
  دارة ییر وإجراءات العضویة في مجلس اإلسیاسات ومعا
 

 جراءات العضویة في مجلس اإلدارةإ سیاسات ومعاییر و 
 

 دمة عامة :مق

سیاسات ومعاییر وٕاجراءات العضویة في مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائیة حسب متطلبات نظام  تم إعداد

الشركات والضوابط واإلجراءات التنفیذیة والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هیئة السوق المالیة والنظام االساسي 

 للشركة .

 : التعریفات

 التالیة ما یلي :یقصد بالكلمات والعبارات  

 شركة الصناعات الكهربائیة ( شركة مساهمة سعودیة ) : الشركة

 مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائیة:  المجلس

 والمستقلینأعضاء مجلس إدارة الشركة التنفیذیین وغیر التنفیذیین  : األعضاء

، أعمالها الیومیة  ویشارك فيدارة التنفیذیة للشركة عضو مجلس اإلدارة الذي یكون متفرغًا في اإل : العضو التنفیذي

 ویتقاضى راتبًا شهریا أو سنویا منها.

عضو مجلس اإلدارة الذي ال یكون متفرغا في اإلدارة التنفیذیة للشركة وال یشارك في أعمالها  : العضو غیر التنفیذي

 أو شهریاً  سنویا الیومیة ، وال یتقاضى راتباً 

أي من  ، وال تنطبق علیه وقرارتهالتام في مركزه  باالستقاللعضو مجلس إدارة غیر تنفیذي یتمتع  : العضو المستقل

 عوارض االستقالل التالیة:

شركة أخرى من مجموعتها أو أن یكون مالكَا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم  )١

 قرابة مع من یملك هذه النسبة. له صلة

یملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من  اعتباریةن ممثال لشخص ذوي صفة أن یكو  )٢

 أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
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 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها )٣

 تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفیذیین في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها أن )٤

 أن یكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضویة مجلس إدارتها )٥

 أن یعمل أو كان یعمل موظفا خالل العامیین الماضیین لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى )٦

أو أن یكون مالكا لحصص سیطرة لدى أي من تلك  الموردین،من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار 

 .األطراف خالل العامیین الماضیین

 أن یكون له صلة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة . )٧

 الشركة  د فروع النشاط الذي تزاولهجر في أحأن یشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن یت )٨

 أن یتقاضى مبلغا مالیا من الشركة عالوة على مكافأة عضویة مجلس اإلدارة أو أي من لجانه  )٩

 المادة االولى : أهداف السیاسة 

تهدف هذه السیاسة إلى وضع معاییر وٕاجراءات واضحة ومحددة توضح لمساهمي الشركة والمرشحین لعضویة مجلس 

الشروط والمعاییر واإلجراءات المتبعة عند اختیار أعضاء مجلس اإلدارة وكیفیة انتخابهم ومهام ومسؤولیات  –اإلدارة 

 المجلس.

 تشكیل مجلس اإلدارة  المادة الثانیة :

ثالث  ال تزید عن من ثمانیة أعضاء تعینهم الجمعیة العامة للمساهمین لمدة كونیدیر الشركة مجلس إدارة م )۱

 .سنوات

 أن یكون غالبیة أعضاء المجلس من األعضاء غیر التنفیذیین یجب )۲

 عضوین أو ثلث أعضاء المجلس أیهما أكثر عن أعضاء المجلس المستقلینیقل عدد  أن الیجب  )۳

 مسؤولیات مجلس االدارة : مهام و المادة الثالثة 

 ما یلي:على سبیل المثال في النظام األساسي للشركة  من مهام مجلس اإلدارة باإلضافة للمهام المنصوص علیها

بشكل  وضع الخطط والسیاسات واالستراتیجیات واألهداف الرئیسة للشركة واإلشراف على تنفیذها ومراجعتها )١

 دوري.

 واإلشراف العام علیهاالداخلیة وضع أنظمة وضوابط للرقابة  )٢
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اإلدارة ووضعها موضع التنفیذ بعقد إقرار الجمعیة إعداد سیاسات ومعاییر واضحة ومحددة للعضویة في مجلس  )٣

 العامة لها.

 وضع سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح )٤

باإلفصاح عن المعلومات  وااللتزاموضع السیاسات واإلجراءات التي تضمن تقید الشركة باألنظمة واللوائح  )٥

 .الجوهریة للمساهمین

 تها المالیة واالئتمانیة مع الغیر.المالیة ، وعالقا وتدفقاتهاشركة، اإلشراف على إدارة مالیة ال )٦

، حل الشركة قبل األجل تخفیضهحیال زیادة رأس مال الشركة أو للجمعیة العامة غیر العادیة بما یراه  االقتراح )٧

 المعین في نظام الشركة األساس أو تقریر استمرارها.

استخدام االحتیاطي االتفاقي للشركة في حال تكونیه من قبل  ة العادیة بما یراه حیالللجمعیة العام االقتراح )٨

،  تكوین احتیاطات أو مخصصات مالیة إضافیة للشركة،  الجمعیة غیر العادیة وعدم تخصیصه لغرض معین

 طریقة توزیع أرباح الشركة الصافیة.

 إعداد القوائم المالیة األولیة والسنویة للشركة واعتمادها قبل نشرها )٩

 یر مجلس اإلدارة واعتماده قبل النشرإعداد تقر  )١٠

 عنها اإلفصاحالواجب  ضمان دقة وسالمة البیانات والمعلومات )١١

 إرساء قنوات اتصال فعالة تتیح للمساهمین االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة. )١٢

 .الصالحیات والمسؤولیاته بقرارات یحدد فیها مدة اللجنة ، متخصصة منبثقة عن تشكیل لجان )١٣

 تحدید أنواع المكافآت التي تمنح للعاملین في الشركة. )١٤

 وضع القیم والمعاییر التي تحكم العمل بالشركة  )١٥

 اختیار الرئیس التنفیذي للشركة وتعیینه واإلشراف علي أعماله )١٦

 عة الداخلیة وعزله وتحدید مكافآتهتعیین مدیر وحدة أو إدارة المراج )١٧

  لإلدارة التنفیذیة تنسجم مع أهداف الشركة واستراتیجیاتها وضع معاییر أداء )١٨
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 رئیس مجلس اإلدارة   ؤولیاتمهام ومس :المادة الرابعة 

وأداء سیر عمله یتولى رئیس مجلس اإلدارة قیادة المجلس واإلشراف على  اإلدارة،دون اإلخالل باختصاصات مجلس 

 یلي:ویدخل في مهام واختصاصات رئیس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما  بفاعلیة،اختصاصاته 

 أعضاء المجلس في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة الواضحة والصحیحة.ضمان حصول  )١

 جمیع المسائل األساسیة بشكل فعال وفي الوقت المناسب بمناقشةمن قیام المجلس  التحقق )٢

 لیه نظام الشركة االساسيتمثیل الشركة أمام الغیر وفق ما نص ع )٣

 على ممارسة مهامهم بفاعلیة وبما یحقق مصلحة الشركة  أعضاء المجلستشجیع  )٤

 إلى مجلس اإلدارة أراءهمضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمین وٕایصال  )٥

 التنفیذیة دارة بین كل من مجلس اإلدارة واالشجیع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة ت )٦

أي مسألة یطرحها أحد أعضاء المجلس أو  االعتبارمجلس االدارة مع األخذ بعین  اجتماعاتإعداد جدول أعمال  )٧

 یثیرها مراجع الحسابات.

العقود التي یكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غیر و إبالغ الجمعیة العامة عند انعقادها باألعمال  )٨

 مباشرة فیها.

 لعضو المستقل: مهام االمادة الخامسة 

هذه الالئحة ، على عضو مجلس االدارة المستقل المشاركة بفاعلیة في أداء  منالمادة الثالثة مع ورد في مع مراعاة 

 :المهام التالیة 

 إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتیجیة ، وسیاسات الشركة ، وأدائها ، وتعیین أعضاء االدارة التنفیذیة  )١

 مراعاة مصالح الشركة ومساهمیها وتقدیمها عند حصول أي تعارض في المصالحالتحقق من  )٢

 االشراف على تطویر قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ، ومراقبة تطبیق االدارة التنفیذیة لها. )٣

 المادة السادسة : تعریف األعضاء بنشاط الشركة 

م بنشاط الشركة وتوجهاتها والموضوعات المالیة توفر الشركة لألعضاء الجدد بالمجلس برنامجا تعریفیا لتعریفه )۱

 والمحاسبیة وأخالقیات العمل وكبار التنفیذیین بالشركة والمراجعین الداخلیین والخارجیین.

یقوم أعضاء المجلس بزیارة الشركة وشركاتها التابعة لمعرفة نشاط تلك الشركات ویتولى الرئیس التنفیذي للشركة  )۲

  لك الزیارات.عمل الترتیبات الالزمة لت
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 المادة السابعة : اجتماعات مجلس اإلدارة 

 یجب على األعضاء تخصیص وقت كاف لالضطالع بمسؤولیاتهم بما في ذلك التحضیر الجتماعات المجلس  )۱

  یجتمع مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على األقل، بما ال یقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر. )۲

مجلس اإلدارة بناًء على دعوة رئیسه أو طلب عضوین من أعضائه، ویجب إرسال الدعوة لالجتماع إلى  یجتمع )۳

كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أیام على األقل من تاریخ االجتماع مرفق بها جدول أعمال االجتماع 

 والوثائق والمعلومات الالزمة.

 ضاء أصالة على األقل.ال یكون االجتماع صحیحا إال إذا حضره خمسة أع )٤

  والمداوالت وتبویبها وحفظها. المناقشاتوثیق اجتماعاته وٕاعداد محاضر یجب على مجلس اإلدارة ت )٥

 المادة الثامنة : ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة 

إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس االدارة ملحوظات حیال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم  )١

فیها في اجتماع المجلس ، فیجب تدوینها وبیان ما یتخذه المجلس من إجراءات حیالها في محضر اجتماع یبت 

 مجلس االدارة.

 إذا أبدى عضو مجلس االدارة رأیًا مغایرا لقرار المجلس ، فیجب اثباته بالتفصیل في محضر اجتماع المجلس )٢

 مهام ومسئولیات أمین سر المجلس : المادة التاسعة

اإلعداد والترتیب الجتماعات مجلس اإلدارة وجمعیات المساهمین وضمان استیفاء جمیع المتطلبات القانونیة  )١

 وااللتزام بجمیع اللوائح والنظام االساسي للشركة .

 المجلس قبل التاریخ المحدد بمدة كافیة اجتماعاتتبلیغ أعضاء المجلس بمواعید  )٢

 علومات والوثائق والبیانات التي سیتم مناقشتها خالل االجتماعتزوید أعضاء المجلس بجدول األعمال والم )٣

صیاغة جدول أعمال اجتماعات المجلس وجمعیات المساهمین وقرارات المجلس وقرارات المساهمین والحصول  )٤

 على موافقة رئیس مجلس اإلدارة قبل عرضها على المجلس 

 في سجالت الشركة.دارة وتدوین قراراته اغة وتسجیل محاضر اجتماع مجلس اإلصی )٥

التحقق من حصول أعضاء المجلس بشكل كامل وسریع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات  )٦

 والوثائق المتعلقة بالشركة.
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حفظ السجالت والوثائق والقرارات والمحاضر الخاصة بمجلس االدارة والمساهمین في مكان آمن لسهولة الرجوع  )٧

 إلیها.

 .المجلس ورئیسه حسب توجیهاتوالمكاتبات نیابة عن المجلس الت ساالقیام بالمر  )٨

 وغیرها من الوثائق ذات العالقة  دارة وجمعیات المساهمینة المعلومات وجمیع وثائق مجلس اإلالمحافظة على سری )٩

 دارة وتقدیم العون والمشورة لهم.التنسیق بین أعضاء مجلس اإل )١٠

 العضویة في مجلس اإلدارة شروط ومعاییر  العاشرة:المادة 
 مجلس ما یلي :الیشترط في عضو 

 واقتدارالمؤهالت والمهارات المعرفیة الكافیة بما یمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة أن تكون لدیه  )۱

  واالستقاللیةوأن یتمتع بالنزاهة واألمانة  الكافیة،أن تكون لدیه الخبرة  )۲

وبعد النظر والتصور االستراتیجي واإلحاطة بالجوانب القانونیة والمالیة  أن یتوفر لدیه القدرة على اإلدارة واإلشراف )۳

 ة تامة بأعمال الشركة ونشاطاتها ومعرف

 في آن واحد. مدرجة في السوق شركات مساهمة خمس كثر منأ أال یشغل منصب عضویة مجلس إدارة )٤

 أال یكون موظفا لدى القطاع الحكومي )٥

 یبذل الوقت والجهد الكافیین إلدارة أعمال الشركة أن )٦

 أال یكون قد صدر بحقة حكم في قضیة مخلة بالشرف واألمانة أو اآلداب أو حكم جنائي )۷

أو إفشاء أي بیانات تخص أي شركة بغرض  األسهم،أال یكون قد سبق إدانته من خالل لجان التالعب في سوق  )۸

      .رفع أسهمها

 لعضویة مجلس اإلدارةإجراءات الترشح  :المادة الحادیة عشر
 ملكیته.وذلك في حدود نسبة  اإلدارة،یحق لكل مساهم ترشیح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضویة مجلس  )۱

ستقوم الشركة بنشر إعالن الترشح في الموقع االلكتروني للشركة وموقع السوق ( تداول) وذلك لدعوة األشخاص  )۲

الراغبین في الترشح لعضویة مجلس اإلدارة ، على أن یظل باب الترشح مفتوحًا لمدة شهر على األقل من تاریخ 

 .اإلعالن

 ترشیحه للشركة خالل فترة الترشح مرفقا به ما یلي :كل مرشح لعضویة مجلس اإلدارة أن یتقدم بطلب على   )۳
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 لجنة المكافآت والترشیحات لعنایة طلب الترشح لعضویة المجلس مقدم  - أ

والذي  مجلس اإلدارة للمرشح لعضویةهیئة السوق المالیة والخاص بالسیرة الذاتیة ) الصادر من ٣(تعبئة نموذج  - ب

 هیئة السوق المالیة. وقعیمكن الحصول علیه من م

 یحق ألي من أعضاء المجلس السابقین والحالیین التقدم بترشیح أنفسهم لعضویة مجلس اإلدارة )٤

إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضویة مجلس إدارة الشركة، فیجب علیه أن یرفق بإخطار الترشیح بیانا من  )٥

 لمعلومات التالیة:إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فیها عضویة المجلس تتضمن ا

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها  - أ

 أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.

اللجان الدائمة التي شارك فیها العضو، وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من اللجان كل سنه من   - ب

 ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات, حضرها،وعدد االجتماعات التي  ،الدورةسنوات 

 ملخص النتائج المالیة التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة. -ج

 .لعضویة مجلس اإلدارةالمكافآت والترشیحات توصیاتها لمجلس اإلدارة  بشأن المرشحین لجنة تقدم  )٦

 : إجراءات انتخاب أعضاء المجلس المادة الثانیة عشر
و توجیه أ تعلن الشركة في الموقع اإللكتروني للسوق المالیة معلومات عن المرشحین لعضویة المجلس عند نشر )١

 العامة.الدعوة النعقاد الجمعیة 

  المرشحین لعضویة مجلس االدارة الذین أعلنت الشركة عن معلوماتهمعلى یقتصر التصویت في الجمعیة العامة  )٢

بحیث ال یجوز استخدام حق التصویت للسهم سیتم  أتباع أسلوب التصویت التراكمي في انتخاب مجلس االدارة  )٣

 أكثر من مرة واحدة.

خالل خمسة أیام عمل من تاریخ بدء دورة  سیتم إشعار الهیئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات العضویة  )٤

  خمسة أیام من تاریخ حدوث التغیرات.أي تغییرات تطرأ على عضویتهم خالل  أو المجلس
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 العضویة انتهاء  :المادة الثالثة عشر

اإلدارة وفقا ألي نظام أو تعلیمات ساریة في المملكة ، أو بسبب الوفاة أو االستقالة أو تنتهي العضویة في مجلس  )١

إذا أدین بجریمة مخله للشرف أو األمانة، ومع ذلك یجوز للجمعیة العامة العادیة في كل وقت عزل جمیع أعضاء 

لتعویض إذا وقع العزل تجاه الشركة بالمطالبة باالمجلس أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول 

لسبب غیر مقبول أو في وقت غیر مناسب ، ولعضو المجلس أن یستقیل بشرط أن یكون ذلك في وقت مناسب 

  وٕاال كان مسؤوال قبل الشركة عما یترتب على االعتزال من أضرار.

ثة یجوز للجمعیة العامة بناًء على توصیة المجلس إنهاء عضویة من تغیب من األعضاء عن حضور ثال )٢

 اجتماعات متتالیة للمجلس دون عذر مشروع.

یجب على عضو مجلس اإلدارة تقدیم استقالته من عضویة مجلس االدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه  )٣

 في المجلس.

 المادة الرابعة عشر: المركز الشاغر في المجلس 

في المركز الشاغر ، ویجب أن مؤقتا یعین المجلس عضوا جاز للمجلس أن شغر مركز أحد أعضاء  مجلس اإلدارة  إذا 

الجمعیة العامة  اجتماعمن تاریخ التعیین ، وأن یعرض هذا التعیین على  عمل  تبلغ هیئة السوق المالیة خالل خمسة أیام

زم لصحة لها ، ویكمل العضو الجدید مدة سلفه. وٕاذا نزل عدد أعضاء المجلس عن النصاب الال اجتماعالعادیة في أول 

أقرب وقت ممكن لتعیین العدد الالزم من  لالنعقاد فيالجمعیة العامة  على بقیة األعضاء دعوة وجب أعضاء،) ٥( انعقاده

 األعضاء.

 : مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارةالمادة الخامسة عشر

تلتزم الشركة بنظام الشركات والنظام األساسي وأنظمة هیئة السوق المالیة فیما یتعلق بتعویضات ومكافآت  )١

 أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفیذیین. 

 كل جلسة من جلسات المجلس بدل حضور عن لایر )٣,٠٠٠المجلس مبلغ (عضو  یتقاضى )٢

 لایر )٢,٠٠٠بلغ ( المقر الــرئیس للشركة،  أو صرف م تأمین حجز الفندق لألعضاء القادمین من خــارج مدینة )٣

  بدل مبیت

السفر على درجة رجال األعمال لألعضاء القادمین من خارج مدینة المقر الرئیس للشركة أو صرف  كراتأمین تذ )٤

  ) لایر بدل تذاكر١,٠٠٠مبلغ   (
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نظام الشركات ونظام الشركة یه ) ألف لایر سنویا حسب ما نص عل٥٠٠الحد األقصى للمكافأة السنویة هي (  )٥

 األساسي

  النفاذ: النشر المادة السادسة عشر

 المختصة.صدور تعلیمات أو لوائح جدیدة من الجهات  عندة للمراجعالسیاسة هذه تخضع  )١
 قبل الجمعیة العامة  مناعتمادها نافذة بمجرد السیاسة تكون هذه  )٢
، إال بناًء على اقتراح علیها ال یتم تعدیل أو إضافة أي مواد ، و االلكترونيعلى موقع الشركة  السیاسةتنشر هذه  )٣

 .من مجلس اإلدارة، وموافقة الجمعیة العامة العادیة

 

 

 تاریخ االعتماد  الموافقة  التوصیة  المراجعة  االعداد  اسم السیاسة 
سیاسات ومعاییر وٕاجراءات 
 العضویة في مجلس االدارة 

 لجنة المكافآت أمین سر المجلس 
 والترشیحات

 م٢٤/١٢/٢٠١٧ الجمعیة العامة العادیة مجلس االدارة 
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