
 
 

 

 

 
 الصناعيةشركة مجموعة السريع التجارية 

 
 المكافآت والترشيحات  الئحة عمل لجنة 

 
 مقدمة: 

مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية  تم إعداد "الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من

مملكة العربية السعودية من الئحة حوكمة الشركات في ال (46،46المادتين )، بهدف التوافق مع الصناعية

ق هـ المواف64/5/6648م وتاريخ 7662-64-8الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

بناءاً على اقتراح من مجلس  –"تقوم الجمعية العامة لمساهمى الشركة م والتي تقتضي بأن64/7/7662

لى أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات اإلدارة باعتماد الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، ع

 ومكافآتهم" عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم،
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  : تعريفات  

 

 والترشيحات. المكافآت لجنةالئحة : الالئحة

 

  .مجموعة السريع التجارية الصناعية شركة: الشركة

 

 ة.في الشركالمكافآت والترشيحات جنة ل: اللجنة

 

 إدارة الشركة.مجلس : مجلس اإلدارة

 

 ، ونظام الشركات، وأياألساس للشركة ونظام السوق المالية ولوائحة التنفيذيةالنظام : النظام

 . لرقابية أو اإلشرافيةتعليمات أو قرارات ذات عالقة صادرة من الجهات ا
 

 المبادئ العامة: 

 ،وتشكيل اللجنة ومهامها، ،المكافآت والترشيحاتات عمل لجنة وإجراء تنظم هذه الالئحة ضوابط –أ 

وآلية تعيين أعضائها بشكل  تهم،ومكافآ ومدة عضويتهم، يفية ترشيحهم،وك ،ختيار أعضائهااد وقواع

 مؤقت في حالة شغور أحد مقاعد اللجنة. 

 لشركة،والئحة حوكمة ا وأحكام النظام األساس للشركة، هذه الالئحة ألحكام نظام الشركات،تخضع  –ب 

والئحة حوكمة الشركات في  وقواعد التسجيل واإلدراج، السوق المالية ولوائحه التنفيذية،ونظام 

مع طبيعة نشاط الشركة وتسترشد بأفضل الممارسات بما يتناسب  لسعودية،المملكة العربية ا

 وعملياتها.

  :الهدف 

في أداء مسئولياته فيما اإلدارة هو مساعدة مجلس  ،المكافآت والترشيحاتللجنة  يإن الهدف األساس -

 ،وإدارة عملية تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان اإلدارة ستقاللية أعضاء مجلسايتعلق بترشيح و

عنه وأعضاء اإلدارة  بثقةت الممنوحة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنعتماد المكافآاومراجعة و

سئولة عن اإلشراف على فحص وترشيح وتطوير األفراد وتكون اللجنة م ،(التنفيذية )كبار التنفيذيين

  .دارة ولجانه واإلدارة التنفيذيةس اإللالمؤهلين لعضوية مج
 

  :تشكيل اللجنة

 بقرار من مجلس اإلدارة من غير أعضاء  مجلس اإلدارة التنفيذيين المكافآت والترشيحات تشكل لجنة  -

ستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو ويجوز اال ل،بينهم عضو واحد مستقل على األق أن يكون من بشرط

 رهم.غي سواء أكانو من المساهمين أوبأشخاص من غير أعضاء مجلس اإلدارة 
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  :للجنة وكيفية ترشيحهم ومؤهالتهمختيار أعضاء ااقواعد  

 يكون على أن يحات عن ثالثة وال يزيد على خمسةيجب أن اليقل عدد أعضاء لجنة المكافآت والترش 

، ون من بينهم عضو مستقل على األقلأن يك بشرط ،أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيينمن غير  هاأعضائ

ستعانة بأعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء مجلس اإلدارة ويجوز اال

 . غيرهم واء أكانو من المساهمين أوس

 والمؤهالت ذات ديه خبرة سابقة في اإلدارةتكون لعلى أن  من قبل مجلس اإلدارة، يتم ترشيح العضو ،

 العالقة

 هتمام بمصالح الشركة لتزام التام لرئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالاال

 .  شخصيةوالمساهمين وتقديمها على مصلحتهم ال

 على أن ال ة اللجنة ويجوز مشاركة رئيس مجلس اإلدارة في عضوي مستقل، يكون رئيس اللجنة عضو

 . يشغل منصب رئيس اللجنة

 امة لإلجابة على أسئلة من أعضائها للجمعيات الع حضور رئيس اللجنة أو من ينيب عنه يجب

 .المساهمين

 و كل أعضاء اللجنة في أى وقت يراه مناسباً، كما يجوز س اإلدارة عزل أو استبدال أى من أيحق لمجل

 اللجنة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب. لعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية

  يعين المجلس عضواً آخر  أثناء مدة العضوية،المكافآت والترشيحات إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة

 .فهفي المركز الشاغر ويكمل العضو الجديد مدة سل

 م خالل ه( بأسماء أعضاء لجان مجلس اإلدارة وصفات عضويتتعين إشعار هيئة السوق المالية )الهيئةي

( أيام من 5وإخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة ) ( أيام من تعيينهم،5خمسة )

 . تاريخ حدوث التغييرات
 

  :مدة عضوية اللجنة

 تنتهى بإنتهاء أعمال دورة مجلس اإلدارةتكون مدة عضوية اللجنة من بداية دورة مجلس اإلدارة و. 
 

 ت وبدالت أعضاء اللجنة:مكافآ

  لف ستون أ لاير( 46,666مبلغ معين وقدره ) ة سنويةمكافأالمكافآت والترشيحات رئيس لجنة يستحق

  .لف لايرلاير( أربعون أ 66,666مبلغ معين وقدره )ة سنوية ويستحق عضو اللجنة مكافأ لاير،

  جتماعات اللجنة( لاير عن ا7566بدل حضور جلسات )يستحق عضو اللجنة . 

 جتماعضو غير المقيم في مدينة االوذلك للع السفر مع المواصالت واإلقامة،اكر توفر الشركة تذ. 
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 : وأسلوب عملها المكافآت والترشيحاتضوابط وإجراءات عمل لجنة  

 و من خارجهقال من أعضاء المجلس أمست عضواً  تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً على أن يكون، 

هم أو من غير من بين أعضائها، )أمين سر( تختار مقرراً لهاز لها أن كما يجو ويجوز أن يعين نائباً له،

وتوثيقها وإعداد محاضر  ،اإلدارية جتماعات وأعمال اللجنةشئون اللجنة من التنسيق واإلعداد ال لمتابعة

مرتبطة بمدة عضوية  مهامه وتكون مدة قرارتها وما يرتبط بأعمال اللجنة،وومتابعة تنفيذ توصيتها لها 

 . لجنةال

  تجتمع اللجنة مرتين على األقل خالل السنة،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من قبل رئيس اللجنة أو

در قرارات اللجنة وتص ،جتماع اللجنة حضور أغلبية أعضائهااويشترط لصحة  أمين سر اللجنة،

، جتماعاالبأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس 

ويعتبر عضو اللجنة  اضر يوقعها أعضاء اللجنة ورئيسها،وتثبت مداوالت اللجنة وقراراتها في مح

نصف جلسات اللجنة في جتماعات اللجنة ألكثر من امستقيال إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور 

يض أحد أعضائها لترؤس جتماع يجوز له تفوافي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة ألى  سنة واحدة،

 .أو الفاكس أو البريد اإللكترونى جتماع المحدد على أن يكون خطياً بالتسليماال

  القرارات  توصيات بالتمرير على أن يتم توقيع إثبات تلكوأن تصدر قرارات يجوز للجنة عند الحاجة

 . جتماع تاليابأول محضر 

 عقده واحد منهم أو أن تضمن أى قرض ي ،اللجنةألعضاء نوع  من أي يجوز للشركة أن تقدم قرضاً  ال

 . الغير أو أكثر مع

 وال يجوز  دارة بالمحافظة على أسرار الشركة،يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس اإل

 . وقفوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهمألعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو الغير ما

 مين سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور أرة أو اإلدارة التنفيذية عدا يحق ألي عضو في مجلس اإلدا ال

 . ع إلى رأيه أو الحصول على مشورتهستماتماعاتها إال اذا طلبت اللجنة االجا

 : ختصاصات ومهام اللجنةا
 

  -: فيما يخص المكافآت مايلي المكافآت والترشيحاتتختص لجنة  -1

 دارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ت أعضاء مجلس اإلإعداد سياسة واضحة لمكافآ

على أن يراع في تلك  عتمادها من الجمعية العامة،داً الإلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيورفعها 

 .والتحقق من تنفيذها يير ترتبط باألداء واإلفصاح عنها،تباع معااالسياسات 

 نحراف جوهري ا أي وبيان ت المعمول بها،المكافآ وحة وسياسةت الممنتوضيح العالقة بين المكافآ

 . عن هذه السياسة

 في تحقيق األهداف المتوخاة منها، وتقييم مدى فعاليتها ت،لمراجعة الدورية لسياسة المكافآا 

 ت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيينوالتوصية لمجلس اإلدارة بمكافآ

 . المعتمدة للسياسة بالشركة وفقا

  ة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذييناإلدارة بمكافأالتوصية لمجلس 

 . بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة
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 -: مايلي فيما يخص الترشيحات المكافآت والترشيحاتتختص لجنة  -2

 فيذيةمجلس اإلدارة واإلدارة التنقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في ا. 

 مع  قاً للسياسات والمعايير المعتمدة،التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وف

 . بقت إدانته بجريمة مخلة باألمانةمراعاة عدم ترشيح أى شخص س

 رة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذيةإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدا . 

 لعضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارةت الذي يتعين على اتحديد الوق . 

 دارة حتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلالمراجعة السنوية لال

  ووظائف اإلدارة التنفيذية.

 ت في شأن التغييرا لمجلس اإلدارة مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات

 التى يمكن إجراؤها.

  تعارض مصالح إذا كان  يوعدم وجود أ ين،ستقالل األعضاء المستقلاالتحقق بشكل سنوي من

 . يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرىالعضو 

  وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار

 التنفيذيين.

  مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيينفي شغور مركز أحد أعضاء وضع اإلجراءات الخاصة . 

 قتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة او نب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة،تحديد جوا

 الشركة.

  القيام بأعمال المراجعة الدورية لالئحة الحوكمة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس اإلدارة في

 . بما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركةعليها شأن إجراء تعديالت 
 

 :مور تنظيمية أخرىأ

 -:يلي عمالها ماأاللجنة في تنفيذ  يتراع
 

 : تآسياسة المكاف -1

 ا مع استراتيجية الشركة وأهدافهانسجامها . 

 والمؤهالت  هام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها،والم ت بناًء على مستوى الوظيفة،مكافآأن تحدد ال

 .ومستوى األداء ،والمهارات والخبرات العملية، العلمية،

 وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركةنسجامها مع حجم ا. 

 مع تفادى ما قد ينشأ عن ذلك  ت،لشركات األخرى في تحديد المكافآعتبار ممارسات ااألخذ في اال

 . ت والتعويضاتاع غير مبرر للمكافآرتفامن 

  مع عدم المبالغة فيها ،والمحافظة عليها وتحفيزهاستقطاب الكفاءات المهنية اأن تستهدف . 

 ت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتهاأن تقدم المكافآ. 

 تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها  ستردادها إذا تبين أنهااة أو حاالت إيقاف صرف المكافأ

في للحصول على ستغالل الوضع الوظياوذلك لمنع  دارة التنفيذية،لس اإلدارة أو اإلعضو في مج

 ة غير مستحقة.مكافأ
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 جديداً أم كانت إصداراً إلدارة واإلدارة التنفيذية سواء تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس ا

 . أسهماً اشترتها الشركة
 

 :إجراءات الترشيح -2

 د في هذه الالئحة من شروط وأحكام،ور اعاة ماعند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مر على اللجنة 

 . وما تقرره الهيئة من متطلبات
 

 : نشر إعالن الترشيح -3

  على اللجنة أن تتأكد من نشر الشركة إعالن الترشيح في الموقع اإللكترونى للشركة والموقع

في وذلك لدعوة االشخاص الراغبين  وفي أى وسيلة أخرى تحددها الهيئة،اإللكترونى للسوق 

شهر على األقل من تاريخ  على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً مدة شيح لعضوية مجلس اإلدارة،التر

  . اإلعالن

 : أحكام عامة 

 التنفيذية وعند وجود أى تعارض بينهما فإن أحكام النظام  هالتعد هذه الالئحة بديالً ألحكام النظام ولوائح

 . طبيققرات والمواد األخرى قيد التتسود وتبقى الف

  لمجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضرورة بهدف التطوير والتحسين المستمر لمواكبة أى

 . وصول إلى أفضل الممارسات المهنيةلل لنظامتعديالت قد تطرأ على ا

  وأعضاء اللجنة تنفيذ ما جاء فيهايشرف مجلس اإلدارة على تنفيذ هذه الالئحة وعلى رئيس . 

  عتماد الجمعية العامةااإلدارة و قتراح أو توصية من مجلساعلى هذه الالئحة اال باليجوز التعديل . 

 أو من خالل أى وسيلة أخرى ،يملخص لها على موقعها اإللكترون للشركة نشر هذه الالئحة أو . 

 من أحكام وتكون هذه الالئحة نافذة من  ير أو إيضاح ما جاء في هذه الالئحةلمجلس اإلدارة حق تفس

 . عتماد الجمعية العامة للشركة لهاايخ تار

 ستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود للجنة اال

 . سم الخبير وعالقته بالشركةاذكر  جتماع معصالحياتها على أن يوضح في محضر اال


