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 وإجراءات ومعايير  سياسات

 للكيماويات  نماء شركة إدارة مجلس في العضوية

 

 :مقدمة( 1املادة )

ووضع معايير وإجراءات    نماء  شركة  إدارة  مجلس  لعضوية  الترشح   وإجراءات   معايير  تحديد  إلى  السياسة  هذه  تهدف

للعضوية ومحددة  تطبي  واضحة  ألحكامقوذلك   
ً
واحكامدليل  من    الثالث الباب    ا الشركة  حوكمة  الئ  حوكمة  حة 

بقرار   الصادرة  )الشركات  رقم  املالية  السوق  وتاريخ  2017  -16  -8هيئة  (  13/02/2017املوافق  )ه  16/05/1438( 

 في  للعضوية  ومحددة  واضحة   وإجراءات  ومعايير   سياسات  )وضع   منها  اإلدارة   ملجلس  األساسية  بالوظائف  واملتعلقة

 لها(.  العامة  الجمعية  إقرار   بعد التنفيذ موضع ووضعها اإلدارة مجلس

 

 : نماء شركة  إدارة مجلس في العضوية  ومعايير  سياسات (  2املادة )

يشترط في كل من يترشح لشغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات سواء كان منصب الرئيس او  

 ان تتوافر فيه املواصفات التالية:  (غير مستقل)او  (مستقلأو عضو ) (غير تنفيذي)او  ( تنفيذي)نائبه او عضو 

 اجرى   او  بإفالسه  حكم  او  بجريمة مخلة بالشرف واألمانة  وحكم عليه  أدين  أن  سبق  ممن  يكون   ال  أن -1

   او   ترتيبات
ً
 في  سارية  تعليمات  او   نظام  ي أل   وفقا  املجلس  لعضوية  صالح   غير  او   دائنيه  مع  صلحا

 .العربية السعودية اململكة

 في مجلس إدارة أكثر من  -2
ً
خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق املالية ( 5)أن ال يكون املرشح عضوا

 في وقت واحد.  

   املرشح  يكون   ال  أن -3
ً
   موظفا

ً
أو شركة    حكوميا يمثل جهة حكومية  لعضو  مقعد  في حال تخصيص  إال 

 . مملوكة )بالكامل أو جزء منها( من جهة حكومية

 املتطلبات   واستيعاب  القرار،  اتخاذ  في  والسرعة  واإلدارية، والقيادية،  الفنية،   القدرات  فيه  تتوافر   أن -4

  املستقبلية  والرؤية  والتخطيط  االستراتيجي التوجيه على  قادرا  يكون   وأن العمل، بسير املتعلقة الفنية

 .الواضحة

 التنفيذيين.  غير األعضاء  من  املجلس أعضاء  غالبية تكون  أن -5

 أعضاء.  ثالثة عن املستقلين  األعضاء عدد يقل ال  أن يجب -6
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 خاص   بشكل  املساهمين  تجاه  والتزاماته  القانونية  بمسؤوليته  دراية  على  اإلدارة  مجلس  عضو  يكون   أن -7

 عام.  بشكل العالقة  وأصحاب

 .وفهمهما املالية  والتقارير  البيانات قراءة على قادراللعضوية  حاملرش  يكون  أن -8

  جهة   ألي   الشركة   أسرار   إذاعة   وعدم  املعلومات   سرية   على  التامة   باملحافظة  اإلدارة  مجلس  عضو  يلتزم -9

 كانت.

  بما  الصالحيات  ملنح  تؤهله  قيادية  بمهارات  يتمتع  بأن  وذلك  القيادة  على  القدرة  لديه  املرشح  يكون   ان -10

  واألخالق   بالقيم  والتقيد  الفعالة  اإلدارة  مجال  في  املمارسات  أفضل  وتطبيق  األداء  تحفيز  إلى  يؤدي

 .املهنية

  لتحقيق والتدريب الكافي  ،  الشركة  بنشاط  الصلة  ذاتأن يراعى تنوع التأهيل العلمي والخبرة العملية   -11

لديه   املجلس.  على  تعرض  التي  املوضوعات  حول   النقاشات  إثراء  في  والفعالية  الكفاءة يكون  وان 

 املؤهالت العلمية التي تمكنه من ممارسة عمله.

 .واختصاصاته مهامه ممارسة عن يعوقه صحي مانع لديه يكون  اليكون لديه اللياقة الصحية وأن   نأ -12

   يكون   ال   أن  -13
ً
  من   غيرها  أو  املالية السوق    هيئة   قبل  من   املساهمة   الشركات   في  للعمل  حظر   بحقه   قائما

 . اململكة  وخارج داخل املالية األسواق لعمل املنظمة الجهات

 في اململكة العربية السعودية. السارية والتعليمات  واللوائح واألنظمة  حكاماأل ب االلتزام -14

 

  والتحقق   واملكافآت،  الترشيحات  لجنة   توصيات   مراعاة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  انتخاب  عند   العامة   الجمعية   على

 .املادة هذه  في ورد ما  وفق فعال  بشكل اإلدارة ملهام ألدائهم الالزمة واملهنية الشخصية املقومات توافر  من

 : دارةال  مجلس( تكوين 3املادة )

أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد    ثمانية(  8يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ) -1

 . عن ثالث سنوات

املنتدب او   -2 ال يجوز الجمع بين منصب رئيس املجلس واي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو 

 التنفيذي واملدير العام.الرئيس 

 .التنفيذيين غير  من  اإلدارة مجلس أعضاء أغلبية  يكون  أن -3

 .املجلس أعضاء  ثلث عن املستقلين  األعضاء عدد يقل  ال  أن -4

5-  .
ً
 ان ال يكون من بين املرشحين او املعينين في املجلس موظفا حكوميا

راعى أحكام البند الثاني أعاله عند انتخاب أعضاء املجلس.
ُ
 ت
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 : إجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة نماء(  4املادة )

عن   -1 لإلعالن  الشركة  في  املعنية  الجهة  مع  التنسيق  واملكافآت  الترشيحات  لجنة  الترشح  تتولى  باب  فتح 

وموقع الشركة    لعضوية مجلس إدارة الشركة في صحيفتين يوميتين وفي موقع هيئة السوق املالية )تداول(

وعلى  االلكتروني ويتعين  السارية  والقرارات  واللوائح  األنظمة  في  عليها  املنصوص  واملواعيد  املدد  وفق   ،

 اآلتي:   استيفاءاملرشح  

 بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارة الشركات املساهمة، واللجان التي تولى عضويتها.   -أ

 عضويتها.  يتولى يزال  ال  التي املساهمة بالشركات بيان -ب 

   وتمارس  ملكيتها  أو  إدارتها   في  يشترك  التي   املؤسسات  أو  بالشركات  بيان   -ج
ً
  بأعمال   شبيه   أعماال

 الشركة. 

 ن هيئة السوق املالية من قبل املرشحين.  تعبئة النماذج املطلوبة م  -د

  طلب   تقديم  ذلك،  عن  الشركة  إعالن   عند  الشركة   إدارة  مجلس  لعضوية  الترشح   في  يرغب   من   على   يجب -2

  ةبالشرك واملكافآت الترشيحات لجنة  إلى  الترشيح
ً
 :التالية باملستندات مدعوما

 بطريقة   كان  سواء  الشركات أعمال  إدارة  مجال  في  وخبراته  ملؤهالته  بصور   مدعومة  ذاتية  سيرة . أ 

ده، تنفيذي منصب  خالل من  مباشرة
َّ
 اإلدارة   مجالس عضوية طريق عن  مباشرة  غير أو تقل

  أوداخل  )املساهمة   الشركات  إحدى  إدارة  مجلس  عضوية  شغل   أن  سبق   الذي   املرشح   على   يجب. .ب

  حضرها   التي   املساهمة  الشركات  إدارات  مجالس  اجتماعات  وتواريخ  بعدد  بيان   تقديم (  اململكة  خارج

 .إدارتها  مجالس عضوية شغله أثناء

 له  أو  إدارتها  مجالس عضوية  يشغل  التي  املؤسسات  أو  بالشركات  بيان  تقديم  املرشح  على  يجب .ت

  أو   عقود  لها   أو نماء  شركة   بأعمال   شبيهة  أعماال تمارس   كانت   إذا   ما   وتوضيح  ملكيتها،  في  قائمة  شراكة 

 .ال  أم  الشركة مع  مشتركة مصالح

 عضوية   يتولى  أن  يتوقع  التي األخرى   واملؤسسات  املساهمة  بالشركات  بيان  تقديم  املرشح  على  يجب .ث

 .الترشيح  محل اإلدارة  مجلس دورة أثناء إدارتها  في يشترك أو  إدارتها مجالس

بإخطار   .ج يرفق  أن  عليه  فيحب  نماء  شركة  إدارة  مجلس  له شغل عضوية  سبق  قد  املرشح  كان  إذا 

 املعلومات التالية: 
ً
 من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية املجلس متضمنا

ً
 الترشيح بيانا

 الدورة  سنوات  من  سنة كل خالل تمت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عددب بيان -

 .  االجتماعاتالتي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره ملجموع   االجتماعاتعدد   -

التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان   االجتماعاتوعدد  عضويتها فيالتي شارك بيان باللجان المتخصصة   -

 خالل كل سنة من سنوات الدورة

 . االجتماعاتالتي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع  االجتماعاتوعدد  -
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 شغل  الذي  للمجلس الدورة  سنوات من سنة كل خالل  الشركة حققتها التي املالية  للنتائجملخص  -

 عضويته.

 العالقة  ذات  الجهات  ملخاطبة  اإلدارة  مجلس  رئيس  مع  التنسيق  واملكافآت  الترشيحات  لجنة  تتولى .ح

العامة  ر املق  الترشيح  ومعايير   سياسات   ضوء  في  اإلدارة  مجلس  في  ممثليهم   لترشيح الجمعية  من  رة 

 للشركة. 

التجارة   .خ وزارة  على  اإلدارة  مجلس  لعضوية  املرشحين  عرض  واملكافآت  الترشيحات  لجنة  تتولى 

 . املالية السوق  ةئ واالستثمار وهي

واملكافآت   .د الترشيحات  لجنة  التجارة    –توص ى  وزارة  موافقة  على  الحصول  وهيئة  بعد  واالستثمار 

املالية   املرشحين  السوق  للسياسات    –على   
ً
وفقا اإلدارة  مجلس  لعضوية  باملرشحين  اإلدارة  ملجلس 

 واملعايير املقرة من الجمعية العامة.  

   .ذ
ً
للسياسات يوص ي مجلس اإلدارة للجمعية العامة للشركة باملرشحين لعضوية مجلس اإلدارة، وفقا

نص   ما  وفق  لتعينهم  العامة،  الجمعية  من  املقرة  املادة  واملعايير    النظام   من   عشر   السادسة عليه 

 األساس ي للشركة.  

 

 ح: املصال تعارض عن املرشح إفصاح(  5املادة )

اإلفصاح  لسياسة    وفقا  املطلوبة  اإلفصاحات يقدم  بأن  اإلدارة،  مجلس  لعضوية  انتخابه  حالة  في  املرشح،  يلتزم

 .التنفيذيين وكبار  اإلدارة مجلس أعضاءلناحية عقود وتعامالت  املصالح   تعارض الئحةو 

 

 :املجلس أعضاء مكافأة( 6املادة )

يستحق عضو مجلس اإلدارة نظير عضويته في املجلس مكافأة عن االعمال والجهود الذي يبذلها في سبيل تحقيق  

   ألهدافهاالشركة  
ً
ملا ينص عليه نظام الشركات والنظام األساس ي وتعليمات هيئة السوق    وتطوير اعمالها وذلك وفقا

 املالية.

 أعضاء مجلس اإلدارة:  مكافأةوصرف   دديوتراعي الشركة االحكام واملعايير التالية عند تح

 ان تكون املكافأة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واالعمال التي يقوم بها. -

 ان تكون املكافأة مبنية على توصية لجنة املكافآت.  -

 . إلدارتهاان تكون املكافأة متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة   -

 ان تكون املكافأة كافية الستقطاب أعضاء املجلس من ذوي الخبرة والكفاءة لتحفيزهم واإلبقاء عليهم.  -
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أعضاء املجلس متفاوتة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصه وحجم املهام    مكافأة يجوز ان تكون   -

 ه واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغير ذلك من االعتبارات.باملنوطة 

 (% من الجلسات خالل السنة املالية الواحدة.75ال تستحق املكافاة اال اذا حضر عضو املجلس نسبة ) -

 

 شروط املكافأة:  (  7املادة )

 .العامة الجمعية  اجتماع في اإلدارة مجلس   مكافآت بند على التصويت  اإلدارة مجلس ألعضاء يجوز  ال -

مقابل   - مكافأة  على  الحصول  له  يجوز  فإنه  التابعة  اللجان  في   
ً
عضوا اإلدارة  مجلس  عضو  كان  حال  في 

عضويته في هذه اللجان، او مقابل أي اعمال اضافية او مناصب تنفيذية او فنية او إدارية او استشارية  

منهي    – ترخيص  يمك  –بموجب  التي  املكافأة  الى  باإلضافة  وذلك  بالشركة  بها  عليها  يكلف  يحصل  ان  ن 

 في مجلس اإلدارة مع مراعاة احكام النظام األساس ي للشركة ونظام الشركات. 
ً
 بصفته عضوا

 ثالثة   حضوره  عدم  بسبب  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  تغيب  من  عضوية  إنهاء  العامة  الجمعية   قررت  إذا -

متتالية   تلي  التي   الفترة  عن  مكافآت   أي  العضو  هذا  يستحق   فال  مشروع،  عذر   دون   للمجلس  اجتماعات 

 .الفترة تلك عن له صرفت  التي  املكافآت جميع إعادة عليه حضره، ويجب  اجتماع آخر

  أن   أو   الشركة  تحققها   التي  األرباح   من   نسبة  املستقلين   اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  تكون   ال  أن  يجب -

 .الشركة ربحية   على مباشر  غير  أو مباشر   بشكل تكون مبنية

  أو   صحيحة  غير  معلومات  على  مبنية  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  ألي  صرفت  التي  املكافآت  أن  تبين  إذا -

تم   إعادتها   عليه  فيجب  السنوي،  اإلدارة  مجلس  تقرير  تضمينها  أو  العامة  الجمعية  على  عرضها  مضللة 

 .بردها مطالبته   ويحق للشركة للشركة،

  وآليات   باملكافآت  املتعلقة   السياسات   تفاصيل  عن   السنوي   تقريره   في  اإلدارة   مجلس   يفصح   أن   يجب -

واملزايا    أو  أعمال  أي   مقابل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  لكل   املدفوعة   والعينية  املالية   تحديدها 

 .استشارية  أو إدارية  أو أو فنية   تنفيذية مناصب 

 

 املكافأة:  ( قيمة  8املادة )

  500,000يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافئات ومزايا مالية مبلغ )  يجوز أن  ال -

 سنوي ريال( خمسمائة ألف ريال
ً
 .ا

  الى   ضافةباإل   الصفة  بهذه  بها   يقوم  التي   واملسؤوليات   االعمال  نظير  بمكافأة  الحق  اإلدارة  مجلس  لرئيس -

الرئيس بموجب قرار يصدر عن مجلس    فأة تحديد مكامجلس اإلدارة على ان يتم    ألعضاءاملكافاة املقررة  

 .اإلدارة
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  غير   جلسة،  كل   عن   ريال   االف   ثالثة(  ريال  3000)  ولجانه  املجلس  جلسات  حضور   لبدل  األدنى  الحد  يكون  -

بدل  واإلقامة  السفر  مصاريف  شاملة احتساب  ويتم  كل    ضمن  الحضور .  ملكافآت  املقرر  األعلى  الحد 

 عضو.

  بدل   مقابل  نقدي   مبلغ  االجتماع   لجلسة  الحاضر  التابعة  اللجنة  وعضو  اإلدارة   مجلس  عضو  يستحق  -

 مبلغ  بإجمالي  العضو  لذلك   الدائمة   اإلقامة  مدينة  خارج   االجتماع   جلسة  تكون   أن  على  السفر،   مصاريف

  املقرر   األعلى  الحد   ضمن  السفر  مصاريف  بدل   مجموع   احتساب يتم  وال .  سعودي   ريال ألفي    (2000)  قدره

   يعد  البدل  هذا  إن  حيث  عضو،  كل  ملكافآت
ً
  لحضور   العضو  تكبدها  التي   الفعلية  املصاريف عن  تعويضا

 .الجلسة

 

 : العضوية انتهاء(  9املادة )

 من الحاالت التالية:  أكثرفي حال تحقق واحدة او  تنتهي عضوية املجلس

 التعيين  ة بانتهاء مد -

 .االستقالة أو الوفاة -

ذلك    - يقترن  أن  الشركة بشرط  بمصلحة  بطريقة تضر  بواجباته  أخل  العضو قد  أن  اإلدارة  ثبت ملجلس  إذا 

 .بموافقة الجمعية العامة العادية

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة عضويتهبانتهاء   -
ً
 العربية السعودية  وفقا

 للتسوية مع دا -
ً
 .ئنيه، أو توقف عن دفع ديونهإذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبا

 . أصبح فاقد الشعور، أو أصيب بمرض عقلي  -

 باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير.    -
ً
 مخال

ً
 إذا ثبت ارتكابه عمال

تغيب عن حضور   - اجتماعافي حال  الجمعية    ت ثالثة  القرار من  للمجلس دون عذر مشروع، ويصدر  متتالية 

 االدارة. العامة العادية بناء على توصية مجلس 

 شغل وظيفة حكومية او تم تعيينه في منصب ذو صفة حكومية. إذا -

ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل 

  ، غير مناسببحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت  

 قبل الشركة عما يترتب على  
ً
ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وأال كان مسؤوال

 االعتزال من أضرار.

 أن تشعر  الشركة على العضوية املشار اليها اعاله، انتهاء طرق  بإحدى  اإلدارة مجلس في عضو عضوية انتهاءحال في 

  الهيئة والسوق 
ً
 .ذلك إلى دعت التي األسباب بيان  مع فورا

 



 

   7  -7 صفحة   (2017ديسمبر  19)تحديث  العضوية في مجلس اإلدارةسياسات ومعايير 
 

  :الالئحة تعديل( 10املادة )

 تصدر  تعليمات  أو  قرارات  أو  عملية متطلبات  من  يستجد  ما  وفق  الالئحة  هذه  أحكام  تعديل  اقتراح  اإلدارة  ملجلس

 . العتماده لها اجتماع   أول  في العامة  الجمعية   على التعديل هذا  يعرض أن  على  املختصة الحكومية  الجهات  من

 

   :( أحكام عامة11املادة )

 محل أي الئحة أخرى معتمدة من قبل الشركة. ة الالئحتحل هذه   -

بناء على    بتم اعتماد الالئحة من مجلس إدارة الشركة كما يتم عرضها على اول جمعية عامة للتصويت عليها -

 . توصية املجلس

 الجمعية العامة.تطبق هذه الالئحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل   -

 يجب مراجعة هذه الالئحة بشكل دوري ملواكبة التطورات واالحداث.  -

 ة السوق املالية ووزارة التجارة واالستثمار عند احداث أي تغيير في مجلس اإلدارة.ئعلى الشركة اشعار هي  -

أي - عضوية  انتهاء  او  انهاء  عن  واالبالغ  املجلس  أعضاء  بمعلومات  الهيئة  تزويد  الشركة  وتقديم    على  عضو 

 النموذج الذي يتضمن بيانات السيرة الذاتية للعضو. 

او   - اإلدارة  مجلس  أي حكم قضائي صادر ضد  عن  السوق  موقع  على  أعضائه  أاإلعالن  موضوع    إذاحد  كان 

 
ً
 أعضائه بالشركة.   أحداملجلس او  بأعمال الحكم متعلقا


