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 اإلدارة جملس يف العضوية وإجراءات ومعايري سياسات

 :متهيد

إدارة شركة األعمال  جملس يف للعضوية وحمددة واضحة وإجراءات معايري وضع إىل السياسات هذه تهدف

 الئحةحوكمة من والعشرون الثانية املادة ( من3الشركة(، وذلك تطبيقُا ألحكام الفقرة )يرية الغذائية )التطو

-16-8رقم ) القرار مبوجب املالية السوق هيئة جملس عن السعودية الصادرة العربية اململكة يف الشركات

 م.13/2/2017هـ املوافق 16/5/1438( وتاريخ 2017

 :ارةاإلد جملس تكوين :أوال

 :ما يلي اإلدارة جملس تكوين يف يراعى

 األساس النظام يف ورد مبا إخالل دون ،نشاطها وطبيعة الشركة حجم مع أعضائه عدد تناسب (1

 .للشركة

 .التنفيذيني غري األعضاء من أغلبيته تكون أن (2

 .أكثر أيهما اجمللس، أعضاء ثلث عن أو عضوين، عن املستقلني أعضائه عدد اليقل أن (3

 :اإلدارة جملس أعضاء تعيني ثانيا:

 .عشر أحد على واليزيد ثالثة عن اليقل أن على اإلدارة، جملس أعضاء عدد األساس الشركة نظام ُيحدد (1

 نظام ينص مل ما انتخابهم إعادة وجيوز سنوات، الث ث للمدة اإلدارة جملس أعضاء العامة اجلمعية تنتخب (2

 .ذلك غري ىاألساس عل الشركة

 .واحد آن يف السوق يف مدرجة مساهمة شركات عضويةمخس اإلدارة جملس عضو يشغل ال أن يشرتط (3

 خالل عضويتهم وصفات اإلدارة جملس أعضاء بأمساء املالية السوق هيئة بإشعار الشركة إدارة تقوم (4

 على تطرأ تغيريات وأي أقرب أيهما تعيينهم تاريخ من أو اإلدارة جملس دورة بدء من تاريخ عمل أيام مخسة

 .التغيريات حدوث من تاريخ  عمل أيام مخسة خالل يتهمعضو

 :اإلدارة جملس عضوية شروط :ثالثا

 األداء حتفيز إىل يمبا يؤد الصالحيات ملنح وتؤهله قيادية مبهارات يتمتع بأن وذلك :القيادة على القدرة (1

 .ةاملهني واألخالق بالقيم والتقيد الفعالة إلدارةا جمال يف املمارسات أفضل وتطبيق

 ومستوى املناسبة، والشخصية املهنية، واملهارات العلمية، املؤهالت فيه تتوفر بأن ذلكو :الكفاءة (2

 أو األقتصاد أو باإلدارة أو واملستقبلية احلالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العلمية واخلربات التدريب،

 .والتدريب التعلم يف الرغبة عن فضال احلوكمة، أو القانون أو احملاسبة
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 القرار، اختاذ يف والسرعة الفنية،القيادية،واإلدارية، القدرات فيه تتوفر بأن وذلك  :التوجيه على القدرة (3

 والتخطيط ياالسرتاتيج التوجيه علىقادرا  يكون وأن العمل، بسري املتعلقة الفنية املتطلبات واستيعاب

 .الواضحة املستقبلية والرؤية

 .وفهمهما املالية والتقارير البيانات قراءة على ر قاد يكون بأن ذلكو :املالية املعرفة (4

 .واختصاصاته مهامه ممارسة عن يعوقه صحي مانع لديه اليكون ألن ذلكو :الصحية اللياقة (5

 والرتشيحات املكافآت جلنة توصية اإلدارة جملس أعضاء انتخاب عند تراعي أن العامة اجلمعية وعلى

 .املادة هذه يف ورد ما وفق فعال بشكل مهامهم ألداء لالزمةا واملهنية الشخصية املقومات وتوافر

 :الشركة إدارة جملس يف العضوية جراءات: إرابعًا

 الرتشيح باب فتح عن لإلعالن للشركة التنفيذية اإلدارة مع التنسيق والرتشيحات املكافآت جلنة تتوىل (1

 . الشركات حكومة والئحة الشركات لنظاموفقا  إدارة جملس لعضوية

 للسياسات توصيتها جمللس اإلدارة بشأن الرتشيح لعضوية اجمللس وفقًا والرتشيحات املكافآت جلنة تقدم (2

  .ذكرها املتقدم واملعايري

 إلدارة إخطار مبوجب رغبته إعالن الشركة إدارة جملس لعضوية نفسه ترشيح يرغب من على جيب (3

 أن وجيب السارية، والقرارات والتعميمات للوائحوا ةألنظم يف عليها املنصوص داملدد واملواعي وفق الشركة

 . العملية وخرباته ومؤهالته، الذاتية سريته حيث منباملرشح   تعريفا اإلخطار هذا يشمل

 وتاريخ عدد بيان املساهمة الشركات إحدىإدارة  جملس عضوية شغل له سبق الذي املرشح على جيب (4

 .عضويتها توىل اليت تإدارات الشركا جمالس

من إدارة  بيانًا الرتشيح بإخطار يرفق أن الشركة إدارة جملس عضوية شغل له سبق الذي املرشح على جيب (5

 :التالية املعلوماتالشركة عن أخر دورة توىل فيها عضوية اجمللس متضمنا 

 . الدورة سنوات من سنة كل خالل متت اليت اإلدارة جملس اجتماعات عدد •

  االجتماعات جملموع حضوره ونسبة أصالة، العضو حضرها اليت االجتماعات عدد •

 اللجان تلك من جلنة كل عقدتها اليت االجتماعات وعدد العضو، فيها شارك اليت الدائمة اللجان •

 جمموع إىل حضوره ونسبة حضرها، اليت االجتماعات وعدد الدورة، تمن سنوا سنة كل خالل

 .االجتماعات

 . مستقل عضو أو تنفيذي غري عضو أو تنفيذي ضوالع كان إذا ما أي العضوية، صفة توضيح جيب •

بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن  االعضو مرتشح كان إذا ما العضوية،أي طبيعة توضيح جيب •

 شخص اعتباري. 

 بالسري املالية السوق هيئة بتزويد للشركة التنفيذية اإلدارة مع بالتنسيق والرتشيحات املكافآت جلنة تقوم (6

 إدارة جملس لعضوية للمرشح الذاتية السرية نموذجلً وفقا الشركة إدارة جملس ضويةلع الذاتية للمرشحني

 .السعودية املالية السوق يف مدرجة مساهمة شركة
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  . مرشح أي حول املختصة اجلهات من ترد مالحظات أي تنفيذ والرتشيحات املكافآت جلنة على جيب (7

 املتقدم واإلجراءات واملعايري للسياسات وفقًا سهمأنف رشحوا من على العامة اجلمعية يف التصويت يقتصر (8

 .ذكرها

 :املصاحل تعارض عن املرشح إفصاح: خامسًا

 من أي عن العامة وللجمعية للمجلس يفصح أن اإلدارة جملس لعضوية نفسة ترشيح يف يرغب من على

 - :وتشمل املالية، السوق هيئة من املقررة االجراءات وفق املصاحل تعارض حاالت

 .الشركة حلساب تتم اليت والعقود األعمال يف مباشرة غري أو مباشرة مصلحة ودوج (1

 .تزاوله الذي النشاط فروع أحد يف منافستها أو ، الشركة منافسة شأنه من عمل يف اشرتاكه (2

 :النفاذ اريخ: تسادسًا

 .العامة اجلمعية من إجازتها تاريخ من السياسات بهذه يعمل


