
Board Membership Candidate Formاستمارة ترشيح لعضوية مجلس ا�دارة

 I, the undersigned, here by submit my request to run for
 Arab National Bank (ANB) Board of Directors’ membership
 for the new term, which begins on April 01, 2023 and ends
 on March 31, 2026  Attached are all the required
 documents and information as set out in the Bank’s
 announcement regarding the candidacy on the Saudi
 Stock Exchange website (Tadawul). I con�rm that I have
 read the nomination conditions announced and included
  in the regulations issued by the supervisory and regulatory
 authorities, and con�rm all that information, data and
 signatures contained in the documents of this application
and its attachments are complete, valid and accurate

 I authorize Arab National Bank to check my electronic
 Criminal Record Certi�cate, and the status of my credit
 record with Saudi Credit Bureau ”SIMAH”, banks and other
 similar companies licensed by the Saudi Central Bank,   and
 my �nancial information whether disclosed or not.
 Furthermore, I authorize the Bank to disclose and
 exchange my information to /with SIMAH pursuant to this
document

 I acknowledge my knowledge and consent that my
 candidacy for Board of Directors’  membership is compliant
 with and subject to  the Board Membership Nomination
 Criteria Policy and Procedures, which require review and
 veri�cation of my record and background as mentioned
 above, and providing any additional information or
 documents that the Bank or the regulatory authorities may
require later. Based on which this was signed

.

.

.

مجلس  لعضوية  الترشح  في  برغبتي  أتقدم  أدناه  الموقع  أنا 
تبدأ  التي  القادمة  للدورة  “البنك”  الوطني  العربي  البنك  إدارة 
لكم  مرفق  2026م.  مارس   31 في  وتنتهي  2023م  أبريل   01 بتاريخ 
إليها  ا�شارة  تم  والتي  المطلوبة،  والبيانات  الوثائق  كافة  بطيه 
السعودية.  تداول  موقع  على  بالترشح  الخاص  البنك  إعالن  في 
المعلن  الترشيح  بشروط  تام  إطالع  على  أنني  على  أؤكد  كما 
الجهات  عن  الصادرة  والمبادئ  اللوائح  في  والمضمنة  عنها، 
ا�شرافية والرقابية. كما أؤكد على اكتمال وصحة ودقة جميع 
الطلب  هذا  وثائق  في  الواردة  والتواقيع  والبيانات  المعلومات 

وملحقاته.

على  ا�طالع  بصالحية  الوطني  العربي  البنك  أفوض  أنني  كما 
شهادة خلو السوابق االلكترونية الخاصة بي، والتحري عن حالة 
سجلي ا�ئتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات ا�ئتمانية 
(سمة) والبنوك والشركات اµخرى المماثلة المرخصة من البنك 
المعلنة  المالية  المعلومات  ذلك  في  وبما  السعودي،  المركزي 
وتبادل  با�فصاح  البنك  أفوض  كما  بي.  الخاصة  المعلنة  وغير 

المعلومات الخاصة بي من وإلى سمة بموجب هذا المستند.

كما أقر بعلمي وموافقتي بأن ترشحي لعضوية مجلس ا�دارة 
مستوفى وخاضع لسياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية 
سجلي  عن  والتحري  المراجعة  تتطلب  والتي  ا�دارة  مجلس 
مستندات  أو  معلومات  أي  وتوفير  أعاله،  ورد  كما  وسيرتي 
إضافية قد يطلبها البنك أو الجهات ا�شرافية والرقابية الحق½. 

وعلى هذا جرى التوقيع، وا¾ ولي التوفيق.

االسم الرباعي

الجنسية

تاريخ الميالد

رقم الهوية / هوية مقيم

العنوان

رقم الجوال

البريد االلكتروني

التوقيع

التاريخ

Full Name

Nationality

Birth Date

National ID / Residence ID

Address

Mobile Number

E-Mail

Signiture

Date

[¿9¿H¿�
V¿p�
[¿9¿H¿�
V¿p�

.
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السيرة الذاتية
Curriculum vitae

 

 

Candidate's Personal Data

Candidate’s Academic

البيانات الشخصية للعضو المرشح

المؤهالت العلمية للعضو المرشح

Candidate’s Academic Quali�cations الخبرات العملية للعضو المرشح 

العضويات الحالية والسابقة في مجالس إدارات شركات 
مساهمة أخرى(مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى

أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current and previous memberships on the Board of Directors of other joint
stock companies (listed or unlisted) or any other company, regardless of
legal form, or its committees

اµسم الرباعي

الجنسية

تاريخ الميالد

المؤهل 
Quali�cation 

الفترة (من / الى)
Duration - (from/to

اسم الشركة
Company name

النشاط الرئيسي
Main Activity

عضوية اللجان
Committee

Membership

الشكل القانوني 
للشركة

 Company Legal
Form

تاريخ بدأ العضوية
Membership

Start Date 

تاريخ انتهاء
 العضوية

 Membership End
Date

صفة العضوية
(تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 ,Membership type Executive
Non-executive, Independent

مجاالت الخبرة
Area of Expertise

التخصص
Major 

تاريخ الحصول على المؤهل
Date Awarded

اسم الجهة المانحة
Academic Institution Name

Full Name

 Nationally

Birth Date

اسم مقدم الطلب

التوقيع

التاريخ

Applicant’s Name

Signature

Date

)

))
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Membership Type Assessment Form for
Board of  Directors’ Candidate 

 Referring to the Corporate Governance Regulations issued by
 the Capital Market Authority, and the Corporate Governance
 Principles for Banks Operating in Saudi Arabia issued by the
 Saudi Central Bank, you are kindly requested to �ll out the
 Membership type Assessment Form and Membership statues
 Indication (Independent - Non-exexutive), according to

 de�nitions below

 Kindly ensure the accuracy of the information. If any issues
 a�ecting independence occur in the future, please inform the
 Secretariat of the Board of Directors of the Arab National Bank
immediately

 Non-Executive Member: A member who is not a full-time
 member of the executive management of the Bank and who
does not participate in performing its daily activities

 Independent Director: a non-executive member of the Board
 who enjoys complete independence in their position and
 decisions. These include, but are not limited to the following
independence a�ecting issues

نموذج تقييم صفة العضوية ل�شخاص 
المرشحين لعضوية مجلس ا�دارة 

هيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة  إلى  إشارة 
السوق المالية والمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات 
من  نرجو  السعودي،  المركزي  البنك  عن  الصادرة  المالية 
وبيان  بتقييم  الخاص  النموذج  بتعبئة  التكرم  سعادتكم 
للتعريفات  وفق  (مستقل-غيرتنفيذي)  العضوية  صفة 

أدناه.

عوارض  من  أي  حدوث  حالة  وفي  الدقة،  تحري  نأمل 
ا�دارة  مجلس  سر  أمانة  إبالغ  نرجو  مستقبًال،  االستقاللية 

بالبنك العربي الوطني فورÊ بذلك.

العضو غير التنفيذي:العضو غير المتفرغ لËدارة التنفيذية 
للبنك، وال يشارك في أعمالها اليومية.

يتمتع  الذي  ا�دارة  مجلس  عضو  هو  المستقل:  العضو 
باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه - على 

سبيل المثال ال الحصر - أي من عوارض االستقاللية التالية:

Situations A�ecting Independency تنطبقعوارض االستقاللية
Applicable

مالحظات
Remarks

ال تنطبق
Not Applicable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أن يكون مالك½ لما نسبته %5 أو أكثر من أسهم البنك أو أسهم أي
شركة من مجموعة البنك أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.

Owns �ve percent or more of the shares in the Bank or any
company within its group, or is a relative of who owns such
percentage 

Is a representative of a legal person holding �ve percent or
more of the shares of the Bank or any company within its
group 

Is a relative of any Member of the Board of the Bank, or any
other company within its group 

 Is a relative of any Senior Executive of the Bank or any
Company within its group

Is a Board Member of any company within the Bank’s group

Has a direct or indirect interest in the businesses and
contracts executed for the Bank’s account 

Engages in a business competing with the Bank or
conducting businesses in any of the Bank’s activities

Has served for more than nine years, consecutive or
inconsecutive, as a Board Member of the Bank

Has a credit relationship either in his/her own name or in the
name of a relative with the Bank exceeding SAR 1,000,000 
Relatives for this situation are de�ned as follows (fathers and mothers, grandfathers
and grandmothers, children and grandchildren, husbands and wives  

Receives �nancial consideration from the Bank in addition to the
remuneration for their membership of the Board or any of its committees
exceeding an amount of SAR 200,000 - 50% of their remuneration of the 
 last year for the membership of the board or any of its committees 
whichever is less

Is an employee or used to be an employee, during the
preceding two years, of the Bank, or any party dealing with
the Bank or any company within its group, such as external 
auditors or main suppliers, or has held a controlling interest 
in any such parties in the last two years

أن يكون ممثًال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته %5 أو أكثر من
أسهم البنك أو أسهم أي شركة من مجموعة البنك.

أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس ا�دارة في البنك أو في
شركة أخرى في مجموعة البنك.

أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في البنك أو في أي شركة
من مجموعة البنك.

أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة أخرى من مجموعة البنك.

أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اµعمال والعقود التي تتم
لحساب البنك.

أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط 
الذي يزاوله البنك.

أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية
مجلس إدارة البنك.

أن يتقاضى مبالغ مالية من البنك عالوة على مكافأة عضوية مجلس ا�دارة
أو أي من لجانه تـزيـد عن (200,000) ريـال او عـن %50 مـن مـكافـــأته فـي الــعام 
السابق التي تحصل عليها مقابــل عـضويـة مـجلـس ا�دارة أو أي مـن لـجانه 

أيهما أقل.

أن تكون لديه عالقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه مع البنك تزيد عن
 (مليون) ريال سعودي.

تعريف اµقارب لهذا العارض كالتالي (اÐباء واµمهات واµجداد والجدات، اµوالد 
وأوالدهم، اµزواج والزوجات).

أن يعمل او كان يعمل موظف½ خالل العامين الماضيين لدى البنك أو أي طرف
متعامل مع البنك أو شركة أخرى من مجموعة البنك، كمراجعي الحسابات 

وكبار الموردين أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك اµطراف 
خالل العامين الماضيين.

.

.

.

:
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Relatives ا�قارب أو صلة القرابة

مجموعة البنك 

اÐباء واµمهات واµجداد والجدات وإن علوا.  
اµوالد وأوالدهم وإن نزلوا.  

ا�خوة واµخوات اµشقاء، أو µب، أو µم.  
اµزواج والزوجات. 

 Fathers, mothers, grandfathers and grandmothers
and their ancestors
Children and grandchildren and their descendants
Siblings, maternal and paternal half-siblings
Husbands and wivesHusbands and wives

Bank Group
Arab National Bank and its subsidiaries

Senior Executive
 Persons entrusted with managing the daily activities
of the Bank, and proposing and implementing
 strategic decisions, such as the Chief Executive  
 O�cer (CEO) and their delegates, and the
Chief Financial O�cer - CFO

A�liate

Subsidiary

Controlling Interest

Concept of the Competing Businesses

 a person who controls another person or is controlled
 by that other person, or who is under common
 control with that person by a third person. In any of
the preceding, control could be direct or indirect

 Another company which the Arab National Bank
controls

 The ability to in�uence actions or decisions of
 another person directly, indirectly, individually or
collectively with a relative or an a�liate through
 A) owning %30 or more of the voting rights in a  
 company
 B) having the right to appoint %30 or more of the
administrative team members

 The following shall be deemed a participation in
 any business that may compete with the Company
or any of its activities

 
 the Board members’ establishing a company or a
 sole proprietorship or the ownership of a
 controlling percentage of shares or stakes in  a
 Company or any other entity engages in business
 activities that are similar to the activities of the
Bank or its group

 
 accepting membership in the Board of a company,
 an entity that competing with the Bank or its
 group, or managing the a�airs of a competing sole
 proprietorship or any competing Bank of any form,
except the Bank’s a�liates
 
 the Board member’s acting as an overt or covert
 commercial agent for another company or entity
competing with the Bank or its group

البنك العربي الوطني والشركات التابعة له.

كبار التنفيذيين 
اµشخاص المنوط بهم إدارة عمليات البنك اليومية، واقتراح 
ونوابه  التنفيذي  كالرئيس  وتنفيذها،  االستراتيجية  القرارات 

والمدير المالي.

 تابع
عليه  يسيطر  أو  آخر،  شخص  على  يسيطر  الذي  الشخص 
 Êمسيطر كونه  في  معه  يشترك  أو  اÐخر،  الشخص  ذلك 
تكون  سبق  مما  أي  وفي  ثالث.  شخص  قبل  من  عليه 

السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 الشركات التابعة
أي شركة يسيطر عليها البنك العربي الوطني.

حصة السيطرة
القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل 
تابع،  أو  أو مجتمع½ مع قريب   Êأو غير مباشر، منفرد مباشر 

من خالل:
أ) امتالك نسبة تساوي %30 أو أكثر من حقوق التصويت في 

شركة.
ب) حق تعيين %30 أو أكثر من أعضاء الجهاز ا�داري.

مفهوم أعمال المنافسة
أي عمل من شأنه منافسة البنك في نشاطه أو منافسته 
ال  المثال  سبيل  وعلى  يزاوله،  الذي  النشاط  فروع  أحد  في 

الحصر اµنشطة التالية:
 

أو  فردية  مؤسسة  أو  البنك  ا�دارة  مجلس  عضو  تأسيس 
تملك نسبة مؤثرة µسهم أو حصص في شركة أو منشأة 

أخرى، تزاول نشاط½ من نوع نشاط البنك أو مجموعته.
 

قبول عضوية مجلس إدارة البنك أو منشأة منافسة للبنك 
أو  منافسة  فردية  مؤسسة  إدارة  تولي  أو  مجموعته،  أو 

شركة منافسة أي½ كان شكلها، فيما عدا تابعي البنك.

حكمها،  في  ما  أو  تجارية  وكالة  على  العضو  حصول 
ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة 

للبنك أو مجموعته.

.

.

.

.

:
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Direct or Indirect Interest in the
Business and Contracts 

المصلحة المباشرة أو غير المباشرة 
في ا�عمال والعقود:

مجلس  عضو  الستقاللية  النافية  المصلحة  قبيل  من  تعد  ال 
الجمعية  من  ترخيص  على  الحصول  تقتضي  التي  ا�دارة 
التي تتم مع عضو مجلس  العادية، اµعمال والعقود  العامة 
اµعمال  هذه  تمت  إذا  الشخصية  احتياجاته  لتلبية  ا�دارة 
مع  البنك  يتبعها  التي  والشروط  اµوضاع  بنفس  والعقود 
البنك  نشاط  ضمن  وكانت  والمتعاملين  المتعاقدين  عموم 

المعتاد، ما لم تر لجنة الترشيحات والتعويضات خالف ذلك.

 The business and contracts with the board member to meet
 his/her personal needs shall not be deemed as an interest
 that a�ect the independence of the board member which
 require an authorization from the ordinary general assembly,
 provided that such business and contracts are carried out in
 the same conditions and setting followed by the company
 with all contracts and dealers, and that such businesses and
 contracts must be within the normal course of the Bank’s
 activates. Unless the Nominations and Remuneration
Committee considers otherwise

I Acknowledge the following :  : أصادق على

تمتعي بصفة العضو المستقل وفق التعريف والبيانات الواردة  أعاله. 
وفي حال طرأ أي عارض من عوارض االستقاللية سأقوم فورÊ بإبالغ أمانة سر

مجلس ا�دارة بالبنك العربي الوطني بذلك.

I have independent membership status according to the above
de�nition, and in case any issue a�ecting  the independence
conditions, the Secretariat of the Board of Directors of Arab 
National Bank shall be informed immediately 

I have independent membership status according to the
above de�nition, and in the absence of any of the 
independence conditions, the Secretariat of the Board of 
Directors of the Arab National Bank shall be informed 
immediately of this

االسم

التوقيع

التاريخ

Name 

Signature

Date

تمتعي بصفة العضو الغير تنفيذي نظرµ Êن أحد حاالت عوارض االستقاللية
أعاله تنطبق علي (الفقرة .........................).

I have a non-executive membership status, given that one of the
above issues a�ecting independence applies to me 

.

.

) )...............................para
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