
 
 

غير العادية التاسعة المتضمنة حضور اجتماع الجمعية العامة لمساهميه عن دعوة بنك البالد  إعالن

 زيادة رأس مال البنك )االجتماع األول(
 

 توضيح بند
 

 7 من 1 صفحة

 

  مقدمة
يسر مجلس إدارة بنك البالد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

 التاسعة )االجتماع األول(.

 .الرياض بمدينة  -فندق كراون بالزا    مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

 https://goo.gl/maps/mjZcv1yeG7J2  رابط بمقر االجتماع

 م.2019-04-09ه الموافق 1440-08-04  تاريخ انعقاد الجمعية العامة

 مساء   20:30  وقت انعقاد الجمعية العامة

  حق الحضور
لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول التي  البنكالمساهمين المقيدين في سجل مساهمي 

 .تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب االنظمة واللوائح

  النصاب الالزم النعقاد الجمعية

   العاديةغير يكون اجتماع الجمعية العامة ( من النظام االساس للبنك، 32المادة ) علىبناء 

، على األقل نصف رأس المالصحيحا  إذا حضره مساهمون يمثلون  التاسعة )االجتماع األول(

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول، فسيتم عقد االجتماع الثاني بعد 

ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا  إذا حضره ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد االجتماع األول، 

 في الالزم النصاب يتوافر لم،  فإذا من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل عدد

بنفس األوضاع التي عقد يعقد في يوم آخر  ثالث اجتماع إلى دعوة وجهت الثاني، االجتماع

بعد الحصول بها االجتماع األول ويكون االجتماع الثالث صحيحا  أيا  كان عدد األسهم الممثلة فيه 

 .المختصة موافقة الجهات التنظيميةعلى 

 وقت انعقاد اجتماع الجمعية. أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي 

 .تنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات 

  جدول أعمال الجمعية

 م.31/12/2018على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  التصويت (1

 م.31/12/2018الحسابات عن العام المالي المنتهي في  جعيعلى تقرير مرا التصويت (2

 م.31/12/2018في عن العام المالي المنتهي على القوائم المالية  التصويت (3

بناء على توصية لجنة  من بين المرشحينالبنك حسابات  يالتصويت على تعيين مراجع (4

المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث 

 .(مرفق) .مم، وتحديد أتعابه2019والسنوي من العام المالي 

 مجانية اسهم منح طريق عن البنك مال رأس بزيادة االدارة مجلس توصية على التصويت (5

 وفقا  لما يلي:

 سعودي ريال مليون 1,500 هو للزيادة االجمالي المبلغ (أ)

https://goo.gl/maps/mjZcv1yeG7J2


 
 

غير العادية التاسعة المتضمنة حضور اجتماع الجمعية العامة لمساهميه عن دعوة بنك البالد  إعالن

 زيادة رأس مال البنك )االجتماع األول(
 

 توضيح بند
 

 7 من 2 صفحة

 

 الزيادة بعد المال رأس وسيصبح سعودي، ريال مليون 6,000 الزيادة قبل المال رأس (ب)

 .%25قدرها  ةأي بنسبة زياد سعودي ريال مليون 7,500

 750 الزيادة بعد االسهم عدد وسيصبح سهم مليون 600 الزيادة قبل االسهم عدد (ج)

 .سهم مليون

بزيادة رأس المال لتعزيز مالءة البنك المالية واالحتفاظ بموارده  التوصية هذه تهدف (د)

 في األنشطة التشغيلية.

 االحتياطيريال من بند  (1,144,135,000) مبلغ رسملة خالل من الزيادة ستتم (ه)

 منح طريق عن وذلك، ة( ريال من بند األرباح المبقا355,865,000مبلغ )والنظامي 

 مملوكة. كل أربعة اسهمسهم واحد مقابل 

محفظة واحدة لجميع حملة بتجميعها في  سيتمأسهم فأنه في حال نتج كسور  (و)

للمنحة لمستحقين قيمتها على حملة األسهم اع األسهم وتباع بسعر السوق ثم توز

 الجديدةاألسهم تحديد ( يوما  من تاريخ 30ال تتجاوز ) مدةبحسب حصته خالل كل 

 .المستحقة لكل مساهم

 زيادة على العادية غير العامة الجمعية اجتماع في لبنكا مساهمي وافق حال في (ز)

 الجمعية يوم تداول بنهاية لألسهم المالكين للمساهمين االحقية ستكون المال رأس

 اإليداع مركز لدى البنك  مساهمي سجل في والمقيدين للبنك غير العادية العامة

 .الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في على  التصويت (6

 م.31/12/2018

التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل  (7

وتحديد تاريخ االستحقاق ، م2019عن العام المالي إن وجدت  نصف سنوي أو ربع سنوي

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات وذلك بما والصرف وفقا  

 .يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية واالستثمارية

( ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 3,520,000على صرف مبلغ ) التصويت (8

 .م31/12/2018 عن العام المالي المنتهي في ،عضولكل ريال  ألف( 320بواقع )



 
 

غير العادية التاسعة المتضمنة حضور اجتماع الجمعية العامة لمساهميه عن دعوة بنك البالد  إعالن

 زيادة رأس مال البنك )االجتماع األول(
 

 توضيح بند
 

 7 من 3 صفحة

 

لعضوية المعتمدين من بين المرشحين ( أحد عشر عضوا  11عدد )انتخاب التصويت على  (9

ولمدة ثالث سنوات  م17/04/2019 تبدأ اعتبارا  منسللدورة القادمة والتي اإلدارة مجلس 

 .(مرفق السير الذاتية) م16/04/2022تنتهي في 

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها  (10

ولمدة ثالث سنوات تنتهي في  م17/04/2019من اعتبارا  تبدأ سوالتي  القادمةللدورة 

 السادة: وهم .(مرفق السير الذاتية) م،16/04/2022

 األستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نمي.  .1

  بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر.األستاذ/ جاسر  .2

 األستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر. .3

من  اعتبارا  تبدأ سوالتي  القادمةالتصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة  (11

 م.16/04/2022ولمدة ثالث سنوات تنتهي في  م17/04/2019

، وذلك صة برأس المالالخامن النظام االساس للبنك  7التصويت على تعديل المادة رقم  (12

على غير العادية العامة معية س مال البنك حال موافقة الجحة لرأبما يتفق مع الزيادة المقتر

 (مرفق) .الخاص بزيادة راس المال (5)البند رقم 

من النظام االساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس  14التصويت على تعديل المادة رقم  (13

 (مرفقالمال.)

من النظام االساس للبنك الخاصة بصالحيات  18المادة رقم التصويت على تعديل  (14

 (مرفقواختصاصات مجلس االدارة. )

 من النظام االساس للبنك الخاصة بلجان المجلس 19التصويت على تعديل المادة رقم  (15

 (مرفق. )ولجنة المراجعة

النظام االساس للبنك الخاصة باختصاصات  من 21التصويت على تعديل المادة رقم  (16

 (مرفق. )ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر وصالحيات رئيس المجلس

من النظام االساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات  29التصويت على تعديل المادة رقم  (17

 (مرفقالعامة للمساهمين. )

نك الخاصة بنصاب الجمعيات من النظام االساس للب 32التصويت على تعديل المادة رقم  (18

 (مرفقالعامة غير العادية. )



 
 

غير العادية التاسعة المتضمنة حضور اجتماع الجمعية العامة لمساهميه عن دعوة بنك البالد  إعالن

 زيادة رأس مال البنك )االجتماع األول(
 

 توضيح بند
 

 7 من 4 صفحة

 

بصالحيات مراجع من النظام االساس للبنك الخاصة  38التصويت على تعديل المادة رقم  (19

 (مرفق. )الحسابات ومسئولياته

. بالوثائق الماليةمن النظام االساس للبنك الخاصة  40التصويت على تعديل المادة رقم  (20

 (مرفق)

من النظام االساس للبنك الخاصة بتوزيع االرباح.  41تعديل المادة رقم التصويت على  (21

 (مرفق)

 .خسائر الشركـةب من النظام االساس للبنك الخاصة 44  التصويت على تعديل المادة رقم (22

 (مرفق)

بآليات تصفية من النظام االساس للبنك الخاصة  45التصويت على تعديل المادة رقم  (23

 (مرفق. )الشركة

ساس للبنك الخاصة بختم الشركة من النظام االالحالية  46التصويت على حذف المادة رقم  (24

ها إعادة ترقيمبعد  ،واألنظمة ذات الصلة الشركات بنظام الخاصة وتعديل المادة التالية لها)

 (مرفق) .(46 إلى

عي يشركة محمد بن ابراهيم السبالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك و (25

)غير تنفيذي(  األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، والتي لعضو مجلس اإلدارة واوالده

ايجار وهي عبارة عن ) ،شريك ونائب رئيس مجلس إدارتهافيها باعتباره مباشرة مصلحة 

ريال سنويا  )فترة العقد من  102,000بمبلغ ، (بمدينة الرياض - موقع جهاز صراف آلي

 توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.وال ، م(02/07/2025إلى  م03/07/2015

 (مرفق)

عي يشركة محمد بن ابراهيم السبالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك و (26

)غير تنفيذي(  األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، والتي لعضو مجلس اإلدارة واوالده

عقد ايجار مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن ) 

ريال سنويا  )فترة العقد   174,790بمبلغ (، مدينة الدمام -فرع الخالدية الجنوبية  - مركز انجاز

وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال  ،م(04/12/2026م إلى 05/12/2016من 

 (فقمر) والعقود.

عي يشركة محمد بن ابراهيم السبالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك و (27

)غير تنفيذي(  األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، والتي لعضو مجلس اإلدارة واوالده



 
 

غير العادية التاسعة المتضمنة حضور اجتماع الجمعية العامة لمساهميه عن دعوة بنك البالد  إعالن

 زيادة رأس مال البنك )االجتماع األول(
 

 توضيح بند
 

 7 من 5 صفحة

 

عقد ايجار مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن ) 

من ريال سنويا  )فترة العقد  472,000 ، بمبلغمدينة الرياض( – مركز انجاز الصناعية الثانية

 وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود. ،(م05/04/2026م إلى 06/04/2016

 (مرفق)

 شركة خالدو شركة البالد لالستثمار التي ستتم بينالتصويت على األعمال والعقود  (28

زيز بن عبدالعخالد  األستاذ/والتي لعضو مجلس اإلدارة  ،دالعزيز المقيرن وأوالده القابضةعب

رئيس مجلس ولشركة في امالك باعتباره فيها مباشرة مصلحة )غير تنفيذي(  المقيرن

  ، بمبلغ(مدينة الرياضفي  (102(، )101رقم ) ايجار المكتبينعقد باره عن )هي عو، إدارتها

وال توجد  ،م(31/12/2019 م إلى01/01/2013)فترة العقد من  ريال سنويا   1,168,200

 (مرفق) شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

 شركة خالدو شركة البالد لالستثمار التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين (29

زيز بن عبدالعخالد  األستاذ/، والتي لعضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضة

رئيس مجلس الشركة وفي  مالك باعتباره مصلحة مباشرة فيها )غير تنفيذي(  المقيرن

  ، بمبلغ(مدينة الرياضفي  (،104(، )103عقد ايجار  المكتبين رقم )إدارتها، وهي عباره عن )

وال توجد  ،(م31/12/2019 م إلى01/01/2013)فترة العقد من  ريال سنويا   1,089,000

 (مرفق) شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

 ،المكتبة المحدودةمحالت شركة وبين البنك  التي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (30

غير  مصلحة)غير تنفيذي( زيز المقيرن بن عبدالعخالد  األستاذ/والتي لعضو مجلس اإلدارة 

 عقد توريد أثاث برج البالد)وهي عباره عن باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، فيها،  مباشرة

)فترة العقد من  ريال سنويا  17,545,864  بمبلغ (بمدينة الرياضالواقع بطريق الملك فهد 

 وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود. ،( م20/11/2018م إلى 21/11/2017

 (مرفق)

لسيد/ عبدالرحمن بن صالح او التي ستتم بين البنكالتصويت على األعمال والعقود  (31

)غير  عبدالرحمن بن صالح الراجحي خالد بن األستاذ/والتي لعضو مجلس اإلدارة ، الراجحي

 عقد ايجار مركز انجازوهي عباره عن )فيها باعتباره ابن مالك العقار، مباشرة عالقة تنفيذي( 

م إلى 08/08/2016)فترة العقد من  ريال سنويا  150,000 بمبلغ(، محافظة الخفجي -

 (مرفق) ( وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.م10/04/2020



 
 

غير العادية التاسعة المتضمنة حضور اجتماع الجمعية العامة لمساهميه عن دعوة بنك البالد  إعالن

 زيادة رأس مال البنك )االجتماع األول(
 

 توضيح بند
 

 7 من 6 صفحة

 

والتي  ،شركة مكتبة جرير للتسويقو التي ستتم بين البنك التصويت على األعمال والعقود  (32

مصلحة غير مباشرة )غير تنفيذي(  فهد بن عبد الله القاسم األستاذ/لعضو مجلس اإلدارة 

(، عقد توريد قرطاسية بنك البالدالشركة، وهي عباره عن )عضو مجلس إدارة  باعتبارهفيها، 

(، م08/04/2021م إلى 22/04/2018)فترة العقد من  ريال سنويا   2,348,716.33  بمبلغ

 (مرفق) وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

محالت شركة التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة البالد لالستثمار و (33

)غير زيز المقيرن بن عبدالعخالد  األستاذ/، والتي لعضو مجلس اإلدارة المكتبة المحدودة

عقد )وهي عباره عن باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، مصلحة غير مباشرة فيها، تنفيذي( 

)فترة العقد من  ريال سنويا  1,187,420  بمبلغ(، لشركة البالد لالستثمار توريد أثاث

 م( وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.28/02/2018الى م 19/12/2017

 (مرفق)

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ستتم بين البنك والسيد  التيالتصويت على األعمال والعقود  (34

 عقد ايجار مركز انجاز الرئيسيوهي عباره عن  )، بصفته من كبار المساهمين صالح الراجحي

م إلى 09/08/2015)فترة العقد من  ريال سنويا   180,000 بمبلغ(، مدينة ينبعب

 (مرفق) شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود. وال توجد ،(م08/08/2025

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد  (35

 عقد ايجار فرع البالد الخبيب)، وهي عباره عن  بصفته من كبار المساهمين صالح الراجحي

م إلى 01/06/2015)فترة العقد من  ريال سنويا   400,000  ، بمبلغبريدة(مدينة 

 (مرفق) وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود. ،(م31/05/2025

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد  (36

الرئيسي عقد ايجار فرع البالد )، وهي عباره عن  بصفته من كبار المساهمين صالح الراجحي

م إلى 15/09/2010)فترة العقد من  ريال سنويا   500,000  بمبلغ(، مدينة الدمام -

 (مرفق) وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود. ،(م14/09/2025

وشركة القرن الواحد والعشرين التي ستتم بين البنك التصويت على األعمال والعقود  (37

 فهد بن عبد الله القاسم األستاذ/شريكه للتقييم العقاري والتي لعضو مجلس اإلدارة و

باعتباره شريك في الشركة، وهي عباره عن  )تقديم  مصلحة مباشرة فيها)غير تنفيذي( 



 
 

غير العادية التاسعة المتضمنة حضور اجتماع الجمعية العامة لمساهميه عن دعوة بنك البالد  إعالن

 زيادة رأس مال البنك )االجتماع األول(
 

 توضيح بند
 

 7 من 7 صفحة

 

إلى م 26/08/2018)فترة العقد من  ريال سنويا  1,205,663 بمبلغ، خدمات تقييم عقارات(

 (مرفق) وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود. ،م(27/08/2019

 مرفق  نموذج التوكيل

  التصويت االلكتروني

يمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد على بنود 

عن طريق ، التصويت االلكتروني الل خدمةوذلك من خلتاسعة ا غير العاديةاجتماع الجمعية العامة 

، مع العلم بأن https://www.tadawulaty.com.saزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بتداوالتي 

، وسيكون التسجيل في خدمات تداوالتي والتصويت من خالله متاح مجانا  لجميع المساهمين

 الساعة العاشرة من صباح يوم السبت مين اعتبارا  من التصويت االلكتروني متاح لجميع المساه

م، وحتى الساعة الرابعة من 2019 أبريل 06)حسب تقويم ام القرى( الموافق  ه 1440 شعبان 01

 مساء يوم انعقاد الجمعية.

  معلومات اضافية

  مرفق( يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين أن يوكل بموجب توكيل خطي(

لتمثيله في  ،آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم ا  طبيعيا  شخص

يكون عضوا  في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، وعلى أن يتم  االجتماع على أال

إلحداها متى كان المساهم منتسبا  المصادقة على توقيع الموكل من الغرف التجارية الصناعية 

حد البنوك المرخصة أو أالمصادقة عليه من أو  ،المساهم شركة أو مؤسسة اعتباريةأو إذا كان 

 الشخص البنك أو لدى حساب يكون للموكل أن شريطة -المملكة  في لهم المرخص األشخاص

أو من كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال ، - بالتصديق يقوم له الذي المرخص

عناية عالقات المساهمين على )رسل نسخة من التوكيل إلى بنك البالد تعلى أن التوثيق، 

 ، ليصل البنك قبل يومين على األقل من موعد االجتماع.(11411الرياض  140ب . العنوان ص 

 صل التوكيل، ار بطاقة الهوية الوطنية وإبراز أعلى كل مساهم يرغب في حضور االجتماع إحض

الحضور قبل موعد انعقاد االجتماع بوقت كاف وذلك إلنهاء كما يرجى من المساهمين الكرام 

 .إجراءات تسجيلهم

  في حال وجود أي استفسارات يرجى االتصال على عالقات المساهمين على الهاتف رقم

: أو على البريد اإللكتروني 4798505/011أو عبر الفاكس رقم  4798585/011

Shareholders@bankalbilad.com من الساعة التاسعة )، خالل ساعات العمل الرسمي للبنك

  (.صباحا  الى الساعة الخامسة مساء  

 المرفقات الملفات الملحقة

 

https://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:Shareholders@bankalbilad.com


 

 

أو المصادقة  متى كان المساهم منتسبًا إلحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية،على توقيع الموكل من الغرف التجارية الصناعية يتم المصادقة  مالحظة:

،أو  -أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق شريطة  -عليه من أحد البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة 

 من كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق

 

 

  نموذج التوكيل

 ه 4014..../ ..../ : ًا في تحرير

 م 1920..../ ..../ : الموافق
 

 بموجب الجنسيه ) ..............( .............................................................."اسم الموكل الرباعي"المساهم انا

 من صادرة السعوديين غيرل السفر جواز واإلقامة أ رقم أو (  ...........................) رقم شخصية هوية

 شركة إدارة مجلس رئيس / مدير / عن بالتوقيع مفوض وأ الشخصية وبصفتي(  ....................)

 أسهم من اً سهم (................................) عددها ألسهم مالكة /مالكو ........ .....................................

، واستنادًا 1010208295هـ برقم 10/03/1426المسجل في السجل التجاري في ( مساهمة سعودية)البالد،  بنك

 ......................................"اسم الوكيل الرباعي"من النظام األساس للبنك فأنني بهذا أوكل ( 25)لنص المادة 

 لحسابه، إداري أو فني بعمل دائمة بصفة بالقيام المكلفين أو البنك (عاملي) أو مجلس اإلدارة أعضاء غير من وهو

بمدينة   - فندق كراون بالزا  ب الذي سيعقد للبنك، التاسعة  العاديةغير  العامة الجمعية اجتماع في حضور عني لينوب

 ه 1440 شعبان 04  الثالثاءمن مساء يوم الثامنة والنصف ة الساع، المملكة العربية السعودية في تمام  الرياض

على المواضيع المدرجة  عنى على بالتصويت نيابة ،وقد وكلته م2019أبريل  09)حسب تقويم ام القرى( الموافق 

 وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابًة عني الجمعية أعمال جدول

ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو  القرارات والمستندات المتعلقة بهذه االجتماعات، كافة على

 .أي اجتماع الحق يؤجل إليه

 والله الموفق
 

 

 ................................................................................................................... :موقع التوكيلاسم 
 

 :صفة موقع التوكيل

 

 

 

أو رقم اإلقامة أو جواز السفر ) رقم السجل المدني لموقع التوكيل 

 :(لغير السعوديين

 

  

 

 :( معنوياً  شخصاً  األسهم مالك كان إذا الرسمي للختم باإلضافة ( الموكل توقيع

 

 

 



غير الجمعية العامة جدول اعمال اجتماع 
المتضمنة زيادة رأس العادية التاسعة 
(االجتماع األول) مال البنك 

م 2019أبريل 09هـ الموافق 1440شعبان 04الثالثاء  يوم 
الثامنة والنصف مساًء الساعة 

مدينة الرياض–فندق  كراون بالزا 
 "https://goo.gl/maps/mjZcv1yeG7J2"

https://goo.gl/maps/mjZcv1yeG7J2
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:األعمالجدولبنود

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 

.م2018/12/31فيالمنتهيالماليللعاماإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت 1)

.م2018/12/31فيالمنتهيالماليالعامعنالحساباتمراجعيتقريرعلىالتصويت 2)

.م2018/12/31فيالمنتهيالماليالعامعنالماليةالقوائمعلىالتصويت 3)

الماليةمالقوائوتدقيقومراجعةلفحصوذلكالمراجعة،لجنةتوصيةعلىبناءالمرشحينبينمنالبنكحساباتمراجعيتعيينعلىالتصويت
.(مرفق).أتعابهموتحديدم،2019الماليالعاممنوالسنويوالثالثوالثانياألولللربع

4)

:يليلماوفقاً مجانيةاسهممنحطريقعنالبنكمالرأسبزيادةاالدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
.سعوديريالمليون1,500هوللزيادةاالجماليالمبلغ(أ)
.%25قدرهازيادةبنسبةأيسعوديريالمليون7,500الزيادةبعدالمالرأسوسيصبحسعودي،ريالمليون6,000الزيادةقبلالمالرأس(ب)
.سهممليون750الزيادةبعداالسهمعددوسيصبحسهممليون600الزيادةقبلاالسهمعدد(ج)
.التشغيليةاألنشطةفيبمواردهواالحتفاظالماليةالبنكمالءةلتعزيزالمالرأسبزيادةالتوصيةهذهتهدف(د)
المبقاة،األرباحبندمنريال(355,865,000)ومبلغالنظامياالحتياطيبندمنريال(1,144,135,000)مبلغرسملةخاللمنالزيادةستتم(هـ)

.مملوكةاسهمأربعةكلمقابلواحدسهممنحطريقعنوذلك
األسهملةحمعلىقيمتهاتوزعثمالسوقبسعروتباعاألسهمحملةلجميعواحدةمحفظةفيبتجميعهاسيتمفأنهأسهمكسورنتجحالفي(و)

.مساهملكلالمستحقةالجديدةاألسهمتحديدتاريخمنيوماً (30)تتجاوزالمدةخاللحصتهبحسبكلللمنحةالمستحقين
هملألسالمالكينللمساهميناالحقيةستكونالمالرأسزيادةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالبنكمساهميوافقحالفي(ز)

تاريخلييتداوليومثانينهايةفياإليداعمركزلدىالبنكمساهميسجلفيوالمقيدينللبنكالعاديةغيرالعامةالجمعيةيومتداولبنهاية
.الجمعيةانعقاد

5)

.م2018/12/31فيالمنتهيالماليالعامعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت 6)

ماليالالعامعنوجدتإنسنويربعأوسنوينصفبشكلالبنكمساهميعلىمرحليةأرباحبتوزيعاالدارةمجلستفويضعلىالتصويت
البنكوضعمعبيتناسبماوذلكالشركاتلنظامتنفيذاً الصادرةالتنظيميةواإلجراءاتللضوابطوفقاً والصرفاالستحقاقتاريخوتحديدم،2019
.واالستثماريةالتوسعيةوخططهالنقديةوتدفقاتهالمالي

7)
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:األعمالجدولبنود:تابع

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 

العامعنعضو،لكلريالالف(320)بواقعاإلدارةمجلسألعضاءكمكافأةسعوديريال(3,520,000)مبلغصرفعلىالتصويت
.م2018/12/31فيالمنتهيالمالي

8)

والتيالقادمةللدورةاإلدارةمجلسلعضويةالمعتمدينالمرشحينبينمنعضواً عشرأحد(11)عددانتخابعلىالتصويت
.م2022/04/16فيتنتهيسنواتثالثولمدةم2019/04/17مناعتباراً ستبدأ

9)

مناراً اعتبستبدأوالتيالقادمةللدورةأعضائهاومكافآتعملهاوضوابطمهامهاعلىوالمراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
:السادةوهم.(الذاتيةالسيرةمرفق)م2022/04/16فيتنتهيسنواتثالثولمدةم2019/04/17

.نميأباعبدالعزيزبنمحمدبنأديب/األستاذ1.

.الجاسرعبدالعزيزبنعبدالكريمبنجاسر/األستاذ2.

.نادربنمحمدبنفرحانبنمحمد/األستاذ3.

10)

فيتنتهيسنواتثالثولمدةم2019/04/17مناعتباراً ستبدأوالتيالقادمةللدورةالشرعيةالهيئةتشكيلعلىالتصويت
.م2022/04/16

11)

لرأسالمقترحةالزيادةمعيتفقبماوذلكالمال،برأسالخاصةللبنكاالساسالنظاممن7رقمالمادةتعديلعلىالتصويت
(مرفق).المالراسبزيادةالخاص(5)رقمالبندعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةحالالبنكمال

12)

(مرفق).المالرأسبتخفيضالخاصةللبنكاالساسالنظاممن14رقمالمادةتعديلعلىالتصويت 13)

(مرفق).االدارةمجلسواختصاصاتبصالحياتالخاصةللبنكاالساسالنظاممن18رقمالمادةتعديلعلىالتصويت 14)

(مرفق).المراجعةولجنةالمجلسبلجانالخاصةللبنكاالساسالنظاممن19رقمالمادةتعديلعلىالتصويت 15)
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األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 

ضووالعونائبةالمجلسرئيسوصالحياتباختصاصاتالخاصةللبنكاالساسالنظاممن21رقمالمادةتعديلعلىالتصويت
(مرفق).السروأمينالمنتدب

16)

(مرفق).للمساهمينالعامةالجمعياتبانعقادالخاصةللبنكاالساسالنظاممن29رقمالمادةتعديلعلىالتصويت 17)

(مرفق).العاديةغيرالعامةالجمعياتبنصابالخاصةللبنكاالساسالنظاممن32رقمالمادةتعديلعلىالتصويت 18)

(مرفق).ومسئولياتهالحساباتمراجعبصالحياتالخاصةللبنكاالساسالنظاممن38رقمالمادةتعديلعلىالتصويت 19)

(مرفق).الماليةبالوثائقالخاصةللبنكاالساسالنظاممن40رقمالمادةتعديلعلىالتصويت 20)

(مرفق).االرباحبتوزيعالخاصةللبنكاالساسالنظاممن41رقمالمادةتعديلعلىالتصويت 21)

(مرفق).الشركـةبخسائرالخاصةللبنكاالساسالنظاممن44رقمالمادةتعديلعلىالتصويت 22)

(مرفق).الشركةتصفيةبآلياتالخاصةللبنكاالساسالنظاممن45رقمالمادةتعديلعلىالتصويت 23)

ةالخاصلهاالتاليةالمادةوتعديل)الشركةبختمالخاصةللبنكاالساسالنظاممنالحالية46رقمالمادةحذفعلىالتصويت
(مرفق).(46إلىترقيمهاإعادةبعدالصلة،ذاتواألنظمةالشركاتبنظام

24)
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األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 

اإلدارةمجلسلعضووالتيواوالده،السبيعيابراهيمبنمحمدوشركةالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
عنعبارةوهيإدارتها،مجلسرئيسونائبشريكباعتبارهفيهامباشرةمصلحة(تنفيذيغير)السبيعيمحمدبنناصر/األستاذ

،(م2025/07/02إلىم2015/07/03منالعقدفترة)سنوياً ريال102,000بمبلغ،(الرياضبمدينة-آليصرافجهازموقعايجار)
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال

25)

اإلدارةمجلسلعضووالتيواوالده،السبيعيابراهيمبنمحمدوشركةالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
)عنعبارةوهيإدارتها،مجلسرئيسونائبشريكباعتبارهفيهامباشرةمصلحة(تنفيذيغير)السبيعيمحمدبنناصر/األستاذ

إلىم2016/12/05منالعقدفترة)سنوياً ريال174,790بمبلغ،(الدماممدينة-الجنوبيةالخالديةفرع-انجازمركزايجارعقد
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م2026/12/04

26)

اإلدارةمجلسلعضووالتيواوالده،السبيعيابراهيمبنمحمدوشركةالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
)عنعبارةوهيإدارتها،مجلسرئيسونائبشريكباعتبارهفيهامباشرةمصلحة(تنفيذيغير)السبيعيمحمدبنناصر/األستاذ

إلىم2016/04/06منالعقدفترة)سنوياً ريال472,000بمبلغ،(الرياضمدينة–الثانيةالصناعيةانجازمركزايجارعقد
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م2026/04/05

27)

والتيضة،القابوأوالدهالمقيرنعبدالعزيزخالدوشركةلالستثمارالبالدشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
ورئيسةالشركفيمالكباعتبارهفيهامباشرةمصلحة(تنفيذيغير)المقيرنعبدالعزيزبنخالد/األستاذاإلدارةمجلسلعضو
فترة)سنوياً ريال1,168,200بمبلغ،(الرياضمدينةفي(102)،(101)رقمالمكتبينايجارعقد)عنعبارهوهيإدارتها،مجلس
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م2019/12/31إلىم2013/01/01منالعقد

28)

والتيضة،القابوأوالدهالمقيرنعبدالعزيزخالدوشركةلالستثمارالبالدشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
ورئيسةالشركفيمالكباعتبارهفيهامباشرةمصلحة(تنفيذيغير)المقيرنعبدالعزيزبنخالد/األستاذاإلدارةمجلسلعضو
فترة)سنوياً ريال1,089,000بمبلغ،(الرياضمدينةفي،(104)،(103)رقمالمكتبينايجارعقد)عنعبارهوهيإدارتها،مجلس
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م2019/12/31إلىم2013/01/01منالعقد

29)



7

:األعمالجدولبنود:تابع

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 

خالد/تاذاألساإلدارةمجلسلعضووالتيالمحدودة،المكتبةمحالتوشركةالبنكبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
أثاثوريدتعقد)عنعبارهوهيالشركة،إدارةمجلسرئيسباعتبارهفيها،مباشرةغيرمصلحة(تنفيذيغير)المقيرنعبدالعزيزبن
إلىم2017/11/21منالعقدفترة)سنوياً ريال17,545,864بمبلغ(الرياضبمدينةفهدالملكبطريقالواقعالبالدبرج

(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م2018/11/20

30)

ارةاإلدمجلسلعضووالتيالراجحي،صالحبنعبدالرحمن/والسيدالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
عقد)عنعبارهوهيالعقار،مالكابنباعتبارهفيهامباشرةعالقة(تنفيذيغير)الراجحيصالحبنعبدالرحمنبنخالد/األستاذ

توجدوال(م2020/04/10إلىم2016/08/08منالعقدفترة)سنوياً ريال150,000بمبلغ،(الخفجيمحافظة-انجازمركزايجار
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروط

31)

فهد/ستاذاألاإلدارةمجلسلعضووالتيللتسويق،جريرمكتبةوشركةالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
دتوريعقد)عنعبارهوهيالشركة،إدارةمجلسعضوباعتبارهفيها،مباشرةغيرمصلحة(تنفيذيغير)القاسماللهعبدبن

شروطتوجدوال،(م2021/04/08إلىم2018/04/22منالعقدفترة)سنوياً ريال2,348,716.33بمبلغ،(البالدبنكقرطاسية
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيلية

32)

مجلسولعضوالتيالمحدودة،المكتبةمحالتوشركةلالستثمارالبالدشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
عبارهوهي،الشركةإدارةمجلسرئيسباعتبارهفيها،مباشرةغيرمصلحة(تنفيذيغير)المقيرنعبدالعزيزبنخالد/األستاذاإلدارة

(م2018/02/28الىم2017/12/19منالعقدفترة)سنوياً ريال1,187,420بمبلغ،(لالستثمارالبالدلشركةأثاثتوريدعقد)عن
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال

33)

كبارنمبصفتهالراجحيصالحبنعبدالعزيزبنعبدالرحمنوالسيدالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
منالعقدفترة)سنوياً ريال180,000بمبلغ،(ينبعبمدينةالرئيسيانجازمركزايجارعقد)عنعبارهوهيالمساهمين،
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م2025/08/08إلىم2015/08/09

34)



8

:األعمالجدولبنود:تابع

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 

كبارنمبصفتهالراجحيصالحبنعبدالعزيزبنعبدالرحمنوالسيدالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
منالعقدفترة)سنوياً ريال400,000بمبلغ،(بريدةمدينةالخبيبالبالدفرعايجارعقد)عنعبارهوهيالمساهمين،
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م2025/05/31إلىم2015/06/01

35)

كبارنمبصفتهالراجحيصالحبنعبدالعزيزبنعبدالرحمنوالسيدالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
منالعقدفترة)سنوياً ريال500,000بمبلغ،(الدماممدينة-الرئيسيالبالدفرعايجارعقد)عنعبارهوهيالمساهمين،
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م2025/09/14إلىم2010/09/15

36)

لعضويوالتالعقاريللتقييموشريكهوالعشرينالواحدالقرنوشركةالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
عنبارهعوهيالشركة،فيشريكباعتبارهفيهامباشرةمصلحة(تنفيذيغير)القاسماللهعبدبنفهد/األستاذاإلدارةمجلس

توجدوال،(م2019/08/27إلىم2018/08/26منالعقدفترة)سنوياً ريال1,205,663بمبلغ،(عقاراتتقييمخدماتتقديم)
(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروط

37)
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تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 
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األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 

:الرابعالبند
وذلكة،المراجعلجنةتوصيةعلىبناءالمرشحينبينمنالبنكحساباتمراجعيتعيينعلىالتصويت

الماليالعاممنوالسنويوالثالثوالثانياألولللربعالماليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحص
:وهمأتعابهم،وتحديد،م2019

.كوبرزهاوسواتربرايسمكتب1.

.وشركاهالفوزانجيإمبيكيمكتب2.
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األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 

:التاسعالبند
اإلدارةمجلسلعضويةالمعتمدينالمرشحينبينمنعضواً عشرأحد(11)عددانتخابعلىالتصويت

.م2022/04/16فيتنتهيسنواتثالثولمدةم2019/04/17مناعتباراً ستبدأوالتيالقادمةللدورة

السير الذاتية للمرشحين



 

 

 2 من 1 صفحة

  

 

 المرشح: للعضوالبيانات الشخصية  .أ

 عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحمَيد االسم الرباعي

 ه01/07/1368 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 المرشح: المؤهالت العلمية  للعضو .ب

 التخصص المؤهل م
تاريخ الحصول 

 على المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك سعود -لسعودية ا م1974 بةمحاس درجة البكالوريوس 1

 جامعة والية ميزوري -الواليات المتحدة  م1976 محاسبة درجة الماجستير 2

 جامعة لويزيانا -الواليات المتحدة  م1981 محاسبة ومراجعة درجة الدكتوراه 3

 المرشح: الخبرات العملية للعضو .ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 جمعية المحاسبة األمريكيةعضو  م وحتى اآلن1976من 

 .الهيئة العامة للزكاة والدخلعضو مجلس إدارة  م وحتى اآلن2018من 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين –رئيس لجنة معايير المحاسبة  م2008 وحتى 1998من 

 ية واالقتصاد الوطنيعضو اللجنة االبتدائية األولى، مصلحة الزكاة والدخل، وزارة المال ه1420وحتى  1416من 

 زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين –عضو لجنة إعداد امتحانات المحاسبة المالية  ه1433وحتى هـ 1413من 

 عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبيين القانونيين السعودية هـ1414 وحتىهـ 1410من 

 ةمستشار غير متفرغ بوزارة الخارجي هـ1426 وحتىهـ 1421من 

 مستشار غير متفرغ لديوان المراقبة العامة هـ1405 وحتى هـ1403من 

 مستشار إلعداد معايير المحاسبة والمراجعة في المملكة م2000 وحتىم 1982 من

 مستشار غير متفرغ بوزارة التجارة هـ1415 وحتىهـ 1413

 الصناعية بالرياضالغرفة التجارية  –رئيس لجنة األوراق المالية  هـ1418هـ وحتى 1412من 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين –رئيس لجنة االختبارات  هـ1425هـ وحتى 1415من 

 الغرفة التجارية والصناعية بالرياض –عضو لجنة االستثمار  ه1434هـ وحتى 1422من 

 عضو في اللجان االبتدائية والزكوية هـ1425 وحتىهـ 1410من 

 وزارة المالية –رئيس اللجنة الزكوية الضريبية  ه1437هـ وحتى 1425من 

 رئيس قسم المحاسبة جامعة الملك سعود م1985 وحتى 1983من 

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان  .د

 المنبثقة منها:

 ط الرئيسالنشا اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة



 

 

 2 من 2 صفحة

  

 مدرجة  مساهمة رئيس اللجنة التنفيذية بصفتي الشخصية غير تنفيذي مصرفي بنك البالد 1

2 
 األنابيب إلنتاج السعودية الشركة

 فخاريةال
 مدرجة  مساهمة - بصفتي الشخصية مستقل صناعي

3 
 السبيعي إبراهيم محمد شركة

 )ماسك) وأوالده 
 مقفلة مساهمة - بصفتي الشخصية مستقل استثمار

 مقفلة مساهمة - بصفتي الشخصية مستقل استثمار لالستثمار العبيكان مجموعة شركة 4

5 
الشركة السعودية لالستثمار 

 تاج الحيواني )سالك(الزراعي واإلن
 - بصفتي الشخصية مستقل زراعي

مساهمة 

 حكومية

6 
الشركة السعودية للصناعات 

 األساسية )سابك(.
 مساهمة مدرجة عضو لجنة المراجعة بصفتي الشخصية مستقل صناعي

 همة مقفلةمسا عضو لجنة المراجعة بصفتي الشخصية مستقل األوراق المالية السوق المالية السعودية )تداول(. 7

8 
وقف الشيخ محمد بن إبراهيم 

 .السبيعي
 مساهمة مقفلة عضو مجلس النضارة بصفتي الشخصية مستقل خيرية

9 
الشركة السعودية للصناعات 

 العسكرية
 مساهمة مقفلة عضو لجنة المراجعة بصفتي الشخصية مستقل صناعي

 وميةحك - بصفتي الشخصية مستقل - الهيئة العامة للزكاة والدخل 10

  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

   إبراهيم السبيعيبن محمد بن ناصر  االسم الرباعي

 ه01/07/1378 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك سعود هـ1400-1399 محاسبة بكالوريوس علوم إدارية 1

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 خبرات متنوعة في األعمال المالية والمصرفية واالستثمارية والعقارية. ه وحتى اآلن1400من عام 

رى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخ (د

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 مساهمة مدرجة اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية تنفيذيغير  مصرفي بنك البالد 1

 مشاريع االرجان 2
التطوير 

 العقاري
 مساهمة مقفلة  بصفته الشخصية تنفيذيغير 

 شركة اكوان العقارية  3
التطوير 

 العقار ي
 مساهمة مقفلة  بصفته الشخصية تنفيذيغير 

 مساهمة مقفلة ة لجنة تنفيذيال بصفته الشخصية تنفيذيغير  خدمات مالية شركة ماسك المحدودة  4
  



 

 

 2 من 1 صفحة

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 صالح الراجحيبن عبدالرحمن بن خالد  االسم الرباعي

 ه01/05/1391 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح: (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 م1994 علوم التمويل بكالوريوس  1
لملك فهد للبترول جامعة ا

 والمعادن

 الخبرات العملية للعضو المرشح: (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 شركة النقل البحري: عضو مجلس اإلدارة، عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة المراجعة م31/12/2004الى  01/01/2002من 

 ةشركة االسمنت السعودية، عضو مجلس االدار م31/12/2012الى  01/01/2004 من

 شركة االسمنت السعودية، عضو لجنة المراجعة م2012-31/12الى  01/04/2009  من

 بنك البالد، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت م17/04/2010الى  17/04/2005  من

 شركة االتصاالت السعودية، عضو مجلس اإلدارة م11/04/2012الى  11/04/2006 من

 االتصاالت السعودية، رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة االستثمار شركة م11/04/2012الى  11/04/2009 من

 شركة ناس )مملكة البحرين(،عضو مجلس إدارة م31/12/2008الى  01/01/2006  من

 شركة دانا غاز، عضو لجنة المراجعة م01/08/2012الى  01/08/2008 من

 بنك البالد، عضو اللجنة التأسيسية م07/04/2005الى  07/10/2003 من

 مؤسسة الراجحي للتجارة، الرئيس التنفيذي م11/04/2005من 01/01/1994من 

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
اط النش

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 بصفته الشخصية غير تنفيذي اسمنت شركة االسمنت السعودية 1
رئيس مجلس 

 االدارة
 مساهمة عامة

 بصفته الشخصية غير تنفيذي لتأمينا شركة والء للتأمين التعاوني 2

نائب رئيس 

مجلس اإلدارة 

عضو لجنة 

المخاطر رئيس 

 لجنة االستثمار

 مساهمة عامة

3 

 

شركة تكوين المتطورة 

 للصناعات
 بصفته الشخصية غير تنفيذي صناعي

رئيس مجلس 

 االدارة
 مساهمة عامة



 

 

 2 من 2 صفحة

 

4 
شركة عبدالرحمن صالح 

 الراجحي وشركاه المحدودة
 الرئيس التنفيذي بصفته الشخصية نفيذيت استثمارية

ذات مسؤولية 

 محدودة

 بصفته الشخصية غير تنفيذي عقارات شركة تنامي العربي 5
عضو مجلس 

 إدارة
 مساهمة مقفلة

  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيرن االسم الرباعي

 هـ 01/07/1380 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك سعود م1983 ةالعلوم اإلقتصادي بكالوريوس 1

 جامعة بيروت العربية م2001 البنوك واإلستثمار دبلوم دراسات عليا 2

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 .مناصب قيادية في المجال المصرفي م2005حتى  1983من 

 رئيس مجلس إدارة شركة البالد المالية م2016م حتى 2011من 

 )ثالث دورات متتالية( نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ه1437ه حتى 1425من 

 مؤسس وعضو مجلس إدارة بنك البالد وعضو اللجنة التنفيذية م حتى اآلن2005من 

 رئيس مجلس إدارة شركة المكتبة للتسويق م حتى اآلن2008من 

 رئيس مجلس إدارة شركة المقيرن وأوالده القابضة  م حتى اآلن2003من 

 رئيس مجلس إدارة شركة االستثمار العائلي م2017حتى  2011من 

 )أربع دورات متتالية( عضو مجلس منطقة الرياض وعضو اللجنة االقتصادية ه1429ه حتى 1425من 

درجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير م (د

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 بصفته الشخصية ذيغير تنفي مصرفي بنك البالد 1

 للجنة التنفيذيةا

لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

مساهمة 

 مدرجة

 - بصفته الشخصية تنفيذي تجارية شركة المكتبة للتسويق  2
مساهمة 

 مقفلة

 - بصفته الشخصية تنفيذي تجارية شركة محالت المكتبة المحدودة 3
مساهمة 

 مقفلة
  



 

 1 من 1 صفحة

 

  :المرشح للعضوالبيانات الشخصية   ((أأ

 أحمد بن عبدالرحمن بن صالح الحصان االسم الرباعي

 م19/12/1960 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح للعضو المؤهالت العلمية  (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك سعود –السعودية  م1981 إدارة أعمال درجة البكالوريوس 1

 معهد اإلدارة العامة –السعودية  م1983 رقابة مالية  دبلوم عالي )ماجستير( 2

 م1993 اإلدارة المالية دبلوم الدراسات العليا 3
األكاديمية العربية للعلوم المالية  –األردن 

 والمصرفية

 م1996 االئتمان المصرفي دبلوم االئتمان المصرفي 4
األكاديمية العربية للعلوم المالية  –ردن األ

 والمصرفية

 :المرشح للعضو الخبرات العملية (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 استشارات المالية -رئيس مركز الثريا لالستشارات المالية  م حتى اآلن 01/01/2003من 

م  إلى  10/10/1992من 

 م  10/12/2002
 مصرفي -الراجحي  المدير العام للمجموعة المالية لمصرف

 مصرفي -مدير  إقليمي لمصرف الراجحي للمنطقة الوسطى  م  1992إلى  1985من 

 م 1985إلى  1983من 
 -مراقب مالي لمدة سنتين بوزارة المالية واالقتصاد الوطني كممثل مالي في العديد من الوزارات 

 رقابة مالية

 التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.عضو محكم بمركز التحكيم  م حتى اآلن2000من 

 عضو محكم معتمد بوزارة العدل السعودية. حتى اآلن 2004من 

 عضو أساس بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. م حتى اآلن1991من 

 سالمية.عضو سابق في مجلس األمناء لهيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية اإل م2003م إلى 1992من 

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 ة اعتبارية(شخصي

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 مساهمة مدرجة رئيس لجنة المراجعة الشخصية هبصفت مستقل مصرفي بنك البالد 1

2 
محمد إبراهيم شركة 

 السبيعي وأوالده )ماسك(
 مساهمة مقفلة رئيس لجنة المراجعة الشخصية هبصفت مستقل استثمار

 مساهمة مقفلة رئيس لجنة المراجعة الشخصية هبصفت مستقل عقاري مشاريع دار األرجانشركة  3
 



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 بن دخيلبن حمد فهد بن عبدالله  االسم الرباعي

 م30/12/1959 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 الملك سعودجامعة  م1985 اساليب كمية بكالوريوس 1

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 م2006وحتى  1996من 
مسؤول تنفيذي في الخدمات المصرفية الخاصة وكمسؤول تنفيذي لخدمات كبار العمالء واالستثمار في فروع بنك 

 .نيالبنك السعودي البريطا -ه بالمملكة وفروع  HSBCساب واتش اس بي سي 

 .خبرات تشغيلية تشمل عادة اكثر من بلد م وحتى اآلن1985من 

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

 المنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية غير تنفيذي مصرفي بنك البالد 1
مساهمة 

 مدرجة

  بصفته الشخصية غير تنفيذي وساطة شركة البالد المالية 2
مساهمة 

 مقفلة
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 عبدالعزيز بن محمد بن علي العنيزان االسم الرباعي

 م16/10/1966 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك سعود م1987 األساليب  الكمية بكالوريوس  1

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 .مجموعة سامبا المالية م2004إلى  1991من 

 .البنك العربي الوطني م2008إلى  2004من 

 .شركة االنماء لالستثمار -مصرف االنماء م2014إلى  2008من 

 لرئيس التنفيذي لبنك البالد.ا إلى اآلن 2016من 

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

شخصية، ممثل عن ال

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 الشخصية تنفيذي استثماري شركة البالد المالية 1

عضو مجلس 

عضو و االدارة

 اللجنة التنفيذية

مساهمة 

 مقفلة

  



 

 
 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 عبدالرحمن مرادبن طارق بن أحمد  االسم الرباعي

 ه11/05/1381 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 1988 إدارة وتمويل  ماجستير إدارة أعمال 1

 –جامعة سان فرانسسكو 

كاليفورنيا الواليات المتحدة 

 األمريكية

 1984 هندسة مدنية بكالوريوس علوم 2

 –معهد ورشستر بوليتكنيك 

ماساتشوستس الواليات 

 المتحدة األمريكية

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 األسمدة المتحدة السعودية شركة –نائب رئيس مجلس اإلدارة  حتى اآلن –م 2010

 شركة نسما القابضة  –نائب الرئيس لالستثمار  م2008 – م2010

 شركة الخبير المالية –رئيس قسم تطوير المنتجات والبحوث   م2006 – م2008

 مصرف البحرين الشامل –مدير أول تمويل الشركات  م2000 – م2006

لس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان العضوية الحالية في مجا (د

 المنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
لقانوني الشكل ا

 للشركة

      دال يوج 1
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  :البيانات الشخصية للعضو المرشح  ((أأ

 عبدالعزيز أبانمي بن محمد بن أديب  االسم الرباعي

 ه12/02/1390 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 عة مياميجام 1998 محاسبة ماجستير محاسبة 1

 جامعة الملك سعود 1992 محاسبة بكالوريوس 2

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 أبانمي محاسبون ومراجعون قانونيون م حتى اآلن01/2010

 هيئة سوق المال –مستشار ثاني  م12/2009 –م 07/2008

 ة سوق المالهيئ –أخصائي رئيس إفصاح مستمر  م06/2008 -م 03/2005

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

العضوية )بصفته طبيعة 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة

 شخصي مستقل مصرفي بنك البالد 1
لجنة االلتزام 

 والحوكمة
 مساهمة عامة

2 
شركة توزيع الغاز 

 الطبيعي 
 مساهمة مغلقة لجنة مراجعة شخصي مستقل صناعي

 مساهمة عامة مراجعةلجنة  شخصي مستقل زراعي شركة جازان 3

4 
الشركة السعودية 

 لصناعة الورق
 مساهمة عامة لجنة مراجعة شخصي مستقل صناعي

5 
البنك السعودي 

 التونسي 
 شخصي مستقل مصرفي

عضو مجلس 

 إدارة
 مساهمة

 مساهمة عامة لجنة مراجعة شخصي مستقل أسمنت أسمنت الجنوبية  6

 مساهمة مغلقة مراجعة لجنة شخصي مستقل عقاري شركة بن سعيدان 7

 شخصي مستقل عقاري صندوق المعذر ريت  8
عضو مجلس 

 إدارة
 مساهمة عامة

 مساهمة عامة لجنة مراجعة شخصي مستقل عقاري شركة الوديان 9
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

  باريان سعيد بن عمر بن أسامة  االسم الرباعي

 م15/10/1981 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 أستراليا -موناش امعة ج م2009 اإلدارة المالية ماجستير  1

 م2006 محاسبة بكالوريوس 2
فهد للبترول جامعة الملك 

 والمعادن 

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 .ميثاق االستثمارية القابضة -  رئيس االستثمارات المالية حتى اآلن 2017من مايو 

 م2017م الى أبريل 2013من يوليو 
لألوراق  والتنميةلالقتصاد  السعودية الشركة -  أسواق مال الشرق األوسط -المساعدنائب الرئيس 

 .المالية

 .األهلي كابيتال - ادارة األصول –مدير تطوير المنتجات  م2013إلى يونيو 2012من ديسمبر 

 .الماليةلألوراق  والتنميةلالقتصاد  السعودية الشركة -   العالميةاألسهم  -مدير استثمار م2012إلى نوفمبر  2012من مايو 

 .الماليةلألوراق  والتنميةلالقتصاد  السعودية الشركةوااللتزام المكلف  المطابقةمسؤول  م2012إلى أبريل  2011من يوليو 

م إلى يونيو 2009من أغسطس 

 م2011
 .الماليةلألوراق  والتنميةلالقتصاد  السعودية الشركة -الداخلية  المراجعة –مراجع داخلي 

م إلى أغسطس 2005من يوليو 

 م2007
 .ريد وشركاه برايس ووترهاوس كوبرزالج - واالستشارات المراجعة

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
اط النش

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

      اليوجد 1
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

  جالل أبوالفرجبن عدنان بن باسم  االسم الرباعي

 هـ02/06/1393 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 دالعزيزعبجامعة الملك  م1995 محاسبة بكالوريوس 1

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 حتى اآلن م2017من 
المؤسس والمدير التنفيذي / مكتب باسم أبوالفرج لالستشارات المالية )لغير األوراق المالية( / قطاع 

 .المال واالعمال

 .ع المجموعة المصرفية للشركاتمساعد المدير العام / البنك الوطني الكويتي / قطا م2017حتى  2016من 

 م2016حتى  2014من 
مدير إقليمي المنطقة الغربية / بنك االنماء / إدارة التسويق والمبيعات / قطاع المجموعة المصرفية 

 للشركات 

 .مساعد المدير العام / بنك الجزيرة / قطاع مخاطر االئتمان م2014حتى  2011من 

 .قائد فريق / البنك السعودي البريطاني / قطاع المجموعة المصرفية للشركات م2011حتى  2008من 

 .رئيس قسم )قائد فريق( / بنك الجزيرة/ قطاع المجموعة المصرفية للشركات م2008حتى  1997من 

 .مستشار مبيعات / شركة شريك العقارية /مجموعة دلة البركة / قطاع تطوير العقار م1997حتى  1995من 

وية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان العض (د

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

وية عض

 اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة

      ال يوجد 1
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

  عبدالكريم السلومبن باسم بن عبدالله  االسم الرباعي

 هـ01/07/1404 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح: (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 كلية هارفارد لألعمال م2019 قياداتبرنامج تطوير ال تنفيذيماجستير  1

 بريطانيا –جامعة كنت  م2010 استشارات تقنية المعلومات الماجستير 2

 جامعة االمام محمد بن سعود م2007 ادب انجليزي –اللغات والترجمة  البكالوريوس 3

 الخبرات العملية للعضو المرشح: (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 شركة شور العالمية للتقنية –فيذي الرئيس التن حتى اآلن -2018

 الهيئة العامة لالستثمار –وكيل المحافظ لشؤون االعالم والتسويق  م2018 – 2017

 الهيئة العامة للطيران المدني –نائب الرئيس لالتصال المؤسسي والتسويق  م2017 – 2014

 موبايلي -شركة اتحاد اتصاالت  –المدير التنفيذي للتسويق الرقمي  م2014 – 2011

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

 المنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة

 - بصفته الشخصية تنفيذي تقنية معلومات شركة شور العالمية 1
ذات مسؤولية 

 محدودة

2 

هبوب التقنية 

لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

 شركة شخص واحد - بصفته الشخصية مستقل تقنية المعلومات

  



 

 

 1 من 1 صفحة

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 تركي بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي االسم الرباعي

 ه25/03/1406 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح: (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 م2008 إدارة أعمال دولية بكالوريوس 1
London South Bank 

University, London, UK 

2 CFA_level 1 م2010 إدارة مالية CFA institute 

 الخبرات العملية للعضو المرشح: (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 مدير عام شركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وأوالده لالستثمار حتى االن -م  2013

 رحمن بن صالح الراجحي وشركاهشركة عبدال –شريك  حتى االن – م2006

 مستشفى الرعاية التخصصية –رئيس  حتى االن – م2015

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

1 
شركة عبدالرحمن بن صالح 

 الراجحي وشركاه
 بصفته الشخصية تنفيذي إستثمار

مجلس إدارة، اللجنة 

التنفيذية، التدقيق 

والمراجعة، 

 االستثمار

ة ذات مسؤولي

 محدودة

2 
شركة عبدالرحمن بن صالح 

 الراجحي وأوالده لالستثمار
 بصفته الشخصية تنفيذي استثمار

مجلس إدارة، لجنة 

 االستثمار

ذات مسؤولية 

 محدودة

3 
مستشفى الرعاية 

 التخصصية

الرعاية 

 الصحية
 بصفته الشخصية غير تنفيذي

مجلس إدارة، اللجنة 

التنفيذية، لجنة 

 الترشيحات واالجور

شركة خاصة غير 

 مدرجة

 حكومي - بصفته الشخصية مستقل حكومي الغرفة التجارية 4
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

 للعضوالبيانات الشخصية  .1

  زياد بن محمد بن صالح السلمان االسم الرباعي

 هـ08/02/1391 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 للعضو المؤهالت العلمية  .2

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 هيوارد كاليفونيا م1999 إدارة عامة دورات وبرامج  1

 جامعة عين شمس م2008 التنظيم و االدارة إدارة أعمال  2

3 
دبلوم عالي إدارة األزمات 

 والكوارث
 الجامعة األمريكية القاهرة مصر م2008 إدارة كوارث

4 
دورات إدارة المشاريع 

 PMPاالحترافية 
 الرياض م2009 مشاريعإدارة 

5 

 الدورة العامة إلعداد المحكم 

د المحكم الدورة المتعمقة إلعدا

 الدولي

 مركز تحكبم عين شمس م2009 قانون تجاري

 للعضو الخبرات العملية .3

 مجاالت الخبرة الفترة

 اإلنشائية تمدير الشؤون اإلدارية شركة لميك للمقاوال م1999-2001

 اإلنشائية تمدير عام الشؤون المالية واإلدارية شركة لميك للمقاوال م2001-2004

 عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الدوائية إبسي بني سويف مصر م2004-2014

 نائب المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة شركة لميك للمقاوالت اإلنشائية م2004-2016

 المدير العام مؤسسة أزماس للتجارة حتى اآلن  - 2016

أو اللجان أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني  أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة  .4

 المنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

 القانوني

 للشركة

      اليوجد 1

  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

   محمد باعيسىبن عمر بن سمير  االسم الرباعي

 ه01/07/1378 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 لملك عبدالعزيزجامعة ا ه1402 إدارة أعمال بكالوريوس 1

 جامعة كاليفورنيا الحكومية م1987 إدارة أعمال ماجستير 2

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 معيد بقسم إدارة األعمال جامعة الملك عبدالعزيز م1984 – 1982

 المدير اإلقليمي للمنطقة الغربية البنك األهلي التجاري م1998 – 1987

 البنك السعودي الفرنسي -نائب مدير الخدمات المصرفية لألفراد مدير عام شبكة الفروع للمملكة  م2013 – 1998

 بنك الرياض -مستشار تنفيذي لتطوير االعمال البنكية  م2017ديسمبر  – 2014

يًا كان شكلها القانوني أو اللجان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أ (د

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

      اليوجد 1
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

   طارق بن عبدالعزيز بن صالح الرشيد االسم الرباعي

 م08/03/1970 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك سعود م1993 ليعلوم الحاسب اآل بكالوريوس علوم 1

 PMI -معهد إدارة المشاريع  م2005 إدارة مشاريع PMP –إدارة مشاريع معتمد  2

 جامعة كامبريدج م2009 إدارة أعمال برنامج كامبريدج لإلدارة 3

 جامعة لندن –كلية لندن لألعمال  م2011 إدارة األعمال ماجستير تنفيذي 4

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 صندوق التنمية الصناعية السعودي -اإلدارة العامة لتقنية المعلومات –رئيس فريق  1993-2006

2006-2015 
برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يسر( بوزارة  –نائب المدير العام للتخطيط االستراتيجي 

 االتصاالت وتقنية المعلومات

 المستشار ورئيس مكتب تحقيق الرؤية بوزارة اإلسكان 2018 -إبريل  2016

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

 المنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

يعة العضوية طب

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 الشركة الوطنية لإلسكان 1
التطوير 

 العقاري/التمويل
 شخصية غير تنفيذي

عضو مجلس 

 اإلدارة

عضو لجنة 

الترشيحات 

 والمكافآت

مساهمة 

 مقفلة

  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

   السبيعي متعببن فهاد بن عبدالله  االسم الرباعي

 م04/12/1405 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 امعة دار العلومج م2019 إدارة أعمال ماجستير 1

 جامعة المجمعة م2015 محاسبة بكالوريوس 2

 الكلية التقنية م2006 محاسبة دبلوم 3

 المرشح: الخبرات العملية للعضوج(

 مجاالت الخبرة الفترة

 مدير عالقات العمالء ببنك الراجحي م20/04/2010م وحتى 11-07-2007

 عضو مجلس إدارة شركة عبدالله المهيدب الطبية م حتى اآلن2018

 عضو مجلس إدارة شركة مجمع الدار البيضاء الطبي م حتى اآلن2018

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
لنشاط ا

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

      اليوجد 1
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

   عبدالعزيز السحيميبن سليمان بن هيثم  االسم الرباعي

 ه24/12/1407 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 م2015 اطر التمويلعلوم االستثمار ومخ ماجستير 1
المملكة  –لندن  –جامعة وست منستر 

 المتحدة

 اإلمارات العربية المتحدة –جامعة الغرير  م2011 إدارة األعمال بكالوريوس 2

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 ألعمالنائب الرئيس لتطوير ا –البالد المالية  إلى الوقت الحالي م2018من ديسمبر 

 االستثمارات البنكية واالستثمار في األسهم الخاصة –محلل مالي  –البالد المالية   2018إلى نوفمبر  2016من سبتمبر 

 االستثمار في األسهم الخاصة وإدارة األصول واألبحاث –متدرب محلل مالي  –شركة جدوى لالستثمار  م 2016إلى يوليو  2015من ديسمبر 

 مدير المشتريات والموارد البشرية –شركة سابن  م2014إلى مايو  2013من مارس 

 مدير التسويق –شركة سابن  م 2013إلى مارس  2012من مايو 

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

 ة منها:المنبثق

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

      اليوجد 1
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 عبدالعزيز الملحم  بن سعود بن عبدالله  االسم الرباعي

 م12/06/1945 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

1 

 برنامج الزمالة في االئتمان

المصرفي لدى بنك تشيس منهاتن 

والذي يمثل العامود الفقري لبرامج 

تدريب المدراء التنفيذيين وهو 

معروف على نطاق واسع كأفضل 

برامج التدريب المالي في وول 

 .ستريت

 التمويل، االئتمان، التحليل المالي 

 النقد األجنبي، األسواق المالية

 التدفقات النقدية 

 / أمريكا بنك تشيس منهاتن م1979

 كلية التجارة بجامعة البصرة م1968 محاسبة، اقتصاد، إدارة أعمال تجارة واقتصاد بكالوريوس 2

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 في مجال إدارة المشاريع الصناعيةسنوات خبرة  4 م2002 – 1998

 م1998  - 1983
سنة خبرة في المجاالت اإلدارية والمالية واالستثمار باإلضافة إلى المشاركة في عضوية عدة مجالس إدارات  15

 ولجان المراجعة

 سنة خبرة في مجال االئتمان والتمويل واألعمال المصرفية المختلفة 14 م1983 – 1969

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

      اليوجد 1
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 موسى محمد بن لؤي بن خالد بن االسم الرباعي

 هـ15/03/1404 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 اليمامةجامعة  م2013 اإلدارة ماجستير تنفيذي 1

 ألمانيا–جامعة فورتفانجن  م2013 اإلدارة المالية ماجستير 2

 م2013 المالية الدبلوم العالي 3
جامعة والية واشنطن بالواليات 

 المتحدة االمريكية

 جامعة الملك عبدالعزيز م2010 إدارة االعمال الدولية البكالوريوس 4

 ستمنسترجامعة نيو و م2013 - الزمالة الكندية الفخرية 5

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 الرئيس التنفيذي "المركز السعودي للحوكمة" حتى اآلن م2017سبتمبر 

 عضو مجلس إدارة مجموعة ساف الصناعية م2018يونيو  – م2017سبتمبر 

 رئيس مشروع دراسة انشاء بنك الصادرات بالمملكة –هيئة تنمية الصادرات السعودية  م2017 –م 2014

 مدير المطابقة وااللتزام –تداول  –السوق المالية السعودية  م2014 –م 2009

 نائب الرئيس لالستثمار –مجموعة بي ام جي المالية  م2009 –م 2008

 اإلدارة العامة لألوراق المالية والستثمار –بنك البالد  م2008 –م 2005

 اإلدارة العامة لالستثمار –بنك االمارات دبي الوطني  م2005 – م2005

 ستثمارلالاإلدارة العامة  –البنك السعودي األمريكي  م2005 –م 2003

 م2005 –م 2003

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 ارية(شخصية اعتب

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1 

شركة بيت القيمة المالية " 

شركة مرخصة من قبل هيئة 

 السوق المالية"

 اللجنة التأسيسية شخصية مستقل شركة مالية
مساهمة 

 مقفلة

  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 حسن الحسينيبن عبدالرحمن بن معاذ  االسم الرباعي

 م1984ديسمبر  11 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن م2008 ت اإلداريةنظم المعلوما بكالوريوس علوم 1

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 شركة إحاطة المالية )مرخصة من هيئة السوق المالية( –العضو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة  م حتى اآلن04/10/2017

 دويتشه بنك أي جي –اع الشركات, قسم األسواق العالمية رئيس مبيعات الخزينة قط م03/10/2017 – 27/08/2013

 البنك السعودي البريطاني –كبير مستشارين مخاطر الخزينة, إدارة الخزينة  م22/08/2013 – 01/03/2008

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي, غير 

 تنفيذي, مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية, ممثل عن 

 (شخصية اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1 
شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده 

 لالستثمار
 بصفته الشخصية مستقل االستثمار

لجنة األصول 

 ALCOوالخصوم 
 مساهمة مغلقة

  



 

 

 2 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

   إبراهيم الحقيلبن عثمان بن زياد  االسم الرباعي

 ـه01/07/1382 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

1 
 الواليات اوهايو، والية جامعة هـ1412 ائيةالكهرب الهندسة الدكتوراه درجة

 المتحدة

2 
 الواليات اوهايو، والية جامعة هـ1408 الكهربائية الهندسة الماجستير درجة

 المتحدة

 جامعة الملك سعود هـ1405 الهندسة الكهربائية درجة البكالوريوس 3

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة هـ1440 -هـ 1433

 الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة هـ1432 -هـ 1430

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

 المنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1 

شركة أوقاف سليمان بن 

عبدالعزيز الراجحي 

 القابضة

إدارة الشركات 

 التابعة

لها والشركات التي 

 تساهم فيها

 لجنة االستثمار شخصية تنفيذي
ذات مسؤولية 

 محدودة

2 
الشركة التعليمية 

 المتطورة
 - ممثل عن جهة اعتبارية غير تنفيذي التعليم والتدريب

مساهمة 

مقفلة برأس 

 مال خليجي

3 
شركة أنظمة االتصاالت 

 وااللكترونيات المتقدمة
 - شخصية غير تنفيذي اتصاالت

مساهمة 

 مقفلة

 - شخصية غير تنفيذي  تطوير عقاري الخزامىشركة ديار  4
مساهمة 

 مقفلة

5 
شركة سليمان الراجحي 

 لالستثمارات العقارية

استثمار وتطوير 

 عقاري
 - شخصية غير تنفيذي 

ذات مسؤولية 

 محدودة

6 
الشركة الوطنية لنظم 

 المعلومات 
 تقنية معلومات

 غير تنفيذي

 
 - شخصية

ذات مسؤولية 

 محدودة



 

 

 2 من 2 صفحة

 

 اللجنة التنفيذية شخصية غير تنفيذي تجارة الدواجن  ن الوطنيةشركة دواج 7
ذات مسؤولية 

 محدودة

8 
شركة الحبوب واالعالف 

 السعودية القابضة

استيراد وتصدير 

 الحاصالت الزراعية
 - شخصية غير تنفيذي 

ذات مسؤولية 

 محدودة

9 

INTERNATIONAL 

AIRFINANCE 

CORPORATION 

مجال تأجير 

 ميةالطائرات العال
 - شخصية غير تنفيذي

مساهمة 

 خاصة

 لجنة المراجعة شخصية غير تنفيذي تطوير عقاري شركة جبل عمر  10
مساهمة 

 مدرجة

11 
الشركة الوطنية لالستزراع 

 المائي 
 اللجنة التنفيذية شخصية غير تنفيذي  استزراع مائي 

مساهمة 

 مغلقة

12 
شركة سليمان الراجحي 

 للتعليم والتنمية
 - شخصية غير تنفيذي  التعليم

ذات مسؤولية 

 محدودة
  



   

 

 1 من 1 صفحة

  

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:أ(  

  عادل بن محمد بن عبدالرحمن الشايع االسم الرباعي

 هـ01/07/1385 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 للعضو المؤهالت العلمية ( ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 عة لفبرة جام م2003 هندسة صناعية دكتوراة 1

 جامعة بتسبيرغ  م1992 هندسة صناعية وإدارة هندسية ماجستير 2

 م1988 هندسة نظم وأساليب بكالوريوس 3
جامعة الملك فهد للبترول 

 والمعادن

  للعضو الخبرات العمليةج( 

 مجاالت الخبرة الفترة

 ON FRONTIERSستشار تحت الطلب مع منظمة م تى اآلنح 06/2017

 ةمستشار مدير جامعة شقراء ، جامعة شقراء المملكة العربية السعودي تى اآلنح 02/2017

 م11/2013 – 09/2012
رئيس الفريق االستشاري المكلف بإعداد الخطة االستراتيجية لمركز األبحاث والتطوير الخاص بالقوات 

 البحرية، وزارة الدفاع المملكة العربية السعودية

 م09/2012-02/2013
رئيس الفريق االستشاري المكلف بمشروع دراسة تطوير منظومة اإلمداد والتموين باألمن العام ،وزارة 

 .الداخلية

 .رئيس مكتب الدراسات االستشارية الصناعية والتدريب الهندسي، مكتب خبرة في جامعة الملك سعود تى اآلنح 05/2011

 مستشار مدير جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية م04/2010 – 03/2009

 رئيس الفريق االستشاري المكلف بإعداد وتصميم النظام اإلداري لمعهد األمير سلطان للتقنيات المتقدمة م06/2008 – 12/2007

 م03/2007 – 11/2006
عمل في مشروع تطوير اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة ( للZEPمستشار غير متفرغ لشركة زهير فايز ) 

 بأمانة مدينة الرياض

 م02/1999 – 04/1998
( REMمستشار لمصانع الربيعان الخاصة بتشكيل المعادن الخاصة بتشكيل المعادن وصناعة آليات النظافة )

 ، الرياض، المملكة العربية السعودية

 في شركة سابك للتسويق، الرياض، المملكة العربية السعودية منسق إدارة التسويق م04/1989 – 11/1988

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

 اللجان المنبثقة منها:
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

ذي، تنفي

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

 القانوني

 للشركة

      ال يوجد 1

 



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 مقداد عبدالحيبن  محمدبن  عبدالحي االسم الرباعي

 هـ09/07/1388 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 المتحدة المملكة /كنغستون معةجا م14/11/2003 التسويق دكتوراه 1

 المتحدة المملكة/بريستول جامعة م22/06/1998 دولية اعمال إدارة ماجستير 2

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن م07/07/1993 علوم تسويق بكالوريوس 3

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 كة الراجحي المصرفية لالستثمارشر م30/04/1994الى  1993 /01/11من 

 شركة متسوي للخدمات الفنية والعلمية م30/07/1996الى  01/08/1994من 

 جامعة األمير سلطان ه30/12/1426الى  01/07/1425من 

 بنك الرياض  م30/04/2007الى  01/07/2006من 

 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية م31/01/2008الى  01/08/2007من 

 شركة ذو شان م28/02/2015الى  01/07/2011من 

 شركة ديم االبداعات التجارية حتى اآلن 01/03/2015من 

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 يسالرئ

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

      اليوجد 1
  



  

 2 من 1 صفحة

  

 

 للعضو البيانات الشخصية  .أ

 الحسينيمحمد بن صغير بن عبدالله  االسم الرباعي

 م20/06/1966 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 المرشح  للعضو المؤهالت العلمية  .ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 ة كنتجامع م2005 والمراجعة ةالمحاسب دكتوراهال 1

 جامعة الملك سعود م1997 المحاسبةفي علوم ال ماجستيرال 2

 جامعة الملك عبدالعزيز م1990 المالية المحاسبة بكالوريوسال 3

 للعضو الخبرات العملية .ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 الداخلية المراجعةقسم مدير محاسب و  م2000 –م 1990

 لندن  – مستشار مالي م2005 –م 2000

  لمجلس البلدي بالرياض ومنسق لدراسة االستقالل الماليفي ا الماليةللجنه مستشار  م2007-م 2006

 في إعداد وتقييم دراسات الجدوى االقتصادية مستشار  م2009 –م 2008

 مراقب ومحلل مالي في سوق األسهم السعودية حتى االن 2009

 لمحاسبة سم اكلية ادارة األعمال/ قفي  جامعياستاذ  حتى االن 2010

 عضو قاعدة بيانات الباحثين األكاديميين  حتى االن 2011

 األهليه في الرياض  عضو مجلس إدارة جامعة االمير سلطان حتى االن 2012

  جامعة االمير سلطان فيعميد شؤون الطالب  حتى االن 2013

 دينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةم – عضو قاعدة الخبراء في الدليل العام للمنح البحثية حتى االن 2014

 للمجلس الصحي السعوديغير متفرغ مستشار مالي  حتى االن 2015

 عضو قاعدة الخبراء في معهد اإلدارة العامة  حتى االن 2016

 عضو مجموعة الخبراء اإلستشارية الدولية حتى االن 2016

وعضو لجنة  ورئيس لجنة المراجعة – التعاوني للتأمينلفرنسي السعودي اعضو مجلس إدارة شركة اليانز  حتى االن 2016

 )مساهمه مدرجه(  وعضو لجنة المخاطروالمكافأت الترشيحات 

 السعودي الفرنسي الماليه )مساهمه مقفله(شركه عضو لجنة المراجعة في  حتى االن 2016

 )مساهمه مدرجه( ورئيس لجنة المراجعة  –عضو مجلس اداره الشركه السعوديه للصناعات المتطوره  حتى االن 2017

عضو لجنه المراجعه ووالمكافأت رئيس لجنة الترشيحات و –عضو مجلس اداره شركة دويتشه الخليج للتمويل  حتى اآلن 2018

 )مساهمه مقفله(

ن شكلها القانوني أو اللجان في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كا العضوية الحالية .د

 :المنبثقة منها

 م

 
 النشاط الرئيس اسم الشركة

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 
 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 



  

 2 من 2 صفحة

  

ممثل عن شخصية  مستقل(

 اعتبارية(

 للشركة

1 

السعودي اليانز 

للتأمين الفرنسي    

 التعاوني

 التأمين
 

 ستقلم
 بصفتة الشخصية

عضو مجلس ادارة 

رئيس لجنة  -

عضو  – المراجعة

لجنة الترشيحات 

عضو –والمكافأت 

 لجنة المخاطر

مساهمه 

 مدرجة

2 
الشركه السعوديه 

 للصناعات المتطوره
 بصفته الشخصية مستقل األستثمار والتمويل

عضو مجلس ادارة 

رئيس لجنة  -

 المراجعة

مساهمه 

 مدرجة

3 
الخليج  شركة دويتشة

 للتمويل 

العقاري )افراد تمويل ال

 وشركات(
 غير تنفيذي

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية

عضو مجلس ادارة 

رئيس لجنة  –

لترشيحلت ا

عضو ووالمكافأت 

 لجنة المراجعة

 مساهمه

 مقفله

4 
السعودي شركة 

 الفرنسي الماليه 

التعهد بالتغطية واالدارة 

والترتيب وتقديم المشوره 

 والحفظ

و في ليس عض

 مجلس االداره
 عضو لجنة مراجعه بصفتة الشخصية

 مساهمه

 مقفله
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األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 

:العاشرالبند
ةالقادمللدورةالمراجعةأعضائهاومكافآتعملهاوضوابطمهامهاوعلىلجنةتشكيلعلىالتصويت

:السادةوهم.م2022/04/16فيتنتهيسنواتثالثولمدةم2019/04/17مناعتباراً ستبدأوالتي

.نميأباعبدالعزيزبنمحمدبنأديب/األستاذ.1
.الجاسرعبدالعزيزبنعبدالكريمبنجاسر/األستاذ.2
.نادربنمحمدبنفرحانبنمحمد/األستاذ.3

للمرشحينالسير الذاتية 



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  :البيانات الشخصية للعضو المرشح  ((أأ

 عبدالعزيز أبانمي بن محمد بن أديب  االسم الرباعي

 ه12/02/1390 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 عة مياميجام 1998 محاسبة ماجستير محاسبة 1

 جامعة الملك سعود 1992 محاسبة بكالوريوس 2

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 أبانمي محاسبون ومراجعون قانونيون م حتى اآلن01/2010

 هيئة سوق المال –مستشار ثاني  م12/2009 –م 07/2008

 ة سوق المالهيئ –أخصائي رئيس إفصاح مستمر  م06/2008 -م 03/2005

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

العضوية )بصفته طبيعة 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة

 شخصي مستقل مصرفي بنك البالد 1
لجنة االلتزام 

 والحوكمة
 مساهمة عامة

2 
شركة توزيع الغاز 

 الطبيعي 
 مساهمة مغلقة لجنة مراجعة شخصي مستقل صناعي

 مساهمة عامة مراجعةلجنة  شخصي مستقل زراعي شركة جازان 3

4 
الشركة السعودية 

 لصناعة الورق
 مساهمة عامة لجنة مراجعة شخصي مستقل صناعي

5 
البنك السعودي 

 التونسي 
 شخصي مستقل مصرفي

عضو مجلس 

 إدارة
 مساهمة

 مساهمة عامة لجنة مراجعة شخصي مستقل أسمنت أسمنت الجنوبية  6

 مساهمة مغلقة مراجعة لجنة شخصي مستقل عقاري شركة بن سعيدان 7

 شخصي مستقل عقاري صندوق المعذر ريت  8
عضو مجلس 

 إدارة
 مساهمة عامة

 مساهمة عامة لجنة مراجعة شخصي مستقل عقاري شركة الوديان 9
  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

   عبدالعزيز الجاسربن عبدالكريم بن جاسر  االسم الرباعي

 هـ19/10/1396 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 ة كولورادو للتكنولوجياجامع 2001 إدارة أعمال ماجستير 1

 جامعة الملك سعود 1999 إدارة أعمال بكالوريوس 2

 ((The IIAجمعية المراجعية الداخليين  2006 المراجعة الداخلية (CIAمراجعة داخلي معتمد ) 3

 الجمعية األمريكية لإلدارة المالية 2005 المخاطر (CRA)محلل مخاطر معتمد  4

 رشح:الم الخبرات العملية للعضو

 مجاالت الخبرة الفترة

 البنك األهلي التجاري –رئيس المراجعة الداخلية  2018 - 2015

 شركة السوق المالية )تداول( –مدير عام المراجعة الداخلية  2015 - 2010

 بنك الرياض –نائب رئيس تنفيذي لتمويل الشركات  2010 - 2002

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 (شخصية اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 السوق المالية شركة السوق المالية )تداول( 1
عضو مستقل في 

 لجنة المخاطر
 لجنة المخاطر بصفته الشخصية

شركة مساهمة 

 مقفلة

 السوق المالية شركة مركز إيداع األوراق المالية 2
عضو مستقل في 

 لجنة المراجعة
 لجنة المراجعة بصفته الشخصية

شركة مساهمة 

 مقفلة

 شركة مهارة للموارد البشرية 3
الموارد 

 البشرية

عضو مستقل في 

 لجنة المراجعة
 لجنة المراجعة بصفته الشخصية

شركة مساهمة 

 مقفلة

 الزراعة شركة المطاحن السعودية 4
عضو مستقل في 

 لجنة المراجعة
 لجنة المراجعة بصفته الشخصية

شركة مساهمة 

 مقفلة

  



 

 

 1 من 1 صفحة

 

 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح:  ((أأ

 محمد بن فرحان بن محمد بن نادر االسم الرباعي

 هـ01/07/1398 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 :المرشح المؤهالت العلمية  للعضو (ب

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 جامعة هيريوت وات )بريطانيا( م2004 إدارة أعمال ومالية ماجستير 1

 جامعة الملك سعود م2001 محاسبة بكالوريوس 2

3 
CPA  الزمالة االمريكية للمحاسبين

 القانونيين
 م2007 محاسبة

أمريكا، المعهد األمريكي للمحاسبين 

 القانونيين

4 
الزمالة السعودية للمحاسبين 

 SOCPA القانونيين 
 م2010 محاسبة

اسبين الهيئة السعودية للمح

 القانونيين

 :المرشح الخبرات العملية للعضو (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 الشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة ار اس ام العالمية حتى اآلن 2015يناير 

 المدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة 2014 - 2012

 ي ديلويتمدير تنفيذ 2011 - 2010

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

 المنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 )عضو مجلس إدارة( شركة كيمانول 1
المواد 

 األساسية
 مساهمة عامة رئيس لجنة مراجعة شخصية مستقل

 سبكيم 2
المواد 

 األساسية
 مساهمة عامة عضو لجنة مراجعة شخصية مستقل

 اكسترا 3
زئة السلع تج

 الكمالية
 مساهمة عامة عضو لجنة مراجعة شخصية مستقل

 مساهمة عامة عضو لجنة مراجعة شخصية مستقل التأمين التعاونية للتأمين 4

 الشركة السعودية لالستقدام 5

توفير األيدي 

العاملة 

 للقطاعات

 رئيس لجنة مراجعة شخصية مستقل
مساهمة 

 مقفلة

 عضو لجنة مراجعة شخصية مستقل التعليم التعليمالشركة الوطنية للتربية و 6
مساهمة 

 مقفلة

 جبل عمر للتطوير 7
إدارة وتطوير 

 العقارات
 مساهمة عامة عضو لجنة مراجعة شخصية مستقل
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1 

( سته آالف مليون ريـال 6,000,000,000رأس مال الشركة ) رأس المال – 7المادة 

( ستمائة مليون سهم 600,000,000سعودي مقسم إلى )

سمية للسهم الواحد عادي متساوية القيمة، والقيمة اال

( عشرة رياالت سعودي مدفوعة بالكامل ترتب حقوقًا 10)

 والتزامات متساوية لجميع المساهمين.   

 ةوخمسمائآالف  سبعة( 7,500,000,000)رأس مال الشركة 

سبعمائة ( 750,000,000)مليون ريـال سعودي مقسم إلى 

عادي متساوية القيمة، والقيمة  مليون سهموخمسون 

( عشرة رياالت سعودي مدفوعة 10سمية للسهم الواحد )اال

 بالكامل ترتب حقوقًا والتزامات متساوية لجميع المساهمين.   

لتتوافق مع توصية مجلس 

اإلدارة للجمعية العامة بزيادة 

مليون  1,500راس المال بمبلغ 

ريال، وذلك بمنح سهم مجاني 

 مقابل كل اربعة اسهم

2 

رأس  تخفيض - 14المادة 

 المال:

 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناًء على مبررات 

وبعد موافقة وزير التجارة واالستثمار، وبعد  مقبولة

 الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي

تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت 

بعد تالوة تقرير مراجع الشركة بخسائر وال يصدر القرار إال 

الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على 

الشركة، وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما 

 .يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض

وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة 

( 60بداء اعتراضاتهم عليه خالل )وجبت دعوة الدائنين إلى إ

يومية  صحيفةستين يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في 

التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة، فإذا  المدينةتوزع في 

أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد  اعترض

المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو 

 ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل. لهأن تقدم 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناًء على مبررات 

وبعد  وبما يتوافق مع األنظمة والضوابط ذات الصلة مقبولة

الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي 

تخفيض رأسمال  ذات الصلة، وموافقة الجهات المختصة

إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر وال يصدر الشركة 

القرار إال بعد تالوة تقرير مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة 

له وعن االلتزامات التي على الشركة، وأثر التخفيض في هذه 

االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار 

 .طريقة التخفيض

تخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت وإذا كان ال

( ستين يومًا 60دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل )

يومية توزع في  صحيفةمن تاريخ نشر قرار التخفيض في 

 اعترضالتي يقع فيها المركز الرئيس للشركة، فإذا  ةنطقالم

لمذكور وجب أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام الشركات وفق
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ضمانًا له على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم 

 كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل.

3 

صالحـيات  – 18المـادة / 

واختصاصات مجلس 

 اإلدارة: 

 

بدون اإلخالل بالسلطات المقررة للجمعية العامة، يكون 

لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة 

ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها واإلشراف على 

شؤونها وأعمالها وأموالها، وبما يتوافق مع نظام الشركات 

ولوائحه والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية. 

وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات 

والقيام بكافة األعمال والتصرفات التي يحق للشركة إجراؤها 

بموجب هذا النظام األساس، أو عقد التأسيس شريطة أن 

ال يكون النظام األساس قد نص صراحة على جعل هذه 

األعمال من ضمن صالحيات الجمعية العامة. ويتمتع مجلس 

دارة بصالحية إصدار الصكوك وأدوات الدين األخرى اإل

الخاصة وكذلك القابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها 

من خالل إصدار  بالعملة السعودية وبالعمالت األجنبية،

واحد أو سلسلة من اإلصدارات سواء في جزء أو عدة أجزاء، 

وكل ذلك في األوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي 

يقرها مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة اتخاذ جميع اإلجراءات 

المتعلقة بذلك بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة 

النقد العربي السعودي والجهات المختصة، فلمجلس 

بدون اإلخالل بالسلطات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس 

اإلدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة ورسم 

أعمالها سياساتها وتحديد استثماراتها واإلشراف على شؤونها و

وأموالها، وبما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه والقواعد 

الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية. وللمجلس في سبيل 

القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة األعمال 

والتصرفات التي يحق للشركة إجراؤها بموجب هذا النظام 

أن ال يكون النظام األساس األساس، أو عقد التأسيس شريطة 

قد نص صراحة على جعل هذه األعمال من ضمن صالحيات 

الجمعية العامة. ويتمتع مجلس اإلدارة بصالحية إصدار الصكوك 

وأدوات الدين األخرى الخاصة وكذلك القابلة للتداول بمختلف 

من  أنواعها ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعمالت األجنبية،

حد أو سلسلة من اإلصدارات سواء في جزء أو خالل إصدار وا

عدة أجزاء، وكل ذلك في األوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية 

التي يقرها مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة اتخاذ جميع 

اإلجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على عدم ممانعة 

مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة، فلمجلس 

( 3صالحية إبرام التزامات مالية آلجال تزيد مدتها على ) اإلدارة

بنك عند تسهياًل إلجراءات ال

مراجعة بعض الجهات الحكومية 

 مثل كتابات العدل وغيرها
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اإلدارة صالحية إبرام التزامات مالية آلجال تزيد مدتها على 

( ثالث سنوات، وتحصيل حقوق الشركة وتسديد 3)

، وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وعقد التزاماتها

الصلح واللجوء إلى القضاء وقبول التحكيم، وللمجلس على 

سبيل المثال ال الحصر حق اعتماد أو الموافقة والتفويض 

توقيع على كافة المستندات وعقود التسهيالت وكافة الب

األوراق التجارية وتقديم الضمانات والكفاالت، وفي بيع 

العقارات واإلفراغ وقبوله واستالم الثمن وتسليم  وشراء

المثمن والرهن وقبضه وفكه وتسلم التعويضات والتأجير 

والدفع وتوقيع العقود الخاصة  واالستئجارواستالم األجرة 

بما ذكر، وفي استالم وتسليم الصكوك وتعديل الصكوك 

وتجزئتها وتقسيمها ودمجها وفرزها وتهميشها وشراء وبيع 

اق المالية والبضائع لحساب الشركة أو عمالئها األور

واستبدالها وتسلم قيمتها وصرف أرباحها وتأسيس شركات 

أو هيئات والمشاركة وتملك الحصص أو األسهم في 

شركات أو مؤسسات أخرى واإلشراف عليها أو إداراتها وفي 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها 

ذلك أمام كاتب العدل  ووزارة التجارة الشركة وتعديالتها و

واالستثمار وإدارة السجل التجاري، بما في ذلك اعتماد 

قرارات الشركاء بشراء وبيع الحصص أو األسهم وقرارات 

ثالث سنوات، وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وإبراء 

ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وعقد الصلح واللجوء إلى 

، التحكيموكافة الهيئات واللجان والجهات المختصة، والقضاء 

اعتماد أو الموافقة  وللمجلس على سبيل المثال ال الحصر حق

توقيع على كافة المستندات وعقود التسهيالت الوالتفويض ب

وكافة األوراق التجارية وتقديم الضمانات والكفاالت، وفي بيع 

وشراء العقارات واإلفراغ وقبوله واستالم الثمن وتسليم 

وتسلم  وتعديله وقبضه وفكه وقبول الرهنالمثمن والرهن 

والدفع وتوقيع  واالستئجارتالم األجرة التعويضات والتأجير واس

العقود الخاصة بما ذكر، وفي استالم وتسليم الصكوك 

وتعديل الصكوك وتجزئتها وتقسيمها ودمجها وفرزها 

وتهميشها وشراء وبيع األوراق المالية والبضائع لحساب الشركة 

أو عمالئها واستبدالها وتسلم قيمتها وصرف أرباحها وتأسيس 

صص أو األسهم في شركات أو هيئات والمشاركة وتملك الح

شركات أو مؤسسات أخرى واإلشراف عليها أو إداراتها وفي 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة 

وتعديالتها وذلك أمام كاتب العدل  ووزارة التجارة واالستثمار 

وإدارة السجل التجاري، بما في ذلك اعتماد قرارات الشركاء 

األسهم وقرارات تعيين المدراء وقرارات بشراء وبيع الحصص أو 

زيادة أو تخفيض رأس المال، واعتماد كافة قرارات الشركاء في 
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تعيين المدراء وقرارات زيادة أو تخفيض رأس المال، واعتماد 

كافة قرارات الشركاء في الشركات التي تكون الشركة شريكًا 

ور االجتماعات والتصويت على بنود هذه فيها وحض

وتعيين  ،االجتماعات وتمثيل الشركة في مجالس إداراتها

الموظفين واستقدامهم وكفالتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين 

اعتماد والموافقة  ،المحامين والوكالء وإنهاء خدماتهم

والتفويض بتوقيع كافة العقود والمستندات والوثائق على 

وله حق اعتماد  فتح الحسابات في البنوك  اختالف أنواعها،

توقيع الاعتماد والموافقة والتفويض بو ،والشركات المالية

على كافة االوراق والمستندات والسحب واإليداع وتصفية 

ستعالم عن األرصدة وطلب كشوف الحسابات واال

الحسابات واستالمها وفي طلب واستالم وتوقيع الشيكات 

االعتمادات البنكية بأنواعها وصرفها وتظهيرها وفتح 

والتحويل بين حسابات الشركة أو بين حسابات الشركة 

وحسابات الغير لدى كافة البنوك داخل المملكة وخارجها 

واجراء كافة المعامالت والتعامالت المصرفية، وله حق 

َل به، وللوكيل توكيل الغير وعزله في كل أو بعض مما وك  

به، واألذن لوكيل  َل ض مما وك  حق توكيل الغير في كل أو بع

 الوكيل بتوكيل الغير في كل أو بعض مما وكل به.

الشركات التي تكون الشركة شريكًا فيها وحضور االجتماعات 

والتصويت على بنود هذه االجتماعات وتمثيل الشركة في 

وتعيين الموظفين واستقدامهم وكفالتهم  ،مجالس إداراتها

 ،خدماتهم وتعيين المحامين والوكالء وإنهاء خدماتهم وإنهاء

اعتماد والموافقة والتفويض بتوقيع كافة العقود والمستندات 

والوثائق على اختالف أنواعها، وله حق اعتماد  فتح الحسابات 

اعتماد والموافقة والتفويض و ،في البنوك والشركات المالية

السحب واإليداع توقيع على كافة االوراق والمستندات والب

ستعالم عن األرصدة وطلب كشوف وتصفية الحسابات واال

الحسابات واستالمها وفي طلب واستالم وتوقيع الشيكات 

وصرفها وتظهيرها وفتح االعتمادات البنكية بأنواعها والتحويل 

بين حسابات الشركة أو بين حسابات الشركة وحسابات الغير لدى 

رجها واجراء كافة المعامالت كافة البنوك داخل المملكة وخا

والتعامالت المصرفية، وله حق توكيل الغير وعزله في كل أو 

َل به، وللوكيل حق توكيل الغير في كل أو بعض بعض مما وك  

به، واألذن لوكيل الوكيل بتوكيل الغير في كل أو بعض  َل مما وك  

 مما وكل به.

 

شركات في حدود ما نص عليه نظام ال - ويحق لمجلس اإلدارة

واألنظمة، والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية  ،ولوائحه
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 14 من 5 صفحة رقم 

 

في حدود ما نص عليه نظام  - ويحق لمجلس اإلدارة

واألنظمة، والقواعد الصادرة من الجهات  ،الشركات ولوائحه

أن يعهد بأي من سلطاته  -الرقابية والتنظيمية ذات الصلة

عضو المنتدب أو أي عضو إلى رئيسه أو نائبه و/أو إلى ال

في مجلس اإلدارة أو إلى أي لجنة مكونة من أعضاء في 

المجلس أو إلى أي من الموظفين المفوضين أو العاملين 

 في الشركة. ويحق للمجلس أيضًا أن يفوض أي شخص  

أو سلطات محددة للمدة التي يراها المجلس  بسلطة  

بشيء من مناسبة، ومع ذلك ال يحق لمجلس اإلدارة التبرع 

أموال الشركة إال في الحدود المقررة في األنظمة واللوائح 

 وما جرى عليه العرف. النافذة في المملكة

أن يعهد بأي من سلطاته إلى رئيسه أو  -والتنظيمية ذات الصلة

نائبه و/أو إلى العضو المنتدب أو أي عضو في مجلس اإلدارة 

أو إلى أي لجنة مكونة من أعضاء في المجلس أو إلى أي من 

في الشركة. ويحق للمجلس الموظفين المفوضين أو العاملين 

أو سلطات محددة للمدة  بسلطة   أيضًا أن يفوض أي شخص  

التي يراها المجلس مناسبة، ومع ذلك ال يحق لمجلس اإلدارة 

التبرع بشيء من أموال الشركة إال في الحدود المقررة في 

 وما جرى عليه العرف. األنظمة واللوائح النافذة في المملكة
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 لجان المجلس – 19المادة 

 ولجنة المراجعة

شكل مجلس اإلدارة عدد من اللجان التابعة له لتساعده  اً ي 

لياته وفق ما تصدره الجمعية العامة ؤوعلى أداء دوره ومس

ال  من لوائح وقواعد وبما -على حسب األحوال-أو المجلس 

والقواعد التنظيمية للجهات الرقابية،  ،يتعارض مع األنظمة

ويكون تشكيل هذه اللجان من بين أعضاء المجلس و/أو من 

خارجه على أن يكون رئيس كل لجنة من بين أعضاء مجلس 

 االدارة.

 

شكل مجلس اإلدارة عدد من اللجان التابعة له لتساعده على  اً ي 

لياته وفق ما تصدره الجمعية العامة أو ؤوأداء دوره ومس

من لوائح وقواعد وبما ال  -على حسب األحوال-المجلس 

والقواعد التنظيمية للجهات الرقابية،  ،يتعارض مع األنظمة

ويكون تشكيل هذه اللجان من بين أعضاء المجلس و/أو من 

 خارجه على أن يكون رئيس كل لجنة من بين أعضاء مجلس االدارة.

وتشكل لجنة المراجعة وتقر الئحتها بقرار من الجمعية العامة 

بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي  -العادية 

 إضافة ولجنة المراجعة بالعنوان

 

المراجعة  لجنة وإضافة جزء عن 

الئحة  وفقا لنظام الشركات /

 حوكمة الشركات
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 14 من 6 صفحة رقم 

 

يقوم رئيس المجلس بتزويد مؤسسة النقد العربي 

لس السعودي بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة للمج

 ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها.

أحكام نظام الشركات وذلك وفق -المرشحين السعودي على 

 ولوائحه واللوائح والقواعد والضوابط المنظمة ذات الصلة.

يقوم رئيس المجلس بتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي 

بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة للمجلس ومهامها وإجراءات 

 عملها وأسماء أعضائها.
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من  2 – لفقرة الفرعية با

الفقرة ب )اختصاصات 

وصالحيات رئيس 

 .21   المادة المجلس(: من

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام جميع  2 -ب 

األجهزة والجهات الحكومية والخاصة والشركات 

وكتابات العدل واللجان والمؤسسات والمحاكم العامة 

القضائية وشبه القضائية على اختالف أنواعها، وجميع 

األشخاص الطبيعيين واالعتباريين داخل المملكة وخارجها، 

وله حق الحضور والتوقيع وإقامة الدعاوي وسماعها 

وشطبها وإيقافها وتقديم البينات وسماعها والطعن فيها 

حكام افعة وقبول األوالمحاكمة والمخاصمة والمرافعة والمد

وطلب تمييز األحكام واإلقرار واالنكار واإلبراء والصلح 

والتسوية بعوض أو بدون عوض وطلب حلف اليمين ونفيه 

وتعيين الخبراء والمحكمين وقبول قراراتهم وردها وطلب 

وإدخال الشهود وردهم وتقديم اللوائح االعتراضية ولوائح 

والتبلغ الدعوى ومذكرات الدفاع واستالم الصكوك والتبليغ 

وذلك في أي قضية تقام من الشركة أو ضدها أمام كافة 

المحاكم العامة على اختالف أنواعها ودرجاتها وديوان 

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام جميع األجهزة   2 -ب 

والجهات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات والمحاكم 

العامة وكتابات العدل واللجان القضائية وشبه القضائية على 

اختالف أنواعها، وجميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين داخل 

المملكة وخارجها، وله حق الحضور والتوقيع وإقامة الدعاوي 

وسماعها وشطبها وإيقافها وتقديم البينات وسماعها والطعن 

فيها والمحاكمة والمخاصمة والمرافعة والمدافعة وقبول 

 حكام وطلب تمييز األحكام واإلقرار واالنكار واإلبراء والصلحاأل

وطلب حلف اليمين والتسوية بعوض أو بدون عوض  والتنازل

ونفيه وتعيين الخبراء والمحكمين وقبول قراراتهم وردها وطلب 

وإدخال الشهود وردهم وتقديم اللوائح االعتراضية ولوائح 

الدعوى ومذكرات الدفاع واستالم الصكوك والتبليغ والتبلغ 

وذلك في أي قضية تقام من الشركة أو ضدها أمام كافة 

نواعها ودرجاتها وديوان المظالم المحاكم العامة على اختالف أ

واللجان القضائية وشبه القضائية بما فيها على سبيل المثال ال 

تسهياًل إلجراءات البنك عند 

مراجعة بعض الجهات الحكومية 

 مثل كتابات العدل وغيرها
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 14 من 7 صفحة رقم 

 

المظالم واللجان القضائية وشبه القضائية بما فيها على 

سبيل المثال ال الحصر لجنة تسوية المنازعات المصرفية 

الفصل ولجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ومكاتب 

في منازعات األوراق التجارية والهيئة االبتدائية والعليا 

لتسوية الخالفات العمالية ولجنة التوفيق في منازعات 

الوكاالت التجارية ومكاتب العمل والعمال وكافة اللجان 

القانونية واإلدارية، وله الحق في مراجعة جميع الوزارات 

العامة  واإلمارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات

والخاصة والشرط وإدارات الحقوق المدنية والتنفيذ والغرف 

التجارية والصناعية، وتسجيل العالمات التجارية، وله حق 

تنفيذ األحكام بأي وسيلة كانت وتنفيذ مواد نظام المرافعات 

الشرعية وله حق طلب حبس المدينين وتخليتهم والمنع من 

ن وتصديقه وفكه، السفر وطلب الحجز على أموال المديني

وفي تقديم وتسلم كل ما يلزم من االستدعاءات واللوائح 

والتقارير واالجوبة الخطية والشفهية والشهادة وفي 

التوقيع عن الشركة على جميع ما يحتاج ذلك وتقديمه 

للجهات الرسمية وغير الرسمية واإلقرار عن الشركة في 

ين المخالصة في استيفاء الذمم والحقوق من المدين

 واإلنكار والطعن بالتزوير.

الحصر لجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في 

منازعات األوراق المالية ومكاتب الفصل في منازعات األوراق 

ة التجارية والهيئة االبتدائية والعليا لتسوية الخالفات العمالي

ولجنة التوفيق في منازعات الوكاالت التجارية ومكاتب العمل 

والعمال وكافة اللجان القانونية واإلدارية، وله الحق في مراجعة 

جميع الوزارات واإلمارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات 

العامة والخاصة والشرط وإدارات الحقوق المدنية والتنفيذ 

سجيل العالمات التجارية، وله حق والغرف التجارية والصناعية، وت

تنفيذ األحكام بأي وسيلة كانت وتنفيذ مواد نظام المرافعات 

الشرعية وله حق طلب حبس المدينين وتخليتهم والمنع من 

السفر وطلب الحجز على أموال المدينين وتصديقه وفكه، وفي 

تقديم وتسلم كل ما يلزم من االستدعاءات واللوائح والتقارير 

ة الخطية والشفهية والشهادة وفي التوقيع عن الشركة واالجوب

على جميع ما يحتاج ذلك وتقديمه للجهات الرسمية وغير 

الرسمية واإلقرار عن الشركة في المخالصة في استيفاء الذمم 

ولرئيس مجلس  والحقوق من المدينين واإلنكار والطعن بالتزوير.

 ذلك. الغير وعزله في كل أو بعضاإلدارة توكيل 
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 14 من 8 صفحة رقم 
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انعقاد  – 29المـادة /

الجمعيات العامة 

 للمساهميـن:

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من  .أ

مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة 

العادية إذا طلبت ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي أو 

الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين  مراجعا

( خمسة بالمائة من رأس مال الشركة على األقل، %5يمثل )

 يقم لم إذا لالنعقاد الجمعية دعوة الحسابات لمراجع زويجو

 طلب تاريخ من يوماً  خالل ثالثين الجمعية بدعوة المجلس

الحسابات، وتنشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة في  مراجع

الصحيفة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي 

على األقل للشركة قبل الميعاد المحدد لإلنعقاد بعشرة ايام 

وتشتمل الدعوة على جدول األعمال وترسل صورة من 

الدعوة وجدول األعمال إلى مؤسسة النقد العربي 

السعودي واإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة واالستثمار 

وكذلك صورة الى هيئة السوق المالية خالل المدة المحددة 

 للنشر.

ن مجلس تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة م -أ

اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة 

العادية إذا طلبت ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي أو 

الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين  مراجعا

( خمسة بالمائة من رأس مال الشركة على %5يمثل )

 إذا لالنعقاد الجمعية دعوة الحسابات لمراجع األقل، ويجوز

 تاريخ من يوماً  خالل ثالثين الجمعية بدعوة المجلس يقم لم

الحسابات، وتنشر الدعوة إلنعقاد الجمعية  مراجع طلب

في  بعد الحصول على موافقة هيئة السوق الماليةالعامة 

المركز الرئيسي  المنطقة التي بهاتوزع في  صحيفة يومية

( 21)بواحد وعشرون للشركة قبل الميعاد المحدد لإلنعقاد 

على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال  يوماً 

وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى مؤسسة 

النقد العربي السعودي واإلدارة العامة للشركات بوزارة 

التجارة واالستثمار وكذلك صورة الى هيئة السوق المالية 

 خالل المدة المحددة للنشر.

 

 الفقرات فقط تم إعادة ترقيم

 تنعقدوكلمة  -1وضع الرقم 

 بدل يعقد

 

 

 

 

 

 

نظام الشركات  وفق

عليه التعديالت التي تمت و

 م2018في إبريل 
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نصاب  – 32المـادة / 

غير العامة الجمعيات 

 العـاديـة: 

 

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره أ.

على األقل،  مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة

وتعلن هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 

(29.) 

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره أ.

مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل، وتعلن 

من  (أ -29هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )

 .األساس لنظامهذا ا

 

 

 لمزيد من التوضيح
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 14 من 9 صفحة رقم 

 

 

 ............. الخ.

 

 ............. الخ.
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 اإلطــالع – 38المـادة / 

صالحيات مراجع الحسابات 

 :ومسئولياته

لمراجع الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر 

الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة بمهمته 

وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول 

 عليها، وله أيضًا أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. 

 

وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة 

السنوية تقريرًا يضمنه موقف الشركة من تمكينه من 

الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكون 

قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا 

 النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. 

ي الحسابات وفق نظام عمراج تتحدد صالحيات ومسؤوليا

وضوابطه واالنظمة والضوابط والقواعد المنظمة  الشركات

 األخرى، ومن أهمها ما يلي: 

لمراجع الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر  .أ

الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة بمهمته 

وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 

موجودات الشركة  منحقق تالحصول عليها، وله أيضًا أن ي

 والتزاماتها. 

وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة  .ب

السنوية تقريرًا يضمنه موقف الشركة من تمكينه من 

الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكون 

ونظام مراقبة  قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات

عدالة القوائم أيه في مدى أو أحكام هذا النظام ور البنوك

وأي تقارير أخرى ، مطابقة حسابات الشركة للواقعالمالية و

  تقع ضمن مهامه وفق األنظمة والتعليمات  المنظمة.

فشي إلى المساهمين في  .ت ال يجوز لمراجع الحسابات أن ي 

غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار 

 تعديل عنوان المادة

 

 

 

 

 

نظام الشركات  وفق

والتعديالت التي تمت عليه 

 م2018في إبريل 

ضوابطه واالنظمة والضوابط 

 والقواعد المنظمة األخرى
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 14 من 10 صفحة رقم 

 

 عن إال وجب عزله فضاًل الشركة بسبب قيامه بعمله، و

 مطالبته بالتعويض.

عن تعويض الضرر الذي  اًل يكون مراجع الحسابات مسئو .ث

يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي 

وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في  ،عمله تقع منه في أداء

  الخطأ كانوا مسئولين بالتضامن.
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الميزانية  - 40المادة 

السنوية وتقرير مجلس 

 الوثائق الماليةاإلدارة:

على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم 

اطها ومركزها المالي عن للشركة، وتقريرًا عن نش المالية

السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي 

يقترحها لتوزيع األرباح الصافية، ويضع مجلس اإلدارة هذه 

الحسابات قبل الموعد المحدد  مراجعيالوثائق تحت تصرف 

( خمسة وأربعين يومًا على  45إلنعقاد الجمعية العامة ب ) 

 األقل.

يوقع رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير 

المالي الوثائق المذكورة، وتودع في المركز الرئيسي للشركة 

الجمعية العامة  انعقاد تحت تصرف المساهمين قبل موعد 

( عشرة أيام على األقل، وعلى رئيس مجلس اإلدارة  10بـــ ) 

ة، أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشرك

الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية عن تقرير 

الحسابات،  جعيمجلس اإلدارة، والنص الكامل لتقرير مرا

على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم 

للشركة، وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة  المالية

المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها 

لتوزيع األرباح الصافية، ويضع مجلس اإلدارة هذه الوثائق تحت 

الحسابات قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعية  مراجعيتصرف 

 على األقل. ( خمسة وأربعين يوماً  45العامة ب ) 

يوقع رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي 

الوثائق المذكورة، وتودع في المركز الرئيسي للشركة تحت 

(  21) الجمعية العامة بـــ  انعقاد تصرف المساهمين قبل موعد 

أن  على األقل، وعلى رئيس مجلس اإلدارة واحد وعشرين يوماً 

بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس االدارة يزود المساهمين 

توزع في  يومية في صحيفةشر وتقرير مراجع الحسابات مالم تن

وأن يرسل صورة من  للشركة، المركز الرئيس المنطقة التي بها

هذه الوثائق إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة 

 

 

 

 تغيير عنوان المادة ليصبح

 )الوثائق المالية(

 

 

 

 

نظام الشركات  وفق

والتعديالت التي تمت عليه 

 م2018في إبريل 

 



 

 األمانة العامة للبنك         

Corporate Secretary               
 

 م9201التعديالت المقترحة على النظام األساس لبنك البالد 
 

 التعديل اسباب المقترحالمادة بعد التعديل  حسب النظام الحاليالمادة قبل التعديل  رقم المادة م
 

 

 14 من 11 صفحة رقم 

 

وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى مؤسسة النقد 

العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق 

( خمسة  15المالية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـــــ ) 

 عشر يومًا على األقل.

عقاد الجمعية واالستثمار وهيئة السوق المالية قبل تاريخ ان

 ( خمسة عشر يومًا على األقل.15ـ )مة بــالعا

10 
توزيع  – 41المـادة / 

 األربــاح:

( عشرة بالمائة من المتبقي %10يرحل ما ال يقل عن ) 2أ.

األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي النظامي من 

إلى أن يصبح االحتياطي المذكور مساويًا على األقل 

 لرأس المال المدفوع.

يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في  4-أ

( على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة، 3، 2، 1الفقرات )

 وتقرره الجمعية العامة.

بالمائة من  خمسة وعشرون( %25) يقل عن يرحل ما ال 2أ.

المتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي 

النظامي إلى أن يصبح االحتياطي المذكور مساويًا على 

 األقل لرأس المال المدفوع.

يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات  4-أ

الذي يقترحه مجلس اإلدارة، على النحو  من هذا البند( 3، 2، 1)

 وتقرره الجمعية العامة.

 وفق نظام مراقبة البنوك

 

 



 

 األمانة العامة للبنك         

Corporate Secretary               
 

 م9201التعديالت المقترحة على النظام األساس لبنك البالد 
 

 التعديل اسباب المقترحالمادة بعد التعديل  حسب النظام الحاليالمادة قبل التعديل  رقم المادة م
 

 

 14 من 12 صفحة رقم 
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خسائر   – 44المـادة / 

 الشركـة: 

 

إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب 

على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير 

العادية للنظر في إستمرار الشركة أو حلها قبل أجلها 

( من هذا النظام وينشر قرار الجمعية 5المعين بالمادة )

 ميع األحوال في الجريدة الرسمية.في جالعامة 

 في المدفوع، المال رأس نصف الشركة خسائر بلغت إذا -أ

إبالغ مؤسسة النقد  المالية، وجب السنة خالل وقت أي

 في مسؤول أي-العربي السعودي بذلك، ووجب على

 رئيس إبالغ بذلك علمه فور الحسابات مراجع أو الشركة

 أعضاء إبالغ اإلدارة رئيس مجلس وعلى اإلدارة، مجلس

 خمسة خالل ارةاإلد مجلس وعلى بذلك، فوراً  المجلس

 العادية غير العامة الجمعية دعوة بذلك علمه من يوماً  عشر

 علمه تاريخ من يوماً  وأربعين خمسة خالل لالجتماع

 وفقاً  تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة إما لتقرر بالخسائر؛

 نسبة معه تنخفض الذي الحد وذلك إلى النظام ألحكام

 حل أو المدفوع، المال رأس نصف دون ما إلى الخسائر

 من هذا النظام (5المادة )في  المحدد قبل األجل الشركة

 .األساس

 الجمعية تجتمع لم إذا نظام الشركات بقوة منقضية الشركة تعد

 هذه من الفقرة )أ( في المحددة المدة خالل العادية غير العامة

 الموضوع، في قرار إصدار عليها وتعذر اجتمعت إذا أو المادة،

 هذه في المقررة األوضاع وفق رأس المال زيادة قررت إذا أو

 تسعين خالل المال رأس زيادة كل في االكتتاب يتم ولم المادة

بالزيادة، بعد الحصول على موافقة  الجمعية قرار صدور يومًا من

 مؤسسة النقد العربي السعودي وفق نظام مراقبة البنوك.

 

 

من  150لتتوافق مع المادة 

 نظام الشركات.

 



 

 األمانة العامة للبنك         

Corporate Secretary               
 

 م9201التعديالت المقترحة على النظام األساس لبنك البالد 
 

 التعديل اسباب المقترحالمادة بعد التعديل  حسب النظام الحاليالمادة قبل التعديل  رقم المادة م
 

 

 14 من 13 صفحة رقم 
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 الباب الثامن :

وانقضائها الشـركـة خسائر 

 وتصفيتها

   – 45المـادة / 

 حل الشركة وتصفيتها

 آليات تصفية الشركة

عند إنتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر 

الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة 

طريقة التصفية وتعين مصفيًا أو أكثر وتحدد صالحيتهم 

وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، 

الشركة إلى  ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة

أن يتم تعيين المصفي وتبقي ألجهزة الشركة إختصاصاتها 

 بالقدر الذي ال يتعارض مع إختصاصات المصفين.  

 

تحتفظ أن  علىإلى طور التصفية  تنتقل الشركة انقضاء عند

لتصفية. إلتمام أعمال ابالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم 

الجمعية العامة غير العادية ويصدر قرار التصفية االختيارية من 

)بعد الحصول على الموافقة  بناء على اقتراح مجلس االدارة

الكتابية المسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووفق 

، ويجب أن يتضمن قرار التصفية تعيين الشروط التي تحددها(

د يوتحدالمصفي )واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم( 

والقيود المفروضة على  تعابهوأ سلطاته/صالحيته

وفق  وذلكسلطاته/صالحياته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ، 

واللوائح الضوابط الواردة في نظام الشركات ولوائحه واألنظمة 

وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء   ،ذات الصلةاألخرى 

، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة حلها/الشركة

إلى أن يتم ويعد بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين الشركة 

 اختصاصاتها الشركة  أجهزةو جمعياتلوتبقي  ،تعيين المصفي

 المصفين.   اختصاصات بالقدر الذي ال يتعارض مع 

تعديل عنوان الباب الثامن من 

حل الشركة وتصفيتها إلى 

وانقضائها الشـركـة خسائر 

 وتصفيتها

 

من  45وتعديل عنوان المادة 

 :حل الشركة وتصفيتها 

 "آليات تصفية الشركة"

وتعديل مضمون المادة 

ليتوافق مع نظام الشركات 

الجديد الباب العاشر)تصفية 

 الشركات(

 

 205، 203 المواد 

13 
ختم   – 46المـادة / 

 الشركــة:

ختم به الوثائق التي يرى للشركة ت   يعد مجلس اإلدارة خاتماً 

مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية أو العضو المنتدب ضرورة 

 أو أن من المفيد ختمها به.

 هاويعاد ضبط ترقيم المواد التي تلي تحذف

 



 

 األمانة العامة للبنك         

Corporate Secretary               
 

 م9201التعديالت المقترحة على النظام األساس لبنك البالد 
 

 التعديل اسباب المقترحالمادة بعد التعديل  حسب النظام الحاليالمادة قبل التعديل  رقم المادة م
 

 

 14 من 14 صفحة رقم 
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نظام   – 46المـادة / 

واألنظمة ذات  الشـركات

 الصلة

ونظام مراقبة  وضوابطه تطبق أحكام نظام الشركات ولوائحه

على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام البنوك ولوائحه 

 األساس. 

ونظام مراقبة  وضوابطه تطبق أحكام نظام الشركات ولوائحه

 والتعليمات حالبنوك ولوائحه وضوابطه واالنظمة واللوائ

على كل ما لم يرد ذكره  رى المنظمة ذات الصلةخاألوالقواعد 

 في هذا النظام األساس.

 

لوجود العديد من األنظمة 

واللوائح والضوضبط األخرى 

 ذات الصلة
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األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 

ابع السوالعشرون الى البند الخامس من البند 
والثالثون 

"معامالت األطراف ذوي العالقة " 



















شكراً 

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretary 




