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دارة إمجلس سات ومعايير وإجراءات العضوية في سيا

 الشركة السعودية للكهرباء

 
جراءات الترشح لعضوية مجمس لى إتيدف ىذه السياسة    دارة الشركةإتحديد معايير وا 

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار  ،)د( من المادة العاشرة ةلفقر ا ألحكامتطبيقا  وذلك
ىـ الموافق 21/10/1427( وتاريخ 2006 – 212 – 1ية رقم )مجمس ىيئة السوق المال

) وضع سياسات ومعايير  ومنيادارة إلوالمتعمقة بالوظائف االساسية لمجمس ا م،12/11/2006
جراءات واضحة ومحددة لمعضوية في مجمس االدارة ووضعيا موضع التنفيذ بعد اقرار الجمعية  وا 

( 16رقم )م/ الكريم الممكيركة الصادر بالمرسوم لمش ساسيألاالنظام  وأحكام ،العامة ليا(
وما صدر من قرارات وأوامر تنظم العضوية في مجالس إدارة الشركات  ،ىـ06/00/1420وتاريخ 

 وزارة التجارة الشركات المساىمة الصادرة عن  إدارةوضوابط الترشح لعضوية مجالس  ،المساىمة
 .الماليةالصادرة عن ىيئة السوق  توالتعميما ،والصناعة

 

 :دارة الشركة السعودية للكهرباءإلعضوية في مجلس اأوالً: سياسات ومعايير 

 

 أن ال يكون المرشح ممن سبق أن أدين بجريمة مخمة بالشرف واألمانة. -1

 .الذي يمثل مساىمي القطاع الخاص موظفًا حكومياً أن ال يكون المرشح  -2

س شركات مساىمة مدرجة في إدارة أكثر من خم مجمسفي عضوًا المرشح  يكونأن ال  -3
 .واحدالسوق المالية في وقت 

 .االستراتيجيبالقدرة عمى التواصل الفعال والتفكير  المرشح أن يتمتع -4

لتحقيق الكفاءة والفعالية في إثراء  ،أن يراعى تنوع التأىيل العممي والخبرة العممية -5
 الموضوعات التي تعرض عمى المجمس.النقاشات حول 

 مة والموائح والتعميمات السارية.األنظ االلتزام بأحكام -6
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 :في مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء ةالعضوي تإجراءا :ثانياً 

 

عن  لإلعالن مع الجية المعنية في الشركة التنسيق تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت -1
 ،لذين يمثمون مساىمي القطاع الخاصا دارة الشركةإفتح باب الترشح لعضوية مجمس 

وفق المدد والمواعيد  ،(تداول) السوق المالية في صحيفتين يوميتين وفي موقع
 استيفاءويتعين عمى المرشح  ،نظمة والموائح والقرارات الساريةأل عمييا في االمنصوص 

 :تيآلا

والمجان التي  المساىمة،الشركات  إدارةبيان عدد وتاريخ عضويتو في مجالس  -أ 
 .تولى عضويتيا

 .بيان بالشركات المساىمة التي ال يزال يتولى عضويتيا -ب 

أعمااًل  بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتيا أو ممكيتيا وتمارس -ج 
 بأعمال الشركة. ةيشبي

 تعبئة النماذج المطموبة من ىيئة السوق المالية من قبل المرشحين. -د 
 

فيجب  لمكيرباءلشركة السعودية إذا كان المرشح قد سبق لو شغل عضوية مجمس إدارة ا -2
عميو أن يرفق بإخطار الترشيح بيانًا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فييا عضوية 

 :المجمس متضمنًا المعمومات التالية

، وعدد تمت خالل كل سنة من سنوات الدورةعدد اجتماعات مجمس اإلدارة التي  -أ 
 .لمجموع االجتماعات االجتماعات التي حضرىا العضو أصالة ونسبة حضوره

المجان الدائمة التي شارك فييا العضو وعدد االجتماعات التي عقدتيا كل لجنة  -ب 
، وعدد االجتماعات التي حضرىا خالل كل سنة من سنوات الدورة من تمك المجان

 .ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات
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ارة لمخاطبة الجيات ذات دإلتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت التنسيق مع رئيس مجمس ا -3

معايير الترشيح المقرة من سياسات و ضوء في اإلدارة مجمس العالقة لترشيح ممثمييم في 
 .العامة لمشركة الجمعية

 
بما فييم  –عرض المرشحين لعضوية مجمس االدارة والمكافآت تتولى لجنة الترشيحات  -4

 التجارة والصناعة.عمى وزارة  – و أرامكو مرشحي الدولة

 

والصناعة  بعد الحصول عمى موافقة وزارة التجارة - والمكافآتصي لجنة الترشيحات تو  -5
وفقًا لمسياسات اإلدارة دارة بالمرشحين لعضوية مجمس إللمجمس ا - المرشحينعمى 

 .العامة الجمعيةمن  المقرة والمعايير

 
وفقًا  اإلدارة،العامة لمشركة بالمرشحين لعضوية مجمس  لمجمعيةدارة إلمجمس ا يوصي -6

نصت عميو المادة الثالثة  وفق ما لتعينيم ،العامةالجمعية لمسياسات والمعايير المقرة من 
 .ساسي لمشركةألعشرة من النظام ا


