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   ةـمقدم
 

لشركة اجلوف للتنمية الزراعية مت إعدادها ومعايري العضوية يف جملس اإلدارة الئحة جلنة الترشيحات واملكافآت 
الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق املالية مبوجب القرار  وفقا ملتطلبات

م بناء علي نظام الشركات ١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٦/٠٥/١٤٣٨م بتاريخ ٢٠١٧-١٦- ٨رقم 
  .هـ والنظام األساسي للشركة ٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ  ٣/الصادر باملرسوم امللكي رقم م

ا   العضويةإنتهاء سلطات جلنة الترشيحات واملكافآت وكيفية إختيار األعضاء وتكوينها وكيفية  حتدد الالئحة
  .وحتدد أيضا حقوق وواجبات ومكافآت األعضاء واإلجراءات اخلاصة بإجتماعاا 

بالشركة مت إنشائها ملساعدة جملس دارة اسات ومعايري العضوية يف جملس اإلوسيجلنة الترشيحات واملكافآت  
أعضاء جملس قواعد إختيار اإلدارة يف أداء مهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة ختتص اللجنة بتحديد 

ت الصحيحة اإلدارة واملديريني التنفيذيني األكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعيينا
حتفاظ بأعضاء جملس اإلدارة واملديريني املميزين وبالتايل فهي تساعد الشركة يف حتقيق ية واإلوتؤدي إىل التنم

 .أهدافها

مجيع اإلقتراحات اليت تصدر عن جلنة الترشيحات واملكافآت هي عبارة عن توصيات فقط لس اإلدارة وبالتايل 
 .فهي ليست ملزمة له 
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  الفصل األول

  الترشيحات واملكافأتالئحـة عمل جلنة 
  .شيحات واملكافآت التابعة لس إدارة الشركة رأعضاء جلنة التإختيار حتديد قواعد : أوالً

بواسطة جملس إدارة الشركة تسمى  - أحدهم مستقال وحبد أقصي مخس أعضاء علي أن يكونتشكيل جلنة من ثالثة أعضاء  )١
للجنة تكون من ضمن مهامه الترتيب إلجتماعات اللجنة وتدوين  كما يتم تعيني سكرتري" جلنة الترشيحات واملكافآت"

  .راق اخلاصة بعمل اللجنة وحفظ احملاضر واألو وتوثيق وقائعها وقراراا
ىف املركز الشاغر  آخر يعني الس عضوا ، العضوية ر مركز أحد أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت أثناء مدةغإذا ش  )٢

  . سلفهويكمل العضو اجلديد مدة 
أو   وكل من له عالقة عمل يستثىن من احلق ىف عضوية جلنة الترشيحات واملكافآت أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني ،  )٣

  .خدمات فنية أوإستشارية مع الشركة أو أى من شركاا التابعة

  :سلوب عمل اللجنة ومدة خدمتهم إحتديد  : اًثاني

تبدأ مع بداية دورة جملس إدارة الشركة وتنتهي فترة عضوية عمل اللجنة مدة ال تزيد عن ثالث سنوات فترة تكون   )١
بصورة دورية وختتار اللجنة أحد أعضائها رئيسا وجتتمع مرتني على األقل سنويا أعضائها بإنتهاء دورة جملس إدارة الشركة ، 
لقانوىن إلجتماع اللجنة عند حضور نصف أعضائها وال جيوز ويكتمل النصاب اخالل العام حسب ما تقتضية الضرورة ، 
  .أن تصدر قراراا بأغلبية أعضائها احلاضرين  ىماعات اللجنة علتلعضو اللجنة أن ينيب غريه ىف حضور إج

يعترب عضو اللجنة مستقيال حكما إذا ختلف عن حضور إجتماعات اللجنة ألكثر من ثالث جلسات متتالية دون إذن مسبق  )٢
 .قانوىن رئيس اللجنة أو عذر مقبول يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة احلاضرين ىف إجتماع من

حيق للجنة طلب حضور أى مديرين أو مسئولني أو موظفني من الشركة أو أى أشخاص حتتاج الشركة للتشاور والتداول  )٣
 . بها اللجنةمعهم وذلك ىف أى إجتماع للجنة ليقوموا بتقدمي املعلومات الالزمة الىت تطل

ا اللجنة الىت إختذ التوصياتلكافة  ويتضمن التقرير وصفاً ، تقوم اللجنة بعد كل إجتماع هلا برفع تقرير لس إدارة الشركة )٤
على أن يتم تثبيت حماضر إجتماعات اللجنة كتابة ىف سجل خاص بذلك وحتفظ تلك احملاضر ضمن الوثائق ،  ىف اإلجتماع
 . اهلامة للشركة

للجنة اإلستعانة باملشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو جهة إستشارية مستقلة أخري ميت كان ذلك ضرورياً حيق  )٥
 .ملساعدة اللجنة يف أداء مهامها 
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  :مهام جلنة الترشيحات واملكافآت  :اًثالث

  - :شمل مهام جلنة الترشيحات واملكافآت ومسئولياا اآلتى ت

للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح  اًدارة بالترشيح لعضوية الس وفقلس اإلالتوصية اإلشراف و )١
 .أى شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة

وإعداد وصف للقدرات  ة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارةعاملراج )٢
 .مباىف ذلك الوقت الذى يلزم أن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة ، ضوية جملس اإلدارةواملؤهالت املطلوبة لع

 .مراجعة هيكل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات ىف شأن التغيريات الىت ميكن إجراؤها )٣
 .كةمبا يتفق ومصلحة الشر واقتراح معاجلتها ، حتديد جوانب الضعف والقوة ىف جملس اإلدارة )٤
أى تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل  وعدم وجود ، األعضاء املستقلني التأكد بشكل سنوى من إستقاللية )٥

 . كةعضوية جملس إدارة شركة أخرى أو لديه تعامالت ىف جمال نشاطات الشر
ورفعها إىل  ، وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة وكبار التنفيذيني )٦

ويراعى عند  ، واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها ، إلعتمادها من اجلمعية العامة اًللنظر فيها متهيد جملس اإلدارة
 . وضع تلك السياسات إستخدام معايري ترتبط باألداء

 .منها  ملرجوهىف حتقيق األهداف ا وتقييم فعاليتها ، املراجعة الدورية لسياسة املكافآت )٧
للسياسة  ة لس اإلدارة مبكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بالشركة وفقاًالتوصي )٨

 . املعتمدة
 . ية ىف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةوقتراح سياسات ومعايري واضحة للعضإ )٩
 . اإلدارة التنفيذيةإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وشغل وظائف  )١٠
 . حتديد الوقت الذى يتعني على العضو ختصيصه ألعمال جملس اإلدارة )١١
 . التنفيذيني واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني وكبار التنفيذيني وضع وصف وظيفى لألعضاء )١٢
 . عضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذينيأوضع اإلجراءات اخلاصه يف حال شغور مركز أحد  )١٣
ت اإلشراف على خطط مكافآت وحوافز الشركة واإلجراءات واملمارسات املنظمة هلا مبا يف ذلك خطط مكافآ )١٤

لتشجيعية وإعداد تقرير سنوي يوضح ما تقاضته اإلدارة التنفيذية خالل العام وتضمني اإلدارة التنفيذية واملكافآت ا
 .ذلك يف التقرير السنوي 

 . للقيادات العليا على مستوى الشركة اإلداريخطط التعاقب  علىاإلشراف  )١٥
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  :أحكام عامة تتصل بلجنة الترشيحات واملكافأت : رابعاً 

        ي منهم لألحكام الواردة يف هذه الالئحة أجيوز لس اإلدارة عزل أي عضو من أعضاء اللجنة يف حالة خمالفة  )١
كما  أو الي أسباب يراها الس مناسبة علي أن يتخذ ذلك القرار بأغلبية أعضائه يف إجتماع حبضور مجيع أعضائه 

 .حيق للعضو اإلستقالة من اللجنة شريطة أن يكون ذلك يف وقت الئق يقبلة جملس اإلدارة 
 .حيدده جملس اإلدارة يستحق عضو جلنة الترشيحات واملكافأت بدل حضور عن كل جلسة من جلسات اللجنة  )٢
ال جيوز أن يكون لعضو اللجنة أي مصلحة مباشرة  أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة  )٣

كما الجيوز لعضو اللجنة أن يشترك يف عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي 
يض ، أو أن تعترب العمليات الىت باشرها حلسابة اخلاص قد أجريت حلساب تزاوله وإال كان للشركة أن تطالبة بالتعو

 .الشركة 
أو أن تضمن أي قرض يعقده أحد أعضائها مع ي نوع ألعضاء اللجنة أال جيوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من  )٤

 .الغري ويعترب باطالًكل عقد يتم باملخالفة ألحكام هذه الالئحة 
إىل الغري ما وقفوا عليه من أسرار بسبب  ترشيحات واملكافآت أن يذيعو إيل املسامهني أوعضاء جلنة الال حيق أل )٥

 .مباشرم لعملهم وإال وجب عزهلم ومسائلتهم عن التعويض 

  :سياسة املكافآت : خامساً

جملس أو جلان ستقطاب أعضاء نة املنبثقه هو تنظيم املكافآت إلعضاء جملس اإلدارة وجلاف من سياسة املكافآت أليكون اهلد
ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية متناسبة ومبا ميكنهم من تأدية مهامهم وواجبام مبهنية عالية مع مراعاة القطاع الذي تعمل 
فيه الشركة واملهارات الالزمة إلدارا كما دف الشركة إيل خلق بيئة جاذبة للعمل فيها تستطيع من خالهلا إستقطاب 

ستدامة منوها وحتقيق رؤيتها وذلك من خالل اإلطار التنظيمي ربات املطلوبة واإلبقاء عليهم إلرد البشرية ذات املهارة واخلاملوا
  . ملكافآت كبار التنفيذيني بالشركة حبيث يتوافق مع األنظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العالقه 

  : نطاق التطبيق : سادساً 

 اإلدارة وجلانة املنبثقه واإلدارة التنفيذية بالشركة  تطبق هذه السياسه علي جملس.  

  : مسؤلية التطبيق : سابعاً 

تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت وبالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية بالشركة مبتابعة تطبيق السياسة ؛ والتحقق من سالمة 
عند تطبيقها ؛ وترفع اللجنة إيل جملس اإلدارة يف كل أمر يستدعي ذلك  أحنرافات قد تنشإاإلجراءات املتخذة ؛ وتقومي أي 

   . لغرض التوجيه
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  :  مراجعة السياسة وتعديلها :  ثامناً

تراجع هذه السياسة بشكل دوري من قبل جلنة الترشيحات واملكافآت مىت مالزم األمر وذلك للتحقق من موائمتها  )١
  .املرسومة هلا ومبا يتوافق مع األنظمة ذات العالقة  ألهدافمع ا

ستطالع مرئياا إتعمل اللجنة على مشاركة اإلدارة التنفيذية مبا يطرأ من تعديالت أو مقترحات على هذه السياسة و )٢
 .ومالحظاا مبا حيقق اهلدف منها 

عليها ومن مث الرفع ا تها واملوافقة ىل الس لدراسإترفع اللجنة أي تعديالت أو مقترحات على هذه السياسة  )٣
 .اجلمعية العامة للتصويت  كمقترح إىل

  :اإلفصاح :  تاسعاً

يلتزم جملس اإلدارة باإلفصاح عن سياسة املكافآت وكيفية حتديد مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه  )١
  .واإلدارة التنفيذية يف الشركة 

يتم اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل يف تقرير جملس اإلدارة عن املكافآت املمنوحة ألعضاء جملس اإلدارة واللجان  )٢
املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أوغري مباشرة دون إخفاء أو تضليل سواء أكانت مبالغ أو منافع أم مزايا 

هي القيمة السوقية عند تاريخ  يف الشركة فتكون قيمتها املدخلة أسهما ها واذا كانت املزاياإمسيآ كانت طبيعتها وأ
 .ستحقاق اإل

 .حنراف جوهري عنهاإتوضيح العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول ا وبيان أي  )٣
   - :على حده يكون بيان التفاصيل الالزمة اخلاصة باملكافآت والتعويضات املدفوعة لكل مما يلي  )٤

 .أعضاء جملس اإلدارة  -
 .أعضاء اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة  -
مخسة من كبار التنفيذيني ىف الشركة ممن تلقوا أعلي املكافآت علي أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي  -

 .واملدير املايل 
حق اخلاص باملكافآت للمل ات الوارد ىف الفقرة السابقة وفقاًأن يكون اإلفصاح عن تفاصيل املكافآت والتعويض )٥

 .الوارد يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق املال 
  
  
  
  
  
  



                                  " سعودية مساهمة شركة"  الزراعية للتنمية الجوف شركة

 

٧ 
 

 

  الفصل الثاين

  سياسة املكافآتالئحـة 
  :سياسة املكافآت :  املادة األويل

جلان  ستقطاب أعضاء جملس أوإل يكون اهلدف من سياسة املكافآت ألعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة هو تنظيم املكافآت
ذوي كفاءة علمية و فنية وإدارية وخربة متناسبة ومبا ميكنهم من تأدية مهامهم وواجبام مبهنية وكفاءة عالية ؛ مع مراعاة 

  .القطاع الذي تعمل فيه الشركة واملهارات الالزمة إلدارا

د البشرية ذات املهارات واخلربات ستقطاب املوارإكما دف الشركة إىل خلق بيئة جاذبة للعمل فيها ؛ تستطيع من خالهلا 
 املطلوبة واإلبقاء عليهم الستدامة منوها وحتقيق رويتها ؛ وذلك من خالل اإلطار التنظيمي ملكافآت كبار التنفيذي يف الشركة 

  . والتشريعات والتطبيقات ذات العالقة ةنظمحبيث يتوافق مع األ

  : نطاق التطبيق: املادة الثانية 

 على جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة منه واإلدارة التنفيذية بالشركة  تطبق هذه السياسة.  

  :مسئولية التطبيق :  املادة الثالثة

بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية بالشركة مبتابعة تطبيق السياسة ؛ والتحقق من سالمة تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت 
عند تطبيقها ؛ وترفع اللجنة إيل جملس اإلدارة يف كل أمر يستدعي ذلك  أحنرافات قد تنشإاإلجراءات املتخذة ؛ وتقومي أي 

   . لغرض التوجيه

  :املبادي والقواعد املنظمة للمكافآت : املادة الرابعة 

يف ضوء األحكام املنظمة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة واملنصوص عليها يف نظام الشركة والئحة حوكمة 
والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات اخلاصة بالشركات املدرجة ؛ ونظام الشركة الشركات ؛ 

  - :للمبادي والقواعد التالية  وفقاً؛ تكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية  ىاألساس

  :املنبثقة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه :  ) أ (  

 .للشركة طريقة توزيع مكافآت أعضاء جملس اإلدارة  ييبني النظام األساس )١
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مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه  –بناء على توصيه من جلنة الترشيحات واملكافآت  –حيدد جملس اإلدارة  )٢
 -:وفقا للمبادي التالية املنبثقة 
لتحفيز أعضاء جملس اإلدارة  اإلستراتيجية ؛ وعامالًأن يكون تنظيم املكافآت متوافقا مع أهداف الشركة  -

 . ستدامتهاإوجلانه املنبثقة على حتقيق تلك األهداف ؛ وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعماهلا و
 .أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها ؛ واملهارات واخلربات املطلوبة  -
هالت املطلوبة لتعزيز قدرة الشركة ؤاإلدارة من ذوي اخلربات وامللس يف جذب أعضاء جم أن تكون عامالً -

 .يف حتقيق أهدافها 
يستحق عضو جملس اإلدارة مكافآت سنوية مبا يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ؛ وذلك مقابل عضويته يف  )٣

 .الس بناء على توصية من جلنة الترشيحات واملكافآت 
املشارك يف اللجان املنبثقة عنه مكافأة سنوية مبا ال خيالف األنظمة واللوائح ذات العالقة  يستحق عضو جملس اإلدارة )٤

 .بناء على توصية من جلنة الترشيحات واملكافآت 
               ت وتعويضات وأي إسترداد ما صرف من مكافآحيق للشركة املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها و )٥

   - :وذلك ىف حال خري حتملتها الشركة أتكاليف 
كة العربية لواألمانة والتزوير أو مبخالفة األنظمة واللوائح ىف املمإرتكاب العضو عمل خمل بالشرف  -

 .السعودية أو ىف أي بلد أخر 
 .الضرر مبصلحة الشركة  هوواجباته مما يترتب علي هومهام هلياتئوإخاللة ىف القيام مبس -
تتالية خالل سنة واحدة بدون مجتماعات إمن اجلمعية العامة بسبب التغيب عن ثالثه  إاء العضوية بقرار -

 .دارة اإل عذر مشروع يقبلة جملس
 هضورحالعضو و ةدارة واللجان املنبثقة عنه مسامهعضاء جملس اإلأخذ بعني االعتبار عند اقرار مكافات يتم األ )٦

 .مصلحة الشركة  سهامات ختدمإي إفيما يطرح من مواضيع ؛ و هومشاركت
جنازات ئوليات واإلللمهام واملس و جلانة املنبثقة بشكل متفاوت تبعاًأدارة عضاء جملس اإلت أن تقر مكافآجيوز أ )٧

 .املتحققة 
نة يتم الرفع و نتائج خاطئة فإإذا بنيت املكافات املقرة لعضو جملس اإلدارة أو جلانة املنبثقة على معلومات غري دقيقة  أ )٨

 . باحلالة إىل جملس اإلدارة إلختاز القرار املالئم جتاهها ؛ وجيب مراعاة األنظمة ذات العالقه عند النظر فيها
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  :دارة التنفيذية اإل: ) ب ( 

للمبادي وفقا مكافآت اإلدارة التنفيذية على أن تكون  –بناء على توصية جلنة الترشيحات واملكافآت  –حيدد جملس اإلدارة 
  -:التالية 

لتحفيز اإلدارة التنفيذية على  أن تكون املكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة اإلستراتيجية ؛ وعامالً )١
 .تنمية أعماهلا وإستدامتها  األهداف ؛ وتعزيز قدرة الشركة علىحتقيق تلك 

 .واخلربات املطلوبة أن تكوم مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها واملهارات  )٢
القدرات واملهارات واملؤهالت الالزمة لتمكني الشركة من حتقيق  يذين ذوىأن متكن الشركة من إستقطاب التنف )٣

 .أهدافها 
 .على مصلحة الشركة وقدرا على حتقيق أهدافها  نه أن يؤثر سلباًتسبب أي تعارض يف املصاحل من شأ أال )٤
الشركة يف هذا الشأن عند إقرار مكافأة اإلدارة التنفيذية وحتقيقها لألهداف جيب مراعاة السياسات املتبعة يف  )٥

 .املرسومة 
 .حققها خالل العام حمل التقييم  للنتائج الىت جيوز أن تتفاوت املكافأة املقرة لكل موظف يف اإلدارة التنفيذية تبعاً )٦
 الرفع بأي تعديالت مقترحة للمجلس وفقاًملكافآت اإلدارة التنفيذية بشكل سنوي و ىجيوز مراجعة السقف األعل )٧

 .لألنظمة اليت حتكم ذلك 
جيب أن تنسجم هذه السياسة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها ومبا يتوافق مع األداء والتقييم املعمول به لدي  )٨

 .الشركة وذلك فيما خيص مكافات اإلدارة التنفيذية 
نة يتم الرفع باحلالة إىل جملس و نتائج خاطئة فإى معلومات غري دقيقة أاملقرة لإلدارة التنفيذية عل أةاملكاف إذا بنيت )٩

  .ختاذ القرار املالئم جتاهها وجيب مراعاه األنظمة ذات العالقة عند النظر فيها دارة إلاال

  :مراجعة السياسة وتعديلها : ) ج ( 

موائمتها  منق مر وذلك للتحقميت مالزم األ جلنة الترشيحات واملكافاتتراجع هذه السياسة بشكل دوري من قبل  )١
  .نظمة ذات العالقة املرسومة هلا ومبا يتوافق مع األ هدافلأل

تعمل اللجنة على مشاركة اإلدارة التنفيذية مبا يطرأ من تعديالت أو مقترحات على هذه السياسة وإستطالع مرئياا  )٢
 .ومالحظاا مبا حيقق اهلدف منها 

تعديالت أو مقترحات على هذه السياسة إىل الس لدراستها واملوافقة عليها ومن مث الرفع ا ترفع اللجنة أي  )٣
  .كمقترح إىل اجلمعية العامة للتصويت عليها 
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  الفصل الثالث 

  سياسات ومعايري العضويه يف جملس االداره
  : تكوين جملس االداره : األوىلاملاده 

  :: ما يلي  ةداريراعي يف تكوين جملس اإل 
  .ونشاطها  ةعضائه مع حجم الشركأتناسب عدد  )١
  . تنفيذينيمن األعضاء الغري عضاء أغلبيه األن تكون أ )٢
 .يهما أكثر أعضاء الس ألني عن عضوين أو عن ثلث عضائه املستقأال يقل عدد أ )٣

  :عضاء جملس االداره أتعيني : الثانية املاده 

 ةعضاء الس عن ثالثأال يقل عدد  بتسعة أعضاء ، وعموماً ةدارعدد أعضاء جملس اإل يالشركة األساسحيدد نظام ) أ ( 
  .واليزيد عن أحد عشر 

تتجاوز ثالث  بشرط أال يساساأل ةاملنصوص عليها يف نظام الشرك ةداره للمدأعضاء جملس اإل ةالعام ةتنتخب اجلمعي) ب ( 
 . علي غري ذلك  يساسنظام الشركه األمل ينص ماملدد أخري إنتخام عادة إسنوات ، وجيوز 

  - : جملس االداره  أعضاءإختيار شروط ومعايري )  ج( 
  .  ن واحدأأكثر من مخس شركات مسامهه مدرجه يف السوق يف  ةدارال يشغل عضويه جملس إأ )١
 . ةالرئيسي إال مبوافقة اجلمعي ةأو تعمل بنفس جمال الشرك ةمنافس ةدارة شركة مسامهإمبجلس  اًال يكون عضوأ )٢
 .مانه أو األحكام قضائيه يف أحد اجلرائم املخله بالشرف أال يكون املرشح قد سبق أن صدر ضده أ )٣
  . فالسون املرشح قد سبق احلكم عليه باألال يكأ )٤
أثناء فتره  و متت تصفيتها القسريهأال يكون عضوا مبجلس ادارة شركة مسامهه مت وضعها حتت احلراسه القضائيه أ )٥

 .عضويته ا أو شركه تضامن أثناء فترة شراكته فيها 
وقت  ةدارشركه شغل فيها منصب عضو جملس اإل أال يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده أو ضد أي )٦

 .حتيال أو الغش أو خمالفه أنظمة الشركات أو غسل األموال بسبب اإل ةرتكاب املخالفإ
 .سنه )  ٢٥( أال يقل عمر املرشح عن  )٧
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  :الشخص املعنوي :  الثالثةاملاده 

   -:الس الضوابط التاليه  ةختيار الشخص املعنوي لعضويإجيب أن يراعي يف 

            يف الس بشخص طبيعي ، علي أن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها  اًعضو ىأن يكون متثيل الشخص املعنو )١
 .يف عضو الس 

ستبداله وذلك إعزله أو  ةحال ه يف الس وباسم من حيل حمله ىفسم من ميثلة بإإخطار الشرك ىاملعنويتويل الشخص  )٢
ن ممثل الشخص املعنوي كافة االجراءات دال علي أن تتخذ يف شأمن تاريخ العزل أو االستب يوماً ةمخسة عشرخالل 

 .والقيد بالسجل التجاري اإلشهار املطلوبه من حيث 
حكام نظام إلتزامات طبقا ألمن  ةدارة الشركإالشخص املعنوي ما يسري علي أعضاء جملس  يسري علي ممثل )٣

 .الشركات 
ل ممثل الشخص املعنوي مدنيا مع أعضاء الس بالتضامن عن تعويض الشركه أو املسامهني أو الغري عن الضرر يسأ )٤

الذي ينشأ عن إسائتهم إدارة شئون الشركه أو خمالفتهم أحكام نظام الشركات أو نصوص نظام الشركه وذلك 
  .طبقا الحكام نظام الشركات 

   : ة دارجملس اإل ةشروط عضوي:  الرابعة ةاملاد

ستقالل الالزم ، مبا واإل ةواملهار ةواملعرف ةممن تتوافر فيهم اخلرب هاملهني ةمن ذوي الكفاي ةداراإل ن يكون عضو جملسيشترط أ
  -:مايلي وجه اخلصوص  ىقتدار ، ويراعي أن يتوافر فيه علإو ةمهامه بكفاء ةميكنه من ممارس

داء ، وتطبيق الصالحيات مبا يؤدي إىل حتفيز األوذلك بأن يتمتع مبهارات قياديه تؤهله ملنح  : ةالقياد ىعل ةالقدر )١
 . ةخالق املهنيوالتقيد بالقيم واأل ةداره الفعالأفضل املمارسات يف جمال اال

، ومستوي التدريب   ةاملناسب ة، والشخصي ة، واملهارات املهني ةن تتوافر فيه املؤهالت العلميوذلك بأ : ةالكفاء )٢
 ةاحلالي ةنشطه الشركأالتشغيليه واملاليه ، و الصله بأهداف وخطط سياسيات الشركةذات  ةواخلربات العملي
 .يف التعليم والتدريب  ةعن الرغب ، فضالً ةأو القانون أو احلوكم ةقتصاد أو احملاسبأو اإل ةدارواملستقبليه ، واإل

ختاذ القرار  إيف  ةوالسرع ةدارية ، واإل، والقيادي ةوذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفني : هالتوجي ىعل ةالقدر )٣
 ةستراتيجي والتخطيط والرؤيه اإلالتوجي ىن يكون قادر علأبسري العمل ، و ةاملتعلق ةستيعاب املتطلبات الفنيإو

 . ةالواضح ةاملستقبلي
 ةقراء ىعل ةعماهلا والقدرأوقطاعات  ةفهم نتائج عمليات الشرك على ن يكون قادراًوذلك بأ : ةاملالي ةاملعرف )٤

 .وفهمها  ةالبيانات والتقارير املالي
 .ختصاصاته إو هوذلك بأن اليكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهام:  ةالصحي اللياقة )٥
وتوافر املقومات  فآتتوصيات جلنة الترشيحات واملكا ةعضاء جملس االدارأنتخاب إن تراعي عند أ ةعلي اجلمعيه العام )٦

  .داء مهامهم بشكل فعال أل ةالالزم ةواملهني ةالشخصي
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   : ة عضاء جملس االدارأختيار إإجراءات : املادة اخلامسة 

الترشيح عالن عن فتح باب ة فيها مدة الس باإلاملنتهي ةالعمومي ةنعقاد اجلمعيإكافيه من  ةتقوم الشركه قبل مد )١
 . ةدارواملكافآت الىت يوافق عليها جملس اإلالس بناء علي توصية جلنة الترشيحات  ةلعضوي

ة واإلستثمار والتعليمات جيب أن يتم اإلعالن املذكور أعاله وفق متطلبات نظام الشركات الصادر من وزارة التجار )٢
 .أية تعديالت الحقه هلما  من هيئة السوق املاليه ، أو ةعالنات الشركات الصادراخلاصه بإ

  . العامه للشركه ةمبقر االدار" جلنة الترشيحات واملكافات " يتم التقدم بطلب الترشيح لعضويه الس لعناية  )٣
شركات وتعاميم وزارة التجاره يف نظام ال ةوالضوابط الواردللشروط  خطار الترشيح وفقاًإجيب أن يكون  )٤

 .جيل واالدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرتني من هيئة السوق املاليه ستثمار ذات الصله وقواعد التسواإل
صوات املمنوحه ة وذلك حسب األالعمومي ةعندما يتم تعيينه من قبل اجلمعي ةيتم تأهل املرشح لعضوية جملس االدار )٥

 .للمرشح 
           خطار املقدم عنوانه املوضح يف اإلة كتابة علي بتأهله للعضويه يف الس ، ويتم ذلك بإبالغ يبلغ املرشح رمسياً )٦

 .من املرشح واملودع لدي جلنة الترشيحات واملكافاءات 
 .عالن لفتح باب الترشيح ة باإلاحملدد ة حسب املدةداريف جملس اإل ةيتم قفل باب الترشيح للعضوي )٧
  . وجلنة الترشيحات واملكافاءت تتم املتابعه والتحقق من تنفيذ كافة اإلجراءات بواسطة أمني سر جملس االداره )٨
بيانات من سجالت  ألياحلايل  ةعضاء جملس االدارأخر حيت وإن كان من إستخدام أي مرشح دون األعدم  )٩

صوات تدعم أعمال من شأا احلصول علي أيف )  تداول (املسامهني اليت تطلب من شركة السوق املاليه السعوديه 
 .ترشحه 

م عمل من تاريخ بدء دورة وصفات عضويتهم خالل مخسة أيا ةدارأعضاء جملس اإلمساء أب ةإشعار اهليئ ةعلي الشرك )١٠
عضويتهم خالل مخسة أيام عمل من  ىعل أي تغيريات تطرأقرب ، وأأيهما  –أو من تاريخ تعيينهم  ةدارجملس اإل

 .تاريخ حدوث التغيريات 
 

  :داره متطلبات الترشح لعضوية جملس اإل: السادسة املادة 

عمال أته يف جمال ادارة الشركة يشمل تعريفا له من حيث سريته الذاتيه ومؤهالته وخربإخطار موقع من املرشح إلتقدمي ) أ ( 
  .تصال باملرشح إيضاح وسائل اإلاملرشح و ةعن هوي ةرفاق صوره واضحإالشركه مع 

يخ جمالس إدارة بيان عدد وتار ةاملسامهحدي الشركات إجملس إدارة  ةيتعني علي املرشح الذي سبق له شغل عضوي) ب ( 
  .عضويتها حاليا أو سابقا  الشركات اليت توىل

  .بيان بالشركات أو املؤسسات اليت يشترك يف إدارا أو ملكيتها ومتارس أعماال شبيهه بأعمال الشركه ) ج ( 
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الزراعيه فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح شركة اجلوف للتنميه جملس إدارة  ةه شغل عضويإذا كان املرشح سبق ل) د ( 
  - :متضمنا املعلومات التاليه فيها عضوية الس  ىلتو ةبيانا من إدارة الشركه عن آخر دور

جتماعات اليت حضرها العضو ة وعدد اإلاليت متت خالل كل سنه من سنوات الدور ةجتماعات جملس االدارإعدد  )١
  . حضوره موع االجتماعات ةأصالة ونسب

جتماعات اليت عقدا كل جلنه من تلك اللجان خالل كل سنه من اليت شارك فيها العضو وعدد اإل ةماللجان الدائ )٢
 .جتماعات حضرها ونسبة حضوره إيل جمموع اإل جتماعات اليتة وعدد اإلسنوات الدور

 .ة من سنوات الدورة خالل كل سن ةاليت حققتها الشرك ةملخص النتائج املالي )٣
السوق ىف   ةمدرج ةجملس إدارة شركة مسامه ةللمرشح لعضوي ةالذاتي ةمنوذج السري)  ٣( رفاق النموذج إوتعبئة  )٤

 .ة الشرك إىل، وإرساله ) تداول (  ةالسعودي ةاملالي
يف هذه  ةجراءات الواردايري واإلعلي املرشحني املتقدمني لعضوية الس طبقا للمع ةالعام ةيت يف اجلمعيويتم التص )٥

 .وبعد موافقه اجلهات املختصه علي طلبات ترشيحهم  ةالالئح

  : ةجملس االدار ةإنتهاء عضوي:  السابعةاملاده 

كل وقت عزل مجيع  ىف ةالعام ة، وجيوز للجمعي ةجملس االدار ةنتهاء عضويإكيفيه  ىساسة األيبني نظام الشرك )١
علي خالف ذلك دون إخالل حبق من عزل يف التعويض  ىساساأل ةأعضاء الس أو بعضهم ولو نص نظام الشرك

ة من جملس بناء علي توصي – ةالعام ةإذا وقع العزل لسبب غري مقبول أو يف وقت غري مناسب كذلك جيوز للجمعي
  .للمجلس دون إذن مشروع  ةعضائه عن حضور ثالثه إجتماعات متتاليأإاء عضويه من يتغيب من  – ةداراإل

            ستقاله العضوإإنتهاء مده الس ، : مثل  ةنتهاء العضويإطرق  ىبإحد ةعضو يف جملس االدار ةنتهاء عضويإعند  )٢
 ن تشعر اهليئه والسوق فوراًأالشركه  ، أو احلكم بإفالسه ، فعلى ىعتباره ، زوال صفته يف متثيل الشخص اإلأو وفات

 .ذلك  إىلسباب اليت دعت مع بيان األ
رئيس  إىل، فعليه تقدمي بيان مكتوب ا  ةداء الشركأ، وكانت لديه ملحوظات علي  ةلس االدارستقال عضو جمإاذا  )٣

  .ة دارعضاء جملس اإلأ، وجيب عرض هذا البيان علي  ةجملس االدار
يف املركز الشاغر علي أن  اًداره أثناء السنه كان للمجلس أن يعني مؤقتا عضوإذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإل )٤

يعرض هذا التعييني علي اجلمعيه العامه العاديه يف اول اجتماع هلا للنظر يف إقراره ويكمل العضو اجلديد مده سلفه  
ممكن لتعيني  قرب وقتأيف  ةالعادي ةالعام ةاجلمعي ةوجبت دعو ىندعن احلد األ ةعضاء جملس االدارأذا هبط عدد إو

 .عضاء العدد الالزم من األ
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  : يةستقاللعوارض اإل: الثامنة املاده 

 ةعلي ممارسة مهامه وإبداء أرائه والتصويت علي القرارات مبوضوعي املستقل قادراً ةدارجيب أن يكون عضو جملس اإل) أ ( 
   . ةاليت تسهم يف حتقيق مصاحل الشرك ةختاذ القرارت السليمإعلي  ةوحياد ، مبا يعني جملس االدار

أو ظروف تؤثر  ستقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقاتإملدي حتقق  ن جيري تقييما سنوياًأ ةعلي جملس االدار) ب ( 
 .أو ميكن أن تؤثر فيه 

   - :مايلي  علي سبيل املثال ال احلصر املستقل ةدارالالزم توافره يف عضو جملس اإل يةستقاللاإلمبدأ  يتنايف مع) ج ( 
                   آخري من جمموعتها  ةأو من أسهم شرك ةسهم الشركأأو أكثر من % ٥نسبته ملا  أن يكون مالكاً )١

 . ةمع من ميلك هذه النسب ةقراب ةله صلأو 
أو من أسهم  ةأو أكثر من أسهم الشرك %٥ميلك مانسبته  ةعتباريإ ةلشخص ذي صف أن يكون ممثالً )٢

 .شركة أخري من جمموعتها 
 .خري من جمموعتها أأو يف شركة  ةيف الشرك ةدارعضاء جملس اإلأأن تكون له صلة قرابه مع أي من  )٣
 .آخري من جمموعتها  ةمع أي من كبار التنفيذين يف الشركه أو يف شرك ةأن تكون له صلة قراب )٤
 .الشركه املرشح لعضوية جملس إدارا  ةأن يكون عضو جملس إدارة يف شركة آخري من جمموع )٥
 ةأو أي طرف متعامل معها أو شرك ةخالل العامني املاضيني لدي الشرك أن يعمل أو كان يعمل موظفاً )٦

حلصص سيطره لدي أي من  احلسابات وكبار املوردين ، أو يكون مالكاً ىآخري من جمموعتها كمراجع
 .طراف خالل العاميني املاضيني تلك األ

 . ةعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركأليف ا ةأو غري مباشرمباشره  ةأن تكون له مصلح )٧
  .داره أو أي من جلانهجملس اإل ةعالوه علي مكافاة عضوي ةمبالغ عن الشرك ىأن يتقاض )٨
  . ةالشرك ةأحد فروع النشاط الذي تزاول ىف، أو أن يتجر  ةأن يشترك يف عمل من شأنه منافسة الشرك )٩

  

  ،،،،واهللا ويل التوفيق 

  إعداد جلنة الترشيحات واملكافآت                                               

  

 

  



  

  

  منوذج التوكيل
/ شخصية  مبوجب هوية(................)  اجلنسية ، )  سم املوكل الرباعيإ / ( ساهمملا أنا

) الشخصية (بصفيت (......................) صادرة من ........) (...........جواز سفر رقم /قامة إ
واملالك ) سم الشركة املوكلةإ(رئيس جملس إدارة شركة  / مدير /أو مفوض بالتوقيع عن

                 ية سهماً من أسهم شركة اجلوف للتنمية الزراع(..................) ألسهم عددها 
) ٢٥(وإستناداً للمادة ،  ٣٤٠٠٠٠٤٧٣٠مبوجب سجل جتاري رقم ) شركة مسامهة مدرجة(

وهو من غري أعضاء ) سم الوكيل الرباعيإ(من النظام األساسي للشركة فإنين أوكل 
جملس اإلدارة أو موظفي الشركة لينوب عين يف حضور إجتماع اجلمعية العامة العادية 

 بفندق الرتل) م  ٦:٣٠ (يف متام الساعة م ١٧/١٢/٢٠١٧املوافق )  داألح (والذي سينعقد يوم 
وقد وكلته بالتصويت نيابة عين على املواضيع املدرجة على  -مبدينة سكاكا اجلوف 

، جدول األعمال وغريها من املواضيع اليت تطرحها اجلمعية العامة للتصويت عليها 
ويعترب هذا ، والتوقيع نيابة عين على كافة القرارات واملستندات املتعلقة ذا اإلجتماع 

  .هلذا اإلجتماع وأي إجتماع الحق يؤجل إليه التوكيل ساري املفعول 

  

  :إسم موقع التوكيل 

أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغري ( رقم السجل املدين ملوقع التوكيل    :صفة موقع التوكيل 
  ) السعوديني 

  )  باإلضافة إىل اخلتم الرمسي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً (توقيع املوكل  

  

 


