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 الالئحة:أوال. الهدف من 

 بتعليمات  تأتي هذه الالئحة ضمن أهداف الشركة في تعزيز مبدأ 
ً
" حوكمة الشركات" وتطبيقه بشكل فعال على جميع أصعدة الشركة، والتزاما

 ملا على أعضاء املجلس من مسؤوليات والتزامات هامة من كيان الش
ً
كة ر الئحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق املالية، ونظرا

 ومساهميها فإن هذه الالئحة تسعى لرفع مستوى أداء مجلس إدارة الشركة.

. سياسات العضوية في مجلس اإلدارة: 
ً
 ثانيا

 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء طبيعيين حسب النظام األساس ي للشركة. .1

 تعيين أعضاء املجلس يتم من قبل الجمعية العامة للشركة. .2

 واستثناء –تكون مدة دورة مجلس اإلدارة ثالث سنوات  .3
ً
من ذلك أول مجلس إدارة بعد تحول الشركة إلى شركة مساهمة حسب النظام األساس ي  ا

 ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ملدة أو مدد أخرى. –للشركة وتكون مدته خمسة سنوات 

 للمجلس .4
ً
 .ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

 أن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين. .5

 أال يقل عدد أعضاء املجلس املستقلين عن ثلث عدد أعضاء املجلس. .6

 أن يكون أغلبية املجلس يحملون الجنسية السعودية. .7

 أال يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة في آن واحد. .8

 وليس ما يحقق مصالح املجموعة التي يمثلها  ويلتزم العضوارة تمثل جميع املساهمين العضوية في مجلس اإلد .9
ً
بالقيام بما يحقق مصالح الشركة عموما

 أو التي صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة.

 ألي  .10
ً
 نظام أو تعليمات سارية في اململتنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدته أو باستقالته أو وفاته أو إذا أصبح غير صالح للعضوية وفقا

ً
كة أو وفقا

 ملعايير وشروط العضوية املنصوص عليها في هذه الالئحة.

 من قبل الشركة.ؤو مس وإال سيكون أن يستقيل شرط أن يكون في وقت مناسب يقبله املجلس  لعضو املجلس .11
ً
 ال

12.  
ً
آخر في املكان الشاغر على ان تبلغ الشركة الوزارة وكذلك هيئة السوق إذا شغر مركز أحد أعضاء املجلس جاز ملجلس اإلدارة أن يعين مؤقتا عضوا

ين وان يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في اول اجتماع لها إلقراره، ويكمل العضو الجديد مدة ياملالية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التع

 سلفة 

اعاته )خمسة أعضاء(، وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل إذا نقص عدد أعضاء املجلس عن النصاب الالزم لصحة اجتم .13

 النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
ً
 ستين يوما

في  ةإذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقاالتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، فعلى مجلس الهيئ .14

 له من بين أعضائها، لتتولىالسوق ا
ً
 ونائبا

ً
، ويعين لها رئيسا

ً
إلشراف ا ملالية، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة واالختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا

رة جديد لس إداعلى إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العامة لالجتماع خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة املذكورة؛ النتخاب مج

 ملا يقرره مجلس الهيئة
ً
 للشركة. ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافآت على حساب الشركة، وفقا

 تلتزم الشركة بواجبها في إخطار هيئة سوق املالية فور انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس إدارتها مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك. .15

 سوق املالية فور تعيين عضو جديد في مجلس اإلدارة. تلتزم الشركة بواجبها في إخطار هيئة .16



 

. معايير وشروط العضوية في مجلس اإلدارة: 
ً
 ثالثا

 أن يكون لديه مؤهل تعليمي مناسب. .1

 في خدمة الشركة. واملعرفة املناسبةالخبرة الدراية أن تتوفر لدية  .2
ً
 التي تساهم إيجابيا

 مسؤوليات العضوية بما في ذلك حضور اجتماعات املجلس واللجان املعين بها والجمعيات.أن تكون لدية املقدرة على تخصيص وقت كاف لتحمل  .3

 أن ال يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و األمانة. .4

 بقبوله لترشيح لعضوية  .5
ً
 للترشيح أو إقرارا

ً
 كتابيا

ً
املطلوبة  وماتلباملع وتزويد الشركة املجلس،يجب أن يقدم املرشح عضوية مجلس اإلدارة إخطارا

 شاملة لسيرته الذاتية وفق الضوابط النظامية.

 أي منع من مزاولة العمل في الشركات املساهمة املدرجة من قبل الجهات الرقابية. بحقهصدر يكون قد  أال .6

 تدعيهتسوفق ما  إضافيةوشروط حين آلخر أن يحدد معايير  وللمجلس من اإلدارة،تعتبر النقاط السابقة هي الحد األدنى لشروط عضوية مجلس  .7

 العالقة. والتعليمات ذاتمصلحة الشركة بما ال يخالف األنظمة 

. إجراءات العضوية في مجلس اإلدارة:
ً
 رابعا

 يلي:  اهناك حالتين ألسباب تعيين عضو مجلس اإلدارة ولكل حالة إجراءات محددة وهي كم

  املجلس:تعيين أعضاء املجلس لدورة جديدة أو تعيين عدد من االعضاء لتكملة الحد األدنى ألعضاء  .1

تقوم الشركة بفتح باب الترشيح لعضوية املجلس خالل ثالثة أشهر قبل تاريخ نهاية دورة املجلس على األقل وفق ضوابط النظامية ذات  -أ

 العالقة.

وقع االلكتروني للشركة واملوقع االلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة تقوم الشركة بنشر اعالن الترشيح في امل -ب

 مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.
ً
 األشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة على ان يظل باب الترشيح مفتوحا

 ح ودراستها وتقدم توصياتها وفق تعليمات هذه الالئحة.ملكافآت باستالم طلبات الترشياتقوم لجنة الترشيحات و  -ت

 أسماء املرشحين لعضوية املجلس. واملكافآت وتقرر يقوم املجلس بدراسة توصيات لجنة الترشيحات  -ج

رضها على عترفع الشركة قائمة املرشحين املعتمدين من املجلس والسير الذاتية للمرشحين لهيئة السوق املالية وذلك لطلب املوافقة على  -د

 الجمعية، كما تزود الهيئة بقائمة املستبعدين من الترشيح وأسباب ذلك.

 انتخاب أعضاء املجلس. واملقرر فيهاتعرض أسماء املرشحين املعتمدين لعضوية املجلس وسيرهم الذاتية على الجمعية العامة  -ه

 جراءات ذات العالقة بالجمعيات العامة.تقوم الجمعية بانتخاب تسعة أعضاء من بين املرشحين لعضوية املجلس وفق اإل  -و

 أكثر:ركز الشاغر في املجلس عند انتهاء عضوية عضو أو املترشيح عضو بديل في  .2

 عضو للمركز الشاغر في املجلس مكان العضو الذي أنتهت عضويته. واملكافآت بترشيحتقوم لجنة الترشيحات  -أ

 املؤقت لعضو أو أكثر وفق تعليمات هذه الالئحة. واعتماد التعيينواملكافآت يقوم املجلس بدراسة توصية لجنة الترشيحات  -ب

 كما يكمل العضو الجديد مدة سلفة املتبقية بالدورة. يعرض التعيين املؤقت على أول جمعية عامة الحقة للمصادقة على التعيين -ج

 

 



 

:
ً
 عامة:أحكام  خامسا

أي تعديل على هذه الالئحة من  اجراءالحق في  وملجلس اإلدارة الجمعية،من تاريخ  وتصبح نافذةتعتمد هذه الالئحة من الجمعية العامة للشركة  .1

 .وأوضاعهاوقت ألخر بما تستدعية مصلحة الشركة وفق ظروفها 

 .وأوضاعهاتستدعيه مصلحة الشركة وفق ظروفها  ألخر بماملجلس اإلدارة حق تفسير أو إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من وقت  .2

 النظام وأحكاموفي حالة أي تعارض بين ما ورد في أي فقرة من هذه الالئحة  لها،ه الالئحة مكملة ملا ورد في النظام وال تكون بديلة تكون أحكام هذ .3

 تسود أحكام النظام.

 

 

 

 

 


