نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة عقارات الخليج
تعليمات :
ُيستكمل ھذا النموذج من قبل المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة شخصيا ً.

.1
 .2يرسل النموذج بعد تعبئته إلى إدارة الشركة على العنوان التالي  – :شركة عقارات الخليج  -اإلدارة العامة  -مدير الشئون االدارية وعالقات المساھمين ص  .ب
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 .1طبيعة العضوية
ممثل عن شخصية اعتبارية
اسم الشخصية االعتبارية :

بصفته الشخصية

طبيعة العضوية )ضع
(

 .2البيانات الشخصية للمرشح أو الممثل
الـمـھـنـــــــــــة

االسم الرباعي
تاريـخ الميـالد
االسـم الوظيفي :

الجـنسـيـــــــة
مكـان العم ــل :

العنوان البريدي

ھاتــف المكتب
الـجــــــــوال
الــفـــاكـــس

رقــم الـھويــة
عدد األسھم التي يمتلكھا في الشركة

 .3المؤھالت العلمية والخبرات العملية
المؤھالت العلمية للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة :
م

المـؤھـل

تـاريخ الحصول عليه

التخصـص

1
2
3
4
5

 .4عدد سنوات الخبرة وتفاصيلھا
مجاالت الخبرة

سنوات الخبرة

مالحظة  :يتحمل الشخص المرشح لعضوية مجلس اإلدارة المسؤولية القانونية بشأن صحة البيانات الواردة في الطلب

توقيع المرشح لعضوية مجلس اإلدارة :

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

1

 .5المصالح المرتبطة بالشركة بالتفصيل ) للمرشح أو الممثل ( :
نعم

)أ( ھل يوجد مصالح للمرشح أو الممثل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة ؟

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر التفاصيل الكاملة :

نعم

)ب( ھل يشترك المرشح في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ؟

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر التفاصيل الكاملة :

 .6العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى ) مدرجة أو غير مدرجة ( أو اللجان المنبثقة منھا :
م

اسـم الشـركة

النشـاط الـرئيس

صفة العضوية
) تنفيذي ،غير تنفيذي ،مستقل(

عضوية اللجان

1
2
3
4

 .7العضوية السابقة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( :
م

اسـم الشـركة

النشـاط الـرئيس

صفة العضـوية
) تنفيذي ،غير تنفيذي ،مستقل(

تـاريخ العضوية

1
2
3
4
مالحظة  :1في حال سبق لك تولي مجلس إدارة الشركة فالرجاء إرفاق بيانا ً من إدارة الشركة عن آخر دورة توليت فيھا عضوية المجلس متضمنا ً ما يلي :
 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرتھا باألصالة ،ونسبة حضورك لمجموع االجتماعات . اللجان الدائمة التي شاركت فيھا وعدد االجتماعات التي عقدتھا كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة ،وعدد االجتماعات التي حضرتھاونسبة حضورك إلى مجموع االجتماعات .
 -ملخص النتائج المالية التي حققتھا الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة االنعقادية للمجلس .

مالحظة  :2يتحمل الشخص المرشح لعضوية مجلس اإلدارة المسؤولية تجاه الشركة ومساھميھا بشأن صحة البيانات الواردة في ھذا النموذج .

المرشح لعضوية مجلس اإلدارة :
االســــــم :

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

التوقيــع :

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

التاريــخ :

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