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 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ ،

الشــركة الســعودية للصــناعات األساســية برغب�ــي �ــ� ال���ــح لعضــو�ة مجلــس إدارة أتقــدم ،  أنــا املســاهم املوقــع أدنــاه

طلــــب ال���ــــح بطيـــھ م لكــــ وأرفـــق،  م٠٩/٠٤/٢٠٢٢ �ــــ�م وتنت�ـــي ١٠/٠٤/٢٠١٩وال�ــــي تبـــدأ مــــن ، (ســـابك) لدورتــــھ القادمـــة 

 ، ا�خاص �ي 
ً
عـالن الشـركة ع�ـ� موقـع السـوق املاليـة السـعودية والبيانـات املشـار ال��ـا �ـ� إالوثـائق النمـاذج و �افة  متضمنا

 .(تداول)

 أقــر ، كمــا 
ً
 ونظامــا

ً
 يومســؤوليا� يلقيــام بواجبــا��ــ� حــال انتخــا�ي لعضــو�ة ا�جلــس با وأنــا ب�امــل أهلي�ــي املعت�ــ�ة شــرعا

الوقــت  خصــصن أوأ ، املعمــول ��ــال�ــ�ام ب�افــة األنظمــة واللــوائح والضــوابط واإلجــراءات والسياســات االمانــة و بــإخالص وأ

 ف��ـــا أكــــون وال�جـــان ال�ـــي ، ال�ـــا�� �حضـــور اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة 
ً
، و�مــــا  تامـــة باســـتقالليٍة  يدي مهـــامؤ أ ، وأن عضـــوا

 . يحقق مصا�ح الشركة

بالشرف أو األمانة أو مخالف لألنظمة واللوائح �ـ� اململكـة العر�يـة السـعودية  ُمِخٍل  �عمٍل  يدان�إأنھ لم �سبق  كما أقر 

،  شـغل عضــو���اأ�ـ� ا�جلـس وال�جـان ال�ـي  يأو عضـو�� �، وإذا ثبـت خـالف ذلـك فسـيتم اسـقاط ترشـي� أو �ـ� أي بلـد آخـر 

  .بالتعو�ض املناسب �يكما يجوز للشركة أن تطالب

، وإذا ثبــــت خــــالف ذلــــك فســــيتم اإلدارة �ــــ� سياســــة عضــــو�ة مجلــــس العضــــو�ة الــــواردة  مســــتو�� ملعــــاي��  يأ�ــــ كمــــا أقــــر 

بــــالتعو�ض  �يكمــــا يجــــوز للشــــركة أن تطــــالب، اـــــــــــــشــــغل عضو���أ�ــــ� ا�جلــــس وال�جــــان ال�ــــي  يأو عضــــو�� �اســــقاط ترشــــي�

 . املناسب

إخضــــاع طل�ــــي للمراجعــــة والتــــدقيق  ع�ــــ�وأوافــــق ،  طلــــب ال���ــــحالــــواردة �ــــ� والتواقيــــع كمــــا أقــــر ب�ــــحة املعلومــــات 

مخالفتــھ ألي مــن الضــوابط واإلجــراءات  ســقاط حقــي �ــ� ال���ــح �ــ� حــالإ، وأنــھ ســيتم  والتحقــق مــن قبــل أطــراف أخــرى 

 . دون قيد أو شرط،  ا�خاصة �عضو�ة مجلس إدارة الشر�ات املساهمة السار�ة
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