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2020 لعام تقرير لجنة المراجعة  
 

 

 تمهيد: 

من مجلس هيئة السوق المالية   ةالئحة حوكمة الشركات الصادرتم إعداد التقرير بناًء على ما نص عليه نظام الشركات و

 . المعتمدة من الجمعية العامةوالئحة مسؤوليات ومهام لجنة المراجعة ذات العالقة 

 

 تشكيل لجنة المراجعة: 

م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس  01/01/2019 ختيار أعضاء لجنة المراجعة للفترة منإتمت موافقة الجمعية العامة على  

 م   31/12/2021الحالية بتاريخ 

 

  م وتفاصيلها ما يلي:  2020جتماعات خالل عام إ أربعة( 4و عقدت لجنة المراجعة )

 

 اإلجتماع األول المنصب  اإلســــــــــــــم

 م243/2020/

 اإلجتماع الثاني 

 م02/06/2020

 اإلجتماع الثالث 

 م13/08/2020

 اإلجتماع الرابع

 م04/11/2020

 اإلجمالي 

 4  ✓  ✓  ✓  ✓ )رئيس اللجنة(  فواز محمد الفواز   األستاذ/ - 1

 4  ✓  ✓  ✓  ✓ عضو  األستاذ / عبدالوهاب أحمد عابد  - 2

 4  ✓  ✓  ✓  ✓ عضو  * صالح عبدالرحمن السماعيل األستاذ/ - 3

 4  ✓  ✓  ✓  ✓ عضو  * األستاذ / عبدهللا حامد آل مهذل - 4

 

 *أعضاء من خارج مجلس اإلدارة
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 م:2020لجنة المراجعة خالل العام قامت بها التي واالنشطه المهام أهم 

دراسه و مناقشه القوائم الماليه السنويه الموحده المراجعه والقوائم الماليه االوليه الموحده الربعيه و التوصيه لمجلس   •

سياسات االداره بالموافقه عليها بعد مراجعتها مع اداره الشركه و المراجع الخارجي للتاكد من عدالتها و مطابقتها لل

المحاسبية المطبقة بالشركة ورفع التوصية لمجلس اإلدارة للموافقة على القوائم المالية السنوية المراجعة من قبل  

 المراجع الخارجي تمهيدا لرفعها للجمعية العامة إلقرارها.  

ستقالليته  دراسة ومناقشة تقرير المراجع الخارجي واالجتماع معه بخصوص خطة المراجعة من أجل التحقق من ا •

ومدى فعالية أعمال المراجعة وأنظمة الرقابة الداخلية واإلجابة على استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد  

    تؤثر على سير أعماله.

اإلشراف العام على إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقالليتها ومراجعة األساليب المهنية المتبعة لتنفيذ أعمالها.  •

اإلضافة الى اعتماد خطة المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذها ومناقشة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة  ب

الداخلية عن نتائج أعمالها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في الشركة. علما بأن  

ابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في الشركة وتقوم بإجراء تحسينات اإلدارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضو

 مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية. 

 وابداء المالحظات عليها واعتمادها. 2021مناقشة خطة وموازنة المراجعة الداخلية للعام  •

م  2020 بات الشركة الربع سنوية والسنوية للعامالعروض المقدمة من مكاتب المراجعة لمراجعة حسا دراسة ومناقشة •

ً وتجارياً، وقد تم التوصية للمجلس بالرفع للجمعية العامة باختيار احد 2021والربع األول للعام  م وتقييمها فنيا

   المرشحين من قائمه المتقدمين ، وتحديد أتعابه.

 

 رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

بناًء على ما ذكر أعاله، فقد اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والرقابة الداخلية في حدود المهام واألعمال  

المخططة والمحدودة التي اعتمدت و تم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات 

عمال الربع سنوية والسنوية، ووفقا لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد الخارجي واإلدارة التنفيذية على نتائج األ

معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي اإلشارة اليه أو يعتقد معه وجود 

ن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام للضبط والرقابة  ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية، علماً أنه ال يمك

  الداخلية بدرجة الوثوقية التامة.

وال توجد اية توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة أو أن مجلس اإلدارة رفض أيا من التوصيات 

 م 2020التي تقدمت بها لجنة المراجعة إلى المجلس خالل عام  

 

 

 

 انتهي 

 



 
 

 

 

: توزيع االرباح البند   

 

 

م  2020ديسمبر  31بيان بما سيتم توزيعه من أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 

08-04-2021الموافق  4421-08-26بناء على قرار مجلس االدارة بتاريخ   

 

 

 إجمالي المبلغ الموزع  42,160,000

 عدد األسهم المستحقة لألرباح  84,320,000

 حصة السهم من التوزيع  لاير  0.50

 نسبة التوزيع إلى القيمة األسمية   %5

 تاريخ األحقية  م 26/05/2021

 تاريخ التوزيع م 14/06/2021
 



 

 

1.0 النسخة كة الكيميائية السعودية القابضة .011  الئحة حوكمة الشر  

   2من  1ص 

2020الشركة الكيميائية السعودية، الحقوق محفوظة  :سري    

 

 

 1 الفئة: رقم  لوائح الحوكمة الداخلية للشركة  لالئحة: فئة ا

 1.01 الالئحة: رقم  الئحة حوكمة   : الالئحةاسم 

 م 2018/ 05/ 01م. اإلدارة:  :اعتماد الالئحةتاريخ 

 م 2018/ 05/06الجمعية: 

 م 23/11/2020م. اإلدارة  : التعديالتاعتماد 

 

 

 

 املبررات بعد التعديل  التعديل قبل  رقم املادة 
 

 لتسهيل الرجوع كما تم اجراء بعض  
ً
تم توحيد نظام الترقيم في جميع اللوائح والسياسات بما فيها الئحة الحوكمة ليكون الترقيم تسلسليا

 التحديثات والتحسينات على جميع مواد الالئحة ولكن ليس فيها تغييرات جوهرية
  

)ويشار  الالئحة  أعدت   مقدمة  بعد  إليها حوكمة    بـ  فيما 
لشركة الكيميائية السعودية، شركة  ل"الالئحة"(  

)ويشار   سعودية  بعد  إليها مساهمة    بـ  فيما 
 
ً
لمادة الرابعة والتسعون من  ل  "الشركة"(،  وفقا

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة 
- 8السوق املالية السعودية بموجب قرارها رقم )

وتار 2017- 61 افق  1438/ 16/05يخ   (  املو هـ 
13/02/2017 

ً
ووفقا الصادر    م،  الشركات  لنظام 
م/ رقم  امللكي  هـ، 28/01/1437وتاريخ    3باملرسوم 

وقواعد التسجيل واإلدراج، وبناًء على الضوابط 
لنظام    

ً
تنفيذا الصادرة  التنظيمية  واإلجراءات 

املدرجة   املساهمة  بشركات  الخاصة  الشركات 
 للنظام 

ً
 للشركة.   س ي األساووفقا

 في  113)  ت هذه الالئحة علىوقد اشتمل
ً
إثني  ( مادة

تمهيدية  عشر    
ً
أحكاما األول  الباب  تضَمن   ،

ً
بابا

الشركة،  حوكمة  عن  القواعد  وبعض   وتعريفات 
الثاني    وخصص املساهمين  لالباب  حقوق 

الثالث    والباب  املساهمين،  الئحة لوجمعيات 
بينما   اإلدارة  من مجلس  األول  الفصل   خصص 

لجنة الفصل الثاني للجان الشركة و لالباب الرابع  
ل  املراجعة الثالث  الترشيحات  والفصل  لجنة 

بينما   للجنة ال  خصص  واملكافآت  الرابع  فصل 
للرقابة   الخامس   والباب  املخاطر  الداخلية  إدارة 

أل  السادس  الشركة  والباب  حكام مراجع حسابات 
املصالح    الباب  تحدثو  أصحاب  عن  السابع 

واألخالقية  املهنية  املعايير  عن  الثامن    والباب 
وتضمن  والباب التاسع عن اإلفصاح والشفافية  

ال وتحدث الباب  حوكمةالشركة  تطبيق  عاشر 
بالوثائق   االحتفاظ  عن  عشر  الحادي  الباب 

البا الختامية وخصص  لألحكام  عشر  الثاني  ب 
 ( وهو جدول املكافآت.1باإلضافة إلى ملحق رقم )

 

الشرك  حوكمة  إعداد سياسة  باتم  الخاصة  لشركة  ات 
سعودية   شركة  القابضة،  السعودية  الكيميائية 

 
ً
 :لآلتي  مساهمة، وفقا

من   • والتسعون  الرابعة  حوكمة  املادة  الئحة 
عن   الصادرة  املاليمجلس  الشركات  السوق  ة هيئة 

( رقم  القرار  بموجب  تاريخ ب(  2017- 16- 8السعودية 
افق  هـ16/05/1438 املو وتعديالتها    م2017/ 02/ 13ـ 

 . الالحقة
امللكي رقم)  • باملرسوم  الصادر  الشركات  أحكام نظام 
م ونظام هيئة السوق املالية  10/11/2015( بتاريخ  3م/

 هما التنفيذية.ولوائح
•    

ً
تنفيذا الصادرة  التنظيمية  واإلجراءات  الضوابط 
 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.

 النظام األساس ي للشركة.  •
للشركة  الحوكمة  ومعايير  قواعد  السياسة  تحدد هذه 
الكيميائية السعودية القابضة لضمان االلتزام بأفضل  

وق املساهمين  ممارسات حوكمة الشركات وحماية حق
 .املصلحةوأصحاب 

 

تعديل صياغة 
 و اختصار 

 :الباب األول 
أحكام 

 تمهيدية 

تعديل الى إطار   .إطار الحوكمة 1 حكام تمهيدية الباب األول : أ
 الحوكمة



 

 

1.0 النسخة كة الكيميائية السعودية القابضة 1.01   الئحة حوكمة الشر

   2 من  2ص 

2020، الحقوق محفوظة القابضة الشركة الكيميائية السعودية :سري    

 

 

 املادة األولي:  التعريفات  
 

 تعريفات 
 

 

 ائية السعودية القابضة يالشركة : الشركة الكيم1.1.1  
 

اضافة تعريف  
 الشركة 

املادة 
 الثانية:

  املادة الثانية: تمهيد 
تبين هذه الالئحة القواعد واملعايير املنظمة 

لحوكمة الشركة الكيميائية السعودية لضمان  
االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التى  

تكفل حماية حقوق املساهمين وأصحاب  
 املصالح 

 

  رها باملقدمةتم ذك

املادة 
 الثالثة:

 املادة الثالثة: أهداف الالئحة 
 

 األهداف الرئيسية: 1.2
 

الغاء صياغة  
املادة و ترتيب  

السياسة 
 بشكل نقاط 

املادة 
 الرابعة

 لتزام بحوكمة الشركةاال املادة الرابعة: 
 

 تعديل صياغة االلتزام بحوكمة الشركة. 1.3

 توضيح أسباب عدم االلتزام: مبدأ االلتزام أو 1.4  
تشكل القواعد و اإلجراءات و السياسات املوجودة في هذه 
الوثيقة مبادئ استرشادية للشركة الكيميائية السعودية  
القابضة " كشركة مساهمة مدرجة" مالم تنص أي أنظمة  
التجارة و االستثمار أو أي جهات  الهيئة و وزارة  أو لوائح 

إلزامية على  أخرى  في   تنظيمية  الواردة  النصوص  بعض 
التي يجب أال يطرأ عليها أي تعديالت إال  هذه الوثيقة، و 
السعودية   الكيميائية  الشركة  إدارة  مجلس  من  بقرار 
إن   و  األحوال.  بعض  في  العامة  الجمعية  أو  القابضة 
الشركة الكيميائية السعودية القابضة في التزامها بمعايير  

أ  االلتزام   " نهج  تتبنى  عدم  الحوكمة  سبب  توضيح  و 
االلتزام" و بناًء على ذلك تبقى جميع املتطلبات االختيارية  
" في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن   " االسترشادية 

. الهيئة 
ً
 مالم تقرر الهيئة إلزام الشركات بها الحقا

ً
 اختياريا

 

 اضافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

كة الكيميائية  لجنة المراجعة الئحة  1.04 0.1  النسخة الشر

 السعودية القابضة 

 

  6  من 1 ص
كة الكيميائية السعودية القابضة  رسي 2020 محفوظة الحقوق ،الشر

 

 
لوائح الحوكمة الداخلية   : الالئحةفئة 

 للشركة 
 1 الفئة: رقم 

 1.04 : الالئحةرقم  لجنة املراجعة الئحة  : الالئحةاسم 

 م 2018/ 05/ 01م. االدارة:  :اعتماد الالئحةتاريخ 

 م 2018/ 05/06الجمعية: 

 م 17/09/2019 :التعديالتاعتماد  

 م 2020/ 11/ 23م.اإلدارة : 

 

 
 املبررات بعد التعديل  قبل التعديل  رقم املادة 

املادة األولى: 

 مقدمة  

 

الئحة لجنة املراجعة للشركة الكيميائية السعودية 

 ....الخ  

للشركة  صدرت هذه الالئحة " الئحة لجنة املراجعة "  

 الكيميائية السعودية القابضة

 تعديل لغوي 

أهداف اللجنة  

 : 

 أهداف اللجنة :  ال يوجد 

التحقق من استيفاء و كفاية أعمال املراجعة  -1

الداخلية من خالل مراجعة فاعلية الترتيبات  

الخاصة بإدارة املراجعة الداخلية و مدى اسيفائها و  

 كفايتها. 

التحقق من استجابة إدارة الشركة للمواضيع التي  -2

يتم تحديدها و رصدها من خالل نشاط و  عمل  

أعمال املراجعة الداخلية و الخارجية  اللجنة، خاصة

 و التحقق من استقاللها. 

التحقق من قبول و تفهم الشركة لدور  و عمل و  -3

قيمة املراجعة الداخلية من خالل اآلليات املعمول  

 بها مثل التقرير السنوي للمراجعة الداخلية. 

قياس و تقييم مستوى فعالية نظم الرقابة و -4

 املجموعة. املراجعة الداخلية في 

التحقق من االلتزام باألنظمة و القوانين و املعايير و  -5

السياسات ذات العالقة بنطاق عمل و مهام و 

 مسئوليات اللجنة.

 

 

تحديد  اضافة ل

 جنة أهدف لل

اختيار  املادة الثالثة:  تشكيل لجنة املراجعة وقواعد  املادة الثانية:  مهام لجنة املراجعة املادة الثانية:   

 اعضائها وانهاء العضوية

تقديم املادة 

الثالثة لتصبح  

 املادة الثانية

املادة الثانية :  

قواعد و  

ضوابط 

املادة الثالثة:  تشكيل لجنة املراجعة وقواعد اختيار  

 اعضائها وانهاء العضوية

 املادة الثانية : قواعد و ضوابط عضوية اللجنة: 

 تي:تكون على التفصيل اآل 

 

تعديل لغوي  

 واضافة



 

 
    

 

كة الكيميائية  الئحة لجنة المراجعة  1.04 0.1النسخة   الشر
 السعودية القابضة 

  6من   2ص 
كة الكيميائية السعودية القابضة  رسي 2020، الحقوق محفوظة الشر

 

عضوية 

 اللجنة: 

يجب أال يقل عدد أعضاء لجنة املراجعة عن  (.2.1  

ثالثة وال يزيد عن خمسة، ويجب أن يكون عضو واحد  

على األقل من أعضاء اللجنة مختص بالشؤون  املالية  

 .  واملحاسبية

كنقطة  اضافة

 منفصلة

 4- 
ً
يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا

.
ً
 مستقال

وُيشترط أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضو 2.4

 مجلس إدارة مستقل. 

لنقطة  اضافة

 2.4رقم 

في حالة فقدان رئيس اللجنة عضويته في مجلس  2.1  

 اإلدارة، فإنه يفقد رئاسته للجنة املراجعة.  

يجب أال يمت رئيس اللجنة بأي صلة قرابة إلى أي 2.3

تنفيذي في  من أعضاء مجلس اإلدارة، أو أي مدير 

 الشركة. 

بعد  أمين للجنة تقوم لجنة املراجعة بتعيين 2.4

افقة الرئيس، يقوم األ  بتعميم جدول األعمال  مين مو

في فترة  املراجعةوالوثائق الداعمة على أعضاء لجنة 

زمنية معقولة، عادة قبل أسبوع واحد من كل 

 اجتماع.

دارة املالية اإل ال يجوز ألي شخص يعمل أو عمل في 2.5

بالشركة أو اإلدارة التنفيذية أو لحساب مراجع 

لشركة خالل العامين املاضيين، أن يكون  ا حسابات

 في لجنة املراجعة. 
ً
 عضوا

ة والخبرة  يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة باملعرف2.6

الالزمة ملباشرة املهام املرتبطة واملهارات املناسبة 

بالنواحي املالية واملحاسبية وإعداد القوائم املالية  

وكيفية التعامل مع مراجع الحسابات واملراجعين  

  واألطراف املناسبة األخرى.  ينالداخلي

يقوم مجلس اإلدارة بتعيين أعضاء لجنة املراجعة  2.7

 . ( سنوات3ملدة )

في  مدة عضوية العضو  ترتبط وتتناسب2.8 

 .   اإلدارة مجلساللجنةبأجل دورة 

 

 اضافة

املادة الثالثة:  تشكيل لجنة املراجعة وقواعد اختيار   املادة الثالثة:

 اعضائها وانهاء العضوية

مكان  تعديل  :  مهام لجنة املراجعة لثةاملادة الثا

املادة من الثانية 

 للثالثة
 

التحقق من أن آليات الضبط فعالة داخل  (. 2.16.1 

الشركة لضمان االمتثال للقوانين واللوائح 

 والسياسات ذات العالقة. 

 اضافة 
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  ضمان إطار ضبط فعال(.2.17  

تكون لجنة املراجعة مسؤولة عن وضع سياسة 

م وإدارة /الضوابط الداخلية التي توضح كيفية تصمي 

 إطار الضوابط الشامل.

 اضافة

اقبة مخاطر األعمال (.2.1    مر

تشرف لجنة املراجعة على فعالية سياسة ( .2.1.1

 إدارة املخاطر في الشركة. 

تشرف اللجنة على سجل املخاطر الذي تعده  (2.1.2

اإلدارة التنفيذية، وتراجع هذا السجل على أساس 

دوري للتأكد من أن اإلدارة تتخذ اإلجراءات الصحيحة  

 خاطر املتعلقة باألعمال.لتحديد ورصد وتخفيف امل

 اضافة

املادة الرابعة:  اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني   املادة الرابعة: اجتماعات اللجنة و نصاب االجتماع  املادة الرابعة:  

 لالجتماع

 اعادة صياغة

 ألحكام الفقرة الرابعة من املادة الثالثة .1 
ً
وفقا

 لها ويتم  أعاله، يقوم أعضاء اللجنة 
ً
باختيار رئيسا

 .اختياره بأصوات غالبية أعضائها

.يتم اختيار أحد أعضاء اللجنة أو أي شخص  2

خارجي للقيام بمهام أمين سر اللجنة ويتولى اإلعداد  

لالجتماعات وإعداد محاضر والقيام بتوثيق جميع 

اجتماعات اللجنة وحفظ محاضر االجتماعات  

ملتعلقة به في  وجداول أعمالها وجميع الوثائق ا

 سجل خاص موقع من رئيس اللجنة وأمين السر. 

قواعد و ضوابط عضوية تم اضافتها للمادة الثانية : 

 اللجنة: 

 حذفت للتكرار

 
تجتمع لجنة املراجعة بشكل دوري حسب االقتضاء   

للوفاء بواجباتها، وتعقد أربعة اجتماعات على األقل  

كل سنة مالية، مع تفويض لعقد اجتماعات إضافية  

وعليها كذلك االجتماع في   .ماتقتضيه الحاجةحسب 

 الحاالت التالية:

o .تعيينات أو اقاالت املراجع الخارجي 

o  مع املراجعين  اجتماعات نطاق املراجعة

 الداخليين والخارجيين. 

o  .افقة على إصدار التقرير السنوي  املو

o :اجتماعات حول قضايا أخرى من بينها 

 القضايا املالية وقضايا أخرى تتعلق باملراجعة.  ▪

 .تضارب املصالح ▪

حاالت اإلبالغ عن مخالفات تثيرها لجنة   ▪

 . املراجعة 

 دعاوى قضائية جديدة ومعلقة ضد الشركة.  ▪

 تفصيل الفقرة 
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 قضايا أخرى. ▪

 

تتم الدعوة إلي إجتماعات اللجنة بواسطة رئيس -5 

اللجنة أو أحد األعضاء أو بقرار من مجلس اإلدارة أو  

 .رئيس املجلس

تعقد اللجنة إجتماعات اضافية إذا تطلبت  -6

الضرورة ذلك، أو استجابة لطلب إدارة املراجعة 

هذه الحالة فأن الداخلية أو مراجع الحسابات وفى 

 أمين سر اللجنة يكون مسؤوال عن الدعوة لإلجتماع.

يمكن لرئيس وأعضاء اللجنة أو مجلس اإلدارة -3

الدعوة الى اجتماعات اللجنة. كما يمكن للمراجع  

الداخلي واملراجع الخارجي الدعوة الجتماع مع لجنة 

 ماتقتضيه الحاجة. املراجعة حسب 

 تعديل صياغة

رئيس لجنة املراجعة بمجرد تعيينه من  يجب على -2  

قبل الجمعية العامة، أن يختار أحد أعضاء اللجنة 

 للجنة.
ً
 للعمل أمينا

 اضافة

على أمين سر اللجنة إرسال جدول أعمال  -7 

اإلجتماع وجميع الوثائق واملعلومات املتعلقة  

باملوضوعات التى سوف يتم مناقشاتها فى اإلجتماع  

ة التقل عن أسبوع قبل تاريخ  العضاء اللجنة فى فتر 

عقد اإلجتماع، وذلك لكى يتمكن األعضاء من  

 دراسة تلك املوضوعات.

 عن توزيع دعوة االجتماع  -7
ً
يكون أمين اللجنة مسؤوال

 وجدول األعمال على جميع أعضاء اللجنة. 

 تعديل صياغة

يقوم أعضاء اللجنة الحاضرين لإلجتماع  -8 

اإلجتماع الذي يتضمن  بالتوقيع على محضر 

املناقشات واألراء التى تم عرضها والقرارات التى  

اتخذتها اللجنة ويتم إرساله إلى رئيس مجلس اإلدارة 

وأمين سر الشركة. ويحق لعضو اللجنة االعتراض  

على أي قرار  من قرارات اللجنة على أن يقوم بتدوين  

اعتراضه كتابة في محضر اجتماع اللجنة املعني  

 سبب االعتراض  وبيان

افق اآلراء على -6 يجب اتخاذ قرارات اللجنة عادة بتو

أساس تصويت األغلبية، وفي حالة تساوي األصوات،  

افق أي   يكون صوت رئيس اللجنة هو املرجح. إذا لم يو

عضو على تلك القرارات، يجوز له تقديم مذكرة  

 من 
ً
اعتراض كتابية يبدي فيها أسبابه وستكون جزءا

 اع. محضر االجتم

 تعديل صياغة

يقوم أعضاء اللجنة الحاضرين لإلجتماع  -8 

 بالتوقيع على محضر اإلجتماع..... 

يتم تلخيص مجريات جلسات لجنة املراجعة في -8

محضر يعده أمين اللجنة، ويتم توزيع مسودة منه على 

 .جميع أعضاء لجنة املراجعة

يجب أن يوقع جميع األعضاء الحاضرين على  -9

 االجتماعات. محاضر 

تعديل صياغة في  

 9، 8فقرتين 

املادة 

الخامسة: 

اختصاصات  

 اللجنة

 املادة الخامسة: اختصاصات اللجنة املادة الخامسة: اختصاصات اللجنة

 على النحو اآلتي:

 

 :تتمتع لجنة املراجعة بالحقوق التالية(.5.1  

 .مراجعة سجالت ووثائق الشركة(.5.1.1

طلب أي توضيح أو بيان من أعضاء مجلس  (.5.1.2

 اضافة تفصيلية 
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 .اإلدارة/اإلدارة التنفيذية

الطلب من مجلس اإلدارة الدعوة إلى اجتماع  (.5.1.3

الجمعية العامة إذا عرقل املجلس عملها أو إذا تكبدت  

 الشركة خسائر أو أضرار جسيمة. 

 أعضاء لجنة املراجعة سوف يقومون بما يلي: -ب 

 املشاركة في جميع ...الخ -1

 التعامل مع املعلومات.... -2

 تعديل صياغة :تترتب على أعضاء اللجنة الواجبات التالية

إدراك بيئة السوق الذي تعمل فيه الشركة  (.5.3.2  

 وأهدافها االستراتيجية والتشغيلية.

 اضافة

املادة 

 السادسة: 

 ال يوجد تغيير  السادسة: تقارير اللجنةاملادة  املادة السادسة: تقارير اللجنة

املادة 

 السابعة:  

املادة السابعة: حدوث تعارض بين لجنة املراجعة  

 ومجلس اإلدارة 

املادة السابعة: التعارض  بين لجنة املراجعة ومجلس 

 اإلدارة 

 تعديل صياغة

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة   

رفض املجلس األخذ وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا 

بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات  

الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين  

املراجع الداخلي فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة  

 توصية اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم أخذه بها.

إذا نشأ تضارب بين توصيات لجنة املراجعة  (.7.1

اإلدارة، أو إذا رفض املجلس تنفيذ توصيات  ومجلس 

اللجنة، فيجب على مجلس اإلدارة إصدار تقرير  

يتضمن توصيات ومبررات لجنة املراجعة، واألسباب 

التي تدفع مجلس اإلدارة إلى عدم اتباع هذه  

  .التوصيات

قد يتعلق هذا التضارب بتعيين أو عزل املراجع  (.7.2

افقة على التكا ليف أو تقييم أداء  الخارجي أو املو

 املراجع الخارجي.

 تعديل صياغة

املادة الثامنة:  

مكافآت  

أعضاء لجنة 

 املراجعة 

 للمكافآت  
ً
مكافآت أعضاء لجنة املراجعة ستتم وفقا

املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا للنظام األساس 

 للشركة وهذه الالئحة 

 
ً
يجب دفع مكافأة حضور اجتماعات اللجنة وفقا

نظام األساس ي للشركة وسياسة املكافآت ألحكام ال

عتمدة في الشركة.
ُ
 امل

 سياسة للرجوع ل

 املكافآت

املادة 

التاسعة: 

أحكام ختامية 

السرية 

وتعارض  

 املصالح

املادة التاسعة: أحكام ختامية السرية وتعارض  

 املصالح

حذفت و تم االشارة اليها بالتفصيل في الئحة مجلس 

 اإلدارة 

تم االشارة اليها في 

الئحة مجلس 

 اإلدارة 

املادة 

التاسعة: 

 أحكام عامة 

 املادة العاشرة : أحكام ختامية 

تلغي هذه الالئحة وتحل محل الئحة لجنة  -2

ضمنة في نظام حوكمة الشركة ولوائح 
ُ
املراجعة امل

عتمد من مجلس إدارة الشركة الحوكمة 
ُ
الداخلية امل

م ومن الجمعية 09/02/2009الكيميائية بتاريخ 

 .م وتعديالته30/06/2009العامة للشركة بتاريخ 

 املادة التاسعة: أحكام عامة 

افقة -1  ملو
ً
الجمعية العامة تسري هذه الالئحة وفقا

 .للشركة

تحل هذه  الالئحة محل النسخة السابقة املعتمدة  -2

بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ  

بموجب قرار الجمعية العامة  م واملعًدلة05/06/2018

تعديل صياغة و 

 لسريان تاريخ ا
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 بأحكام الفقرة )ج(  -3
ً
تم إعداد هذه الالئحة  عمال

من املادة الرابعة والخمسون من الئحة حوكمة 

ة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق املالي

( بناًء على نظام  2017- 16-8بموجب القرار رقم )

بتاريخ   3الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

ه، مقروءة مع الفقرة )ج( من املادة 28/01/1437

( من الئحة حوكمة الشركة الكيميائية 75)

 السعودية . 

م وسيبدأ سريانها من  2019/ 17/09غير العادية بتاريخ 

افقة الجمعية العامة عليها   .تاريخ مو

لى هذه اللوائح يجب أن يتم بموجب  أي تعديل ع-3

قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على توصية  

مجلس اإلدارة. في حالة عدم وجود تعديالت تشريعية،  

يجب على لجنة املراجعة تقييم ومراجعة هذه 

افقة عليها  السياسة بعد ثالث سنوات من تاريخ املو

 من قبل الجمعية العامة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

كة 0.1النسخة   شيحات  الئحة  |1.05 لوائح الحوكمة الداخلية للشر لجنة التر
  والمكافآت 

 تاري    خ الشيان:  3من   1ص 
كة   رسي 2020الكيميائية السعودية، الحقوق محفوظة  الشر

 
 

  
 1 : رقم الفئة للشركة  لوائح الحوكمة الداخلية : الالئحةفئة 

 .051 : الالئحةرقم  لجنة الترشيحات واملكافآت الئحة  : الالئحةاسم 

 م 2018/ 05/ 01م. اإلدارة:  :اعتماد الالئحةتاريخ 

 م 2018/ 05/06الجمعية: 

 م 17/09/2018 :التعديالتاعتماد  

 م 23/11/2020

 
 

 املبررات بعد التعديل  قبل التعديل  رقم املادة 
املادة األولى: 

 مقدمة  
 

للشركة  الئحة لجنة الترشيحات واملكافآتاعدت 
 ..... الكيميائية السعودية القابضة

 املادة االولىى : مقدمة 
تم إعدد "الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت املنبثقة 

 ...... الشركة عن مجلس إدارة 

 لغوي  تعديل

   :الهدف أنشئت لجنة الترشيحات ......الخ -3 الهدف 
تهدف لجنة الترشيحات واملكافآت بالشركة  ملساعدة 

  :مجلس اإلدارة  في أداء مهامه و املسؤوليات التالية
افز ملوظفي  - االشراف على خطة املكافآت و الحو

 .الشركة و متابعة تنفيذها
خطط التعاقب اإلدراي للقيادات  اإلشراف على -

 .العليا على مستوى الشركة
اإلشراف على عملية الترشح لعضوية املجلس و -

اللجان و اإلدراة التنفيذية باملجموعة و التأكد من  
 .ربطها باألداء

 إدارة عملية تقييم أداء أعضاء املجلس و اللجان.-

هدف  أتحديد 
 للسياسة

ية : اختصاصات و سلطات لجنة املادة الثان   املادة الثانية: 
 الترشيحات و املكافآت 

املادة الثانية: قواعد اختيار  أعضاء لجنة الترشيحات  
 واملكافآت و كيفية ترشيحهم و مدة عضويتهم:

تقديم املادة 
الى املادة  رابعةال

 الثانية
املادة الثانية:  
قواعد اختيار   
أعضاء لجنة 
الترشيحات  
واملكافآت و  

كيفية 
ترشيحهم و 

مدة 
 عضويتهم:

اختيار وتكوين وانهاء خدمة أعضاء لجنة 
 :الترشيحات واملكافآت

مجلس  أعضاء من غير تتكون اللجنة من ثالثة -1
اإلدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو  

ختيارهم عن ا يتم و  واحد )على األقل( مستقل 
 طريق غالبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة. 

اختيار أعضاء اللجنة من بين أعضاء مجلس  يتم -3
   .اإلدارة فقط

يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة  املعرفة -5
املناسبة والخبرة واملهارة  في تعامالتهم مع املديرين 

 .التنفيذيين الرئيسيين  في الشركة
يجوز ملجلس اإلدارة  في  أي وقت إنهاء خدمة  أي -6

 ضو أخر.عضو من أعضاء اللجنة و اختيار ع 

قواعد اختيار  أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت و  
 كيفية ترشيحهم و مدة عضويتهم:

شكل اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة  ويجب أال يقل -1
ُ
ت

عدد أعضائها  عن ثالثة وال يزيد على خمسة ويتم 
اختيارهم من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين  

 ستقل على االقل. شريطة أن يكون بينهم عضو واحد م 
يتم تعيين جميع أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت  -2

 بأغلبية أصوات مجلس اإلدارة.
يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة باملعرفة والخبرة -

في لجنة  واملهارات املناسبة ليتم تعيينهم اعضاء  
 الترشيحات واملكافآت.

أي  عزل / أو استبداليتمتع مجلس اإلدارة بصالحية -
لجنة الترشيحات واملكافآت واختيار  من أو كل أعضاء 

، عضو بديل شريطة أن يستوفي املعايير املطلوبة
كمايجوز لعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة 

 . بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب
 

  لغوي  تعديل
 واضافة

  يقوم مجلس -3  
 
اإلدارة بتعيين أحد أعضائه رئيسا

للجنة على أن يكون من األعضاء املستقلين، و إذا لم  
يتم هذا التعيين من قبل املجلس، يختار أعضاء  

 للجنة على أن يكون من أعضاء  
 
اللجنة من بينهم رئيسا

 مجلس اإلدارة املستقلين.

 اضافة

 املادة  األولى: مقدمة عامة

1.                                                                                           
 
            

(81   ) /            (                                  60(   ) /64               ) /                

(                                                    8-16-2017        )16/05/1438          

13/02/2017    
 
     /                                         3        28/01/1437                    

                                                           
 
                                          

                                                          . 

2.                                                                                                          

                                                                                     . 

3.      
 
                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                 .  

4.                                                            .                             
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شعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجن -9  
ُ
ة  على الشركة أن ت

و صفات عضويتهم عند تعيينهم و أي تغييرات تطرأ على 
ذلك خالل املدة النظامية التي تحددها الئحة حوكمة 

 الشركات الصادرة عن الهيئة.

 اضافة

املادة الثالثة: مسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت و   حقوق و مسؤوليات لجنة الترشيحات و املكآفات  املادة الثالثة:
 اختصاصاتها 

مكان  تعديل 
  املادة الى الثالثة 

الثالثة:   املادة 
مسؤوليات  

لجنة 
الترشيحات  

و   واملكافآت 
 اختصاصاتها 

 تعديل لغوي  مسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت و اختصاصاتها  اختصاصات و سلطات لجنة الترشيحات و املكافآت 

اإلدارة أوال: بالنسبة لترشيحات أعضاء مجلس  
 واإلدارة التنفيذية تقوم اللجنة باآلتي :

 تعديل لغوي و امالئي  15الى  1من الرقم 

 فيما يتعلق بالترشيحات تقوم اللجنة باآلتي:(3.1) 
تعديل لغوي و   .1.153و حتى  3.1.1من النقطة رقم : 

 صياغة 

 تعديل لغوي 

يجب على لجنة الترشيحات واملكافآت أن   (3.1.16)  
تقارير إلى مجلس اإلدارة في الوقت الذي يطلبه تقدم 

 مجلس اإلدارة. 
 

 اضافة

تم الغاءها كمادة   فيما يتعلق بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة: (3.2)   املادة السابعة: الترشيح  
واضافتها كبند  

تحت املادة 
 الثالثة

ثانيا: بالنسبة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و  
املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية تقوم  اللجان 

 اللجنة باآلتي:.
   5الى  1من 

 فيما يتعلق باملكافآت تقوم اللجنة باآلتي:(3.3) 
 ( تعديل لغوي فقط3.3.4( الى )3.3.1من الرقم ) 

 تعديل لغوي 

توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة و  (3.3.2)   
بيان أي انحراف  سياسة املكافآت املعمول بها و 

 جوهري عن هذه السياسة. 

وضعها في نقطة 
 منفصلة

 بأحكام املادة ) 
 
( من الئحة حوكمة 83ثالثا: عمال

( من الئحة  62الشركة الكيميائية مقروءة مع املادة )
حوكمة الشركات، يجب أن تراعى سياسة املكافآت 

 ما يلي:

فيما يتعلق بضمان التزام سياسة الترشيحات و (3.4) 
ملكافآت بقواعد حوكمة الشركة و الئحة حوكمة ا

الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية. يجب على 
 السياسة أن تراعي اآلتي:

 لغوي  تعديل 

التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة  (3.4.1  
الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية و دليل و 

 سياسات الحوكمة الخاصة بالشركة. 

اضافة تفصيل  
كنقطة كانت  

 
 
 مضمنة في ثالثا

أن يكون تقديم املكافآت لغرض حث أعضاء  -2 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح  
الشركة وتنميتها على املدى الطويل كأن يربط  

 الجزء املتغير من املكافآة باألداء على املدى الطويل. 

العليا من خالل  تدعم مجلس اإلدارة واإلدارة (3.4.3
مساعدتها على ضمان نجاح الشركة على املدى 

 الطويل.

و   تعديل لغوي 
 صياغة النقطة

افق سياسة املكافآت مع مبادئ ) ( ناء على مستوى الوظيفة.... بأن تحدد املكافآت -3  تضمن أن تتو
املوارد البشرية القياسية لتقييم الوظائف وتأخذ في  

الوظيفة، ومستوى املسؤولية،  االعتبار ما يلي: حجم 
واملؤهالت العلمية املطلوبة من قبل صاحب الوظيفة، 

والخبرة واملهارات ومستوى األداء الفردي، والقدرة 
 التنافسية في السوق 

   لغوي  تعديل

املكافآت (3.4.6 ان تتضمن بيان الحاالت .... -5  على  املوظفين  جميع  حصول  تضمن 
 و ان تتضمن الحاالت...  بطريقة أخالقية وشفافة

 اضافة تفصيليه 

الرابعة:   الترشيحات  املادة  لجنة  الثالثة: حقوق ومسؤوليات  املادة  املادة الرابعة: الحقوق واملسؤوليات املادة  رقم  تعديل 
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الحقوق 
 واملسؤوليات 

 و صياغة الفقرة واملكافآت 

 :أوال: صالحيات اللجنة 
 يحق للجنة ما يلي :

 املستندات...... طلب -1
 دعوة املسؤولين و التنفيذين -2
 االستعانة بخدمات .... -3
 اداء الخدمات االخرى ..... -4
 عمل اللجنة أ تقوم بمراجعة  -5
 

للجنة الترشيحات واملكافآت الصالحيات  -3
  :واملسؤوليات اآلتية

 صالحيات اللجنة :(.3.1
حق التحري عن أي امر يدخل ضمن  (.3.1.1

 اختصاصاتها و مهامها و طلب املستندات والتقارير 
حق اإلستعانة باملشورة القانونية والفنية من (.3.1.1

أية جهة خارجية أو أية جهة استشارية مستقلة أخرى 
 متى كان ذلك ضروريا ملساعة اللجنة في أداء مهامها.

تعديل لغوي و  
 اعادة صياغة 

املادة 
الخامسة: 
إجراءات 

اجتماعات  
لجنة 

الترشيحات  
 واملكافآت 

 5.3.)  
 
قبل بداية    –يتم جدولة اجتماعات اللجنة مسبقا

 بصفة سنوية لكامل العام.  –العام املعين 
يجوز لعضو اللجنة املشاركة في اجتماعات اللجنة  (.5.7

بوسائل االتصال الحديثة ) املحادثة الصوتية و املرئية( 
 أصالة ألي سبب طارئ.و ذلك في حال تعذر حضوره 

عبر (  . 5.11 اللجنة  أداء  و  أعمال  اإلدراة  مجلس  يتابع 
رئيسها و من خالل التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس  

 إدارة الشركة. 
 

 اضافة تفصيليه 

املادة 
السادسة: 
مكافآت  
لجنة  أعضاء  

و   الترشيحات 
 املكافآت

الترشيحات  املادة السادسة: مكافآت أعضاء لجنة 
 واملكافآت 

 تم تحديد االجراءات الخاصة بسداد ....الخ 

الترشيحات   لجنة  أعضاء  مكافآت  السادسة:  املادة 
 واملكافآت 

 
 
وفقا اللجنة  اجتماعات  حضور  مكافأة  دفع  يجب 

وسياسة املكافآت املعتمدة  –للنظام االساسىي للشركة  
أن  على  للشركة  الجمعيةالعامة  من  من  قرار  بموجب 

ف عليه  يراعي  تنص  ما  األعلي  وحدها  املكافآت  ي صرف 
 ( من نظام ا لشركات. 3/ 76املادة )

تعديل و اختصار  
للرجوع لسياسة 

 املكافآت 

املادة 
السابعة:  

 أحكام عامة 

 : أحكام عامةثامنةاملادة ال
م ومن الجمعية العامة 09/02/2009بتاريخ 

 م. 2009/ 30/06للشركة بتاريخ 

 أحكام عامةاملادة السابعة: 
الجمعية  05/06/2018بتاريخ   قرار  بموجب  لة  املعد  م 

 م.  17/09/2019العامة غير العادية بتاريخ 

تاريخ التعديل و  
رقم املادة الى 

 السابعة
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لوائح الحوكمة الداخلية   : فئة السياسة

 للشركة 
 1 الفئة: رقم 

مكافآت مجلس سياسة  اسم السياسة: 
  اإلدارة

 1.06 : رقم السياسة

 م 2018/ 05/ 01م. االدارة:  السياسة:اعتماد تاريخ 

 م 2018/ 05/06الجمعية: 

 م 17/09/2019 :التعديالت اعتماد

 م 2020/ 11/ 23م. اإلدارة : 

 
 

 املبررات بعد التعديل  قبل التعديل  رقم املادة  
: املادة األولى

 مقدمة عامة 
أعدت هذه السياسة وفقا ألحكام نظام  .1

 3الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/
هـ، ونظام الشركة 1437/ 28/01وتاريخ 

األساس وبعد االطالع على الضوابط 
 لنظام  واإلجراءات التنظيمية 

ً
الصادرة تنفيذا

الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة 
وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن 

مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار 
م، 17/10/2016( وتاريخ 2016- 127-8رقم )

 بأحكام املواد )
ً
(  62( و )61( و ) 22/14وعمال

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
السوق املالية السعودية  مجلس هيئة

( وتاريخ 2017- 16-8بموجب القرار رقم )
افق  16/05/1438 م  2017/ 02/ 13هـ املو

مقروءة مع املادة  الحادية واألربعون والفقرة 
( من املادة الثانية والثمانون من الئحة 14)

 حوكمة الشركة الكيميائية السعودية. 
تنظم هذه السياسة املعايير واالجراءات .2

ددة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املح
واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة 

 .التنفيذية في الشركة الكيميائية السعودية
العضو املنتدب للشركة والرئيس  .3

التنفيذي/املدير العام هو املسؤول عن 
التأكد من  اتباع الشركة للبنود واملواد التى  

 .تحتويها هذه السياسة
افآت والترشيحات هذه .أعدت لجنة املك 4

 للمادة )
ً
( من الئحة لجنة  1/ 61السياسة وفقا

حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة  
 السوق املالية.

تم إعداد “سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة 
الكيميائية  )"لشركة الكيميائية السعودية القابضة  التنفيذية
سق إلدارة جميع نعادل وموضع إطار  ل "أو "الشركة"("القابضة
افقاملكافآت  من الئحة   (62و ) (61( من املادة )1مع الفقرة ) يتو

حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية  
افق  1438/ 16/5( وتاريخ 2017- 16-8بموجب القرار رقم ) هـ املو

م، والتي نصت على أن تقوم لجنة املكافآت 2017/ 13/2
اد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس  والترشيحات بـ " إعد

اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها  
 العتمادها من الجمعية  

ً
إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

 . العامة
 
 

 تحديث 

تهدف هذه السياسة إلى جذب املهنيين املوهوبين للعمل  الهدف :  ال يوجد  الهدف 
إدارة مجموعة الكيميائية السعودية القابضةولجانها  في مجلس 

واإلدارة التنفيذية من خالل تكييف الخطط التحفيزية وبرامج 
ت، بشكل يساهم في تحسين أداء الشركة  آاألداء املتعلقة باملكاف

 . وخدمة مصالح مساهميها على أفضل وجه

تحديد هدف  
 للسياسة

 النطاق
 
 
 
 
 
 

أعضاء  كافآت السياسة املعايير واإلجراءات املحددة ملتنظم هذه  ال يوجد 
مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة  

 التنفيذية للشركة الكيميائية السعودية. 
لجنة الترشيحات واملكافآت هي املسؤولة عن التأكد من أن 
 الشركة تتبع االحكام والشروط الواردة في هذه السياسة.

تتم اإلشارة في هذه السياسة إلى سياسة املوارد البشرية التي 
تحكم كيفية إدارة املوظفين، ويتم الرجوع إليها فيما يتعلق  

باإلدارة التنفيذية ولكنها ال تنطبق على املديرين غير التنفيذيين  

 اضافة
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 ملجلس اإلدارة. 

  املادة الثانية: 
معايير و  

إجراءات 
سياسة 
 املكافآت:

ة مبنية على توصيةلجنة ئأن تكون املكاف  - 2,1
 الترشيحات  واملكافآت.

تختص لجنة املكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت  
  
ً
أعضاء املجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقا

للمعايير املعتمدة وذلك على النحو التالي:ال ُيسمح ألعضاء مجلس  
أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع   بند مكافآةاإلدارة التصويت على 

 نحو التالي: على ال .العامةالجمعية 
 

 تعديل بالتفصيل 

داء واإلفصاح عنها  اتباع معايير ترتبط باأل   -2,3 
 والتحقق من تنفيذها.

 تكرار 

توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة   - 2,4 
وسياسة املكافآت املعمول بها وبيان أي انحراف  

 جوهري عن هذه السياسة 

ليس معيار    
 اساس ي 

السياسة مع استراتيجية . انسجام هذه 2.5 
الشركة وأهدافها  و  مع حجم وطبيعة ودرجة  

 املخاطر لدى الشركة 

تدعم هذه السياسة استراتيجية الشركة وأهدافها فيما   .3
 يتعلق بجذب املواهب وتطويرها واالحتفاظ بها.

 

 تعديل لغوي 

أن تكون املكافآت عادلة و مناسبة مع  -2,6 
األعمال و املسؤوليات  اختصاصات العضو  و 

التي يقوم بها و يتحملها أعضاء مجلس اإلدارة 
 .....الخ 

تكون املكافآت عادلة وتأخذ في االعتبار تحقيق األهداف 
 الشركةومؤشرات األداء الرئيسية املحددة للسنة املالية وأداء 

 املتوازن مع السوق. 

 لغوي تعديل 

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس  -2.9 
عكس مدى خبرة  تاملقدار بحيث   تهاإلدارة متفاو 

العضو واختصاصاتك واملهام املناطـة بـك 
واستقاللك وعدد الجلسات التى يحضرها وغير  

 تلك  من االعتبارات. 

قد تتفاوت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لتعكس خبرة العضو   -6
الجلسات  واختصاصاته واملهام املوكلة إليه واستقالليته وعدد 

 .التي يحضرها وغير ذلك من االعتبارات
3.  

 تعديل لغوي 

يجب أال تكون مكافآة أعضاء مجلس  -2,10 
اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التى تحققها  
الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير 

 مباشر على ربحية الشركة. 
 

اإلدارة املستقلين نسبة  مراعاة أال تكون مكافأة أعضاء مجلس . 6
من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو 

 غير مباشر على ربحية الشركة. 

 تعديل لغوي 

إذا تبين للجنة املراجعة أو الهيئة أن  -2.12 
املكافآت التي صرفت ألي من أعضاء مجلس 
اإلدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو 

على الجمعية العامة أو تضمنها  مضللة  عرضت  
تقرير مجلس اإلدارة السنوي فيجب عليه 

  إعادتها للشركة ويحق للشركة مطالبته بردها
وذلك دونما اخالل بمسؤولية عضو مجلس 
اإلدارة  عن أي أضرار وقعت على الشركة أو 
مساهميها أو أي أشخاص آخرين ذوي عالقة 

ضللة  نتيجة لهذه املعلومات غير الصحيحة أو امل
، وينطبق نفس القيد الوارد في هذه الفقرة  
 . كذلك على مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة

 

إذا تبين للجنة املراجعة أو املجلس أن املكافأة املدفوعة ألي   -8
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة تستند إلى معلومات غير صحيحة 

تم تضمينها في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة، يجب على  مضللةأو 
  .عضو املجلس املعني إعادة املكافأة إلى الشركة على الفور 

يحق للشركة أن تطلب إعادة املكافأة دون اإلخالل باملسؤولية   -9
التي تقع على عضو مجلس اإلدارة نتيجة أي أضرار قد تحدث 

ين ذوي صلة نتيجة للشركة أو مساهميها أو أي أشخاص آخر 
لهذه املعلومات غير الصحيحة أو املضللة. تنطبق نفس الشروط 

 على مكافآت كبار املسؤولين  
ً
املذكورة في هذه الفقرة أيضا

 الستغالل الوضع الوظيفي   التنفيذيين في الشركة.
ً
وذلك منعا

 للحصول على مكافآت غير مستحقة.

و   تعديل لغوي 
فصلها لنقطتين  

 منفصلة

أعضاء    2.13  حث  لغرض  املكافآت   تقدم  أن 
إنجاح   على  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس 
تربط   كأن  الطويل  املدى  على  وتنميتها  الشركة 
املدى  على  باألداء  املكافآت  من  املتغير  الجزء 

 الطويل.

 

واإلدارة -10 اإلدارة  مجلس  أعضاء  املكافآت  تشجع  أن  يجب 
لتح الشركة  قيادة  على  املدى  التنفيذية  على  والنمو  النجاح  قيق 

الطويل. تم تصميم استخدام املكافآت القائمة على األداء لإلدارة 
 التنفيذية مع وضع هذا الهدف في االعتبار.

 

 تعديل لغوي 
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أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية  2.14 
 واملحافظة عليها وتحفيزها مع عدم املبالغة فيها.

 

 تكرار  املحتوى  حذف

كما ستحكم  سياسة املوارد البشرية مكافآت كبار املدراء   -11 يوجد ال  
  التنفيذيين.

 

 اضافة للتفصيل 

يجب أن تكون التوصية الصادرة عن   2.17 
  بخصوصلجنة الترشيحات واملكافآت  

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  
املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة  

 لهذه السياسة. 
ً
 وفقا

 

 تكرار حذفت

املادة الثالثة:  
مكافآت أعضاء  
 مجلس اإلدارة 

ألعضاء مجلس اإلدارة    ال يجوز  3.2
التصويت على بند مكافآة أعضاء مجلس  

 اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة.
 

 تكرار حذفت 

 18 . 
ً
تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

 .......الخ [ 20للمادة ]
في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح  " و  .

( من نظام 76( من املادة )2فيجب مراعاة أحكام الفقرة )
   "النظام األساس للشركةو الشركات 

 اضافة تفصيل 

حضور   .3.5  بدل  من  تتكون  العينية:  املزايا 
 جلسات املجلس واللجان كاآلتي:

 تعديل صياغة  حذفت

اجتماعات مجلس اإلدارة بدل حضور  3.4.2 
ريال لكل عضو   3.000أواللجان التابعة له قدره 

 . ......... عن كل جلسة 

(   3،000بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه )......أو 
 ثالثة آالف ريال سعودي لكل عضو على كل جلسة يحضرها

 .العضو
ألف ريال سعودي ( مائة 100،000مكافأة سنوية ) (19.2)-

ألعضاء اللجنة املنبقثة عن لجنة مجلس اإلدارة  يجب دفع 
 املكافآت بما بتناسب مع  حضور األعضاء الجتماعات اللجنة.

يجب أن ال يتجاوز املبلغ االجمالي للمكافآت السنوية ألي (19.3)-
خمسئة ألف   ( 500,000عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ )

 ألحكام املادة ) اليةريال سعودي لكل سنة م
ً
(  76كحد أقص ى وفقا

 .من نظام الشركات
 

و تعديل  اضافة 
 بالصياغة 

 املكافآت املتغيرة  (20) املكافآت املتغيرة : .......  
يمكن استخدام آليات املكافآت املتغيرة لتوفير تعويض إضافي  

 ألعضاء مجلس اإلدارة من خالل إحدى الوسائل التالية:
 رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة إلي منحهايتم أسهم -
افقة.   ،خطط تحفيز طويلة األمد -  خاضعة للمو
افقة.  ، خطط تحفيز قصيرة األمد -  خاضعة للمو
على   16.1.3و  16.1.2حيثما يعتمد الحافز املتغير املستخدم في  -

النسبة املئوية لربحية الشركة، ال يجوز تطبيقه على أعضاء  
 املستقلين. مجلس اإلدارة 

للحد تظل املكافأة املتغيرة ألعضاء مجلس اإلدارة خاضعة  -
( أعاله  17.5املشار اليه في الفقرة ) لمكافأت السنويةل األقص ي 

( خمسمائة ألف ريال سعودي  لكل عضو  500.000)والبالغ قدره 
 مجلس إدارة. 

 

 اضافة و تفصيل 

 النفقاتتعويض (21) تعويض املصاريف....  3.7 
سيتم دفع البدالت التالية ألعضاء مجلس اإلدارة لتغطية نفقاتهم 

 املتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات لجان املجلس.  
 

 تعديل صياغة

املادة الرابعة :  
اإلدراة 

 التنفيذية 

يصرف مبلغ مقطوع قدره ثالثة آالف ريال  3.7.1
( ريال سعودي لكل عضو يحضر 3.000)

االجتماع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل 

( الفي ريال سعودي لكل عضو  2000سيتم دفع مبلغ )(. .121.1)  
من أعضاء مجلس اإلدارة  أو إحدى لجان املجلس عندما يتم عقد  

ودية ويصنف ذلك  اجتماع داخل حدود  اململكة العربية السع

 تعديل صياغة
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والتنقالت وخالفه عند حضور اجتماع مجلس 
اإلدارة أو اللجنة التنفيذية خارج مدينة الرياض  

)املركز الرئيس ى للشركة( فى أى مدينة أخرى  
إلى تذكرة سفر درجة  داخل اململكة، باإلضافة 

أولى )ذهاب وعودة( من الرياض إلى املدينة التى  
 سيعقد  فيها اإلجتماع أو ما يعادل قيمتها. 

 يوم واحد  على أنه دفعة ملهمة

يصرف مبلغ مقطوع قدره ثالثة آالف   3.7.2 
( دوالر أمريكي كتعويض عن مصاريف  3.000)

السكن واألكل والتنقالت لكل عضو مجلس 
وخالفه أثناء حضور اجتماع مجلس اإلدارة أو  

اجتماع  اللجنة التنفيذية خارج اململكة عن كل 
باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى )ذهاب  

وعودة( من الرياض إلى املدينة التى  يعقد  فيها  
 االجتماع أو ما يعادل قيمة التذكرة. 

 3000يتم دفع مبلغ ) (. 21.1.2)  
ً
( ثالثة آالف ريال سعودي يوميا

لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو إحدى لجان املجلس 
ع داخل حدود اململكة العربية السعودية.  عندما يتم عقد اجتما

يجب تضمين اليوم السابق واليوم الالحق لالجتماع  في عدد االيام  
 عند  احتساب الدفعة.

 تعديل صياغة

على طلب رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس  3.7.3 
اللجنة التنفيذية عقد اجتماع لجنة املراجعة أو  

مدينة الرياض  لجنة الترشيحات واملكافآت خارج 
أو مشاركة أى من أعضاء لجنة املراجعة أو لجنة  

الترشيحات واملكافآت أو جميعهم فى اجتماع  
مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية خارج مدينة  
الرياض  يعوض  عضو لجنة املراجعة أو لجنة  

الترشيحات واملكافآت عن املصاريف أسوة  
بأعضاء مجلس اإلدارة كما ورد فى الفقرة 

 ( أعاله. 3.7.1)

  حذفت

عن املصاريف املذكورة في التعويضات  .43.7 
( أعاله تصرف مرة 3.7.2( و )3.7.1الفقرات ) 

واحدة إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع فى نفس  
 اليوم واملكان.

يجب دفع تعويضات النفقات املحددة في النقاط  ( 21.1.3)   
عقد أكثر من اجتماع  تم  مرة واحدة فقط إذا 21.1.2و 21.1.1

 واحد في اليوم نفسه وفي  الوقت ذاته. 

 تعديل صياغة

يجب صرف املكافآت الثابتة السنوية  على 3.8 
أساس نسبة حضور العضو  لالجتماعات،  

ويجب صرف املكافآت الثابتة مقابل حضور   
 االجتماعات  لكل إجتماع.

  حذفت

واملكافآت بتحديد  تختص لجنة الترشيحات 4.1.1 
مكافآت وامتيازات العضو املنتدب/املدير العام 

 ومدراء اإلدارات في الشركة. 

تختص لجنة الترشيحات واملكافآت مسؤولة عن ( 22.1.1)  
تحديد مكافآت ومزايا الرئيس التنفيذي للمجموعة وأعضاء  

 اإلدارة التنفيذية.

 تعديل صياغة

 رواتب  4.1.2 
ً
ألحكام  بموجب عقود عمل وفقا

نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية 
 واألنظمة ذات العالقة.

يجب أن تخضع جميع الرواتب املدفوعة وعقود عمل   ( 22.1.2)
أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية لألحكام املنصوص عليها في نظام  

 العمل السعودي واألنظمة ذات الصلة. 

 تعديل صياغة

سلم الرواتب والتعويضات   يتضمن 4.1.3 
للعاملين في الشركة؛ األجر األساس ي والبدالت  

الرئيسية )السكن والنقل( والتأمين الطبي  
ومكافآة نهاية الخدمة والعديد من املزايا  

العينية باإلضافة إلى التعويض على أساس 
افز.    األداء/مخططات الحو

واملزايا األخرى )مثل أن يكون الراتب األساس ي ( يجب 22.1.3)
مزايا السكن، والرعاية الصحية، ومستحقات نهاية الخدمة(  

وجميع البدالت واملزايا األخرى الواردة في سياسة املوارد البشرية 
تنافسية مع الشركات األخرى في املنطقة  لكي تستقطب وتحتفظ  

 باملوظفين وتحفزهم.

 تعديل صياغة

يمكن استخدام آليات  (   22.2.1: )  املكافآت املتغيرة(  22.2)  ان تتضمن اآلتي:املكافآت املتغيرة : يجوز  4.2 
املكافآت املتغيرة لتوفير تعويض إضافي ألعضاء  اإلدارة التنفيذية  

افقة املجلس:   من خالل إحدى الوسائل التالية  ووفقا ملو
 

 تعديل صياغة

 االسهم املمنوحة  4.2.1 
 األجل خطط تحفيزية طويلة  4.2.2
 خطط تحفيزية قصيرة األجل 4.2.3

أسهم يمنحها رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس  ( .22.2.1.1)
 اإلدارة 

 خطط تحفيز طويلة األمد(  22.1.2)
 خطط تحفيز قصيرة األمد ( 22.1.3) 
 خطط تحفيز دورية لالحتفاظ باملوظفين (  22.1.4)

تعديل صياغة و 
 اضافة تفصيليه 
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بمراجعة الخطط ستقوم لجنة الترشيحات واملكافآت (.522.1)
افقة مجلس اإلدارة عليها  التحفيزية املشار إليها أعاله  ويجب مو

 من عملية وضع امليزانية السنوية
ً
  .وستشكل جزءا

يمكن إدخال تعديالت على خطط التحفيز خالل العام  ( .622.1)
افقة مجلس اإلدارة.   املالي ولكن ذلك سيتطلب مو

 
 أرباح  4.2.4 

 مكافآت دورية    4.2.5
  حذفت

يتم سداد مصاريف ونثريات السفر واإلقامة   4.3 
لكبار   -املتعلقة بأداء املسؤوليات والتدريب -

 لسياسة االركاب  املعمول بها في  
ً
التنفيذيين وفقا

 الشركة. 

دفع نفقات السفر واإلقامة املتعلقة بتنفيذ املدراء  ( يتم 22.3.1)
 التنفيذيين ملسؤولياتهم طبقا لسياسة   املوارد البشرية. 

 تعديل صياغة

املادة 
الخامسة: 
 اإلفصاح 

سيتضمن هذا اإلفصاح التفاصيل املتعلقة باملكافآت  ( 24) ال يوجد 
والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  

 من التقرير السنوي الذي 
ً
سيشير إلى  وسيشكل اإلفصاح جزءا

 هذه السياسة. 

 اضافة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ي   |1.15  اإلدارة مجلس 0.1  النسخة
سياسة و معايير العضوية ف 

كة الكيميائية السعودية القابضة   مجلس اإلدارة للشر
 : الشيان تاري    خ 5  من 1 ص

كة الكيميائية السعودية، الحقوق محفوظة     2020الشر

 

 

 1 الفئة: رقم  لوائح الحوكمة الداخلية للشركة  : فئة السياسة

دارة ال مجلس   سياسة و معايير العضوية في : الالئحةاسم 

 لشركة الكيميائية السعودية القابضةل

 .151 : الالئحةرقم 

 م 2018/ 05/ 01م. الدارة:   :اعتماد الالئحةتاريخ 

 م 05/06/2018الجمعية العامة : 

عتماد  ا

 :التعديالت

 م 2020/ 11/ 23م. الدارة : 

 

 

 الحظات امل بعد التعديل  قبل التعديل  رقم املادة 

املادة 

 األولى: 

 (: مقدمة عامة1املادة )

واملعايير   .1 السياسة  هذه  ل أعدت  نظام حكام  وفقا 

م/ رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  وتاريخ   3الشركات 

الساس  28/01/1437 الشركة  ونظام   ، بعد  و هـ 

االطالع على الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة 

املساهمة   بشركات  الخاصة  الشركات  لنظام   
ً
تنفيذا

  املدرجة وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة 

 بالسوق املالية، و 
ً
من الئحة    (22/3واد )أحكام املعمال

السوق  هيئة  مجلس  الصادرة عن  الشركات  حوكمة 

بموجب   السعودية  )  قرار الاملالية  (  2017-16-8رقم 

املوافق  16/05/1438وتاريخ   م  02/2017/ 13هـ 

املادة ) ( من الئحة حوكمة الشركة  41/3مقروءة مع 

 القابضة.   الكيميائية السعودية

السياس .2 هذه  املعاييتنظم  املحددة ة  واالجراءات  ر 

اإلدارة   مجلس  في  الكيميائية   للشركة للعضوية 

 . السعودية

والرئيس  يكون   .3 للشركة  املنتدب  العضو 

تباع ا  املسؤول عن التأكد من     املدير العام/التنفيذي

السياس هذه  تحتويها  التى  واملواد  للبنود  ة الشركة 

 . واملعايير 

 مقدمة عامة   لى: و املادة األ 

نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي حكام  وفقا ل أعدت هذه السياسة واملعايير   .1

م/ الساس  01/1437/ 28وتاريخ    3رقم  الشركة  ونظام   ، على و هـ  االطالع  بعد 

 لنظام الشركات الخاصة بشركات  
ً
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

التسجيل   وقواعد  املدرجة  هيئةاملساهمة  عن  الصادرة  املالية،   واإلدراج  السوق 

 بأحكام املو 
ً
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة   (22/3واد )عمال

هـ  16/05/1438( وتاريخ  2017-16-8رقم )   قرارال السوق املالية السعودية بموجب  

)13/02/2017املوافق   املادة  مع  مقروءة  الشركة  41/3م  حوكمة  الئحة  من   )

 القابضة.  ائية السعوديةالكيمي

ة املعايير واالجراءات املحددة للعضوية في مجلس اإلدارة تنظم هذه السياسالهدف :   .2

 .الكيميائية السعودية القابضة للشركة

كلمتي اضافة 

 الهدف  

وتم  والقابضة

حذف الفقرة 

الخيرة من املادة 

  الحالية

املادة 

 الثانية 

 لعضوية مجلس الدارةاملادة الثانية: الترشيح 

ملن تتوافر    -حسب النظمة والتعليمات -تعلن الشركة   .1

فيهم الشروط عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس  

سنوات،   ثالث  ملدة  للمجلس  الجديدة  للدورة  اإلدارة 

نظام   في  الواردة  والضوابط  للشروط   
ً
وفقا وذلك 

ولوائحهما   املالية  السوق  هيئة  ونظام  الشركات 

ون لقواعد التنفيذية   
ً
ووفقا الساس  الشركة  ظام 

 التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات.

الشركة الترشيحات من املساهمين    يجب أن تتسلم   .2

 قبل ستين يوم
ً
 ي نعقاد الجمعية العامة التا من تاريخ  ا

 سوف ينتخب فيها أعضاء املجلس الجدد.

 :دارةال معايير العضوية في مجلس سياسات و املادة الثانية : 

ُيشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم  .2

نه من ممارسة مهامه بكفاءة  الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم، بم
ّ
ا يمك

اإلدارة   مجلس  أعضاء  انتخاب  عند  العامة  الجمعية  تراعي  أن  على  واقتدار، 

الشخصية   املقومات  وتوافر  بالشركة  والترشيحات  املكافآت  لجنة  توصيات 

واملهنية الالزمة لداء مهامهم بشكل فّعال، ويراعى أن يتوافر في العضو على وجه 

 :معايير وشروطمن  الخصوص ما يلي

أن   .2.1 على  اإلدارة  مجلس  لعضوية  ح 
ُ
الترش في  بالرغبة  كتابي  طلب  تقديم 

 باملرشح وسيرته الذاتية ومؤهالته العلمية والعملية. 
ً
 يشمل تعريفا

على املرشح تقديم بيان بعدد الشركات أو املؤسسات التى يكون املرشح  .2.2

 فيها.
ً
 في مجلس إدارتها أو شريكا

ً
 عضوا

و  استحداث  تم 

سياسات  إضافة 

ومعايير العضوية 

اإلدارة  مجلس  في 

املادة و  مع  دمجها 

من  الخامسة 

الحالية  الالئحة 

في هذه املادة كما 

تحويل  ودمج   تم 

لعضوية  الترشيح 

اإلدارة    في مجلس 

    أدناهةاملادة الثالث
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عدم ملحق  ي .3 حالة  فى  مرشحين  إضافة  اإلدارة    جلس 

 كتمال قائمة املرشحين املقدمة من املساهمين ا

املرشح لعضوية املجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف  أال يكون   .2.3

لعضوية   صالح  غير  أصبح  أو   
ً
مفلسا أو   

ً
معسرا يكون  وأال  والمانة، 

 لي نظام أو تعليمات سارية في اململكة.
ً
 املجلس وفقا

مساهمة   .2.4 شركات  خمس  من  أكثر  عضوية  املجلس  عضو  يشغل  أال 

 مدرجة في السوق املالية في آن واحد.  

يحقق أن   .2.5 بما  يلتزم  وأن  املساهمين،  جميع  اإلدارة  مجلس  عضو  يمثل 

 وليس ما يحقق مصالح املجموعة التي يمثلها أو 
ً
مصلحة الشركة عموما

 التي صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة. 

( أعضاء وهو ما يمثل ثلث أعضاء  3أال يقل عدد العضاء املستقلين عن ) .2.6

.9لشركة تتكون من )املجلس، حيث إن عضوية مجلس إدارة ا
ً
 ( عضوا

يجب أن يتمتع العضو املستقل باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال  .2.7

املادة ) ( 20تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل املنصوص عليها في 

   من الئحة الحوكمة الصادرة من الهيئة.

ملنح  .2.8 تؤهله  قيادية  بمهارات  يتمتع  بأن  وذلك  القيادة:  عل  القدرة 

في  الصال  املمارسات  أفضل  وتطبيق  الداء  تحفيز  إلى  يؤدي  بما  حيات 

على   والقدرة  املهنية  والخالق  بالقيم  والتقيد  الفعالة  اإلدارة  مجال 

 التواصل الفاعل والتفكير والتخطيط االستراتيجي.

املؤهالت، واملهارات، والخبرات: وذلك بأن تتوافر فيه املؤهالت العلمية،   .2.9

املهنية،   والخبرات  واملهارات  التدريب،  ومستوى  املناسبة،  والشخصية 

واملعرفة  واملستقبلية  الحالية  الشركة  بأنشطة  الصلة  ذات  العملية 

 عن  
ً
باإلدارة، أو االقتصاد، أو املحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضال

 الرغبة في التعلم والتدريب.

والقيادية،    القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، .2.10

الفنية   املتطلبات  واستيعاب  القرار،  اتخاذ  في  والسرعة  واإلدارية، 

االستراتيجي   التوجيه  على   
ً
قادرا يكون  وأن  العمل،  بسير  املتعلقة 

 والتخطيط البعيد املدى والرؤية املستقبلية الواضحة.

 على قراءة البيانات والتقارير املا .2.11
ً
لية املعرفة املالية: وذلك بأن يكون قادرا

 وفهمهما.

يعوقه عن ممارسة  .2.12 مانع صحي  لديه  يكون  بأال  اللياقة الصحية: وذلك 

 مهامه واختصاصاته. 

والوالء   .2.13 والمانة  الصدق  بمبادئ  املجلس  لعضوية  املرشح  يلتزم  أن 

والعناية واالهتمام بمصالح الشركة واملساهمين وتقديمها على مصلحته 

 الشخصية،  

عالقة عض .2.14 تكون  بأن  الصدق  مهنية  ويكون  بالشركة عالقة  املجلس  و 

أي  تنفيذ  قبل  مؤثرة  معلومات  أي  عن  للشركة  واإلفصاح  صادقة، 

 صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة، 

في  .2.15 تعارض  على  تنطوي  التي  التعامالت  تجنب  في  الوالء  يتحقق  بينما 

الخاصة  الحكام  ومراعات  التعامل  عدالة  من  التحقق  مع  املصالح 

 رض املصالح الواردة في الئحة الحوكمة،  بتعا

ب .2.16 فتكون  واالهتمام  العناية  ل أما  الكافي  الوقت  الواجبات تخصيص  داء 

 لألحكام   واملسؤوليات
ً
بموجب عضوية املجلس وذلك وفقا إليه    املوكلة 

املالية السوق  ونظام  الشركات  نظام  في  التنفيذية  الواردة   ولوائحهما 

 مة الخرى ذات العالقة. والنظام الساس للشركة والنظ

 ال يقل عمره عن خمس وعشرون ) .2.17
ً
 طبيعيا

ً
(  25أن يكون املرشح شخصا

 لشخصية اعتبارية.
ً
 بصفته الشخصية أو ممثال

ً
 سواء متقدما

ً
 عاما
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ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الولوية في  .2.18

امله  أصحاب  من  املطلوبة  لالحتياجات  لعضوية  الترشيح  املناسبة  ارات 

 مجلس اإلدارة. 

قبل نهاية مدته في مجلس   .2.19 يجب على عضو مجلس اإلدارة أن يستقيل 

أو عجزه   إدارة،  للعمل كعضو مجلس  فقدانه لهليته  في حال  اإلدارة، 

الجهد   أو  الوقت  تخصيص  على  قدرته  عدم  أو  أعماله،  ممارسة  عن 

ت حال  في  أما  املجلس،  في  مهماته  لداء  فيكون الالزمين  املصالح  عارض 

العضو بالخيار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل  

  سنة أو تقديم استقالته.

املادة 

 الثالثة

 مستندات الترشيح   املادة الثالثة: 

 يجب أن تشتمل مستندات الترشيح  على ما يلي: .أ

 سم املرشح رباعيا  .1
ً
 . وتاريخ ميالده  ا

 صورة بطاقة الحوال للمرشح   .2

تشمل  .3 أن  على  االتصال  الجوال  أرقام  رقم 

 والبريد اإللكتروني والهاتف والفاكس. 

4. ( رقم  املالية  السوق  هيئة  بعد 3نموذج   )

 تعبئته.

املرشح   .5 عليها  التى حصل  العلمية  الشهادات 

التعليمية  والجهة  شهادة  كل  على  حصوله  وتاريخ 

 املانحة لها.

املناصب   .6 متضمنة  للمرشح  املهنية  الخبرة 

 . التى شغلها خالل العشرسنوات املاضية

الت .7 والجهات  بالشركات  للمرشح    ي  قائمة 

 عالقة بها أو مصالح. 

املرشح لعضوية مجلس اإلدارة   قاربأقائمة   .8

عن    - الصادرة  الحوكمة  في الئحة  تعريفهم  حسب 

 .  -هيئة السوق املالية وتعديالتها

ل .أ تقديم    لمرشحيمكن   اإلدارة  مجلس  لعضوية 

 : مستندات ترشيحه عن طريق

الرئيس ى  .1 املقر  لعنوان  املسجل  البريد 

 .للشركة

ل  .2 مباشرة  سرالتسليم  الشركة   مين 

 .ستالماوالحصول على مستند 

 

 الترشيح لعضوية مجلس الدارة املادة الثالثة : 

الشروط عن  ملن تتوافر فيهم    -حسب النظمة والتعليمات-تعلن الشركة   .3.1

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الجديدة للمجلس ملدة  

 للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات  
ً
ثالث سنوات وذلك وفقا

 ونظام هيئة السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الساس. 

أشخاص  .3.2 )أو  آخر  شخص  ترشيح  أو  نفسه  ترشيح  مساهم  لكل  يحق 

مال آخر  في رأس  املئوية لحصته  النسبة  على  بناًء  ين( لعضوية املجلس 

 الشركة.

ستين    تلقى الشركة الترشيحات من املساهمين و املرشحين قبليجب أن ت .3.3

 من
ً
 اجتماع الجمعية العامة. يوما

قائمة   .3.4 اكتمال  عدم  حالة  في  مرشحين  إضافة  اإلدارة   ملجلس  يحق 

 املرشحين املقدمة من املساهمين. 

لى املساهمين الذين يقدمون ترشيحاتهم لعضوية مجلس اإلدارة  يجب ع .3.5

إما تقديمها عبر عنوان البريد املسجل للشركة أو تسليمها باليد إلى أمين  

 .أو عن طريق البريد اإللكتروني سر املجلس والحصول على إيصال

 ما يلي: .3.6
ً
 تتضمن وثائق الترشيح التي يجب تقديمها خطيا

 اسم املرشح  .3.6.1
ً
 ريخ ميالده.وتارباعيا

 صورة بطاقة الحوال أوالهوية للمرشح  .3.6.2

اإللكتروني  .3.6.3 والبريد  الجوال  رقم  تشمل  أن  على  االتصال  أرقام 

 والهاتف والفاكس 

 ( بعد تعبئته3نموذج هيئة السوق املالية رقم ) .3.6.4

الشهادات الكاديمية للمرشح، بما في ذلك تاريخ الحصول عليها   .3.6.5

 والجهة التعليمية املانحة لها.

ات املهنية للمرشح، بما في ذلك املناصب التي تقلدها خالل الخبر  .3.6.6

 العوام العشرة املاضية.

 عالقة بها أو مصالح.  لمرشح لالتي  الجهاتقائمة الشركات و  .3.6.7

حسب تعريفهم في    املرشح لعضوية مجلس اإلدارةأقارب  قائمة   .3.6.8

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية 

 . الحقةوتعديالتها ال

واملكافآتتقوم   .3.7 الترشيحات  الشركةبمراجعة  لجنة  الترشيحات   في 

وتحد الذين  ي املقدمة  املرشحين  اإلدارةد  ملجلس  تتضمنهم   توص ي   بأن 

وذلك  قائمة   في  املرشحين  عليه  املنصوص  التاريخ  من  أسبوعين  خالل 

 ( من هذه املادة. 3.2الفقرة )

املواد تم   دمج 

والثالثة  الثانية 

هذه  في  والرابعة 

لتصبح  املادة 

 مادة واحدة 

املادة 

 الرابعة

          مراجعة الترشيحات  املادة الرابعة: 

واملكافت  الترشيحات  لجنة  الشركة  ت آقوم  بمراجعة   في 

و  املقدمة  اليحدت الترشيحات  املرشحين  توص ي  د  لذين 

 تصويت الجمعية العامة على املرشحين  املادة الرابعة : 

اإلدارة  .4.1 مجلس  اعتمد  من  على  العامة  الجمعية  في  التصويت  يقتصر 

النظامية  املتطلبات  بعد استيفائهم لجميع  ترشيحهم لعضوية املجلس 

 والشروط الواردة في هذه السياسة.

املادة  حلت 

من  السادسة 

الحالية  الالئحة 

املادة  محل 
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وذلك خالل      تتضمنهم قائمة املرشحينملجلس اإلدارة بأن  

فى   املحدد  التاريخ  من  )أسبوعين  من  2الفقرة  املادة ( 

 .  الثانية أعاله 

نظام  .4.2 بحسب  له  يحق  الذي  االعتبارية،  الصفة  ذى  للشخص  يجوز  ال 

اختيار  على  التصويت  اإلدارة،  مجلس  فى  له  ممثلين  تعيين  الشركة 

  املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة. 

 الرابعة منها 

املادة 

 ةالخامس

ح للعضوية املادة الخامسة:
ُ

       اشتراطات ومعايير الترش

ح   .1
ُ
الترش في  بالرغبة  كتابي  طلب  تقديم 

  
ً
لعضوية مجلس اإلدارة على أن يشمل تعريفا

العلمية  ومؤهالته  الذاتية  وسيرته  باملرشح 

 والعملية  

املؤسسات  .2 أو  الشركات  بعدد  بيان  تقديم 

رشح عضوا في مجلس إدارتها أو 
ُ
التى يكون امل

 فيها. 
ً
 شريكا

يجب اال يشغل املرشح عضوية مجلس إدارة  .3

في أكث ر من خمس شركات مساهمة مدرجة 

 وقت واحد.  

 أن أو مصلحة أي للمرشح يكون  ال أن  يجب  .4

 منافسة شأنه من عمل  أي في يشترك

 نظام أحكام حسب  نشاطها في الشركة

 .الشركات

جميع  .5 اإلدارة  مجلس  عضو  يمثل  أن  يجب 

مصلحة  يحقق  بما  يلتزم  وأن  املساهمين 

املجموعة  يحقق مصحلة  ما  وليس  الشركة 

في  تعيينه  على  صوتت  التى  أو  يمثلها  التى 

 مجلس اإلدارة. 

املهام   .6 لداء  الكافي  الوقت  تخصيص  يجب 

عضوية  بموجب  إليه  املوكلة  والعمال 

 املجلس 

 

 : انتخاب أعضاء املجلس وإنهاء عضويتهم:  خامسةاملادة ال

تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة ملدة ثالث سنوات على  .5.1

 النحو املنصوص عليه في النظام الساس ي للشركة.  

اإلدارة  .5.2 مجلس  عضو  انتخاب  إعادة  يجوز  سنوات،  الثالث  فترة  انتهاء  عند 

 لفترة جديدة. 

أو   جميع أعضاء مجلس اإلدارة  عزل تتمتع الجمعية العامة العادية بصالحية  .5.3

املادة   لحكام   
ُ
وفقا اإلدارة  مجلس  من  محددين  نظام    68/3أعضاء  من 

 الشركات.

(  70/1في حالة وجود شاغر في املجلس، يجوز للمجلس، وفًقا لحكام املادة ) .5.4

من نظام الشركات، تعيين عضو مؤقت مللء املنصب الشاغر. يجب إخطار  

ل من تاريخ التعيين. ثم ( أيام عم5وزارة التجارة وهيئة السوق املالية خالل )

ُيعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل 

 العضو الجديد املدة املتبقية لسلفه. 

إذا كان عدد أعضاء مجلس اإلدارة الذين يمكنهم حضور اجتماعات املجلس   .5.5

( للمادة   
ً
فوفقا ثالثة،  من  الس70/2أقل  والنظام  الشركات  نظام  من  اس ي  ( 

( غضون  في  عادية  عمومية  جمعية  عقد  يجب  النتخاب 60للشركة،   
ً
يوما  )

العدد الالزم من أعضاء مجلس اإلدارة. ال يجوز لألعضاء املتبقين اتخاذ أي  

 قرار آخر بشأن الشركة حتى يتم عقد الجمعية العامة. 

يجوز للجمعية العامة بناء على توصية املجلس إنهاء عضوية العضو  الذي   .5.6

 .دون سبب مشروع ( اجتماعات متتالية للمجلس3تغيب عن حضور )

 :تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة  بأي مما يلي .5.7

 انتهاء مدة املجلس أو االستقالة أو الوفاة أو العزل بقرار من الجمعية العامة  .5.7.1

 اإلدانة في جريمة مخلة بالشرف والمانة  .5.7.2

 لي نظام أو  إذا ُحكم بإفالسه أو أصبح غير صالًح لعضوية امل .5.7.3
ً
جلس وفقا

 .تعليمات سارية في اململكة

  عند انتهاء عضوية مجلس اإلدارة لي سبب من السباب، يجب على الشركة .5.8

 للمدد النظامية-
ً
 إخطار هيئة السوق املالية موضحة السباب. -وفقا

استحدا  ث تم 

انتخاب  مادة 

املجلس  أعضاء 

عضوياتهم  وانهاء 

املادة  لتصبح 

وتم  الخاسمة 

املادة  دمج 

الحالية  الخامسة 

الثانية  املادة  في 

 املعًدلة 

املادة 

 السادسة 

 تصويت الجمعية العامة على املرشحين   :  السادسة  املادة  

من  .1 على  العامة  الجمعية  في  التصويت  يقتصر 

املجلس   لعضوية  ترشيحهم  اإلدارة  اعتمد مجلس 

النظامية   املتطلبات  لجميع  استيفائهم  بعد 

 الواردة في هذه السياسة. والشروط 

الذي  .2 االعتبارية،  الصفة  ذى  للشخص  يجوز  ال 

يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له فى 

املرشحين   اختيار  على  التصويت  اإلدارة،  مجلس 

 لعضوية مجلس اإلدارة 

 انتهاء العضوية املادة السابعة: 

 تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة  بأي مما يلي:

 مدة املجلس أو االستقالة أو الوفاة أو العزل بقرار من الجمعية العامة انتهاء  .1

 اإلدانة في جريمة مخلة بالشرف والمانة  .2

 لي نظام أو تعليمات  .3
ً
إذا ُحكم بإفالسه أو أصبح غير صالًح لعضوية املجلس وفقا

 سارية في اململكة 

 

املادة  تحويل  تم 

السادسة الحالية 

الرابعة  املادة  إلى 

السي اسة في 

وتم  املعًدلة 

املادة  تحويل 

الحالية سابعة  ال

املادة  لتكون 

في  السادسة 

 املعًدلة 

املادة 

 : السابعة

 انتهاء العضوية املادة السابعة: 

 تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة  بأي مما يلي:

العزل  .1 أو  الوفاة  أو  االستقالة  أو  املجلس  مدة  انتهاء 

 بقرار من الجمعية العامة

 اإلدانة في جريمة مخلة بالشرف والمانة .2

لعضوية   .3 صالًح  غير  أصبح  أو  بإفالسه  ُحكم  إذا 

 :ختاميةأحكام املادة السادسة: 

 لقرار اعتمادها من  .6.1
ً
 الجمعية العامة.تكون هذه الالئحة نافذة وفقا

هذه   .6.2 السابقة  السياسةتحل  النسخة  السياسة  محل   عتمدة   من 
ُ
امل

بتاريخ اإلدارة  مجلس  قرار  الجمعية 01/05/2018  بموجب  وقرار  م 

 م. 05/06/2018 العامة العادية الثانية والعشرون بتاريخ

املادة  تحويل  تم 

الحالية  السابعة 

املادة  إلى 

أعاله  السادسة 

وتم  املعًدلة  في 

املادة  تحويل 

لتكون  الثامنة 



 

 
 

 

كة 0.1النسخة      |1.15 لوائح الحوكمة الداخلية للشر
 تاري    خ الشيان:  5من   5ص 

كة الكيميائية السعودية،   رسي 2020الحقوق محفوظة  الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لي نظام أو تعليمات سارية في اململكة
ً
 املجلس وفقا

 

في حالة وجود أي تضارب بين أحكام هذه الالئحة وأحكام الئحة حوكمة   .6.3

القابضة    الكيميائية  الشركة الشركات والئحة  السعودية  حوكمة 

 الصادرة عن مجلس   هيئة السوق املالية، تسود أحكام هذه الخيرة. 

تعديل   .6.4 الالئحة  على  أي  العامة  يكون  هذه  الجمعية  من  قرار  بموجب 

للشركة، وفى حالة عدم حدوث تعديالت تشريعية أو فى سياسة الشركة  

تقويمها   املراجعة   لجنة  على  يجب  السياسة   هذه  تعديل  تتطلب 

 جعتها بعد ثالث سنوات من تاريخ إعتمادها.ومرا

 املادة السابعة 

 

 

املادة 

 : الثامنة

 املادة الثامنة: أحكام ختامية 

اعتمادها  .1 لقرار   
ً
وفقا نافذة  السياسة  هذه  تكون 

 من الجمعية العامة. 

2.   

ت  .3 أي  يكون  أن  بموجب هذلعديل  يجب  الالئحة  ه 

، وفى حالة عدم  الجمعية العامة للشركةرار من  ق

الشركة  سياسة  فى  أو  تشريعية  تعديالت  حدوث 

تعديل   السياسة  تتطلب  لجنة    هذه  على  يجب 

عد ثالث سنوات من  ومراجعتها ب تقويمها    املراجعة  

 تاريخ إعتمادها.  

 

             تم تحويلها إلى  

السابعة  املادة 

 أعاله

 


