
 

 الفصل الثاني: اختيار وتأليف رئيس وأعضاء جملس اإلدارة  

 لتوجيهية  املادة اخلامسة والعشرين: هيكل جملس اإلدارة  وحجم املبادئ ا

دية ملدة ال تزيد عن ثالثة ( أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العا9( ، يتألف اجمللس من تسعة )19املادة ) –أ.  حسب النظام األساسي للشركة 

 ( قابلة للتجديد.3سنوات )

 على األقل  %51ثل ب.  يتم اختيار رئيس اجمللس بأغلبية أصوات أعضاء جملس اإلدارة  واليت مت

وز مدة الدورة نظام الشركة األساسي. ومع ذلك جيب أن ال تتجاج. تتوىل اجلمعية العامة للمساهمني مسئولية تعيني أعضاء اجمللس وفقًا ل

 ركة األساسي.ة، طاملا أن ذلك ال يتعارض مع نظام الشسنوات، كما جيوز إعادة تعيني نفس األعضاء يف نهاية الدور( 3الواحدة ثالثة )

 . د. جيب أن يكون غالبية أعضاء جملس اإلدارة  من األعضاء غري التنفيذيني

فيذي أو مدير لقسم أو نفيذي أو نائب الرئيس التننصب الرئيس التهـ. جيب أن ال يتخذ رئيس جملس اإلدارة  دورا تنفيذيًا يف الشركة؛ مثل م

 للعمليات.

 ثر. ( أو ثلث جمموع عدد أعضاء اجمللس أيهما أك2و. جيب أن ال يقل عدد األعضاء املستقلني يف اجمللس عن اثنني )

أي تغيري  أيهما أقرب، وعند حدوث عضو جديد ( أيام عمل عند بدء الدورة اجلديدة للمجلس أو عند تعيني5ز. جيب إبالغ اهليئة خالل مخسة )

 يف عضويات أعضاء اجمللس خالل املدة نفسها من وقت حدوث التغيري. 

 ( شركات مدرجة يف وقت واحد.5مخس ) ح. ال جيوز لعضو جملس اإلدارة املشاركة يف عضوية جمالس إدارة ألكثر من

 املادة السادسة والعشرين: تعيني أعضاء جملس اإلدارة  

باملرشحني لعضوية   لتعيينهم كأعضاء جمجلس اإلدارة، والتوصيةرتشيحات واملكافآت هي املسئولة عن حتديد األفراد املؤهلنيأ. جلنة ال

 جملس اإلدارة  إىل اجمللس.

تم ترشيحهم فراد ليات املطلوبة والكفاءات واملؤهالت اخلاصة باألب.  جيب أن تتوىل جلنة الرتشيحات واملكافآت تنفيذ مراجعة سنوية للمهار

 للعضوية وكذلك لألعضاء احلاليني. 

الشركة  نظمةألد امتثال كل عضو من أعضاء اجمللس ج. جيب على جلنة الرتشيحات واملكافآت بشكل سنوي مساعدة اجمللس يف حتدي

 ت العالقة.اتضيه األمر جموجب األنظمة واللوائح ذاخلاصة باألعمال والسلوك واستقاللية كل عضو من األعضاء وفقا ملا يق

 املادة السابعة والعشرين: مؤهالت عضو جملس اإلدارة 

 املهارة ملمارسة مهامه بكفاءة و اقتدار. أ. يشرتط أن يكون عضو جملس االدارة من ذوي الكفاية املهنية و اخلربة و



 

 همني.ويلة األجل للمساز على تعزيز القيمة طب. جيب أن يتسم أعضاء جملس اإلدارة  بدرجة عالية من النزاهة واليت ترك

وز ألعضاء مهامهم ومسئولياتهم على حنو فعال،  كما جي ج. جيب على أعضاء جملس اإلدارة  االستعداد لتخصيص الوقت الكايف لتنفيذ

 ول لكافة مهامهم ومسئولياتهم. اجمللس العمل يف جمالس إدارات الشركات األخرى بشرط األداء بشكل مسئ

دارة والقدرة على التوجيه االسرتاتيجي واحلكم اإلداري اجليد والقدرة على اإل ب توافرها يف األعضاء: الريية واملنظورد. أهم املهارات اليت جي

عن بعض املعلومات  اًلإلملام باألنظمة و / أو الشئون املالية، فضوالقدرة على القيادة واللياقة الصحية واإلشراف على املنظمة  وكذلك ا

 بأعمال الشركة.احملددة املتعلقة 

 املادة الثامنة والعشرين: معايري تكوين اجمللس

بني جمموعة واسعة  س اإلدارة لديهم خلفيات مهنية متنوعة وجيمعونأ. يتوىل أعضاء اجمللس تقييم واختيار املرشحني للعمل جمثابة أعضاء جمل

لية، ويتم اختيارهم دارة  اخلربة ودرجة عالية من املسئوس اإلمن التجارب واخلربات مع نزاهة السمعة. جيب أن تتوافر لدى أعضاء جمل

 على أساس املساهمات اليت ميكن تقدميها منهم إىل اجمللس.

ة واخللفية الدولية ثل تفهم نظام عمل الشركات املالية واالستثماريب. جيـب أن يشمل التقييم أيضًا مسائل تتعلق بالتنوع والسن واملهارات م

لشخصية ذا الشأن. جيب على األعضاء التمتع بالسمات اسياق نشاطات الشركة واحتياجات اجمللس يف ه كل ذلك يف -وغريها 

لى أعلى مستوى. وجيب احي املالية والثقة املدروسة ومعايري األداء عواليت تشمل النزاهة واملسئولية واحلكمة بعد اإلطالع واإلملام بالنو

 لشركة والتعبري عن وجهات نظرهم الشخصية. يف تعلم أعمال اأن يتمتع أعضاء اجمللس بالقدرة والرغبة 

 ني احملتملني:يحات واملكافآت واجمللس خالل استعراضه للمرشحج. جيب أن تشمل العوامل اليت جيب أخذها يف االعتبار من قبل جلنة الرتش

 ذات الصلة بها. خالقية والقيم إذا كان املرشح قد أبدى سلوك يشري إىل التزامه بأعلى املعايري األ 

 قدرة املرشح على و غري الرحبية أو لديه خربة مهنية تشري إىلإذا كان املرشح لديه خربة واسعة يف األعمال أو املنظمات احلكومية أ 

 قضايا املعقدة.تقديم مساهمة كبرية يف مناقشات اجمللس واختاذ القرار األمثل يف ال

املهارات واخللفيات من شأنها أن تضيف إىل وتكمل جمموعة من اخلربات و لفية واليتإذا كان املرشح لديه مهارات خاصة وخربة وخ 

 ألعضاء جملس اإلدارة  القائمني.

 س. حكام اهلامة واحلساسة بناء على طلب اجمللإذا كان املرشح ناجحا يف جمال عمله والذي يظهر قدرته على اختاذ األ 

و فعال ومستمر وعة وشئون املساهمني وأصحاب املصلحة اآلخرين على حنحل املشرإذا كان املرشح سيتوىل مراعاة وموازنة املصا 

 وبشكل مناسب عند التوصل إىل قرارات.

 عضو جملس إدارة .إذا كان املرشح قادرا على ختصيص وقت كاف والقدرة على أداء مهامه ك 

 



 

 (  3نموذج ) 
لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية   ة اعتباريةة اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصي/المعين/الممثل عن شخصيللعضو المرشحللعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

  )تداول()تداول(

 ( 3منوذج )  

 

 النموذج ملءتعليمات 

مأل ي .1  .شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" )الشركة(مجلس إدارة  لعضوية)العضو(  اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصية  المرشحالعضو  قبلمن  هذا النموذجُ 

 النموذج إلى الشركة .العضو يرسل  .2

على  عمل ( أيام3قبل ) وأ على موافقة الجهات المختصة هاحصولفور إلى هيئة السوق المالية من خالل نظام الربط اإللكتروني  (3 ) رقمكتروني اإللالنموذج بمرفقاً  النموذجالشركة هذا رسل ت .3

 ، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.العامة الجمعية انعقاد األقل من
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 (  3نموذج ) 
لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية   ة اعتباريةة اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصي/المعين/الممثل عن شخصيللعضو المرشحللعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

  )تداول()تداول(

 ( 3منوذج )  

  

  و اللجان المنبثقة منها:أأو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة(  ..66
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
 الشكل القانوني

 للشركة

1       

2       

3       

4       
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 ؟وعتهامأو أي شركة من مج لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركةمالك العضو هل -أ

  اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 نسبة الملكية الشركةاسم  م
   

   

    

 

 ال   نعم    

 ؟أو أي شركة من مجموعتها ملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركةت  باريةاعتعن شخصية ممثل هل العضو -ب

 : الكاملة لملكية الشخصية االعتباريةتفاصيل الاذكر فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 نسبة الملكية الشركةاسم  م
   

   

    

 

 ال      نعم   

 ال ينطبق  

 ؟وعتهامأو في أي شركة من مج هل العضو من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين في الشركة-ج

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 المنصب التنفيذي الشركةاسم  م
   

   

    

 ال   نعم     

 ؟أو في أي شركة من مجموعتها أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركةبتوجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو هل -د

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 شركةالاسم  اسم العضو القريب الرباعي م
   

   

   
 

 

 ال     نعم   

 ؟أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتهابل توجد صلة قرابة من الدرجة األولى للعضو ه-هـ

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 الشركةاسم  اسم التنفيذي القريب الرباعي م
   

   

   
 

 

 ال     نعم   

 ؟أي شركة من ضمن مجموعة الشركةأو مجلس مديري في مجلس إدارة هل العضو عضو -و

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 الشركةاسم  م
  

  

   

 

 ال     نعم  

ة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار هل العضو موظف خالل العامين الماضيين لدى أي من األطراف المرتبط-ز

 ؟الماضيينالعامين لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل مالك الموردين، أو 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 اسم الطرف المرتبط بالشركة اسم الشركة م
   

  نوع الوظيفة

 

 

 ال     نعم  



 

 (  3نموذج ) 
لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية   ة اعتباريةة اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصي/المعين/الممثل عن شخصيللعضو المرشحللعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

  )تداول()تداول(

 ( 3منوذج )  

 نسبة الملكية
     

     

      

 ال     نعم      ؟هل العضو متفرغ إلدارة الشركة -ـح 

 ال      نعم     ؟شهرياً أو سنوياً من الشركةالعضو راتباً يتقاضى هل  -ط

 ؟ل والعقود التي تتم لحساب الشركةفي األعما ةمباشر غيرأو  ةمباشر أي مصلحةللعضو هل  -ي

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 قيمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود م
    

    

     

 ال      نعم    

 ؟في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ةمباشر غيرأو  ةمباشر أي مصلحةالتي يمثلها العضو للشخصية االعتبارية هل  -ك

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 قيمة األعمال والعقود مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود م
    

    

     

 ال    نعم      

 ال ينطبق    

 ؟مع الشركة أعمال أو عقودهل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها  -ل

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
  

قيمة األعمال  ال والعقودمدة األعم طبيعة األعمال والعقود اسم الشركة م

 والعقود
     

     

      

 

 ال       نعم  

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها التي يمثلها العضو االعتبارية  يةهل الشخص -م

 لة:اذكر التفاصيل الكامفإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود اسم الشركة م

 والعقود
     

     

      

 

 ال     نعم     

 ال ينطبق   

  
   

 ؟مع الشركة لديها أعمال أو عقودمنشأة العضو أو يشارك في ملكية يملك هل  -ن

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
     

     

      

 ال      نعم   

 ؟مع الشركة لديها أعمال أو عقودمنشأة شارك في ملكية تأو التي يمثلها العضو االعتبارية  يةالشخصتملك هل  -س

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
     

     

      

 

 ال     نعم    

 ال ينطبق   

 ؟مع الشركةأعمال أو عقود لديها منشأة هل العضو من كبار التنفيذيين في  -ع

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

قيمة األعمال  مدة األعمال والعقود طبيعة األعمال والعقود المنشأةاسم  م

 والعقود
     

     

 ال     نعم    



 

 (  3نموذج ) 
لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية   ة اعتباريةة اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصي/المعين/الممثل عن شخصيللعضو المرشحللعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

  )تداول()تداول(

 ( 3منوذج )  

      
الشركة أو أي  ، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولهأو أي شركة من مجموعتها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركةيشارك هل  -ف

 ؟شركة من مجموعتها

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 النشاط المنافس طبيعة العمل أو اسم الشركة م
   

   

    

 ال   نعم      

تجر في أحد فروع ت، أو أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركةالتي يمثلها العضو االعتبارية  الشخصيةتشارك هل  -ص

 ؟الشركة أو أي شركة من مجموعتها النشاط الذي تزاوله

 اذكر التفاصيل الكاملة:فذا كانت اإلجابة نعم، إ
  

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   

   

    

 

 ال     نعم     

 ال ينطبق   

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي وعتها ممجهي أو أي شركة من تشارك هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة -ق

 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتهاوعتها مهي أو أي شركة من مجشركة من مجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   

   

    

 

 

 ال       نعم   

في أي عمل وعتها مهي أو أي شركة من مجتشارك عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة التي يمثلها العضو االعتبارية  يةهل الشخص-ر

في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي وعتها ممجهي أو أي شركة من من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر 

 ؟شركة من مجموعتها

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس اسم الشركة م
   

   

    

 

 

 ال     نعم    

 ال ينطبق   

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من وعتها مهي أو أي شركة من مجتشارك منشأة العضو أو يشارك في ملكية يملك هل -ش

 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها وعتهامهي أو أي شركة من مج مجموعتها، أو تتجر

 تفاصيل الكاملة:اذكر الفإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   

   

    

 

 

 

 

 ال     نعم   

ة في أي عمل من شأنه منافس وعتهامهي أو أي شركة من مجتشارك منشأة شارك في ملكية تأو التي يمثلها العضو االعتبارية  يةالشخصتملك هل -ت

 ؟في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتهاوعتها مهي أو أي شركة من مجالشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   

   

    

 

 

 ال    نعم     

 ال ينطبق   

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من وعتها مهي أو أي شركة من مجتشارك منشأة هل العضو من كبار التنفيذيين في -ث

 ؟ركة أو أي شركة من مجموعتهافي أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشوعتها مهي أو أي شركة من مجمجموعتها، أو تتجر 

 اذكر التفاصيل الكاملة:فإذا كانت اإلجابة نعم، 
   

 طبيعة العمل أو النشاط المنافس المنشأةاسم  م
   

   

    

 

 ال   نعم      

 .كل فيما يخصه  صحة البيانات الواردة في النموذجن علية وؤالمسالتي يمثلها العضو والشخصية االعتبارية  العضومالحظة: يتحمل  

 

 

 التي يمثلها العضو االعتباريةالشخصية                                                                                                                العضو 



 

 (  3نموذج ) 
لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية   ة اعتباريةة اعتبارية/المعين/الممثل عن شخصي/المعين/الممثل عن شخصيللعضو المرشحللعضو المرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

  )تداول()تداول(

 ( 3منوذج )  

 :التي يمثلها العضو اسم الشخصية االعتبارية                                                                                                         االســــــم:

 :إليه التوقيعاسم المفوض                                                                                                           التوقيــع:

 المنصب:                                                                                          /     /        ــخ:التاريـ

 وقيـع: الت                                                                                                                                        

        التاريــخ:     /     /                                                                                                                                        



 

 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )
 

 

  ( البيانات الشخصية للعضو املرشحأ

 اإلسم الرباعي 

 اجلنسية  تاريخ امليالد 

  ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح

 م املؤهل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل سم اجلهة املاحنةإ

    1 

    2 

    3 

    4 

  ج( اخلربات العملية 

 الفرتة  جماالت اخلربة

  

  

  

  

  

( العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غري مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أيًا كان د

 شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.

الشكل القانوني 

 للشركة

طبيعة العضوية  انعضوية اللج

)بصفته الشخصية/ 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي /غري 

 تنفيذي(

 م إسم الشركة النشاط الرئيسي

      1 

      2 

      3 

      4 

 التوقيع 

 


