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  : : التاليةاألسئلة عن الرجاء اإلجابة   ..٧٧
  

م الشركةمالك العضو ل -أ ته خمسة  املئة أو أك من أس س امأو أي شركة من مج ملا    ؟وع

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا      اذكر التفاصيل ال
    

  سبة امللكية  الشركةاسم   م 
  
  
   

 
 ال   عم     

صية ممثل ل العضو -ب ةاعتعن  م الشركةت  بار ته خمسة  املئة أو أك من أس س ا ملك ما    ؟ أو أي شركة من مجموع

عم،  انت اإلجابة  ةتفاصيل الاذكر فإذا  صية االعتبار املة مللكية ال   : ال
    

  سبة امللكية  الشركةاسم   م 
  
  
   

 
  ال        عم   

 ال ينطبق   

ن  الشركة-ج ن املاضي ن خالل العام امأو  أي شركة من مج ل العضو من كبار التنفيذي   ؟ وع

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
    

  املنصب التنفيذي   الشركةاسم   م 
  
  
   

 ال   عم      

ا أي من أعضاء مجلس اإلدارة  الشركة بتوجد صلة قرابة من الدرجة األو للعضو ل -د   ؟ أو  أي شركة من مجموع

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
    

ا  م  ب الر   شركةالاسم   اسم العضو القر
  
  
   

 
  ال       عم   

ابل توجد صلة قرابة من الدرجة األو للعضو -ـ ن  الشركة أو  أي شركة من مجموع   ؟أي من كبار التنفيذي

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
    

ا م  ب الر   الشركةاسم   اسم التنفيذي القر
  
  
  

 

 
 ال      عم   

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

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
    

 الشركةاسم  م
 
 

 
 ال       عم  



 
  )    ٣نموذج ( 

ة الذاتية  ة الذاتية نموذج الس صي / / للعضو املرللعضو املرنموذج الس ن/املمثل عن  صي املع ن/املمثل عن  ةاملع ةة اعتبار مة مدرجة  السوق املالية السعودية (تداول)  ة اعتبار ة مجلس إدارة شركة مسا مة مدرجة  السوق املالية السعودية (تداول)لعضو ة مجلس إدارة شركة مسا   لعضو

 ) ٣نموذج (   

  
ن لدى أي من األطراف املرتبط-ز ن املاضي ن وكبار املوردين، أو  ل العضو موظف خالل العام ن القانوني اسب ا ا  صص مالك  ة بالشركة أو بأي شركة من مجموع

ن سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل  ن العام   ؟ املاضي

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
    

  اسم الشركة م
  اسم الطرف املرتبط بالشركة

  نوع الوظيفة     
  

  سبة امللكية
    
    
     

 
 

 ال       عم  

  ال        عم       ؟ ل العضو متفرغ إلدارة الشركة -ـح 

 يتقا  ل  -ط
ً
 من الشركةالعضو راتبا

ً
ا  أو سنو

ً
ا ر   ال        عم      ؟ ش

ةللعضو ل  -ي ساب الشركة األعما ةمباشر  غأو  ةمباشر  أي مص   ؟ل والعقود ال تتم 

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
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  والعقود 

          

          

          
  

 ال       عم    

ا العضو  أي عمل من شأنه منافسة الشركةشارك ل  -ف  شاط الذي تزاولهأو أي شركة من مجموع ا ، أو يتجر  أحد فروع ال   ؟الشركة أو أي شركة من مجموع

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
    

شاط املنافس  طبيعة العمل أو   اسم الشركة  م   ال

      

      

      
  

 ال    عم      

صيةشارك  ل    -ص  ة    ال ا العضو  االعتبار يمثل ا    أي عمل من شأنه منافسة الشركةال  شاط الذي تزاوله ت، أو  أو أي شركة من مجموع   تجر  أحد فروع ال

ا   ؟ الشركة أو أي شركة من مجموع

عم، إ انت اإلجابة  املة:فذا    اذكر التفاصيل ال
   

شاط املنافس   اسم الشركة  م   طبيعة العمل أو ال

      

      

      
  

  

  ال        عم     

  ال ينطبق   

ا  ممج أو أي شركة من  شارك  ل العضو عضو  مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة  -ق ا، أو  وع  أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموع

ا م أو أي شركة من مجتتجر  اوع شاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموع   ؟  أحد فروع ال

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
    

شاط املنافس   اسم الشركة  م   طبيعة العمل أو ال

      

      

      
  

  

  

 ال         عم   

ص-ر ة  يةل ال ا العضو االعتبار ا م أو أي شركة من مجشارك عضو  مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة ال يمثل  أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو وع

ا، أو تتجر  ا ممج أو أي شركة من أي شركة من مجموع اوع شاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموع   ؟  أحد فروع ال

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
    

شاط املنافس   اسم الشركة  م   طبيعة العمل أو ال

      

      

      
  

  

  

  ال       عم    

  ال ينطبق   

شارك  ملكية  يملك  ل  -ش شأة  العضو أو  ا  م أو أي شركة من مجشارك  م ا، أو تتجروع  أو أي    أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموع

امشركة من مج ا وع شاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموع   ؟  أحد فروع ال

عم،  انت اإلجابة  املة:اذكر الفإذا    تفاصيل ال
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صتملك  ل  -ت ة    يةال ا العضو  االعتبار شأة  شارك  ملكية  أو  ال يمثل ام أو أي شركة من مجشارك  م ة الشركة أو أي شركة  أي عمل من شأنه منافس  وع

ا، أو تتجر  ا م أو أي شركة من مجمن مجموع اوع شاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموع   ؟ أحد فروع ال

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
    

شأةاسم   م شاط املنافس   امل   طبيعة العمل أو ال

      

      

      
  

  

  

  ال      عم     

  ال ينطبق   

ن   -ث شأة  ل العضو من كبار التنفيذي ا  م أو أي شركة من مجشارك  م ا، أو تتجر  وع  أو أي   أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموع

ا مشركة من مج شاط الذي تزاوله الشوع ا أحد فروع ال   ؟ ركة أو أي شركة من مجموع

عم،  انت اإلجابة  املة:فإذا    اذكر التفاصيل ال
    

شأةاسم   م شاط املنافس   امل   طبيعة العمل أو ال

      

      

      
  

  

 ال    عم      
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