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 وإألهدإف:وإلتعريفات إلمادة إألولى: إلتمهيد 
جراءات ة سياس"عدت أ( ُ أ من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  89المادة  ة جرير لمتسويق" إعمااًل ألحكامشركل اإلفصاحوا 

 م.13/2/2017ىـ الموافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8مجمس ىيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )
 :ب( يقصد بالكممات والعبارات التالية المعاني الموضحة أماميا ما لم يقض سياق النص خالف ذلك

جراءات : إلسياسة  .شركة جرير لمتسويقل  اإلفصاحسياسة وا 
 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجمس ىيئة السوق المالية. الئحة إلحوكمة:

 : شركة جرير التسويق.إلشركة
 .جمعية تشكَّل من مساىمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس: إلجمعية إلعامة

 : مجمس إدارة شركة جرير لمتسويق.أو "إلمجمس"" رةمجمس إإلدإ"
جراءات بشركة جرير لمتسويقفصاح إلاتوضيح سياسات إلى  ج( تيدف السياسة يتفق مع متطمبات  بماشرافية إلا ووأنظمت ووا 

 .فيذيةتنولوائحيما ال –حسب األحوال ب – الماليةنظام الشركات ونظام السوق  فيفصاح الواردة إلا
جرإءإتهإلمادة إلثانية:   :سياسات إإلفصاح وإ 

، والئحة حوكمة ولوائحيما التنفيذية الشركات ونظام السوق الماليةونظام دون إخالل بقواعد التسجيل واإلدراج، 
جراءاتوالشركات تكون   وفق التالي: سياسات لإلفصاح وا 

ــتمتــزم الشــركة بإتبــاع    (1 وغيــرىم مــن أصــحاب المصــالح مــن االطــالع عمــى ن المســاىمين أســاليب إفصــاح مالئمــة تمك 
المعمومـــات الماليـــة وغيـــر الماليـــة المتعمقـــة بالشـــركة وأدائيـــا وممكيـــة األســـيم والوقـــوف عمـــى وضـــع الشـــركة بشـــكل 

 .متكامل
اإلفصــاح لممســاىمين والمســتدمرين دون تمييــز، وبشــكل واضــح وصــحيح وغيــر مضــمل، وفــي الوقــت تمتــزم الشــركة ب (2

وذلـك لتمكـين المسـاىمين وأصـحاب المصـالح مـن ممارسـة حقـوقيم عمـى أكمـل  ؛نتظم ودقيقالمناسب وعمى نحو م
 .وجو

اإللكترونــي جميــع المعمومــات المطمــوب اإلفصــاح عنيــا، وأم بيانــات أو معمومــات أخــر   يــاموقع الشــركة  تضــمن (3
 .نشر من خالل وسائل اإلفصاح األخر تُ 

عمـــى القـــوائم الماليـــة، كمـــا ُتعـــد الشـــرركة تقريـــر مجمـــس اإلدارة ُتعـــد الشـــركة تقـــارير ماليـــة ربـــع ســـنوية تصـــدر بنـــاء  (4
 .السنوية متضمنًا جميع البيانات والمعمومات المطموبة

متحقق من توافقيا مع أفضل الممارسات، ومـع أحكـام نظـام السـوق لسياسات اإلفصاح بشكل دورم، تراجع الشركة  (5
 .المالية ولوائحو التنفيذية
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 :: تقرير مجمس إإلدإرةإلثالثةإلمادة 

 يضمن تقرير مجمس اإلدارة عرضًا لعممياتو خالل السنة المالية األخيرة، وجميع العوامل المؤدرة في أعمال الشركة،
 :يمييشتمل تقرير مجل اإلدارة ما و 
 .ق وأسباب ذلكوما لم يطبَّ حوكمة الشركات الصادرة من ىيئة السوق المالية بق من أحكام الئحة طُ ما   (1
 .وخبراتيم أسماء أعضاء مجمس اإلدارة، وأعضاء المجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفيم الحالية والسابقة ومؤىالتيم (2
 إدارتيا سمجمس إدارة الشركة عضوًا في مجال أسماء الشركات داخل المممكة أو خارجيا التي يكون عضو (3

 .الحالية والسابقة أو من مديرييا
عضو مجمس إدارة غير  -تكوين مجمس اإلدارة وتصنيف أعضائو عمى النحو اآلتي: عضو مجمس إدارة تنفيذم  (4

 .عضو مجمس إدارة مستقل -تنفيذم 
عممًا بمقترحات المساىمين  –غير التنفيذيين وبخاصة  –اإلجراءات التي اتخذىا مجمس اإلدارة إلحاطة أعضائو  (5

 .وممحوظاتيم حيال الشركة وأدائيا
وصف مختصر الختصاصات المجان ومياميا، مدل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع  (6

لكل ذكر أسماء المجان ورؤسائيا وأعضائيا وعدد اجتماعاتيا وتواريخ انعقادىا وبيانات الحضور لألعضاء 
 .اجتماع

حيدما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عمييا مجمس اإلدارة في تقييم أدائو وأداء لجانو وأعضائو، والجية الخارجية  (7
 .التي قامت بالتقييم وعالقتيا بالشركة، إن وجدت

دة صوص عميو في المادة الدالنفيذية وفقًا لما ىو مناإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة الت (8
 .حوكمة الشركات الصادرة من ىيئة السوق الماليةوالتسعين من الئحة 

أم عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازم أو قيد احتياطي مفروض عمى الشركة من الييئة أو من أم جية إشرافية أو  (9
 .المستقبلظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجية الموقعة ليا وسبل عالجيا وتفادم وقوعيا في نت
نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخمية بالشركة، إضافة إلى رأم لجنة المراجعة في مد  كفاية   (10

 .نظام الرقابة الداخمية في الشركة
 .توصية لجنة المراجعة بشأن مد  الحاجة إلى تعيين مراجع داخمي في الشركة في حال عدم وجوده  (11
عة التي يوجد تعارض بينيا وبين قرارات مجمس اإلدارة، أو التي رفض المجمس األخذ بيا توصيات لجنة المراج  (12

بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلو وتحديد أتعابو وتقييم أدائو أو تعيين المراجع الداخمي، ومسوغات تمك 
 .التوصيات، وأسباب عدم األخذ بيا

 .دتتفاصيل المساىمات االجتماعية لمشركة، إن وج  (13
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المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجمس اإلدارة بيان بتواريخ الجمعيات العامة لممساىمين المنعقدة خالل السنة   (14

 .الحاضرين ليذه الجمعيات
وصف ألنواع النشاط الرئيسة لمشركة وشركاتيا التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكدر من النشاط، يجب   (15

سياميا في النتائج  .إرفاق بيان بكل نشاط وتأديره في حجم أعمال الشركة وا 
يمة )بما في ذلك التغييرات الييكمية لمشركة، أو توسعة أعماليا، أو وقف وصف لخطط وقرارات الشركة الم  (16

 .عممياتيا( والتوقعات المستقبمية ألعمال الشركة
المعمومات المتعمقة بأم مخاطر تواجييا الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيمية أم مخاطر تمويمية، أم مخاطر   (17

 .السوق( وسياسة إدارة ىذه المخاطر ومراقبتيا
خالصة عل شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصوميا ونتائج أعماليا في السنوات المالية الخمس   (18

 .األخيرة أو منذ التأسيس أييما أقصر
 .تحميل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتيا التابعة  (19
 .توقعات أعمنتيا الشركة إيضاح ألم فروقات جوىرية في النتائج التشغيمية عن نتائج السنة السابقة أو أم  (20
 .إيضاح ألم اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الييئة السعودية لممحاسبين القانونيين  (21
اسم كل شركة تابعة ورأس ماليا ونسبة ممكية الشركة فييا ونشاطيا الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعممياتيا،   (22

 .والدولة محل تأسيسيا
 .الدين الصادرة لكل شركة تابعةتفاصيل األسيم وأدوات   (23
 .وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسيم  (24
وصف ألم مصمحة في فئة األسيم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجمس إدارة   (25

عد فيذيين وأقرباءىم( أبمغوا الشركة بتمك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قوانالشركة وكبار الت
 التسجيل واإلدراج، وأم تغيير في تمك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

فيذيين نوصف ألم مصمحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجمس إدارة الشركة وكبار الت  (26
ة أو تمك وأقربائيم في أسيم أو أدوات دين الشركة أو أم من شركاتيا التابعة، وأم تغيير في تمك المصمح

 .الحقوق خالل السنة المالية األخيرة
د الطمب أم غير ذلك(، وكشف نالمعمومات المتعمقة بأم قروض عمى الشركة )سواء أكانت واجبة السداد ع  (27

بالمديونية اإلجمالية لمشركة والشركات التابعة ليا وأم مبالغ دفعتيا الشركة سدادًا لقروض خالل السنة ومبمغ 
لجية المانحة ليا ومدتو والمبمغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض عمى الشركة، عمييا أصل القرض واسم ا

 .تقديم إقرار بذلك
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تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق وصف لفئات وأعداد أم أدوات دين قابمة لمتحويل وأم أوراق مالية   (28

 .حتيا الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أم عوض حصمت عميو الشركة مقابل ذلكنمشابية أصدرتيا أو م
وصف ألم حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابمة لمتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق   (29

 .ا أو منحتيا الشركةاكتتاب، أو حقوق مشابية أصدرتي
وصف ألم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألم أدوات دين قابمة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية   (30

 .المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتيا الشركة وتمك التي اشترتيا شركاتيا التابعة
التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادىا، وسجل حضور كل عدد اجتماعات مجمس اإلدارة   (31

 .اجتماع موضحًا فيو أسماء الحاضرين
 .عدد طمبات الشركة لسجل المساىمين وتواريخ تمك الطمبات وأسبابيا  (32
 .وصف ألم صفقة بين الشركة وطرف ذم عالقة  (33
فييا، وفييا أو كانت فييا مصمحة ألحد أعضاء مجمس  معمومات تتعمق بأم أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً   (34

إدارة الشركة أو لكبار التيفيذيين فييا أو ألم شخص ذم عالقة بأم منيم، بحيث تشمل أسماء المعنيين 
ذا لم توجد أعمال أو عقود من  باألعمال أو العقود، وطبيعة ىذه األعمال أو العقود وشروطيا ومدتيا ومبمغيا، وا 

 فعل الشركة تقديم إقرار بذلك. ىذا القبيل،
بيان ألم ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبو أحد أعضاء مجمس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أم   (35

 .مكافآت
 .بيان ألم ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبو أحد مساىمي الشركة عن أم حقوق في األرباح  (36
المستحقة لسداد أم زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أم مستحقات أخر  بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة و   (37

 .ولم تسدد حت نياية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز ليا وبيان أسبابيا
 .بيان بقيمة أم استدمارات أو احتياطات أنشئت لمصمحة موظفي الشركة  (38
 :إقرارات بما يمي  (39
 .عدت بالشكل الصحيحأُ أن سجالت الحسابات  .أ 
 .عد عمى أسس سميمة وُنفذ بفاعميةأُ أن نظام الرقابة الداخمية  .ب 
 .أنو ال يوجد أم شك يذكر في قدرة الشركة عمى مواصمة نشاطيا .ج 
لقوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجمس إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عل ا  (40

 .اإلدارة تمك التحفظات وأسبابيا وأم معمومات متعمقة بيا
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الفترة المعين من أجميا، يجب أن يحتوم في حال توصية مجمس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتياء   (41

 التقرير عل ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.
 :: تقرير لجنة إلمرإجعةإلرإبعةإلمادة 

نظام  تفاصيل أدائيا الختصاصاتيا ومياميا المنصوص عمييا فييجب أن يشتمل تقرير لجية المراجعة عمى  ( أ
دارة  أن يتضمن توصياتيا ورأييا في مد  كفاية نظم الرقابة الداخمية ىالشركات ولوائحو التنفيذية، عم والمالية وا 

 .المخاطر في الشركة
 يجب أن يودع مجمس اإلدارة نسخًا كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ُينشر في  ( ب

يرغب  الموقع اإللكتروني لمشركة والموقع اإللكتروني لمسوق عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمكين من
 ويتمى ممخص التقرير أدناء انعقاد الجمعية العامة.من المساىمين في الحصول عل نسخة منو. 

 :إفصاح أعضاء مجمس إإلدإرة: إلخامسةإلمادة 
مع  يتعين عمى مجمس اإلدارة تنظيم عمميات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائو ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية،

 :مراعاة ما يمي
 يًا، وذلك وفقاً التنفيذية وتحديدو بشكل دور وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة   (1

 لإلفصاحات المطموبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحيما التنفيذية.
 .إتاحة االطالع عمى السجل لمساىمي الشركة دون مقابل مالي (2

 :إإلفصاح عن إلمكافآت إلسادسة:إلمادة 
 :يمتزم مجمس اإلدارة بما يمي ( أ
 .سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجمس واإلدارة التنفيذية في الشركةاإلفصاح عن  (1
اإلدارة عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة  ساإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجم (2

أم منافع أم مزايا، أيًا كانت التيفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضميل، سواء أكانت مبالغ 
ذا كانت المزايا أسيمًا في الشركة، فتكون القيمة المدخمة لألسيم ىي القيمة السوقية عند تاريخ  طبيعتيا واسميا. وا 

 االستحقاق.
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بيا، وبيان أم انحراف جوىرم عن ىذه  (3

 .السياسة
 :التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يمي عمى حدةبيان  (4
 .أعضاء مجمس اإلدارة .أ 
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 شركة جرير للتسويق                                    سياسة وإجراءات اإلفصاح              

 
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تمقوا أعمى المكافآت من الشركة عمى أن يكون من ضمنيم الرئيس التنفيذم  .ب 

 .والمدير المالي
 أعضاء المجان. .ج 
حوكمة الشركات الئحة ب يكون اإلفصاح الوارد في ىذه المادة في تقرير مجمس اإلدارة ووفقًا لمجدول المرفقة (ب 

 .الصادرة من ىيئة السوق المالية
 :وإلنشر : إلنفاذةإلسابعإلمادة 

، وتقوم الشركة بنشرىا لممساىمين مجمس اإلدارةنافذة )وأم تعديالت الحقة عمييا( من تاريخ إقرارىا من  تكون السياسة
 .والجميور من خالل موقعيا اإللكتروني ووفقًا ألم متطمبات نظامية تفرضيا الجيات المنظمة


