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@Eهيد:
A
nEدف هذه السياسات إ Jوضع معاي*) وإجراءات واt5ة و6ددة للعضوية 67 4* 5لس ا;:دارة ،وذلك تطبيقا :حzم
A
الفقرة ) (3من اIادة الثانية والعWTون من |:ة اYو}ة الصادرة عن هيئة السوق اIالية.
A
اIادة ا:و :Jتكو * 67 M5لس ا;:دارة
 .1يتكون 67لس إدارة الWTكة من 5سة أعضاء تنتخ7م اY7معية العامة لسا * I P5دة  5 E :يد عن ثث سنوات،
A
A
وذلك وفقًا Iا تقت 5
 اIادة ) (16من النظام ا:ساس للWTكة و@7وجب اIادة ) (17من |:ة حو}ة الWTت
*
5
E
E
 عند انتخاب أعضاء 67لس ا;:دارة * 4اY7معية
الصادرة عن هيئة السوق اIالية ،وي إتباع نظام التصويت ال)ا *
العامة.
A
|7 * .2ب أن تكون أغلبية أعضاء 67لس ا;:دارة  4* 5الWTكة أعضاء غ*) تنفيذي *  P5وفقا لادة ) (16من |:ة حو}ة
A
A
5
الWTت الصادرة عن هيئة السوق اIالية ،وع الر من أن النظام ا:ساس للWTكة |* :دد عدد ا:عضاء
اIستقل *  P5اIطلوب * 67 4* 5 P5لس إدارة الWTكة ،إ :أن متطلبات هيئة السوق اIالية )اIادة  (16تنص ع أن يكون
ثلث أعضاء اB7لس أو ما :يقل عن عضو *  M5اثن * ) P5أ*nما أ ك ()Tمن 67لس ا;:دارة مستقل * .P5
|7 * : .3وز للشخص ذي الصفة ا:عتبار ية  -الذي *|ق ¡ |7سب نظام الWTكة ا:ساس تعي * ¢ P5ثل * 67 4* 5 ¡ P5لس
A
A
ً
ا;:دارة – التصويت ع اختيار ا:عضاء ا:خر * 67 4* 5 M5لس ا;:دارة)م ¤Eن ذلك منطبقا(.
اIادة الثانية :تعي *  P5أعضاء 67لس ا;:دارة
 .1تنتخب اY7معية العامة أعضاء 67لس ا;:دارة Iدة ثث سنوات* ،و |7وز إعادة انتخاn7م ما ¥ينص نظام الWTكة
A
ا:ساس ع غ*) ذلك.
A
 .2تقوم إدارة الWTكة ;D7شعار هيئة السوق اIالية ¦D7ء أعضاء 67لس ا;:دارة وصفات عضويEم خل 5سة أ*Dم ©ل
 eبدء دورة 67لس ا;:دارة أو من DEر * 5
من DEر * 5
 eتعيي5م -أ*nمها أقرب -وأي تغي*)ات تطرأ ع عضويEم خل 5سة
أ*Dم ©ل من DEر * 5
 eحدوث التغي*)ات.

اIادة الثالثةST :وط عضو ية 67لس ا;:دارة:
|7 * .1ب ع اB7لس التعامل مع التغي*)ات اIستقبلية والتخطيط «ا ،ومن أ¬ مسؤوليات اB7لس تقي* واختيار
A
A
T
مر® *  P5للعمل عضاء 67 4* 5لس ا;:دارة ،وتضطلع Y7نة ال)Eشيحات واzIفآت @7سؤولية ال)Eشيح والتقي* ا:و*J
A
ً
A
:عضاء اB7لس اBتمل *  ،P5وقد  ²Eبيان دور اللجنة بش µأ ك )Tتفصي |: 4* 5ة ©لها.
|7 * .2ب أ :يكون العضو اIؤهل للعضوية  4* 5اB7لس صاحب سوابق جنائية أو سبق إدانته |7 7ر*@ة D7 ¸E65لWTف أو
A
ا:مانة.
 .3يش)Eط أن يكون عضو 67لس ا;:دارة من ذوي الكفاية اIهنية ¢ن تتوفر ف*م ا)7Y5ة واIعرفة واIهارة وا:ستقل
الزم@7 ،ا *@كنه ºرسة »امه بكفاءة واقتدار ،و*ا*¼ أن يتوافر فيه ع وجه اY5صوص ما ي*:
A
• القدرة ع القيادة )التمتع @7هارات قيادية والتقيد D7لق* وا:خق اIهنية عند ºرسة صحياته(.
• الكفاءة )توافر اIؤهت العية واIهارات اIهنية والشخصية اIناسبة ومستوى التدر يب وا)7Y5ات
A
العملية ذات الصD7 ¸Eنشطة الWTكة والرغبة  4* 5التع Àوالتدر يب(.
E
• القدرة ع التوجيه )Sعة ا |5اذ القرار وا;I:ام ID7تطلبات الفنية الزمة للعمل والتخطيط والرؤية(.
5
• اIعرفة اIالية)قراءة البياD5ت والتقار* اIالية وÂمها(.
• اللياقة الصحية
• اYصول ع ÃTادة جامعية
A
• القدرة ع إÄ5ار أع اIعاي*) ا:خقية
E
• القدرة ع تقد* ²مساات هامة وفور ية  4* 5اIناقشات وا |5اذ القرارات  4* 5اB7لس.
A
E
• القدرة ع |5صيص الوقت واY7هد الzفي * : P5داء اIهام بصفته عضو 67لس ا;:دارة.
• يش)Eط أ :يشغل عضو 67لس ا;:دارة عضوية 5س STت مساة مدرجة  4* 5السوق  4* 5آن واحد.
اIادة الرابعة :إجراءات العضو ية 67 4* 5لس إدارة ال WTكة:
 .1تتوY7 Jنة ال)Eشيحات واzIفآت التنسيق مع ا;:دارة التنفيذية للWTكة ل;عن عن فتح D7ب ال)Eشيح لعضوية
67لس إدارة الWTكة Iدة  :تقل عن ثثون يوما.
 .2تقدم Y7نة ال)Eشيحات واzIفآت توصيEا B7لس ا;:دارة بشأن ال)Eشيح لعضوية اB7لس وفقا للسياسات واIعاي*)
اIتقدم ذ كرها.
|7 * .3ب ع من *غب Eشيح نفسه لعضوية 67لس إدارة الWTكة إعن رغبته @7وجب إخطار ;:دارة الWTكة وفق
A
A
اIدد واIواعيد اIنصوص عل*ا  4* 5ا:نظمة واللوا eوالتعم*Çت والقرارات السار ية* ،و |7ب أن يشمل هذا
ً
T
ا;:خطار تعر يفا ID7ر` من حيث س*)ته الذاتية ومؤهته وخ)7اته العملية وفقا Iا تقتضيه اIتطلبات النظامية
T
الواردة  4* 5إعن ال.`)E

|7 * .4ب ع اIر `Tالذي سبق ¡ شغل عضوية 67لس إدارة إحدى الWTت اIساة بيان عدد وDEر * 5
67 eالس
إدارات الWTت ال  ¤* Eتو JعضويEا.
ً
T
|7 * .5ب ع اIر` الذي سبق ¡ شغل عضوية 67لس إدارة الWTكة أن *فق ;D7خطار ال)Eشيح بيا D5من إدارة
الWTكة عن آخر دورة تو Jف*ا عضوية 67لس ا;:دارة متضمنا اIعلومات التالية:
• عدد اجÇEعات 67لس ا;:دارة ال @E ¤* Eت خل  Èسنة من سنوات الدورة.
• عدد ا:جÇEعات ال  ¤* EحÉ5ها العضو أصا ،¡Eونسبة حضوره B7موع ا:جÇEعات.
• اللجان الدا@Aة ال  ¤* Eشارك ف*ا العضو ،وعدد ا:جÇEعات ال  ¤* EعقدnEا Y7 Èنة من تلك اللجان خل È
سنة من سنوات الدورة ،وعدد ا:جÇEعات ال  ¤* EحÉ5ها ،ونسبة حضوره إ67 Jموع ا:جÇEعات.
• * |7ب توضيح صفة العضوية ،أي ما إذا ن العضو تنفيذي أو عضو غ*) تنفيذي أو عضو مستقل.
• * |7ب توضيح طبيعة العضوية ،أي ما إذا ن العضو م®T)Eا بصفته الشخصية أم أنه ¢ثل عن 5 T
®ص
اعتباري.
.6
تقوم Y7نة ال)Eشيحات واzIفآت D7لتنسيق مع ا;:دارة التنفيذية للWTكة ب )5 Eويد هيئة السوق اIالية D7لس*) الذاتية
T
T
لر® *  P5لعضوية 67لس إدارة الWTكة وفقا "لنموذج الس*) الذاتية لر` لعضوية 67لس إدارة STكة مساة مدرجة
 4* 5السوق اIالية السعودية.
T
.7
* |7ب ع Y7نة ال)Eشيحات واzIفآت تنفيذ أي محظات Eد من اY7هات اB5تصة حول أي مر`.
T
.8
يقت Éالتصويت  4* 5اY7معية العامة ع من ر®وا أنفÍم وفقا للسياسات واIعاي*) وا;:جراءات اIتقدم
ذ كرها.
.9
يكون التصويت  4* 5اY7معية العامة ع بند انتخاب 67لس ا;:دارة تصويتا Eا }يا.
اIادة اY5امسة :شغر عضو ية 67لس ا;:دارة
 4* 5 .1حال أصبح منصب أحد أعضاء اB7لس شاغرا خل مدة العضوية نتيجة :ستقالته أو عز¡ أو غ*)
ذلك )مثل الوفاة أو إدانة جنائية أو Ð7ز أو افس وما إ Jذلك( ،فيجوز أن يع *  P5اB7لس 5 T
®صا ليحل
 ¸6بناء ع توصية من Y7نة ال)Eشيحات واzIفآت ،من خل تعي *  P5مؤقت لعضو جديد ع أن يE
A
عرض هذا التعي *  4* 5 P5ا:جÇEع ا:ول للجمعية العامة العادية لوافقة عليه ،ويÑل العضو اY7ديد مدة
عضوية سلفه.
5
 .2يعت )7قرار ا;:ستقاD5 ¡Eفذا من DEر * 5
 eإخطار رئيس 67لس ا;:دارة :;D7ستقا ،¡Eأو * 4أي وقت آخر ي Eا:تفاق
عليه ،وإذا ن لعضو 67لس ا;:دارة اIستقيل محظات ع أداء الWTكة يتوجب عليه تقد* ²بيان
مكتوب n7ا إ Jرئيس 67لس ا;:دارة *و |7ب عرض هذا البيان ع أعضاء 67لس ا;:دارة.

 .3إذا ثبت B7لس ا;:دارة أن عضو اB7لس أخل بواجباته @7ا ي É5مصا cالWTكة أو قدم معلومات مضل¸E
ً
T
أو غ*) tيحة عند ال `)Eفيجوز لجلس عز¡ ،وتعي *  P5بدي ¡ ،بWTط أن يق)Eن هذا التعي * @7 P5وافقة
اY7معيةالعامة العادية.
T
اIادة السادسة :إفصاح اIر` عن تعارض اIصاc
ع من *غب E 4* 5شيح نفسه لعضوية 67لس ا;:دارة أن يفصح لجلس وللجمعية العامة عن أي من حا:ت
تعارض اIصا cوفق ا;:جراءات اIقررة من هيئة السوق اIالية -وتشمل ا;:فصاح عن أي  ºي*:
A
 .1وجود مصلحة مباSTة أو غ*) مباSTة  4* 5ا©:ال والعقود ال  ¤* Eت Eلصا cالWTكة.
 .2اش)Eا كه © 4* 5ل من شأنه منافسة الWTكة ،أو منافسEا  4* 5أحد فروع النشاط الذي 5 Eاو¡.
اIادة السابعة :الD*Wن وDEر *  e5النفاذ
يعمل n7ذه السياسات من DEر * 5
 eإجازnEا من اY7معية العامة Ô ،أن إجراء أي تعديت ع هذه السياسة من
صحية 67لس ا;:دارة @7وجب تفويض من اY7معية العامة لسا *  ،P5ع أن تكون تلك التعديت @7ا يتوافق
A
A
مع ا:نظمة واللوا eالصادرة من اY7هات ذات العقة.
اIادة الثامنة:ضبط الوثيقة
اعÇEد السياسة

ا;:دارة اIعنية:
صاحب الصحية:
التوصيات:
التوقيع :
DEر * 5
 eا:عÇEد:

