
































موقع   وفي  للشركة  اإللكتروني  املوقع  في  إعالن  نشر  الترشيحات  لجنة  على  ينبغي 

السوق املالية تداول وفي أي وسيلة أخرى تحددها الجهة املختصة، وذلك لدعوة 

األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة، على أن يظل باب الترشيح 

 .على األقل من تاريخ اإلعالنملدة شهر  مفتوح

ینبغى على لجنة الترشیحات نشر إعالن في املوقع اإللكتروني للشركة وفي موقع  

كانت إذا  املالیة  الجھة   السوق  تحددھا  أخرى  وسیلة  أیة  وفي  بھا  مدرجة 

الترشح في  الراغبين  األشخاص  لدعوة  وذلك  مجلس  املختصة،  لعضویة 

دة أسبوعين من تاریخ اإلعالن
م

 .اإلدارة، على أن یظل باب الترشیح مفتوح ا مل

14,4,9

يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة تقديم طلب 

واللوائح والتعليمات والتعاميم بذلك للشركة خالل املدة املحددة ووفقا لألنظمة  

السارية، وأن يرفق بطلبة تعريفا له مرققا به السيرة الذاتية واملستندات الدالة  

 .على الخبرة واملؤهالت

)جديد ( 
4.6.9

الشركات  إحدي  إدارة  مجلس  عضوية  شغل  له  سبق  الذي  املرشح  على  يجب 

الشركات التي تولي عضويتها، وأن يرفق املساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات  

بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية املجلس متضمنا املعلومات  

 التالية: 

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل عام من دورة املجلس  .أ  

حضوره    .ب ونسبة   ، بنفسه   / أصالة  العضو  حضرها  التي  االجتماعات  عدد 

 االجتماعات التي عقدها املجلس.  ملجموع

حضرها    .ج   التي  االجتماعات  وعدد  العضو،  فيها  شارك  التي  الدائمة  اللجان 

.العضو أصالة / بنفسه ، ونسبة حضوره ملجموع االجتماعات التي عقدتها اللجنة

ويجب أن يتضمن البيان توضيحا لصفة العضوية ) عضو تنفيذي / عضو غير   .د

تنفيذي / عضو مستقل (، وكذا بيان طبيعة صفة العضوية بالنسبة للشخص 

و   االعتباري   ،) عن الشخص االعتباري  أم ممثال  لجنة  )بصفته الشخصية  تقوم 

بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة من خ الل مجلس  املكافآت والترشيحات 

بتزويد   املجلس   هيئةاإلدارة  لعضوية  للمرشحين  الذاتية  بالسيرة  املالية  السوق 

اللجنة   وعلى   ، السعودية  املالية  بالسوق  املدرجة  للشركات  الهيئة  لنماذج  وفقا 

 املختصة الجهات   يرد من مالحظات واستفسارات من الهيئة أو   متابعة وتنفيذ ما

 .في هذا الشأن

)جديد (  5.6.9
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املادة بعد   املادة قبل   الرقم  م
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