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 التعريفات  (1

 :مدينة املعرفة االقتصاديةشركة  الشركة 

 :مدينة املعرفة االقتصاديةالجمعية العامة ملساهمي شركة  الجمعية العامة 

 مدينة املعرفة االقتصادية: مجلس إدارة مجلس اإلدارة 

  :إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال  مدينة املعرفة االقتصاديةعضو مجلس اإلدارة بشركة العضو غير التنفيذي 
ً
الذي ال يكون متفرغا

 اليومية لها.

 يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال ينطبق  مدينة املعرفة االقتصاديةعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة : العضو املستقل

 عليه أي من عوارض االستقالل املنصوص عليها تعريفها في األنظمة الصادرة من هيئة السوق املالية والجهات ذات الصلة.

 واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس  مدينة املعرفة االقتصادية: األشخاص املنوط بهم إدارة عمليات شركة اإلدارة التنفيذية

 التنفيذي ونوابه واملدير املالي.

 تشكيل املجلس:( 2

.يزيد عن  يتناسب عدد أعضاء املجلس مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها وبحيث ال يقل عن ثالثة أعضاء والأن  (1
ً
   إحدى عشر عضوا

ً
علما

.11بان العدد الحالي ألعضاء املجلس )
ً
 ( عضوا

 أن تكون أغلبية عدد األعضاء من غير التنفيذيين. (2

 أن  ال يقل عدد األعضاء املستقلين عن عضوين او عن ثلث أعضاء املجلس، أيهما أكثر. (3

 انتهاء العضوية( 3

 التالية:تنتهي العضوية في مجلس االدارة بأحد االسباب 

 فقدان العضو لشرط أو أكثر من شروط العضوية -

 انتهاء مدة العضوية أو انتهاء صالحية العضوية أو انتهاء تمثيل العضو وفق أي نظام أو تعليمات سارية. -

 استقالة العضو أو وفاته أو فقدان أهليته. -

 
 حق الترشح لعضوية مجلس اإلدارة (4
  اإلدارة مجلس غيره لعضوية أو نفسه ترشيح الشركة في مساهم لكل يحق (أ

ً
 .التنفيذية ولوائحه الشركات نظام ألحكام وفقا

يحق ألعضااااء مجلس اإلدارة الحاليين وأعضااااء المجان وموشفك الشاااركة وأي من مساااتشااااريها واملتعاملين معها ترشااايح أنفساااهم لعضاااوية  (ب
 املجلس

 
 جلس:امللعضوية  للمرشحالعامة ضوابط ال (5

االلتزام  مع قدرته ع  أن يتوافر في املرشااااح شااااروط الخارة واألمانة واملواهب وامليهالت ال ي تساااااهم في تعزيز قدرة الشااااركة ع   األداء األمثل، 
 فيما يختص بضااااااوابط الترشاااااايح لعضااااااوية وشااااااركة مدينة املعرفة االقتصاااااااديةوهيئة السااااااوق املالية  واالسااااااتثمار بلوائح وأنظمة وزارة التجارة 

 ملجلس وما يرتبط بها من إجراءات وإعالنات.ا
 

 الواجب توفرها في املرشح:والقدرات املهارات  (6
 ، إضافة إل  ما ورد أعاله بخصوص ضوابط الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة فإنه يفضل أن يتوافر في املرشح لعضوية مجلس اإلدارة ما ي ي

 أهمية ذلك وبما يخدم مصمحة الشركة:وال ي يجوز ملجلس اإلدارة مراجعتها م ى ما رأى 
 أن تكون له خارة مناسبة في مجال عمل الشركة أوشركاتها التابعة والزميلة  (أ

 عضوية مجالس إدارة الشركات العقارية املساهمة أو ذات املسئولية املحدودةفي  أن يكون له سابق خارةيفضل  (ب
  معقولة بدراسة القوائم املاليةمعرفة  تتوفر لديهأن  (ج
 اإلدارية أو املاليةأو يكون من أصحاب الخارات أواملعرفة الهندسية أو القانونية  أن (د
 توفر اللياقة الصحية املناسبة واملساعدة لقيام العضو بمهامه والتزاماته نحو الشركة  (ه
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 املترشح لعضوية املجلسالواجبة ع    واملتطلباتااللتزامات  (7
 مصااااااامحة مثل وجود -الهيئة من املقررة اإلجراءات وفق – املصاااااااالح تعارض حاالت أي من عن العامة ولمجمعية للمجلس يفصاااااااح أن (أ

 في منافساااتها أو الشاااركة، منافساااة شاااأنه من عمل في أو اشاااتراكه الشاااركة لحسااااب تتم ال ي والعقود األعمال في مباشااارة غير أو مباشااارة
 .الذي تزاوله النشاط فروع أحد

 الشااخصااية ويدخل مصاامحته ع   وتقديمها واملساااهمين الشااركة بمصااالح واالهتمام والعناية واألمانة والوالء الصاادق االلتزام بمبادئ (ب
 ي ي:  ما وجه الخصوص ع   ذلك في
 أو صفقة أي تنفيذ قبل ميثرة معلومات أي عن لها وأن يفصح صادقة، مهنية عالقة بالشركة عالقته تكون  بأن وذلك الصدق:  (1

 .التابعة إحدى شركاتها أو الشركة مع عقد
 األحكام ومراعاة التعامل، عدالة من التحقق املصاااااااااااااالح، مع في تعارض ع   تنطوي  ال ي التعامالت يتجنب بأن وذلك الوالء:  (2

 .الالئحة هذه في املصالح بتعارض الخاصة
 ونظام التنفيذية ولوائحهما السوق املالية ونظام الشركات نظام في الواردة واملسيوليات الواجبات بأداء وذلكواالهتمام:  العناية (3

 .العالقة ذات األخرى  واألنظمة األساس الشركة
القيام باملهام والواجبات الخاصااااااااااة بأعضاااااااااااء مهام املجلس الواردة في الئحة حوكمة الشااااااااااركة، والئحة الحوكمة الصااااااااااادرة عن هيئة  (ج

 السوق املالية واملهام األخرى الصادرة عن الجهات املختصة
 بمجلس إدارة  (د

ً
 في أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد. أن ال يكون عضوا

 الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال املجلس ومهام وواجبات العضوية. تخصيص (ه
إخطار الترشاااااااايح تعبئة النماذج واإلقرارات الصااااااااادرة عن الشااااااااركة وهيئة السااااااااوق املالية والخاصااااااااة بالترشاااااااايح وضااااااااوابطه ومن ذلك  (و

 سيرته الذاتية و 
 ملتطلبااات تقااديم  (ز

ً
لجهااات ابيااان بعاادد وتاااريس مجااالس إدارات الشاااااااااااااركااات املساااااااااااااااهمااة ال ي تول  أو ال ي ال يزال يتول  عضاااااااااااااويتهااا وفقااا

 . املختصة
 سبق أن أدين بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.ي تقديم إقرار للشركة بأنه ممن لم (ح
 بالشركات أو امليسسات ال ي يشترك في إدارتها أو ملك (ط

ً
 شبيهة بأعمال الشركة.أن يقدم بيانا

ً
 يتها وتمارس أعماال

 
 الشركة تجاه املترشحين لعضوية مجلس إدارتها الواجبة ع   االلتزامات  (8

ميع املترشااحين لج ما ال يضاار بمصااالح الشااركةباألنظمة واللوائح و  تقتضاايهتوفير املعلومات املطلوبة من قبل املترشااحين في حدود ما  (أ
 دون تمييز بينهم.

 املعلومات املقدمة من املرشحين بسرية تامة وعدم استخدامها في غير الهدف املرسلة للشركة من أجله.التعامل مع  (ب
 

 الخطوات واإلجراءات الخاصة بالترشيح من قبل الشركة (9
 لهيئةا تقرره وما وأحكام، من شااااروط الئحةالحوكمة الصااااادرة من هيئة السااااوق املالية وما يطرأ عليها من ت ييرات في ورد ما مراعاة (أ

 متطلبات من
 لدعوة وذلك الهيئة تحددها أخرى  وسااااااااايلة وفي أي للساااااااااوق  اإللكترونك واملوقع للشاااااااااركة اإللكترونك املوقع في الترشاااااااااح نشااااااااار  إعالن (ب

 مجلس اإلدارة، لعضوية الترشح في الراغبين األشخاص
 اإلعالن تاريس من األقل ع   شهر ملدة الترشح فتح باب  (ج
 بواسطة لجنة الترشيحات، وإحاطة املجلس بها مراجعة وفحص طلبات الترشيح (د
  .بين املرشحين من االختيار فرصة ليكون لديها  العامة ( مترشح للعضوية لمجمعية11تقديم أكثر من ) (ه
 للضوابط الصادرة عن هيئة السوق املالية (و

ً
 اإلعالن عن نتائج اختيار الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية وفقا

 
 الخاصة بالترشيح من قبل املرشحينالخطوات واإلجراءات  (10

الحوكمة الصاااادرة من هيئة الساااوق املالية وما بالئحة صاااوص عضاااوية مجلس اإلدارة وما ورد في النظام األساااا ااا ي بخ ورد ما مراعاة (أ
 متطلبات. من الهيئة تقرره وما وأحكام، من شروط يطرأ عليها من ت ييرات

 معية العامة ملساهمي الشركة بخصوص الترشيح.االلتزام باملعايير والضوابط ال ي أقرتها الج (ب
 عدم محاولة الحصول ع   معلومات تفضيلية من قبل الشركة من ال ي تكون غير متاحة لبقية املترشحين (ج

 
 التعديل:النشر و النفاذ و  (11

 من تاريس اعتمادها من قبل الجمعية العامة وتفوض الجمعية مجلس اإلدارة بنشاااااارها وتحديعها وتعديل  السااااااياسااااااةيسااااااري العمل بهذه 
ً
اعتبارا

 ملا يصدر عن الجهات املختصة من توجيهات وقرارات.
ً
 بنودها بما يخدم مصمحة العمل أو وفقا
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