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سیاسة ومعاییر وإجراءات عضویة  تحاد مصانع االسالك (أسالك) بوضعقام مجلس إدارة شركة إ
في  ٦جتماع المجلس رقم إ بموجب محضر وصىأوبشركة أسالك  مجلس اإلدارة

اھمي الشركة في عتماد ھذه السیاسة بموجب قرار الجمعیة العامة لمسإتم وم ٢٦/١٢/٢٠١٧
  م. ١٤/٠٥/٢٠١٨ الموافق ھـ ٢٨/٠٨/١٤٣٩ بتاریخ جتماعھا المنعقدإ
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  سیاسة ومعاییر وإجراءات عضویة مجلس اإلدارة

 )أسالك(لشركة اتحاد مصانع األسالك  

  

 تھیـــــــــد -١
 سیاسات ومعاییر العضویة في مجلس إدارة الشركة -٢
  إلتزامات عضو مجلس اإلدارة. -٣
  أحقیة وإجراءات الترشح لعضویة مجلس اإلدارة -٤
  آلیة اختیار رئیس مجلس اإلدارة ونائب الرئیس -٥
  انتھاء عضویة عضو المجلس وشغور أحد المراكز -٦
 أحكـــام ختامیة (النشر والنفاذ والتعدیل) -٧

  

  

 
 تمھیــــــــــــــــــــــــــد: -١

ً نطالقإ من حرص مجلس وادارة الشركة على تطبیق نظام الحوكمة والذي یعكس درجة عالیة من  ا
الشفافیة والنزاھھ ویحسن من إداء الشركة ومن ذلك وضع سیاسات ومعاییر وإجراءات واضحة 

تم إعداد سیاسات ومعاییر وإجراءات العضویة في مجلس  ومحددة لعضویة مجلس االدراة، فقد
) من الئحة حوكمة ٢٢) من المادة (٣انع األسالك بھدف التوافق مع الفقرة (إدارة شركة اتحاد مص

وتاریخ ) ٢٠١٧-١٦-٨(الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة بموجب القرار رقم الشركات 
بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ،م١٣/٢/٢٠١٧ھـ الموافق ١٦/٥/١٤٣٨
ـ ٢٨/٠١/١٤٣٧وتاریخ  ٣م/ وتاریخ  ٢٠١٨-٣٥- ١والمعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم ھ

) المجلس(والتي نصت على أن یقوم مجلس اإلدارة  م،٢٦/٠٣/٢٠١٨ھـ الموافق ١٤٣٩/ ٠٩/٠٧
بما ال یتعارض مع  -إعداد سیاسات ومعاییر وإجراءات واضحة ومحددة للعضویة في المجلس بـ

ووضعھا موضع التنفیذ بعد إقرار الجمعیة العامة  -لشركات األحكام اإللزامیة في الئحة حوكمة ا
  لھا.

  سیاسات ومعاییر العضویة في مجلس إدارة الشركة: -٢

رفة المعیشترط أن یكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفایة المھنیة ممن تتوافر فیھم الخبرة و
واقتدار، على أن تراعى الجمعیة زم، بما یمكنة من ممارسة مھامھ بكفاءة والمھارة واألستقالل الال

العامة عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصیات لجنة الترشیحات والمكافآت بالشركة وتوافر 
المقومات الشخصیة والمھنیة الالزمة ألداء مھامھم بشكل فعال،  ویراعى أن یتوفر في عضو 

  المجلس على وجة الخصوص مایلي :

سواء متقدماً لعضویة المجلس  بصفتھ الشخصیة أو ممثالً  أن یكون المرشح شخصاً طبیعیاً ، )١
 لشخصیة اعتباریة.
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أال یكون المرش��ح لعض��ویة المجلس قد س��بق إدانتھ بجریمة مخلة بالش��رف واألمانة، وأال یكون  )٢
  معسراً أو مفلساً أوغیر صالح لعضویة المجلس وفقاً ألي نظام أو تعلیمات ساریة في المملكة.

لس عضویة أكثر من خمس شركات مساھمة مدرجة في السوق المالیة في أال یشغل عضو المج )٣
 آن واحد. 

 أن ال یكون المرشح موظفاً حكومیاً.  )٤
أن الیكون العضو المرشح موظفاً أو عضواً في مجلس إدارة شركة منافسة أو مشاركاً في أي  )٥

 أنشطة تنافس أنشطة الشركة.
س��اھمة بس��بب االھمال أو عدم االنتظام في أن الیكون قد س��بق وأقیل من مجلس ادارة ش��ركة م )٦

 الحضور الجتماعات المجلس أو لجانة.  
 عدم صدور ضده قراراَ من ھیئة السوق المالیة بمخالفة سلوكیات السوق. )٧
حالة العض���و المس���تقل، یجب أالّ تنطبق في العض���و المس���تقل أي من عوارض االس���تقالل  في )٨

  حة الحوكمة . صوص علیھا في المادة عشرین من الئالمن
 عدم وجود تعارض مصالح، ولدیة الوقت الكافي للعمل كعضو مجلس إدارة . )٩

  ویفضل أن یكون المرشح لدیة: )١٠

وذلك بالتمتع بمھارات قیادیة تؤھلھ لمنح الص�������الحیات بما یؤدي إلى  القدرة على القیادة: .١

تحفیز األداء وتطبیق أفض�����ل الممارس�����ات في مجال اإلدارة الفعالة والتقید بالقیم واألخالق 

  المھنیة.

وذلك بأن تتوفر فیھ المؤھالت العلمیة،  المؤھالت والمھارات والخبرات والكفـ���������ـ���������اءة : .٢

خص����یة المناس����بة، ومس����توى التدریب ، والخبرات العملیة ذات والمھارات المھنیة، والش����

شركة الحالیة والمستقبلیة أو باإلدارة أو االقتصاد أو المحاسبة أو القانون  الصلھ بأنشطة ال

 أو الحوكمة، فضال عن الرغبة في التعلیم والتدریب .

رعة واإلداریة ، والس�����وذلك بأن تتوفر فیة القدرة الفنیة ، والقیادیة،  القدرة على التوجیة : .٣

في إتخاذ القرار، واس�����تیعاب المتطلبات الفنیة المتعلقة بس�����یر العمل، وأن یكون قادرا على 

 التوجیھ االستراتیجي والتخطیط والرؤیة المستقبلیة الواضحة.

 وذلك بأن یكون قادرا على قراءاة البیانات والتقاریر المالیة وفھمھا. المعرفة المالیة: .٤

قة الص�������حی .٥ یا مھ ة: الل مانع ص�������حي یعوقھ عن ممارس��������ة مھا لدیھ  بأن الیكون  وذلك 

 واختصاصاتھ. 

 

 إلتزامات عضو مجلس اإلدارة : -٣

 یلتزم عضو مجلس اإلدارة باألتي:
أن یمثل عض��و مجلس اإلدارة جمیع المس��اھمین، وأن یلتزم بما یحقق مص��لحة الش��ركة عموماً  -١

 صوتت على تعیینھ في مجلس اإلدارة.ولیس ما یحقق مصالح المجموعة التي یمثلھا أو التي 
أن یلتزم المرش�������ح لعض�������ویة المجلس بمبادئ الص�������دق واألمانة والوالء والعنایة واالھتمام  -٢

ویكون الص��دق بأن تكون ،  بمص��الح الش��ركة والمس��اھمین وتقدیمھا على مص��لحتھ الش��خص��یة
لومات عالقة عض���و المجلس بالش���ركة عالقة مھنیة ص���ادقة، واإلفص���اح للش���ركة عن أي مع

مؤثرة قبل تنفیذ أي ص���فقة أو عقد مع الش���ركة أو إحدى ش���ركاتھا التابعة، بینما یتحقق الوالء 
في تجنب التعامالت التي تنطوي على تعارض في المص��������الح مع التحقق من عدالة التعامل 
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یة  ومراعات األحكام الخاص��������ة بتعارض المص��������الح الواردة في الئحة الحوكمة، أما العنا
كون بأداء الواجبات والمسؤولیات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالیة واالھتمام فت

  والنظام األساس للشركة واألنظمة األخرى ذات العالقة.
أنھ من الض��روري أن یبادر األعض��اء الذین تغیرت مس��ؤولیاتھم أو أوض��اعھم الوظیفیة تغیراً  -٣

ة الش���ركة بنفس الفعالیة، او في حال كبیراً یؤثر في قدرتھم على مواص���لة المس���اھمة في خدم

فقدانھ ألھلیتھ للعمل كعض���و مجلس إدارة، أو عجزه عن ممارس���ة أعمالھ، أو عدم قدرتھ على 

تخص��یص الوقت أو الجھد الالزمین ألداء مھماتھ في المجلس باإلس��تقالة من المجلس من تلقاء 

 لحصول على ترخیص منأنفسھم ، أما في حال تعارض المصالح فیكون العضو بالخیار في ا

 الجمعیة العامة یجدد كل سنة أو تقدیم استقالتھ

یتوقع من أي عض��و من أعض��اء المجلس إفادة المجلس بأیة تغییرات جوھریة في ظروفھ ، أو  -٤

 تعارض مصالح ، أو أي عالقات قد تؤثر على إستقاللیتھ خالل العام. 

 كون لدى المرشح فھم أساسي لالمورویتعین أن یرعى عند الترشیح والتوصیات لعضویة أن ی

  : التالیة

 األھداف والخطط والسیاسات التشغیلیة والمالیة األساسیة للشركة. )١

نتائج العملیات التي تقوم بھا الش�������ركة ، ووض�������عھا المالي ، وكذلك فروعھا ، وقطاعات  )٢

 األعمال التابعة لھا.

ومنح األولوی�ة في الترش�������یح ینبغي مراع�اة التنوع في الت�أھی�ل العلمي والخبرة العملی�ة،  )٣
 لالحتیاجات المطلوبة من أصحاب المھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة.

یجب أن یبلغ األعض�����اء رئیس المجلس بقبول الدعوة المقدمة  لھم لإلنض�����مام إلى مجلس  )٤

 إدارة شركة عامة اخرى.

تي اللجنة أو اللجان الاإلنض���مام إلى اللجان المنبثقة عن المجلس ، ویتم تعیین العض���و في  )٥

 یجد في نفسھ میالً لھا ، وذلك إن أمكن.

یحض������ر األعض������اء اإلجتماعات الدوریة لمجلس اإلدارة وإجتماعات المجالس الفرعیة ،  )٦

واللجان ، كما یتوقع من كل عض���و حرص���ھ وتفریغ نفس���ھ لحض���ور اإلجتماعات الدوریة 

مر، وذلك للقیام بالمس�������ؤولیات المخطط لھا ، وكذلك اإلجتماعات الطارئة كلما لزم األ

المنوطة بھ على أكمل وجھ ، وفي حالة عدم تمكن العض�������و من الحض�������ور یتوقع إحاطة 

 رئیس أو سكرتیر المجلس  أو سكرتیر اللجنة التابع لھا باعتذاره عن الحضور.

 

وعلى الجمعیة العامة أن تراعي عند انتخاب أعض����اء مجلس اإلدارة توص����یات لجنة الترش����یحات 

مكافأت وتوافر المقومات الش��خص��یة والمھنیة االزمة ألداء مھامھم بش��كل فعال وفق ماورد في وال

  ھذة المادة.
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 أحقیة وإجراءات الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة : -٤

یحق لكل مساھم ترشیح نفسھ أو شخص آخر أو أكثر لعضویة مجلس اإلدارة، وذلك في حدود  -١
 .نسبة ملكیتھ في رأس المال

لجنة الترش��یحات والمكافآت التنس��یق مع اإلدارة التنفیذیة للش��ركة لإلعالن عن فتح باب تتولى   -٢
لدورتھ الجدیدة لمدة ثالث س����نوات، قبل إنتھاء دورة  الترش����یح لعض����ویة مجلس إدارة الش����ركة

یوما)، وفقاً لنظام الش����ركات وتعمیمات وزارة التجارة واالس����تثمار، ٦٠المجلس بس����تین یوما (
 الشركات. والئحة حوكمة

تقدم لجنة الترشیحات والمكافآت توصیتھا لمجلس اإلدارة بشأن الترشیح لعضویة المجلس وفقاً  -٣
 للسیاسات والمعاییر المتقدم ذكرھا.

وكذلك على الموقع ) تداول(یتم نش�����ر إعالن الترش�����ح على الموقع اإللكتروني للس�����وق المالیة  -٤
لھیئة، وذلك لدعوة االشخاص الراغبین في اإللكتروني للشركة، وفى أي وسیلة أخرى تحددھا ا

الترش��ح لعض��ویة مجلس االدارة، على أن یظل باب الترش��یح مفتوحاً لمدة ش��ھر على األقل من 
 .تاریخ االعالن

تقدم لجنة الترشیحات والمكافآت توصیتھا لمجلس اإلدارة بشأن الترشیح لعضویة المجلس وفقاً  -٥
 . للسیاسات والمعاییر المتقدم ذكرھا

س���تلزم على من یرغب ترش���یح نفس���ھ لعض���ویة مجلس إدارة الش���ركة االفص���اح عن رغبتھ في وی -٦
بموجب إخطار یقدم إلدارة الش������ركة قبل موعد انعقاد الجمعیة بثالثین یوما على  الترش������ح وذلك

األقل،وفقا لألنظمة واللوائح والتعمیمات والقرارات الس���اریة، والمعمول بھا ویجب أن یش���مل ھذا 
ریفاً بالمرش�������ح من حیث س�������یرتھ الذاتیة ومؤھالتھ، وخبراتھ العملیة ، بجانب تزوید اإلخطار تع

الش�����ركة بكافة الوثائق الثبوتیة مثل (بطاقة الھویة الوطنیة، بطاقة العائلة، وأي وثائق أخرى ذات 
 عالقة تطلبھا الشركة الستیفاء المتطلبات النظامیة).

جلس إدارة إحدى الشركات المساھمة أن یرفق یتعین على المرشح الذي سبق لھ شغل عضویة م -٧
 بیاناً بعدد وتواریخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضویتھا. 

یجب على المرش��ح الذي س��بق لھ ش��غل عض��ویة مجلس إدارة الش��ركة أن یرفق بإخطار الترش��یح  -٨
  التالیة:بیاناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فیھا عضویة المجلس متضمناً المعلومات 

  عدد اجتماعات المجلس التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة. )١
  عدد االجتماعات التي حضرھا العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع االجتماعات. )٢
اللجان الدائمة التي ش�����ارك فیھا العض�����و، وعدد االجتماعات التي عقدتھا كل لجنة من تلك  )٣

د االجتماعات التي حضرھا، ونسبة حضوره اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعد
  إلى مجموع االجتماعات.

یجب على المرش����ح لعض����ویة المجلس أن یفص����ح للمجلس وللجمعیة العامة عن أي من حاالت  -٩
  :تعارض المصالح التي تشمل

وجود مص��لحة مباش��رة أو غیر مباش��رة في األعمال والعقود التي تتم لحس��اب الش��ركة التي  )١
  .س إدارتھایرغب في الترشح لمجل

  .اشتراكھ في عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو منافستھا في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ )٢
على المتقدمین لعض�������ویة المجلس تعبئة النموذج أو النماذج التي تحددھا ھیئة الس�������وق المالیة  -١٠

  .والتي یمكن الحصول علیھا من خالل الموقع اإللكتروني للھیئة
عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفیذي أو عضو غیر تنفیذي  یجب توضیح صفة العضویة -١١

  .أو عضو مستقل
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یجب توض��یح طبیعة العض��ویة، أي ما إذا كان العض��و مترش��حاً بص��فتھ الش��خص��یة أم أنھ ممثل  -١٢
 .عن شخصیة اعتباریة

شركة بتزوید ھیئة السوق  -١٣ سیق مع اإلدارة التنفیذیة لل تقوم لجنة الترشیحات والمكافآت بالتن
لذاتیة نموذج السیرة ا”المالیة بالسیر الذاتیة للمرشحین لعضویة مجلس إدارة الشركة وفقاً لـ��

للمرش�����ح لعض�����ویة مجلس إدارة ش�����ركة مس�����اھمة مدرجة في الس�����وق المالیة الس�����عودیة 
  . ”)تداول(

تقوم لجنة المكافآت والترش�������یحات بالتنس�������یق مع اإلدارة التنفیذیة ألنھاء المتطلبات النظامیة  -١٤
  .وید الجھات النظامیة المختصة بكافة الوثائق المطلوبةوتز

 .یتم التصویت على اختیار أعضاء مجلس االدارة من خالل أسلوب التصویت التراكمي -١٥
یقتص����ر التص����ویت في الجمعیة العامة على من رش����حوا أنفس����ھم وفقاً للس����یاس����ات والمعاییر  -١٦

 .واإلجراءات المتقدم ذكرھا
  اإلدارة ونائب الرئیس:آلیة اختیار رئیس مجلس  -٥

ش��ركة إتحاد مص��انع األس��الك بانتخاب أعض��اء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعیة  ایقوم مس��اھمو
العامة للمس���اھمین حس���ب النظام والمعاییر المض���منة في ھذه الس���یاس���ة، ثم یقوم المجلس باختیار 

عزلھما  للمجلس الحق فيرئیس����اً لھ ونائباً للرئیس وذلك من بین أعض����ائھ غیر التنفیذیین، ویكون 
  من منصبیھما أو إعادة اختیارھما في أي وقت.

  انتھاء عضویة عضو المجلس وشغور أحد المراكز:  -٦

تنتھي عض���ویة المجلس بانتھاء المدة المقررة لھ وھي ثالث س���نوات من تاریخ انتخابھ من قبل  -١
 الجمعیة العامة. 

ء عض��ویة مجلس اإلدارة، ویجوز للجمعیة ) كیفیة انتھا١٨یبن نظام الش��ركة األس��اس��ي المادة (  -٢
العامة العادیة في كل وقت عزل جمیع أعض�����اء مجلس اإلدارة أو بعض�����ھم، وذلك دون إخالل 

 بحق من عزل في التعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مقبول أوفي وقت غیر مناسب .
ة من یتغیب إنھاء عض��وی –بناء على توص��یة من مجلس اإلدارة  –كذلك یجوز للجمعیة العامة  -٣

 من أعضائھ عن حضور ثالثة اجتماعات متتالیة للمجلس دون عذر مشروع.
أو إذا أدین بجریمة مخلة للش���رف  تنتھي عض���ویة عض���و المجلس في حالة اس���تقالتة، او وفاتھ -٤

  .واألمانة،
نتھاء عض��ویة عض��و  في مجلس اإلدارة بإحدى طرق إنتھاء العض��ویة، على الش��ركة أن عند إ -٥

 والسوق فورا مع بیان األسباب التى دعت إلى ذلك.تشعر الھیئة 
إذا اس����تقال عض����و مجلس اإلدارة، وكانت لدیھ ملحوظات على أداء الش����ركة فعلیة، تقدیم بیان  -٦

 مكتوب بھا إلى رئیس مجلس اإلدارة ، ویجب عرض ھذا البیان على أعضاء مجلس اإلدارة.
ن للمجلس الحق في تعیین عض���واً إذا ش���غر مركز أحد أعض���اء المجلس أثناء مدة العض���ویة كا -٧

مؤقتاً في المركز الش���اغر بحس���ب الترتیب في الحص���ول على األص���وات، على أن یكون ممن 
تتوافر فیھم الخبرة والكفایة، وأن یعرض التعیین على الجمعیة العامة العادیة في أول اجتماع 

في النظام األس��اس  لھا للمص��ادقة علیھ ویكمل العض��و الجدید مدة س��لفھ وذلك في ض��وء ما ورد
  للشركة. 

   



 

 سیاسة ومعاییر وإجراءات 
  عضویة مجلس اإلدارة

 ٧ صفحة من ٧صفحة 

 

 

  أحكـــام ختامیة (النشر والنفاذ والتعدیل): -٧

یعمل بما جاء في ھذه السیاسة ویتم االلتزام بھا فورا من قبل الشركة اعتباراً من تاریخ  -١
 .اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین 

عرض أي تعدیالت مقترحة ویتم  –یتم مراجعة وتعدیل ھذه السیاسة متى مادعت الحاجة لذلك  -٢
على مجلس اإلدارة، الذي یقوم بدراسة ومراجعة  والمكافآت لترشیحاتمن قبل لجنة ا

التعدیالت المقترحة ویوصي بھا للجمعیة ، والذي یصدر بموجبة قرار من الجمعیة العمومیة 
 .للمساھمین باعتماد ھذه التعدیالت

  تنشر السیاسة على موقع الشركة اإللكتروني -٣

  

  : وظةملح

بتاریخ تم اعتماد ھذه السیاسة بموجب قرار الجمعیة العامة لمساھمي الشركة في اجتماعھا المنعقد 
  م ١٤/٠٥/٢٠١٨الموافق  ھـ ٢٨/٠٨/١٤٣٩

  

  

  


