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 للتسويقشركة جرير   سياسة وإجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح                                                

 

 وإألهدإف:وإلتعريفات إلمادة إألولى: إلتمهيد 

جراءات عدت "سياسة أ  أ(  مف  4شركة جرير لمتسكيؽ" إعماالن ألحكاـ الفقرة ب تنظيـ العالقة مع اصحاب المصالح كا 
( 2017-16-8مف الئحة حككمة الشركات الصادرة عف مجمس ىيئة السكؽ المالية بمكجب القرار رقـ ) 22المادة 
 ـ.13/2/2017ىػ المكافؽ 16/5/1438كتاريخ 

 ب( يقصد بالكممات كالعبارات التالية المعاني المكضحة أماميا ما لـ يقض سياؽ النص خالؼ ذلؾ: (أ 

جراءات تنظيـ العالقة مع اصحاب المصالح  بشركة جرير لمتسكيؽ: إلسياسة  .سياسة كا 
 ىيئة السكؽ المالية.الئحة حككمة الشركات الصادرة عف مجمس  الئحة إلحوكمة:

 شركة جرير التسكيؽ.: إلشركة
 .جمعية تشكَّؿ مف مساىمي الشركة بمكجب أحكاـ نظاـ الشركات كنظاـ الشركة األساس: إلجمعية إلعامة

 مجمس إدارة شركة جرير لمتسكيؽ.: أو "إلمجمس"" مجمس إإلدإرة"
جراءات يح تكضإلى  ( تيدؼ السياسةج  .شركة جرير لمتسكيؽب أصحاب المصالحتنظيـ العالقة مع سياسة كا 

جرإءإت تنظيم إلعالقة مع أصحاب إلمصالحإلمادة إلثانية:   :سياسات وإ 
 تمتـز الشركة في تعامالتيا مع أصحاب المصالح بأف تتـ كفؽ الشركط التجارية السائدة كبدكف تفضيؿ. ( أ
 كفقان لمشركط كاألحكاـ المتبعة مع مع أعضاء مجمس اإلدارة كاألطراؼ ذكم العالقةتمتـز الشركة في تعامميا  (ب 

 .أصحاب المصالح دكف أم تمييز أك تفضيؿ
 بإلتزاماتو. تضمف الشركة في عقكدىا المبرمة مع أصحاب المصالح اإلجراءات المتبعة في حاؿ إخالؿ أم طرؼ (ج 
 كمات.تحافظ الشركة عمى سرية المعمكمات المتعمقة بإصحاب المصالح كتضمف عقكدىا بند خاص بسرية المعم (د 
 تسعى الشركة لبناء عالقة جيدة مع العمالء كالمكرديف كتحافظ عمييا. (ق 
 نيـ مف أداء مياميـ،حصكؿ أصحاب المصالح عمى المعمكمات المتعمقة بأنشطتيـ عمى نحك يمك  تسمح الشركة ب (ك 

 .أف تككف تمؾ المعمكمات صحيحة ككافية كفي الكقت المناسب كبشكؿ منتظـك 
  .كفقان لمبادئ العدالة كالمساكاة كعدـ التمييز يالعامميف فيمعاممة ابالشركة تمتـز  (ز 
 ،مع المعايير المينية كاألخالقية السميمة ةكافقالمتقكاعد السمكؾ الميني بلمديريف كالعامميف في الشركة يمتـز ا (ح 

جراءات   ، كجميع التعميمات كاألنظمة.أصحاب المصالح معتنظـ العالقة كبسياسات كا 
جراءات مراقبة تطبيؽ بمجمس اإلدارة  يقـك (ط  ح بشكؿ دكرم كيحدثيا تنظيـ العالقة مع أصحاب المصالسياسات كا 

 إف لـز األمر.
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 :عن إلممارسات إلمخالفة إجرإءإت إإلبالغة: ثالثإلمادة إل
أصحاب المصالح )بمف فييـ العاممكف في الشركة(  لكؿ مف لديو شكاكل أك بالغ عف ممارسات مخالفة مف  (أ 

اإلدارة التنفيذية مف تصرفات أك ممارسات تخالؼ األنظمة كالمكائح  عفمجمس اإلدارة بما قد يصدر إبالغ 
كانت تمؾ التصرفات ألمالية أك أنظمة الرقابة الداخمية أك غيرىا، سكاء كالقكاعد المرعية أك تثير الريبة في القكائـ ا

 .أك الممارسات في مكاجيتيـ أك لـ تكف
 يتـ تقديـ البالغ مف خالؿ البريد اإللكتركني أك الجكاؿ المخصص لتمقي البالغ. (ب 
 تتمقى الشكاكل اإلدارة القانكنية. (ج 
 المقدمة منو. يتـ المحافظة عمى سرية بيانات المبمغ كالمعمكمات (د 
 تتكلى اإلدارة القانكينة إجراءات التحقؽ مف صحة البالغ كليا أف تشرؾ مف ترل بإجراءاتيا إف رأت حاجة لذلؾ. (ق 

 :تعويض أصحاب إلمصالح آلية: إلرإبعةإلمادة 
 أف يككف ىنالؾ إخالؿ. (أ 
 أف يككف اإلخالؿ ناتجان عف عدـ كفاء الشركة بإلتزاماتيا. (ب 
 الشركة ضد اإلضرار المحتمؿ كقكعيا عمى أصحاب المصالح.قدر اإلمكاف تأمف  (ج 
تسعى الشركة لحؿ لحؿ الخالفات التي تنشأ مع أصحاب المصالح بالطرؽ الكدية كبما ال يتعارض مع األنظمة  (د 

 كمع مصمحة الشركة.
 يتـ تعكيض أصحاب المصالح كفؽ ما تصدره الجيات القضائية مف أحكاـ مكتسبة القطعية. (ق 

 :تحفيز إلعاممين: سةإلخامإلمادة 
كالمكضكعات  كرش عمؿ متخصصة لالستماع إلى آراء العامميف في الشركة كمناقشتيـ في المسائؿ تعقد الشركة (أ 

 .محؿ القرارات الميمة
 مكافآت سنكية بناء عمى تقييـ العامؿ.برامج منح العامميف  -كفؽ تقديرىا–ت عد الشركة  (ك 

 :وإلنشر : إلنفاذإلسادسةإلمادة 
، كتقـك الشركة بنشرىا لممساىميف مجمس اإلدارةنافذة )كأم تعديالت الحقة عمييا( مف تاريخ إقرارىا مف  السياسةتككف 

 .كالجميكر مف خالؿ مكقعيا اإللكتركني ككفقان ألم متطمبات نظامية تفرضيا الجيات المنظمة
 
 


