
 

 
 

 
 
 
 

 الجمعیة العامة  
 

 ) األولتدعو شركة الجزیرة تكافل تعاوني مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة (االجتماع 

عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة    

2022-07-17التاریخ   
 



 
تدعو شركة الجزیرة تكافل تعاوني مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة (االجتماع  

 عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة ) ولاأل
 

 البند   توضیح 

المساھمین للمشاركة والتصویت في اجتماع    شركة  یسر مجلس إدارة الجزیرة تكافل تعاوني أن یدعو السادة 
مساء یوم   06:30والمقرر انعقادھا بمشیئة هللا تعالى في تمام الساعة  )ولاألالجمعیة العامة العادیة (االجتماع  

 مقدمة .، عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة م2022-07-17ھجري الموافق 1443-12-18بتاریخ  األحد

مركز المساعدیة  –طریق المدینة النازل  –حي الحمراء في مدینة جدة سیعقد اإلجتماع بمقر الشركة الرئیس 
 )عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة( التجاري

مدینة و مكان انعقاد  
 الجمعیة العامة

www.tadawulaty.com.sa  االجتماع رابط بمقر 

 م2022-07-17ھجري الموافق 18-12-1443
تاریخ انعقاد الجمعیة  

 العامة

6:30 
وقت انعقاد الجمعیة  

 العامة

یحق لكل مساھم من المساھمین المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز االیداع بنھایة جلسة التداول  
 حق الحضور  .الجمعیة وبحسب االنظمة واللوائحالتي تسبق اجتماع الجمعیة العامة حضور اجتماع 

) من النظام األساسي للشركة، یكون اجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحا إذا حضره 32طبقا للمادة (
% من رأس المال على األقل. وإذا لم یتوفر النصاب الالزم لعقد ھذا االجتماع، سیتم عقد  25مساھمون یمثلون 

اعة من انتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ویكون االجتماع الثاني صحیحاً أیاً االجتماع الثاني بعد س
 .كان عدد األسھم الممثلة فیھ

النصاب الالزم  
 النعقاد الجمعیة

 
تبدأ من تاریخ إنعقاد الجمعیة العامة والتي سوف    للدورة الجدیدة  اإلدارةتفویض مجلس    لىالتصویت ع -1

من   )1(الفقرة  الوارد في    بالترخیص  الجمعیة العامة العادیة  بصالحیة،  م17/07/2022العادیة بتاریخ  
عام من تاریخ موافقة الجمعیة العامة العادیة لمدة  ، وذلك  شركاتمن نظام الالمادة الحادیة والسبعون  

نھایة دورة مجلس  أو حت الضوابط   في الواردة  للشروط  أسبق، وذلك وفقاً    ماأیھ  المفوض  اإلدارةى 
 المساھمة المدرجة.   الخاصة بالشركاتشركات یة الصادرة تنفیذاً لنظام الالتنظیم  إلجراءاتوا
 

التصویت على إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بین المرشحین للدورة القادمة و التي تبدأ من تاریخ  -2
ھـ ومدتھا ثالث سنوات 18/12/1443لموافق  ، ام17/07/2022إنعقاد الجمعیة العامة العادیة بتاریخ  

 م. (مرفق السیر الذاتیة للمرشحین)16/07/2025حیث تنتھي بتاریخ 
 

ل لجنة المراجعة و تحدید مھامھا و ضوابط عملھا و مكافأت أعضائھا للدورة التصویت على تشكی -3
بتاریخ   العادیة  العامة  الجمعیة  إنعقاد  تاریخ  من  ابتداًء  الموافق   ،م17/07/2022الجدیدة 

بتاریخ    ،ھـ18/12/1443 تنتھي  حیث  سنوات  ثالث  المرشحین 16/07/2025ومدتھا  أن  علماً  م 
 : م(المرفقة سیرھم الذاتیة) ھ

 إبراھیم بن محمد الحرابي −
 خالد بن محمد الخویطر  −

جدول أعمال  
 الجمعیة



 

 البند   توضیح 

 عبدالكریم بن عبدهللا الشامخ   −
 

م إلى تاریخ 01/07/2022التصویت على إجازة أعمال مجلس اإلدارة من تاریخ إنتھاء دورتھ في   -4
 .م17/07/2022إنعقاد الجمعیة في 

 نموذج التوكیل  

بإمكان المساھمین المسجلین في خدمات تداوالتي التصویت إلكترونیاً عن بعد على بنود الجمعیة بدءاً من 
م وحتى نھایة وقت انعقاد 13/07/2022ھجري الموافق  14/12/1443صباحاً من یوم  10:00الساعة 

ساھمین باستخدام الرابط الجمعیة، وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداوالتي متاحاً ومجاناً لجمیع الم
  www.tadawulaty.com.saالتالي

التصویت 
 االلكتروني 

تنتھي وقت انعقاد اجتماع الجمعیة. كما أن أحقیة التصویت على بنود أحقیة تسجیل الحضور الجتماع الجمعیة 
 .الجمعیة للحاضرین تنتھي عند انتھاء لجنة الفرز من فرز األصوات

احقیة تسجیل 
الحضور  

 والتصویت 

 :في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات المساھمین

(IR.Inquires@ajt.com.sa)  8577-8385تحویلة   0126688877ھاتف. 

 5215ص ب  -شركة الجزیرة تكافل للتأمین  –عنایة سكرتیر مجلس اإلدارة  :أو الكتابة إلى العنوان التالي
 طریقة التواصل   21422جده

 

 

 

http://www.tadawulaty.com.sa/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الجمعیة العامة 
 

 )تدعو شركة الجزیرة تكافل تعاوني مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة (االجتماع األول 

 عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة 
 
 

التصویت على إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بین المرشحین للدورة القادمة و التي   -2
بتاریخ   العادیة  العامة  الجمعیة  إنعقاد  تاریخ  من  ام17/07/2022تبدأ  لموافق ، 

بتاریخ    ،ھـ1443/ 18/12 تنتھي  حیث  سنوات  ثالث  (مرفق  16/07/2025ومدتھا  م. 
 السیر الذاتیة للمرشحین) 

 

 

 
 
 
 
 



 

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (   

 أ ) البیانات الشخصیة للعضو المرشح 

 االسم الرباعي إبراھیم بن محمد بن الحسن الحرابي 
 10/70 /1375  الجنسیة  سعودي  تاریخ المیالد  

 ب ) المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 

 م المؤھل التخصص  تاریخ الحصول على المؤھل  اسم الجھة المانحة 
 1 دبلوم عالي رقابة مالیة  رقابة مالیة  1982 معھد اإلدارة العامة 

 2 بكالوریوس شریعة  شریعة 1980 جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 ج ) الخبرات العلمیة للعضو المرشح

 الفترة  مجاالت الخبرة 

الجزیرة نائب أول للرئیس ورئیس مجموعة التدقیق الداخلي في بنك    2008-2018  

المملكة المتحدة  –لندن –إرنست و یونغ   مكتب –مدقق تقنیة معلومات    1994-1995  

د ) العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة ) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا  
 القانوني أو اللجان المنبثقة منھا :

الشكل 
القانوني  
 للشركة 

عضویة 
 اللجان 

طبیعة العضویة 
(بصفتھ الشخصیة ، 
ممثل عن شخصیة  

 اعتباریة ) 

صفة العضویة 
(تنفیذي ، غیر  
 تنفیذي ، مستقل )

 م اسم الشركة  النشاط الرئیس 

شركة الجزیرة   التأمین   مستقل  بصفتھ الشخصیة  لجنة المخاطر  مساھمة مدرجة 
 تكافل تعاوني 

1 
مغلقة مساھمة  رئیس لجنة   

 المراجعة 
إتصاالت وتقنیة   مستقل  بصفتھ الشخصیة 

 المعلومات  
شركة كیر 

 الدولیة 
2 

عضو لجنة   مساھمة مغلقة 
 المراجعة 

شركة درایة  مالیة   مستقل  بصفتھ الشخصیة 
 المالیة 

3 

 



 

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (   

 أ ) البیانات الشخصیة للعضو المرشح 

 االسم الرباعي أشرف عدنان نورالدین بسیسو 
02/03 /1968  الجنسیة  بحریني  تاریخ المیالد  

 ب ) المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 

 م المؤھل التخصص  تاریخ الحصول على المؤھل  اسم الجھة المانحة 
جامعة لندن لالقتصاد ،المملكة  

 المتحدة
االدارة والنظم   1992

 المعلوماتیة
 1 ماجستیر

  –جامعة سوثرن میثودست 
 الوالیات المتحدة األمریكیة 

الھندسة المدنیة مع  1989
تخصص الریاضیات  
التطبیقیة والشؤون  

 المالیة

 2 بكالوریوس 

 
القانوني  التأمین معھد  

(CII) 

في  منتسب عضو التأمین  1992  
القانوني التأمین معھد  

(CII) 

3 

المعتمد  األمریكي المعھد  
قانونیون محاسبون  

في   مشارك عضو المحاسبة   2004  
المعتمد  األمریكي المعھد  

قانونیون محاسبون  

4 

یة للعضو المرشحج ) الخبرات العمل  

 الفترة  مجاالت الخبرة 

البحرین  - سولید فینشرز ذ.م.م  -رئیس مجلس اإلدارة  حتى األن  - 2013   

البحرین  - سولید كابتال ذ.م.م  -رئیس مجلس اإلدارة  حتى األن  - 2019   

الصندوق العربي لتأمین أخطار الحرب (أورس) - رئیس اللجنة الفنیة للصندوق   حتى األن  - 2020   

مجموعة سولیدرتي القابضة ش.م.ب (م)  - الرئیس التنفیذي للمجموعة   حتى اآلن  - 2006   

د ) العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة ) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا  
 القانوني أو اللجان المنبثقة منھا :

الشكل القانوني  
 للشركة 

عضویة 
 اللجان 

طبیعة العضویة 
(بصفتھ الشخصیة ، 
ممثل عن شخصیة  

 اعتباریة ) 

صفة العضویة 
(تنفیذي ، غیر  
 تنفیذي ، مستقل )

 م اسم الشركة  النشاط الرئیس 

محدودة مسؤولیة ممثل عن شخصیة  - 
 اعتباریة 

سولید فینشرز  استثمار  تنفیذي  
البحرین -ذ.م.م   

1 

محدودة  مسؤولیة شخصیة اعتباریةممثل عن  -  تال  یسولید كاب استثمار  تنفیذي  
البحرین -ذ.م.م   

2 



 

في  عضو مساھمة عامة مدرجة   
  لجنة

 الحوكمة 
  واللجنة
/  التنفیذیة

 االستثمار 

 غیر تنفیذي  ممثل عن شخصیة اعتباریة 

 تأمین  

 التأمین  شركة
،  األولى  
 األردن

3 

بحرینیة مساھمة  شركة  
على  مدرجة(  الشركة  
البحرین بورصة  
 (تبادل

 رئیس
و ، اللجنة  
  عضو

 الترشیح
 والمكافآت 

 لجنة

 تنفیذي  ممثل عن شخصیة اعتباریة 

 تأمین 

 سولیدرتي
 البحرین

  ،  ب.م.ش
 البحرین

4 

بحرینیة مساھمة  شركة  
على  مدرجة(  الشركة  
البحرین بورصة  
 (تبادل

عضو في  
اللجنة 

 التنفیذیة

 غیر تنفیذي  ممثل عن شخصیة اعتباریة 

 بنوك 

و البحرین بنك  
 الكویت

("BBK") ، 
 البحرین

5 

 غیر تنفیذي  بصفتھ الشخصیة - شركة سولیدرتي  

 تأمین 

اللجنة الفنیة  
للصندوق  

العربي لتأمین 
أخطار الحرب  

،   (أورس)
 البحرین

6 

 بحرینیة مساھمة  شركة
 مغلقة 

رئیس 
اللجنة 

 التنفیذیة 

 غیر تنفیذي  ممثل عن شخصیة اعتباریة 
 تأمین 

 التأمین  شركة
،  المتحدة  
 البحرین

7 
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الس��ة الذاتية   ) 1رقم (  نموذج  

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح   )أ 

الر�ا��:  االسم صقر بن عبداللطيف نادرشاه  

هـ 18/12/1386  ا�جنسية:  سعودي  تار�خ امليالد: 

 

    املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  )ب
 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة  

باثون �وكمان جامعة   1 ب�الور�وس  قانون جنائي  1988 

 

    للعضو املر�ح  ا�خ��ات العملية  )ث

ا�خ��ة مجاالت   م الف��ة 

البنك السعودي األمر��ي   –مساعد املدير العام   1997-1989  1 

البنك األه�� التجاري  –مدير ادارة التسو�ق    2000-1997  2 

التجاري البنك األه��  –مدير ادارة املبيعات   2000 - 2004  3 

البنك األه�� التجاري  –مدير اإلقليم الغر�ي   2006-2004  4 

بنك املشرق  –مدير ادارة الفروع وا�خدمات املم��ة ,نائب الرئيس   2007-2006  5 

بنك ا�جز�رة  -مدير ادارة ا�خدمات املصرفية لألفراد  2011-2007  6 

السياحيةشركة الشي�ات  –عضو مجلس إدارة   2011-2008  7 

شركة ا�جز�رة ت�افل �عاو�ي  –العضو املنتدب  ع�� رأس العمل   -2019    

 

 �ان ش�لها القانو�ي   )ح
ً
العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 أو ال�جان املنبثقة ��ا: 

 عضو�ة ال�جان  الش�ل القانو�ي للشركة

بصفتھ  (طبيعة العضو�ة 

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة)

صفة العضو�ة (تنفيذي،  

 غ�� تنفيذي، مستقل) 
 اسم الشركة النشاط الرئي��ي 

 م

     - 1 

 



 

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (   

 أ ) البیانات الشخصیة للعضو المرشح 

القاسمي  محمد عبداإللھ إبراھیم  االسم الرباعي 
12/12/1954  الجنسیة  بحریني  تاریخ المیالد  

 ب ) المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 

 م المؤھل التخصص  تاریخ الحصول على المؤھل  اسم الجھة المانحة 
بریطانیا  -جامعة شمال لندن  تخطیط المنشئات   1991 

 الصحیة 
ماجستیر درجة   1 

بریطانیا  -جامعة ماري كوین  ریوس وبكالدرجة   الھندسة المدنیة  1981   2 
  -الكلیة اإلیرلندیة الملكیة للجراحین 

 البحرین 
 3 دبلوما  إدارة العنایة الصحیة  1994

المرشح ج ) الخبرات العلمیة للعضو     

 الفترة  مجاالت الخبرة 
البحرین -بنك االثمار  -عضو مجلس اإلدارة  حتى اآلن  9201من    
البحرین   -أي بي كابیتال  -عضو مجلس اإلدارة  حتى اآلن  6201من    
البحرین  -اثمار القابضة   - عضو مجلس اإلدارة  حتى اآلن  6201من    

البحرین -للتأمین شركة األھلیة  -عضو مجلس اإلدارة  2017حتى  2016من    
باكستان  -بنك فیصل  -عضو مجلس اإلدارة  حتى اآلن  5201من    

البحرین -نسیج  -عضو مجلس اإلدارة  حتى اآلن  4201من    
مجموعة سولیدرتي القابضة  -عضو مجلس اإلدارة  حتى اآلن  2201من    

البحرین  -شركة إدارة منتجع الدرة   -عضو مجلس إدارة  2015حتى  2010من    
بنك البحرین للتنمیة   -عضو مجلس إدارة  2016حتى   2009من   

د ) العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة ) أو أي شركة أخرى أیاً كان 
 شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا :

الشكل 
القانوني  
 للشركة 

عضویة 
 اللجان 

طبیعة العضویة 
(بصفتھ الشخصیة ، 
ممثل عن شخصیة  

 اعتباریة ) 

صفة العضویة 
(تنفیذي ، غیر  
 تنفیذي ، مستقل )

 م اسم الشركة  النشاط الرئیس 

شركة مساھمة  
 بحرینیة (مغلقة)

رئیس لجنة  
الترشیحات و  
المكافآت و  

 الحوكمة 

تنفیذي  غیر بصفتھ الشخصیة  شركة  شركة قابضة  
مجموعة 
سولیدرتي  

 القابضة 

1 

شركة مساھمة  
 بحرینیة 

  التدقیق
، والحوكمة  

  المخاطر إدارة
  لجنة

الترشیحات و  
 المكافآت 

غیر تنفیذي  –مستقل  بصفتھ الشخصیة    اإلثمار شركة قابضة  
  - القابضة

 البحرین 

2 

شركة مساھمة  
 بحرینیة 

غیر تنفیذي  –مستقل  بصفتھ الشخصیة  -   كابیتال  بي آي استثمار  
البحرین  -  

3 
ذات مسؤولیة  

 محدودة 
عضو لجنة   
المخاطر و  

تقنیة  لجنة  
 المعلومات 

غیر تنفیذي  –مستقل  بصفتھ الشخصیة    اإلثمار بنك بنوك  
  ب .م.ش
)مقفلة(  

4 

ذات مسؤولیة  
 محدودة 

عضو لجنة   
المخاطر و  

ممثل عن شخصیة  
 اعتباریة  

غیر تنفیذي  –مستقل    - فیصل بنك بنوك  
 باكستان 

5 



 

  لجنة تقنیة
 المعلومات 

شركة مساھمة  
 بحرینیة (مغلقة)

رئیس لجنة  
 المراجعة  

غیر تنفیذي  –مستقل  رئیس لجنة المراجعة  .م.ب  ش  نسیج عقارات 
البحرین  -  

6 

 



  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (   

 أ ) البیانات الشخصیة للعضو المرشح 

 االسم الرباعي نایف بن عبدالكریم بن عبدهللا العبدالكریم
م 1974/ 17/01  الجنسیة  سعودي  تاریخ المیالد  

 ب ) المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 

المؤھل تاریخ الحصول على  اسم الجھة المانحة   م المؤھل التخصص  
 نب أوربانا تشام - جامعة إلینوي 

مریكیة األحدة لمت یات االالو  
ل امإدارة أع 2001 ری ماجست    1 

ك سعود / الریاض لملجامعة ا  2 بكالوریوس  تمویل 1995 

یة للعضو المرشحج ) الخبرات العمل  

 الفترة  مجاالت الخبرة 

بنك الریاض  –مدیر عالقات االئتمان   2001  - 2004  

البنك األھلي – مدیر إقلیمي لشبكة الفروع   2004 – 2011  

بنك ساب  –رئیس الخدمات المصرفیة الخاصة    2012 – 2012  

بنك ساب    - مدیر إقلیمي لشبكة الفروع    2012 – 2013  

بنك ساب   –مدیر عام الخدمات المصرفیة لألفراد و إدارة الثروات   2014 – 2019  

بنك ساب   –نائب العضو المنتدب الخدمات المصرفیة لألفراد و إدارة الثروات   2019 – 2020  

بنك الجزیرة  –الرئیس التنفیذي  حتى اآلن  – 2020   

مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة ) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا  د ) العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات 
 القانوني أو اللجان المنبثقة منھا :

الشكل 
القانوني  
 للشركة 

طبیعة العضویة  عضویة اللجان 
(بصفتھ الشخصیة 

، ممثل عن  
شخصیة اعتباریة 

( 

صفة العضویة 
(تنفیذي ، غیر  
 تنفیذي ، مستقل )

الشركة اسم  النشاط الرئیس   م 

شركة مساھمة  
  –مغلقة 

(شخص  
 مرخص لھ) 

لجنة الترشیحات  
  –و المكافآت  

 لجنة االستثمار 

ممثل عن شخصیة  
 اعتباریة 

 غیر تنفیذي

 استثمار

شركة الجزیرة  
 لألوراق المالیة 

1 

شركة مساھمة  
 مغلقة

لجنة الترشیحات  
  –و المكافآت  

 اللجنة التنفیذیة

 مستقل بصفتھ الشخصیة 
 ائتمان 

شركة سمة  
للمعلومات  
 االئتمانیة

2 



 

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (   

 أ ) البیانات الشخصیة للعضو المرشح 

 االسم الرباعي نایف مسند علي المسند
 الجنسیة  سعودي   تاریخ المیالد  21/ 09/ 1401

 ب ) المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 

 م المؤھل التخصص  تاریخ الحصول على المؤھل  اسم الجھة المانحة 
الوالیات  –جامعة كالرك 

 المتحدة اإلمریكیة 
 1 درجة الماجستیر  إدارة أعمال 2009

جامعة الملك فھد للبترول  
 والمعادن 

العلوم في   2005
 المحاسبة

 2 درجة البكالوریس 

 ج ) الخبرات العلمیة للعضو المرشح

 الفترة  مجاالت الخبرة 

شركة الجزیرة لألوراق المالیة -الرئیس التنفیذي    مازال على رأس العمل  

البنك األھلي –رئیس إدارة الثروات   2014-2021  

بنك باركلیز اإلستثماري  –رئیس إدارة اإللتزام   2013-2014  
شركة أخرى أیاً كان شكلھا  د ) العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة ) أو أي 

 القانوني أو اللجان المنبثقة منھا :

الشكل 
القانوني  
 للشركة 

عضویة 
 اللجان 

طبیعة العضویة 
(بصفتھ الشخصیة ، 
ممثل عن شخصیة  

 اعتباریة ) 

صفة العضویة 
(تنفیذي ، غیر  
 تنفیذي ، مستقل )

 م اسم الشركة  النشاط الرئیس 

شركة   المواد األساسیة  خارج المجلس   بصفتھ الشخصیة لجنة المخاطر  مساھمة عامة 
االسمنت  
 العربیة  

1 

 



 

( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )  
 

 ( البيانات الشخصية للعضو المرشح:  1
 االسم الرباعي:  إبراهيم عبداألحد هاشم خان

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد:  هـ 10-6-1398
( المؤهالت العلمية للعضو المرشح:  2  

 اسم الجهة المانحة 
تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 م المؤهل  التخصص 

ي لتطوير  
يطان  المعهد البر

 المواهب 
ية م 2020  إدارة قطاع الموارد البشر

ية  ي إدارة الموارد البشر
  -المستوى الخامس ف 

CIPD 1 

ي  -معهد لوريس  ية -إدارة أعمال م 2020 دنر اتيجية للمواهب  إدارة موارد بشر  2 اإلدارة اإلسبر

جمعية إدارة الموارد  
ية االمريكية   البشر

يةإدارة  م 2019  قطاع الموارد البشر
ية  ي إدارة الموارد البشر

ف أعىل معتمد ف    - محبر
SHRM 

3 

ي   4 ( 2الجزء )-مدقق داخىلي معتمد  التدقيق الداخىلي  م 2018 سبونش -سبر

ي 
 التدقيق الداخىلي  م 2018 ميسبر

أساسيات إدارة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق  
 ( 1الجزء )-الداخىلي  

5 

 6 القيادة الموقفية برنامج قيادي  م 2017 أرامكوا السعودية  

ات األداء للتنفيذيي    إدارة أعمال  م 2016 أنديرسون  7 مؤشر

 8 إدارة المشاريــــع  إدارة المشاريــــع  م 2016 معهد إدارة المشاريــــع 

 9 القيادة اإلبداعية برنامج قيادي  م 2014 الهيئة الملكية  

ية -إدارة أعمال م 2014 جامعة الملك عبد العزيز   10 ماجستب  تنفيذي إدارة موارد بشر
 11 6سيقما  إدارة الجودة  م 2014 أكاديمية كريستل العالمية 

 12 برنامج قيادي تنفيذي )لمدة سنة(  قيادي تنفيذي م 2013 كريستكوم العالمية

ية -إدارة أعمال م 2008 جامعة الملك عبد العزيز  ي العلوم اإلدارية  إدارة موارد بشر
 13 بكالوريوس ف 

ية، إدارة المشاريــــع، التدقيق الداخىلي وتخصصات عديدة أخرى.  ي القيادة، الموارد البشر
 14 العديد من الدورات التدريبية ف 

( الخبرات العملية للعضو المرشح:  3  
 الفترة  مجاالت الخبرة 

ي    25خالل  
المحىلي واإلقليمي ف  المستوى  المختلفة عىل  القيادية  المناصب  العديد من  ،تبوأت  العملية  ة  المسب   من 

ً
عاما

كة مرافق الكهرباء والمياه،   كة أرامكوا السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شر كات مرموقة منها )شر هيئات حكومية وشر
التصنيع كة  العالمية وشر كة كريستل  الموارد    شر ، مدير  ية  البشر الموارد  ي تقلدتها )رئيس قسم 

البر المناصب  العالمية(، من 
ية ية ، المدير العام للموارد البشر ية ، المدير اإلقليمي للموارد البشر ية ، مدير أعىل الموارد البشر بالنيابة ، قائد إدارة    -البشر

، ق ة  التغيب  والتحول المؤسسي ، قائد إدارة التواصل المؤسسي ة متمب   ائد إدارة التدقيق الداخىلي و قائد السالمة المهنية(. خبر
كة والمساندة، التمب   المؤسسي والتشغيل والصيانة. 

ي الخدمات المشبر
 ف 

اآلن - م 97  

( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان 4
اللجان المنبثقة منها:   شكلها القانوني او  

 الشكل القانوني للشركة 
عضوية  
 اللجان 

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضو  
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل( 

النشاط 
 الرئيسي

 م إسم الشركة 

 جمعية تعاونية مسجلة 
عضو 
 مؤسس 

ي الشخصية
 غب  تنفيذي بصفبر

تدريب  
 واستشارات 

الجمعية التعاونية  
 للتدريب بالمدينة المنورة  

1 

ي الشخصية مستشار جمعية تعاونية مسجلة 
 غب  تنفيذي بصفبر

خدمة 
 أصحاب الهمم 

 2 جمعية األمل المنشود 

ي الشخصية مستشار جمعية تعاونية مسجلة 
 3 جمعية دار اإلسكان  إسكان غب  تنفيذي بصفبر

 



 

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (   

 أ ) البیانات الشخصیة للعضو المرشح 

 االسم الرباعي أسامة إبراھیم مبارك الدوسري 
السعودیة    تاریخ المیالد  1974/4/25  الجنسیة  

 ب ) المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 

 م المؤھل التخصص  تاریخ الحصول على المؤھل  اسم الجھة المانحة 
جامعة جنوب كالیفورنیا ، 

 الوالیات المتحدة 
ھندسة كھربائیة   2001

 شبكات الحاسوب  
 1 درجة الماجستیر 

 2 درجة البكالوریوس  ھندسة كھربائیة 1998 جامعة الملك سعود 

یة للعضو المرشحج ) الخبرات العمل  

 الفترة  مجاالت الخبرة 

)  سالم (شركة االتصاالت المتكاملة - الرئیس و المدیر التنفیذي  حتى األن  - 2020   

وزارة االتصاالت وتقنیة المعلومات   - مستشار الوزیر   7201 - 2020  

شركة في إم ویر   –تنفیذي حلول أعمال       2017-2013 

  Solyton  2012 -2013 –المؤسس و المدیر 

سیسكو سیستمز   –استشاري مھندس نظم ، مدیر تطویر األعمال   2005 - 2012  

د ) العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة ) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا  
 القانوني أو اللجان المنبثقة منھا :

الشكل 
القانوني  
 للشركة 

طبیعة العضویة  عضویة اللجان 
(بصفتھ الشخصیة 

، ممثل عن  
شخصیة اعتباریة 

( 

صفة العضویة 
(تنفیذي ، غیر  
 تنفیذي ، مستقل )

 م اسم الشركة  النشاط الرئیس 

     -  1 
      2 
      3 
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   الس��ة الذاتية ) 1رقم (  نموذج

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح   )أ 

الر�ا��:  االسم خالد عثمان بن العبدهللا العثمان   

6/08/19661  ا�جنسية:  سعودي تار�خ امليالد: 

 

    املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  )ب
 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة  

London Business School UK 2012 MBA ��1 ماجست 

 

    للعضو املر�ح  ا�خ��ات العملية  )ث

ا�خ��ة مجاالت   م الف��ة 

البنك السعودي الفر���ي  –املدير االقلي�ي للمنطقة الوسطى   2006 -2003 1 

البنك االه�� التجاري   -املدير االقلي�ي للمنطقة الوسطى   2008 - 2006 2 

بنك البالد   –مدير عام شبكة الفروع   2010 - 2008   3 

بنك ا�جز�رة –مدير عام شبكة الفروع   2011-2010 4 

ورئيس مجموعة ا�خدمات املصرفية لألفراد, نائب أول للرئيس  ح�ى اآلن  -2011   5 

 

 �ان ش�لها القانو�ي  العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي  )ح
ً
شركة أخرى أيا

 أو ال�جان املنبثقة ��ا: 

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

بصفتھ  (طبيعة العضو�ة 

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة)

صفة العضو�ة (تنفيذي،  

 غ�� تنفيذي، مستقل) 
 اسم الشركة النشاط الرئي��ي 

 م

تنفيذي غ��  ممثل بنك ا�جز�رة - مساهمة مغلقة الشركة السعودية ل�خدمات  شي�ات سياحية  

 املالية املساندة
1 

 



ا. البینات الشخصیة للعضو المرشح
سلیمان عبدالعزیز سلیمان العجالناالسم الرباعي

18/05/1993تاریخ المیالدسعوديالجنسیة

المرشحللعضوالعلمیة.المؤھالت2

تاریخ الحصولالتخصصالمؤھلم
اسم الجھة المانحةعلى المؤھل

جامعة االمام محمد بن سعود2017علوم حاسببكالوریوس1
2

3

المرشحللعضوالعملیةالخبرات.3
مجاالت الخبرةالفترة

المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة نظم الكوادر لتقنیة المعلوماتاالنحتى2014عاممن
المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة الحلول الذكیة لالتصاالت وتقنیةاالنحتى2020عاممن

المعلومات
شریك مؤسس لشركة مدى االھدافاالنحتى2021عاممن
شریك والمدیر التقني لمنصة تورید " تطبیق تورید"االنحتى2021عاممن

كانأیاًأخرىشركةأياو)مدرجةغیرأومدرجة(أخرىمساھمةشركاتإداراتمجالسفيالحالیة.العضویة4
شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا :

النشاطاسم الشركةم
الرئیس

صفة العضویة (تنفیذي،
غیر تنفیذي، مستقل)

طبیعة العضویة
(بصفتھ الشخصیة،
ممثل عن شخصیة

اعتباریة)

عضویة
اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

تقنیةشركة نظم الكوادر1
معلومات

ذ م مال ینطبقشخصیةتنفیذي

ذ م مال ینطبقشخصیةتنفیذيبرمجیاتشركة الحلول الذكیة2
ذ م مال ینطبقشخصیةغیر تنفیذياستثمارشركة مدى االھداف3

4

5
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الس��ة الذاتية ) 1رقم (  نموذج  

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح   )أ 

يد بن إبراهيم بن عبدا�حسن السلطان  عبدا�ج الر�ا��:  االسم   

م 1966/ 09/ 13  ا�جنسية:  سعودي   تار�خ امليالد: 

 

    املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  )ب
 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة  

م1989 جامعة امللك سعود   1 ب�الور�وس  هندسة ب��ول 

ELS 1990م   دبلوم لغة إنجل��ية  

 

    للعضو املر�ح  ا�خ��ات العملية   ) ج

ا�خ��ة مجاالت   م الف��ة 

البنك األه�� التجاري  –لشر�ات ا حسابات إدارة  1 م1993ح�ى  1990من  

شركة املرافق اإل�شائية  -منصب املدير العام  2 م2000ح�ى  1993من  

شركة إتحاد األخوة -منصب الرئيس التنفيذي  3 ح�ى اآلن  1993من 

 

   أخرى  شركة  أي  أو )  مدرجة غ��   أو   مدرجة(  أخرى  مساهمة شر�ات   إدارات مجالس  ��  ا�حالية العضو�ة ) د
ً
  القانو�ي ش�لها  �ان أيا

 : ��ا املنبثقة ال�جان   أو 

 عضو�ة ال�جان الش�ل القانو�ي للشركة

طبيعة العضو�ة  

بصفتھ ال�خصية،  (

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 اسم الشركة النشاط الرئيس 

 م

ال�جنة التنفيذية / �جنة   مساهمة مدرجة 

 برنامج خ�� ا�جز�رة  

ة �خصية  بصف  1 بنك ا�جز�رة  مصر�� غ�� تنفيذي   

 2 شركة إتحاد األخوة للتنمية  استثمار متنوع  تنفيذي بصفة �خصية   - مساهمة مقفلة 

 3 شركة أوالت للتنمية   إدارة أمالك غ�� تنفيذي  بصفة �خصية   - ذات مسؤولية محدودة 

�جنة   –ال�جنة التنفيذية  مساهمة مدرجة

  االستثمار

 4 شركة ا�جز�رة ت�افل �عاو�ي  التأم�ن غ�� تنفيذي  بصفة �خصية  

 5 شركة درة التنمية   مصفاة لتكر�ر السكر غ�� تنفيذي  بصفة �خصية   - ذات مسؤولية محدودة  

 



 
 

ة الذاتية(  1نموذج رقم    )السير

 

 أ (    البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 االسم الرباعي  عبدالكريم بن حمد عبدالكريم النجيدي 

ــ 1388/ 09/ 03 ه  الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  

 ب(    المؤهالت العلمية  للعضو المرشح 

 م المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

فرنسا  –سياد لألعمال  ن كلية ا  لس اإلدارة ا حوكمة مج 2019   1 شهادة انسياد في حوكمة الشركات  

المملكة العربية السعودية   –جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    2 ماجستير  إدارة أعمال  2011 

الواليات المتحدة االمريكية  –اوكالهوما   والية جامعة  3 دكتوراة  اللغويات التطبيقية  2003 

الواليات المتحدة االمريكية - جامعة والية كولورادو   4 ماجستير  اللغويات التطبيقية  2000 

المملكة العربية السعودية - جامعة اإلمام محمد بن سعود   5 بكالوريوس  اللغة اإلنجليزية  1997 

الخبرات العملية للعضو المرشح ج(     

 الفترة  مجاالت الخبرة 

حتى اآلن - 2021يوليو   أعمال خاصة   

شركة مهارة للموارد البشرية   – الرئيس التنفيذي   2021يوليو   -2020يناير     

شركة الغاز والتصنيع والغاز األهلية   – الرئيس التنفيذي   2020يناير    –  2017مارس     

تنمية الموارد البشرية صندوق   –المدير العام   2017مارس    –  2016يناير     

2017مارس   –   2016نوفمبر   رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع األهلية   

2021مايو  - 2019أكتوبر   عضو مجلس إدراة شركة مهارة للموارد البشرية واللجنة التنفيذية   

التنفيذية عضو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع األهلية واللجنة  2018نوفمبر  - 2016مايو     

، ورئيس لجنة الترشيحات عضو مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب 2018يونيو   –  2015يونيو     

صندوق تنمية الموارد البشرية   –النائب التنفيذي للمدير العام   2016يناير   -2011أغسطس     

للتطوير والتدريب   شركة بي أيه إي سيستمز السعودية  –مدير أكاديمية التدريب   2011يوليو   –   2007نوفمبر     

المؤسسة العامة للتدريب المهني   –مدير برنامج تطوير اللغة اإلنجليزية   2007نوفمبر    -2003مايو     

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

 
 الشكل القانوني للشركة 

 
 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية 
الشخصية ، ممثل عن   )بصفتة

إعتبارية(   شخصية  

 صفة العضوية 
)نفيذي  ،غيرتنفيذي ،  

 مستقل( 

 
 النشاط الرئيس 

 
 اسم الشركة 

 
 م

قفلة شركة مساهمة م  الصناديق   عضو مجلس إدارة  يقين المالية )فالكم سابقاً( صناديق شركة  الخدمات المالية  مستقل  بصفته الشخصية    1 

 2 شركة أسواق عبدهللا العثيم  التجزئة  مستقل  بصفته الشخصية  عضو مجلس إدارة  شركة مساهمة عامة 

قفلة شركة مساهمة م   عضو مجلس إدارة  
ورئيس لجنة الترشيحات    

شركة المحموعة العربية للتعليم   التعليم والتدريب  مستقل  بصفته الشخصية 
 والتدريب القابضة 
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 الجمعیة العامة 
 

 )تدعو شركة الجزیرة تكافل تعاوني مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة (االجتماع األول 

 عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة 
 
 
 
 

التصویت على تشكیل لجنة المراجعة و تحدید مھامھا و ضوابط عملھا و مكافأت أعضائھا  -3
بتاریخ   العادیة  العامة  الجمعیة  إنعقاد  تاریخ  من  ابتداًء  الجدیدة   ،م2022/ 17/07للدورة 

م علماً  16/07/2025ومدتھا ثالث سنوات حیث تنتھي بتاریخ    ،ھـ18/12/1443الموافق  
 : (المرفقة سیرھم الذاتیة) ھمأن المرشحین  

 إبراھیم بن محمد الحرابي −
 خالد بن محمد الخویطر   −
 عبدالكریم بن عبدهللا الشامخ   −
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