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:
ً
 املرجعية  أول

( من املادة  3لفقرة )التوافق مع ا  فبهد   ”مجموعة صافوالمعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة  و سياسات  “تم إعداد  

(21  )( رقم  القرار  بموجب  املالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة   ( 2017-16-8من 

 ه25/6/1444وتاريخ    2023-5-8املعّدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم   م13/2/2017هـ املوافق  16/5/1438وتاريخ  

والتي م18/1/2023املوافق   بـنصت    ،  )املجلس(  اإلدارة  مجلس  يقوم  أن  واضحة    على  وإجراءات  ومعايير  سياسات  "إعداد 

موضع التنفيذ بعد    ووضعها- الشركات  ال يتعارض مع األحكام اإللزامية في الئحة حوكمة   بما- املجلسومحددة للعضوية في  

 (1).إقرار الجمعية العامة لها"

:
ً
 سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة ثانيا

واملهارة واالستقالل الالزم، بما   ُيشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة

نه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على  
ّ

دارة توصيات لجنة  الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس اإل أن تراعي  يمك

الالزمة ألداء مهامهم بشكل فّعالبالشركة  املكافآت والترشيحات   في  ويراعى أن يتوافر،  وتوافر املقومات الشخصية واملهنية 

 على وجه الخصوص ما يلي: العضو
 

 أو   قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة،لعضوية املجلس  يكون املرشح    أال .1
ً
 وأال يكون معسرا

ً
أصبح  أو    مفلسا

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة.  جلساملغير صالح لعضوية 
ً
 وفقا

 . واحد آن  في املالية  السوق  في مدرجة مساهمة  شركات  خمس من أكثر عضوية  املجلس عضو يشغل  أال .2

3.  
ً
وليس ما يحقق مصالح  أن يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموما

 املجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة. 

، حيث إن عضوية مجلس إدارة  ثلث أعضاء املجلس( أعضاء وهو ما يمثل  4)يقل عدد األعضاء املستقلين عن    أال  .4

 11الشركة تتكون من )
ً
 . ( عضوا

أ .5 يتمتع  يجب  مركن  في  التام  باالستقالل  املستقل  االستقالل  العضو  من عوارض  أي  عليه  تنطبق  وال  وقراراته،  زه 

 الئحة الحوكمة الصادرة من الهيئة.  املنصوص عليها في 

وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضل   القدرة عل القيادة: .6

والتخطيط    على التواصل الفاعل والتفكير   املهنية والقدرةاملمارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق  

 .االستراتيجي

تت  : املؤهالت، واملهارات، والخبرات .7 بأن  املناسبة،  وذلك  املهنية، والشخصية  العلمية، واملهارات  املؤهالت  وافر فيه 

أو   باإلدارة،  واملعرفة  واملستقبلية  الحالية  الشركة  بأنشطة  الصلة  ذات  العملية  والخبرات  التدريب،  ومستوى 

 عن الرغبة في التعلم والتدريب. 
ً
 االقتصاد، أو املحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضال

 
 هـ 1439صفر    13م املوافق 2017نوفمبر  2تم اعتماد هذه السياسة ألول مرة بموجب قرار الجمعية العامة ملساهمي الشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ  (1)
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عل .8 التوجيه: القدرة  القرار،    ى  اتخاذ  في  والسرعة  واإلدارية،  والقيادية،  الفنية،  القدرات  فيه  تتوافر  بأن  وذلك 

 على التوجيه االستراتيجي والتخطيط البعيد املدى  
ً
واستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادرا

 والرؤية املستقبلية الواضحة. 

 على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهما.  وذلك بأن املعرفة املالية:  .9
ً
 يكون قادرا

كل عضو من  يلتزم  أن  وذلك بأال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.    اللياقة الصحية: .10

 : يلي ما الخصوص  وجه على ذلك في ويدخل  والوالء، العناية بواجبات  اإلدارة  مجلس أعضاء

في إدارة   وصالحياتهيجب على عضو مجلس اإلدارة ممارسة مهامه  املهام في حدود الصالحيات املقررة: ممارسة .11

  الشركة ونظام التنفيذية  ولوائحه تالشركة وتوجيه أعمالها في حدود صالحياته املقررة وفق أحكام نظام الشركا

 . الصالحيات تلك ألجلها  منح التي   األغراض يحقق وبما العالقة،  ذات األخرى   واألنظمة  األساس

 :تيآلباااللتزام   اإلدارة: يجب على عضو مجلس نجاحها وتعزيز  الشركة، مصلحة  على   العمل .12

العمل بحسن نية بما يحقق مصلحة الشركة واملساهمين كافة وعدم تقديم مصلحته الشخصية على   - أ

 .خرينآل ا مصلحة الشركة ومساهميها، مع مراعاة حقوق أصحاب املصالح 

قيمتها لصالح مساهميها على ظيم الحرص على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاح الشركة وتنميتها وتع -ب

 املدى الطويل.

أن يمارس مهامه بموضوعية    اإلدارةيجب على عضو مجلس  :باستقالل  عليها  التصويت أو   القرارات ذاتخا .13

استقالليته في اتخاذ   فيوأن يتجنب الحاالت التي تؤثر الشركة واتخاذ القرارات فيها،   إدارةبواستقالل فيما يتعلق 

 القرارات أو عند التصويت عليها. 

أن يؤدي واجباته   اإلدارةيجب على عضو مجلس  والهتمام والحرص واملهارة املعقولة واملتوقعة: بذل العناية  .14

واألنظمة  الشركة األساس ولوائحهما التنفيذية ونظام  ومسؤولياته وفقا لنظام الشركات ونظام السوق املالية  

التي يجب أن يمارسها الشخص الحريص مع املعرفة العامة واملهارة   والعنايةالحرص األخرى ذات العالقة، وفق 

يقوم بنفس الوظائف التي يقوم بها ذلك ، وتلك املتوقعة ممن نفسه اإلدارةمجلس والخبرة التي يمتلكها عضو 

 العضو.

أن يتجنب التعامالت والحاالت التي يكون لديه فيها أو   اإلدارةمجلس   وعلى عض  يجبتجنب تعارض املصالح:  .15

أو يمكن أن تتعارض مع    فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصلحة الشركةيحتمل أن يكون لديه 

 ولوائحه التنفيذية. وأن يلتزم باألحكام الخاصة بتعارض املصالح الواردة في نظام الشركات ، مصلحة الشركة

: يجب على  الشركة لحساب  تتم التي والعقود  األعمال في أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة  عن   فصاحال  .16

التي تتم  والعقود   مباشرة أو غير مباشرة في األعمال له  مصلحةعن أي فصاح اإل االلتزام ب  اإلدارةعضو مجلس 

عن املصلحة في األعمال والعقود الواردة  فصاح اإل لحساب الشركة فور علمه بها، وعليه االلتزام باألحكام الخاصة ب

 ه التنفيذية.في نظام الشركات ولوائح

عدم   اإلدارةمجلس : يجب على عضو الشركة في  بدوره عالقة  له فيما الغير  من له ممنوحة منفعة أي  قبول  عدم  .17

بأي حال من األحوال للحصول على   اإلدارةاستغالل منصبه واملهام والصالحيات التي لديه بصفته عضوا في مجلس 
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قيامه بعمل معّين أو امتناعه عن القيام بعمل   لمقابمنافع من الغير أو قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير 

 معّين. 

 ال يقل عمره عن خمس وعشرونأن   .18
ً
 طبيعيا

ً
 25)  يكون املرشح شخصا

ً
 بصفته    ، وأن يكون ( عاما

ً
 مساهممتقدما

ً
أو    ا

 مرشح من قبل مساهم.

ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح األولوية في الترشيح لالحتياجات املطلوبة من أصحاب   .19

 لعضوية مجلس اإلدارة. املهارات املناسبة 

يجب على عضو مجلس اإلدارة أن يستقيل قبل نهاية مدته في مجلس اإلدارة، في حال فقدانه ألهليته للعمل كعضو   .20

مجلس إدارة، أو عجزه عن ممارسة أعماله، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد الالزمين ألداء مهماته في 

الحصول على ترخيص من الجمعية العامة أو تقديم  عضو الخيار في  للاملجلس، أما في حال تعارض املصالح فيكون  

 استقالته.  

:
ً
 إجراءات الترشح لعضوية مجلس الدارةأحقية و  ثالثا

 يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة  .1

التنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة لإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس  والترشيحات  تتولى لجنة املكافآت   .2

   (60)قبل انتهاء دورة املجلس بستين  إدارة الشركة  
ً
 .  والقوانين   األنظمة   تقتضيها  التي   املتطلبات  ضوء   وفي  األقل  على  يوما

ذلك على املوقع اإللكتروني للشركة، وفى أي يتم نشر إعالن الترشح على املوقع اإللكتروني للسوق املالية )تداول( وك .3

وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة االشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس االدارة، على أن يظل باب  

 ملدة شهر على األقل من تاريخ االعالن. 
ً
 الترشيح مفتوحا

 للمعايير املوضحة في  توصياتها ملجلس اإلدارة بشأن التر والترشيحات  تقدم لجنة املكافآت   .4
ً
شح لعضوية املجلس وفقا

 هذه السياسة. 

وذلك بموجب إخطار  في الترشح عن رغبته  الشركة االفصاحيجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة  .5

 للمدةيقدم إلدارة الشركة وفق
ً
املعمول بها، ويجب  واللوائح  واملواعيد املنصوص عليها حسب هذه السياسة واألنظمة    ا

 باملرشح  
ً
  من حيث سيرته الذاتية ومؤهالته، وخبراته العملية واالنجليزية    باللغة العربيةأن يشمل هذا اإلخطار تعريفا

الوطنية الهوية  )بطاقة  مثل  الثبوتية  الوثائق  بكافة  الشركة  تزويد  بجانب  لغير  ،  السفر  جواز  العائلة،  بطاقة   ،

 .السعوديين املترشحين لعضوية املجلس وأي وثائق أخرى ذات عالقة تطلبها الشركة الستيفاء املتطلبات النظامية(

 :املصالح التي تشمل تعارض  حاالت  أي من  عن  العامة  وللجمعية  للمجلس  يفصح  أن  جلسامل  لعضويةيجب على املرشح   .6

 ملجلس الترشح في التي يرغب الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة وجود - أ

 .إدارتها

 الذي تزاوله.  النشاط  فروع أحد  في منافستها أو الشركة، منافسة شأنه من  عمل في اشتراكه  -ب

تعبئة النموذج أو النماذج التي تحددها هيئة السوق املالية والتي يمكن الحصول عليها    لعضوية املجلسعلى املتقدمين   .7

 من خالل املوقع اإللكتروني للهيئة.

 بعدد وت .8
ً
إدارة إحدى الشركات املساهمة أن يرفق بيانا اريخ و يجب على املرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس 

 .مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها
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 ، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل. عند الترشح توضيح صفة العضوية يجب .9

بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية ألنهاء املتطلبات النظامية وتزويد الجهات النظامية  والترشيحات  تقوم لجنة املكافآت   .10

 املختصة بكافة الوثائق املطلوبة.

 اختيار أعضاء مجلس االدارة من خالل أسلوب التصويت التراكمي. يتم التصويت على  .11

 للسياسات واملعايير واإلجراءات املتقدم ذكرها .  .12
ً
 يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقا

:
ً
 آلية اختيار رئيس مجلس الدارة ونائب الرئيس  رابعا

حسب النظام واملعايير املضمنة    اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمينيقوم مساهمو صافوال بانتخاب أعضاء مجلس  

 له ونائب  في أول اجتماع له  ، ثم يقوم املجلسفي هذه السياسة
ً
 باختيار رئيسا

ً
من بين أعضائه غير التنفيذيين،  وذلك    للرئيس  ا

 .  في أي وقت هما أو إعادة اختيارهمايعزلهما من منصب الحق فيويكون للمجلس  
 

: انتهاء عضوية عضو املجلس وشغور أحد املراكز
ً
 خامسا

 سنوات من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية العامة.   عأربوهي   تنتهي عضوية املجلس بانتهاء املدة املقررة له .1

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة، أو بسبب الوفاة أو االستقالة أو إذا أدين   .2
ً
تنتهي عضوية عضو املجلس وفقا

بجريمة مخلة للشرف واألمانة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء املجلس أو بعضهم ولعضو 

 باقي  إلى  اإلبالغ  يوجه  أن  وجب  املجلس  رئيس  اعتزل   وإذا  لس،املج  رئيس  إلى  يوجهه  مكتوب   بإبالغ  يعتزل املجلس أن  

  االعتزال  ويعد املجلس، سر  وأمين  املجلس أعضاء
ً
   .اإلبالغ في املحدد  التاريخ  من -الحالتين  في- نافذا

 اجتماعات ثالث حضور  عن  األعضاء من تغيب من عضوية إنهاء املجلس من توصية على بناءً  العامة للجمعية يجوز  .3

 يقبله املجلس. مشروع عذر دون  للمجلس أو خمس اجتماعات متفرقة  متتالية

    لمجلسكان لإذا شغر مركز أحد أعضاء املجلس أثناء مدة العضوية   .4
ً
 في  الحق في تعيين عضوا

ً
  الشاغر  املركز مؤقتا

على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها  

 للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وذلك في ضوء ما ورد في النظام األساس للشركة. 

  إدارة   مجلس  النتخاب  االنعقاد  إلى  العادية  امةالع  الجمعية  دعوة  عليهم  وجب  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  رئيس  اعتزل   إذا .5

  التي   املدة  املعتزل   املجلس  استمرار   مدة   تتجاوز   أال   على   الجديد،   املجلس  انتخاب   حين  إلى  االعتزال   يسري   وال  جديد،

 .اللوائح تحددها

  اإلدارة، مجلس ألعضاء الالزم عددال  إكمال  أو جديدة لدورة إدارة مجلس  انتخاب عدم حال يف .6
ً
لنظام   وفقا

  واالختصاص الخبرة  ذوي  من  تعين أن املختصة  القضائية الجهة  من  يطلب أن  مصلحة ذي لكل  يجوز  ،الشركات

  تراه الذي وبالعدد
ً
(  تسعين) خالل االنعقاد  إلى العامة  الجمعية ويدعو الشركة إدارة  على اإلشراف يتولى من مناسبا

؛
ً
  حل يطلب أن  أو  األحوال،  بحسب اإلدارة مجلس  ألعضاء الالزم العدد  إكمال  أو جديد إدارة مجلس  النتخاب يوما

 .الشركة
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 :
ً
 )النشر والنفاذ والتعديل(  أحكـــام ختاميةسادسا

 من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين    الشركة به من قبل    االلتزامويتم  ه السياسة  يعمل بما جاء في هذ
ً
اعتبارا

ل   عدَّ
ُ
وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة اإللكتروني لتمكين املساهمين والجمهور وأصحاب املصالح من االطالع عليها. وت

أي تعديل مقترح عليها  وذلك بناء على توصية من مجلس اإلدارة، على أن يعرض    –حسب الحاجة    –محتويات هذه السياسة  

 على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها العتماده. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


