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المرفقات المطلوبة:
نسخة موقعة من نموذج هيئة السوق المالية رقم (٣)  

نسخة من نموذج السيرة الذاتية رقم (١)  
صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة،  

وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات  
نسخة من جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح  

صورة شخصية حديثة للمرشح ( دقة عالية التقل عن 2 ميجابايت ).  
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طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية
 (2020/10/25 م – 2023/10/24 م)            (معادن) للدورة الخامسة

@ إرسال طلب الترشح والمرفقات للشركة ال يعني الموافقة على قبول الطلب ما لم تشعر إدارة الحوكمة المرشح باستيفاء جميع 
المتطلبات النظامية وا»جرائية.

سعادة رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
شركــة التـعـديــن العـربـيــة السعـوديــة (معـــادن).

الســالم عليـكــم ورحمــة الّلــه وبركــاته،

أتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معــادن) في دورته الخـامسة
( 2020/10/25 م – 2023/10/24 م ) . مرفق³ به نســـخة موقعة من النماذج والوثائق والبيانات المشار 

إليها في إعالن الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

كمـــا أنني على إطالع تـــام، وعلى دراية بإجراءات الترشـــح في شـــركة التعدين العربية الســـعودية (معادن)، 
وبالضوابط الـــواردة في نظام الشـــركات، وتعاميم وزارة التجـــارة ، وقواعد ا»دراج والئحة حوكمة الشـــركات 

الصادرتين من هيئة السوق المالية.

وأقر وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شـــرع³ باســـتيفائي لشـــروط العضوية الـــواردة في الئحة لجنة الترشـــيحات 
والمكافآت، وعدم إدانتي مسبق³ بقضايا مخلة بالشرف أو ا«مانة، أو مخالفات إدارية نتيجة سلوكيات احتيال أو 
خداع. كما أنه لم يســـبق عزلي من أي مجلس إدارة شركة أو لجنة بسبب ا»همال، وأن أخصص الوقت الكافي 
لحضور اجتماعـــات مجلس ا»دارة أو اللجـــان التي أكون عضوÁ فيهـــا، والقيام بكامل مســـؤولياتي وواجباتي 
بإخـــالص وأمانة وااللتـــزام بكافة ا«نظمة واللوائح والضوابط وا»جراءات والسياســـات المعمـــول بها وأن أؤدي 
مهامي بما يحقق مصالح الشركة. كما أقر أني ال أشغل خمس عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة 

مدرجة. 

وأقـــر بأن جميع المعلومات التي أفصحت عنها بما في ذلك نموذج هيئة الســـوق المالية رقم ٣ صحيحة، ولم 
ُأغفـــل  أي حقائق أو معلومات يتوجب علَي ا»فصاح عنها، كما أنني على علم بأن طلبي ســـيرفض إذا خالفت 
إجراءات الترشـــح الواردة في نظام الشركات ولوائح هيئة الســـوق المالية والئحة لجنة الترشيحات والمكافآت 
المعتمدة من الجمعية العامة للشـــركة، أو لم أكمل إرفاق كافة البيانات المطلوبة بوضوح مع طلب الترشـــح 

في التوقيت المطلوب. 
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