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( اإلصدار األول  -ديسمرب 7102م )

املُوافق عليها من قبل اجلمعيّة العامّة العاديّة الثامنة والعشرون ملُساهمي الشركة
املُنعقدة يف يوم اخلميس 0019/10/01هـ املُوافق 7102/07/72م

املُحتويات
م

رقم

البيـان

الصفحة

 .0التعريفات .........................................................................................................................................................

7

.7

متهيّد ................................................................... ............................................................................................

1

.1

مُكافآت أعضاء اجمللس...................................................................................................................... ............

1

.0

مكافآت أعضاء اللجان املُنبثقة عن اجمللس ...................................................................................................

1

.5

مكافآت اإلدارة التنفيذية ..............................................................................................................................

0

 .6صرف املُكافآت ..............................................................................................................................................

0

.2

التحقق من تنفيذ السياسة ..............................................................................................................................

0

.2

النفاذ والتعديل ........................................... ......................................................................................................

0

سياسة املكافآت – اإلصدار األول – ديسمرب 7102م

( 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 اهليئـــــة رقـــــم ( ) 7102 – 06 – 2
وتاري 0012/15/06هـ ،وأيّ حتديثات الحقة قد تطرأ عليها.

اهليئة:

هيئة السوق املاليّة.

الشركة:

الشركة السعوديّة للتنمية الصناعيّة "صدق".

اجلمعيّة:

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

اجمللس:

جملس إدارة الشركة.

العضو املُستقل:

عضـــــو جملـــــس اإلدارة ـــ ـ تنفيـــــذيّ يتمتـــ ـ االســـــتقالل التـــــام يف مركـــ ـ
وقراراتــــه ،وال تنطبــــق عليــــه أيال مــــن عــــواره االســــتقالل املنصــــو

عليهــــا يف

املادّة ( )71من الئحة احلوكمة.
العضو التنفيذي:

عضـــــو جملـــــس اإلدارة الـــــذي يكـــــون متفر ــــاإل يف اإلدارة التنفيذيـــــة للشـــــركة
ويشارك يف األعمال اليومية هلا.

السياسة:

سياســـــة مكافـــــآت أعضـــــاء جملـــــس اإلدارة واللجـــــان املنبثقـــــة عـــــن اجمللـــــس
واإلدارة التنفيذية كامل موادها والتمهيّد الذي يُعد

اإلدارة التنفيذية:

األشــــاا

ءً ال يتج أ منها.

املنــــوا هــــم إدارة عمليــــات الشــــركة اليوميــــة ،واقـــ ا القــــرارات

اإلس اتيجية وتنفيذها ،كالرئيس التنفيذي ونوا ه واملدير املالي.
املكافآت:

املبـــالا والبـــدالت واألر ـــا ومـــا يف حكمهـــا ،واملكافـــآت الدوريـــة أو الســـنوية
املرتبطــــة ــــاألداء ،واخلطــــق التحفي يــــة قصــ ـ ة أو اويلــــة األ ــــل ،وأي م ايــــا
عينيـــة أخـــرت ،اســـتثناء النفقـــات واملصـــاريا الفعليـــة واخلـــدمات األُخـــرت الــ
تتحملــــــها الشــــــركة عــــــن عضــــــو جملــــــس اإلدارة و/أو أعضــــــاء اللجــــــان و/أو
اإلدارة التنفيذيّة لغره تأدية عمله.
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املادّة رقم (  :) 7متهيد
تُعنى هَذِ السياسة َكافآت أعضاء اجمللس واللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة التنفيذيّة يف الشركة ،م
مُراعاة األحكام الواردة يف نِظَام الشركات ونِظَام السوق املاليّة ولوائحهما التنفيذيّة والضوا ق ذات العالقة
والئحة احلوكمة والنِظَام األساس للشركة.
وتهدف الشركة من هَذِ السياسة إىل تنظيم املُكافآت الستقطاب أعضاء اجمللس وأعضاء للجان املنبثقة عن
اجمللس ذوي كفاءة وخربة متناسبة ،وَا ميكنهم من تأدية مهامهم ووا باتهم َهنية وكفاءة عالية ،وخلق يئة
اذ ة للعمل فيها ،تستطي من خالهلا استقطاب املوارد البشريّة ذات املهارات واخلربات املطلو ة واإل قاء عليهم مما
يساهم يف الرف يف مستوت أداء الشركة وحتقيق أهدافها.
وقد صدرت هَذِ السياسة من اجلمعيّة العامّة ناءً على توصية من اجمللس وفقاإل للمادّة (  ) 0/60من الئحة
احلوكمة.
املادّة رقم (  :) 1مكافآت أعضاء اجمللس
 :0/1حيدد ويعتمد اجمللس – ناءً على توصيةٍ من جلنة املُكافآت وال شيحات – ما يلي:
(أ) :ابيعة ومقدار املكافآت ال

حيصل عليها كل عضو من أعضاء اجمللس نظ أعمال اجمللس و/أو ما قد

يُسند إليه من أعمال فنية أو إداريّة أو استشاريّة.
(ب) :مقدار املُكافأة املرتبطة نسبة من األر ا ال

تُحققها الشركة وال

قد حيصل عليها كل عضو من

أعضاء اجمللس فيما عدا األعضاء املستقلني.
(ج) :ابيعة ومقدار املُكافأة اخلاصة لرئيس اجمللس و/أو العضو املُنتدب وال

حيصل عليها كلٌ منهما

اإلضافة إىل املُكافأة املُقررة ألعضاء اجمللس.
(د) :ابيعة ومقدار املكافآت ال حيصل عليها أمني سر ( سكرت ) اجمللس.
 :7/1حتكم شروا وأحكام عقد العمل الذي يُربم م العضو التنفيذيّ حدود املُكافآت والتعويضات ال

تُمنح

له.
املادّة رقم (  :) 0مكافآت أعضاء اللجان املُنبثقة عن اجمللس
م مُراعاة أحكام املُكافآت املُحددة يف لوائح اللجان املعتمدة من اجلمعية العامّة،يُحدد ويعتمد اجمللس– توصيّة
من جلنة املُكافآت وال شيحات – مُكافآت كل عضو من أعضاء اللجان املُنبثقة عنه.
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املادّة رقم (  :) 5مكافآت اإلدارة التنفيذيّة
حيدد ويعتمد اجمللس – ناءً على توصيةٍ من جلنة املُكافآت وال شيحات – ما يلي:
(أ) :مقدار مكافآت شا لي الوظائا التنفيذية وفق املُستهدف املُاطق للشركة.
(ب) :املُكافأة املُحددة يف عقود العمل ملوظفي اإلدارة التنفيذيّة واملُرتبطة َُؤشرات األداء والتقييم.
(ج) :ابيعة ومقدار املُكافأة للجهود املبذولة ( الغ اعتياديّة و/أو املومسيّة ) وال

تُساهم يف حتقيق أهداف

الشركة.
املادّة رقم (  :) 6صرف املُكافآت
 :0/6يستحق عضو اجمللس املُكافأة اعتباراإل من تاري انضمامه للمجلس أو اللجنة املنبثقة عن اجمللس ووفقاإل ملُدَّة
عضويته.
 :7/6تُصرف املكافآت من قبل اإلدارة املاتصة وفق آلية الصرف املُتبعة يف الشركة عد حتديدها واعتمادها من
اجمللس ،إال مكافأة عضو اجمللس املُرتبطة نسبة من األر ا فيتم صرفها عد إقرارها من اجلمعيّة العامّة.
 :1/6جيوز صرف املُكافآت على دفعات شهرية أو ر سنوية.
املادّة رقم (  :) 2التحقق من تنفيذ السياسة
تقوم اإلدارة التنفيذيّة تقديم تقرير سنوي للجنة املكافآت وال شيحات يتضمن ابيعة ومُقدار املكافآت ال

مت

صرفها خالل السنة املاليّة غره فحصها والتحقق من تنفيذ هَذِ السياسة.
املادّة رقم (  :) 2النفاذ والتعديل
 :0/2يعمل هَذِ السياسة اعتباراإل من تاري اعتمادها من قبل اجلمعيّة العامّة ،واستثناءً من ذلك تسري أحكامها
على املكافآت ال مت صرفها خالل العام املالي 7102م.
 :7/2تُعدل هَذِ السياسة – حسر احلا ة – ناءً على توصية اجمللس ،على أن يتم عره أي تعديل يطرأ عليها
على اجلمعية العامة يف أول ا تماعال هلا للمُصادقة عليه.
جلنة فرز  /ام األصوات

رئيس اجلمعيّة

أمني سر اجلمعيّة
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