
تعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية  
مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس القادمة ومدتها ثالث سنوات ميالدية  

   م.2024/ 12/ 31م وتنتهي في 2022/ 01/ 01تبدأ بتاريخ والتي 
علماً بأن الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة سيتم وفقاً لألحكام الواردة في  

نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، والئحة حوكمة الشركات  
  ي الصادرة عن هيئة السوق المالية، باإلضافة إلى نظام الشركة األساس

دارة الشركة المعتمدة من الجمعية  إعضوية في مجلس وسياسة ومعايير ال
 . العامة

 
على السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة، ممن تتوافر  

فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خالل المدة  
 .المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا اإلعالن

 
اإلدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة  وسيتم انتخاب مجلس 

القادم والذي سيتم اإلعالن عنه الحقاً بعد الحصول على الموافقات الالزمة  
 .من الجهات المختصة

 

Saudi Chemical Company Holding announces the 
opening of nomination for membership of the Board of 
Directors for the next term for three-years, which 
begins on 01/01/2022 and ends on 31/12/2024. 
Taking into consideration that the nomination for 
membership of the Board of Directors will be in 
accordance with the provisions of the Companies Law 
issued by Ministry of Commerce, the Corporate 
Governance Regulations issued by the Capital Market 
Authority, the Company’s Articles of Association, and 
the Nomination and Remuneration policy of Saudi 
Chemical Company Holding Board members approved 
by the General Assembly. 
Those who wish to nominate themselves for 
membership of the Board of Directors and who meet 
the membership conditions and criteria must submit 
their candidacy applications within the specified period 
and in accordance with the details contained in this 
announcement. 
Selection of the nominated members for the Board of 
Directors new term will take place at the upcoming 
general assembly meeting, which will be announced 
later after obtaining the necessary approvals from the 
relevant authorities. 

 

  نوع دورة المجلس: دورة جديدة 

  01/2022/ 01تاريخ بداية الدورة : 

   31/12/2024تاريخ نهاية الدورة :  

  9عدد االعضاء:  

  07/2021/ 04تاريخ فتح باب الترشح :  

  2021/ 08/ 04 :  تاريخ انتهاء باب الترشح

ترسل طلبات الترشح ومرفقاتها كاملة بالبريد السريع أو تسلم مناولة باليد  
لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت في المقر الرئيسي للشركة على العنوان 

 :التالي

 الرياض -شارع االحساء   –  12831الرياض  7632  ص.ب 

:   أو عبر البريد االلكتروني
Shareholders.Affairs@saudichemical.com 

 
 0114515771ولالستفسار يمكن االتصال على هاتف رقم : 

 

Nomination applications to be submitted to the 
Nomination and Remuneration Committee by hand 
delivery to Committee secretary following address: 
P.O: 7632 Riyadh 12831 Al Ihsa street - Riyadh 
Or  by e-mail: Shareholders.Affairs@saudichemical.com 
 
Phone: 0114515771 

 
 

وعلى مساهمي الشركة الراغبين في الترَشح ممن تتوافر فيهم الشروط  
والمؤهالت المطلوبة وفقاً لسياسات ومعايير العضوية المعتمدة من الجمعية  

نظام الشركات ونظام  العامة للشركة ووفقاً للشروط والضوابط الواردة في 
السوق المالية ولوائحهما التنفيذية تقديم طلبات ترشحهم على أن يتضمن  

 طلب الترشح اآلتي : 
 
 

According to the provisions governing Board 
Membership and stipulated in the Companies 
Regulations and the Corporate Governance Regulations, 
the conditions and procedures of Board membership 
nomination are as follow: 
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في  ضوية ومعايير الع الوفاء بمعايير العضوية الواردة في سياسة -1
 .مجلس اإلدارة والمعتمدة من الجمعية العامة )مرفق(

 
عضو مجلس  يشغل اال يكون الشخص المرشح لعضوية مجلس اإلدارة  -2

آن إدارة في أكثر من خمس مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة في 
 .واحد

 
اإلفصاح لمجلس اإلدراة والجمعية العامة عن أي حاالت تعارض   -3

 وتشمل:   – المالية  السوق  هيئة من المقررة اإلجراءات وفق  –المصالح 
باشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم  وجود أي مصلحة م -

 لحساب الشركة. 
  أنشطة أحد اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في  -

 . تزاوله الذي  التابعة الشركات 
 

في حالة الترشح لعضوية المجلس كعضو مستقل، يجب أالّ تنطبق    -4

االستقاللية طبقاً ألنظمة هيئة السوق  عليه أي من الحاالت التي تنافي 
 المالية

 
ة باللغة العربية  ( الخاص بالسيرة الذاتي 1إكمال نموذج رقم )  -5

 .)مرفق(  واالنجليزية
 

( الصادر عن هيئة السوق  3إكمال وتوقيع نموذج اإلفصاح رقم ) -6

كما يمكن الحصول  المالية للترشح لعضوية مجلس اإلدارة )مرفق( 
 على النموذج من خالل الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية

:  https://bit.ly/3qWw8VC 
 

للجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة يفيد برغبته في  تقديم خطاب  -7
 الترشح خالل فترة اإلعالن المحددة بشهر من فتح باب الترشيح ) مرفق( 

 
 

يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية    -8

 . الوطنية 
 
تقديم بيان بعدد وتاريخ )دورات( مجالس إدارات الشركات التي تولى   -9

كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات  عضويتها إذا 
المساهمة، أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في  

دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً )بعدد اجتماعات( اخر دورة  
 شارك فيها باإلضافة إلى إجتماعات اللجان التي تولى عضويتها
 

 
الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية  سيقتصر التصويت في 

 .المجلس وفقاً للضوابط والشروط الموضحة في هذا اإلعالن

 

1- Comply with the criteria of approved policy of 
membership of the Board of directors (attached). 

 
2- candidate should not exceed 5 listed companies 
Board memberships. 
 
3- A disclosure of any conflict of interest cases should 
be presented to the Board of Directors and the General 
Assembly according to the regulations stated by the 
organization which includes: 
- Any direct or indirect interest in the Company 
activities and contracts. 
- Being part of any business that competes the 
Company or any of its activities. 
 
4- For candidate who are willing to be designated as an 
independent member, they must avoid any conflict of 
interest cases in accordance with the rules and 
regulations of the Capital Market Authority. 
 
5- Submit a signed copy of form No. (1) Curriculum 
vitae in Arabic and English (Attached). 
 
6- Submit a signed copy of form No. (3) issued by the 
Capital Markets Authority for Board membership 
candidacy (Attached) also a copy could be downloaded 
from CMA website through: https: //bit.ly/3qWw8VC 
 
7- A letter should be presented within a month from 
opening the registration to the Nomination & 
Remuneration Committee indicating the candidate’s 
interest in being a Board member (Attached). 
 
8- A clear and valid copy of the national ID. 
 
9- A list of the previous Boards’ (Terms) and their dates, 
if the participated In a listed Company Board, if the 
candidates were Saudi Chemical Company Board of 
directors member he shall state the last term number 
of Board meetings he attended in addition to 
committee meetings that he was a member of it. 
 
 
Voting at the General Assembly meeting shall be only 
for those who nominate themselves for the board of 
directors in accordance with the above-mentioned 
regulations. 
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