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 استبـيان عن المؤسـسين
 

 )يعبأ من قبل كل مؤسس(
  

       اسم الشركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢

 
  :معلومات شخصية: أوالً
 

       االسم الرباعي

       نوع ورقم الهوية

       الوظيفة المقترحة لدى الشركة

        الحاليالعنوان

 تاريخ ومكان الميالد
 ) بما في ذلك المدينة والمنطقة(

      

       الجنسية

 
 
 :المؤهالت العلمية والمهنية وسنة الحصول عليها

 
 العام الجهــة المـؤهـــل رقم
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 : الملكية في شركات أخرى:ثانياً

 

 :ت األخرى نسبة ملكية الشركا-١
 

 عنوان الشركة نشاط الشركة% نسبة الملكية اسم الشركة م
١                         
٢                         
٣                         
٤                         
٥                         
٦                         
٧                         
٨                         
٩                         
١٠                        

 
 
ُ أذكر الشركات التي تشغل فيها منصب عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً حالياً فيها، – ٢

 . مع ذكر التواريخ
 
 ملتاريخ بداية الع نوع المنصب اسـم الشركة م
١                   
٢                   
٣                   
٤                   
٥                   
 

 



 ٤

هل أنت مؤسس أو عضو مجلس إدارة أي شركة مصرح لها اآلن أو طلبت ترخيصاً   -٣
 ؟لممارسة نشاط التأمين

   

 نعم
  ال

 

 .اصيلفاذكر التف، إذا كانت اإلجابة نعم
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

 
 بعالقة عمل ٣ و٢ هل ترتبط أي شركة من الشركات المذكورة في اإلجابة على األسئلة -٤

 ؟تجاري مع هذه الشركة
   

 نعم
  ال

 

 .للتفاصيا فاذكر، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

 
 

 :النزاهة و المالئمة: ثالثاً
 

 هل سبق أن ُحكم عليك بارتكاب جريمة ُمخلّة بالشرف أو األمانة أو مخالفة لألنظمة – ١
      . في المملكة أو في أي بلد آخرحواللوائ

   

 نعم
  ال

 

، أذكر البلد الذي ُحكم عليك فيه ونوع المخالفة أو الجريمة وتاريخ "نعم"إذا كان الجواب 
 .اإلدانة والعقوبة التي صدرت بحقك

•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    



 ٥

 
 تسوية فـي إجـراءات مدنيـة مرتبطـة          رار ق  قضائي أو   هل سبق أن صدر بحقك حكم      -٢

باالستثمار أو األعمال التجارية أو المالية أو سوء سلوك أو اختالس أموال في المملكة              
 ؟أو أي بلد آخر

   

 نعم
  ال

 

 . أذكر التفاصيل، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

 
 الستجواب أو تحقيق) سواًء في المملكة أو في أي مكان آخر( هل سبق لك أن تعرضت -٣

 ؟ حكومية أو غير حكومية،أي جهة إدارية     أو إجراء تأديبي من قبل 
   

 نعم
  ال

 

 .يلأذكر التفاص، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

 
أن ُحذرِّت ) سواًء في المملكة أو في أي مكان آخر، علناً أو بشكل سري( هل سبق لك -٤

ُأخذ عليك تعهداً بعدم القيام بعمل معين أو انتُقدت علناً أو كنت خاضعاً لحكم قضائي  أو
  ؟ من جهة إشرافية أو هيئة مهنية تتبع لها أو كنت تتبع لها ادعاءعلى بناًء

   

 نعم
  ال

 

 .أذكر التفاصيل، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    



 ٦

ؤسسة تـم رفـض قبـول تسـجيلها أو           هل سبق لك أن كنت مرتبطاً بأي شركة أو م          -٥
أو ألغي أو سحب    ، عضويتها أو منحها ترخيص مزاولة تجارة أو عمل تجاري أو مهني          

) إشرافية( قبل هيئة تنظيمية     أو ُعزلت من  ، أو أوقف تسجيلها أو عضويتها أو ترخيصها      
           ؟حكومية في المملكة أو في أي بلد آخرأو 

   

 نعم
  ال

 

 .إذا كان الجواب بنعم، أذكر التفاصيل
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

 
 هل سبق لك أن ُمنعت من حق ممارسة عمل تجاري أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيالً -٦

 المملكة أو في أي بلد آخر؟أو تفويضاً نتيجة إللغاء الترخيص أو التسجيل في 
   

 نعم
  ال

 

 .أذكر التفاصيل،       إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

 
ة تعرضت لإلفالس  هل سبق لك أن كنت مديراً أو شريكاً أو مرتبطاً بإدارة منشأة تجاري-٧

 أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كان لك تحت التصفيةأو التصفية أو الوضع 
 ؟عالقة بهذه المنشأة أو خالل عام واحد من هذه العالقة

  
   

 نعم
  ال

 

 .أذكر التفاصيل، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    



 ٧

•    ..................................................................................................    
 

  هل سبق لك أن فصلت أو طُلب منك االستقالة أو استقلت من وظيفة وكيل أو وصي أو -٨
   ؟     وظيفة مشابهة في المملكة أو أي بلد آخر

   

 نعم
  ال

 

  .أذكر التفاصيل، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

 
 ؟دت من أهليتك للعمل بصفة إدارية هل سبق لك أن ُجرِّدت من أهلية العمل كمدير أو ُجرِّ-٩

   

 نعم
  ال

 

 . أذكر التفاصيل، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

  
  هل سبق لك أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر مـن                -١٠

  لك أن أبرمت أي ترتيب مصـالحة أو        حكمة في المملكة أو في أي مكان آخر أو سبق         م
 ؟دائنيك خالل العشرة األعوام الماضية معتسوية 

        
   

 نعم
  ال

 

 .أذكر التفاصيل، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    



 ٨

 
 هل سبق أن ُحكم عليك باإلفالس من قبل محكمة في المملكة العربية السعودية أو في -١١

  ؟و سبق لك أن تقدمت بطلب إعالن إفالسكمكان آخر أ أي
   

 نعم
  ال

 

 .التفاصيل أذكر، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

 
 

 : معلومات أخرى: رابعاً
 

 إذا كانت ؟لشركة باسمك أو باسم طرف له صلة بك كم عدد األسهم التي تملكها بهذه ا-١
 .األسهم باسم طرف له صلة بك أذكر األسماء

•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

 
في هذه الشركة والتي تهمك ) غير المملوكة لك أو لطرف له صلة بك (  كم عدد األسهم -٢

   ؟ك من حيث االنتفاعأو تهم طرف له صلة ب
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    

 
 ؟ هل تملك أو يملك أي طرف له صلة بك أي أسهم في هذه الشركة كوصي أو وكيل-٣

   

 نعم
  ال

 

 .أذكر التفاصيل، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    



 ٩

•    ..................................................................................................    
 
 تعود لحساب ٣ و ٢ و١ هل أي من األسهم في هذه الشركة المذكورة في إجابة األسئلة -٤

  ؟أو مرهونة قانونياً، طرف ما
   

 نعم
  ال

 

 .صيلأذكر التفا، إذا كان الجواب بنعم
•    ..................................................................................................       
•    ..................................................................................................    
•    ..................................................................................................    
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 "إقرار وتعهد: "خامساً
 

ُأقّر بموجب هذا أنني قد اطلعت وقرأت نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح التنفيذية المرفقة 
أية معلومات غير صحيحة أو مضللة للمؤسسة أو ألي جهة أو ألي شخص طبيعي وأعلم أن تقديم ، به

مباالة أو العدم لأو اعتباري حول ممارسة األعمال التجارية في المملكة، سواًء كان ذلك عن علم أو 
التقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولوائحه 

فيذية، وُأقّر أيضاً أن إجاباتي على هذا االستبيان هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة، وأنه ليس هناك التن
أية معلومات أخرى هامة وذات عالقة لم يتم اإلفصاح عنها من خالل اإلجابة على أسئلة هذا االستبيان، 

 من شأنها أن تؤثر على دقة كما ُأقّر بأنني سوف أقوم بإخطار المؤسسة بأية معلومات أو تغُيرات هامة
 يوماً من حصولي على تلك المعلومات ٢١واكتمال إجاباتي على هذا االستبيان وذلك خالل مدة أقصاها 

 وفي حالة مخالفتي لذلك سوف أكون عرضة ألي عقوبة يقررها النظام والئحته ،أو من حدوث التغّير
 .التنفيذية

 
 .......................................................................................   :االسم
  .................................................................................... :التوقيع
 ...................................................................................  :الوظيفة
 م٢٠     /     /      :هـ  الموافق١٤      /     /     :التاريخ

 
 

 مصادقة الشركة
 

 ................................................................................:  اسم الشركة
 ...........................................................................: مفوض الشركة

 ..........................................................................................: ظيفةالو
 .........................................................................................:  التوقيع
 م٢٠     /     /      :هـ  الموافق١٤      /     /     :التاريخ

 
 


