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 واألهداف:والتعريفات المادة األولى: التمهيد 

من  36من المادة  جشركة جرير للتسويق" إعمااًل ألحكام الفقرة ب إجراءات العمل بمجلس اإلدارةعدت "سياسة أ  أ( 
( وتاريخ 2017-16-8حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ) الئحة

 م.13/2/2017 هـ الموافق16/5/1438
 يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خالف ذلك:ب( 

 .بشركة جرير للتسويق وإجراءات العمل بمجلس اإلدارةسياسة : السياسة
 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. الئحة الحوكمة:

 شركة جرير التسويق.: الشركة
ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس: الجمعية العامة  .جمعية تشكَّ

 جرير للتسويق.مجلس إدارة شركة : أو "المجلس"" مجلس اإلدارة"
 .إجراءات العمل بمجلس إدارة شركة جرير للتسويقسياسة توضيح إلى  ( تهدف السياسةج

 :المادة الثانية: اجتماعات مجلس اإلدارة
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات منتظمة لممارسة مهامه بفعالية، ويعقد اجتماعاته أيضًا متى ما دعت الحاجة إلى   (أ 

 .ذلك
 .أربعة اجتماعات في السنة على األقليعقد مجلس اإلدارة  (ب 
 .يجتمع مجلس اإلدارة بناء على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه (ج 
الدعوة إلى االجتماع لكل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ االجتماع مرافقًا  ترسل (د 

ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل  ،ئق والمعلومات الالزمة الالزمةلها جدول أعمال االجتماع والوثا
طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقًا لها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل 

 تاريخ االجتماع. منمدة تقل عن خمسة أيام 
 ال يكون االجتماع صحيحًا إال بحضور نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة. (ه 

 :لثة: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارةالمادة الثا
إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم  ( أ

تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في  فيجبفيها في اجتماع المجلس،  ت  بي  
 .محضر اجتماع مجلس اإلدارة

 .أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيًا مغايرًا لقرار المجلس، فيلزم إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلسإذا  ( ب
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 :المادة الرابعة: تنظيم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

يتولى مجلس اإلدارة تنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي لالضطالع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به بما في  (أ 
 .ر الجتماعات المجلسذلك التحضي

يتولى أمين سر مجلس اإلدارة تنسيق مواعيد إجتماعات مجلس اإلدارة بشكل سنوي، والحرص على مناسبة  (ب 
 المواعيد لجميع األعضاء.

تخذ فيها قرارات مهمة حضور جميع االجتماعات التي ت   ىعلى عضو مجلس اإلدارة المستقل الحرص عل (ج 
 وجوهرية تؤثر في وضع الشركة.

لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس وفقًا للضوابط يجوز  (د 
 الواردة بنظام الشركة األساس.

 :المادة الخامسة: جدول أعمال مجلس اإلدارة
يجب إثبات ذلك  ،يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول ( أ

 .في محضر اجتماع المجلس
 .لكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي بند على جدول األعمال ( ب
 :والنشر : النفاذالسادسةالمادة  

، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمين مجلس اإلدارةنافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( من تاريخ إقرارها من  تكون السياسة
 .والجمهور من خالل موقعها اإللكتروني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها الجهات المنظمة

 


