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 شركة جبل عمر للتطو�ر

 لعضوية في مجلس اإلدارةاسياسات ومعايير وإجراءات 

 ٣اإلصدار رقم 
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 المحتويات

 ٣        المادة األولى: تمهيد

 ٣       تشكيل مجلس اإلدارة المادة الثانية:

 ٣      حق المساهم في الترشح المادة الثالثة: 

 ٣     سياسات العضوية في مجلس اإلدارةالمادة الرابعة: 

 ٣     معايير العضوية في مجلس اإلدارةالمادة الخامسة: 

 ٤     إجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارةالمادة السادسة: 

 ٤     للمرشحينالتعامل مع عوارض االستقالل المادة السابعة: 

 ٤        النشر والنفاذالمادة الثامنة: 
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 تمهيدالمادة األولى: 
ا المستند ، تم إعداد هذالصادرة من هيئة السوق الماليةالئحة حوكمة الشركات من  ٢٢من المادة  ٣الفقرة اسنتادًا إلى 

 شركة جبل عمر للتطو�ر. سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة لتوضيح

 مجلس اإلدارةتشكيل : الثانيةالمادة 
ما لم ينص  ا�تخابهملمدة ال ت��د عن ثالث سنوات ويجوز إعادة  إلدارة الشركةمجلس أعضاء �نتخب الجمعية العامة  )١

 غير ذلك. علىنظام الشركة األساس 
 يجب أن يكون أغل�ية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين. )٢
 أ�هم أكثر. أعضاء المجلس عدد أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضو�ن، أو ثلثيجب  )٣

 
   : حق المساهم في الترشح الثالثةالمادة 

يحق لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه 
 التنفيذية.

 مجلس اإلدارةفي لعضوية ا سياسات: الرابعةالمادة 
 :مايليدارة اإللعضوية مجلس يشترط أن يستوفي المرشح 

 أن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة.     )١
 على ومنهامانة و األأ النزاهة أو حدى الجرائم المخلة بالشرفإأال يكون قد سبق أن صدر ضده أحكام قضائية في  )٢

 معلومات على بناء المالية السوق في التداولجرائم الفساد، التهرب الض��بي،  األموال، غسلس�يل المثال ال الحصر 
 .ترخيص بدون المالية األوراق أعمال ممارسة ، المالية السوق في والتالعب االحتيال داخلية،

 الترشح.أعلن إفالسه خالل العشر سنوات السابقة لتقديم طلب  وأنأال يكون المرشح قد سبق  )٣
 في السعودية المالية السوق في مدرجة مساهمة شركات خمس من أكثر إدارة مجلس عضويةالمرشح  يشغل أال )٤

 .واحد آن
 .تقرره الهيئة من متطلباتتزام بما لاال )٥

 المادة الخامسة: معايير العضوية في مجلس اإلدارة
 مجلس اإلدارة المعايير التالية: يشترط أن تتوافر في المرشح لعضوية 

 الحالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العملية والخبرات المهنية المهارات العلمية، المؤهالت فيه تتوافر أن )١
ت مثل الهندسة والتطو�ر العقاري، إدارة المشا��ع، إدارة وتشغيل الفنادق وبشكل خاص في مجاال والمستقبلية

شؤون الحوكمة وإدارة  ،القانون المحاسبة،والمراكز التجا��ة، االسترا�يجية والتخطيط، اإلدارة واالقتصاد، المالية، 
 المخاطر.

 المتعلقة الفنية المتطلبات استيعاب القرار، في ا�خاذ مثل السرعة والقيادية المناسبة، الفنية، القدرات فيه تتوافر أن )٢
 التوجيه والتخطيط االسترا�يجي. على قادراً  يكون وأن العمل، بسير

 .وفهمهما المالية والتقا��ر ال�يانات قراءة على قادراً  يكون أن )٣
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 أن يلتزم العضو بتخصيص وقت كافي للقيام بمسؤوليا�ه في الشركة. )٤
 واختصاصا�ه مهامه ممارسة عن يعوق صحي مانع لديه ال يكون أن )٥

 : إجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارةالسادسةالمادة 
وفي أي وسيلة أخرى  )تداول( اإللكتروني للسوقيتم نشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع  )١

تحددها الهيئة؛ وذلك لدعوة األشخاص الراغ�ين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحًا 
 مدة شهر على األقل من تا��خ اإلعالن.

الترشيحات  إلى لجنةبطلب كتابي موقع  أعالهأن يتقدم المرشح خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة  )٢
ومؤهالته ومهارا�ه ووظائفه وعضويا�ه  هلخبرا�باللغة العر�ية أن يشمل طلب الترشح وصفًا  والمكافآت على
 ، باإلضافة إلى نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر لغير السعوديين.السابقة والحالية

هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خالل الموقع على المرشح تعبئة النماذج التي تحددها  )٣
 اإللكتروني للهيئة. 

بالمرشحين وفقًا لما نصت مجلس اإلدارة لوالتوصية طلبات الترشح جميع ت بدراسة آتقوم لجنة الترشيحات والمكاف )٤
 هذه السياسة.  عليه

في الموقع  عنهم إلعالنمع اإلدارة التنفيذية ل والتنسيق لعضوية مجلس اإلدارة المرشحين اعتمادب المجلس يقوم )٥
عند نشر أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة، ويتم توفير نسخة من هذه المعلومات  )تداول( اإللكتروني للسوق

 في مركز الشركة الرئيس وموقعها اإللكتروني.
 .اإلدارة الذ�ن تم اإلعالن عن معلوما�هميقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس  )٦
�تخاب التصويت بجميع أسهمه اليحق للمساهم  بحيث اإلدارة، مجلس ا�تخاب في التراكمي التصويت استخدام يتم )٧

  .عدد من المرشحينأو تقسيمها �ين  مرشح واحد

 للمرشحين االستقالل عوارض مع التعامل: سابعةال المادة
 األعضاء وتصنف لال�تخابات المتقدمين المرشحين لدى االستقالل عوارض بتقييم والمكافآت الترشيحات لجنة تقوم )١

 .�نفيذيين غيرأعضاء ك االستقالل عوارض لد�هم تتوفر الذ�ن
 .الترشح نموذج في ذكر ما عن اللجنة تصنيف اختالف حال في بتصنيفه المتقدم العضو ابالغ يتم )٢
 .العمومية للجمعية الدعوة عند المرشحين تصنيف عن اإلعالن يتم )٣
 لالجتماع الجديد المجلس يدعى المستقلين من األدنى الحد توفر عدم حال وفي النتائج، وإعالن اال�تخابات عقد يتم )٤

 . االستقالل عوارض معالجة كيفية ويقرر

 : النشر والنفاذ الثامنةالمادة 
 إقرار الجمعية العامة لهايذ بعد وضع هذه السياسات والمعايير واإلجراءات موضع التنفت


