
 
 )  ۳نموذج ( 
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  (تداول)(تداول)

 ) ۳نموذج (  

 

 النموذج ملءتعلیمات 
 .شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة "تداول" (الشركة)مجلس إدارة  لعضویة(العضو)  اعتباریةالمعین/الممثل عن شخصیة / المرشحالعضو  قبلمن  ھذا النموذجُ◌مأل ي .۱
 النموذج إلى الشركة .العضو یرسل  .۲
على  عمل ) أیام۳قبل ( وأ على موافقة الجھات المختصة ھاحصولفور إلى ھیئة السوق المالیة من خالل نظام الربط اإللكتروني  )۳ ( رقمكتروني اإللالنموذج بمرفقاً  النموذجالشركة ھذا رسل ت .۳

 ، على أن تزود الشركة الھیئة بموافقة الجھات المختصة متى ما حصلت علیھا.العامة الجمعیة انعقاد األقل من

 

   شركةالبیانات  .۱
  ةـالشركم ـــاس

  الشركةقطاع 

 وطبیعتھا العضویةصفة  .۲

 عضو مستقل    عضو غیر تنفیذي    عضو تنفیذي  )(ضع  ة العضویةــصف
 یةممثل عن شخصیة اعتبار    بصفتھ الشخصیة   )(ضع  طبیعة العضویة

       :التي یمثلھا العضواسم الشخصیة االعتباریة         

 تاریخ التعیین: تاریخ التعیین:
        /    /  

 تاریخ نھایة دورة المجلس:
        /    /  

  للعضوالبیانات الشخصیة   ..۳۳
  االسم الرباعي

  البریدي العنوان  تاریخ المیالد  ةـــــــیـنسـالج

  ف المكتبـــھات :الوظیفي االسم ن العمل:مكا

واــ������������ــــجـــــــــال
  ل

  ســاكـــفـــــال

  رقـــم الــھویـــــة

  في الشركةالعضو  عدد األسھم التي یمتلكھا

  في الشركةالتي یمثلھا العضو عدد األسھم التي تمتلكھا الشخصیة االعتباریة 

 للعضو المؤھالت العلمیة  .٤
 اسم الجھة المانحة ى المؤھلتاریخ الحصول عل التخصص ؤھلالم م

۱     

۲     

۳     

٤     

٥     

  للعضو الخبرات العملیة  ..٥٥
 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  



 
 )  ۳نموذج ( 
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  (تداول)(تداول)

 ) ۳نموذج (  

  
  و اللجان المنبثقة منھا:أأو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني  العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة)  ..٦٦

      

 النشاط الرئیس اسم الشركة م
 صفة العضویة

(تنفیذي، غیر تنفیذي، 
 مستقل)

طبیعة العضویة (بصفتھ 
الشخصیة، ممثل عن شخصیة 

 اعتباریة)
 الشكل القانوني عضویة اللجان

 للشركة

۱       

۲       

۳       

٤       

  ::التالیةاألسئلة عن الرجاء اإلجابة   ..۷۷
 

 ؟وعتھامأو أي شركة من مج لما نسبتھ خمسة في المئة أو أكثر من أسھم الشركةمالك العضو ھل -أ
  اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 نسبة الملكیة الشركةاسم  م
   
   
    

 
 ال   نعم    

 ؟أو أي شركة من مجموعتھا ملك ما نسبتھ خمسة في المئة أو أكثر من أسھم الشركةت  باریةاعتعن شخصیة ممثل ھل العضو -ب
 : الكاملة لملكیة الشخصیة االعتباریةتفاصیل الاذكر فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 نسبة الملكیة الشركةاسم  م
   
   
    

 
 ال      نعم   
 ال ینطبق  

 ؟وعتھامأو في أي شركة من مج ھل العضو من كبار التنفیذیین خالل العامین الماضیین في الشركة-ج
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 المنصب التنفیذي الشركةاسم  م
   
   
    

 ال   نعم     

 ؟أو في أي شركة من مجموعتھا أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركةبتوجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو ھل -د
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 شركةالاسم  اسم العضو القریب الرباعي م
   
   
    

 
 ال     نعم   

 ؟أي من كبار التنفیذیین في الشركة أو في أي شركة من مجموعتھابل توجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو ھ-ھـ
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 الشركةاسم  اسم التنفیذي القریب الرباعي م
   
   
    

 
 ال     نعم   

 ؟أي شركة من ضمن مجموعة الشركةأو مجلس مدیري في مجلس إدارة ھل العضو عضو -و
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 الشركةاسم  م
  
  
   

 
 ال     نعم  

ة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتھا كالمحاسبین القانونیین وكبار ھل العضو موظف خالل العامین الماضیین لدى أي من األطراف المرتبط-ز
 ؟الماضیینالعامین لحصص سیطرة لدى أي من تلك األطراف خالل مالك الموردین، أو 

 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 
 

 ال     نعم  



 
 )  ۳نموذج ( 
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  (تداول)(تداول)

 ) ۳نموذج (  

 اسم الطرف المرتبط بالشركة اسم الشركة م
  نوع الوظیفة   

 نسبة الملكیة
     
     
      

 ال     نعم      ؟ھل العضو متفرغ إلدارة الشركة -ـح 
 ال      نعم     ؟شھریاً أو سنویاً من الشركةالعضو راتباً یتقاضى ھل  -ط
 ؟ل والعقود التي تتم لحساب الشركةفي األعما ةمباشر غیرأو  ةمباشر أي مصلحةللعضو ھل  -ي

 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 قیمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود م
    
    
     

 ال      نعم    

 ؟في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ةمباشر غیرأو  ةمباشر أي مصلحةالتي یمثلھا العضو للشخصیة االعتباریة ھل  -ك
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 قیمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود م
    
    
     

 ال    نعم      
 ال ینطبق    

 ؟مع الشركة أعمال أو عقودھل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدیري شركة لدیھا  -ل
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

  

قیمة األعمال  ال والعقودمدة األعم طبیعة األعمال والعقود اسم الشركة م
 والعقود

     
     
      

 
 ال       نعم  

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدیري شركة لدیھا التي یمثلھا العضو االعتباریة  یةھل الشخص -م
    لة:اذكر التفاصیل الكامفإذا كانت اإلجابة نعم، 

قیمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود اسم الشركة م
 والعقود

     
     
      

 
 ال     نعم     
 ال ینطبق   

  
   

 ؟مع الشركة لدیھا أعمال أو عقودمنشأة العضو أو یشارك في ملكیة یملك ھل  -ن
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

قیمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م
 والعقود

     
     
      

 ال      نعم   

 ؟مع الشركة لدیھا أعمال أو عقودمنشأة شارك في ملكیة تأو التي یمثلھا العضو االعتباریة  یةالشخصتملك ھل  -س
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

قیمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م
 والعقود

     
     
      

 
 ال     نعم    
 ال ینطبق   

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود لدیھا منشأة ھل العضو من كبار التنفیذیین في  -ع
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

قیمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبیعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م
 والعقود

     

 ال     نعم    



 
 )  ۳نموذج ( 
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  (تداول)(تداول)

 ) ۳نموذج (  

     
      
الشركة أو أي  ، أو یتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولھأو أي شركة من مجموعتھا العضو في أي عمل من شأنھ منافسة الشركةیشارك ھل  -ف

 ؟شركة من مجموعتھا
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 النشاط المنافس طبیعة العمل أو اسم الشركة م
   
   
    

 ال   نعم      

تجر في أحد فروع ت، أو أو أي شركة من مجموعتھا في أي عمل من شأنھ منافسة الشركةالتي یمثلھا العضو االعتباریة  الشخصیةتشارك ھل  -ص
 ؟الشركة أو أي شركة من مجموعتھا النشاط الذي تزاولھ

 اذكر التفاصیل الكاملة:فذا كانت اإلجابة نعم، إ
  

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   
   
    

 
 ال     نعم     
 ال ینطبق   

في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أي وعتھا ممجھي أو أي شركة من تشارك ھل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدیري شركة -ق
 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي شركة من مجموعتھاوعتھا مھي أو أي شركة من مجشركة من مجموعتھا، أو تتجر 

 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   
   
    

 
 

 ال       نعم   

في أي عمل وعتھا مھي أو أي شركة من مجتشارك عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدیري شركة التي یمثلھا العضو االعتباریة  یةھل الشخص-ر
في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي وعتھا ممجھي أو أي شركة من من شأنھ منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتھا، أو تتجر 

 ؟شركة من مجموعتھا
 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 

   

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   
   
    

 
 

 ال     نعم    
 ال ینطبق   

في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أي شركة من وعتھا مھي أو أي شركة من مجتشارك منشأة العضو أو یشارك في ملكیة یملك ھل -ش
 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي شركة من مجموعتھا وعتھامھي أو أي شركة من مج مجموعتھا، أو تتجر

 تفاصیل الكاملة:اذكر الفإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   
   
    

 
 
 
 

 ال     نعم   

ة في أي عمل من شأنھ منافس وعتھامھي أو أي شركة من مجتشارك منشأة شارك في ملكیة تأو التي یمثلھا العضو االعتباریة  یةالشخصتملك ھل -ت
 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة أو أي شركة من مجموعتھاوعتھا مھي أو أي شركة من مجالشركة أو أي شركة من مجموعتھا، أو تتجر 

 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   
   
    

 
 

 ال    نعم     
 ال ینطبق   

في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أي شركة من وعتھا مھي أو أي شركة من مجتشارك منشأة ھل العضو من كبار التنفیذیین في -ث
 ؟ركة أو أي شركة من مجموعتھافي أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشوعتھا مھي أو أي شركة من مجمجموعتھا، أو تتجر 

 اذكر التفاصیل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبیعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   
   
    

 
 ال   نعم      

 .كل فیما یخصھ  صحة البیانات الواردة في النموذجن علیة وؤالمسالتي یمثلھا العضو والشخصیة االعتباریة  العضومالحظة: یتحمل  
 
 



 
 )  ۳نموذج ( 
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  (تداول)(تداول)

 ) ۳نموذج (  
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 المنصب:                                                                                          /     /        ــخ:التاریـ
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