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 والمعرفة الخبرة فيهم تتوافر ممن المهنية الكفاية ذوي من اإلدارة مجلس عضو يكون أن يشترط )أ
 والمهارة

 .واقتدار بكفاءة مهامه ممارسة من يمكنه بما الالزم، واالستقالل

 
 أفضل وتطبيق األداء تحفيز إلى يؤدي بما الصالحيات لمنح تؤهله قيادية بمهارات التمتع )ب

 .المهنية واألخالق بالقيم والتقيد الفعالة مجال اإلدارة في الممارسات

 
 <وفهمها المالية والتقارير البيانات قراءة على قادرا   يكون أن )ج
 

 والتشريعات واللوائح بالقواعد ملما   يكون وأن والمالية اإلدارية باألمور المعرفة من كاف بقدر التمتع )د 
 .اإلدارة مجلس وواجبات وبحقوق الهيئة عن الصادرة خصوصا   ذات العالقة

 
 مجلس في عضويته تتطلبها التي الشركة ألعمال كاف   وقت إعطاء على القدرة لديه يكون أن )ه

 اإلدارة.

 
 من عمل أيام خمسة خالل عضويتهم وصفات اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء الهيئة إشعار يجب )و

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

 .التغييرات حدوث تاريخ من عمل خمسة أيام خالل
 
 مساهمة شركات خمس من أكثر إدارة مجلس عضوية اإلدارة مجلس عضو يشغل ال أن يشترط )ز

 .واحد آن في في السوق مدرجة
 
 يقدم المساهمة الشركات إحدى إدارة مجلس عضوية شغل أن له سبق قد المرشح كان إذا )ح

 .عضويتها تولى التي الشركات إدارات وتاريخ مجالس بعدد بيان
 

 بإخطار يرفق أن عليه فيجب تكوين شركة إدارة مجلس عضوية شغل له سبق قد كان إذا )ط

 :التالية المعلومات متضمنا   المجلس عضوية فيها تولى دورة اخر عن الشركة من إدارة بيانا   الترشيح

 االجتماعات وعدد الدورة سنوات من سنة كل خالل تمت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد 

 .االجتماعات لمجموع حضوره ونسبة أصالة، العضو التي حضرها
 

 خالل اللجان تلك من لجنة كل عقدتها التي االجتماعات وعدد العضو فيها شارك التي اللجان 

 مجموع إلى حضوره ونسبة حضرها، التي االجتماعات وعدد الدورة، سنوات سنة من كل
 .االجتماعات

 
 .شرعا   المعتبرة األهلية كامل يكون أن )ي
 

 .حكوميا   موظفا   الخاص القطاع مساهمي يمثل الذي المرشح يكون ال أن )ك
 



 تسهم أن شأنها من والتي والمناسبة الكافية والعلمية العملية الخبرة المرشح في يتوفر أن )ل
 .استراتيجيتها وتحقيق األمثل االداء على مسيرة الشركة دعم في

 
 أمرا إرتكابه بسبب أخرى شركة في الوظيفة أو المركز هذا مثل من عزل لمن الترشيح يجوز ال )م

 .بخيانة األمانة يتعلق

 
 الشركة إلدارة إخطار بموجب ذلك في رغبته عن المجلس لعضوية نفسه ترشيح يرغب من يعلن )ن

 المرشح يلتزم أن على اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح طلب عن اإلعالن في المدة المبينة خالل

 سيرته حيث من بالمرشح مفصال   تعريفا   اإلخطار هذا ويشمل الفترة تلك مستوفاة خالل أوراقه تقديم
 وخبرته ومؤهالته، الذاتية،

 .العالقة ذات المجاالت في
 
 والمدرجة المساهمة الشركات إحدى إدارة مجلس عضوية شغل أن له سبق من يفضل )س

 .المماثلة السيما الشركات بالسوق
 
 بالشرف مخلة جريمة بإرتكابه يقضي قضائية جهة أي من ضده قرار صدر قد المرشح يكون ال أن )ع

 .واألمانة
 
 إيقافه صدر أن سبق والذي تكوين شركة إدارة مجلس عضوية في الترشيح من المرشح يمنع ال )ف

 قبل من اإليقاف قرار سريان حالة في إال المدرجة المساهمة الشركات في العمل التداول أو من
 يكون اإليقاف قرار انتهاء وعند المالية، السوق هيئة أو التجارية األوراق للمنازعات في العامة األمانة

 .الترشيح في الحق له

 
 وعالقاتهم ومؤهالتهم المرشحين حول كافية بمعلومات المساهمين تزويد الشركة على يجب )ص

 طريق عن المرشحين بين من المجلس أعضاء اختيار ويتم اختيارهم على قبل التصويت بالشركة

 .العامة في الجمعية التراكمي التصويت
 
 عدد العامة الجمعية أمام أسماؤهم تطرح الذين اإلدارة لمجلس المرشحين عدد يفوق أن يجب )ق

 ويمكن المرشحين، بين من اإلختيار فرصة العامة الجمعية لدى يكون بحيث المقاعد المتوافرة
 متخصص خارجي طرف بخدمات اإلستعانة المرشحين من كاف عدد عدم وجود عند اإلدارة لمجلس

 .اإلدارة مجلس إضافيين لعضوية مرشحين لتحديد مستقل
 


