ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
)ﻛﻴﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﻬﺪف:
ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺴــﻴﺎﺳــﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻀــﻮﻳﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺎ ﻟﺘﻌﺰز ﻗﺪرة اﻟﺸـــﺮ ﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أ ﻫﺪاﻓ ﻬﺎ ،وﺗﻨﻤ ﻴﺔ أﻋ ﻤﺎﻟ ﻬﺎ واﺳــ ﺘﺪاﻣﺘ ﻬﺎ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠ ﺒﺎت
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة:
ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷﺣ م اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺸــﺮ ت ،وﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸــﺮ ت ،ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وإﺟﺮاءات ﻋﻀــﻮﻳﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ً
 oأن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺮ ﺷﺢ إﻟﻤﺎم ﺟﻴﺪ ﺑﺄﻧ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ.
ـﺠﻼ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸــﺮﻛﺔ،
 oأن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺷــﺢ ﺳـ ً
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﺸﺮ ت.
 oأن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺷــﺢ ﺗﺄﻫ ﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،وإﻟ ﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮا ﻧﺐ اﻟ ﻤﺎﻟ ﻴﺔ
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
 oأﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻــﺪر ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺮﺷــﺢ ﺣﻜﻢ ﺑﺎرﺗ ب ﻋﻤﻞ ُﻣ ِﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸــﺮف أو
اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ أو
ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.
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ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
 oأﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
 oاﻻﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
 ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷــﺢ ﻟﻌﻀــﻮ ﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤ ﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،إﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 oإﻛﻤﺎل ﻧﻤﻮذج ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
 oﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮ ﺷﺢ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻋﻼن اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ
ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺸـــﺎر إﻟﻴﻪ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺳــﻴﺮة اﻟﻤﺮﺷــﺢ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
 oاﻹﻗﺮار ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ وﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ،وﺗﺨﺼــﻴﺺ
اﻟﻮ ﻗﺖ اﻟ ﻓﻲ ﻟﺤﻀــﻮر اﺟﺘ ﻤﺎ ﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠ ﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن
ﻋﻀﻮاً ﻓﻴﻬﺎ ،وأﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺆدي ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،وﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 oاﻹﻗﺮار ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴــﺒﻖ اداﻧﺘﻪ ﺑﻌﻤﻞ ُﻣ ِﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸــﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ أو ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ،
وإذا ﺛﺒﺖ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﺴﻴﺘﻢ اﺳﻘﺎط ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ أو ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
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ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
 oاﻹﻗﺮار ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴــﺘﻮﻓﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻀــﻮﻳﺔ اﻟﻮاردة أﻋﻼه ،وإذا ﺛﺒﺖ ﺧﻼف
ذﻟﻚ ﻓ ﺴﻴﺘﻢ ا ﺳﻘﺎط ﺗﺮ ﺷﻴﺤﻪ أو ﻋ ﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

اﻟﻨﻔﺎذ:
 ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺴــﻴﺎﺳــﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
 ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة – وﺑﻤﺴـــﺎ ﻧﺪة ﻟﺠ ﻨﺔ اﻟﻤ ﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷــﻴ ﺤﺎت -
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬه اﻟ ﺴﻴﺎ ﺳﺔ ﺑ ﺸ

دوري ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات

اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸــﺮﻛﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
واﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،واﻟﺘﻮﺻــﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ.
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ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
)ﻛﻴﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻬﺪف
ﺗﺤﺮص )ﻛﻴﺎن اﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ( ﻋﻠﻰ أداء ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ،
وﻟﺬا ﺗ ﺴﻌﻰ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺄ ﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻴﻨﺔ وداﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ
ﻓﻴﻪ ،وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺿــﻤﺎن أن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
ُﺗ ِ

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﺗﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴﺴﺔ ،ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ
ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ وﻣﻮاردﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺴــﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت:


اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.

 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.


ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.



اﻟﺼﺤﺔ.

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ر ﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ )ﻛﻴﺎن اﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟ ﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻮﻋﻮد ﻫﺎ ﺗ ﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا ﻟﺬي ﺗﻌ ﻤﻞ ﻓ ﻴﻪ وﺗ ﺨﺪ ﻣﻪ ،و ﻳﺪﻋﻤ ﻬﺎ ﻓﻲ ذ ﻟﻚ ﻋﺪة
ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ:
 اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮا ت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ وذات ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.
 ﻣﺮاﻋﺎة اﺧﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات واﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ
واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ.
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀﻴﻒ ﻣ ﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟ

ﻣﻦ )ﻛﻴﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
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ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ُﺗﻌﺰز اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ ،وﺗﻤﻨﻊ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ.
 اﻟﻤﺮاﻗ ﺒﺔ واﻟﻘ ﻴﺎس ﻗﺪر اﻹﻣ ن ﻟﻠﻨ ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴــﺆوﻟ ﻴﺔ
اﻻﺟﺘ ﻤﺎﻋ ﻴﺔ ،ورﺻـــﺪ اﻟﻤ ﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ،ﻣﻦ أ ﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة.
 ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮ ﻣﺎت ﺣﻮل أداﺋ ﻨﺎ وأﻧﺸــﻄﺘ ﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﻟ ﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻘﻊ ﻣﺴــﺆوﻟ ﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺴــ ﻴﺎﺳـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ )ﻛ ﻴﺎن
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ( ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮي ﻛﻴﺎن اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺴــﺆوﻟﻴﻬﺎ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﻫﺬه اﻟﺴــﻴﺎﺳــﺔ
واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
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ﻻئحة لجنة الترشيحات والم فآت

قبل التعديل

ميثاق لجنة الترشيحات والم فآت

أوﻻ :صفة اللجنة :
ً
هي لجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة وفق النظام المعتمد لها من
الجمعية العامة للشركة.
ثانياً  :عضوية اللجنة:
 .1تتكون اللجنة من ثﻼثة أعضاء على أن يكون من بين أعضائها عضوا
مستقﻼ.
 .2يجوز أن يكون عضو اللجنة من غير أعضاء مجلس اﻹدارة.
 .3يستمر أعضاء اللجنة في القيام بمهامهم من تاريخ قرار تعيين اللجنة
ولفترة ثﻼث سنوات أو لحين صدور قرار من المجلس ينهي أو يعيد
تشكيل اللجنة كما أن انقضاء مدة المجلس أو حله ﻷي سبب ينهي فترة
ت يف اللجنة ويوجب إعادة تشكيلها من قبل مجلس اﻹدارة الجديد.
 .4إذا شغر منصب اًي عضو من أعضاء اللجنة ﻷي سبب من اﻷسباب يعين
مجلس اﻹدارة بديل له يكمل الفترة المتبقية.
 .5تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ،كما تعين أميناً عاماً للجنة يكون
مسؤوﻻ عن إعداد محاضر اجتماعاتها ،وتنسيق أعمالها.
ً
 .6يلتزم عضو اللجنة وأمينها العام بجميع اﻻلتزامات التي يلتزم بها عضو
مجلس اﻹدارة حيال سرية ما يطلع عليه من معلومات ووثائق ،وﻻ يجوز
له بحال من اﻷحوال البوح بها ﻷي فرد أو جهة لم يصرح له بها من قبل
مجلس اﻹدارة أو بموجب قرار من اللجنة وفي حدود التصريح الممنوح له
من أي منهما.

 .7يستحق عضو اللجنة وأمينها العام بدل حضور عن

اجتماع  -يحضره

بنفسه  -يحدده مجلس اﻹدارة ،ويجوز لمجلس اﻹدارة صرف م فاً ة
سنوية مقطوعة لعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس اﻹدارة وتحديد
شروط استحقاقها.
ثالثا :مهام اللجنة:
ً
التوصية لمجلس اﻹدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات
والمتطلبات التالية:
المترشح طلبه خﻼل فترة الترشيح المحددة في إعﻼن الشركة،
 أن يقدم
ّ
مشمول بالسيرة الذاتية له ،معززة بجميع الوثائق والشهادات المؤيدة
والمصدقة من الجهات الرسمية.
لما ورد فيها باللغة العربية،
ّ
بالشرف وخيانة
المرشح بأي جريمة مخلّ ة
 التحقق من أنه لم يسبق إدانة
ّ
ّ
اﻷمانة ،وما في حكمها.
المرشح بخبرات ومعرفة
 تراعي اللجنة أن يتمتع عضو مجلس اﻹدارة
ّ
سابقة في مجال إدارة اﻷعمال والشر ت بما يثري أعمال ومناقشات
المجلس.
 تعبئة نموذج ترشيح لعضوية مجلس اﻹدارة ،ويشمل هذا النموذج ـ
مخلة
المرشح بأنه لم يسبق إدانته بجريمة
على اﻷقل ـ إقرار موقع من
ّ
ّ
بالشرف واﻷمانة ،وإذا ثبت خﻼف إقراره فسوف يتم إسقاط ترشيحه أو
عضويته من المجلس.
 أنه على استعداد لتخصيص وقت ف لحضور اجتماعات مجلس اﻹدارة
واللجان التي يكون عضواً فيها حسب أنظمة الشركة ،وأنه سوف يؤدي
عمله باستقﻼلية تامة مراعياً في ذلك مصلحة الشركة ومساهميها.

رابعا :اجتماعات اللجنة:
ً
 .1تعقد اللجنة اجتماعاتها ،مرتين على اﻷقل في السنة ،وتتم بناء على
دعوة من رئيس اللجنة  -أو عدد يمثل أغلبية أعضائها.
 .2ﻻ يكون اجتماع اللجنة صحيحا إﻻ بحضور أغلبية اﻷعضاء ،وﻻ يجوز لعضو
اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة .وتصدر قرارات
اللجنة بأغلبية آراء اﻷعضاء الحاضرين .وتثبت مداوﻻت اللجنة وقراراتها
في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأمينها العام.
 .3يتم إعداد جدول أعمال يحدد المواضيع المطلوب بحثها في اﻻجتماع
من قبل أمين اللجنة وبالتنسيق المسبق مع رئيس اللجنة واﻷعضاء.
 .4ترفع التقارير عن نتائج مداوﻻت اللجنة إلى مجلس اﻹدارة.
 .5تدون جميع جلسات اللجنة في سجل خاص وتراجع من قبل رئيس
اللجنة وأمينها كما تعرض على اﻷعضاء قبل التصديق عليها.

ﻻئحة لجنة الترشيحات والم فآت
بعد التعديل

ﻻئحة عمل لجنة الم فآت والترشيحات
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
)كيان السعودية(

ﻻئحة عمل لجنة الم فآت والترشيحات
.

المحتويات
المادة اﻷولى :الغرض
المادة الثانية :تشكيل اللجنة
المادة الثالثة :مهام ومسؤوليات اللجنة
أوﻻ :الم فآت
ً
ثانياً  :مجلس اﻹدارة
ثالثاً  :أعضاء مجلس اﻹدارة
رابعاً  :البرنامج التعريفي ﻷعضاء المجلس المستجدين
خامساً  :كبار التنفيذيين

المادة الرابعة :صﻼحيات اللجنة
المادة الخامسة :ضوابط عمل اللجنة
أوﻻ :اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها
ً
ثانياً  :واجبات عضو اللجنة
ثالثاً  :اجتماعات اللجنة
رابعاً  :توثيق اجتماعات اللجنة
خامساً  :متابعة أعمال اللجنة
سادساً  :تقييم عمل اللجنة
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ﻻئحة عمل لجنة الم فآت والترشيحات
.

المادة السادسة :سرية أعمال اللجنة
المادة السابعة :تعارض المصالح
المادة الثامنة :م فآت أعضاء اللجنة
المادة التاسعة :مراجعة الﻼئحة
المادة العاشرة :النفاذ
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ﻻئحة عمل لجنة الم فآت والترشيحات
.

المادة اﻷولى :الغرض
تهدف هذه الﻼئحة إلى تنظيم عمل لجنة الم فآت والترشــيحات من خﻼل تحديد
مهامها وصــﻼحياتها ،باﻹضـــافة إلى ضــوابط وإجراءات عملها ،وقواعد اختيار
أعضـــائها ،وذلك في ضــوء القواعد المنظمة للجنة الم فآت والترشــيحات في
الشركة المساهمة المدرجة والمنصوص عليها في الضوابط واﻹجراءات التنظيمية
الصــادرة تنفيذاً لنظام الشــر ت الخاصــة بالشــر ت المســاهمة المدرجة ،وﻻئحة
حوكمة الشر ت الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المادة الثانية :تشكيل اللجنة
 تشــ

لج نة الم فآت والترشــي حات بقرار من مجلس اﻹدارة ،على أن تصـــدر

الجمعية العامة العادية للشــركة قواعد اختيار أعضــاء اللجنة ومدة عضــويتهم
وتحدد مهام اللجنة و ضوابط عملها وم فآت أع ضائها ،وذلك بناء على اقتراح
ً
من مجلس اﻹدارة.
 تش

لجنة الم فآت والترشيحات من أعضاء مجلس اﻹدارة غير التنفيذيين سواء

من المســاهمين أو من غيرهم وﻻ يقل عدد أعضــائها عن ثﻼثة وﻻ يزيد على
خمســـة يكون من بينهم عضــو مجلس إدارة مســتقل ،وتكون قواعد اختيار
أعضائها كما يلي:
ســجﻼ من الخبرات ذات العﻼقة بمهام لجنة الم فآت
 oأن يكون لدى المرشــح
ً
والترشيحات.
 oأن يكون لدى المرشح إلمام جيد بأنشطة الشركة وأعمالها والمهارات والخبرات
المطلوبة ﻹدارتها.
 oأن يكون لدى المرشح تأهيل جامعي.
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 oأﻻ يكون قد صــدر بحق المرشــح حكم بارت ب عمل ُم ِخل بالشــرف أو اﻷمانة أو
مخالف لﻸنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 oأﻻ يكون اختيار المرشح مخالفاً لﻸنظمة واللوائح والتعليمات ذات العﻼقة.
 يختار أعضـــاء اللجنة من بينهم رئيســـاً لمدة عضــوية اللجنة على أن يكون من
أعضـــاء مجلس اﻹدارة المســتقلين ،وفي حال غياب رئيس اللجنة عن اﻻجتماع،
يعين أعضاء اللجنة الحاضرون رئيساً لﻼجتماع.
 يقوم ع ضو اللجنة بمهامه من تاريخ تعيينه من مجلس اﻹدارة كما أن ع ضويته
تنتهي بأحد الحاﻻت اﻵتية:
 oانتهاء دورة مجلس اﻻدارة.
 oا ستقالته ،وذلك دون اﻻخﻼل بحق ال شركة بالتعويض إذا وقعت اﻻ ستقالة في
وقت غير مناسب.
 oإصابته بمرض عقلي أو إعاقة جسدية تمنعه من تأدية مهامه في اللجنة.
 oصدور حكم قضائي بإشهار إفﻼسه أو إعساره أو طلبه اجراء تسوية مع دائنيه.
 oاﻹدا نة بارت ب ع مل ُم ِخل بالشــرف واﻷ ما نة أو بالتزوير أو بم خال فة اﻷنظ مة
واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 oصدور قرار من مجلس اﻹدارة بإعفائه من عضوية اللجنة ﻷي من اﻷسباب اﻵتية:
 oإخﻼله بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
 oتغيبه عن ثﻼثة اجتماعات متتالية خﻼل سنة واحدة دون عذر مشروع.
 oغير ما ذكر أعﻼه من اﻷســباب التي يراها المجلس؛ وذلك دون اﻹخﻼل بحق
الع ضو المعزول تجاه ال شركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل ل سبب غير
مقبول أو في وقت غير مناسب.
 oف قدا نه في أي و قت ﻷي من قوا عد اﻻخت يار لعضــو ية لج نة الم

فآت

والترشيحات المقررة بموجب هذه الﻼئحة.
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 إذا شــغر مركز أحد أعضـــاء اللجنة بأحد الحاﻻت الســـابقة أو غيرها أثناء مدة
العضــوية ،ن للمجلس أن يعين عضــواً في المركز الشــاغر ،على أن يكون ممن
تتوافر فيهم قواعد اﻻختيار لعضــوية اللجنة والمشــار إليها في هذه الﻼئحة،
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
 تعين اللجنة اميناً عاماً لها.

المادة الثالثة :مهام ومسؤوليات اللجنة
في ضوء ما ن صت عليه القواعد المنظمة للجنة الم فآت والترشيحات في ﻻئحة حوكمة
الشر ت الصادرة عن هيئة السوق المالية ،تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:

أوﻻ :الم فآت
ً
 إعداد سياسة الم فآت ﻷعضاء مجلس اﻹدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين
في ال شركة والتو صية لمجلس اﻹدارة ب شأنها ،وذلك ﻻعتمادها من الجمعية
العامة العادية للشركة.
 مراجعة سيا سة الم فآت ب ش

دوري للتأكد من مﻼءمتها للتغيرات التي قد

تطرأ على الت شريعات والتنظيمات ذات العﻼقة ،وأهداف ال شركة اﻻ ستراتيجية
والمهارات والمؤهﻼت الﻼزمة لتحقيقها ،والتوصــية لمجلس اﻻدارة بخصــوص
التغييرات المقترحة على هذه السياسة.


التوصــية لمجلس اﻹدارة بم فآت أعضـــاء مجلس اﻹدارة ولجانه المنبثقة عنه
وكبار التنفيذيين بالشــركة وفقاً للســياســـة المعتمدة من الجمعية العامة
العادية للشركة.

 إ عداد تقرير ســنوي عن الم فآت الممنو حة ﻷعضـــاء مجلس اﻹدارة ول جا نه
المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
 تحديد أنواع الم فآت التي تمنح للموظفين في الشركة ،والتوصية بشأنها.
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ثانياً  :مجلس اﻻدارة
 إعداد سيا سة ومعايير لع ضوية مجلس اﻹدارة ،والتو صية للمجلس ب شأنها،
وذلك ﻻعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة.
 التوصية لمجلس اﻹدارة بالترشيح لع ضوية المجلس وفقاً لسياسة العضوية
المعتمدة.
 المراجعة الســنوية لﻼحتياجات المطلوبة من المهارات المناســبة لعضــوية
مجلس اﻹدارة ،وإعداد وصف للقدرات والمؤهﻼت المطلوبة.
 مراجعة ســياســة عضــوية مجلس اﻻدارة بشــ

دوري للتأكد من مﻼءمتها

للتغيرات التي قد تطرأ على التشــريعات والتنظيمات ذات العﻼقة ،وأهداف
الشــركة اﻻســتراتيجية والمهارات والمؤهﻼت الﻼزمة لتحقيقها ،والتوصــية
لمجلس اﻹدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
 درا سة حاﻻت تعارض الم صالح للراغبين في التر شح لع ضوية مجلس اﻹدارة،
والتوصية بشأنها.
 دراســة هي

مجلس اﻹدارة ورفع التوصــيات في شــأن التغييرات التي يمكن

إجراؤها.
 ت حد يد جوا نب الضــعف والقوة في مجلس اﻹدارة ،واقتراح م عالجت ها ب ما
يتفق مع مصلحة الشركة.
 و ضع اﻹجراءات في حال شغور مركز أحد أع ضاء مجلس اﻹدارة أو أع ضاء لجانه
المنبثقة ،والتوصية في شأنها.
 التو صية لمجلس اﻻدارة بمعايير اﻷداء لتقييم أعمال مجلس اﻹدارة وأع ضائه
ولجانه المنبثقة.
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ثالثاً  :أعضاء مجلس اﻻدارة
 تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ﻷعمال مجلس اﻹدارة.
 التأكد بش ـ

ســنوي من اســتقﻼلية اﻷعضــاء المســتقلين ،وعدم وجود أي

تعارض مصالح إذا ن العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 و ضع و صف وظيفي لﻸع ضاء التنفيذيين واﻷع ضاء غير التنفيذيين واﻷع ضاء
المستقلين.
 التو صية لمجلس اﻹدارة بإعادة ترشيح أو عزل ع ضو المجلس أو أع ضاء اللجان
المنبثقة منه.
رابعاً  :البرنامج التعريفي ﻷعضاء المجلس المستجدين
التوصــية لمجلس اﻹدارة بوضــع برنامج تعريفي ﻷعضــاء المجلس المســتجدين
بح يث يغطي البرنامج نشـــاط الشــركة وطبي عة أع مال ها وجوانب ها ال مال ية
والقانونية.

خامساً  :كبار التنفيذيين
 التوصــية لمجلس اﻹدارة بالســياســـات والمعايير المناســبة لتعيين كبار
التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة ،ومراجعتها بشــ

دوري

للتـأكـد من مﻼءمتهـا للتغيرات التي قـد تطرأ على أهـداف الشـــر كة
اﻻستراتيجية والمهارات والمؤهﻼت الﻼزمة لتحقيقها.
 وضــع الوصــف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهي

التنظيمي في

الشركة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 وضــع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شــغور مركز أحد كبار التنفيذيين
والتوصية في شأنها.
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المادة الرابعة :صﻼحيات اللجنة
لتتمكن لجنة الم فآت والترشــيحات من تأدية مهامها ،يكون لها الصــﻼحيات
اﻵتية:
 ط لب المعلو مات والب يا نات التي من شـــأن ها مســـا عدة اللج نة في دراســـة
الموضوعات التي تختص بها ،أو التي تحال إليها من مجلس اﻹدارة.
 اﻻســتعـانـة بمن تراه من الخبراء أو المختصــين أو من غيرهم في دراســـة
الموضــوعات التي تندرج ضــمن مهامها ومســؤولياتها ،وذلك بعد موافقة
مجلس اﻹدارة.

المادة الخامسة :ضوابط عمل اللجنة
أوﻻ :اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها
ً
 يتولى رئيس اللجنة المهام التالية:
 oإدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.
 oتمثيل اللجنة أمام مجلس اﻹدارة.
 oدعوة اللجنة لﻼنعقاد مع تحديد وقت وتاريخ وم ن اﻻجتماع ،وذلك
بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
 oإعداد جدول اﻷعمال مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار الموضــوعات التي يرغب
أحد أعضاء اللجنة إدراجها.
 oضــ مان أن تكون الموضــو عات المعروضـــة على اللج نة مصــحو بة
بمعلومات فية تمكن اللجنة من اتخاذ القرارات بخصوصها.
 oالتأكد من توافر الوقت ال في لمناقشـــة بنود جدول أعمال اجتماع
اللجنة.
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 oتعزيز الم شاركة الفعالة لﻸع ضاء في اجتماعات اللجنة من خﻼل درا سة
الموضــوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشــتها،
وبإبداء آرائهم بالش

الذي يسهم في تحقيق أهداف اللجنة.

 oالتأكد من توافر المعلومات ال ملة والصــحيحة ﻷعضـــاء اللجنة في
الوقت المناسب؛ لتمكينهم من تأدية مهامهم.
 oإعداد التقارير الدورية عن أن شطة اللجنة ورفع تو صياتها وما تو صلت
إليه من أعمال لمجلس اﻹدارة.
 oمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
 oوضع الترتيبات الﻼزمة ﻹجراء التقييم الدوري ﻷداء اللجنة.
 تكون مهام أمين اللجنة كما يلي:
 oتن سيق اجتماعات اللجنة ،وو ضع مقترح لجدول أعمالها بالتن سيق مع
رئيس اللجنة.
 oتبليغ أعضـــاء اللجنة بمواعيد اﻻجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالها،
والوثائق الﻼزمة لدراسة بنود اجتماع اللجنة.
 oح ضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محا ضرها وحفظها في سجل
خاص.
 oحفظ الوثائق والســجﻼت والتقارير التي تعرض على اللجنة أو تصـــدر
عنها.
 oتقديم العون والمشــورة إلى اللجنة ،في المســائل التي تندرج ضــمن
اختصاصاتها.
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ثانياً  :واجبات عضو اللجنة
 اﻻلتزام بأح م نظام ال شر ت ونظام ال سوق المالية ولوائحهما التنفيذية
واﻷنظمة ذات العﻼقة والنظام اﻷ ساس لل شركة عند ممارسته لمهامه،
واﻻمتناع عن القيام أو المشـاركة في أي عمل من شـأنه اﻹضـرار بم صالح
الشركة.
 أن يكون مدر ً لمهام اللج نة ومســؤولياتها ،وعل يه تخصــيص الوقت
ال في للقيام بدوره في تحقيقها.
 الق يام بواج با ته بع يداً عن أي تأثير خارجي ســواء من دا خل الشــركة أو
خارجها ،كما يجب عليه عدم تقديم مصــالحه الشــخصــية على مصــالح
الشركة.
 عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامﻼت تجارية مع الشركة.
 التحضــير لﻼجتماعات واﻻلتزام بحضــورها وعدم التغيب عنها إﻻ لمبررات
موضوعية يخطر بها رئيس اللجنة مسبقاً  ،وتقبلها اللجنة.
 المشـــاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خﻼل دراســـة الموضــوعات
المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها.
 العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجاﻻت والموا ضيع
ذات العﻼقة ،بمهام اللجنة ومسؤولياتها.
 العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات في مجال أنشطة الشركة وأعمالها
والمجاﻻت اﻷخرى ذات العﻼقة.
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ثالثاً  :اجتماعات اللجنة
 تجتمع اللج نة مرتين في الســ نة على اﻷ قل ،وذ لك ب ناء على دعوة من
ً
رئيســ ها ،ك ما ي جب على رئيس اللج نة دعوت ها لﻼجت ماع في ال حاﻻت
اﻻستثنائية ومنها على سبيل المثال إذا طلب ذلك مجلس اﻹدارة أو عضوين
من أعضــاء اللجنة أو إذا تطلبت الظروف ذلك مع توضــيح اﻷســباب الموجبة
لدعوة اﻻجتماع اﻻستثنائي.
 تعت مد اللج نة تواريخ و جدول أع مال اجت ما عات ال عام ال مالي ق بل بداي ته،
وتوجه الدعوة لحضــور اجتماع اللجنة قبل موعده بـــــ ) (15يوماً على اﻷقل،
ويرفق بـدعوة اﻻجتمـاع جـدول اﻷعمـال والوثـائق والمعلومـات الﻼز مة
لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
 يجوز في الحاﻻت اﻻســتثنائية توجيه الدعوة لحضــور اﻻجتماع قبل موعده بـ
) (5أيام على اﻷقل ،ووفقاً ﻹجراءات الدعوة المحددة في هذه الﻼئحة.
 تعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز الشركة الرئيس ،ويجوز لها أن تجتمع خارج
المركز الرئيس.
 يشترط لصحة اﻻجتماع حضور غالبية أعضاء اللجنة ،ولعضو اللجنة – في حاﻻت
الضــرورة-الحضــور من خﻼل اﻻســتعانة بإحدى وســائل اﻻتصــال وذلك بعد
موافقة اللجنة على ذلك.
 ﻻ يحق ﻷي ع ضو في مجلس اﻹدارة أو اﻹدارة التنفيذية من غير أع ضاء اللجنة
حضــور اجتماعاتها اﻻ بدعوة من اللجنة لﻼســتماع الى رأيه أو الحصــول على
مشورته.
 ت صدر قرارات اللجنة بأغلبية أ صوات اﻷع ضاء الحا ضرين ،وعند ت ساوي اﻷ صوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اﻻجتماع.
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 يحق لع ضو اللجنة اﻻعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعترا ضه
صراحة في مح ضر اﻻجتماع مع بيان أ سباب اعترا ضه ،وﻻ يعد غيابه عن ح ضور
اﻻجتماع الذي ي صدر فيه القرار سبباً لﻺعفاء من الم سؤولية إﻻ إذا ثبت عدم
مباشرة بعد علمه به.
علمه بالقرار أو عدم تمكنه من اﻻعتراض عليه
ً
رابعاً  :توثيق اجتماعات اللجنة
عد أمين اللجنة محاضر توثيق اجتماعات اللجنة ،على أن تتضمن ما يلي:
ُ ي ّ
 oم ن اﻻجتماع وتاريخه ووقت بدايته ونهايته.
 oأسماء اﻷعضاء الحاضرين وغير الحاضرين ،مع بيان أسماء المدعوين لحضور
اﻻجتماع من غير أعضاء اللجنة.
 oمداوﻻت وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب اﻻعتراضات
إن وجدت.
 oت حد يد الج هة المســؤو لة عن تنف يذ القرارات المتخذة ،وت حد يد الو قت
الزمني لمباشرتها ،وآلية متابعتها.
ُ يرســل أمين اللجنة مســودة محضــر اﻻجتماع ﻷعضــاء اللجنة ،وعلى أعضــاء
اللج نة إ بداء مﻼح ظاتهم على مســودة المحضــر – إن و جدت –خﻼل مدة
أقصاها ) (5أيام عمل من تاريخ اﻹرسال المشار إليه.
 بعد معالجة مﻼحظات أعضــاء اللجنة على مســودة المحضــر ،وبعد موافقة
رئيس اﻻجتماعُ ،يرســل أمين اللجنة المســودة بعد التعديل ﻷعضــاء اللجنة
تمهيداً ﻻعتمادها في اجتماع اللجنة التالي.
ُ يحفظ محضــر اﻻجت ماع مرف قاً به جدول أع مال اﻻجت ماع وجميع الو ثائق
المصحوبة به في سجل خاص يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
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خامساً  :متابعة أعمال اللجنة
يرفع رئيس اللج نة توصــ يات ها و ما توصــ لت إل يه من ن تائج لمجلس اﻹدارة،
تال ﻻجتماع اللجنة.
وذلك في أول اجتماع للمجلس ٍ
سادساً  :تقييم عمل اللجنة
تقوم اللجنة بتقييم نتائج أعمالها بشــ

دوري على أن تتضــمن عناصــر

التقييم على ســبيل المثال مســتوى فاعلية اللجنة في مباشــرتها للمهام
المحددة لها.

المادة السادسة :سرية أعمال اللجنة
يجب على عضــو اللجنة اﻻلتزام بالمحافظة على ســرية المعلومات التي ُأتيحت له،
وما يطلع عل يه من و ثائق ،وﻻ يجوز له بأي حال من اﻷحوال – حتى في حال انتهاء
ع ضويته  -البوح بها ﻷي فرد أو جهة مالم ي صرح له بذلك من مجلس اﻻدارة ،أو أن
يســتعمل أياً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شــخصــية له أو ﻷحد أقاربه أو
للغير ،وللشــركة الحق في م طالب ته بالتعويض في حال اﻹخﻼل ب ما جاء في هذا
المادة ،كما يسري ذلك على أمين اللجنة.
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المادة السابعة :تعارض المصالح
 يجب على العضــو تجنب الحاﻻت التي تؤدي إلى تعارض مصــالحه مع مصــالح
ال شركة ،ويق صد بتعارض الم صالح وجود م صلحة مبا شرة أو غير مبا شرة ﻷي
عضــو في موضــوع مدرج على جدول أعمال اللجنة ويكون من شـــأن تلك
الم صلحة التأثير )أو اﻻعتقاد بتأثير تلك الم صلحة( في ا ستقﻼلية رأي ع ضو
اللجنة الذي يفترض أن يكون معبراً عن وجهة نظره المهنية.
 إذا ن لعضــو اللجنة أي تعارض في المصــالح في موضــوع مدرج على جدول
أعمال اللجنة ،فعليه اﻹف صاح عن ذلك قبل بدء مناق شة المو ضوع ،على أن
ُيثبت ذلك في مح ضر اﻻجتماع ،وﻻ يجوز له في هذه الحالة ح ضور مناق شة
المو ضوع ذي العﻼقة أو الم شاركة في مناق شته أو الت صويت عليه ،ويراعى
تطبيق اﻹجراءات النظامية ذات العﻼقة.
 ﻻ يجوز أن يستغل أو يستفيد عضو اللجنة بش

مباشر أو غير مباشر-من أي

من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص اﻻستثمارية الجاري دراستها حتى
وإن اتخذ القرار بعدم الم ضي بها  ،كما ﻻ يجوز له اﻻ ستفادة من تلك الفرص
اﻻستثمارية حتى بعد انتهاء عضويته بأي من طرق انتهاء العضوية.
 في حال ثبوت اســتفادة عضــو اللجنة من الفرص اﻻســتثمارية ،فإنه يجوز
لل شركة أو ل

ذي م صلحة المطالبة أمام الجهة الق ضائية المخت صة بإبطال

أي عمل أو ربح أو منفعة تحققت من تلك الفرصـــة اﻻســتثمارية .كما يجوز
للشركة المطالبة بالتعويض المناسب.

اﻹصدار الثاني – نوفمبر 2017م

 15من 16

ﻻئحة عمل لجنة الم فآت والترشيحات
.

المادة الثامنة :م فآت أعضاء اللجنة
 يستحق عضو اللجنة م فأة سنوية وفقاً لسياسة م فآت أعضاء مجلس اﻹدارة
واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
 يحدد مجلس اﻹدارة ما يتلقاه أمين اللجنة من م فآت وبدﻻت.
 في حال صدور قرار من مجلس اﻹدارة بإعفاء الع ضو من ع ضوية اللجنة ب سبب
التغيب عن ثﻼثة اجتماعات متتالية خﻼل ســنة واحدة دون عذر يقبله مجلس
اﻹدارة ،فﻼ ي ستحق هذا الع ضو أي م فآت أو تعوي ضات عن الفترة التي تلي آخر
اجتماع حضره ،وعليه إعادة جميع الم فآت والتعويضات التي صرفت له عن تلك
الفترة.
 يحق لل شركة المطالبة بالتعويض عن ال ضرر الذي يلحق ب سمعتها وا سترداد ما
صرف من م فآت وتعويضات وأي ت ليف أخرى تحملتها الشركة لتسهيل قيام
العضو بمسؤولياته ،وذلك في حال ارت ب العضو عمل ُم ِخل بالشرف واﻷمانة أو
بالتزوير أو بمخالفة اﻷنظمة واللوائح في المملكة العربية الســعودية أو في أي
بلد آخر أو عند إخﻼله للقيام بمســؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه
ضرر بمصلحة الشركة.

المادة التاسعة :مراجعة الﻼئحة
تخضــع الﻼئ حة للمراج عة ا لدور ية بغرض تطويرها وت حديث ها ب ما يت ماشــى مع
اﻷنظ مة واللوائح ذات العﻼ قة ووفق ما يراه المجلس ،وﻻ يجوز إجراء أي ت عد يل
عليها إﻻ بتوصــية من مجلس اﻹدارة ،على ان تعرض على الجمعية العامة العادية
ﻹقرارها.

المادة العاشرة :النفاذ
تكون الﻼئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية.
اﻹصدار الثاني – نوفمبر 2017م
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نموذج توكيل
تاريخ تحرير التوكيل :
الموافق:

أنا المساهم  )..........( ................................الجنسية ،بموجب هوية شخصية رقم
 .................أو (رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ) صادرة من ..............
بصفتي (الشخصية ) أو ( مفوض بالتوقيع عن  /مدير  /رئيس مجلس إدارة شركة ( اسم
الشركة المولكة )) ومالك (ــة) ألسهم عددها ( )....سهما من أسهم شركة كيان
السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) (مساهمة سعودية مدرجة ) المسجلة
في السجل التجاري في 1428/05/16هـ برقم  ،2055008450واستنادا لنص المادة 26
من النظام األساس للشركة ،فإنني بهذا أولك (اسم الوكيل الرباعي ) لينوب عني في
حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق االنتركونتننتال بمدينة
الجبيل الصناعية  ،المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من
مساء يوم الخميس بتاريخ يوم األحد  6ربيع الثاني ( 1439حسب تقويم أم القرى)
الموافق  24ديسمبر2017م .وقد ولكته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة
على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت
عليها والتوقيع نيابة عني على اكفة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه
االجتماعات ،ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق
يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل
صفة موقع التوكيل
رقم السجل المدني لموقع التوكيل ،أو (رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)

المولك (باإلضافة للختم الرسمي إذا اكن مالك األسهم شخصا معنويا)
توقيع
ل

