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

نِظَــــــــام الشــــــــركات الصــــــــادر باملر ــــــــوم امللكــــــــي رقــــــــم ( م ) 4/وتــــــــاري
0342/10/71هـ ،وأي تعديالت الحقة تطرأ عليه.

الئحة احلوكمة:

الئحـــــة احلوكمـــــة الصـــــادرة بقـــــرار

لـــــس ا يئـــــة رقـــــم ( ) 7102 – 00 – 1

وتاري 0341/15/00هـ ،وأيّ حتديثات الحقة تطرأ عليها.
ا يئة:

هيئة السوق املاليّة.

الشركة:

الشركة السعوديّة للتنمية الصناعيّة "صدق".

اجلمعيّة:

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

اجمللس:
العضو التنفيذيّ:

لس إدارة الشركة.
عضـــــو

لـــــس اإلدارة الـــــذي يكـــــون مُتفرغــــاإل يف اإلدارة التنفيذيّـــــة للشـــــركة

ويُشارك يف األعمال اليوميّة ا.
العضو غري التنفيذيّ:

لــــــــس اإلدارة الــــــــذي ال يكــــــــون مُتفرغــــــــاإل يف اإلدارة التنفيذيّــــــــة

عضــــــــو

للشركة ،وال يُشارك يف األعمال اليوميّة ا.
العضو املُستقل:

عضـــــو

لـــــس اإلدارة غـــــري تنفيـــــذيّ يتمتـــ ـ باال ـــــتقالل التـــــام يف مركـــ ـ

وقراراتــــه ،وال تنطبــــق عليــــه أيال مــــن عــــوارض اال ــــتقالل املنصــــو

عليهــــا يف

املادّة (  ) 71من الئحة احلوكمة.
اللجنة:

جلنة مُراجعة الشركة.

الالئحة:

الئحــــة عمــــل جلنــــة املُراجعــــة بكامــــل موادهــــا والتمهيّــــد الــــذي يُعــــد جــ ـ ء ال
يتج أ منها.

العضو:

عضو جلنة املُراجعة.
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املادّة رقم (  :) 7متهيد
ُتمــــارس اللجنــــة دوراإل جوهريــ ـاإل وفعّــــاالإل يف الرقابــــة علــــى أعمــــال الشــــركة ،والتحقــــق مــــن ــــالمة ون اهــــة
التقـــــارير والقـــــوائم املاليّـــــة ،وتقيـــــيم أعمـــــال الرقابـــــة الداخليّـــ ـة ،وتطـــــوير الـــ ـنُظم واخلطـــــط املتعلقـــــة بهـــــا
واإلشــــراف علــــى أعمــــال املراجعــــة الداخليّـــة واخلارجيّـــة والتحقــــق مــــن إ ــــتقالليتهما وفعاليتهمـــا ،والتحقــــق
مــــن اإللتـــ ام باالنظمــــة واللــــوائح الداخليّـــة والصــــادرة مــــن اجلهــــات املختصــــة ،وتقــــدم اللجنــــة توصــــياتها إ
اجمللـــس بشـــان املوضـــوعات الـــت

ـــتأ بهـــا أو تُحـــال إليهـــا ،كمـــا تقـــدم تقريرهـــا الســـنويّ إ اجلمعيّـــة

العامّـ ـة عـــن مـــدة كفايـــة وفاعليـــة نِظَـــام الرقابـــة الداخليّـ ـة يف الشـــركة وعمَّـ ـا قامـــه بـــه مـــن أعمـــال أُخـــرة
تدخل يف نطاق اختصاصها.
وقــــد صــــدرت هَـــذِ الالئحــــة مــــن اجلمعيّـــة العامّـــة – بنــــاء علــــى إقـــ ا ال مــــن

لــــس اإلدارة – وفقـــاإل للمــــادّة

(  ) 010من نِظَام الشركات ،واملادّة ( /53ج ) من الئحة حوكمة الشركات.

املادّة رقم (  :) 4قواعد اختيار أعضاء اللجنة
 :0/4تشكل اللجنة بقرار من اجلمعيّة العامّة العاديّة للشركة – بناء على إق ا اجمللس – من املساهمني أو من
غريهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل ،وإالَّ تضم أيّاإل من أعضاء

لس اإلدارة

التنفيذيني ،وجير إالَّ يقل عدد أعضاء جلنة املراجعة عن ثالثة وال ي يد على مخسة ،وأن يكون من بينهم
ُمختأ بالشؤون املاليّة واحملا بيّة.
 :7/4ال جيوز أن يكون رئيس

لس اإلدارة عضواإل يف اللجنة.

 :4/4ال جيوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتني املاضيتني يف اإلدارة التنفيذيّة أو املاليّة للشركة ،أو لدة
مُراج احلسابات ،أن يكون عضواإل يف اللجنة.

املادّة رقم (  :) 3آلية ترشيح أعضاء اللجنة
 :0/3م مُراعاة أحكام املادّة (  ) 4من هَذِ الالئحة ،يقدم عضو اجمللس ترشيحه أو ترشيح من يرة أهليته إ
جلنة املُكافآت وال شيحات مُرفقاإل بها نبذة عن السرية الذاتية تبني التاهيل العلميّ واملهينّ واخلربة العمليّة
واجملالس واللجان الت متَّه املُشاركة فيها.
 :7/3تقوم جلنة املكافآت وال شيحات باملُفاضلة بني املُرشحني ورف نتائجها إ اجمللس.
 :4/3يقوم اجمللس بدرا ة نتائج املُفاضلة واق ا تشكيل اللجنة على اجلمعيّة العامّة للتصويه عليه.
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املادّة رقم (  :) 5مُدَّة العضويّة
تكـــون مُـــدَّة عضـــويّة اللجنـــة ثـــال

ـــنوات ميالديّـــة تبـــدأ مـــ بدايـــة دورة اجمللـــس ،وتنتهـــي مُـــ َّدة عضــــويّة

اللجنـــة مـ ـ انتهـــاء د ورة اجمللـــس ،كمـــا جيـــوز للمجلـــس إعـــادة ترشـــيح كـــل أو بعـ ـ

أعضـــاء اللجنـــة ملَّـ ـدَة أو

مُدَّد مُماثلة.

املادّة رقم (  :) 0ضوابط وإجراءات عمل اللجنة
 :0/0ضوابط عمل اللجنة
 :0/0/0يُش ط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضائها ،ويكون لك عضو صوت متساوي وتصدر قرارتها
باغلبية أصوات احلاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجَح اجلانر الذي صوت معه رئيس االجتماع.
 :7/0/0جيوز للعضو أن يشارك يف إجتماعات اللجنة بوا طة و ائل التقنيّة احلديّثة ،ويُعترب العضو الذي شارك
عرب هَذِ الو يلة حاضر اصالةإل ،كما جيوز له أن ينير عنه غري من األعضاء يف حضور إجتماعات
اللجنة وفق الضوابط التالية:
 :0/7/0/0ال جيوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد يف حضور ذات االجتماع.
 :7/7/0/0أن تكون اإلنابة ثابته بالكتابة وبشان اجتماع واحد.
 :4/0/0ال حيق أليِّ عضو يف اجمللس أو اإلدارة التنفيذيّة – عدا أمني ر اللجنة وأعضاء اللجنة – حضور
اجتماعاتها إالَّ إذا طلبه اللجنة اإل تماع إ رأيه أو احلصول على مشورته.
 :7/0إجراءات عمل اللجنة
 :0/7/0توجه الدعوة حلضور اجتماعات اللجنة من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضائها أو أمني رها
عرب الربيد املُسجل أو الفاكس أو و ائل التقنية احلديثة أو غريها ،على أن تتضمّن الدعوة وقه وتاري
ومكان االجتماع وجدول األعمال والوثائق الالزمة.
 :7/7/0جير توثيّق اجتماعات اللجنة وإعداد حماضر ا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت وتوثيّق توصيات
اللجنة ونتائج التصويه ،وحفظها يف جل خا

ومُنظم ،وبيان أمساء األعضاء احلاضرين والتحفظات

الت أبدوها – إن وجدت – وتوقي هَذِ احملاضر من مجي األعضاء احلاضرين.
 :4/7/0يف حال حتفظ العضو على أيِ قرارال تتخذ اللجنة ،فعليه أن ُيبيّن األ باب الت دعته إ التحفظ ،وإذا
خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر حتفظه – إن وجد – على القرارات املتعلقة بالبنود
الت حضر مناقشتها ،على أن يُنأّ يف احملضر على البنود الت مل حيضر مناقشتها إذا أبدة رغبته
كتابةإل يف ذلك.
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 :3/7/0يقوم أمني ر اللجنة بإر ال مسودة حمضر اجتماع اللجنة لألعضاء خالل (  ) 4أيام عمل عرب الربيد
املُسجل أو الفاكس أو و ائل التقنية احلديثة أو غريها وذلك لالطالع عليها وأبداء أي مالحظات – إن
وجدت – ويف حالة عدم ا تالم أي مالحظات يعترب ذلك إقراراإل باملوافقة عليها.
 :5/7/0يقوم رئيس اللجنة برف نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إ اجمللس.

املادّة رقم (  :) 2اجتماعات اللجنة
 :0/2جتتم اللجنة بصفة دوريّة على أالَّ تقل اجتماعاتها عن أربعة (  ) 3اجتماعات خالل السنة املاليّة للشركة.
 :7/2جتتم اللجنة بصفة دوريّة م مراج حسابات الشركة ،واملراج الداخليّ للشركة.
 :4/2للمراج الداخليّ ومُراج احلسابات طلر االجتماع م اللجنة كلما دعه احلاجة إ ذلك.

املادّة رقم (  :) 1اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسئولياتها
 :0/1اختصاصات اللجنة
تتــــو اللجنــــة درا ــــة املوضــــوعات الــــت

ــــتأ بهــــا أو الــــت حتــــال اليهــــا مــــن اجمللــــس ،و ــــتأ اللجنــــة

َراقبـــة أعمـــال الشـــركة والتحقـــق مـــن ـــالمة ون اهـــة التقـــارير والقـــوائم املاليـــة وأنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة
فيها ،وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
 :0/0/1التقارير املاليّة
 :0/0/0/1درا ة القوائم املاليّة األوليّة والسنويّة للشركة قبل عرضها على اجمللس وإبداء رأيها والتوصية يف
شانها؛ لضمان ن اهتها وعدالتها وشفافيتها.
 :7/0/0/1إبداء الرأي الفينّ – بناء على طلر اجمللس – فيما إذا كان تقرير اجمللس والقوائم املاليّة للشركة
عادلة ومتوازنة ومفهومة ،وتتضمّن املعلومات الت تتيح للمساهمني واملُستثمرين تقييم املرك املاليّ
للشركة وأدائها ومنُوذج عملها وا

اتيجيتها.

 :4/0/0/1درا ة أيّ مسائل مُهمة أو غري مالوفة تتضمّنها التقارير املاليّة.
 :3/0/0/1البحث بدقة يف أيّ مسائل يثريها املُدِيْر املاليّ للشركة أو من يتو

مهامه أو مسؤول اإللت ام يف

الشركة أو ُمراج احلسابات.
 :5/0/0/1التحقق من التقديرات احملا بيّة يف املسائل اجلوهريّة الواردة يف التقارير املاليّة.
 :0/0/0/1درا ة السيا ات احملا بيّة املتبعة يف الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشانها.
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 :7/0/1املُراجعة الداخليّة
 :0/7/0/1درا ة ومُراجعة نُظم الرقابة الداخليّة واملاليّة وإدارة املخاطر يف الشركة.
 :7/7/0/1درا ة تقارير املُراجعة الداخليّة ومُتابعة تنفيّذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 :4/7/0/1الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخليّة يف الشركة للتحقق من توافر املوارد
الالزمة وفعاليتها يف أداء األعمال واملهام املنوطة بها.
 :3/7/0/1التوصية للمجلس بتعيني مُ ِديْر إدارة املُراجعة الداخليّة واق ا مكافآته.
 :4/0/1مُراج احلسابات
 :0/4/0/1التوصية للمجلس ب شيح مُراجعي احلسابات وع م وحتديد أتعابهم وتقييّم أدائهم بعد التحقق من
ا تقال م ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 :7/4/0/1التحقق من ا تقالل مراج احلسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدة فاعلية أعمال املراجعة م األخذ
يف االعتبار القواعد واملعاييّر ذات الصلة.
 :4/4/0/1مُراجعة خطة مُراج حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقدميه أعماالإل فنية أو إداريّة

رج

عن نطاق أعمال املُراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
 :3/4/0/1اإلجابة عن ا تفسارات مُراج احلسابات.
 :5/4/0/1درا ة تقرير مراج احلسابات ومالحظاته على القوائم املاليّة ومتابعة ما ُأ ذ بشانها.
 :3/0/1ضمان االلت ام
 :0/3/0/1مُراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابيّة والتحقق من ا اذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشانها.
 :7/3/0/1التحقق من الت ام الشركة باألنظمة واللوائح والسيا ات والتعليمات ذات العالقة.
 :4/3/0/1مُراجعة العقود والتعامالت املُق

أن جتريها الشركة م األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال

ذلك إ اجمللس.
 :3/3/0/1رف ما ترا من مسائل ترة ضرورة ا اذ إجراء بشانها إ اجمللس ،وإبداء توصياتها باإلجراءات الت
يتعني ا اذها.
 :7/1صالحيات اللجنة
 :0/7/1تُعني اللجنة من بني أعضائها رئيساإل ،ويكون له حقّ متثيل اللجنة أمام اجمللس وأي جهة أُخرة تستدعي
ذلك ،كما جيوز للجنة تعيني نائباإل للرئيس ينوب عنه يف حال غيابه.
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 :7/7/1تُعني اللجنة أمني ر – من بني أعضائها أو من الغري – للقيام باإلعداد إلجتماعات وأعمال اللجنة
وإعداد حماضرها وتوثيقها ،ومُتابعة تنفيّذ توصياتها وقراراتها ،وأي مهام أُخرة تكلفه بها اللجنة من
وقهٍ آلخر ،وال يكون ألمني السر – يف حال تعيينه من الغري – حقّ التصويه على توصيات وقرارات
اللجنة.
 :4/7/1ا اذ القرارات يف املوضوعات الت يفوضها فيها اجمللس.
 :3/7/1للجنة يف بيل أداء مهامها:
 :0/3/7/1حقّ االطالع على جالت الشركة ووثائقها.
ي إيضا أو بيان من اجمللس أو اإلدارة التنفيذيّة.
 :7/3/7/1أن تطلر أ ّ
 :4/3/7/1أن تطلر من اجمللس دعوة اجلمعيّة العامّة للشركة لالنعقاد إذا أعاق اجمللس عملها أو تعرضه
الشركة ألضرار أو خسائر جسيّمة.
 :3/3/7/1اال تعانة َن ترا من اخلرباء واملختصني من داخل الشركة أو من خارجها يف حدود صالحياتها
على أن يُضمّن ذلك يف حمضر اجتماع اللجنة ،م ذكر ا م اخلبري وعالقته بالشركة أو اإلدارة
التنفيذيّة.
 :4/1مسئوليات اللجنة
 :0/4/1تكون اللجنة مسئولة عن أعما ا أمام اجلمعيّة العامّة ،وال خيل ذلك َسئولية اجمللس عن أي أعمال أو
صالحيات أو لطات أُخرة الت يفوضها بها اجمللس.
 :7/4/1يلت م عضو اللجنة وأمني

رها َا يلت م به عضو اجمللس ومنها املُحافظة على أ رار ومعلومات

الشركة ،وال جيوز له أن يفشي إ

الغري ما وقف عليه – بشكل مُباشر أو غري مُباشر – بسبر

مباشرته لعمله ومهامه إال يف حدود ما ينأ عليه النِظَام.

املادّة رقم (  :) 0التعارض بني اللجنة واجمللس
إذا حصــــل تعــــارض بــــني توصــــيات اللجنــــة وقــــرارات اجمللــــس ،أو إذا رفـــ

اجمللــــس األخــــذ بتوصــــية اللجنــــة

بشـــان تعيـــيّن مُراجـــ حســـابات الشـــركة وع لـــه وحتديـــد أتعابـــه وتقيـــيم أدائـــه أو تعـــيني املُراجـــ الـــداخليّ
فيجر تضمّني تقرير اجمللس توصية اللجنة ومُربراتها وأ باب عدم أخذ بها.
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املادّة رقم (  :) 01املقعد الشاغر
 :0/01م مُراعاة أحكام املادّتني (  ) 4و(  ) 3من هَذِ الالئحة ،كان للمجلس إذا شغر مقعد أحد أو أكثر من
أعضاء اللجنة أن يُعيّن مُؤقتاإل عضواإل أو أعضاء يف املقعد أو املقاعد الشاغرة ،ويعرض التعيني على اجلمعيّة
العامّة يف أول اجتماعال ا للمُصادقة عليه ،ويكمل العضو اجلديد مُدَّة لفه.
 :7/01تنطبق على العضو املؤقه أو اجلديد أحكام املُكافآت الواردة يف املادة (  ) 04من هذ الالئحة.

املادّة رقم (  :) 00تقرير اللجنة
 :0/00على اللجنة النظر يف القوائم املاليّة للشركة والتقارير وامللحوظات الت يقدمها مراج احلسابات ،وإبداء
مرئياتها حيا ا إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شان مدة كفاية نِظَام الرقابة
الداخليّة يف الشركة وعمّّا قامه به من أعمال أُخرة تدخل يف نطاق اختصاصها ،وعلى

لس اإلدارة أن

يُودع نسخاإل كافية من هَذَا التقرير يف مرك الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد اجلمعية العامّة بعشرة
أيام على األقل لت ويد كل من رغر من املساهمني بنسخة منه ،ويتلي التقرير أثناء انعقاد اجلمعيّة ،وجير
حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من األعضاء للجمعية العامة لإلجابة عن أ ئلة املُساهمني.
 :7/00يكون للجنة قبل بداية كل نة ماليّة بثالثة أشهر أن تعد خطة عمل نويّة تشمل وصفاإل لألعمال الت
تقوم بها خالل السنة القادمة على شكل برامح عمل تقدر فيها التكلفة التقديريّة واملُ َّدة الالزمة إلجناز
كل برنامج.

املادّة رقم (  :) 07ترتيبات تقديم امللحوظات
علـــى اللجنـــة وضـ ـ آليـــة تتـــيح للعـــاملني يف الشـــركة تقـــديم ملحوظـــاتهم بشـــان أيّ جتـــاوز يف التقـــارير املاليّـــة
أو غريهـــا بســـريّة ،وعلـــى اللجنـــة التحقـــق مـــن تطبيـــق هَـ ـذِ اآلليـــة بـــإجراء حتقيـــق مســـتقل يتنا ـــر مـ ـ حجـــم
اخلطا أو التجاوز وتبين إجراءات متابعة منا بة.

املادّة رقم (  :) 04املُكافآت
تتكون مُكافآت عضويّة اللجنة ،مما يلي:
 :0/04بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ قدر ثالثة آالف ( 111ر ) 4ريال عوديّ لكل عضو للجلسة الواحدة.
 :7/04بدل أو توفري إقامة وتذاكر على الدرجة األو أو مامياثلها لكافة األعضاء يف حالة عقد االجتماع خارج
حملّ إقامة العضو.
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 :4/04حيصل عضو اللجنة على بدل مبلغ وقدر مخسمائة (  ) 511ريال عن كل اعة عمل من الساعات الت
ميضيها خارج اجتماعات اللجنة ألعمالال تتعلق َهامها ،وتعويضاإل عن النفقات الت يتكبدها لقاء األعمال
الت تتعلق َُمار ته ملهام عمله.
 :3/04حيدد اجمللس – بناء على اق ا جلنة املكافآت وال شيحات – طبيعة ومبالغ املكافاة ( إن وجدت )
الت حيصل عليها كل عضو من أعضاء اللجنة َا يف ذلك رئيس اللجنة على أنه ال حيق ألي عضو يف
اللجنة إذا كان عضواإل يف اجمللس التصويه على املكافاة الت قد حيصل عليها.
 :3/04تُحدد اللجنة بدل احلضور الذي يستحقه أمني السر.
 :5/04يتم اإلفصا عن تفاصيل ما تقاضا أعضاء اللجنة من مُكافآت ضمّنَ التقرير السنويّ للمجلس.

املادّة رقم (  :) 03النفاذ والتعديل
 :0/03يعمل بهذ الالئحة إعتباراإل من تاري اعتمادها من قبل اجلمعية العامة.
 :7/03تعدل هذ الالئحة – حسر احلاجة – بناء على توصية اجمللس ،على أن يتم عرض أي تعديل يطرأ عليها
على اجلمعية العامة يف أول اجتماعال ا للمُصادقة عليه.
جلنة فرز  /جام األصوات
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