
 
  )  ٣نموذج ( 

لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في  المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/للعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية 
 السوق المالية السعودية (تداول)

 F٣E 

  

  النموذج ملءتعليمات 
 .شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة)مجلس إدارة  لعضوية(العضو)  اعتباريةالمعين/الممثل عن شخصية / المرشحالعضو  قبلمن  هذا النموذجيمأل  .١
 .النموذج إلى الشركةالعضو يرسل  .٢
 عمل ) أيام٣قبل ( وأ على موافقة الجهات المختصة هاحصولفور إلى هيئة السوق المالية من خالل نظام الربط اإللكتروني  )٣ ( رقماإللكتروني النموذج بمرفقاً  النموذجالشركة هذا رسل ت .٣

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

 

  شركةالبيانات  .١

   ةـم الشركـــاس

  الشركةقطاع 

 وطبيعتها العضويةصفة  .٢

  عضو مستقل     عضو غير تنفيذي    عضو تنفيذي   )(ضع  ة العضويةــصف

 بصفته الشخصية    )(ضع  طبيعة العضوية
  ممثل عن شخصية اعتبارية   

            : التي يمثلها العضواسم الشخصية االعتبارية         

  تاريخ التعيين:  تاريخ التعيين:
        /    /  

  تاريخ نهاية دورة المجلس:
        /    /  

 للعضوالبيانات الشخصية  .٣

    االسم الرباعي

   البريدي العنوان    تاريخ الميالد   ةـــــــيـنسـالج

   ف المكتبـــهات  :الوظيفي االسم مكان العمل:

   والــــــجـــــــــال

   ســاكـــفـــــال

    رقـــم الــهويـــــة

    في الشركةالعضو  عدد األسهم التي يمتلكها

    في الشركةالتي يمثلها العضو عدد األسهم التي تمتلكها الشخصية االعتبارية 

  للعضو المؤهالت العلمية  .٤

  اسم الجهة المانحة  ى المؤهلتاريخ الحصول عل  التخصص  المؤهل  م

١          

٢          

٣          

٤          

٥          

 للعضو الخبرات العملية .٥

  مجاالت الخبرة  الفترة
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أو أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني  (مدرجة أو غير مدرجة)العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى  .٦
 اللجان المنبثقة منها:

   

  النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
  صفة العضوية

(تنفيذي، غير تنفيذي، 
  مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته 
ممثل عن الشخصية، 

  شخصية اعتبارية)
  عضوية اللجان

 الشكل القانوني
  للشركة

١              

٢              

٣              

٤              

 :التاليةاألسئلة عن الرجاء اإلجابة  .٧
  

  ؟وعتهامأو أي شركة من مج المئة أو أكثر من أسهم الشركةلما نسبته خمسة في مالك العضو هل -أ
   اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

    
  نسبة الملكية  الشركةاسم   م

    
    
      

  
 ال     نعم     

  ؟مجموعتها أو أي شركة من ملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركةت  اعتباريةعن 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     

  ؟مجموعتهاأو في أي شركة من  أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركةبهل توجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو -د
  اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

    
  شركةالاسم   اسم العضو القريب الرباعي  م

    
    
      

  
  ال     نعم     

  ؟مجموعتهاأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من بهل توجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو -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، 

    

  
  ال     نعم     
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  الشركةاسم   م
  
  
    

هل العضو موظف خالل العامين الماضيين لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار -ز
  ؟الماضيينالعامين لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل مالك الموردين، أو 

  اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
    

  اسم الطرف المرتبط بالشركة  اسم الشركة  م
    

    نوع الوظيفة
  نسبة الملكية

        
        
          

  
  ال     نعم     

  ال     نعم       ؟هل العضو متفرغ إلدارة الشركة -ـح 
  ال      نعم      ؟شهرياً أو سنويًا 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، 
    

  والعقود قيمة األعمال  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   مدة األعمال والعقود  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
  اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

    
قيمة األعمال   مدة األعمال والعقود  والعقودطبيعة األعمال   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، 
    

األعمال  قيمة  مدة األعمال والعقود  طبيعة األعمال والعقود  المنشأةاسم   م
  والعقود

          
          
            

  
  

 ال     نعم     
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  ؟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            

  ؟مع الشركةأعمال أو عقود لديها منشأة هل العضو من كبار التنفيذيين في  -ع
  اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

    
األعمال قيمة   مدة األعمال والعقود  طبيعة األعمال والعقود  المنشأةاسم   م

  والعقود
          
          
            

  
 ال     نعم     

الشركة أو أي  النشاط الذي تزاوله، أو يتجر في أحد فروع أو 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
  ؟الشركة أو أي شركة من مجموعتها 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 مهي أو أي شركة من مجتشارك 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، 
    

  طبيعة العمل أو النشاط المنافس  اسم الشركة  م
      
      
        

  
 ال     نعم     

في أي عمل وعتها ممن مجهي أو أي شركة تشارك 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 وعتها مهي أو أي شركة من مجمن شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر 

  ؟من مجموعتها
  اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

    
  طبيعة العمل أو النشاط المنافس  اسم الشركة  م
      
      
        

  
  ال     نعم     

  
  ال ينطبق            

شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من في أي عمل 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:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
  
    

  
 ال     نعم     
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 .كل فيما يخصه النموذجصحة البيانات الواردة في عن لية وؤالمسالتي يمثلها العضو والشخصية االعتبارية  العضومالحظة: يتحمل  
  
  

  التي يمثلها العضو االعتباريةالشخصية                                                                                                                العضو 

  :التي يمثلها العضو اسم الشخصية االعتبارية                                                                                                         االســــــم:

  :إليه التوقيعاسم المفوض                                                                                                           التوقيــع:

  المنصب:                                                                                          /     /        التاريـــخ:
  التوقيـع:                                                                                                                                         

         التاريــخ:     /     /                                                                                                                                        

  طبيعة العمل أو النشاط المنافس  المنشأةاسم   م
      
      
        

في أي عمل من شأنه  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 وعتها مهي أو أي شركة من مجمنافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر 

  ؟مجموعتها
  اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

    
  طبيعة العمل أو النشاط المنافس  المنشأةاسم   م
      
      
        

  
  ال     نعم     

  
  ال ينطبق            

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
  ؟الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتهافي أحد فروع النشاط وعتها مهي أو أي شركة من مجمجموعتها، أو تتجر 

  اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
    

  طبيعة العمل أو النشاط المنافس  المنشأةاسم   م
      
      
        

  
 ال     نعم     


