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Policies, Standards & Procedures for the Board Membership  

Advanced Petrochemical Company 

"Saudi Joint Stock Company" 

 معايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارةسياسات و 

 للشركـة املتقدمـة للبتروكيماويات

 " شركة مساهمة سعودية "
    

Article (1) Objectives  (1مادة ) هدا  ال 

 1. setting up clear policies, standards and 

procedures for the membership of 

Advanced Petrochemical Company(the 

Company) Board of Directors in 

implementing the provisions of Corporate 

Governance Regulations, taking into 

consideration the provisions of Companies 

Law and the Company’s Bylaws; 

واضحة إجراءات سياسات ومعايير و وضع  .1

لعضوية مجلس إدارة الشركة املتقدمة 

 )الشركة( للبتروكيماويات
ً
، وذلك تطبيقا

ألحكام الئحة حوكمة الشركات مع مراعاة 

أحكام نظام الشركات والنظام األساس ي 

 للشركة.

 

 2. The composition of the Board reflects the 

range of skills and qualities needed to take 

appropriate decisions objectively in the best 

interest of the Company; and 

ن مجلس اإلدارة املهارات يأن يعكس تكو  .2

والكفآءات املطلوبة إلتخاذ القرارات 

املناسبة بموضوعية وبما هو أفضل 

 ملصلحة الشركة.

 

 3. The process of selecting and appointing 

directors reflects and support the specific 

needs and interest of the Company and its 

shareholders. 

أن تكون عملية اختيار وتعيين أعضاء  .3

مجلس اإلدارة تعكس وتدعم مصالح 

 الشركة ومساهميها.

 

    

Article (2) Nomination and Remuneration Committee 

Delegation 
 (2مادة ) تفويض لجنة الترشيحات واملكافآت 

 In order to achieve the above objectives, the Board 

has delegated certain responsibilities as provided in 

this policy to the Nomination & Remuneration 

Committee (“N&R Committee”) in line with 

Corporate Governance Regulations issued by Capital 

Market Authority. 

فوض مجلس من أجللل تحقيا األهللداس السللللللللللللللابقللة، 

كما هو منصوص  اإلدارة لجنة الترشيحات واملكافآت

، ويشللللللللللللللللار إليهلللا فيملللا  علللد السلللللللللللللليلللاسللللللللللللللللةعليلللي هذ هللل   

 عض املسللللللللللللللقوليلللللات بمللللا يتفا مع الئحلللللة  )اللجنللللة(،

 حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.

 

    

Article (3) The composition of the Board of Directors  (3مادة ) تكوين مجلس اإلدارة 

 1. As provided in the Company’s Bylaws, the 

Board of Directors composes of nine 

members for a term not exceeding three 

years and members may be re-elected.  The 

majority of Board members shall be of Non-

Executive Directors and the number of 

 لنظلللام الشللللللللللللللركللة  .1
ً
األسلللللللللللللللاسلللللللللللللل ي، يتكون وفقللا

( تسعة أعضاء 9إدارة الشركة من ) مجلس

يمكن ( ثالث سللللللللللللللنوات و 3ملللدة ال تديللد عن )

يكون أغلبيلللللللة أعضللللللللللللللللللللاء  .إعلللللللادة انلتلخلللللللا لهم

املجلس من األعضللاء غير التنفي يين ويج  
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Independent Directors shall not be less than 

three Board members; 
 ثالثةأن ال يقل عدد األعضاء املسقلين عن 

 أعضاء.

 2. The Board of Directors shall appoint one of 

its members a chairman, a deputy chairman 

and a secretary from among its members or 

otherwise; 

مع مراعاة أحكام النظام األساس ي للشركة،  .2

 
ً
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضللائي رئاسللا

 للرئاس 
ً
ن ماملجلس أمين سر يختار  و ونائبا

 .بين أعضائي أو من غيرهم

 

 3. The N&R Committee regularly reviews the 

structure and composition of the Board to 

ensure that the number of the Board 

members and the Company’s nature and its 

size are appropriate. The N&R Committee 

shall, in the light of the foregoing, consider 

and comply with the applicable regulations, 

and endeavor to apply best practices, which 

are in the best interest of the Company and 

its shareholders and the Company’s strategy 

directions as decided by the Board; and 

تللقللوم اللللللجللنلللللللة بللمللراجللعلللللللة هلليللكللللللللللة وتللكللويللن  .3

للتلللللل كللللللد من مجلس اإلدارة  شللللللللللللللكللللللل دور  

ئي مع حجم الشلللللللللللركة تناسللللللللللل  عدد أعضلللللللللللا

هذ ضللللللوء ما  على اللجنةو ا، وطبيعة نشللللللاطه

 ات لتعليملللل واإلمتثللا األخللل  بللاإلعتبلللار تقللدم 

السلللللللللللللل ذ لتطبيا أفضلللللللللللللللل و  واجبللة التطبيا

صللللالح الشللللركة ململا فيي أفضللللل   املمارسللللات

والتوجيهات اإلسلللللللللتراتيجية على  ومسلللللللللاهميها

 نحو ما قرر  مجلس اإلدارة.

 

    

Article (4) Conditions and Standards for the Membership of the 

Board 
 (4مادة ) شروط ومعايير عضوية مجلس اإلدارة

 A candidate wishing to be nominated to the Board 

shall be professionally capable and has the required 

experience, knowledge, skill and independence, 

which enable him to perform his duties efficiently in 

accordance with Article (18) of the Corporate 

Governance Regulations. In addition to the 

requirements Article (18) of the Corporate 

Governance Regulations, the N&R Committee shall, 

upon selecting candidates, apply the following 

standards: 

يشترط هذ من يرغ  هذ الترشح لعضوية مجلس 

اإلدارة أن يكون من ذو  الكفاية املهنية ممن تتوافر 

فيهم الخبر واملعرفة واملهارة واإلستقال  التام، بما 

 ملا  يمكني من ممارسة مهامي بكفاءة واقتدار 
ً
وفقا

 .( من الئحة حوكمة الشركات11نصت عليي املادة )

( من الئحة 11باإلضافة إلى ما نصت عليي املادة )

وعلى اللجنة عند اختيار املرشحين  حوكمة الشركات،

 أن تطبا املعايير التالية:

 

 1. The candidate shall not be previously 

convicted of dishonesty or dishonor crime, 

bankrupt, made arrangements or 

conciliation with his creditors or unfit for the 

Board membership under any effective laws 

ون املرشح قد سبا إدانتي بجريمة أال يك .1

مخلة بالشرس واألمانة، أو حكم بإفالسي أو 

 مع دائنيي، أو غير 
ً
أجرى أ  ترتابات أو صلحا

 أل  أنظمة أو 
ً
صالح لعضوية املجلس وفقا

 لوائح سارية باململكة.
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or regulations in the kingdom of Saudi 

Arabia; 

 2. The candidate shall not be a board member 

of more than five listed joint stock 

companies at the same time; 

أال يكون املرشح يشغل عضوية مجلس  .2

إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة 

 مدرجة هذ آن واحد.

 

 3. The candidate as an independent director 

shall not have any issue that contradicting 

with the issues affecting independence 

according to Article (20) of the Corporate 

Governance Regulations; and  

أال تتوافر هذ املرشح كعضو مستقل أ  من  .3

عوارض اإلستقال  واجبة التطبيا 

( من الئحة 22املنصوص عليها هذ املادة )

 حوكمة الشركات.

 

 4. Unless allowed with a prior permission from 

the ordinary general assembly of the 

Company (to be renewed annually), the 

candidate shall not have any direct or 

indirect interest in the contracts and 

business conducted for the Company 

and/or engage in any  business that 

compete with the Company and/or in any of 

segment of its business  

أال يكون للمرشح أية مصلحة مباشرة أو غير  .4

مباشرة هذ العقود واألعما  التي تتم 

يشترك هذ أ  عمل من لحساب الشركة أو 

ش ني منافسة الشركة، أو أن ينافس 

 الشركة هذ أحد فروع النشاط ال   تداولي

 على ترخيص من 
ً
ما لم يحصل مسبقا

 الجمعية العامة العادية يجدد لي كل سنة.

 

    

Article (5) Publishing the Nomination Announcement (5مادة ) نشر إعالن الترشح 

 1. The Company shall publish the nomination 

announcement for the Board membership 

in the websites of Tadawul and the 

Company. The persons wishing to be 

nominated shall submit their applications 

within the specified period in the 

announcement, provided that the 

nomination period shall remain open for at 

least one month from the date of the 

announcement; 

موعد فتح بنشر  إعالن القيام  الشركة على .1

بللللاب الترشللللللللللللللح لعضللللللللللللللويللللة مجلس اإلدارة هذ 

املوقع اإللكتروني للسلللللللللوق والشلللللللللركة، وعلى 

 األشللللللللللللللخلللاص الراغبين هذ الترشللللللللللللللح التقللللدم

ى علهذ اإلعالن بطلبهم خال  املللدة املحللددة 

 مللللدة ال أن 
ً
أن يظلللل بلللاب الترشللللللللللللللح مفتوحلللا

 تقل عن شهر من تاريخ اإلعالن.

 

 2. A person wishing to be nominated to the 

Board membership shall submit in writing a 

nomination application to the specified 

address in the announcement in accordance 

with the periods, timelines and provisions 

على الشلللللخص الراغ  هذ الترشلللللح لعضلللللوية  .2

 بطل  الترشيح
ً
 مجلس اإلدارة التقدم كتابة

إلدارة الشللللللللللللللركلللللة على العنوان املوضللللللللللللللح هذ 

واألحلللللكلللللللام وفللللا امللللللللدد وامللللللواعلللليلللللللد  اإلعللللالن
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provided in relevant laws, regulations and 

instructions;  
امللللنصلللللللللللللللوص عللللللليلللهلللللللا هلللذ األنلللظلللملللللللة واللللللللوائلللح 

 .والتعليمات ذات العالقة

 3. The nomination request must contain the 

following: 
  يج  أن يشمل طل  الترشيح على ما يلذ: .3

 1) An introduction about a candidate in 

terms of his curriculum vitae, 

qualifications, skills and practical 

experience; 

 بلاملرشللللللللللللللح من حيل  سلللللللللللللليرتلي ال اتية  (1
ً
تعريفلا

 ومقهالتي ومهارتي وخبراتي العملية.

 

 2) Indicate the number and the periods of 

membership of the boards of listed joint 

stock companies of which the candidate 

has been a member; and 

بيان  عدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات  (2

واللللجلللللللان التي تولى  امللللللللدرجلللللللة املسللللللللللللللللللللاهلملللللللة

 .عضويتها

 

 3) Statement of all the listed joint stock 

companies of which the candidate is still 

a member. 

التي ال املدرجة بيان بالشللللللللللللركات املسللللللللللللاهمة  (3

 .يدا  يتولى عضويتها

 

 4) Membership type shall be clarified 

whether the candidate running as an 

executive member or a non-executive 

member or an independent member as 

per criteria provided in Corporate 

Governance Regulations; 

 يج  توضلللللللللللليح نوع العضللللللللللللوية املترشللللللللللللح لها (4

كان املرشلللللللللح يرشلللللللللح نفسلللللللللي كعضلللللللللو  سلللللللللواء

تنفيللللل   أو عضللللللللللللللو غير تنفيللللل   أو عضللللللللللللللو 

 للمعللللايير الواردة هذ الئحلللللة 
ً
مسللللللللللللللتقللللل طبقللللا

 .حوكمة الشركات

 

 5) The membership nature shall be 

clarified whether the candidate is a 

nominee for himself or if he represents 

a legal person; 

 العضلللوية املترشللللح لهايج  توضللليح طبيعة  (5

كان املرشللح يترشللح أصللالة عن نفسللي  سللواء

 لجهة إعتبارية
ً
 .أم ممثال

 

 6) Statement of all companies, 

establishments or institutions in which 

candidate is engaged in the 

management or ownership and 

functioning in business activities similar 

to the Company’s; 

بيان بالشللللللركات أو املقسللللللسللللللات أو الكيانات  (6

التي يشللللللللللللللترك هذ إدار هللا أو ملكيتهللا املرشللللللللللللللح 

 شبيهة ب عما  الشركة
ً
 .وتمارس أعماال

 

 7) 7) Any nominee who is previously a 

board member in a listed joint stock 

company shall enclose with the 

nomination notice a statement from the 

company’s administration on the last 

session in which he was a board 

إذا كان املرشلللح قد سلللبا لي شلللغل عضلللوية  (7

مجلس إدارة شللللللللللللللركللللة مسللللللللللللللللاهمللللة مللللدرجللللة، 

 من 
ً
فيجلل  أن يرفا بللإخطللار الترشللللللللللللللح بيللانللا

إدارة الشللللللللللللللركللللة املعنيللللة عن آخر دورة تولى 
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member within the last (10) years 

including the flowing information: 
( سلللللللللللنوات 12خال  )فيها عضلللللللللللوية املجلس 

 املعلومات التالية السابقة
ً
 :متضمنا

 A) The number of board meetings which 

were held during every year of the term 

and the number of meetings attended 

by the board member in person and his 

attendance percentage; 

عللللللدد اجتملللللللاعلللللللات مجلس اإلدارة التي تملللللللت ( أ

خال  كللل سللللللللللللللنللة من سللللللللللللللنوات الللدورة، وعللدد 

العضلللللو  شلللللخصلللللي، االجتماعات التي حضلللللرها 

 .ونسبة حضور  ملجموع االجتماعات

 

 B) The sub-committees of the Board in 

which the member participated, the 

number of the meetings held by each 

committee during every year of the 

term, the number of meetings attended 

by the board member and his 

attendance percentage; and 

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو واملكونة ب( 

من قبلللل مجلس اإلدارة ، وعلللدد االجتملللاعلللات 

التي عقللد هللا كللل لجنللة من تلللك اللجللان خال  

كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات 

التي حضللللللللللللللرهللا ونسللللللللللللللبللة حضللللللللللللللور  إلى مجموع 

 .االجتماعات

 

 C) Summary of the financial results achieved 

by the company during each year of 

session. 

ملخص للنتللائا املللاليللة التي حققتهللا الشللللللللللللللركللة ج( 

 .املعنية خال  كل سنة من سنوات الدورة

 

 8) Fill out the form No. (3), prepared by 

Capital Market Authority (CV of a 

candidate for membership of the Board 

of Directors of model listed company on 

the Saudi Stock Exchange); and 

( املعد من قبل هيئة 3تعبئة النموذج رقم ) (1

السللللللللللللللوق امللاليللة )الخللاص بللالسلللللللللللللليرة اللل اتيللة 

للللملتلرشللللللللللللللحليلن للعضللللللللللللللويلللللللة ملجلللللللاللس إدارات 

 شركات املساهمة املدرجة هذ السوق املالية(

 

 9) Attach a clear and valid image of 

national identity, family card and 

passport for individuals or the 

commercial registration of companies 

and institutions with the nomination 

request and contact numbers for 

candidate. 

صلللورة واضلللحة وسلللارية املفعو  لكل إرفاق  (9

يللة وبطللاقللة العللائلللة من بطللاقللة الهويللة الوطن

وجواز السلللللللللللللفر بالنسللللللللللللللبة ل فراد وال للللللللللللللجل 

التجار  بالنسلللللللللبة للشلللللللللركات واملقسلللللللللسلللللللللات 

 .باإلضافة إلى رقم االتصا  الخاص باملرشح

 

    

Article (6) Procedures for Selection & Appointment of Directors (6مادة ) إجراءات اختيار وتعيين العضاء 

 1) The N&R Committee shall assume the 

following duties:  
   تتولى اللجنة املهام التالية: (1

 1. Receiving the applications for Board 

membership accompanied by the required 

documents for each candidate as provided 

above in article (5) paragraph (3); 

اسللللللتقبا  طلبات الترشلللللللح لعضلللللللوية مجلس  .1

اإلدارة مشلللللللفوعة باملسلللللللمندات املطلوبة من 
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( الفقرة 5كل مرشلللللللللح واملوضلللللللللحة هذ املادة )

 أعال . (3)

 2. Reviewing the applications and ensuring all 

required conditions are met; 
مراجعلللة الطلبلللات والتللل كلللد من اسللللللللللللللميفلللا هلللا  .2

 للشروط املطلوبة.

 

 3. Sorting candidates and excluding those who 

have not met the required conditions, 

taking into considerations that the 

committee shall report those whom 

paragraph (4) of article (4)  are applicable to 

them to the Board of Directors to be 

presented before the general assembly for 

voting. The cumulative voting method shall 

be used in accordance with Article (34) of 

the Company’s Bylaws; and 

فرز املرشحين وإسمبعاد من لم تتوافر فيهم  .3

الشروط املطلوبة، مع مراعاة عدم اسمبعاد 

( 4( من امللللادة )4من تنطبا عليهم الفقرة )

 لعرض 
ً
أعال  والرفع ملجلس اإلدارة تمهيلللللدا

يج  ذلك على الجمعية العامة للتصلللللويت. 

 التراكمي التصللللللللللللللويللت طريقللة  أن يكون 
ً
 وفقللا

 ساس ي للشركة.( من النظام األ 34للمادة )

 

 4. The required percentage of the 

Independent and Non-Executive Directors 

must be in accordance with the Corporate 

Governance Regulations. 

يقخل   عين اإلعتبلار نسللللللللللللللبة عدد األعضللللللللللللللاء  .4

 و  املطلوبللةوغير التنفيلل يين املسللللللللللللللتقلين 
ً
فقلللا

  ألحكام الئحة حوكمة الشركات.

 

 2) The Committee shall report the results of its 

duties and its recommendations to the 

Board to be presented before the general 

assembly for approval. 

تقوم اللجنة برفع نتائا أعمالها وتوصلللللللليا ها  (2

 لعرضها
ً
على الجمعية  ملجلس اإلدارة تمهيدا

 العامة لإلعتماد.

 

    

Article (7) Letter of Appointment (7مادة ) خطاب التعيين 

 All new directors shall be provided with a letter of 

appointment setting out their responsibilities, rights 

and the terms and conditions of their appointment. 

All new directors shall participate in a 

comprehensive induction/orientation program 

during which, amongst other things, they will be 

briefed by management on financial, strategic, 

operation, legal and risk management issues. 

ارة الجلللللدد يجللللل  تدويلللللد جميع أعضللللللللللللللللللاء مجلس اإلد

بخطاب التعيين يوضللللللللح فيي مسللللللللقوليا هم وحقوقهم 

وشللللللللللللللروط اللتلعليليلن، وعللليلهلم املشللللللللللللللللللللاركلللللللة هذ برنلللللللاما 

التعريفي الشلللللللللامل وال   من خاللي سلللللللللوس يطلعون 

من قبل اإلدارة على املسلللللللللللللائل املالية واالسلللللللللللللتراتيجية 

 والعمليات والقانونية وإدارة املخاطر.
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معايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارةو  سياسات  

Policies, Standards & Procedures for the Membership of the Board of Directors  

Article (8) Board Vacancy (8مادة ) املركز الشاغر في املجلس 

 If the position of a director becomes vacant, the 

provisions of Article (18) of the Company’s Bylaws 

shall be applicable for the appointment of the 

temporary director. 

فيتم  االدارة مجلس أعضلللللللللللللللللاء أحللللد مركد شللللللللللللللغر إذا

( من النظلللام األسللللللللللللللللاسلللللللللللللل ي 11ة )العملللل بللل حكلللام امللللاد

 مققتا.  للشركة
ً
 لتعيين عضوا

 

    

Article (9) Implementation & interpretation  (9مادة ) تفسير التطبيق و ال 

 1. This Policy shall be implemented and 

interpreted to the extent that not 

contradicting the Bylaws or any other 

regulations or policies approved by the 

Board and to be consistent with the 

Companies Law and the laws and 

regulations of Capital Market Authority. 

ما ب السللياسللةيتم تطبيا وتفسللير بنود ه    .1

ال يتعارض مع النظام األسلللللللاسللللللل ي وأ  لوائح 

أو سلللللللللللللليللاسللللللللللللللات آخرى يقرهللا مجلس اإلدارة 

وبمللللا يتوافا مع نظللللام الشللللللللللللللركللللات وأنظمللللة 

 .هيئة السوق املالية ولوائحهما التنفي ية

 

 2. The terms and expressions provided 

herewith shall have the meaning as defined 

in the Glossary of Defined Terms Used in the 

Regulations and Rules of the Capital Market 

Authority and the Corporate Governance 

Regulations issued by the Board of Capital 

Market Authority. 

يقصلد بالكلمات واملصطلحات الواردة  ه    .2

املعاني املوضللللحة هذ الئحة قائمة  السللللياسللللة

املصللللللللللللللطلحللات املسللللللللللللللتخللدمللة هذ لوائح هيئللة 

السللللللللللللللوق املللاليللة وقواعللدهللا والئحللة حوكمللة 

ادرة عن مجلس هيئة السوق الشركات الص

 .املالية

 

 

 

 

 

 

 



 

Classification: Public Use 

"   "نموذج طلب ال

  

افآت شيحات وامل نة ال ن             السادة /  م   ا

اتال وكيماو   شركة املتقدمة للب
  

اتھ ر   السالم عليكم ورحمة هللا و
  

ــــــــالن الشــــــــركة املتقدمـــــــة  ــــــــى إعـ ــــــــارة إلـ ـــــــ إشـ ة مجلـــــــس إدارة الشـــــــركة  ـــــــ لعضــــــــو ـــــــات عـــــــن فـــــــتح بـــــــاب ال وكيماو للب

ئة هللا بتــــــــــــــارخ  بدأ بمشـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 01/10/2022دورتــــــــــــــة القـــــــــــــــادمة التــــــــــــــــي ســــــــــــــ ـــــــــــــــي  م، ملـــــــــــــــدة ثـــــــــــــــالث 30/09/2025م وتن

ة مجلـــــــــــــــس إدارة  شـــــــــــــــح لعضـــــــــــــــو ــــــــــــــات وفــــــــــــــق الســـــــــــــــنوات، أفيـــــــــــــــدكم برغبتـــــــــــــــي فـــــــــــــــي ال وكيماو شـــــــــــــــركة املتقدمــــــــــــــة للب

ام و    .ذات الصلةاللوائح األح

ام،،  وتقبلوا فائق األح
 

  

  .……………………………………………………… االسم :

ة : و .………………………………………………………  رقم ال

وال : .………………………………………………………  ا

ي : و يد االلك .………………………………………………………  ال

.………………………………………………………  التوقيع :

م2022....../....../ التارخ

  



 
-----

_______________________________________________________________________________________  

) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم (  

Classification: Public Use 

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح  )۱

االسم  
 الرباعي

 الجنسیة   تاریخ المیالد 

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح  )۲

 م المؤھل  التخصص  تاریخ الحصول على المؤھل اسم الجھة المانحة

      

     

     

 الخبرات العملیة للعضو المرشح  )۳

 الفترة مجاالت الخبرة

  

   

  

 أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني مدرجة)أو غیر  (مدرجةالعضویات الحالیة في مجلس إدارات شركة مساھمة    )٤

أو اللجان المنبثقة منھا:                

الشكل القانوني 
 ركة ـــــللش

عضویة 
 اللجان 

ة طبیعة العضوی
الشخصیة ،  (بصفتھ 

ممثل عن شخصیة 
 )اعتباریة 

ة ــصفة العضویـ
( تنفیذي ، غیر 
 تنفیذي ، مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئیس

      ۱ 

      ۲ 

      ۳ 

      ٤ 

       ٥ 

 



 
 )  ۳نموذج ( 

لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة   ة اعتباریةة اعتباریةالمعین/الممثل عن شخصیالمعین/الممثل عن شخصی//للعضو المرشحللعضو المرشحنموذج السیرة الذاتیة نموذج السیرة الذاتیة 
  (تداول)(تداول)

 ) ۳نموذج (  

 

 النموذج ملءتعلیمات 
 .شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة "تداول" (الشركة)مجلس إدارة  لعضویة(العضو)  اعتباریةالمعین/الممثل عن شخصیة / المرشحالعضو  قبلمن  ھذا النموذجُ◌مأل ي .۱
 النموذج إلى الشركة .العضو یرسل  .۲
على  عمل ) أیام۳قبل ( وأ على موافقة الجھات المختصة ھاحصولفور إلى ھیئة السوق المالیة من خالل نظام الربط اإللكتروني  )۳ ( رقمكتروني اإللالنموذج بمرفقاً  النموذجالشركة ھذا رسل ت .۳

 ، على أن تزود الشركة الھیئة بموافقة الجھات المختصة متى ما حصلت علیھا.العامة الجمعیة انعقاد األقل من

 

   شركةالبیانات  .۱

  ةـالشركم ـــاس

  الشركةقطاع 

 وطبیعتھا العضویةصفة  .۲

 عضو مستقل    عضو غیر تنفیذي    عضو تنفیذي  )(ضع  ة العضویةــصف

 یةممثل عن شخصیة اعتبار    بصفتھ الشخصیة   )(ضع  طبیعة العضویة
       :التي یمثلھا العضواسم الشخصیة االعتباریة         

 تاریخ التعیین: تاریخ التعیین:
        /    /  

 تاریخ نھایة دورة المجلس:
        /    /  

  للعضوالبیانات الشخصیة   ..۳۳
  االسم الرباعي

  البریدي العنوان  تاریخ المیالد  ةـــــــیـنسـالج

  ف المكتبـــھات :الوظیفي االسم ن العمل:مكا

واــ������������ــــجـــــــــال
  ل

  ســاكـــفـــــال

  رقـــم الــھویـــــة

  في الشركةالعضو  عدد األسھم التي یمتلكھا

  في الشركةالتي یمثلھا العضو عدد األسھم التي تمتلكھا الشخصیة االعتباریة 

 للعضو المؤھالت العلمیة  .٤

 اسم الجھة المانحة ى المؤھلتاریخ الحصول عل التخصص ؤھلالم م

۱     

۲     

۳     

٤     

٥     

  للعضو الخبرات العملیة  ..٥٥

 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  



 
 )  ۳نموذج ( 

لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة   ة اعتباریةة اعتباریةالمعین/الممثل عن شخصیالمعین/الممثل عن شخصی//للعضو المرشحللعضو المرشحنموذج السیرة الذاتیة نموذج السیرة الذاتیة 
  (تداول)(تداول)

 ) ۳نموذج (  

  
  و اللجان المنبثقة منھا:أأو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني  العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة)  ..٦٦

      

 النشاط الرئیس اسم الشركة م
 صفة العضویة

(تنفیذي، غیر تنفیذي، 
 مستقل)

طبیعة العضویة (بصفتھ 
الشخصیة، ممثل عن شخصیة 

 اعتباریة)
 الشكل القانوني عضویة اللجان

 للشركة

۱       

۲       

۳       

٤       

  ::التالیةاألسئلة عن الرجاء اإلجابة   ..۷۷
 

 ؟وعتھامأو أي شركة من مج لما نسبتھ خمسة في المئة أو أكثر من أسھم الشركةمالك العضو ھل -أ
  اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 نسبة الملكیة الشركةاسم  م
   
   
    

 
 ال   نعم    

 ؟أو أي شركة من مجموعتھا ملك ما نسبتھ خمسة في المئة أو أكثر من أسھم الشركةت  باریةاعتعن شخصیة ممثل ھل العضو -ب
 : الكاملة لملكیة الشخصیة االعتباریةتفاصیل الاذكر فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 نسبة الملكیة الشركةاسم  م
   
   
    

 
 ال      نعم   
 ال ینطبق  

 ؟وعتھامأو في أي شركة من مج ھل العضو من كبار التنفیذیین خالل العامین الماضیین في الشركة-ج
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 المنصب التنفیذي الشركةاسم  م
   
   
    

 ال   نعم     

 ؟أو في أي شركة من مجموعتھا أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركةبتوجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو ھل -د
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 شركةالاسم  اسم العضو القریب الرباعي م
   
   
    

 
 ال     نعم   

 ؟أي من كبار التنفیذیین في الشركة أو في أي شركة من مجموعتھابل توجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو ھ-ھـ
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 الشركةاسم  اسم التنفیذي القریب الرباعي م
   
   

   
 

 
 ال     نعم   

 ؟أي شركة من ضمن مجموعة الشركةأو مجلس مدیري في مجلس إدارة ھل العضو عضو -و
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 الشركةاسم  م
  
  
   

 
 ال     نعم  

ة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتھا كالمحاسبین القانونیین وكبار ھل العضو موظف خالل العامین الماضیین لدى أي من األطراف المرتبط-ز
 ؟الماضیینالعامین لحصص سیطرة لدى أي من تلك األطراف خالل مالك الموردین، أو 

 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 اسم الطرف المرتبط بالشركة اسم الشركة م
   

  نوع الوظیفة

 
 

 ال     نعم  



 
 )  ۳نموذج ( 

لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة   ة اعتباریةة اعتباریةالمعین/الممثل عن شخصیالمعین/الممثل عن شخصی//للعضو المرشحللعضو المرشحنموذج السیرة الذاتیة نموذج السیرة الذاتیة 
  (تداول)(تداول)

 ) ۳نموذج (  

 نسبة الملكیة
     
     
      

 ال     نعم      ؟ھل العضو متفرغ إلدارة الشركة -ـح 
 ال      نعم     ؟شھریاً أو سنویاً من الشركةالعضو راتباً یتقاضى ھل  -ط
 ؟ل والعقود التي تتم لحساب الشركةفي األعما ةمباشر غیرأو  ةمباشر أي مصلحةللعضو ھل  -ي

 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 قیمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود م
    
    
     

 ال      نعم    

 ؟في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ةمباشر غیرأو  ةمباشر أي مصلحةالتي یمثلھا العضو للشخصیة االعتباریة ھل  -ك
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 قیمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود م
    
    
     

 ال    نعم      
 ال ینطبق    

 ؟مع الشركة أعمال أو عقودھل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدیري شركة لدیھا  -ل
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

  

قیمة األعمال  ال والعقودمدة األعم طبیعة األعمال والعقود اسم الشركة م
 والعقود

     
     
      

 
 ال       نعم  

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدیري شركة لدیھا التي یمثلھا العضو االعتباریة  یةھل الشخص -م
    لة:اذكر التفاصیل الكامفإذا كانت اإلجابة نعم، 

قیمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود اسم الشركة م
 والعقود

     
     
      

 
 ال     نعم     
 ال ینطبق   

  
   

 ؟مع الشركة لدیھا أعمال أو عقودمنشأة العضو أو یشارك في ملكیة یملك ھل  -ن
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

قیمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م
 والعقود

     
     
      

 ال      نعم   

 ؟مع الشركة لدیھا أعمال أو عقودمنشأة شارك في ملكیة تأو التي یمثلھا العضو االعتباریة  یةالشخصتملك ھل  -س
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

قیمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م
 والعقود

     
     
      

 
 ال     نعم    
 ال ینطبق   

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود لدیھا منشأة ھل العضو من كبار التنفیذیین في  -ع
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

قیمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م
 والعقود

     
     

 ال     نعم    



 
 )  ۳نموذج ( 

لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة   ة اعتباریةة اعتباریةالمعین/الممثل عن شخصیالمعین/الممثل عن شخصی//للعضو المرشحللعضو المرشحنموذج السیرة الذاتیة نموذج السیرة الذاتیة 
  (تداول)(تداول)

 ) ۳نموذج (  

      
الشركة أو أي  ، أو یتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولھأو أي شركة من مجموعتھا العضو في أي عمل من شأنھ منافسة الشركةیشارك ھل  -ف

 ؟شركة من مجموعتھا
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 النشاط المنافس طبیعة العمل أو اسم الشركة م
   
   
    

 ال   نعم      

تجر في أحد فروع ت، أو أو أي شركة من مجموعتھا في أي عمل من شأنھ منافسة الشركةالتي یمثلھا العضو االعتباریة  الشخصیةتشارك ھل  -ص
 ؟الشركة أو أي شركة من مجموعتھا النشاط الذي تزاولھ

 اذكر التفاصیل الكاملة:فذا كانت اإلجابة نعم، إ
  

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   
   
    

 
 ال     نعم     
 ال ینطبق   

في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أي وعتھا ممجھي أو أي شركة من تشارك ھل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدیري شركة -ق
 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي شركة من مجموعتھاوعتھا مھي أو أي شركة من مجشركة من مجموعتھا، أو تتجر 

 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   
   
    

 
 

 ال       نعم   

في أي عمل وعتھا مھي أو أي شركة من مجتشارك عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدیري شركة التي یمثلھا العضو االعتباریة  یةھل الشخص-ر
في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي وعتھا ممجھي أو أي شركة من من شأنھ منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتھا، أو تتجر 

 ؟شركة من مجموعتھا
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   
   
    

 
 

 ال     نعم    
 ال ینطبق   

في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أي شركة من وعتھا مھي أو أي شركة من مجتشارك منشأة العضو أو یشارك في ملكیة یملك ھل -ش
 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي شركة من مجموعتھا وعتھامھي أو أي شركة من مج مجموعتھا، أو تتجر

 تفاصیل الكاملة:اذكر الفإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   
   
    

 
 
 
 

 ال     نعم   

ة في أي عمل من شأنھ منافس وعتھامھي أو أي شركة من مجتشارك منشأة شارك في ملكیة تأو التي یمثلھا العضو االعتباریة  یةالشخصتملك ھل -ت
 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي شركة من مجموعتھاوعتھا مھي أو أي شركة من مجالشركة أو أي شركة من مجموعتھا، أو تتجر 

 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   
   
    

 
 

 ال    نعم     
 ال ینطبق   

في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أي شركة من وعتھا مھي أو أي شركة من مجتشارك منشأة ھل العضو من كبار التنفیذیین في -ث
 ؟ركة أو أي شركة من مجموعتھافي أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشوعتھا مھي أو أي شركة من مجمجموعتھا، أو تتجر 

 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   
   
    

 
 ال   نعم      

 .كل فیما یخصھ  صحة البیانات الواردة في النموذجن علیة وؤالمسالتي یمثلھا العضو والشخصیة االعتباریة  العضومالحظة: یتحمل  
 
 

 التي یمثلھا العضو االعتباریةالشخصیة                                                                                                                العضو 



 
 )  ۳نموذج ( 

لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة   ة اعتباریةة اعتباریةالمعین/الممثل عن شخصیالمعین/الممثل عن شخصی//للعضو المرشحللعضو المرشحنموذج السیرة الذاتیة نموذج السیرة الذاتیة 
  (تداول)(تداول)

 ) ۳نموذج (  

 :التي یمثلھا العضو اسم الشخصیة االعتباریة                                                                                                         االســــــم:

 :إلیھ التوقیعاسم المفوض                                                                                                           التوقیــع:

 المنصب:                                                                                          /     /        ــخ:التاریـ
 وقیـع: الت                                                                                                                                        

        التاریــخ:     /     /                                                                                                                                        
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