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المادة األولى :الغرض
تهدف هذه الالئحة الى تنظيم عمل مجلس اإلدارة من خالل تحديد كيفية مباشرررررررته لمهامه ومسررررررؤولياته ،وتحديد
وظائف الهيكل التنظيمي لمجلس اإلدارة ومهامها وآلية عملها وفقا ً لنظام الشركات ،والضوابط واإلجراءات التنظيمية
الصررادرة تنفيذا ً لنظام الشررركات الخاصررة بالشررركات المسرراهمة المدرجة ،والئحة حوكمة الشررركات الصررادرة عن هي ة
السرررول المالية ،والنظام األسررراسررري للشرررركة و يرها من األنظمة ذات العالقة ،باإلضرررافة إلى المبادئ والممارسرررات
الرشيدة لحوكمة الشركات.

المادة الثانية :تشكيل المجلس
 يتولى إدارة الشرررررركة مجلس إدارة مكون من تسرررررعة أعضررررراء يراعى فيهم توافر الخبرات الال مة إلدارة أعمال
الشررركة ،منهم خمسررة أعضرراء يرشررحهم صررندول االسررتثمارات العامة يمثلون حصررة الحكومة ،من بينهم رئيس
مجلس اإلدارة و نا ئب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنف يذي -بح يث يكون متفر ا ً وي حل م حل رئيس المجلس
عند يابه-تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
 إذا شرررغر مركح أحد أعضررراء المجلس من ير ممثلي الحكومة فلمجلس اإلدارة أن يعين عضررروا ً مؤقتا ً في المركح
الشررا ر دون النظر للترتيب في الحصررول على األصرروات على أن يعرض هذا التعيين المؤقا على الجمعية العامة
العادية في أول اجتماع لها  ،أما اذا شررررغر مركح احد أعضرررراء مجلس اإلدارة ممثلي الحكومة فلمجلس اإلدارة أن
يعين عضررروا ً مؤقتا ً في المركح الشرررا ر بناء على ترشررريح من صرررندول االسرررتثمارات العامة على أن يعرض هذا
التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها  ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .أما إذا قَ َّل عدد أعضاء
المجلس عن ثالثة ( )3أعضررراء فيجب أن تدعى الجمعية العامة العادية خالل سرررتين ( )60يوما ً النتخاب العـرررررررردد
الال م من األعضاء.
 يعين مجلس االدارة أمينا ً عاما ً له على أن يحقق الشرررررروا الواجب توافرها في أمين سرررررر المجلس والمحددة في
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هي ة السول المالية.
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المادة الثالثة :مهام ومسؤوليات المجلس
يباشرررر مجلس اإلدارة مسرررؤولياته في ضررروء األحكام المنظمة لذلك والمنصررروي عليها في نظام الشرررركات ،والئحة
حوكمة الشررركات ،والضرروابط واإلجراءات التنظيمية الصررادرة تنفيذا ً لنظام الشررركات الخاصررة بالشررركات المسرراهمة
المدرجة ،ونظام الشركة األساس ،ومنها ما يلي:
أوالً :السياسات واإلجراءات العامة
وضررق قواعد حوكمة خاصررة بالشررركة بنا ًء على األنظمة ذات العالقة ،ووض رق السررياسررات التي تضررمن التحام
الشررركة باألنظمة واللوائح ،وتعح قدرتها في النمو واالسررتدامة ،واالشررراف على تنفيذها ،ومراجعتها بشرركل
دوري .ومن تلك السياسات على سبيل المثال:
 وضق سياسة ،وإجراءات إدارة المخاار الشاملة ومراجعتها بشكل دوري.
 وضق سياسة واضحة بشأن تو يق أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة.
 وضق سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمسرراهمين ويشررمل ذلك إسرراءة اسررتخدام أصررول الشررركة ومرافقها ،وإسرراءة
التصرف الناتج عن التعامالت مق األشخاي ذوي العالقة.
 وضق سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضق التنفيذ
بعد إقرار الجمعية العامة لها.
 وضق سياسة اإلفصاح التي تضمن التحام الشركة بالقواعد المنظمة لإلفصاح عن األحداث الجوهرية.
 وضق سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة.
 وضررق سررياسررة تنظم العالقة مق أصررحاب المصررالح من أجل حمايتهم وحفح حقوقهم ،ويجب أن تغطي هذه
السياسة -بوجه خاي -اآلتي:
 oإجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم واإلبالغ عن الممارسات المخالفة.
 oآليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.
 oآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
 oآليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مق العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة
بهم.
 oقواعد السررلوك المهني للمديرين والعاملين في الشررركة بحيث تتوافق مق المعايير المهنية واألخالقية
السررررليمة وتن ل
ظم العالقة بينهم وبين أصررررحاب المصررررالح ،على أن يضررررق مجلس اإلدارة آليات مراقبة
تطبيق هذه القواعد وااللتحام بها.
 تحديد الصالحيات التي يفوضها المجلس للرئيس التنفيذي ،وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.
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 التأكد من وضررررق إجراءات لتعريف أعضرررراء مجلس اإلدارة الجدد بعمل الشررررركة تتضررررمن البرنامج التعريفي
الشامل لعضو مجلس اإلدارة الجديد ،واعتماد برنامج التطوير المستمر ألعضاء المجلس.
 وضق اآلليات الال مة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا ً.
ثانياً :أنظمة الرقابة الداخلية
 وضق أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واالشراف العام عليها ،والمراجعة السنوية لفاعليتها.
 التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 اعتماد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة.
 يحدد مجلس اإلدارة نطال تقرير وحدة إدارة المراجعة الداخلية وفق األنظمة ذات العالقة.
ثالثاً :الخطط االستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة
 وضرررررق األهداف الرئيسرررررة ،والخطط االسرررررتراتيجية للشرررررركة ومراجعتها ،ومعايير قياس األداء الشرررررامل في
الشركة ،واالشراف العام على تنفيذها.
 إقرار خطط العمل الرئيسة والميحانيات السنوية ،والتأكد من وجود الموارد المالية والبشرية الال مة لتحقيق
استراتيجية الشركة وأهدافها .
 تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واألهداف المالية ،واإلشراف العام على النفقات الرأسمالية الرئيسة،
وتملك األصول والتصرف بها.
 وضق الهيكل التنظيمي التنفيذي الذي يعح قدرة الشركة في تحقيق أهدافها ،ومراجعته بشكل دوري.

المادة الرابعة :صالحيات مجلس اإلدارة
مق مراعاة اختصرراصررات الجمعية العامة ،يتولى مجلس إدارة الشررركة جميق الصررالحيات والسررلطات الال مة إلدارتها.
وتظل المسرررررؤولية النهائية عن الشرررررركة على المجلس حتى وإن شررررركل لجانا ً أو فوض جهات أو أفراد آخرين للقيام
ببعض أعماله ،وفي جميق األحوال ال يجو لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو ير محدد المدة.

المادة الخامسة :الصالحيات المفوضة للرئيس التنفيذي
يفوض مجلس اإلدارة بعض صالحياته للرئيس التنفيذي إلدارة أعمال ال شركة اليومية ورئاسة العاملين فيها ،وتنفيذ
سررياسرراتها ،وخططها االسررتراتيجية .ويتم تحديد تلك الصررالحيات بموجب وثيقة تفويض الصررالحيات التي تُعتمد بقرار
من مجلس اإلدارة.

6

الئحة عمل مجلس اإلدارة

لوائح عمل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

المادة السادسة :ضوابط عمل المجلس
أوالً :اختصاصات رئيس المجلس ونائبه واألمين العام
 يتولى رئيس المجلس المهام المنصوي عليها في األنظمة ذات العالقة ومنها ما يلي:
 oقيادة مجلس اإلدارة نحو تحقيق أهدافه ،والعمل على تعحيح فاعليته.
 oتمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والجهات الرسمية األخرى والتوقيق عنها.
 oاإلشررررررراف على إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ،والتأكيد على مشرررررراركة أعضرررررراء المجلس
والرئيس التنفيذي في تحديد مواضيق اجتماعات المجلس وتوقيتها.
o

توجيه الدعوة لعقد اجتماعات المجلس ورئاسرررررتها ،مق تحديد وقا وتاريخ ومكان االجتماع ،وذلك
بعد التنسيق مق أعضاء المجلس.

 oضمان أن تكون الموضوعات المعروضة على المجلس مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المجلس من
اتخاذ القرارات بخصوصها.
 oتعحيح قيام األعضرررررراء بالمشرررررراركة الفعالة في اجتماعات المجلس من خالل دراسررررررة الموضرررررروعات
المطروحة على جدول أعمال اجتماعاته ومناقشرررتها ،وبإبداء آرائهم بالشررركل الذي يسرررهم في تحقيق
أهداف الشركة.
 oالتأكد من توافر الوقا الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع المجلس.
 oضررررمان سررررهولة وصررررول األعضرررراء لقاعدة بيانات أعمال المجلس التي تتضررررمن على سرررربيل المثال
الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ،ومحاضر اجتماعاته ،وقراراته السابقة.
 oضمان أن تكون قرارات المجلس مبنية على أساس معرفي مكتمل.
 oالموافقة على مسرررودة قرار التمرير على أعضررراء مجلس اإلدارة في ضررروء ما ورد في الفقرة (ثالثاً)
في هذه المادة.
 oالتأكد من وجود قنوات للتواصل مق المساهمين وايصال آرائهم لمجلس اإلدارة.
 oضمان االلتحام بالئحة عمل مجلس اإلدارة.
 oعقد لقاءات بصفة دورية مق أعضاء مجلس اإلدارة ير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في
الشركة.
 oعرض الملحوظات المقدمة من أحد أعضاء مجلس اإلدارة على مجلس اإلدارة.
 oاالشراف على وضق الترتيبات الال مة إلجراء التقييم الدوري ألداء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة.
 يتولى نائب رئيس مجلس االدارة القيام بمهام رئيس المجلس عند يابه ،وفي حال ياب رئيس المجلس
ونائبه معا ً يختار أعضاء المجلس رئيسا ً من بينهم لرئاسة اجتماع المجلس.
 يتولى األمين العام المهام المنصوي عليها في األنظمة ذات العالقة ومنها ما يلي:
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 oوضق الخطة السنوية الجتماعات مجلس اإلدارة والرفق بها لرئيس المجلس.
 oإعداد جدول اجتماعات مجلس اإلدارة بالتنسررررريق مق أعضررررراء المجلس والرئيس التنفيذي ،وعرض
مقترح جدول أعمال اجتماعات المجلس للعام على رئيس المجلس تمهيدا ً إلقراره من مجلس اإلدارة.
 oتبليغ أعضررررررراء مجلس اإلدارة بمواعيررد اجتمرراعررات المجلس ،وضررررررمرران تمكينهم من االاالع على
المعلومات ذات العالقة بتلك االجتماعات ،وذلك باسرررررتخدام وسرررررائل التقنية الحديثة التي تعح كفاءة
إعداد عضو مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس.
 oحضررررررور اجتماعات المجلس وتدوين مداوالته في محضررررررر االجتماع الذي يجب إعداده بناء على
النصوي النظامية ذات العالقة.
 oإعداد محاضررررررر اجتماعات المجلس وتنظيمها وحفح التقارير التي ترفق إلى مجلس اإلدارة ووضررررررق
الترتيبات الال مة ألعضرررراء مجلس اإلدارة لضررررمان سررررهولة ااالعهم على تلك المحاضررررر والوثائق
المرتبطة بها.
 oإعداد قرارات مجلس اإلدارة ،وضمان تبليغها بعد اعتمادها من المجلس.
 oاإلشرررراف على سرررجل اإلفصررراحات والنماذج ألعضررراء مجلس اإلدارة وتحديثها دوريا ً وفقا ً للمتطلبات
النظامية ذات العالقة.
 oمراجعررة االلتحام بالئحررة عمررل مجلس اإلدارة ولوائح أعمررال اللجرران ،والرفق بنتررائج تلررك المراجعررة
لرئيس المجلس.
 oتقديم النصررح والمشررورة لمجلس اإلدارة ،ولجانها ،أو أعضررائها فيما يعرض عليه من مواضرريق ذات
عالقة بحوكمة مجلس اإلدارة.
 oمباشرة أي مهام استشارية أخرى يُكللف بها من مجلس اإلدارة ،أو أحد لجانها.
 oاالحتفاظ بجميق المحاضرررررر والمسرررررتندات والتقارير والوثائق األخرى المطلوب االحتفاظ بها بموجب
األنظمرة ذات العالقرة ،على أن يشررررررمرل ذلرك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنرة المراجعرة ،في مقر
الشرررررركة الرئيس مدة ال تقل عن عشرررررر سرررررنوات أو لحين انتهاء أي دعوى قضرررررائية أو مطالبة أو
إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الوثائق ،أيهما أكثر.
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ثانياً :واجبات عضو مجلس االدارة
 االلتحام بأحكام نظام الشررررركات ونظام السررررول المالية ولوائحهما التنفيذية والنظام األسرررراسرررري للشررررركة عند
ممارسته لمهامه ،واالمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه اإلضرار بمصالح الشركة.
 أن يكون مدركا ً لمهام المجلس ومسؤولياته ،وعليه تخصيص الوقا الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.
 القيام بواجباته بعيدا ً عن أي تأثير خارجي سررررررواء من داخل الشررررررركة أو خارجها ،كما يجب عليه عدم تقديم
مصالحه الشخصية على مصالح الشركة.
 عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مق الشركة.
 التحضررررررير لالجتماعات وااللتحام بحضررررررورها وعدم التغيب عنها إال لمبررات موضرررررروعية يخطر بها رئيس
المجلس مسبقاً ،أو ألسباب اارئة يقبلها مجلس اإلدارة.
 المشررررررراركة الفعالة في اجتماعات المجلس من خالل دراسرررررررة الموضرررررروعات المطروحة على جدول أعمال
اجتماعاتها ومناقشتها.
 العمل على تعحيح المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجاالت والمواضررريق ذات الصرررلة ،بمهام مجالس اإلدارة
ومسؤولياتها.
 العمل على تعحيح المعرفة بالتطورات في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت األخرى ذات العالقة.
 االلتحام بالمحافظة على سرررررررية المعلومات التي ُأتيحا له ،وما يطلق عليه من وثائق ،وال يجو له بأي حال
من األحوال – حتى في حال انتهاء عضرررررويته  -البوح بها ألي فرد أو جهة مالم يصررررررح له بذلك من مجلس
االدارة ،أو أن يسررتعمل أيا ً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شررخصررية له أو ألحد أقاربه أو للغير ،وللشررركة
الحق في مطالبته بالتعويض في حال اإلخالل بما جاء في هذا المادة.
 االلتحام بالئحة عمل المجلس.


حضور اجتماعات الجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال بعذر يقبله مجلس اإلدارة.

ثالثاً :اجتماعات المجلس
 يجتمق مجلس اإلدارة مرتين على األقل في السررررنة ،وذلك بنا ًء على دعوة من رئيسرررره ،كما يجب على رئيس
المجلس دعوته لالجتماع إذا الب إليه ذلك اثنان من األعضراء أو مراجق الحسرابات الخارجي أو رئيس إدارة
المراجعة الداخلية أو الرئيس التنفيذي أو إذا تطلبا الظروف ذلك على أن ُتلوضررررح األسررررباب الموجبة لدعوة
االجتماع.
 يعتمد المجلس تواريخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي قبل بدايته ،وتوجه الدعوة لحضررررررور االجتماع
قبل موعده بـرررررررر ( )10يوما ً على األقل ،ويرفق بدعوة االجتماع جدول األعمال والوثائق والمعلومات الال مة
لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع المجلس واتخاذ القرارات بشأنها.
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 يجو في الحاالت االسرررتثنائية توجيه الدعوة لحضرررور االجتماع قبل موعده بـررررررررر ( )5أيام على األقل ،ووفقا ً
إلجراءات الدعوة المحددة في هذه الالئحة.
 يعقد المجلس اجتماعاته في مركح الشررررررركة الرئيس ،ويجو له أن يجتمق خارج المركح الرئيس إذا تطلبا
الظروف ذلك.
 يشترا لصحة االجتماع حضور خمسة أعضاء على األقل ،على ان يكون من بينهم ثالثة أعضاء من ممثلي
الحكومة وعضررو مسررتقل ،كما يجو للعضررو – في حاالت الضرررورة التي يقبلها مجلس اإلدارة -الحضررور من
خالل االستعانة بإحدى وسائل االتصال ،وال يجو لعضو المجلس أن ينيب عنه يره لحضور االجتماعات.
 تصدر قرارات المجلس بأ لبية األ صوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس االجتماع.
 لمجلس اإلدارة أن يصرررررردر قرارات في األمور العاجلة بعرضررررررها على األعضرررررراء متفرقين ،ما لم يطلب أحد
األعضرررررراء (كتابة) اجتماع للمجلس للمداولة فيها .وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تال
له.
 يحق لعضرررو المجلس االعتراض على أي قرار يتخذه المجلس على أن يثبا اعتراضررره صرررراحة في محضرررر
االجتماع مق بيان أسباب اعتراضه ،وال يعد يابه عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا ً لإلعفاء
من المسؤولية إال إذا ثبا عدم علمه بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به.
رابعاً :توثيق اجتماعات المجلس
 يقوم أمين عام المجلس بإعداد محاضر لتوثيق اجتماعات المجلس ،على أن تتضمن ما يلي:
 oمكان االجتماع وتاريخه ووقا بدايته ونهايته.
 oأسماء األعضاء الحاضرين والغير حاضرين.
 oمداوالت وقرارات المجلس مق بيان نتائج التصويا عليها وأسباب االعتراضات إن وجدت.
 oتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة.
 يُرسرررل أمين المجلس مسرررودة محضرررر االجتماع ألعضررراء المجلس ،وعلى أعضررراء المجلس إبداء مالحظاتهم
على مسودة المحضر – إن وجدت –خالل في مدة أقصاها ( )5أيام عمل من تاريخ اإلرسال المشار إليه.
 بعد معالجة مالحظات أعضاء المجلس على مسودة المحضر ،وبعد موافقة رئيس االجتماع ،يتم إعادة إرسال
المسودة ألعضاء المجلس تمهيدا ً العتمادها في اجتماع المجلس القادم.
 يُحفح مح ضر االجتماع مرفقا ً به جدول أعمال االجتماع وجميق الوثائق الم صحوبة به في سجل خاي يوقعه
رئيس المجلس وأمينها.
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خامساً :متابعة اعمال المجلس
 يتولى رئيس المجلس أو من يفوضررره بإبالغ القرارات التي اتخذها المجلس للجهة المسرررؤولة داخل الشرررركة
لتنفيذها.
 يقوم األمين العام بعرض تقرير عن أعمال مجلس اإلدارة ألعضاء المجلس بشكل سنوي .
سادسا ً :تقييم اعمال المجلس
يقوم مجلس االدارة بتقييم مستوى أدائه ب شكل دوري على أن تت ضمن عنا صر التقييم على سبيل المثال مستوى
فاعلية المجلس في مباشرته لمهامه وتحقيق أهدافه.

المادة السابعة :لجان المجلس
أوالً :تشكيل اللجان
 يشررررركل مجلس اإلدارة لجان منبثقة عنه لمسررررراندته في تأدية مهامه بشررررركل فعال ،وذلك وفقا ً لحاجة الشرررررركة
وظروفها وابيعة اعمالها.
 يجب أن يحدد مجلس اإلدارة في قرار التشررركيل مهمات اللجنة ومدتها ،والصرررالحيات الممنوحة لها وضررروابط
عملها ومكافآت أعضائها ،على أال يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة عن ثالثة وال يحيد على خمسة.
 فيما يخص لجنة المراجعة ،تصرررردر الجمعية العامة للشررررركة بنا ًء على اقتراح من مجلس اإلدارة قرار تشرررركيل
لجنة المراجعة ،وتُحدد مهامها وضررررروابط عملها ،ومكافآت أعضرررررائها .ومدة عضرررررويتهم وتحدد مهام اللجنة
وأسلوب وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
 يقترح مجلس اإلدارة للجمعية العامة للشررررررركة قواعد اختيار أعضررررررراء لجنة المكافآت والترشرررررريحات ومدة
عضويتهم ومهام اللجنة وأسلوب وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
 ال يجو أن يكون رئيس مجلس اإلدارة ع ضوا ً في لجنة المراجعة ،ويجو بقرار من المجلس أن يكون ع ضوا ً
في لجان المجلس األخرى ،على أال يشغل منصب الرئيس في اللجان التي نصا عليها الئحة حوكمة الشركات
الصادرة عن هي ة السول المالية.
 يكون لكل لجنة أمينا ً عاما ً يعين من قبل مجلس اإلدارة ،ويحدد المجلس ما يتلقاه من مكافآت وبدالت.
ثانياً :متابعة اعمال اللجان
 تقوم اللجان بدراسرررة الموضررروعات التي تختص بها أو التي ت ُحال إليها من مجلس اإلدارة ،وترفق توصرررياتها
إلى المجلس التخاذ القرار بشأنها.
 يقوم رئيس اللجنة برفق توصررررريات اللجنة وما توصرررررلا إليه من نتائج لمجلس اإلدارة ،وذلك في أول اجتماع
للمجلس بعد انعقاد اجتماع اللجنة.
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 تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة.
 تقوم كل لجنة بتقييم نتائج أعمالها بشررركل دوري على أن تتضرررمن عناصرررر التقييم على سررربيل المثال مسرررتوى
فاعلية اللجنة في مباشرتها للمهام المحددة لها.
 يجو للجان االسرررتعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصرررين أو يرهم في دراسرررة الموضررروعات التي تندرج
ضرررمن مهامها ومسرررؤولياتها ،وذلك بعد أخذ موافقة مجلس اإلدارة ،على أن يضررر َّمن ذلك في محضرررر اجتماع
اللجنة ،مق ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.
ثالثاً :اجتماعات اللجان
 ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من ير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها اال بدعوة
من اللجنة لالستماع الى رأيه أو الحصول على مشورته.
 يشترا لصحة اجتماعات اللجنة حضور البية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأ لبية أصوات الحاضرين ،وعند
تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
 تعقد اللجنة اجتماعاتها في مركح الشركة الرئيس ،ويجو لها أن تجتمق خارج المركح الرئيس إذا تطلبا
الظروف ذلك بعد موافقة مجلس اإلدارة.

المادة الثامنة :تدريب أعضاء المجلس
 يتولى رئيس مجلس اإلدارة او من يحل محله اإلشرررررراف على البرنامج التعريفي لألعضررررراء المسرررررتجدين ،وذلك
بمساعدة األمين العام ،على أن يشتمل البرنامج على اآلتي:
 oنشاا الشركة واالعمال التي تحاولها.
 oاستراتيجية الشركة وأهدافها المستقبلية.
 oالهيكل التنظيمي للشركة وأدوار اإلدارات ومسؤولياتها.
 oالجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة واعمالها.
 oالتحامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
 oمهام اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واختصاصاتها .
o

يارة ألي من مصانق الشركة وأحد الشركات التابعة لها.

 يقوم مجلس اإلدارة – وبناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات -بتحديد برنامج التطوير المستمر ألعضاء
المجلس بناء على المراجعة السررررررنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات والقدرات ،وتحديد جوانب الضررررررعف
والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها وفقا ً لما تقتضررررريه التغيرات في بي ة السرررررول الخارجية والمسرررررائل
المعاصرة والتغيرات االقتصادية ،وذلك بما يتفق مق مصلحة الشركة.
 يتولى األمين العام تنسيق برامج التدريب المعتمدة للمجلس بالتعاون مق إدارة الموارد البشرية.
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المادة التاسعة :تعارض المصالح في مجلس اإلدارة
 يجب على العضو تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحه مق مصالح الشركة ،ويقصد بتعارض المصالح
وجود مصلحة مباشرة أو ير مباشرة ألي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال المجلس ويكون من شأن
تلك المصلحة التأثير (أو االعتقاد بتأثير تلك المصلحة) في استقاللية رأي عضو المجلس الذي يفترض أن يكون
معبرا ً عن وجهة نظره المهنية.
 إذا كان للعضررو أي تعارض في المصررالح في موضرروع مدرج على جدول أعمال المجلس ،فعليه اإلفصرراح عن ذلك
قبل بدء مناقشة الموضوع ،على أن يُثبا ذلك في محضر االجتماع ،وال يجو له في هذه الحالة حضور مناقشة
الموضوع ذي العالقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويا عليه.
 ال يجو أن يكون لعضررو المجلس مصررلحة مباشرررة أو ير مباشرررة في العقود التي تتم لحسرراب الشررركة ،كما ال
يجو له أن يشرررترك في أي عمل من شرررأنه منافسرررة الشرررركة ،أو أن ينافس الشرررركة في أحد فروع النشررراا الذي
تحاوله ،اال بموافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية تجدد كل سنة ،وذلك فقا ً لإلجراءات النظامية ذات العالقة.
 إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مصلحته في العقود التي تتم لحساب الشركة ،جا للشركة أو لكل ذي
مصررلحة المطالبة أمام الجهة القضررائية المختصررة بإبطال العقد أو إلحام العضررو بأداء أي ربح أو منفعة تحققا له
من ذلك.
 إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مشاركته في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس الشركة
في أحد فروع النشاا الذي تحاوله ،كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.
 ال يجو أن يسرررتغل أو يسرررتفيد عضرررو المجلس -بشررركل مباشرررر أو ير مباشرررر-من أي من أصرررول الشرررركة أو
معلوماتها أو الفري االسررررررتثمارية الجاري دراسررررررتها حتى وإن ا ُتخذ قرارا ً بعدم المضرررررري بها ،كما ال يجو له
االستفادة من تلك الفري االستثمارية حتى بعد انتهاء عضويته بأي من ارل انتهاء العضوية.
 في حال ثبوت اسررتفادة عضررو المجلس من الفري االسررتثمارية ،فإنه يجو للشررركة أو لكل ذي مصررلحة المطالبة
أمام الجهة الق ضائية المخت صة بإبطال أي عمل أو ربح أو منفعة تحققا من تلك الفر صة اال ستثمارية .كما يجو
للشركة المطالبة بالتعويض المناسب.

13

الئحة عمل مجلس اإلدارة

لوائح عمل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

المادة العاشرة :مكافآت أعضاء المجلس
 ي ستحق عضو مجلس اإلدارة مكافأة سنوية وفقا ً ل سيا سة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار
التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
 يحدد مجلس اإلدارة ما يتلقاه األمين العام لمجلس اإلدارة من مكافآت وبدالت.
 في حال صرردور قرار من الجمعية العامة بإعفاء العضررو من عضرروية المجلس بسرربب التغيب عن ثالثة اجتماعات
متتالية خالل سررررنة واحدة ،فال يسررررتحق هذا العضررررو أي مكافآت أو تعويضررررات عن الفترة التي تلي آخر اجتماع
حضره ،وعليه إعادة جميق المكافآت والتعويضات التي صرفا له عن تلك الفترة.
 يحق للشررركة المطالبة بالتعويض عن الضرررر الذي يلحق بسررمعتها واسررترداد ما صرررف من مكافآت وتعويضررات
وأي تكاليف أخرى تحملتها الشررركة لتسررهيل قيام العضررو بمسررؤولياته ،وذلك في حال ارتكاب العضررو عمل ُمخل
بالشرف واألمانة أو التحوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر أو عند
إخالله بالقيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.

المادة الحادية عشرة :مراجعة الالئحة
تخضررق الالئحة للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشررى مق األنظمة واللوائح ذات العالقة ،ووفق ما
يراه المجلس.

المادة الثانية عشرة :النفاذ
تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من مجلس اإلدارة.
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