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 المادة األولى: التمهيد والتعريفات واألهداف:

لشركة جرير للتسويق" إعماًال ألحكام الفقرة الفرعية أ من الفقرة معالجة حاالت تعارض المصالحأ) ُأعدت "سياسة 

 من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار 43 والمادة 22من المادة 2

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

 ب) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خالف ذلك:

  لشركة جرير للتسويق.سياسة معالجة حاالت تعارض المصالح :السياسة

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.الئحة الحوكمة:

 شركة جرير التسويق.: الشركة

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

 مجلس إدارة شركة جرير للتسويق.: أو "المجلس"" "مجلس اإلدارة

) تهدف السياسة إلى وضع معايير وأسس لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء ج

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين، وتشمل إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وٕاساءة التصرف الناتج 

 عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

 :حلمصالسياسة تعارض االمادة الثانية: 

على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين والعاملين في الشركة ضرورة تجنب الحاالت التي  )أ

 .تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة

: استئجار الشركة معارض من طرف ذو عالقة، توريد الشركة بضائع من طرف ذو أمثلة تعارض المصالح )ب

 .عالقة، ممارسة ذو العالقة لنشاط من أنشطة الشركة

على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين والعاملين في الشركة اإلفصاح عن الحاالت التي  )ج

 . المصالح أو عند وقوع هذا التعارض فيقد تؤدي إلى تعارض

 . االمتناع عن التصويت أو المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالحعلى الطرف ذو العالقة )د

على الطرف ذو العالقة و/أو اإلدارة التنفيذية إشعار لجنة المراجعة باألعمال والعقود ذات العالقة قبل البدأ  )ه

 بالتعامل بها، وعلى لجنة المراجعة دراسة التعامل ورفع توصيتها للمجلس.

ل تعام قبل بدء الفي حال وافق المجلس على التعامل يرفعه للجمعية للحصول على الترخيص والموافقة الالزمة )و

 . قد ينشأ عنها تعارض في المصالحالذي

 تبلغ الشركة الجمهور عن قرار الجمعية بشأن التعاقد أو التعامل. )ز

إبالغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخير بالتعاقد أو التعامل، إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويًا أو يزيد يتم  )س

 % من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.1على 



3 | P a g e  
=

 سياسة معالجة حاالت تعارض المصالح                                                 شركة جرير للتسويق سياسة معالجة حاالت تعارض المصالح                                                 شركة جرير للتسويق

في حال تبين لمجلس اإلدارة اإلخالل بهذه السياسة فعليه إلغاء التعامل أو التعاقد الذي نشأ عنه تعارض في  )ش

 المصالح، وٕاتخاذجميع ما يلزم للحفاظ على حقوق الشركة. 

 لح:مصالب تعارض انجت: الثالثةمادة لا

 :مجلساإلدارة عضو ى عليجب )أ

لتحقيق ه صبن يستغل مال الشخصية، وأه مصلحتىح الشركة علل بأمانة ونزاهة، وأن يقّدم مصاهممارسة مهام .1

  خاصة.حمصال

 فيظر ند الن حيادهعفي قد تؤثر التي التعارض وٕابالغالمجلس بحاالت، حمصاللت تعارض اال حاتجنب .2

، وعدم احتساب فيالمداوالت عدم إشراك هذاالعضو ىمجلساإلدارة، وعلىالمجلسمعروضة عللموضوعات الا

 .نمساهميلمعيات اجومجلساإلدارةاجتماعات في موضوعات ل هذه اى التصويت علصوتهفي

  أيشخص.إلىمعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها ل سرية اى علالحفاظ .3

 :مجلساإلدارة ُيحظر عل عضو  )ب

 مصلحة هحسابالشركة إذا كانت لل تتم ي والعقود التفياألعمالجمعية العامة لأو امجلساإلدارة قرار ىالتصويت عل .1

  مباشرة فيها.رمباشرة أو غي

 مباشر – من أي من أصول الشركة أومعلوماتها أو الفرص ر – بشكل مباشر أو غياإلستغالل أو اإلستفادة .2

 الشركة، ويشمل ذلك الفرص ىمعروضة عللمجلس اإلدارة، أواي عضوًا فه بصفتهمعروضة عليلاالستثمارية ا

 ىحظر عللها، ويسري ان االستفادة مفي ترغب الشركة ي تدخل ضمن أنشطةالشركة، أو التيستثمارية التالا

ترغب تي مباشر – الر الفرص االستثمارية – بطريق مباشر أو غيالل استغألجلالذي يستقيل المجلسعضو 

 .هبمجلساإلدارةاء عضويتن َعِلم بها أثيها والتن االستفادة مفيالشركة 

 ح:صالممرشح عن تعارض الل: إفصاح اةبعامادة الرلا

 وللجمعية العامة عن أيمن حاالت تعارض س أن يفصح للمجلمجلس اإلدارة لعضوية ه ترشيح نفسفي من يرغب ىعل

 مصالح، وتشمل:لا

 حساب الشركة.ل تتم تيعمال والعقود الأل افي مباشرة روجود مصلحة مباشرة أو غي )1

 ه.شاط الذيتزاولن أحد فروع الفيافستها نافسة الشركة، أو من مه عمل من شأنتراكهفياش )2

 :افسة الشركةنسة: مماخمادة اللا

 عمل فياإلشتراكفيدارة س اإلجلم من نظام الشركات، إذا رغب عضو نمادة الثانية والسبعيل افيمع مراعاة ما ورد 

 ،فيجب مراعاة ما يلي:هشاط الذي تزاولن أحد فروع الفيافستها نافسة الشركة، أو من مهمن شأن
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مجلس حضر اجتماع اإلبالغفيم ممارستها، وٕاثبات هذا في يرغب إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة التي )1

 .اإلدارة

فيمجلس  هذا الشأن في القرار الذي يصدر ى التصويت علفيمصلحة ل العضو صاحب ااشتراكعدم  )2

 .نمساهميلعيات اجمواإلدارة

 .المجلس عضو اهليزاويافسة التنملعمال األد انعقادها بانجمعية العامة العادية عل اسمجلس اإلدارةبإبالغقيام رئي )3

 أن ىافسة، علنملعمال األممارسةابجمعية العامة العادية يسمح للعضو لمن امسبق حصول عل ترخيص لا )4

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، وياً .نرخيص ست هذا اليجدد

أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله،وٕاال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية 

المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصًال على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام 

 بذلك، ووفقًا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

 :افسةنملة: مفهوم أعمال ادسمادة السالا

  ما يلي:هشاط الذي تزاولن أحد فروعالفيافستها نافسة الشركة أو من مه أي عمل من شأناإلشتراكفي مفهوم فييدخل 

شأة ن شركة أو مفي نسبة مؤثرة ألسهم أوحصص تملكهدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو إل اسجلم عضو ستأسي )1

 جموعتها.مأخرى، تزاول نشاطًا من نوع نشاط الشركة أو 

افسة أو نجموعتها، أو تولي إدارةمؤسسة فردية ممافسة للشركة أو نشأة من إدارة شركة أو مسجلمقبول عضوية  )2

 افسة أيًا كان شكلها.نشركة م

افسة نشأة أخرى من حكمها، ظاهرة كانت أو مسترتة، لشركة أومفيجارية أو ما تحصول العضو عل وكالة  )3

 جموعتها.مللشركة أو 

 رفض تجديد الترخيص:ة: بعمادة السالا

حددها ت مهلة الل خهدارة تقديم استقالتإلاسجلم عضو ى، فعلالممنوحرخيص تجديد التجمعية العامة لإذا رفضت ا

افسة أو نمال يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو لم ، وذلك ما هفيالمجلسمنتهيةجمعية العامة، وٕاال ُعدت عضويتلا

جمعية العامة. ل من قبل االمهلةالمحددةفيذية قبل انقضاء ن التهظامالشركات ولوائحن طبقًا لهتوفيق أوضاع

 قبول الهدايا:ة: مناثمادة اللا

 مع الشركة، إذا تجاريةتال تعامله من أي شخص الهدايا قبول ينفيذينوكبار التمجلس اإلدارة من أعضاء اليجوزألي

 .حلمصال افي تعارض إلى أن تؤدي الهداياكان من شأن تلك 

  والنشر:: النفاذالرابعةالمادة 
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تكون السياسة نافذة (وأي تعديالت الحقة عليها) من تاريخ إقرارها من مجلس اإلدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمين 

 .والجمهور من خالل موقعها اإللكتروني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها الجهات المنظمة
 


