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 متهيد: ( : 1)  املادة

 العضوية يف جملس إدارة الشركة.  سياسات ومعايري وإجراءات الوثيقةتنظم هذه  1/1

، هما التنفيذيةسععوا الالية ولوا  و ظاا ال ،سععياسععة م ناا  ظاا الشععركات  ختضععه هذه ال 1/2

شععركات سععليو واردرا ، ور  ة  وكمة الللشععركة، واوا ا الت وأ ناا النظاا امسععا 

رتشععا فضلضععو ، وتسعع  ة  وكمة الشععركة، ورارجة يف السععوا الالية السعععوديةالسععاهمة ال

 لياتها. المارسات مبا يتناسب مه طبيعة  شاط الشركة و م

لتنفيذيني اء جملس اإلدارة وام ضعععاء اري ايتعني  لى اإلدارة التنفيذية فالشعععركة تدويا أ ضععع 1/3

،  لى أن ات والوثا ق والسععل ت ال ةمةفوجه خاص وجلان الشععركة يميه العلومات والبيا 

الناسععععععب لتمنينهم م  أداء  ون كاملة وواضعععععع ة ووعععععع ي ة واري مضععععععللة ويف الوا  تن

 واجباتهم ومهامهم. 

وكبار التنفيذيني يف الشعععععععركة  جيب  لى أ ضعععععععاء جملس اإلدارة وأ ضعععععععاء جلان ا لس  1/4

 صل ة الشركة.ممارسة و  ياتهم وتنفيذ واجباتهم مبا تقتضيه م

  القياا أو متنا  مهاا  ضععععويته يف ا لس وارارسععععته لممارلتداا التاا فض ناا النظاا  نا  1/5

 ن الشركة.وؤساءه لتافري شإالشاركة يف أي  مو يشنو 

  تعريفات: ( : 2)  املادة

سة،   اللغرض تطبيق أ ناا هذه  ا ي الوض ة أماا  لمات والعبارات الواردة أد اه العيقصا فالن  سيا

 :نها مامل ينص سياا النص خ ف ذلككو م

 اإلدارة.  جملس يف وإجراءات العضوية ومعايري سياسات :السياسة

 . ناد القافضةسشركة  الشركة:

 جملس إدارة الشركة.  جملس اإلدارة:

 الشركة. إدارة جملس  ضو :ا لس  ضو

يف  يشععععار  ور لشععععركةا إلدارة متفراًا ينون ر لذيا اإلدارة جملس  ضععععو :التنفيذي اري العضععععو

 .هلا اليومية ام مال

ور  واراراته، مركده يف التاا فارسععععتق ل يتمته ذيتنفي اري إدارة جملس  ضععععو :السععععتقو العضععععو

 .ر  ة  وكمة الشركات يف  ليها وصالنص ارستق ل  وارض م  أي  ليه تنطبق

 الالية. السوا هيئة :اهليئة

 .(تااول) السعودية الالية السوا :السوا

همي الشعععععركة وتشعععععن و م  مسعععععا ة أو اري  ادية(اجلمعية العامة للشعععععركة ) ادي اجلمعية العامة:

 .مبوجب أ ناا النظاا
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ادرة    كات السععععاهمة الارجة يف السععععوا الصععععشععععرالر  ة  وكمة  ر  ة  وكمة الشععععركات:

 الوالق هعععععععععععععععععععععععععععع16/05/1438 وتاريخ( 2017-6-8) امر القرار مبوجب جملس هيئة السععوا الالية

 ا.13/02/2017

لشركات ولوا  ه  لالية ولوا  ه التنفيذية، و ظاا اللشركة، و ظاا السوا ا    النظاا امسا   النظاا:

ات الراافية أو   هيئة السعععوا الالية أو م  اجلهالتنفيذية وأي تعليمات أو ارارات ذات   اة وعععادره م

 اإلشرالية.

 :الشركة ارةإد جملس يف العضوية ومعايري سياسات ( : 3)  املادة

 والعرلة اخلربة ليهم تتوالر مم  الهنية النفاية يذو م  اإلدارة جملس  ضععععععععو ينون أن شععععععععرتطُي

 اجلمعية ترا ي أن  لى ار،وااتا فنفاءة مهامه ممارسععة م  هنمين  مبا ال ةا، وارسععتق ل والهارة

 وتوالر فالشعععركة توالرتشعععي ا النالآت جلنة ووعععياتت اإلدارة جملس أ ضعععاء ا تخاب  نا العامة

نة النالآت وجيب  لى جل لّعال، فشعععععععععنو مهامهم ءمدا ال ةمة والهنية الشعععععععععخصعععععععععية القومات

ة م    شعععروط وأ ناا وما تقرره اهليئوالرتشعععي ات مرا اة ما ورد يف ر  ة  وكمة الشعععركات م 

 :يلي ما اخلصوص وجه  لى ضو ا لس  يف الريتو أنو متطلبات  نا ترشيح أ ضاء جملس اإلدارة

 وأر وامما ة، رففالشعععع خملة يرمية ادا ته بقسعععع اا ا لس لعضععععوية الرشععععح ينونأن ر  3/1

 سارية  تعليمات أو  ظاا يم ولقًا ا لس لعضوية  احلو  اري أوبح  أو مفلساً  أو معسراً  ينون

 .الملنة يف

 يف مارجة ةمساهم  شركات  مخس م  أكثرة جملس إدار  ضوية  ا لس  ضو  يشغو  أن ر 3/2

 .وا ا آن يف السوا

مصعععععل ة  حيقق امب وارلتداا الشعععععركة، يف منيالسعععععاه مجيه اإلدارة جملس  ضعععععو ميثو أن 3/3

مصعععل ة  ليسو اآلخري ، الصعععاحل أوععع اب ا قو ومرا اة السعععاهمني ومصعععل ة الشعععركة

  .ل سب ا تخبته اليت ا مو ة

ستقلني  ام ضاء   اد يقو أن ر 3/4  إن  يث ا لس، ضاء أ  ثلث ميثو ما وهو أ ضاء ( 3)    ال

 .أ ضاء( 9) م  يتنون الشركة إدارة جملس

 م  أي  ليه تنطبق رو واراراته، مركده يف التاا فارسعععتق ل السعععتقو العضعععو يتمته أن جيب 3/5

 .الشركات  وكمة ر  ة م ( 20) ادةال يف  ليها النصوص ارستق ل  وارض

 اىل يؤدي مبا صععععععععععععععع  ياتال لنح تؤهله ايادية هاراتمب يتمته فضن وذلك :القيادة  لى القارة 3/6

 .ةالهني وامخ ا فالقيم تقياوال الفعالة اإلدارة جمال يف المارسات ألضو وتطبيق امداء حتفيد

 الناسععععبة، والشععععخصععععية  ة،الهني والهارات العلمية، تالؤه  ليه تتوالر فضن وذلك :النفاءة  3/7

 أو والسععععتقبلية يةاحلال الشععععركة فض شععععطة الصععععلة تذا العملية واخلربات التاريب، ومسععععتو 

 التعلم يف الرابة    لضعععً  احلوكمة، أو القا ون، وأ احملاسعععبة، أو اراتصعععاد، أو فاإلدارة،

 .والتاريب
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 يف والسععععر ة واإلدارية، ،والقيادية الفنية، القارات يهل تتوالر فضن وذلك :التوجيه  لى القارة 3/8

 التوجيه  لى اادرًا ينون نوأ العمو، فسعععععري التعلقة نيةالف التطلبات واسعععععتيعاب القرار اختاذ

 .الواض ة ليةالستقب والرؤية والتخطيط ارسرتاتيلي

 .ولهمهما الالية يروالتقار البيا ات اراءة  لى اادرًا ينون فضن وذلك :الالية العرلة 3/9

 .واختصاواته هامهم ممارسة    يعواه و ي ما ه يهلا ينون رن فض وذلك :الص ية الليااة 3/10

 مبصعععاحل وارهتماا لعنايةوا والورء وامما ة الصعععاا مببادئ ا لس لعضعععوية الرشعععح يلتدا أن 3/11

 جه اخلصوص  وياخو يف ذلك  لى و الشخصية،   ته مصل   لى وتقاميها والساهمني  الشركة 

 ما يلي:

 وارلصاح اداة،و مهنية   اة فالشركة لسا   ضو   اة تنون فضن وذلك :الصاا (أ

 ا ا  أو كةالشععععععر مه  قا أو وععععععفقة أي يذتنف ابو مؤثرة معلومات أي    للشععععععركة

 .التافعة شركاتها

 م  الت قق مه ،صعععععاحلال يف تعارض  لى تنطوي ليتا التعام ت فضن يتلنب وذلك :الورء (ب

 وكمة  ر  ة يف الواردة الصعععععاحل فتعارض اوعععععةاخل ار ناا ومرا اة ،التعامو  االة

 .الشركات

 .نظااال يف الواردة والسؤوليات جباتالوا فضداء وذلك :وارهتماا العناية ( 

شيح  يف لويةامو ومنح العملية، واخلربة يالعلم التضهيوالتنو  يف  مرا اة ينبغي 3/12  ل  تياجات الرت

 .  اإلدارة جملس عضويةل الناسبة الهارات أو اب م  الطلوفة

 اإلدارة: جملس لعضوية الرتشح وإجراءات احقية ( : 4)  املادة

 يف وذلك دارة،اإل جملس لعضععوية  أكثر أو آخر شععخص  أو  فسععه  ترشععيح  مسععاهم  لنو حيق 4/1

 الال. رأ  يف ملنيته  سبة  اود

 لتح    لإل  ن شععععركةلل التنفيذية اإلدارة مه يقالتنسعععع والرتشععععي ات النالآت جلنة تتوىل 4/2

  لى يومًا( 60)سعععتني  ف ا لس دورة ا تهاء ابو الشعععركة  إدارة جملس لعضعععوية  الرتشعععيح  فاب

 والقوا ني. ام ظمة تقتضيها اليت التطلبات ضوء ويف اماو

 الواه  لى وكذلك( تااول) الالية للسعععععوا لنرتو يار الواه  لى الرتشعععععح   نإ  شعععععر يتم 4/3

سيلة  أي ويف للشركة،  ارلنرتو ي شخاص  ةلا و وذلك اهليئة، حتادها  أخر و  الراابني ام

 م  اماو  لى شععهر اةل مفتو ا الرتشععح فاب يظو نأ  لى اإلدارة، جملس لعضععوية الرتشععح يف

 اإل  ن. تاريخ

 ولقًا ا لس لعضوية  شح الرت فشضن  اإلدارة  لس هاتوويات  والرتشي ات  النالآت جلنة تقاا 4/4

 السياسة. هذه يف الوض ة للمعايري

 يف رابته    اإللصععععاح الشععععركة إدارة لسجم لعضععععوية  فسععععه ترشععععيح يراب م   لى جيب 4/5

  سب  ليها النصوص والوا يا للماة ولقًا لشركةا إلدارة يقاا اخطار مبوجب وذلك الرتشح
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 فالرشعععح ًاتعريف خطارار هذا يشعععمو أن وجيب فها، لالعمو واللوا ح وام ظمة السعععياسعععة  هذه

الوظيفة امساسية متضمنة معلومات    مهنته و لذاتيةا سريتهمعلومات   يث م  العرفية فاللغة

 الثبوتية الوثا ق فنالة ةالشرك  تدويا يا ب العملية هوخربات ومؤه ته،اليت يشغلها  اليًا،  

 لعضعععوية الرتشععع ني دينيالسععععو لغري السعععفر جواة عا لة،ال فطااة الوطنية، اهلوية فطااة) مثو

 .(النظامية اتالتطلب رستيفاء الشركة بهاتطل   اة ذات أخر  وثا ق وأي ا لس

  ارت م  أي    العامة ولللمعية للمللس حيفصعععععع أن ا لس لعضععععععوية الرشععععععح  لى جيب 4/6

 :، وتشمو-هليئةولق اإلجراءات القررة م  ا- الصاحل تعارض

 اليت الشركة  حلساب  متت اليت والعقود ار مال يف مباشرة  اري أو مباشرة  مصل ة  وجود (أ

 .ادارتها  لس الرتشح يف تراب

شرتاكه  (ب سة  شض ه  م   مو يف ا شر  منال ستها  أو ،كةال شاط  رو ل أ ا يف منال  الذي الن

 .تداوله

 واليت الالية السععوا هيئة احتاده اليت النماذ  أو لنموذ ا تعبئة ا لس لعضععوية التقامني  لى 4/7

 .للهيئة لنرتو يار الواه خ ل م   ليها احلصول مين 

 يرلق أن لساهمة ا الشركات  ا ا  إدارة جملس  ضوية  شغو  له سبق  الذي الرشح   لى جيب 4/8

 . ضويتها توىل اليت شركاتال إدارات جمالس وتواريخ فعاد فيا ًا

 الرتشيح  فإخطار قيرل أن الشركة  إدارة جملس  ضوية  شغو  له سبق  الذي الرشح   لى جيب 4/9

 :التالية العلومات ًامتضمن ا لس  ضوية ليها وىلت دورة اخر    الشركة إدارة م  فيا ًا

 .الاورة سنوات م  سنة وك خ ل مت  اليت ا لس اجتما ات  اد (أ

 .رجتما اتا  مو   ضوره و سبة والة،ا العضو  ضرها اليت ارجتما ات  اد (ب

 م  جلنة كو قاتها  اليت ارجتما ات و اد و،العضععععع ليها شعععععار  اليت الاا مة الللان ( 

 و سعبة   ضعرها،  يتال ارجتما ات و اد لاورة،ا سعنوات  م  سعنة  كو خ ل الللان تلك

 .ارجتما ات جممو  اىل  ضوره

 أو تنفيذي اري وأ تنفيذي العضعععو كان إذا ما يأ العضعععوية، وعععفة توضعععيح لى الرشعععح  جيب 4/10

 .مستقو  ضو

 الشخصية    فصفته  مرتش اً  العضو  كان إذا ما يأ العضوية،  طبيعة توضيح  لى الرشح   جيب 4/11

 .ا تبارية شخصية    ممثو  هأ أو

 النظامية التطلبات  هاءإل التنفيذية اإلدارة مه يقفالتنسععععععع والرتشعععععععي ات النالآت جلنة تقوا 4/12

 .الطلوفة الوثا ق فنالة الختصة النظامية اجلهات وتدويا

  ق اسعععتخااا جيوة ر حبيث اإلدارة، جملس خابا ت يف الرتاكمي التصعععوي  اسعععتخااا جيب 4/13

 .وا اة مرة م  أكثر للسهم التصوي 
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 أ لن  الذي  رةاإلدا جملس لعضعععععوية الرشععععع ني  لى العامة اجلمعية يف التصعععععوي  يقتصعععععر 4/14

 .معلوماتهم    الشركة

 :املراكز أحد وشغور اجمللس عضو عضوية انتهاء ( : 5)  املادة

 ابو م  ا تخافه اريخت م  سععععععععنوات ث ث وهي له قررةال الاة فا تهاء ا لس  ضععععععععوية تنتهي 5/1

 .العامة اجلمعية

 أو ،العرفية السعودية ملنةال يف سارية تعليمات او اا ظ مي ولقًا ا لس  ضو  ضوية تنتهي 5/2

 لللمعية جيوة ذلك ومه وامما ة، للشععرف خملة يرمية  أدي إذا أو ارسععتقالة أو الولاة فسععبب

 حبق اخ ل وند وذلك فعضعععععععععهم أو ا لس  ضعععععععععاءأ مجيه  دل وا  كو يف العادية العامة

 وا  يف أو مقبول ريا لسعععبب العدل واه إذا التعويضف فالطالبة الشعععركة جتاه العدول العضعععو

 مسؤورً  كان ارو مناسب  وا  يف ذلك ينون أن طفشر  أن يعتدل ا لس ولعضو  مناسب  اري

 .اضرار  م ار تدال  لى يرتتب  ما الشركة ابو

    ام ضعععععاء م  بتغي م   ضعععععوية ا هاء ا لس  م تووعععععية  لى فناًء العامة لللمعية جيوة 5/3

 .مشرو   ذر دون للمللس متتالية اجتما ات ث ثة احلضور

 لقاا ه  ال يف دارة،اإل جملس يف ماته  هاية بوا يسععععتقيو أن اإلدارة جملس  ضععععو  لى جيب 5/4

  لى اارته اا  أو ا ماله، ممارسعععععععععععة    لده  أو إدارة، جملس كعضعععععععععععو للعمو مهليته

 الصعععععععاحل تعارض ال  يف اما ا لس، يف هماتهم مداء ال ةمني اجلها أو الوا  ختصعععععععيص

 تقايم أو سنة  كو ادجي العامة اجلمعية م  رخيصت  لى احلصول  يف فاخليار العضو  لينون

 .استقالته

 :أكثر أو  ضو  ضوية ا تهاء  نا سا ل يف شاار مركد يف فايو  ضو ترشيح 5/5

 منان  لسا يف الشععععاار للمركد  ضععععو يحفرتشعععع والنالآت الرتشععععي ات جلنة تقاا (أ

 .والعايري السياسات هلذه ًاولق  ضويته ا ته  الذي العضو

 يف الؤا  تعينيلا وا تماد والنالآت شعععععي اتالرت ةجلن تووعععععية فاراسعععععة ا لس يقوا (ب

 .لةاحلا ولق أكثر أو ولعض اإلدارة جملس

 للمصععععاداة  ر قه مة ا مجعية لأو يف احلالة لقو أكثر أو لعضععععو  الؤا  التعيني يعرض ( 

 .التعيني  لى

 احكام عامة: ( : 6)  املادة

لسعععععتمر نا الضعععععرورة فهاف التطوير والت سعععععني ا  سعععععياسعععععةال لس اإلدارة مراجعة هذه  6/1

 .ل اىل ألضو المارسات الهنيةولواكبة أي تعاي ت اا تطرأ  لى النظاا، للووو

دارة وا تماد فقرار اارتاح أو تووعععععية م  جملس اإل ار سعععععياسعععععة الر جيوة التعايو  لى هذه  6/2

 اجلمعية العامة. 
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  خ ل أي وسععيلة م أوى مواعها ارلنرتو ي لاو ملخصععًا هلا   سععياسععةالللشععركة  شععر هذه  6/3

 أخر . 

بق مه إدارة يف مناتب الشركة فالتنسيق الس      سة سيا الحيق مي مساهم ارط    لى هذه   6/4

 للشركة.  الشركة يف  ال  اا  شرها  لى الواه اإللنرتو ي

 م  ا ناا. سياسةالء يف هذه إيضاح ما جا أو لس اإلدارة  ق تفسري  6/5

ض ه  ص يتم لوا  ه التنفيذية وليما مل يرد فشععععفايلة م ناا النظاا و سععععياسععععةالر تعا هذه  6/6

ة ليها وفني النظاا   أي ماد  أوأي لقرة  أوها  ليه الرجو  اىل النظاا، و نا وجود أي تعارض فين    

 مخر  ايا التطبيق. لإن ا ناا النظاا تسود وتبقى الفقرات والواد ا

 ماد اجلمعية العامة للشركة هلا.ا ت الذه م  تاريخ  سياسةالتنون هذه  6/7

********* 


