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تم إعداد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات
"سبكيم" ،بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات والضوابط واالجراءات التنفيذية والئحة حوكمة الشركات
الصادرة عن هيئة السوق املالية والنظام األساس ي للشركة.

كما ورد في الئحة حوكمة الشركات ،يقصد بكل من:
ً
عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية
لها.
ً
عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة واليشارك في األعمال اليومية لها.
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقال التام في مركزه وقرارته والتنطبق عليه أي من
عوارض اإلستقالل املنصوص عليها في املادة عشرين من الئحة حوكمة الشركات.

تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة توضح  -ملساهمي الشركة واملرشحين لعضوية
مجلس االدارة  -الشروط واملعايير واإلجراءات املتبعة عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وكيفية انتخابهم.
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عند قيام الشخص بترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة ،يشترط أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة
واملهارة واالستقاللية الالزمه ،بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة وفاعلية ،ويراع أن يتوافر فيه على وجه
الخصوص ما يلي:
 -1القيادة - :وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق
أفضل املمارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.
 -2الكفاءة - :وذلك بأن تتوافر فيه املؤهالت العلمية ،واملهارات املهنية والشخصية املناسبة ومستوى
التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية واملستقبلية وباإلدارة واالقتصاد
واملحاسبة.
 -3التوجيه - :وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية ،والقيادية ،واإلدارية والسرعة على اتخاذ القرار،
ً
واستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة بسير العمل ،وأن يكون قادرا على التوجيه االستراتيجي والتخطيط
والرؤية املستقبلية الواضحة.
ً
 -4املعرفة املالية - :وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهما.
 -5اللياقة الصحية - :وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
 -6أن ال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة او تمت ادانته لقيامه بسلوك
مخالف في االسواق املالية أو االعمال التجارية.
 -7عند تقدم املرشح لعضوية مجلس اإلدارة ،يجب أن ال تزيد عدد عضوياته في مجالس إدارت الشركات
املساهمة املدرجة في السوق املالية السعودية عن أربع شركات.
 -8أن يلتزم املرشح لعضوية املجلس بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة
واملساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية
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 -1يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة ،وذلك في حدود نسبة
ملكيته في رأس املال
 -2على الشركة نشر إعالن الترشح في املوقع االلكتروني للشركة واملوقع االلكتروني للسوق وفي أي وسيلة
أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،على أن يظل
ً
باب الترشيح مفتوحا ملدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.
 -3تقدم لجنة الترشيحات واملكافآت وتوصياتها ملجلس اإلدارة بشأن الترشح لعضوية املجلس وفقا للمعايير
املوضحة في هذه السياسة.
 -4على كل مرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يتقدم بطلب ترشيحه للشركة خالل فترة الترشح املعلنة
مرفقا به ما يلي:
أ -طلب الترشح لعضوية املجلس مقدم لعناية أمين سر لجنة الترشيحات واملكافآت.
ب -تعبئة نموذج هيئة السوق املالية والخاص بـالسيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة
مساهمة مدرجة والذي أعد لهذا الغرض والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق
املالية.

 -1تعلن الشركة في املوقع االلكتروني للسوق معلومات عن املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو
ً
توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة ،على أن تتضمن تلك املعلومات وصفا لخبرات املرشحين
ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية ،وعلى الشركة توفير نسخة من هذه
املعلومات في مركزها الرئيس وموقعها االلكتروني.
 -2يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت
للسهم أكثر من مرة واحدة
 -3يقتصر التصويت في الجمعية العامة على املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن
معلوماتهم.
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ً
ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضوا مؤقتا في املركز الشاغر ،على أن يكون ممن
تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق املالية خالل ( )5خمسة
أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو
الجديد مدة سلفه .وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد
االدنى املنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية العامة العادية
ً
لالنعقاد خالل ( )60ستين يوما النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

 -1تنتهي عضوية عضو املجلس وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة ،أو بسبب الوفاة أو االستقالة أو
إذا أدين بجريمة مخلة للشرف واألمانة ،ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع
أعضاء املجلس أوبعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا
وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو املجلس أن يستقيل بشرط أن يكون ذلك في
وقت مناسب وإال كان مسؤوال قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.
 -2يجوز للجمعية العامة ً
بناء على توصية من املجلس إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة
اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
 -3يجب على عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء
بمهامه في املجلس على الوجه األكمل.
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تخضع السياسة للمراجعة السنوية وذلك كجزء من مراجعة حوكمة الشركة أو عند صدور تعليمات أو
لوائح جديدة تتعلق باللجنة من الجهات املختصة.

 -2يتم تعديل السياسة بموجب قرار من مجلس اإلدارة وفق توصية لجنة الترشيحات واملكافآت وبعد إقرارها
من الجمعية العامة ،وتكون السياسة نافذة بمجرد إقرارها من أول جمعية عامة للشركة تنعقد بعد
التعديل ،ما لم تتضمن األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات املختصة غير ذلك.

سياسات ومعايير وإجراءات
العضوية في مجلس اإلدارة

إدارة االلتزام
وشؤون الشركات -
سبكيم

لجنة الترشيحات
واملكافآت

مجلس اإلدارة

الجمعية العامة العادية
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