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الئحة وسياسات ومعايري وإجراءات الرتشيح 
والتعيني يف جملس إدارة شركة تكوين املتطورة 

للصناعات
أوال«: مقدمة عامة

– رشكة  للصناعات  املتطورة  تكوين  إدارة رشكة  مجلس  العضوية يف  وإجراءات  ومعايري  سياسة  إعداد  تم    -1

مساهمة عامة ، وفقاً ملتطلبات الفقرة )3( من املادة )22( من الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن مجلس 

2017/02/13م  املوافق  1438/05/16هـ  وتاريخ   )2017-16-8( رقم  القرار  مبوجب  املالية  السوق  هيئة 

املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 2019/57/3 وتاريخ 1440/09/15هـ املوافق 2019/05/20م.

والتي نصت عىل أن يقوم مجلس اإلدارة بإعداد سياسات ومعايري وإجراءات واضحة للعضوية يف مجلس   

التنفيذ بعد إقرارها من  الالئحة – ووضعها موضع  اإلدارة – مبا ال يتعارض مع األحكام اإللزامية يف هذه 

الجمعية العامة.

تقوم لجنة الرتشيحات واملكافآت مبوجب املهام واالختصاصات املموكلة اليها يف البند خامساً من الئحة لجنة    

الرتشيحات واملكافآت باالقرتاح ملجلس اإلدارة حول بدء إعالن الرتشيح ومواعيد االنتخاب للدورة الجديدة 

وتحديد بدء ونهاية الدورة لتغطية مسئولية كل مجلس عىل القوائم والتقارير املالية عن السنة املالية دون 

تداخل مجلسني يف دورة واحدة، وذلك وفق ما ورد يف نظام الحوكمة املعتمد من الجمعية العامة.

ثانيًا: سياسات ومعايري وإجراءات الرتشيح والتعيني يف جملس اإلدارة 
الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة:   1

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكرث لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك يف حدود نسبة ملكيته يف رأس املال. أ( 

ب(  سوف تقوم الرشكة باإلعالن، يف املوعد املحدد من قبل لجنة الرتشيحات واملكافآت عن موعد بدء الدورة وفرتة استقبال 
طلبات الرتشيح، لرتشيح أعضاء مجلس اإلدارة الجديد عىل موقع السوق املالية )تداول( ويف صحيفه يومية.

يتم فتح فرتة الرتشيح لفرتة ال تقل عن )30( يوماً ويجوز أن تكون أكرث من ذلك يف ضوء ما تحدده لجنة الرتشيحات  ج( 
واملكافآت، ويتم استقبال طلبات الرتشيح من قبل املرشحني أنفسهم للعضوية وذلك خالل املدة املبينة يف إعالن طلب 

الرتشيح ولن تقبل أي طلبات تصل بعد إنتهاء املهلة املحددة.

د(  املرشح لعضوية مجلس اإلدارة ميكنه تقديم مستندات ترشيحه عن طريق:

الربيد املسجل لعنوان املقر الرئييس للرشكة أو العنوان الوطني.  -

التسليم مبارشة إلدارة الرشكة والحصول عىل مستند استالم.  -

ترسل جميع الطلبات باسم أمني رس لجنة الرتشيحات واملكافآت باملركز الرئييس للرشكة.  -

ه(  إن مستندات الرتشيح تشتمل كتابًة عىل اآليت:

اسم املرشح رباعي وتاريخ ميالده.  -

الشهادات العلمية التي حصل عليها املرشح وتاريخ حصوله عىل كل شهادة والجهة التعليمية املانحة   -

لها.
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الخربة املهنية للمرشح متضمنة املناصب التي شغلها خالل العرش سنوات املاضية.  -

قامئة بالرشكات والجهات التي ينتمي إليها املرشح أو له مصالح بها.  -

قامئة باألشخاص األقارب بالرشكة للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة.  -

عىل املرشح تعبئة وتوقيع منوذج اإلفصاح الصادر من هيئة سوق املال عىل موقعها، كذلك يجب عليه   -

توضيح صفة العضوية.

املقبولني  املرشحني  عدد  ويحدد  املقدمة  الرتشيح  طلبات  مبراجعة  واملكافآت  الرتشيحات  لجنة  تقوم   -

الذين سوف تتضمنهم قامئة املرشحني، ويتم تبليغ الهيئة مبوجب النامذج املخصصة لهذا اإلجراء عىل 

موقع الهيئة ليتم بعد ذلك اإلعالن عىل موقع تداول عن عدد املقبولني وأسامئهم. 

معايري الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة:  )2

يشرتط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم الخربة واملعرفة واملهارة واالستقالل  أ( 
الالزم، مبا ميكنه من مامرسة مهامه بكفاءة واقتدار.

ب(  التمتع مبهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات مبا يؤدي إىل تحفيز األداء وتطبيق أفضل املامرسات يف مجال اإلدارة 
الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.

أن يكون قادراً عىل قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمها.   ج(  

د(  التمتع بقدر كاف من املعرفة باألمور اإلدارية واملالية وأن يكون ملامً بالقواعد واللوائح والترشيعات ذات العالقة 
خصوصاً الصادرة عن الهيئة  وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة.

ه(  أن يكون لديه القدرة عىل إعطاء وقت كاِف ألعامل الرشكة التي تتطلبها عضويته يف مجلس اإلدارة

الهيئة بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة  يجب إشعار  و( 
مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم – أيهام أقرب – وأي تغيريات تطرأ عىل عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من 

تاريخ حدوث التغيريات.

ز(  يشرتط أن ال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكرث من خمس رشكات مساهمة مدرجة يف السوق يف 
آن واحد.

إذا كان املرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الرشكات املساهمة يقدم بيان بعدد وتاريخ مجالس  ح( 
إدارات الرشكات التي توىل عضويتها. 

ذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة رشكة تكوين فيجب عليه أن يرفق بإخطار الرتشيح بياناً من إدارة  ط( 
الرشكة عن اخر دورة توىل فيها عضوية املجلس متضمناً املعلومات التالية: 

عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي متت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتامعات التي   -

حرضها العضو أصالة، ونسبة حضوره ملجموع االجتامعات. 

اللجان التي شارك فيها العضو وعدد االجتامعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة   -

من سنوات الدورة، وعدد االجتامعات التي حرضها، ونسبة حضوره إىل مجموع االجتامعات.

أن يكون كامل األهلية املعتربة رشعاً. ي( 

أن ال يكون املرشح الذي ميثل مساهمي القطاع الخاص موظفاً حكومياً. ك( 

أن يتوفر يف املرشح الخربة العملية والـعلمية الكافية واملناسبة والتي من شأنها أن تسهم يف دعم مسرية الرشكة عىل  ل( 
االداء األمثل وتحقيق اسرتاتيجيتها.
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ال يجوز الرتشيح ملن عزل من مثل هذا املركز أو الوظيفة يف رشكة أخرى بسبب إرتكابه أمرا يتعلق بخيانة األمانة. م( 

يعلن من يرغب ترشيح نفسه لعضوية املجلس عن رغبته يف ذلك مبوجب إخطار إلدارة الرشكة خالل املدة املبينة  ن( 
يف اإلعالن عن طلب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة عىل أن يلتزم املرشح تقديم أوراقه مستوفاة خالل تلك الفرتة 

ويشمل هذا اإلخطار تعريفاً مفصالً باملرشح من حيث سريته الذاتية، ومؤهالته، وخربته يف املجاالت ذات العالقة. 

الرشكات  بالسوق السيام  واملدرجة  املساهمة  الرشكات  إحدى  إدارة  أن شغل عضوية مجلس  له  من سبق  يفضل  س( 
املامثلة.

أن ال يكون املرشح قد صدر قرار ضده من أي جهة قضائية يقيض بإرتكابه جرمية مخلة بالرشف واألمانة. ع( 

ال مينع املرشح من الرتشيح يف عضوية مجلس إدارة رشكة تكوين والذي سبق أن صدر إيقافه من التداول أو العمل  ف( 
يف الرشكات املساهمة املدرجة إال يف حالة رسيان قرار اإليقاف من قبل األمانة العامة للمنازعات يف األوراق التجارية 

أو هيئة السوق املالية، وعند انتهاء قرار اإليقاف يكون له الحق يف الرتشيح. 

يجب عىل الرشكة تزويد املساهمني مبعلومات كافية حول املرشحني ومؤهالتهم وعالقاتهم بالرشكة قبل التصويت  ص( 
عىل اختيارهم ويتم اختيار أعضاء املجلس من بني املرشحني عن طريق التصويت الرتاكمي يف الجمعية العامة.

املتوافرة  املقاعد  العامة عدد  الجمعية  أمام  الذين تطرح أسامؤهم  اإلدارة  املرشحني ملجلس  أن يفوق عدد  يجب  ق( 
اإلدارة عند عدم وجود عدد  املرشحني، وميكن ملجلس  اإلختيار من بني  العامة فرصة  الجمعية  بحيث يكون لدى 
كاف من املرشحني اإلستعانة بخدمات طرف خارجي متخصص مستقل لتحديد مرشحني إضافيني لعضوية مجلس 

اإلدارة.  

ثالثًا: نشر إعالن الرتشيح وحق املساهم يف الرتشح:
يتم نرش إعالن الرتشيح يف املوقع االلكرتوين للرشكة واملوقع االلكرتوين للسوق ويف أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة   )1
وذلك لدعوة األشخاص الراغبني يف الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة عىل أن يظل باب الرتشيح مفتوحاً ملدة شهر عىل 

األقل من تاريخ اإلعالن.

ال يخل ما ورد يف هذه الالئحة من أحكام بحق كل مساهم يف الرشكة يف ترشيح نفسه أو غريه لعضوية مجلس اإلدارة   )2
وفقاً ألحكام نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية.


