
 

 
 لحضور مساهميهاالشركة الكيميائية السعودية دعوت

 )االجتماع االول( المتضمنة زيادة رأس مال الشركة العادية غير اجتماع الجمعية العامة

 شركة مساهمة سعودية
 2665ص . ب  11461مقرها الرئيسي الرياض وعنوانها الرياض    

 0112066349فاكس    0114515700هاتف         

المتضمنة  العادية غير الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامةدعوة السادة المساهمين  الشركة الكيميائية السعودية مجلس ادارةيسر 

 الموافق هـ18/01/1441الثالثاء يوم  مساء   السابعة والنصف الذي سيعقد بإذن هللا  الساعةو ) االجتماع االول(مال الشركةزيادة رأس 

 حسب الموقع التالي: شارع اإلحساء اإلدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض بمقر  م17/09/2019

(https://goo.gl/maps/b3DyTbqAfZ92 )ذلك للنظر في جدول األعمال التالي :و- 

 عن طريق منح اسهم مجانية ) وفقا  لما هو موضح أدناة(:زيادة رأس مال الشركة ب توصية مجلس االدارة التصويت على .1

مليون لاير ، بنسبة زيادة  843.2مليون لاير ، رأسمالها بعد الزيادة سيبلغ  632.4رأس مال الشركة قبل الزيادة   -

 % .33.33ها رقد

 سهم . 84.320.000عد الزيادة سيكون سهم ، وعدد أسهمها ب 63.240.000عدد اسهم الشركة قبل الزيادة   -

 دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة .تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى   -

 ثالثة اسهم مملوكة .سيتم منح سهم واحد مقابل كل   -

 المبقاة .االرباح لاير من مليون  210.8ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ   -

سوف تكون أحقية الحصول على أسهم المنحة، للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق   -

 . العادية للشركة المالية )إيداع(، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير

يوما  من  30محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خالل مدة نه سيتم تجميع الكسور في إفي حال وجود كسور أسهم ف  -

 . تاريخ االنتهاء من تخصيص األسهم الجديدة

للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة  يمن النظام األساس( 7)التصويت على تعديل المادة  .2

 ( .مرفق) الخاص بزيادة رأس المال اعاله المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند األول

 .(مرفق)باسم الشركة  للشركة والمتعلقة يمن النظام األساس( 2)التصويت على تعديل المادة  .3

 . ( مرفق) بأغراض الشركة للشركة والمتعلقة يمن النظام األساس( 3)ديل المادة التصويت على تع .4

 .(مرفق)بصالحيات مجلس االدارة  للشركة والمتعلقة يمن النظام األساس( 19)التصويت على تعديل المادة  .5

 .(مرفق)اعضاء المجلس  بمكافآت للشركة والمتعلقة يمن النظام األساس( 20)التصويت على تعديل المادة  .6

 .(مرفق)بنصاب اجتماع المجلس  للشركة والمتعلقة يمن النظام األساس( 23)التصويت على تعديل المادة  .7

 .(مرفق)تحديث الئحة لجنة المراجعة التصويت على  .8

 .(مرفق)تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت التصويت على  .9

 .(مرفق) تحديث سياسة المكافآت التصويت على  .10
 

لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع كما يحق 

علما  بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت  حضور االجتماع. بحسب األنظمة واللوائحالعامة المقرر عقده  الجمعية

 على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات. انعقاد الجمعية و أحقية التصويت

رأس المال على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب  نصفمساهمون يمثلون  هعادية صحيحا  إذا حضرغير ال ويكون اجتماع الجمعية العامة

، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع االول الالزم لعقد االجتماع

 .اذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على االقل الثاني صحيحا  

ة أو موظفا  في خر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على أال يكون عضوا  في مجلس اإلدارآكما يحق للمساهم توكيل شخص 

 الشركة، وأن يكون مصادقا  عليه من:

 الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا  ألحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. -

البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص  إحد -

 ه الذي يقوم بالتصديق.ل

 كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. -

 مقر اإلدارةإلى  هتزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال هوعلى المساهم أو وكيل

وعلى الوكيل إبراز أصل  .2665ص . ب  11461عنوانها الرياض و شارع اإلحساء العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض

 التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

اشرة الساعة الع علما  بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا  من

حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل  م 13/09/2019الموافق  هـ 14/01/1441الجمعة  يوم صباحا  

  .  www.tadawulaty.com.sa والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا  ومجانا  لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

( أو فاكس 0114515771على الرقم التالي: ) وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات المساهمين

  Shareholders.Affairs@saudichemical.com  ( أو البريد اإللكتروني0112066349)

 مرفق نموذج التوكيل الموضح أدناه :

https://goo.gl/maps/b3DyTbqAfZ92
http://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:Shareholders.Affairs@saudichemical.com


 

 

 نموذج توكيل 

 املحترمين   السادة / الشركة الكيميائية السعودية 

 { أنا املساهم/ 
 
.....( الجنسية، بموجب ......)....  (............................................................................................}االسم رباعيا

(   بصفتي .........)صادر من ...........( ............................هوية شخصية أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين )

( ومالك )ة( ................................................كة )أو )مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شر  ،)الشخصية( 

شركة مساهمة سعودية املسجلة في السجل الشركة الكيميائية السعودية (  سهما من أسهم .................ألسهم عددها )

 لنص املادة )  1010006161التجاري رقم
 
ذا أوكل ( من النظام األساس ي  للشركة فإنني به25واستنادا

العادية الذي سيعقد  غير  إجتماع الجمعية العامة ر ( لينوب عني في حضو ..........................................................................)

الثالثاء يوم  السابعة والنصف مساء   الساعةتمام السعودية في في مقر الشركة  في مدينة  الرياض ، اململكة العربية 

قد وكلته بالتصويت نيابة عني على املواضيع املدرجة على جدول األعمال و  م  17/09/2019 املوافق هـ18/01/1441

قرارات وغيرها من املواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة ال

 ساري املفعول لهذا اإلجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه. ، ويعتبر هذا التوكيلا االجتماعواملستندات املتعلقة بهذ

 م2019حرر في :    /     /

 ....................................... إسم موقع التوكيل:

 صفة موقع التوكيل:...................................

 ...................................:(لغير السعوديينأو رقم اإلقامة أو جواز السفر ) رقم السجل املدني ملوقع التوكيل

 : ...............................وقيـع املوكلت

 : )
 
 معنويا

 
 .............................. )للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا

 املصادقة على توقيع املساهم : .............................................
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 2019/ 08/ 25 التاريخ: 

 مواد النظام األساسي للشركةتعديالت تقرير عن   

 

 :اآلتيالتى تم إجراؤها على مواد النظام األساسي للشركة وذلك على التفصيل  واإلضافات تقرير يوضح التعديالت

 النص الجديد النص القديم رقم المادة

 النظام األساسي للشركة الكيميائية السعودية شركة مساهمة سعودية -
 القابضة النظام األساسي للشركة الكيميائية السعودية

 شركة مساهمة سعودية
 

 (2المادة )
 اسم الشركة::  (2مادة )

 )شركة مساهمة سعودية(. - الشركة الكيميائية السعودية
 اسم الشركة::  (2مادة )

 )شركة مساهمة سعودية(. -القابضة  الشركة الكيميائية السعودية
 

 (3المادة )

  ض الشركة:اغرأ  :(3مادة )
 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

المتفجرات المدنية والعسكرية والمنتجــــات تصنيع وبيع وشراء  .أ 
المتعلقة بها أو التابعة لها ، ولهذا الغــرض يجــوز لها استيــراد 
المــواد والمعــدات الالزمة للمصنع كما يجوز لها القيام بأعمــال 
مقــاوالت التفجيــر الصخـــري لألغــراض المدنيــة مع القيـــــام 

 م الالزمين تحت إشـــراف الجهات المختصة.بالتدريــب والتعليــ
تقديم الخدمات والمساعــدة فيما يختص باستعمال المتفجـرات  .ب 

 وغيرها من المواد ذات الصلة والعالقة بها.
تصنيع وبيع وشراء المستحضرات الدوائية والمحاليل الطبيــــــة  .ج 

والمعدات والكيماويــة، ولهذا الغرض يجوز لها استيــراد المواد 
 .الالزمة

الحصــول عن طريــق الشــراء أو بغيــر ذلك من الطــرق علـــى  .د 
الممتلكــــات المنقولة والثابتة واألذونات والرخص واالمتيــازات 
وغير ذلك من الحقـوق داخل المملكة أو خارجها وبيع واستعمـال 

ـق الممتلكات والحقوق المذكورة بأية طريقة تراها مناسبة لتحقيـ
 أغراضها.

العمــل بصفــة وكيلــة أو موزعة أليــة شركة أخرى ضمن نطاق  .ه 
 أغراضها.

  ض الشركة:اغرأ  :(3مادة )
 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

تصنيع وبيع وشراء المتفجرات المدنية والعسكرية والمنتجــــات المتعلقة بها أو التابعة لها ، ولهذا  .أ 
الغــرض يجــوز لها استيــراد المــواد والمعــدات الالزمة للمصنع كما يجوز لها القيام بأعمــال 

تدريــب والتعليــم الالزمين مقــاوالت التفجيــر الصخـــري لألغــراض المدنيــة مع القيـــــام بال
 تحت إشـــراف الجهات المختصة.

تقديم الخدمات والمساعــدة فيما يختص باستعمال المتفجـرات وغيرها من المواد ذات الصلة  .ب 
 والعالقة بها.

تصنيع وبيع وشراء المستحضرات الدوائية والمحاليل الطبيــــــة والكيماويــة، ولهذا الغرض يجوز  .ج 
 .اد المواد والمعدات الالزمةلها استيــر

الحصــول عن طريــق الشــراء أو بغيــر ذلك من الطــرق علـــى الممتلكــــات المنقولة والثابتة  .د 
واألذونات والرخص واالمتيــازات وغير ذلك من الحقـوق داخل المملكة أو خارجها وبيع 

 مناسبة لتحقيــق أغراضها.واستعمـال الممتلكات والحقوق المذكورة بأية طريقة تراها 
 العمــل بصفــة وكيلــة أو موزعة أليــة شركة أخرى ضمن نطاق أغراضها. .ه 
إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم  .و 

 .الالزم لها
 .استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية .ز 
 .العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطهاإمتالك  .ح 
 .تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها .ط 

 



 

 Paid Up Capital 632.400.00 Riyals لاير سعودي  632.400.000رأس المال المدفوع 
 C.R. 1010006161                                                           1010006161س.ت  

 

2 
 

 النص الجديد النص القديم رقم المادة

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على 
 التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

 

إمتالك حقوق الملكية الصناعية وبراءات اإلختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز  .ي 
 .لغيرهاوغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو 

 أي غرض أخر مشروع. .ك 
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات 

 المختصة إن وجدت.

 (7المادة )

 رأس المال (:7مادة )
 ريـــاالً سعوديـــاً  632.400.000حـــدد رأس مـــال الشركــة بمبلـــغ 

إلى  مقسمــــة مليون وأربعمائة ألف لاير سعودي(وثالثون  ثنانإ)ستمائة و
سهــم )ثالثـة وستون مليون ومئتان وأربعون ألف سهـم(   63.240.000

)عشرة(  ريــال  10متساويـــة القيمة،  تبلغ القيمة االسميــة لكل منها 
 سعـــودي ، كلها أسهم عادية .

 

 رأس المال (:7مادة )
مليون ثمانمائة ثالثة وأربعون ) ريـــاالً سعوديـــاً  843.200.000مبلـــغ ب حـــدد رأس مـــال الشركــة

ثالثمائة وعشرون مليون و أربعة وثمانونسهــم ) 84.320.000إلى  مقسمــــة ألف لاير سعودي(مائتان و
كلها أسهم )عشرة(  ريــال سعـــودي ،  10متساويـــة القيمة،  تبلغ القيمة االسميــة لكل منها ألف سهـم(  

 عادية

 

 (19المادة)

 صالحيات مجلس اإلدارة: : (19مادة )
مع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامـــة،  يكون لمجلس  -أ

حق اتخاذ قرارات  اإلدارة أوســع السلطـــات في إدارة الشركـــة.  وله
اختصاصه أن بمشاركة الشركة في شركات أخرى، كما يكون له في حدود 

يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال 
 معينة.

حق الشــراء وقبولــه ودفــع الثمــن والرهــن وفك الرهن والبيع  -ب
واإلفراغ وقبض الثمن وتسليم المثمن ، على أن يتضمن محضـر مجلس 

اإلدارة وحيثيات قــراره للتصرف في أصـــول وممتلكــات وعقارات  
 الشركة مراعاة الشروط التالية: 

 المبررات له.أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب و -1
 أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل . -2
أن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة وبضمانات  -3

 كافية.
أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو  -4

 تحميلها بالتزامات أخرى .
كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديــق ومؤسسات التمويل 

حكومي مهما بلغت مدتها، والقروض التجارية التي ال تجاوز آجالها ال

 صالحيات مجلس اإلدارة: : (19مادة ) 
مع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامـــة، يكون لمجلس اإلدارة أوســع السلطـــات في 

يحقق أغراضها وأهدافها ووضع اللوائح الداخلية لمهام العامة للشركة بما من رسم السياسة  ،إدارة الشركـــة
الشركة واعتماد اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية وسياسات إجراءات الموظفين وإجراء كافة 

 القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركةو التصرفات والمعامالت الالزمة،
 ثال ال الحصر:على سبيل الم وله

 بما والتصرفات األعمال بكافة القيامو حق اتخاذ قرارات بمشاركة الشركة في شركات أخرى،  .أ 
متابعة كل القضايا التى تقام من و الغير مع عالقتها في الشركة تمثيل حق ؛حصر دون ذلك في

 العمل ومكاتب المظالم وديوان القضائية والهيئات الشرعية المحاكم أمامقبل الشركة أو ضدها 
 المنازعات تسوية ولجان التجارية األوراق ولجان واالبتدائية العليا العمالية واللجان والعمال

 ذلك في وله التحكيم وهيئات األخرى وشبه القضائية القضائية والجهات اللجان وكافة المصرفية
 والصلح طالبةوالم والمخاصمة والمدافعة ةعوالمراف وسماعها والرد عليها الدعوى إقامة حق

وإنكار الخطوط واألختام والطعن فيها  والدفع والشفعة البينة واقامةواإلنكار  واإلقرار والتنازل
 واعتماد المحكمين وردهم و الخبراء تعيين طلبو وتمييزها واستئنافها واألحكام اليمين وقبول
 الحقوقكما له حق مراجعة  ،التنفيذ من يحصل ما وقبض األحكام تنفيذ طلبو التحكيم وثيقة

 الجهات وجميع والوزارات والبلديات والجوازات الشرطة أقسامأمارات المناطق وو المدنية
 لالستثمار العامة الهيئة لدى والتمثيل والهيئات، والصناعية التجارية والغرف األخرى الحكومية
 الشركة باسم التعاقد حق له كما ، أنواعها اختالف على والمؤسسات والشركات الخاصة والجهات
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نهايــة مــدة الشركة، مع مراعاة الشروط التاليـة لعقد القروض التي 
 تتجاوز آجالها ثالث سنوات :

أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل السنة   -1
 % من رأسمال الشركة.50المالية للشركة عن 

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخــدام القرض وكيفية  -2
 سداده.

أن يراعى في شروط القرض والضمانــات المقدمــة له، عدم  -3
 اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامـــــــة للدائنين .

كما يكون لمجلس اإلدارة، حق الصلح،  والتنازل، والتعاقــد، وااللتــزام 
رتبــاط باسم الشركــة، ونيابــة عنها، ولمجلس اإلدارة القيام بكافــة واال

 األعمال والتصرفــات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة .
أويفوض عنه في حدود اختصاصـــــه واحداً أو  ولمجلس اإلدارة أن يوكل

 أكثــر من أعضائــه أو من الغيـــر في اتخاذ إجــــراء أو تصرف معين أو
 القيام بعمل أو أعمال معينة .

يكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرهــا ،  حـــــق -جـ 
إبــراء ذمـــة مدينــي الشركـــة من التزاماتهـــم طبقــاً لما يحقـق 
مصلحتهــا ، على أن يتضمــن محضــر مجلس اإلدارة وحيثيـات قراره 

 -مراعاة الشروط التالية: 
 يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين .أن  -1

 أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمديـــن  -2
 الواحد.

 اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه .  -3
( من هذا النظـام كما أن له بيع 4وللمجلس أن يباشر ما نصت عليه المادة )

الشركــة من أسهــم أو حصص في رؤوس أموال أكتتـبت به  ما تملكتـه أو
 الشركات األخرى.

ويقوم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة وبتنفيذ قراراتهـــا، وبجميــع 
األعمــال التي تستوجبها مصلحــة الشركــة في حــــدود صالحياتــه.  

، مع حساب األرباح والخسائــر الميزانيةينظـم كل سنــة الحسابات ،  و
ويضع تقريراً عن حالة الشركـة، ويقترح تعيين أنصبة األرباح الواجب 

 توزيعها.

التوقيع أمام كتاب العدل على عقود تحويل الشركات التي تشترك فيها الشركة مع و عنها ونيابة
كافة قرارات تعديلها سواء كان التعديل بزيادة  أو تخفيض رأس المال أو تعديل األغراض أو 

الشركات أو شطب خروج أو دخول شريك أو تعديل أي بند من بنود عقد التحويل أو تصفية 
السجالت التجارية أو تعديلها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها وله حق  شراء أو بيع 
الحصص أو األسهم في الشركات األخرى والتصرف في أصولها وممتلكاتها وعقاراتها وينطبق 

كة لها جميع ما ذكر أعاله على جميع الشركات التي تكون تلك الشركات مؤسسة لها أو تكون مال
أو مشاركة فيها أو مساهمة بها ، وله حق االكتتاب بإسم الشركة بالشركات المساهمة واستالم 
الفائض بعد التخصيص واستالم األرباح وحضور جمعياتها العامة أو تفويض من يرونه للحضور 
والتصويت باسم الشركة , وله حق شراء األسهم وبيعها لصالح الشركة وله حق فتح وإدارة 

ستالم قيمة بيع األسهم إمحافظ اإلستثمارية باسم الشركة أو إلغائها أو تصفيتها وإقفالها وال
ستخراج حجج اإلستحكام إوأرباحها وله حق اإلستئجار والتأجير وقبض مبلغ اإليجار والفرز و

 التوقيعوعنها  حق الصلح والتنازل والتعاقد واإللتزام واإلرتباط بإسم الشركة ونيابةً  وللمجلس
 والتوقيع واألفراد األخرى الشركات مع الشركة فيها تشترك التي الشركات تأسيس عقود على
 واالندماج االتفاقيات على والتوقيع فيها المشاركة والشركات الشركة لهذه التعديل قرارات على

 عن نيابة الشرعية الوكاالت وإصدار الرسمية  والجهات العدل كاتب أمام والصكوك واالستحواذ
 الضمانات إلنفاذ الزمة تكون قد التي والمالحق والوثائق والكفاالت الضمانات وتقديم الشركة،

كما له حق تقرير فتح الحسابات المصرفية بكافة أنواعها لدى البنوك وإدارتها  ، والكفاالت
وإقفالها بشرط أن تلك الحسابات لن تشمل دفع أو إستالم أي فوائد ربوية وإصدار الشيكات 

 البنوك وتعيين واإلعتمادات والتحويالت والمستندات المالية والتوقيع عليها والسحب واإليداع لدى
 الشركات أو للشركة البنكية التسهيالت وطلب إلغائها أو صالحياتهم وتحديد التوقيعب المفوضين

والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق   المصرفية الضمانات وإصدار الشركة فيها تشارك التي
واإلتفاقات الصكوك واألوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية الالزمة لنشاط 

ستالم المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها وله حق إقراض الشركات التابعة حسب نسبة إكة والشر
مشاركة الشركة فيها كما له قبول تلقي الشركة للهبات وله حق إصدار خطابات الضمان لصالح 

 كافة على ختياره أن تلك الضمانات تخدم مصالح الشركة والتوقيعإل أي طرف ثالث إذا رأى وفقاً 
واألوراق المالية  للغير وتجييرها والشيكات ألمر والسندات والكمبياالت والمستندات راقاألو

 وتوقيع واألداء، الغرم وكفاالت المالية المصرفية وإصدار الكفاالت المعامالت األخرى وكافة
 والمنافع وتقديم المساندة الحقوق عن والتنازل االستثمار، وعقود اإلسالمية المرابحة اتفاقيات

ئتمانية للضمانات التي تحصل عليها أي من الشركات األخرى التي تساهم المالية والتسهيالت اإل
الشركة فيها أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة األخرى التي تساهم الشركة فيها والتوقيع على 

لشركة عن ا العقود واإلتفاقيات وغيرها من المستندات والصفقات والمعامالت األخرى نيابةً 
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ستخراج التراخيص الالزمة ألعمال الشركة وتعديلها إوالمشاركة في المناقصات وله حق 
وله حق تشكيل اللجان وتحديد وتجديدها كما له حق تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ،

صالحياتها والتنسيق فيما بينها من أجل التعجيل في اتخاذ قرار بخصوص األمور التى تعرض 
 التأشيرات وطلبتفويض بتعيين واستثمار أموال الشركة باي طريقة مهما كانت، عليها وال
 والقروض ومكافآتهم مرتباتهم وتحديد معهم والتعاقد المملكة خارج من العاملة األيدي واستقدام

ومنح مكفولي الشركة تأشيرات  عنها والتنازل الكفاالت ونقل اإلقامات واستخراج لهم تمنح التي
 المتعلقة األخرى األمور كافة في الشركة سياسات ضعووالعودة والخروج النهائي والخروج 
له حق و عنها، فاقد بدل واستخراج الصكوك واستخراج وتعديل الشركة، ومستخدمي بموظفي

تعيين مدير تنفيذي للشركة بعقد مستقل تحدد به صالحياته ومدته ومكافآته وله حق عزله 
وتعيين  واإلسقاط واإلبراء ومستشاريها ووكالئها الشركة ممثلي وعزل تعيينوللمجلس الحق في 

الموظفين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم وتفويض المدراء التنفيذيين بالتوقيع نيابة عن 
الشركة وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس اإلدارة، وله حق إعداد خطط أعمال الشركة وخطط 

وإعداد ميثاق إداري ينظم آلية العمل في الشركة وعالقاتها مع الغير  التشغيل والميزانية السنوية
ووضع اللوائح وتشكيل لجان العمل المتخصصة وتحديد صالحياتها واختصاصاتها وآلية 

 أو المملكة خارج أو داخل بالكامل للشركة مملوكة أخرى شركات تأسيس حق له كمااختيارها، 
وكفالة هذه الشركات  المملكة خارج أو داخل أخرى شركات تأسيس في الغير مع االشتراك

 هذه في الشركة حصص وبيع الشركات هذه من االنسحاب أووتمويلها وتقديم الضمانات لها 
 سواء إنقاصه أو مالها رأس زيادة أو قائمة، شركات في أو فيها جديدة حصص شراء أو الشركات
 أو قرارات على الشركة عن نيابة والتصويت  األرباح واستالم  ال أم الزيادة في الشركة ساهمت

 نيابة والتصويت األرباح واستالم ال أم الزيادة في الشركة ساهمت سواء إنقاصه أو مالها زيادة
 جميع على والتوقيع التأسيسية والجمعيات المساهمين وجمعيات الشركاء قرارات على الشركة عن

 هذا نوع كان أياً  الشركات هذه تأسيس عقود على تعديل أي وإجراء المساهمينو الشركاء قرارات
 هذه إلنفاذ الزمة تكون والتي الشركات هذه في االجتماعات محاضر على والتوقيع التعديل

 والقيام عزلهم أو فيها المشاركة الشركات في المدراء تعيين قرارات على والتوقيع التعديالت
 الشركات لهذه والتراخيص السجالت إلستخراج الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ األعمال بكافة

 باسم العقود على والتوقيع الضمانات وتقديم العطاءات وتسليم إعداد في الحق له كما واستالمها،
 الخاصو العامالقطاع  وهيئات المختصة الحكومية السلطات جميع لدى عنها ونيابة الشركة

 بذلك الخاصة والبيانات الطلبات وتقديم واستالمها الجمارك لدى الشركة بضائع على والتخليص
 وإعداد الشركة، ممتلكات على والتأمين اإليجار عقود وإبرام البريدية الطرود واستالم وتوقيعها

 نظام ألي انفاذاً  به القيام يلزم ما بكل والخسائر والقيام األرباح وحسابات للشركة المالية القوائم
للشركة  الفروع وفتح المختصة الجهات من تعليمات أو قائمة لوائح أو لنظام تعديل أو جديد
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كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه  وتعيين مدرائها وعزلهم
 ما بعض أو كل في الغير توكيل حق جلسوللم ،أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة

   الغير. توكيل حق الوكالء منحي أن وله صالحيات من ذكر
حق الشــراء وقبولــه ودفــع الثمــن والرهــن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض الثمن وتسليم  .ب 

المثمن ، على أن يتضمن محضـر مجلس اإلدارة وحيثيات قــراره للتصرف في أصـــول 
 وممتلكــات وعقارات  الشركة مراعاة الشروط التالية: 

 األسباب والمبررات له. أن يحدد المجلس في قرار البيع -1
 أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل .   -2
 وبضمانات كافية. أن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة   -3
 أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى .  -4

ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديــق 
والقروض التجارية التي ال تجاوز آجالها نهايــة مــدة الشركة، مع مراعاة الشروط التاليـة لعقد القروض 

 التي تتجاوز آجالها ثالث سنوات :
% 50أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل السنة المالية للشركة عن  -1

 رأسمال الشركة.من 
 أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخــدام القرض وكيفية سداده. -2
أن يراعى في شروط القرض والضمانــات المقدمــة له، عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها  -3

 والضمانات العامـــــــة للدائنين .
لتــزام واالرتبــاط باسم الشركــة ونيابــة عنها كما يكون لمجلس اإلدارة حق الصلح والتنازل والتعاقــد واال

 ولمجلس اإلدارة القيام بكافــة األعمال والتصرفــات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.
ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض عنه في حدود اختصاصـــــه واحداً أو أكثــر من أعضائــه أو من 

 رف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة .الغيـــر في اتخاذ إجــــراء أو تص
يكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرهــا،  حـــــق إبــراء ذمـــة مدينــي الشركـــة  .ج 

من التزاماتهـــم طبقــاً لما يحقـق مصلحتهــا، على أن يتضمــن محضــر مجلس اإلدارة وحيثيـات 
 -قراره مراعاة الشروط التالية: 

 أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين . -1
 الواحد. أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمديـــن  -2
 اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه .  -3 

 أكتتـبت به ( من هذا النظـام كما أن له بيع ما تملكتـه أو4وللمجلس أن يباشر ما نصت عليه المادة )
 الشركــة من أسهــم أو حصص في رؤوس أموال الشركات األخرى.

ويقوم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة وبتنفيذ قراراتهـــا وبجميــع األعمــال التي تستوجبها مصلحــة 
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 النص الجديد النص القديم رقم المادة

مع حساب األرباح والخسائــر  الميزانيةالشركــة في حــــدود صالحياتــه.  ينظـم كل سنــة الحسابات و
 ويضع تقريراً عن حالة الشركـة ويقترح تعيين أنصبة األرباح الواجب توزيعها.

 (20المادة)

 : مكافأة أعضاء المجلس(20مادة )
 % من األربــــاح،10تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من نسبـة ال تزيد عن 

وتوزيع  –إن وجد–بعد تجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي 
% من رأس المال المدفوع على األقل على المساهمين، وبحــــد 5نسبة 

إضافة إلى مبلغ مقطوع وقدره أقصى يتفق مع تعليمات وزارة التجارة. 
في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه،  لاير عن كل جلسة  3000

على بيــان تمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامــة العاديــة، ويش
شامــل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من 
رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضــور ومصروفات وغير ذلك من 
المزايا، كما يشتمل التقريرالمذكور، على بيان ما قبضــه أعضــاء المجلس 

وصفهــم موظفيــن أو إدارييــن أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية ب
 أو استثمارية سبق أن وافقـت عليهــا الجمعية العامة للشركة.

 

 : مكافأة أعضاء المجلس(20مادة )
مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أونسبة معينة من  منتتكون مكافأة مجلس اإلدارة 

افي االرباح، ويجوز الجمع بين أثنتين أو أكثر من هذه المزايا وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ص
 ولوائحه.

( من نظام الشركات والفقرة 76في حال تضمنت المكافآة نسبة معينة من أرباح الشركة ومع مراعاة المادة )
 صافي % من10نسبـة عن ال( من هذا النظام االساسي، فال يجوز أن تزيد هذه 45( من المادة )5)

% من رأس 5يع نسبة وتوز –إن وجد–بعد تجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي  األربــــاح،
على أن يكون استحقاق هذه المكافآة متناسباً مع عدد الجلسات المال المدفوع على األقل على المساهمين، 

 . التى يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطالً 
ا حصل يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامــة العاديــة، على بيــان شامــل لكل ميجب أن و  

 وغير ذلك من المزايامكافآت وبدل حضور جلسات عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من 
، كما يشتمل التقريرالمذكور، على بيان ما قبضــه أعضــاء المجلس بوصفهــم موظفيــن وبدل مصروفات

تمل أيضاً على بيان بعدد جلسات وأن يششارات أو إدارييــن أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو است
 .المجلس وعدد الجلسات التى حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

 

 

 (23المادة)

 نصاب اجتماع المجلس (:23مادة )
أعضــاء على خمسة ال يكون اجتمـاع المجلس صحيحــاً إال إذا حضــره 

أعضاء أصالة وفي حالة األقل،  بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة 
إنابـة عضو مجلس اإلدارة عضو آخر في حضــور اجتماعـــات المجلس  

    -يتعين أن تكون اإلنابة طبقاً للضوابط التالية : 
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحـد في  -أ

 حضور ذات االجتماع .
   أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة -ب
يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظــر النظـام على  ال -ج

 المنيب التصويت بشأنها .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين أو الممثلين. وعند 

 تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس.

 نصاب اجتماع المجلس (:23مادة )
أعضــاء على األقل،  بشرط أال يقل عدد خمسة ال يكون اجتمـاع المجلس صحيحــاً إال إذا حضــره 

الحاضرين عن ثالثة أعضاء أصالة وفي حالة إنابـة عضو مجلس اإلدارة عضو آخر في حضــور 
    -اجتماعـــات المجلس  يتعين أن تكون اإلنابة طبقاً للضوابط التالية : 

 مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحـد في حضور ذات االجتماع . ال يجوز لعضو -أ
 )يجوزاستعمال البريد االلكتروني في الكتابة لالنابة( أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة -ب
 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظــر النظـام على المنيب التصويت بشأنها .  -ج

المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين أو الممثلين. وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي وتصدر قرارات 
 منه رئيس المجلس.
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 2019/ 08/ 25 التاريخ: 
  جدول تعديالت سياسة المكافآت في الشركة الكيميائية السعوية

 :اآلتيوذلك على التفصيل من سياسة مكافآت الشركة الكيميائية  (المادتين األولى والثالثة)التى تم إجراؤها على  واإلضافات يوضح التعديالتجدول 
  النص الجديد النص القديم رقم المادة

املادة  

(1) 

 عامة مقدمة(: 1)املادة  املادة 

نظا  الشركات الصادر باملرسو  امللاي رقم كحاا  وفقا ل أعدت هذه السياسة . 1 .1

بعد االطالع على الضوابط و هـ، ونظا  الشركة الساس 28/01/1437وتاريخ  3 /

 لنظا  الشركات الخاصة بشركات املساهمة 
ً
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

السوق املالية  هيئةمجلس الصادرة عن وقواعد التسجيل واإلدراج املدرجة 

 بأكحاا  امل ، و 17/10/2016( وتاريخ 2016-127-8بموجب القرار رقم )
ً
واد عمال

من الئحة كحوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة  (62( و )61( و )22/14)

( وتاريخ 2017-16-8رقم ) قرارالالسوق املالية السعودية بموجب 

الحادية والربعون   ادة  مقروءة مع امل13/02/2017هـ املوافق 16/05/1438

من الئحة كحوكمة الشركة الكيميائية  ( من املادة الثانية والثمانون 14والفقرة )

 .ةالسعودي

ة املعايير واالجراءات املحددة ملاافآت أعضاء مجلس اإلدارة تنظم هذه السياس. 2 .2

 .الكيميائية السعودية شركةواللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية في ال

املسؤول عن التأكد  هو  /املدير العا العضو املنتدب للشركة والرئيس التنفيذي. 3 .3

 .ةملواد التى تحتويها هذه السياستباع الشركة للبنود واا من 

 للمادة ). 4 .4
ً
( من الئحة 61/1أعدت لجنة املاافآت والترشيحات هذه السياسة وفقا

 لجنة كحوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.

 

 عامة مقدمة(: 1املادة )

نظا  الشركات الصادر باملرسو  امللاي رقم كحاا  وفقا ل أعدت هذه السياسة  .1

بعد االطالع على الضوابط و هـ، ونظا  الشركة الساس 28/01/1437وتاريخ  3 /

 لنظا  الشركات الخاصة بشركات 
ً
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

-8السوق املالية بموجب القرار رقم ) هيئةمجلس املساهمة املدرجة الصادرة عن 

لة بقرار مجلس هيئة السوق املالية واملعًد   17/10/2016وتاريخ  (127-2016

 و  ، 23/03/2017هـ املوافق 24/06/1438( وتاريخ 2017-33-5رقم )
ً
عمال

من الئحة كحوكمة الشركات الصادرة عن  (62( و )61( و )22/14واد )بأكحاا  امل

وتاريخ ( 2017-16-8رقم ) قرارالمجلس هيئة السوق املالية السعودية بموجب 

واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق   13/02/2017هـ املوافق 16/05/1438

 ، 23/04/2018هـ املوافق 07/08/1439( وتاريخ 2018-45-3املالية رقم )

من  ( من املادة الثانية والثمانون 14الحادية والربعون والفقرة )  ادةمقروءة مع امل

 .الئحة كحوكمة الشركة الكيميائية السعودية

ة املعايير واالجراءات املحددة ملاافآت أعضاء مجلس اإلدارة تنظم هذه السياس .2

 .الكيميائية السعودية شركةواللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية في ال

املسؤول عن التأكد  هو  /املدير العا العضو املنتدب للشركة والرئيس التنفيذي .3

 .ةى تحتويها هذه السياستباع الشركة للبنود واملواد التا من 

 للمادة ) .4
ً
( من الئحة 61/1أعدت لجنة املاافآت والترشيحات هذه السياسة وفقا

 لجنة كحوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.
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  النص الجديد النص القديم رقم المادة

 (3املادة )

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةالثالثة: املادة 

 تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: .3

التحديد واملوافقة على التعاب التى بالجمعية العامة للمساهمين  تختص .3.1

املجلس او اللجان مقابل عضويتهم  في  يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة 

  التابعة له.

لعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند ماافآة أعضاء مجلس  ال يجوز  .3.2

 اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة.

 لماافآت أعضاء تحدد  .3.3
ً
الساس ي  نظا ( من ال21لمادة )مجلس اإلدارة  وفقا

 لشركة على أن تتضمن التالى:ل

 املكافآت الثابتة: .3.3

خصم  الرباح بعد صافي % من10ماافآة سنوية التزيد عن  .3.4.1

االكحتياطي النظامي واالكحتياطي االتفاقي واي اكحتياطيات أخرى تقرها 

% من 5يقل عن  توزيع ربح على املساهمين ال الجمعية العامة وبعد 

ريال سعودى لال  200.000وبحد أقص ى  املدفوع رأسمال الشركة

وفق الضوابط التي تضعها الجهة املختصة، على أن ياون  عضو 

 مع عدد الجلسات التي يحضرها 
ً
استحقاق هذه املاافآة متناسبا

 .العضو

 تتاون من بدل كحضور جلسات املجلس واللجان كاآلتي:املزايا العينية:  .3.3

ضور جلسات  اجتماعات مجلس اإلدارة أواللجان التابعة له بدل كح .3.5.1

 ريال لال عضو عن كل جلسة. 3.000قدره 

من خارج مجلس اإلدارة ماافآة املراجعة لجنة ُيصرف لعضاء  .3.5.2

 ريال سعودي،ر.س( خمسون ألف  50.000)مقدارها  سنوية

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةاملادة الثالثة: 

 تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

التحديد واملوافقة على التعاب التى يحصل بالجمعية العامة للمساهمين  تختص .3.1

  املجلس او اللجان التابعة له.مقابل عضويتهم  في  عليها أعضاء مجلس اإلدارة 

مجلس اإلدارة التصويت على بند ماافآة أعضاء مجلس اإلدارة  لعضاء ال يجوز  .3.2

 في اجتماع الجمعية العامة.

 لتحدد  .3.3
ً
الساس ي  نظا من ال (20)لمادة ماافآت أعضاء مجلس اإلدارة  وفقا

من مبلغ معين أو بدل كحضور عن الجلسات أو جزء من الرباح أومزابا  لشركةل

من هذه املزايا، وفي كحدود ما نص عليه عينية ويجوز الجمع بين أثنتين أو أكثر 

نظا  الشركات ولوائحه وبما ال يجاوز إجمالي املاافآت بما في ذلك بدل الحضور 

 على أن تتضمن التالى: ( خمسمائة ألف ريال سعودي لال عضو 500.000مبلغ )

 املكافآت الثابتة: .3.3

 أو نسبة ماافآة سنوية .3.4.1
ً
 معينا

ً
 صافي % من10التزيد عن  تاون مبلغا

خصم االكحتياطي النظامي واالكحتياطي االتفاقي واي اكحتياطيات  الرباح بعد

توزيع ربح على املساهمين ال يقل عن أخرى تقرها الجمعية العامة وبعد 

بحيث ال يزيد ما يحصل عليه العضو من  املدفوع % من رأسمال الشركة5

وفق ريال سعودى خمسمائة ألف  (500.000) ماافآت وبدل كحضور عن

الضوابط التي تضعها الجهة املختصة، على أن ياون استحقاق هذه 

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو
ً
 .املاافآة متناسبا

 تتاون من بدل كحضور جلسات املجلس واللجان كاآلتي:املزايا العينية:  .3.3

بدل كحضور جلسات  اجتماعات مجلس اإلدارة أواللجان التابعة له قدره  .3.5.1

 عن كل جلسة.ريال لال عضو  3.000
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  النص الجديد النص القديم رقم المادة

شريطة أن يتم صرفها بناًء على نسبة كحضور العضو الجتماعات 

 اللجنة.

 يجوز أن تشمل اآلتي:املكافآت املتغيرة:  .3.6

 السهم املمنوكحة  لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة. .3.6.1

 الخطط التحفيزية طويلة الجل .3.6.2

 الخطط التحفيزية قصيرة الجل. .3.6.3

 املاافآت الدورية. .3.6.4

 نسبة من الرباح .3.6.5

 تعويض املصاريف: .3.3

( ريال سعودي 3.000قدره ثالثة آالف ريال )صرف مبلغ مقطوع ي .3.7.1

كتعويض عن مصاريف السكن والكل ضر االجتماع لال عضو يح

جتماع مجلس اإلدارة أو اللجنة اوالتنقالت وخالفه عند كحضور 

التنفيذية خارج مدينة الرياض )املركز الرئيس ى للشركة( فى أى 

باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى  ،مدينة أخرى داخل اململكة

ها اإلجتماع في عقد )ذهاب وعودة( من الرياض إلى املدينة التى سي

 أو ما يعادل قيمتها.

( دوالر أمرياي 3.000قدره ثالثة آالف )صرف مبلغ مقطوع ي .3.7.2

كتعويض عن مصاريف السكن والكل والتنقالت لال عضو 

جتماع مجلس اإلدارة أو اللجنة امجلس وخالفه أثناء كحضور 

جتماع باإلضافة إلى تذكرة سفر االتنفيذية خارج اململكة عن كل 

 هافي يعقد  درجة أولى )ذهاب وعودة( من الرياض إلى املدينة التى 

 ة التذكرة.جتماع أو ما يعادل قيماال 

نبثقة  ُيصرف لعضاء  .3.5.2
ُ
 من خارج مجلس اإلدارة ماافآة سنويةاللجان امل

يتم صرفها بناًء على و  ريال سعودي ر.س( مائة ألف 100.000)مقدارها 

 نسبة كحضور العضو الجتماعات اللجنة.

 يجوز أن تشمل اآلتي:املكافآت املتغيرة:  .3.6

 السهم املمنوكحة  لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة. .3.6.1

 الخطط التحفيزية طويلة الجل .3.6.2

 الخطط التحفيزية قصيرة الجل. .3.6.3

 املاافآت الدورية. .3.6.4

 نسبة من الرباح .3.6.5

 تعويض املصاريف: .3.3

( ألفين ريال بدل انتداب لليو  الواكحد لعضو 2.000ُيصرف مبلغ )  .3.7.1

( ثالثة ألف 3.000مجلس اإلدارة أو عضو اللجنة داخل اململكة ومبلغ )

ريال سعودي بدل انتداب لليو  الواكحد خارج اململكة وتتحمل الشركة 

تااليف السفر للعضو على الدرجة الولى لألعضاء املقيمين خارج مدينة 

الجتماع ويحسب يو  قبل ويو  بعد للعضو إذا كان االجتماع خارج مقر ا

 املمملكة.

طلب رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس اللجنة التنفيذية تم بناًء على إذا  .3.7.2

لجنة املراجعة أو لجنة الترشيحات واملاافآت خارج مدينة  عقد اجتماع

ت الرياض أو مشاركة أى من أعضاء لجنة املراجعة أو لجنة الترشيحا

جتماع مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية خارج اواملاافآت أو جميعهم فى 

عضو لجنة املراجعة أو لجنة الترشيحات  يعوض  مدينة الرياض 

ة واملاافآت عن املصاريف أسوة بأعضاء مجلس اإلدارة كما ورد فى الفقر 
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  النص الجديد النص القديم رقم المادة

طلب رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس اللجنة تم بناًء على إذا  .3.7.3

لجنة املراجعة أو لجنة الترشيحات  عقد اجتماعالتنفيذية 

رياض أو مشاركة أى من أعضاء لجنة واملاافآت خارج مدينة ال

جتماع ااملراجعة أو لجنة الترشيحات واملاافآت أو جميعهم فى 

 يعوض  مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية خارج مدينة الرياض 

عضو لجنة املراجعة أو لجنة الترشيحات واملاافآت عن املصاريف 

 أعاله.( 3.7.1ة )أسوة بأعضاء مجلس اإلدارة كما ورد فى الفقر 

( 3.7.2( و )3.7.1التعويضات عن املصاريف املذكورة في الفقرات ) .3.7.4

جتماع فى نفس اإذا تزامن عقد أكثر من أعاله تصرف مرة واكحدة 

 .واملاان اليو 

 املاافآت الثابتة السنوية  على أساس نسبة كحضور العضو يجب صرف  .3.3

جتماعات  لال اال  املاافآت الثابتة مقابل كحضور يجب صرف جتماعات، و لال 

 إجتماع.
 

 أعاله.( 3.7.1)

( أعاله 3.7.2و )( 3.7.1التعويضات عن املصاريف املذكورة في الفقرات ) .3.7.3

 .واملاان اليو جتماع فى نفس اإذا تزامن عقد أكثر من تصرف مرة واكحدة 

 املاافآت الثابتة السنوية  على أساس نسبة كحضور العضو يجب صرف  .3.3

جتماعات  لال اال  املاافآت الثابتة مقابل كحضور يجب صرف جتماعات، و لال 

 إجتماع.

من نظا   76ما تنص عليه املادة  يراعى في صرف ماافآت العضاء وكحدها العلى .3.3

 الشركات.
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 2019/ 08/ 25 التاريخ: 
  جدول تعديالت الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت

 
 :اآلتيوذلك على التفصيل الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت  من سادسةالمادة الالتى تم إجراؤها على  واإلضافات يوضح التعديالت جدول

 

  النص الجديد النص القديم رقم المادة

 (6المادة )

 ت أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآتآاملادة السادسة: مكاف

ً مكافأة اإلجراءات الخاصة بسداد تم تحديد 
 
واألحكام  للقواعد أعضاء اللجنة ومقدارها وفقا

وذلك على التفصيل  سياسة مكافآت الشركة الكيميائية،في   املنصوص عليها  ذات الصلة

 اآلتي:

ر.س( ثالثة ألف ريال سعودي  3.000بدل حضور جلسات اجتماعات اللجنة وقدره ) .1

ًلكل عضو عن كل جلسة.

ر.س( ثالثة ألف ريال سعودي لكل عضو يحضر  3.000ُيصرف مبلغ مقطوع قدره ) .2

ريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضور اجتماع االجتماع كتعويض عن مصا

اللجنة خارج مدينة الرياض )املركز الرئيس للشركة( في أي مدينة أخرى داخل اململكة 

باالضافة إلي تذكرة سفر درجة أولي )ذهاب وعودة( من الرياض إلي املدينة التي سُيعقد 

 فيها االجتماع أو ما يعادل قيمة التذكرة.

دوال أمريكي( ثالثة ألف دوالر أمريكي لكل عضو  3.000لغ مقطوع قدره )ُيصرف مب .3

يحضر االجتماع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضور 

اجتماع اللجنة خارج اململكة باالضافة إلي تذكرة سفر درجة أولي )ذهاب وعودة( من 

 أو ما يعادل قيمة التذكرة.الرياض إلي املدينة التي سُيعقد فيها االجتماع 

صرف 3و  2التعويضات عن املصاريف املذكورة أعاله في الفقرات )  .4
ُ
( من هذه املادة ت

ًمرة واحدة فقط إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم واملكان

 

 ت أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآتآاملادة السادسة: مكاف

ً مكافأة اإلجراءات الخاصة بسداد تم تحديد 
 
واألحكام  للقواعد أعضاء اللجنة ومقدارها وفقا

وذلك على التفصيل  سياسة مكافآت الشركة الكيميائية،في   املنصوص عليها  ذات الصلة

 اآلتي:

ر.س( ثالثة ألف ريال سعودي  3.000بدل حضور جلسات اجتماعات اللجنة وقدره ) .1

( مائة ألف 100.000عن )ومكافآة سنوية مقطوعة ال تزيد  لكل عضو عن كل جلسة

ً.ريال سعودي على أن يتم صرفها بناء  على نسبة حضور العضو الجتماعات اللجنة

( ألفين ريال بدل انتداب لليوم الواحد لعضو اللجنة داخل اململكة 2.000ُيصرف مبلغ ) .2

( ثالثة ألف ريال سعودي بدل انتداب لليوم الواحد خارج اململكة 3.000ومبلغ )

كة تكاليف السفر للعضو على الدرجة األولى لألعضاء املقيمين خارج مدينة وتتحمل الشًر

 مقر االجتماع ويحسب يوم قبل ويوم بعد للعضو إذا كان االجتماع خارج املمملكة.

صرف مرة 2) الفقرة  التعويضات عن املصاريف املذكورة أعاله في .3
ُ
( من هذه املادة ت

 في نفس اليوم واملكان واحدة فقط إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع

 .من نظام الشركات 76يراعى في صرف مكافآت األعضاء وحدها األعلى ما تنص عليه املادة  .4

ً
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 2019/ 08/ 25 التاريخ: 
 

  جدول تعديالت الئحة لجنة املراجعة
 

 :اآلتيوذلك على التفصيل الئحة لجنة املراجعة  منالثامنة(  الثانية والثالثة والرابعة والسادسة و املادة)التى تم إجراؤها على  واإلضافات يوضح التعديالتجدول 
 

 النص الجديد النص القديم رقم المادة

 (2المادة )

 لجنة املراجعة مهام املادة الثانية: 

تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املاليةة 

 فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي:وأنظمة الرقابة الداخلية 

 التقارير املالية: .أ 

دراسةةة القةةوائم املاليةةة اووليةةة والسةةنوية للشةةركة قبةةل عرضةةها علةةى مرلةةا اإلدارة وإبةةدا  رأ هةةا  .1

 لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.والتوصية في شأنها 

ريةةر مرلةةا اإلدارة والقةةوائم إبةةدا  الةةرأف الفنةةً بنةةا ب علةةى إللةةة مرلةةا اإلدارة فيمةةا إذا  ةةان تق .2

املاليةةةةةةةةة للشةةةةةةةةركة عادلةةةةةةةةة ومتوامنةةةةةةةةة ومفهومةةةةةةةةة وتتضةةةةةةةةمن املعلومةةةةةةةةات التةةةةةةةةً ت ةةةةةةةةي  للمسةةةةةةةةاهم ن 

 ونموذج عملها واستراتيريتها.واملس ثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها 

ة أو  .3  تتضمنها التقارير املالية. غ ر مألوفةدراسة أف مسائل مهمب

فةةي أف مسةائل يث رهةا املةةدير املةالي للشةةركة أو مةن يتةولى مهامةةل أو مسة ول اإللتةة ام  بدقةةالبحة   .4

 في الشركة أو مراجع الحسابات.

 التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية. .5

اإلدارة فةةةةي دراسةةةة السياسةةةات املحاسةةةبية املتبعةةةة فةةةي الشةةةركة وإبةةةدا  الةةةرأف والتوصةةةية ملرلةةةا  .6

 شانها.

 املراجعة الداخلية .ب 

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاإلر في الشركة. .1

دراسةةة تقةةارير املراجعةةة الداخليةةة ومتابعةةة تنفيةةل اإلجةةرا ات التاةةحيحية للملحو ةةات الةةواردة  .2

 فيها.

 –الرقابة واإلشراف علةى أدا  وأششة ة املراجةع الةداخلي وإدارة املراجعةة الداخليةة فةي الشةركة  .3

للتحقق من توافر املوارد الالممة وفعاليتها في أدا  اوعمال واملهةام املنوإلةة اهةا وإذا  -إن وجدت

ة لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنةة تقةديم توصةيا ها إلةى املرلةا بشةأن مةد  الحاجة

 لجنة املراجعة مهام املادة الثانية: 

تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمةة 

 الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

 املالية:التقارير  .أ 

دراسةةةةةة القةةةةةوائم املاليةةةةةةة اووليةةةةةة والسةةةةةنوية للشةةةةةةركة قبةةةةةل عرضةةةةةها علةةةةةةى مرلةةةةةا اإلدارة وإبةةةةةدا  رأ هةةةةةةا  .1

 والتوصية في شأنها.

إبةةدا  الةةرأف الفنةةً بنةةا ب علةةى إللةةة مرلةةا اإلدارة فيمةةا إذا  ةةان تقريةةر مرلةةا اإلدارة والقةةوائم املاليةةة  .2

التةةةةً ت ةةةةي  للمسةةةةاهم ن واملسةةةة ثمرين تقيةةةةيم للشةةةةركة عادلةةةةة ومتوامنةةةةة ومفهومةةةةة وتتضةةةةمن املعلومةةةةات 

 املركز املالي للشركة وأدائها.

ة أو  .3  تتضمنها التقارير املالية. ُمستردةدراسة أف مسائل مهمب

البح  في أف مسائل يث رها املدير املالي للشركة أو من يتةولى مهامةل أو مسة ول اإللتة ام فةي الشةركة أو  .4

 مراجع الحسابات.

 املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية. التحقق من التقديرات .5

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبدا  الرأف والتوصية ملرلا اإلدارة في شانها. .6

 

 املراجعة الداخلية .ب 

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاإلر في الشركة. .1

 املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيل اإلجرا ات التاحيحية للملحو ات الواردة فيها.دراسة تقارير  .2

إن  –الرقابةةةة واإلشةةةراف علةةةةى أدا  وأششةةة ة املراجةةةةع الةةةداخلي وإدارة املراجعةةةة الداخليةةةةة فةةةي الشةةةةركة  .3

يكةةةةن  للتحقةةةةق مةةةةن تةةةةوافر املةةةةوارد الالممةةةةة وفعاليتهةةةةا فةةةةي أدا  اوعمةةةةال واملهةةةةام املنوإلةةةةة اهةةةةا وإذا لةةةةم -وجةةةةدت

 للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيا ها إلى املرلا بشأن مد  الحاجة إلى تعيينل.

التوصةةية ملرلةةا اإلدارة بتعيةة ن مةةدير ودةةدة أو إدارة املراجعةةة الداخليةةة أو املراجةةع الةةداخلي واقتةةرا   .4
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 النص الجديد النص القديم رقم المادة
 إلى تعيينل.

التوصةةةية ملرلةةةا اإلدارة بتعيةةة ن مةةةدير ودةةةةدة أو إدارة املراجعةةةة الداخليةةةة أو املراجةةةع الةةةةداخلي  .4

 واقترا  مكافآتل.

 مراجع الحسابات: .ج 

التوصةية ملرلةا اإلدارة بترشةةي  مراجلةي الحسةةابات وعةزلهم وتحديةد أتعةةااهم وتقيةيم أدائهةةم  .1

 وشروط التعاقد معهم.بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة ن اق عملهم 

التحقةةةةةةق مةةةةةةن اسةةةةةةتقالل مراجةةةةةةع الحسةةةةةةابات وموضةةةةةةوعيتل وعدالتةةةةةةل ومةةةةةةد  فعاليةةةةةةة أعمةةةةةةال  .2

 املراجعة مع اوخل في االعتبار القواعد واملعاي ر ذات الصلة.

 فنيةةة أو  .3
ب
مراجعةة خ ةة مراجةةع دسةابات الشةةركة وأعمالةل والتحقةق مةةن عةدم تقديمةةل أعمةاال

 جعة وإبدا  مرئيا ها ديال ذلك.إدارية تخرج عن ن اق أعمال املرا

 اإلجابة عن استفسارات مراجع دسابات الشركة. .4

خل بشأنها. .5
ُ
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالدظاتل على القوائم املالية ومتابعة ما ات

 ضمان اإللتزام: .د 

 مراجعة نتائج  تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجرا ات الالممة بشأنها. .1

 التحقق من الت ام الشركة باونظمة واللوائ  والسياسات والتعليمات ذات العالقة. .2

مراجعةةةةةة العقةةةةةود والتعةةةةةامالت املقتةةةةةر  أن ترر هةةةةةا الشةةةةةركة مةةةةةع اوإلةةةةةراف ذوف العالقةةةةةة وتقةةةةةديم  .3

 مرئيا ها ديال ذلك إلى مرلا اإلدارة.

رة وإبةةةدا  توصةةةيا ها رفةةةع مةةةا تةةةرال مةةةن مسةةةائل تةةةر  ضةةةرورة اتخةةةاذ إجةةةرا  بشةةةأنها إلةةةى مرلةةةا اإلدا .4

 باإلجرا ات التى يتع ن اتخاذها.

 

 مكافآتل.

 مراجع الحسابات: .ج 

لهم وتحديةةةةد أتعةةةةااهم وتقيةةةةيم أدائهةةةةم بعةةةةد التوصةةةةية ملرلةةةةا اإلدارة بترشةةةةي  مراجلةةةةي الحسةةةةابات وعةةةةز  .1

 التحقق من استقاللهم ومراجعة ن اق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقةةةق مةةةن اسةةةتقالل مراجةةةع الحسةةةابات وموضةةةوعيتل وعدالتةةةل ومةةةد  فعاليةةةة أعمةةةال املراجعةةةة مةةةع  .2

 اوخل في االعتبار القواعد واملعاي ر ذات الصلة.

 فنيةةة أو إداريةةة مراجعةةة خ ةةة مراجةةع دسةةابات الشةةركة و  .3
ب
أعمالةةل والتحقةةق مةةن عةةدم تقديمةةل أعمةةاال

 تخرج عن ن اق أعمال املراجعة وإبدا  مرئيا ها ديال ذلك.

 اإلجابة عن استفسارات مراجع دسابات الشركة. .4

خل بشأنها. .5
ُ
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالدظاتل على القوائم املالية ومتابعة ما ات

 ضمان اإللتزام: .د 

 نتائج  تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجرا ات الالممة بشأنها.مراجعة  .1

 التحقق من الت ام الشركة باونظمة واللوائ  والسياسات والتعليمات ذات العالقة. .2

مراجعةة العقةود والتعةامالت املقتةر  أن ترر هةا الشةةركة مةع اوإلةراف ذوف العالقةة وتقةديم مرئيا هةا ديةةال  .3

 ى مرلا اإلدارة.ذلك إل

رفةع مةةا تةةرال مةةن مسةةائل تةر  ضةةرورة اتخةةاذ إجةةرا  بشةةأنها إلةى مرلةةا اإلدارة وإبةةدا  توصةةيا ها بةةاإلجرا ات  .4

 التى يتع ن اتخاذها.

 (3المادة )

 تشكيل لجنة املراجعة وقواعد اختيار أعضاء اللجنة وإنهاء العضوية  املادة الثالثة: 

شكل بقرار من الجمعية العامة  .1
ُ
العادية لجنة مراجعة من غ ر أعضا  مرلا اإلدارة ت

التنفيلي ن سوا ب من املساهم ن أو غ رهم، اليقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن 

 خمسة وُيحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكآفات أعضائها.

 مدة عضوية اللجنة سوف تت امن مع مدة عضوية مرلا اإلدارة. .2

فر وعضا  اللجنة املعرفة الالممة ملباشرة املهام املرتب ة بالنواحي املالية يرة أن يتوا .3

 املراجعة وقواعد اختيار أعضاء اللجنة وإنهاء العضوية تشكيل لجنة  املادة الثالثة: 

1.  
ب
شك

ُ
لجنة مراجعة من غ ر  -بنا ب على اقترا  من مرلا اإلدارة-ل بقرار من الجمعية العامة العادية ت

على أن يكون من بينهم عضو مستقل  أعضا  مرلا اإلدارة التنفيلي ن سوا ب من املساهم ن أو غ رهم،

ويكون من بينهم مختص بالش ون  أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة  اليقل عدد و  على اوقل

 وُيحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكآفات أعضائها. املالية واملحاسبية

 مدة عضوية اللجنة سوف تت امن مع مدة عضوية مرلا اإلدارة. .2
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واملحاسبية وبإعداد القوائم املالية وكيفية التعامل مع مراجع الحسابات واملراجع ن 

 الداخلي ن واوإلراف املناسبة اوخر .

 في لجنة املراجعة  .4
ب
 ال يروم لرئيا مرلا اإلدارة أن يكون عضوا

ن ععمل أو  ان ععمل خالل الستت ن املاضيت ن في اإلدارة التنفيلية أو املالية ملال يروم  .5

 في لجنة املراجعة.
ب
 للشركة أو لد  مراجع دسابات الشركة أن يكون عضوا

يحق للجمعية العامة في اف وقت إنها  عضوية أدد أعضا  اللجنة أو إعادة اختيارل مرة  .6

 أخر .

 

املرتب ة بالنواحي املالية واملحاسبية  يرة أن يتوافر وعضا  اللجنة املعرفة الالممة ملباشرة املهام .3

وبإعداد القوائم املالية وكيفية التعامل مع مراجع الحسابات واملراجع ن الداخلي ن واوإلراف 

 املناسبة اوخر .

4.  .
ب
 مستقال

ب
 يرة أن يكون رئيا لجنة املراجعة عضوا

 في لجنة املراجعة، .5
ب
ن ععمل أو  ان يروم ملال كما   ال يروم لرئيا مرلا اإلدارة أن يكون عضوا

ععمل خالل الستت ن املاضيت ن في اإلدارة التنفيلية أو املالية للشركة أو لد  مراجع دسابات 

 في لجنة املراجعة.
ب
 الشركة أن يكون عضوا

 يحق للجمعية العامة  في اف وقت إنها  عضوية أدد أعضا  اللجنة أو إعادة اختيارل مرة أخر . .6

 (4المادة )

 جتما  اال نصاب اجتماعات اللجنة و  الرابعة:املادة 

 لها ويتم اختيارل بأصوات غالبية أعضائها. .1
ب
 يقوم أعضا  اللجنة باختيار رئيسا

 يتم اختيار أدد أعضا  اللجنة أو أف شخص خارجي للقيام بمهام أم ن سر اللجنة. .2

بأغلبية عشترط لاحة اجتماع لجنة املراجعة دضور أغلبية أعضائها وتصدر قرارا ها  .3

 أصوات الحاضرين وعند تساوف اوصوات يرجح الجانة اللف صوت معل رئيا اللجنة.

اجتماعات اللجنة يتم عقدها لتغ ية واجبات ومس وليات اللجنة، دسة مصلحة  .4

العمل، وفى دالة قيام مرلا اإلدارة بمناقشة موضوع يقع تحت مس ولية اللجنة، 

ها ملناقشة هلا املوضوع وإعداد تقرير بل لعرضة فيرة على اللجنة القيام بعقد إجتماع ل

 على مرلا اإلدارة وذلك قبل إجتماع املرلا.

إجتماعات اللجنة بواس ة رئيا اللجنة أو أدد اوعضا  أو بقرار من تتم الدعوة إلي  .5

 أو رئيا املرلا. مرلا اإلدارة

لة إدارة  ل استرابةإجتماعات اضافية إذا ت لبت الضرورة ذلك، أو  اللجنة عقدت .6

اللجنة يكون  أم ن سر وفى هلل الحالة فأن  مراجع الحسابات املراجعة الداخلية أو 

 .مس وال عن الدعوة لإلجتماع

سر اللجنة إرسال جدول أعمال اإلجتماع وجميع املعلومات املتعلقة أم ن على  .7

ن باملوضوعات التى سوف يتم مناقشا ها فى اإلجتماع العضا  اللجنة فى فترة التقل ع

 قبل تاريخ عقد اإلجتماع، وذلك لكى يتمكن اوعضا  من دراسة تلك املوضوعات. أسبوع

يقوم أعضا  اللجنة الحاضرين لإلجتماع بالتوقيع على محضر اإلجتماع اللف يتضمن  .8

 جتما  اال نصاب اجتماعات اللجنة و  املادة الرابعة:

 ودكام الفقرة الرابعة من املادة  .1
ب
 لها ويتم اختيارل وفقا

ب
الثالثة أعالل، يقوم أعضا  اللجنة باختيار رئيسا

 بأصوات غالبية أعضائها.

يتم اختيار أدد أعضا  اللجنة أو أف شخص خارجي للقيام بمهام أم ن سر اللجنة ويتولى اإلعداد  .2

 لالجتماعات وإعداد محاضر والقيام بتوثيق جميع اجتماعات اللجنة ودفظ محاضر االجتماعات

 وجداول أعمالها وجميع الوثائق املتعلقة بل في سجل خاص موقع من رئيا اللجنة وأم ن السر.

( أربعة اجتماعات خالل السنة 4ترتمع لجنة املراجعة بصفة دورية على اال تقل اجتماعا ها عن ) .3

أصوات  املالية للشركة وُيشترط لاحة اجتماع اللجنة دضور أغلبية أعضائها وتصدر قرارا ها بأغلبية

 الحاضرين وعند تساوف اوصوات يرجح الجانة اللف صوت معل رئيا اللجنة.

اجتماعات اللجنة يتم عقدها لتغ ية واجبات ومس وليات اللجنة، دسة مصلحة العمل، وفى دالة  .4

قيام مرلا اإلدارة بمناقشة موضوع يقع تحت مس ولية اللجنة، فيرة على اللجنة القيام بعقد 

قشة هلا املوضوع وإعداد تقرير بل لعرضة على مرلا اإلدارة وذلك قبل إجتماع إجتماع لها ملنا

 آخر في التصويت على اتخاذ القرارات   املرلا.
ب
ويروم لعضو اللجنة املتغية أن ُينية عنل عضوا

 إذا تخلف عن دضور اجتماعات اللجنة 
ب
ويروم للجمعية العامة للشركة اعتبار عضو اللجنة مستقيال

 ثالث مرات على التوالي بدون أعلار مقبولة  من رئيا اللجنة.

أو  بواس ة رئيا اللجنة أو أدد اوعضا  أو بقرار من مرلا اإلدارة إجتماعات اللجنةتتم الدعوة إلي  .5

 رئيا املرلا.

 لة إدارة املراجعة الداخلية ل استرابةإجتماعات اضافية إذا ت لبت الضرورة ذلك، أو  اللجنة عقدت .6
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املناقشات واورا  التى تم عرضها والقرارات التى اتخل ها اللجنة ويتم إرسالل إلى رئيا 

 الشركة. ر أم ن سمرلا اإلدارة و 

يتم إتخاذ القرارات باللجنة بواس ة غالبية اوعضا  الحاضرين، وفى دالة ال ساو  عند  .9

 التصويت على تلك القرارات يتم تفضيل الرأ  الل  يصوت لصالحل رئيا اللجنة.     

 

 .اللجنة يكون مس وال عن الدعوة لإلجتماع أم ن سر وفى هلل الحالة فأن  مراجع الحسابات أو 

املعلومات املتعلقة باملوضوعات الوثائق و  سر اللجنة إرسال جدول أعمال اإلجتماع وجميعم ن أعلى  .7

قبل تاريخ عقد  أسبوعالتى سوف يتم مناقشا ها فى اإلجتماع العضا  اللجنة فى فترة التقل عن 

 اإلجتماع، وذلك لكى يتمكن اوعضا  من دراسة تلك املوضوعات.

إلجتماع بالتوقيع على محضر اإلجتماع اللف يتضمن املناقشات واورا  يقوم أعضا  اللجنة الحاضرين ل .8

 الشركة. أم ن سر التى تم عرضها والقرارات التى اتخل ها اللجنة ويتم إرسالل إلى رئيا مرلا اإلدارة و 

ويحق لعضو اللجنة االعتراض على أف قرار من قرارات اللجنة على أن يقوم بتدوين اعتراضل كتابة في 

 جتماع اللجنة املعنً وبيان سبة االعتراض.محضر ا

 (6المادة )

 املادة السادسة: تقارير اللجنة

على لجنة املراجعة النظر في القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحو ات التً يقدمها مراجع 

الحسابات وابدا  مرئيا ها ديالها ان وجدت وعليها كللك إعداد تقرير عن رأ ها في شأن مد  

كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت بل من أعمال أخر  تدخل في ن اق 

  افية من هلا التقرير في مركز الشركة الرئيس ً 
ب
اختصاصها وعلى مرلا اإلدارة أن يودع شسخا

قبل موعد اشعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على اوقل لت ويد  ل من يرغة من املساهم ن 

 ويتلى التقرير أثنا  اشعقاد الجمعية.بتسخة منل 

 املادة السادسة: تقارير اللجنة

على لجنة املراجعة النظر في القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحو ات التً يقدمها مراجع الحسابات 

ة وابدا  مرئيا ها ديالها ان وجدت وعليها كللك إعداد تقرير عن رأ ها في شأن مد  كفاية نظام الرقاب

الداخلية في الشركة وعما قامت بل من أعمال أخر  تدخل في ن اق اختصاصها وعلى مرلا اإلدارة أن 

  افية من هلا التقرير في مركز الشركة الرئيس ً قبل موعد اشعقاد الجمعية العامة 
ب
بوادد يودع شسخا

  
ب
تقرير أثنا  اشعقاد على اوقل لت ويد  ل من يرغة من املساهم ن بتسخة منل ويتلى الوعشرين يوما

 الجمعية.

 (8المادة )

 : مكافآت أعضاء لجنة املراجعةاملادة الثامنة

 للمكافآت املقررة وعضا  مرلا اإلدارة وفقا للنظام 
ب
مكافآت أعضا  لجنة املراجعة س تم وفقا

 اوساس للشركة وهلل الالئحة وس شمل ما يلي:

ريال( ثالثة آالف ريال  3.000)يحصل أعضا  اللجنة على بدل دضور جلسات مقدارل  .1

سعودف عن  ل اجتماع يحضرل أعضا  اللجنة وذلك باإلضافة إلى مصروفا هم 

 الشخصية املتكبدة لحضور االجتماعات "إن وجدت".

ريال(  50.000ُيصرف وعضا  اللجنة من خارج مرلا اإلدارة مكافآة سنوية وقدرها ) .2

نا ب على شسبة دضور العضو خمسون ألف ريال سعودف شري ة أن يتم صرفها ب

 الجتماعات اللجنة.

 : مكافآت أعضاء لجنة املراجعةاملادة الثامنة

 للمكافآت املقررة وعضا  مرلا اإلدارة وفقا للنظام اوساس 
ب
مكافآت أعضا  لجنة املراجعة س تم وفقا

 ان خارج إذا -سيحصل عضو لجنة املراجعة على بدل دضور وبدل انتداب للشركة وهلل الالئحة و 

 لبدل دضور أعضا   -العضو خارج مكان االجتماع
ب
عن  ل اجتماع من اجتماعات اللجنة يكون مساويا

( مائة ألف ريال سعودف ت ناسة مع وقت الحضور، 100.000مرلا اإلدارة ومكافآة سنوية قدرها  )

صرف مكافآت  على أن يوضح ذلك في تقرير مرلا اإلدارة إلى الجمعية العامة للشركة، ويراعى في

 من نظام الشر ات. 76اوعضا  وددها اوعلى ما تنص عليل املادة 
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 (9المادة )

 املادة التاسعة: أحكام ختامية 

 لقرار اعتمادها من  الجمعية العامة للشركة. .1
ب
 تكون هلل الالئحة نافلة وفقا

ضمنة في نظام دوكمة الشركة تحل هلل الالئحة و  تلغي .2
ُ
محل الئحة لجنة املراجعة امل

عتمد من مرلا إدارة الشركة الكيميائية بتاريخ ولوائ  الحوكمة الداخلية 
ُ
امل

 .م وتعديالتل30/06/2009ومن الجمعية العامة للشركة بتاريخ  م09/02/2009

 بأدكام الفقرة )ج( من املادة الرابع .3
ب
ة والخمسون من الئحة تم إعداد هلل الالئحة  عمال

-16-8دوكمة الشر ات الصادرة من مرلا هيئة السوق املالية بموجة القرار رقم )

ه، 28/01/1437بتاريخ  3( بنا ب على نظام الشر ات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/2017

 ( من الئحة دوكمة الشركة الكيميائية السعودية .75مقرو ة مع الفقرة )ج( من املادة )

، وفى دالة الجمعية العامة للشركةرار من ل الالئحة يرة أن يتم بموجة قهللعديل أف ت .4

يرة  هلل الالئحة عدم ددوث تعديالت تشريعية أو فى سياسة الشركة تت لة تعديل 

 على لجنة املراجعة تقييمها ومراجعتها بعد ثالث سنوات من تاريخ إعتمادها.

 السرية وتعارض املصالح  املادة التاسعة: 

ال يروم وف من أعضا  اللجنة أن يفشوا ما وقفوا عليل من أسرار الشركة وال يروم لهم استغالل ما  .1

في تحقيق مصلحة لهم أو ودد من أقاراهم أو للغ ر وإال وجبت مسائلتهم  -بحكم عضويتهم–ععلمون بل 

 دتى 
ب
 في دال انتها  العضوية من اللجنة.وم البتهم بالتعويض، ويظل الت ام السرية قائما

يرة على أعضا  اللجنة ترنة داالت تعارض املصالح ووجود مصالح مباشرة أو غ ر مباشرة قد ت دف  .2

إلى التأث ر على استقاللية عضو اللجنة، ويرة على العضو االفصا  عن أف مصلحة لل في العقود 

عضو اللجنة عن املصلحة أو قيامل واوعمال التى تتم لحساب الشركة وفي دالة عدم افصا  

باستغالل عملل في اللجنة لتحقيق فائدة لل أو القاربل فإنل يحق للشركة الزام العضو بإدا  أف رب  أو 

 فائدة عادت لل مع دق الشركة في امل البة باب ال الصفقة وم البتة بالتعويض عن ذلك.

 (10المادة)

 تعديل ترقيم المادة فقط() تم  المادة العاشرة: أحكام ختامية 

 لقرار اعتمادها من  الجمعية العامة للشركة. .1
ب
 تكون هلل الالئحة نافلة وفقا

ضمنة في نظام دوكمة الشركة ولوائ  تحل هلل الالئحة و  تلغي .2
ُ
محل الئحة لجنة املراجعة امل

عتمد من مرلا إدارة الشركة الكيميائية بتاريخ الحوكمة الداخلية 
ُ
ومن  م09/02/2009امل

 .م وتعديالتل30/06/2009الجمعية العامة للشركة بتاريخ 

 بأدكام الفقرة )ج( من املادة الرابعة والخمسون من الئحة دوكمة  .3
ب
تم إعداد هلل الالئحة  عمال

( بنا ب على 2017-16-8الشر ات الصادرة من مرلا هيئة السوق املالية بموجة القرار رقم )

ه، مقرو ة مع الفقرة )ج( 28/01/1437بتاريخ  3امللكي رقم م/نظام الشر ات الصادر باملرسوم 

 ( من الئحة دوكمة الشركة الكيميائية السعودية .75من املادة )

، وفى دالة عدم الجمعية العامة للشركةرار من ل الالئحة يرة أن يتم بموجة قهللعديل أف ت .4

يرة على لجنة  الئحة هلل الددوث تعديالت تشريعية أو فى سياسة الشركة تت لة تعديل 

 املراجعة تقييمها ومراجعتها بعد ثالث سنوات من تاريخ إعتمادها.

  
 


