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 إقرار بصفة إستقاللية العضو

 وفق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

أدناه والخاص بإقرار صفة إستقاللية إشارة إلى الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نرجو من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج 

إلستقاللية ا، نأمل تحري الدقة وكتابة اإلسم والتوقيع والتاريخ أيضاً، وفي حالة حدوث ما يتنافى مع  العضو وفق تعريف العضو المستقل أدناه

 مستقبالً نأمل إبالغنا فوراً بذلك 

ل التام في مركزه وقراراته ، وال تنطبق عغيه أي من عوارض اإلسوووتقالل العضوووو المسوووتقل    عضوووو م غي إدارة غير تنفيذي يتمتع باإلسوووتقال

 المنصوص عغيها في المادة العشرين من الئحة حوكمة الشركات الواردة في الحاالت التالية أدناه 

والبنك المركزي  هيئة السوق الماليةالحوكمة الصادرة من ال تتحقق اإلستقاللية لعضو الم غي وفق الئحة  تنطبق ال تنطبق 

 الحاالت التالية  في السعودي
 

( أو أكثر من أسوووووهم الشوووووركة أو من أسوووووهم شوووووركة  أ ر  من 5أن يكون مالكاً  لما نسوووووبته       

 م موعتها أو له صغة قرابة مع من يمغك هذه النسبة. 

1  

( أو أكثر من أسهم الشركة أو من 5أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية يمغك ما نسبته       

 أسهم شركة أ ر  من م موعتها. 

2  

في شووووركة أ ر  من  دارة  في الشووووركة أوأن تكون  له صووووغة قرابة مع أي من أعضووووال م غي اإل    

 م موعتها .

3  

  4 أن تكون له صغة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أ ر  من م موعتها.    

دارة في شوووركة أ ر  من م موعة الشوووركة المرشوووم لعضووووية م غي أن يكون عضوووو م غي اإل    

 إدارتها.

5  

متعامل معها أو  أن يعمل أو كان يعمل موظفاً  الل العامين الماضوووووويين لد  الشووووووركة أو أي  ر     

لحصووووووص شووووووركة أ ر  من م موعتها، كمراجعي الحسووووووابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً 

 سيطرة لد  أي من تغك األ را   الل العاميين الماضيين .

6  

عند  الشركة .  أن تكون  له مصغحة مباشرة أو غير  مباشرة في ا ألعمال والعقود التي تتم لحساب    

 د(ال ابة بتنطبق الرجال ذكر المصغحة في األعمال أو العقو

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

  

7  

أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة عغى مكافأة عضوية م غي اإلدارة أو أي من ل انه تزيد   

التي تحصووول عغيها مقابل عضووووية  من مكافأته بالعام السوووابق   50( لاير أو عن 200.000عن  

 .م غي اإلدارة أو أي من ل انه أيهما أقل

 

8 

الذي تزاوله  أن يشووووتر  في عمل من شووووأنه منافسووووة الشووووركة، أو أن يت ر في أحد فرو  النشووووا   

 .الشركة

9 

أن يكون قد أمضى ما  أن يكون قد أمضى ما يزيد عغى تسع سنوات متصغة أو منفصغة في عضوية  

م غي إدارة الشركةيزيد عن تسع سنوات متصغة أو منفصغة  . 

10 

 11 أن تكون لديه عالقة إئتمانية باسمه أو بأسم أحد أقاربه مع الشركة تزيد عن  مغيون( لاير سعودي.  

 

 وهللا الموفق ..                                                                                       

 أصادق عغى     

تمتعي باإلستقاللية وفق التعريف الوارد أعاله، وفي حال انتفال أي من شرو  اإلستقاللية سيتم 

 إبالغ الم غي فوراً بذلك. 

)              

 كعدم تمتعي باإلستقاللية نظراً ألن أحد الحاالت أعاله تنطبق عغي وذل 

  ................................................................................بسبب

  

)              

  

   ...................................اسم العضو 

 ........................................  التوقيع 

   ........................................التاريخ 


