
 

 

 

 

: شروط ال���ح
ً
 :أوال

م  ١٤/٥/٢٠١٨مراعاة سياسات ومعاي�� و�جراءات العضو�ة �� مجلس إدارة الشركة واملعتمدة بموجب قرار ا�جمعية العامة العادية ��  

 .(مرفق)

األداء وتطبيق أفضل املمارسات �� وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهلھ ملنح الصالحيات بما يؤدي إ�� تحف��    -القدرة ع�� القيادة:   )١

 .مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية 

وذلك بأن تتوافر فيھ املؤهالت العلمية، واملهارات املهنية وال�خصية املناسبة ومستوى التدر�ب وا�خ��ات العملية ذات    -لكفاءة:  ا )٢

 .واالقتصاد وا�حاسبة  الصلة بأ�شطة الشركة ا�حالية واملستقبلية و�اإلدارة

وذلك بأن تتوافر فيھ القدرات الفنية، والقيادية، واإلدار�ة والسرعة �� اتخاذ القرار، واستيعاب املتطلبات    -القدرة ع�� التوجيھ:    )٣

 ع�� التوجيھ االس��اتي�� والتخطيط والرؤ�ة املستقبلية الوا�حة
ً
 .الفنية املتعلقة �س�� العمل، وأن ي�ون قادرا

 ع�� قراءة البيانات والتقار�ر املالية وفهمهما  -فة املالية: املعر  )٤
ً
 .وذلك بأن ي�ون قادرا

 .وذلك بأن ال ي�ون لديھ ما�ع ص�� �عوقھ عن ممارسة مهامھ واختصاصاتھ   -اللياقة ال�حية:  )٥

ف �� االسواق املالية أو االعمال أن ال ي�ون قد سبق ا�حكم عليھ �� جر�مة مخلة بالشرف أو األمانة او تمت ادانتھ لقيامھ �سلوك مخال )٦

 .التجار�ة

عند تقدم املر�ح لعضو�ة مجلس اإلدارة، يجب أن ال تز�د عدد عضو�اتھ �� مجالس إدارة الشر�ات املساهمة املدرجة �� السوق   )٧

 .املالية السعودية عن أر�ع شر�ات

والعناية   )٨ والوالء  واألمانة  الصدق  بمبادئ  ا�جلس  لعضو�ة  املر�ح  يل��م  ع�� أن  وتقديمها  واملساهم�ن  الشركة  بمصا�ح  واالهتمام 

 .مص�حتھ ال�خصية

: متطلبات ال���ح:
ً
 ثانيا

 تقديم طلب موقع من املر�ح يبدي فيھ رغبتھ �� ال���ح لعضو�ة مجلس اإلدارة. )١

 ) للس��ة الذاتية باللغة العر�ية واإلنجل��ية (مرفق). ١�عبئة نموذج رقم ( )٢

 ) الصادر من هيئة سوق املالية باللغة العر�ية واالنجل��ية (مرفق) ٣�عبئة وتوقيع نموذج اإلفصاح رقم ( )٣

 كما يمكن ا�حصول ع�� النموذج من خالل رابط موقع هيئة السوق املالية التا��:
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 .يجب ع�� املر�ح توضيح صفة العضو�ة (عضو تنفيذي، عضو غ�� تنفيذي او عضو مستقل) )٤

 بصفتھ ال�خصية أم أنھ ممثل عن �خص اعتباري  )٥
ً
 .يجب ع�� املر�ح توضيح طبيعة العضو�ة، أي ما إذا �ان م���حا

 :من حاالت �عارض املصا�ح ال�ي �شمل أن يف�ح املر�ح عن أي )٦

 . وجود مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة �� األعمال والعقود ال�ي تتم �حساب الشركة أ

 .�� عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو منافس��ا �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ اش��اكھ ب.

أن يرفق مع طلب ال��شيح صورة وا�حة من بطاقة الهو�ة الوطنية و�جل االسرة لألفراد وال�جل التجاري للشر�ات واملؤسسات  )٧

 .وأرقام االتصال ا�خاصة باملر�ح

 

 وهللا املوفق، 

 

 

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

