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 التمهيد:: المادة األولى

بهدف  "سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة عبد هللا سعد أبومعطي للمكتبات"تم إعداد 

( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 22( من المادة )3التوافق مع الفقرة )

م، والتي نصت على أن يقوم مجلس اإلدارة 13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438وتاريخ  (2017-16-8القرار رقم )

بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية -إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس )المجلس( بـ "

 ".ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها-في الئحة حوكمة الشركات

 ة:المادة الثانية: تكوين مجلس اإلدار

يتكون مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات، ويراعى في تكوين  

المجلس مجلس اإلدارة أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين وأال يقل عدد أعضائه المستقلين عن ثلث أعضاء 

 حسب المتطلبات التي تحددها الئحة الحوكمة.

 سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة: الثالثة: المادة

يُشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة واالستقالل 

ء مجلس اإلدارة الالزم، بما يمّكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضا

توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة وتوافر المقومات الشخصية والمهنية الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعّال، 

 ويراعى أن يتوافر في العضو على وجه الخصوص ما يلي:

راً أو مفلساً أال يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة، وأال يكون معس .1

 .أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة

 .أال يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد .2

إدارة الشركة وكل أن يمثل جميع المساهمين، وأن يلتزم ببذل واجبات الصدق واألمانة والوالء والعناية في  .3

 ما من شأنه تحقيق مصالحها ومصالح مساهميها وتنميتها وتعظيم قيمتها. 

 لحوكمة. اأال تنطبق على العضو المستقل أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها في الئحة  .4

وذلك بأن تتوافر فيه المؤهالت التعليمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى  الكفاءة: .5

التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو باإلدارة، أو االقتصاد، أو 

 انون، أو الحوكمة، فضال عن الرغبة في التعليم والتدريب.قالمحاسبة، أو ال
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وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق  :القدرة عل القيادة .6

أفضل الممارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق المهنية والقدرة على التواصل الفاعل 

 .والتفكير والتخطيط االستراتيجي

وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، واإلدارية، والسرعة في اتخاذ القرار،  :القدرة على التوجيه .7

واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه االستراتيجي والتخطيط البعيد 

 .المدى والرؤية المستقبلية الواضحة

 . على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهماوذلك بأن يكون قادراً  :المعرفة المالية .8

 .وذلك بأال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته :اللياقة الصحية .9

( عاماً سواء متقدماً بصفته الشخصية 25أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً ال يقل عمره عن خمس وعشرون ) .10

 .أو ممثالً لشخصية اعتبارية

بجميع متطلبات اإلفصاح وتجنب تعارض المصالح والمنافسة التي تضعها الشركة وتخضع لها أن يلتزم  .11

 بموجب األنظمة والتعميمات ذات العالقة.

 وإجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة: سياسات: المادة الرابعة

الشركات ولوائحه وفقاً لنظام يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة،  .1

 التنفيذية.

الموقع اإللكتروني للشركة، يتم نشر إعالن الترشح على الموقع اإللكتروني للسوق المالية )تداول( وكذلك على  .2

لدعوة وذلك  كافية، بمدة السوق المالية قبل انتهاء دورة مجلس اإلدارة وفى أي وسيلة أخرى تحددها هيئة

ة مجلس االدارة، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة شهر على االشخاص الراغبين في الترشح لعضوي

 .األقل من تاريخ االعالن

 العملية،سيرته الذاتية ومؤهالته، وخبراته تقديم دارة اإلمن يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس  كل علىيجب  .3

ة فالمساهمة واللجـان التي تــولى أو يتـولى عضــويتها وتحديد صـ الشركاتوبيان مفصل بمجالس إدارات 

   .وأيـة وثـائق أخـرى تطلبها الشركة وفقـاً للمتطلبات النظامية (تنفيـذي أو غيـر تنفيـذي أو مسـتقل)العضوية 

ح يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض المصال .4

 :التي تشمل -وفق اإلجراءات التي تقررها هيئة السوق المالية  -

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في   4.1

 .الترشح لمجلس إدارتها

 .اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله  4.2



 

3                                                               | 2018|  | سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة 

 

تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وتتأكد من انطباق  .5

وترفع  العالقة ذات النظاميةوفقاً للسياسات والمتطلبات التعليمات واألنظمة واستيفاء جميع البيانات المطلوبة 

  اإلدارةس لمجإلى  توصيتها

ق المالية السعودية "تداول" معلومات المرشحين لعضوية مجلس سولتعلن الشركة في الموقع اإللكتروني ل .6

اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة، والتي تتضمن وصفاً لخبراتهم ومؤهالتهم ومهاراتهم 

ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وتوفر الشركة نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وعبر 

 .عها اإللكترونيموق

حيث ال يجوز استخدام  .يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس االدارة من خالل أسلوب التصويت التراكمي .7

 التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.  حق 

 .المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة المعلنة أسماؤهميقتصر التصويت في الجمعية العامة على  .8

 .أعضائه المنتخبين رئيساً ونائباً للرئيسيعين مجلس اإلدارة من بين  .9

عمل من  تشعر الشركة هيئة سوق المال بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام .10

وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل  -أيهما أقرب –تاريخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم 

 .التغييراتخمسة أيام عمل من تاريخ حدوث 

 :انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز: المادة الخامسة

 اإلدارة أو بعضه في إحدى الحاالت التالية: تنتهي عضوية مجلس  .1

 .المجلس بانتهاء مدة  1.1

 . ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكةوفقاً  بانتهاء صالحية العضو  1.2

بالتعويض إذا وقع من عزل لجمعية العامة العادية دون إخالل بحق ا بعزل المجلس أو بعضه من قبل  1.3

 .بالعزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناس

مشروع إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر ب  1.4

 الجمعية العامة بناًء على توصية من المجلس. من

تكون في وقت مناسب وإال كان المستقيل مسؤوال قبل الشركة عما يترتب على باالستقالة، بشرط أن   1.5

 االستقالة من أضرار

 .بالوفاة  1.6
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تشعر الشركة الهيئة والسوق  عنـد انتهاء عضـوية عضـو فـي مجلـس اإلدارة بإحـدى طـرق انتهاء العضوية .2

 لك.المالية السعودية "تداول" فوراً مع بيان األسباب التي دعت إلى ذ

بيان مكتوب بها إلى  إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم  .3

 رئيس مجلس اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة.

المركز إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق في تعيين عضواً مؤقتاً في  .4

الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في 

أول اجتماع لها للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وذلك في ضوء ما ورد في النظام األساس 

 .للشركة

بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص إذا لم تتوفر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة  .5

عليه في نظام الشركات أو في نظام الشركة األساس، وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية 

 .لالنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء

 :أحكـــام ختامية ة:سادسالمادة ال

كون السياسات نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة، وتقوم الشركة بنشرها ت

 .الجهات المنظمةتفرضها التي نظامية اللمتطلبات لللمساهمين وفقاً 

 

 

 

 

 


