
  ترشــــح استمارة       

 Applicant's name  اسم مقدم الطلب

م الطلبيتاريخ تقد   Request Date 
General Business 

  

 
  
 

 
Dear  members  of  the  Nominations  and 
Compensations Committee – Riyad Bank 

 بنك الرياض -السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 
  ، السالم عليكم ورحمة الله

 
I would like to inform you of my desire to nominate 
myself  for  the  membership  of  the  Board  of 
Directors of Riyad Bank for the next term which will 
begin on the date of 31/10/2022G and will end on 
the date of 30/10/2025G. Accordingly,  I attach  to 
you  all  the  requirements  for  the  nomination, 
including  official  forms  and  CVs,  as  well  as  my 
academic  qualifications,  professional  experience, 
and all required official forms.  
 

أود إحاطتكم برغبتي في ترشيح نفسي لعضوية مجلس 
بتاريخ  إدارة بنك الرياض للدورة القادمة التي سوف تبدأ

، وعليه  م30/10/2025، وتنتهي بتاريخ   م31/10/2022
رفق لكم كافة متطلبات الترشح من نماذج رسمية وسير أ

ذاتية متضمنة مؤهالتي العلمية وخبراتي المهنية 
  .وكافة النماذج الرسمية المطلوبة

  

I  also  acknowledge  and  commit  that  I  am  fully 
prepared to dedicate the time and efforts required 
to  occupy  this  position  and  to  carry  out  all  the 
responsibilities entrusted to it by all the supervisory 
and legislative authorities. 
 

كما أقر وأتعهد أنني على كامل االستعداد لتكريس 
المنصب وممارسة الوقت والجهد المطلوب للتقلد لهذا 

عمال المناطة به من جميع الجهات الرقابية كافة األ
  . والتشريعية

I,  the undersigned,  also  acknowledge  that  all  the 
information  contained  in  this  form  and  the 
attached official  forms  are  complete  and  correct, 
and that I delegate the authorized officials of Riyad 
Bank  to  investigate  ‐ as  required  ‐  their accuracy, 
the status of my credit record, the absence of any 
precedents  in  my  criminal  record,  and  my 
association and my concerned relatives’ association 
to  my  and  their  announced  and  unannounced 
financial information, and that my joining the Board 
of  Directors  is  subject  to  the  controls, 
authentication  and  approvals  of  the  official 
legislative  authorities  concerned,  which  requires 
the  review  and  investigation  of my  entire  record 
and career as mentioned above. 
 

كما أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة 
ج والنماذج الرسمية المرفقة كاملة بهذا النموذ

، وأنني أفوض المسؤولين المخولين ببنك  وصحيحة
عن صحتها ، وعن  -حسب المطلوب  -الرياض بالتحري 

وخلو صحيفتي الجنائية من أية  حالة سجلي االئتماني ،
 المعنيينأقاربي  وارتباط ارتباطيوعن  سوابق ،

الخاصة بي  معلومات المالية المعلنة وغير المعلنةبال
، وأن انضمامي لمجلس اإلدارة خاضع لضوابط  وبهم

ومصادقات وموافقات الجهات التشريعية الرسمية 
المعنية والتي تتطلب المراجعة والتحري عن سجلي 

  . وسيرتي بأكملها كما ورد أعاله

Based on which, this was signed.    . وعلى هذا جرى التوقيع، والله ولي التوفيق
 

  

  المصادقة 
 اسم المرشح

Candidate's Name    التوقيع 
Signature    التاريخ

Date  
 

    التاريخ
    تاريخ الدورة

  

  



  ترشــــح استمارة       

 Applicant's name  اسم مقدم الطلب

م الطلبيتاريخ تقد   Request Date 
General Business 

  

  

  

 

  Personal Information  الشخصية  تالبيانا

  اسم المرشح
Candidate's Name  

  

 الجنـــسيــة
Nationality  

  

 رقم الهوية الوطنية
ID No  

  مصدرها  
Issue Place 

  تاريخها  
Date  

  

  تاريخ الميالد
Date of Birth  

  

  المسمى الوظيفي
Job Title  

 مكان العمل  
Work Place  

  

الخبرات في مجال أعمال الشركات 
 توأنشطة البنوك إن وجد

Experience in Corporate field 
and banking activities, if any  

  

 

Candidate’s Academic Qualifications  المؤهالت العلمية للعضو المرشح  

  تاريخ الحصول على المؤهل
Qualification Date  

  التخصص
Major  

 المؤهل
Qualification 

 اسم الجهة المانحة
Academic Institution Name   # 

     1 

     2 

     3  

     4  

 

Candidate’s Work Experience  العملية للعضو المرشحالخبرات 

   مجاالت الخبرة
Area of Expertise  

 الفترة
Duration # 

  1 

  2 

  3 

  4 

  



  ترشــــح استمارة       

 Applicant's name  اسم مقدم الطلب

م الطلبيتاريخ تقد   Request Date 
General Business 

Board Memberships (Current and Previous)  (الحالية والسابقة) عضوية مجالس اإلدارات  

تاريخ انتهاء 
 العضوية

 
Membership 

End Date  

تاريخ بدأ 
 العضوية

 
Membership 
started Date  

الشكل القانوني 
 للشركة

 
Company 

Legal Status 

  العضويةطبيعة 
  (بصفته الشخصية،

 ممثل عن شخصية اعتباريه)
  

Nature of Membership 
(Represents himself , 
Representative of a 

legal entity) 

  صفة العضوية
 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)

 
Membership type 

(Executive , Non-executive , 
Independent) 

    اسم الشركة
Company Name # 

       1 

       2 

       3 

       4 

  

  

Committees Memberships in Listed Companies (Current and Previous)  (الحالية والسابقة) عضوية اللجان في شركات مساهمة أخرى  

تاريخ انتهاء 
 العضوية

 
Membership 

End Date  

تاريخ بدأ 
 العضوية

 
Membership 
started Date 

 للشركة الشكل القانوني
 

Company Legal Status  

  صفة العضوية
 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)

 
Membership type 
(Executive , Non-

executive , Independent)  

 اللجنة 
 

Committee  

 اسم الشركة
 

    Company Name 
# 

        1 

        2 

        3 

        4 

 

  

  

  

    



  ترشــــح استمارة       

 Applicant's name  اسم مقدم الطلب

م الطلبيتاريخ تقد   Request Date 
General Business 

واستيفاء متطلبات الترشح والتوقيع على طلب إقرار باالطالع على الشروط 
  الترشح

Acknowledgment of reviewing the conditions, 
fulfilling the requirements for candidacy, and 
signing the candidacy application 

 االسم 
Name     

 عدد األسهم المملوكة
Number of owned shares    

  الوطني العنوان
National Address  

  رقم المبنى
Building No.   اسم الشارع  

Street Name    اسم الحي  
District Name    

  اسم المدينة 
City Name   الرمز البريدي 

Zip Code   الرقم الفرعي  
Secondary No.    

  رقم الهاتف
Phone Number     

  رقم الهاتف المحمول
Mobile Number    
  البريد اإللكتروني

Email     
  التوقيع

Signature     
 في تحريراً 
Date  2022/00/00 ه00/00/1443م الموافق  
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General Business 

 وكبار التنفيذيين وأقاربهم للمصدرنموذج معلومات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة 

Issuer’s Board of Directors, Audit Committee, Senior Executives and their associates information From 

 
Filing the form instructions 

 

1. The form shall be updated no more than 10 business days from the date of 

the change of board of directors, executive team, or audit committee 

members. Or on any change regarding their relatives or in any information in 

it during the first 10 days of the start of the issuer’s board of directors’ 

duration.   

2. Unless the contrary intention appears, the words and expressions in this 

Glossary shall have the meaning herein specified: 

 

Rules and regulation: Exchange rules and regulations, and all its 

amendment.  

The form: the form of Board of Directors, Audit Committee, Senior 

Executives information.  

Issuer: Any company that has is securities listed in the market.  

Disclosed: Is one of the board of director member or senior executive or 

audit committee or their relatives according to this from is considered as an 

insider person as of Exchange rules.  

Senior Executive: any natural person to whom has given responsibility to 

take strategic actions for the issuer including the CEO and their acting and 

the financial manager.  

Relative: Husband and wife and their minor children.  

 

 

3. A copy of the family card shall be attached, and the national ID for the GCC 

members. And a copy of the Iqama for the residents and their relatives if any, 

or a copy of the passport if they do not have an Iqama as per the definition.  

 

4. If resignation of any of the board members, senior executive, or audit 

committee the issuer must notifies the Exchange in no longer than 5 business 

days.  
 

 تعليمات ملء النموذج

 

في مجلس الإدارة أو الجهاز الإداري  حدوث تغييرأيام عمل من تاريخ  10ُيحدث النموذج خلال مدة أقصاها  .1

أو أي من المعلومات الواردة فيه وخلال مدة أقصاها  عند التغير في بيانات الأقارب أعضاء لجنة المراجعة أو أو

 .المصدرأيام عمل من بداية دورة مجلس إدارة  10

 : ض سياق النص بغير ذلكُيقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاءها ما لم يق. 2

 

 

 

 م.السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأي تعديلات قد تطرأ عليه نظام الأنظمة واللوائح:

 وأقاربهم.وكبار التنفيذيين  للمصدرنموذج معلومات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة  :نموذجال

 .السوق فيمدرجة  المالية الأوراقأي نوع من أنواع  لهاهي أي شركة المصدر: 

هو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أعضاء لجنة المراجعة وأقاربهم وفق هذا  الٌمفصح:

 النموذج والمشار إليهم في نظام السوق المالية بالشخص المّطلع.

بما  للمصدر الاستراتيجية"أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤولاً عن وضع وتنفيذ القرارات  :كبار التنفيذيين

 .في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي

 .الزوج والزوجة والأولاد القصر“ القريب:

 

 

 

 

ُترفق صورة واضحة من سجل الأسرة )دفتر العائلة( وصورة الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون . 3

رخصة الإقامة للأقارب في حال وجودهم لدول الخليج العربي، وصورة من رخصة الإقامة للمقيم وصورة من 

 أو صورة من جواز السفر في حال عدم وجود إقامة بحسب التعريف.

إشعار  المصدرفي حال استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة، كبار التنفيذيين، أو لجنة المراجعة يجب على . 4

 أيام عمل. (5) السوق خلال

 ينطبق(على الخانات اللازمة حيثما  Xضع إشارة)

(use X as a checkmark to the below blanks) 
 

 نوع الإجراء

Process type 

 تعيين / تكليف ☐

Designation / assign     

 أخرى .................................................. ☐

   ……………………………..………… Other     

 (السبب ذكر): استقالة ☐

Resignation      :(Mention the cause) 

 المصدراسم 

Issuer name 
 

 عضو مجلس إدارة ☐

Member of the Board of 

directors 

 من كبار التنفيذيين ☐

Senior executive     

 عضو لجنة المراجعة ☐

  Audit committee     

 الاسم

Name 

 المسمى الوظيفي

Position title 

 رقم الهوية

National ID 

 الميلادتاريخ 

Date of birth 

    
 

   Personal Information الشخصيةالبيانات 
طبيعة 

 العضوية

Membership 

type 

بصفته  ☐

 الشخصية

By himself 

 ممثل عن شخص اعتباري ☐

 (االعتباري الشخص اسم اذكر)

A representative of a member 

(state the name of the member)    

 التجاريرقم السجل 

CR Number     

 

 الحالة الاجتماعية

Social status 

 متزوج ☐

      Married 

 أعزب ☐

Single     

 الجنسية

nationality 
 

 /تاريخ تولي المنصب

 الاستقالة/التغير 

Date of designation/ 

resignation/ change 

 

 العنوان البريدي

B.O.X address 

 البريد الإلكتروني 

Email address 

 

 الهاتف

Telephone 

 الفاكس 

FAX 

 الجوال 

Phone 
 

 في حال الاستقالة لا يتم تعبئة الجدول() الأقاربأسماء 
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General Business 

Related names (if resignation do not complete the table below) 

 % أو أكثر أياً كان شكلها القانوني30شركة يسيطر عليها ذلك الشخص، أو شركة يملك فيها 
 في حال الاستقالة لا يتم تعبئة الجدول()

A company controlled by that person, or a company controlled by 30% of its shares or more whatever its legal form. 

(if resignation do not complete the table below) 

 
 الشروط والأحكام

 
وكبار التنفيذيين وأقاربهم إقراراً  للمصدرُيَعّد التوقيع على نموذج معلومات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة  .1

 بهذه الشروط والأحكام )"الشروط والأحكام"(.

 ،النموذج هذا في عليهاالسوق جميع المستندات والوثائق المنصوص  إلى اأن يقدم والمصدر الُمفصحيجب على  .2

 .وق المالية ولوائحه التنفيذية، وقواعد السوق، وأي تعديلات تطرأ عليها )"الأنظمة واللوائح"(ونظام الس

بالكلمات والعبارات الواردة في الشروط والأحكام المعاني الموضحة لها في الأنظمة واللوائح ما لم يقض  ُيقصد .3

ولأغراض هذه الشروط والأحكام ُيقصد بكلمة )"النموذج"( نموذج معلومات أعضاء مجلس  ،سياق النص بغير ذلك

وكبار التنفيذيين وأقاربهم صـــندوق والبيانات الواردة فيه والمســـتندات المرافقة  للمصـــدرالإدارة ولجنة المراجعة 

 .له، التي تحددها تداول من وقت لآخر

 بها. والالتزامظمة واللوائح على الأن بالاطلاع والمصدر الُمفصحيتعهد  .4

 ولوائحهما الشــــركات ونظام المالية الســــوق نظام أحكام بموجب عليه المفروضــــة بالأحكام بعلمه المفصــــح يقر .5

 بعدم يتعهد كما آخر، شخص   لأي المصدر بأعمال تتصل داخلية معلومة أي عن الإفصاح بعدم ويتعهد التنفيذية،

 مســـــؤولية ذلك على رتب قد المالية الســـــوق نظام بأن علم على وأنه الداخلية المعلومة تلك على بناء التداول

 .جنائية

مســؤولية عدم صــحة المعلومات والبيانات والأرقام والتواقيع الواردة في هذا الطلب أو دقتها أو  تداولتحمل تلا  .6

كامل المســــؤولية عن ذلك وأي تبعات أو آثار  ماوحده والمصــــدر الُمفصــــحســــلامتها أو عدم اكتمالها، ويتحمل 

كذلك يلتزم الُمفصــــح والمصــــدر بتعويض إيداع عن جميع الخســــائر والأفــــرار والمصــــروفات قانونية تنتج عنه. 

والتكاليف والمســـــؤوليات والادعاءات والقضـــــايا الناشـــــئة نتيجة لتنفيذ تداول للتعليمات الواردة في النموذج أياً 

ي الُمفصــح والمصــدر مســؤولية تداول ومجلس إدارتها ومديريها وموظفيها والشــركات التي كانت طبيعتها، ويخل

تتبعها أو الشــركات التابعة لها عن أي أفــرار أو مطالبات أو خســائر أو تعويضــات أو دعاوى أو مســؤولية تجاه أي 

 شخص أو جهة، تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة تنفيذ النموذج.

 المصدر بتقديم أي مستند آخر تحدده تداول. الُمفصح و يتعهد .7

، بالنموذجعن حفظ أي مســتندات أو بيانات أو معلومات أو تواقيع أو أرقام أو غيرها تتعلق  ةً مســؤول تداول دّ عَ تُ لا  .8

 المنفردة. افي الاحتفاظ بها وفقاً لإرادته تداولوذلك دون الإخلال بحق 

والمصـــادقة  النموذجالتوقيع على بمفوَّض إليه نظاماً  لنموذجا الموقع على الممثل العضـــويتعهد المصـــدر بأن  .9

 .الممثل العضويطرأ على  غييربأي ت تداولعلى صحة البيانات الواردة فيه، كما يتعهد المصدر بإخطار 

سواء أكانت يدوياً أم  النموذجولتداول تحديد وسيلة استقبال  تداول،إلى  النموذجنسخة أصلية من  المصدريقدم  .10

 .النموذجوذلك لاستكمال تنفيذ التعليمات الواردة في  تداولأي طريقة أخرى مقبولة لدى  مإلكترونياً أ

تسلمه تالإشعار الذي  ُيَعدّ ولأغراض هذه الشروط والأحكام  لتداول،خلال أيام العمل الرسمية  النموذج تسلميكون  .11

ساعتين من وقت العمل الرسمي أو في غير أيام العمل على أنه تسلم في اليوم اللاحق من أيام  تداول خلال آخر 

 العمل الرسمية.

ما لم تكن جميع البيانات والوثائق المكملة لـــه صحيحة ووفقاً للتعليمات الإجرائية والفنية  مكتملاً  لنموذجلا يكون ا .12

 أو شــــطب، على يحتوي الذي النموذج قبول عدم -وفقاً لتقديرها-لتداول و ،والتي قد تتجدد من وقت لآخر لتداول

 غير واضحة. أو مقروءة، غير بيانات

يخضـع أي و  ،ر هذه الشـروط والأحكام طبقاً لأنظمة وقوانين المملكة العربية السـعودية السـارية وتخضـع لهاتفسـَّ  .13

 . السعوديةالعربية  لمملكةا في لرياضختصة بانزاع ينشأ من جراء تطبيق الشروط والأحكام للجهة القضائية الم

 

Terms and Conditions 
 

1- Signing the Issuer’s Board of Directors, Audit Committee, Senior Executives and their associates information form shall 

be deemed as an acknowledgment of these Terms and Conditions ("Terms and Conditions"). 

2- The Disclosed and Issuer shall submit to the Exchange all documents provided in this Form, the Capital Market Law, its 

implementing regulations, Exchange rules, and any amendments to the aforementioned ("Laws and Regulations"). 

3- Terms and phrases used in the Terms and Conditions shall have the meanings given thereto in the Laws and Regulations 

unless the context requires otherwise. For the purposes of these Terms and Conditions, the word ("Form") shall mean of 

the Issuer’s Board of Directors, Audit Committee, Senior Executives and their associates information form, the information 

contained therein, and documents attached thereto as Tadawul determines from time to time. 

4- The Disclosed and Issuer undertake to review Laws and Regulations and abide thereby. 

5- The Disclosed acknowledges that he is aware of the provisions imposed on him by the Capital Market Law, the Companies 

Law and their implementing regulations. The Disclosed undertakes to not disclose any insider information related to the 

Issuer’s business to any other party. Also the Disclosed acknowledges to not trade based on insider information. The 

Disclosed is aware that the Capital Market Law considered this as a criminal liability.  

6- Tadawul shall assume no responsibility for the inaccuracy of information, data, numbers, and signatures provided in this 

Form, nor for the truthfulness, integrity, or completion thereof; the Disclosed and Issuer shall solely be responsible for 

this in full as well as for any resulting legal consequences. The Disclosed and Issuer shall also undertake to indemnify 

Tadawul against all losses, damages, expenses, costs, liabilities, claims, and legal actions resulting from the execution by 

Tadawul of the instructions provided in the Form notwithstanding the nature thereof. The Disclosed and Issuer discharges 

the Tadawul, its board of directors, directors, officers, mother companies, and subsidiaries thereof from any liability, 

claims, losses, compensations, actions, or liability towards any person or entity, resulting directly or indirectly from the 

execution of the Form. 

7- The Disclosed and Issuer undertake to provide Tadawul with any documents specified by the Tadawul. 

8- Tadawul shall not be responsible for keeping any documents, data, information, signatures, numbers, or other items 

relevant to the Form, all without prejudice to the right of Tadawul to keep those as per the sole discretion thereof. 

9- The Disclosed undertake that the Representative Member signing the Form is duly authorized to sign on such the Form 

and rectify the information provided therein; the Asset Manager shall also notify Tadawul of any update on the 

Representative Member. 

10- The Issuer shall provide the original copy of the Form, rectified thereby, to Tadawul, and Tadawul shall specify the method 

of receiving such the Form, whether in hand, electronically or in any other means acceptable to Tadawul in order to 

complete the execution of the instructions provided in the Form. 

11- The Form should be received during official Business Days of Tadawul, and for the purposes of these Terms and 

Conditions, notice received by Tadawul during the last two hours of official working hours or other than during Business 

Days shall be considered to have been received in the subsequent official Business Day. 

12- The Form may not be deemed complete unless all complementary information and documents are correct as per the 

procedural and technical instructions of Tadawul, which may be subject to revision from time to time, and Tadawul may, 

upon its discretion, refuse to accept any Application containing any strike-offs, non-legible, or unclear information. 

13- These Terms and Conditions shall be construed and applied in accordance with the laws and regulations of the Kingdom 

of Saudi Arabia. Any dispute arising out of the Form of these Terms and Conditions shall be referred to the competent 

judicial authority in Riyadh in Kingdom of Saudi Arabia. 

 

    Representative Member  /عضو الممثلال

 
 :Name/الاسم

 :Job/الوظيفة

 :Signature/التوقيع

 :Date/التاريخ

 

 

 

 

 Official stamp/الختم الرسمي

 Disclosedالُمفصح/ 

 
 :Name/الاسم

 :Job/الوظيفة

 :Signature/التوقيع

   :Date/التاريخ

 

 الاسم

Name 

 صفة العلاقة

Relationship type 

 رقم الهوية

ID number 

 تاريخ الميلاد

Date of birth 

    

    

    

    

    

    

 م

s 

 اسم الشركة

Company name 

 رقم السجل التجاري للشركة

Company’s CR number 

 نسبية الملكية

Ownership percentage 

    

    

    



  

 .نزلوا ، األزواج والزوجات ، اإلخوة واألخوات األشقاء ، أو ألب، أو ألم اآلباء واألمهات ، األجداد والجدات وإن علوا ، األوالد وأوالدهم وإناألقارب:  )1(
 .اآلباء واألمهات ، األجداد والجدات ، األوالد وأوالدهم ، األزواج والزوجاتاألقارب:  )2(

General Business 

 
  لألنظمة ذات العالقة اً وفق "لمستق غير – مستقل" العضوية بصفة إقرار

 

الصادرة من هيئة السوق مادة العشرين من الئحة حوكمة الشركات الالمبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وإشارة إلى 
تعبئة النموذج وفق تعريف العضو المستقل ، نرجو من سعادتكم واللجان المنبثقة عنه المتعلقة بعوارض استقاللية أعضاء مجلس اإلدارةالمالية 

  أدناه. 
 

المادة (على سبيل المثال ال الحصر)لألنظمة ذات العالقة  وفقاً عوارض االستقالل  تنطبق ال تنطبق
أو له صلة  أو أسهم شركة أخرى من مجموعته،ئة أو أكثر من أسهم البنك ما نسبته خمسة في الم يكون مالكاً  أن  

 1 مع من يملك هذه النسبة. )1( قرابة

 أسهمئة أو أكثر من أسهم البنك أو الم لك ما نسبته خمسة فيتة اعتبارية يملشخص ذي صف أن يكون ممثًال   
 2 .شركة أخرى من مجموعته

 3 .لبنك أو في شركة أخرى من مجموعتهأي من أعضاء مجلس اإلدارة في ا عم)1( قرابةكون له صلة أن ي  
 4 .لبنك أو في شركة أخرى من مجموعتهمع أي من كبار التنفيذيين في ا)1( قرابةكون له صلة أن ي  
 5 .مجلس إدارتهالبنك المرشح لعضوية أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة   

  
لدى البنك أو أي طرف متعامل معه أو شركة أخرى من  خالل العامين الماضيين أن يعمل أو كان يعمل موظفاً 

لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف  ، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً مجموعته
 خالل العامين الماضيين.

6 

 7 مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب البنك.كون له مصلحة أن ي  

  
) 200.000تزيد عن ( لجانهعالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من  ،أن يتقاضى مبالغ مالية من البنك

من لجانه  حصل عليها مقابل عضوية مجلس االدارة او أيتن مكافأته في العام السابق التي % م50ريال أو عن 
 .أيهما أقل

8 

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

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

  11  .ريال سعودي ن)مليو(تزيد عن مع البنك )2(أو باسم أحد أقاربهأن تكون لديه عالقة ائتمانية باسمه   

  12  (لعضوية لجنة المراجعة).مع البنك )2(لديه عالقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربهأن تكون   

مع أي من ة أو عالقة مالية أو تجارية أو بأي صفة كانت مع أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارلديه أن تكون   
  13  (لعضوية لجنة المراجعة). موظفي البنك التنفيذيين

  

  صادق على :أ
 .والمكافآت، وفي حال حدوث أي عوارض االستقاللية المذكورة سأقوم بإبالغ لجنة الترشيحات  لما هو مذكور أعاله تمتعي باالستقاللية وفقاً 

 )   (  حسب الفقرة رقم ألن أحد الحاالت أعاله تنطبق علي وذلك  عدم تمتعي باالستقاللية نظراً 
 اسم العضو:

 
  

  :التاريخ  :التوقيع

   

   



 
 

 توقيع المرشح
General Business 

 
 /Company Name/ .............................. اسم الشركة

 
                  

 /Member Name/ ..................................... اسم العضو
 
 

  البيان
Description 

 عدد االجتماعات  / Membership Date تاريخ شغل العضوية
 / Number of التي عقدت

held Meetings 

 عدد االجتماعات التي
 Number of / حضرها أصالة

Attended Meetings 

 نسبة حضوره
   /لمجموع االجتماعات
Attendance Rate of 

Total Meetings 
 / To إلى / From من

 %     /Board Of Directors  مجلس اإلدارة

 %      /Executive Committee اللجنة التنفيذية

 %     /Audit Committee  لجنة المراجعة
 / لجنة الترشيحات والمكافآت

 Nomination & Compensation Committee 
    % 

 %      /Risk Committee المخاطرإدارة ة لجن

 %      /Other Committees خرىأ انلج

 

 أمين سر المجلس /القانونيةمدير اإلدارة 
Legal Department Manager/ Board Secretary  

 توقيع المرشح 
Candidate Signature 

   

 




