
 
 )  ٣نموذج ( 

  لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية (تداول)لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية (تداول)  ة اعتبار�ةة اعتبار�ةاملع�ن/املمثل عن �خصياملع�ن/املمثل عن �خصي//للعضو املر�حللعضو املر�حنموذج الس��ة الذاتية نموذج الس��ة الذاتية 

 ) ۳نموذج (  

 

 النموذج ملء�عليمات 

 .شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية "تداول" (الشركة)مجلس إدارة  لعضو�ة(العضو)  اعتبار�ةاملع�ن/املمثل عن �خصية / املر�حالعضو  قبلمن  هذا النموذجُ◌مأل ي .۱

 النموذج إ�� الشركة .العضو يرسل  .۲

  النموذجالشركة هذا رسل ت .۳
ً
 ا�جمعية ا�عقاد ع�� األقل من عمل ) أيام٣قبل ( وأ ع�� موافقة ا�جهات ا�ختصة هاحصولفور إ�� هيئة السوق املالية من خالل نظام الر�ط اإللك��و�ي  )٣ ( رقمك��و�ي اإللالنموذج بمرفقا

 ، ع�� أن تزود الشركة الهيئة بموافقة ا�جهات ا�ختصة م�ى ما حصلت عل��ا.العامة
 

   شركةالبيانات  .۱

  ة ـالشركم ـــاس

  الشركةقطاع 

 وطبيع��ا العضو�ةصفة  .۲

 عضو مستقل    عضو غ�� تنفيذي    عضو تنفيذي  )(ضع  ة العضو�ةــصف

 �ةممثل عن �خصية اعتبار     بصفتھ ال�خصية   )(ضع  طبيعة العضو�ة

       :ال�ي يمثلها العضواسم ال�خصية االعتبار�ة         

 تار�خ التعي�ن: تار�خ التعي�ن: 

        /    /  

 تار�خ ��اية دورة ا�جلس:

        /    /  

  للعضو البيانات ال�خصية   ..۳۳

  االسم الر�ا��

  ال��يدي العنوان  تار�خ امليالد  ةـــــــيـنسـا�ج

  ف املكتبـــهات :الوظيفي االسم ن العمل:م�ا

  والــــــجـــــــــال

  ســاكـــفـــــال

  رقـــم الــهو�ـــــة

  �� الشركةالعضو  عدد األسهم ال�ي يمتلكها

  �� الشركةال�ي يمثلها العضو عدد األسهم ال�ي تمتلكها ال�خصية االعتبار�ة 

 للعضو املؤهالت العلمية  .٤

 اسم ا�جهة املانحة � املؤهلتار�خ ا�حصول ع� التخصص ؤهلامل م

١     

٢     

٣     

٤     

٥     

  للعضو  ا�خ��ات العملية  ..٥٥

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

  

  

  



 
 )  ٣نموذج ( 

  لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية (تداول)لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية (تداول)  ة اعتبار�ةة اعتبار�ةاملع�ن/املمثل عن �خصياملع�ن/املمثل عن �خصي//للعضو املر�حللعضو املر�حنموذج الس��ة الذاتية نموذج الس��ة الذاتية 

 ) ۳نموذج (  

  
 �ان ش�لها القانو�ي  العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة)  ..٦٦

ً
  و ال�جان املنبثقة م��ا: أ أو أي شركة أخرى أيا

      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ�� تنفيذي، 

 مستقل)

طبيعة العضو�ة (بصفتھ 

ال�خصية، ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

 عضو�ة ال�جان
 الش�ل القانو�ي

 للشركة

١       

٢       

٣       

٤       

  : : التاليةاألسئلة عن الرجاء اإلجابة   ..۷۷
 

 ؟وع��امأو أي شركة من مج ملا �سبتھ خمسة �� املئة أو أك�� من أسهم الشركةمالك العضو هل -أ

   اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 �سبة امللكية الشركةاسم  م 
   
   
    

 
 ال   �عم     

 ؟أو أي شركة من مجموع��ا ملك ما �سبتھ خمسة �� املئة أو أك�� من أسهم الشركةت  بار�ةاعتعن �خصية ممثل هل العضو -ب

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

 �سبة امللكية الشركةاسم  م 
   
   
    

 
 ال        �عم   

 ال ينطبق   

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

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 املنصب التنفيذي  الشركةاسم  م 
   
   
    

 ال   �عم      

 ؟أو �� أي شركة من مجموع��ا أي من أعضاء مجلس اإلدارة �� الشركةبتوجد صلة قرابة من الدرجة األو�� للعضو هل -د

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 شركةالاسم  اسم العضو القر�ب الر�ا�� م 
   
   
    

 
 ال       �عم   

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

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 الشركةاسم  اسم التنفيذي القر�ب الر�ا�� م 
   
   

   
 

 
 ال      �عم   

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

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 الشركةاسم  م
  
  

 
 ال      �عم  



 
 )  ٣نموذج ( 

  لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية (تداول)لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية (تداول)  ة اعتبار�ةة اعتبار�ةاملع�ن/املمثل عن �خصياملع�ن/املمثل عن �خصي//للعضو املر�حللعضو املر�حنموذج الس��ة الذاتية نموذج الس��ة الذاتية 

 ) ۳نموذج (  

   
�حصص مالك ة بالشركة أو بأي شركة من مجموع��ا �ا�حاسب�ن القانوني�ن وكبار املوردين، أو هل العضو موظف خالل العام�ن املاضي�ن لدى أي من األطراف املرتبط-ز

 ؟املاضي�نالعام�ن سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل 

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 اسم الشركة م
 اسم الطرف املرتبط بالشركة

 نوع الوظيفة    
 

 �سبة امللكية
     
     
      

 
 

 ال     �عم  

 ال     �عم      ؟هل العضو متفرغ إلدارة الشركة -ـح 

 يتقا�ىى هل  -ط
ً
 من الشركةالعضو راتبا

ً
 أو سنو�ا

ً
 ال      �عم     ؟شهر�ا

 ؟ل والعقود ال�ي تتم �حساب الشركة�� األعما ةمباشر  غ��أو  ةمباشر  أي مص�حةللعضو هل  -ي

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 قيمة األعمال والعقود  مدة األعمال والعقود  طبيعة األعمال والعقود  م

    

    

    
 

 ال      �عم    

 ؟�� األعمال والعقود ال�ي تتم �حساب الشركة. ةمباشر  غ��أو  ةمباشر  أي مص�حةال�ي يمثلها العضو لل�خصية االعتبار�ة هل  -ك

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 قيمة األعمال والعقود  مدة األعمال والعقود  طبيعة األعمال والعقود  م
    
    
     

 ال    �عم      

 ال ينطبق    

 ؟مع الشركة أعمال أو عقودهل العضو عضو �� مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لد��ا  -ل

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
  

قيمة األعمال  ال والعقود مدة األعم طبيعة األعمال والعقود  اسم الشركة م

 والعقود 
     
     
      

 
 ال       �عم  

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود عضو �� مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لد��ا ال�ي يمثلها العضو االعتبار�ة  يةهل ال�خص -م

 لة:اذكر التفاصيل ال�امفإذا �انت اإلجابة �عم، 
    

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود  طبيعة األعمال والعقود  اسم الشركة م

 والعقود 
     
     
      

 
 ال     �عم     

 ال ينطبق   

  
   

 ؟مع الشركة لد��ا أعمال أو عقودمنشأة العضو أو �شارك �� ملكية يملك هل  -ن

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود  طبيعة األعمال والعقود  املنشأةاسم  م

 والعقود 
     
     
      

 ال      �عم   

 ؟مع الشركة لد��ا أعمال أو عقودمنشأة شارك �� ملكية �أو ال�ي يمثلها العضو االعتبار�ة  يةال�خصتملك هل  -س

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 

 

 ال     �عم    



 
 )  ٣نموذج ( 

  لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية (تداول)لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية (تداول)  ة اعتبار�ةة اعتبار�ةاملع�ن/املمثل عن �خصياملع�ن/املمثل عن �خصي//للعضو املر�حللعضو املر�حنموذج الس��ة الذاتية نموذج الس��ة الذاتية 

 ) ۳نموذج (  

   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود  طبيعة األعمال والعقود  املنشأةاسم  م

 والعقود 

     

     

     
 

 ال ينطبق   

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود لد��ا منشأة هل العضو من كبار التنفيذي�ن ��  -ع

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود  طبيعة األعمال والعقود  املنشأةاسم  م

 والعقود 

     

     

     
 

 ال     �عم    

 ؟الشركة أو أي شركة من مجموع��ا ، أو يتجر �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھأو أي شركة من مجموع��ا العضو �� أي عمل من شأنھ منافسة الشركة�شارك هل  -ف 

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 النشاط املنافس  طبيعة العمل أو  اسم الشركة م

   

   

   
 

 ال   �عم      

 تجر �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھت، أو أو أي شركة من مجموع��ا �� أي عمل من شأنھ منافسة الشركةال�ي يمثلها العضو االعتبار�ة  ال�خصية�شارك هل  -ص 

 ؟الشركة أو أي شركة من مجموع��ا

 اذكر التفاصيل ال�املة:فذا �انت اإلجابة �عم، إ
  

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  اسم الشركة م

   

   

   
 

 

 ال     �عم     

 ال ينطبق   

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

 ؟�� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي شركة من مجموع��اوع��ا م�� أو أي شركة من مجتتجر 

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  اسم الشركة م

   

   

   
 

 

 

 ال       �عم   

�� أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو وع��ا م�� أو أي شركة من مج�شارك عضو �� مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة ال�ي يمثلها العضو االعتبار�ة  يةهل ال�خص-ر

 ؟�� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي شركة من مجموع��اوع��ا ممج�� أو أي شركة من أي شركة من مجموع��ا، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  اسم الشركة م

   

   

   
 

 

 

 ال     �عم    

 ال ينطبق   

�� أو أي  �� أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أي شركة من مجموع��ا، أو تتجروع��ا م�� أو أي شركة من مج�شارك منشأة العضو أو �شارك �� ملكية يملك هل -ش

 ؟�� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي شركة من مجموع��ا وع��امشركة من مج

 تفاصيل ال�املة:اذكر الفإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  املنشأةاسم  م

   

 

 

 

 

 ال     �عم   



 
 )  ٣نموذج ( 

  لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية (تداول)لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية السعودية (تداول)  ة اعتبار�ةة اعتبار�ةاملع�ن/املمثل عن �خصياملع�ن/املمثل عن �خصي//للعضو املر�حللعضو املر�حنموذج الس��ة الذاتية نموذج الس��ة الذاتية 

 ) ۳نموذج (  

   

   
 

ة الشركة أو أي شركة �� أي عمل من شأنھ منافس وع��ام�� أو أي شركة من مج�شارك منشأة شارك �� ملكية �أو ال�ي يمثلها العضو االعتبار�ة  يةال�خصتملك هل -ت

 ؟�� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي شركة من مجموع��اوع��ا م�� أو أي شركة من مجمن مجموع��ا، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  املنشأةاسم  م

   

   

   
 

 

 

 ال    �عم     

 ال ينطبق   

�� أو أي  �� أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أي شركة من مجموع��ا، أو تتجر وع��ا م�� أو أي شركة من مج�شارك منشأة هل العضو من كبار التنفيذي�ن �� -ث

 ؟ركة أو أي شركة من مجموع��ا�� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشوع��ا مشركة من مج

 اذكر التفاصيل ال�املة:فإذا �انت اإلجابة �عم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط املنافس  املنشأةاسم  م

   

   

   
 

 

 ال   �عم      

 . �ل فيما يخصھ  �حة البيانات الواردة �� النموذجن علية و ؤ املس ال�ي يمثلها العضو وال�خصية االعتبار�ة  العضومالحظة: يتحمل  
 

 

 ال�ي يمثلها العضو  االعتبار�ةال�خصية                                                                                                                 العضو  

 :ال�ي يمثلها العضو اسم ال�خصية االعتبار�ة                                                                                                          االســــــم:

 :إليھ التوقيعاسم املفوض                                                                                                           التوقيــع:

 املنصب:                                                                                             /     /        ــخ:التار�ـ

 وقيـع:  الت                                                                                                                                          

         التار�ــخ:     /     /                                                                                                                                          


	تاريخ الحصول على المؤهل
	اسم الجهة المانحة

