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 :الھدف

مجلس اإلدارة، والتي تم لعض������ویة المنظمة  المعاییر واإلجراءاتتحدید  تھدف ھذه الس������یاس�������ة إلى

االلتزام تحقیق ول واس������تدامتھا، أعمالھا تنمیةتحقیق أھدافھا، وعلى  الش������ركة قدرةتطویرھا لتعزز 

 ذات العالقة. والتعلیمات النظامیة بالمتطلبات
 

 :لعضویة مجلس االدارةالمنظمة  القواعد

والئحة مجلس اإلدارة والمنص����وص علیھا في نظام الش����ركات،  لعض����ویةفي ض����وء األحكام المنظمة 

 :عضویة مجلس اإلدارة كما یليمعاییر وإجراءات تكون حوكمة الشركات، 

 مجلس االدارةمعاییر العضویة في أوالً: 

o إلمام جید بأنشطة الشركة وأعمالھا والمخاطر التي تواجھھا. أن یكون لدى المرشح 

o  ومعرفة سابقة في  ذات العالقة بأعمال الشركة، سجالً من الخبرات لدى المرشحأن یكون

 .مجال إدارة الشركات

o  مام بالجوانب المالیة والمحاسبیة.لوإ ،تأھیل جامعي لدى المرشحأن یكون 

o  بالش����رف أو األمانة أو مخالف  لُمخِ  عملبارتكاب  حكم المرش����ح بحق یكون قد ص����درأال

  العربیة السعودیة أو في أي بلد آخر. لألنظمة واللوائح في المملكة

o ذات العالقة واللوائح والتعلیمات أال یكون ترشیحھ مخالفاً لألنظمة. 

 إجراءات الترشح لعضویة مجلس االدارةثانیا: 

باع  • ھا، إت على من یرغب في الترش������ح لعض������ویة مجلس اإلدارة، ویحقق المعاییر المش�������ار إلی

 اإلجراءات التالیة:

o نموذج ھیئة السوق المالیة للترشح لعضویة مجلس اإلدارة. إكمال 

o عن فتح باب الترش����ح لعض����ویة  المحددة في اعالن الش����ركة خالل المدة الترش����ح تقدیم طلب

یرفق بطلب الترش���ح جمیع الوثائق المحددة في اإلعالن المش���ار إلیھ، على أن ، مجلس اإلدارة

الوثائق والشھادات المؤیدة لما ورد فیھا باللغة العربیة،  وجمیع، ومنھا سیرة المرشح الذاتیة

 والمصدقة من الجھات الرسمیة.
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o وتخص����یص الوقت الكافي لحض����ورعداد للقیام بواجباتھ ومس����ؤولیاتھاإلقرار بأنھ على اس����ت ، 

 مھام العض���ویة، وأنھ س���وف یؤدي س اإلدارة واللجان التي یكون عض���واً فیھااجتماعات مجل

 الشركة. ، وبما یحقق مصالحباستقاللیة تامة

o لألنظمة واللوائح في  بالش������رف أو األمانة أو مخالف لُمخِ  اإلقرار بأنھ لم یس������بق ادانتھ بعمل

بت خالف ذلك فس���یتم اس���قاط ترش���یحھ أو ، وإذا ثآخرالعربیة الس���عودیة أو في أي بلد  المملكة

عض��ویتھ في المجلس واللجان التي یش��غل عض��ویتھا، كما یجوز للش��ركة أن تطالبھ بالتعویض 

 المناسب.

o وإذا ثبت خالف ذلك فس�����یتم اس�����قاط  ،الواردة أعالهالعض�����ویة  معاییراإلقرار بأنھ مس�����توفي ل

كما یجوز للشركة أن تطالبھ  ترشیحھ أو عضویتھ في المجلس واللجان التي یشغل عضویتھا،

 بالتعویض المناسب.

 :النفاذ

وتقع مسؤولیة تطبیقھا  الجمعیة العامة العادیةنافذة من تاریخ إقرارھا من سیاسة ھذه التكون  •

 على مجلس اإلدارة.

بش��كل ھذه الس��یاس��ة بمراجعة  -وبمس��اندة لجنة المكافآت والترش��یحات  – یقوم مجلس اإلدارة •

طبیع��ة أعم��ال الش������رك��ة وأھ��دافھ��ا  مالءمتھ��ا للتغیرات التي ق��د تطرأ علىدوري للت��أك��د من 

 .ھاوالتوصیة للجمعیة العامة بخصوص ة،التشریعات والتنظیمات ذات العالقاالستراتیجیة، و


