
 

 

 

 

 

 

الئحة سياسات ومعايير العضوية في 

  مجلس اإلدارة
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 الدوائية سبيماكو

 

 تكوين مجلس اإلدارة  :1 المادة 
 ما يلي: جملس اإلدارةتكوين  يراعى يف

 .تناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها -1
 .التنفيذينيأن تكون أغلبيته من األعضاء غري  -2
 يقل عدد أعضائه املستقلني عن عضوين أو عن ثلث أعضاء اجمللس، أيهما أكثر. أال -3

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة :2 المادة 
دد نظام الشركة األساس عدد أعضاء جملس اإلدارة .أ عدد أعضاء اجمللس ال يقل وعموماً ، بتسعة أعضاء ُيح

 أحد عشر. عنعن ثالثة وال يزيد 
عليها يف نظام الشركة األساس بشرط أال املنصوص تنتخب اجلمعية العامة أعضاء جملس اإلدارة للمدة  .ب

 مل ينص نظام الشركة األساس على غري ذلك. تتجاوز ثالث سنوات. وجيوز إعادة انتخاهبم ما
 :شروط ومعايريأعضاء جملس اإلدارة .ت
 أال يشغل عضوية جملس إدارة أكثر من مخس شركات مسامهة مدرجة يف السوق يف آن واحد.  .1
أال يكون عضوا مبجلس ادارة شركة مسامهة منافسة أو تعمل بنفس جمال الشركة الرئيسي إال مبوافقة  .2

 اجلمعية.
 األمانة.أال يكون املرشح قد سبق أن صدر ضده أحكام قضائية يف إحدى اجلرائم املخلة بالشرف أو  .3
 باإلفالس.أال يكون املرشح قد سبق احلكم عليه  .4
القسريه  أال يكون عضوا مبجلس إدارة شركة مسامهة مت وضعها حتت احلراسة القضائية أو متت تصفيتها .5

 فيها.امن أثناء فرتة شراكته أثناء فرتة عضويته هبا أو شركة تض
أال يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده أو ضد أي شركة شغل فيها منصب عضو جملس اإلدارة  .6

 األموال.وقت ارتكاب املخالفة بسبب االحتيال أو الغش أو خمالفة انظمة الشركات أو غسل 
ة أو التصرف إلدارة أال يكون قد سبق احلكم ضده بعدم أهليته لشغل منصب عضو جملس إدارة شرك .7

 شركة.تسيري إدارة أي 
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أال يكون قد سبق رفض قبول أو جتديد عضويته يف أي هيئة مهنية أو مؤسسة أو مجعية أو سوق مالية  .8
ديبية أو سحب عضويته من أي هيئة د سبق فرض قيود عليه واجراءات تأيف أي مكان أو اال يكون ق

 مالية.ينتمي اليها أو من سوق 
 سنة. (35)أال يقل عمر املرشح عن  .9

 الشخص المعنوي :3 المادة 

 التالية:جيب أن يراعي يف اختيار الشخص املعنوي لعضوية اجمللس الضوابط 

على أن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها يف  طبيعي،أن يكون متثيل الشخص املعنوي عضوا يف اجمللس بشخص  .أ
 اجمللس.عضو 

يتوىل الشخص املعنوي إخطار الشركة باسم من ميثله يف اجمللس وباسم من ُيل حمله يف حالة عزله أو استبداله  .ب
وذلك مخسة عشرة يوما من تاريخ العزل أو االستبدال على أن تتخذ يف شأن ممثل الشخص املعنوي كافة االجراءات 

 التجاري.املطلوبة من حيث الشهر والقيد بالسجل 
ثل الشخص املعنوي ما يسري على أعضاء جملس إدارة الشركة من التزامات طبقا ألحكام نظام مم علىيسري  .ج

 الشركات.
يسأل ممثل الشخص املعنوي مدنيا مع أعضاء اجمللس بالتضامن عن تعويض الشركة أو املسامهني أو الغري عن الضرر  .د

الشركات أو نصوص نظام الشركة وذلك طبقا الذي ينشأ عن إسائتهم إدارة شئون الشركة أو خمالفتهم أحكام نظام 
 الشأن.الحكام نظام الشركات ويكون الشخص املعنوي مسئوال مع ممثله بالتضامن يف هذا 

على الشركة إشعار اهليئة بأمساء أعضاء جملس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل مخسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة  .ه
وأي تغيريات تطرأ على عضويتهم خالل مخسة أيام عمل من تاريخ -أيهما أقرب -جملس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم 

 حدوث التغيريات.  
  شروط عضوية مجلس اإلدارة :4 المادة 

من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم اخلربة واملعرفة واملهارة واالستقالل  جملس اإلدارةيكون عضو  يحشرتط أن
 يتوافر فيه على وجه اخلصوص ما يلي:  ويراعى أنبكفاءة واقتدار،  مهامهنه من ممارسة ك  الالزم، مبا ميحم 

الصالحيات مبا يؤدي إىل حتفيز األداء  القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع مبهارات قيادية تؤهله ملنح .أ
 وتطبيق أفضل املمارسات يف جمال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.

الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه املؤهالت العلمية، واملهارات املهنية، والشخصية املناسبة، ومستوى  .ب
أنشطة بأهداف وخطط وسياسات الشركة التشغيلية واملالية، و  التدريب، واخلربات العملية ذات الصلة
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اإلدارة أو االقتصاد أو احملاسبة أو القانون أو احلوكمة، فضاًل عن الرغبة يف و  ،الشركة احلالية واملستقبلية
 التعلم والتدريب. 

سرعة يف اختاذ القرار، القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، واإلدارية وال .ت
واستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة بسري العمل، وأن يكون قادرًا على التوجيه االسرتاتيجي والتخطيط 

 والرؤية املستقبلية الواضحة.
 فهم نتائج عمليات الشركة وقطاعات اعماهلا، والقدرة على علىاملعرفة املالية: وذلك بأن يكون قادرًا  .ث

 البيانات والتقارير املالية وفهمهما. قراءة
 اللياقة الصحية: وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.  .ج

وتوافر  واملكافآت الرتشيحاتجلنة وعلى اجلمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء جملس اإلدارة توصيات 
 .مهامهم بشكل فعال املقومات الشخصية واملهنية الالزمة ألداء

 اختيار أعضاء مجلس اإلدارةجراءات إ :5 المادة 
تقوم الشركة قبل مدة كافية من انعقاد اجلمعية العمومية املنتهية فيها مدة اجمللس باالعالن عن فتح باب  .أ

 اإلدارة.الرتشيح لعضوية اجمللس بناء على توصية جلنة الرتشيحات واملكافآت اليت يوافق عليها جملس 
 واالستثمارجيب أن يتم اإلعالن املذكور أعاله وفق متطلبات نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة  .ب

 هلما.و أية تعديالت الحقة أ ،من هيئة السوق املالية ةالصادر اخلاصة بإعالنات الشركات  والتعليمات
 " مبقر اإلدارة العامة للشركة يتم التقدم بطلب الرتشيح لعضوية اجمللس لعناية "جلنة الرتشيحات واملكافآت .ت
جيب أن يكون إخطار الرتشيح وفقًا للشروط والضوابط الواردة يف نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة  .ث

ذات الصلة وقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرتني من هيئة السوق واالستثمار 
 املالية.

رة عندما يتم تعيينه من قبل اجلمعية العمومية وذلك حسب يتم تأهل املرشح لعضوية جملس االدا .ج
 للمرشح.األصوات املمنوحة 

ويتم ذلك بإبالغه كتابًة على عنوانه املوضح يف اإلخطار  اجمللس،يبلغ املرشح رمسيًا بتأهله للعضوية يف  .ح
 .واملكافآت رشح واملودع لدى جلنة الرتشيحاتاملقدم من امل

 ية يف جملس اإلدارة حسب املدة احملددة باإلعالن لفتح باب الرتشيح.يتم قفل باب الرتشيح للعضو  .خ
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جملس اإلدارة وجلنة الرتشيحات  امني سرتتم املتابعة والتحقق من تنفيذ كافة اإلجراءات بواسطة  .د
 واملكافآت.

حىت وإن كان من أعضاء جملس اإلدارة احلايل ـ ألي بيانات من  عدم استخدام أي مرشح دون اآلخر .ذ
)تداول( يف أي أعمال من شأهنا  شركة السوق املالية السعوديةسجالت املسامهني اليت تطلب من 

   ترشحه.احلصول على أصوات تدعم 
 متطلبات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة :6 المادة 

تقدمي إخطار موقع من املرشح إلدارة الشركة يشمل تعريفاً له من حيث سريته الذاتية ومؤهالته وخربته يف جمال  .أ
 باملرشح.أعمال الشركة مع إرفاق صورة واضحة عن هوية املرشح وإيضاح وسائل االتصال 

عدد وتاريخ جمالس  يتعني على املرشح الذي سبق له شغل عضوية جملس إدارة إحدى الشركات املسامهة بيان .ب
 سابقاً.إدارة الشركات اليت توىل عضويتها حالياً أو 

 الشركة.بيان بالشركات أو املؤسسات اليت يشرتك يف إدارهتا أو ملكيتها ومتارس أعماال شبيهة بأعمال  .ت
الطبية إذا كان املرشح سبق له شغل عضوية جملس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات  .ث

فيجب عليه أن يرفق بطلب الرتشيح بيانًا من إدارة الشركة عن آخر دورة توىل فيها  "،"سبيماكو الدوائية
 التالية:عضوية اجمللس متضمنا املعلومات 

عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت متت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات اليت حضرها  .ج
 االجتماعات.جملموع العضو أصالة ونسبة حضوره 

اللجان الدائمة اليت شارك فيها العضو وعدد االجتماعات اليت عقدهتا كل جلنة من تلك اللجان خالل كل  .ح
 االجتماعات.سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات اليت حضرها ونسبة حضوره إىل جمموع 

 لدورة.املخص النتائج املالية اليت حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات  .خ
السوق  ( منوذج السرية الذاتية للمرشح لعضوية جملس إدارة شركة مسامهة مدرجة يف3تعبئة وإرفاق النموذج ) .د

 املالية السعودية )تداول(، وإرساله إىل الشركة.
يتم التصويت يف اجلمعية العامة على املرشحني املتقدمني لعضوية اجمللس طبقًا للمعايري واإلجراءات الواردة يف  .ذ

 ترشيحهم.ذه الالئحة وبعد موافقة اجلهات املختصة على طلبات ه
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 انتهاء عضوية مجلس اإلدارة :7 المادة 
يبني نظام الشركة األساس كيفية انتهاء عضوية جملس اإلدارة، وجيوز للجمعية العامة يف كل وقت عزل مجيع  .أ

من عحزل يف حبق أعضاء اجمللس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة األساس على خالف ذلك دون إخالل 
  ىعل بناءً  -. كذلك جيوز للجمعية العامة مناسبالتعويض إذا وقع العزل لسبب غري مقبول أو يف وقت غري 

  سعن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجل أعضائهإهناء عضوية من يتغيب من  -اإلدارة  ستوصية من جمل
 دون عذر مشروع.

مثل: إنتهاء مدة اجمللس، إستقالة  بإحدى طرق انتهاء العضوية عند انتهاء عضوية عضو يف جملس اإلدارة .ب
على الشركة أن تشعر اهليئة ف، العضو أو وفاته، زوال صفته يف متثيل الشخص االعتباري، أو احلكم بإفالسه

 والسوق فوراً مع بيان األسباب اليت دعت إىل ذلك.
بيان مكتوب هبا إىل  اء الشركة، فعليه تقدمي إذا استقال عضو جملس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على أد .ت

 رئيس جملس اإلدارة، وجيب عرض هذا البيان على أعضاء جملس اإلدارة.
إذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة أثناء السنة كان للمجلس أن يعني مؤقتاً عضواً يف املركز الشاغر على  .ث

 أول اجتماع هلا للنظر يف إقراره ويكمل العضو اجلديد أن يعرض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف
، وإذا هبط عدد أعضاء جملس اإلدارة عن احلد األدىن وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف أقرب مدة سلفه

 وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من األعضاء.
 عوارض االستقالل :8 المادة 

 والتصويت على القراراتجيب أن يكون عضو جملس اإلدارة املستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه  -أ
 اختاذ القرارات السليمة اليت تسهم يف حتقيق مصاحل الشركة. ىعل جملس اإلدارةمبوضوعية وحياد، مبا يحعني 

ري تقييمًا سنويًا ملدى حتقق استقالل ال -ب وجود عالقات  عضو والتأكد من عدم على جملس اإلدارة أن جيح
 أو ظروف تؤثر أو ميكن أن تؤثر فيه.

 يلي: ما-احلصرسبيل املثال ال  على-املستقل  جملس اإلدارةيتناىف مع االستقالل الالزم توافره يف عضو  -ج
أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من  %5أن يكون مالكًا ملا نسبته  .1

 قرابة مع من ميلك هذه النسبة. جمموعتها أو له صلة
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم  .2

 الشركة أو من أسهم شركة أخرى من جمموعتها.
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أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء جملس اإلدارة يف الشركة أو يف شركة أخرى من  .3
 جمموعتها.

 رابة مع أي من كبار التنفيذيني يف الشركة أو يف شركة أخرى من جمموعتها.أن تكون له صلة ق .4
 أن يكون عضو جملس إدارة يف شركة أخرى من جمموعة الشركة املرشح لعضوية جملس إدارهتا. .5
أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامني املاضيني لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها،  .6

جمموعتها، كمراجعي احلسابات وكبار املور دين، أو يكون مالكًا حلصص أو شركة أخرى من 
 سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامني املاضيني.

 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة. .7
 إلدارة أو أي من جلانه.أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية جملس ا .8
أن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله  .9

 الشركة.

 -أنتهى-


