
 

 (    3نموذج ) 
  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(  ة اعتباريةة اعتباريةاملعين/املمثل عن شخصي املعين/املمثل عن شخصي / / للعضو املرشحللعضو املرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3نموذج )  

 

 النموذج ملءتعليمات 

 .شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية "تداول" )الشركة(مجلس إدارة  لعضوية)العضو(  اعتباريةاملعين/املمثل عن شخصية / املرشح العضو  قبلمن  هذا النموذجأل يم .1
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    النموذجالشركة هذا  رسل  ت .3
ً
اإللكتروني    (3  )  رقمروني  تكاإلل النموذج  بمرفقا الربط  املالية من خالل نظام  السوق  الجهات املختصة  هاحصولفور  إلى هيئة  )  وأ  على موافقة  أيام3قبل  األقل من  عمل  (    الجمعية   انعقاد  على 

 ، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات املختصة متى ما حصلت عليها. العامة
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 مجاالت الخبرة الفترة 

  

  

  



 

 (    3نموذج ) 
  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(  ة اعتباريةة اعتباريةاملعين/املمثل عن شخصي املعين/املمثل عن شخصي / / للعضو املرشحللعضو املرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3نموذج )  

  

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

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضوية 

)تنفيذي، غير تنفيذي،  

 مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية( 

 عضوية اللجان 
  الشكل القانوني

 للشركة

1       

2       

3       

4       

  : : التاليةاألسئلة عن الرجاء اإلجابة   ..77
 

 ؟وعتهامأو أي شركة من مج ملا نسبته خمسة في املئة أو أكثر من أسهم الشركةمالك العضو هل -أ

   اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 نسبة امللكية الشركةاسم  م 
   

   

    

 

 ال   نعم     

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

 : الكاملة مللكية الشخصية االعتباريةتفاصيل الاذكر فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 نسبة امللكية الشركةاسم  م 
   

   

    

 

 ال        نعم   

 ال ينطبق   

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

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 املنصب التنفيذي  الشركةاسم  م 
   

   

    

 ال   نعم      

 ؟ أو في أي شركة من مجموعتها أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة بجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو و تهل -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 مجموعتهابتوجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو  له-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 العضو عضو  له-و

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 الشركةاسم  م

  

  

 

 ال       نعم  



 

 (    3نموذج ) 
  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(  ة اعتباريةة اعتباريةاملعين/املمثل عن شخصي املعين/املمثل عن شخصي / / للعضو املرشحللعضو املرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3نموذج )  

   

لحصص مالك  بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كاملحاسبين القانونيين وكبار املوردين، أو    ةهل العضو موظف خالل العامين املاضيين لدى أي من األطراف املرتبط-ز

 ؟ املاضيين العامين سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 اسم الشركة م
 اسم الطرف املرتبط بالشركة

 نوع الوظيفة    
 

 نسبة امللكية
     

     

      

 

 

 ال       نعم  

 ال        نعم      ؟ هل العضو متفرغ إلدارة الشركة -ـح 

 يتقاض ى  هل  -ط
ً
 من الشركةالعضو راتبا

ً
 أو سنويا

ً
 ال        نعم     ؟ شهريا

 ؟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  والعقود  لامدة األعم 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

 :ةل اذكر التفاصيل الكامفإذا 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  املنشأةاسم  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، 

 

 ال        نعم    



 

 (    3نموذج ) 
  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(  ة اعتباريةة اعتباريةاملعين/املمثل عن شخصي املعين/املمثل عن شخصي / / للعضو املرشحللعضو املرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3نموذج )  

   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود  طبيعة األعمال والعقود  املنشأةاسم  م

 والعقود 

     

     

     
 

 ال ينطبق   

 ؟ 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  املنشأةاسم  م

 والعقود 

     

     

     
 

 ال       نعم    

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

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 النشاط املنافس  طبيعة العمل أو  اسم الشركة م

   

   

   
 

 ال    نعم      

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

 ؟ الشركة أو أي شركة من مجموعتها

 اذكر التفاصيل الكاملة:فذا كانت اإلجابة نعم، إ
  

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  اسم الشركة م

   

   

   
 

 

 ال        نعم     

 ال ينطبق   

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو  وعتها  ممجهي أو أي شركة من  تشارك  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 مجتتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  اسم الشركة م

   

   

   
 

 

 

 ال         نعم   

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو 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 شركة من مجموعتهاوعتها ممجهي أو أي شركة من أي شركة من مجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  اسم الشركة م

   

   

   
 

 

 

 ال       نعم    

 ال ينطبق   

هي أو أي   في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجروعتها  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 وعتهامشركة من مج

 تفاصيل الكاملة:اذكر الفإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  املنشأةاسم  م

   

 

 

 

 

 ال       نعم   



 

 (    3نموذج ) 
  لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(  ة اعتباريةة اعتباريةاملعين/املمثل عن شخصي املعين/املمثل عن شخصي / / للعضو املرشحللعضو املرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3نموذج )  

   

   
 

ة الشركة أو أي شركة في أي عمل من شأنه منافس  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 مجمن مجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  املنشأةاسم  م

   

   

   
 

 

 

 ال      نعم     

 ال ينطبق   

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

 ؟ ركة أو أي شركة من مجموعتهافي أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشوعتها مشركة من مج

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  املنشأةاسم  م

   

   

   
 

 

 ال    نعم      

 . كل فيما يخصه  صحة البيانات الواردة في النموذجن علية و ؤ املس التي يمثلها العضو والشخصية االعتبارية  العضومالحظة: يتحمل  

 

 

 التي يمثلها العضو  االعتباريةالشخصية                                                                                                                 العضو  

 :التي يمثلها العضو اسم الشخصية االعتبارية                                                                                                          االســــــم:

 :إليه التوقيعاسم املفوض                                                                                                           التوقيــع:

 املنصب:                                                                                             /     /        ــخ:التاريـ

 وقيـع:  الت                                                                                                                                          

         التاريــخ:     /     /                                                                                                                                          


