
 
 

 

 

 
 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 

معايير وإجراءات وسياسات   

 عضوية مجلس اإلدارة
 

 مقدمة: 

تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدارة شركة مجموعة 

ية والعشرون من الئحة حوكمة الشركات ( من المادة الثان3وذلك تطبيقاً ألحكام البند ) ،السريع التجارية الصناعية

م وتاريخ 7162-61-8صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم في المملكة العربية السعودية ال

إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ) على:  م وتعديالتها التى تنص63/7/7162هـ الموافق 61/5/6338

ووضعها موضع  –بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية في هذه الالئحة  –ة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدار

  . (إقرار الجمعية العامة لهاالتنفيذ بعد 

وتستند هذه السياسات والمعايير واإلجراءات الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركة إلى نظام الشركات  

 . مالية وإلى النظام األساس للشركةيئة السوق الوالتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة واإلستثمار وعن ه
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 مجلس اإلدارة: في لعضويةا معاييرسياسات و  

ي حدود نسبة ملكيته في لعضوية مجلس اإلدارة وذلك ف كثرأمساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أويحق لكل  -6

 .المال سرأ

 .( عاماً 75اليقل عمره عن خمسة وعشرون ) المرشح شخصاً طبيعياً يكون أن  -7

أن ال يكون قد صدر بحقه قرار من هيئة و ،إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة سبق قد المرشح أن ال يكون -3

 .  ظام أو تعليمات سارية في المملكةن ير صالح لعضوية المجلس وفقاً أليحكم بإفالسه أو غأو  ،السوق المالية

في  على أن ال يكون المرشح عضواً  ،كات المساهمةجلس إدارة إحدى الشريفضل من سبق له شغل عضوية م -3

 .  ( شركات مساهمة في وقت واحد5مجالس إدارات أكثر من خمس )

ستقالل هم الخبرة والمعرفة والمهارة واالالكفاية المهنية ممن تتوافر في يشترط أن يكون المرشح من ذوي -5

ادة والكفاءة في المؤهالت العلمية ويراعى أن تتوفر فيه على وجه الخصوص القدرة على القي ،الالزم

ات والمهارات المهنية ومستوى التدريب والخبرات العملية والقدرة على التوجيه والمعرفة المالية كقراءة البيان

 . واللياقة الصحيةلمالية وفهمهما والتقارير ا

ستقاللية طبقاً اال تنافيأن ال تتوافر في العضو المستقل أي من الحاالت التي يجب  في حالة العضو المستقل، -1

 .ء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلسيقل عدد األعضاال أن على  ( من الئحة حوكمة الشركات،71ادة )للم

وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق  عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين،أن يمثل  -2

 . يينه في مجلس اإلدارةتصوت على تعمصالح المجموعة التى يمثلها أو التى 
 

 مجلس اإلدارة: يةعضول المرشح اللتزامات علىا

كامال بالمشاركة الفعالة في جميع  اوصدق وأن يستعد استعداد ةأمانالشركة بكل  ةبخدمأن يكون لديه التزام  -6

 اجتماعات المجلس.

عدد بتقديم بيان  لجان،وال سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة على المرشح الذييجب  -7

ياناً بالشركات أو وب، لى عضويتها وتفاصيل تلك العضوياتارات الشركات واللجان التي تووتاريخ مجالس إد

 .المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعماال شبيهة بأعمال الشركة

السريع التجارية الصناعية أن يجب على المرشح الذي سبق وأن شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة  -3

المجلس متضمنا المعلومات يرفق مع إخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية 

 : التالية

 تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة.جتماعات مجلس اإلدارة التى اعدد  -
  .جتماعاتاال ونسبة حضوره لمجموع ،جتماعات التى حضرها العضو أصالةاالعدد  -
ن تلك اللجان خالل كل جتماعات التى عقدت كل لجنة ماال اللجان الدائمة التى شارك فيها العضو وعدد -

 . جتماعاتنسبة حضوره إلى مجموع االو حضرها، يجتماعات التدورة وعدد االسنة من سنوات ال
 . ركة خالل كل سنة من سنوات الدورةملخص النتائج المالية التى حققتها الش -
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، عتبارياعن شخص  خصية أم ممثالما اذا كان العضو مرشحاً بصفته الشو يجب توضيح طبيعة العضوية، -3

 مستقل(. -غير تنفيذي –وصفة العضوية )تنفيذي 

 فصح للمجلس وللجمعية العامة عن أييجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن ي -5

  -:ررة من هيئة السوق المالية وتشملاءات المقوفقاً لإلجر –حاالت تعارض مصالح 

يرغب في  لعقود التى تتم لحساب الشركة التيوجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال وا -

 إدارتها .الترشيح لمجلس 
 أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.كه في عمل من شأنه منافسة الشركة،إشترا -

 .ألية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية م ترجمة عربيةالمرشح تقدي يتعين على -1

بمخالفات إدارية نتيجة سلوكيات ته عدم إدانو ه،وعدم وجود سوابق قضائية علي إقرار بأهلية المرشح،تقديم  -2

سبب اإلهمال، أو سوء اإلدارة، إقالته من مجلس إدارة شركة ب أو لم يسبق عزل المرشح،و ،حتيال أو خداعا

 .االنتظام في حضور اجتماعات المجلس أو لجانهعدم أو

االلتزام التام بمواد نظام الشركة األساسي وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية واالنظمة والتعليمات الصادرة عن  -8

 وزارة التجارة والصناعة.

للمتزوجين( وجواز السفر ( إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة -9

)لغير السعوديين( أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات باإلضافة إلى أرقام االتصال الخاصة 

 .بالمرشح وإرفاق صورتين شخصيتين للمرشح
 

 :الترشيح لدورة جديدة للمجلس

ن عن فتح باب الترشيح لعضوية إلعالايق مع اإلدارة التنفيذية للشركة التنس والترشيحات المكافآت تتولى لجنة -6

على  ستثمار والئحة حوكمة الشركات،واالوزارة التجارة  قاً لنظام الشركات وتعميماتمجلس إدارة الشركة وف

 . من تاريخ نهاية دورة المجلس ألقلا( يوماً على 11ن عن فتح باب الترشيح قبل ستين )أن يتم اإلعال

 وسيلة وفي أي للسوق المالية، الموقع اإللكترونيللشركة و كترونيالن الترشيح في الموقع اإللر إعنشيتم  -7

وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة على  آخرى تحددها هيئة السوق المالية،

ويجوز للشركة مد فترة الترشيح قبل  قل من تاريخ اإلعالن،شهر على األ مدةلأن يظل باب الترشيح مفتوحاً 

 .هائها مع اإلعالن عن تلك المدةنتا

 وذج السيرة الذاتيةنمو ،السير الذاتيةو ،رغبة المرشحين للترشيح استقبالبالمكافآت والترشيحات تقوم لجنة  -3

الذين  رشحينالتي سترد من الم وصور الشهادات ،األوراق الثبوتيةو ،السوق الماليةالصادر من قبل هيئة 

على أن يكون طلب الترشح متوافقاً مع  ،سواء الجدد أو الحاليين ،المجلس يرغبون باالنضمام لعضوية

والئحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة  وقواعد التسجيل واإلدراج لضوابط الواردة في نظام الشركات،ا

 .السوق المالية

 



 

Page 4 of 5 
 

 

 .للشروط هائفايستاو مطابقة األرواق والتأكد من صحتهابالمكافآت والترشيحات  تقوم لجنة -3

للسياسات  توصيتها لمجلس اإلدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس وفقاً المكافآت والترشيحات تقدم لجنة  -5

 . والمعايير سالفة الذكر

بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد نسخ من إخطارات الترشيح المكافآت والترشيحات تقوم لجنة  -1

 .ستثمارعامة للشركات بوزارة التجارة واالة الومرفقاتها وكشف بأسماء المرشحين إلى اإلدار

إخطارات هيئة السوق المالية ب تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد  -2

الشركات للمرشح لعضوية مجلس إدارة  الذاتية يرةللمرشحين وفقاً لنموذج الس والسيرة الذاتيةالترشيح 

  . ة في السوق المالية السعوديةمدرجالمساهمة ال

 . حول الترشيح المختصةد من الجهات مالحظات تر تنفيذ أيالمكافآت والترشيحات جنة يجب على ل -8

 . التصويت التراكمية من خالل ختيار أعضاء مجلس اإلدارايتم التصويت على  -9

معايير واإلجراءات المتقدم وال يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات -61

  .ذكرها
 

 انتهاء العضوية: 

 تنتهي العضوية بالمجلس في الحاالت التالية:

 تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدته. -6

 و تعليمات سارية بالمملكة.أانتهاء عضوية العضو وفقاً ألي نظام  -7

 .ةستقالأو اال الوفاةبسبب  -3

ل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق من يجوز للجمعية العامة العادية في ك -3

عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، كذلك يجوز للجمعية العامة بناءاً 

إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة إجتماعات متتالية  مجلس اإلدارة من على توصية

  ذر مشروع.للمجلس دون ع

 ذا ثبت ارتكابه عمالً مخالً باألمانة واألخالق.إ -5

  .اتفاقيات مع دائنيه ل ترتيبات أوالقيام بعم أو ،هإشهار إفالس أو ،التزويردين بأذا إ  -1

 أو ،ألهليته للعمل كعضو مجلس إدارةفي حالة فقدانه قبل نهاية مدته في المجلس  إستقالة عضو مجلس اإلدارة -2

 .الالزمين ألداء مهماته في المجلسأو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد  عماله،عجز عن ممارسة أ
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 عند شغور أحد مراكز أعضاء مجلس اإلدارة:

بعد أن يتم مقابلته  ، في المركز الشاغر مؤقتاً  للمجلس أن يعين عضواً  كانذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس إ -6

على أن يعرض هذا  على أن يكون ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية، من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت

 يكمل العضو الجديد مدة سلفه.، ولعامة العادية في أول اجتماع لهاالتعيين على الجمعية ا

اجتماعاته وجب دعوة المساهمين الى اجتماع  إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة -7

 .الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العدد الالزم من األعضاء
 

 :اسات عضوية مجلس اإلدارةمصادر سي

  والتعاميم الصادرة عنها. ستثمارواال وزارة التجارة صادر مننظام الشركات ال .6

 والئحة قواعد التسجيل واإلدراج(. كمة الشركات،ق المالية )الئحة حونظمة هيئة السوألوائح و .7

 لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية. النظام األساس .3

 أفضل الممارسات في هذا الشأن . .3
 

 :النفاذ

 وأخذ الموافقة عليها.ى الجمعية العامة عرضها علو اإلدارة عليهامجلس  د مصادقةتبر هذه السياسات نافذة بع. تع6

 .لالئحة جزء ال يتجزأ من الئحة حوكمة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية. تعتبر هذه ا7


