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 اململكة العربية السعودية

 طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي )الزامل للصناعة(

 م(30/04/2025 –م 01/05/2022) التاسعةللدورة 
 

 

 املحترم     لجنة الترشيحات واملكافآتأمين سر السادة/ 

 لالستثمار الصناعي شركة الزامل

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 

 التاسعةدورته )الزامل للصناعة( في  شركة الزامل لالستثمار الصناعيأتقدم أنا املساهم املوقع أدناه، برغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة 

 طلبي هذا كافة الوثائق والنماذج الالزمة.، وأرفق لكم مع م30/04/2025ولغاية تاريخ  م01/05/2022املمتدة من تاريخ 

 

 
ً
 نظامو كما أقر وأنا بكامل أهليتي املعتبرة شرعا

ً
في حال تم انتخابي لعضوية مجلس اإلدارة بالقيام بواجبي بإخالص وأمانة وااللتزام بكافة ا

 
ً
أموال املساهمين وكذلك حقوق و لحفاظ على وااية حملاألنظمة واللوائح والضوابط واإلجراءات والسياسات املعنية السارية، وأن أعمل جاهدا

 .على سرية املعلومات والبيانات

 

قواعد طرح " الصادرة عن الشركة، وكذلك "سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس اإلدارة"وتوثقت من على اطلعت بأنني كما أقر 

" الصادر عن نظام الشركاتعن هيئة السوق املالية، وكذلك " تينالصادر " الئحة حوكمة الشركات" و "األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 وكافة الضوابط السارية فيما يتعلق بعضوية مجالس إدارات الشركات املساهمة.، والتعاميم املعنيةوزارة التجارة 

 

وأنها غير  الصادرة مني قيعاوعلى صحة التو املعلومات الواردة في كافة الوثائق والنماذج املرفقة والتي أفصحت عنها جميع كما أقر بصحة 

بموافقتي على كذلك و ، وأتحمل كامل املسئولية عن جميع محتوياتها عن كافة املعلومات الالزمة لسريان هذا الطلب تأفصح نيأنب، و مضللة

و مستندات أخرى من قبل وثائق أتقديم معلومات أو أو طلب إخضاع طلبي للترشح للمراجعة والتدقيق والتحقق من قبل أطراف أخرى 

إمكانية رفض الطلب في حال مخالفته ألي من الضوابط واإلجراءات الخاصة بعضوية مجلس إدارة الشركات أقر بمعرفتي عن و  ،املنظم

 .وهللا خير الشاهدين ،دون قيد أو شرط املساهمة السارية

 

 

 املطلوبة: املرفقات

 السيرة الذاتية للمرشح )املؤهالت العلمية والخبرات( (1ونموذج السيرة الذاتية للمرشح ) قع()مو   3نموذج هيئة السوق املالية رقم 

 )خلفية بيضاء(صورة حديثة ملونة  جواز السفر صورة من الهوية الوطنية / السجل التجاري / اإلقامة /
 

  للمرشح االسم الرباعي

  اسم الجهة االعتبارية )إن وجد(

  رقم الهوية  تاريخ امليالد  الجنسية

  الفاكس  الجوال  الهاتف الثابت

  العنوان البريدي  البريد اإللكتروني

  املسمى الوظيفي  مكان العمل

  في الشركةرشح عدد األسهم التي يمتلكها امل

  في الشركة املرشحعدد األسهم التي تمتلكها الشخصية االعتبارية التي يمثلها 

  التوقيع


