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 التعريفات: ولىاملادة األ 

 املعاني الكلمات والعبارات م

 هـ.88/1/1331( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام الشركات 1

 هـ.8/6/1383( وتاريخ 33نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام السوق املالية 8

 قواعد اإلدراج املوافق عليها من مجلس هيئة السوق املالية. قواعد اإلدراج 3

-8الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ) الئحة حوكمة الشركات 3

م بناء على نظام الشركات الصادر  13/8/8311هـ املوافق 16/5/1338( وتاريخ 16-8311

هـ املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية 88/1/1331وتاريخ  3باملرسوم امللكي رقم م/

 م.83/5/8319هـ املوافق 15/9/1333وتاريخ  8319-51-3رقم 

 هيئة السوق املالية. الهيئة 5

شركة السوق املالية السعودية )تداول( أو السوق املالية السعودية بحسب ما يقتضيه  السوق  6

 السياق.

 شركة ثوب األصيل الشركة 1

 مجلس إدارة الشركة. مجلس اإلدارة 8

 مساهمي الشركة. املساهمين 9

ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس. العامةالجمعية  13
ّ
 جمعية تشك

 أ( كبار املساهمين في الشركة. العالقة وو األطراف ذ 11

 ب( أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

 وأقاربهم.ج( كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة 

 د( أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في الشركة.

اململوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو -من غير الشركات–هـ( املنشآت 

 أقاربهم.

 
ً
و( الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا
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 .فيها

 
ً
قاربهم عضوا

ٌ
ز( الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أ

 في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.

ح( شركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو 

 في الفقرة ) د( من هذا التعريف. ( أو أكثر، مع مراعاة ما ورد%5أقاربهم ما نسبته )

ط( الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير 

 في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه.

ي( أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها 

 وكبار تنفيذييها.

 الشركات القابضة أو التابعة للشركة.ك( 

ويستثنى من الفقرتين )ط( و )ي( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل 

 منهي من شخص مرخص له في ذلك.

 

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك  تابع 18

 عليه من قبل 
ً
شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل معه في كونه مسيطرا

 مباشر أو غير مباشر.

أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد  التصويت التراكمي 13

األسهم التي يملكها؛ بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم 

 تكرار لهذه األصوات.من املرشحين دون 

  حصة السيطرة 13
ً
القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا

 مع قريب أو تابع، من خالل: 
ً
 أو مجتمعا

 أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.  %33)أ( امتالك نسبة 

 .أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري  %33)ب( حق تعيين 

املبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة باألداء،  املكافآت 15

والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات 

تأدية واملصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض 

 عمله.
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 املادة الثانية: التمهيد

مجلس اإلدارة، وتطبق بنود هذه السياسة بما يتوافق مع توضح هذه السياسة معايير وإجراءات العضوية في 

عقد التأسيس والنظام األساس ي للشركة واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال الشركة دون اإلخالل بأحكام 

ملالية والئحة حوكمة الشركات والضوابط التنظيمية للشركات املساهمة نظام الشركات ونظام السوق ا

 املدرجة وقائمة املصطلحات املستخدمة في قواعد السوق واألنظمة األخرى ذات العالقة.

 املقدمةاملادة الثالثة: 

معايير العضوية في مجلس اإلدارة مع ما تتضمنه شروط و ضح هذه السياسة أهمية سياسات وإجراءات و و ت

الواجب توافرها لدى مرشحي العضوية ملجلس إدارة الشركة، باعتبار أن مجلس واملؤهالت لشروط لمن بيان 

 .اإلدارة هو املنوط به وضع نظام للحوكمة وتوفير البيئة املالئمة لتطبيقه ومن ثم متابعة ورقابة التطبيق

 ياسة العامةاملادة الرابعة: الس

بين من االختيار الشروط واألحكام التي يتم بموجبها السياسة العامة للعضوية في مجلس إدارة الشركة هي 

 ملا ،املرشحين املتقدمين لعضوية املجلس عن طريق املفاضلة بينهم
ً
( من املادة 3نصت عليه الفقرة ) وفقا

نظام الشركات والنظام األساس ي للشركة الثانية والعشرون من الئحة حوكمة الشركات، وما نص عليه كذلك 

 قواعد اإلدراج الصادرتين عن مجلس هيئة السوق املالية.والئحة حوكمة الشركات و 

 في مجلس اإلدارة وشروط العضويةمعايير  املادة الخامسة:

 عن 
ً
مراجعة الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس اإلدارة باإلضافة إلى تركيبة يكون املجلس مسؤوال

يشترط في عضو مجلس اإلدارة على و ، املجلس ككل، ويشمل ذلك تقييم مؤهالت وخبرات ومهارات األعضاء

 يلي: وجه الخصوص ما
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  سعودي الجنسية. يجب أن يكون املرشح سعودي الجنسية: -1

 الخبرة في املجاالت التالية: التمتع بقدر مناسب منالخبرة:  -0

 ما يتعلق بالتوجهات في أسواق الدين واألسهم،   -أ
ً
املحاسبة املالية ومالية الشركات، خصوصا

 بجانب إدراك مفاهيم الضوابط املالية الداخلية.

 أعمال الشركة.بتقييم ومراقبة املخاطر في املجاالت والبيئة التي تختص  -ب

 ت اإلدارة بشكل عام وفي املجاالت التي تنشط فيها أعمال الشركة.إدارة الشركات، وفهم توجها -ج

 الخبرة في املجاالت ذات العالقة بأعمال الشركة. -د

 الخبرة في األسواق العاملية، وأعراف وممارسات األعمال األجنبية. -ه

 ذو عالقة بالتخصصات التاليةعضو مجلس اإلدارة  يستحسن أن يحمل املؤهل العلمي:  -3
ً
 :مؤهال

 القانون. -أ

 بما في ذلك الخلفية املحاسبية. ،املالية -ب

 .التسويق -ج

 عمليات التشغيل الخاصة بأنشطة الشركات. -د

 ما في ذلك الخبرة العقارية.باملجاالت الرئيسية التي تعمل فيها الشركات،  -ه

 حوكمة الشركات. -و

 املوارد البشرية -ز

 إدارة املخاطر.  -ح

 األعمال املصرفية.  -ط

حتويات القوائم املالية والتقارير املالية األخرى ملفهم من الالتمتع بقدر مناسب  املعرفة والقدرة:  -4

واستقراء  ،واألنظمة واملعايير املحاسبية، وقراءة وفهم امليزانيات، وقوائم الدخل والتدفقات النقدية

 خرى لتقييم أداء الشركة.دالت املالية واملؤشرات األ ادالالت املع
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جنب التعامالت التي تنطوي على تعارض في املصالح، تيموضوعية، و وجهة نظرة بأن يقدم  االستقاللية: -5

 لضوابط هيئة السوق مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض املصالح 
ً
وفقا

  املالية في هذا الشأن.

 األزمات القصيرة والطويلة.القدرة على االستجابة والعمل في زمن قياس ي أثناء سيادة إدارة األزمات:  -6

 إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. تأن ال يكون قد تم الشرف واألمانة: -7

 من هيئة السوق املالية.  -8
ً
 أن ال يكون قد صدر ضده قرارا

 بأي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع  عدم منافسة الشركة: -9
ً
أن ال يكون مشتركا

 للضوابط التي تضعها النشاط الذي تزاوله الشركة إال بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة، 
ً
وفقا

ون ، واملادة السادسة واألربع( من نظام الشركات18مع مراعاة ما نصت عليه املادة )الجهة املختصة، و 

 .والسابعة واألربعون من الئحة حوكمة الشركات

أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود يكون له أن ال  :في املصالحعارض تعدم وجود  -12

 11التي تتم لحساب الشركة وفق املادة )
ً
( من نظام الشركات إال بترخيص من الجمعية العامة العادية ووفقا

 .الجهة املختصةللضوابط التي تضعها 

 في مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات  عضوية مجلس إدارة شركة أخرى: -11
ً
أن ال يكون عضوا

 مساهمة ُمدرجة في آٍن واحد.

يشترط ملن سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة  املوافقة الكتابية املسبقة من الجهات ذات العالقة: -10

في شركة صفيت أو تم عزله منها بأن يحصل من الجهات ذات االختصاص موافقة كتابية مسبقة قبل أن 

 يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما  االلتزام بشروط ومواد العضوية: -13

تنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساس عند ممارسته ملهام عضويته في املجلس، واالمتناع من ال

 .القيام أو املشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة
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يساهم هذا حيث  ،عند اختيار األعضاء املؤهالت العلمية والخبرة املهنية في تنوعالمراعاة التنوع:  -14

التي يحتاجها املجلس كفريق لدعم املوارد الحالية وتقديم  اتواملهارات والخبر اهب املو ير كافة توفالتنوع في 

 املوهبة للحاجات املستقبلي. 

 املوافقة على إجراء املقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات واملكافآت بالشركة. املقابلة الشخصية:-15

 مجلس اإلدارةالسمات الواجب توافرها في عضو  املادة السادسة:

 للدور الهام الذي يلعبه عضو مجلس اإلدارة في إدارة الشركة، فإنه يتطلب 
ً
 من  فيه توافرأن تنظرا

ً
عددا

واجباته اتجاه الشركة على أكمل وجه،  ةتأديمن  تمكنه -إلى جانب شروط العضوية-السمات الشخصية 

بمراعاة املادة التاسعة والعشرون من الئحة الحوكمة، يشترط توافر عدة سمات في عضو مجلس اإلدارة، و 

 منها على وجه الخصوص ما يلي:

وقوة الشخصية في تعامالت العضو املهنية  ،والنزاهة ،األخالقية العالية املعايير النزاهة واملسؤولية:-1

بدقة وعمق، وتوجيه األسئلة الثاقبة والتعبير عن التحفظات مناقشة املسائل القدرة على والشخصية، و 

وعدم التصويت لصالح ما يعترض عليه، وإظهار بصمات الذكاء والحكمة والتفكير في القرارات املتخذة، 

 واالستعدادات لتحمل تبعات املساءلة عنها.

 في التعامل مع اآلخرين،  الثقة:-0
ً
 وداعما

ً
 ومسؤوال

ً
االنفتاح على آراء و ام اآلخر، والصراحة احتر و أن يكون ثابتا

 اآلخرين والرغبة في اإلصغاء لها.

فنون القيادة واملهارات الالزمة، ودعم ذلك بسجل أداء تحفيزي عال يتمتع به املوهوبون امتالك القيادة:  -3

 عادة.

ية لجان املجلس االستعداد التام والرغبة بالوفاء بمتطلبات عضو االلتزام بواجباته كعضو في املجلس: -4

 : -على سبيل املثال ال الحصر- وتشمل، بكفاءة
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الحضور واملشاركة في كل اجتماعات مجلس اإلدارة، واجتماعات لجان املجلس التي هو  .أ

 .عضو فيها

 .االستعداد الدائم للمساعدة في التحضير لكل اجتماع واملشاركة فيه بفاعلية .ب

 .لتقديم النصح واالستشارةإبداء الرغبة في الحضور لإلدارة عند الطلب  .ج

 .تحمل كافة املسؤوليات فيما يتعلق بأعمال الشركة .د

عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها اإلفصاح  .ه

 التابعة.

م واملعرفة: -5
ّ
تؤثر  املسائل الهامة التيوعلى وجه الخصوص تلك تطوير التعليم وال الرغبة فيالرغبة في التعل

على الشركة )بما في ذلك التشغيل والتكنولوجيا ومعلومات السوق(، وأدوار أعضاء املجلس ومسؤولياتهم 

 جه أعضاء املجلس(. ا)بما في ذلك املبادئ القانونية العامة التي تو 

 ة: إجراءات العضوية في مجلس اإلدارةبعاملادة السا

 فترة تقديم طلبات الترشح هلعضوية املجلس، واعتمادموافقة مجلس اإلدارة على فتح باب الترشح بعد 

للتصويت على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة متى اقتضت القواعد أو وذلك  ،امةوجدول أعمال الجمعية الع

 ، وذلك وفق اإلجراءات التالية:ظروف الحال لذلك

في املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني  لعضوية مجلس اإلدارة فتح باب الترشحعن  اإلعالن -1

 مدة شهر على األقل من 
ً
للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، على أن يظل باب الترشح مفتوحا

  .تاريخ اإلعالن

 القيام بما يلي:أو ترشيح شخص آخر لعضوية مجلس إدارة الشركة الترشح الراغبين في املساهمين على  -2

  .ترشحالفي  بالرغبةالتقدم بطلب )إخطار( إلدارة الشركة  -أ

 ( الصادر من هيئة السوق املالية واملمكن الحصول عليه من موقع الهيئة.3تعبئة نموذج رقم ) -ب
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 الطرق التالية: بإحدىعلى املرشحين تقديم طلباتهم للشركة  -ج

  الشركةالحضور ملقر. 

  :عناية لجنة الترشيحات واملكافآت. 11386الرياض:  83836بالبريد ص.ب 

  اإللكتروني: بالبريدaalomar@alaseel.com 

 .إرفاق صورة من مؤهالته وخبراته في مجال أعمال الشركة 

 بهاعلى املرشحين  -3
ً
 :ةالوثائق التالي أن يقدموا طلباتهم مرفقا

 باألعمال واإلنجازات الهامة والكبيرة التي حققها املرشح في  -أ
ً
 منفصال

ً
عضوياته في مجالس سجال

اإلدارات التي شغلها أو في الوظائف التنفيذية واإلدارية العليا التي تقلدها خالل عشر سنوات 

 سابقة، والعمل الحالي.

وخطاب موثق من كل شركة يشتمل على  ،ن بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها وفتراتهاابي -ب

فترة العضوية وعدد جلسات كل دوره ونسبة حضور العضو لتلك الجلسات واللجان املنبثقة من 

املجلس املشترك فيها العضوية ونسبة حضوره بها، وملخص النتائج املالية التي حققتها الشركات التي 

 ورة.تولى عضوية مجالس إدارتها خالل كل سنة من سنوات الد

 بيان بالشركات املساهمة التي ال يزال يتولى عضويتها. -ج

 بيان بالشركات التي يشترك في إداراتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة. -د

 ،املؤسساتو  اتوالسجل التجاري للشرك إن وجدت(،العائلة )بطاقة  /صورة بطاقة الهوية الوطنية -هـ

 شخصية له. شمسيةوثالث صور  ،وأرقام االتصال الخاص باملرشح

 مدة ألية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.تعميتعين على املرشح أن يقدم ترجمة عربية  -4

 به عدد  ،للعضوية باملرشحين املؤهليندراسة الطلبات من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت  -5
ً
وموضحا

ومبررات التوصية باألعضاء  ،ع عليهم االختيار املبدئي للمقابالت الشخصيةاملتقدمين للعضوية ومن وق

 .، والتوصية بذلك ملجلس اإلدارةاملؤهلين لشغل العضوية
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 لتوصيات  -6
ً
الدعوة لجمعية عمومية عادية للتصويت على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الشاغرين وفقا

الحصول على موافقة الجهات املختصة على  مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات واملكافآت، وذلك بعد

 ذلك.

درجة لهيئة السوق املالية بعد استكمال  -7
ُ
يتم إرسال النموذج الخاص بعضوية مجالس إدارة الشركات امل

 اإلجراءات املشار إليها أعاله.

 نتخاب أعضاء مجلس اإلدارةاملادة الثامنة: ا

املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو  تعلن الشركة في املوقع االلكتروني للسوق معلومات عن -1

 لخبرات املرشحين 
ً
توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك املعلومات وصفا

ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه 

 وني.املعلومات في مركزها الرئيس وموقعها االلكتر

مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز استخدام حق  أعضاء يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب -8

 التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.

يقتصر التصويت في الجمعية العامة على املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن  -3

 .( من هذه املادة1معلوماتهم وفق الفقرة )

 ذنفا: االعتماد والةتاسعلااملادة 

 م
ً
وتبلغ لألطراف املعنية، ويقوم مجلس  ،من الجمعية العامة ن تاريخ اعتمادهايعمل بهذه السياسة اعتبارا

 ملا تقتضيه الحاجة وبناًء على توصية من لجن
ً
، وال ة الترشيحات واملكافآتاإلدارة بمراجعة هذه السياسة وفقا

 .الجمعية العامةتعدل إال بموافقة 


