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 جدول األعمال

 
 م31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  .1

 م31/12/2020المنتهية بتاريخ التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية  .2
 م 31/12/2020التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  .3

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة   .4
 .م 31/12/2020المالية المنتهية في 

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة  .5
المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من  

 .م وتحديد اتعابهم2022م والربع األول من العام المالي 2021العام المالي 

ألف لاير سعودي كمكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة    918التصويت على صرف مبلغ  .6
 م 31/12/2020عن السنة المالية المنتهية في 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة )طرف ذو عالقة( المتمثلة   .7
في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل  
محفظة   حماية  خدمات  إتفاقية  البنك،  لمنسوبي  الجماعي  التأمين  خدمات  إتفاقية  العقاري، 

البنك،الق بمنسوبي  الخاصة  اإلدارة    اءعضوالتي أل    روض  بن    مجلس  المهندس عبدالمجيد 
مصلحة  و األستاذ خالد بن عثمان العثمان    المهندس زياد بن طارق أبا الخيلو  ابراهيم السلطان

علماً بأن إجمالي مبلغ التعامالت التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ  فيها.    غير مباشرة
   )مرفق(  ألف لاير سعودي دون شروط تفضيلية.  141,919

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة لألسواق المالية )طرف   .8
المهندس  و  المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان مجلس اإلدارة  اءعضوالتي أل  ذو عالقة( 

علماً بأن  فيها. مصلحة غير مباشرةو األستاذ خالد بن عثمان العثمان  زياد بن طارق أبا الخيل
ألف لاير سعودي      9,941غإجمالي مبلغ التعامالت التي تمت مع الشركة في العام السابق بل

 )مرفق( دون شروط تفضيلية. 



 

 

 

 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة   .9
  اءعضوالتي أل    بالكامل لبنك الجزيرة )طرف ذو عالقة( المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين،

و   المهندس زياد بن طارق أبا الخيلو المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان مجلس اإلدارة 
علماً بأن إجمالي مبلغ التعامالت التي فيها.  مصلحة غير مباشرةاألستاذ خالد بن عثمان العثمان  

ألف لاير سعودي دون شروط    2,785تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ  
 ( )مرفقتفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ صقر   .10
مقابل    والتي له مصلحة مباشرة فيها  وثائق تأمين فردية  المتمثلة في      بن عبداللطيف نادرشاه

دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعامالت التي تمت معه في   وذلكأقساط سنوية  
 )مرفق(  ألف لاير سعودي.  8العام السابق بلغ 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ خالد   .11
مقابل أقساط     والتي له مصلحة مباشرة فيها وثائق تأمين فردية  المتمثلة في بن عثمان العثمان 

دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعامالت التي تمت معه في العام    وذلك سنوية  
 )مرفق( ألف لاير سعودي.  40ق بلغ الساب

عضواً ) غير    عبداالله إبراهيم القاسمي  مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/  التصويت على قرار   .12
إبتداًء من تاريخ تعيينه في   م إلكمال دورة المجلس  2021-05-30تنفيذي( بمجلس اإلدارة 

م. وفقاً إلتفاقية اإلندماج. ) مرفق السيرة  2022-07-01حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 
 الذاتية(

عضواً ) غير    اشرف عدنان بسيسو   التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/   .13
إبتداًء من تاريخ تعيينه في   م إلكمال دورة المجلس  2021-05-30تنفيذي( بمجلس اإلدارة 

م. وفقاً إلتفاقية اإلندماج. ) مرفق السيرة  2022-07-01حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 
 الذاتية(

عضواً )مستقل(    إبراهيم محمد الحرابي  تصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/  ال .14
م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ 2021-05-30بمجلس اإلدارة إبتداًء من تاريخ تعيينه في  

خلفاً للعضو السابق األستاذ سيف اليزن بن أحمد  م.2022-07-01إنتهاء الدورة الحالية في  
 (للمرشح ) مرفق السيرة الذاتية  )عضو مستقل(  )رحمه هللا(

األستاذ/   .15 بتعيين  اإلدارة  مجلس  قرار  على  المسند    التصويت  مسند  غير  نايف   ( عضواً 
إبتداًء من تاريخ تعيينه في   م إلكمال دورة المجلس  2021-05-30تنفيذي( بمجلس اإلدارة 

خلفاً للعضو السابق المهندس زياد بن    م.2022-07-01حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في  
 (للمرشح ) مرفق السيرة الذاتية)عضو غير تنفيذي(   طارق أبا الخيل
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   م2020-12-31ة املنتهية بتاريخ املالي  السنةعن للجمعية العامة للشركة تقرير لجنة املراجعة  

 

 املحترمين      السادة مساهمي شركة الجزيرة تكافل  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة,,,, 

 

م. ناقشت خاللها عدد من املوظوعات وإتخذت  2020-12-31إلى  2020إجتماعات منذ بداية  ثمانية عقدت لجنة املراجعة بشركة الجزيرة تكافل 

 من التوصيات والقرارات. 
ً
 عددا

 

 املهام واملسئوليات الرئيسية:  •

 تكون اللجنة مسؤولة أمام مجلس إدارة الشركة وتساعدها في القيام بمسئولياته ومن أهمها مايلي:

 للرقابة الداخلية وااللتزام.ضمان وضع نظام فعال  .1

 دراسة القوائم املالية األولية والسنوية والتأكد من صحتها قبل عرضها على املجلس.   .2

ة بها متابعة وتقييم خطة عمل املراجعين الخارجين وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة االلتزام والتأكد من فعالية أداء األعمال واملهام املنوط .3

 وفعالية كل منها على حد  وتقييم مستوى كفاءة

 

 
 

 

 

االجتماع السابعاالجتماع السادساالجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول
االجتماع السنوي 

مع مجلس اإلدارة

12/2/202016-03-202015-06-202016-08-20202/11/20203/11/202015-12-202029-12-2020

2√√√√×√√√

3√√√√√√√√

عدد االجتماعات ثمانية اجتماعات

 مستقلرئيس اللجنة

عضو خارج المجلس

األستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة

األستاذ/ عادل بن صالح الحوار

األستاذ/ محمد بن علي 

العماري

√√    √√√√√√

االسم
طبيعة 

العضوية
صفة  العضوية

1



 
 

 

 

 م: 2020تقییم لجنة املراجعة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية للشركة لعام 

وتقارير التدقيق   قامت لجنة املراجعة بمراجعة تقارير مختلفة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية واألنظمة بما في ذلك القوائم املالية وتقارير املخاطر

من اإلدارة  الداخلي وتقارير إدارة اإللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. كما تضطلع اللجنة بمراجعة ومتابعة الخطط التصحيحية املعروضة 

تماعات ورفع املسائل  التنفيذية وإبداء الرأي املستقل ملجلس اإلدارة عن مدى كفايتها وفعاليتها. ويتم توثيق مناقشات اللجنة وقراراتها في محاضر اإلج

وخالل هذا العام عقد أعضاء لجنة املراجعة اجتماعات مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي ونائب   .التي تتطلب اإلهتمام إلى مجلس اإلدارة بشكل دوري

يين، وإدارة تقنية املعلومات، وكذلك رئيس  الرئيس للعمليات ورئيس إدارة املخاطر ورئيس إدارة اإللتزام وممثلي اإلدارة املالية ومراجعي الحسابات الخارج 

ا تقارير  اللجنة  تلقت  كما  اللجنة.  اهتمام  تتطلب  التي  املسائل  بشأن  حيث اطلعت على آخر املستجدات  وغيرها.  اإللكتوارية  الخدمات  لتدقيق  إدارة 

لصادرة خالل العام وراجعت خطط عمل لإلدارة للمسائل الداخلي وتقارير الجهات الرقابية إضافة إلى تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين لإلدارة ا

ة وإجراءات  التي تم رفعها والتأكد من استيفاء املتطلبات حسب الخطة املعمول بها. قامت لجنة املراجعة أيضا بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلي

كانت اإلدارة قد  اإللتزام بسياسة اإللتزام في شركة الجزيرة تكافل واملتطلبات التنظيمية وال إذا  قانونية ذات الصلة في اململكة العربية السعودية وما 

لية هذه  استوفت واجبها بإيجاد نظم رقابة داخلية فعالة والسعي للحصول على تأكيد مستقل عن طريق إدارة التدقيق الداخلي لتقييم مدى كفاية وفعا

 .الضوابط الداخلية

 توصيات لجنة املراجعة 

 للمادة التسعون من الئحة حوكمة الشركاتال يوجد توصيا           
ً
 .ت جوهرية مقدمة من لجنة املراجعة في شركة الجزيرة تكافل تعاوني تنفيذا

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحتوي هذا المرفق على 

 
 
 

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية   .1
المالية للربع الثاني والثالث   لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

المالي   العام  المالي  2021والسنوي من  العام  األول من  والربع  وتحديد  2022م  م 
  .اتعابهم
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 م   2021 مايو 25   :التاريخ

   ACR-21-04رقم   : 

 الموقرين                                                      مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني السادة 

   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،،

 

 م 1220لعام  لمراجعين الخارجيينا توصية بتعيينالموضوع: 

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن    55المادة رقم    و   ،البنك المركزي السعوديالصادرة عن    المراجعة   ان الئحة لج  من  49المادة رقم    علىبناءاً  

الجمعية العمومية إلثنين من المراجعين الخارجيين المرخصين لمراجعة  تعيين   تتطلبوالتي  من النظام األساس للشركة 39المادة  و ،هيئة السوق المالية

ين تنتهي بتاريخ  وائم المالية للشركة وتحديد أتعابهم بناًء على توصية من لجنة المراجعة، وحيث أن اإلتفاقيات المبرمة مع المراجعين الخارجيين الحاليالق

المقدمة من كافة 31/03/2021 العروض  اللجنة بالحصول على عدد من العروض من شركات المحاسبة المعتمدة وتمت دراسة    الجوانب  م، فقد قامت 

 م:  2022/ 31/03إلى  1/04/2021ليتسنى للجمعية إختيار إثنين منهم لمراجعة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة خالل الفترة من   )الفنية والمالية( 

 المراجعين الخارجيين المرشحين للجمعية العمومية:

 األتعاب اسم الشركة  #

 460,000 وشركاه محاسبون قانونيونشركة الدكتور محمد العمري  1

075 شركة برايس وترهاوس كووبرز  2 ,000 

075,393 العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون  3  

000715, شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 4  

 PKF 320,000شركة البسام وشركاؤه  5

 

 الموصى بهم من قبل لجنة المراجعة:المراجعين الخارجيين المرشحين 

ا اللجنة  توصي   أسمائهم بترشيح  التالية  الخارجيين  لعام    لمراجعين  المراجعين  أتعاب  بأن  علماً  للتصويت  العامية  الجمعية  على  بلغت    2020لعرضهم 

 :  اير  730,000
 

 2021األتعاب  اسم الشركة  #

 اير   393,750  العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون  1

 اير  715,000  شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 2

 اير  1,108,750 اإلجمالي

 

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير ،،،،، 

 
 
 

 

 

 خليفة بن ناصر الخليفة 

رئيس لجنة المراجعة و عضو مجلس اإلدارة   

 شركة الجزيرة تكافل تعاوني

 

Khalifa



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشرالسابع إلى البند الحادي  البند البنود من  يحتوي هذا المرفق على  

 
 
 

 وو عالقة وأطراف ذالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة   .1
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ذو عالقة(   .7 )طرف  الجزيرة  وبنك  الشركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  التصويت 
الجماعي  التأمين  إتفاقية  الشخصي،  التمويل  لمحفظة  الجماعي  التأمين  وثائق  في  المتمثلة 
خدمات   إتفاقية  البنك،  لمنسوبي  الجماعي  التأمين  خدمات  إتفاقية  العقاري،  التمويل  لمحفظة 

البنك، مجلس اإلدارة  المهندس    اءعضوالتي أل    حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي 
و األستاذ خالد بن عثمان   المهندس زياد بن طارق أبا الخيلو  عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان 

علماً بأن إجمالي مبلغ التعامالت التي تمت مع البنك في  فيها.    حة غير مباشرةمصلالعثمان  
   )مرفق(  ألف لاير سعودي دون شروط تفضيلية.   141,919العام السابق بلغ 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة لألسواق المالية )طرف   .8
المهندس  و  دارة  المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطانمجلس اإل اءعضذو عالقة(  والتي أل

علماً بأن  فيها. مصلحة غير مباشرةو األستاذ خالد بن عثمان العثمان  زياد بن طارق أبا الخيل
ألف لاير سعودي      9,941غإجمالي مبلغ التعامالت التي تمت مع الشركة في العام السابق بل

 )مرفق( دون شروط تفضيلية. 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة   .9
  اءعضوالتي أل    بالكامل لبنك الجزيرة )طرف ذو عالقة( المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين،

و   المهندس زياد بن طارق أبا الخيلو مجلس اإلدارة  المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
علماً بأن إجمالي مبلغ التعامالت التي فيها.  مصلحة غير مباشرةستاذ خالد بن عثمان العثمان  األ

ألف لاير سعودي دون شروط    2,785تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ  
 )مرفق( تفضيلية.

اإلدارة األستاذ صقر  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس   .10
مقابل    والتي له مصلحة مباشرة فيها  المتمثلة في  وثائق تأمين فردية    بن عبداللطيف نادرشاه

دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعامالت التي تمت معه في   وذلكأقساط سنوية  
 )مرفق(  ألف لاير سعودي.  8العام السابق بلغ 

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ خالد  التصويت على  .11
مقابل أقساط     والتي له مصلحة مباشرة فيها وثائق تأمين فردية  بن عثمان العثمان  المتمثلة في

دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعامالت التي تمت معه في العام    وذلك سنوية  
 )مرفق( لاير سعودي.   ألف 40السابق بلغ 
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( السيرة الذاتية  1نموذج رقم )   

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح 

القاسمي  محمد   عبداإلله إبراهيم  االسم الرباعي  

12/12/1954  الجنسية   بحريني  تاريخ الميالد 

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 م المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

بريطانيا  - جامعة شمال لندن  تخطيط المنشئات   1991 
 الصحية 

ماجستير درجة    1 

بريطانيا  -جامعة ماري كوين  ريوس و بكالدرجة   الهندسة المدنية  1981   2 

البحرين  - الكلية اإليرلندية الملكية للجراحين   3 دبلوما  إدارة العناية الصحية  1994 

 ج ( الخبرات العلمية للعضو المرشح 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

عاما   37 الهندسة واإلقتصاد  

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

الشكل القانوني  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية  
الشخصية ،  )بصفته 

ممثل عن شخصية  
 اعتبارية ( 

صفة العضوية  
)تنفيذي ، غير  

 تنفيذي ، مستقل ( 

النشاط  
 الرئيس 

 م اسم الشركة

شركة مساهمة  

 بحرينية مقفلة 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  

 والحوكمة 

مجموعة سوليدرتي  شركة   شركة قابضة   غير تنفيذي  بصفته الشخصية  

   القابضة 

1 

  مساهمة   شركة 

نيةيبحر  

لجنة التدقيق والحوكمة وإدارة  

 المخاطر  

 لجنة التشريحات والمكافآت  

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب   شركة قابضة   مستقل غير تنفيذي  بصفته الشخصية  

البحرين  -  

2 

شركة مساهمة  

 بحرينية مقفلة 

أي بي كابيتال ش.م.ب )مقفلة(   اإلستثمار  مستقل غير تنفيذي  بصفته الشخصية   ال يوجد 

البحرين  -  

3 

شركة مساهمة  

 بحرينية مقفلة 

عضو لجنة المخاطر ورئيس لجنة  

 الترشيحات والمكافآت  

  - بنك اإلثمار ش.م.ب ) مقفلة( بنك مستقل غير تنفيذي  بصفته الشخصية  

 البحرين 

4 

المخاطر ولجنة تقنية  لجنة  شركة محدودة 

 المعلومات 

ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 

باكستان  - بنك فيصل  بنك غير تنفيذي   5 

شركة مساهمة  

 بحرينية مقفلة 

 6 نسيج ش.م.ب ) مقفلة(   العقارات  مستقل غير تنفيذي  بصفته الشخصية   رئيس لجنة التدقيق 
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( السيرة الذاتية  1نموذج رقم )   

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 االسم الرباعي  أشرف عدنان نورالدين بسيسو

02/03  /1968  الجنسية   بحريني   تاريخ الميالد  

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 م المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

 1 ماجستير االدارة والنظم المعلوماتية  1992 جامعة لندن لالقتصاد ،المملكة المتحدة 

الواليات   – جامعة سوثرن ميثودست 

 المتحدة األمريكية

الهندسة المدنية مع تخصص   1989

الرياضيات التطبيقية  

 والشؤون المالية

 2 بكالوريوس 

المملكة المتحدة معهد التأمين القانوني في  عضو مشارك في معهد التأمين القانوني   التأمين   1992 

 في المملكة المتحدة  
3 

الواليات   – معهد المحاسبين اإلداريين 

 المتحدة 

عضو مشارك في معهد المحاسبين   المحاسبة   2004

الواليات المتحدة   –اإلداريين   
4 

ية للعضو المرشح ج ( الخبرات العمل  

الخبرة مجاالت   الفترة  

عاماً   30خبرة تتجاوز  التأممين والخدمات المالية    

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

الشكل القانوني  
 للشركة 

العضوية  طبيعة  عضوية اللجان 
)بصفته الشخصية ،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية ( 

صفة العضوية  
)تنفيذي ، غير  

 تنفيذي ، مستقل ( 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

محدودة   ذات مسؤولية   ال يوجد  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 اإلستثمار   تنفيذي 

  -سوليد فينشرز ذ.م.م  

 البحرين 
1 

محدودة  ذات مسؤولية   ال يوجد  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
البحرين   -تال ذ.م.م يسوليد كاب اإلستثمار   تنفيذي  

2 

شركة مساهمة مدرجة  

 عامة  

عضو لجنة الحوكمة  

واللجنة التنفيذية /  

 اإلستثمار 

ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
األردن   -الشرة األولى للتأمين التأمين  غير تنفيذي   

3 

شركة مساهمة بحرينية )  

مدرجة في بورصة  

 البحرين(  

رئيس اللجنة التنفيذية  

وعضو لجنة  

الترشيحات  

 والمكافآت  

ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 سوليدرتي البحرين ش.م.ب  التأمين  تنفيذي

4 

شركة مساهمة بحرينية )  

مدرجة في بورصة  

 البحرين( 

 عضو اللجنة التنفيذية  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 بنك البحرين والكويت  بنك غير تنفيذي 

5 

 التأمين  غير تنفيذي  بصفته الشخصية  ال يوجد  شركة تضامن 
الصندوق العربي لتأمين  

 أخطار الحرب ) أورس(  

6 

شركة مساهمة بحرينية )  

 مقفلة(  
 رئيس اللجنة التنفيذية 

ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
البحرين  - للتأمين المتحدة  التأمين  غير تنفيذي   

7 
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( السيرة الذاتية  1نموذج رقم )   

 
 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 االسم الرباعي  إبراهيم بن محمد بن الحسن الحرابي 

 10 /70/1375  الجنسية   سعودي   تاريخ الميالد  

 
 المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 
 م المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

 1 دبلوم عالي رقابة مالية  رقابة مالية  1982 معهد اإلدارة العامة 

 2 بكالوريوس شريعة  شريعة  1980 جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 
 الخبرات العلمية للعضو المرشح 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة التدقيق الداخلي في بنك الجزيرة    2008-2018  

المملكة المتحدة  – لندن – مكتبإرنست و يونغ   –مدقق تقنية معلومات   1994-1995  

 
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو  

 اللجان المنبثقة منها : 

عضوية   الشكل القانوني للشركة 
 اللجان 

طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية ،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية ( 

صفة العضوية  
)تنفيذي ، غير  

 تنفيذي ، مستقل ( 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 التأمين    بصفته الشخصية  لجنة المخاطر  مساهمة مدرجة 
شركة الجزيرة  

 تكافل تعاوني 
1 

رئيس لجنة   مساهمة مغلقة 

 المراجعة 
إتصاالت وتقنية   مستقل بصفته الشخصية 

 المعلومات  

شركة كير  

 الدولية 
2 

عضو لجنة   مساهمة مغلقة 

 المراجعة 
  

 مالية  
شركة دراية  

 المالية 
3 
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( السيرة الذاتية  1نموذج رقم )   

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 االسم الرباعي  نايف مسند علي المسند 

 الجنسية   سعودي  تاريخ الميالد  21/ 09/ 1401

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 م المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

الواليات المتحدة    –جامعة كالرك 
 اإلمريكية 

 1 درجة الماجستير  إدارة أعمال  2009

العلوم في   2005 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
 المحاسبة 

 2 درجة البكالوريس 

 ج ( الخبرات العلمية للعضو المرشح 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

شركة الجزيرة لألوراق المالية  -الرئيس التنفيذي     مازال على رأس العمل   

البنك األهلي  –رئيس إدارة الثروات   2014-2021  

بنك باركليز اإلستثماري    –رئيس إدارة اإللتزام   2013-2014  

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

الشكل القانوني  
 للشركة 

عضوية  
 اللجان 

طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية ،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية ( 

صفة العضوية  
)تنفيذي ، غير  

 تنفيذي ، مستقل ( 
 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 1 ال يوجد

      2 

      3 

      4 

 




