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 وإألهدإف:وإلتعريفات إلمادة إألولى: إلتمهيد 

جراءات العضوية في مجمس إدارة"عدت أ( ُ أ  22من المادة  3شركة جرير لمتسويق" إعمااًل ألحكام الفقرة  سياسات ومعايير وا 
( وتاريخ 2017-16-8من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجمس ىيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )

 م.13/2/2017ىـ الموافق 16/5/1438

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

جراءات العضوية في مجمس إدارة: إلسياسات  شركة جرير لمتسويق. سياسات ومعايير وا 

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

 : شركة جرير التسويق.إلشركة

 .الشركات ونظام الشركة األساسجمعية تشكَّل من مساىمي الشركة بموجب أحكام نظام : إلجمعية إلعامة

 : مجمس إدارة شركة جرير لمتسويق.أو "إلمجمس"" مجمس إإلدإرة"

جراءات معايير وشروط العضوية و تكوين مجمس اإلدارة و إلى توضيح  ات( تيدف السياسج في الترشح لمعضوية سياسات وا 
 .عضويةال انتياءو دارة مجمس اإل

 إلمادة إلثانية: تكوين مجمس إإلدإرة:

سنوات، ويراعى في تكوين  ثالثلمدة ال تزيد عن أعضاء تنتخبيم الجمعية العامة  ثمانيةيتكون مجمس اإلدارة من 
مجمس اإلدارة أن تكون أغمبيتو من األعضاء غير التنفيذيين وأن ال يقل عدد أعضائو المستقمين عن ثمث أعضاء 

  المجمس حسب المتطمبات التي تحددىا الئحة الحوكمة. 

 :إإلدإرة مجمس في إلعضوية شروطو  معايير: إلثالثةإلمادة 

 واالستقالل والميارة والمعرفة الخبرة فييم تتوافر ممن المينية الكفاية ذوي مناإلدارة  مجمس عضو يكون أن يشترط
 مجمس أعضاء انتخاب عند العامة الجمعية تراعي أن عمى واقتدار، بكفاءة ميامو ممارسة من نويمك بما الالزم،
 بشكل مياميم ألداء الالزمة والمينية الشخصية المقومات وتوافر بالشركة لترشيحاتت واالمكافآ لجنة توصيات اإلدارة
 :يمي ما الخصوص وجو عمىفي مجمس اإلدارة )أو المرشح لمعضوية(  العضو في يتوافر أن ويراعى فّعال،
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 صالح غير أو مفمساً  أو معسراً  يكون الن وأ واألمانة، بالشرف مخمة بجريمة إدانتو سبق قد يكون الن أ .1
 .ة العربية السعوديةالمممك في سارية تعميمات أو نظام ألي وفقاً  المجمس لعضوية

 .واحد آن فيالسعودية  المالية السوق في مدرجة مساىمة شركات خمس من أكثر عضوية يشغل الن أ .2
في إدارة الشركة وكل ما  الوالء والعنايةالصدق واألمانة و  واجباتببذل  يمتزم وأن المساىمين، جميع يمثل أن .3

 .وتنمينيا وتعظيم قيمتياومصالح مساىمييا من شأنو تحقيق مصالحيا 
 . الحوكمة الئحة في عمييا المنصوص االستقالل عوارض من أي المستقل العضو أن ال تنطبق عمى  .4
 التدريب، ومستوى المناسبة، والشخصية المينية، والميارات العممية، المؤىالت فيو تتوافر بأن وذلك :إلكفاءة .5

 أو المحاسبة، أو االقتصاد، أو باإلدارة، وأ والمستقبمية الحالية الشركة بأنشطة الصمة ذات العممية والخبرات
 .والتدريب التعمم في الرغبة عنالحوكمة، فضال  أو القانون،

القرار،  اتخاذ في والسرعة واإلدارية، والقيادية، الفنية، القدرات فيو تتوافر بأن وذلك :إلتوجيه عمى إلقدرة .6
 والرؤية والتخطيط االستراتيجي التوجيو عمى قادراً  يكون وأن العمل، بسير المتعمقة الفنية المتطمبات واستيعاب
 .الواضحة المستقبمية

 .وفيميما المالية والتقارير البيانات قراءةقادرا عمى  يكون بأن وذلك  :إلمالية إلمعرفة .7
 .واختصاصاتو ميامو ممارسة عن يعوقو صحي مانع لديو يكون الن بأ وذلك : إلصحية إلمياقة .8
تخضع ليا و التي تضعيا الشركة والمنافسة بجميع متطمبات اإلفصاح وتجنب تعارض المصالح  يمتزم أن .9

 بموجب األنظمة والتعميمات ذات العالقة.

جرإءإت سياسات: إلرإبعةإلمادة   :إإلدإرة مجمس لعضوية إلترشح وإ 

وفقًا ألحكام نظام  اإلدارة مجمس لعضوية أكثر أو آخر شخص أو نفسو ترشيحفي الشركة  مساىم لكل (أ 
 .الشركات ولوائحو التنفيذية

تنشر الشركة إعالن الترشح لعضوية مجمس اإلدارة في الموقع اإللكتروني لمسوق المالية السعودية "تداول"  (ب 
قبل اتنياء دورة مجمس اإلدارة بمدة وسيمة أخرى تحددىا ىيئة السوق المالية  أي وفيموقعيا اإللكتروني و 

مجمس، عمى أن يظل باب الترشح مفتوحًا مدة الوذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية كافية 
 شير عمى األقل من تاريخ اإلعالن.

عضوية مجمس اإلدارة إلـى الشـركة سـيرتو الذاتيـة متضـمنة مؤىالتـو يجب أن يقدم كل من من يرغب بالترشح ل (ج 
عضـــويتيا أو يتـــولى بمجــالس إدارات شـــركات المســـاىمة والمجـــان التــي تـــولى مفصـــل وخبراتــو العمميـــة، وبيـــان 
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 وثـائق أخـرى تطمبيـا الشـركة وفقـًا لممتطمبـات )تنفيـذي أو غيـر تنقيـذي أو مسـتقل( وأيـة صـفة العضـويةتحديد و 

 .  النظامية

 أي عن العامة ولمجمعية لممجمس يفصح أن اإلدارة مجمس لعضويةمن يرغب في ترشيح نفسو  عمى يجب (د 
 :تشملو  -وفق اإلجراءات التي تقررىا ىيئة السوق المالية  – المصالح تعارض حاالت من
 . الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصمحة وجود (1
 .تزاولو الذي النشاط فروع أحد في منافستيا أو الشركة، منافسة شأنو من عمل في اشتراكو (2

تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طمبات المرشحين لعضوية مجمس اإلدارة وتتأكد من انطباق  (ه 
ستيفاء جميع البيانات المطموبة وفقًا لمسياسات والمتطمبات النظامية ذات العالق ة وترفع التعميمات واألنظمة وا 

 .توصيتيا إلى مجمس اإلدارة
تعمن الشركة في الموقع اإللكتروني لمسوق المالية السعودية "تداول" معمومات المرشحين لعضوية مجمس  (و 

اإلدارة عند نشر أو توجيو الدعوة النعقاد الجمعية العامة، والتي تتضمن وصفًا لخبراتيم ومؤىالتيم ومياراتيم 
عبر والحالية، وتوفر الشركة نسخة من ىذه المعمومات في مركزىا الرئيس و  ووظائفيم وعضوياتيم السابقة

 موقعيا اإللكتروني.
يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجمس اإلدارة الذين تطرح أسماؤىم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة  (ز 

 بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين المرشحين.
ال يجوز استخدام حق التصويت لمسيم أكثر ؛ حيث التراكمي في انتخاب مجمس اإلدارة تصويتال يستخدم (ح 

 .من مرة واحدة
 .المرشحين لعضوية مجمس اإلدارة المعمنة أسماؤىم عمى العامة الجمعية في التصويت يقتصر (ط 
 يعين مجمس اإلدارة من بين أعضائو المنتخبين رئيسًا ونائبًا لمرئيس. (ي 
بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة وصفات عضويتيم خالل خمسة أيام عمل السوق المالية ىيئة الشركة  ُتشعر (ك 

وأي تغييرات تطرأ عمى عضويتيم  –أييما أقرب  –يم نمن تاريخ بدء دورة مجمس اإلدارة أو من تاريخ تعيي
 خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

 مجمس إإلدإرة  عضوية إنتهاء :إلخامسةإلمادة 

 تنتيي عضوية مجمس اإلدارة أو بعضو في إحدى الحاالت التالية: (أ 
 بإنتياء مدة المجمس. (1
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 بإنتياء صالحية العضو وفقًا ألي نظام أو تعميمات سارية في المممكة. (2
بعــزل المجمــس أو بعضــو مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة دون إخــالل بحــق مــن ُعــزل فــي التعــويض إذا وقــع  (3

 بب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.العزل لس
اجتماعـات متتاليـة لممجمـس بـدون عـذر مشـروع مـن قبـل الجمعيـة  ةبإنياء عضوية من تغيب عن حضور ثالث (4

 العامة العادية بناًء عمى توصية من مجمس اإلدارة.
ال كان المستقيل مسؤواًل قبل الشركة عما يترتب  (5 عمـى اإلسـتقالة باإلستقالة، بشرط أن تكون في وقت مناسب وا 

 من أضرار.
الســوق الماليــة ىيئــة الشــركة  عنــد انتيــاء عضــوية عضــو فــي مجمــس اإلدارة بإحــدى طــرق انتيــاء العضــوية، ُتشــعر (ب 

 .فورًا مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك المالية السعودية "تداول" والسوق
فعميــو تقــديم بيــان مكتــوب بيــا إلــى إذا اســتقال عضــو مجمــس اإلدارة، وكانــت لديــو ممحوظــات عمــى أداء الشــركة،  (ج 

 .رئيس مجمس اإلدارة، ويجب عرض ىذا البيان عمى أعضاء مجمس اإلدارة
 في مؤقت عضو تعيين في الحق لممجمس كان العضوية مدة أثناء مجمس اإلدارة أعضاء أحد مركز شغر إذا (د 

وتبمغ كل من وزارة التجارة واالستثمار وىيئة  والكفاية، الخبرة فييم تتوافر ممن يكون أن عمى الشاغر المركز
 اجتماع أول في العادية العامة الجمعية عمى التعيين يعرض السوق المالية بذلك حسب المدة النظامية المقررة، و

 .لمشركة األساس النظام في ورد ما ضوء في وذلك سمفو مدة الجديد العضو ويكمل عميو لممصادقة ليا
الشروط الالزمة إلنعقاد مجمس االدارة بسبب نقص عدد أعضائو عن الحد االدنى المنصوص عميو إذا لم تتوافر  (ه 

في نظام الشركات أو في نظام الشركة األساس، وجب عمى بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد 
 خالل ستين يومًا النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

 وإلنشر إلنفاذ :إلسادسةإلمادة 

تاريخ إقرارىا من الجمعية العامة، وتقوم الشركة بنشرىا من )وأي تعديالت الحقة عمييا( تكون السياسات نافذة 
 .لممساىمين والجميور من خالل موقعيا اإللكتروني ووفقًا ألي متطمبات نظامية تفرضيا الجيات المنظمة


