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 العضوية في مجلس اإلدارة وإجراءات سياسات ومعايير 

 أسواق عبد هللا العثيم  شركة
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: التعريف
ً
   ات اوال

 شركة أسواق عبد هللا العثيم الشركة: 

 الجمعية العامة ملساهمي شركة أسواق عبد هللا العثيم الجمعية العامة: 

 رة شركة أسواق عبد هللا العثيمس إدا: مجلمجلس اإلدارة

 ةدارة الشووركة ار  شووار   وو  ا عمووا  عضووو مجلووس اةدارة العضووو ريوور التيفيوو  : 
 
بشووركة أسووواق عبوود هللا العثوويم الوومت ر اًوووا م ارشووا

 اليومية لها.

ل وواف  وو  مركووار اهرارا ووطب ار اب بوو  : عضووو مجلووس إدارة شنووذ  بايوومت بشووركة أسووواق عبوود هللا العثوويم ا م وو   ارسوو     االعضووو اتقووت  

 ها تعرياها    ا نظمة الصادرة من هيئة السوق املالية االجهات ذات الصلة.عليط أت من عوارض ارس     املبصوص علي

يوووووومهاب : ا شوووووملاص املبووووووو  مهوووووم إدارة عمليووووووات شوووووركة أسووووووواق عبووووود هللا العثوووووويمب ااه وووووذا  ال وووووورارات ارسووووو ذا يجية ا بااإلدارة التيفي يوووووة

 كالرئيس ال بايمت انوا ط ااملدار املال .

 
ً
  وية للعضالشروط العامة : ثانيا

 ما ال :  ش ذ     عضو مجلس اةدارة 

1) .
 
 انظاما

 
 أا ا م    ا هلية املع بذة شرعا

 ر   اأا ب جريمةاارس  امةب الم  سب  لط أا أدان  ا مانة ا صف  أا  (2
 
 أا مالسا

 
 .اًوا معسرا

 . العضوية  ف ذة هرار أا حكم امبعط من العمل    الشركات املدرجة أسهمها    السوق املالية خ  طصدر  ح لم اأا  (3

 . ما امكبط من املساهمة    اثراء أعما  املجلس الملبذة ااملعرفة ال زمةأا ا وفر لداط املؤه ت ااملهارات ا  (4

  .ال درة على ال وجيطا ب ال درة على ال يادةا وفر لداط ا أ (5

 املباسبة.  املعرفة املاليةلداط ا اًوا أ (6

 .جيدةة صح ا م   أا  (7

 . افاعلية  كااءة للعمل اال ياف  مهامطاارس عداد  بم  الجهد ًا   أا اًوا لداط الوهت ال (8

 موظاا ر اًوا أ (9
 
 ار  حًوميا

 
 .امواف ة الجهات املبظمة ذات الع هة اف ة مرجعطو ما

 أخرى خ   ف ذة عضوي ط  الشركة.  ساهمة مدرجةخمس شركات م   دارة إمجلس عضو  أا ر اًوا  (10

   
ً
 :ويةللعضمتطلبات الترشح  : ثالثا

 . اردارة لعضوية مجلس ةأا  س و   املرشح املعاانذ ال زم (1

 . املعلبة من الشركة اهت ال ذشيحال ذشح اا اتب  املرشح اجراءات  (2

 االشركة.  املعبيةهات هبل الج  خصص من االبماذج التي   لبات امل  اف الملاصة  ط  ا دف املعلوماتأا  (3

.أا ااصح للمجلس اللجمعية العامة عن أت من حار  (4
 
 ت تعارض املصالح اف  اةجراءات املحددة نظاما

 . صادرة  ح ط من أت جهةأا هرارات على املرشح اةفصا  للشركة عن أت أحًاف  (5

 
ً
 : تشكي  املجلس: رابعا

اطبي (1 الشركة  م  حجم  املجلس  أعضاء  عدد  اتباسب  اراا  أعضاء  ث ثة  عن  ا ل  ر  ابحيث  نشاطها  عن   عة  عشر   إحدىاايد 

 .
 
 عضوا

 ا أشلبية عدد ا عضاء من شنذ ال بايمانا. أا  ًو  (2

 ا ل عدد ا عضاء املس  لنا عن عضوين اا عن ثلث أعضاء املجلسب أيهما أكثذ.  أا ر (3

    املركا ال   إذا (4
 
شاشر ايعرض هما ال عينا على أا  جمعية عامة ايكمل شغر مركا أحد ارعضاء خ   الدارة  عنا املجلس عضوا

 سلاط.  العضو املعنا مدة

 خ
ً
 وواجباتهم: مهام أعضاء مجلس اإلدارة : امقا

   االواجبات اآل ية: املهافاؤدت كل عضو 

   دام امل  ذحات ل  وير اس ذا يجية الشركة.  (1
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 ضها. مراهبة أداء اةدارة ال بايماة امدى  ح ي ها  هداف الشركة اأشرا (2

  أداء الشركة ال  ارير الملاصةمراجعة  (3

 للشركة.  ااملعلومات املاليةال ح   من س مة انااهة ال وائم  (4

 ال ح   من أا الرها ة املالية انظم إدارة اململاطر    الشركة هوية.  (5

  حداد املس ويات امل ئمة ملًافآت أعضاء اةدارة ال بايماة  (6

 . اعالهمل بايماة إ داء الرات    تعينا أعضاء اةدارة ا (7

 لشركة ال بايماةاملشاركة    اض  خ ط ال عاهب اةدارت ااةح      اظائف ا (8

االبظاف ا ساس عبد ممارس ط ملهاف  الصلة  رل زاف  أحًاف نظاف الشركات انظاف السوق املالية الوائحهما ال بايماة اا نظمة ذات   (9

 إساءة ل د نذ أمور الشركة. ة    أت عمل  شًل ال ياف أا املشاركعن اارم باع  بعضوي ط    املجلس

  ج ماعاتااحضور اج ماعات مجلس اةدارة  (10
 
الجمعية العامة اعدف ال غيب عنهما إر لعمر مشراع اخ ر  ط رئيس املجلس مسب ا

 أا  سباب طارئط. 

عالية  ما    ذلك ال وجيط لألسئلة  كا ئ ل ط ع  مسؤاليا ط اال حضنذ رج ماعات املجلس الجانط ااملشاركة فيها  ا  ت خصيص اه (11

 شركة. ذات الع هة امباهشة كبار ال بايمانا  ال

 دراسة ا حليل املعلومات ذات الصلة  املوضوعات التي ابظر فيها مجلس اةدارة هبل إ داء الرات بشأنها.  (12

آراء اململ صنا من    ااس  صاءوعات  احث املجلس على مداالة املوض  ب مكنا أعضاء مجلس اةدارة اآلخرين من إ داء رأيهم  حرية (13

 ة للشركة امن شنذهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك. اةدارة ال بايما

 العمل  باء  على معلومات كاملة ابحسن نية م   م  العبااة ااره ماف ال زمنا ملصلحة الشركة ااملساهمنا كافة  (14

 إدرا  ااجبا ط اأداارر امسؤاليا ط امل ذ بة على العضوية.  (15

 املالية اال جارية االصباعية ذات الصلة.  مجا  أنش ة الشركة ااعمالها ا   املجارت بمية معارفط     (16

 مجلس اةدارة    حالة عدف  مكبط من الوفاء  مهامط    املجلس على الوجط ا كمل.عضوية ارس  الة من  (17

 م  مراعاة م  ذكر أع ر فإا مهاف عضو مجلس اةدارة املس  ل ما ال : (18

 . ها اتعينا أعضاء اةدارة ال بايماة  داء الرات    املسائل ارس ذا يجية اسياسات الشركة اادائ إ (أ

 . ال ح   من مراعاة مصالح الشركة امساهميها ا  دامها عبد حصو  أت تعارض    املصالح (ب

 . اةشراف على   وير هواعد الحوكمة الملاصة  الشركة امراهبة   بي  اةدارة ال بايماة لها (ج

 . ضافة إلى ما اًلف  ط من اهت اآلخر من هبل املجلس اة  (19

 
ً
 االدارة: التزامات أعضاء مجلس : سادسا

 عدف هبو  الهدااا من أت شملص لط تعام ت م  الشركةب إذا كاا من شاا  لك الهدااا أا  ؤدت إلى تعارض    املصالح.  (1

 مبصبط ل ح ي  مصالح خاصة.  اعدف اس غ  يةب مصالح الشركة على مصلح ط الشملص ا  داممهامط  أمانط انااهةب  ممارسة (2

تع (3 املعراضة على  جبب حارت  املوضوعات  البظر     هد  ؤثر    حيادر عبد  التي  ال عارض  املجلس  حارت  املصالحب اإ  غ  ارض 

 املجلس. 

عارملاف   (4 عليط  ا رأ  تغينذ  أت  اا  ملكي ط  على  تغينذات  أت  اةفصا  عن  التي    ض ي  االلوائح  املساهمة   ا نظمة  بشركات  ضوي ط 

 ط الشملصية التي ا  ض ي اةفصا  عنها. املدرجة أا أت تغينذ على أت  يانا  

اةدارة    إ  غ (5 افورت  مجلس  كامل  لطبشًل  مصلحة  مباشرة  - أت  شنذ  أف  كانت  لحساب   –مباشرة  التي   م  االع ود  ارعما      

ا  اأسماء أت اشملاص معبينا مها االاائدة امل وه  الحصو  عليهاأا ا ضمن ذلك اة  غ طبيعة  لك املصلحة احدادها    الشركةب

بشًل مباشر أا شنذ مباشر من  لك املصلحة سواء أكانت  لك الاائدة مالية اف شنذ ماليةب اعلى العضو صاحب املصلحة عدف  

  بشأا املشاركة    ال صويت على أت هرار اصدر 
 
 ية الوائحهما ال بايماة. نظاف الشركات انظاف السوق املال  حًافذلك اف ا

ا (6 كامل  بشًل  اةدارة  مجلس  املباشرة    –فورى  مشارك ط    إ  غ  شنذ  أا  أا    –املباشرة  الشركةب  مبافسة  شأنها  من  أعما   أت     

شنذ    بشًل-للشركة مبافس ط   أا  اذلك      -مباشرمباشر  المت  ااالطب  النشا   فراع  السوق     حًافأحد  انظاف  الشركات  نظاف 

 وائحهما ال بايماة. املالية ال
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الجمع (7 مدة  حددها  خ    اس  ال ط  ا عل     دام  فيما  لط  املمبو   ال ذخيص  ل جداد  رفضها  حالة  اذلك     للشركة  العامة  ية 

اا املبافسة     الع ود  اا  عدت  ال عامل  اار  مصلحةب  فيها  لط  اا   عضوي طالتي  الع د  عن  العدا   ا رر  لم  ما  مبتهيةب  املجلس     

 انتهاء املهلة التي  حددها الجمعية العامة. بافسة اا  وفي  أاضاعط طب ا لألنظمة ذات الصلة اذلك هبل ال عامل اا امل

ا   املحافظة (8 املعلومات  أت من مساهمي  على سرية  إلى  املجلس  عليها عن طري  عضوي ط     اسرار اهف  أت  إفشاء  أا  إذاعة  عدف 

ركات انظاف  العامة اا إلى الغنذ اذلك  حسب ما    ضيط أحًاف نظاف الش  الشركة ما لم اكن ذلك أثباء انع اد اج ماعات الجمعية

 السوق املالية الوائحهما ال بايماة. 

 
ً
 عضو مجلس االدارة: على  املحظورات : سابعا

ا  كانت لط مصلحة مباشرة ا   إذاال صويت على هرار مجلس اةدارة اا الجمعية العامة    ارعما  االع ود التي   م لحساب الشركة   (1

 شنذ مباشرة فيها.

  ا من أصو  الشركة اا معلوماتها اا الارص ارستثمارية املعراضة عليه  –اا شنذ مباشر  بشًل مباشر    –ارس غ   اا ارس اادة   (2

    مجلس اةدارةب اا املعراضة على الشركةب ايشمل ذلك الارص التي  دخل ضمن أنش ة الشركةب اا التي  رشب 
 
 صا ط عضوا

  ري  مباشر أا شنذ  -اس غ   الارص ارستثماريةعلى عضو املجلس المت  س  يل  جل    الحظراادة منهاب ايسرت  الشركة ارس 

  رشب الشركة    ارس اادة منها االتي علم مها اثباء عضوي ط  مجلس اردارة التي -مباشر

 
ً
 انتهاء العضوية: ثاميا

  ن هي العضوية    مجلس اردارة  أحد ارسباب ال الية: 

 ف داا العضو لشر  أا أكثذ من شرا  العضوية  -

 عضوية أا انتهاء ص حية العضوية أا انتهاء  مثيل العضو اف  أت نظاف أا تعليمات سارية. انتهاء مدة ال -

 اس  الة العضو أا افا ط أا ف داا أهلي ط.  -

 
ً
 اإلدارة: : أمين سر مجلس  تاسعا

 مما ال :  أاا   ضمنامنا سر مجلس اةدارةب على اا على مجلس اةدارة  حداد الشرا  الواجب  وافرها    
 على شهادة جامعية    ال انوا أا املالية أا املحاسبة أا ما    أا اًوا  (أ

 
 ًوا لداط خبذة عملية ذات صلة ر   ل    عادلها اأا حاص 

 . عن ث ث سبوات

 سبوات.أا  ًوا لداط خبذة عملية ذات صلة ر   ل عن خمس  (ب
 


