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  :مقدمة عامة لى: و املادة ال  .1

هـ ، ونظام الشركة  1437/ 01/ 28وتاريخ  3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ حكام وفقا ل أعدت هذه السياسة واملعايير 

 لنظام الشركات الخاصة بشركات و الساس 
ً
املساهمة املدرجة بعد االطالع على الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 بالسوق املالية، و  وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة
ً
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  (3/ 22واد )أحكام املعمال

وافق  16/05/1438( وتاريخ  2017-16-8رقم )  قرار المجلس هيئة السوق املالية السعودية بموجب   م مقروءة مع  02/2017/ 13هـ امل

 القابضة.  ( من الئحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية3/ 41املادة )

 الهدف:  .1.1

 .الكيميائية السعودية القابضة للشركةة املعايير واالجراءات املحددة للعضوية في مجلس اإلدارة السياستنظم هذه 

 :معايير العضوية في مجلس إدارة الشركةاملادة الثانية :  .2

وافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم، بما  ُيشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تت

واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة  نه من ممارسة مهامه بكفاءة 
ّ
يمك

وافر املقومات الشخصية املكافآت والترشيحات بالشركة  وافر في العضو وت واملهنية الالزمة لداء مهامهم بشكل فّعال، ويراعى أن يت

 : من معايير وشروط على وجه الخصوص ما يلي

 باملرشح وسيرته الذاتية ومؤهالته العلمية  .2.1
ً
ح لعضوية مجلس اإلدارة على أن يشمل تعريفا

ُ
تقديم طلب كتابي بالرغبة في الترش

 والعملية.

 فيها. .2.2
ً
 في مجلس إدارتها أو شريكا

ً
 على املرشح تقديم بيان بعدد الشركات أو املؤسسات التى يكون املرشح عضوا

 أو أصبح غير  .2.3
ً
 أو مفلسا

ً
أال يكون املرشح لعضوية املجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والمانة، وأال يكون معسرا

 لي نظام أو تعليم
ً
 ات سارية في اململكة.صالح لعضوية املجلس وفقا

 أال يشغل عضو املجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق املالية في آن واحد.  .2.4

 وليس ما يحقق مصالح املجموعة  .2.5
ً
أن يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموما

 . جلس اإلدارةالتي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في م

ثلث أعضاء املجلس، حيث إن عضوية مجلس إدارة الشركة   ( أعضاء وهو ما يمثل3أال يقل عدد العضاء املستقلين عن ) .2.6

.9تتكون من )
ً
 ( عضوا

يجب أن يتمتع العضو املستقل باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل املنصوص  .2.7

   ( من الئحة الحوكمة الصادرة من الهيئة.20املادة )عليها في 

القدرة عل القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز الداء وتطبيق أفضل  .2.8

خطيط ير والتاملمارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم والخالق املهنية والقدرة على التواصل الفاعل والتفك

 االستراتيجي.

وافر فيه املؤهالت العلمية، واملهارات املهنية، والشخصية املناسبة، ومستوى  .2.9 املؤهالت، واملهارات، والخبرات: وذلك بأن تت

املحاسبة،  التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية واملستقبلية واملعرفة باإلدارة، أو االقتصاد، أو 

 عن الرغبة في التعلم والتدريب.أو القانو 
ً
 ن، أو الحوكمة، فضال

وافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، واإلدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب  .2.10 القدرة على التوجيه: وذلك بأن تت

 على التوجيه االسترات
ً
املدى والرؤية املستقبلية   يجي والتخطيط البعيداملتطلبات الفنية املتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادرا

 الواضحة.

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

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

أن يلتزم املرشح لعضوية املجلس بمبادئ الصدق والمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة واملساهمين وتقديمها  .2.13

 على مصلحته الشخصية، 
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ركة عالقة مهنية صادقة، واإلفصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل ويكون الصدق بأن تكون عالقة عضو املجلس بالش .2.14

 تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة، 

بينما يتحقق الوالء في تجنب التعامالت التي تنطوي على تعارض في املصالح مع التحقق من عدالة التعامل ومراعات الحكام  .2.15

 واردة في الئحة الحوكمة، الخاصة بتعارض املصالح ال

املوكلة إليه بموجب عضوية املجلس  داء الواجبات واملسؤولياتتخصيص الوقت الكافي ل أما العناية واالهتمام فتكون ب .2.16

 لألحكام
ً
والنظام الساس للشركة والنظمة  ولوائحهما التنفيذية الواردة في نظام الشركات ونظام السوق املالية وذلك وفقا

 العالقة.  الخرى ذات

 ال يقل عمره عن خمس وعشرون ) .2.17
ً
 طبيعيا

ً
 25أن يكون املرشح شخصا

ً
 بصفته الشخصية أو ممثال

ً
 سواء متقدما

ً
( عاما

 لشخصية اعتبارية.

ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الولوية في الترشيح لالحتياجات املطلوبة من أصحاب املهارات  .2.18

 املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. 

يجب على عضو مجلس اإلدارة أن يستقيل قبل نهاية مدته في مجلس اإلدارة، في حال فقدانه لهليته للعمل كعضو مجلس  .2.19

املجلس، أما في  لالزمين لداء مهماته في إدارة، أو عجزه عن ممارسة أعماله، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد ا

  املصالح فيكون العضو بالخيار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته.حال تعارض  

  الترشيح لعضوية مجلس اإلدارةاملادة الثالثة :  .3

وافر فيهم الشروط عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة  -حسب النظمة والتعليمات-تعلن الشركة  .3.1 ملن تت

 للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات ونظام هيئة السوق املالية  
ً
الجديدة للمجلس ملدة ثالث سنوات وذلك وفقا

 ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الساس. 

لحصته  ( لعضوية املجلس بناًء على النسبة املئوية آخرين أشخاصأو )آخر شخص ترشيح يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو  .3.2

 أس مال الشركة.ر  في

 من قبل و املرشحين تلقى الشركة الترشيحات من املساهمينيجب أن ت .3.3
ً
 الجمعية العامة. اجتماع  ستين يوما

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

الذين يقدمون ترشيحاتهم لعضوية مجلس اإلدارة إما تقديمها عبر عنوان البريد املسجل للشركة أو   رشحينيجب على امل .3.5

 .أو عن طريق البريد اإللكتروني والحصول على إيصال سر املجلستسليمها باليد إلى أمين 

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

 اسم املرشح  .3.6.1
ً
 ميالده.وتاريخ رباعيا

 صورة بطاقة الحوال أوالهوية للمرشح .3.6.2

 أرقام االتصال على أن تشمل رقم الجوال والبريد اإللكتروني والهاتف والفاكس .3.6.3

 .( بعد تعبئته3نموذج هيئة السوق املالية رقم ) .3.6.4

 الشهادات الكاديمية للمرشح، بما في ذلك تاريخ الحصول عليها والجهة التعليمية املانحة لها. .3.6.5

 املاضية. ةالخبرات املهنية للمرشح، بما في ذلك املناصب التي تقلدها خالل العوام العشر  .3.6.6

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

حسب تعريفهم في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة  املرشح لعضوية مجلس اإلدارةأقارب قائمة  .3.6.8

 . السوق املالية وتعديالتها الالحقة

توص ي ملجلس اإلدارةبأن د املرشحين الذين يالترشيحات املقدمة وتحد في الشركةبمراجعة لجنة الترشيحات واملكافآتتقوم  .3.7

 ( من هذه املادة. 3.2في الفقرة ) املنصوص عليهخالل أسبوعين من التاريخ املرشحين وذلك قائمة  تتضمنهم

 تصويت الجمعية العامة على املرشحين : املادة الرابعة .4
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يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من اعتمد مجلس اإلدارة ترشيحهم لعضوية املجلس بعد استيفائهم لجميع  4.1

 املتطلبات النظامية والشروط الواردة في هذه السياسة.

ال يجوز للشخص ذى الصفة االعتبارية، الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له فى مجلس اإلدارة، التصويت  4.2

  على اختيار املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة. 

 :ويتهمعضنهاء وإأعضاء املجلس انتخاب :  خامسةاملادة ال .5

تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة ملدة ثالث سنوات على النحو املنصوص عليه في النظام الساس ي  5.1

 للشركة.  

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

 لحكام    جميع أعضاء مجلس اإلدارة  عزل تتمتع الجمعية العامة العادية بصالحية   5.3
ُ
أو أعضاء محددين من مجلس اإلدارة وفقا

 من نظام الشركات. 68/3املادة 

ا لحكام املادة ) 5.4
ً
مللء  ، تعيين عضو مؤقت( من نظام الشركات70/1في حالة وجود شاغر في املجلس، يجوز للمجلس، وفق

ل من تاريخ التعيين. ثم ُيعرض هذا التعيين ( أيام عم5. يجب إخطار وزارة التجارة وهيئة السوق املالية خالل )املنصب الشاغر

 ، ويكمل العضو الجديد املدة املتبقية لسلفه. لعامة العادية في أول اجتماع لهاعلى الجمعية ا

 ، فوفقإذا كان عدد أعضاء مجلس اإلدارة الذين يمكنهم حضور اجتماعات املجلس أقل من ثالثة 5.5
ً
نظام ( من 70/2للمادة ) ا

 ال 60عمومية عادية في غضون )  ، يجب عقد جمعيةوالنظام الساس ي للشركةالشركات  
ً
أعضاء من    نتخاب العدد الالزم( يوما

 .امةمجلس اإلدارة. ال يجوز لألعضاء املتبقين اتخاذ أي قرار آخر بشأن الشركة حتى يتم عقد الجمعية الع

 ( اجتماعات متتالية للمجلس3عن حضور )  الذي تغيب    املجلس إنهاء عضوية العضو وصية  بناء على ت  يجوز للجمعية العامة 5.6

 .دون سبب مشروع

 :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 تعليمات سارية في اململكةإذا ُحكم بإفالسه أو أصبح غير  5.7.3
ً
 .صالًح لعضوية املجلس وفقا

 للمدد النظامية-  ، يجب على الشركةمجلس اإلدارة لي سبب من السبابعند انتهاء عضوية   5.8
ً
إخطار هيئة السوق املالية   -وفقا

 .السباب موضحة

 انتهاء العضوية : السادسةاملادة  .6

 اإلدارة  بأي مما يلي:تنتهي عضوية عضو مجلس 

 . انتهاء مدة املجلس أو االستقالة أو الوفاة أو العزل بقرار من الجمعية العامة .6.1

 .اإلدانة في جريمة مخلة بالشرف والمانة .6.2

 لي نظام أو تعليمات سارية في اململكة .6.3
ً
 .إذا ُحكم بإفالسه أو أصبح غير صالًح لعضوية املجلس وفقا

 :ختاميةأحكام املادة السابعة:  .7

 لقرار  هذه الالئحة تكون  .7.1
ً
 الجمعية العامة. اعتمادها مننافذة وفقا

 ا من السياسة سابقةال النسخة محل  السياسة ههذتحل  .7.2
ُ
م وقرار  01/05/2018 بتاريخ مجلس اإلدارةعتمدة بموجب قرار مل

 . م05/06/2018 الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون بتاريخ

والئحة السعودية القابضة  الكيميائية حوكمة الشركةالئحة وأحكام الالئحة في حالة وجود أي تضارب بين أحكام هذه  .7.3

 .ةالخير هذه ، تسود أحكام هيئة السوق املالية  رة عن مجلس حوكمة الشركات الصاد

بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة، وفى حالة عدم حدوث تعديالت تشريعية أو فى يكون هذه الالئحة على أي تعديل  .7.4

سياسة الشركة تتطلب تعديل هذه السياسة  يجب على لجنة املراجعة  تقويمها ومراجعتها بعد ثالث سنوات من تاريخ 

 إعتمادها.

 


