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 املادة األوىل: تعريفات
املعاين  والعبارات الواردة أدانه مع مراعاة التعريفات الواردة يف الئحة مصطلحات السوق والئحة حوكمة الشركات املعدلة، يكون للكلمات

 املبينة جبانب كل منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك.

 للتأمني التعاوين. األهلية: شركة احتاد اخلليج الشركة 
 سياسات ومعايري وإجراءات عضوية جملس اإلدارة.السياسة : 
 للتأمني التعاوين. األهلية: جملس إدارة شركة احتاد اخلليج اجمللس 
 املالية.: هيئة السوق اهليئة 
 السوق املالية السعودية.السوق : 
 هـ.28-1-1437واتريخ  (3: نظام الشركات الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام الشركات  
 للتأمني التعاوين. : النظام االساسي لشركة إحتاد اخلليجنظام الشركة األساس 
 بتاريخ8-16-2017السوق املالية مبوجب القرار رقم  : الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الئحة حوكمة الشركات 

 وأية حتديثات الحقة 1438/05/16هـ املوافق 2017/02/13.م
 للتأمني التعاوين. األهلية: رئيس جملس إدارة شركة احتاد اخلليج الرئيس 
 عضو جملس إدارة الشركة.العضو : 
 أمني سر جملس إدارة الشركة.أمني السر : 
 األشخاص املنوط هبم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقرتاح القرارات االسرتاتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذيكبار التنفيذيني : 

 ونوابه واملدير املايل.
 عضو جملس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة وال يشارك يف األعمال اليومية هلا.العضو غري التنفيذي : 
 الستقالل ا جملس إدارة غري تنفيذي يتمتع ابالستقالل التام يف مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض : عضوالعضو املستقل

 املنصوص عليها بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.
 ن م اإلدارة أو اللجان ويكون: حدوث أو وجود مصلحة مباشرة أو غر مباشرة ، ألي مرشح للعضوية يف جملس تعارض املصاحل

 شأن تلك املصلحة التأثري يف مسامهة العضو املعين برأيه املعرب عن وجهة نظره املهنية.
 

 املادة الثانية: متهيد
سامهة سعودية، م شركة –للتامني التعاوين  األهليةمت إعداد سياسة ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس إدارة شركة احتاد اخلليج  -1

 .ونظام الشركة األساس لنظام الشركات ولوائحه التنفيدية والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املاليةوفقا 
 اإلدارة. جملس حتدد هذه السياسة ضوابط وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة وسياسة الشركة املتبعة عند تعيني أعضاء  -2
ارة وفقاً ألحكام اإلد ل مساهم يف الشركة يف ترشيح نفسه أو غريه لعضوية جملسال خيل ما ورد يف هذه الالئحة من أحكام حبق ك -3

 نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
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وال  –كافآت وامل بناً ء على اقرتاح من جلنة الرتشيحات –ال يتم تعديل هذه السياسة إال بناً ء على توصية من جملس اإلدارة  -4
ت املختصة الصادرة من اجلها العامة للشركة، ما مل تتضمن األنظمة واللوائح والتعليمات يسري التعديل أال بعد موافقة اجلمعية

 غري ذلك
 

 املادة الثالثة: اهلدف من الالئحة
دارة الشروط اإل واضحة وحمددة توضح ملسامهي الشركة واملرشحني لعضوية جملس وإجراءاتهتدف هذه الالئحة إىل وضع معايري  -5

 املتبعة عند اختيار أعضاء جملس اإلدارة من قبل اجلمعية العامة للمسامهني.واملعايري واإلجراءات 
 

 املادة الرابعة: حق املساهم يف الرتشح
أرس املال عند  يف حيق لكل مساهم يف الشركة ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية جملس اإلدارة، وذلك يف حدود نسبة ملكيته

 الحكام هذه الالئحة.توافر شروط العضوية وفقاً 
 

 املادة اخلامسة: معايري وشروط عضوية جملس اإلدارة
ا كمكنه من ممارسة مب يشرتط أن يكون عضو جملس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم اخلربة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم

 ص ما يلي:مهامه بكفاءة واقتدار، وجيب أن تتوافر فيه على وجه اخلصو 
بيق أفضل املمارسات وتط : وذلك أبن يتمتع مبهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات مبا يؤدي إىل حتفيز األداءالقدرة على القيادة -1

 يف جمال اإلدارة الفعالة والتقيد ابلقيم واألخالق املهنية.
اخلربات العملية و  والشحصية املناسبة، ومستوى التدريب،: وذلك أبن تتوافر فيه املؤهالت العلمية، واملهرات املهنية، الكفاءة -2

رغبة يف القانون أو احلوكمة، فضالً عن ال ذات الصلة أبنشطة الشركة احلالية واملستقبلية أو ابإلدارة أو االقتصاد أو احملاسبة أو
 التعلم والتدريب.

استيعاب املتطلبات و  ، واإلدارية، والسرعة يف اختاذ القرار،وذلك أبن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية القدرة على التوجيه: -3
 .ةوالرؤية املستقبلية الواضح والتخطيطاتيجي الفنية املتعلقة بسري العمل، وأن يكون قاد ًار على التوجيه االسرت 

 : وذلك أبن يكون قاد ًار على ق ارءة البياانت والتقارير املالية.املعرفة املالية -4
 وذلك أبن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن عن ممارسة مهامه واختصاصاته. :اللياقة الصحية -5
 امه بسلوكإدانته لقي أن ال يكون الشخص املتقدم لعضوية جملس اإلدارة قد سبق إدانته جبركمة خملة ابلشرف واألمانة أو متت -6

سارية  اجمللس وفقاً ألي نظام أو تعليمات عضويةخمالف يف األسواق املالية أو األعمال التجارية أو حكم إبفالسه أو غري صاحل ل
 ابململكة.

 قضائي. أال يكون من كبار التنفيذيني أو أعضاء جملس اإلدارة يف شركة أشهر افالسها أو صفيت بناء على أمر -7
 عاماً ميالدية مع اتريخ بداية دورة اجمللس املرشح لعضويتها.25أال يقل عمر املرشح عن   -8



 سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة                                                                                           
  

                                                                                         جملس اإلدارة –إحتاد اخلليج األهلية للتأمني التعاوين  شركة

6 

 لحته الشخصية.على مص ادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واإلهتمام مبصاحل الشركة واملسامهني وتقدكمهاأن يلتزم املرشح مبب -9
وقت بداية دورة اجمللس  أال يشغل املرشح عضوية جملس إدارة أكثر من مخس شركات مسامهة مدرجة يف السوق يف آن واحد -10

 املرشح لعضويتها أو وقت التعيني أيهما اقرب.
 للجهة ابحلكومة ما مل يكن ممثالً  ند الرتشح لعضوية جملس اإلدارة عدم وجود تضارب املصاحل، وأال يكون املرشح موظفاً راعى عي -11

 اليت رشحته.
 أال يكون عضواً يف جملس إدارة أي من الشركات املسامهة املنافسة للشركة. -12
ن أو إحدى اللجا أتمني و/أو إعادة أتمني حملية أخرىجملس إدارة شركة  ال جيوز أن يكون عضو جملس إدارة الشركةً  عضوا يف -13

 القيادية يف تلك الشركات املنبثقة منه أو أن يشغل أحد املناصب
 أن توجد لديه اإلمكانية لتخصيص الوقت الكايف لإلضطالع مبسئوليات عضو جملس اإلدارة. -14
 ستقالليف حالة الرتشح كعضو مستقل، جيب أال تتوافر يف املرشح أي من عوارض اال -15
 -: اآلتية على سبيل املثال ال احلصر وال تتحقق االستقاللية لعضو جملس اإلدارة يف احلاالت -16

 مل لصاحلهاملسامهني أو يع شركة ذات عالقة هبا، أو يكون ممثاًل ألحد كبار أن يكون من كبار املسامهني يف الشركة أو يف 
 تني املنصب خالل السن شركة اتبعة هلا يكون قد شغل مثل هذاأو أي  أن يكون عضوًا يف جملس إدارة شركة ذات عالقة

 األخريتني
 تسع سنوات أن يكون عضواً يف جملس إدارة الشركة ألكثر من 
 د شغل أو يكون ق إدارة شركة ذات عالقة أو لدى أحد كبار املسامهني أن يشغلً  منصبا يف اإلدارة العليا للشركة أو يف

 خريتنياأل منصباً فيها خالل السنتني
 مراقب احلساابت، مثل عالقة أو لدى شركةّ  تقدم خدمات للشركة ( أن يكون موظّفًا لدى الشركة أو لدى شركة ذات 

 خالل السنتني األخريتني يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه األطراف ) أو املكاتب االستشارية، اخل
 شركة ذات عالقة اإلدارة العليا يف الشركة أو يف اإلدارة أو أعضاء أن يكون من ذوي الصلة أبحد أعضاء جملس 
 فيها أو  كبار املسامهني  سواء بشكل مباشر أو من خالل جهة يكون من أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو جتارية مع الشركة

 لايألف ر ٢٥٠من الشركة يساوي ما قيمته  ) ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مايل أو مديراً فيها عضوا يف جملس إدارهتا
خالل السنتني  اإلدارة لسجم اليت يستحقها العضو لقاء عضويته يف واملكافآت خبالف املبالغ املتعلقة بعقود التأمني  سعودي

 األخريتني
 على قدرته  أن يؤثر أعضاء جملس إدارهتا أو إدارهتا العليا بشكل كمكن أن يكون لديه التزام مايل جتاه الشركة أوّ  أي من

 ابستقاللية اتمة احلكم واختاذ القراراتعلى 
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 : املستندات املطلوبة للرتشحالسادسةاملادة 
 :جيب على كل مرشح لعضوية جملس اإلدارة أن يتقدم بطلب ترشيحه للشركة خالل فرتة الرتشح املعلنه مرفقاً به ما يلي

ق معه السرية الذاتية ويرف وخالل فرتة الرتشح احملددة،تعبئة طلب الرتشيح اخلاص ابلشركة موجهًا للجنة الرتشيحات واملكافآت  -1
 .نسخ من الشهادات واملؤهالت للمرشح ومؤهالته وخرباته بشكل عام ويف جمال التأمني بشكل خاص مع إرفاق

 .تعبئة منوذج الرتشيح اخلاص ابلشركة بشكل كامل والتوقيع على كل صفحة -2
ملة وموقعة الرتشيح بنسخة كا بشكل كامل وتزويد الشركة ضمن طلب  البنك املركزي السعوديتعبئة منوذج املالءمة الصادر عن  -3

 كمكن للمرشح احلصول على النموذج ")منوذج .مطابقة للنسخة املوقعةword) (  ونسخة إلكرتونية بصيغةPDF) ( بصيغة
 للبنك املركزي السعودي يناملالءمة"( من املوقع اإللكرتو 

جملس إدارة شركة مسامهة  منوذج السرية الذاتية للمرشح لعضوية٣تعبئة النماذج اليت حتددها هيئة السوق املالية مثل النموذج رقم )  -4
 .والذي كمكن احلصول عليه من موقع هيئة السوق املالية مدرجة(

ها على أن يوضح يف عضويت املسامهة واللجان اليت توىل عضويتها واليت اليزال يتوىلبيان بعدد وتواريخ جمالس إدارات الشركات  -5
 - البيان ما يلي:

حضرها العضو أصالة،  عدد إجتماعات جملس اإلدارة اليت متت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد اإلجتماعات اليت .أ
 .ونسبة حضوره إىل جمموع اإلجتماعات

ن سنوات سنة م فيها العضو، وعدد اإلجتماعات اليت عقدهتا كل جلنة من تلك اللجان خالل كل اللجان الدائمة اليت شارك .ب
 .الدورة، وعدد اإلجتماعات اليت حضرها، ونسبة حضوره إىل جمموع اإلجتماعات

 ج. ملخص النتائج املالية اليت حقققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة.
ر جملس إدارة من أمانة س عضوية جملس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق مع طلب الرتشح بياانً إذا كان املرشح قد سبق له شغل  -6

 :الشركة عن آخر دورة توىل فيها عضوية اجمللس متضمناً املعلومات اآلتية
، ونسبة صالةحضرها العضو أ أ. عدد إجتماعات جملس اإلدارة اليت متت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد اإلجتماعات اليت

 .حضوره إىل جمموع اإلجتماعات
ن سنوات سنة م ب. اللجان الدائمة اليت شارك فيها العضو، وعدد اإلجتماعات اليت عقدهتا كل جلنة من تلك اللجان خالل كل

 .الدورة، وعدد اإلجتماعات اليت حضرها، ونسبة حضوره إىل جمموع اإلجتماعات
 الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة. ج. ملخص النتائج املالية اليت حققتها

 .جيب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان مرشحاً كعضو مستقل أو عضو غري تنفيذي أو عضو تنفيذي -7
 .جيب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مرشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثالً عن شخص إعتباري -8
ات واملؤسسات للشرك وسجل األسرة لألفراد أو السجل التجاري وجواز السفرإرفاق صورة واضحة وسارية املفعول من اهلوية الوطنية  -9

 .مع طلب الرتشيح وأرقام االتصال اخلاصة ابملرشح
 اللوائح واألنظمة واملتطلبات ذات العالقة.متطلبات آية مناذج أخرى قد تطلبها الشركة أو وفق  -10
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 املادة السابعة: إجراءات الرتشح لعضوية جملس اإلدارة
اإلدارة  اإلشراف على اإلعداد النتخاابت جملس و/أو أمانة سر جملس اإلدارة كافآت ابلتنسيق مع إدارة احلوكمةتتويل جلنة الرتشيحات وامل

 - ميعاد انتهاء دورة اجمللس احلالية مبدة كافية وتتم اإلجراءات كما يلي: وذلك قبل
ملنظمة لذلك ا طبقاً للنماذج واإلجراءات -ويتم أعداد اإلعالن وينشر  تعلن الشركة عن فتح ابب الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة -1

ورة اجمللس املختصة قبل ميعاد انتهاء د على موقع السوق املالية وموقع الشركة اإللكرتوين ويف أي وسيلة أخرى حتددها اجلهات -
 يوماً على األقل.60احلايل بـ  

 قل من اتريخ اإلعالن وذلك إلاتحة الفرصة للمرشحني للعضوية.يوماً على األ30يستمر فتح ابب الرتشيح ملدة   -2
حىت يكتمل العدد  يوماً يتم متديد فتح ابب الرتشيح30إذا مل يتوافر العدد املطلوب نظاماً من املرشحني لعضوية اجمللس خالل   -3

 املطلوب للعرض على اجلمعية العامة للشركة.
 إعالن الشركة يف ووفقاً للشروط واملعايري الواردة -صص لذلك من هيئة السوق املالية يتقدم املرشحني بطلباهتم على النموذج املخ -4

 ركة للرتشيح.امليعاد احملدد يف إعالن الش مرفقاً هبا املستندات املطلوبة مبوجب هذه الالئحة ويتم إرساهلا إىل مقر الشركة خالل -
عاله، تقوم جلنة أ انتهاء املدة احملددة لتقدمي طلبات الرتشيح وفقاً ملا ورديتم استقبال طلبات الرتشيح طبقاً للشروط املعلنة، وبعد  -5

دة وفقاً للمعايري لدورة اجمللس اجلدي الرتشيحات واملكافآت مبراجعة الطلبات املقدمة والتوصية جمللس اإلدارة ابملرشحني املؤهلني
 شخصية للمرشحني بلةاملعتمدة هبذا الشأن، وحيق للجنة الرتشيحات واملكافآت إجراء مقا

لعملية، ومنح ا جيب على جلنة الرتشيحات واملكافآت أن تراعي عند املفاضلة بني املرشحني التنوع يف التأهيل العلمي واخلربة -6
 اءوأن ال يقل عدد األعض األولوية يف الرتشيح لالحتياجات املطلوبة من أصحاب املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة

 ثلث أعضاء اجمللس. املستقلني عن
 .انتخاب أي من أعضاء اجمللس كتابًة قبل  البنك املركزي السعودياحلصول على عدم ممانعة جيب  -7
 الرتشح لعضوية اجمللس مع حتديد أسباب الرفض. عند رفض أي من طلبات البنك املركزي السعوديعلى الشركة إبالغ  -8
ياانت ب عقد اجلمعية يف نظام اجلمعيات العمومية وذلك بعد إدخاليتم إدخال كافة املستندات املطلوبة للرتشيح مع طلب  -9

 املرشحني املؤهلني يف النظام املعد لذلك على النموذج املعتمد ووفقاً لإلشرتاطات املطلوبة.
 

 املادة الثامنة: إجراءات إنتخاب أعضاء اجمللس
 ثالثة وال يزيد على أحد عشر. حيدد نظام الشركة األساس عدد أعضاء جملس اإلدارة، على أالَّ يقل عن -1
الث سنوات، ث تنتخب اجلمعية العامة أعضاء جملس اإلدارة للمدة املنصوص عليها يف نظام الشركة األساس بشرط أال تتجاوز -2

 وجيوز إعادة انتخاهبم ما مل ينص نظام الشركة األساس على غري ذلك.
ملرشحني ا أعماهلا بند النتخاب أعضاء جملس اإلدارة من بني يتم دعوة اجلمعية العامة للشركة لإلنعقاد ويدرج على جدول -3

اد االجتماع بـ ، قبل ميع املؤهلني، حسب النموذج املعتمد لإلعالن وينشر على موقع السوق املالية وموقع الشركة اإللكرتوين
مرفقات الدعوة  تماع، ويرفق معابالج يوم( على األقل، ويتاح للمسامهني التصويت اإللكرتوين على بنود اجلمعية املدرجة21) 

حسب منوذج  ونيك ذلكو  –وعضوايهتم السابقة واحلالية  لالنعقاد وصفًا خلربات املرشحني ومؤهالهتم ومهاراهتم ووظائفهم
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 مركزها هذه املعلومات يفمرفقات أخرى تطلبها اجلهة املختصة، وعلى الشركة توفري نسخة من  وأي -تعليمات اإلعالانت 
 الرئيس.

يث يكون لدى حب جيب أن يفوق عدد املرشحني جمللس اإلدارة الذين ُتطرح أمساؤهم أمام اجلمعية العامة عدد املقاعد املتوافرة -4
  ستقلني.من األعضاء امل اجلمعية العامة فرصة االختيار من بني املرشحني كذلك يراعي يف املتقدمني توافر العدد الكايف

 يتم اتباع أسلوب التصويت الرتاكمي يف انتخاب أعضاء جملس اإلدارة. -5
التصويت على  -حبسب نظام الشركة األساس تعيني ممثلني عنه يف جملس اإلدارة  -ال جيوز للشخص املعنوي الذي حيق له  -6

 اختيار أعضاء آخرين يف اجمللس.
 لس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماهتم.يقتصر التصويت يف اجلمعية العامة على املرشحني لعضوية جم -7
يتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة واإلعالن عن أمسائهم وفق ترتيبهم يف احلصول على من اجلمعية العامة األعضاء عند إنتخاب  -8

اء ذا مت ذلك ولكن مل يكتمل عدد األعضمن األعلى إىل األقل يف األصوات( وإيكون األصوات يف اجلمعية العامة )الرتتيب 
خر )عضو آاملستقلني الواجب توفرهم يف جملس اإلدارة ضمن األعضاء احلاصلني على أعلى عدد من األصوات، يتم إستبعاد 

ألعضاء األقل يف عدد األصوات ويتم تعيني ا غري املستقل  العضو/ أو أكثر من عضو(  غري مستقل يف الرتتيب وهو يكون 
 حسب ترتيب حصوهلم على األصوات. ليكون جمموع الغري مستقلنياملتبقيني إلكمال نصاب اجمللس الصحيح قلني املست

  واملستقلني يساوي عدد أعضاء اجمللس املراد تعيينه. 
دارة أمساء إلا تُعلن نتائج اجتماع اجلمعية العامة وفقاُ للنموذج املعتمد وذلك فور انتهائها ويذكر يف بند انتخاب أعضاء جملس -9

 األعضاء املنتخبني وصفة عضويتهم واتريخ بداية الدورة وهنايتها.
ورة جملس د على الشركة إشعار اهليئة أبمساء أعضاء جملس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل مخسة أايم عمل من اتريخ بدء -10

دوث عمل من اتريخ ح سة أايموأي تغيريات تطرأ على عضويتهم خالل مخ –أيهما أقرب  –اإلدارة أو من اتريخ تعينيهم 
 التغيريات عن طريق نظام النماذج اإللكرتونية للهيئة.

سرتاتيجية الشركة ا يتم إعداد برامج ألعضاء جملس اإلدارة املعينني حديثاً للتعريف بسري عمل الشركة وأنشطتها، وخباصة -11
، مهام ومهامهم ومسؤولياهتم وحقوقهم جملس اإلدارةوأهدافها، اجلوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة، التزامات أعضاء 

 جلان الشركة واختصاصاهتا، نظام حوكمة الشركة واللوائح املكملة له.
لس بعد بداية يف أول اجتماع للمج وتعيني أمني سر اجمللستشكيل اللجان  يتمو يتم انتخاب رئيس جملس اإلدارة وانئبه  -12

على التعيني يف منصب رئيس جملس اإلدارة والنائب ورؤساء وأعضاء شريطة احلصول على عدم ممانعة البنك املركزي الدورة 
عن ذلك على موقع السوق املالية السعودية وفقًا لنموذج اإلعالن املعتمد من اجلهة  وتعلن الشركة  وأمني سر اجمللس اللجان

 املختصة.
 

 املادة التاسعة: شغور العضوية
احلصول على  يف دون النظر للرتتيب  عضواً مؤقتاً يف املركز الشاغرإذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة كان للمجلس أن يعني -1

ن تتوافر فيهم على أن يكون مم وبعد احلصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي األصوات يف اجلمعية اليت انتخبت اجمللس،
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اجلمعية  ني علىمن اتريخ التعيني، ويعرض التعي -خالل مخسة أايم عمل  -وجيب أن تبلغ بذلك هيئة السوق املالية  كفايةاخلربة وال
 ة.النظامي العامة العادية يف أول اجتماع هلا ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه. وتعلن الشركة عن ذلك وفقاً للضوابط

ظام الشركات أو يف ن جملس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن احلد األدىن املنصوص عليهإذا مل تتوافر الشروط الالزمة النعقاد  -2
م من ستني يومًا النتخاب العدد الالز  نظام الشركة األساس وجب على بقية األعضاء دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل

 األعضاء.
 

 املادة العاشرة: إفصاح املرشح عن تعارض املصاحل
ن اجلهة اإلجراءات املقررة م وفق –من يرغب يف ترشيح نفسه لعضوية جملس اإلدارة أن يفصح عن أي من حاالت تعارض املصاحل  على

 وتشمل ذلك: –املختصة 
 ارهتا.الرتشح جمللس إد وجود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة اليت يرغب يف -1
 من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله. اشرتاكه يف عمل -2
بند يف جدول أعمال اجلمعية  ويدرج2،1تتخذ الشركة اإلجراءات الضرورية يف حالة إفصاح املرشح عن توافر ما ورد أعاله )يف  ( -3

تعامل الذي ارة فاذا مل ترخص اجلمعية ابلأعضاء جملس اإلد للحصول على تصريح من اجلمعية للعضو وجيب أن يسبق بند انتخاب
 املرشحني ويتم اختيار من يليه يف التصويت. للعضو فيه مصلحة يستبعد من قائمة

 

 املادة احلادية عشر: املراجعة والنفاذ
رض أي ويتم ع من قبل جلنة الرتشيحات واملكافآت، –عند احلاجة  –ختضع السياسة للمراجعة واإلشراف بصفة دورية  -1

لعامة ويوصي هبا للجمعية ا تعديالت مقرتحة من قبل اللجنة على جملس اإلدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديالت
 للمسامهني إلعتمادها.

وصية من جملس ت يتم إعتماد تعديل هذه السياسة مبوجب قرار اجلمعية العامة للمسامهني ابملوافقة على التعديل بناً ء على -2
 لالئحة انفذة مبجرد اعتمادها من قبل اجلمعية العامة.اإلدارة، وتكون ا

ملالية ولوائحه ا كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام هيئة السوق -3
 .ئحةعلق ابلالونظام الشركة األساس والقرارات الصـادرة مـن اجلهـات املختصة فيما يت ولوائح البنك املركزي السعودي

 


