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اإلدارة             معايير وإجراءات العضوية في مجلسسياسات و         

 

 

 تمهيد: 

 

الصادرة عن مجلس هيئة السوق  من الئحة حوكمة الشركات الثانية والعشرون( من المادة 3بناًء على الفقرة )

جب القرار رقم ) ية بمو مال تاريخ 8-6-2017ال هذه ، م 13/02/2017الموافق  ـ            ه16/5/1438( و فإن 

، وضمان ن طرق ووسائل تكوين مجلس اإلدارةالسياسات والمعايير واإلجراءات تهدف في مجملها إلي تحسي

، ق مصالح الشركة وحماية مكتسباتها، بما يساهم في تحقياءات والخبرات المتنوعة والمؤهلةاحتوائه على الكف

 :.  وذلك على النحو التاليالحوكمة بما اليتعارض مع األحكام اإللزامية في نظام الشركات والئحة 

 

 :أوالً : تكوين مجلس اإلدارة

 

 .الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات من عشرة أعضاء تعينهممجلس إدارة الشركة  يتكونأن  .1

 .مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين أن تكون أغلبية أعضاء .2

 أيهما أكثر.أال يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس  .3

 

 :نياً : تعيين أعضاء مجلس اإلدارةثا

 

  نتخابهم.ة لمدة ثالث سنوات، ويجوز إعادة إتنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدار .1

ال يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق يشترط أن  .2

 المالية في آن واحد .

لعض  وية المجلس خباإ إيقاف أو منع من هيئة الس  وق المالية وأال  أال يكون قد ص  در بحق المرش  ح .3

 .ته بجريمة مخلة بالشرف واألمانةيكون قد سبق إدان

سة أيام عمل  .4 ضويتهم خالل خم صفات ع ضاء مجلس اإلدارة و سماء أع شعار الهيئة بأ شركة إ على ال

وأي تغييرات تبرأ على  –أقرإ  اأيهم  –من ت اريخ ب دء دورة مجلس اإلدارة أو من ت اريخ تعيينهم 

 .اتعضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير

 

 : معايير العضوية لمجلس اإلدارة :ثالثاً 

 

ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة  يش      ترط أن يكون عض      و مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية

سة مهامه بكفاءة وإقتدار، ويرا ستقالل الالزم، بما يمكنه من ممار صوصواال  عى أن يتوافر فيه على وجه الخ

 :ما يلي
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 .مالئماً لشغل منصب عضوية المجلس أن يكون عضو مجلس اإلدارة مؤهالً تأهيالً  .1

الكاف بأعمال الش  ركة والفهم الواض  ح لدوره فيها وقدرته  أن يكون لدى عض  و مجلس اإلدارة اإللمام .2

 .ذ القرار المالئم في شئون الشركةعلى اتخا

دم المجلس ككل أن يكون لدى أعض      اء المجلس )مجتمعين( مهارات متكاملة من المعرفة والخبرة ليق .3

 .قيمة مضافة للشركة

ه كعض    و مجلس ة بالتزاماته وحقوقأن يتوفر لدى عض    و المجلس المعرفة باألحكام النظامية المرتبب .4

 مدرجة في السوق.إدارة لشركة مساهمة 

 والفنية المرتببة بأنشبة الشركة.حاطة العامة بالجوانب المالية أن يتوفر لدى عضو المجلس اإل .5

للقيام بواجباته كعض  و في مجلس اإلدارة بما في ذلك  على توفير الوقت الكاف اأن يكون العض  و قادرً  .6

 ا فيها.حضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان التي يكون عضوً 

واختص  اص  اته، وتوافر المقومات  التي تعيينه على ممارس  ة مهامهأن يتمتع المرش  ح باللياقة الص  حية  .7

 الشخصية والمهنية الالزمة ألداء مهامه بشكل فاعل.

ي من عوارض أأن يتمتع العضو المستقل باالستقالل التام في مركزه وقراراته، والتنببق عليه يجب  .8

 ( من الئحة الحكومة الصادرة من هيئة السوق المالية. 20االستقالل المنصوص عليها في المادة )

 واللوائح والتعليمات ذات العالقة.ال يكون ترشيحه مخالفاً لألنظمة أ .9

 

 ً  :الترشح لعضوية مجلس اإلدارةاءات : إجررابعا

 

تباع اإلجراءات اعلى من يرغب في الترش   ح لعض   وية مجلس اإلدارة، ويحقق المعايير المش   ار إليها، 

 التالية:

 

 نسبة حدود في وذلك اإلدارة، مجلس لعضوية أكثر أو آخر شخص أو نفسه ترشيح مساهم لكل يحق .1

مالية للترش  ح وتقديم البلب خالل المدة الس  وق ال إكمال نموذج هيئةوذلك بعد المال.  رأس في ملكيته

 المحددة في إعالن الشركة عن فتح باإ الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.

 وس  يلة وفي أي للس  وق اإللكتروني والموقع للش  ركة اإللكتروني الموقع في الترش  ح إعالن نش  ر يتم .2

شخاص لدعوة وذلك الهيئة تحددها أخرى شح في الراغبين األ ض التر  أن على مجلس اإلدارة، ويةلع

ً  الترشح باإ يظل  .اإلعالن تاريخ من األقل على شهر مدة مفتوحا
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 اإلدارة عند مجلس لعض  وية عن المرش  حين معلومات للس  وق اإللكتروني الموقع في الش  ركة تعلن .3

 وص    فاً لخبرات المعلومات تلك تتض    من أن على العامة، الجمعية النعقاد الدعوة توجيه أو نش    ر

 توفير وعلى الش   ركة والحالية، الس   ابقة وعض   وياتهم ووظائفهم ومهاراتهم ومؤهالتهم المرش   حين

بحيث يقتصر التصويت عليهم في  اإللكتروني وموقعها الرئيس مركزها في المعلومات هذه من نسخة

 الجمعية العامة.

 التصويت حق استخدام يجوز ال حيث اإلدارة، مجلس انتخاإ في التراكمي التصويت استخدام يجب .4

 .واحدة مرة من أكثر للسهم

يجب أن يفوق عدد المرش  حين لمجلس اإلدارة الذين تبرأ أس  ماأهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد  .5

 المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين المرشحين.

إعالن رغبته بموجب إخبار إدارة  اإلدارة مجلس لعض   وية نفس   ة ترش   يح في يرغب منيجب على  .6

الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في األنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات السارية، 

 ويجب أن يشمل هذا االخبار تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهالته وخبراته العملية.

 تعارض حاالت أي من عن العامة عيةوللجم للمجلس يفص   ح أن على من يرغب في ترش   يح نفس   ه .7

 وتشمل:   –الهيئة من المقررة اإلجراءات وفق – المصالح

 التي يرغب الشركة لحساإ تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة أ( وجود  

 .إدارتها لمجلس الترشح في

 .الذي تزاوله النشاط فروع أحد في منافستها أو الشركة، منافسة شأنه من عمل في إ( اشتراكه 

يجب على المرش  ح الذي س  بق له ش  غل عض  وية مجلس إحدى الش  ركات المس  اهمة بيان عدد وتاريخ  .8

 مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها. 

الترش   يح بياناً من ض   وية مجلس الش   ركة أن يرفق بإخباريجب على المرش   ح الذي س   بق له ش   غل ع .9

 تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:إدارة الشركة عن آخر دورة 

 عدد اجتماعات المجلس التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة.  -

 عدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع االجتماعات.  -

وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان اللجان الدائمة التي ش    اره فيها العض    و،  -

خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع 

 االجتماعات. 



4 
 

شركةقفال المدإبعد  .10 شح في إعالن ال شحين والنماذج المبلوبة ة المحدد للتر ستكمال أوراق المر ، يتم ا

 حات والمكافآت.الترشيوعرضها على لجنة 

 يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.  .11

يجب توض  يح طبيعة العض  وية، أي ما إذا كان العض  و مترش  حاً بص  فته الش  خص  ية أم أنه ممثل عن  .12

 شخص إعتباري. 

، وتوص    ي لمجلس الذاتيةة أوراق المرش    حين وس    يرهم بدراس    لجنة الترش    يحات والمكافآت تقوم   .13

وتقوم اللجنة  .هذه الس    ياس    ات والمعايير المعتمدةاإلدارة بقائمة المرش    حين لعض    وية المجلس وفقاً ل

بالتنس      يق مع اإلدارة التنفيذية إلنهاء المتبلبات النظامية وتزويد الجهات المختص       ة بكافة الوثائق 

 المبلوبة.

أعض   اء المجلس من  بالتص   ويت وانتخاإوم المس   اهمون يق ،م المحدد النعقاد الجمعية العامةفي اليو .14

. ويتم االعالن عالن النتائج مباشرة على الجمعيةإ، وقائمة المرشحين. ثم يتم جمع األصوات وفرزها

 .اداول" خالل المدة المقررة نظامً في "ت األعضاء المنتخبينعن 

 

 :ية عضو المجلس وشغور أحد المراكزخامساً: إنتهاء عضو

 

دية في كل امجلس اإلدارة، ويجوز للجمعية العامة الع عضوية انتهاء كيفية األساس الشركة نظام يبين .1

 خالف على األس   اس الش   ركة نظام نص ولو بعض   هم أو اإلدارة مجلس أعض   اء وقت عزل جميع 

لك، قت غير  بحق دون إخالل ذ بب غير مقبول أو في و من ُعزل في التعويض إذا وقع العزل لس      

ولعض  و مجلس اإلدارة أن يعتزل بش  رط أن يكون ذلك في وقت مناس  بك وإال كان مس  ؤوالً  مناس  ب. 

بناًء على توص   ية  –كذلك يجوز للجمعية العامة قبل الش   ركة عما يترتب على االعتزال من أض   رار. 

إنهاء عض      وية من يتغيب من أعض      ائه عن حض      ور ثالثةإجتماعات ممتالية  –من مجلس اإلدارة 

 ر مشروع.للمجلس دون عذ

   

ً  يعين أن للمجلس كان اإلدارة، مجلس أعض  اء أحد ش  غرمركز إ ذا .2  الش  اغر المركز في عض  واً  مؤقتا

 والكفاية، الخبرة فيهم تتوافر ممن يكون أن على األص    وات، على الحص    ول في الترتيب بحس    ب

هيئة الس    وق المالية خالل خمس    ة أيام عمل من تاريخ التعيين، على أن يعرض  بذلك تبلغ أن ويجب

 التعيين على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 
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 األدنى الحد عن أعض   ائه عدد نقص بس   بب اإلدارة مجلس النعقاد الالزمة الش   روط تتوافر لم إذا .3

الجمعية  دعوة األعض  اء بقية على وجب األس  اس، الش  ركة نظام في أو النظام في عليه المنص  وص

 .األعضاء من الالزم العدد النتخاإ يوماًك ستين خالل لالنعقاد العادية العامة

 

 مجلس انتخاإ العامة من الجمعية تتمكن لم إذا أو ستقاالتهم،اإلدارة إ  مجلس وأعضاء رئيس قدم إذا .4

 من مؤقتة لجنة المالية، تش  كيل الس  وق في المدرجة الش  ركات في الهيئة مجلس فعلى للش  ركة، إدارة

ً  لها ويعين مناس  باً، يراه الذي بالعدد واالختص  اص الخبرة ذوي ً  رئيس  ا  أعض  ائها، من بين له ونائبا

 ثالثة تزيد على ال مدة خالل لالجتماع العامة الجمعية ودعوة الش  ركة، إدارة على اإلش  راف لتتولى

 رئيس اللجنة ويمنح .للش  ركة جديد إدارة مجلس النتخاإ المذكورةك اللجنة تش  كيل تاريخ من أش  هر

ً  الشركة، حساإ على مكافآت وأعضاأها  .الهيئة مجلس يقرره لما وفقا

 

 ً  :: االعتماد والنفاذ والتعديلسادسا

 

وتص  بح نافذة من  تعتمد هذه الس  ياس  ات والمعايير واإلجراءات بقرار من الجمعية العامة للمس  اهمين ، .1

 تاريخ اعتمادها.

والمكافآت، وموافقة يتم تعديل هذه الس   ياس   ات والمعايير واإلجراءات بتوص   ية من لجنة الترش   يحات  .2

 .مجلس اإلدارة، واعتماد الجمعية العامة

 

 

 وهللا الموفق،



 

 

الوطنیة (التصنیع)  نموذج طلب الترشح لعضویة مجلس إدارة شركة التصنیع 

 

 المحترمین  السادة / لجنة الترشیحات والمكافآت  

  شركة التصنیع الوطنیة 

 ،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

لعضویة مجلس إدارة الشركة في دورتھ القادمة     فتح باب الترشح إشارة إلى إعالن شركة التصنیع الوطنیة  

م، لمدة ثالث سنوات، أفیدكم برغبتي  ۰٥/۰۷/۲۰۲٥م وتنتھي في  ۰٦/۰۷/۲۰۲۲بتاریخ      التي ستبدأ بمشیئة هللا

ة النماذج والوثائق والبیانات المشار  كاف لعضویة مجلس إدارة شركة التصنیع الوطنیة وأرفق لكم   في الترشح  

  لیھا في إعالن الشركة على موقع السوق المالیة السعودیة (تداول).إ

 ما یلي:كما أقر ب

  عنھامجلس إدارة الشركة الُمعلن    لعضویة      جراءات الترشح إمعاییر وسیاسات وأنني اطلعت على  •
 .الصلةاألنظمة واللوائح والضوابط والسیاسات ذات    وفق 

ضویة مجلس اإلدارة ، وإذا ثبت خالف ذلك فسیتم  ـمستوفي لمعاییر العضویة الواردة في سیاسة ع    أني •

 بعاد ترشیحي أو عضویتي في المجلس واللجان التي أشغل عضویتھا.تاس

غیر  و  وصحیحة     كاملة    أّن جمیع المعلومات والبیانات الواردة في ھذا النموذج وفي المستندات الُمرفقة •
 .ح خالف ذلكضات  لحا  كامل المسؤولیة ، وأتحّمل  مضللة

اً  ق ھا الح بتطل دضافیة أخرى قإ  تادمستن أو  تالتنظیمیة بأیة معلوما  تالشركة أو الجھاد  بتزوی  دوأتعھ •
 الترشح.ب  با   فترة فتح   لخال

 وتقبلوا خالص تحیاتي،

  االسم الرباعي

  )السفر لغیر السعودیینرقم اإلقامة أو جواز (أو   رقم الھویة الوطنیة

  التاریخ

  التوقیع

 



 

40 

 

 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       



 
 (  3نموذج ) 

  

  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(  /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية اعتباريةو المرشحو المرشحللعضللعضنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3منوذج )  

 

 النموذج ملءتعليمات 

مأل ي .1  .شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" )الشركة(مجلس إدارة  لعضوية)العضو(  اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية  المرشحالعضو  قبلمن  هذا النموذجُ 

 النموذج إلى الشركة .العضو يرسل  .2

على  عمل ( أيام3قبل ) وأ على موافقة الجهات المختصة هاحصولفور إلى هيئة السوق المالية من خالل نظام الربط اإللكتروني  (3 ) رقمكتروني اإللالنموذج بمرفقاً  النموذجالشركة هذا رسل ت .3

 ، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.العامة الجمعية انعقاد األقل من

 

   شركةالبيانات  .1

  ةـالشركم ـــاس

  الشركةقطاع 

 وطبيعتها العضويةصفة  .2

 عضو مستقل    عضو غير تنفيذي    عضو تنفيذي  ()ضع  ة العضويةــصف
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 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  



 
 (  3نموذج ) 

  

  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(  /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية اعتباريةو المرشحو المرشحللعضللعضنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3منوذج )  

  

  و اللجان المنبثقة منها:أأو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة(  ..66
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
 الشكل القانوني

 للشركة
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 ؟وعتهامأو أي شركة من مج لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركةمالك العضو هل -أ

  اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 نسبة الملكية الشركةاسم  م
   

   

    

 

 ال   نعم    

 ؟أو أي شركة من مجموعتها ملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركةت  باريةاعتعن شخصية ممثل هل العضو -ب

 : الكاملة لملكية الشخصية االعتباريةتفاصيل الاذكر فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 نسبة الملكية الشركةاسم  م
   

   

    

 

 ال      نعم   

 ال ينطبق  

 ؟وعتهامأو في أي شركة من مج هل العضو من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين في الشركة-ج

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 المنصب التنفيذي الشركةاسم  م
   

   

    

 ال   نعم     

 ؟أو في أي شركة من مجموعتها أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركةبتوجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو هل -د

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 شركةالاسم  اسم العضو القريب الرباعي م
   

   

    

 

 ال     نعم   

 ؟أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتهابل توجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو ه-هـ

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 الشركةاسم  اسم التنفيذي القريب الرباعي م
   

   

   
 

 

 ال     نعم   

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

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 الشركةاسم  م
  

  

   

 

 ال     نعم  

ة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار هل العضو موظف خالل العامين الماضيين لدى أي من األطراف المرتبط-ز

 ؟الماضيينالعامين لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل مالك الموردين، أو 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

 
   

 
 

 ال     نعم  



 
 (  3نموذج ) 

  

  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(  /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية اعتباريةو المرشحو المرشحللعضللعضنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3منوذج )  

 اسم الشركة م
 اسم الطرف المرتبط بالشركة

 نوع الوظيفة   
 

 نسبة الملكية
     

     

      
 ال     نعم      ؟هل العضو متفرغ إلدارة الشركة -ـح 

 ال      نعم     ؟شهرياً أو سنوياً من الشركةالعضو راتباً يتقاضى هل  -ط

 ؟ل والعقود التي تتم لحساب الشركةفي األعما ةمباشر غيرأو  ةمباشر أي مصلحةللعضو هل  -ي

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 قيمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود م
    

    

     

 ال      نعم    

 ؟في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ةمباشر غيرأو  ةمباشر أي مصلحةالتي يمثلها العضو للشخصية االعتبارية هل  -ك

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 قيمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود م
    

    

     

 ال    نعم      

 ال ينطبق    

 ؟مع الشركة أعمال أو عقودهل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها  -ل

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
  

قيمة األعمال  مال والعقودمدة األع طبيعة األعمال والعقود اسم الشركة م

 والعقود
     

     

      

 
 ال       نعم  

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها التي يمثلها العضو االعتبارية  يةهل الشخص -م

 ملة:اذكر التفاصيل الكافإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود اسم الشركة م

 والعقود
     

     

      

 
 ال     نعم     

 ال ينطبق   

  
   

 ؟مع الشركة لديها أعمال أو عقودمنشأة العضو أو يشارك في ملكية يملك هل  -ن

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
     

     

      

 ال      نعم   

 ؟مع الشركة لديها أعمال أو عقودمنشأة شارك في ملكية تأو التي يمثلها العضو االعتبارية  يةالشخصتملك هل  -س

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
     

     

      

 

 ال     نعم    

 ال ينطبق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (  3نموذج ) 

  

  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(  /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية اعتباريةو المرشحو المرشحللعضللعضنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3منوذج )  

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود لديها منشأة هل العضو من كبار التنفيذيين في  -ع

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
     

     

      

 

 

 ال     نعم    

الشركة أو أي  ، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولهأو أي شركة من مجموعتها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركةيشارك هل  -ف

 ؟شركة من مجموعتها

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   

   

    

 

 ال   نعم      

تجر في أحد فروع ت، أو أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركةالتي يمثلها العضو االعتبارية  الشخصيةتشارك هل  -ص

 ؟من مجموعتها الشركة أو أي شركة النشاط الذي تزاوله

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
  

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   

   

    

 

 ال     نعم     

 ال ينطبق   

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي وعتها مأو أي شركة من مج هيتشارك هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة -ق

 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتهاوعتها مهي أو أي شركة من مجشركة من مجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 شاط المنافسطبيعة العمل أو الن اسم الشركة م
   

   

    

 

 

 ال       نعم   

في أي عمل وعتها مهي أو أي شركة من مجتشارك عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة التي يمثلها العضو االعتبارية  يةهل الشخص-ر

في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي وعتها مأو أي شركة من مج هيمن شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر 

 ؟شركة من مجموعتها

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   

   

    

 

 

 ال     نعم    

 ال ينطبق   

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من وعتها مهي أو أي شركة من مجتشارك منشأة العضو أو يشارك في ملكية يملك هل -ش

 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها وعتهامهي أو أي شركة من مج مجموعتها، أو تتجر

 اذكر التفاصيل الكاملة:فة نعم، إذا كانت اإلجاب
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   

   

    

 

 

 

 

 ال     نعم   

ل من شأنه منافسة في أي عم وعتهامهي أو أي شركة من مجتشارك منشأة شارك في ملكية تأو التي يمثلها العضو االعتبارية  يةالشخصتملك هل -ت

 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتهاوعتها مهي أو أي شركة من مجالشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   

   

    

 

 

 ال    نعم     

 ال ينطبق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (  3نموذج ) 

  

  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(  /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية اعتباريةو المرشحو المرشحللعضللعضنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3منوذج )  

 

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من وعتها مهي أو أي شركة من مجتشارك منشأة هل العضو من كبار التنفيذيين في -ث

 ؟لنشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتهافي أحد فروع اوعتها مهي أو أي شركة من مجمجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   

   

    

 

 

 

 

 ال   نعم      

 .كل فيما يخصه  صحة البيانات الواردة في النموذجعن لية وؤالمسالتي يمثلها العضو والشخصية االعتبارية  العضومالحظة: يتحمل  
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