
 
 )االجتماع األول( تدعو شركة أسواق عبد هللا العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة

 

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة املقرر عقدها  )الشركة( دعوة السادة املساهمين يسر شركة أسواق عبد هللا العثيم

 العثيم في أكاديمية م61/10/6162 هـ املوافق6441/ 61/16السادسة والنصف من مساء يوم األربعاء بإذن هللا في تمام الساعة 

رابط مقر االجتماع  باتجاه الشمال بمدينة الرياض، 61 و64والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي  للتدريب

http://cutt.us/DqFqH  :وذلك للتصويت على جدول األعمال التالي 

م وملدة ثالث ســـــــنوا  10/61/6162التصـــــــويت على اعتخا  أعضـــــــاء مجل  لدارة الشـــــــركة للدورة الرابعة وال   تبدأ من تاري   (6

 )مرفق سيرهم الذاتية(. .م16/61/6166ميالدية تنته  في 

 وعلى مهامهام، 16/61/6166م وح ى 10/61/6162من تاري  التصويت على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة وال   تبدأ  (6

التالية اسمائهم )بندر عاصر حمد التميم ، صالح محمد صالح العثيم، عبد  واملرشحين هموضوابط عملها ومكافآ  أعضائها، 

  )مرفق سيرهم الذاتية(. .(، عبد هللا عبد الرحمن محمد الربديالربدي، فهد عبد هللا صالح العثيم عبد هللاالعزيز صالح 

 (.التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة املراجعة. )مرفق (0
 

 كما يحق لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سجل مساهم  الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول ال   تسبق اجتماع

 بأن 
ً
بدء  أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنته  وقتالجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب األعظمة واللوائح، علما

الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنته  عند اعتهاء لجنة الفرز من فرز األصوا . ويكون اجتماع  انعقاد

 لذا
ً
النصا  الالزم لعقد هذا حضرة مساهمون يمثلون عصف رأس املال على األقل. ولذا لم يتوفر  الجمعية العامة العادية صحيحا

 
ً
 أيا

ً
 االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من اعتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

 كان عدد األسهم املمثلة فيه.

  كما يحق للمساهم توكيل
ً
 في شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على أال يكون عضوا

ً
في مجل  اإلدارة أو موظفا

 ألحدها أو لذا كان املساهم شركة أو 
ً
 عليه من: الغرف التجارية الصناعية م ى كان املساهم منتسبا

ً
الشركة، وأن يكون مصادقا

مؤسسة اعتبارية، أو يصادق عليه لحد البنوك املرخصة أو األشخاص املرخص لهم في اململكة شريطة أن يكون للمساهم املوكل 

 حسا  لدى البنك أو الشخص املرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو األشخاص املرخص لهم بأعمال التوثيق.
 

وعلى املساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية، ولرساله للى )صندوق 

(، وعلى الوكيل لبراز أصل التوكيل قبل وقت انعقاد الجمعية، كما يجب على 166-4410402فاك   66106الرياض  46711بريد 

 بأعه سيكون بإمكان املساهمين املسجلين في خدما  تداوالتي 
ً
جميع املساهمين / الوكيل لبراز الهوية الوطنية/ هوية مقيم. علما

م وح ى 66/10/6162هـ املوافق 66/16/6441م السبت ( صباح يو 61التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداًء من الساعة )

 لجميع املساهمين 4الساعة )
ً
 ومجاعا

ً
 من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدما  تداوالتي متاحا

ً
( عصرا

وفي حال وجود استفسار عأمل التواصل مع عالقا  املساهمين على ، www.tadawulaty.com.sa  : باستخدام الرابط التالي

 balbohiry@othaim.com(،بريد للكتروني: 6147111/166الهاتف رقم )
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 نموذج التوكيل

 تاريخ تحرير التوكيل:.....................................................................

الجنسية، بموجب هوية .........................( ، )...............................................................) اسم املوكل الرباعي(/أنا املساهم

 شخصية رقم ).........(  أو االقامة /جواز السفر لغير السعوديين صادر من )....................................(  وبصفتي )الشخصية(

( ألسهم عددها ة( ومالك)............................................أو )مفوض بالتوقيع عن/ مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة )

 من أسهم شركة أسواق عبد هللا العثيم )مساهمة سعودية( املسجلة في السجل التجاري في .........................)
ً
( سهما

 لنص املادة )1313301101مدينة الرياض برقم )
ً
( من النظام األساس للشركة، 92(  وتاريخ )........................( واستنادا

العادية اجتماع الجمعية العامة  لينوب عني  في حضور  (................) اسم الوكيل الرباعيفإنني بهذا أوكل /......................

 على الطريق الدائري الشرقي في 11و 11السابعة الذي سيعقد بأكاديمية العثيم للتدريب والتطوير الواقع بين مخرجي 

ف من مساء يوم  األربعاء بتاريخ صالنمدينة الرياض، اململكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة و 

م، وقد وكلته بالتصويت نيابة عنا على املوضوعات 91/32/9310ـ )حسب تقويم ام القرى( املوافق هـ11/31/1113

املدرجة على جدول االعمال وغيرها من املوضوعات التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني 

التي تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات واملستندات املتعلقة على املواضيع 

 بهذا االجتماع، ويعتبر التوكيل ساري املفعول لهذا االجتماع او أي اجتماع الحق يؤجل اليه.

 

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

 .............................................................  :صفة موقع التوكيل

 ............................................................ :السعوديينرقم السجل املدني ملوقع التوكيل )أو اإلقامة أو جواز السفر لغير 

 
ً
 توقيع املوكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا

ً
 ............................................................( معنويا

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 اإلدارة( للمرشحين لعضوية مجلس 1السيرة الذاتية )نموذج 

 م 38/13/8381م وحتى 30/13/8312للدورة التي تبدأ من 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 صالح علي العثيم عبد هللا االسم الرباعي

 تاريخ امليالد سعودي الجنسية
 هـ1701/ 10/ 11

 م1590/ 10/ 11

 ( املؤهالت العلمية للمرشح0

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 - 1501 ال يوجد املرحلة املتوسطة 1

 ( الخبرات العملية للمرشح7

 مجاالت الخبرة الفترة

 في مجال تجارة الجملة والتجزئة ونشاط املقاوالت واالستثمار العقاري والنشاط الترفيهيمتراكمة خبرة  سنة  79

 كان شكلها القانوني أو اللجان املن( 4
ً
 بثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 اعتبارية(شخصية 

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 أسواق عبد هللا العثيم 1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 بصفته الشخصية غير تنفيذي

لجنة الترشيحات 

 واملكافآت
 مساهمة مدرجة

0 
عبد هللا العثيم 

 لالستثمار

إدارة وتطوير 

 العقارات
 مساهمة مقفلة ال يوجد بصفته الشخصية غير تنفيذي

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 العثيم صالح هللا عبد فهد االسم الرباعي

 تاريخ امليالد سعودي الجنسية
 هـ1900/ 90/ 72

 م1020/ 90/ 79

 ( املؤهالت العلمية للمرشح7

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 اململكة العربية السعودية-جامعة امللك سعود هـ1277 تسويق-أعمالإدارة  بكالوريوس  1

 ( الخبرات العملية للمرشح9

 مجاالت الخبرة الفترة

 واإلنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيهخبرة في مجال أعمال نشاط التجزئة ومجال نشاط شركات املقاوالت  سنة 11

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل2
ً
 نثثقة مهاا ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 أسواق عبد هللا العثيم 1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 بصفته الشخصية غير تنفيذي

 رئيس لجنة املراجعة

عضو لجنة املكافآت  مساهمة مدرجة

 والترشيحات

7 
العثيم عبد هللا 

 لالستثمار

االستثمار والتطوير 

 العقاري 
 مساهمة مقفلة ال يوجد بصفته الشخصية تنفيذي

 غير تنفيذي التمويل العقاري  بداية لتمويل املنازل  9
ممثل عن شركة العثيم 

 القابضة

عضو لجنة املكافآت 

 والترشيحات
 مساهمة مقفلة

2 
بيت التمويل السعودي 

 الكويتي
 مساهمة مقفلة ال يوجد الشخصيةبصفته  مستقل تمويل

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 العثيم صالح هللا العزيز عبد عبد االسم الرباعي

 تاريخ امليالد سعودي الجنسية
 هـ40/1014/ 11

 م1191/ 11/ 10

 للمرشح( املؤهالت العلمية 2

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة سافولك ماساشيوسيتش بأمريكا م2411 إدارة أعمال الشرفمرتبة بكالوريوس ب 1

 ( الخبرات العملية للمرشح3

 مجاالت الخبرة الفترة

 وعمليات اإلدارة والقيادة وإدارة العمل التجاري خبرة تجارية متراكمة في مجال أعمال تجارة التجزئة،  سنوات  7

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل0
ً
 نثثقة مهاا ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 أسواق عبد هللا العثيم  1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 مساهمة مدرجة ال يوجد بصفته الشخصية تنفيذي

2 
شركة الرياض 

 للصناعات الغذائية
 مساهمة مقفلة يوجدال  بصفته الشخصية  غير تنفيذي صناعة األغذية

 مساهمة مقفلة ال يوجد بصفته الشخصية غير تنفيذي استقدام العمالة معين للموارد الثشرية 3

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 العثيم صالح محمد صالح االسم الرباعي

 تاريخ امليالد سعودي الجنسية
 هـ16/1061/ 60

 م1801/ 60/ 60

 ( املؤهالت العلمية للمرشح2

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 لندن-جامعة سيتي  م2660 إدارة استثمار ماجستير 1

 بكالوريوس 2
تخصص إدارة نظم 

 معلومات وتخصص تسويق
 بوسطن بأمريكا -جامعة نورث إيسترن  م2660

 ( الخبرات العملية للمرشح3

 مجاالت الخبرة الفترة

 عضو مجلس إدارة شركة الزوردي للمجوهرات م2612 – م2611

 عضو مجلس إدارة شركة دار الخيول  حتى اآلن- م2613 

 عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين  م2612 – م2613

 عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيم حتى اآلن- م2616

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى 0
ً
 )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 هللا العثيمأسواق عبد  1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 مساهمة مدرجة املراجعة لجنةعضو  بصفته الشخصية غير تنفيذي

 مساهمة مقفلة ال يوجد بصفته الشخصية غير تنفيذي مقاوالت عامة دار الخيول للمقاوالت 2

 آني وداني التجارية 3
تجارة وصناعة 

 الحلويات
 مساهمة مقفلة عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل

0 
عبد هللا العثيم 

 لالستثمار 

االستثمار والتطوير 

 العقاري 
 مساهمة مقفلة عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية ال يوجد

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 الراجحي زعبد العزي صالح معبد السل  الاسم الرباعي

 تاريخ امليلد سعودي الجنسية
 هـ11/10/1931

 م10/13/1301 

 للمرشح( املؤهلت العلمية 0

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 /السعوديةزجامعة امللك عبد العزي م0113 إدارة أعمال ماجستير 1

 /السعوديةزجامعة امللك عبد العزي م0110 تسويق بكالوريوس 0

9 
الجامعية املتوسطة في نظم 

 معلومات الحاسب آلالي
 كلية نورث هامبتون/امريكا م1331 نظم معلومات

 ( الخبرات العملية للمرشح9

 مجاالت الخبرة الفترة

 رئيس لجنة رعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم بالرياض  إلى آلان م0112

 ألامين العام إلدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي إلى آلان م1330

 والسياحة وخدمات الشحنمدير عام شركة الراجحي للسفر  م0111-م1331

 عضو مجلس الرقابة بشركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه املحدودة إلى آلان م0110

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل1
ً
 نثققة منها ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممقل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 أسواق عبد هللا العقيم 1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 مساهمة مدرجة ال يوجد بصفته الشخصية مستقل

0 

والصناعية العقارية حي الراج

لإلنماء والاستقمار التجاري 

 القابضة

 ال يوجد بصفته الشخصية تنفيذي مقاوالت عامة
ذات مسؤولية 

 محدودة

9 
صالح عبد العزيز الراجحي 

 وشركاه املحدودة

عقارات، صناعة، 

 زراعة
 عضو مجلس الرقابة بصفته الشخصية غير تنفيذي

ذات مسؤولية 

 محدودة

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 الربدي صالح عبد هللا ز عبد العزي االسم الرباعي

 هـ11/10/1128 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ( املؤهالت العلمية للمرشح8

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 بكالوريوس 1
العلوم في اإلدارة 

 الصناعية
 السعودية-جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  م1821

 ( الخبرات العملية للمرشح1

 مجاالت الخبرة الفترة

 صندوق التنمية الصناعية السعودية –رئيس وحدة االئتمان   سنوات 8

 شركة الزوردي –املدير العام  سنوات 4

 شركة نادك –املدير العام  سنوات 1,1

 الربدي لالستشارات املالية ز مكتب عبد العزي –الرئيس  سنة 11

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

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 العثيم أسواق عبد هللا 1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 مساهمة مدرجة عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل

8 

مجموعة عبد املحسن 

الحكير للسياحة 

 والتنمية

 بصفته الشخصية مستقل الترفيه

 عضو لجنة املراجعة

عضو لجنة  مساهمة مدرجة

 الترشيحات واملكافآت

 بصفته الشخصية مستقل تجارةال العبيكان للزجاج 1
عضو اللجنة 

 التنفيذية
 مساهمة مقفلة

4 
 السعودية لالستثمار 

 واإلنتاج الزراعي
 بصفته الشخصية مستقل االستثمار الزراعي

عضو اللجنة 

 التنفيذية
 مساهمة مقفلة

عضو لجنة 

 الترشيحات واملكافآت

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 علي عبدهللا الدبيخي عبد هللا االسم الرباعي

 تاريخ امليالد سعودي الجنسية
 هـ11/10/1101

 م11/11/1191

 ( املؤهالت العلمية للمرشح1

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 أكسفورد في بريطانياجامعة  م1111 عمالإدارة ال  ماجستير 1

 السعودية-فهد للبترول واملعادن جامعة امللك  م1100 الهندسة الكهربائية بكالوريوس 1

 ( الخبرات العملية للمرشح1

 مجاالت الخبرة الفترة

 الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل البحري   م1110

 الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لالستثمار واإلنتاج الزراعي )سالك( م1110-م1111

  الرئيس التنفيذي لشركة أفواف لالستثمار م1111-م1119

 الرئيس التنفيذي لشركة أول نت م1119-م1111

  الدوالج للتقنيةشركة ل الرئيس التنفيذي م1111-م1111

 صندوق التنمية الصناعية السعودية –قسم اإلقراض مشاريع بمدير  م1111-م1111

 االتصاالت السعودية بشركةمقاسم مدير  م1100-1111

 نيويوركس مانهاتن التحليل واالئتمان املالي بنك تشيدورة في  م1111-م1111

 االتصاالت بشركة أي اند تي بهولندا دورة اإلدارة املتوسطة ملهندس ي م1100-م1110

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل4
ً
 نثثقة مهها ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

)بصفته  طبيعة العضوية

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 أسواق عبد هللا العثيم 1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 بصفته الشخصية مستقل

رئيس لجنة املكافآت 

 والترشيحات
 مساهمة مدرجة

 مقفلة مساهمة لجنة الترشيحات بصفته الشخصية عضو مستقل التجارة صناعات العيس ى 1

 مساهمة مقفلة لجنة االستثمار بصفته الشخصية عضو مستقل التجارة ملكية لالستثمار 1

 لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقلعضو  خدماتال الطيران املدني القابضة 4
مسئولية 

 محدودة

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 بندر ناصر حمد التميمي االسم الرباعي

 تاريخ امليالد سعودي الجنسية
 هـ06/06/1101

 م11/01/1891

 ( املؤهالت العلمية للمرشح2

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 أمريكا-جامعة باسيفك م2006 إدارة موارد بشرية ماجستير 1

 الرياض-امللك سعودجامعة  م2002 إدارة أعمال بكالوريوس 2

 ( الخبرات العملية للمرشح2

 مجاالت الخبرة الفترة

 االجتماعيةمدير عام املوارد البشرية باملؤسسة العامة للتأمينات  حتى اآلن-م2016

 مدير إدارة تخطيط وتطوير املوارد البشرية م2012

 مدير إدارة التدريب والتطوير م2011

 مدير إدارة شؤون املوظفين م2012-م2012

 مدير شعبة التوظيف م2012-م2010

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات 1
ً
 مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 العثيم أسواق عبد هللا 1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 ممثل عن شخصية اعتبارية غير تنفيذي

 لجنة املراجعة

لجنة الترشيحات  مساهمة مدرجة

 واملكافآت

 



 

 

 

 السيرة الذاتية( 1) رقم نموذج

 ( 3نموذج )  

 

  المرشح. البيانات الشخصية للعضو  ..11

 .صالح بن حسن بن صالح اليامي االسم الرباعي

 هـ.8/6/1401 تاريخ الميالد سعودي. الجـنسـيـــــــة

 المرشح المؤهالت العلمية  للعضو. 2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 كلية األمير سلطان – جامعة الفيصل (2012) إدارة األعمال   ستيرماج 1

 يتجامعة الكو (2006) علوم سياسية بكالوريوس 2

 الكويت - معهد نيوهورايزون (2004) نظم معلومات دبلوم  3

 مركز تدريب شركة بترورابغ 2015 لغة إنجليزية أشهر 6دورة  4

 King School- Oxford 2002 اللغة االنجليزية مدينة أوكسفورد دورة صيفية 5

 الماليةهيئة السوق  2017 -2011 هيئة السوق المالية حضور العديد من ورش العمل 6

 تداول 2017 -2011 تداول حضور العديد من ورش العمل 7

  المرشح الخبرات العملية للعضو. 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 .المستثمرين المساهمين وكبير ممثلي شركة بترورابغ لشؤون  حتى األن  -2014

 .والمستثمرينوشؤون المساهمين  للحوكمة واالمتثالشركة بترورابغ  يممثلكبير  2013-2014

 المساهمين والمستثمرينممثل شركة بترورابغ لشؤون  2011-2014

 ضابط إتصال مفوض لدى وزارة التجارة واإلستثمار. حتى األن – 2016

 ضابط إتصال مفوض لدى هيئة السوق المالية. حتى األن -2011

 .ضابط إتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية )تداول( حتى األن -2011

 (.IFSAHضابط إتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية ) حتى األن -2011

 شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(.ضابط إتصال مفوض لدى  حتى األن -2014

 MEIRA).عضو جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط ) األنحتى – 2017

  

  مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات   ..11
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 ةللشرك

1       

2       

3       

4       

 

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 مريع سعد مريع هباش الاسم الرباعي

 تاريخ امليالد سعودي الجنسية
 هـ06/02/1101

  م11/12/1180  

 ( املؤهالت العلمية للمرشح2

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 دكتوراه 1
محاسبة مالية وحوكمة 

 شركات
 بريطانيا-جامعة درم م2010

 بريطانيا-جامعة برمنقهام م2002 محاسبة وتمويل ماجستير 2

 السعودية-جامعة امللك خالد م2001 محاسبة بكالوريوس 1

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين م2006 محاسبة CPAالزمالة املحاسبية  1

 هيئة السوق املالية م2012 تمويل CME خبير أسواق مالية 5

 الغرفة التجارية م2011 قانون وتحكيم تجاري  دبلوم عالي في التحكيم الدولي 6

 أمريكا-جامعة متشقان  م2011 عمالريادة ألا  دبلوم عالي في ريادة ألاعمال 2

 وزارة العدل م2011 عقار وشركات عقاري معتمدمثمن  8

 دبي-مؤسسة التمويل الدولي م2012 حوكمة وشركات شهادة عضو مجلس إدارة معتمد 1

 ( الخبرات العملية للمرشح1

 مجاالت الخبرة الفترة

 رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة الشركات م إلى آلان2012منذ 

 املراجعة بشركة سالمة للتأمينعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة  م2016

 دوام جزئي-محاسب قانوني م2010

 مستشار مالي وإداري للعديد من الجهات الحكومية والتجارية م2012

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل1
ً
 منها:نبثقة ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 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 مستقل التأمين سالمة للتأمين 1
 رئيس لجنة املراجعة

 شركة مساهمة
 املخاطرعضو لجنة 

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 محمد املنيع محمد عبد هللا الاسم الرباعي

 هـ82/02/1304   تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ( املؤهالت العلمية للمرشح8

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 البريطانية Hullجامعة  م8002 قانون  ماجستير 1

 سعودجامعة امللك  م8003 قانون  بكالوريوس 8

 ( الخبرات العملية للمرشح4

 مجاالت الخبرة الفترة

 أنشطتها )الزراعي، عقاري، صناعي(مساهمة مدرجة -رئيس تنفيذي/شركة جازان للطاقة والتنمية  مستمر-م8012

 إلاشراف العام على مصانع مياه شركة جازان للطاقة والتنمية مستمر-م8012

 إلاشراف العام على عقارات شركة جازان للطاقة والتنمية مستمر-م8012

 وزارة الدفاع/مستشار قانوني م8012-م8011

 أخصائي-انونيعامة للتقاعد/باحث قاملؤسسة ال م8011-م8003

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل3
ً
 نثققة مهها ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

عن الشخصية، ممقل 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 جازان للطاقة والتنمية 1

السلع الاستهالكية 

وأنشطتها )الزراعي، 

 عقاري، صناعي(

 بصفته الشخصية تنفيذيعضو 

 التنفيذية اللجنة 

 الاستقمار مساهمة مدرجة

 املخاطر

8 
السعودية لصناعة 

 الورق
 مساهمة مدرجة رئيس لجنة املراجعة بصفته الشخصية عضو مستقل صناعة الورق

 مساهمة مقفلة ال يوجد ممقل عن شخصية اعتبارية عضو مستقل ألاسماك  أسماك تبوك 4

3 
جنات لالستقمار 

 الزراعي
 ال يوجد ممقل عن شخصية اعتبارية عضو مستقل الزراعي

مسؤولية 

 محدودة

 ال يوجد ممقل عن شخصية اعتبارية عضو مستقل الزراعي رخاء لالستقمار الزراعي 2
مسؤولية 

 محدودة







 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 إبراهيم سليم الزايدي العتيبي االسم الرباعي

 م40/46/1914 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ( املؤهالت العلمية للمرشح2

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 University of Hull, UK م2412 تسويق دكتوراه 1

 University of Hull, UK م2410 قيادة دبلوم 2

 University of Surry, UK م2449 تسويق دولي  ماجستير 3

 Arab Open University, KSA م2441 أنظمة إداري  بكالوريوس 0

 الخبرات العملية للمرشح( 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 العالي التعليم- مساعد أستاذ تاريخهحتى -م2417

 العالي التعليم- مساعد أستاذ م2417-م2412

 خاصة شركة-التسويق مدير م2413-م2412

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة 0
ً
 أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

       

       

       

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 الحمد نعبد الرحم معبد الكريمحمد  االسم الرباعي

 هـ01/07/1673 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ( املؤهالت العلمية للمرشح2

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 Sam Houston University هـ1101 تقنية صناعية ماجستير 1

 جامعة امللك سعود هـ1611 فيزياء بكالوريوس 2

3 

  شهادة التميز في األعمال

(Certificate In Business 

Excellence CIBE) 

 الواليات املتحدة األمريكية-نيويورك-جامعة كوملبيا م2012-م2001 

 ( الخبرات العملية للمرشح6

 مجاالت الخبرة الفترة

 كلية املعلمين عضو هيئة التدريس هـ1116-هـ1611

 الكلية التقنية عضو هيئة التدريس هـ1160-هـ1111

 مؤسس ورئيس املجلس التنفيذي لجمعية حمية املستهلك هـ1161-هـ1121

-هـ02/11/1111

 هـ01/03/1120
 عضو مجلس الرقابة في الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور(

-هـ21/07/1120

 هـ07/01/1121
 عضو مجلس املديرين في الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور(

حتى -م01/01/2011

 تاريخه
 عضو مجلس املديرين في الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور(

 11الصناعية ترخيص رقم  لالستشاراتمؤسس وصاحب مكتب دار الدراية  

 676مؤسس وصاحب مكتب دار الدراية للترجمة تصريح رقم  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات 1
ً
 مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 نماء للكيماويات 1
البتروكيماويات 

 والكيماوية
 مدرجة مساهمة ال يوجد بصفته الشخصية مستقل

2 

الوطنية إلنتاج البذور 

والخدمات الزراعية 

 )بذور(

 ال يوجد ممثل مستقل زراعي
ذات مسؤولية 

 محدودة

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 محمد الحامدعبد هللا بن صالح  االسم الرباعي

 م11/80/1791 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ( املؤهالت العلمية للمرشح1

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 القصيم -جامعة امللك سعود  م1777 االقتصاد وإدارة االعمال بكالوريوس 1

 م1882 التخطيط املالي شهادة عليا 1
مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع جامعة 

Dalhousie University الكندية 

 م1889 إدارة الثروات شهادة عليا 3
مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع جامعة 

Dalhousie University الكندية 

 ( الخبرات العملية للمرشح3

 مجاالت الخبرة الفترة

 مدير مقيم في إدارة االستثمار الدولي واألسهم العاملية في البنك السعودي البريطاني م1888-1883

 االستثمار في األسواق العربية والخليجية في البنك السعودي الفرنس يكبير مدراء إدارة  م1883-1882

 رئيس إدارة األصول في شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية –مدير تنفيذي  م1882-1819

 رئيس املشورة االستثمارية للعمالء في شركة جي أي بي كابيتال حتى اآلن -1819

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:( العضوية الحالية في مجالس إدارات 2
ً
 شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 مقفلةمساهمة  لجنة اإلستثمار بصفته الشخصية مستقل خدمات التأمين نجم لخدمات التأمين 1

 



 

 

 

 

 

 

 

لجنة المراجعة ( للمرشحين لعضوية 1السيرة الذاتية )نموذج 

 م38/13/8381م وحتى 30/13/8312تبدأ من التي  للفترة



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 بندر ناصر حمد التميمي االسم الرباعي

 تاريخ امليالد سعودي الجنسية
 هـ06/06/1101

 م11/01/1891

 ( املؤهالت العلمية للمرشح2

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 أمريكا-جامعة باسيفك م2006 إدارة موارد بشرية ماجستير 1

 الرياض-امللك سعودجامعة  م2002 إدارة أعمال بكالوريوس 2

 ( الخبرات العملية للمرشح2

 مجاالت الخبرة الفترة

 االجتماعيةمدير عام املوارد البشرية باملؤسسة العامة للتأمينات  حتى اآلن-م2016

 مدير إدارة تخطيط وتطوير املوارد البشرية م2012

 مدير إدارة التدريب والتطوير م2011

 مدير إدارة شؤون املوظفين م2012-م2012

 مدير شعبة التوظيف م2012-م2010

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات 1
ً
 مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 العثيم أسواق عبد هللا 1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 ممثل عن شخصية اعتبارية غير تنفيذي

 لجنة املراجعة

لجنة الترشيحات  مساهمة مدرجة

 واملكافآت

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 العثيم صالح محمد صالح االسم الرباعي

 تاريخ امليالد سعودي الجنسية
 هـ16/1061/ 60

 م1801/ 60/ 60

 ( املؤهالت العلمية للمرشح2

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 لندن-جامعة سيتي  م2660 إدارة استثمار ماجستير 1

 بكالوريوس 2
تخصص إدارة نظم 

 معلومات وتخصص تسويق
 بوسطن بأمريكا -جامعة نورث إيسترن  م2660

 ( الخبرات العملية للمرشح3

 مجاالت الخبرة الفترة

 عضو مجلس إدارة شركة الزوردي للمجوهرات م2612 – م2611

 عضو مجلس إدارة شركة دار الخيول  حتى اآلن- م2613 

 عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين  م2612 – م2613

 عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيم حتى اآلن- م2616

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى 0
ً
 )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 هللا العثيمأسواق عبد  1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 مساهمة مدرجة املراجعة لجنةعضو  بصفته الشخصية غير تنفيذي

 مساهمة مقفلة ال يوجد بصفته الشخصية غير تنفيذي مقاوالت عامة دار الخيول للمقاوالت 2

 آني وداني التجارية 3
تجارة وصناعة 

 الحلويات
 مساهمة مقفلة عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل

0 
عبد هللا العثيم 

 لالستثمار 

االستثمار والتطوير 

 العقاري 
 مساهمة مقفلة عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية ال يوجد

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 الربدي صالح عبد هللا ز عبد العزي االسم الرباعي

 هـ11/10/1128 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ( املؤهالت العلمية للمرشح8

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 بكالوريوس 1
العلوم في اإلدارة 

 الصناعية
 السعودية-جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  م1821

 ( الخبرات العملية للمرشح1

 مجاالت الخبرة الفترة

 صندوق التنمية الصناعية السعودية –رئيس وحدة االئتمان   سنوات 8

 شركة الزوردي –املدير العام  سنوات 4

 شركة نادك –املدير العام  سنوات 1,1

 الربدي لالستشارات املالية ز مكتب عبد العزي –الرئيس  سنة 11

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

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 العثيم أسواق عبد هللا 1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 مساهمة مدرجة عضو لجنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل

8 

مجموعة عبد املحسن 

الحكير للسياحة 

 والتنمية

 بصفته الشخصية مستقل الترفيه

 عضو لجنة املراجعة

عضو لجنة  مساهمة مدرجة

 الترشيحات واملكافآت

 بصفته الشخصية مستقل تجارةال العبيكان للزجاج 1
عضو اللجنة 

 التنفيذية
 مساهمة مقفلة

4 
 السعودية لالستثمار 

 واإلنتاج الزراعي
 بصفته الشخصية مستقل االستثمار الزراعي

عضو اللجنة 

 التنفيذية
 مساهمة مقفلة

عضو لجنة 

 الترشيحات واملكافآت

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 العثيم صالح هللا عبد فهد االسم الرباعي

 تاريخ امليالد سعودي الجنسية
 هـ1900/ 90/ 72

 م1020/ 90/ 79

 ( املؤهالت العلمية للمرشح7

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 اململكة العربية السعودية-جامعة امللك سعود هـ1277 تسويق-أعمالإدارة  بكالوريوس  1

 ( الخبرات العملية للمرشح9

 مجاالت الخبرة الفترة

 واإلنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيهخبرة في مجال أعمال نشاط التجزئة ومجال نشاط شركات املقاوالت  سنة 11

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل2
ً
 نثثقة مهاا ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 أسواق عبد هللا العثيم 1
تجارة الجملة 

 والتجزئة
 بصفته الشخصية غير تنفيذي

 رئيس لجنة املراجعة

عضو لجنة املكافآت  مساهمة مدرجة

 والترشيحات

7 
العثيم عبد هللا 

 لالستثمار

االستثمار والتطوير 

 العقاري 
 مساهمة مقفلة ال يوجد بصفته الشخصية تنفيذي

 غير تنفيذي التمويل العقاري  بداية لتمويل املنازل  9
ممثل عن شركة العثيم 

 القابضة

عضو لجنة املكافآت 

 والترشيحات
 مساهمة مقفلة

2 
بيت التمويل السعودي 

 الكويتي
 مساهمة مقفلة ال يوجد الشخصيةبصفته  مستقل تمويل

 

 



 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 ( البيانات الشخصية للمرشح1

 محمد الربدي نعبد هللا عبد الرحم االسم الرباعي

  1791 سعودي الجنسية

 ( املؤهالت العلمية للمرشح2

 اسم الجهة املانحة على املؤهلتاريخ الحصول  التخصص املؤهل م

 جامعة كومبريا 2119 إدارة اعمال عليا دراسات دبلوم 1

 الكلية التقنية 1771 تهندسة اإللكترونيا دبلوم جامعي 2

 CME-1 هيئة السوق املالية 2117 مالية 

 ( الخبرات العملية للمرشح3

 مجاالت الخبرة الفترة

 شركة كير الدولية -الرئيس التنفيذي  اليوم -2111

 الشركة السعودية لصناعة الورق -مدير العام  2113-2112

 شركة ميفك كابيتال -رئيس إدارة الصناديق االستثمارية  2111-2112

 شركة العربي الوطني لالستثمار  -مدير صناديق  2111-2111

 البنك العربي الوطني -مضارب ومتداول في أسواق العمالت واملعادن وأسواق النقد  1771-2112

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل1
ً
 نثثقة مهاا ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 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 
 جوجيت األولى شركة

 كابيتال
 مساهمة مغلقة املراجعة شخصية مستقل مالي

2       

3       

1       

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 الئحة لجنة المراجعة 
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 أسواق عبد هللا العثيمشركة 

 الئحة عمل لجنة املراجعة 

: التعريفات
ً
 أوال

 .العثيمشركة أسواق عبد هللا : الشركة

 .الجمعية العامة ملساهمي شركة أسواق عبد هللا العثيم: الجمعية العامة

 .مجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيم: مجلس اإلدارة

 : لجنة للجنةا
 
 .الجمعية العامة ملساهمي الشركةمن  لةاملراجعة املشك

 عضو لجنة املراجعة بشركة أسواق عبد هللا العثيم. :عضو اللجنة

 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في ال عضو مجلس اإلدارة : العضو التنفيذي
ً
 عمال اليومية لها.الذي يكون متفرغا

 إلدارة الشركة و ا ششارك في العمال اليومية لها.اإل و مجلس عض: العضو غير التنفيذي
ً
 دارة بشركة أسواق عبد هللا العثيم الذي  ا يكون متفرغا

: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة أسواق عبد هللا العثيم يتمتع با استقالل التام في مركزه وقراراته، و ا ينطبق عليه أي من عوارض العضو املستقل

 في النظمة الصادرة من هيئة السوق املالية والجهات ذات الصلة.تعريفها الل املنصوص عليها ا استق

ي : الشخاص املنوط بهم إدارة عمليات شركة أسواق عبد هللا العثيم اليومية، واقتراح القرارات ا استراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذاإلدارة التنفيذية

 ونوابه واملدير املالي.

:
ً
 غرضلا ثانيا

ة فيما يتعلق بسالمة التقارير املالية، وفعالية نظام الرقابة الداخلية، واستقاللية وكفاءة بالرقاوعملية  داءها " لتعزيز"الشركةمجلس إدارة  مساعدة

 كل عام. للمجلس بنهايةعمالها أ واللوائح، وأن تقدم اللجنة تقرير عن نظمةال مل بالشركة مع املراجعة الداخلية، وتوافق وامتثال أنشطة وإجراءات الع

 :
ً
 والسكرتير  واختيار الرئيس اللجنةتشكيل ثالثا

شكل من الجمعية العامة ملساهمي الشركة وبتوصية من مجلس اإلدارة
ُ
على أن يكون من بينهم عضو غيرهم،  املساهمين أو  املجلس أو مراجعة من لجنة ت

 تضم  وأ ا  مستقل،
ً
يكون من بينهم مختص بالشئون املالية ن أ، و أعضاء يقل عدد أعضائها عن ثالثة و ا يزيد عن خمسة وأ ا عضاء التنفيذيين، ال من  أيا

 واملحاسبية. 

ل يقوم بمهام التحضير لكللها، من ذوي الخبرة والكفاءة الالزمة،  سكرتير غيرهم من و أمن بين أعضائها تعين ، وأن أعضائها رئيسا لها  اللجنة من بينتختار 

 .جتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظهاما يلزم  ا 

 :
ً
 اللجنة أعضاءمعايير وأسس اختيار رابعا

 العضو ن يتمتع أ (1
ً
 بالهلية املعتبرة شرعا

ً
 .ونظاما

 .ملجلس إدارة الشركة ، أو رئيسيكون عضو اللجنة أو املرشح لعضويتها من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أ ا  (2

 ولم شسبق له أن أدين في جريمة تتعلق بالشرف والمانة.ستقامة يتصف بالمانة وا ا أن  (3

 .املهنة عمال اللجنة وأن تكون لديه القدرة على اتخاذ قرارات حكيمة ومتماشية مع قيم وأخالقياتأفي  فاعلةالالوقت الكافي للمشاركة  لديهأن يكون  (4

 .واملوضوعيةبالحياد يتمتع أن  (5

 للس (6
ً
 معقو ا

ً
 .اللجنةياسات وطبيعة عمل أن يكون لديه فهما

 أن يقدم إخطار بالترشح لعضوية اللجنة وتقديم سيرته الذاتية ومؤهالته وخبراته. (7

 في  و لدى مراجع حسابات الشركةأو املالية للشركة، أفي اإلدارة التنفيذية  ينالسنتين املاضي شعمل خالل كانو أيجوز ملن شعمل   ا (8
ً
أن يكون عضوا

 .اللجنة
 :

ً
 هاء عضوية اللجنةانتخامسا

 عايير عضوية اللجنة.عند فقدانه أي من م باستقالته أو أو وفاة العضو أو مجلس اإلدارة تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء دورة 

مدة  العضو الجديد ويكمل الشاغر عضو في املكان  اإلدارة تعيينفإنه يحق ملجلس  ،آخرا استقالة أو لي سبب  اللجنة بسببحالة شغور عضوية  وفي

 تعيين على أقرب جمعية عامة للمصادقة عليه.الن شعرض أسلفه، على 



 
 

 

2 
 

: اجتماعات اللجنة
ً
 سادسا

على  بناءو أولها أن تعقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة.  للشركة،خالل السنة املالية على القل  اجتماعات ةأربعبصفة دورية تجتمع اللجنة  (1

تها بأغلبية اوتصدر قرار  القل،على  العضاءنصف . ويشترط لصحة اجتماعاتها حضور اخلي أو مراجع الحساباتاملراجع الدو أطلب مجلس اإلدارة 

 .حسابات الشركة يوأن تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجعصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس ا اجتماع. أصوات الحاضرين وعند تساوي ال 

 .أو املسموع املرئيا اتصال ام وسائل التقنية عن طريق يجوز للجنة عقد اجتماعاتها باستخد (2

 .والسكرتير رئيسهاوتدون هذه املحاضر والقرارات في سجل خاص يوقعه  ،يتم تثبيت اجتماعات اللجنة وقرارتها في محاضر يوقعها جميع العضاء (3

 .ن في محضر اجتماع اللجنةن يدو  ألى ذلك التحفظ و إي دعته ن يبين السباب التأيجوز لي عضو باللجنة التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على  (4

مات ذات يحق للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية أو املحاسب القانوني أو غيرهم لحضور اجتماعاتها وتقديم املعلو  (5

 الصلة حسب الحاجة.

: واجبات ومسئوليات عضو اللجنة
ً
 سابعا

اللجنة أن يخطر  اجتماعاتالة في أعمالها، وعلى العضو الذي يطرأ ما شستوجب غيابه عن إحدى اللجنة واملشاركة الفع   اجتماعاتضور ا انتظام في ح (1

 رئيس اللجنة كتابة بذلك، و ا يجوز للعضو ا انصراف من الجلسة قبل ختامها إ ا بإذن من رئيس اللجنة.

بل ا اجتماع على املوضوعات املدرجة على جدول أعمال كل اجتماع واملطروحة للنقاش وقراءة كافة ق طالعواإل التحضير الجيد واملناسب لالجتماع  (2

 .بهالوثائق املتعلقة 

 بسبب قيامه بعمله.معلومات تعتبر سرية يذشع للغير في غير الجمعية العمومية، ما وقف عليه من  وأ ا، ظة على أسرار عمل اللجنة والشركةاملحاف (3

دة وقائع ومحاضر اجتماعات اللجنة وفهمها بشكل جيد وإبداء مالحظاته عليها خالل فترة معقولة من تاريخ استالمه للمسودة وطلب طالع على مسو اإل  (4

 إيضاح أي قرار أو نص غير واضح في تلك املحاضر.

 ملزاولة العمال املناطة به.مهاراته الالزمة تنمية أن يقوم العضو ب (5

ت ع على رسالة الشركة وأهدافها وغاياتها وفهمها بشكل جيد وأن يكون على دراية ببرامجها وخططها التنفيذية ومواكبة التطورات الحديثة ذاطال اإل   (6

 العالقة بأعمال الشركة.

حته الشخصية، وأ ا يقوم وأن يتجرد من املصالح الشخصية بعدم توجيه سياسة الشركة إلى مصل واملوضوعية،بالنزاهة والمانة والصدق  ىتحليأن  (7

 .باإلفصاح عن معلومات مضللةعن علم 

التأثير على قرارته التي يتخذها الى  إلى يأ ا يقبل أي ش يء له قيمة ذات شأن من موظف، أو عميل، أو مورد، أو ممن له عالقة عمل بالشركة قد تؤد (8

 باللجنة.

 امة لإلجابة على أسئلة املساهمين.يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضاء اللجنة اجتماع الجمعية الع (9

 :
ً
 مهام واختصاصات اللجنةثامنا

لجنة تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام ال

  :بصفة خاصة ما يلي

 التقارير املالية (أ

 ولها في سبيل ذلك:

 لقوائم املالية الولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.دراسة ا .1

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة وتتضمن املعلومات التي -بناًء على طلب مجلس اإلدارة-إبداء الرأي الفني .2

 دائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.أتقييم املركز املالي للشركة و تتيح للمساهمين واملستثمرين 

 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية. .3

 يتولى مهامه أو مسؤول ا التزام في الشركة أو مراجع الحسابات.البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو  .4

 .ات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املاليةالتحقق من التقدير  .5

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها. .6

 املراجعة الداخلية (ب

 .دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة 

 راجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.دراسة تقارير امل 

 للتحقق من توافر املواد الالزمة وفعاليتها في -إن وجدت-الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة

 .أداء العمال واملهام املنوطة بها

 اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته. التوصية ملجلس 
 



 
 

 

3 
 

 

 مراجع الحسابات (ج

  التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم

 وشروط التعاقد معهم.

 ته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع الخذ في ا اعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة.يمن استقالل مراجع الحسابات وموضوع التحقق 

  فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها 
ً
حيال مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعما ا

 ك.ذل

 .اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات 

  بداء ملحوظاتها بشأنها ومتابعة تنفيذها.إدراسة ملحوظات املحاسب القانوني على القوائم املالية و 

 

 ضمان االلتزام (د

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 

 بالنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. التحقق من التزام الشركة 

 .رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها 

 كفاية نظام الرقابة الداخلية: (ه
. ختصاصهااخرى تدخل في نطاق أعمال أعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من إيجب على اللجنة 

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس ي قبل موعد انعقاد الجمعية أدارة وأن تطلب من مجلس اإل 
ً
 21) ـبالعامة ن يودع نسخا

ً
، ويتلى قلعلى ال ( يوما

ثناء انعقاد الجمعية ويحق للجنة في هذا الخصوص ا استعانة بمستشار خارجي مستقل لتقييم نظام الرقابة الداخلية وإبداء الرأي عن مدى أالتقرير 

 كفايته. 

 :
ً
 التعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارةتاسعا

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله  بشأنذا رفض املجلس الخذ بتوصية اللجنة إذا حصل تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة، وإ

 املراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم الخذ بها. تعيين و أتعابه وتقييم أدائه أوتحديد 

 آلية تقديم امللحوظات أو التجاوزات بالشركة
ق من تطبيق هذه لجنة املراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية. وعليها التحقعلى 

 اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الضرر أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

 ع
ً
 : صالحيات اللجنةاشرا

 ة املراجعة في سبيل أداء مهامها:للجن

 طالع على سجالت الشركة ووثائقها.اإل  حق 

 ن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.إ 

 ئر جسيمةأن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة لضرار أو خسا. 

 عشر: تطبيق وتفسير بنود الالئحة  ادي ح

يقرها مجلس اإلدارة وبما يتوافق مع نظام الشركات  ي أخر ي لوائح أيتم تطبيق وتفسير بنود هذه الالئحة بما  ا يتعارض مع النظام الساس ي للشركة و 

 .السعودي وأنظمة هيئة السوق املالية ولوائحهما التنفيذية

 اللجنةمكافآت عشر:  انيث

 
ً
 .لسياسة املكافآت املعتمدة أو حسب ما يقرره مجلس اإلدارة شستحق عضو اللجنة مكافأة سنوية وفقا

 عشر: سريان الالئحة الثث

  أخرى يتم العمل بهذه الالئحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة وتلغى أي لوائح 
ً
 .معمول بها سابقا



 
 قبل وبعد التعديل املقترح التعديالت بالئحة لجنة املراجعةمقارنة 

 
 

 الفقرة قبل التعديل الفقرة بعد التعديل

 :
ً
 والسكرتير  واختيار الرئيس اللجنةتشكيل ثالثا

شكل من الجمعية العامة ملساهمي الشركة وبتوصية من مجلس 
ُ
ت

على أن غيرهم،  املساهمين أو  املجلس أو مراجعة من لجنة اإلدارة

 تضم  وأل  مستقل،يكون من بينهم عضو 
 
عضا  ال من  أيا

 يقل عدد أعضائها عن ثالثة ول يزيد عن خمسة وأل التنفيذيين، 

 يكون من بينهم مختص بالشئون املالية واملحاسبية. ن أ، و أعضا 

من بين تعين ، وأن  أعضائها رئيسا لها اللجنة من بينختار ت

لها، من ذوي الخبرة والكفا ة  سكرتير غيرهم من و أأعضائها 

جتماعاتها وتدوين ل ما يلزم ل يقوم بمهام التحضير لكلالالزمة، 

 .محاضرها وحفظها

 :
ً
 والسكرتير اللجنةتشكيل ثالثا

شكل من الجمعية العامة ملساهمي الشركة وبتوصية من 
ُ
ت

 املساهمين أو  املجلس أو مراجعة من لجنة مجلس اإلدارة

 تضم  وأل  مستقل،على أن يكون من بينهم عضو غيرهم، 
 
من  أيا

يقل عدد أعضائها عن ثالثة ول يزيد  وأل عضا  التنفيذيين، ال 

يكون من بينهم مختص بالشئون ن أ، و أعضا  عن خمسة

غيرهم من و أمن بين أعضائها اللجنة تعين و املالية واملحاسبية. 

يقوم بمهام للها، من ذوي الخبرة والكفا ة الالزمة،  سكرتير 

 .جتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظهال ما يلزم ل التحضير لك

 
ً
 كفاية نظام الرقابة الداخلية:  ه(–ثامنا

عداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام إيجب على اللجنة 

خرى أعمال أالرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من 

ن أدارة . وأن تطلب من مجلس اإل ختصاصهااتدخل في نطاق 

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس ي قبل 
 
يودع نسخا

 12) ـبالعامة موعد انعقاد الجمعية 
 
، ويتلى قلعلى ال ( يوما

ثنا  انعقاد الجمعية ويحق للجنة في هذا الخصوص أالتقرير 

الستعانة بمستشار خارجي مستقل لتقييم نظام الرقابة الداخلية 

 وإبدا  الرأي عن مدى كفايته.

 
ُ
 كفاية نظام الرقابة الداخلية: -(ه -ثامنا

عداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية إيجب على اللجنة 

عمال أنظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من 

. وأن تطلب من مجلس ختصاصهااخرى تدخل في نطاق أ

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة أدارة اإل 
 
ن يودع نسخا

على  ايام عشرةـبالعامة الرئيس ي قبل موعد انعقاد الجمعية 

ثنا  انعقاد الجمعية ويحق للجنة في هذا أ، ويتلى التقرير قلال

الخصوص الستعانة بمستشار خارجي مستقل لتقييم نظام 

 الرقابة الداخلية وإبدا  الرأي عن مدى كفايته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


