

 م2012م مارس 2007يوليو  الراجحي مصرُ –نائب الرئيس التنفيذ  
 م2012م مارس 2006 ماليزيا الراجحي مصرُ –عهو مجلس إدارة 
 م2012م مارس 2008 املالية الراجحي شركة –عهو مجلس إدارة 



 
 

 م2012 مارس –م 2009 تكافل الراجحي شركة –عهو مجلس إدارة 
 م2007يونيو  – 2003مايو  لحفراد املصرفية الخدمات مجموعة –املدير العام 

أ  شركة أخرى أ   أو) مدرجةأو غير  أخرى( مدرجةمجالس إدارة شركة مساهمة  يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاالقانوني  كان شكلها

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
صفة 
 العهوية

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

مساهمة 
 مدرجة

عهو 
اللجنة 
 التنفيذية

بصفته 
 الشخصية

 1 البنك األهلي السعود  البنوك تنفيذ 

ذات مسئولية 
 محدودة

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

بصفته 
 الشخصية

غير 
 تنفيذ 

انتاج 
أفحم 
 سنيمائية

 2 لإلنتاجرئيس مجلس إدارة مانجا 

 مؤسسة خيرية
عهو 
اللجنة 
 التنفيذية

بصفته 
 الشخصية

غير 
 تنفيذ 

مؤسسة 
 خيرية

 3 الخيرية عهو مجلس إدارة مسك

 هيئة حكومية
رئيس لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

 العقار مستقل
عهو مجلس إدارة الهيئة العامة 

 للعقار
4 



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي سلطان عبدالسحم إبراهيم عبدالسحم

١٩٨٤-٠٦-١٥ 

 
 الجنسية سعود  تاريخ امليحد

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة

تاريخ 
الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 م2020 جامعة كلية دبلن
-تأمين-قانون شركات

 مسؤولية مدنية -مالي
 1 دكتوراة في القانون

 2 ماجستير  في القانون املاليةقانون الخدمات  م2010 معهد إلينو  التقني
 3 بكالوريوس في القانون عام م2005 جامعة امللك عبدالعزيز

 م2007 هيئة سوق املال

لغة مكثفة عامة 
ولألعمال، مواد تأهيلية 

ما قبل مرحلة 
املاجستير، تدريب 
عملي في الهيئة 

 وبورصة لندن

 4 البرنامج التأهيلي للخريجين

 للعهو املرشحالخبرات العملية ) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 2005 -2003 مكتب ياسر بكر قزاز -متعاون ومحامي ومستشار قانوني متدرب 
 2007-2005 البرنامج التأهيلي لحملة البكالوريوس -متدرب بهيئة السوق املالية 

بي  مشعل العقيل للمحاماة بالتعاون مع حوراني  ومشاركوه إل إل
 كمستشار قانوني ومشارك

 م٢٠١١أوغست  ٢٢-مايو ٢٣

-والتأمين املخاطر إدارة قسم-اإلسحمي االقتصاد عهدمحاضر قانوني بم
   عبدالعزيز امللك جامعة

 حتى األن – 2013مارس 

أو أ  شركة أخرى أ   )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية

صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

 1 ال يوجد     



 
 

 للعهو املرشح البيانات الشخصية)أ

 االسم الرباعي سلطان محمد عبدالقادر قرامش

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 18/03/1988

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 ماجستير أكاديمي املحاسبة 2015 زجامعة املك عبد العزي
 2 سبكالوريو املحاسبة 2010 زامللك عبد العزيجامعة 

الهيئة السعودية للمحاسبين 
 املحاسبة القانونية SOCPA 2015القانونين 

زمالة هيئة املحاسبين 
 SOCPAالقانونين 

3 

معهد املراجعين الداخلين 
 2015 املتحدة تالواليا ياكاليفورن

املراجعة التدقيق 
الداخلي الرقابة و 
ة الحوكمة و إدار

 املخاطر

 CIA  4زمالة املراجعين الداخلين

جامعة مورجان الحكومية في 
والية ميرالند الواليات املتحدة 

 االمريكية
 5 باحث مرشح دكتوراه إدارة االعمال حتى االن  -2020 

جامعة والية واشنطن سياتل 
 اللغة االكاديمية 2019 الواليات املتحدة االمريكية

 ةبرنامج اللغة اإلنجليزي
 االكاديمية
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 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 الى االن 2020 مدير حسابات الشركة املتحدة الدولية للمواصحت )بدجت( شركة مساهمة سعودية
 5ومستشارون أحد أكبر  نمحاسبون قانونيو BDOمساعد مدير مراجعة في شركة 

 مكاتب محاسبة في العام
 2017الى  2015

وظائف مالية ومحاسبية في شركات سعودية في مجحت مختلفة منها شركة الفطيم 
 و كيل معدات فولو و شركة باتشي 

 2015الى  2011

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية

صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

 1 ال يوجد     



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي الرويلي عذيب بنت شيح

 الجنسية ةسعودي امليحدتاريخ  7/3/1966

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 بكالوريوس هندسة العمارة الداخلية 1987 جامعة امللك فيصل

 -الجامعة االمريكية في بيروت 
 2 ماجستير ، اإلدارة املاليةإدارة األعمال 1997 لبنان

ماساتشوستس معهد 
 3 ماجستير إدارة األعمال 2018 أمريكا - للتكنولوجيا

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حتى اآلن – 2019 لحستثمار وصاية شركة – التنفيذ  الرئيس
 2019 – 2018 السعودية أرامكو – العاملي التحليل إدارة مدير
 2017 – 2016 السعودية أرامكو – الخزانة املالية، املخاطر إدارة مدير
 2016 – 2008 السعودية أرامكو – ، الخزانةرإدارة االستثما قسم رئيس
 2007 – 2006  شركة خدمات أرامكو – الخزينة أمين
 2006 – 2005 السعودية أرامكو – املشاريع تمويل مالي، محلل

 2005 – 2002 أرامكو السعودية –متداول أسواق املال 
 2002 – 2000 السعودية أرامكو – األجنبية العمحت مالي، محلل
 2000 – 1998 السعودية أرامكو – املال أسواق متداول

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
صفة 

 العهوية

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

مساهمه 
 - مغلقه

 عن ممثل
 شخصية
 اعتبارية

 1 االستثمار إلدارة السعودية أرامكو االستثمار تنفيذ 



 
 

مساهمه 
 مغلقه

- 
 بصفته

 الشخصية
 2 االستثمارية حصانة شركة االستثمار مستقل 

مساهمه 
 - مغلقه

 عن ممثل
 شخصية
 اعتبارية

 3 لحستثمار وصاية شركة االستثمار تنفيذ  



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العودان

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 31/12/1959

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول على 

 املؤهل
 م املؤهل التخصص

 –معهد فلوريدا للتكنولوجيا 
 الواليات املتحدة األمريكية

 1 ماجستير علوم حاسب آلي م1985

الواليات  –جامعة جاكسونفيل 
 املتحدة األمريكية

 2 بكالوريوس علوم حاسب آلي م1984

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 م حتى اآلن2015 شركة كميت الصناعية –رئيس 
 م  حتى اآلن2013 مؤسسة بيت األمن -مالك ومدير 

 م2014 –م 2013 بنك الرياض –مستشار تقنية معلومات 
 م2013 –م 2011 بنك الرياض –نائب الرئيس التنفيذ  لتقنية املعلومات 

 م2011 –م 2010 بنك الرياض –مدير تنفيذ 
 م2009 –م 2000 بنك الرياض –مدير إدارة الحلول واألنظمة 

 م09/2000 –م  01/2000 بنك الرياض –مدير برنامج تطوير أنظمة الخزينة واالستثمار وتمويل التجارة 
مدير إعادة هندسة األنظمة في البنك السعود  املتحد خحل فترة االندماج 

 مع بنك القاهرة السعود 
 م1998 –م 1997

 م1997 –م 1995 البنك املركز  السعود  –مدير قسم تشغيل الحاسب اآللي 
 م1995 –م 1988 البنك املركز  السعود  –مبرمج نظم 
 م1988 –م 1986 شركة أرامكو –محلل نظم 

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منها كان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
صفة 

 العهوية
النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

مساهمة 
 مدرجة

اللجنة 
التنفيذية / 

بصفته 
 الشخصية

 1 الشركة التعاونية للتأمين التأمين مستقل



 
 

لجنة إدارة 
 املخاطر 

مساهمة 
 مدرجة

لجنة 
 املراجعة 

 2 البنك األهلي السعود  البنوك  - -

مساهمة 
 مقفلة 

لجنة 
 املراجعة 

- - 

إدراج 
وتداول 
األوراق 
 املالية

السوق املالية السعودية  
 )تداول(

3 

- 
اللجنة 

 التأسيسية 
بصفته 

 الشخصية
- 

بنك 
تمويل 

 حكومي

اللجنة التأسيسية لبنك 
املنشأت الصغيرة 

 واملتوسطة 
4 



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي عبدالله عبدالرحمن صعينين الرويس

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 25/10/1965

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول على 

 املؤهل
 م املؤهل التخصص

 –جامعة ديترويت ميرسي 
 امريكا

 1 ماجستير نظم معلومات 1997

 2 بكالوريوس محاسبة 1992 الرياض -جامعة امللك سعود 

 العملية للعهو املرشحالخبرات ) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 سنة 13 الرئيس التنفيذ  للمراجعة الداخلية بشركة موبايلي
 سنوات 7 مدير مراجعة واملراجع العام املساعد بشركة أرامكوا السعودية

 سنوات 8 مراجع داخلي بالبنك املركز  السعود  )ساما(
كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د

 أو اللجان املنبثقة منها  كان  شكلها القانوني
الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

 

صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

 مدرجة
لجنة 
 املراجعة

 بصفة شخصية

عهو 
مجلس 
أدارة  
 مستقل

 1 شركة بوان الصناعة

 غير مدرجة

لجنة 
املراجعة 
ولجنة 
معامحت 
األطراُ 
ذات الصلة 
وتهارب 
 املصالح

 بصفة شخصية

عهو 
مجلس 
أدارة  
 مستقل

 2 شركة أكوا باور الطاقة



 
 

 غير مدرجة
لجنة 
 املراجعة

 بصفة شخصية
عهو لجنة 
املراجعة 
 مستقل

 3 شركة وسط جدة الجديد العقار

 غير مدرجة
لجنة 
 املراجعة

 بصفة شخصية
عهو لجنة 
املراجعة 
 مستقل

 4 شركة روشن العقارية العقار

 غير مدرجة
لجنة 
 املراجعة

 بصفة شخصية
رئيس 
لجنة 
 املراجعة

التجارة 
 اإللكترونية

 5 شركة نون

 غير مدرجة
لجنة 
 املراجعة

 بصفة شخصية
رئيس 
لجنة 
 املراجعة

 6 شركة بوتيك للهيافة الهيافة

 
لجنة 
 املراجعة

 بصفة شخصية
عهو لجنة 
املراجعة 
 مستقل

 التقنية
الشركة السعودية لتقنية 

 املعلومات
7 



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي عمار بن عبدالواحد بن فالح الخهير 

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد م02/07/1963

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 -جامعة جورج واشنطن 
 أمريكا

 1 ماجستير اإلدارة الهندسية 1984

 -جامعة جورج واشنطن 
 أمريكا

 2 بكالوريوس الهندسة املدنية 1983

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حتى األن – 2021 البنك األهلي السعود  –رئيس مجلس اإلدارة 
 2021 – 2019 ا املاليةسامب مجموعة –رئيس مجلس اإلدارة 

 اآلن حتى – 2014 الخليجية األموال شركة –املدير العام 
 2018 – 2014 الفرنسي السعود  البنك –عهو مجلس اإلدارة 
 2019 – 2018 السعودية العربية ساكس جولدمان شركة –رئيس مجلس اإلدارة 
 2018 – 2008 السعودية ستانلي مورجان شركة –رئيس مجلس اإلدارة 

 2013 – 2000 مجموعة صافوال -اإلدارة عهو مجلس 
كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د

 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 
الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

 

 صفة العهوية
 

النشاط 
 الرئيسي

 م الشركةاسم 

مساهمة 
 مدرجة

اللجنة 
 التنفيذية

بصفته 
 الشخصية

 غير تنفيذ 
الخدمات 
املالية 

 والبنكية
 1 البنك األهلي السعود 

مساهمة 
 مدرجة

لجنة 
 الترشيحات
واملكافأت، 

 اللجنة

بصفته 
 الشخصية

 مستقل
السلع 

االستهحكية 
 األساسية

 2 شركة املراعي



 
 

 التنفيذية

مساهمة 
 مدرجة

اللجنة 
التنفيذية، 

لجنة 
 االستثمار

بصفته 
 الشخصية

 غير تنفيذ 

الصناعات 
الدوائية 

واملستلزمات 
 الطبية

الشركة السعودية للصناعات 
 الدوائية واملستلزمات الطبية

3 



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي غسان محمد عثمان كشمير 

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 01/11/1969

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة

تاريخ 
الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 سبكالوريو محاسبة م1998 جامعة امللك سعود

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

شركة برايس واتر هاوس  -مشرُ تدقيق حسابات خارجي 
 كوبرز

 م2006-6-14 –م 12/9/1998

 م24/3/2007 –م 2/10/2006 نك السعود  الفرنسيالب –أخصائي مكافحة غسل األموال 
 م31/3/2017 –م 1/5/2007 املالية السوق هيئة الشركات، حوكمة إدارة –مسنشار تنفيذ  

 تاريخه وحتى –م 31/3/2017 املؤسس واملدير العام ملكتب خبراء الحوكمة االستشار 
أ  شركة أخرى أ   أو) مدرجةأو غير  أخرى( مدرجةمجالس إدارة شركة مساهمة  يفالعهوية الحالية ) د

 :أو اللجان املنبثقة منهاالقانوني  كان شكلها

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
 

صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

 مدرجة
لجنة 

 املخاطر 
 بصفة شخصية 

عهو 
مجلس 
أدارة  

 مستقل 

 التأمين
شركة اتحاد الخليج األهلية 

 1 للتأمين التعاوني



 
 

 ية للعهو املرشحالبيانات الشخص)أ

 االسم الرباعي فهد عبدالله حامد الحويماني

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 30/12/1959

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول على 

 املؤهل
 م املؤهل التخصص

 1 دكتوراه علوم كمبيوتر )شبكات( 1997 أمريكا -جامعة بيتسبيرغ 

 أمريكا -جامعة بيتسبيرغ 
علوم كمبيوتر )هندسة  1992

 برمجيات(
 2 ماجستير

 3 ماجستير إدارة أعمال 1996 أمريكا -جامعة دايتون 

 4 بكالوريوس علوم كمبيوتر 1985 أمريكا -جامعة سنسناتي 

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حتى اآلن إباب للتسويقشركة منصة الرئيس التنفيذ  ل 
مستشار تقنية معلومات ومدير املركز الوطني للتصديق 

 الرقمي، وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت
2004 -2018 

 2001-2000 شركة زجول لحتصاالت –الرئيس التنفيذ  املكلف 
مدينة امللك  –محلل نظم ورئيس وحدة خدمات اإلنترنت 

 عبدالعزيز للعلوم والتقنية
1985 -2000 

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
 

صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

  ال يوجد     



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي مجتبى نادر محمد سعيد الخنيز 

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 1987/04/26

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول على 

 املؤهل
 م املؤهل التخصص

 1 ماجستير ةمحاسب 2009 امريكا -جامعة والية ميشيغان 
 2 سبكالوريو ةمحاسب 2014 امريكا -جامعة والية ميشيغان 

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 2019 -حتى اآلن  مدير تنفيذ  -  يةالداخل املراجعة مدير
 2019 - 2018 للتجارة العالم حياة

 2017 - 2016 مسؤول أول في قسم املراجعة الداخلية
 2015 -2015 مراجع معتمد

 2015-2014 مدير تنفيذ  -  يةالداخل املراجعة مدير
 2014 - 2010 مراجع حسابات في شركة ديلويت 

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية

صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

 1 ال يوجد      



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي ل بن عبد القادر بن حمزة كوشكنبي

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 04/06/1970

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة

تاريخ 
الحصول 

 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 –كلية إنسياد إلدارة األعمال 
 فرنسا

 م2021
 مجالس البرنامج الدولي ألعهاء

 اإلدارة
 1 تعليم تنفيذ 

 م2019 أمريكا –جامعة هارفرد 
وامللكية  ءاالستثمار الجر 

 الخاصة
 2 تنفيذ تعليم 

معهد ماساتشوستس للتقنية 
MIT – أمريكا 

 م2017
الشهادة املتقدمة للتنفيذيين في 

 اإلدارة واالبتكار والتقنية
 3 تعليم تنفيذ 

معهد ماساتشوستس للتقنية 
MIT – أمريكا 

 م2016
لتسريع ريادة األعمال  MITبرنامج 

 اإلقليمية 
 4 تعليم تنفيذ 

 5 تعليم تنفيذ  برنامج املالية للتطوير م2014 أمريكا –جامعة هارفرد 

 –جامعة كارنيجي ميلون 
 مريكاأ

 م2002
العمارة )تطبيقات الحاسب في 

 العمارة والتخطيط(
 6 دكتوراه

 م1997 أمريكا –جامعة كولورادو دنفر 
العمارة )تطبيقات الحاسب في 

 العمارة والتخطيط(
 7 ماجستير

 8 بكالوريوس هندسة معمارية م1993 جامعة أم القرى

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حتى اآلن – 2019 الشركة السعودية لحستثمار الجر ء- الرئيس التنفيذ  وعهو مجلس االدارة
 حتى اآلن - 2018 مجموعة اثال للمستثمرين املحئكيين - مؤسس ومستثمر محئكي

 حتى اآلن – 2019 شبكة ريادة االعمال العاملية( GEN)-رئيس مجلس االدارة  
جمعية االستثمار الجر ء بالشرق االوسط-عهو مجلس االدارة   اآلن حتى – 2019 
صندوق االبتكار بجامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية  -عهو لجنة االستثمار 

 )كاوست(
 اآلن حتى – 2020

الصندوق العربي لإلنماء  -اململكة( عهو مجلس إدارة الحساب الخاص )ممثل 
 االقتصاد  واالجتماعي

 اآلن حتى – 2020



 
 

مؤسسة األمير محمد بن  -عهو اللجنة التنفيذية لبرامج الزمالة والتدريب 
 سلمان الخيرية )مسك(

 اآلن حتى – 2017

الهيئة العامة للمنشأت املتوسطة  -عهو املجلس االستشار  الدولي 
 والصغيرة )منشأت(

2017 -2021 

 2020- 2016 جائزة امللك فيصل العاملية -عهو هيئة الجائزة 
 2021- 2017 شركة حاضنات ومسرعات االعمال )تقنية( -عهو املجلس االستشار  

مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله  -عهو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار 
 للموهبة واالبداع )موهبة(

2017 -2021 

 2019- 2018 شركة مونيتور ديلويت -مستشار 
 2018- 2019 وزارة االقتصاد والتخطيط -مستشار 

 2019- 2017 كلية األمير محمد بن سلمان لإلدارة وريادة االعمال -العميد املؤسس 
شركة اعمار املعارُ التابعة لشركة اعمار املدينة  -عهو مجلس االدارة 

 االقتصادية
2017 -2021 

 2018 - 2017 جامعة الباحة -الجامعة )بأمر ملكي على املرتبة املمتازة(  مدير

 2012- 2018 شركة واد  مكة للتقنية -نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار 
كة أخرى أ  كان  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجةأخرى (مجالس إدارة شركة مساهمة  يفالعهوية الحالية ) د

 أو اللجان املنبثقة منهاوني شكلها القان

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
صفة 

 العهوية

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

شركة 
 مساهمة

 ال يوجد
بصفته 

 الشخصية
 تنفيذ 

استثمار 
  الجر ء

وامللكية 
 الخاصة

الشركة السعودية لحستثمار 
 1 الجر ء



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي وليد بن سليمان عبد املحسن  أبانمي

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد م16/10/1966

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

الواليات –جامعة جنوب إلينو  
 1 دكتوراة إدارة األعمال 1997 املتحدة

الواليات  –جامعة إلينو  
 1990 املتحدة

إدارة نظم 
 املعلومات

 2 ماجستير 

الواليات –جامعة جنوب إلينو  
 3 بكالوريوس علوم كمبيوتر 1988 املتحدة

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حتى اآلن  1997من أكتوبر  مدير عام شركة املعرفة السعودية
 1997حتى أكتوبر  1994يناير  إدارة محافظ االستثمار الخاصة
 1994حتى يناير  1993فبراير  مركز أبانمي –مدير عام إدارة االستثمارات 

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى  ة في العهوية الحالي) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية

صفة 
 العهوية

 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

مساهمة 
 مغلقة

 شخصية -
غير 

 تنفيذ 
صناعة 
 العزل

 1 صناعة العزل العربيةشركة 

مساهمة 
 مغلقة

 شخصية -
غير 

 تنفيذ  
صناعة 
 اإلسفنج

 2 شركة  أبانمي الصناعية 

مساهمة 
 مغلقة

 شخصية -
غير 

 تنفيذ 

 
استثمارات 

 عامة
 3 شركة روافد الجود

مساهمة 
 مغلقة

 شخصية -
غير 

 تنفيذ 
بنك 

 استثمار
 شركة إشمور السعودية لحستثمار

 4 



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي يزيد بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 16/8/1403

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول على 

 املؤهل
 م املؤهل التخصص

 2004 جامعة امللك سعود
إدارة أعمال 
 ومحاسبة

 1 سبكالوريو

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

صندوق  – العامة لحستثمارات في الشركات املحليةرئيس اإلدارة 
 االستثمارات العامة

 حتى اآلن – 2021

 حتى األن– 2021 البنك األهلي السعود  –نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 2021- 2019 مجموعة سامبا املالية –نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 2020 – 2016 صندوق االستثمارات العامة – كبير اإلداريين
 2016 – 2015 صندوق االستثمارات العامة – معالي املشرُ مستشار

 2015 – 2014 هيئة السوق املالية -واالستحواذ مدير إدارة االندماج 
 2014 – 2013 هيئة السوق املالية - مستشار معالي الرئيس

 2012 – 2008 هيئة السوق املالية - أخصائي  أول في قسم االندماج واالستحواذ
 2008 – 2004 كوبرز ووترهاوس برايس -مستشار أول  

كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
صفة 
 العهوية

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

مساهمة 
 مدرجة

 بصفته الشخصية -
 غير

 تنفيذ 

الخدمات 
املالية 
 والبنكية

 1 البنك األهلي السعود 

مساهمة 
 مقفلة

 لجنة
 املكافأت
 والترشيحات

ممثل عن صندوق 
 االستثمارات العامة

 غير
 تنفيذ 

الحراسات 
 األمنية

الوطنية شركة ال
 2 للخدمات األمنية

مؤسسة  لجنة  ممثل عن صندوق  املؤسسة العامة  الطيران غير 3 



 
 

للخطوط الجوية العربية  تنفيذ  االستثمارات العامة املراجعة حكومية
 السعودية

مساهمة 
 مقفلة

لجنة 
 املراجعة

املؤسسة العامة ممثل عن 
للخطوط الجوية العربية 

 السعودية

 غير
 تنفيذ 

 4 طيران أديل الطيران

مساهمة 
 مقفلة

لجنة 
، االستثمار
 اللجنة
 التنفيذية

 االستثمار مستقل الشخصية بصفته
 املدني الطيران شركة

 5 القابهة

مساهمة 
 مقفلة

 لجنة
 املراجعة

ممثل عن صندوق 
 االستثمارات العامة

 غير
 تنفيذ 

 سوق املال
شركة السوق املالية 
 6 السعودية )تداول(

مساهمة 
 - مقفلة

ممثل عن 
 السعودية العربية الشركة 

 لحستثمار

 غير
 تنفيذ 

 اتصاالت
 استراتيجية

شركة ريتشارد أتياس 
 7 وشركائه



 
 



 
 

 للعهو املرشحالبيانات الشخصية )أ

 االسم الرباعي عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 13/04/1976

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1  البكالوريوسدرجة   محاسبة 1997 جامعة امللك فيصل، السعودية
جامعة كولورادو، الواليات 

 املتحدة االمريكية
 2 درجة املاجستير مالية 2001

 3  درجة الدكتوراه مالية 2005 جامعة نيوكاسل، بريطانيا

 الخبرات العملية للعهو املرشح) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 حتى اآلن- 2017 شركة ثراء لحستثمار اإلدار  –رئيس 
كة أخرى أ  أو أ  شر )مدرجة أو غير مدرجة(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د

 :أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 
الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

 صفة العهوية
 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

مشروع 
 حكومي

لجنة 
 الحوكمة
ولجنة 

املكافأت 
 والترشيحات

بصفته 
 الشخصية

 الصحة مستقل
مشروع شركة الصحة 

 وزارة ملكية –القابهة 
 الصحة

1 

مشروع 
 حكومي

عهو اللجنة 
 التأسيسية

بصفته 
 الشخصية

- 
السياحة 
 الزراعية

مشروع شركة السياحة 
 صندوق –الزراعية 

 العامة االستثمارات
2 

شركة 
 مساهمة

لجنة 
 املراجعة

 بصفته
 الشخصية

 3 شركؤؤة األندلس العقارية عقار مستقل

شركة 
 مساهمة

لجنة 
 الحوكمة

بصفته 
 الشخصية

 4 شركؤؤة بن داود القابهة تجزئة مستقل

شركة 
 مساهمة

لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

 ائتمان مستقل
الشركة السعودية 

 للمعلومات االئتمانية )سمة(
5 

شركة  رئيس لجنة  بصفته  خدمات  -  6 شركة ثقة لخدمات األعمال



 
 

 األعمال الشخصية الحوكمة حكومية
مركز 
 حكومي

عهو لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

 7 مركز األمن الوطني أمن -

 هيئة حكومية
عهو لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

- 

املحتوى 
املحلي 

واملشتريات 
 الحكومية

هيئة املحتوى املحلي 
 واملشتريات الحكومية

8 

مركز 
 حكومي

عهو لجنة 
املراجعة 
 واملخاطر

بصفته 
 الشخصية

 الطاقة -
مركز تنمية اإليرادات غير 

 النفطية
9 

شركة 
 حكومية

رئيس لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

- 
أمن 

 املعلومات
 10 شركة العلم ألمن املعلومات

 هيئة حكومية
رئيس لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

- 
الزكاة 
 والهرائب

 11 العامة للزكاة والدخلالهيئة 

شركة 
 مساهمة

عهو لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

 12 البنك األهلي السعود  البنوك -

شركة 
مسؤولية 
 محدودة

رئيس لجنة 
املراجعة 
واملخاطر 
 وااللتزام

بصفته 
 الشخصية

 الطيران -
شركة الخطوط السعودية 

 للشحن
13 

شركة 
مسؤولية 
 محدودة

رئيس لجنة 
املراجعة 
واملخاطر 
 وااللتزام

بصفته 
 الشخصية

- 
الخدمات 
 اللوجستية

شركة سال السعودية 
 للخدمات اللوجيستية

14 

مركز 
 حكومي

عهو لجنة 
املراجعة 
 واملخاطر

بصفته 
 الشخصية

 15 املركز الوطني للتخصيص التخصيص -

شركة 
 مساهمة

عهو لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

 االتصاالت -
 شركة اتحاد اتصاالت

 ""موبايلي
16 

 جهاز حكومي
عهو لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

 17 الطيران امللكي السعود  الطيران -

مركز 
 حكومي

عهو لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

 18 مركز دعم اتخاذ القرار املعلومات -



 
 

 البيانات الشخصية للعهو املرشح)أ

 االسم الرباعي خالد بن محمد بن سليمان الطويل

 الجنسية سعود  امليحد تاريخ 18/11/1963

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

جامعة تكساس إ  أند أم ، 
 الواليات املتحدة األمريكية

 1 دكتوراه علوم الحاسب األلي م1994

جامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن، الظهران ، اململكة 

 العربية السعودية
 2 ماجستير  علوم حاسب آلي م1989

جامعة أدنبرا، اململكة 
 املتحدة .

 3 ماجستير تنفيذ  إدارة األعمال م2006

جامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن، الظهران ، اململكة 

 العربية السعودية
 م1986

علوم وهندسة الحاسب 
 األلي

 4 بكالوريوس 

 للعهو املرشحالخبرات العملية ) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

صاحب الفكرة ومؤسس شركه العلم باململكة العربية السعودية 
 شركة العلم ألمن املعلومات -
 

2002 - 2011 

-OPMمدير برنامج التعاون التقني مع الواليات املتحدة األمريكية 
MOI – وزارة الداخلية 
 

 2010 نوفمبر – 2009يناير  

 وزارة الداخلية –مدير عام مركز املعلومات الوطني 
 

 2009يناير  -- 2000ديسمبر 

جامعة امللك فهد -عميد كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي 
 للبترول واملعادن

 2000ديسمبر  -م 1998أغسطس 

جامعة امللك فهد للبترول -رئيس قسم هندسة الحاسب اآللي 
 واملعادن

 
 1998يوليو –م 1996سبتمبر 

 باحث مشارك
 

 1994ديسمبر  -- 1992سبتمبر 



 
 

أو أ  شركة أخرى أ  ) مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى( مدرجة أو غير مدرجة يفالعهوية الحالية ) د
 :أو اللجان املنبثقة منهاكان شكلها القانوني 

الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

 صفة العهوية
 

النشاط 
 الرئيسي

 م اسم الشركة

شركة 
 مساهمة

- 
بصفته 

 الشخصية
 االئتمان غير تنفيذ 

الشركة السعودية 
 للمعلومات االئتمانية )سمة(

1 

شركة 
 مساهمة

- 
بصفته 

 الشخصية
 2 ناقل شحن مستقل

 - وكالة
بصفته 

 الشخصية
 االئتمان غير تنفيذ 

وكالة سمة للتصنيف االئتماني 
 "تصنيف"

3 

شركة 
 مساهمة

- 
بصفته 

 الشخصية
 4 تسهيل تمويل مستقل



 
 

 املرشحالبيانات الشخصية للعهو )أ

 االسم الرباعي علي بن سليمان بن عايد العائد

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 01/02/1957

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 بكالوريوس محاسبة ١٩٧٩ جامعة امللك سعود، السعودية

 للعهو املرشح الخبرات العملية) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

مؤسسة النقد العربي  -مدير عام الرقابة على شركات التأمين 
 السعود 

2013 -2017 

محذ  -الرئيس التنفيذ  وعهو اللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار 
 للتأمين وإعادة التأمين

2008 -2013 

السعودية  -نائب الرئيس التنفيذ  وكبير املسؤولين املاليين 
 للكهرباء

2006 -2008 

 2006 - 1994 التعاونية للتأمين -املدير املالي 
 1994- 1990 املوارد املحدودة -املدير املالي واإلدار  

 1990- 1980 سابك -مدير إدارة االعتمادات والوثائق 
أ  شركة أخرى أ  أو ) مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى( مدرجة أو غير مدرجة يفالعهوية الحالية ) د

 :أو اللجان املنبثقة منهاالقانوني  كان شكلها
الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

طبيعة 
 العهوية

صفة 
 العهوية

 
 م اسم الشركة النشاط الرئيسي

شركة 
 مساهمة

ورئيس لجنة 
االستثمار 

وعهو اللجنة 
 التنفيذية

بصفته 
 الشخصية

 1 اإلنماء طوكيو مارين مالي مستقل

شركة 
 مساهمة

عهو لجنة 
 املراجعة

بصفته 
 الشخصية

 2 اسمنت تبوك إسمنت مستقل



 
 

 و املرشحالبيانات الشخصية للعه)أ

 االسم الرباعي عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز العتيقي

 الجنسية سعود  تاريخ امليحد 30/04/1968

 املؤهحت العلمية للعهو املرشح ) ب

 اسم الجهة املانحة
تاريخ 

الحصول 
 على املؤهل

 م املؤهل التخصص

 1 بكالوريوس محاسبة 1990 جامعة امللك سعود

 للعهو املرشحالخبرات العملية ) ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 2015- 2009 هيئة السوق املالية -مدير عام 
مكتب عبدالعزيز العتيقي محاسبون ومراجعون  -مالك 

 قانونيون
 حتى اآلن – 1437

 سنة 18 سابك -مدير إدار ة األسهم )آخر منصب( 
كة أخرى أ  أو أ  شر )غير مدرجة مدرجة أو(مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى   يفالعهوية الحالية ) د

 أو اللجان املنبثقة منهاكان  شكلها القانوني 
الشكل 
 القانوني
 للشركة

عهوية 
 اللجان

 طبيعة العهوية
صفة 
 العهوية

 
 م اسم الشركة النشاط الرئيسي

شركة 
 مساهمة

لجنة 
 مراجعة

بصفته 
 الشخصية

- 
تصنيع مواد 

 التعبئة والتغليف
 1 شركة فيبكو
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 وشركاهم )محاسبون قانونيون(شركة ارنست ويونغ 
 شركة تضامنية 

 الدور الثالث عشر  –برج طريق الملك 
 طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك(

 1994ص.ب 
 21441جدة 

 المملكة العربية السعودية 
 الرياض  – المركز الرئيس 

 

 

 

  لمساهمين فيإلى اتأكيد محدود تقرير 
 السعوديالبنك األهلي 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )سابقا: البنك األهلي التجاري(

 

مر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع ادناه  أإذا كان قد لفت انتباهنا  لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما
 .أدناه اليها المشار الصلة  ذات للضوابط قاوف الجوهرية،  النواحي كافة من ،سليم بشكل إعداده يتم لم"( )"الموضوع

 :الموضوع

  ادارة  مجلس  رئيس  من   والمقدم(  1لملحق  ا)  المرفق   بالتبليغ  الموضحة  المالية  بالمعلومات  المحدود  التأكيد  ارتباط  موضوع  يتعلق
األعمال والعقود التي يكون ألحد   عن  يةالعاد  العامة  الجمعية  الى  "(البنك")  سابقا: البنك األهلي التجاري()السعودي    األهلي  البنك

 مارس 28 إلىم 2020 يناير 28 من الفترة خالل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيهاالبنك أعضاء مجلس إدارة 

  .من نظام الشركات (71)لمتطلبات المادة  ا  وفق وذلك م،2021

 :الصلة ذات الضوابط

 .(2015 –  هـ1437) واالستثمار التجارة وزارة عن الصادر الشركات نظام من (71) المادة •

  .(1لملحق ا) العادية العامة الجمعية إلى البنك إدارة مجلس رئيس من المقدم التبليغ •
البنك عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس إدارة  البنك إدارة مجلس أعضاء من  المقدمة اإلقرارات •

 مباشرة.مصلحة شخصية مباشرة أو غير 
 م.  2021 مارس 28م إلى  2020يناير  28من  للفترةللبنك السجالت المحاسبية  •

 :اإلدارة مسؤولية

  ومسؤولة   الصلة،  ذات  للضوابط  وفقا  اعاله  الموضوع  فقرة  في  الواردة  لمعلوماتا  وعرض  عدادإ   عن  المسؤولة  هي  البنك  إدارة  إن

  تراها  التي الداخلية الرقابة أنظمة تطبيق عن  المسؤولة  هي اإلدارة إن  كما. الضوابط تلك تطبيق اساليب اختيار عن أيضا
 ناتجة كانت سواء جوهرية، تحريفات اية  من وخلوها اعاله الموضوع فقرة في الواردة لمعلوماتا وعرض عداد إل ضرورية

واالحتفاظ بسجالت كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف واألحداث    المالئمة  الضوابط  وتطبيق  واختيار  خطأ،  أو   غش  عن
 ذات الصلة. 

 مسؤوليتنا:

الدولي ار يللمعتأكيد الذي قمنا به وفقا إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعاله بناء على ارتباط ال

المعتمد "،  ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية( "3000)  رتباطات التأكيدال

 .البنكفي المملكة العربية السعودية، والشروط واالحكام المتعلقة بهذا االرتباط التي تم االتفاق عليها مع ادارة 

بداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على  لقد ُصممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس إل

ر مستوى معقول من التأكيد. تعتمد اإلجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود جميع األدلة المطلوبة لتوفي

تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا باالعتبار فاعلية انظمة الرقابة الداخلية عند  

 م تأكيد حول فعالية تلك االنظمة.تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمما لتقدي

 الجودة:قابة االستقاللية ور

التي تأسست سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، و لقواعد لقد التزمنا باالستقاللية والمتطلبات األخرى 

 على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. 

الجودة بما في ذلك السياسات  لرقابة وبالتالي نحافظ على نظام شامل  (،1رقابة الجودة )الدولي لمعيار الكما نقوم بتطبيق 
 بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.واإلجراءات الموثقة بشأن االلتزام 

mailto:ey.ksa@sa.ey.com
http://www.ey.com/mena



