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 : حق املساهم �� ال���حاألو��املادة 

 أك�� أو آخر �خص أو نفسھ ترشيح مساهم �� الشركة ل�ل يحق

املال   رأس �� ملكيتھ �سبة- حدود �� وذلك  اإلدارة، مجلس لعضو�ة

 ألح�ام نظام الشر�ات 
ً
وم�ي ما توافرت شروط العضو�ة وفقا

 ولوائحھ التنفيذية. 

Article One: Shareholder’s right to nominate: 

Each shareholder has the right to nominate himself or 
one or more other persons for membership in the 
Board of Directors, within the limits of his ownership 
percentage in the capital. And whenever the 
membership requirements are met based on the 
applicable rules and regulations.  

 : شروط ومعاي�� العضو�ة �� مجلس اإلدارةالثانية املادة 

الشركة،  إدارة  مجلس  لعضو�ة  نفسھ  ب��شيح  ال�خص  قيام  عند 

ا�خ��ة  ف��م  تتوافر  ممن  املهنية  الكفاية  ذوي  من  ي�ون  أن  �ش��ط 

بما   املستمر،  التعلم   �� والرغبة  الالزم،  واالستقالل  واملهارة  واملعرفة 

مهامھ   (يمكنھ من ممارسة  يقل عمره عن  ) 25بكفاءة واقتدار، واال 

 عند ال���ح و�را�� أن يتوافر فيھ ع�� وجھ ا�خصوص ما ي��
ً
 - :عاما

القيادة:  )1 ع��  قيادية    -القدرة  بمهارات  يتمتع  بأن  وذلك 

تؤهلھ ملنح الصالحيات بما يؤدي إ�� تحف�� األداء وتطبيق  

قيم  أفضل املمارسات �� مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بال

 ..واألخالق املهنية

واملهارات    -  الكفاءة:   )2 العلمية،  املؤهالت  فيھ  تتوافر  بأن  وذلك 

املهنية وال�خصية املناسبة ومستوى التدر�ب وا�خ��ات العملية 

و�اإلدارة   واملستقبلية  ا�حالية  الشركة  بأ�شطة  الصلة  ذات 

 عن الرغبة �� التعلم والتدر�ب
ً
 .واالقتصاد وا�حاسبة، فضال

التوجيھ: لقدا )3 الفنية،    -رة ع��  القدرات  فيھ  تتوافر  بأن  وذلك 

واستيعاب   القرار،  اتخاذ  ع��  والسرعة  واإلدار�ة  والقيادية، 

ع��    
ً
قادرا ي�ون  وأن  العمل،  �س��  املتعلقة  الفنية  املتطلبات 

 .التوجيھ االس��اتي�� والتخطيط والرؤ�ة املستقبلية الوا�حة

املالية:   )4 ي�ون   -املعرفة  بأن  البيانات    وذلك  قراءة  ع��   
ً
قادرا

 .والتقار�ر املالية وفهمهما

ال�حية:   )5 �عوقھ   -اللياقة  ص��  ما�ع  لديھ  ي�ون  ال  بأن  وذلك 

 .عن ممارسة مهامھ واختصاصاتھ

أال ي�ون قد سبق ا�حكم عليھ �� جر�مة مخلة بالشرف أو األمانة  )6

أو   املالية  األسواق   �� مخالف  �سلوك  لقيامھ  إدانتھ  تمت  أو 

 مع  األعم
ً
ال التجار�ة أو حكم بإفالسھ أو أجرى ترتيبات أو ص�حا

Article Two: Standards for membership in the Board of 
Directors  

A member of the Board is required to be 
professionally capable and has the required 
experience, knowledge, skill, independence, and 
willingness to continuously learn, which enables them 
to perform their duties efficiently and effectively. The 
nominee must be at least 25 years old and have the 
following qualifications in particular: 

1) Ability to lead: shall have the leadership skills 
which enables them to delegate powers to 
enhance performance and apply best 
practices in effective management and 
compliance with professional ethics and 
values. 

2) Competency: shall have the academic 
qualifications, professional and personal 
skills, and an appropriate level of training and 
practical experience related to the current 
and future businesses of the company as well 
as, management, economics, accounting, law 
or governance, and the desire to learn and 
train. 

3)  Ability to guide: shall have the technical, 
leadership, administrative competencies, be 
able to take prompt decisions, understand 
technical requirements, and developments 
related to the job, as well as providing 
strategic guidance, long-term planning, and 
have a clear future vision. 

4)  Financial knowledge: shall have the ability to 
read and understand financial statements 
and reports. 

5) Physical fitness: shall not suffer from any 
health issues that may hinder performing 
their duties and responsibilities. 

6) The candidate for membership of the Board 
of Directors must not have been convicted for 
a crime against integrity, honesty, been 
convicted of a felony in the financial market, 
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أو  نظام  ألي   
ً
وفقا ا�جلس  لعضو�ة  صا�ح  غ��  أو  دائنيھ، 

 �عليمات سار�ة �� اململكة. 

أو   )7 اإلدارة  مجلس  أعضاء  أو  التنفيذي�ن  كبار  من  ي�ون  أال 

أشهر  شركة   �� أمر    تالشر�اء  ع��  بناء  صفيت  أو  إفالسها 

 قضائي.

حالة   )8 العضو ��   �� تتوافر   
ّ
أال يجب  املستقل،  كعضو  ال���ح 

 املر�ح أي من ا�حاالت ال�ي تنا�� االستقاللية.

مساهمة  )9 شر�ات  خمس  من  أك��   �� عضو  املر�ح  ي�ون  أال 

 مدرجة �� السوق املالية السعودية �� آن واحد.

 ل�جهة ال�ي   )10
ً
 با�ح�ومة مالم يكن ممثال

ً
أال ي�ون املر�ح موظفا

 ر�حتھ للعضو�ة. 

لعضو�ة  )11 تحديد أسماء مر�ح��م  االعتبار��ن  ع�� األ�خاص 

 ا�جلس. 

commercial business, declared bankrupt, 
made certain arrangements with his 
creditors, or unfit for being a candidate 
according to any current rules or instructions 
in the Kingdom. 
 

7) Shall not be a senior executive, board 
member, or partner in a company that has 
been declared bankrupt or liquidated based 
on a court order. 

8) The independent member shall not have any 
issues affecting independence. 

9) The candidate should not be a member of the 
board of directors of five listed joint-stock 
companies at the same time. 

10) The candidate should not be a government 
employee, unless nominated as a 
representative of the entity.  

11) Legal persons shall specify the names of their 
candidates.  

 
 

 : املستندات املطلو�ة لل���حالثالثة املادة 

بطلب ترشيحھ  ع�� �ل مر�ح لعضو�ة مجلس اإلدارة أن يتقدم 

 للشركة خالل ف��ة ال���ح املعلنة مرفقا بھ ما ي��:

1(  
ً
�جنة  إ��طلب ال���ح لعضو�ة ا�جلس موجها

 امل�افآت وال��شيحات.

�عبئة النماذج ال�ي تحددها هيئة السوق املالية مثل  )2

نموذج الس��ة الذاتية للمر�ح و ) 3نموذج رقم (

والذي  لعضو�ة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة 

عد لهذا الغرض والذي يمكن ا�حصول عليھ من 
ُ
أ

 موقع هيئة السوق املالية. 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSi
te/Pages/default.aspx 

بيان �عدد وتوار�خ مجالس إدارات الشر�ات  )3

املساهمة وال�جان ال�ي تو�� عضو���ا وال�ي ال يزال 

 يتو�� عضو���ا،

Article 3: The required documents.  

Each candidate to the Board membership shall submit 
a nomination application to the company at the 
specified period along with the following: 
1) Application for candidacy addressed to the NRC.  

 
2) Fill out the required forms by the Capital Market 

Authority. For example, Form No. (3), prepared 
by Capital Market Authority (relating to the CVs 
of the candidates for membership of the Board of 
Directors of the listed company on the Saudi 
Stock Exchange), which can be accessed through 
the following link: 

 
https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages
/default.aspx 

3) Statement of all the listed joint stock companies 
of which the candidate was or is a board member 
and the committees of the board he was 
assigned to. 

4) A nominee who previously served as a member 
of the Board of Directors of the company must 
submit a statement from the company’s 
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أن شغل عضو�ة مجلس إدارة إذا سبق للمر�ح  )4

 من أمانة سر  
ً
الشركة، يرفق مع طلب ال���ح بيانا

مجلس إدارة الشركة عن آخر دورة تو�� ف��ا عضو�ة 

 املعلومات التالية
ً
 :ا�جلس متضمنا

أ. عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي تمت خالل �ل من سنوات 

بة  الدورة، وعدد االجتماعات ال�ي حضرها العضو أصالة، و�س

 .حضوره �جموع االجتماعات

ب. ال�جان الدائمة ال�ي شارك ف��ا العضو، وعدد االجتماعات ال�ي  

عقد��ا �ل �جنة من تلك ال�جان خالل �ل سنة من سنوات  

الدورة وعدد االجتماعات ال�ي حضرها و�سبة حضوره إ�� مجموع  

 .االجتماعات

ل سنة من  ج. م�خص النتائج املالية ال�ي حقق��ا الشركة خالل �

 .سنوات الدورة

يجب توضيح صفة العضو�ة، أي ما إذا �ان العضو تنفيذي أو   )5

 عضو غ�� تنفيذي أو عضو مستقل.

6(   
ً
يجب توضيح طبيعة العضو�ة، أي ما إذا �ان العضو م���حا

 بصفتھ ال�خصية أم أنھ ممثل عن �خص اعتباري. 

و�جل    )7 الهو�ة  من  املفعول  وسار�ة  وا�حة  صورة  األسرة  إرفاق 

لألفراد أو ال�جل التجاري للشر�ات واملؤسسات مع طلب ال��شيح 

وأرقام االتصال ا�خاصة باملر�ح واي متطلبات أخري تنص عل��ا 

 األنظمة واللوائح.

secretary of the board for the last term served 
stating the following: 

 
a-The number of Board meetings that took place 
during each year of the term, the number of meetings 
attended by the member and the percentage of his 
attendance to the total meetings. 
b- The permanent committees in which the member 
participated, the number of meetings held by each of 
those committees during the session, the number of 
meetings attended and the percentage of the 
members attendance to the total meetings. 
c-Summary of the financial results achieved by the 
company during each year of the session. 

 
5)Membership type shall be clarified; whether the 
candidate is running as an executive member or a non-
executive member or as an independent member. 
 
6)The nature of membership shall be clarified; 
whether the candidate is nominating himself or if he is 
nominating himself as a representative for a legal 
person; 
 
7)Attaching a clear and valid copy of the candidates 
national identity card, family card for individuals or 
the commercial registration for companies and 
institutions as well as the contact number of the 
candidate and any other information required by the 
rules and regulations. 

 

 : إجراءات ال���ح لعضو�ة ا�جلس الرا�عةاملادة 

ا�حوكمة  )1 إدارة  مع  بالتنسيق  وال��شيحات  امل�افآت  �جنة  تتو�� 

 اإلشراف ع�� اإلعداد إلنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

�علن الشركة عن فتح باب ال��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة قبل  )2

 ع��   60ميعاد ان��اء دورة ا�جلس ا�حا�� بـ 
ً
 األقل. يوما

 ع�� األقل من تار�خ اإلعالن    30�ستمر فتح باب ال��شيح ملدة   )3
ً
يوما

 وذلك إلتاحة الفرصة للمر�ح�ن للعضو�ة.  

Article Four: Procedures for candidacy for membership 
of the Board of Directors 

1- The Remuneration and Nomination 
Committee shall coordinate with the 
governance department to monitor the 
election of the members of the new Board. 

2- The company announces the opening for 
nomination at least 60 days before the end of 
the Board’s term. 

3- The nomination shall be open for at least 30 
days from the date of the announcement, to 
give the candidates the opportunity to 
nominate. 
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لعضو�ة   )4 املر�ح�ن  من   
ً
نظاما املطلوب  العدد  يتوافر  لم  إذا 

 يتم تمديد فتح باب ال��شيح ح�ى يكتمل    30ا�جلس خالل  
ً
يوما

 ة للشركة. العدد املطلوب للعرض ع�� ا�جمعية العام

من   )5 لذلك  ا�خصص  النموذج  ع��  بطلبا��م  املر�ح�ن  يتقدم 

املالية   السوق  �� إعالن    -هيئة  الواردة  للشروط واملعاي��   
ً
ووفقا

 الشركة.  

يجب ع�� �جنة امل�افآت وال��شيحات أن ترا�� عند املفاضلة ب�ن   )6

ومنح   العملية،  وا�خ��ة  العل�ي  التأهيل   �� التنوع  املر�ح�ن 

املهارات األولو�ة   أ�حاب  من  املطلو�ة  لالحتياجات  ال��شيح   ��

املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة وأال يقل عدد األعضاء املستقل�ن 

 عن عضو�ن أو ثلث أعضاء ا�جلس أ��ما أك��. 

4- The nomination will be extended for extra 30 
days if the required numbers of candidates 
are not available to be presented to the 
general assembly of the company. 

5- The candidate must submit the application 
for candidacy according to the capital market 
authority based on the standards and 
regulations in the announcement. 

6- The NRC must take into account the diversity 
of scientific qualifications and practical 
experience in the selection of the candidates 
and give priority in the nomination to the 
required needs of those with the appropriate 
skills for membership of the Board of 
Directors, and the number of independent 
members shall not be less than two members 
or one third of the members of the Board, 
whichever is more. 

 : إجراءات انتخاب أعضاء ا�جلسا�خامسة املادة 

  يحدد نظام الشركة األساس عدد أعضاء مجلس  )1
َّ
اإلدارة، ع�� أال

 .يقل عن ثالثة وال يز�د ع�� أحد عشر

تنتخب ا�جمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة املنصوص  )2

تتجاوز ثالث سنوات،  أال  الشركة األساس �شرط  �� نظام  عل��ا 

و�جوز إعادة انتخا��م ما لم ينص نظام الشركة األساس ع�� غ��  

 ذلك. 

عدد   )3 يفوق  أن  ُتطرح  يجب  الذين  اإلدارة  �جلس  املر�ح�ن 

بحيث   املتوافرة  املقاعد  عدد  العامة  ا�جمعية  أمام  أسماؤهم 

املر�ح�ن   ب�ن  من  االختيار  فرصة  العامة  ا�جمعية  لدى  ي�ون 

األعضاء   من  ال�ا��  العدد  توافر  املتقدم�ن   �� يرا��  كذلك 

 املستقل�ن. 

انتخاب أعضا )4  �� ال��اك�ي  التصو�ت  اتباع أسلوب  ء مجلس  يتم 

اإلدارة حيث ال يجوز استخدام حق التصو�ت للسهم أك�� من مرة  

 واحدة. 

Article Five: Procedures for electing the  membership 

of the Board of Directors 

1- The company Bylaw determines the numbers 

of board directors, provided that it is not less 

than 3 and not more than 11. 

2- The general assembly elects the members of 

the board for the period stipulated in the 

company’s bylaw, provided that it does not 

exceed three years, and they may be re-

elected unless the company’s bylaw states 

otherwise. 

3- The number of candidates must exceed the 

available numbers, to give the general 

assembly the opportunity to select amongst 

them and it must consider enough 

independent members. 

4- The cumulative voting method shall be used 

in the board nomination where it is not 

permissible to vote more than once. 
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بحسب نظام الشركة    -ال يجوز لل�خص املعنوي الذي يحق لھ   )5

اإلدارة   مجلس   �� عنھ  ممثل�ن  �عي�ن  ع��   -األساس  التصو�ت 

 .اختيار أعضاء آخر�ن �� ا�جلس

لعض )6 املر�ح�ن  ع��  العامة  ا�جمعية   �� التصو�ت  و�ة  يقتصر 

 مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوما��م. 

ع�� الشركة إشعار ا�جهة ا�ختصة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  )7

وصفات عضو���م وأي �غي��ات تطرأ ع�� عضو���م خالل املدة  

 للنماذج املعتمدة. 
ً
 وفقا

ً
 ا�حددة نظاما

ب�ن أعضائھ غ )8 للرئيس من   
ً
 ونائبا

ً
��  ينتخب مجلس االدارة رئيسا

 للنموذج  
ً
التنفيذي�ن و�ش�ل ال�جان و�علن الشركة عن ذلك وفقا

 واإلجراءات النظامية. 

5- The legal person who has the right to appoint 

representatives may not be allowed to vote 

for their appointment. 

6- Voting in the general assembly is limited to 

the candidates who are announced by the 

company. 

7- The company shall notify the designated 

authority of the names of the board, their 

memberships descriptions, and any changes 

to their memberships within the period 

specified by the laws according to the 

approved forms. 

8- The board of directors elects a chairman and 

a vice-chairman from its non-executive 

members, and committees are formed and 

the company announces that according to the 

form and the statutory procedures. 

 املادة ا�حادية عشرة: املراجعة والنفاذ 

كجزء من مراجعة فاعلية تخضع الالئحة للمراجعة السنو�ة وذلك   )1

تتعلق   جديدة  لوائح  أو  �عليمات  صدور  عند  أو  الشركة  حوكمة 

 بالالئحة من ا�جهات ا�ختصة. 

يتم اعتماد �عديل الالئحة بموجب قرار ا�جمعية العامة باملوافقة   )2

الالئحة  اإلدارة، وت�ون  توصية من مجلس  بناء ع��  التعديل  ع�� 

أول جمعية إعتمادها من  �عد    نافذة بمجرد  تنعقد  للشركة  عامة 

التعديل، ما لم تتضمن األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من  

 ا�جهات ا�ختصة غ�� ذلك. 

تل�� هذه الالئحة وتحل محل �ل ما يتعارض معها من إجراءات أو   )3

 قرارات أو لوائح داخلية للشركة.  

  �عت�� هذه الالئحة مكملة لالئحة حوكمة الشركة والنظام األسا��ي  )4

 للشركة.  

تنشر الالئحة �عد اعتمادها ع�� وسائل النشر املعتمدة �� الشركة   )5

 .
ً
 واملطلو�ة نظاما

نظام  )6 �شأنھ  يطبق  الالئحة  هذه   �� نص  �شأنھ  يرد  لم  ما  �ل 

ولوائحھ  املالية  السوق  هيئة  ونظام  ولوائحھ  السعودي   الشر�ات 

Article Six: Review and Enforcement: 

1- This policy is subject to annual review as a 

part of the company corporate governance 

review or upon issuance of any regulations.  

2- The amendment of this policy must be 

approved the GA based on the board 

recommendation. The policy becomes 

effective once approved by the GA, unless the 

rules and regulations state otherwise.  

3- This policy replaces any other policy or 

regulations that contradict it in the company.  

4- This policy is a complementary to the 

governance manual and company bylaw.  

5- This policy shall be published after approval 

through the certified channels. 

6- If there is any item not covered by this policy, 

the Saudi company laws, CMA regulations 
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ة  ونظام الشركة األساس والقرارات الصـادرة مـن ا�جهـات ا�ختص

 فيما يتعلق بالالئحة.

and policies, the company bylaw and all 

related rules and regulations shall apply 

published by the authorities.  

 


