سياسة ومعايري وإجراءات العضويّة يف جملس اإلدارة
( اإلصدار الثاني  -ديسمرب 7102م )
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الصفحة

( صفحة  0من ) 0

املادّة رقم (  :) 0التعريفات
ت ّدلُ الكلمات والعبارات التالية على املعاني املوضحة أمامها مامل يقتضي السياق خالف ذلك:
نِظَام الشركات:

نِظَــــــــام الشــــــــركات الصــــــــادر املرســــــــوم امللكــــــــي رقــــــــم ( م ) 1/وتــــــــاري
0012/10/72هـ ،وأي تعديالت الحقة قد تطرأ عليه.

الئحة احلوكمة:

الئحـــــة احلوكمـــــة الصـــــادرة قـــــرار جملـــــس ا ي ـــــة رقـــــم ( ) 7102 – 01 – 2
وتاري 0012/15/01هـ ،وأيّ حتديثات الحقة قد تطرأ عليها.

ا ي ة:

هي ة السوق املاليّة.

تداول:

شركة السوق املاليّة السعوديّة.

الشركة:

الشركة السعوديّة للتنمية الصناعيّة "صدق".

اجلمعيّة:

مجعيّـــة تُشـــكل مـــن مُســـاهمي الشـــركة َُوجـــر أحكـــام ِنظَـــام الشـــركات
ونظام الشركة األساس.

اجمللس:

جملس إدارة الشركة.

العضو املُستقل:

عضـــــو جملـــــس اإلدارة ـــــري تنفيـــــليّ يتمتـــ ـ االســـــتقالل التـــــام يف مركـــ ـ ه
وقراراتــــه ،وال تنطبــــق عليــــه أيال مــــن عــــواره االســــتقالل املنصــــو

عليهــــا يف

املادّة ( )71من الئحة احلوكمة.
العضو التنفيلي:

عضـــــو جملـــــس اإلدارة الـــــلي يكـــــون متفر ـــــا يف اإلدارة التنفيليـــــة للشـــــركة
ويشارك يف األعمال اليومية ا.

السياسة:

سياســـــة ومعـــــايري وإجـــــراءات العضـــــوية يف جملـــــس اإلدارة كامـــــل موادهـــــا
والتمهيّد اللي يُعد ج ءً ال يتج أ منها.

اللجنة:

جلنة املُكافآت والرتشيحات.
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املادّة رقم (  :) 7متهيد
تُعنى هَلِه السياسة َعايري وإجراءات العضويّة يف جملس اإلدارة ،م مُراعاة األحكام الواردة يف نِظَام الشركات
ونِظَام السوق املاليّة ولوائحهما التنفيليّة والضوا ط ذات العالقة والئحة احلوكمة والنِظَام األساس للشركة.
وتهدف الشركة من هَلِه السياسة إىل تنظيم العضوية يف اجمللس الستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخربة متناسبة،
وَا ميكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم َهنية وكفاءة عالية ،مما يساهم يف الرف من مستوى أداء الشركة
وحتقيق أهدافها.
وقد ُأقِرَت هَلِه السياسة من اجلمعيّة العامّة ناءً على توصيّة من اجمللس وفقا للمادّتني (  ) 1/77و(  ) 0/15من
الئحة احلوكمة.

املادّة رقم (  :) 1معايري وشروط العضويّة
 :0/1أن يكون لدى املُرشح إملام أنشطة الشركة وأعما ا.
 :7/1أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها اإلمسيّة عن عشرة آالف ريال.
 :1/1إال يكون قد صدر حب ّق املُرشح حكم ارتكاب عمل مُخل الشرف أو األمانة.
 :0/1إال يكون ترشيحه مُخالفا لألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.

املادّة رقم (  :) 0إجراءات العضويّة
 :0/0تقوم الشركة اإلعالن عن فتح اب الرتشح لعضويّة اجمللس قبل انتهاء دورة اجمللس احلالية َُ َّدة كافية.
 :7/0تقوم الشركة نشر إعالن الرتشح يف موقعها اإللكرتونيّ ،واملوق اإللكرتونيّ لتداول ،ويف أيّ وسيلة
أُخرى تُحددها ا ي ة وذلك لدعوة األشخا

الرا بني يف الرتشح لعضويّة اجمللس ،على أن يظل اب الرتشح

مفتوحا مُدَّة شهر على األقل من تاري اإلعالن.
 :1/0على من ير ر يف الرتشح لعضويّة اجمللس ،وحيقق شروط ومعايري العضويّة ،إتباع اإلجراءات التاليّة:
 :0/1/0تعب ة النماذج املطلو ة من ا ي ة.
 :7/1/0تقديم طلر الرتشح م مجي الوثائق املطلو ة املبينة يف البند ( )1/1/0أدناه مناولة يف املرك الرئيس
للشركة واحلصول على مُستند استالم ،وذلك خالل املُدَّة احملددة يف إعالن الشركة عن فتح اب الرتشح
لعضويّة اجمللس.
 :1/1/0يُرفق طلر الرتشح مجي الوثائق املُحددة يف إعالن الشركة وما يُؤيدها ،ومنها:
أ) السرية اللاتية للمرشح ،تتضمن مؤهالته العلمية وخرباته يف جمال أعمال الشركة.
ب) يان عدد وتاري عضويته يف جمالس إدارات الشركات املساهمة ،واللجان اليت توىل عضويتها.
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ج) اللجان الدائمة اليت شارك فيها العضو وعدد اإلجتماعات اليت عقدتها كل جلنة من تلك اللجان خالل كل
سنة من سنوات الدورة ،وعدد اإلجتماعات اليت حضرها ونسبة حضوره إىل جمموع اإلجتماعات.
د)

يان الشركات املساهمة اليت ال ي ال يتوىل عضويتها.

ه)

يان الشركات أو املؤسسات اليت يشرتك يف إدارتها أو ملكيتها ومتارس أعماال شبيهة أعمال الشركة.

و) إذا كان املرشح قد سبق له شغل عضوية اجمللس فيجر عليه أن يرفق طلر الرتشح يانا من إدارة
الشركة عن آخر دورة توىل فيها عضويّة اجمللس متضمنا املعلومات عن عدد إجتماعات اجمللس اليت متت
خالل كل سنة من سنوات الدورة ،وعدد اإلجتماعات اليت حضرها العضو أصالة عن نفسه ونسبة حضوره
جملموع اإلجتماعات.
 :0/1/0اإلقرار أنَّه مستويف معايري العضويّة ،وأنَّه على استعداد للقيام واجباته ومسؤولياته.
 :0/0تعقد اللجنة إجتماعها فور قفل اب الرتشح ملُراجعة طلبات املُتقدمني وتطبيق سياسات ومعايري وإجراءات
العضويّة عليها ورف توصياتها إىل اجمللس خالل مدة ال جتاوز ( )5أيام من تاري قفل اب الرتشح.
 :5/0يقوم اجمللس طلر عقد مجعيّة عامّة أو إضافة ند للجمعيّة العامّة للتصويت على انتخاب أعضاء اجمللس
من ني املُرشحني ،مرفقا ه توصيّة اللجنة رتشيح أعضاء اجمللس للدورة القادمة.
 :1/0عد املوافقة على عقد اجلمعية ،يتم استخدام التصويت الرتاكميّ يف انتخاب أعضاء اجمللس ،حبيث ال
جيوز استخدام حقّ التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة يف اجلمعيّة.

املادّة رقم (  :) 5النفاذ والتعديل
 :0/5يعمل هله السياسة إعتبارا من تاري إقرارها من قبل اجلمعيّة العامّة.
 :7/5للمجلس حقّ تفسري و/أو إيضاح ما جاء يف هَلِه السياسة و/أو إجراء أي تعديل عليها من وقتٍ آلخر َا ال
يتعاره م األنظمة ذات العالقة.
جلنة فرز  /جام األصوات

رئيس اجلمعيّة

أمني سر اجلمعيّة

االسم:

االسم:

االسم:

التوقي :

التوقي :

التوقي :
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