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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 ) 1/وتــــــــاري
0012/10/72هـ ،وأي تعديالت الحقة تطرأ عليه.

الئحة احلوكمة:

الئحـــــة احلوكمـــــة الصـــــادرة بقـــــرار

لـــــس ا يئـــــة رقـــــم ( ) 7102 – 06 – 2

وتاري 0012/15/06هـ ،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:

عضــــــــو

لــــــــس اإلدارة الــــــــذي ال يكــــــــون مُتفرغــــــــاإل يف اإلدارة التنفيذيّــــــــة

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 عــــواره اال ــــتقالل املنصــــو

عليهــــا يف

املادّة (  ) 71من الئحة احلوكمة.
اللجنة:

جلنة املكافآت والرتشيحات.

الالئحة:

الئحـــة عمـــل جلنـــة املكافـــآت والرتشـــيحات بكامـــل موادهـــا والتمهيّـــد الـــذي
يُعد ج ءً ال يتج أ منها.

العضو:

عضو جلنة املكافآت والرتشيحات.
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املادّة رقم (  :) 7متهيّد
تُمــــارس اللجنــــة دوراإل جوهريــــاإل يف تع يــــ الفاعليــــة واألداء مــــن خــــالل املهــــام واإلختصاصــــات املنا ــــة بهــــا
وتقديم توصياتها إىل اجمللس بشأن املوضوعات اليت ختتص بها أو تُحال إليها.
وقــــد صَـــدَرَت هَـــذِ الالئحــــة مــــن اجلمعيّـــة العامّـــة – بنــــاءً علــــى إقــــرتا ال مــــن

لــــس اإلدارة – وفقـــاإل للمــــادّة

( /61ب ) واملــــادة ( /60ب ) مــــن الئحــــة احلوكمــــة ،مــ ـ مُراعــــاة األحكــــام الــــواردة يف نظــــام الشــــركات
ونظــــام الســــوق املاليــــة ولوائحهمــــا التنفيذيــــة والضــــوابط ذات العالقــــة والئحــــة احلوكمــــة والنظــــام األ ــــاس
للشركة.
املادّة رقم (  :) 1قواعد اختيار أعضاء اللجنة
 :0/1تشكل اللجنة بقرار من

لس إدارة الشركة من غري أعضاء

لس اإلدارة التنفيذيني ،على أن يكون

إال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال ي يد على مخسة ،وجيوز
من بينهم عضو مستقل على األقل ،وجير َّ
اإل تعانة بأشخا

من غري أعضاء اجمللس واء أكانوا من املساهمني أم غريهم ،على أن يكون رئيس

اللجنة من األعضاء املستقلني.
 :7/1جيوز أن يكون رئيس

لس اإلدارة عضواإل يف اللجنة ،على إالَّ يشغل منصر رئيس اللجنة.

 :1/1ال جيوز ملن تنطبق عليه أي من عواره اإل تقالل املنصو

عليها يف املادة العشرين من الئحة احلوكمة

ألن يكون رئيساإل للجنة.
املادّة رقم (  :) 0آلية تعيني أعضاء اللجنة
 :0/0م مُراعاة أحكام املادّة (  ) 1من هَذِ الالئحة ،يقدم عضو اجمللس ترشيحه أو ترشيح من يرى أهليته إىل
اجمللس مُرفقاإل بها نبذة عن السرية الذاتية تبني التأهيل العلميّ واملهينّ واخلربة العمليّة واجملالس واللجان اليت
متَّت املُشاركة فيها.
 :7/0يقوم اجمللس باملُفاضلة بني املُرشحني وتشكيل اللجنة وتعيني أعضائها.
املادّة رقم (  :) 5مُدَّة العضويّة
تكـــون مُـــدَّة عضـــويّة اللجنـــة ثـــال

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

اللجنـــة مـ ـ انتهـــاء دورة اجمللـــس ،كمـــا جيـــوز للمجلـــس إعـــادة تعـــيني كـــل أو بعـــء أعضـــاء اللجنـــة ملَّـ ـدَة أو
مُدَّد مُماثلة.
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املادّة رقم (  :) 6ضوابط وإجراءات عمل اللجنة
 :0/6ضوابط عمل اللجنة
 :0/0/6يُشرتط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضائها ،ويكون لكل عضو صوت متساوي وتصدر
قرارتها بأغلبية أصوات احلاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجَح اجلانر الذي صوت معه رئيس
االجتماع.
 :7/0/6جيوز 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:
 :0/7/0/6ال جيوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد يف حضور ذات االجتماع.
 :7/7/0/6أن تكون اإلنابة ثابته بالكتابة وبشأن اجتماع واحد.
 :1/0/6ال حيق أليِّ عضو يف اجمللس أو اإلدارة التنفيذيّة – عدا أمني ر اللجنة وأعضاء اللجنة – حضور
اجتماعاتها إالَّ إذا لبت اللجنة اإل تماع إىل رأيه أو احلصول على مشورته.
 :7/6إجراءات عمل اللجنة
 :0/7/6توجه 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 وقت وتاري
ومكان االجتماع وجدول األعمال والوثائق الالزمة.
 :7/7/6جير توثيّق اجتماعات اللجنة وإعداد حماضر ا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت وتوثيّق توصيات
اللجنة ونتائج التصويت ،وحفظها يف جل خا

ومُنظم ،وبيان أمساء األعضاء احلاضرين والتحفظات

اليت أبدوها – إن وجدت – وتوقي هَذِ احملاضر من مجي األعضاء احلاضرين.
 :1/7/6يف حال حتفظ العضو على أيِ قرارال تتخذ اللجنة ،فعليه أن ُيبيّن األ باب اليت دعته إىل التحفظ ،وإذا
خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر حتفظه – إن وجد – على القرارات املتعلقة بالبنود
اليت حضر مناقشتها ،على أن يُنصّ يف احملضر على البنود اليت مل حيضر مناقشتها إذا أبدى رغبته
كتابةإل يف ذلك.
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 :0/7/6يقوم أمني ر اللجنة بإر ال مسودة حمضر اجتماع اللجنة لألعضاء خالل (  ) 1أيام عمل عرب الربيد
املُسجل أو الفاكس أو و ائل التقنية احلديثة أو غريها وذلك لال الع عليها وأبداء أي مالحظات – إن
وجدت – ويف حالة عدم ا تالم أي مالحظات يعترب ذلك إقراراإل باملوافقة عليها.
 :5/7/6يقوم رئيس اللجنة برف نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إىل اجمللس.
املادّة رقم (  :) 2اجتماعات اللجنة
جتتم اللجنة بصفة دوريّة على ان جتتم كل تة أشهر على األقل خالل السنة املاليّة للشركة.
املادّة رقم (  :) 2اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسئولياتها
 :0/2اختصاصات اللجنة
تتـــوىل اللجنـــة درا ـــة املوضـــوعات الـــيت ختـــتص بهـــا أو الـــيت حتـــال اليهـــا مـــن اجمللـــس ،وتشـــمل مهـــام اللجنـــة
بصفة خاصة ما يلي:
 :0/0/2إعــــداد يا ــــة واضــــحة ملكافــــآت أعضــــاء

لــــس اإلدارة واللجــــان املنبثقــــة عــــن اجمللــــس واإلدارة

التتفيذيـــة ،ورفعهـــا إىل اجمللـــس للنظـــر فيهـــا متهيـــداإل العتمادهـــا مـــن اجلمعيـــة العامـــة ،علـــى أن يـــراع
يف تلك السيا ة اتباع معايري ترتبط باألداء ،واإلفصا عنها ،والتحقق من تنفيذها.
 :7/0/2توضــــيح العالقــــة بــــني املكافــــآت املمنوحــــة و يا ــــة املكافــــآت املعمــــول بهــــا ،وبيــــان أي احنــــراف
جوهري عن هذ السيا ة.
 :1/0/2املراجعة الدورية لسيا ة املكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق األهداف املتوخاة منها.
 :0/0/2التوصـــية للمجلـــس َكافـــآت أعضـــاء اجمللـــس واللجـــان املنبثقـــة عنـــه وكبـــار التنفيـــذيني بالشـــركة
وفقاإل للسيا ة املعتمدة.
 :5/0/2اقرتا

يا ات ومعايري واضحة للعضوية يف اجمللس واإلدارة التنفيذية.

 :6/0/2التوصـــية للمجلـــس برتشـــيح أعضـــاء فيـــه وإعـــادة ترشـــيحهم وفقـ ـاإل للسيا ـــات واملعـــايري املعتمـــدة ،مـ ـ
مراعاة عدم ترشيح أي شخص بقت إدانته جبرمية خملة باألمانة.
 :2/0/2إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية اجمللس وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
 :2/0/2حتديد الوقت الذي يتعني عل العضو ختصيصه ألعمال اجمللس.
 :9/0/2املراجعـــــة الســـــنوية لالحتياجـــــات الالزمـــــة مـــــن املهـــــارات أو اخلـــــربات املنا ـــــبة لعضـــــوية اجمللـــــس
ووظائف اإلدارة التنفيذية.
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 :01/0/2مراجعـــة هيكـــل اجمللـــس واإلدارة التنفيذيـــة وتقـــديم التوصـــيات يف شـــأن التغـــيريات الـــيت ميكـــن
إجراؤها.
 :00/0/2التحقـــق بشـــكل ـــنوي مـــن ا ـــتقالل األعضـــاء املســـتقلني ،وعـــدم وجـــود أي تعـــاره مصـــاح إذا
كان العضو يشغل عضوية

لس إدارة شركة أخرى.

 :07/0/2وضــــ وصـــــف وظيفـــــي لألعضــــاء التنفيـــــذيني واألعضـــــاء غــــري التنفيـــــذيني واألعضـــــاء املســـــتقلني
وكبار التنفيذيني.
 :01/0/2وض اإلجراءات اخلاصة يف حال شغور مرك أحد أعضاء اجمللس أو كبار التنفيذيني.
 :00/0/2حتديـــد جوانـــر الضـــعف والقـــوة يف اجمللـــس ،واقـــرتا احللـــول ملعاجلتهـــا َـــا يتفـــق مـــ مصـــلحة
الشركة.
 :7/2صالحيات اللجنة
 :0/7/2تُعني اللجنة من بني أعضائها رئيساإل ،ويكون له حقّ متثيل اللجنة أمام اجمللس وأي جهة أُخرى تستدعي
ذلك ،كما جيوز للجنة تعيني نائباإل للرئيس ينوب عنه يف حال غيابه.
 :7/7/2تُعني اللجنة أمني ر – من بني أعضائها أو من الغري – للقيام باإلعداد إلجتماعات وأعمال اللجنة
وإعداد حماضرها وتوثيقها ،ومُتابعة تنفيّذ توصياتها وقراراتها ،وأي مهام أُخرى تكلفه بها اللجنة من
وقتٍ آلخر ،وال يكون ألمني السر – يف حال تعيينه من الغري – حقّ التصويت على توصيات وقرارات
اللجنة.
 :1/7/2اختاذ القرارات يف املوضوعات اليت يفوضها فيها اجمللس.
 :0/7/2للجنة يف بيل أداء مهامها
 :0/0/7/2حقّ اال الع على جالت الشركة ووثائقها.
ي إيضا أو بيان من اجمللس أو اإلدارة التنفيذيّة.
 :7/0/7/2أن تطلر أ ّ
 :1/0/7/2اال 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.
 :1/2مسئوليات اللجنة
 :0/1/2تكون اللجنة مسئولة عن أعما ا أمام اجمللس ،وال خيل ذلك َسئولية اجمللس عن أي أعمال أو
صالحيات أو لطات أُخرى اليت يفوضها بها اجمللس.

الئحة عمل جلنة املكافآت والرتشيحات – اإلصدار الثاني – ديسمرب 7102م

( صفحة  6من ) 2

 :7/1/2يلت م عضو اللجنة وأمني

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

الشركة ،وال جيوز له أن يفشي إىل الغري ما وقف عليه – بشكل مُباشر أو غري مُباشر – بسبر
مباشرته لعمله ومهامه إال يف حدود ما ينص عليه النِظَام.
املادّة رقم (  :) 9املقعد الشاغر
 :0/9م مُراعاة أحكام املادّتني (  ) 1و(  ) 0من هَذِ الالئحة ،جيوز للمجلس يف أي وقت إنهاء عضوية أي عضو
من أعضاء اللجنة ويكون للمجلس أن يُعيّن عضواإل أو أعضاءً يف املقعد أو املقاعد الشاغرة ،ويكمل العضو
اجلديد مُدَّة لفه.
 :7/9تنطبق على العضو اجلديد أحكام املُكافآت الواردة يف املادة (  ) 00من هذ الالئحة.
املادّة رقم (  :) 01تقرير اللجنة
 :0/01ترف اللجنة تقريرها ونس كاملة من حماضر اإلجتماعات إىل

لس اإلدارة ،وجير أن حيتوي التقرير

على املها م اليت قامت بها وما توصلت إليه باإلضافة إىل التوصيات على أن يكون التقرير موج اإل ومعداإل
بشكل منا ر.
 :7/01يكون للجنة قبل بداية كل نة ماليّة بثالثة أشهر أن تعد خطة عمل نويّة تشمل وصفاإل لألعمال اليت
تقوم بها خالل السنة القادمة على شكل برامح عمل تقدر فيها التكلفة التقديريّة واملُ َّدة الالزمة إلجناز
كل برنامج.
املادّة رقم (  :) 00املُكافآت
تتكون مُكافآت عضويّة اللجنة ،مما يلي:
 :0/00بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ قدر ثالثة آالف (  ) 10111ريال عوديّ لكل عضو للجلسة الواحدة.
 :7/00بدل أو توفري إقامة وتذاكر على الدرجة األوىل أو مامياثلها لكافة األعضاء يف حالة عقد االجتماع خارج
حملّ إقامة العضو.
 :1/00حيصل عضو اللجنة على بدل مبلغ وقدر مخسمائة (  ) 511ريال عن كل اعة عمل من الساعات اليت
ميضيها خارج اجتماعات اللجنة ألعمالال تتعلق َهامها ،وتعويضاإل عن النفقات اليت يتكبدها لقاء األعمال
اليت تتعلق َُمار ته ملهام عمله.
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 :0/00حيدد اجمللس – بناء على يا ة املكافآت –

بيعة ومبالغ املكافأة ( إن وجدت ) اليت 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 التصويت على املكافأة اليت قد حيصل عليها.
 :5/00تُحدد اللجنة بدل احلضور الذي يستحقه أمني السر.
 :6/00يتم اإلفصا عن تفاصيل ما تقاضا أعضاء اللجنة من مُكافآت ضمّنَ التقرير السنويّ للمجلس.
املادّة رقم (  :) 07النفاذ والتعديل
 :0/07يعمل بهذ الالئحة إعتباراإل من تاري اعتمادها من قبل اجلمعية العامة.
 :7/07تعدل هذ الالئحة – حسر احلاجة – بناء على توصية اجمللس ،على أن يتم عره أي تعديل يطرأ عليها
على اجلمعية العامة يف أول اجتماعال ا للمُصادقة عليه.
جلنة فرز  /جام األصوات

رئيس اجلمعيّة

أمني ر اجلمعيّة

اال م:

اال م:

اال م:

التوقي :

التوقي :

التوقي :
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