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  املادة األوىل: مقدمة •
املالية مبوجب   1/1 مت إعداد هذه الالئحة وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات املدرجة والصادرة عن جملس هيئة السوق 

 هــ      16/5/1438( واتريخ   2017-16-8القرار رقم )
تم العمل هبا فور تتضمن هذه الالئحة السياسات واملعايري واإلجراءات واملتطلبات اخلاصة لعضوية جملس إدارة الشركة، وي  1/2

 إقرارها من قبل اجلمعية العامة.    
   املادة الثانية: عضوية جملس اإلدارة •
يتويل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ملدة ال تتجاوز ثالثة سنوات تنتخبه اجلمعية العامة للشركة وتكون    2/1

 أعضائه املستقلني عن عضوين أو عن ثلث أعضاء اجمللس أيهما أكثر.   غالبية أعضائه من األعضاء الغري تنفيذيني وال يقل عدد
 ال جيوز اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي ابلشركة.     2/2
 جيب أن ال يشغل أعضاء جملس اإلدارة عضوية أكثر من مخس شركات مسامهة مدرجة يف السوق يف نفس الوقت.    2/3
 الثالثة: شروط عضوية جملس اإلدارةاملادة  •
تضع جلنة الرتشيحات واملكافآت املعايري واألشرتاطات العامة لعضوية جملس اإلدارة على أن يكون عضو جملس اإلدارة  3/1

الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم اخلربة واملعرفة واملهارة واإلستقاللية الالزمة مبا ميكنه من ممارسة مهامه بك فاءة واقتدار  من ذوي 
 ويراعى أن يتوافر فيه على وجه اخلصوص ما يلي:  

املمارسات يف جمال اإلدارة  .أ وتطبيق أفضل  التمتع مبهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات مبا يؤدي إىل حتفيز األداء 
 الفعالة والتقيد ابلقيم واألخالق املهنية.  

 أن تتوفر فيه املؤهالت العلمية واملهارات املهنية واخلربات العملية ذات الصلة أبنشطة الشركة احلالية.   .ب
أن يكون لديه القدرة الفنية والقيادية واإلدارية والشرعة يف اختاذ القرار واستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة بسري العمل   .ت

 يجي والتخطيط والرؤية املستقبلية الواضحة.  وأن يكون قادراً على التوجيه االسرتات
 أن يتمتع ابلقدرة على قراءة وحتليل البياانت والتقارير املالية وفهمها.   .ث
 أن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. .ج
  
على ممارسة مهامه وإبداء آر   3/2 املستقل قادراً  يكون عضو جملس اإلدارة  القرارات مبوضوعية  جيب أن  ائه والتصويت على 

 وحياد ، مبا يعني جملس اإلدارة على اختاذ القرارات السليمة اليت تسهم يف حتقيق مصاحل الشركة.  
أو ظروف تؤثر   3/3 على جملس اإلدارة أن جيري تقييماً سنوايً ملدى حتقق استقاللية العضو والتأكد من عدم وجود عالقات 

 آدائه.أو ميكن أن تؤثر على 
 مايلي: –على سبيل املثال ال احلصر  –يتنايف مع اإلستقاللية الالزم توافرها يف عضو جملس اإلدارة املستقل   3/4
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أن يكون مالكاً ملا نسبته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من جمموعتها أو له صلة   .أ
 قرابة مع من ميلك هذه النسبة.

ن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة  أ .ب
 أخرى من جمموعتها.

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء جملس اإلدارة يف الشركة أو يف شركة أخرى من جمموعتها. .ت
 فيذيني يف الشركة أو يف شركة أخرى من جمموعتها.أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التن .ث
 أن يكون عضو جملس إدارة يف شركة أخرى من جمموعة الشركة املرشح لعضوية جملس إدارهتا. .ج
طرف متعامل معها أو شركة أخرى من  .ح يعمل موظفاً خالل العامني املاضيني لدى الشركة أو أي  يعمل أو كان  أن 

أي من تلك األطراف خالل العامني جمموعتها كمراجعي احلسااب أن يكون مالكاً حلصص سيطرة لدى  ت وكبار املوردين أو 
 املاضيني.

 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة. .خ
(  200,000جلانه تزيد عن  )  أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية جملس اإلدارة أو أي من .د

 % من مكافأته يف العام السابق اليت حتصل عليها مقابل عضوية جملس اإلدارة  أو أي من جلانه أيهما أقل. 50رايل أو عن 
النشاط الذي تزاوله الشركة. .ذ  أن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر يف أحد فروع 
 يد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة يف عضوية جملس إدارة الشركة.أن يكون قد أمضى ما يز  .ر
ال تُعّد من قبيل املصلحة النافية الستقاللية عضو جملس اإلدارة اليت جيب هلا احلصول على ترخيص مسبق من اجلمعية   3/5

اجاته الشخصية إذا متت هذه األعمال العامة العادية جيدد كل سنة، األعمال والعقود اليت تتم مع عضو جملس اإلدارة لتلبية احتي
والعقود بنفس األوضاع والشروط اليت تتّبعها الشركة مع عموم املتعاقدين واملتعاملني وكانت ضمن نشاط الشركة املعتاد، مامل تَر 

 جلنة الرتشيحات خالف ذلك.
توصيات جلنة الرت  3/6 تراعي عند انتخاب أعضاء جملس اإلدارة  شيحات وتوافر املقومات الشخصية  على اجلمعية العامة أن 

 واملهنية الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال وفقاً ملا ورد يف هذه املادة. 
 
   املادة الرابعة: إجراءات الرتشيح للعضوية يف جملس اإلدارة •
 يقدم املرشح لعضوية جملس اإلدارة ميكنه أوراق ترشيحه وفقاً لأليت :  4/1
 ملقر الرئيسى للشركة وموجه إيل سكراترية الشركة.الربيد املسجل لعنوان ا .أ

 التسليم مباشرة لسكراترية الشركة. .ب
 املستندات املطلوبة للرتشيح لعضوية جملس اإلدارة تشتمل على التايل:   4/2
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 جيب أن يتضمن طلب الرتشيح تعريفا ابملرشح من خالل سريته الذاتية ، ومؤهالته ، وخربته يف جمال أعمال الشركة.   4/2/1 
يتعني على املرشح الذي سبق له شغل عضوية جملس إدارة إحدى الشركات املسامهة األخرى، أن يقدم  بيان يوضح    4/2/2 

 ىل عضويتها حالياً أو سابقاً.عدد واتريخ جمالس إدارة الشركات اليت تو 
 بيان ابلشركات أو املؤسسات اليت يشرتك يف إدارهتا أو ملكيتها ومتارس أعماالً شبيهة أبعمال الشركة.   4/2/3 
إذا كان املرشح سبق له شغل عضوية جملس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق بطلب الرتشيح بياانً من إدارة الشركة   4/2/4

 وىل فيها عضوية اجمللس متضمناً املعلومات التالية: عن آخر دورة ت
عدد إجتماعات جملس اإلدارة اليت متت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات اليت حضرها العضو  .أ

 ابألصالة ونسبة حضوره جملموع االجتماعات.  
ا كل جلنة من تلك اللجان خالل كل سنة من اللجان الدائمة اليت شارك فيها العضو وعدد اإلجتماعات اليت عقدهت .ب

 سنوات الدورة. 
 ملخص النتائج املالية اليت حققتها الشـركة خالل كل سنة من سنوات الدورة . .ت
على من يرغب يف ترشيح نفسه لعضوية جملس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي تعارض مصاحل وفقاً   4/3

 اهليئة وتشمل:لإلجراءات املقررة من 
 وجود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة اليت يرغب يف الرتشح جمللس إدارهتا. .أ

النشاط الذي تزاوله.   .ب  اشرتاكه يف عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها يف أحد فروع 
رتشيحات املقدمة وحتديد املرشحني اليت سوف تتضمنهم قائمة املرشحني وفقا تقوم جلنة الرتشيحات واملكافأت مبراجعة ال  4/4

للمعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة ابلشرف واألمانة، وسوف يتم رفع توصيات اللجنة  
 إىل جملس اإلدارة .  

املرشحني لعضوية جملس اإلدارة أو توجيه الدعوة النعقاد اجلمعية    تعلن الشركة يف املوقع اإللكرتوين للسوق معلومات عن  4/5 
العامة، على أن تتضمن تللك املعلومات وصفاً خلربات املرشحني ومؤهالهتم ووظائفهم وعضوايهتم السابقة واحلالية، وعلى الشركة 

 توفري نسخة من هذه املعلومات يف مركزها الرئيس وموقعها اإللكرتوين.
الذين أعلنت الشركة عن معلوماهتم وفق يقتصر ال 4/5 تصويت يف اجلمعية العامة على على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة 

 الفقرة السابقة.  
 أسلوب التصويت الرتاكمي هو األسلوب املتبع عند التصويت ألختيار أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامة.    4/6
 
 جملس اإلدارة:املادة اخلامسة: إنتهاء عضوية عضو   •
 تنتهي عضوية جملس اإلدارة وفقاً ملا هو منصوص عليه يف النظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي.   5/1
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إهناء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة    –بناءً على توصية من جملس اإلدارة    –جيوز للجمعية العامة    5/2
 ع.  اجتماعات متتالية للمجس دون عذر مشرو 

إذا استقال عضو جملس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات عن اداء الشركة، فعليه تقدمي بيان مكتوب هبا اىل رئيس جملس  5/3
 اإلدارة، وجيب عرض هذا البيان على أعضاء جملس اإلدارة. 

إنتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر اهل 5/4 إبحدى طرق  مع  عند إنتهاء عضوية عضو يف جملس اإلدارة  يئة والسوق فوراً 
 بيان األسباب اليت دعت لذلك.  

 
إذا شغر مركز أحد أعضاء اجمللس جاز للمجلس أن يعني مؤقتاً عضوا يف املركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر لديهم    5/5

تبلغ بذلك وزارة التجارة وكذلك اهليئة خالل مخسة أايم عمل من اتريخ الت عيني. وأن يعرض هذا اخلربة والكفاية ، وجيب أن 
 التعيني على اجلمعية العامة يف أول إجتماع هلا ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه.

 
إذا مل تتوافر الشروط الالزمة النعقاد اجمللس بسبب نقص عدد أعضاءه عن احلد األدىن املنصوص عليه يف نظام الشركات   5/6

 عامة العادية لالنعقاد خالل ستني يوماً لتعيني العدد الالزم من األعضاء.أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة اجلمعية ال
 
على الشركة إشعار اهليئة أبمساء أعضاء جملس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل مخسة أايم عمل من اتريخ بدء دورة جملس   5/7

من اتريخ تعيينهم   تغيريات تطرأ على عضويتهم خال  –أيهما أقرب    –اإلدارة أو  ل مخسة أايم عمل من اتريخ حدوث  وأي 
 التغيريات.

 املادة السادسة: مكافأة أعضاء اجمللس: •
مبلغاً معيناً أو بدل حضورعن اجللسات )يعادل    -نظري عضويتهم يف اجمللس   –تتكون مكافأة جملس اإلدارة واللجان املنبثقة منه  

، وجيوز اجلمع بني إثنني أو   نقديةمبلغ ثالثة آالف رايل عن كل اجتماع من اجتماعات اجمللس أو جلانه( أو مزااي عينية أو  
مجيع األحوال؛ ال يتجاوز جمموع ما حيصل عليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت ومزااي مالية أو عينية  أكثر من هذه املزااي. ويف  

مبلغ مخسمائة ألف رايل سنوايً وفق مانص عليه نظام الشركة األساسي ونظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط اليت تضعها اجلهة  
 املختصة.  

 
 


