
 

 (  3نموذج ) 
لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  ة اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصيللعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية 

 )تداول(

 ( 3منوذج )  

 

 النموذج ملءتعليمات 

 

 .شركةُمساهمةُمدرجةُفيُالسوقُالماليةُالسعوديةُ"تداول"ُ)الشركة(مجلسُإدارةُُلعضوية)العضو(ُُاعتبارية/المعين/الممثلُعنُشخصيةُُالمرشحالعضوُُقبلمنُُهذاُالنموذجألُمي ُ .1

 .النموذجُإلىُالشركةالعضوُيرسلُ .2

علىُاألقلُُعملُ(ُأيام3قبلُ)ُوأُعلىُموافقةُالجهاتُالمختصةُهاحصولفورُإلىُهيئةُالسوقُالماليةُمنُخاللُنظامُالربطُاإللكترونيُُ(3)ُرقمكترونيُاإللالنموذجُبمرفقاًُُالنموذجالشركةُهذاُرسلُت .3

 ،ُعلىُأنُتزودُالشركةُالهيئةُبموافقةُالجهاتُالمختصةُمتىُماُحصلتُعليها.العامةُالجمعيةُانعقادُمن

 

 شركةالبيانات  .1

  ةـالشركم ـــاس

  الشركةقطاع 

 وطبيعتها العضويةصفة  .2

 عضوُمستقلُُ  عضوُغيرُتنفيذي    عضوُتنفيذيُ ()ضع  ة العضويةــصف

ُيةممثلُعنُشخصيةُاعتبارُُ بصفتهُالشخصيةُُ ()ضع  طبيعة العضوية

       :التيُيمثلهاُالعضواسمُالشخصيةُاالعتباريةُُُُُُُُُ

ُتاريخُالتعيين: تاريخ التعيين:

ُ ُ ُُُُ/ ُُُ/  

ُتاريخُنهايةُدورةُالمجلس:

ُُ  ُُُُ/ ُُُ/  

 للعضوالبيانات الشخصية  .3

ُُاالسمُالرباعي

 ُالبريديُالعنوانُُتاريخُالميالد ُةـــــــيـنسـالج

 ُفُالمكتبـــهاتُ:الوظيفيُاالسم نُالعمل:مكا

 ُوالــــجـــــــــال

 ُســاكـــــفـــــال

ُُرقـــمُالــهويـــــة

ُُفيُالشركةالعضوُُعددُاألسهمُالتيُيمتلكها

ُُفيُالشركةالتيُيمثلهاُالعضوُعددُاألسهمُالتيُتمتلكهاُالشخصيةُاالعتباريةُ

ُللعضو المؤهالت العلمية .4

ُاسمُالجهةُالمانحةُىُالمؤهلتاريخُالحصولُعلُالتخصصُؤهلالمُم

1ُُُُُ

2ُُُُُ

3ُُُُُ

4ُُُُُ

5ُُُُُ

 للعضو الخبرات العملية .5

ُمجاالتُالخبرةُالفترة

ُُ

ُُ

  



 

 (  3نموذج ) 
لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  ة اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصيللعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية 

 )تداول(

 ( 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( .6
   

ُالنشاطُالرئيسُاسمُالشركةُم

ُصفةُالعضوية

ُ)تنفيذي،ُغيرُتنفيذي،

ُمستقل(

طبيعةُالعضويةُ)بصفتهُ

الشخصية،ُممثلُعنُشخصيةُ

ُاعتبارية(

ُعضويةُاللجان
ُالشكلُالقانوني

ُللشركة

1ُُُُُُُ

2ُُُُُُُ

3ُُُُُُُ

4ُُُُُُُ

 :التاليةاألسئلة عن الرجاء اإلجابة  .7
ُ

ُ؟وعتهامأوُأيُشركةُمنُمجُلماُنسبتهُخمسةُفيُالمئةُأوُأكثرُمنُأسهمُالشركةمالكُالعضوُهلُ-أ

ُُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 نسبة الملكية الشركةاسم  م
   

   

    

 

 ال   نعم    

ُ؟أوُأيُشركةُمنُمجموعتهاُملكُماُنسبتهُخمسةُفيُالمئةُأوُأكثرُمنُأسهمُالشركةتُباريةاعتعنُشخصيةُممثلُهلُالعضوُ-ب

ُ:ُالكاملةُلملكيةُالشخصيةُاالعتباريةتفاصيلُالاذكرُفإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 نسبة الملكية الشركةاسم  م
   

   

    

 

 ال      نعم   

 ال ينطبق  

ُ؟وعتهامأوُفيُأيُشركةُمنُمجُهلُالعضوُمنُكبارُالتنفيذيينُخاللُالعامينُالماضيينُفيُالشركة-ج

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 المنصب التنفيذي الشركةاسم  م
   

   

    

 

 ال   نعم     

ُ؟أوُفيُأيُشركةُمنُمجموعتهاُأيُمنُأعضاءُمجلسُاإلدارةُفيُالشركةبتوجدُصلةُقرابةُمنُالدرجةُاألولىُللعضوُهلُ-د

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 شركةالاسم  اسم العضو القريب الرباعي م
   

   

   
 

 

 ال     نعم   

ُ؟أيُمنُكبارُالتنفيذيينُفيُالشركةُأوُفيُأيُشركةُمنُمجموعتهابلُتوجدُصلةُقرابةُمنُالدرجةُاألولىُللعضوُه-هـ

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 الشركةاسم  اسم التنفيذي القريب الرباعي م
   

   

   
 

 

 ال     نعم   

ُ؟أيُشركةُمنُضمنُمجموعةُالشركةأوُمجلسُمديريُفيُمجلسُإدارةُهلُالعضوُعضوُ-و

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 الشركةاسم  م
  

  

   

 

 ال     نعم  



 

 (  3نموذج ) 
لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  ة اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصيللعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية 

 )تداول(

 ( 3منوذج )  

ةُبالشركةُأوُبأيُشركةُمنُمجموعتهاُكالمحاسبينُالقانونيينُوكبارُهلُالعضوُموظفُخاللُالعامينُالماضيينُلدىُأيُمنُاألطرافُالمرتبط-ز

ُ؟الماضيينالعامينُلحصصُسيطرةُلدىُأيُمنُتلكُاألطرافُخاللُمالكُالموردين،ُأوُ

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 اسم الشركة م
 اسم الطرف المرتبط بالشركة

 نوع الوظيفة   
 

 نسبة الملكية
     

     

      

 

 ال     نعم  

 ال     نعم     ُ؟هلُالعضوُمتفرغُإلدارةُالشركةُ-ـحُ

 ال      نعم    ُ؟شهرياًُأوُسنوياًُمنُالشركةالعضوُراتباًُيتقاضىُهلُُ-ط

ُ؟لُوالعقودُالتيُتتمُلحسابُالشركةفيُاألعماُةمباشرُغيرأوُُةمباشرُأيُمصلحةللعضوُهلُُ-ي

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 قيمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود م
ُُُُ

ُُُُ

ُُُُ ُ

 

 ال      نعم    

ُ؟فيُاألعمالُوالعقودُالتيُتتمُلحسابُالشركة.ُةمباشرُغيرأوُُةمباشرُأيُمصلحةالتيُيمثلهاُالعضوُللشخصيةُاالعتباريةُهلُُ-ك

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 قيمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود م
    

    

     

 

 ال    نعم      

 ال ينطبق    

ُ؟معُالشركةُأعمالُأوُعقودهلُالعضوُعضوُفيُمجلسُإدارةُأوُمجلسُمديريُشركةُلديهاُُ-ل

 اذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
  

قيمة األعمال  ال والعقودمدة األعم طبيعة األعمال والعقود اسم الشركة م

 والعقود
     

     

      

 

 ال       نعم  

ُ؟معُالشركةأعمالُأوُعقودُعضوُفيُمجلسُإدارةُأوُمجلسُمديريُشركةُلديهاُالتيُيمثلهاُالعضوُاالعتباريةُُيةهلُالشخصُ-م

ُلة:اذكرُالتفاصيلُالكامفإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود اسم الشركة م

 والعقود
     

     

      

 

 ال     نعم     

 ال ينطبق   

ُُُ

ُ؟معُالشركةُلديهاُأعمالُأوُعقودمنشأةُالعضوُأوُيشاركُفيُملكيةُيملكُهلُُ-ن

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
     

     

      

 

 ال      نعم   

ُ؟معُالشركةُلديهاُأعمالُأوُعقودمنشأةُشاركُفيُملكيةُتأوُالتيُيمثلهاُالعضوُاالعتباريةُُيةالشخصتملكُهلُُ-س

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

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  ة اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصيللعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية 

 )تداول(

 ( 3منوذج )  

ُ؟معُالشركةأعمالُأوُعقودُلديهاُمنشأةُهلُالعضوُمنُكبارُالتنفيذيينُفيُُ-ع

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
ُُُُُ

ُُُُُ

ُُُُُ ُ

 

 ال     نعم    

الشركةُأوُأيُُ،ُأوُيتجرُفيُأحدُفروعُالنشاطُالذيُتزاولهأوُأيُشركةُمنُمجموعتهاُالعضوُفيُأيُعملُمنُشأنهُمنافسةُالشركةيشاركُهلُُ-ف

ُ؟شركةُمنُمجموعتها

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 النشاط المنافس طبيعة العمل أو اسم الشركةُم
ُُُ

ُُُ

ُُُ ُ

 

 ال   نعم      

ُتجرُفيُأحدُفروعت،ُأوُأوُأيُشركةُمنُمجموعتهاُفيُأيُعملُمنُشأنهُمنافسةُالشركةالتيُيمثلهاُالعضوُاالعتباريةُُالشخصيةتشاركُهلُُ-ص

ُ؟الشركةُأوُأيُشركةُمنُمجموعتهاُالنشاطُالذيُتزاوله

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُإ
ُُ

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
ُُُ

ُُُ

ُُُ ُ

 

 ال     نعم     

 ال ينطبق   

فيُأيُعملُمنُشأنهُمنافسةُالشركةُأوُأيُوعتهاُممجهيُأوُأيُشركةُمنُتشاركُهلُالعضوُعضوُفيُمجلسُإدارةُأوُمجلسُمديريُشركةُ-ق

ُ؟فيُأحدُفروعُالنشاطُالذيُتزاولهُالشركةُأوُأيُشركةُمنُمجموعتهاوعتهاُمهيُأوُأيُشركةُمنُمجشركةُمنُمجموعتها،ُأوُتتجرُ

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
ُُُ

ُُُ

ُُُ ُ

 

 ال       نعم   

فيُأيُعملُمنُوعتهاُمهيُأوُأيُشركةُمنُمجتشاركُعضوُفيُمجلسُإدارةُأوُمجلسُمديريُشركةُالتيُيمثلهاُالعضوُاالعتباريةُُيةهلُالشخص-ر

فيُأحدُفروعُالنشاطُالذيُتزاولهُالشركةُأوُأيُشركةُمنُوعتهاُممجهيُأوُأيُشركةُمنُشأنهُمنافسةُالشركةُأوُأيُشركةُمنُمجموعتها،ُأوُتتجرُ

ُ؟مجموعتها

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
ُُُ

ُُُ

ُُُ ُ

 

 ال     نعم    

 ال ينطبق   

فيُأيُعملُمنُشأنهُمنافسةُالشركةُأوُأيُشركةُمنُمجموعتها،ُوعتهُامهيُأوُأيُشركةُمنُمجتشاركُمنشأةُالعضوُأوُيشاركُفيُملكيةُيملكُهلُ-ش

ُ؟فيُأحدُفروعُالنشاطُالذيُتزاولهُالشركةُأوُأيُشركةُمنُمجموعتهاُوعتهامهيُأوُأيُشركةُمنُمجُأوُتتجر

ُتفاصيلُالكاملة:اذكرُالفإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
ُُُ

ُُُ

ُُُ ُ

 

 ال     نعم   

ةُفيُأيُعملُمنُشأنهُمنافسُوعتهامهيُأوُأيُشركةُمنُمجتشاركُمنشأةُشاركُفيُملكيةُتأوُالتيُيمثلهاُالعضوُاالعتباريةُُيةالشخصتملكُهلُ-ت

ُ؟فيُأحدُفروعُالنشاطُالذيُتزاولهُالشركةُأوُأيُشركةُمنُمجموعتهاوعتهاُمهيُأوُأيُشركةُمنُمجالشركةُأوُأيُشركةُمنُمجموعتها،ُأوُتتجرُ

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
ُُُ

ُُُ

ُُُ ُ

 

 ال    نعم     

 ال ينطبق   



 

 (  3نموذج ) 
لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  ة اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصيللعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية 

 )تداول(

 ( 3منوذج )  

فيُأيُعملُمنُشأنهُمنافسةُالشركةُأوُأيُشركةُمنُمجموعتها،ُوعتهاُمهيُأوُأيُشركةُمنُمجتشاركُمنشأةُهلُالعضوُمنُكبارُالتنفيذيينُفيُ-ث

ُ؟ركةُأوُأيُشركةُمنُمجموعتهافيُأحدُفروعُالنشاطُالذيُتزاولهُالشوعتهاُمهيُأوُأيُشركةُمنُمجأوُتتجرُ

ُاذكرُالتفاصيلُالكاملة:فإذاُكانتُاإلجابةُنعم،ُ
ُُُ

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
ُُُ

ُُُ

ُُُ ُ

 

 ال   نعم      

 .كلُفيماُيخصهُصحةُالبياناتُالواردةُفيُالنموذجنُعليةُوؤالمسالتيُيمثلهاُالعضوُوالشخصيةُاالعتباريةُُالعضومالحظة:ُيتحملُُ

 

 

 التي يمثلها العضو االعتباريةالشخصية                                                                                                              العضوُ

 :التي يمثلها العضو اسم الشخصية االعتبارية                                                                                                         االســــــم:

 :إليه التوقيعاسم المفوض                                                                                                           التوقيــع:

 المنصب:                                                                                          /     /        ــخ:التاريـ

 وقيـع: الت                                                                                                                                        

ُُُُُُُُالتاريــخ:     /     /                                                                                                                                        


