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 المقدمة     

 الغرض   

 :هو لجان المجلسو  )المجلس( دارةاإل مجلسأعضاء تعيين غرض من سياسات واجراءات ترشيح و ال 

 
 طلباتبالمت كامل بالتزام تعيينهم يتم اإلدارة مجلس عن المنبثقة واللجان العربية بوبا إدارة مجلس أعضاء جميع أن من كدأالت 

 .السعودية العربية للمملكة التنظيمية
 للتطبيق، وقابال مطلوبا ذلك كان حيثما ،جمعية العامةال موافقة على والحصول العربية، بوبا في للمساهمين والشفافية الوضوح ضمان 

 .عنه المنبثقة جانلال وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء وتعيين لترشيح
 مجلس  في شواغر وجود حالة في والتعيين ،عنه المنبثقة الجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء لتعاقب السليم التخطيط ضمان

 دارةاإل سمجل في والتعيينمع الشركة  مناسبينال المرشحين تالالحفاظ على معلومات / سج خالل مناإلدارة أو واللجان المنبثقة 
 .الفترة لخالالمنبثقة عنه  واللجان

 تباالثو اإلنصاف و يتصف بالشفافية دارة اإلمجلس لجنة أعضاء مجلس و تعيين لترشيح و  المتبع سلوباأل أنمن  التأكد. 
 لجانأعضاء و  دارةأعضاء مجلس اإلثناء تعيين أاالستقالل لمؤهالت والكفاءات وسمات المعايير القيادية و لمتطلبات واضحة  إنشاء 

 .اإلدارةمجلس 
 اإلدارة."المستقلين" لعضوية مجلس  المرشحينمن استقالل  التأكد  
  عضوا في مجلس  عنه المنبثقة اللجاندارة أو إلكان أي من أعضاء مجلس ا في حالةفي المصالح  تعارضضمان عدم وجود أي

 مجلس إدارة شركة أخرى.منبثقة عن أو لجنة  إدارة
  متعلق بتعامالت مع أطراف دوي عالقة.أي تعارض في المصالح ضمان عدم وجود 

جتماع خالل ا على موافقة المساهمين بناء  بعد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت و  مسؤول عن اعتماد هذه السياسةهو الدارة مجلس اإل
 .األمراستدعى  إذا العامةالجمعية 

    النطاق

غير تنفيذيين  ،تنفيذيين اكانو  سواء) و/ أو عضوية لجان المجلس بوبا العربية شركةإدارة  لمجلس على جميع المرشحينتنطبق هذه السياسة 
خاضعة  أماكنعاملة في لتلك الكيانات ال تمتثل لنفس الهيئات التنظيمية.  التيو تابعة  شركاتأيه فروع مستقبلية أو بما في ذلك ، مستقلين( أو

 العربية شركة نيين. المع المنظمين للمتطلبات التي يفرضها عليهم وفقا   اتطوير سياساتهبيقوموا أن عليهم  ، يجبةقضائية مختلفلسلطات 

 نظمة ر واألالمعاييا
وزارة ولوائح  تقانون الشركامثل تخضع هذه السياسات واإلجراءات للقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة العربية السعودية س

 (SAMAمؤسسة النقد العربي السعودي ) وأنظمة ولوائح (،CMAعن هيئة السوق المالية ) ةالستثمار، وحوكمة الشركات الصادر التجارة وا
 هابياسة خاصة س التي تطوراألخرى ذات الصلة. ويجب على جميع الكيانات األخرى والتعليمات واألنظمة  ،التأمين شركات حوكمةوالئحة 

 . الساريةالتعليمات لهذه أدنى  بالحد تأكد من أنها تتقيد أن
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       التنفيذوالمسؤولية 
 

، اتاإلجراءاسات و هذه السيبالموافقة عل وصي للجنة أن ت يحق كما عن تنفيذ هذه السياسات هي المسؤولة )اللجنة( لجنة الترشيحات والمكافآت
 اجتماع في ميينو مالع موافقة المساهمينعلى أي تعديالت رئيسية، بموجب ، و اللموافقة عليهدارة اإل مجلستعديالت تطرأ عليها، إلى  أيعلى و 

 .  عليمات الساريةللت وفقا  على هذه السياسة  المنظمين إطالع سيتم. (GAالجمعية العامة )
 

 التعاريف
 

 وبا العربيةب شركةخاصة بلاالحوكمة  قواعد فيالمدونة للقائمة المحددة  وفقا  االختصارات الواردة في هذه السياسة ستكون جميع التعاريف و 
 .في المملكة العربية السعوديةلوائح السائدة ال/ أو كما هو وارد في )التعاريف والمختصرات(، و

 
 جراءات اإلو تعديل السياساتتيرة وو اتالمستندإدارة 

 

يجب أن افة ضتحديثات. باإلتعديالت و ي أوالقيام بوالمراجعة السنوية عليها  السياساته هذ عن هي المسؤولةلجنة الترشيحات والمكافآت 
 متطلبات التنظيمية.في المستجد تغيير تعكس أي 

المكافآت بناء  على توصيات لجنة الترشيحات و دارة من قبل مجلس اإلهذه السياسة، بما في ذلك أي تعديالت الحقة، على والموافقة  المراجعةيتم 
، ية والحوكمةإدارة الشؤون القانونبالتنسيق مع اللجنة قوم . تالعامةفي اجتماع الجمعية  العمومين المساهمين من قبل رسميا   ةفقلموااوبعد ذلك 

ذه ه أية تغييرات جوهرية لهذه السياسة، والتأكد من أن محتوىحول ، ومجلس اإلدارة، للجنةالمسؤول عن تقديم المشورة وهو وسكرتير الشركة، 
 األنظمة السائدة. السياسات واإلجراءات تتواكب مع

 
  نظام الترشيح والتعيين

  

 متطلبات التحديد 
 

 .المجلس واللوائح ذات الصلة لمدة وفقا   المجلس لجانأعضاء  أوو/دارة إلى تعيين أعضاء مجلس اإل تحديد الحاجةب اللجنةقوم ت
 

بما يكفل تحديث متطلبات / وصف القدرات والمؤهالت المطلوبة للعضوية، على النحو المبين في  تطوير المواصفات المطلوبة،ب اللجنةقوم ت
 الئحةي مع المتطلبات المدرجة ف وتماشيا  ، الحاجةحسب  ةالساريللتعليمات  وفقا   ،لترشيح والتعيينل، واإلجراءات الواجب اتباعها المالحق
 :االدارة، أو لجان المجلس ذات الصلة مجلس

 .1الملحق موضحة في الصفات ، االدارة مجلسلعضوية  -
 .2الملحق في موضحة الصفات  عةلعضوية لجنة المراج -
 .3الملحق في  موضحةالصفات لس األخرى، العضوية لجان المج -
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 ستحواذاال
 

 :تراه ضروريا   ما القنوات التالية للحصول على المرشحين المناسبين، أو من مصادر أخرى، حسب اللجنة قد تستخدم -
في سوق األسهم السعودية )تداول( كما هو  علنا  دارة اإلمجلس  يةعضو لمجلس جديد، يجب أن يتم اإلعالن عن عملية الترشيح  من أجل -

في الن اإلع يتم أنيجب و . العدد الكافيإذا لزم األمر لضمان تحديد مرشحين مناسبين  اإلعالن راوتكر ، مطلوب من قبل األنظمة السعودية
 .5الملحق  متوفر فيتداول  على إلعالنا نموذجالوقت المناسب. حيث أن 

 .معارفهمالحاليين وشبكة دارة توصيات أعضاء مجلس اإل -
 .تكليف شركات البحث التنفيذية -
 

 مرشح تقديم طلب ال
 

 :المطلوبةالتنظيمية الوثائق بكل  مدعوما  يجب على المرشحين المحتملين تقديم طلب رسمي 
 .ملخص خبرات العمل -
 .المجالس أو لجانإدارة ملخص خبرات سابقة في مجالس  -
 .أو لجان المجالسإدارة ملخص خبرات حالية في مجالس  -
 .ملخص المؤهالت التعليمية -
 نسخ واضحة من المؤهالت و / أو الشهادات األكثر صلة -
 (العربي السعودي مؤسسة النقد لدىالمالئمة  نماذجو  السوق الماليةهيئة ) النماذج التنظيمية المطلوبةل اكمستا -
 نسخة واضحة من بطاقة الهوية السعودية أو وثيقة الهوية الوطنية في حالة غير السعوديين -

ن وفقا لهذه التوجيهات وتلقي طلبات المرشحين المحتملي بليغمسؤوال عن ت لجنة الترشيحات والمكافآتو / أو سكرتير  سكرتير الشركةويكون 
 اإلجراءات واللوائح ذات الصلة.

ي لحصول على موافقة مؤسسة النقد العربثم التقديم ل المالئمة ومستندات نماذجمراجعة تكون مسؤولة عن  الشئون القانونية والحوكمة إدارة 
 .الترشيحات والمكافآت لجنة توصيةبعد وذلك كله  االلتزامعن طريق إدارة السعودي 

 ختياراال
 
ذه السياسات في ه في ضوء المعايير المذكورة بإنصافوتقييمها جميع الطلبات الواردة لمراجعة شاملة بلجنة الترشيحات والمكافآت قوم ت

 واإلجراءات.
  .طلبعند ال سبابيطلعوا على األ أنالمنظمين  يحتاج ، وقدأو رفض المرشحينتوثيق أسباب تصفية بلجنة الترشيحات والمكافآت قوم ت

 يوضح أسباب الرفض إلى رسميا   أن تقدم خطابا  يجب دارة اإلمجلس  إلىانضمام أي عضو  طلبلجنة الترشيحات والمكافآت  عند رفض
 .ةعليمات الساريتلل وفقا   اللجنةبل رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي من ق  

 المرشحين، ينقلمستالدارة اإلمجلس  أعضاءفي  زيادة كون هناكأن ي تضمنأن  ةعليمات الساريللت قا  وفلجنة الترشيحات والمكافآت  يجب على
فإنه  الثةثاألعضاء إذا كان احتياج عدد  على سبيل المثال المطلوبين، أي ينمستقلالدارة اإلأعضاء مجلس  مقابلكحد أدنى واحد على األقل 
 .العامةإلى الجمعية  ينمستقلإدارة أعضاء مجلس على األقل أربعة  ترشحأن  اللجنة يتعين على
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دارة اإل مجلس يةعضو ل مرشحين عن عشرة ما ال يقل تختار أنلجنة الترشيحات والمكافآت على في حال كان هناك دورة مجلس إدارة جديدة، 
 عامةالجمعية ال إلىما ال يقل عن أربعة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ال يقل عن خمس أعضاء مستقلين ومنهم تقدم أى عل الجديد

 .المستقلين هو ثالثةدارة ن الحد األدنى ألعضاء مجلس اإلأللموافقة على افتراض أن عدد أعضاء المجلس هو ثمانية و 
 

لعضوية  المتقدمين أنسبمن  أعضاء سبعةما ال يقل عن تحدد أن لجنة الترشيحات والمكافآت على يجب بالنسبة لعضوية لجنة المراجعة، 
 لعامةالجمعية ا إلىأعضاء  ثالثةتقدم اللجنة ما ال يقل عن ، و منهمة ستيتم اختيار  من ثمو لجنة المراجعة الجديدة إلجراء مقابالت معهم 

 ة.ثالثهو  اللجنةللموافقة على افتراض أن عدد أعضاء 
 

ة ما ال يقل عن خمستحدد  أن، لجنة الترشيحات والمكافآتعلى يجب ، ، في حال أن عدد أعضاء اللجنة هو ثالثةبالنسبة للجان األخرى
أو  في حال كانت اللجنة مكونة من أربعة. و منهم يتم اختيار ثالثة من ثمو إلجراء مقابالت معهم اللجنة المتقدمين لعضوية  أنسبمن  أعضاء
يتم  ممن ثو إلجراء مقابالت معهم األخرى ن الجديدة الجاالمتقدمين لعضوية  أنسبمن  أعضاء ستةال يقل عن ماتحدد اللجنة ء، أعضاخمسة 
ة، من قبل عضو من اللجن خرىأجراء مقابالت إل وأ لمزيد من المراجعةالمرشحين المختارين  يخضع مراستدعى األ إذامنهم.األنسب  اختيار

 و من قبل:أ
 خرىألجنة او اختيار رئيس دارة عند اختيار عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإل. 
   لجنةالمعنية عند اختيار عضو  لجنةالرئيس. 

 الحصول على المراجع والتحريات عن المرشحين.وأعضاء المجلس الترشيحات والمكافآت  لجنةألعضاء يجوز 

    لترشيح والتعيينا

ي أ بما ال يخالف شركة بوبا العربيةإدارة من مجلس  ا  يكون رئيس كل لجنة من لجان المجلس عضو  أن ،االمكانقدر  ،تتأكد أناللجنة  على
 تالية:بينها المتطلبات الرئيسية اللوائح ومن 

  اللجنة ألكثر من دورتين متتاليتين وأعضاء رئيس انتخابيتم  وأالين مستقل لجنة المراجعة جميع أعضاءيكون أن. 
  الجمعية العامةجميع أعضاء المجلس ولجنة المراجعة يتم تعيينهم من قبل. 
 مع التأكد من وجود عدد إضافي من األعضاء المستقلين يت التراكميو يتم انتخاب اعضاء المجلس عن طريق التص . 
  .يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا  مستقال ، ويخضع تعيينه لموافقة الجهات التنظيمية 
  ويخضع تعيينه لموافقة الجهات التنظيمية. ،   رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضوا مستقال  أن يكون 
 المراجعة لجنة أو لجنة الترشيحات والمكافآت يكون عضوا  في أنمجلس إدارة بوبا العربية رئيس ل ال يجوز. 
  والمكافآت أعضاء مستقلينأن يكون غالبية أعضاء لجنة الترشيحات 
  خدماته انتهاءال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا لمجلس إدارة الشركة خالل السنة األولى من. 
 لسرؤساء لجان المج، كما يختار المجلس العامة ةمن بين أعضاءه المعينين من قبل الجمعي مجلسلل ا  رئيسمجلس اإلدارة  ختاري 

لمراجعة من ا أحد األشخاص المعينين في لجنةرئيس لجنة المراجعة أن يكون ، مع األخذ في االعتبار بعد موافقة الجهات التنظيمية
  . عامةجمعية الالقبل 

  تياآلب تقدموايالمرشحين  أن كدأتت أن لجنة الترشيحات والمكافآتعلى: 
 ؛ و / أو3، أو الملحق 2 ، الملحق1لمتطلبات الشخصية المدرجة في الملحق رقم ا -
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ذات  اللجان الئحة أوو/ ،دارةمجلس اإللألعضاء المرشحين ل مجلس االدارة، الئحة في شروط العضوية المحددة المدرجة -
  .الصلة، ألعضاء لجان المجلس

 أو مؤسسة النقد حسب المتطلب والمطلوب.  لى مجلس االدارةإترفع توصياتها نسب و تحدد المرشح األ أن لجنة الترشيحات والمكافآتعلى 
بسجالت ألسباب الرفض، وعلى المرشحين الذين  تحتفظ أن لجنة الترشيحات والمكافآتعلى النقد مرشح ما،  مؤسسةفي حالة رفض 

بالغ و االلتزام إدارة تنسق مع  ترفضهم عضوية المجلس  .سبابباأل رسميا   مؤسسة النقدا 
 

 نموذج المالئمةتقديم 

  مؤسسة النقد  عدممين تتطلب تأشركة لواللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة أو  االدارةإن جميع التعيينات كأعضاء في مجلس
مؤسسة النقد العربي السعودي، كما هو الحال بالنسبة ألدوار مجلس اإلدارة لالمالئمة  نماذجو ، من خالل عملية العربي السعودي

 رؤساء لجان المجلس.و )رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي( 
 مسؤولية ضمان حصوله على عدد كاف من المرشحين لتقديمه إلى مؤسسة النقد العربي  تتحمل لجنة الترشيحات والمكافآت

من  دنىاألالحد  لسعودي بأن الشركة تؤمن عدم اعتراض مؤسسة النقد العربي السعودي على عدد من المرشحين الذين يتجاوزونا
أن  ،على عدم االعتراض من مؤسسة النقد العربي السعودي بعد الحصول لجنة الترشيحات والمكافآتتمكن تالمتطلبات، حتى 

 لكي يوصي الجمعية العامةلمجلس بدائل كافية للمجلس لوصي ت
 ماذج نمسؤولية تنسيق استيفاء المرشحين المحتملين  سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآتو / أو  شركةال سكرتير ويتولى كل من

 المالئمة.
  مسؤولية ما يلي:  االلتزامتتولى إدارة 

  السعودي.مراجعة سياسة المالئمة قبل إرسالها لمؤسسة النقد العربي 
 دم ممانعة المؤسسةعلحصول على لاإلجراءات الضرورية لمؤسسة النقد العربي السعودي ت و اياسالس ارسال. 
  ترشيحات سكرتير لجنة الو  إحالتها إلى سكرتير الشركةتتم الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي بعد

 المكافآت.   و 
  مرشح سحب ال أو إذا لزم األمر توضيحال ماإتقرر  أن لجنة الترشيحات والمكافآتيجب على  ،تم رفض المرشح من قبل المؤسسةإذا

 .جراءمن اإل
 أو موافقة لجنة الترشيحات  المكافآت مسؤولون عن أخذ موافقة المجلس و /و / أو سكرتير لجنة الترشيحات و  الشركة سكرتير

  .واإلجراءاتالمكافآت و / أو األطراف ذوو العالقة بما يتماشى مع هذه السياسة و 
 على اللجنة ان علاللجن على لى اللجنة انعلى اللجنة ان  عجنة ان 

 والتبليغنهاء اجراءات التعيين إ
 .4إليها في الملحق  ولسهولة الرجوعخطوات متتابعة للتوضيح ملخص خطوات الموافقة على التعيين  
  

 .لجنة المجلس عضاءأ أو/ ودارة على تعيين أعضاء مجلس اإل الموافقةدارة اإل مجلسعلى 

  رة داقبل اعتماد مجلس اإل مطلوبة المسبقة مؤسسة النقدعدم ممانعة  ، فإنالمراجعة وأعضاء لجنةالمجلس في حال تعيين أعضاء
  .ولجنة المراجعةدارة تعيين أعضاء مجلس اإل العامةاجتماع الجمعية  المساهمين فيو 

  المجلس الجديدة دورة عضاء لجنة المراجعة قبلأعضاء المجلس و أعلى  العامةالجمعية يلزم الحصول على موافقة.  
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  ة دعلى تعيين أعضاء المجلس في الدورة الجدي العامةاكمي في أخذ الموافقة المسبقة من الجمعية يجب استخدام التصويت التر
يسمح فيها باستخدام حق التصويت في أي سهم واحد أكثر من مرة، مع اشتراط تعيين عضو المجلس في  والتي الللمجلس، 

ي ف المساهمينحين من مجلس اإلدارة الذين تم اإلعالن عن معلومات فقط على المرش العامةع الجمعية التصويت في اجتما
 اول للترشيح لتعيينها في مجلس اإلدارة.تد

 على ذلك الموافقةدارة اإل مجلسعلى  ،خالل دورة المجلسعضاء إضافة أو استبدال أحد األ إلى لجنة المراجعة وأالمجلس  احتاجذا إ 
 .الحقا   العامةالجمعية  من ثم موافقةو أوال ،  مؤسسة النقد عدم ممانعة بعد الحصول على

  ة مؤسسة عم أخذ عدم مماني( ومن ثم يتذالمنتدب / الرئيس التنفيعضو ال-نائب رئيس المجلس-المجلس رئيسمن )يختار المجلس كل
 .النقد العربي السعودي

  في حالة استبدال عضو من لجان المجلس خالل دورة المجلس يجب أخذ موافقة المجلس بعد أخذ الموافقة المسبقة من مؤسسة النقد
 .العامةمن غير الحاجة ألخذ موافقة الجمعية العربي السعودي 

  لإلفصاح  داولتإجراءات االعالنات الي تتم في  أن جميع لتأكدل التنسيق مع سكرتير الشركةحوكمة الو يجب على إدارة الشؤون القانونية
 بما يتماشى مع األنظمة المأخوذ بها. المجلس  واعضاء لجانأعضاء المجلس عن 

  للحصول على عدم الممانعة على أي تعيين. مؤسسة النقدتبلغ  أنااللتزام إدارة على 
  ن في ، وتعلخالل خمسة أيام إخطار هيئة السوق المالية / تداول وتحديث مواقع الهيئة وتداول إدارة الشؤون القانونية والحوكمةعلى

اء التغييرات في أعضتم تحديثها ب الرسميةمواقع الكل  أنكد من أالت إدارة الشؤون القانونية والحوكمةمطلوب. على  تداول، ما هو
 .لمجلسلجان اوأعضاء دارة مجلس اإل

  السج أنكد أالت والحوكمة الشؤون القانونيةإدارة على( ل التجاريCR للشركة )أعضاء  وزارة التجارة واالستثمار، مع محدث من قبل
 المجلس الصحيح. 

 ي داري والتنفيذعلى المستوى اإل ضد المسؤولية المجلس، ولجان المجلس لديهم تأمينعضاء أكل  أنكد أتت أنالمخاطر إدارة  على 
  لجنة  رئيس دارة أومجلس اإلرئيس على ، و الخدمات االستشارية تفاقيةاتجهز خطاب العرض و  أن لجنة الترشيحات والمكافآتعلى

 تي:ليه بالعرض الذي يشمل اآلإالمجلس االتصال بالمرشح المقبول والتقدم 
 الوصف الوظيفي / األدوار والمهام -

  من الجمعية. ات المعتمدةسبموجب السيا التعويضات والمزايا -

 وجد أنداء معايير قياس األ -
 نهاء الخدمةإ -

 .ويحتفظ كل من الطرفين نسخة من العقد 
 

  المجلس ولجان المجلس عضاءجراءات استالم المناصب ألإ
 إدارة ر الجديد، بما في ذلك اللقاء التعريفي مع مديدارة ألعضاء مجلس اإلالتوجيه والتعريف  مسؤولية تنسيق على سكرتير الشركة

  .حوكمة الشركاتل العربية بوبا قواعدنسخة كاملة من ب زويدهموت الحوكمةالشئون القانونية و 
  المعنية. اللجنة رئيس أواللجان على سكرتير ألعضاء التوجيه والتعريف  مسؤولية تنسيقتقع 
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 عقود التعيين وإعادة التعيين والخدمة

، ويتم اعتمادها من قبل المجلس حسب النظام األساسي للشركة. يجب الشركة في نظامالمسموح به  يجب أال تزيد مدة المجلس الحد األقصى
 .االدارةمدة مجلس  كل لجان المجلس مع مدة توافق

 مجلس.دورة اللجنة مع نهاية ال دورة، يتم نهاية دارةاإل مجلسدورة ل لجنة مجلس خالل يإذا تم تشك
 العامةاجتماع الجمعية من خالل  (3) سنواتكل ثالث  كأعضاء إعادة ترشيح أنفسهمدارة جميع األعضاء بما في ذلك رئيس مجلس اإل مكانإب

 .القوانين ذات الصلةلألنظمة و وفقا  
 .، إذا لزم األمرواللجنةدارة على توصية من مجلس اإل بناء   العامةلموافقة اجتماع الجمعية  تعيين ليست تلقائية، ولكن تخضعالإعادة 

 

 العزل
 عضو المجلس أو عضو في أحد لجان المجلس بعزلالمجلس  إلى- سبابتوضيح وتوثيق األ عم- توصي أن لجنة الترشيحات والمكافآتعلى 

للمجلس فيما ) المعنية للجنةالجنة الترشيحات والمكافآت أو بناء على توصية رئيس  تقييم حسب-العضو مداخلةمرضي/ الفي حالة األداء غير 
ة تزويد اللجنة طيشر( لجنة الترشيحات والمكافآتفيما يتعلق بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل رئيس ويتعلق بأعضاء المجلس 

 التعليمات التالية: فتضيهتأهلية العضو ألداء مهامه على حسب ما  وأسباب لعدمأسباب مقنعة للعزل 

 .قانون الشركات  -

 (.CMAعن هيئة السوق المالية ) حوكمة الشركات الصادر  -

 . التأمين شركات لحوكمة (SAMAمؤسسة النقد ) أنظمةلوائح و  -

  ذات الصلة. العربية السعوديةفي المملكة  واألنظمة األخرى  -

 عفاءاتاإل
األنظمة  ذلكال يخالف أ شريطة في هذه السياسة مدرج أكثر أو بندتطبيق  بإلغاء االدارةالتنسيق مع رئيس مجلس ب رئيس اللجنةل يجوز

 بها في المملكة العربية السعودية. والقوانين المعمول

 

 

 تاريخ تنفيذ السياسة 

محل  ، كما يحلهذه السياسةعلى  رسميا   العموميين المساهمين يوافق حيث العامةاجتماع الجمعية التاريخ الفعلي لهذه السياسة هو تاريخ 
 .المجلس وأعضاء لجانالصلة لتعيين أعضاء مجلس اإلدارة  واإلجراءات ذاتجميع السياسات 

 
تخالف  أاليطة شر ،ولجان المجلسدارة عضاء مجلس اإلأسياسات واجراءات ترشيح وتعيين  في لتعديالت المستقبليةاالتاريخ الفعلي لجميع 

 ىمع ضرورة الحصول عل العربية شركة بوبا ولوائح وأنظمةبها في المملكة العربية السعودية  والقوانين المعمولاألنظمة هذه التعديالت 
 المقبل. العامةاجتماع الجمعية  في المساهمين قبل واعتمادها مندارة اإل موافقة مجلس
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 مجلس اإلدارة الملف الشخصي ألعضاء  :1ملحق 

 

 التعليم والتأهيل المهني
 
 
 

- ‐ 

 الحد األدنى درجة البكالوريوس تم الحصول عليها من جامعة / معهد معتمدين. -
 للجان الفنية.  هو األفضل خصوصا  و / الترخيص متخصصةشهادة مهنية  -
 أساسي.اإلنجليزية شرط  إجادة اللغة -

 باألنظمة إلمام
 والتعليمات

 ، الخالمالسوق هيئة ، النقد، مجلس الضمان الصحي التعاوني بتعليمات: مؤسسةلمام اإل -
، لمالاسوق  هيئة التعاوني،بمتطلبات االلتزام: مؤسسة النقد، مجلس الضمان الصحي لمام اإل -

 الخ

لتزاماال مكانيةتحمل مسؤوليات القيادة كما هو مطلوب،  من حيثالتزام حقيقي للمجلس       ع جميحضور  وا 
 االجتماعات المطلوبة.

 القيادة 
  

 إظهار القيادة التنفيذية والفكر المستقل للمنفعة العامة للشركة ومساهميها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الخبرة العملية

  خبرة في القطاع المالي.( ٥) عاما  منها( ۱٥)خبرة ال تقل عن  -  -
-  
 مجال الصناعة المالية -
-  

 .العملي في ماضيه يةربحغير /  يةربح اتفي مؤسس ةتنفيذي مهامعمل في  -  
د -

و
 ر
ت
ن
ف
ذي
 ي
أ
و
 ل
ف
 ي
م
ؤ
س
س
 ة
ا
ل
ر
ب
 ح
/ 

عداد التقاريرو  اللوائح والنظم المحاسبية المالية، للقوائمم كاف و فهم -  التقارير. ونظم الرئيسية ا 
 تجربة -
عداد التقارير الرئيسية والقضايا التي فهم جيد ألنظمة الرقابة  - - اللوائح والنظم المحاسبية وا 

 الداخلية.
-  

 
دو
ر 
تن
في
ذي 
أول 
في 
مؤ
س
سة 
الر
بح 
 /
الخ
س

ارة. 
في 
ما

ض
 يه
‐ 

 .المخاطر إلدارةتقييم ل كافيمفهوم  -
 مفهوم جيد ألنظمة الرقابة الداخلية. -
دارة المخاطرالمقدرة  -  .على اإلشراف على نظم الرقابة الداخلية وا 
 

 
‐  
 

   
  

‐ 
 .مخاوف أيةقدرة على العمل بشكل مستقل وبشكل نشط في تقديم المشورة بدون مال -
 .والوقوف إلى جانب قرارات صعبة التخاذالشجاعة  -
 .المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين لمصلحةالوالء  -
 . المعايير األخالقية للسلوك أعلى الحفاظ على -
 .الداخليينالخارجيين و  المراجعينللسلوك من  األخالقيةالمطالبة بأعلى المعايير  -

 الشخصية
-  

 

 

     

 أخرى

 مدونة قواعد السلوك أو القوانين. لخرقه  ةسابقأن يكون غير محكوم عليه بإدانة  -  -
شركة ألغيت رخصتها أو أعلنت إي عضو مجلس إدارة في مالك أو عضو تنفيذي أو  لم يكن  -

 ا.إفالسه
 الماضي.في  ديونأو تنسب إليهم تهم جنائية  أال -
 .كبير مستمر يائتمانال يوجد تعثر  -
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  لجنة المراجعة ألعضاءالشخصي  : الملف2ملحق 
 

المالي اإللمام  

 القواعد واللوائح المالية، والبيانات المالية األساسية. لتنفيذ سليمة ومعرفةلديه فطنة مالية حادة   - 
 .لديه فهم جيد للمحاسبة ونظم اإلبالغ والمشاكل  -
 الخارجيين.الداخليين و لديه فهم جيد لمراجعي الحسابات  -
 لديه فهم جيد للمفاهيم األساسية للمعايير المهنية لمراجعة الحسابات.  -
دارة المخاطر.  -  لديه فهم جيد ألنظمة الرقابة الداخلية مع تحديد وتقييم وا 
 .ةالداخلي المراجعةيدعم أنشطة وظيفة   -
 .ةالداخلي المراجعةمراقبة ومراجعة فعالة لوظيفة  -
 يفضل من لديه مؤهالت عالية في المحاسبة. -

 ضرورة إتقان اللغة اإلنجليزية على الصعيد المهني. -

باألنظمةاإللمام   
 الخ هيئة السوق الماليةو  النقد، مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتعليمات: مؤسسةلمام إ -
 ماليةهيئة السوق الو لمام بمتطلبات االلتزام: مؤسسة النقد، مجلس الضمان الصحي التعاوني إ -

 الخ

 االلتزام    
ا
ل
م
ا
 م
مب

ت
ط
ل
اب

 ت
ا
ل
ا
ل
زات
م
: 
م
ؤ
س
س
 ة
ا
ل

مكانيةتحمل مسؤوليات القيادة كما هو مطلوب،  من حيثالتزام حقيقي للمجلس  جميع  حضور وا 
 االجتماعات المطلوبة.

 

 الفكر المستقل للمنفعة العامة للشركة ومساهميها.إظهار القيادة التنفيذية و  القيادة
 

 الخبرة العملية

 العملي. في ماضيه يةربحغير /  يةربح اتفي مؤسس ةتنفيذي مهامعمل في  - 
 خبرة كعضو لجنة. لديهيكون  أنويفضل  ،كان عضو سابق في شركة مساهمة مدرجة -
 و تنظيم الرعاية الصحية األساسية.في أي شركة تأمين أ الماليةالخبرة  -
 .عاما  ( ۱٥)خبرة ال تقل عن  -
-   

 الشخصية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مخاوف أيةقدرة على العمل بشكل مستقل وبشكل نشط في تقديم المشورة بدون مال - 
 .والوقوف إلى جانب قرارات صعبة التخاذالشجاعة  -
 .المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين لمصلحةالوالء   -
 .المعايير األخالقية للسلوك الحفاظ على أعلى  -
 ةالمطالب .والداخليينالخارجيين  المراجعينالمطالبة بأعلى المعايير األخالقية للسلوك من ق بل  -

 .الداخليينالخارجيين و  المراجعيناألخالقية للسلوك من بالمعايير 

 
   أخرى

 

 

 

 مدونة قواعد السلوك أو القوانين. أن يكون غير محكوم عليه بإدانة سابقة لخرقه  -
شركة ألغيت رخصتها أو أعلنت إي مجلس إدارة في  تنفيذي أو عضو في عضومالك أو لم يكن   -

 ا.إفالسه
 الماضي.في  أو ديونتنسب إليهم تهم جنائية  أال -
 .كبير مستمر يائتمانال يوجد تعثر  -

.كبير مستمر يائتمانال يوجد تعثر    
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 لجان المجلس: ألعضاءالملف الشخصي   :3ملحق 

                                                                                                                     

 
فة المرتبطةالمعر   

 :اآلتيةباللجان  بإحدىتام باللجنة المرشح اليها كعضو  إلماملديه  - ‐ ‐
 .لجنة االستثمار -
 .اللجنة التنفيذية -
 .لجنة الترشيحات والمكافآت  -
دارة الشؤون القانونية والحوكمةو  المخاطر إدارةلجنة  -  .ا 

 
باألنظمة اإللمام  

 
 

 الخ..،السوق الماليةهيئة ، :  مؤسسة النقد، مجلس الضمان الصحي التعاونيبتعليماتلمام اإل - 
ق سو  هيئة،  لمام بمتطلبات االلتزام: مؤسسة النقد، مجلس الضمان الصحي التعاونياإل -

 الخ ،..المال

 
 االلتزام

 

 
 

مكانيةتحمل مسؤوليات القيادة كما هو مطلوب  من حيثالتزام حقيقي للمجلس   حضور جميع وا 
 االجتماعات المطلوبة.

 القيادة 
 
 
 
 
 
 
 

 إظهار القيادة التنفيذية والفكر المستقل للمنفعة العامة للشركة ومساهميها. 

 
 الخبرة العملية

 
 

 

 

 

 

 .في ماضيه  في دور تنفيذي أول في مؤسسة ربح / خسارةعمل  -
 . في شركة مساهمة مدرجةخبرة  -
 خبرة كعضو لجنة. لديه -
 منظمة تأمين صحي(و أ أو في البنوك شركة تأمينفي   )سواء المالي في المجال الخبرة -
 .عاما  ( ۱٠خبرة ال تقل عن )  -

 
 الشخصية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مخاوف أيةالمقدرة على العمل بشكل مستقل وبشكل نشط في تقديم المشورة بدون  - 
 .والوقوف إلى جانب قرارات صعبة التخاذالشجاعة  -
 .المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين لمصلحةالوالء   -
 .األخالقية للسلوك أعلى المعايير الحفاظ على  -
-   
-  
 

 

 
 أخرى

 

 

 

 
 اخرى    

 

أي قوانين ذات مدونة قواعد السلوك أو أن يكون غير محكوم عليه بإدانة سابقة لخرقه  - 
 . صلة

شركة ألغيت رخصتها أو إي عضو مجلس إدارة في مالك أو عضو تنفيذي أو  لم يكن  -
 ا.أعلنت إفالسه

 الماضي.في  أو ديونتنسب إليهم تهم جنائية أن ال  -
 .كبير مستمر يائتمانال يوجد تعثر  -
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 الصالحياتإجراءات القبول والتعيين و: 4الملحق 
 

 فيما يلي ملخص لعمليات الموافقة وخطوات متتابعة للتوضيح و لسهولة الرجوع إليها:
 

 :دورة المجلس الجديدة
  التقدم.المساهمين يتاح لجميع المستقلين و في تداول عن مدة الترشيح كي  اإلعالنسيتم  -

 : المراجعة في الدورة الجديدةأعضاء المجلس و أعضاء لجنة 
 توصية اللجنة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. -
  العربي السعودي. مؤسسة النقد أخذ عدم ممانعة -
 توصية اللجنة بقائمة اسماء أعضاء المجلس. -
  .العامةفي الجمعية  اإلدارة مجلستوصية  -
 خالل التصويت التراكمي. المجلس الجديدةدورة بدأ قبل  العامةموافقة الجمعية  -

 
 :التغيرات الطارئة أثناء الدورة/  مهام المجلس في الدورة الجديدة

 .مع أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي الرئيس التنفيذيالعضو المنتدب / نائب الرئيس و الرئيس و عين المجلس ي   -
 أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي. -

 
 :المجلس في الدورة الجديدة / تغير الرئيس أثناء الدورةرئيس لجان 

 .للمجلس توصية اللجنة -
  .أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعوديمع  اإلدارة مجلس موافقة -
 .على رئيس لجان المجلس أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي -

 
 :خالل دورة المجلس األخرىاستبدال أعضاء لجنة المجالس 

 وصية رئيس اللجنةت. 

 مؤسسة النقد العربي السعوديلوصية اللجنة ت. 

 .توصية اللجنة بقائمة أسماء األعضاء للمجلس 

 العامةالجمعية وافقة مجلس اإلدارة بعد م. 

 .أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي 
 

 :خرين في الدورة الجديدةاآلالمجالس أعضاء اللجان 
 .توصية اللجنة -

  .بعد أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي اإلدارة مجلس موافقة -
 أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي. -

 

 :سللجان المجارؤساء 
 توصية رئيس اللجنة. -
 .توصية اللجنة -

 بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. اإلدارة مجلس موافقة -
 العربي السعودي. مؤسسة النقد أخذ عدم ممانعة -
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 :5الملحق 

 
 جري()التاريخ الهت علن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لثالث سنوات والتي سوف تبدأ اعتبارا  من 

.()التاريخ الميالديالموافق  )التاريخ الهجري( يوتنتهي ف )التاريخ الميالدي(الموافق   
 
الراغبين في الترشح لعضوية المجلس من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهما  ال تقل قيمتها االسمية عن عشرة آالف لاير سعودي )أي ما فعلى  

  :يعادل ألف سهم( التقدم بطلب الترشيح لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت ويرسل إلى العنوان التالي
   invest@bupa.com.saإلكتروني  والبريد 3122623222فاكس رقم  2343لة تحوي 623333422هاتف  21432جدة  23832ص.ب 

   
لى موعد أقصاه نهاية دوام يوم )التاريخ الميالدي( الموافق )التاريخ الهجري( ، )اليوم(وذلك ابتداء  من يوم   الموافق)التاريخ الهجري(  ،)اليوم(وا 
ينص عليه نظام الشركات والنظام األساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  ، على أن يكون إخطار الترشيح لما)التاريخ الميالدي(

:والئحته التنفيذية، والئحة حوكمة الشركات، والئحة التسجيل واإلدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية والتي تضمنت ما يلي  
 .ته الذاتية ومؤهالته وخبرته في مجال أعمال التأمينتقديم إخطار إلدارة الشركة يشمل تعريفا  بالمرشح من حيث سير  (1
 :يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي (2
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع  .أ

.االجتماعات  
الدورة.اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات  .ب  
 .بيان بالشركات المساهمة التي ال يزال يتولى عضويتها (3
  شبيهة بأعمال الشركة.بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعماال   (4
 :تعبئة استبيان معايير المالءمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي الموجود على الموقع االلكتروني للمؤسسة (2

sa/Insurance/Pages/Forms.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar 
 ( الصادر عن هيئة السوق المالية، الموجود على الموقع االلكتروني للهيئة:3تعبئة نموذج رقم ) (2

http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx 
  إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.ال يجوز على المرشح أن يكون عضو مجلس  (2
  يجب أال يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد. (8
ال يجوز أن يترشح لعضوية مجلس اإلدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صّفيت أو تّم عزله من نفس المركز في شركة أخرى إال    (6

 ة من مؤسسة النقد العربي السعودي. بموافقة كتابية مسبق
 يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة األحوال لألفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام االتصال الخاصة بالمرشح. (13

الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعقد بمشيئة اهلل في موعد يحدد قريبا  بعد التنسيق  اجتماعهذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة خالل 
.مع هيئة السوق المالية، وسوف يتم اإلعالن عن هذا الموعد في حينه. واهلل الموفق  

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Forms.aspx
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx

