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 واألهداف:والتعريفات المادة األولى: التمهيد 

أ( أعدت "سياسة مكافآت أعضاء مجمس إدارة شركة جرير لمتسويق ولجانو المنبثقة عنو واإلدارة التنفيذية" إعمااًل 
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجمس ىيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  61من المادة  1ألحكام الفقرة 

 م.13/2/2017ىـ الموافق 16/5/1438( وتاريخ 8-16-2017)

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

 : سياسة مكافآت أعضاء مجمس إدارة شركة جرير لمتسويق ولجانو المنبثقة عنو واإلدارة التنفيذية.السياسة

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

 : شركة جرير التسويق.الشركة

 .جمعية تشكَّل من مساىمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس: الجمعية العامة

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

ع معايير لمكافآت أعضاء مجمس اإلدارة ولجانو المنبثقة عنو واإلدارة التنفيذية بما يتفق إلى وض ةج( تيدف السياس
مع المتطمبات واألىداف التي بينتيا الئحة حوكمة الشركات ال سيما تحقيق االنسجام مع استراتيجية الشركة وأىدافيا 

، وانسجاميا مع حجم ودرجة نمية أعمالياوحث المعنيين بيذه السياسة عمى إنجاح الشركة وت ،قصيرة وطويمة المدى
 المخاطر لدى الشركة.

 :لمكافآتا معاييرالمادة الثانية: 

 مكافآتتخضع ومتطمبات الئحة الحوكمة ذات العالقة، والنظام األساس لمشركة دون اإلخالل بالمتطمبات النظامية 
 :يةالتال لممعايير ركةالشفي  التنفيذيين وكبارالمنبثقة عنو  المجان وأعضاء المجمس أعضاء

والقطاع الـذي تعمـل فيـو  ونشاطاتيا طويمة المدى وقصيرة المدى ستراتيجية وأىدافياخطط الشركة االانسجاميا مع   (1
 .حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركةو  ،والميارة الالزمة إلدارتيا

يـل، وربـط الجـزء وتنميتيا عمى المدى الطو الشركة واإلدارة التنفيذية عمى إنجاح ولجانو حث أعضاء مجمس اإلدارة  (2
 .المتغير من المكافآت باألداء عمى المدى الطويل
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، باإلضـافة ، ومسـتوى األداءيـام والمسـؤوليات المنوطـة بشـا مياأن تحدَّد المكافآت بنـاًء عمـى مسـتوى الوظيفـة، والم (3
 .الماليةلسنة س اإلدارة المراد تحقيقيا خالل اإلى األىداف المحددة من قبل مجم

األخـذ فـي االعتبـار ممارسـات الشـركات األخـرى فـي تحديـد المكافــآت، مـع تفـادي مـا قـد ينشـف عـن ذلـك مـن ارتفــاع  (4
 . ير مبرر لممكافآت والتعويضات

 أن تستيدف استقطاب الكفاءات المينية والمحافظة عمييا وتحفيزىا، مع عدم المبالغة فييا. (5
 .عند التعيينات الجديدة في الشركة رشيحاتالتالمكافآت و أن تعد بالتنسيق مع لجنة  (6
إيقاف صرف المكاففة أو استردادىا إذا تبين أنيـا تقـررت بنـاء عمـى معمومـات  يـر دقيقـة قـدميا عضـو فـي مجمـس  (7

 .اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي لمحصول عمى مكافآت  ير مستحقة

 :ولجانه المنبثقة عنه اإلدارة مجمس أعضاء مكافأةالمادة الثالثة: 

أو  تالجمسا عن حضور بدلو  معين مبمغ من ولجانو المنبثقة عنو اإلدارة مجمس أعضاء مكاففة تتكون (أ 
والنظام األساس لمشركة، وذلك عمى  ولوائحو الشركات نظام عميو نص ما يتجاوز ال وبما المصروفات

 التفصيل التالي:
 .لكل عضو من أعضاء مجمس اإلدارة ألف ريـال ثالثمئة( 3000000)مكاففة سنوية تبمغ  -
مكاففة سنوية إضافية لرئيس مجمس اإلدارة باإلضافة إلى المكاففة المقررة ألعضاء مجمس اإلدارة تبمغ  -

 ( مئتين وخمسون ألف ريـال.2500000)
بثقة عن مجمس المن المجان ( أربعون ألف ريـال لكل عضو من أعضاء400000)مكاففة سنوية تبمغ  -

 .اإلدارة
لكل عضو سواء في مجمس اإلدارة أو في  لمجمسة ( ثالثة آالف ريـال3000)بدل حضور جمسات يبمغ  -

 .قة عنوثلجانو المنب
 حسب سياسة الشركة.وخالفو األخرى مثل مصاريف السفر والمزايا تضاف البدالت  -

تفاصيل السياسات المتعمقة بالمكافآت  عمى العامة الجمعية إلى السنوي اإلدارة مجمس تقرير يشتمل أن يجب (ب 
وما حصل عميو أعضاء مجمس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وآليات تحديدىا 

مقابل أي أعمال أو مناصب  ألي منيموالمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة و ير ذلك من المزايا، 
 وعدد المجمس جمسات بعدد بيان عمى كذلك يشتمل وأن ،)وجدت إن) استشاريةتنفيذية أو فنية أو إدارية أو 

 .العامة لمجمعية اجتماع آخر تاريخ من عضو كل حضرىا التي الجمسات
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 تكون أن أو الشركة تحققيا التي األرباح من نسبة المستقمين اإلدارة مجمس أعضاء مكاففة تكون أال يجب (ج 
 .الشركة ربحية عمى مباشر  ير أو مباشر بشكل مبنية

 .العامة الجمعية اجتماع في مجمسال أعضاء مكاففة بند عمى التصويت اإلدارة مجمس ألعضاء يجوز ال (د 

 :التنفيذية اإلدارة مكافأة: الرابعةالمادة 

 تمنح الشركة كبار التنفيذيين فييا مزايا مالية محددة بناء عمى سمم الرواتب وسياساتيا المعتمد في ىذا الشفن. أ( 
 :يمي ما عمى التنفيذية اإلدارة مكافآت وتشتمل

  (.شيرية وبصفة ميالدي شير كل نياية في دفعو يتم (أساس راتب  -
 .لو وألسرتو تفمين طبي-
 نقل. بدل  -
 بدل سكن. -
 تذاكر سنوية لو ولعائمتو تصرف وقت إجازتو السنوية. -
 سنوية تحدد وفق األداء. مكاففة  -
 مكاففة تحفيزية طويمة األجل.-

ب( تفصح الشركة عن مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فييا وفقًا لممتطمبات النظامية المحددة في 
 الئحة الحوكمة.

 المكافآت والترشيحات:لجنة : الخامسةالمادة 

إضافة إلى مياميا األخرى المحددة في قواعد عمميا والضوابط التنظيمية ذات العالقة، تتولى لجنة المكافآت 
قة عنو وكبار التنفيذيين ثوالترشيحات في الشركة التوصية لمجمس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجمس اإلدارة والمجان المنب

 بالشركة وفقًا لمسياسة.

 :النشرو النفاذ : السادسةة الماد

من تاريخ إقرارىا من  -بعد النظر فييا من قبل مجمس اإلدارة  –نافذة )وأي تعديالت الحقة عمييا(  تكون السياسة
الجمعية العامة، وتقوم الشركة بنشرىا لممساىمين والجميور من خالل موقعيا اإللكتروني ووفقًا ألي متطمبات نظامية 

 .المنظمةتفرضيا الجيات 


