
 إفادة 

 

 

 يتم إعتماد اللوائح للمرة األو��                                                         

 

 وعليھ نرفق لكم طية املسودات لإلطالع

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

جراءات العضو�ة �� مجلس اإلدارة�و   معاي��  ات و سياس  

 املعتمدة من قبل ا�جمعية العامة ........... ملساه�ي ا�جموعة

افق ............    املنعقدة بتار�خ ........ املو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :
ً
 مقدمة: أوال

الصـــــادرة من الئحة حوكمة الشـــــر�ات  )22) من املادة (3الفقرة (بناء ع�� متطلبات شـــــركة لدن ســـــياســـــات ومعاي�� و�جراءات العضـــــو�ة �� مجلس إدارة  تم إعداد

بما ال يتعارض مع -إعداد سياسات ومعاي�� و�جراءات وا�حة ومحددة للعضو�ة �� ا�جلس ي نصت ع�� أن يقوم مجلس اإلدارة  بـــــــــــــــ ، وال�من هية السوق املالية

 موضع التنفيذ �عد إقرار ا�جمعية العامة لها.ووضعها  الئحة حوكمة الشر�ات  بنود

: سياسات ومعاي�� العضو�ة �� مجلس إدارة الشركة: 
ً
 ثانيا

نھ
ّ

من ممارســة مهامھ بكفاءة  ُ�شــ��ط أن ي�ون عضــو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر ف��م ا�خ��ة واملعرفة واملهارة واالســتقالل الالزم، بما يمك

لالزمة ترا�� ا�جمعية العامة عند انتخاب أعضــــاء مجلس اإلدارة توصــــيات �جنة امل�افآت وال��شــــيحات بالشــــركة وتوافر املقومات ال�ــــخصــــية واملهنية ا، ع�� أن 

 ألداء مهامهم �ش�ل فّعال، و�را�� أن يتوافر �� العضو ما ي��:

حيات بما يؤدي إ�� تحف�� األداء وتطبيق أفضـــــــــل املمارســـــــــات �� وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهلھ ملنح الصـــــــــال  :القيادة �القدرة ع� .1

 .مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية والقدرة ع�� التواصل الفاعل والتفك�� والتخطيط االس��اتي��

وال�ـــــخصـــــية املناســـــبة، ومســـــتوى التدر�ب، وذلك بأن تتوافر فيھ املؤهالت العلمية، واملهارات املهنية،  :املؤهالت، واملهارات، وا�خ��ات .2

وا�خ��ات العملية ذات الصــــــــلة بأ�شــــــــطة الشــــــــركة ا�حالية واملســــــــتقبلية واملعرفة باإلدارة، أو االقتصــــــــاد، أو ا�حاســــــــبة، أو القانون، أو 

 عن الرغبة �� التعلم والتدر�ب
ً
 .ا�حوكمة، فضال

والقيادية، واإلدار�ة، والســــــــــــرعة �� اتخاذ القرار، واســــــــــــتيعاب املتطلبات  وذلك بأن تتوافر فيھ القدرات الفنية، :القدرة ع�� التوجيھ .3

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

 ع�� قراءة البيانات والتقار�ر  :املعرفة املالية .4
ً
 .املالية وفهمهماوذلك بأن ي�ون قادرا

 .وذلك بأال ي�ون لديھ ما�ع ص�� �عوقھ عن ممارسة مهامھ واختصاصاتھ :اللياقة ال�حية .5

 أو أصــــــبح غ�� صــــــا�ح  .6
ً
 أو مفلســــــا

ً
أال ي�ون املر�ــــــح لعضــــــو�ة ا�جلس قد ســــــبق إدانتھ بجر�مة مخلة بالشــــــرف واألمانة، وأال ي�ون معســــــرا

 ألي نظام أو �عليمات سار 
ً
 .�ة �� اململكةلعضو�ة ا�جلس وفقا

 .أال �شغل عضو ا�جلس عضو�ة أك�� من خمس شر�ات مساهمة مدرجة �� السوق املالية �� آن واحد .7

8.  
ً
 ح�وميا

ً
 ي�ون املر�ح موظفا

ّ
 .أال

 وليس ما يحقق مصـــــــا�ح ا�جموعة ال�ي  .9
ً
أن يمثل عضـــــــو مجلس اإلدارة جميع املســـــــاهم�ن، وأن يل��م بما يحقق مصـــــــ�حة الشـــــــركة عموما

 .ال�ي صوتت ع�� �عيينھ �� مجلس اإلدارة يمثلها أو

 .أن يتمتع املر�ح بالقدرة ع�� التواصل الفاعل والتفك�� االس��اتي�� .10

 أو عن ثلث أعضاء ا�جلس أ��ما أك��) عضو�نأال يقل عدد األعضاء املستقل�ن عن ( .11

أي من عوارض االستقالل املنصوص عل��ا �� املادة  يجب أن يتمتع العضو املستقل باالستقالل التام �� مركزه وقراراتھ، وال تنطبق عليھ .12

 .) من الئحة ا�حوكمة الصادرة من الهيئة20(

اإلفصــاح للشــركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صــفقة أو عقد مع ( الصــدق واألمانةأن يل��م املر�ــح لعضــو�ة ا�جلس بمبادئ  .13

 )التعامالت ال�ي تنطوي ع�� �عارض �� املصــــــــــــا�ح مع التحقق من عدالة التعاملتجنب ( والوالء)   الشــــــــــــركة أو إحدى شــــــــــــر�ا��ا التا�عة

 والعناية واالهتمام بمصا�ح الشركة واملساهم�ن وتقديمها ع�� مص�حتھ ال�خصية،

 ال يقل عمره عن خمس وعشــــرون ( .14
ً
 طبيعيا

ً
 ل�ــــخصــــية 25أن ي�ون املر�ــــح �ــــخصــــا

ً
 بصــــفتھ ال�ــــخصــــية أو ممثال

ً
 ســــواء متقدما

ً
) عاما

 .بار�ةاعت

العل�ي وا�خ��ة العملية، ومنح األولو�ة �� ال��شـــيح لالحتياجات املطلو�ة من أ�ـــحاب املهارات  همتأهيليجب ان يتم �عي�ن أعضـــاء متنوع  .15

 .املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة



ن ممارســـــــــــــة مهامھ حدث لھ أي أمر يمنعھ ميجب ع�� عضــــــــــــو مجلس اإلدارة أن �ســــــــــــتقيل قبل ��اية مدتھ �� مجلس اإلدارة، �� حال  .16

، أو عدم قدرتھ ع�� تخصــــــــــيص الوقت أو ا�جهد الالزم�ن ألداء مهماتھ �� األعمالفقدانھ ألهليتھ ، أو �جز عن ممارســــــــــة با�جلس مثال 

 ا�جلس، 

ا�خيار �� ا�حصــــول ع�� ترخيص من ا�جمعية العامة ضــــو للعي�ون  يجب اإلفصــــاح عن حاالت �عارض املصــــا�ح و�� حال وجود �عارض .17

  .يجدد �ل سنة أو تقديم استقالتھ

: أحقية و�جراءات ال���ح لعضو�ة مجلس اإلدارة:  
ً
 ثالثا

 .يحق ل�ل مساهم ترشيح نفسھ أو �خص آخر أو أك�� لعضو�ة مجلس اإلدارة .1

إدارة الشــــركة تتو�� �جنة امل�افآت وال��شــــيحات التنســــيق مع اإلدارة التنفيذية للشــــركة لإلعالن عن فتح باب ال��شــــيح لعضــــو�ة مجلس  .2

 ع�� األقل و�� ضوء املتطلبات ال�ي تقتض��ا األنظمة والقوان�ن) ي60قبل ان��اء دورة ا�جلس �ست�ن (
ً
 .وما

يتم �شــــــــــر إعالن ال���ــــــــــح ع�� املوقع اإللك��و�ي للســــــــــوق املالية (تداول) وكذلك ع�� املوقع اإللك��و�ي للشــــــــــركة، و�� أي وســــــــــيلة أخرى  .3

 ملدة شــهر ع�� تحددها الهيئة، وذلك لدعو 
ً
ة اال�ــخاص الراغب�ن �� ال���ــح لعضــو�ة مجلس االدارة، ع�� أن يظل باب ال��شــيح مفتوحا

 .األقل من تار�خ االعالن

 للمعاي�� املو�حة �� هذه السياسة .4
ً
 .تقدم �جنة امل�افآت وال��شيحات توصيا��ا �جلس اإلدارة �شأن ال���ح لعضو�ة ا�جلس وفقا

ترشـــــــيح نفســـــــھ لعضـــــــو�ة مجلس إدارة الشـــــــركة االفصـــــــاح عن رغبتھ �� ال���ـــــــح وذلك بموجب إخطار يقدم إلدارة يجب ع�� من يرغب  .5

 للمدة واملواعيد املنصــــــــوص عل��ا حســــــــب هذه الســــــــياســــــــة واألنظمة واللوائح املعمول ��ا، و�جب أن �شــــــــمل هذا اإلخطار 
ً
الشــــــــركة وفقا

 باملر�ـــــــح باللغة العر�ية من حيث ســـــــ��تھ الذات
ً
ية ومؤهالتھ، وخ��اتھ العملية ، بجانب تزو�د الشـــــــركة ب�افة الوثائق الثبوتية مثل �عر�فا

(بطاقة الهو�ة الوطنية، بطاقة العائلة، جواز الســــفر لغ�� الســــعودي�ن امل���ــــح�ن لعضــــو�ة ا�جلس وأي وثائق أخرى ذات عالقة تطل��ا 

 .الشركة الستيفاء املتطلبات النظامية)

 :ا�جلس أن يف�ح للمجلس ول�جمعية العامة عن أي من حاالت �عارض املصا�ح ال�ي �شمليجب ع�� املر�ح لعضو�ة  .6

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

 .لذي تزاولھاش��اكھ �� عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو منافس��ا �� أحد فروع النشاط ا .2

ع�� املتقدم�ن لعضو�ة ا�جلس �عبئة النموذج أو النماذج ال�ي تحددها هيئة السوق املالية وال�ي يمكن ا�حصول عل��ا من خالل املوقع  .7

 .اإللك��و�ي للهيئة

 �عدد وتوار�خ مجال .8
ً
س إدارات يجب ع�� املر�ـــــــح الذي ســـــــبق لھ شـــــــغل عضـــــــو�ة مجلس إدارة إحدى الشـــــــر�ات املســـــــاهمة أن يرفق بيانا

 .الشر�ات ال�ي تو�� عضو���ا

 من إدارة الشـركة عن آخر دورة تو��  .9
ً
يجب ع�� املر�ـح الذي سـبق لھ شـغل عضـو�ة مجلس إدارة الشـركة أن يرفق بإخطار ال��شـيح بيانا

 املعلومات التالية
ً
 :ف��ا عضو�ة ا�جلس متضمنا

 .عدد اجتماعات ا�جلس ال�ي تمت خالل �ل سنة من سنوات الدورة .1

 .عدد االجتماعات ال�ي حضرها العضو أصالة، و�سبة حضوره �جموع االجتماعات .2

ال�جان الدائمة ال�ي شـــارك ف��ا العضـــو، وعدد االجتماعات ال�ي عقد��ا �ل �جنة من تلك ال�جان خالل �ل ســـنة من ســـنوات  .3

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

 .يح صفة العضو�ة عند ال���ح، أي ما إذا �ان العضو تنفيذي أو عضو غ�� تنفيذي أو عضو مستقليجب توض .10

 بصفتھ ال�خصية أم أنھ ممثل عن �خصية اعتبار�ة .11
ً
 .يجب توضيح طبيعة العضو�ة، أي ما إذا �ان العضو م���حا

لبات النظامية وتزو�د ا�جهات النظامية ا�ختصـــــــــة ب�افة تقوم �جنة امل�افآت وال��شـــــــــيحات بالتنســـــــــيق مع اإلدارة التنفيذية أل��اء املتط .12

 .الوثائق املطلو�ة

 .يتم التصو�ت ع�� اختيار أعضاء مجلس االدارة من خالل أسلوب التصو�ت ال��اك�ي .13



 للسياسات واملعاي�� واإلجراءات املتقدم ذكرها .14
ً
 . يقتصر التصو�ت �� ا�جمعية العامة ع�� من ر�حوا أنفسهم وفقا

 
ً
 ان��اء عضو�ة عضو ا�جلس وشغور أحد املراكز:: را�عا

 .تنت�ي عضو�ة ا�جلس بان��اء املدة املقررة لھ و�� ثالث سنوات من تار�خ انتخابھ من قبل ا�جمعية العامة .1

 ألي نظام أو �عليمات ســــــــار�ة �� اململكة، أو �ســــــــبب الوفاة أو االســــــــتقالة أو إذا أدين بجر�مة مخلة  .2
ً
تنت�ي عضــــــــو�ة عضــــــــو ا�جلس وفقا

 للشرف واألمانة، 

 املن�ي عضو�تھجميع أعضاء ا�جلس أو �عضهم وذلك دون إخالل بحق العضو  إ��اء عضو�ةيجوز ل�جمعية العامة العادية �� �ل وقت  .3

لسـبب غ�� مقبول أو �� وقت غ�� مناسـب ولعضـو ا�جلس أن �سـتقيل �شـرط  إ��اء العضـو�ةالشـركة باملطالبة بالتعو�ض إذا وقع  تجاه

 قبل الشركة عما ي��تب ع�� 
ً
 .من أضرار اإل��اءأن ي�ون ذلك �� وقت مناسب و�ال �ان مسؤوال

ن �غيب من األعضــــاء عن حضــــور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس يجوز ل�جمعية العامة بناًء ع�� توصــــية من ا�جلس إ��اء عضــــو�ة م .4

  .دون عذر مشروع

 �� املركز الشـــاغر ع�� أن ي�ون ممن  .5
ً
 مؤقتا

ً
إذا شـــغر مركز أحد أعضـــاء ا�جلس أثناء مدة العضـــو�ة �ان للمجلس ا�حق �� �عي�ن عضـــوا

العــاديــة �� أول اجتمــاع لهــا للمصـــــــــــــادقــة عليــھ و�كمــل العضــــــــــــو تتوافر ف��م ا�خ��ة والكفــايــة، وأن �عرض التعي�ن ع�� ا�جمعيــة العــامــة 

 .ا�جديد مدة سلفھ وذلك �� ضوء ما ورد �� النظام األساس للشركة

  
ً
 :: أحكـــام ختامية (النشر والنفاذ والتعديل)خامسا

 من تار�خ اعتمادها من قبل ا�جمعية العامة للمساهم�ن 
ً
 .�عمل بما جاء �� هذه السياسة و�تم االل��ام بھ من قبل الشركة اعتبارا
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