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تمهيد:
تهــدف هــذه السياســات إلــى وضــع معاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضويــة فــي مجلــس إدارة 
شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف »فيبكــو« )يشــار إليهــا هنــا الحقــا باســم )الشــركة(، وذلــك تطبيقــا 
الســوق  الصــادرة عــن هيئــة  الحوكمــة  الثانيــة والعشــرون مــن الئحــة  المــادة  )3( مــن  الفقــرة  ألحــكام 

الماليــة.

المادة األولى: تكوين مجلس اإلدارة
أ ( يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن 5 أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة للمســاهمين لمــدة ال تزيــد 
عــن ثــاث ســنوات، وذلــك بالرجــوع إلــى المــادة )17( مــن النظــام األســاس للشــركة وبموجــب المــادة )17( 
مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، ويتــم إتبــاع نظــام التصويــت التراكمــي 
عنــد انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الجمعيــة العامــة وفقــا للمــادة )8( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات 

الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة والمــادة )35( مــن النظــام األســاس للشــركة.

ب ( يجــب أن تكــون أغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة أعضــاء غيــر تنفيذييــن وفقــا للمــادة )16( 
مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وعلــى الرغــم مــن أن النظــام األســاس 
للشــركة ال يحــدد عــدد األعضــاء المســتقلين المطلوبيــن فــي مجلــس إدارة الشــركة، إال أن متطلبــات 
هيئــة الســوق الماليــة )المــادة 16( تنــص علــى أن يكــون ثلــث أعضــاء المجلــس أو مــاال يقــل عــن عضويــن 

ــر( مــن مجلــس اإلدارة مســتقلين. اثنيــن )أيهمــا أكث

ت ( ال يجــوز للشــخص ذي الصفــة االعتباريــة - الــذي يحــق لــه بحســب نظــام الشــركة االســاس تعييــن 
ممثليــن لــه فــي مجلــس اإلدارة – التصويــت علــى اختيــار األعضــاء األخريــن فــي مجلــس اإلدارة. )متــى كان 

ذلــك منطبقــًا(.

المادة الثانية: تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
أ ( تنتخــب الجمعيــة العامــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث ســنوات، ويجــوز إعــادة انتخابهــم مالــم 

ــك. ــر ذل ــى غي ينــص نظــام الشــركة األســاس عل

وصفــات  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  بأســماء  الماليــة  الســوق  هيئــة  بإشــعار  الشــركة  إدارة  تقــوم  ب ( 
عضويتهــم خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ بــدء دورة مجلــس اإلدارة أو مــن تاريــخ تعيينهــم -أيهمهــا 

أقــرب- وأي تغييــرات تطــرأ علــى عضويتهــم خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ حــدوث التغييــرات.
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المادة الثالثة: شروط عضوية مجلس اإلدارة:
ــرات المســتقبلية فــي المجلــس والتخطيــط لهــا، ومــن أهــم   أ( يجــب علــى المجلــس التعامــل مــع التغيي
مســؤوليات المجلــس تقييــم واختيــار مرشــحين للعمــل كأعضــاء فــي مجلــس اإلدارة، وتضطلــع لجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت بمســؤولية الترشــيح والتقييــم األولــي ألعضــاء المجلــس المحتمليــن، وقــد تــم 

ــر تفصيــل فــي الئحتهــا. ــة بشــكل أكث ــان دور اللجن بي

ــه  ــة أو ســبق إدانت ــة فــي المجلــس صاحــب ســوابق جنائي  ب( يجــب أن ال يكــون العضــو المؤهــل للعضوي
ــة. ــة بالشــرف أو األمان بجريمــة مخل

الخبــرة  فيهــم  تتوفــر  ممــن  المهنيــة  الكفايــة  ذوي  مــن  اإلدارة  مجلــس  عضــو  يكــون  أن  ويشــترط   ج( 
والمعرفــة والمهــارة واالســتقال الــازم، بمــا يمكنــه ممارســة مهامــه بكفــاءة واقتــدار، ويراعــي أن يتوافــر 

ــي:  ــه علــى وجــه الخصــوص مــا يل في

ممارســة . 1 عنــد  المهنيــة  واألخــاق  بالقيــم  والتقيــد  قياديــة  بمهــارات  )التمتــع  القيــادة  علــى  القــدرة 
صاحياتــه(.

الكفــاءة )توافــر المؤهــات العلميــة والمهــارات المهنيــة والشــخصية المناســبة ومســتوى التدريــب . 	
والخبــرات العمليــة ذات الصلــة بأنشــطة الشــركة والرغبــة فــي التعلــم والتدريــب(.

القــدرة علــى التوجيــه )ســرعة اتخــاذ القــرار واإللمــام بالمتطلبــات الفنيــة الازمــة للعمــل والتخطيــط . 3
ــة(. والرؤي

المعرفــة المالية)قــراءة البيانــات والتقاريــر الماليــة وفهمها(.. 	

اللياقــة الصحية. 5

الحصــول على شــهادة جامعية . 6

القــدرة علــى إظهــار أعلــى المعايير األخاقية. 7

القــدرة علــى تقديــم مســاهمات هامــة وفوريــة في المناقشــات واتخاذ القرارات فــي المجلس.. 8

القــدرة علــى تخصيــص الوقــت والجهــد الكافييــن ألداء المهــام بصفتــه عضو مجلس اإلدارة.. 	

يشــترط أال يشــغل عضــو مجلــس اإلدارة عضويــة خمــس شــركات مســاهمة مدرجــة فــي الســوق فــي . 	1
آن واحــد.
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المادة الرابعة: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة:
 أ( تتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت التنســيق مــع اإلدارة التنفيذيــة للشــركة لإلعــان عــن فتــح بــاب 

الترشــيح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة لمــدة ال تقــل عــن ثاثــون يومــا.

ــة المجلــس   ب( تقــدم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت توصيتهــا لمجلــس اإلدارة بشــأن الترشــيح لعضوي
وفقــا للسياســات والمعاييــر المتقــدم ذكرهــا.

 ج( يجــب علــى مــن يرغــب ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة إعــان رغبتــه بموجــب إخطــار 
إلدارة الشــركة وفــق المــدد والمواعيــد المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة واللوائــح والتعميمــات والقــرارات 
الســارية، ويجــب أن يشــمل هــذا اإلخطــار تعريفــا بالمرشــح مــن حيــث ســيرته الذاتيــة ومؤهاتــه وخبراتــه 

العمليــة وفقــًا لمــا تقتضيــه المتطلبــات النظاميــة الــواردة فــي إعــان الترشــح.

ــان  ــة مجلــس إدارة إحــدى الشــركات المســاهمة بي ــه شــغل عضوي ــذي ســبق ل ــى المرشــح ال  د( يجــب عل
عــدد وتاريــخ مجالــس إدارات الشــركات التــي تولــى عضويتهــا.

 ه( يجــب علــى المرشــح الــذي ســبق لــه شــغل عضويــة مجلــس إدارة الشــركة أن يرفــق بإخطــار الترشــيح 
بيانــًا مــن إدارة الشــركة عــن آخــر دورة تولــى فيهــا عضويــة مجلــس اإلدارة متضمنــا المعلومــات التاليــة:

عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي تمــت خال كل ســنة من ســنوات الدورة.. 1

عــدد االجتماعــات التــي حضرهــا العضــو أصالة، ونســبة حضوره لمجمــوع االجتماعات.. 	

اللجــان الدائمــة التــي شــارك فيهــا العضــو، وعــدد االجتماعــات التــي عقدتهــا كل لجنــة مــن تلــك اللجــان . 3
ــى مجمــوع  ــدورة، وعــدد االجتماعــات التــي حضرهــا، ونســبة حضــوره إل خــال كل ســنة مــن ســنوات ال

االجتماعــات.

يجــب توضيــح صفــة العضويــة، أي مــا إذا كان العضــو تنفيــذي أو عضــو غيــر تنفيــذي أو عضو مســتقل.. 	

يجــب توضيــح طبيعــة العضويــة، أي مــا إذا كان العضــو مترشــحا بصفتــه الشــخصية أم أنــه ممثــل . 5
ــاري. عــن شــخص اعتب

 و( تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بالتنســيق مــع اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بتزويــد هيئــة الســوق 
الذاتيــة  الســير  »لنمــوذج  وفقــا  الشــركة  إدارة  مجلــس  لعضويــة  للمرشــحين  الذاتيــة  بالســير  الماليــة 

الســعودية. الماليــة  الســوق  إدارة شــركة مســاهمة مدرجــة فــي  للمرشــح لعضويــة مجلــس 

 ز( يجــب علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت تنفيــذ أي ماحظــات تــرد مــن الجهــات المختصــة حــول أي 
مرشــح.

العامــة علــى مــن رشــحوا أنفســهم وفقــا للسياســات والمعاييــر  التصويــت فــي الجمعيــة   ح( يقتصــر 
ذكرهــا. المتقــدم  واإلجــراءات 

 ط( يكــون التصويــت فــي الجمعيــة العامــة علــى بنــد انتخــاب مجلس اإلدارة تصويتــا تراكميا.
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المادة الخامسة: شغر عضوية مجلس اإلدارة
 أ( فــي حــال أصبــح منصــب أحــد أعضــاء المجلــس شــاغرا خــال مــدة العضويــة نتيجــة الســتقالته أو عزلــه 
أو غيــر ذلــك )مثــل الوفــاة أو إدانــة جنائيــة أو عجــز أو افــاس ومــا إلــى ذلــك( , فيجــوز أن يعيــن المجلــس 
شــخصا ليحــل محلــه بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت , مــن خــال تعييــن مؤقــت 
ــة للموافقــة  ــة العامــة العادي ــد علــى أن يتــم عــرض هــذا التعييــن فــي االجتمــاع األول للجمعي لعضــو جدي

ــة ســلفه . ــد مــدة عضوي ــه, ويكمــل العضــو الجدي علي

 ب( تقتضــي المــادة )17( مــن النظــام األســاس للشــركة أن يكــون أعضــاء مجلس اإلدارة )5( أعضاء

 ج( يعتبــر قــرار اإلســتقالة نافــذا مــن تاريــخ إخطــار رئيــس مجلــس اإلدارة باإلســتقالة , أو فــي أي وقــت 
آخــر يتــم االتفــاق عليــه , وإذا كان لعضــو مجلــس اإلدارة المســتقيل ماحظــات علــى أداء الشــركة يتوجــب 
عليــه تقديــم بيــان مكتــوب بهــا إلــى رئيــس مجلــس اإلدارة ويجــب عــرض هــذا البيــان علــى أعضــاء مجلــس 

اإلدارة.

 د( إذا ثبــت لمجلــس اإلدارة أن عضــو المجلــس أخــل بواجباتــه بمــا يضــر مصالــح الشــركة أو قــدم معلومــات 
مضللــة أو غيــر صحيحــة عنــد الترشــح فيجــوز للمجلــس عزلــه، وتعييــن بديــًا لــه، بشــرط أن يقتــرن هــذا 

التعييــن بموافقــة الجمعيةالعامــة العاديــة.

المادة السادسة: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح:
أ ( علــى مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة أن يفصــح للمجلــس وللجمعيــة العامــة 

عــن أي مــن حــاالت تعــارض المصالــح وفــق اإلجــراءات المقــررة مــن هيئــة الســوق الماليــة- وتشــمل:

وجــود مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقود التي تتم لصالح الشــركة.. 1

اشــتراكه في عمل من شــانه منافســة الشــركة، أو منافســتها في أحد فروع النشــاط الذي تزاوله.. 	

المادة السابعة: السريان وتاريخ النفاذ
أ ( يعمــل بهــذه السياســات مــن تاريــخ إجازتها مــن الجمعية العامة.

مــن  تفويــض  بموجــب  اإلدارة  مجلــس  صاحيــة  مــن  السياســة  هــذه  علــى  تعديــات  أي  إجــراء  إن  ب ( 
ــح مــن  ــات بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائ ــى أن تكــون تلــك التعدي ــة العامــة للمســاهمين، عل الجمعي

العاقــة. ذات  الجهــات 


