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 �عر�فاتاملادة األو��: 

 خالف ذلك:سياق الض تلم يقاآلتية ع�� املعا�ي املو�حة أمامها ما �لمات والعبارات تدل ال

 :النايفات للتمو�لشركة  الشركة  

 :وال�جان سياسات ومعاي�� و�جراءات عضو�ة مجلس اإلدارة السياسة 
  البنك املركزي السعودي :البنك املركزي 

 :هيئة السوق املالية. الهيئة  

 :السوق املالية السعودية. السوق 

 :السعودي  املبادئ الرئيسة ل�حوكمة �� املؤسسات املالية ا�خاضعة لرقابة و�شراف البنك املركزي  املبادئ الرئيسة ل�حوكمة

 هـ.21/11/1442) وتار�خ 42081293بموجب التعميم رقم (م) 2021يونيو  -(اإلصدار الثالث 

 :هـ.1437-1-28) وتار�خ 3رسوم املل�ي رقم (م/نظام الشر�ات الصادر بامل نظام الشر�ات 

 :بتار�خ  2017-16-8الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  الئحة حوكمة الشر�ات

ق هـ املواف1/6/1442وتار�خ  2021-7-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  م13/02/2017هـ املوافق 16/05/1438

 م.14/1/2021

 :النايفات للتمو�للشركة  النظام االساس نظام الشركة األساس. 

 :ألح�ام نظام الشر�ات ونظام الشركة األساس ا�جمعية العامة 
ً
 .جمعية مساه�ي الشركة وفقا

 :النايفات للتمو�لمجلس إدارة شركة  ا�جلس. 

 :النايفات للتمو�لرئيس مجلس إدارة شركة  الرئيس. 
 :ا�جلس أو أي من �جانھعضو  العضو 

 :ي�ون  الذي اإلدارة مجلس عضو العضو التنفيذي  
ً
 .لها اليومية األعمال �� ويشارك للشركة التنفيذية اإلدارة �� متفرغا

  :إلدارة الشركة وال �شارك �� األعمال اليومية لها.العضو غ�� التنفيذي 
ً
 عضو مجلس اإلدارة الذي ال ي�ون متفرغا

 :نطبق عليھ أي من عوارض مجلس إدارة غ�� تنفيذي يتمتع باالستقالل التام �� مركزه وقراراتھ، وال ت عضو العضو املستقل

 :اآلتية االستقالل

أسهم شركة أخرى من مجموع��ا أو لھ صلة قرابة  أو املالية املؤسسة أسهم من أك�� أو املائة �� خمسة �سبتھ ما مال�ا ي�ون  أن .أ

 مع من يملك هذه النسبة.

 ل�خص أن ي�ون  .ب
ً
أو أسهم شركة أخرى  املالية املؤسسة أسهم من أك�� أو باملائة خمسة �سبتھ ما يملك اعتبار�ة صفة ذي ممثال

 من مجموع��ا.

 شركة أخرى من مجموع��ا. املاليةأو  �� املؤسسة �� التنفيذي�ن كبار أو من ا�جلس أعضاء من أي مع قرابة صلة لھ أن ي�ون  .ج

 .إدار��ا مجلس لعضو�ة املر�ح املالية �� شركة أخرى من مجموعة املؤسسة إدارة مجلس عضو ي�ون  أن .د

شركة أخرى من  أو معها متعامل طرف أي أو املالية املؤسسة لدى املاضي�ن العامي�ن موظفا خالل �عمل �ان أو �عمل أن .ه

 �حصص ي�ون  أن املوردين أو وكبار ا�حسابات مجموع��ا كمراج��
ً
 العامي�ن األطراف خالل تلك من أي لدى سيطرة مال�ا

 .املاضي�ن

 .املالية املؤسسة �حساب تتم ال�ي والعقود األعمال �� مباشرة غ�� أو مباشرة مص�حة لھ ي�ون  أن .و

 سعودي، عن مئ�ي ألف ر�ال تز�د �جانھ من أي أو ا�جلس عضو�ة م�افأة عن عالوة املالية املؤسسة من مالية مبالغ يتقا�ىى أن .ز

 أقل. أ��ما ال�جان من أي مجلس اإلدارة أو  عضو�ة مقابل عل��ا ال�ي تحصل السابق م�افآتھ  �� العام من املئة��  خمس�ن عن أو

 تزاولھ املؤسسة الذي النشاط فروع أحد �� يتجر أن املالية �� �شاطها الرئيس، أو املؤسسة منافسة شأنھ من عمل �� �ش��ك أن .ح

 املالية.

 .املالية املؤسسة إدارة مجلس عضو�ة �� منفصلة أو متصلة �سع) سنوات(عن يز�د ما أم�ىى قد ي�ون  أن .ط
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 سعودي. مليون) ر�ال(مع املؤسسة املالية تز�د عن  أقار�ھ أحد باسم أو باسمھ ائتمانية عالقة لديھ ي�ون  أن .ي

  أم�ن سر مجلس إدارة الشركة. :السرأم�ن 

 (األدارة العليا) إدارة عمليات الشركة اليومية، واق��اح القرارات االس��اتيجية وتنفيذها،  األ�خاص املنوط ��م :اإلدارة التنفيذية

 �الرئيس التنفيذي ونوابھ واملدير املا��.

 ل من لھ مص�حة مع املؤسسة املالية ومن ذلك: املساهم�ن واملستثمر�ن والعمالء واملوردين. :املصا�ح أ�حاب� 

 :وجود مص�حة مباشرة أو غر مباشرة، ألي مر�ح للعضو�ة �� مجلس اإلدارة أو ال�جان و��ون من شأن تلك املص�حة  �عارض املصا�ح

 التأث�� �� مساهمة العضو املع�ي برأيھ املع�� عن وجهة نظره املهنية.

 ألب  األشقاء أو واألخوات ، اإلخوةوالزوجات األزواج، نزلوا و�ن وأوالدهم ، األوالدعلوا و�ن وا�جداتواألجداد  واألمهات  اآلباء :األقارب

 .ألم أو

 :أو أك�� من أسهم املؤسسة املالية أو حقوق التصو�ت ف��ا.5�ل من يملك ما �سبتھ  كبار املساهم�ن % 
 :األطراف ذوو العالقة 

 .املالية املؤسسة �� املساهم�ن كبار .أ

 .وأقار��م التا�عة لها أي من شر�ا��ا أو املالية املؤسسة(أو ال�جان املنبثقة منھ)  إدارة مجلس أعضاء .ب

 وأقار��م. التا�عة لها أي من شر�ا��ا أو املالية املؤسسة �� التنفيذي�ن كبار .ج

 .املالية املؤسسة �� املساهم�ن كبار لدى التنفيذي�ن وكبار اإلدارة مجلس أعضاء .د

 .أقار��م أو التنفيذي�ن كبار أحد أو اإلدارة مجلس لعضو –الشر�ات  غ�� من  –املنشآت .ه

 .ف��ا شر�اء أقار��م أو التنفيذي�ن كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي ي�ون  ال�ي الشر�ات .و

 �� أقار��م أو التنفيذي�ن كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي ي�ون  ال�ي الشر�ات .ز
ً
 كبار التنفيذي�ن من أو إدار��ا مجلس عضوا

 .ف��ا

مع مراعاة ما  .أك�� % أو5 �سبتھ ما أقار��م أو التنفيذي�ن كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي ف��ا يملك ال�ي املساهمة شر�ات .ح

 ورد �� الفقرة (د) من هذا التعر�ف.

 .املالية للمؤسسة القابضة أو التا�عة الشر�ات .ط
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 املادة الثانية: تمهيد

، وفقا لنظام النايفات للتمو�لإعداد سياسة ومعاي�� و�جراءات العضو�ة �� مجلس إدارة شركة ب قامت �جنة ال��شيحات وامل�افآت )1

والئحة واملبادئ الرئيسة ل�حوكمة الصادرة عن البنك املركزي السعودي  ونظام الشركة األساسولوائحھ التنفيدية  الشر�ات

�� املناصب القيادية �� املؤسسات املالية ا�خاضعة إلشراف  متطلبات التعي�نو  حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية

 .البنك املركزي السعودي

وسياسة الشركة املتبعة عند �عي�ن أعضاء مجلس وال�جان تحدد هذه السياسة ضوابط و�جراءات العضو�ة �� مجلس اإلدارة  )2

 .وال�جان اإلدارة

 ألح�ام  من أح�ام بحق �ل مساهم �� السياسةال يخل ما ورد �� هذه  )3
ً
الشركة �� ترشيح نفسھ أو غ��ه لعضو�ة مجلس اإلدارة وفقا

 نظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذية.

وال �سري  –بناًء ع�� اق��اح من �جنة ال��شيحات وامل�افآت  –ال يتم �عديل هذه السياسة إال بناًء ع�� توصية من مجلس اإلدارة  )4

كة، ما لم تتضمن األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من ا�جهات ا�ختصة غ�� التعديل أال �عد موافقة ا�جمعية العامة للشر 

 ذلك.

 

 السياسةاملادة الثالثة: الهدف من 

الشروط واملعاي�� ، إ�� وضع معاي�� و�جراءات وا�حة ومحددة تو�ح ملساه�ي الشركة واملر�ح�ن لعضو�ة مجلس اإلدارة  السياسة��دف هذه 

 عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل ا�جمعية العامة للمساهم�ن.واإلجراءات املتبعة 

 

 املادة الرا�عة: حق املساهم �� ال���ح
يحق ل�ل مساهم �� الشركة ترشيح نفسھ أو �خص آخر أو أك�� لعضو�ة مجلس اإلدارة، وذلك �� حدود �سبة ملكيتھ �� رأس املال عند توافر 

 الح�ام هذه 
ً
 الالئحة.شروط العضو�ة وفقا

 

 وشروط عضو�ة مجلس اإلدارة املادة ا�خامسة: معاي�� 

املهارات وا�خ��ات العملية واإلدار�ة ا�ختلفة، وصفات �خصية  �ش��ط أن ي�ون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية تتوافر فيھ

 :باإلضافة إ�� اآل�ي، مالئمة ال سيما األمانة والن�اهة

 الفاعلة اإلدارة �� أفضل املمارسات األداء، وتطبيق مما يحفز من قيادية تمكنھ من تفو�ض الصالحيات بمهارات التمتع القيادة: )1

 .واألخالق املهنية و�ث القيم

 املنوط الدور  الالزمة ألداء ولديھ والقدرات التعلم مواصلة �� واملهارات والرغبة التعليم وا�خ��ة مستوى  �عكسهاالكفاءة: القدرة و  )2

 البنك يحددها قد متطلبات واستيفاء أي اإلدار�ة واإلجراءات وا�خاطر لألعمال الفنية للمتطلبات الالزم والفهم فعال �ش�ل بھ

 . املركزي 

 ع�� التمتع بقدرات فنية و�دار�ة، وسرعة �� اتخاذ القرارات، واستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة �س�� العمل، والقدرةالتوجيھ:  )3

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

 لقياس األداء. املستخدمة والنسب وفهمها البيانات والتقار�ر املالية قراءة وفهم التمتع بمهاراتاملالية:  املعرفة )4

 .واختصاصاتھ مهامھ �عوقھ عن ممارسة ص�� ما�ع أال ي�ون لديھال�حية:  اللياقة )5

 بالصفات اآلتية:أن يتح�� العضو  )6

ال ي�ون سبق ادانتھ بجر�مة تتعلق بالن�اهة أو الفساد، و��ون صادق ذو  أن: والن�اهة والسمعة ا�حسنة والعدالة الصدق .أ

 أي تنفيذ صلة قبل معلومات ذات أي عن لها يف�ح صادقة، املالية عالقة مهنية مع املؤسسة عالقتة ت�ون سمعة حسنة، و 

 أو املالكة. التا�عة مع إحدى شر�ا��ا أو املاليةاملؤسسة  مع عقد أو صفقة

من عدالة التعامالت، وأ��ا تتم لصا�ح املؤسسة املالية  والتأكد �عارض �� املصا�ح، تنطوي ع�� ال�ي التعامالت تجنبالوالء:  .ب

 وأ�حاب املصا�ح.
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ملعلومات ال�ي من شأ��ا التأكد من أن ا�حرص ع�� استيفاء �افة ابفاعلية، و أداء واجباتھ ومسؤولياتھ العناية واالهتمام:  .ج

 .صا�ح املؤسسة املالية �� القرارات املتخذة

أن ال ي�ون ال�خص املتقدم لعضو�ة مجلس اإلدارة قد سبق إدانتھ بجر�مة مخلة بالشرف واألمانة أو تمت إدانتھ لقيامھ �سلوك  )7

 ألي نظام أو �عليمات سار�ة باململكة.مخالف �� األعمال التجار�ة أو حكم بإفالسھ أو غ�� صا�ح لعضو�ة 
ً
 ا�جلس وفقا

 أعضاء مجلس اإلدارة �� شركة أشهر افالسها أو صفيت بناء ع�� أمر قضائي.أحد أال ي�ون من كبار التنفيذي�ن أو  )8

ا�جلس أال �شغل املر�ح عضو�ة مجلس إدارة أك�� من خمس شر�ات مساهمة مدرجة �� السوق �� آن واحد وقت بداية دورة  )9

 وقت التعي�ن أ��ما اقرب.  املر�ح لعضو���ا أو

حالة ال���ح كعضو مستقل، يجب أال تتوافر �� املر�ح ، و�� يرا�� عند ال���ح لعضو�ة مجلس اإلدارة عدم وجود تضارب املصا�ح )10

 أي من عوارض االستقالل.

 �� مجلس إدارة أي من الشر�ات املساهمة املنافسة للشركة. )11
ً
 أال ي�ون عضوا

بالنسبة لألعضاء ا�حالي�ن أو السابق�ن �� عضو�ة مجلس إدارة الشركة، و�� حال رغبة العضو �� إعادة تر�حھ �� عضو�ة ا�جلس  )12

 فُيفضل أال تتجاوز خدمة العضو أك�� من اثن�ي عشرة سنة متواصلة أو متفرقة.

 س اإلدارة.أن توجد لديھ اإلم�انية لتخصيص الوقت ال�ا�� لإلضطالع بمسئوليات عضو مجل )13

 

 املادة السادسة: املستندات املطلو�ة لل���ح

 بھ ما ي��:
ً
 يجب ع�� �ل مر�ح لعضو�ة مجلس اإلدارة أن يتقدم بطلب ترشيحھ للشركة خالل ف��ة ال���ح املعلنھ مرفقا

خالل ف��ة ال���ح ا�حددة، و�رفق معھ الس��ة الذاتية للمر�ح ومؤهالتھ ذلك و  يھوالتوقيع عل�عبئة طلب ال��شيح ا�خاص بالشركة  )1

�رفاق صورة وا�حة وسار�ة املفعول و  �ش�ل خاص مع إرفاق ��خ من الشهادات واملؤهالت التمو�لوخ��اتھ �ش�ل عام و�� مجال 

ح وأرقام االتصال ا�خاصة ب ال��شيمن الهو�ة الوطنية و�جل األسرة لألفراد أو ال�جل التجاري للشر�ات واملؤسسات مع طل

 وصورة جواز السفر. باملر�ح

�عبئة نموذج املالءمة الصادر عن مؤسسة النقد العر�ي السعودي �ش�ل �امل وتزو�د الشركة ضمن طلب ال��شيح بن�خة �املة  )2

يمكن للمر�ح ا�حصول ع�� مطابقة للن�خة املوقعة.  (word) و��خة إلك��ونية بصيغة (PDF) بصيغة والتوقيع ع�� �ل صفحة

 النموذج ("نموذج املالءمة") من املوقع اإللك��و�ي ملؤسسة النقد العر�ي السعودي.

sa/Finance/FinanceForms/Fit_and_Proper_Form.docx-https://www.sama.gov.sa/ar  

و��خة إلك��ونية  (PDF) بصيغة يھوالتوقيع عل، الس��ة الذاتية) ٣نموذج رقم (تحددها هيئة السوق املالية مثل  �عبئة النماذج ال�ي )3

 .ةموقع هيئة السوق املالي�مكن ا�حصول عليھ من و مطابقة للن�خة املوقعة.  (word) بصيغة

https://cma.org.sa/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=/RulesRegulations/FormsSite/Documents/Form3.doc  

 كعضو مستقل أو عضو غ�� تنفيذي أو عضو تنفيذي.يجب توضي )4
ً
 ح صفة العضو�ة، أي ما إذا �ان مر�حا

 عن �خص إعتباري. )5
ً
 بصفتھ ال�خصية أم أنھ ممثال

ً
 يجب توضيح طبيعة العضو�ة، أي ما إذا �ان مر�حا

 

 املادة السا�عة: إجراءات ال���ح لعضو�ة مجلس االدارة

اإلشراف ع�� اإلعداد النتخابات مجلس اإلدارة وذلك قبل ميعاد ان��اء دورة أمانة سر ا�جلس تتو�� �جنة ال��شيحات وامل�افآت بالتنسيق مع 

 ا�جلس ا�حالية بمدة �افية وتتم اإلجراءات كما ي��:

 للنماإلعالن �علن الشركة عن فتح باب ال���ح لعضو�ة مجلس اإلدارة و�تم �شر  )1
ً
موقع ع�� اذج واإلجراءات املنظمة لذلك طبقا

 .ميعاد ان��اء دورة ا�جلس ا�حا��الشركة اإللك��و�ي و�� أي وسيلة أخرى تحددها ا�جهات ا�ختصة قبل تداول وموقع 

 ع�� األقل من تار�خ اإلعالن وذلك إلتاحة الفرصة  30ح ملدة �ستمر فتح باب ال��� )2
ً
 للمر�ح�ن. ال�ا��  وقتواليوما

 من املر�ح�ن لعضو�ة ا�جلس  )3
ً
يكتمل العدد  ال���ح ح�ىف��ة يتم تمديد خالل املدة ا�حددة إذا لم يتوافر العدد املطلوب نظاما

 .املطلوب

 للشروط واملعاي�� الواردة �� إعالن الشركة يتقدم املر�ح�ن بطلبا��م  )4
ً
 ��ا املستندات املطلو�ة بموجب هذه الالئحة  -ووفقا

ً
مرفقا

 ل���ح.فتح باب ا�� إعالن الشركة لوخالل املدة ا�حددة  ةا�حددأو من خالل وسائل اإلتصال و�تم إرسالها إ�� مقر الشركة 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/FinanceForms/Fit_and_Proper_Form.docx
https://cma.org.sa/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=/RulesRegulations/FormsSite/Documents/Form3.doc
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 للشروط املعلن )5
ً
 ملا ورد أعاله، تقوم �جنة يتم استقبال طلبات ال���ح طبقا

ً
ة، و�عد ان��اء املدة ا�حددة لتقديم طلبات ال���ح وفقا

 للمعاي�� 
ً
ال��شيحات وامل�افآت بمراجعة الطلبات املقدمة والتوصية �جلس اإلدارة باملر�ح�ن املؤهل�ن لدورة ا�جلس ا�جديدة وفقا

 راء مقابلة �خصية للمر�ح�ن.املعتمدة ��ذا الشأن، و�حق ل�جنة ال��شيحات وامل�افآت إج

يجب ع�� �جنة ال��شيحات وامل�افآت أن ترا�� عند املفاضلة ب�ن املر�ح�ن التنوع �� التأهيل العل�ي وا�خ��ة العملية، ومنح األولو�ة  )6

 قل�ن عنء املست�� ال���ح لالحتياجات املطلو�ة من أ�حاب املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة وأن ال يقل عدد األعضا

 أ��ما أك�� وأال يتجاوز عدد األعضاء التنفيذي�ن عن إثن�ن. ثلث أعضاء ا�جلس أوعضو�ن 

يتم رفع طلب ل�حصول ع�� عدم مما�عة البنك املركزي السعودي ع�� املر�ح�ن لعضو�ة ا�جلس �عد موافقة مجلس اإلدارة ع��  )7

إ�� ا�جمعية العامة �عد ا�حصول ع�� موافقة البنك املركزي سماء ثم يتم رفع هذه األ ومن توصيات �جنة ال��شيحات وامل�افآت، 

 ملساه�ي الشركة إلجراء اإلنتخاب.

 

 و�شكيل ال�جان املادة الثامنة: إجراءات إنتخاب أعضاء ا�جلس

 .) أعضاء9حيث يتو�� إدارة الشركة مجلس مؤلف من ( األساس عدد أعضاء مجلس اإلدارة يحدد نظام الشركة )1

ا�جمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة املنصوص عل��ا �� نظام الشركة األساس �شرط أال تتجاوز ثالث سنوات، تنتخب  )2

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

دارة من ب�ن املر�ح�ن يتم دعوة ا�جمعية العامة للشركة لإل�عقاد و�درج ع�� جدول أعمالها بند النتخاب أعضاء مجلس اإل  )3

يوم) ع�� األقل، و�تاح للمساهم�ن التصو�ت اإللك��و�ي ع��  21بـ ( إجتماع ا�جمعية موعدقبل  و�تم اإلعالن عن ذلكاملؤهل�ن، 

 �خ��ات املر�ح�ن ومؤهال��م ومهارا��م ووظائفهم 
ً
بنود ا�جمعية املدرجة باالجتماع، و�رفق مع مرفقات الدعوة لال�عقاد وصفا

مع توصية �جنة ال��شيحات وامل�افآت وأي مرفقات أخرى تطل��ا ا�جهة ا�ختصة، وع�� الشركة �ا��م السابقة وا�حالية وعضو 

 توف�� ��خة من هذه املعلومات �� مركزها الرئيس.

طرح أسماؤهم أمام ا�جمعية العامة عدد املقاعد املتوافرة بح )4
ُ
يث ي�ون لدى يجب أن يفوق عدد املر�ح�ن �جلس اإلدارة الذين ت

 ا�جمعية العامة فرصة االختيار من ب�ن املر�ح�ن كذلك يرا�� �� املتقدم�ن توافر العدد ال�ا�� من األعضاء املستقل�ن.

 يتم اتباع أسلوب التصو�ت ال��اك�ي �� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. )5

 أعلنت الشركة عن معلوما��م.يقتصر التصو�ت �� ا�جمعية العامة ع�� املر�ح�ن لعضو�ة مجلس اإلدارة الذين  )6

علن نتائج اجتماع ا�جمعية العامة وذلك فور ان��ا��ا و�ذكر �� بند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أسماء األعضاء املنتخب�ن وصفة  )7
ُ
�

 عضو���م وتار�خ بداية الدورة و��اي��ا.

، م�ى عضو منتدبو�عي�ن (غ�� تنفيذي�ن) يتم انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبھ  )8
ً
و�عي�ن أم�ن سر  رأى مجلس اإلدارة ذلك مناسبا

حسب  -ماعدا �جنة املراجعة حيث �ش�ل بقرار من ا�جمعية العامة بناًء ع�� توصية من مجلس اإلدارة  -و�شكيل ال�جان ا�جلس 

ملركزي السعودي ع�� و�تم آخذ موافقة البنك ا دورة ا�جلس�� أول اجتماع للمجلس �عد بداية اللوائح والشروط ل�ل �جنة وذلك 

 هذه التعيينات و�تم اإلعالن عن ذلك. 

وال�جان املش�لة "إن وجد" والعضو املنتدب بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضو���م الرقابية  ا�جهاتع�� الشركة إشعار  )9

وأي �غي��ات تطرأ ع��  –أقرب  أ��ما –خالل خمسة أيام عمل من تار�خ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تار�خ �عين��م وأم�ن السر 

 .عضو���م خالل خمسة أيام عمل من تار�خ حدوث التغي��ات

 للتعر�ف �عر�في  يتم إعداد برامج )10
ً
كما يتم ، وأ�شط��ابرسالة الشركة وأهدافها اإلس��اتيجية ألعضاء مجلس اإلدارة املعين�ن حديثا

 .ومسئولياتتزو�د �ل عضو بمذكرة تو�ح ما ينطوي ع�� عضو�تھ من مهام 

 

 �� ا�جلس املادة التاسعة: شغور العضو�ة

حسب النظام األساس للشركة و�عد استيفاء متطلبات املالءمة ال�ي يقررها البنك املركزي السعودي وا�حصول ع�� خطاب م��ا  )1

 مؤقتألي سبب، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة يتضمن عدم مما�ع��ا، 
ً
 �� املركز الشاغر �ان للمجلس أن �ع�ن عضوا

ً
ا

بحسب ال��تيب �� ا�حصول ع�� األصوات �� ا�جمعية ال�ي انتخبت ا�جلس، ع�� أن ي�ون ممن تتوافر ف��م ا�خ��ة والكفاية و�جب 

من تار�خ التعي�ن، ويعرض التعي�ن ع�� ا�جمعية العامة العادية �� أول  -خالل خمسة أيام عمل  - ا�جهات الرقابيةأن تبلغ بذلك 

 للضوابط النظامية.اجت
ً
 ماع لها و�كمل العضو ا�جديد مدة سلفھ. و�علن الشركة عن ذلك وفقا
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إذا لم تتوافر الشروط الالزمة ال�عقاد مجلس اإلدارة �سبب نقص عدد أعضائھ عن ا�حد األد�ى املنصوص عليھ �� نظام الشر�ات  )2

 النتخاب العدد الالزم أو نظام الشركة األساس وجب ع�� بقية األعضاء دعوة ا�جمعية العام
ً
ة العادية لال�عقاد خالل ست�ن يوما

 من األعضاء.

 

 املادة العاشرة: إفصاح املر�ح عن �عارض املصا�ح

 :عن أي من حاالت �عارض املصا�حللمجلس ول�جمعية العامة ع�� من يرغب �� ترشيح نفسھ لعضو�ة مجلس اإلدارة أن يف�ح 

 .األعمال والعقود ال�ي تتم �حساب الشركة ال�ي يرغب �� ال���ح �جلس إدار��ا وجود مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة �� )1

 .اش��اكھ �� عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو منافس��ا �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ )2

أعمال ا�جمعية  ) و�درج بند �� جدول 2،1تتخذ الشركة اإلجراءات الضرور�ة �� حالة إفصاح املر�ح عن توافر ما ورد أعاله (��  )3

ل�حصول ع�� تصر�ح من ا�جمعية للعضو و�جب أن �سبق بند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة فاذا لم ترخص ا�جمعية بالتعامل 

 الذي للعضو فيھ مص�حة �ستبعد من قائمة املر�ح�ن و�تم اختيار من يليھ �� التصو�ت.

 

 املادة ا�حادية عشر: املراجعة والنفاذ

ال��شيحات وامل�افآت، و�تم عرض أي �عديالت  �جنة قبل من –عند ا�حاجة  – دور�ة واإلشراف بصفة للمراجعةتخضع السياسة  )1

مق��حة من قبل ال�جنة ع�� مجلس اإلدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديالت و�و�ىي ��ا ل�جمعية العامة للمساهم�ن 

 إلعتمادها.

 عنالقرارات الصـادرة األنظمة واللوائح و نظام الشركة األساس و ما جاء ��  بق �شأنھيط السياسة�ل ما لم يرد �شأنھ نص �� هذه  )2

 ا�جهـات ا�ختصة فيما يتعلق بالالئحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


