
 
 (  3)  نموذج

  السعوديةالسعودية  املاليةاملالية  السوق السوق   فيفي  مدرجةمدرجة  مساهمةمساهمة  شركةشركة  إدارةإدارة  مجلسمجلس  لعضويةلعضوية  اعتباريةاعتبارية  شخصيةشخصية  عنعن  املمثلاملمثل//املعين املعين //املرشح املرشح   للعضوللعضو  الذاتيةالذاتية  السيرةالسيرة  نموذجنموذج

  ((داول داول تت))

 (  3نموذج )  

 

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

        

 الرئيس  النشاط الشركة اسم م
 العضوية  صفة

 نفيذي،ت غير  تنفيذي، )

 (مستقل

 بصفته) العضوية طبيعة

 شخصية عن ممثل الشخصية، 

 (اعتبارية

 اللجان  عضوية
 القانوني الشكل

 للشركة

1       

2       

3       

4       

  ::التالية األسئلة عن اإلجابة الرجاء  ..77
 

 ؟ وعتهاممج من شركة أي أو الشركة أسهم  من أكثر أو املئة  في خمسة نسبته  ملا مالك العضو هل-أ
  :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 امللكية  نسبة الشركة اسم م 
   

   

    

 

 ل       نعم 

 ؟ مجموعتها من شركة أي أو الشركة أسهم  من أكثر أو  املئة  في خمسة نسبته ما ملك ت  اعتبارية  شخصية  عن ممثل  العضو هل-ب
 : االعتبارية الشخصية مللكية الكاملة تفاصيلال اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 امللكية نسبة الشركة اسم م 
   

   

    

 

 ل        نعم  
 ينطبق ل  

 ؟ وعتها ممج من شركة أي في أو ةالشرك في  املاضيين  العامين  خالل التنفيذيين  كبار من العضو هل-ج
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 التنفيذي  املنصب الشركة اسم م 
   

   

    

 ل       نعم  

 ؟ مجموعتها من شركة يأ في أو الشركة في  اإلدارة مجلس أعضاء  من أيب  للعضو األولى الدرجة من  قرابة  صلة توجد  هل-د
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 شركةال اسم الرباعي القريب العضو اسم م 
   

   

    

 

 ل      نعم  

 ؟ مجموعتها من شركة أي في أو  الشركة في  التنفيذيين  كبار من أيب  للعضو األولى الدرجة من قرابة صلة توجد هل-هـ
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 الشركة اسم الرباعي القريب التنفيذي اسم م 
   

   

   
 

 

 ل      نعم  

 ؟الشركة مجموعة ضمن من شركة أي مديري  مجلس أو إدارة مجلس في عضو العضو  هل-و
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، إلجابة ا كانت إذا 

   

 الشركة اسم م
  

  

   

 

 ل       نعم 

 وكبار  القانونيين كاملحاسبين مجموعتها من شركة بأي أو بالشركة املرتبطة  األطراف  من أي لدى املاضيين العامين خالل موظف العضو  هل-ز

 ؟ املاضيين العامين خالل األطراف  تلك  من أي لدى سيطرة حصصل مالك  أو  املوردين، 
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 
 

 ل      نعم 
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 الشركة اسم م
 بالشركة  املرتبط الطرف اسم

 الوظيفة نوع   
 

 امللكية  نسبة
     

     

      
 ل       نعم    ؟ الشركة إلدارة  متفرغ العضو هل -ـ ح

  العضو يتقاض ى هل -ط
 
  راتبا

 
  أو شهريا

 
 ل       نعم    ؟الشركة من سنويا

 ؟ركةالش لحساب تتم التي والعقود  لاألعما في ةمباشر  غير أو ةمباشر  مصلحة أي للعضو هل -ي
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 والعقود  األعمال قيمة والعقود  األعمال مدة والعقود  األعمال طبيعة م
    
    
     

 ل       نعم   

 ؟ .الشركة لحساب تتم التي  والعقود  األعمال في ةشر مبا غير أو  ةمباشر  مصلحة أي  العضو يمثلها  التي االعتبارية  للشخصية هل -ك
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 والعقود  األعمال قيمة والعقود  األعمال مدة والعقود  األعمال طبيعة م
    

    

     

 ل      نعم     
 قينطب ل    

 ؟الشركة مع عقود أو أعمال لديها  شركة مديري  مجلس أو إدارة مجلس في عضو العضو هل -ل
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

  

 األعمال قيمة والعقود  األعمال مدة والعقود  األعمال طبيعة الشركة اسم م

 والعقود 
     

     

      

 
 ل       نعم   

 ؟ الشركة مع عقود  أو أعمال لديها شركة مديري  مجلس  أو إدارة مجلس  في عضو العضو يمثلها التي  االعتبارية  ية الشخص هل -م
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 
   

 األعمال قيمة والعقود  األعمال مدة والعقود  األعمال طبيعة الشركة اسم م

 د والعقو 
     

     

      

 
 ل       نعم   
 ينطبق  ل   

  
   

 ؟ الشركة مع عقود  أو  أعمال لديها منشأة ملكية في يشارك أو العضو يملك  هل -ن
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 األعمال قيمة والعقود  األعمال مدة والعقود  األعمال طبيعة املنشأة اسم م

 والعقود 
     

     

      

 ل       نعم   

 ؟ الشركة مع عقود  أو  أعمال لديها  منشأة ملكية في  شاركت أو العضو يمثلها التي االعتبارية يةالشخص تملك  هل -س
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  ،نعم اإلجابة  كانت إذا 

   

 األعمال قيمة والعقود  األعمال مدة والعقود  األعمال طبيعة املنشأة اسم م

 والعقود 
     
     
      

 
 ل      نعم   
 ينطبق  ل   

 ؟ الشركة مع عقود أو لأعما لديها  منشأة في التنفيذيين كبار من  العضو  هل -ع
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 األعمال قيمة والعقود  األعمال مدة والعقود  األعمال طبيعة املنشأة اسم م

 والعقود 

 ل      نعم   



 
 (  3)  نموذج

  السعوديةالسعودية  املاليةاملالية  السوق السوق   فيفي  مدرجةمدرجة  مساهمةمساهمة  شركةشركة  إدارةإدارة  مجلسمجلس  لعضويةلعضوية  اعتباريةاعتبارية  شخصيةشخصية  عنعن  املمثلاملمثل//املعين املعين //املرشح املرشح   للعضوللعضو  الذاتيةالذاتية  السيرةالسيرة  نموذجنموذج

  ((داول داول تت))

 (  3نموذج )  

     
     
      
 أي أو الشركة تزاوله الذي النشاط فروع أحد في  يتجر أو ،مجموعتها  من شركة أي أو الشركة فسةمنا شأنه من  عمل أي في العضو يشارك هل -ف 

 ؟ مجموعتها  من شركة
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 املنافس  النشاط أو العمل طبيعة الشركة اسم م
   
   
    

       نعم   

 فروع أحد  في تجر ت أو  ،مجموعتها من  شركة أي  أو الشركة منافسة شأنه  من عمل أي  في العضو  يمثلها  التي االعتبارية الشخصية  تشارك هل -ص 

 ؟ مجموعتها  من شركة أي أو الشركة تزاوله  الذي  النشاط
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

  

 املنافس  النشاط أو العمل طبيعة الشركة اسم م
   
   
    

 
 ل        نعم   
 ينطبق  ل   

 أي  أو الشركة منافسة شأنه من عمل أي في وعتهاممج من شركة أي أو هي تشارك شركة مديري  مجلس أو إدارة مجلس في عضو العضو هل-ق

 ؟مجموعتها  من شركة أي أو الشركة تزاوله  الذي النشاط  فروع أحد  في وعتهاممج من شركة أي أو هي تتجر أو مجموعتها، من شركة
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 املنافس  النشاط أو العمل طبيعة الشركة اسم م
   
   
    

 
 

 ل        نعم   

 من  عمل أي في وعتهاممج من شركة أي أو هي تشارك شركة مديري  مجلس  أو إدارة مجلس في عضو العضو يمثلها التي االعتبارية ةيالشخص هل-ر

 من  شركة أي أو الشركة تزاوله الذي  النشاط  فروع  أحد في  وعتها ممج من  شركة أي أو هي  تتجر أو  مجموعتها،  من شركة أي  أو  الشركة منافسة  شأنه

 ؟ مجموعتها
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 املنافس  النشاط أو العمل طبيعة الشركة اسم م
   
   
    

 
 

 ل      نعم   
 ينطبق  ل   

 من  شركة أي أو الشركة منافسة شأنه من عمل  أي ي ف وعتهاممج من  شركة أي أو هي تشارك منشأة ملكية في يشارك أو العضو يملك هل-ش

 ؟ مجموعتها  من شركة أي أو الشركة تزاوله  الذي  النشاط فروع أحد في  وعتهاممج  من شركة أي أو هي تتجر أو مجموعتها،
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 املنافس  النشاط أو العمل طبيعة املنشأة اسم م
   
   
    

 
 
 
 

 ل       نعم   

 منافسة  شأنه من عمل أي  في  وعتها ممج من  شركة أي  أو  هي تشارك منشأة  ملكية  في  شاركت أو العضو يمثلها التي  االعتبارية  يةالشخص تملك  هل-ت

 ؟ مجموعتها من شركة أي  أو  الشركة تزاوله الذي النشاط روعف أحد  في وعتهاممج من شركة أي أو هي تتجر أو مجموعتها، من  شركة أي  أو  الشركة
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 املنافس  النشاط أو العمل طبيعة املنشأة اسم م
   
   
    

 
 

 ل      نعم   
 ينطبق  ل   

 مجموعتها،  من  شركة أي أو  الشركة منافسة  شأنه  من عمل  أي في  وعتهاممج من  شركة أي  أو هي  تشارك منشأة في  التنفيذيين  كبار  من  العضو هل-ث

 ؟ مجموعتها من شركة أي أو الشركة تزاوله  الذي  النشاط فروع أحد في  وعتها ممج من  شركة أي  أو  هي  تتجر أو
 :الكاملة التفاصيل اذكرف  نعم، اإلجابة  كانت إذا 

   

 املنافس  النشاط أو العمل طبيعة املنشأة اسم م
   
   
    

 
       نعم   

 . يخصه  فيما  كل النموذج في الواردة  البيانات صحة عن لية و ؤ املس العضو يمثلها التي االعتبارية والشخصية العضو يتحمل: مالحظة 
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 العضو  يمثلها التي العتبارية الشخصية                                                                                                               العضو 

 :العضو يمثلها التي العتبارية  يةالشخص اسم                                                                                                         :الســــــم

 :التوقيع إليه املفوض اسم                                                                                                          :التوقيــع

 :املنصب                                                                                          /     /        :التاريـــخ 
 : التوقيـع                                                                                                                                        

        :     /     /التاريــخ                                                                                                                                         


