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  اسم المرشح

 ه ......../...../..... : هاتاريخ  ............................................ وتاريخها رقم بطاقة األحوال المدنية

 م............ /..... /..... : ميالدي   /   هـ  ......../...../..... : هجري تاريخ الميالد

 المؤهل العلمي

 

 

 

   البنوك جال أعمال وأنشطةفي مالعملية الخبرات 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

  الشركات  ألحدى ، أو عضو في احدى اللجان التابعة للمجلس اإلدارةإذا كان المرشح يشغل حاليًا أو سبق له عضوية مجلس

 .ها أصالةتوسجل حضور الجلسات التي حضر، إيضاحها()يرجى  ، المدرجة وغير المدرجة

 انتهاء العضويةتاريخ  تاريخ بدء العضوية الشركة

7.   

1.   

3.   

0.   

5.   

 

  المستندات المؤيدة للسيرة الذاتية والمؤهالت والخبرات في أعمال البنكوأرفق . 

 

 شروط الترشيح: 

 أن يكون المرشح مساهمًا في البنك. 1

 بالمجلس. هاداء مهامه ومسؤوليات تساعده على مؤهالت علميةحاصل على المرشح أن يكون  2

 يشترك في أي عمل من شأنه منافسة البنك في نشاطه الرئيسي. عضوية او ال يكون للمرشح أي مصلحة أو يجب أن  3

 في آن واحد. مدرجةيجب أال يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات  4

 لطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية المرشحأن يلتزم  5

 يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة أو صدر حكم بإشهار إفالسه ال 6
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 استيفاء وتوقيع استمارة الترشيح. 7

 الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي.( المالئمةنموذج )تعبئة  8

 ( والخاص بهيئة السوق المالية.3نموذج رقم )تعبئة  9

 شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، فعليه إرفاق بيانالذي سبق له أن شغل أو مايزال ي بالنسبة للمرشح 11

بأسماء الشركات المساهمة التي كان عضوَا بمجالس إداراتها، وتواريخ شغله العضوية وسجل حضور الجلسات التي حضرها 

 أصالة.

راد والسجل التجاري للشركات صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي بالنسبة لألفتقديم  11

 والمؤسسات وأرقام االتصال الخاصة بالمرشح

بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمااًل شبيهة بأعمال البنك أو لها عقود أو  12

 مصالح مشتركة مع البنك.

التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس اإلدارة بتقديم اإلفصاحات المطلوبة وفقًا لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس  13

 .اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس

 
 على الشروط والتوقيع على طلب الترشيح باالطالع إقرار: 

وتاريخ  222/9362/3245في تعميم وزارة التجارة رقم الى ماورد باإلضافة ، عت على شروط الترشيح المعلن عنهالقد أطل

الصادرة من ما ورد في المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية اطلعت على كذلك وهـ 18/6/1412

حوكمة الشركات الصادرة من هيئة الئحة و قواعد التسجيل واإلدراج و ،م2115ونظام الشركات التحديث األخير مؤسسة النقد، 

تبدأ التي للمجلس ولتوفرها لدي فأنني أبدي رغبتي في الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك البالد للدورة القادمة و ،السوق المالية

 ولمدة ثالث سنوات. م2116أبريل  17)حسب تقويم ام القرى( الموافق  ه1437رجب  11 بتاريخ 

 

  االسم

 سهم .................. البالد بنكفي  وكةعدد األسهم الممل

 ..................... : لرمز البريديا  ................. : المدينة  .................. ص. ب : العنوان

 ......................:الفاكـس ....................:الهاتف ..........................الجوال : ارقام التواصل

  بريد اإللكترونيال

 التوقيع

 

.............................................. 

 

 م14 .... /...... /......الموافق        هـ  7031/....../......     في تحريراً 

 

ويتم التوقيع  فينبغي إرفاق اإلجابة في ورقة خارجيةعلى أيًا مما سبق في حال عدم كفاية المساحة المخصصة لإلجابة  مالحظة:

 عليها وارفاقها باستمارة الترشيح هذه.

 


