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  أوالً: تمهيد:

هيئة الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس ) من ٢٢) من المادة (٣الفقرة (استناداً إلى ما نصت عليه 
م بناًء ١٣/٠٢/٢٠١٧هـ الموافق ١٦/٠٥/١٤٣٨) وتاريخ ٢٠١٧ – ١٦ – ٨السوق المالية بموجب القرار رقم (

سياسات هـ، فقد تم إعداد ٢٨/٠١/١٤٣٧) وتاريخ ٣على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 
ام الشركات والضوابط واالجراءات دارة بما يتوافق مع متطلبات نظاإلومعايير وإجراءات العضوية في مجلس 

  .التنفيذية والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام األساسي للشركة
  

هـ ١٣/٠٤/١٤٣٩بتاريخ  ألحداصدرت هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة يوم 
 ن مجلس اإلدارة.بناًء على اقتراح م م٣١/١٢/٢٠١٧الموافق 

  
  ثانياً: الهدف من السياسة:

ومعايير إجراءات العضوية في مجلس اإلدارة إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة تهدف سياسة 
 .لعضوية مجلس اإلدارة، مبينة فيها الشروط والمعايير واإلجراءات المتبعة عند االختيار وكيفية انتخابهم

  
ً لثثا  :دارةاإل مجلس في العضوية ومعايير سياسات: ا
 أو معسراً  يكون وأال واألمانة، بالشرف مخلة بجريمة إدانته سبق قد المجلس لعضوية المرشح يكون أال .١

 ً ً  المجلس لعضوية صالح غير أصبح أو مفلسا  ة.المملك في سارية تعليمات أو نظام ألي وفقا
 السوق في مدرجة مساهمة شركات خمس من أكثرمجلس إدارة  عضويةاإلدارة  مجلسو عض يشغل الأ .٢

 د.واح آن في المالية
 يجب أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر. .٣
يجب أن يتمتع العضو المستقل باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض  .٤

 الئحة الحوكمة.) من ٢٠االستقالل المنصوص عليها في المادة (
 الالزم، واالستقالل والمهارة والمعرفة الخبرة فيهم تتوافر ممن المهنيةة الكفاي ذوي من المرشح يكون أن .٥

 ر.واقتدا بكفاءة مهامه ممارسة من يمّكنه بما
ً وليس ما يحقق  .٦ أن يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموما

 المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في المجلس.مصالح 
 يؤدي بما الصالحيات لمنحه تؤهل قيادية بمهارات يتمتع بأن وذلك القيادة على القدرة المرشح في تتوافر أن .٧

 ة.المهني واألخالق بالقيم والتقيد الفاعلة اإلدارة مجال في الممارسات أفضل وتطبيق األداء تحفيز إلى
 ومستوى المناسبة، والشخصية المهنية، والمهارات العلمية، المؤهالت فيه تتوافر بأن وذلك :الكفاءة .٨

 أو االقتصاد أو باإلدارة أو والمستقبلية الحالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العملية والخبرات التدريب،
 ب.والتدريم التعل في الرغبة عن فضالً  الحوكمة، أو القانون أو المحاسبة
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 القرار، اتخاذ في والسرعة واإلدارية، والقيادية، الفنية، القدرات فيه تتوافر بأن وذلك :التوجيه على القدرة .٩
 والتخطيط االستراتيجي التوجيه على قادراً  يكون وأن العمل، بسير المتعلقة الفنية المتطلبات واستيعاب

 ة.الواضح المستقبلية والرؤية
 ا.وفهمهم المالية والتقارير البيانات قراءة على قادراً  يكون بأن وذلك :المالية المعرفة .١٠
ر وتواف واختصاصاته، مهامه ممارسة عن يعرقله صحي مانع لديه يكون ال بأن وذلك :الصحية اللياقة .١١

 ل.فاع بشكل مهامه ألداء الالزمة والمهنية الشخصية المقومات
 بمصالح واالهتمام ايةنوالع والوالءة واألمان الصدق يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ .١٢

 :يلي ما الخصوصه وجى عل ذلك في ويدخل الشخصية،ه مصلحتى عل وتقديمها والمساهمين الشركة
 لها يفصح وأن صادقة، يةنمه عالقة بالشركة اإلدارةس مجل عضو عالقة تكون بأن وذلك :الصدق  )أ

 ة.التابعا شركاته إحدى أو الشركة مع عقد أو صفقة أي فيذنت قبل مؤثرة معلومات أي عن
 المصالح، في تعارضى عل طوينت التي التعامالت اإلدارةس مجل عضو بنيتج بأن وذلك :الوالء  )ب

 ة.الالئح هذه في المصالح بتعارض الخاصة األحكام ومراعاة التعامل، عدالة من التحقق مع
 المالية السوق ونظام الشركات نظام في الواردة والمسؤوليات الواجبات بأداء وذلك :واالهتمام ايةنالع  )ج

 ة.العالق ذات األخرى واألنظمة األساس الشركة ونظام فيذيةنالت ولوائحهما
 المطلوبة لالحتياجات الترشيح في األولوية ومنح العملية، والخبرة العلمي التأهيل في التنوع مراعاةينبغي  .١٣

 س.المجل لعضوية المناسبة المهارات أصحاب من
 كعضو للعمل ألهليته فقدانه حال في المجلس، في مدته نهاية قبل يستقيل أن المجلس عضو على يجب .١٤

 ألداء الالزمين الجهد أو الوقت تخصيص على قدرته عدم أو أعماله، ممارسة عن عجزه أو المجلس،
 ترخيص على الحصول في بالخيار العضو فيكون المصالح تعارض حالة في أما المجلس، في مسؤولياته

 ه.استقالت تقديم أو سنة كل يجدد العامة الجمعية من
  

 ً   :: إجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارةرابعا
يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته  .١

  .في رأس المال
ح يالترشفتح باب إعالن ونشر تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة  .٢

المالية (تداول) وعلى الموقع اإللكتروني لكتروني للسوق الموقع اإلعلى لعضوية مجلس إدارة الشركة 
الترشح لعضوية مجلس  ن فيوفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة األشخاص الراغبيللشركة 
 ، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.اإلدارة

تعلن الشركة في الموقع اإللكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو  .٣
معلومات في مركزها الرئيس ، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه التوجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة

  وموقعها االلكتروني.
٤.  ً للمعايير  تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصياتها لمجلس اإلدارة بشأن الترشح لعضوية المجلس وفقا

 ة.الموضحة في هذه السياس
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لعضوية مجلس اإلدارة أن يتقدم بطلب ترشيحه للشركة خالل  نفسه حيرشمن يرغب في تعلى كل يجب  .٥
 ً   به ما يلي: فترة الترشح المعلنة مرفقا

  طلب الترشح لعضوية المجلس مقدم لعناية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت.  )أ
تعبئة نموذج هيئة السوق المالية والخاص بـالسيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة   )ب

 درجة والذي أعد لهذا الغرض والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية.مساهمة م
يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من  .٦

 حاالت تعارض المصالح التي تشمل:
لحساب الشركة التي يرغب في وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم   )أ

 الترشح لمجلس إدارتها.
 اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.  )ب

يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية المجلس إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس  .٧
 إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

على المرشح الذي سبق له شغل عضوية المجلس الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة يجب  .٨
 الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

 .عدد اجتماعات المجلس التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة 
 ة حضوره لمجموع االجتماعات.عدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسب 
  اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل

كل سنة من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع 
 االجتماعات.

 و عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أ .٩
ً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن  .١٠ يجب توضيح طبيعة صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحا

 شخص اعتباري.
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد هيئة السوق المالية بالسير  .١١

الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقاً لنموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة 
ضافة إلى أي نسخ من إخطارات الترشيح ، باإلالربط اإللكتروني للهيئةمن خالل نظام شركة مساهمة مدرجة 

 ومرفقاتها.
المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن  على العامة الجمعية في التصويت يقتصر .١٢

 .معلوماتهم
  يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من خالل التصويت التراكمي. .١٣
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 ً   :: المركز الشاغر في المجلسخامسا
شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن إذا  .١

وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع  ،يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية
 لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

 ار وهيئة السوق المالية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين.يجب أن تبلغ وزارة التجارة واالستثم .٢
دنى المنصوص دارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإل .٣

وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية العامة لالنعقاد األساس للشركة عليه في نظام الشركات أو النظام 
 ن يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.ستي خالل

  
  اً: انتهاء العضوية:سادس

١.  ً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بسبب الوفاة أو االستقالة أو  تنتهي عضوية عضو المجلس وفقا
إذا أدين بجريمة مخلة للشرف واألمانة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء 

بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل  المجلس أو
بب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو المجلس أن يستقيل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب لس

 قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار. وإال كان مسؤوالً 
يجوز للجمعية العامة بناًء على توصية من المجلس إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة  .٢

  لمجلس دون عذر مشروع.اجتماعات متتالية ل
  

  اً: أحكام ختامية:سابع
تخضع السياسة للمراجعة السنوية وذلك كجزء من مراجعة حوكمة الشركة أو عند صدور تعليمات أو لوائح  .١

  جديدة تتعلق باللجنة من الجهات المختصة.
 ويتم االلتزام بأحكامها فور اعتمادها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة. السياسةيعمل بهذه  .٢
 على موقع الشركة اإللكتروني. السياسةتنشر  .٣
بموجب توصية من لجنة الترشيحات  اقتراح من مجلس اإلدارةبمتى ما دعت الحاجة لذلك  السياسةتعدل هذه  .٤

  لمساهمي الشركة. ، ويصدر بموجبه قرار من الجمعية العامةوالمكافآت
  


