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 المرشح  الخبرات العملية للعضو 

 مجاالت الخبرة  إلى من 

   

   

   

العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً  
 كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: 

 إسم الشركة  م
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تنفيذي،  
 مستقل 
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 (  3نموذج ) 

  

  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(  /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية اعتباريةو المرشحو المرشحللعضللعضنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3منوذج )  

 

 النموذج ملءتعليمات 

مأل ي .1  .شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" )الشركة(مجلس إدارة  لعضوية)العضو(  اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية  المرشحالعضو  قبلمن  هذا النموذجُ 
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على  عمل ( أيام3قبل ) وأ على موافقة الجهات المختصة هاحصولفور إلى هيئة السوق المالية من خالل نظام الربط اإللكتروني  (3 ) رقمكتروني اإللالنموذج بمرفقاً  النموذجالشركة هذا رسل ت .3
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 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  



 
 (  3نموذج ) 

  

  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(  /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية اعتباريةو المرشحو المرشحللعضللعضنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3منوذج )  

  

  و اللجان المنبثقة منها:أأو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة(  ..66
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
 الشكل القانوني

 للشركة

1       

2       

3       

4       

  ::التاليةاألسئلة عن الرجاء اإلجابة   ..77
 

 ؟وعتهامأو أي شركة من مج لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركةمالك العضو هل -أ

  اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 نسبة الملكية الشركةاسم  م
   

   

    

 

 ال   نعم    

 ؟أو أي شركة من مجموعتها ملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركةت  باريةاعتعن شخصية ممثل هل العضو -ب

 : الكاملة لملكية الشخصية االعتباريةتفاصيل الاذكر فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 نسبة الملكية الشركةاسم  م
   

   

    

 

 ال      نعم   

 ال ينطبق  

 ؟وعتهامأو في أي شركة من مج هل العضو من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين في الشركة-ج

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 المنصب التنفيذي الشركةاسم  م
   

   

    

 ال   نعم     

 ؟أو في أي شركة من مجموعتها أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركةبتوجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو هل -د

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 شركةالاسم  اسم العضو القريب الرباعي م
   

   

    

 

 ال     نعم   

 ؟أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتهابل توجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو ه-هـ

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 الشركةاسم  اسم التنفيذي القريب الرباعي م
   

   

   
 

 

 ال     نعم   

 ؟أي شركة من ضمن مجموعة الشركةأو مجلس مديري في مجلس إدارة هل العضو عضو -و

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 الشركةاسم  م
  

  

   

 

 ال     نعم  

ة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار هل العضو موظف خالل العامين الماضيين لدى أي من األطراف المرتبط-ز

 ؟الماضيينالعامين لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل مالك الموردين، أو 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

 
   

 
 

 ال     نعم  



 
 (  3نموذج ) 

  

  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(  /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية اعتباريةو المرشحو المرشحللعضللعضنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3منوذج )  

 اسم الشركة م
 اسم الطرف المرتبط بالشركة

 نوع الوظيفة   
 

 نسبة الملكية
     

     

      
 ال     نعم      ؟هل العضو متفرغ إلدارة الشركة -ـح 

 ال      نعم     ؟شهرياً أو سنوياً من الشركةالعضو راتباً يتقاضى هل  -ط

 ؟ل والعقود التي تتم لحساب الشركةفي األعما ةمباشر غيرأو  ةمباشر أي مصلحةللعضو هل  -ي

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 قيمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود م
    

    

     

 ال      نعم    

 ؟في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ةمباشر غيرأو  ةمباشر أي مصلحةالتي يمثلها العضو للشخصية االعتبارية هل  -ك

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 قيمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود م
    

    

     

 ال    نعم      

 ال ينطبق    

 ؟مع الشركة أعمال أو عقودهل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها  -ل

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
  

قيمة األعمال  مال والعقودمدة األع طبيعة األعمال والعقود اسم الشركة م

 والعقود
     

     

      

 
 ال       نعم  

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها التي يمثلها العضو االعتبارية  يةهل الشخص -م

 ملة:اذكر التفاصيل الكافإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود اسم الشركة م

 والعقود
     

     

      

 
 ال     نعم     

 ال ينطبق   

  
   

 ؟مع الشركة لديها أعمال أو عقودمنشأة العضو أو يشارك في ملكية يملك هل  -ن

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
     

     

      

 ال      نعم   

 ؟مع الشركة لديها أعمال أو عقودمنشأة شارك في ملكية تأو التي يمثلها العضو االعتبارية  يةالشخصتملك هل  -س

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
     

     

      

 

 ال     نعم    

 ال ينطبق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (  3نموذج ) 

  

  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(  /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية اعتباريةو المرشحو المرشحللعضللعضنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3منوذج )  

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود لديها منشأة هل العضو من كبار التنفيذيين في  -ع

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
     

     

      

 

 

 ال     نعم    

الشركة أو أي  ، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولهأو أي شركة من مجموعتها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركةيشارك هل  -ف

 ؟شركة من مجموعتها

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   

   

    

 

 ال   نعم      

تجر في أحد فروع ت، أو أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركةالتي يمثلها العضو االعتبارية  الشخصيةتشارك هل  -ص

 ؟من مجموعتها الشركة أو أي شركة النشاط الذي تزاوله

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
  

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   

   

    

 

 ال     نعم     

 ال ينطبق   

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي وعتها مأو أي شركة من مج هيتشارك هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة -ق

 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتهاوعتها مهي أو أي شركة من مجشركة من مجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 شاط المنافسطبيعة العمل أو الن اسم الشركة م
   

   

    

 

 

 ال       نعم   

في أي عمل وعتها مهي أو أي شركة من مجتشارك عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة التي يمثلها العضو االعتبارية  يةهل الشخص-ر

في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي وعتها مأو أي شركة من مج هيمن شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر 

 ؟شركة من مجموعتها

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   

   

    

 

 

 ال     نعم    

 ال ينطبق   

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من وعتها مهي أو أي شركة من مجتشارك منشأة العضو أو يشارك في ملكية يملك هل -ش

 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها وعتهامهي أو أي شركة من مج مجموعتها، أو تتجر

 اذكر التفاصيل الكاملة:فة نعم، إذا كانت اإلجاب
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   

   

    

 

 

 

 

 ال     نعم   

ل من شأنه منافسة في أي عم وعتهامهي أو أي شركة من مجتشارك منشأة شارك في ملكية تأو التي يمثلها العضو االعتبارية  يةالشخصتملك هل -ت

 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتهاوعتها مهي أو أي شركة من مجالشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   

   

    

 

 

 ال    نعم     

 ال ينطبق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (  3نموذج ) 

  

  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(  /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية اعتباريةو المرشحو المرشحللعضللعضنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3منوذج )  

 

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من وعتها مهي أو أي شركة من مجتشارك منشأة هل العضو من كبار التنفيذيين في -ث

 ؟لنشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتهافي أحد فروع اوعتها مهي أو أي شركة من مجمجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   

   

    

 

 

 

 

 ال   نعم      

 .كل فيما يخصه  صحة البيانات الواردة في النموذجعن لية وؤالمسالتي يمثلها العضو والشخصية االعتبارية  العضومالحظة: يتحمل  
 

 

 التي يمثلها العضو االعتباريةالشخصية                                                                                                                العضو 

 :التي يمثلها العضو اسم الشخصية االعتبارية                                                                                                         االســــــم:

 :إليه التوقيعالمفوض  اسم                                                                                                          التوقيــع:

 المنصب:                                                                                          /     /        التاريـــخ:

 التوقيـع:                                                                                                                                         

        التاريــخ:     /     /                                                                                                                                        



 

 

 نموذج طلب الترشيح

 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترورابغ(لعضوية مجلس إدارة 

 م2/11/2024م وتنتهي 11/2021/ 3التي تبدأ  اإلدارةلدورة مجلس 

 

 

 المحترمين   للتكرير والبتروكيماويات )بترورابغ(بشركة رابغ السادة لجنة الترشيحات والمكافآت 

 

 ،،وبركاته، هللاعليكم ورحمة  السالم

رفق أ، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترورابغ(دناه، برغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة أنا المرشح الموقع أأتقدم 

الشركة الخاص بالترشح على موقع السوق المالية  إعالنإليها في  اإلشارةلسيادتكم بطيه كافة الوثائق والبيانات المطلوبة، والتي تم 

 ، كما أوكد ما يلي:(تداول)السعودية 

 صحة ودقة جميع المعلومات والبيانات والتواقيع الواردة في وثائق هذا الطلب وملحقاته. .1

 .األسرةوسجل  مع هذا النموذج وصورة من الهوية اإلعالنإرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها في  .2

 

وأمانة  بإخالصومسؤولياتي  في حال انتخابي لعضوية المجلس بالقيام بواجباتي ونظاما   المعتبرة شرعا   أهليتيقر وأنا بكامل أكما 

أخصص الوقت الكافي لحضور اجتماعات  أنالمعمول بها و والسياسات واإلجراءاتواللوائح والضوابط  األنظمةبكافة  وااللتزام

 تامة، وبما يحقق مصالح الشركة .  باستقالليةودي مهامي أفيها، وأن  كون عضوا  أ، واللجان التي اإلدارةمجلس 

 

بلد  السعودية أو في أي واللوائح في المملكة العربية لألنظمةأو مخالف  األمانةقر انه لم يسبق إدانتي بعمل مخل بالشرف أو أكما 

التي أشغل عضويتها، كما يجوز للشركة أن تطالبني  خر، وإذا ثبت خالف ذلك فسيتم إسقاط ترشيحي أو عضويتي في المجلس واللجانآ

 بالتعويض المناسب.

 

فسيتم إسقاط ترشيحي أو  ، وإذا ثبت خالف ذلكاإلدارةمستوفي لمعايير العضوية الواردة في سياسة عضوية مجلس  أني اقركما 

 تطالبني بالتعويض المناسب. شغل عضويتها، كما يجوز للشركة أنأعضويتي في المجلس واللجان التي 

 

 الرباعي: االسم
________________________ 

 
 :(السفر لغير السعوديين أو جواز اإلقامةرقم ) رقم السجل المدني

_______________________ 
 

 التوقيع:
___________________________ 

 (للختم الرسمي إذا كان المرشح ممثل عن جهة اعتبارية )باإلضافة
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