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 المادة األولى: التمهيد والتعريفات واألهداف:

من الئحة حوكمة الشركات  64و 60أ( أعدت "الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات" إعمااًل ألحكام المادتين 
ىـ الموافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8الصادرة عن مجمس ىيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )

 م.13/2/2017

 لكممات والعبارات التالية المعاني الموضحة أماميا ما لم يقض سياق النص خالف ذلك:ب( يقصد با

 : الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.الالئحة

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجمس ىيئة السوق المالية. الئحة الحوكمة:

 متسويق.: شركة جرير لالشركة

 .ىمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسجمعية تشكَّل من مسا: الجمعية العامة

 : مجمس إدارة شركة جرير لمتسويق.أو "المجمس"" "مجمس اإلدارة

 لجنة المكافآت والترشيحات في شركة جرير لمتسويق. المجنة:

جراءات عمل المجنة، ومياميا، وقواعد اختيار أعضائيا، و  ج( تيدف الالئحة مدة عضويتيم، إلى توضيح ضوابط وا 
 ومكافآتيم.

 :وشروط العضوية ومدتها تكوين المجنة: الثانيةالمادة 
من ثالثة أعضاء عمى أن يكونوا من غير أعضاء مجمس اإلدارة التنفيذيين  اإلدارة مجمس من بقرار المجنة ُتشكل (أ 

 كانواأ سواءً  المجنة عضوية في خارجيين خبراء تعيين وعمى أن يكون من بينيم عضو مستقل عمى األقل، ويجوز
 أم من غيرىم.  المساىمين من

 .دارةاإل مجمس دورة ونياية بداية مع وتنتيي تبدأقابمة لمتجديد  سنوات ثالثالمجنة تكون مدة  (ب 
 .المستقمين األعضاء من يكون أن عمى رئيسًا لمجنة في قرار تكوينيا اإلدارة مجمسيعين  (ج 
التنظيمية ذات العالقة، يجب أن تتوافر في عضو المجنة الخبرات باإلضافة إلى الشروط التي تفرضيا الضوابط  (د 

ال المجنة ومياميا، وأن يمتزم بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالىتمام بمصالح والمؤىالت المالئمة ألعم
ت ولوائح الشخصية، وأن يمتزم كذلك بالمتطمبات التنظيمية وسياسا والمساىمين وتقديميا عمى مصالحو ةكالشر 

 الشركة الخاصة بتعارض المصالح واإلفصاح. 
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 ُيعّين أعضاء المجنة من بينيم رئيًسا. (ه 
 الحاالت اآلتية: في أي منبانتياء مدتيا أو المجنة  عضو عضوية ينتيت  (و 

 .الوفاة .1
  االستقالة.  .2
 .المجمس ءألعضا بالنسبة المجمس في عضويتو ءنتياا .3
 .المجمس يقبمو عذر دون السنة في لمجنة اجتماعات ثالثة حضور عن العضو تغيب  .4
 .العالقة ذات التعميمات أو األنظمة من ألي جسيمة مخالفة رتكابا .5
 .العضوية شروط من أكثر أو واحد انفقد  .6

ألي من األسباب الموضحة في  العضوية مدة أثناء عند انتياء عضوية عضو المجنة  -يجوز لمجمس اإلدارة  (ز 
 .بديل في المجنة عضو تعيين  -الالئحة 

 عمى تطرأ تغييرات وأي تعيينيم عند عضويتيم وصفات المجنة أعضاء بأسماء السوق المالية ىيئة الشركة تشعر (ح 
 .حوكمةال الئحة حددتيا التي النظامية المدة خالل ذلك

 : ة ومسؤولياتها: مهام المجنالثالثة المادة
تتولى المجنة دراسة الموضوعات التي تختص بيا أو التي تحال إلييا من مجمس اإلدارة، وترفع توصياتيا إلى أ( 

المجمس التخاذ القرار بشأنيا، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إلييا المجمس ذلك، وعمى المجنة أن تبمغ مجمس اإلدارة 
 .بيا أو توصي قراراتبما تتوصل إليو من نتائج أو تتخذه من 

 :تختص المجنة فيما يتعمق بالمكافآت بما يميب( 

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجمس اإلدارة والمجان المنبثقة عنو واإلدارة التنفيذية، ورفعيا إلى مجمس   (1
 اإلدارة لمنظر فييا تمييدًا العتمادىا من الجمعية العامة، عمى أن يراعى في تمك السياسة اتباع معايير ترتبط

 .باألداء، واإلفصاح عنيا، والتحقق من تنفيذىا
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بيا، وبيان أي انحراف جوىري عن ىذه  (2

 السياسة. 
 .المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتيا في تحقيق األىداف المتوخاة منيا (3
بمكافآت أعضاء مجمس اإلدارة والمجان المنبثقة عنو وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا  التوصية لمجمس اإلدارة (4

 .لمسياسة المعتمدة
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 ( تختص المجنة فيما يتعمق بالترشيحات بما يمي:ج
 .اقتراح سياسات ومعايير واضحة لمعضوية في مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية (1
عادة ترشيحيم وفقًا لمسياسات والمعايير المعتمدة.التوصية لمجمس اإلدارة بترشيح أعضاء فيو  (2  وا 
 .إعداد وصف لمقدرات والمؤىالت المطموبة لعضوية مجمس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية (3
 .تحديد الوقت الذي يتعين عمى العضو تخصيصو ألعمال مجمس اإلدارة (4
المناسبة لعضوية مجمس اإلدارة ووظائف اإلدارة  المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من الميارات أو الخبرات (5

 .التنفيذية
 .مراجعة ىيكل مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤىا (6
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقمين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل  (7

 إدارة شركة أخرى.عضوية مجمس 
 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقمين وكبار التنفيذيين. (8
 اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجمس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. وضع (9

نتائجو إلى مجمس اإلدارة مع رفع و والمجان المنبثقة عنو واإلدارة التنفيذية سنوًيا، مجمس اإلدارة  تقييم أداء  (10
 التوصية بخطة لمعالجة الجوانب التي تحتاج الى تطوير.

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجمس اإلدارة، واقتراح الحمول لمعالجتيا بما يتفق مع مصمحة الشركة.  (11

 ة:المجناعات : اجتمةالرابع المادة
 .عمى األقل، وكمما دعت الحاجة إلى ذلك ستة أشيرتعقد المجنة اجتماعاتيا بصفة دورية كل  (أ 
 تجتمع المجنة بناء عمى دعوة رئيسيا أو طمب عضوين من أعضائيا. (ب 
جنة قبل خمسة أيام عمى األقل من تاريخ االجتماع مرافقًا مترسل الدعوة إلى االجتماع لكل عضو من أعضاء ال (ج 

ال االجتماع والوثائق والمعمومات الالزمة، ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ، ليا جدول أعم
فيجوز في ىذه الحالة إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقًا ليا جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعمومات الالزمة 

 خالل مدة تقل عن خمسة أيام من تاريخ االجتماع.
 .غالبية أعضائياصحيحًا إال بحضور ة المجنال يكون اجتماع  (د 
 .رأيًا مغايرًا لقرار المجنة، فيمزم إثباتو بالتفصيل في محضر اجتماع المجنةتحفظًا أو  إذا أبدى عضو المجنة (ه 
 تختار المجنة من موظفي الشركة أمين سر ليا. (و 
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مناسبة المواعيد لجميع يتولى أمين سر المجنة تنسيق مواعيد إجتماعات المجنة بشكل سنوي، والحرص عمى  (ز 
 األعضاء.

تقر المجنة جدول أعماليا حال انعقادىا، وفي حال اعتراض أي عضو عمى ىذا الجدول، يجب إثبات ذلك في  (ح 
 .محضر اجتماع الجنة

 .لكل عضو في المجنة حق اقتراح إضافة أي بند عمى جدول األعمال (ط 
 عبر فييا تُتخذ التي القرارات عمى التصويتو  المجنة اجتماعات حضور ره من األعضاءو لمن تعذر حض يجوز (ي 

 .افعميً ا حضورً حضوره ويتعتبر  ة الحديثةالتقني وسائل
 التصويت. حق لو يكون أن دون االجتماع حضور إلى األعضاء غير من تراه من دعوة لمجنة (ك 
 تصدر المجنة قراراتيا بأغمبية أصوات األعضاء الحاضرين. (ل 

 المجنة:المادة الخامسة: محاضر اجتماعات 
عداد محاضر ليا تتضمن يتولى أمين سر المجنة توثيق اجتماعات المجنة أ(  ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق وا 

ونتائج التصويت، وحفظيا في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات  المجنةتوصيات 
 األعضاء الحاضرين.وتوقيع ىذه المحاضر من جميع  –إن وجدت  –التي أبدوىا 

أيام عمل من  ( عشرة10)وذلك خالل  المجنة مسودة محضر االجتماع وأعضاء يرسل أمين سر المجنة لرئيسب( 
بداءتاريخ انعقاد اال  اإلرسال. تاريخ من عمل أيام ( عشرة10) خالل مالحظاتيم )إن وجدت( جتماع لإلطالع عمييا وا 

 .إستدراك مالحظات األعضاء إن وجدتبعد  عضاء لمتوقيعألويرسل بعد ذلك ل

 مكافآت أعضاء المجنة:: السادسةالمادة 
دون اإلخالل بالمتطمبات النظامية ذات العالقة والنظام األساس لمشركة، تكون مكافآت أعضاء المجنة وفقُا لسياسة 

  .مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة ولجانو المنبثقة عنو واإلدارة التنفيذية
 

 :النشرو : النفاذ السابعةالمادة 
من تاريخ إقرارىا من الجمعية  -بناء عمى اقتراح مجمس اإلدارة  –نافذة )وأي تعديالت الحقة عمييا(  تكون الالئحة

العامة، وتقوم الشركة بنشرىا لممساىمين والجميور من خالل موقعيا اإللكتروني ووفقًا ألي متطمبات نظامية تفرضيا 
 .الجيات المنظمة

 


