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سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة :
تعلن اللجنة في وسائل االعالن النظامية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لدورته الجديدة لمن تتوافر فيهم شروط 
التجارة  الشركات وتعاميم وزارة  الواردة في نظام  الجديدة لمدة ثالث سنوات، وفقا للشروط والضوابط  المجلس  العضوية لدورة 
والصناعة ذات الصلة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والشروط المنصوص عليها بنظام مراقبة البنوك المتعلقة بمتطلبات 
حوكمة  والئحة  واإلدراج  التسجيل  قواعد  وكذلك  للحوكمة،  الرئيسة  والمبادئ  السعودية  البنوك  في  القيادة  الوظائف  في  التعيين 

الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، مع األخذ باالعتبار مايلي:

1. يقدم المرشح طلب كتابي بالرغبة في الترشح لعالقات المستثمرين بالبنك يشمل تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية 
ومؤهالته وخبرته في مجال أعمال الشركة.

2. بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عضو يتها، على أن يوضح في البيان ما يلي:
أ. عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة 

حضوره لمجموع االجتماعات.
ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات 

الدورة وعدد االجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.

3. بيان بالشركات المساهمة التي ال يزال يتولى عضو يتها، على أن يوضح في البيان ما يلي:
أ. عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة 

حضوره لمجموع االجتماعات.
ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات 

الدورة وعدد االجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.

4. إذا سبق للمرشح أن شغل عضوية مجلس إدارة البنك األهلي التجاري، فيجب أن يرفق مع طلب الترشح بيانًا من األمانة 
العامة لمجلس اإلدارة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية :

أ. عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة 
حضوره لمجموع االجتماعات.

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات 
الدورة وعدد االجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.

5. يستطيع المساهم التوصية بترشيح عضو  في المجلس عن طر يق إخطار كتابي لعالقات المستثمرين خالل فترة التقديم 
بحيث أن يحتوي اإلخطار على ما يلي :

أ. اسم وعنوان المساهم الذي يرغب بترشيح العضو واسم وعنوان الشخص المرشح لعضوية مجلس االدارة.
ب. إقرار من المساهم المرشح بأنه مساهم بالشركة وله حق التصويت في اجتماعات الجمعية و ينوي الحضور شخصيا أو 

أن يوكل غيره في االجتماع لترشيح الشخص المذكور في اإلخطار.
أنظمة وشروط  التوكيل حسب  الواجب تضمينها في خطاب  المساهم  أخرى عن كل شخص مرشح من  أية معلومات  ج. 

التوكيل المعمول بها.
د. موافقة كل مرشح في العمل كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة إذا تم انتخابه.

6. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس نشاط مماثل لنشاط البنك.

7. يجب أن ال يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في وقت واحد.

8. يجب أن ال يكون للمرشح أي مصلحة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي حسب نص 
المادة )77( من نظام الشركات. 

9. تعبئة استبيان معايير المالئمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يمكن الحصول عليه من المركز الرئيسي 
للبنك أو على الموقع اإللكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي.
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10.  تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم )3( والذي يمكن الحصول عليه من المركز الرئيسي للبنك أو موقع البنك الرسمي أو 
. )www.cma.org.sa( من خالل موقع هيئة السوق المالية اإللكتروني

العائلة، أرقام االتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على األقل رقم الجوال  الهوية الوطنية وسجل  11. إرفاق صورة واضحة من 
ورقم هاتف ثابت ورقم الفاكس وعنوان البريد اإللكتروني .

12. يجمع قسم عالقات المستثمرين بالبنك كافة طلبات الترشيح المرفوعة مع مرفقاتها من الوثائق الالزمة ثم يرسلها بعد اقفال 
باب طلبات الترشيح خالل يومين إلى لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة بالبنك .

13. تقوم اللجنة بمراجعة وفحص السير الذاتية ومرفقاتها من الوثائق الالزمة للمرشحين وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة 
والتوصية لمجلس اإلدارة باألعضاء المستوفين لشروط ومعايير العضوية.

14. في حال عدم استيفاء المرشح للمتطلبات الالزمة كما وردت أعاله، بما في ذلك عدم القدرة على توفير المعلومات المطلوبة 
ضمن اإلطار الزمني المطلوب، يحق للجنة رفض طلب الترشيح وحفظ الطلب .

15. ترفع اللجنة توصياتها بالمرشحين إلى المجلس بعد التأكد من أن المرشحين الذين تم التوصية بهم لم يسبق إدانتهم بجريمة 
مخلة بالشرف واألمانة.

16. في حال استيفاء المرشح للمتطلبات الالزمة كما وردت أعاله، سيقوم عالقات المستثمرين في البنك بعد الحصول على عدم 
تحت  للشركة  الرئيسي  المركز  في  ومرفقاته  الترشيح  إخطار  بإيداع  المرشح،  على  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  ممانعة 
تصرف المساهمين قبل موعد الجمعية العامة بخمسة عشر  يوما على األقل، وإرسال نسخ منه في نفس الموعد إلى اإلدارة 

العامة للشركات باإلضافة إلى تزويدها بكشف بأسماء المرشحين .

17. يحق لمن يرأس اجتماع الجمعية العامة رفض قبول ترشيح العضو المقدم من المساهمين إذا لم تتبع اإلجراءات أعاله.

18. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من اعتمد مجلس اإلدارة ترشيحهم لعضوية المجلس بعد استيفاءهم للمتطلبات 
الالزمة للترشيح كما وردت أعاله.


