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جراءات ومعايير ةسياس إعداد تم  من( 3) الفقرة ألحكام تطبيقا للكهرباء السعودية الشركة إدارة مجلس في العضوية وا 
-2017) رقم القرار بموجب المالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة من والعشرين الثانية المادة

 وتاريخ (2018-45-3( رقم القرار بموجب والمعدلة م13/02/2017 الموافق هـ16/05/1438 وتاريخ( 6-8
 إعداد واختصاصاته اإلدارة مجلس مهام ضمن يدخل أنه على تنص التي م،23/4/2018 الموافق هـ7/8/1439

 ووضعها الحوكمة، الئحة مع يتعارض ال بما المجلس، في للعضوية ومحددة واضحة واجراءات ومعايير سياسات
 .لها العامة الجمعية إقرار بعد التنفيذ موضع
 الحوكمة والئحة الشركات نظام إلى االدارة مجلس في بالعضوية الخاصة واإلجراءات والمعايير السياسات هذه وتستند
 .للشركة ياألساس والنظام

 
 ( التعريفات1المادة )

 :ذلك خالف النص سياق يقض لم ما أمامها الموضحة المعاني التالية بالكلمات والعبارات يقصد
 هيئة السوق المالية.الهيئة: 
 وزارة التجارة واالستثمار.الوزارة: 

جراءات العضوية في مجلس اإلدارة السياسة:  .سياسة ومعايير وا 
 .مجلس هيئة السوق المالية عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة الحوكمة: الئحة
  .، المعتمد من مجلس اإلدارةنظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء :الشركة حوكمة نظام

 .: الشركة السعودية للكهرباءالشركة
 .ياألساس الشركة ونظام الشركات نظام أحكام بموجب الشركة مساهمي من تشكَّل جمعية العامة: الجمعية
 .الشركة السعودية للكهرباء إدارة مجلس المجلس: اإلدارة أو مجلس
 مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغًا في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها. وعض التنفيذي:العضو 

 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.العضو الغير التنفيذي: 
وقراراته وال تنطبق عليه  هتامة في مركز ال مجلس اإلدارة غير التنفيذي الذي يتمتع باالستقاللية وعض المستقل: العضو

 أي من عوارض االستقاللية المنصوص عليها في الئحة الحوكمة.
 .لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية في الشركة السعودية للكهرباءاللجنة: 

تشمل الرئيس التنفيذي للشركة، وباقي أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة )نواب كبار التنفيذيين:  اإلدارة التنفيذية/
 .الرئيس التنفيذي، ونواب رئيس أول(، ورؤساء الشركات التابعة
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 ( أهداف السياسة2المادة )
الترشح لعضوية المجلس، وآلية آلية وسياسة تكوين مجلس اإلدارة ومعايير وشروط العضوية و توضيح إلى السياسة تهدف

جراءاته.  اختيار األعضاء، وا 
 

 ( تكوين مجلس اإلدارة3المادة )
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة ال تزيد على  -1

 ثالث سنوات.

 التنفيذيين.يجب ان تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير  -2

 يجب اال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر. -3
 

 ( معايير وشروط العضوية في مجلس اإلدارة4المادة )
ُيشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والنزاهة 

 :أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي ى، ويراعواقتدارالالزم، بما يمّكنه من ممارسة مهامه بكفاءة  واالستقالل
: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق القدرة على القيادة -1

 .بالقيم واألخالق المهنية أفضل الممارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد
: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهالت العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، الكفاءة -2

أو المحاسبة أو القانون  االقتصادوالخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو باإلدارة أو 
 .الرغبة في التعلم والتدريبأو الحوكمة، فضاًل عن 

القرار، واستيعاب  اتخاذ: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، واإلدارية، والسرعة في القدرة على التوجيه -3
المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادرًا على التوجيه االستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية 

 .الواضحة
 .: وذلك بأن يكون قادرًا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهمامعرفة الماليةال -4
  .: وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاتهاللياقة الصحية -5

 .المستمر بأخالقيات العمل وبأحكام األنظمة واللوائح والتعليمات السارية : االلتزامالسلوكحسن  -6

 أو معسراً  يكون  الن وأ ،: أن ال يكون المرشح ممن سبق أن أدين بجريمة مخلة بالشرف واألمانةحسن السمعة -7
 .ة العربية السعوديةالمملك في سارية تعليمات أو نظام ألي المجلس وفقاً  لعضوية صالح غير أو مفلساً 
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يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في  أن ال -8
 آن واحد.

 االستقالل عوارض من أي عليه تنطبق وال وقراراته، مركزه في التام باالستقالل المستقل العضو يتمتع أن يجب -9
 .السياسة هذه من( 5) والمادة الحوكمة الئحة في عليها المنصوص

 .االستراتيجي والتفكير الفعال التواصل على بالقدرة المرشح يتمتع أن -10

 تعرض التي الموضوعات حول النقاشات إثراء في والفعالية الكفاءة لتحقيق العملية، والخبرة العلمي التأهيل تنوع -11
 .المجلس على

 والمساهمين الشركة بمصالح واالهتمام والعناية والوالء واألمانة الصدق بمبادئ المجلس لعضوية المرشح يلتزم أن  -12
 للشركة واإلفصاح صادقة، مهنية عالقة بالشركة العضو عالقة تكون  وأن الشخصية، مصلحته على وتقديمها

 التعامالت وتجنب التابعة، شركاتها إحدى أو الشركة مع عقد أو صفقة أي تنفيذ قبل مؤثرة معلومات أي عن
 المصالح بتعارض الخاصة األحكام ةومراعا التعامل عدالة من التحقق مع المصالح في تعارض على تنطوي  التي

 والنظام المالية السوق  ونظام الشركات نظام في الواردة والمسؤوليات الواجبات وأداء حوكمة،ال الئحة في الواردة
 .العالقة ذات األخرى  واألنظمة للشركة ياألساس

 مصالح يحقق ما وليس عموما الشركة مصلحة يحقق بما يلتزم وأن المساهمين، جميع المجلس عضو يمثل أن -13
 .المجلس في تعيينه على صوتت التي أو يمثلها التي المجموعة

 
  ستقاللاال عوارض( 5) المادة

بداء آرائه والتصويت على القرارات  -1 يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرًا على ممارسة مهامه وا 
 .القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة اتخاذبموضوعية وحياد، بما ُيعين مجلس اإلدارة على 

ضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف الع استقاللعلى مجلس اإلدارة أن يجري تقييماً سنويًا لمدى تحقق  -2
 .تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه

 :ما يلي –على سبيل المثال ال الحصر  –يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة المستقل  -3
أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من  -أ

 .ها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبةمجموعت
يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة  اعتباريةأن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة  -ب

 .أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها
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 .أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها -ج
 .كون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتهاأن ت -د
 .أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها  -ه
أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو   -و

رى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة شركة أخ
 .لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين

 .أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة -ز
تزيد  ،ية مجلس اإلدارة أو أي من لجانهأن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضو  -ح

عليها مقابل عضوية  % من مكافآته في العام السابق التي تحصل50( ريال أو عن 200.000عن )
 .مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل

 .جر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركةاأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يت -ط
 .قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة أن يكون  -ي

ترخيص من  ىعل لها الحصول يجب التي اإلدارة مجلسعضو  الستقاللية النافية المصلحةُتعّد من قبيل  ال -4
 تمتالشخصية إذا  احتياجاتهلتلبية  مجلس اإلدارةتتم مع عضو  التيوالعقود  األعمال، العامة العادية الجمعية

وكانت ضمن  المتعاقدين والمتعاملينالشركة مع عموم  تتبعها التيوالشروط  األوضاع بنفسوالعقود  االعمالهذه 
 .ذلك الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية خالف لجنةتَر  لم، ما المعتادنشاط الشركة 

 
 

 ( حق المساهم في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة6المادة )
، التنفيذية ولوائحهكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقًا ألحكام نظام الشركات ل يحق

 .حوكمةالوالئحة 
 

 ( إجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة7المادة )
عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في الئحة  البشرية والمواردعلى لجنة الترشيحات والمكافآت  -1

 ، وما تقرره الهيئة من متطلبات. بهاحوكمة الشركات والتقيد 

يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين ُتطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة  -2
 بين المرشحين. بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من
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المالكة  الجهاتالتنسيق مع رئيس مجلس اإلدارة لمخاطبة  البشرية والمواردتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت  -3
 .هذه السياسةألسهم الحكومة لترشيح ممثليهم في مجلس اإلدارة في ضوء 

هذه وفقًا لة المجلس، بالمرشحين لعضويلمجلس اإلدارة  البشرية والمواردتوصي لجنة الترشيحات والمكافآت  -4
 والمعايير المقرة من الجمعية العامة. ةلسياسا

والمعايير المقرة  ةيوصي مجلس اإلدارة للجمعية العامة للشركة بالمرشحين لعضوية مجلس اإلدارة، وفقًا للسياس -5
 من الجمعية العامة.

 المالية السوق  هيئة تزويدل للشركة التنفيذية اإلدارة مع بالتنسيق البشرية والموارد والمكافآت الترشيحات لجنة تقوم -6
 في اإلدارة مجلس لعضوية للمرشح الذاتية السيرة لنموذج وفقا اإلدارة مجلس لعضوية للمرشحين الذاتية بالسير

 الترشيح اخطارات من نسخ أي إلى باإلضافة ،(تداول) السعودية المالية السوق  في المدرجة المساهمة الشركات
 .ومرفقاتها

 
 ( نشر إعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة8المادة )

وفي أي وسيلة )تداول( سوق المالية لعلى الشركة نشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني ل
لعضوية وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح  ،قبل انتهاء دورة مجلس اإلدارة بمدة كافية أخرى تحددها الهيئة

 .مجلس اإلدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحًا مدة شهر عل األقل من تاريخ اإلعالن
 

 ( تقدم المرشح لعضوية مجلس اإلدارة9المادة )
 اآلتي: استيفاء من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة يتعين على -1

 واللجان التي تولى عضويتها.بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارة الشركات المساهمة،  -أ

 بيان بالشركات المساهمة التي ال يزال يتولى عضويتها. -ب

 بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمااًل شبيهة بأعمال الشركة. -ج

 هيئة من قبل المرشحين.التعبئة النماذج المطلوبة من  -د

 خبراته العملية.تقديم سيره ذاتيه متضمنة مؤهالته و  -ه
فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيانًا من الشركة، إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة  -2

 إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنًا المعلومات التالية:
االجتماعات التي  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد -أ

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

ب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن يجب على من يرغ -ج
 وتشمل:  -وفق اإلجراءات التي تقررها الهيئة  -أي من حاالت تعارض المصالح

 .وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة 

  منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، او 

 .أي متطلبات نظامية أخرى  -3
 

 ( انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المرشحين10المادة )
معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند المالية السعودية )تداول( لكتروني للسوق تعلن الشركة في الموقع اال -1

الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفًا لخبرات المرشحين ومؤهالتهم  النعقادنشر أو توجيه الدعوة 
 للشركة مركز الرئيسالومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في 

 وعلى موقعها االلكتروني.
حق التصويت للسهم أكثر من مرة  استخدامإلدارة، بحيث ال يجوز التصويت التراكمي في انتخاب مجلس ا استخداميجب  -2

 واحدة.
 على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفقالعامة يقتصر التصويت في الجمعية  -3

 ( أعاله.1الفقرة )
ة أيام عمل من تاريخ بدء دورة على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمس -4

وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ  -أيهما أقرب –مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم 
 حدوث التغييرات.

 
 ( رئيس المجلس ونائبه:11المادة )

 .دارة من بين أعضائه رئيسا ونائبًا لهيعين مجلس اإل .1

رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة، بما في ذلك منصب الرئيس ال يجوز الجمع بين منصب  .2
 التنفيذي.

 يكون للمجلس الحق في عزل الرئيس أو نائبه أو إعادة اختيارهما في أي وقت.  .3
 



 

 9من  9

 

 

 ( انتهاء عضوية مجلس اإلدارة12المادة )
وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة،  يةصالحية العضو  بانتهاءمدته أو  بانتهاءتنتهي عضوية المجلس  -1

ركة ـولو نص نظام الش، ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم
على خالف ذلك، دون إخالل بحق من ُعزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في  ياسـاألس

إنهاء عضوية من  -بناًء على توصية من مجلس اإلدارة  -ية العامة وقت غير مناسب. كذلك يجوز للجمع
 يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

ال كان مسؤواًل قبل الشركة عما  -2 يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وا 
 يترتب على االعتزال من أضرار.

العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق  انتهاءعضوية عضو مجلس اإلدارة بإحدى طرق  انتهاء عند -3
 فورًا مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.المالية السعودية )تداول( 

عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى  استقالإذا  -4
 مجلس اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة.رئيس 

عضوًا في المركز الشاغر بحسب  –مؤقتًا  –إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن يعين  -5
الترتيب في الحصول على األصوات، على ان تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب ان تبلغ الوزارة، والهيئة بذلك 

الل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، خ
 ويكمل العضو الجديد مدة سلفة.

مجلس االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى المنصوص عليه  النعقادإذا لم تتوافر الشروط الالزمة  -6
، وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد يفي نظام الشركات أو في نظام الشركة األساس

 .خالل ستين يومًا النتخاب العدد الالزم من األعضاء

 
 ( أحكام عامة13المادة )

وال يتم تعديلها إال بموافقة الجمعية على تلك  الجمعية العامة عليها، موافقة تاريخ من نافذة السياسة هذه تعد -1
 التعديالت.

 حوكمة.ال، والئحة الشركة حوكمة ونظام للشركة، األساسي للنظام مكملة السياسة هذه تعد -2
 الجهات من الصادرة الصلة ذات واللوائح األنظمة بشأنه يطبق السياسة هذه في نص بشأنه يرد لم ما كل -3

 .المختصة
 تلغي هذه السياسة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات وقرارات ولوائح داخلية للشركة. -4


