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

سياسة عضوية مجلس اإلدارة
الهدف:
تهدف هذه السييييييياسييييييية ل تحديد المعايير واإلجراءات المنظمة لعضييييييوية مجلس اإلدارة ،والتي تم
تطويرها لتعزز قدرة الشيييييير ة عل تحقيق أهدافها ،وتنمية أعمالها واسييييييتدامتها ،ولتحقيق االلتزام
بالمتطلبات النظامية والتعليمات ذات العالقة.

القواعد المنظمة لعضوية مجلس االدارة:
في ضييييوء ام اام المنظمة لعضييييوية مجلس اإلدارة والمنصييييوي عليها في ظام الشيييير ات ،والئحة
و مة الشر ات ،تاون معايير و جراءات عضوية مجلس اإلدارة ما يلي:
أوالً :معايير العضوية في مجلس االدارة
 oأن ياون لدى المرشح لمام جيد بأ شطة الشر ة وأعمالها والمخاطر التي تواجهها.
 oأن ياون لدى المرشح سجالً من الخبرات ذات العالقة بأعمال الشر ة ،ومعرفة سابقة في
مجال دارة الشر ات.
 oأن ياون لدى المرشح تأهيل جامعي ،و لمام بالجوا ب المالية والمحاسبية.
 oأال ياون قد صييييدر بحق المرشييييح ام بارتااب عمل ُمخل بالشييييرف أو امما ة أو مخال
لأل ظمة واللوائح في المملاة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 oأال ياون ترشيحه مخالفا ً لأل ظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
 oااللمام باللغة العربية واال جليزية.
ثا يا :جراءات الترشح لعضوية مجلس االدارة
 عل من يرغب في الترشييييييح لعضييييييوية مجلس اإلدارة ،ويحقق المعايير المشيييييييار لي ها ،ت با
اإلجراءات التالية:
o

مال موذج هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس اإلدارة.

 oتقديم طلب الترشييييح خالل المدة المحددة في اعالن الشيييير ة عن فتح باب الترشييييح لعضييييوية
مجلس اإلدارة ،عل أن يرفق بطلب الترشيييح جميل الوثائق المحددة في اإلعالن المشيييار ليه،
ومنها سيرة المرشح الذاتية ،وجميل الوثائق وال شهادات المؤيدة لما ورد فيها باللغة العربية،
والمصدقة من الجهات الرسمية.
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 oاإلقرار بأ ه عل اسييييتعداد للقيام بواجباته ومسييييؤولياته ،وتخصيييييو الوقك الاافي لحضييييور
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التي ياون عضيييوا ً فيها ،وأ ه سيييوف يؤدي مهام العضيييوية
باستقاللية تامة ،وبما يحقق مصالح الشر ة.
 oاإلقرار بأ ه لم يسييييييبق ادا ته بعمل ُمخل بالشييييييرف أو امما ة أو مخال لأل ظمة واللوائح في
المملاة العربية السيييعودية أو في أي بلد آخر ،و ذا ثبك خالف ذلك فسييييتم اسيييقاط ترشييييحه أو
عضييويته في المجلس واللجان التي يشييغل عضييويتها ،ما يجوز للشيير ة أن تطالبه بالتعوي
المناسب.
 oاإلقرار بأ ه مسيييييتوفي لمعايير العضيييييوية الواردة أعاله ،و ذا ثبك خالف ذلك فسييييييتم اسيييييقاط
ترشيحه أو عضويته في المجلس واللجان التي يشغل عضويتها ،ما يجوز للشر ة أن تطالبه
بالتعوي

المناسب.

النفاذ:
 تاون هذه السياسة افذة من تاريخ قرارها من الجمعية العامة العادية وتقل مسؤولية تطبيقها
عل مجلس اإلدارة.
 يقوم مجلس اإلدارة – وبمسييا دة لجنة المااف ت والترشيييحات  -بمراجعة هذه السييياسيية بشييال
دوري للتييأ ييد من مالءمتهييا للتغيرات التي قييد تطرأ عل طبيعيية أعمييال الشيييييير يية وأهييدافهييا
االستراتيجية ،والتشريعات والتنظيمات ذات العالقة ،والتوصية للجمعية العامة بخصوصها.
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