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 (( مجلس اإلدارةفي العضوية وإجراءات سياسات ومعايير )) 

 

 اسات العضوية في مجلس اإلدارة :يسأوالً : 

( منهم على األقل أعضاء مستقلون، ويحق  ككقل مسقافم اقش اك قرشي  رفقه  و سقر أو ضهقر  ك ضقويي 3) أعضاء (9)يتكون مجلس اإلدارة من 

 مجلس اإلدارة واقاً ألحكام وظام اك رشات وكوائحر اكتن هذيي.

و تقواار  قرشي، مي واكخبقرة اقش مجقاع أعمقاع اكااكم هود كهم باالستق هنويختار اكمسافمون اش اكجم هي اك امي أعضاء اكمجلس من بهن اكمتقدم

ً سقنوات وال يقتم  جديقدف (3)و سقتمر دورة اكمجلقس كمقدة  .اققاً كجرقراءات اكم تمقدة واكنظامهقيوم اكم ايهر اكمحقددة أدوقا  وهكدي ويمثقل  ،ا  لقائهقا

 مجلس اإلدارة شااي اكمسافمهن ويلتزم باكح اظ على مصاكحهم.عضو 

ويسقاعد  اقش ، ئها وكر اش ذكق  شااقي اكصقاحهات اكا مقياويجتمع باوتظام كمتاب ي أد ويههمن مجلس اإلدارة على سهاسي اك رشي واسترا هجهتها

 ذك  كجان  نبث  منر وذات مهام وصاحهات محددة.

 : المعايير المطلوبة في عضو المجلس والمرشحثانياً : 

اقش رريمقي مخلقي باك قر  أو  ااس أو باإلداوقيبقاإل االستقامي واإلكتزام باكسلوشهات األخاقهي واكمهنهي اك اكهي وكم يسب  اكحكقم علهقر .1

 اإلدارة.وأن يثبت كدى اكجهات اكمختصي األفلهي كل ضويي بمجلس  األماوي،

ن يكون اكمرف  خاض اً كقرار صادر ضد  من قبل فهئي اكسوق اكماكهي أو من قبل أي سلطي قضائهي أو رقابهي اهمقا يت لق  أال يجو   .2

 كسوق اكماكهي أو األوظمي األخرى اكم موع بها.باوتهاك وظام اك رشات أو وظام ا

 إكهر بما اهها  مثهل اك رشي اش اكزيارات واإلرتماعات. عات اكمجلس وقبوع اكمهام اكموشوكيرتمااالكتزم باكم ارشي ب اعلهي اش إ .3

 م بائحي حوشمي اك رشات.اواالكتز ،اإلكمام باكقواوهن واألوظمي .4

متاك مهارات اكتواصل مع اآلخرين ، اكقدرة على اواكخبرات، اكتنوع اش اك كر واكمهارات اكقهاديي ، و حقه  اكمزج بهن اكمؤفات  .5

 ، وي ضل من يتمتع باإلستقاكهي واقاً كم ايهر فهئي اكسوق اكماكهي.اإلوتقاد اكبناء وا خاذ اكقرارات

علقى  ققدير و قلهقل اكمخقاإر وإدار هقا مثقل خبرة مهنهقي متخصصقي كقدى ب قع األعضقاء اقش مجقاالت محقددة ممقا يسقاعد اك قرشي  .6

 ي ، اكتدقه ، واكموارد اكب ريي.هاكمجاالت اإلسترا هجهي ، اكماكهي ، اكمحاسب

  .مدرري اش آن واحد ميكس إدارات أشثر من خمس فرشات مسافال ي غل عضويي مجا .7

 اإلجراءات :ثالثاً 

واكموقع اإلككترووش كلسقوق واقش أي وسقهلي أخقرى  حقددفا اكههئقي   على اك رشي و ر إعان اكترف  اش اكموقع اإلككترووش كل رشي .1

 وذك  كدعوة األفخاص اكراضبهن اش اكترف  ك ضويي مجلس اإلدارة.

 .يظل باب اكترف  م توحاً مدة فهر على األقل من  اريخ اإلعان.  .2

رفه  وبهان اكمقؤفات واكخبقرات ألمقهن يسلم اكراضبون اش اكترفه  ك ضويي اكمجلس مستندات اكترفه  كل ضويي فاملي خطاب اكت .3

 سر كجني اكترفهحات.

ضبقي رمن إسته اء اكمرفحهن كل قروإ اكنظامهقي وكم قايهر اك ضقويي ، و تأشقد مقن  بمرار ي اكم لومات واكتأشد كجني اكترفهحات قوم  .4

 اكمرفحهن اش اكترفه  كل ضويي و مثهل مصاك  اك رشي وشااي اكمسافمهن بها.

كههئقي اكسقوق اكماكهقي ) حهن اكذين حققوا اكم ايهر واك روإ ، و راع كمجلقس اإلدارة  قريقراً كهققوم بقدور  برا قر  درس اكلجني اكمرف .5

 أو   ويع اكلجني اش ذك . وحدة اكجم هات اك امي وعضويي مجاكس اإلدارة (

أو  ورهر اكقدعوة الو ققاد اكجم هقي   لن اك رشي اش اكموقع االككترووش كلسوق م لومات اكمرفحهن ك ضويي مجلس اإلدارة عند و ر  .6

 اك امي، على أن  تضمن  ل  اكم لومات وص اً كخبرات اكمرفحهن ومؤفا هم ومهارا هم ووظائ هم وعضويا هم اكسابقي واكحاكهي.

 على اك رشي  واهر وسخي من م لومات اكمرفحهن ك ضويي مجلس اإلدارة اش مرشزفا اكرئهس وموق ها االككترووش. .7

 اكتصويت اكتراشمش اش اوتخاب مجلس اإلدارة، بحهث ال يجو  استخدام ح  اكتصويت كلسهم أشثر من مرة واحدة. يجب استخدام .8

 اكقذينويقتصقر اكتصقويت اقش اكجم هقي اك امقي علقى اكمرفقحهن ك ضقويي مجلقس اإلدارة  كل اكجم هي اك امي كجني ك ر  األصقوات     .9

 ي عن م لوما هم اش اكموقع االككترووش كلسوق.استواوا اك روإ واكم ايهر اكم تمدة وأعلنت اك رش

على اك رشي إف ار فهئي اكسوق اكماكهي بأسقماء أعضقاء مجلقس اإلدارة وصق ات عضقويتهم خقاع خمسقي أيقام عمقل مقن  قاريخ بقدء  .11

خ حقدو  وأي  غههرات  طرأ على عضويتهم خاع خمسي أيام عمل من  قاري –أيهما أقرب  –دورة مجلس اإلدارة أو  اريخ   ههنهم 

 اكتغههرات.

إذا فغر مرشز أحد أعضاء مجلس اإلدارة شان كلمجلس أن ي هن عضواً مؤقتاً اش اكمرشز اك اضر، علقى أن يكقون ممقن  تقواار اقههم  .11

اكخبقرة واكك ايقي، ويجقب أن  بلقئ فهئققي اكسقوق اكماكهقي بقذك  خققاع خمسقي أيقام عمقل مقن  ققاريخ اكت هقهن ، وأن ي قر  اكت هقهن علققى 

 امي اك اديي اش أوع ارتماع كها.اكجم هي اك 
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