سياسات ومعاييروإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة
تمهيد:
 .1تنظم هذه الوثيقة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
 .2تخض ععذ ه ععذه الألياس ععة م ا ععاا ،ظ ععاا الش عرملاتي و،ظ ععاا الأل ععوذ ا،الي ععة ولواام ا ععا ال ن يذي ععةي و ا ععاا النظ ععاا امس ععا
للشعركةي وووادعا الجيععويال واجدراالي وجامعة وكاعة الشعرملات ا،ألعاهاة ا،ارجععة فعي الألعوذ ا،اليععة الألععوديةي وجامععة
وكاة الشركةي وتألترشا بأفضال ا،اارسات باا يجناسب مذ طبيعة نشاط الشركة ودالياتها.
 .3ي ع ععيى دإلع ع اتدارة ال ن يذي ععة بالش ععركة تاوي ععا دض ععاء مجل ععس اتدارة وامدض ععاء ي ععر ال ن ي ععذييى بوجع ع ععا و و ععاى
الشركة بجايذ ا،علومات والبيا،ات والوثااق واليعوتت التممعةي دإلع ى تاعوى ملاملعة وواصعية ووعييمة و يعر مضعللة
وفي الووت ا،ناسب ل اكينهم من داء واجباتهم وم ام م.
 .4يج ععب دإلع ع دض ععاء مجل ععس اتدارة و دض ععاء و ععاى ا ول ععس وكب ععار ال ن ي ععذييى ف ععي الش ععركة ماارس ععة ععت ياتهم وتن ي ععذ
واجباتهم باا تق ضي مصلية الشركة.
 .5اجلت ع اا ال ععاا بأ ا ععاا النظ ععاا دن ععا ماارس ع  ،ععاا دض ععوي ف ععي ا ول ععس واجم ن ععا م ععن القي ععاا و ا،ش ععاركة ف ععي م دا ععال
يشاال إساءه ل ابير شؤوى الشركة.
تعريفات:
لغععرط تقبيععق اععاا هععذه الألياسععةي يقصععا بالالاععات والعبععارات الععواردة د،ععاه ا،عععان ا،وصععية مععاا ملععال منهععا مععالم يععن
تف ذلك:
سياذ الن
السياسة :سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اتدارة.
ً
العضو غيرالتنفيذي :دضو مجلس اتدارة الذم ج ياوى م ر ا تدارة الشركة وج يشارك في امداال اليومية ل ا.
العض ووو الس ووت  :دض ععو مجل ععس إدارة ي ععر تن ي ععذم ي ا ععذ باجسع ع قتل ال ععاا ف ععي مرك ععاه ووراراتع ع ي وج تنقب ععق دليع ع م م ععن
دوارط اجس قتل ا،نصو دليها في جامة وكاة الشرملات.
الهيئة :هيئة الألوذ ا،الية.
السوق :الألوذ ا،الية الألعودية (تااول).

ّ
الجمعية العامة :ا واعية العامة للشركة (دادية و ير دادية) وتشاال من مألاهمي الشركة باوجب ااا النظاا.

سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة:
ُيشترط ى ياوى دضو مجلعس اتدارة معن ذوم الك ايعة ا ،نيعة ماعن ت عوافر فعيهم ا واعرة وا،عرفعة وا ،عارة واجسع قتل العتماي
ّ
باعا ياكنع مععن ماارسععة م امع بك عاءة واو ععااري دإلع ى ترااععي ا واعيععة العامعة دنععا ا ،خععاي دضععاء مجلععس اتدارة تو ععيات
ونععة ا،اافععتت والترشععيمات بالشععركة وتععوافر ا،قومععات ال وصععية وا ،نيععة التممععة مداء م ععام م عشععاال ّ
فعععالي ويجععب دإل ع
ونععة ا،اافععتت والترشععيمات مرادععاة مععا ورد فععي جامععة وكاععة الش عرملات مععن شععروط و اععاا ومععا تقععرره ال يئععة مععن م قلبععات
دنا ترشيح دضاء مجلس اتدارة و ى ي وافر في دضو ا ولس دإل وج ا وصو ما يإلي:
ً
ً
 .1ى ج ياععوى ا،رلععي لعضععوية ا ولععس وععا سععبق ادا ،ع بجرياععة مخلععة بالشععرف وامما،ععةي و ج ياععوى معأل عرا و م لألععا و
ً
بح ير ا ي لعضوية ا ولس وفقا مم ،ظاا و تعلياات سارية في ا،الكة.
 .2ى ج يشغال دضو ا ولس دضوية مجلس إدارة كثر من اس شرملات مألاهاة مارجة في الألوذ في آى وا ا.
 .3ى ياثععال دضععو مجلععس اتدارة جايععذ ا،ألععاهايى فععي الشععركةي واجلتع اا باععا يمقععق مصععلية الشععركة ومصععلية ا،ألععاهايى
ومراداة قوذ وياي ا،صا ي اآل ريني وليس مصلية ا واودة التي ا ،خب فمألب.
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ى ج يقععال دععاد امدضععاء ا،ألع قليى دععن ( )3دضععاء وهععو مععا ياثععال ثلععج دضععاء ا ولععسي يععج إى مجلععس إدارة الشععركة
ي اوى من ( )9دضاء.
يج ععب ى ي ا ععذ العض ععو ا،ألع ع قال باجسع ع قتل ال ععاا ف ععي مرك ععاه ووراراتع ع ي وج تنقب ععق دليع ع م م ععن د ععوارط اجسع ع قتل
ا،نصو دليها في ا،ادة ( )20من جامة وكاة الشرملات.
ال درة على ال يادة :وذلك بأى ي ا ذ با ارات ويادية تؤهل ،نح الصعت يات باعا يعؤدم اتع تم يع امداء وتقبيعق فضعال
ا،اارسات في مجال اتدارة ال عالة وال قيا بالقيم وام تذ ا ،نية.
الكفو وواءة :وذلع ععك بع ععأى ت ع ععوافر في ع ع ا،ع ععؤهتت العلايع ععةي وا ،ع ععارات ا ،نيع ععةي وال وصع ععية ا،ناسع ععبةي ومأل ع ع و ال ع ععاريبي
وا وا ع عرات العالي ع ععة ذات الص ع ععلة بأنش ع ععقة الش ع ععركة ا يالي ع ععة وا،أل ع ع قبلية و ب ع ععاتدارةي و اجو ص ع ععادي و ا ياس ع ععبةي و
ً
القا،وىي و ا يوكاةي فضت دن الر بة في ال علم وال اريب.
ال و وودرة علو ووى التوجي و و  :وذلع ععك بع ععأى ت ع ععوافر في ع ع القع ععارات ال نيع ععةي والقياديع ععةي واتداريع ععةي والألع ععردة فع ععي اتخع ععاذ الق ع عرار
ً
واس ععجيعاي ا ،قلب ععات ال ني ععة ا ،علق ععة عأل ععير العا ععالي و ى يا ععوى و ععادرا دإلع ع ال وجيع ع اجس ععتراتي ي وال خق ععي والر ي ععة
ا،أل قبلية الواصية.
ً
العرفة الالية :وذلك بأى ياوى وادرا دإل وراءة البيا،ات وال قارير ا،الية وف ا اا.
اللياقة الصحية :وذلك بأى ج ياوى لاي مانذ حي يعوو دن ماارسة م ام وا صا ات .
ى يلت ع ا ا،رل ععي لعضععوية ا ول ععس باب ععاد الصععاذ وامما ،ععة والععوجء والعناي ععة واجه ا ععاا باصععا ي الش ععركة وا،أل ععاهايى
وتقايا ا دإل مصلي ال وصيةي ويا ال في ذلك دإل وج ا وصو ما يإلي:
) الص وودق :وذلع ععك بع ععأى تا ععوى دتوع ععة دضع ععو ا ولع ععس بالش ععركة دتوع ععة م نيع ععة ععادوةي واجفصع ععا للشع ععركة دع ععن م
معلومات مؤثرة وبال تن يذ م قة و دقا مذ الشركة و ا ا شرملاتها ال اععة.
ي) الوالء :وذلك بأى ي جنب ال عامتت التي تنقوم دإل تعارط في ا،صعا يي معذ ال مقعق معن داالعة ال عامعالي ومرادعاة
اج ااا ا وا ة ب عارط ا،صا ي الواردة في جامة وكاة الشرملات.
ال) العناية واالهتمام :وذلك بأداء الواجبات وا،ألؤوليات الواردة في النظاا.
ينبغععي مرادععاة ال نععو فععي ال أهيععال العلمععي وا واععرة العاليععةي ومععنح امولويععة فععي الترشععيح لت ياجعات ا،قلوبععة مععن وععياي
ا ،ارات ا،ناسبة لعضوية مجلس اتدارة.
ية وإجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة:
يمعق لاععال مألعاهم ترشععيح  ،ألع و لععو آ عر و كثععر لعضععوية مجلعس اتدارةي وذلععك فعي ععاود نألعبة ملكي ع فععي ر
ا،ال.
ت ععوت ون ععة ا،ااف ععتت والترش ععيمات ال نأل ععيق م ععذ اتدارة ال ن يذي ععة للش ععركة لتد ععتى د ععن فع ع ح ب ععاي الترش ععيح لعض ععوية
ً
مجلععس إدارة الشععركة وبععال ا،وهععاء دورة ا ولععس عألع يى ( )60يومععا دإلع اموععال وفععي لععوء ا ،قلبععات التععي تق ضععيها ام،ظاععة
والقوا،يى.
يع م نشععر إدععتى الترلععي دإلع ا،ووععذ اجلكترونع للألععوذ ا،اليععة (تععااول) وكععذلك دإلع ا،ووععذ اجلكترونع للشععركةي وفععي م
وسععيلة ععر تمععادها ال يئععةي وذلععك لععادوة املععوا العرا بيى فععي الترلععي لعضععوية مجلععس اتدارةي دإلع ى يظععال بععاي
الترلي م و ا ،اة ش ر دإل اموال من تاريخ اتدتى.
ً
تقععاا ونععة ا،اافععتت والترشععيمات تو ععياتها ولععس اتدارة عشععأى الترلععي لعضععوية ا ولععس وفقععا للاعععايير ا،وصععية فععي
هذه الألياسة.
يجب دإل من ير ب ترشيح  ،ألع لعضعوية مجلعس إدارة الشعركة اتفصعا دعن ر ب ع فعي الترلعي وذلعك باوجعب ا قعار
ً
يقاا تدارة الشركة وفقا للااة وا،واديا ا،نصو دليها ألب هعذه الألياسعة وام،ظاعة واللعوااح ا،عاعول وهعاي ويجعب
ً
ى يشاال هذا اج قار تعري عا با،رلعي باللغعة العربيعة معن يعج معلومعات سعيرت الذاتيعة م ضعانة معلومعات دعن م ن ع
ً
والوظي عة امساسعية التعي يشعغل ا اليععاي ومؤهتتع ي و اراتع العاليعة بجا،عب تاويععا الشعركة باافعة الوثعااق الثبوتيعة مثععال
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(بقاوععة ال ويععة الوطنيععةي بقاوععة العاالععةي جععوام الأل ع ر لغيععر الألعععودييى ا،ترلععييى لعضععوية ا ولععس و م وثععااق ععر
ذات دتوة تقلبها الشركة جسجي اء ا ،قلبات النظامية).
يجععب دإل ع ا،رل ععي لعضععوية ا ولععس ى ي ع ععي للاجلععس وللواعيععة العام ععة دععن م مععن ععاجت تعععارط ا،صععا ي -وف ععق
اتجراءات ا،قررة من ال يئة-ي وتشاال:
) وجود مصلية مباشعرة و يعر مباشعرة فعي اجداعال والعقعود التعي تع م يألعاي الشعركة التعي تر عب فعي الترلعي ولعس
ادارتها.
ي) اشتراك في داال من شأ ،منافألة الشركةي و منافألوها في ا فرو النشاط الذم تااول .
دإل ع ا ،قععاميى لعضععوية ا ولععس تعبئععة الناععوذال و الناععاذال الت ععي تمععادها هيئععة الألععوذ ا،اليععة والتععي ياكععن ا يص ععول
دليها من تل ا،ووذ اجلكترون لل يئة.
ً
يجععب دإل ع ا،رلععي الععذم سععبق ل ع شععغال دضععوية مجلععس إدارة ا ععا الش عرملات ا،ألععاهاة ى يرفععق بيا،ععا ععععاد وتععواريخ
مجالس إدارات الشرملات التي توت دضويوها.
ً
يجععب دإلع ا،رلععي الععذم سععبق لع شععغال دضععوية مجلععس إدارة الشععركة ى يرفععق بإ قععار الترشععيح بيا،ععا مععن إدارة الشععركة
ً
دن ا ر دورة توت فيها دضوية ا ولس م ضانا ا،علومات ال الية:
) داد اج اادات ا ولس التي تات تل ملال سنة من سنوات الاورة.
ي) داد اجج اادات التي ضرها العضو ا الةي ونألبة ضوره واو اجج اادات.
ال) اللوعاى الااااععة التععي شععارك فيهععا العضععوي ودعاد اجج اادععات التععي دقععاتها ملععال ونععة معن تلععك اللوععاى ععتل ملععال سععنة
من سنوات الاورةي وداد اجج اادات التي ضرهاي ونألبة ضوره ات مجاو اجج اادات.
يجب دإل ا،رلي توليح ة العضويةي م ما إذا ملاى العضو تن يذم و ير تن يذم و دضو مأل قال.
ً
يج ععب دإلع ع ا،رل ععي تول ععيح طبيع ععة العض ععويةي م م ععا إذا مل ععاى العض ععو مترل ععيا بصع ع ال وص ععية و ،ع ع ماث ععال د ععن
لوصية اد بارية.
تقععوا ونععة ا،اافععتت والترشععيمات بال نألععيق مععذ اتدارة ال ن يذيععة تاهععاء ا ،قلبععات النظاميععة وتاويععا ا و ععات النظاميععة
ا و صة باافة الوثااق ا،قلوبة.
يجب اس خااا ال صويت التراكمي في ا ،خاي مجلس اتدارةي بميج ج يجوم اسع خااا عق ال صعويت للألع م كثعر معن
مرة وا اة.
يق صر ال صويت في ا واعية العامة دإل ا،رلييى لعضوية مجلس اتدارة الذين دلنت الشركة دن معلوماتهم.

انتهاء عضوية عضو املجلس وشغور أحد الراكز:
 .1تن هي دضوية ا ولس با،وهاء ا،اة ا،قررة ل وهي ثتث سنوات من تاريخ ا ،خاب من وبال ا واعية العامة.
ً
 .2تن ه ععي دض ععوية دض ععو ا ول ععس وفق ععا مم ،ظ ععاا او تعليا ععات س ععارية ف ععي ا،الك ععة العربي ععة الأل عععوديةي و عأل ع ب الوف ععاة و
اجسع قالة و إذا ديعن بجرياععة مخلعة للشعرف وامما،ععةي ومعذ ذلعك يجععوم للواعيعة العامعة العاديععة فعي ملعال ووععت دعال جايععذ
دضععاء ا ولععس و ععض ع م وذلععك دوى ا ععتل بمععق العضععو ا،عععاول تجععاه الشععركة با،قالبععة بععال عوي إذا ووععذ العععال
لأل ع ب يععر مقبععول و فععي ووععت يععر مناسععب ولعضععو ا ولععس ى يعت ع ل عشععرط ى ياععوى ذلععك فععي ووععت مناسععب واج ملععاى
ً
مألؤوج وبال الشركة داا يترتب دإل اجدت ال من الرار.
 .3يجوم للواعية العامة ً
بناء دإل تو ية من ا ولس ااهاء دضعوية معن تغيعب معن امدضعاء دعن ا يضعور ثتثعة اج اادعات
م الية للاجلس دوى دذر مشرو .
 .4يجععب دإلع دضععو مجلععس اتدارة ى يألع قيال وبععال اهايععة ماتع فععي مجلععس اتدارةي فععي ععال فقاا،ع مهلي ع للعاععال كعضععو
مجلععس إدارةي و زوععاه دععن ماارسععة اداال ع ي و دععاا وارت ع دإل ع تخصععي الووععت و ا و ععا التممععيى مداء م اات ع فععي
ا ولعسي امععا فععي ععال تعععارط ا،صععا ي فياععوى العضععو با ويععار فععي ا يصععول دإلع تععر ي مععن ا واعيععة العامععة يجععاد ملععال
سنة و تقايم اس قال .
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 .5ترشيح دضو بايال في مركا شا ر في ا ولس دنا ا،وهاء دضوية دضو و كثر:
) تقععاا ونععة الترشععيمات وا،اافععتت بترشععيح دضععو للاركععا الشععا ر فععي ا ولععس ماععاى العضععو الععذم ا،وهععت دضععوي
ً
وفقا ل ذه الألياسات وا،عايير.
ي) يقععوا ا ولععس باراسععة تو ععية ونععة الترشععيمات وا،ااف ععتت واد اععاد ال عيععيى ا،ؤوععت فععي مجلععس اتدارة لعض ععو و
كثر وفق ا يالة.
ال) يعرط ال عييى ا،ؤوت لعضو و كثر وفق ا يالة في ول جاعية دامة ج ق للاصادوة دإل ال عييى.
احكام عامة:
 .1ولعس اتدارة مراجعععة هعذه الألياسععة دنعا الضععرورة وهعاف ال قععوير وال مألعيى ا،ألع ار و،واكبعة م تعععايتت وعا تقععر
دإل النظااي للو ول ات فضال ا،اارسات ا ،نية.
 .2ج يجوم ال عايال دإل هذه الألياسة اج بقرار اوترا و تو ية من مجلس اتدارة واد ااد ا واعية العامة.
ً
 .3للشركة نشر هذه الألياسة او ملوصا ل ا دإل مووع ا اجلكترون و من تل م وسيلة ر .
 .4يمق مم مألاهم اجطت دإل هذه الألياسة فعي مااتعب الشعركة بال نألعيق ا،ألعبق معذ إدارة الشعركة فعي عال دعاا نشعرها
دإل ا،ووذ اتلكترون للشركة.
 .5ولس اتدارة ق ت ألير و إيضا ما جاء في هذه الألياسة من ا ااا.
 .6ج تعععا هععذه الألياسععة بايلععة م اععاا النظععاا ولواام ع ال ن يذيععة وفياععا لععم يععرد عشععأ ، ،ع ي ع م في ع الرجععو ات ع النظععااي
ودنععا وجععود م تعععارط بينهععا و م فقععرة و م مععادة فيهععا وبععيى النظععاا فععإى ا اععاا النظععاا تألععود وتبقع ال قعرات وا،ععواد
ام ر ويا ال قبيق.
 .7تاوى هذه الألياسة ،افذه من تاريخ اد ااد ا واعية العامة للشركة ل ا.
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