
 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعضویة مجلس اإلدارة سیاسات ومعاییر وإجراءات الترشح
 لشركة رتال للتطویر العمراني 

ة     ــــــــــ مساهمة عام  

.2022سبتمبر  29 يوم) المنعقد ة الجمعية العمومية (غير العادي  اجتماع تمت الموافقة عليها في    
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ــ      مقدمة  ــــــــ

 
عن مجلس هيئة السوق المالية   ةمن الئحة حوكمة الشركات الصادر  )22) من المادة (3إىل ما نصت عليه الفقرة (  استنادا

رقم   قرار  تاريخ    )2017  –   16  –  8(بموجب  الموافق    16/05/1438و  الصادر    م13/02/2017هـ  الشركات  نظام  بناء عىل 

وتاريخ    2021-7-1المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  هـ  28/1/1437وتاريخ  )    3م /  (بالمرسوم الملكي رقم  

الموافق  1/6/1442 إعداد  م  14/1/2021هـ  العضويةالئحة  ، فقد تم  بما    في مجلس اإلدارة    سياسات ومعايير وإجراءات 

 . و النظام االساسي للشركة يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركة

   الهدف من وضع السياسة  وىل:األالمادة 

ءات واضحة ومحددة لعضوية مجلس  سياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس اإلدارة إىل وضع معايير وإجراتهدف  

   انتخابهم. وكيفية االختيار مبينة فيها الشروط واإلجراءات المتبعة عند  اإلدارة،

   أعضاء مجلس اإلدارة وتعيينتكوين  الثانية: المادة 

 للشركة. مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء وفق النظام االساسي يتكون  .1

 التنفيذيين. ته من األعضاء غير أن تكون أغلبي .2

 . أكثرأيهما  المجلس،المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء عدد أعضائه أال يقل  .3

 أخرى.مرة  انتخابهمإعادة  ويجوز تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات  .4

مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية    أاليشترط   .5

 واحد. في أن 

اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ الشركة هيئة سوق المال بأسماء أعضاء مجلس  تشعر   .6

خالل خمسة  وأي تغييرات تطرأ عىل عضويتهم    –أيهما أقرب    –أو من تاريخ تعيينهم  بدء دورة مجلس اإلدارة  

 التغييرات.ام عمل من تاريخ حدوث أي 

   سياسات ومعايير العضوية في مجلس اإلدارة   الثالثة:المادة 

وأال يكون معسراً أو مفلساً أو    واألمانةلعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخله بالشرف  أال يكون المرشح   .1

 السعودية. ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً 

وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل  وقرارته، يجب أن يتمتع العضو المستقل باالستقالل التام في مركزه   .2

 الشركات. حوكمة ) من الئحة 20في المادة (المنصوص عليها 

بما    الالزم،واالستقالل    والمهارة  والمعرفةالمهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة  الكفاية  أن يكون المرشح من ذوي   .3

  واقتدار.يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة 
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بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح  وأن يلتزم    المساهمين،أن يمثل عضو المجلس جميع   .4

 المجلس. ينه في صوتت عىل تعي التييمثلها أو  التيالمجموعة 

بما يؤدي إىل  وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصالحيات  القيادة:أن تتوافر في المرشح القدرة عىل  .5

 المهنية.واالخالق عالة والتقيد بالقيم في مجال اإلدارة الفأفضل الممارسات  وتطبيقتحفيز االداء 

عىل   .6 القدرات    التوجيه:القدرة  فيه  تتوافر  بأن  القرار،  والسرعة    واالدارية،والقيادية،    الفنية، وذلك  اتخاذ  في 

والتخطيط والرؤية وأن يكون قادراً عىل التوجيه اإلستراتيجي    العمل،المتطلبات الفنية المتعلقة بسير  واستيعاب  

 الواضحة.المستقبلية 

 وفهمها. البيانات والتقارير المالية وذلك بأن يكون قادراً عىل قراءة  المالية:المعرفة  .7

 واختصاصاته. مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه يكون لديه  ال  وذلك بأن الصحية:اللياقة  .8

اإلدارة  يلتزم كل عضو م .9 أعضاء مجلس  الشركة    بمبادئن  بمصالح  واالهتمام  والعناية  والوالء  واألمانة  الصدق 

 يلي: ويدخل في ذلك عىل وجه الخصوص ما  الشخصية،همين وتقديمها عىل مصلحته والمسا

الصدق: وذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشركة عالقة مهنية صادقة، وأن يفصح لها عن أي   •

 معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة. 

هذه   • في  المصالح  تعارض  عىل  تنطوي  التي  التعامالت  اإلدارة  مجلس  عضو  يتجنب  بأن  وذلك  الوالء: 

 الالئحة. 

السوق المالية العناية واالهتمام: وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام   •

 ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األساس واالنظمة االخرى ذات العالقة. 

 المطلوبة.  لالحتياجاتومنح األولوية في الترشيح   ،العمليةينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة  .10

  المجلس، االهلية للعمل كعضو  حال فقدانه    المجلس، فييجب عىل عضو المجلس أن يستقيل قبل نهاية مدته في   .11

  المجلس، ؤولياته في  ألداء مس  الالزمينأو عدم قدرته عىل تخصيص الوقت أو الجهد    أعماله،أو عجزه عن ممارسة  

بالخيار في الحصول عىل ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة  أما في حالة تعارض المصالح فيكون العضو 

 استقالته.أو تقديم 

 

   إجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة   الرابعة: المادة 

نشر وإعالن فتح باب الترشيح لعضوية ت بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة  آتتوىل للجنة الترشيحات والمكاف .1

وعىل الموقع االلكتروني للشركة وفي أي وسيلة    (تداول)الموقع االلكتروني للسوق المالية  مجلس اإلدارة عىل  

عىل أن يظل    اإلدارة، مجلس  الراغبين في الترشح لعضوية    األشخاصهيئة سوق المال وذلك لدعوة  أخرى تحددها  

  . اإلعالن باب الترشيح مفتوح لمدة شهر عىل االقل من تاريخ 
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 التنفيذية. اإلدارة وفقا ألحكام نظام الشركات ولوائحهانفسه أو غيره لعضوية مجلس ترشيح يحق لكل مساهم  .2

نشر أو توجيه لعضوية مجلس اإلدارة عند  تعلن الشركة في الموقع اإللكتروني للسوق معلومات عن المرشحين   .3

من    العامة،الجمعية    النعقادالدعوة   نسخة  توفير  الشركة  الرئيس  المعلومات    هذهوعىل  مركزها   وموقعهافي 

 االلكتروني  

توصيتها لمجلس اإلدارة بشأن الترشح لعضوية المجلس وفقا للمعايير الموضحة  ت  آ تقدم لجنة الترشيحات والمكاف .4

 السياسة. هذهفي 

أن يتقدم بطلب ترشحه للشركة خالل فترة  يجب عىل كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة   .5

  يلي:مرفقا به ما الترشيح المعلنة 

 . والمكافآتلجنة الترشيحات طلب الترشيح لعضوية المجلس مقدم لعناية أمين سر  •

المال   • سوق  هيئة  نموذج  الشركات   والخاصتعبئة  إدارة  مجلس  لعضوية  للمرشح  الذاتية  بالسيرة 

الحصول عليه من موقع  ويمكنمع االعالن في تداول أعد لهذا الغرض مرفق  والذية المدرجة المساهم

 المال.هيئة سوق 

العامة عن أي من يجب عىل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس   .6 للمجلس وللجمعية  أن يفصح  اإلدارة 

 تشمل: التيحاالت تعارض المصالح 

أ • مباشرة  االعمال    ووجود مصلحة  مباشرة في  الشركة    التي  والعقودغير  لحساب  في   التي تتم  يرغب 

 إدارتها. الترشح لمجلس 

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

مجالس إدارات    وتاريخبيان عدد  عضوية المجلس إحدى الشركات المساهمة  عىل المرشح الذي سبق له شغل  يجب   .7

 عضويتها.  تلي التيالشركات 

من إدارة الشركة يجب عىل المرشح الذي سبق له شغل عضوية المجلس الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بيانا   .8

  التالية:متضمنا المعلومات عن أخر دورة توىل فيها عضوية المجلس 

 االجتماعات.نسبة حضوره لمجموع   أصالة،حضرها العضو  التيعدد االجتماعات  •

 الدورة.تمت خالل كل سنة من سنوات  التيالمجلس  اجتماعاتعدد  •

عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل    التيوعدد االجتماعات  العضو،شارك فيها   التي اللجان الدائمة  •

 االجتماعات. ونسبة حضوره إىل المجموع  حضرها، التيوعدد االجتماعات  الدورة،سنة من سنوات 

 مستقل. ما كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو  ذاإأي  العضوية،يجب توضيح صفة  .9

 .اعتباريالشخصية أم ممثل عن شخص كان العضو مترشحا بصفته  ما إذاأي  العضوية،يجب توضيح طبيعة صفة  .10
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  الذاتية ت بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد هيئة السوق المال بالسير  آ ترشيحات والمكافتقوم لجنة ال .11

الشركة   إدارة  مجلس  لعضوية  اإلدارة  للمرشحين  مجلس  لعضوية  للمرشح  الذاتية  السيرة  لنموذج  شركة  وفقا 

 إىل نسخ من إخطارات الترشيح ومرفقاتها.  باإلضافة للهيئة،مساهمة مدرجة من خالل نظام الرابط االلكتروني 

 . يقتصر التصويت في الجمعية العامة عىل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم .12

 التراكمي.يتم التصويت عىل اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من خالل التصويت  .13

   عضوية مجلس اإلدارة  انتهاء الخامسة: المادة 

ويجوز للجمعية العامة العادية في    لها،صالحية العضو    بانتهاءمدته أو   بانتهاءعضوية عضو مجلس اإلدارة    تنتهي .1

وقع العزل لسبب غير المجلس أو بعضهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا  كل وقت عزل جميع أعضاء  

إنهاء عضوية   –بناء عىل توصية من مجلس اإلدارة    –كذلك يجوز للجمعية العامة    مناسب،مقبول أو في وقت غير  

 مشروع.متتالية دون حق  اجتماعاتعن حضور ثالث من يتغيب من أعضائه 

تلتزم الشركة أن تشعر هيئة سوق المال   العضوية،  انتهاءعضوية عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق    انتهاءعند   .2

 ذلك. دعت إىل  التيمع األسباب فوراً  والسوق

تقديم بيان مكتوب بها إىل  فعليه    الشركة،وكانت لديه ملحوظات عىل أداء    اإلدارة،مجلس    وإذا استقال عض .3

 اإلدارة. ويجب عرض هذا البيان عىل أعضاء مجلس  اإلدارة،رئيس مجلس 

    الشاغر في المجلس   المركز   السادسة:المادة 

عىل أن يكون    الشاغر،مؤقتا في المركز    إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوا .1

أيام عمل  ة ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة وهيئة سوق المال خالل خمسة  ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاي 

لها ويكمل العضو الجديد مدة   اجتماعفي أول  العادية    العامةوأن يعرض التعيين عىل الجمعية    التعيين، من تاريخ  

 سلفه. 

المنصوص عليه إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى   .2

ستين دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل  عىل بقية األعضاء    النظام، وجبفي نظام الشركات أو هذا  

  األعضاء.العدد الالزم من  النتخابيوما 
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   تجنب تعارض المصالح السابعة: المادة 

   اإلدارة:مجلس يجب عىل عضو  .1

يستغل منصبه وأن يقدم مصالح الشركة عىل مصلحته الشخصية وأال    ونزاهة،ة  ممارسة مهامه بأمان •

 خاصة.مصالح  لتحقيق 

قد تؤثر في حياده عن النظر في   التيالتعارض  وإبالغ المجلس بحاالت    المصالحتجنب حاالت تعارض   •

العضو في    المجلس،المعروضة عىل  الموضوعات   المجلس اإلدارة عدم إشراك هذا   تالمداوالوعىل 

التصويت عىل    احتساب  وعدم اإلدارة وجمعيات   اجتماعاتالموضوعات في    هذهصوته في  مجلس 

 .المساهمين

 إىل أي شخص.الحفاظ عىل سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها  •

  اإلدارة:يحظر عىل عضو مجلس  .2

إذا  تتم لحساب الشركة  التيالتصويت عىل قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في االعمال والعقود  •

 .كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

االستفادة   .3 أو  أو غير مباشر    –االستغالل  الفرض    –بشكل مباشر  أو  أو معلومات  الشركة  أصول  أي من  من 

ويشمل ذلك الفرص    الشركة،أو المعروضة عىل    اإلدارة،في مجلس  االستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً  

ويسري الحظر عىل    منها،ترغب الشركة في االستفادة    التيأو    الشركة،تدخل ضمن أنشطة    التياالستثمارية  

ترغب   التي  –بطريقة مباشرة أو غير مباشرة    –ألجل استغالل الفرص االستثمارية  عضو المجلس الذي يستقيل  

 علم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدارة.  والتيالشركة في االستفادة منها 

 

 

    والنفاذ أحكام ختامية والنشر  الثامنة:المادة  

 الشركة. للمراجعة السنوية وذلك كجزء من مراجعة حوكمة  ةالالئحتخضع  .1

توصية    ةالالئحهذه  تعدل   .2 بموجب  االدارة  مجلس  من  باقتراح  لذلك  الحاجة  دعت  ما  الترشيحات لجنة  متى 

 . والمكافآت

 العامة. من الجمعية  ها فور اعتمادهاويتم االلتزام بأحكام ة الالئح بهذهيتم العمل  .3

 اعتمادها. بعد   عىل موقع الشركة االلكتروني ةالالئحتنشر  .4
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