
 

 
 مجلس اإلدارة  اإلصدار: جهة 

   سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة املوضوع: 

  

 2020-2 رقم: 

 م  11/03/2020تاريخ االعتماد :  م  05/02/2020اإلصدار : تاريخ 

 الجمعية العامة  االعتماد: 
 ( 5 ( من ) ( 1 صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ةاإلدارسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس 
 

 

 

 

 

 

كة المنعقدة يوم  ـه  1144 رجب 16 ربعاءاألصدرت هذه الالئحة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشر

 بناء م2020/ 30/ 11الموافق 
ً
اح من مجلس اإلدارة ا  عىل اقتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 مجلس اإلدارة  اإلصدار: جهة 

   سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة املوضوع: 

  

 2020-2 رقم: 

 م  11/03/2020تاريخ االعتماد :  م  05/02/2020اإلصدار : تاريخ 

 الجمعية العامة  االعتماد: 
 ( 5 ( من ) ( 2 صفحة 

 

 

 

 

 المحتويات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الصفحة  الموضوع  مسلسل 
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ي القابضة إعماال ألحكام الفقرة ) وإجراءاتأعدت سياسات ومعايير      كة الكثير ي مجلس إدارة شر
 
( 3العضوية ف

كات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )22المادة )من  -16-8( من الئحة حوكمة الشر

 م. 2017/ 2/ 13ه الموافق 1438/ 5/ 16( وتاري    خ 2017

 ( التعريفات  1)المادة 

ي الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص 
 خالف ذلك: يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعان 

ي القابضة.  واإلجراءاتسياسات ومعايير  السياسات: كة الكثير ي مجلس إدارة شر
 
 العضوية ف

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية.   الئحة الحوكمة:  الئحة حوكمة الشر

ي القابضة الشركة: كة الكثير  . شر

كة األساس.   الجمعية العامة: كات ونظام الشر كة بموجب أحكام نظام الشر  جمعية تشكل من مساهمي الشر

ي القابضة.   مجلس اإلدارة أو المجلس: كة الكثير  مجلس إدارة شر

   ( أهداف الالئحة2المادة )

وط العضوية وسياسات  شح  وإجراءاتتهدف السياسات إىل توضيح تكوين مجلس اإلدارة ومعايير وشر الير

ي مجلس اإلدارة 
 
 العضوية.  وانتهاءللعضوية ف

  اإلدارةمجلس تكوين ( 3المادة )

ي  د ال تزيالجمعية العامة لمدة أعضاء تنتخبهم   أربعةيتكون مجلس اإلدارة من  
 
عن ثالث سنوات، ويراىع ف

عن ثلث ال يقل عدد أعضائه المستقلير    وأنتكوين مجلس اإلدارة أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيير  

ي تحددها الئحة الحوكمة. 
 أعضاء المجلس حسب المتطلبات التر

 دارة عايير وشروط العضوية في مجلس اإلم (4)المادة 

ة والمعرفة والمهارة  ط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخير يشير

 انتخاب، عىل أن تراىعي الجمعية العامة عند اقتدار الالزم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة و  واالستقالل

كة شيحات بالشر وتوافر المقومات الشخصية و المهنية   أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة المكافآت و الير

ي العضو أو  الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال، ويراىع
 
ي مجلس اإلدارة عىل وجه  للعضوية( )المرشحأن يتوافر ف

 
ف

 : ما يىلي الخصوص  

ف و األمانة، و أن  نال يكو أن  -1 مفلسا أو غير صالح  معشا أو  نال يكو قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشر

ي المملكة العربية السعودية. لعضوية ال 
 
 مجلس وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية ف

ي آن واحد.   ليشغ ن ال أ -2
 
ي السوق المالية السعودية ف

 
كات مساهمة مدرجة ف  عضوية أكير من خمس شر

م ببذل واجبات الصدق  -3 ، وأن يلير  كة   والوالء واألمانةأن يمثل جميع المساهمير  ي إدارة الشر
 
والعناية ف

 شأنه تحقيق مصالحها ومصالح مساهميها وتنميتها وتعظيم قيمتها. وكل ما من 

ي الئحة الحوكمة.  االستقاللعىل العضو المستقل أي من عوارض  قال تنطبأن  -4
 
 المنصوص عليها ف

الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهالت العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى  -5

ات العم كة الحالية والمستقبلية أو باإلدارة، أو التدريب، والخير ، أو  االقتصاد لية ذات الصلة بأنشطة الشر

ي التعلم   الحوكمة،المحاسبة، أو القانون، أو 
 
 . والتدريبفضال عن الرغبة ف
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ي  والشعة واإلداريةالقدرة عىل التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية،   -6
 
القرار،  اتخاذ ف

ي   وأنالمتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل،  واستيعاب اتيجر يكون قادرا عىل التوجيه اإلسير

 المستقبلية الواضحة.  والرؤية والتخطيط 

 المالية وفهمهما.  والتقارير المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادرا عىل قراءة البيانات  -7

 . واختصاصاتهقه عن ممارسة مهامه لديه مانع صجي يعو  نال يكو اللياقة الصحية: وذلك بأن  -8

م بجميع متطلبات اإلفصاح وتجنب تعارض المصالح  -9 كة وتخضع لها   والمنافسةأن يلير  ي تضعها الشر
التر

 ذات العالقة.  عليماتوالت بموجب األنظمة  

 سياسات و إجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة (5)لمادة ا

كة ترشيح نفسه أو  (أ ي الشر
 
شخص آخر أو أكير لعضوية مجلس اإلدارة وفقا ألحكام نظام   لكل مساهم ف

كات ولوائحه التنفيذية.   الشر

ي للسوق المالية السعودية   (ب
ون  ي الموقع اإللكير

 
شح لعضوية مجلس اإلدارة ف كة إعالن الير تنشر الشر

ي أي وسبة أخرى تحددها هيئة السوق المالية قبل 
 
ي وف

ون  مجلس  دورة  انتهاء)تداول( وموقعها اإللكير

شح لعضوية المجلس، عىل أن يظل باب   ي الير
 
الغدارة بمدة كافية وذلك لدعوة األشخاص الراغبير  ف

شح مفتوحا لمدة شهر عىل األقل من تاري    خ اإلعالن.   الير

ته الذاتية متضمنة مؤهالته  (ت كة سير شح لعضوية مجلس اإلدارة إىل الشر يجب أن يقدم كل من يرغب بالير

اته العملية، وبيان ي توىل أو يتوىل عضويتها  وخير
كات المساهمة و اللجان التر مفصل بمجالس إدارات شر

كة وفقا   مستقل(أو غير تنفيذي أو  )تنفيذيوتحديد صفة العضوية  و أية وثائق أخرى تطلبها الشر

 للمتطلبات النظامية. 

ي ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية ال (ث
 
عامة عن يجب عىل من يرغب ف

ي تقررها هيئة السوق المالية  –أي من حاالت تعارض المصالح 
 وتشمل:  –وفق اإلجراءات التر

كة.  -1 ي تتم لحساب الشر
ي األعمال و العقود التر

 
ة ف ة أو غير مباشر  وجود مصلحة مباشر

اكه -2 ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله.  اشير
 
كة، أو منافستها ف ي عمل من شأنه منافسة الشر

 
 ف

شيحات دراسة طلبات المرشحير  لعضوية مجلس اإلدارة وتتأكد من تتوىل لجن (ج   انطباقة المكافآت و الير

جميع البيانات المطلوبة وفقا للسياسات و المتطلبات النظامية ذات  واستيفاءالتعليمات و األنظمة 

 العالقة و ترفع توصيتها إىل مجلس اإلدارة. 

ي للسوق  (ح
ون  ي الموقع اإللكير

 
كة ف ( معلومات المرشحير  لعضوية  )تداولالمالية السعودية تعلن الشر

اتهم و  النعقاد مجلس اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة   ي تتضمن وصفا لخير
الجمعية العامة، و التر

كة نسخة من هذه  مؤهالتهم ومهاراتهم و وظائفهم و عضوياتهم السابقة و الحالية، و توفر الشر

ي مركزها الرئيسي و ع
 
. المعلومات ف ي

ون   ير موقعها اإللكير

يجب أن يفوق عدد المرشحير  لمجلس اإلدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد  (خ

.   الختيار المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة    من بير  المرشحير 

ي  (د
 
اكمي ف يت للسهم  حق التصو  استخدام ز ال يجو مجلس اإلدارة، حيث  انتخابيستخدم التصويت الير

 أكير من مرة واحدة. 
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ي الجمعية العامة عىل المرشحير  لعضوية مجلس اإلدارة المعلنة أسماؤهم.  (ذ
 
 يقترص التصويت ف

 يعير  مجلس اإلدارة من بير  أعضائه المنتخبير  رئيسا ونائبا للرئيس.  (ر

كة هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أي (ز ام  تشعر الشر

ات تطرأ عىل  -أيهما أقرب –عمل من تاري    خ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاري    خ تعيينهم  و أي تغيير

ات.   عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاري    خ حدوث التغيير

  عضوية مجلس اإلدارة انتهاء (6)لمادة ا

ي إحدى الحاالت التالية:  ةتنتهي عضوي (أ
 
 مجلس اإلدارة أو بعضه ف

 مدة المجلس.  بانتهاء -1

ي المملكة.  بانتهاء -2
 
 صالحية العضو وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية ف

ي التعويض إذا وقع  -3
 
بعزل المجلس أو بعضه من قبل الجمعية العامة العادية دون إخالل بحق من عزل ف

ي وقت غير مناسب. 
 
 العزل لسبب غير مقبول أو ف

وع من قبل متتا اجتماعاتبإنهاء عضوية من تغيب عن حضور ثالثة  -4 لية للمجلس بدون عذر مشر

 الجمعية العامة العادية بناء عىل توصية من مجلس اإلدارة. 

ي مجلس اإلدارة بإحدى طرق  انتهاءند ع (ب
 
كة هيئة السوق  انتهاءعضوية عضو ف العضوية، تشعر الشر

ي دعت إىل ذ
 لك. المالية و السوق المالية السعودية )تداول( فورا مع بيان األسباب التر

كة، فعليه تقديم بيان مكتوب  (ت إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات عىل أداء الشر

 بها إىل رئيس مجلس اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان عىل أعضاء مجلس اإلدارة. 

ي تعيير  عضو  (ث
 
إذا شغر مركز أحد اعضاء مجلس الغدارة أثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق ف

ي المركز 
 
ة و الكفاية، وتبلغ كل من وزارة التجارة   مؤقت ف الشاغر عىل أن يكون ممن تتوافر فيهم الخير

السوق المالية بذلك حسب المدة النظامية المقررة، ويعرض التعيير  عىل   االستثمار وهيئةو 

ي أول إجتماع لها للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وذلك 
 
الجمعية العامة العادية ف

ي ض
 
كة. ف ي النظام األساسي للشر

 
 وء ماورد ف

وط الالزمة  (ج مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدن   النعقاد إذا لم تتوافر الشر

، وجب عىل بقية األعضاء دعوة   كة األساسي ي نظام الشر
 
كات أو ف ي نظام الشر

 
المنصوص عليه ف

 العدد الالزم من األعضاء.  النتخابخالل ستير  يوما  لالنعقاد الجمعية العامة العادية 

  النفاذ و النشر (7)المادة 

كة  )و تكون السياسات نافذة  أي تعديالت الحقة عليها( من تاري    خ إقرارها من الجمعية العامة، وتقوم الشر

ي و وفقا ألي متطلبات نظامية 
ون  ها للمساهمير  والجمهور من خالل موقعها اإللكير الجهات  تفرضها بنشر

 . المنظمة


