نموذج رقم (  ) 1السيرة الذاتية
 - 1البيانات العضوية للعضو المرشح

حممد بن طالل بن حممد النحاس

اإلسم الرباعي
الجنسية

تاريخ الميالد

سعودي

3028/70/70هـ

 - 2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

إسم الجهة المانحة

3

بكالوريوس

حماسبة

عام 3821م

جامعة امللك سعود

 - 3الخبرات العلمية للعضو المرشح
الفترة

منذ 8732م وحتى تارخيه

مجاالت الخبرة

حمافظ املؤسسة العامة للتقاعد

8772م 8732 -م

مدير عام مصرفية الفروع  -بنك اإلمناء

3821م – 8772م

املدير اإلقليمي لفروع املنطقة الوسطى  -جمموعة سامبا املالية

 - 4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

إسم الشركة

م

النشاط الرئيس

صفة العضوية
( تنفيذي  ،غير
تنفيذي  ،مستقل )

1

بنك الرياض

البنوك

غير تنفيذي

2

شركة سابك

البتروكيماويات

غير تنفيذي

3

شركة اإلستثمارات الرائدة

العقاري

غير تنفيذي

4

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية
 -اكوابور

الطاقة والمياه

غير تنفيذي

طبيعة العضوية
( بصفته الشخصية ،
ممثل عن شخصية
إعتبارية )

المؤسسة العامة
للتقاعد
المؤسسة العامة
للتقاعد
المؤسسة العامة
للتقاعد
المؤسسة العامة
للتقاعد

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

-

مساهمة مدرجة

-

مساهمة مدرجة

-

غير مدرجة

-

غير مدرجة

( منوذج التوكيـــــــــــــــل )
تاريخ حترير التوكيل 8341/ /هـ
املوافق 7182/ /م

الســــــادة  /جملس إدارة شركة طيبة القابضة
أنا املساهم /
سعودي اجلنسية مبوجب (

احملرتمني

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

) وتـاريخ 83 / /هـ

) رقم (

{السجل املدني/السجل التجاري}

وبصفيت  الشخصية أو  مفوض بالتوقيع عن مدير  /رئيس جملس إدارة شـركة
) سـ م مـن أسـ م شـركة طيبـة القابضـة املسـجلة ل السـجل التجـاري ل املدينـة
واملالك لعـدد (
املنــــورة بــــرقم ( ، ) 3421187314وإســــتناداص لــــن( املــــادة (  ) 72مــــن النظــــام االساســــي ل يبــــة  ،فــــبنذ ب ــ ـ ا
أوكــل ....................................................................................................../لينــو عــذ ل حضــور اجتعــام اجلععيــة الععوميــة العاديــة
الثالثة والثالثني ال ي سيعقد مبشيئة اهلل تعاىل ل مقر طيبة القابضة باملدينة املنورة ل متام الساعة السادسـة والنصـ
من مساء يوم األحد 8341/88/78هـ( حسب تقويم أم القرى ) املوافق 7182/11/84م .
وقد وكلته بالتصويت نيابة عذ على املواضيع املدرجة على جدول األععال وغريها من املواضيع اليت قد ت رح ا
اجلععية العامة للتصويت علي ا  ،والتوقيع نيابة عذ على كافة القرارات واملستندات املتعلقة ب ه اإلجتعاعات  ،ويعترب
ه ا التوكيل ساري املفعول هل ا االجتعام أو أي إجتعام الحق يؤجل إليه .
.................................................................

إسم موقع التوكيل :
صفة موقع التوكيل:

رقم السجل املدني ملوقع التوكيل

توقيع املوكِل:
اخلتم الرمسي ( إذا كان مالك األس م شخصاَ معنوي صا )

مالحظات هامة
 - 8جيب أال يكون الوكيل من أعضاء جملس اإلدارة أو منسوبي طيبة .
 - 7جيب أن يكون التوكيل مصدق صا من إحدى اجل ات التالية :
أ  -الغرف التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسب صا ألحدها أو إذا كان املساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
 أحدى البنـو املرخصـة أو ااألشـخاا املـرخ( هلـم ل املعلكـة شـري ة أن يكـون للعوكـل حسـا لـدى البنـك أوالشخ( املرخ( له ال ي يقوم بالتصديق .
ج  -كتابة العدل أو أحد األشخاا املرخ( هلم بأععال التوثيق .
 - 4آخر موعد إلستالم نسخة من التوكيل هو يوم اخلعيس 8341/88/81هـ املوافق 7182/11/81م .
 - 3يبدأ تسجيل املساهعني ل متام الساعة اخلامسة والنص من مساء يوم االجتعام .

