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 مقدمة
 الغرض من الدليل 1

ال خمتلف بلدان العامل، وأطرها ووسائلها من األمور اجلوهرية للكيانات التجارية يف أصبح تطوير أنظمة احلوكمة لقد 

، تنامي العوملةسيما يف ظل األحداث املختلفة والتقلبات واهلزات امللحوظة اليت شهدتها الكثري من تلك الكيانات، و

، االحتيالوالتطورات التنظيمية املتسارعة اليت تسعى إىل ضبط األنشطة التجارية ومحاية احلقوق، ومكافحة أنشطة 

 ، وإشكاالت إجراءات املطابقة وااللتزام.تطور وسائل اإلعالم وبروز دورها يف عملية الرقابةفضاًل عن 

شركة جرير للتسويق وفًقا هلا، كما يوضح الدليل دور ملخصًا للمبادئ احلاكمة اليت تعمل  هذا يقدم دليل احلوكمة

 .ممارسات احلوكمة وأنشطة الرقابة بإيضاحللشركة ومسئولياته، وذلك  الرقابياهليكل 

لتكون  يف الشركة ةعلوفا ومنضبطةممارسات حوكمة واضحة وتوثيق إىل ترسيخ  -ضمن أمور أخرى  -الدليل  اهدف هذي

 اهذ ويسعى. على املدى الطويل والقصري رحبيتها واستقرارها تعزيز ميكن منللسوق مبا  تهااألساس الذي تقوم عليه رياد
 متطلبات اجلهات دون إغفالحوكمة الشركات جمال أعلى املعايري وأفضل املمارسات يف إىل وضع بشكل أخص  الدليل

 يف اململكة العربية السعودية وخارجها. آليات حوكمة الشركةأيضًا الدليل ويتناول  الرقابية ذات الصلة.و اإلشرافية

املتطلبات واألهداف، اأُلطر النظامية والقانونية ومناذج احلوكمة من جهة ألخرى طبقًا لتنوع واختالف  ونظرًا الختالف

 .عند تصميم منوذج احلوكمة بالشركة مبا يتالءم مع متطلباتها واحتياجاتها األمرفقد مت مراعاة ذلك 

اإلدارة وحوكمة جملس اإلدارة  طرُأسجاًل شاماًل إلطار احلوكمة يف الشركة و التحديد على وجهيتضمن هذا الدليل و

 ة. التنفيذية، باإلضافة إىل توضيح أهم السياسات، وأدوات ومهام الرقابة والتحكم يف الشرك

 :الدليل اجلهة املسؤولة عن 1-1
مبا يتوافق واملتطلبات النظامية وأفضل املمارسات يف جمال  عن حتديث دليل احلوكمة تكون جلنة احلوكمة هي املسؤولة

 .احلوكمة، وترفع توصياتها للمجلس
 اإللكرتوني للشركة.من خالل املوقع الشركة  ملوظفيواملستندات ذات الصلة به متاحة هذا الدليل وسوف يكون 

 :نبذة عن الشركة 1-2
أكرب الشركات املساهمة املدرجة الرائدة يف اململكة العربية السعودية، وتتمثل أغراض  إحدىتعترب شركة جرير للتسويق 

الشركة يف جتارة اجلمله والتجزئة يف األدوات املكتبية واملدرسية وألعاب األطفال والوسائل التعليمية واملطبوعات والكتب 

ة احلاسب اآللي وتطبيقاتها وجتارة أجهزة اهلواتف النقالة العربية واإلجنليزية وأدوات الرسم واألدوات اليدوية ولوازم أجهز

ومستلزماتها واألجهزة السمعية والبصرية وأجهزة التصوير وصيانة أجهزة احلاسب اآللي واالدوات اإللكرتونية. وتعمل 

الشركة  ومجيع معارضوالتجارة اإللكرتونية، التجزئة واجلملة ثالثة قطاعات تشغيلية تتمثل يف الشركة من خالل 

 .، ويقع املركز الرئيسي للشركة يف مدينة الرياض باململكة العربية السعوديةر(مكتبة جري) سم التجاريحتمل اإل
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 :نبذة عن تاريخ الشركة 1-3
 مت ثم ومن سعودية مساهمة شركة إىل حتولت ثم م١٩٧٩تأسست شركة جرير للتسويق يف مدينة الرياض منذ العام 

 املدفوع املال رأس ويبلغ ١٠١٠٠٣٢٢٦٤حتت سجل جتاري رقم  م٢٠٠٣ العام منذ السعودية املالية السوق يف إدراجها

داخل اململكة العربية بقطاعاتها التشغيلية وتعمل شركة جرير للتسويق  ،مليون ريال سعودي 1,200    للشركة

 .أسواق دول جملس التعاون اخلليجييف  لتواجدها السعودية باإلضافة

 :الشركة  قيم 1-4
 الرسالة:

 وتقديم جتربة ممتعة توفري مع املقدمة واخلدمات املنتجات أفضل خالل من والتعلم النمو لتحقيق عمالئنا متكني
 .قيمة أفضل
 القيم:

 :جتاوز توقعات العمالء

اخلدمة إلمياننا أن هذا نسعى جاهدين لتجاوز توقعات عمالئنا باستمرار من خالل إلتزامنا املستمر بتقديم أعلى مستويات 

 ماُيميزنا عن غرينا ويضعنا دائمًا يف مقدمة مصاف املنظمات اليت تعترب العمالء حمور إرتكازها وأهم أولوياتها.

 :اجلودة 

نلتزم بأعلى مستويات اجلودة يف كل مانقوم به ونسعى لتحسني وتطوير اخلطط واملخرجات باستمرار، كما نعمل على 

 وتبين الُسبل املناسبة لذلك.تطوير فريق العمل 

 :النزاهة

نفتخر بالتزامنا األخالقي والنزاهة والشفافية يف كافة تعامالتنا سواء مع مساهمينا أو شركائنا أو موردينا أو عمالئنا أو 

 موظفينا.

 :البساطة

األمور بوضع اإلجراءات غري نرجح البساطة واستخدام املنطق يف التعامل مع األفكار واإلقرتاحات والقرارات، وجتنب تعقيد 

 الضرورية وذلك لضمان سري العمليات بشكل صحيح على حنو متزن وسلس حيقق األهداف.

 :التواضع وأرحيية التعامل

نهتم بصدق مبوظفينا ونتطلع لسماع آرائهم واقرتحاتهم وأفكارهم حبرية ونشجعهم على ذلك من خالل تبين سياسة 

 تنا على مجيع املستويات."الباب املفتوح" يف كافة تعامال

 :اإلحرتام والتقدير

حنرتم ونقدر إختالف الثقافات لكامل فريق العمل، ونعتين برفاهية وإحتياجات فريق العمل وذلك ضمن توجهنا املستمر 

 األسرية واإلجتماعية بني موظفينا. الروابطلدعم وتوثيق 
 :روح الفريق

حتقيق األهداف على مستوى الفرد وجرير، ونعمل كأسرة عمل واحدة يف سبيل ُنحفز العمل اجلماعي ونؤمن بأهميته يف 

 تطوير وأجناز أهافنا سويًا.

 :الوالء

ندين بالوالء ملساهمينا وشركائنا وموردينا وعمالئنا وموظفينا، ونسعى بال كلل لتطوير وبناء هذه القيمة بيننا للحفاظ 

 احلقيقي باالنتماء.على التزامهم وثقتهم وملكيتهم وإثراء شعورهم 
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 :التعريفات 1-5

 .نظام الشركات  نظام الشركات:

 .نظام السوق املالية نظام السوق املالية:

 .قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية قواعد التسجيل واإلدراج:

  .هيئة السوق املالية اهليئة:

 .السوق املالية السعودية السوق:

 .شركة جرير للتسويق الشركة:

 .جملس إدارة شركة جرير للتسويق جملس اإلدارة:

املختلفة بني جملس اإلدارة واملديرين  قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل علىآليات لتنظيم العالقات حوكمة الشركات:

واعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اختاذ القرارات وإضفاء ق التنفيذيني واملساهمني وأصحاب املصاحل، وذلك بوضع

افسية والشفافية نبغرض محاية حقوق املساهمني وأصحاب املصاحل وحتقيق العدالة والت واملصداقية عليها طابع الشفافية

 .وبيئة األعمال يف املالية

 .الشركة األساس مجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشركات ونظام مجعية املساهمني:

 .يف األعمال اليومية هلا عضو جملس اإلدارة الذي يكون متفرغًا يف اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك العضو التنفيذي:

 .األعمال اليومية هلا كة وال يشارك يفعضو جملس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشر العضو غري التنفيذي:
عضو جملس إدارة غري تنفيذي يتمتع باالستقالل التام يف مركزه وقراراته، وال ينطبق عليه أي من عوارض  العضو املستقل:

 االستقالل التالية:

جمموعتها أو له أن يكون مالكًا ملا نسبته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من  (1

 .صلة قرابة مع من ميلك هذه النسبة

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم  (2

 .شركة أخرى من جمموعتها

 .أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء جملس اإلدارة يف الشركة أو يف شركة أخرى من جمموعتها (3

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيني يف الشركة أو يف شركة أخرى من جمموعتها. (4
 أن يكون عضو جملس إدارة يف شركة أخرى من جمموعة الشركة املرشح لعضوية جملس إدارتها. (5
شركة أخرى من أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامني املاضيني لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو  (6

جمموعتها، كمراجعي احلسابات وكبار املوّردين، أو أن يكون مالكًا حلصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف 

 .خالل العامني املاضيني

 .أن تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة (7

 .فأة عضوية جملس اإلدارة أو أي من جلانهأن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علىاوة علىمكا (8

 .جر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركةاأن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يت (9

واقرتاح القرارات االسرتاتيجية  األشخاص املنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، فيذيني:لتناإلدارة التنفيذية أو كبار ا

 .فيذي ونوابه واملدير املالينالرئيس التفيذها، كنوت
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وُيعّد جملس إدارة الشركة اجلهاز  ،جمموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االسرتاتيجية للشخص اجلهاز اإلداري:

 .اإلداري هلا
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 إطار احلوكمة 2
 :تعريف احلوكمة 2-1

، وكلها تعكس الدور يف سياقات خمتلفة مصطلح له العديد من التعريفاتال يوجد تعريف موحد للحوكمة، فهي 

تعريف حوكمة وحمددات ل عواملظروف وعدة إال أن هناك . البيئة اليت تعمل بهاداخل  أو املنشأة للشركة األساس

اإلجراءات وبشكل عام؛ فإن مصطلح حوكمة الشركات يشري إىل  .هاقطاعحجم الشركة ونشاطاتها والشركات مثل 

على مبادئ الشفافية  اعتمادًا ومراقبتها وحماسبتها الشركةالعمليات اليت تستهدف توجيه والسياسات والقواعد و

ساءلة، ، واملوممارسة الصالحيات وتفويضها والنزاهة واملساءلة. وتهتم احلوكمة بأسس وعمليات صنع القرارواملسؤولية 

 .املهين ملنسوبي املنشأة والسلوك ،واملراقبة

قواعد لقيادة الشركة "وقد عرفت الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن اهليئة مصطلح "حوكمة الشركات" على أنه: 

آليات لتنظيم العالقات املختلفة بني جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني واملساهمني وأصحاب  ىوتوجيهها تشتمل عل

املصاحل، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اختاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية عليها 

 ."افسية والشفافية يف املالية وبيئة األعمالنبغرض محاية حقوق املساهمني وأصحاب املصاحل وحتقيق العدالة والت

 : أهداف احلوكمة 2-2

جل ضمان أمن من حيث الشكل واملضمون للحوكمة شامل ومتكامل تطوير وتطبيق منوذج حترص الشركة على 

 وتطبيق أعلى درجات الرقابة. الشفافية والنزاهة واملسائلة

 :داخل الشركة وتطبيقها أهداف احلوكمة التالييبني اجلدول و
 الوصف اهلدف

، ويف إدارة أنشطتها، داخل الشركة عمليات صنع القرارالشفافية ضرورية لضمان ثقة املستفيدين يف إن  الشفافية

التشاور اجلاد مع املستفيدين والتواصل التفاعلى وواألفراد داخلها، وتتحقق الشفافية من خالل 

عمليات الفحص الدقيق الالزمة  مبا يسهل إجراءباستخدام املعلومات الكاملة والدقيقة والواضحة؛ 

 .الشركة ومساهميهاحل امصملراعاة ت الرقابية ومينح حق املساءلة لكافة اجلها

 مة عن قراراتهيسؤولامل، واملوظفني، املختلفة إدارات الشركة ترتكز املساءلة بشكل رئيس على حتمل املساءلة 

ومجيع جوانب األداء الشركة البشرية واإلدارية واملالية اإلشراف على موارد  ويشمل هذا األمر، موأعماهل

ني واضح ويلزم لتحقيق ذلك وجود فهم وإدراكللتدقيق الداخلي واخلارجي املناسب،  فيها وخضوعهم

باأُلطر دوار حمددة وأن تكون تلك األ، لدى مجيع املستويات اإلدارية يف الشركة ملسؤولياتللواجبات وا

 .والوسائل املناسبة

مجيع شؤون واالستقامة يف واملهنية على الصدق واملوضوعية واملعايري العالية لالنضباط النزاهة تعتمد  لنزاهةا

ى لعلى فاعلية إطار الرقابة وعالنزاهة ، كما تعتمد تها وماليتهاإدارالشركة ال سيما فيما  يتعلىق ب

على إجراءات صناعة القرار يف تنعكس النزاهة بالتالي فإن . وومهنية املوظفنياملعايري الشخصية 

 فيها. جودة التقارير املالية وتقارير األداءعلى ، وكذلك الشركة

 أعضاء جملس اإلدارة واللجان التابعة جلميعتيح البد أن تتبنى الشركة أسسًا واضحة ومتساوية ت العدالة

 الصالحياتمن خالل حتديد وتنظيم ، لشركةااملشاركة الفعالة والنزيهة يف إدارة  واإلدارة التنفيذية 
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 الوصف اهلدف
مبا يضمن حتقيق مصاحل األطراف املستفيدة ومنظم ووحتديد املسؤوليات بشكل عادل والتفويضات 

 .كافة

 :مبادئ احلوكمة 2-3
 :رئيسة من أهمها يعتمد إطار احلوكمة للشركة على مبادئ

ها، والعمل بصفة مستمرة على ترسيخ املالئمةالضوابط الداخلية  الداخلية وأنشطتها بوضع بيئة الرقابةتعزيز  •

 .موثقة ومكتوبةسياسات وإجراءات وصالحيات للشركة من خالل وضع األنشطة اليومية وتنظيم العمليات و
 . بيئة احلوكمة املثلىلحفاظ على يف الشركة ل املراقبة واملتابعةتفعيل وظيفة  •
 .الداخلية واخلارجية بشكل فعال إدارة املخاطر •
مع سواء أكان مع خمتلف األقسام واإلدارات داخل الشركة وفروعها، أم  التواصل الداخلي واخلارجيتنظيم  •

واألطراف املعنية واإلشرافية وأصحاب املصاحل اجلهات التنظيمية اجلهات اخلارجية املختلفة ال سيما السلطات و

 والعمالء.

 :احلوكمة إطار 2-4
بشكل أساس على اجلمعية العامة ملساهمي الشركة، وجملس اإلدارة وجلنة املراجعة،  -إطار احلوكمة يف الشركة يعتمد

أسس مهمة  على: جلنة احلوكمة، وجلنة املكافآت والرتشيحات، ويقوم ذلك اإلطار وهمالس واللجان املنبثقة عن اجمل

داخليًا التواصل الفعال قنوات ي، والسياسات واإلجراءات، وجدول الصالحيات، والتنظيم هاهيكلو: قيم الشركة، تتمثل يف

 .وخارجيًا

 ويف إطار حرص الشركة على تبين أفضل املمارسات يف جمال احلوكمة، أعدت الشركة السياسات واللوائح التالية:

 .اإلدارة جملس يف العضوية وإجراءات ومعايري سياسة (1
 .اإلدارة مبجلس العمل إجراءات سياسة (2
 .التنفيذية واإلدارة عنه املنبثقة وجلانه اإلدارة جملس أعضاء مكافآت سياسة (3
 .اإلفصاح وإجراءات سياسة (4
 .املصاحل أصحاب مع العالقة تنظيم وإجراءات سياسة (5
 .املصاحل تعارض حاالت معاجلة سياسة (6
 (.الديون إعدام) الشركة مديين ذمة إبراء وإجراءات سياسة (7
 .األرباح توزيع سياسة (8
 .األخالقية والقيم املهين السلوك سياسة (9

 .املراجعة جلنة عمل الئحة (10
 احلوكمة. جلنة عمل الئحة (11
 املكافآت والرتشيحات. جلنة عمل الئحة (12
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 سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة

 م25/12/2017الصادرة بقرار جملس اإلدارة بإجتماعه بتاريخ 

 األوىل: التمهيد والتعريفات واألهداف:املادة 

 22من املادة  3أ(ُ أعدت "سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس إدارة شركة جرير للتسويق" إعمااًل ألحكام الفقرة 

( وتاريخ 2017-16-8من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم )

 م.13/2/2017ملوافق هـ ا16/5/1438

 ب( يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما مل يقض سياق النص خالف ذلك:

 سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس إدارة شركة جرير للتسويق. السياسات:

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية. الئحة احلوكمة:

 شركة جرير التسويق. الشركة:

 .مجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس اجلمعية العامة:

 جملس إدارة شركة جرير للتسويق. "جملس اإلدارة" أو "اجمللس":

وضيح تكوين جملس اإلدارة ومعايري وشروط العضوية وسياسات وإجراءات الرتشح للعضوية يف ج( تهدف السياسات إىل ت

 .عضويةال انتهاءجملس اإلدارة و

 املادة الثانية: تكوين جملس اإلدارة:

يتكون جملس اإلدارة من مثانية أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات، ويراعى يف تكوين جملس 

دارة أن تكون أغلبيته من األعضاء غري التنفيذيني وأن ال يقل عدد أعضائه املستقلني عن ثلث أعضاء اجمللس حسب اإل

 املتطلبات اليت حتددها الئحة احلوكمة.  

 :اإلدارة جملس يف العضوية وشروط : معايريالثالثةاملادة 

 واملهارة واالستقالل واملعرفة اخلربة فيهم تتوافر ممن املهنية الكفاية ذوي اإلدارة من جملس عضو يكون أن يشرتط
 اإلدارة جملس أعضاء انتخاب عند العامة اجلمعية تراعي على أن واقتدار، بكفاءة مهامه ممارسة من مبا ميكنه الالزم،

 فّعال، بشكل مهامهم ألداء الالزمة واملهنية الشخصية املقومات وتوافر بالشركة لرتشيحاتت واجلنة املكافآ توصيات
 :يلي ما اخلصوص وجه على)أو املرشح للعضوية( يف جملس اإلدارة  يف العضو يتوافر أن ويراعى
 صاحل غري أو مفلسًا أو معسرًا يكون الن واألمانة، وأ بالشرف خملة جبرمية إدانته سبق قد يكون الن أ .1

 .ة العربية السعوديةاململك يف سارية تعليمات أو نظام ألي اجمللس وفقًا لعضوية
 .آن واحد يفالسعودية  املالية السوق يف مدرجة مساهمة شركات مخس من أكثر عضوية يشغل الن أ .2
ببذل واجبات الصدق واألمانة والوالء والعناية يف إدارة الشركة وكل ما  يلتزم وأن املساهمني، مجيع ميثل أن .3

 نها وتعظيم قيمتها.من شأنه حتقيق مصاحلها ومصاحل مساهميها وتنمي
 . احلوكمة الئحة يف عليها االستقالل املنصوص عوارض من أي املستقل العضو أن ال تنطبق على  .4
 التدريب، املناسبة، ومستوى املهنية، والشخصية واملهارات العلمية، املؤهالت فيه تتوافر بأن وذلك :الكفاءة .5

 أو احملاسبة، أو أو االقتصاد، باإلدارة، وأ واملستقبلية احلالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العملية واخلربات
 .والتدريب التعلم يف الرغبة احلوكمة، فضال عن أو القانون،
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القرار،  اختاذ يف والسرعة واإلدارية، والقيادية، الفنية، القدرات فيه تتوافر بأن وذلك التوجيه: على القدرة .6

االسرتاتيجي والتخطيط  التوجيه على قادرًا يكون وأن العمل، بسري املتعلقة الفنية املتطلبات واستيعاب

 .الواضحة املستقبلية والرؤية
 .وفهمهما املالية والتقارير البيانات قادرا على قراءة يكون بأن وذلك  املالية: املعرفة .7
 .واختصاصاته مهامه ممارسة عن يعوقه صحي مانع لديه يكون الن بأ وذلك الصحية:  اللياقة .8
جبميع متطلبات اإلفصاح وجتنب تعارض املصاحل واملنافسة اليت تضعها الشركة وختضع هلا مبوجب  يلتزم أن .9

 األنظمة والتعليمات ذات العالقة.
 :اإلدارة جملس لعضوية الرتشح وإجراءات سياسات: الرابعةاملادة 

وفقًا ألحكام نظام  اإلدارة جملس لعضوية أكثر أو آخر شخص أو نفسه ترشيحيف الشركة  مساهم لكل (أ

 .الشركات ولوائحه التنفيذية
تنشر الشركة إعالن الرتشح لعضوية جملس اإلدارة يف املوقع اإللكرتوني للسوق املالية السعودية "تداول" وموقعها  (ب

دة كافية وذلك اإللكرتوني ويف أي وسيلة أخرى حتددها هيئة السوق املالية قبل اتنهاء دورة جملس اإلدارة مب

لدعوة األشخاص الراغبني يف الرتشح لعضوية اجمللس، على أن يظل باب الرتشح مفتوحًا مدة شهر على األقل من 

 تاريخ اإلعالن.
يننة متضننمنة مؤهالتننه  (ج سننريته الذات مننن يرغننب بالرتشننح لعضننوية جملننس اإلدارة إىل الشننركة  جيب أن يقدم كل من 

تننوىل عضننويتها وحتدينند وخرباته العملية، وبيان مفصل  تننوىل أو ي لننيت  شننركات املسنناهمة واللجننان ا مبجالس إدارات 

 النظامية.  صفة العضوية )تنفيذي أو غري تنقيذي أو مستقل( وأية وثائق أخرى تطلبها الشركة وفقًا للمتطلبات

 من أي عن العامة وللجمعية للمجلس يفصح أن اإلدارة جملس لعضويةمن يرغب يف ترشيح نفسه  على جيب (د
 :تشملو -وفق اإلجراءات اليت تقررها هيئة السوق املالية  – املصاحل تعارض حاالت

 . الشركة حلساب تتم اليت والعقود األعمال يف مباشرة غري أو مباشرة مصلحة وجود (1
 .تزاوله الذي النشاط فروع أحد يف منافستها أو الشركة، منافسة شأنه من عمل يف اشرتاكه (2

املكافآت والرتشيحات دراسة طلبات املرشحني لعضوية جملس اإلدارة وتتأكد من انطباق التعليمات تتوىل جلنة  (ه

واألنظمة وإستيفاء مجيع البيانات املطلوبة وفقًا للسياسات واملتطلبات النظامية ذات العالقة وترفع توصيتها إىل 

 .جملس اإلدارة
لسعودية "تداول" معلومات املرشحني لعضوية جملس اإلدارة تعلن الشركة يف املوقع اإللكرتوني للسوق املالية ا (و

عند نشر أو توجيه الدعوة النعقاد اجلمعية العامة، واليت تتضمن وصفًا خلرباتهم ومؤهالتهم ومهاراتهم 

ووظائفهم وعضوياتهم السابقة واحلالية، وتوفر الشركة نسخة من هذه املعلومات يف مركزها الرئيس وعرب 

 وني.موقعها اإللكرت
جيب أن يفوق عدد املرشحني جمللس اإلدارة الذين تطرح أمساؤهم أمام اجلمعية العامة عدد املقاعد املتوافرة حبيث  (ز

 يكون لدى اجلمعية العامة فرصة االختيار من بني املرشحني.
ن الرتاكمي يف انتخاب جملس اإلدارة؛ حيث ال جيوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر م التصويت يستخدم (ح

 .مرة واحدة
 املرشحني لعضوية جملس اإلدارة املعلنة أمساؤهم. على العامة اجلمعية يف التصويت يقتصر (ط
 يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه املنتخبني رئيسًا ونائبًا للرئيس. (ي
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بأمساء أعضاء جملس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل مخسة أيام عمل من السوق املالية الشركة هيئة  ُتشعر (ك

وأي تغيريات تطرأ على عضويتهم خالل مخسة  -أيهما أقرب  -هم نتاريخ بدء دورة جملس اإلدارة أو من تاريخ تعيي

 أيام عمل من تاريخ حدوث التغيريات.
 جملس اإلدارة  عضوية انتهاء :اخلامسةاملادة 

 تنتهي عضوية جملس اإلدارة أو بعضه يف إحدى احلاالت التالية: (أ
 اجمللس.بإنتهاء مدة  (1
 بإنتهاء صالحية العضو وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية يف اململكة. (2
عننزل لسننبب  (3 قننع ال عننويض إذا و بعزل اجمللس أو بعضه من قبل اجلمعية العامة العادية دون إخالل حبق من ُعزل يف الت

 غري مقبول أو يف وقت غري مناسب.
مننة بإنهاء عضوية من تغيب عن حضور ثالثة اجتماعات متتالي (4 يننة العا بننل اجلمع مننن ق عننذر مشننروع  ة للمجلس بدون 

 العادية بناًء على توصية من جملس اإلدارة.
بننل الشننركة عمننا يرتتننب علننى اإلسننتقالة  (5 كننون يف وقننت مناسننب وإال كننان املسننتقيل مسننؤواًل ق باإلستقالة، بشرط أن ت

 من أضرار.
هنناء العضننوي (ب طننرق انت حنندى  هنناء عضننوية عضننو يف جملننس اإلدارة بإ يننة والسننوق عند انت ئننة السننوق املال شننعر الشننركة هي ة، ُت

 .املالية السعودية "تداول" فورًا مع بيان األسباب اليت دعت إىل ذلك
ئننيس  (ج هننا إىل ر يننان مكتننوب ب قننديم ب يننه ت نننت لديننه ملحوظننات علننى أداء الشننركة، فعل إذا استقال عضو جملننس اإلدارة، وكا

 .اإلدارة جملس اإلدارة، وجيب عرض هذا البيان على أعضاء جملس
عضو مؤقت يف  تعيني يف للمجلس احلق كان العضوية مدة أثناء جملس اإلدارة أعضاء أحد مركز شغر إذا (د

والكفاية، وتبلغ كل من وزارة التجارة واالستثمار وهيئة  اخلربة فيهم تتوافر ممن يكون أن الشاغر على املركز

هلا  اجتماع أول يف العادية العامة اجلمعية على التعيني يعرض املقررة، والسوق املالية بذلك حسب املدة النظامية 

 .للشركة األساس النظام يف ورد ما ضوء يف وذلك سلفه مدة اجلديد العضو ويكمل عليه للمصادقة
إذا مل تتوافر الشروط الالزمة إلنعقاد جملس االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن احلد االدنى املنصوص عليه يف  (ه

نظام الشركات أو يف نظام الشركة األساس، وجب على بقية األعضاء دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل 

 ستني يومًا النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
 والنشر النفاذ :السادسةاملادة 

العامة، وتقوم الشركة بنشرها تكون السياسات نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( من تاريخ إقرارها من اجلمعية 

 .للمساهمني واجلمهور من خالل موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها اجلهات املنظمة
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 سياسة إجراءات العمل مبجلس اإلدارة

 م25/12/2017الصادرة بقرار جملس اإلدارة بإجتماعه بتاريخ 

 والتعريفات واألهداف:املادة األوىل: التمهيد 

من الئحة  36بشركة جرير للتسويق" إعمااًل ألحكام الفقرة ج من املادة  إجراءات العمل مبجلس اإلدارةأ( ُأعدت "سياسة 

هـ 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم )

 م.13/2/2017املوافق 

 بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما مل يقض سياق النص خالف ذلك:ب( يقصد 

 بشركة جرير للتسويق. وإجراءات العمل مبجلس اإلدارةسياسة  السياسة:

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية. الئحة احلوكمة:

 شركة جرير التسويق. الشركة:

 .مجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس :اجلمعية العامة

 جملس إدارة شركة جرير للتسويق. "جملس اإلدارة" أو "اجمللس":

 ج( تهدف السياسة إىل توضيح سياسة إجراءات العمل مبجلس إدارة شركة جرير للتسويق.

 :اإلدارةاملادة الثانية: اجتماعات جملس 
يعقد جملس اإلدارة اجتماعات منتظمة ملمارسة مهامه بفعالية، ويعقد اجتماعاته أيضًا متى ما دعت احلاجة إىل   (أ

 .ذلك
 .يعقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات يف السنة على األقل (ب
 .جيتمع جملس اإلدارة بناء على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه (ج
الدعوة إىل االجتماع لكل عضو من أعضاء اجمللس قبل مخسة أيام على األقل من تاريخ االجتماع مرافقًا هلا  ترسل (د

ما مل تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ، فيجوز  جدول أعمال االجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة الالزمة،

الجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن مخسة إرسال الدعوة إىل االجتماع مرافقًا هلا جدول أعمال ا

 تاريخ االجتماع. منأيام 
 ال يكون االجتماع صحيحًا إال حبضور نصف عدد أعضاء جملس اإلدارة. (ه

 :املادة الثالثة: ملحوظات أعضاء جملس اإلدارة
فيها  ّتبن املوضوعات املعروضة ومل ُيإذا كان لدى أي من أعضاء جملس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي م (أ

تدوينها وبيان ما يتخذه اجمللس أو يرى اختاذه من إجراءات حياهلا يف حمضر اجتماع  فيجبيف اجتماع اجمللس، 

 .جملس اإلدارة
 .إذا أبدى عضو جملس اإلدارة رأيًا مغايرًا لقرار اجمللس، فيلزم إثباته بالتفصيل يف حمضر اجتماع اجمللس (ب

 :الرابعة: تنظيم حضور اجتماعات جملس اإلدارة املادة
يتوىل جملس اإلدارة تنظيم أعماله وختصيص الوقت الكايف لالضطالع باملهام واملسؤوليات املنوطة به مبا يف ذلك  (أ

 .التحضري الجتماعات اجمللس
مناسبة املواعيد  يتوىل أمني سر جملس اإلدارة تنسيق مواعيد إجتماعات جملس اإلدارة بشكل سنوي، واحلرص على (ب

 جلميع األعضاء.
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تخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر حضور مجيع االجتماعات اليت ُت ىعلى عضو جملس اإلدارة املستقل احلرص عل (ج

 يف وضع الشركة.
جيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينيب عنه غريه من األعضاء يف حضور اجتماعات اجمللس وفقًا للضوابط الواردة بنظام  (د

 ة األساس.الشرك
 :املادة اخلامسة: جدول أعمال جملس اإلدارة

جيب إثبات ذلك يف  ،يقر جملس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده، ويف حال اعرتاض أي عضو على هذا اجلدول (أ

 .حمضر اجتماع اجمللس
 .لكل عضو يف جملس اإلدارة حق اقرتاح إضافة أي بند على جدول األعمال (ب

 والنشر: : النفاذالسادسةاملادة  

تكون السياسة نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( من تاريخ إقرارها من جملس اإلدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمني 

 .واجلمهور من خالل موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها اجلهات املنظمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
Page 15 

 
  

 واإلدارة التنفيذية مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة عنهسياسة 
 م25/12/2017الصادرة بقرار اجلمعية العامة العادية اخلامسة عشر بإجتماعها بتاريخ 

 م26/05/2021وامُلعدلة بقرار اجلمعية العامة العادية العشرون بإجتماعها بتاريخ 

 والتعريفات واألهداف:املادة األوىل: التمهيد 

أعدت "سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية" لشركة جرير للتسويق )"جرير" أو أ( 

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية  61من املادة  1"الشركة"( إعمااًل ألحكام الفقرة 

م، املعدلة بقرار جملس هيئة السوق 13/2/2017هـ املوافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8مبوجب القرار رقم )

م،  واليت نصت على أن تقوم جلنة املكافآت 20/05/2019هـ املوافق 15/9/1440وتاريخ  2019 -57 -3املالية رقم 

ة عن اجمللس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثق والرتشيحات بـ "

 إىل جملس اإلدارة للنظر فيها متهيدًا العتمادها من اجلمعية العامة".

 ب( يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما مل يقض سياق النص خالف ذلك:

 املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية. سياسة مكافآت أعضاء جملس إدارة شركة جرير للتسويق وجلانه السياسة:

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية. الئحة احلوكمة:

 شركة جرير التسويق. الشركة:

 .مجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس اجلمعية العامة:

 إدارة شركة جرير للتسويق. جملس "جملس اإلدارة" أو "اجمللس":

جلان ٌمشكلة من قبل جملـس اإلدارة وفقـا حلاجـة الشـركة وظروفهـا وأوضاعهـا ومبـا ُيمكنهـا من تأديـة مهامهـا  :"اللجان"

والصالحيات بفعاليـة، ويكـون تشـكيل اللجـان وفقـا إلجراءات عامة يضعها اجمللـس تتضمن مهام كل جلنة ومدة عملها 

 .املخولة هلا خالل هذه املدة وكيفية رقابة اجمللس عليها

تهدف السياسة إىل وضع معايري ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية مبا يتفق مع ج( 

تيجية الشركة وأهدافها املتطلبات واألهداف اليت بينتها الئحة حوكمة الشركات ال سيما حتقيق االنسجام مع اسرتا

قصرية وطويلة املدى، وحث املعنيني بهذه السياسة على إجناح الشركة وتنمية أعماهلا، وانسجامها مع حجم ودرجة 

 .املخاطر لدى الشركة

كما تهدف السياسة إىل جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة واملوهبة من أجل العمل يف جملس اإلدارة واللجان 

دارة التنفيذية من خالل تبين خطط وبرامج حمّفزة للمكافآت ومرتبطة باألداء، مما يساهم يف حتسني أداء الشركة واإل

 وحتقيق مصاحل مساهميها. 

 :ملكافآتا املادة الثانية: معايري

مكافآت دون اإلخالل باملتطلبات النظامية والنظام األساس للشركة ومتطلبات الئحة احلوكمة ذات العالقة، ختضع 

 أعضاء اجمللس وأعضاء اللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني يف الشركة للمعايري التالية:
انسجامها مع خطط الشركة االسرتاتيجية وأهدافها طويلة املدى وقصرية املدى ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه  (1

 الشركة.واملهارة الالزمة إلدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى 
حث أعضاء جملس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية على إجناح الشركة وتنميتها على املدى الطويل، وربط اجلزء  (2

 املتغري من املكافآت باألداء على املدى الطويل.
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ء، باإلضافة إىل األهداف أن حتدَّد املكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، ومستوى األدا (3

 احملددة من قبل جملس اإلدارة املراد حتقيقها خالل السنة املالية.
األخذ يف االعتبار ممارسات الشركات األخرى يف حتديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غري مربر  (4

 للمكافآت والتعويضات.
معقول الستقطاب الكفاءات املهنية واحملافظة عليها وحتفيزها واإلبقاء عليها، مع عدم أن تكون املكافأة كافية بشكل  (5

 املبالغة فيها.
جيوز أن تكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة متفاوتة املقدار حبيث تعكس مدى خربة العضو واختصاصاته واملهام  (6

 املنوطة به.
 يف الشركة عند التعيينات اجلديدة.أن تعد بالتنسيق مع جلنة املكافآت والرتشيحات  (7
إيقاف صرف املكافأة أو اسرتدادها إذا تبني أنها تقررت بناء على معلومات غري دقيقة قدمها عضو يف جملس اإلدارة أو  (8

 اإلدارة التنفيذية؛ وذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غري مستحقة.

 وجلانه املنبثقة عنه: اإلدارة لسجم أعضاء املادة الثالثة: مكافأة

 مكافأة أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة عنه:
تتكون مكافأة أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة عنه من مبلغ معني وبدل حضور عن اجللسات مبا ال يتجاوز ما نص  (أ

 لتالي:عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام األساس للشركة، وذلك على التفصيل ا
 ( ثالمثئة ألف ريـال لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة.300,000مكافأة سنوية تبلغ ) -
( مئتني 250,000مكافأة سنوية إضافية لرئيس جملس اإلدارة باإلضافة إىل املكافأة املقررة ألعضاء جملس اإلدارة تبلغ ) -

 ومخسون ألف ريـال.
 ألف ريـال لكل عضو من أعضاءاللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة.( مخسون 50,000مكافأة سنوية تبلغ ) -
 ( ثالثة آالف ريـال للجلسة لكل عضو سواء يف جملس اإلدارة أو يف جلانه املنبثقة عنه.3,000بدل حضور جلسات يبلغ ) -
أو أن تكون مبنية بشكل جيب أال تكون مكافأة أعضاء جملس اإلدارة املستقلني نسبة من األرباح اليت حتققها الشركة  (ب

 مباشر أو غري مباشر على رحبية الشركة.

 :التنفيذية اإلدارة : مكافأةالرابعةاملادة 
تقوم جلنة املكافآت والرتشيحات مبراجعة رواتب كبار التنفيذيني وبرنامج وخطط احلوافز بشكل مستمر واعتمادها 

 ت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية وتشتمل مكافآ
 تذاكر سنوية له ولعائلته تصرف وقت إجازته السنوية. -

 مكافأة سنوية مرتبطة مبؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا اخلصوص. -
 اخلطط التحفيزية قصرية األجل املرتبطة باألداء االستثنائي، واخلطط التحفيزية طويلة األجل.

 قواعد عامة:اخلامسة:  املادة
يتم أخذ موافقة اجلمعية العامة ملساهمي الشركة على املكافآت املمنوحة ألعضاء جملس اإلدارة يف نهاية كل  (أ

 عام مالي.

 .الجيوز ألعضاء جملس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء اجمللس يف اجتماع اجلمعية العامة (ب
اإلدارة واإلدارة التنفيذية فيها وفقًا للمتطلبات النظامية احملددة يف تفصح الشركة عن مكافآت أعضاء جملس  (ج

 الئحة احلوكمة.
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 جلنة املكافآت والرتشيحات:: السادسةاملادة 

إضافة إىل مهامها األخرى احملددة يف قواعد عملها والضوابط التنظيمية ذات العالقة، تتوىل جلنة املكافآت والرتشيحات يف 

 الشركة متابعة والتأكد من تنفيذ هذه السياسة. 

 :النشرو: النفاذ السادسةاملادة 

من تاريخ إقرارها من اجلمعية  -جملس اإلدارة تكون السياسة نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( بعد النظر فيها من قبل 

العامة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمني واجلمهور من خالل موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها 

 .اجلهات املنظمة
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 سياسة وإجراءات اإلفصاح

 م25/12/2017بإجتماعه املنعقد بتاريخ الصادرة بقرار جملس اإلدارة 

 املادة األوىل: التمهيد والتعريفات واألهداف:

ُ أعدت "سياسة  من الئحة حوكمة الشركات  89اإلفصاح لشركة جرير للتسويق" إعمااًل ألحكام املادة وإجراءات أ(

هـ املوافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم )

 م.13/2/2017

 ب( يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما مل يقض سياق النص خالف ذلك:

 .شركة جرير للتسويقل  اإلفصاحسياسة وإجراءات  السياسة:

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية. الئحة احلوكمة:

 ر التسويق.شركة جري الشركة:

 .مجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس اجلمعية العامة:

 جملس إدارة شركة جرير للتسويق. "جملس اإلدارة" أو "اجمللس":

يتفق مع  مباشرافية إلا هوأنظمته وإجراءات بشركة جرير للتسويقإلفصاح ج( تهدف السياسة إىل توضيح سياسات ا

 .فيذيةتنولوائحهما ال -سب اأحلوال حب -املالية نظام الشركات ونظام السوق  يففصاح الواردة إلمتطلبات ا

 :املادة الثانية: سياسات اإلفصاح وإجراءاته
حوكمة  ، والئحةولوائحهما التنفيذية الشركات ونظام السوق املاليةونظام دون إخالل بقواعد التسجيل واإلدراج، 

 وفق التالي: سياسات لإلفصاح وإجراءاتهالشركات تكون 

مننن االطننالع علننى املعلومننات أساليب إفصاح مالئمة متّكتباع تلتزم الشركة با (1 مننن أصننحاب املصنناحل  ن املساهمني وغريهم 

 .متكاملاملالية وغري املالية املتعلقة بالشركة وأدائها وملكية األسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل 
يننز، وبشننكل واضننح وصننحيح وغننري مضننلل، ويف الوقننت املناسننب تلتزم الشركة ب (2 اإلفصاح للمساهمني واملسننتثمرين دون متي

 .وذلك لتمكني املساهمني وأصحاب املصاحل من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه ؛وعلى حنو منتظم ودقيق
ننني مجيننع املعلومننات املطلننوب اإل هاموقع الشركة  تضمن (3 خننرى ُتاإللكرتو نننات أو معلومننات أ هننا، وأي بيا مننن فصنناح عن نشننر 

 .خالل وسائل اإلفصاح األخرى
ُتعد الشركة تقارير مالية ربع سنوية تصدر بناء على القوائم املالية، كما ُتعد الشرركة تقرير جملننس اإلدارة السنننوية  (4

 .متضمنًا مجيع البيانات واملعلومات املطلوبة
يننة لشكل دوري، سياسات اإلفصاح بتراجع الشركة  (5 لتحقق من توافقها مع أفضل املمارسات، ومع أحكام نظام السننوق املال

 .ولوائحه التنفيذية
 :: تقرير جملس اإلدارةالثالثةاملادة 

 يضمن تقرير جملس اإلدارة عرضًا لعملياته خالل السنة املالية األخرية، ومجيع العوامل املؤثرة يف أعمال الشركة،

 :إلدارة ما يلييشتمل تقرير جمل او
 .ق وأسباب ذلكوما مل يطبَّحوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية بق من أحكام الئحة ُطما  (1
 .وخرباتهم أمساء أعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم احلالية والسابقة ومؤهالتهم (2
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احلالية  إدارتها سخارجها اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضوًا يف جمالأمساء الشركات داخل اململكة أو  (3

 .والسابقة أو من مديريها
عضو جملس إدارة غري تنفيذي  -تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو جملس إدارة تنفيذي  (4

 .عضو جملس إدارة مستقل -
علمًا مبقرتحات املساهمني  -وخباصة غري التنفيذيني  -اطة أعضائه اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلح (5

 .وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
وصف خمتصر الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: جلنة املراجعة، وجلنة الرتشيحات وجلنة املكافآت، مع ذكر أمساء  (6

 .انات احلضور لألعضاء لكل اجتماعاللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبي
حيثما ينطبق، الوسائل اليت اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضائه، واجلهة اخلارجية اليت  (7

 .قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت
عليه يف املادة الثالثة والتسعني من صوص نفيذية وفقًا ملا هو مناإلفصاح عن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة الت (8

 .حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املاليةالئحة 
أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من اهليئة أو من أي جهة إشرافية أو  (9

 .ها وتفادي وقوعها يف املستقبلظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب املخالفة واجلهة املوقعة هلا وسبل عالجنت
نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إىل رأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية   (10

 .نظام الرقابة الداخلية يف الشركة
 .توصية جلنة املراجعة بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة يف حال عدم وجوده  (11
توصيات جلنة املراجعة اليت يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة، أو اليت رفض اجمللس األخذ بها بشأن   (12

تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي، ومسوغات تلك 

 .التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها
 .املساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدتتفاصيل   (13
بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية األخرية وأمساء أعضاء جملس اإلدارة   (14

 .احلاضرين هلذه اجلمعيات
إرفاق  وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. ويف حال وصف نوعني أو أكثر من النشاط، جيب  (15

 .بيان بكل نشاط وتأثريه يف حجم أعمال الشركة وإسهامها يف النتائج
وصف خلطط وقرارات الشركة املهمة )مبا يف ذلك التغيريات اهليكلية للشركة، أو توسعة أعماهلا، أو وقف   (16

 .عملياتها( والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة
)سواء أكانت خماطر تشغيلية أم خماطر متويلية، أم خماطر  املعلومات املتعلقة بأي خماطر تواجهها الشركة  (17

 .السوق( وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها
خالصة عل شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعماهلا يف السنوات املالية اخلمس األخرية أو   (18

 .منذ التأسيس أيهما أقصر
 .إيرادات الشركة وشركاتها التابعةحتليل جغرايف إلمجالي   (19
 .إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة  (20
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 .إيضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني  (21
كية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة احملل الرئيس لعملياتها، اسم كل شركة تابعة ورأس ماهلا ونسبة مل  (22

 .والدولة حمل تأسيسها
 .تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة  (23
 .وصف لسياسة الشركة يف توزيع أرباح األسهم  (24
لس إدارة الشركة وكبار وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء جم  (25

فيذيني وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك احلقوق مبوجب املادة اخلامسة واألربعني من قواعد التسجيل واإلدراج، نالت

 وأي تغيري يف تلك احلقوق خالل السنة املالية األخرية.
فيذيني نكة وكبار التوصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس إدارة الشر  (26

وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك احلقوق 

 .خالل السنة املالية األخرية
د الطلب أم غري ذلك(، وكشف باملديونية ناملعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد ع  (27

إلمجالية للشركة والشركات التابعة هلا وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض ا

 .واسم اجلهة املاحنة هلا ومدته واملبلغ املتبقي، ويف حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك
راق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أو  (28

 .حتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلكنأصدرتها أو م
وصف ألي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق   (29

 .بهة أصدرتها أو منحتها الشركةاكتتاب، أو حقوق مشا
وصف ألي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية،   (30

 .مع التمييز بني األوراق املالية املدرجة اليت اشرتتها الشركة وتلك اليت اشرتتها شركاتها التابعة
إلدارة اليت ُعقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع عدد اجتماعات جملس ا  (31

 .موضحًا فيه أمساء احلاضرين
 .عدد طلبات الشركة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها  (32
 .وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة  (33
كة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس إدارة معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشر  (34

الشركة أو لكبار التيفيذيني فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، حبيث تشمل أمساء املعنيني باألعمال أو العقود، 

القبيل، فعل الشركة وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا مل توجد أعمال أو عقود من هذا 

 تقديم إقرار بذلك.
 .بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت  (35
 .بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح  (36
سددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ومل بيان بقيمة املدفوعات النظامية امل  (37

 .تسدد حت نهاية الفرتة املالية السنوية، مع وصف موجز هلا وبيان أسبابها
 .بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة  (38
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 :إقرارات مبا يلي  (39

 .عدت بالشكل الصحيحُأأن سجالت احلسابات  .أ
 .عد على أسس سليمة وُنفذ بفاعليةُأأن نظام الرقابة الداخلية  .ب
 .أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .ج

اإلدارة إذا كان تقرير مراجع احلسابات يتضمن حتفظات عل القوائم املالية السنوية، جيب أن يوضح تقرير جملس   (40

 .تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

يف حال توصية جملس اإلدارة بتغيري مراجع احلسابات قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها، جيب أن حيتوي التقرير عل   (41

 ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيري.
 :: تقرير جلنة املراجعةالرابعةاملادة 

نظام الشركات  ية املراجعة على تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها املنصوص عليها يفجيب أن يشتمل تقرير جل (أ

واملالية وإدارة املخاطر يف  أن يتضمن توصياتها ورأيها يف مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية ىولوائحه التنفيذية، عل

 .الشركة

املوقع  عة يف مركز الشركة الرئيس وأن ُينشر يفجيب أن يودع جملس اإلدارة نسخًا كافية من تقرير جلنة املراج  (ب

يرغب من  اإللكرتوني للشركة واملوقع اإللكرتوني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة لتمكني من

 املساهمني يف احلصول عل نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد اجلمعية العامة.
 :س اإلدارة: إفصاح أعضاء جملاخلامسةاملادة 

مع مراعاة  يتعني على جملس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح اخلاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية،

 :ما يلي
لإلفصاحات  يًا، وذلك وفقًاوضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وحتديثه بشكل دور (1

 الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.املطلوبة مبوجب نظام 
 .إتاحة االطالع على السجل ملساهمي الشركة دون مقابل مالي (2

 :اإلفصاح عن املكافآت السادسة:املادة 
 :يلتزم جملس اإلدارة مبا يلي (أ

 .التنفيذية يف الشركةاإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية حتديد مكافآت أعضاء اجمللس واإلدارة  (1
اإلدارة عن املكافآت املمنوحة ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة  ساإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل يف تقرير جمل (2

التيفيذية بصورة مباشرة أو غري مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيًا كانت 

يا أسهمًا يف الشركة، فتكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ طبيعتها وامسها. وإذا كانت املزا

 االستحقاق.
 .توضيح العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي احنراف جوهري عن هذه السياسة (3
 :لي على حدةبيان التفاصيل الالزمة بشأن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل ممن ي (4
 .أعضاء جملس اإلدارة .أ

مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير  .ب

 .املالي
 أعضاء اللجان. .ج
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الصادرة حوكمة الشركات الئحة ب يكون اإلفصاح الوارد يف هذه املادة يف تقرير جملس اإلدارة ووفقًا للجدول املرفقة (ب

 .من هيئة السوق املالية
 والنشر: : النفاذالسابعةاملادة 

تكون السياسة نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( من تاريخ إقرارها من جملس اإلدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمني 

 .املنظمةواجلمهور من خالل موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها اجلهات 
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 سياسة وإجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل

 م25/12/2017الصادرة بقرار جملس اإلدارة بإجتماعه املنعقد بتاريخ 

 املادة األوىل: التمهيد والتعريفات واألهداف:

من املادة  4بشركة جرير للتسويق" إعمااًل ألحكام الفقرة تنظيم العالقة مع اصحاب املصاحل  وإجراءات أ( ُأعدت "سياسة 

( وتاريخ 2017-16-8من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم ) 22

 م.13/2/2017هـ املوافق 16/5/1438

 النص خالف ذلك:ب( يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما مل يقض سياق  (أ

 .سياسة وإجراءات تنظيم العالقة مع اصحاب املصاحل  بشركة جرير للتسويق السياسة:

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية. الئحة احلوكمة:

 شركة جرير التسويق. الشركة:

 .كات ونظام الشركة األساسمجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشر اجلمعية العامة:

 جملس إدارة شركة جرير للتسويق. "جملس اإلدارة" أو "اجمللس":

 ج( تهدف السياسة إىل توضيح سياسة وإجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل بشركة جرير للتسويق.

 :املادة الثانية: سياسات وإجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل

 الشركة يف تعامالتها مع أصحاب املصاحل بأن تتم وفق الشروط التجارية السائدة وبدون تفضيل.تلتزم  (أ
أصحاب  مع أعضاء جملس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة وفقًا للشروط واألحكام املتبعة معتلتزم الشركة يف تعاملها  (ب

 .املصاحل دون أي متييز أو تفضيل
 بإلتزاماته. أصحاب املصاحل اإلجراءات املتبعة يف حال إخالل أي طرفتضمن الشركة يف عقودها املربمة مع  (ج
 حتافظ الشركة على سرية املعلومات املتعلقة بإصحاب املصاحل وتضمن عقودها بند خاص بسرية املعلومات. (د
 تسعى الشركة لبناء عالقة جيدة مع العمالء واملوردين وحتافظ عليها. (ه
أن و نهم من أداء مهامهم،ى املعلومات املتعلقة بأنشطتهم على حنو ميّكصول أصحاب املصاحل علتسمح الشركة حب (و

 .تكون تلك املعلومات صحيحة وكافية ويف الوقت املناسب وبشكل منتظم
  .وفقًا ملبادئ العدالة واملساواة وعدم التمييز هاعاملة العاملني فيمبالشركة تلتزم  (ز
 ،مع املعايري املهنية واألخالقية السليمة ةوافقاملتسلوك املهين قواعد البملديرين والعاملني يف الشركة يلتزم ا (ح

 ، ومجيع التعليمات واألنظمة.أصحاب املصاحل معتنظم العالقة وبسياسات وإجراءات 
 بشكل دوري وحيدثها إن لزم تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحلسياسات وإجراءات راقبة تطبيق مبجملس اإلدارة  يقوم (ط

 األمر.
 :ة: إجراءات اإلبالغ عن املمارسات املخالفةثالثاملادة ال

جملس إبالغ أصحاب املصاحل )مبن فيهم العاملون يف الشركة(  لكل من لديه شكاوى أو بالغ عن ممارسات خمالفة من (أ

عية أو تثري اإلدارة التنفيذية من تصرفات أو ممارسات ختالف األنظمة واللوائح والقواعد املر عناإلدارة مبا قد يصدر 

كانت تلك التصرفات أو املمارسات يف مواجهتهم أالريبة يف القوائم املالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غريها، سواء 

 .أو مل تكن
 تقديم البالغ من خالل الربيد اإللكرتوني أو اجلوال املخصص لتلقي البالغ.يتم  (ب
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 تتلقى الشكاوى اإلدارة القانونية. (ج
 يتم احملافظة على سرية بيانات املبلغ واملعلومات املقدمة منه. (د
 جة لذلك.تتوىل اإلدارة القانوينة إجراءات التحقق من صحة البالغ وهلا أن تشرك من ترى بإجراءاتها إن رأت حا (ه

 :تعويض أصحاب املصاحل آلية: الرابعةاملادة 

 أن يكون هنالك إخالل. (أ
 أن يكون اإلخالل ناجتًا عن عدم وفاء الشركة بإلتزاماتها. (ب
 قدر اإلمكان تأمن الشركة ضد اإلضرار احملتمل وقوعها على أصحاب املصاحل. (ج
رق الودية ومبا ال يتعارض مع األنظمة ومع تسعى الشركة حلل حلل اخلالفات اليت تنشأ مع أصحاب املصاحل بالط (د

 مصلحة الشركة.
 يتم تعويض أصحاب املصاحل وفق ما تصدره اجلهات القضائية من أحكام مكتسبة القطعية. (ه

 :: حتفيز العاملنياخلامسةاملادة 

واملوضوعات حمل  ورش عمل متخصصة لالستماع إىل آراء العاملني يف الشركة ومناقشتهم يف املسائل تعقد الشركة (أ

 .القرارات املهمة
 مكافآت سنوية بناء على تقييم العامل.برامج منح العاملني  -وفق تقديرها-ُتعد الشركة  (و

 والنشر: : النفاذالسادسةاملادة 

الحقة عليها( من تاريخ إقرارها من جملس اإلدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمني تكون السياسة نافذة )وأي تعديالت 

 .واجلمهور من خالل موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها اجلهات املنظمة
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 سياسة معاجلة حاالت تعارض املصاحل

 م25/12/2017بتاريخ الصادرة بقرار جملس اإلدارة بإجتماعه 

 املادة األوىل: التمهيد والتعريفات واألهداف:

من  2لشركة جرير للتسويق" إعمااًل ألحكام الفقرة الفرعية أ من الفقرة  معاجلة حاالت تعارض املصاحلأ( ُأعدت "سياسة 

-16-8) ب القرار رقممن الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوج 43واملادة  22املادة 

 م.13/2/2017هـ املوافق 16/5/1438( وتاريخ 2017

 ب( يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما مل يقض سياق النص خالف ذلك:

 لشركة جرير للتسويق. سياسة معاجلة حاالت تعارض املصاحل  السياسة:

 الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية.الئحة حوكمة الشركات  الئحة احلوكمة:

 شركة جرير التسويق. الشركة:

 .مجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس اجلمعية العامة:

 جملس إدارة شركة جرير للتسويق. "جملس اإلدارة" أو "اجمللس":

حاالت تعارض املصاحل الفعلية واحملتملة لكل من أعضاء جملس اإلدارة  ( تهدف السياسة إىل وضع معايري وأسس ملعاجلةج

واإلدارة التنفيذية واملساهمني، وتشمل إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع 

 األطراف ذوي العالقة.

 :حلصاملسياسة تعارض ااملادة الثانية:  

وكبار املساهمني وكبار التنفيذيني والعاملني يف الشركة ضرورة جتنب احلاالت اليت  على أعضاء جملس اإلدارة ( أ

 .تؤدي إىل تعارض مصاحلهم مع مصاحل الشركة
: استئجار الشركة معارض من طرف ذو عالقة، توريد الشركة بضائع من طرف ذو عالقة، أمثلة تعارض املصاحل ( ب

 .ممارسة ذو العالقة لنشاط من أنشطة الشركة
على أعضاء جملس اإلدارة وكبار املساهمني وكبار التنفيذيني والعاملني يف الشركة اإلفصاح عن احلاالت اليت قد  (ج

 .املصاحل أو عند وقوع هذا التعارض يف تؤدي إىل تعارض
 .االمتناع عن التصويت أو املشاركة يف اختاذ القرار عند وجود تعارض يف املصاحل على الطرف ذو العالقة (د
على الطرف ذو العالقة و/أو اإلدارة التنفيذية إشعار جلنة املراجعة باألعمال والعقود ذات العالقة قبل البدأ بالتعامل  (ه

 بها، وعلى جلنة املراجعة دراسة التعامل ورفع توصيتها للمجلس.
 الذيل تعامقبل بدء ال فق اجمللس على التعامل يرفعه للجمعية للحصول على الرتخيص واملوافقة الالزمةيف حال وا (و

 .قد ينشأ عنها تعارض يف املصاحل
 تبلغ الشركة اجلمهور عن قرار اجلمعية بشأن التعاقد أو التعامل. (ز
هذا التعاقد أو التعامل مساويًا أو يزيد على  إبالغ اهليئة واجلمهور من دون أي تأخري بالتعاقد أو التعامل، إذا كانيتم  (س

 % من إمجالي إيرادات الشركة وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.1
يف حال تبني جمللس اإلدارة اإلخالل بهذه السياسة فعليه إلغاء التعامل أو التعاقد الذي نشأ عنه تعارض يف املصاحل،  (ش

 شركة. وإختاذ مجيع ما يلزم للحفاظ على حقوق ال
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 حل:صاملب تعارض انجت: الثالثةادة ملا
 :اإلدارة جملسعضو  ىعل جيب (أ

لتحقيق ه صبنيستغل م الالشخصية، وأ همصلحت ى الشركة علحلبأمانة ونزاهة، وأن يقّدم مصا هممارسة مهام .1

 خاصة. مصاحل
وضوعات ملا يفظر ند النع حياده يفقد تؤثر  اليتالتعارض  اجمللس حباالت وإبالغ، صاحلملت تعارض االحا جتنب .2

التصويت  يف صوته، وعدم احتساب املداوالت يفالعضو  عدم إشراك هذا اإلدارة ى جملس، وعلاجمللس ىعروضة علملا

 .ساهمنيملعيات امجو اإلدارة جملساجتماعات يف وضوعات ملهذه ا ىعل
 شخص. أي إىلعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها ملسرية ا ىعل احلفاظ .3
 :اإلدارة جملسُيحظر عل عضو   (ب
 هالشركة إذا كانت ل سابحلتتم  والعقود اليت األعمال يفمعية العامة جلأو ا اإلدارة جملسقرار  ىالتصويت عل .1

 مباشرة فيها. مصلحة مباشرة أو غري
ستثمارية معلوماتها أو الفرص اال من أي من أصول الشركة أو -مباشر  ر أو غريبشكل مباش - اإلستغالل أو اإلستفادة .2

 ستثمارية اليتالالشركة، ويشمل ذلك الفرص ا ىعروضة علملا جملس اإلدارة، أو عضوًا يف هبصفت هعروضة عليملا

الذي اجمللس عضو  ىظر علحلها، ويسري انستفادة ماال يفترغب الشركة  الشركة، أو اليت تدخل ضمن أنشطة

ها نستفادة ماال يفترغب الشركة يت ال -مباشر  بطريق مباشر أو غري -ستثمارية الفرص اال اللاستغ ألجليستقيل 

 .اإلدارة مبجلس هاء عضويتنَعِلم بها أث واليت
 :صاحلرشح عن تعارض اململ: إفصاح اةبعاادة الرملا

ت تعارض من حاال وللجمعية العامة عن أي سأن يفصح للمجل جملس اإلدارةلعضوية  هترشيح نفس يفمن يرغب  ىعل

 صاحل، وتشمل:ملا

 ساب الشركة.حلتتم  يتعمال والعقود الألا يفمباشرة  وجود مصلحة مباشرة أو غري  (1
 ه.تزاول شاط الذينأحد فروع ال يفافستها نافسة الشركة، أو منم هعمل من شأن يف رتاكهاش (2

 :افسة الشركةنسة: مماادة اخلملا
 هعمل من شأن يف يف اإلشرتاكدارة س اإللجممن نظام الشركات، إذا رغب عضو  ادة الثانية والسبعنيملا يفمع مراعاة ما ورد 

 فيجب مراعاة ما يلي: ،هشاط الذي تزاولنأحد فروع ال يفافستها نافسة الشركة، أو منم
 .جملس اإلدارةضر اجتماع يف حم اإلبالغممارستها، وإثبات هذا  يفيرغب  إبالغ جملس اإلدارة باألعمال املنافسة اليت (1
عيات مجو ةيف جملس اإلدارهذا الشأن  يفالقرار الذي يصدر  ىالتصويت عل يفصلحة ملالعضو صاحب ا اشرتاكعدم  (2

 .ساهمنيملا
 .اجمللسعضو  اهليزاو افسة اليتنملعمال األد انعقادها بانمعية العامة العادية عجلا بإبالغ جملس اإلدارة سقيام رئي (3
هذا  جيددأن  ىافسة، علنملعمال األا مارسةمبمعية العامة العادية يسمح للعضو جلصول عل ترخيص مسبق من احلا (4

 ويًا.نخيص سرتال
 :افسةنملة: مفهوم أعمال ادسالساادة ملا

 ما يلي: هشاط الذي تزاولنال أحد فروع يفافستها نافسة الشركة أو منم هأي عمل من شأن يف اإلشرتاكمفهوم  يفيدخل 
شأة نشركة أو م يفحصص  سهم أونسبة مؤثرة أل متلكهدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو إلا سلجمعضو  ستأسي (1

 موعتها.جمأخرى، تزاول نشاطًا من نوع نشاط الشركة أو 
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افسة أو نمؤسسة فردية م موعتها، أو تولي إدارةجمافسة للشركة أو نشأة منإدارة شركة أو م سلجمقبول عضوية  (2

 افسة أيًا كان شكلها.نشركة م
افسة للشركة نشأة أخرى منم حكمها، ظاهرة كانت أو مسرتتة، لشركة أو يفارية أو ما جتحصول العضو عل وكالة  (3

 موعتها.جمأو 
  رفض جتديد الرتخيص:ة: بعادة الساملا

ددها حتمهلة  اللخ هدارة تقديم استقالتإلاس لجمعضو  ى، فعلاملمنوحخيص رتديد الجتمعية العامة جلإذا رفضت ا

افسة أو توفيق نامليقرر العدول عن العقد أو التعامل أو  مل ، وذلك ما اجمللس منتهية يف هُعدت عضويت معية العامة، وإالجلا

 معية العامة.جلمن قبل ا احملددة املهلةفيذية قبل انقضاء نالت هالشركات ولوائح ظامنطبقًا ل هأوضاع

 قبول اهلدايا:ة: مناثادة الملا
مع الشركة، إذا  جتارية تالتعام لهمن أي شخص  اهلداياقبول  نيفيذينوكبار الت جملس اإلدارةمن أعضاء  ألي جيوز ال

 .حلصاملا يفتعارض  إىلأن تؤدي  اهلداياكان من شأن تلك 

 والنشر: : النفاذعةالتاساملادة 

تكون السياسة نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( من تاريخ إقرارها من جملس اإلدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمني 

 .خالل موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها اجلهات املنظمةواجلمهور من 
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 سياسة توزيع األرباح

 م25/12/2017الصادرة بقرار جملس اإلدارة بإجتماعه بتاريخ 
 املادة األوىل: التمهيد والتعريفات واألهداف:

من الئحة حوكمة الشركات  9األرباح لشركة جرير للتسويق" إعمااًل ألحكام الفقرة ب من املادة أ(ُ أعدت "سياسة توزيع 

هـ املوافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم )

 م.13/2/2017

 ض سياق النص خالف ذلك:ب( يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما مل يق

 توزيع أرباح األسهم لشركة جرير للتسويق.سياسة  السياسة:

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية. الئحة احلوكمة:

 شركة جرير التسويق. الشركة:

 .ة األساسمجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشركات ونظام الشرك اجلمعية العامة:

 جملس إدارة شركة جرير للتسويق. "جملس اإلدارة" أو "اجمللس":

 ج( تهدف السياسة إىل وضع سياسة لتوزيع أرباح األسهم لشركة جرير للتسويق.

 املادة الثانية: السياسة العامة لتوزيع األرباح: 
 :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي

%( من صايف األرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة العادية 10باملائة )جينب عشرة  .1

 %( رأس املال.30وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ثالثون باملائة )
%( من صايف 20ئة )للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة ال تتجاوز عشرين باملا .2

 األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 %( من رأس املال املدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل مخسة باملائة ) .3
تقدم نسبة ال ( من هذا النظام، واملادة السادسة والسبعون من نظام الشركات، خيصص بعد ما 20مع مراعاة املادة ) .4

%( من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبًا مع عدد 10تتجاوز عشرة باملائة )

 اجللسات اليت حيضرها العضو.
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي حيقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع  .5

%( من صايف األرباح 10أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمني. وللجمعية أن تقتطع نسبة ال تتجاوز عشرة باملائة )

 إلنشاء مؤسسات اجتماعية ملوظفي الشركة أو الستخدامها ملنح موظفي الشركة أسهم يف الشركة كمكافأة هلم.
 رباح. يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية من األ .6

 إستحقاق األرباح:: الثالثةادة ملا 

 :دون اإلخالل باملتطلبات النظامية والنظام األساس للشركة، ختضع سياسة توزيع األرباح لألحكام التالية

 .. للمساهم احلق باحلصول على نصيبه من صايف األرباح اليت يتقرر توزيعها نقدًا أو بإصدار أسهم1
 جملس، أو قرار ى املساهمنيعل األرباحالعامة الصادر بشأن توزيع  اجلمعيةوفقًا لقرار  ألرباحا يف هحصت املساهميستحق .  2

هو  ملاوفقًا  فّ ذ القرارنأن ي ىوتاريخ التوزيع، عل اإلستحقاق القرار تاريخ ويبنيالقاضي بتوزيع أرباح مرحلية،  اإلدارة

 درجة.ملساهمة املبشركات ا اخلاصةظام الشركات نفيذًا لنالصادرة تظيمية نجراءات التإلوا الضوابط يف هصوص علينم
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 وقت التوزيع: :ةبعاادة الرملا
من  ومًاي 15ل القيدون خملاني ساهمملا ىرباح علألا يعشأن توز يفمعية العامة جلرار اقتنفيذ   ةرإلدالس اجم ىعل جيب

 رباح مرحلية. أ يعالقاضي بتوز اإلدارةلس جمرار ق يف أوالعامة،  اجلمعيةرار ق يف احملددرباح ألخ استحقاق هذه ايتار

 التوزيعات املرحلية:سة: ماادة اخلملا
 جيوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استيفاء املتطلبات التالية:

 بتوزيع أرباح مرحلية مبوجب قرار جيدد سنويًا.أن تفوض اجلمعية العامة العادية اجمللس  .1
 أن تكون الشركة ذات رحبية جيدة ومنتظمة. .2
 أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة مبستوى أرباحها. .3
وزيعها، بعد أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقًا ألخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية األرباح املقرتح ت .4

 خصم مامت توزيعه ورمسلته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم املالية.
 : اإلفصاح عن التوزيعات:ةبعادة الساملا

على جملس اإلدارة أن ُيضمن تقريره السنوي املقدم للجمعية العامة للشركة نسب األرباح اليت مت توزيعها على املساهمني 

 .السنة املالية إضافة إىل نسبة األرباح املقرتح توزيعها يف نهاية السنة املالية وإمجالي هذه األرباحخالل الفرتات املختلفة من 
 ة: مناثادة الملا

يتم قيد توزيع األرباح على حساب األرباح املبقاة املرتاكمة من السنوات السابقة أو االحتياطات االتفاقية أو كليهما،  (أ

النتظام يف كيفية ونسب توزيع األرباح حسب اإلمكانيات والسيولة املتوفرة لدى وعلى الشركة أن تراعي التسلسل وا

الشركة، وعلى جملس اإلدارة اففصاح واالعالن عن نسب األرباح الدورية املنتظمة اليت يتقرر توزيعها على املساهمني 

 يف مواعيدها.
عالن عن ذلك فورًا وتزويد اهليئة بنسخة منه فور تلتزم الشركة عند اختاذ قرار توزيع األرباح املرحلية باإلفصاح واإل (ب

 صدوره.
 والنشر: : النفاذالتاسعةاملادة 

تكون السياسة نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( من تاريخ إقرارها من جملس اإلدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمني 

 .نظامية تفرضها اجلهات املنظمةواجلمهور من خالل موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات 
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 سياسة السلوك املهين والقيم األخالقية

 م25/12/2017الصادرة بقرار جملس اإلدارة بإجتماعه بتاريخ 

 املادة األوىل: التمهيد والتعريفات واألهداف:

من الئحة حوكمة  86لشركة جرير للتسويق" إعمااًل ألحكام املادة  سياسة السلوك املهين والقيم األخالقية أ( ُأعدت "

هـ املوافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم ) الشركات

 م.13/2/2017

 ضحة أمامها ما مل يقض سياق النص خالف ذلك:يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوب( 

 .شركة جرير للتسويقلسياسة السلوك املهين والقيم األخالقية  السياسة:

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية. الئحة احلوكمة:

 شركة جرير التسويق. الشركة:

 .أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس مجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب اجلمعية العامة:

 جملس إدارة شركة جرير للتسويق. "جملس اإلدارة" أو "اجمللس":

 تهدف السياسة إىل توضيح املعايري املهنية واألخالقية املتبعة ببيئة العمل بشركة جرير للتسويق.ج( 

 :املادة الثانية: سياسة السلوك املهين

جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة بذل واجيب العناية والوالء جتاه على كل عضو من أعضاء  (أ

الشركة، وكل ما من شأنه صون مصاحل الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم مصاحلها على مصلحته 

 .الشخصية يف مجيع األحوال
وااللتزام مبا حيقق مصلحة الشركة ومصلحة على عضو جملس اإلدارة متثيل مجيع املساهمني يف الشركة،  (ب

 .املساهمني ومراعاة حقوق أصحاب املصاحل اآلخرين، وليس مصلحة اجملموعة اليت انتخبته فحسب
 .على أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني التزام جبميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة (ج
فيذية عدم استغالل منصبه الوظيفي بهدف حتقيق مصلحة خاصة به أو على عضو جملس اإلدارة أو عضو اإلدارة التن (د

 .بغريه
مينع استعمال أصول الشركة ومواردها إال لتحقيق أغراض الشركة وأهدافها، ومينع استغالل تلك األصول أو املوارد  (ه

 .لتحقيق مصاحل خاصة
علومات الداخلية إال عند إقتضاء مصلحة ليس لعضو جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غريهم اإلطالع على امل (و

 .العمل
 .ال تقصر املعلومات الداخلية على عضو باجمللس دون بقية األعضاء (ز
 .يكون عرض املعلومات الداخلية بناء على احلاجة املبنية على مصلحة العمل (ح

 يتم اإلفصاح عن املعلومات الواجب اإلفصاح عنها وفق ما تقرره األنظمة. (ط
ارة مراجعة وتطوير قواعد السلوك املهين اليت متثل قيم الشركة، وغريها من السياسات واإلجراءات على جملس اإلد (ي

 الداخلية مبا يليب حاجات الشركة ويتفق مع أفضل املمارسات.

 قواعد سلوك العمل:: الرابعةاملادة 
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 قواعد السلوك املهين: (أ
بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة وكافة البنود األمانة واحلرفية واإلخالص يف العمل باإللتزام  اإللتزام: -

التعاقدية املربمة مع العمالء واملوردين ويشمل ذلك التعليمات واإلرشادات املوضحة من رؤساء العمل لتنفيذ خطط 

 العمل واالتفاقات ودعم مصاحل الشركة يف كل املواقف.
الء ومحلة األسهم، ومع املعلومات واألموال واألدوات التعامل بنزاهة وانصاف وتقدير مع العمالء والزم اإلنصاف: -

 والتسهيالت املقدمة من الشركة.
اإللتزام بالزي الرمسي واإلجيابية يف كافة التعامالت مع الزمالء والعمالء واملوردين بصورة تعكس  املظهر والتعامل: -

 االحرتافية وحسن التعامل.
ق مصاحل شخصية تتعارض بأي صورة مع املصاحل العامة للشركة حيظر على املوظف العمل لتحقي تضارب املصاحل: -

كما حيظر على املوظف العمل لصاحل أي طرف آخر سواء بأجر او بدون أجر ويقتضي اإلخنراط يف ذلك موافقة 

 خطية من الدعم اإلداري/ الرئيس التنفيذي للشركة أو من ينيبه.
لسرقة أو التدليس امُلتعمد مثل تزوير األوراق اخلاصة بالعقود حيظر على املوظف ارتكاب أعمال الغش أو ا النزاهة: -

كمستندات االستالم والنفقات والكميات واجلودة أو تزوير املؤهالت وشهادات اخلربة، سواء التأويل املتعمد للمعلومات 

 و/أو سوء غستخدام التمويل املتعمد مبا يف ذلك املصروفات النثرية وامليزانيات املعتمدة.
االلتزام بعدم قبول أو طلب أو تقديم هدايا أو رشاوي يف خمتلف التعامالت مع البائعني واملوردين  ا اجملاملة:هداي -

والعمالء وما إىل ذلك وإبالغ املدير املباشر يف حال حصول ذلك والتحفظ على اهلدية مالية كانت أو نوعية لدى 

 الدعم اإلداري/ الرئيس التنفيذي للعمليات.
 السلوك األخالقي:قواعد  (ب
احرتام اآلخرين مبافيهم زمالء العمل، املوردين، العمالء والشركاء وجتنب السباب أو التنابز ألي سبب  إحرتام اآلخرين: -

 كان وجتنب الوقوع يف أي مشادة بدنية مع اآلخرين حتت أي ظرف.
لعمل والعمالء مبعزل عن جنسياتهم، إحرتام مجيع التقاليد وامعتقدات الدينية وإحرتام زمالء ا إحرتام العادات: -

 دياناتهم أو عقائدهم.
حيظر تعاطي أو تناول أو حيازة الكحوليات واملخدرات واملسكرات وأي مواد تؤثر على احلالة العقلية  الكحول واملخدرات: -

العمل األمنة  والبدنية للموظف أثناء العمل أو يف سكن الشركة أيًا كان سبب تعاطيها ويعد ذلك إنتهاكًا ملمارسات

 وقوانني الدولة اليت يعمل بها املوظف وديدن الشركة.
حيظر التحرش اجلنسي من أي نوع، ويشمل اللفظ أو املالمسة أو النظر أو توجيه اإلساءة بأي شكل  التحرش اجلنسي: -

 ليها القانون.لآلخرين واملمارسات اجلنسية الشاذة اليت تتعارض مع قيم الدولة اليت يعمل بها املوظف ويعاقب ع
 إستخدام ومحاية أصول الشركة: (ج
اليتم إستخدام موارد وأصول الشركة إال ألغراض األعمال النظامية للشركة وشركاتها، وال يسمح  املوارد واألصول: -

إال للموظفني املخولني بذلك، ويشمل ذلك اإلستخدام املثل للموارد مبا فيها تقنية املعلومات واستخدمت نظام الربيد 

 لكرتوني اخلاص بالشركة وكل وصالت اإلنرتنت ألغراض العمل فقط وفقًا للوائح الداخلية للشركة.اإل
حيظر التعامل مع أي مواد أو رسائل سياسية أو عنصرية أو عدائية أو تشهريية أو إباحية أو  املراسالت اإللكرتونية: -

عليها عرب اإلنرتنت، الشركة حتتفظ حبقها يف ماشابهها قد يتم تداوهلا عن طريق الربيد اإللكرتوني أو الدخول 
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مراقبة وفحص مجيع رسائل اإلتصال اإللكرتوني على احلاسبات املستخدمة يف العمل يف الشركة، يف أي وقت وبدون 

 سابق إنذار.
 املوظفون مسؤولون عن كل السجالت اليت يتم فيها رصد أصول الشركة ومديونياتها والعائدات والنفقات، السجالت: -

وذلك بأسلوب دقيق يرتبط حبيز زمين حمدد وينبغي أن يتم اإلحتفاظ بسجالت الشركة لفرتة كافية من الوقت مبا 

 يتوافق مع اإللتزام باملتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية، ومبوجب املمارسات املهنية العقالنية.
إحرتام حقوق النسخ والنشر واإللتزام الصارم بكل القوانني  إن سياسة العمل يف الشركة تقوم على حقوق النسخ والنشر: -

واإلجراءات التنظيمية فيمايتعلق باستخدام ونسخ برامج احلاسب اآللي. لذا حتظر الشركة النسخ غري املرخص ألي 

 من براجمها أو اإلستخدام غري املرخص ألي برنامج على أي من أجهزة احلاسب اآللي اخلاصة بها.
 السرية: (د
اإللتزام التعاقدي والشريف باحملافظة على سرية املعلومات ذات الطبيعة احلساسة أو الشخصية مثل  ة املعلومات:سري -

رواتب املوظفني وسجالتهم اخلاصة وعقود املوردين ومقدمي اخلدمات والبيانات التشغيلية وأسعار وتكاليف البضائع 

شابه إال يف إطار املهام احملددة من وإىل املوظفني املخولني  وبيانات الرحبية واحلصص السوقية وعقود الرتاخيص وما

 بذلك فقط.
يقتصر تعامل الشركة مع وسائل اإلعالم أو اجملتمع اإلستثماري على رئيس جملس اإلدارة والرئيس  متثيل الشركة: -

 التنفيذي للشركة أو من ينيبا.
نفيذيني شراء وبيع أسهم الشركة خالل فرتات حيظر على أعضاء جملس إدارة الشركة وكبار الت تداول األسهم: -

احلظر. كما حيظر على مجيع املوظفني يف أي وقت تداول أسهم الشركة بناء على إطالعهم على معلومات داخلية 

تتعلق بالشركة وخطط النمو، باإلضافة إىل ذلك يلتزم مجيع املوظفني بعدم نقل املعلومات الداخلية إىل أي شخص 

 أن يشرتي أو يبيع أسهم الشركة.آخر من احملتمل 
اإللتزام بعدم العمل لدى أي شركات اخرى منافسة مثل املكتبات أو معارض اإللكرتونيات أو أي  العمل لدى املنافسة: -

شهر  24قطاعات منافسة يف نطاق نشاط الشركة أو أي من املوردين الذين لديهم تعامل مباشر مع الشركة خالل 

 كانت أسباب ترك العمل وحتمل كافة التعويضات واخلسارة اليت تنتج عن العمل لدى أي من تاريخ ترك العمل أيًا

 منافس للشركة.
 حقوق املوظف: (ه
يتم حتديد مهام املوظف ومسؤولياته ومايتوقع منه من إجنازات خالل فرتات زمنية ومعايري حمددة من قبل  املهام: -

 دوري.رئيسه املباشر ويتم متابعة التقدم واإلجناز بشكل 
يتم معاملة املوظف من قبل رئيسه املباشر على أساس اإلستحقاق واجلدارةالتنافسية وتكافؤ الفرص للجميع  التعامل: -

وإن تطلب عمل أي إجراء تأدييب للموظف يتم باألساليب املنصوص عليها يف الشركة ويف أطر اإلحرتام واآلداب 

 العامة.
منة تضمن عدم ممارسة أي متييز حبق املوظف يف موقع العمل أو أي خطورة يتم تامني ظروف عمل جيدة وآ بيئة العمل: -

 كانت على صحته وحواسه.
 قيم الشركة:: اخلامسةاملادة 

 :جتاوز توقعات العمالء (أ
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نسعى جاهدين لتجاوز توقعات عمالئنا بإستمرار من خالل إلتزامنا املستمر بتقديم أعلى مستويات اخلدمة إلمياننا أن هذا 

 .ماُيميزنا عن غرينا ويضعنا دائمًا يف مقدمة مصاف املنظمات اليت تعترب العمالء حمور إرتكازها وأهم أولوياتها

 

  :اجلودة (ب

نلتزم بأعلى مستويات اجلودة يف كل مانقوم به ونسعى لتحسني وتطوير اخلطط واملخرجات بإستمرار، كما نعمل على 

 .ذلكتطوير فريق العمل وتبين السبل املناسبة ل

 :النزاهة (ج

نفتخر بإلتزامنا األخالقي والنزاهة والشفافية يف كافة تعامالتنا سواء مع مساهمينا أو شركائنا أو موردينا أو عمالئنا أو 

 .موظفينا

 :البساطة (د

غري نرجح البساطة وإستخدام املنطق يف التعامل مع األفكار واإلقرتاحات والقرارات، وجتنب تعقيد األمور بوضع اإلجراءات  

 .الضرورية وذلك لضمان سري العمليات بشكل صحيح على حنو متزن وسلس حيقق األهداف

 :التواضع وأرحيية التعامل (ه

نهتم بصدق مبوظفينا ونتطلع لسماع آرائهم وإقرتحاتهم وأفكارهم حبرية ونشجعهم على ذلك من خالل تبين سياسة 

 ."الباب املفتوح" يف كافة تعامالتنا على مجيع املستويات

 :اإلحرتام والتقدير (و

حنرتم ونقدر إختالف الثقافات لكامل فريق العمل، ونعتين برفاهية وإحتياجات فريق العمل وذلك ضمن توجهنا املستمر 

 .لدعم وتوثيق الروابط األسرية واإلجتماعية بني موظفينا

 :روح الفريق (ز

مستوى الفرد والشركة، ونعمل كأسرة عمل واحدة يف ُنحفز العمل اجلماعي ونؤمن بأهميته يف حتقيق األهداف على 

 .سبيل تطوير وإجناز أهافنا سويًا

 :الوالء (ح

ندين بالوالء ملساهمينا وشركائنا وموردينا وعمالئنا وموظفينا، ونسعى بال كلل لتطوير وبناء هذه القيمة بيننا للحفاظ 

 ء.على إلتزامهم وثقتهم وملكيتهم وإثراء شعورهم احلقيقي باإلنتما

 والنشر: : النفاذالسادسةاملادة 

تكون السياسة نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( من تاريخ إقرارها من جملس اإلدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمني 

 .واجلمهور من خالل موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها اجلهات املنظمة
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 املراجعةالئحة عمل جلنة 
 م25/12/2017الصادرة بقرار اجلمعية العامة العادية اخلامسة عشر بإجتماعها املنعقد بتاريخ 

م26/05/2021وامُلعدلة بقرار اجلمعية العامة العادية العشرون بإجتماعها بتاريخ   
 املادة األوىل: التمهيد والتعريفات واألهداف:

من  54املراجعة" إعمااًل ألحكام الفصل الرابع من نظام الشركات، وأحكام الفقرة )ج( من املادة أ( أعدت "الئحة عمل جلنة 

( وتاريخ 2017-16-8الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم )

 م.13/2/2017هـ املوافق 16/5/1438

 ملوضحة أمامها ما مل يقض سياق النص خالف ذلك:ب( يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني ا

 الئحة عمل جلنة املراجعة. الالئحة:

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية. الئحة احلوكمة:

 شركة جرير للتسويق. الشركة:

 .ركة األساسمجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشركات ونظام الش اجلمعية العامة:

 جملس إدارة شركة جرير للتسويق. "جملس اإلدارة" أو "اجمللس":

 جلنة املراجعة يف شركة جرير للتسويق. اللجنة:

ج( تهدف الالئحة إىل توضيح ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة 

 ئها بشكل مؤقت يف حال شغور أحد مقاعد اللجنة.عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيني أعضا

 املادة الثانية: تكوين اللجنة ومدتها وشروط العضوية:

من ثالثة أعضاء من املساهمني أو من  -بناًء على اقرتاح جملس اإلدارة  -اجلمعية العامة  من بقرار ُتشكل اللجنة -أ

غريهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل وأن ال تضم أيًا من أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني، وأن يكون 

 من بينهم خمتص بالشؤون املالية واحملاسبية. 
 .دارةاإل جملس دورة ونهاية بداية مع وتنتهي تبدأقابلة للتجديد  سنوات ثالثتكون مدة اللجنة  -ب
ال جيوز أن يكون رئيس جملس اإلدارة عضوًا يف اللجنة، وال جيوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتني املاضيتني يف  -ت

 اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حساباتها، أن يكون عضوًا يف اللجنة.
بط التنظيمية ذات العالقة، جيب أن تتوافر يف عضو اللجنة اخلربات باإلضافة إىل الشروط اليت تفرضها الضوا -ث

واملؤهالت املالئمة ألعمال اللجنة ومهامها، وأن يلتزم مببادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام مبصاحل 

اسات ولوائح الشركة واملساهمني وتقدميها على مصاحله الشخصية، وأن يلتزم كذلك باملتطلبات التنظيمية وسي

 الشركة اخلاصة بتعارض املصاحل واإلفصاح. 
 ُيعّين أعضاء اللجنة من بينهم رئيًسا. -ج
 احلاالت اآلتية: اللجنة بانتهاء مدتها أو يف أي من عضو عضوية تنتهي  -ح

 .الوفاة .1
  ستقالة. اال .2

 اجمللس. ألعضاء بالنسبة اجمللس يف عضويته نتهاءا .3
  ألي نظام أو تعليمات سارية يف اململكة.نتهاء صالحيته لعضوية اللجنة وفقًاا .4
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عزله من قبل اجلمعية العامة دون إخالل حبق من ُعزل يف التعويض إذا وقع العزل لسبب غري مقبول أو يف وقت  .5

 غري مناسب.
جتماعات متتالية للجنة دون عذر مشروع بناًء ا ةإنهاء عضويته من قبل اجلمعية العامة لتغيبه عن حضور ثالث  .6

 .صية من اللجنةعلى تو
  -ألي من األسباب املوضحة يف الالئحة  العضوية مدة أثناء عند انتهاء عضوية عضو اللجنة  -جيوز جمللس اإلدارة  -خ

بديل مؤقت يف اللجنة على أن يكون مستوفيًا شروط العضوية وأن يعرض تعيينه على اجلمعية العامة يف  عضو تعيني

 .أقرب اجتماع هلا ألخذ موافقتها على ذلك، ويكمل العضو املعني مدة سلفه
 لىع تطرأ تغيريات وأي تعيينهم عند عضويتهم وصفات اللجنة أعضاء بأمساء السوق املالية هيئة الشركة تشعر -د

 .وكمةاحل الئحة حددتها اليت النظامية املدة خالل ذلك
 املادة الثالثة: مهام اللجنة ومسؤولياتها: 

تتوىل اللجنة دراسة املوضوعات اليت ختتص بها أو اليت حتال إليها من جملس اإلدارة، وترفع توصياتها إىل اجمللس أ( 

إليها اجمللس ذلك، وعلى اللجنة أن تبلغ جملس اإلدارة مبا تتوصل الختاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض 

 إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

ختتص اللجنة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة ب( 

 :ما يلي الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة
 التقارير املالية: (1

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شأنها؛  (أ

 .لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
والقوائم املالية للشركة فيما إذا كان تقرير جملس اإلدارة -بناًء على طلب جملس اإلدارة  -إبداء الرأي الفين  (ب

عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات اليت تتيح للمساهمني واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة 

 .وأدائها ومنوذج عملها واسرتاتيجيتها
 .دراسة أي مسائل مهّمة أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية  (ج
ر املالي للشركة أو من يتوىل مهامه أو مسؤول االلتزام يف الشركة أو البحث بدقة يف أي مسائل يثريها املدي (د

 .مراجع احلسابات
 .التحقق من التقديرات احملاسبية يف املسائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية (ه
 دراسة السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأنها.  (و

 :عة الداخليةاملراج (2
 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الشركة (أ

 .فيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيهاندراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة ت (ب

للتحقق من توافر املوارد  ،أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية يف الشركة ىالرقابة واإلشراف عل (ج

 .الالزمة وفعاليتها يف أداء األعمال واملهام املنوطة بها
 التوصية جمللس اإلدارة بتعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقرتاح مكافآته.  (د
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 :ساباتمراجع احل (3
التوصية جمللس اإلدارة برتشيح مراجعي احلسابات وعزهلم وحتديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من  (أ

 .استقالهلم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم
االعتبار التحقق من استقالل مراجع احلسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ يف  (ب

 .القواعد واملعايري ذات الصلة
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقدميه أعمااًل فنية أو إدارية خترج عن نطاق  (ج

 .أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك
 .ستفسارات مراجع حسابات الشركاتااإلجابة عن  (د
 داء عمله وعدم حجب املعلومات عنه.التحقق من متكني مراجع احلسابات من أ (ه
 .دراسة تقارير مراجع احلسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اخِتذ بشأنها (و

 :لتزامضمان اال (4
 ختاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.امراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من  (أ

 .باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقةلتزام الشركة االتحقق من  (ب
لننك  (ج يننال ذ هننا ح قننديم مرئيات طننراف ذوي العالقننة، وت مننع األ هننا الشننركة  قننرتح أن جتري عننامالت امل قننود والت مراجعننة الع

 .إىل جملس اإلدارة
بنناإلارفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة  (د يننتعني ختاذ إجراء بشأنها إىل جملس اإلدارة، وإبداء توصننياتها  لننيت  جراءات ا

 اختاذها.
 جتماعات اللجنة:ااملادة الرابعة: 

 .خالل السنة املالية للشركة على أن ال تقل عن أربع مراتجتماعاتها بصفة دورية اتعقد اللجنة  (أ
 جتتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها أو طلب عضوين من أعضائها. (ب
الشركة ومع مراجعها الداخلي. وللمراجع الداخلي ومراجع جتتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات  (ج

 احلسابات طلب االجتماع من اللجنة كلما دعت احلاجة إىل ذلك.
جتماع مرافقًا هلا جتماع لكل عضو من أعضاء اللجنة قبل مخسة أيام على األقل من تاريخ االترسل الدعوة إىل اال (د

جتماع بشكل طارئ، فيجوز يف هذه زمة، ما مل تستدع األوضاع عقد االجتماع والوثائق واملعلومات الالجدول أعمال اال

جتماع والوثائق واملعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن جتماع مرافقًا هلا جدول أعمال االاحلالة إرسال الدعوة إىل اال

 جتماع.مخسة أيام من تاريخ اال
 جتماع اللجنة صحيحًا إال حبضور غالبية أعضائها.اال يكون  (ه
 .جتماع اللجنةاذا أبدى عضو اللجنة حتفظًا أو رأيًا مغايرًا لقرار اللجنة، فيلزم إثباته يف حمضر إ (و
 ختتار اللجنة من موظفي الشركة أمني سر هلا. (ز
 جتماعات اللجنة بشكل سنوي، واحلرص على مناسبة املواعيد جلميع األعضاء.ايتوىل أمني سر اللجنة تنسيق مواعيد  (ح

جدول أعماهلا حال انعقادها، ويف حال اعرتاض أي عضو على هذا اجلدول، جيب إثبات ذلك يف حمضر تقر اللجنة  (ط

 .اجتماع اجلنة
 .قرتاح إضافة أي بند على جدول األعمالالكل عضو يف اللجنة حق  (ي
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 سائلو عرب فيها ُتتخذ اليت القرارات على والتصويت اللجنة اجتماعات حضور ملن تعذر حضوره من األعضاء جيوز (ك
 احلديثة ويتعترب حضوره حضوًرا فعلًيا. التقنية

 التصويت. حق له يكون أن دون االجتماع حضور إىل األعضاء غري من تراه من دعوة للجنة (ل
 تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين. (م

 املادة اخلامسة: حماضر اجتماعات اللجنة:

أ( يتوىل أمني سر اللجنة توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد حماضر هلا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق 

توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها يف سجل خاص ومنظم، وبيان أمساء األعضاء احلاضرين والتحفظات اليت 

 احلاضرين.وتوقيع هذه احملاضر من مجيع األعضاء  -إن وجدت  -أبدوها 

أيام عمل من تاريخ  ( عشرة10)وذلك خالل  اللجنة مسودة حمضر االجتماع وأعضاء ب( يرسل أمني سر اللجنة لرئيس

تاريخ اإلرسال. ويرسل  من عمل أيام ( عشرة10) خالل مالحظاتهم )إن وجدت( جتماع لإلطالع عليها وإبداءانعقاد اال

 .بعد إستدراك مالحظات األعضاء إن وجدت بعد ذلك لألعضاء للتوقيع

 املادة السادسة: صالحيات اللجنة: 

 :للجنة يف سبيل أداء مهامها
 .طالع على سجالت الشركة ووثائقهاحق اإل (1
 .أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية (2
 أن تطلب اإلجتماع مبن تراه من موظفي الشركة. (3
من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد إذا أعاق جملس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار  أن تطلب (4

 .أو خسائر جسيمة
 املادة السابعة: تقرير اللجنة: 

أخرى تعد اللجنة تقريرًا سنوًيا عن رأيها يف شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به من أعمال 

تدخل يف نظاق اختصاصها. ويودع جملس اإلدارة نسخًا كافية من هذا التقرير يف مقر الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد 

 اجلمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من يرغب من املساهمني به، وُيتلى التقرير أثناء انعقاد اجلمعية العامة.
 :لجنة وجملس اإلدارةالحدوث تعارض بني املادة الثامنة: 

لجنة وقرارات جملس اإلدارة، أو إذا رفض اجمللس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيني الإذا حصل تعارض بني توصيات 

مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي، فيجب تضمني تقرير جملس اإلدارة 

 .عدم أخذه بها وأسبابللجنة ومربراتها، توصية ا

  امللحوظات: تقديم املاده التاسعة: ترتيبات
 غريها أو املالية التقارير يف جتاوز أي شأنيف  تقديم امللحوظات تتيح للعاملني يف الشركة آلية وضع اللجنة على

 أو اخلطأ جمح مع يتناسب مستقل حتقيق إجراء، وتتوىل اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية عن طريق بسرية
 .مناسبة متابعة إجراءات و تبين التجاوز

 املادة العاشرة: مكافآت أعضاء اللجنة:

 :التالي النحو على اللجنة أعضاء مكافآت تكون للشركة، األساس والنظام العالقة ذات النظامية باملتطلبات اإلخالل دون
( 50,000) إليها يضاف اللجنة، أعضاء من عضو لكل ريال ألف وثالثون مائة( 130,000) تبلغ سنوية مكافأة -

 .اجمللس خارج من باللجنة عضو لكل ريال ألف مخسون
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 . اللجنة أعضاء من عضو لكل ريـال آالف ثالثة( 3000) يبلغ جلسات حضور بدل -
 :النشرو: النفاذ احلادية عشرةاملادة 

من تاريخ إقرارها من اجلمعية العامة،  -بناء على اقرتاح جملس اإلدارة  -تكون الالئحة نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( 

وتقوم الشركة بنشرها للمساهمني واجلمهور من خالل موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها اجلهات 

 .املنظمة



 
 

 الئحة عمل جلنة احلوكمة
 م06/11/2019الصادرة بقرار جملس اإلدارة بتاريخ 

 املادة األوىل: التمهيد والتعريفات واألهداف:
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس  95و  94ألحكام املادتني أ( أعدت "الئحة عمل جلنة احلوكمة" إعمااًل 

م، واملعدلة بقرار 13/2/2017هـ املوافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم )

لسوق املالية رقم م، واملعدلة بقرار جملس هيئة ا13/02/2017هـ املوافق 15/09/1440جملس هيئة السوق املالية بتاريخ 

 م.20/05/2019هـ املوافق 15/09/1440وتاريخ  3-57-2019

 ب( يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما مل يقض سياق النص خالف ذلك:

 الئحة عمل جلنة احلوكمة. الالئحة:
 هـ. ١٤٣٧/  ١/  ٢٨:  وتاريخ(  ٣رسوم ملكي رقم : )م / نظام الشركات الصادر بامل النظام:

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية. الئحة احلوكمة:

 شركة جرير للتسويق. الشركة:

 .مجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس اجلمعية العامة:

 جملس إدارة شركة جرير للتسويق. اإلدارة" أو "اجمللس":"جملس 
 جلنة احلوكمة يف شركة جرير للتسويق. اللجنة:

 ج( تهدف الالئحة إىل توضيح ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.

 العضوية:املادة الثانية: تكوين اللجنة ومدتها وشروط 

من ثالثة أعضاء على أن يكونوا من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني وعلى  اإلدارة جملس من بقرار ُتشكل اللجنة -ذ

 من كانواأ سواًء اللجنة عضوية يف خارجيني أعضاء تعيني أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل، وجيوز
 أم من غريهم.  املساهمني

 .دارةاإل جملس دورة ونهاية بداية مع وتنتهي تبدأقابلة للتجديد  سنوات ثالثتكون مدة اللجنة  -ر
 .املستقلني األعضاء من يكون أن على يعني أعضاء اللجنة من بينهم رئيسًا -ز

باإلضافة إىل الشروط اليت تفرضها الضوابط التنظيمية ذات العالقة، جيب أن تتوافر يف عضو اللجنة اخلربات  -س

  املؤهالت املالئمة ألعمال اللجنة ومهامها، وأن يلتزم مببادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام مبصاحلو
الشركة واملساهمني وتقدميها على مصاحله الشخصية، وأن يلتزم كذلك باملتطلبات التنظيمية وسياسات ولوائح 

 الشركة اخلاصة بتعارض املصاحل واإلفصاح. 
 احلاالت اآلتية: اللجنة بانتهاء مدتها أو يف أي من عضو ةعضوي تنتهي  -ش

 .الوفاة .7
  االستقالة.  .8

 اجمللس. ألعضاء بالنسبة اجمللس يف عضويته انتهاء .9
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 .اجمللس يقبله عذر دون السنة يف اجتماعات للجنة ثالثة حضور عن العضو تغيب  .10
 .العالقة ذات التعليمات أو األنظمة من ألي جسيمة خمالفة ارتكاب .11
 .العضوية شروط من أكثر أو واحد فقدان  .12

  -ألي من األسباب املوضحة يف الالئحة  العضوية مدة أثناء عند انتهاء عضوية عضو اللجنة  -جيوز جمللس اإلدارة  -ص
 .بديل يف اللجنة عضو تعيني

 على تطرأ تغيريات وأي تعيينهم عند عضويتهم وصفات اللجنة أعضاء بأمساء السوق املالية هيئة الشركة تشعر -ض
 .وكمةاحل الئحة حددتها اليت النظامية املدة خالل ذلك

 املادة الثالثة: مهام اللجنة ومسؤولياتها: 

تتوىل اللجنة دراسة املوضوعات اليت ختتص بها أو اليت حتال إليها من جملس اإلدارة، وترفع توصياتها إىل اجمللس  أ( 

الختاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها اجمللس ذلك، وعلى اللجنة أن تبلغ جملس اإلدارة مبا تتوصل 

 اليت بالتقارير والتوصيات األقل، على جملس اإلدارة سنويًا ي بها، وتزويدإليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توص

  .إليها وفقًا للمادة اخلامسة والتسعني من الئحة حوكمة الشركات تتوصل

 :ختتص اللجنة مبا يليب( 
ها من احلوكمة املنصوص عليها بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات وغري قواعدبالتحقق من التزام الشركة . 1

 اللوائح الصادرة عن اهليئة أو من اجلهات ذات اإلختصاص.

 .مارساتظامية وأفضل املنديثها وفقًا للمتطلبات الحتمراجعة القواعد و. 2

 مبا يليبالداخلية  واإلجراءاتمن السياسات  وغريهاقيم الشركة،  متثل اليت املهينمراجعة وتطوير قواعد السلوك . 3

 املمارسات.أفضل  حاجات الشركة ويتفق مع

 املمارسات املتبعة.حوكمة الشركات وأفضل  جمال يفالتطورات  ىدومًا عل اإلدارة جملسع أعضاء الإط. 4
 املادة الرابعة: اجتماعات اللجنة:

 .على األقل، وكلما دعت احلاجة إىل ذلك سنةكل  مرةتعقد اللجنة اجتماعاتها  (ن
 طلب عضوين من أعضائها.جتتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها أو  (س

ترسل الدعوة إىل االجتماع لكل عضو من أعضاء اللجنة قبل مخسة أيام على األقل من تاريخ االجتماع مرافقًا هلا جدول  (ع

أعمال االجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة، ما مل تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ، فيجوز يف هذه احلالة 

إىل االجتماع مرافقًا هلا جدول أعمال االجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن مخسة أيام إرسال الدعوة 

 من تاريخ االجتماع.
 ال يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إال حبضور غالبية أعضائها. (ف

 .حمضر اجتماع اللجنةإذا أبدى عضو اللجنة حتفظًا أو رأيًا مغايرًا لقرار اللجنة، فيلزم إثباته بالتفصيل يف  (ص
 ختتار اللجنة من موظفي الشركة أمني سر هلا. (ق
 يتوىل أمني سر اللجنة تنسيق مواعيد إجتماعات اللجنة بشكل سنوي، واحلرص على مناسبة املواعيد جلميع األعضاء. (ر
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يف حمضر تقر اللجنة جدول أعماهلا حال انعقادها، ويف حال اعرتاض أي عضو على هذا اجلدول، جيب إثبات ذلك  (ش

 .اجتماع اجلنة
 .لكل عضو يف اللجنة حق اقرتاح إضافة أي بند على جدول األعمال (ت
 وسائل عرب فيها ُتتخذ اليت القرارات على والتصويت اللجنة اجتماعات حضور ملن تعذر حضوره من األعضاء جيوز (ث

 ة احلديثة ويتعترب حضوره حضوًرا فعلًيا.التقني
 التصويت. حق له يكون أن دون االجتماع حضور إىل األعضاء غري من تراه من دعوة للجنة (خ
 تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين. (ذ

 املادة اخلامسة: حماضر اجتماعات اللجنة:

يتوىل أمني سر اللجنة توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد حماضر هلا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات     أ(

إن  -اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها يف سجل خاص ومنظم، وبيان أمساء األعضاء احلاضرين والتحفظات اليت أبدوها 

 اضرين.وتوقيع هذه احملاضر من مجيع األعضاء احل -وجدت 

أيام عمل من تاريخ  ( عشرة10)وذلك خالل  اللجنة مسودة حمضر االجتماع وأعضاء ب( يرسل أمني سر اللجنة لرئيس

تاريخ اإلرسال. ويرسل  من عمل أيام ( عشرة10) خالل مالحظاتهم )إن وجدت( جتماع لإلطالع عليها وإبداءانعقاد اال

 .األعضاء إن وجدت بعد إستدراك مالحظات بعد ذلك لألعضاء للتوقيع
 املادة السادسة: مكافآت أعضاء اللجنة:

دون اإلخالل باملتطلبات النظامية ذات العالقة والنظام األساس للشركة، تكون مكافآت أعضاء اللجنة مبا يتوافق ومعايري 

 التنفيذية.املكافآت وفقُا لسياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة عنه واإلدارة 

 :النشرو: النفاذ السابعةاملادة 
تكون الالئحة نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( من تاريخ إقرارها، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمني واجلمهور من خالل 

 .موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها اجلهات املنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 والرتشيحات املكافآت الئحة عمل جلنة
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م25/12/2017الصادرة بقرار اجلمعية العامة العادية اخلامسة عشر بإجتماعها املنعقد بتاريخ   
 املادة األوىل: التمهيد والتعريفات واألهداف:

عن  من الئحة حوكمة الشركات الصادرة 64و 60أعدت "الئحة عمل جلنة املكافآت والرتشيحات" إعمااًل ألحكام املادتني أ(  

 م.13/2/2017هـ املوافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم )

 ب( يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما مل يقض سياق النص خالف ذلك:

 الئحة عمل جلنة املكافآت والرتشيحات. الالئحة:

 الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية.الئحة حوكمة  الئحة احلوكمة:

 شركة جرير للتسويق. الشركة:

 .مجعية تشكَّل من مساهمي الشركة مبوجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس  اجلمعية العامة:

 جملس إدارة شركة جرير للتسويق. "جملس اإلدارة" أو "اجمللس":

 والرتشيحات يف شركة جرير للتسويق.جلنة املكافآت  اللجنة:

 . تهدف الالئحة إىل توضيح ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم
 املادة الثانية: تكوين اللجنة ومدتها وشروط العضوية:

من ثالثة أعضاء على أن يكونوا من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني وعلى  اإلدارة جملس من بقرار ُتشكل اللجنة ( أ

 من كانواأ سواًء اللجنة عضوية يف خارجيني خرباء تعيني أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل، وجيوز
 أم من غريهم.  املساهمني

 .دارةاإل جملس دورة ونهاية بداية مع وتنتهي تبدأقابلة للتجديد  سنوات ثالثتكون مدة اللجنة  (ب
 .املستقلني األعضاء من يكون أن على رئيسًا للجنة يف قرار تكوينها اإلدارة جملسيعني  (ج
باإلضافة إىل الشروط اليت تفرضها الضوابط التنظيمية ذات العالقة، جيب أن تتوافر يف عضو اللجنة اخلربات واملؤهالت  ( د

ن يلتزم مببادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام مبصاحل الشركة املالئمة ألعمال اللجنة ومهامها، وأ

واملساهمني وتقدميها على مصاحله الشخصية، وأن يلتزم كذلك باملتطلبات التنظيمية وسياسات ولوائح الشركة 

 اخلاصة بتعارض املصاحل واإلفصاح. 
 ُيعّين أعضاء اللجنة من بينهم رئيًسا. ( ه 
 احلاالت اآلتية: اللجنة بانتهاء مدتها أو يف أي من عضو عضوية تنتهي  (و

 .الوفاة .1
  االستقالة.  .2
 اجمللس. ألعضاء بالنسبة اجمللس يف عضويته انتهاء .3
 .اجمللس يقبله عذر دون السنة يف اجتماعات للجنة ثالثة حضور عن العضو تغيب .4
 .العالقة ذات التعليمات أو األنظمة من ألي جسيمة خمالفة ارتكاب .5
 .العضوية شروط من أكثر أو واحد فقدان  .6



 

  
Page 47 

 
  

  -ألي من األسباب املوضحة يف الالئحة  العضوية مدة أثناء عند انتهاء عضوية عضو اللجنة  -جيوز جمللس اإلدارة  .7
 .بديل يف اللجنة عضو تعيني

 تطرأ تغيريات وأي تعيينهم عند عضويتهم وصفات اللجنة أعضاء بأمساء السوق املالية هيئة الشركة تشعر .8
 .وكمةاحل الئحة حددتها اليت النظامية املدة خالل ذلك على

 املادة الثالثة: مهام اللجنة ومسؤولياتها: 

تتوىل اللجنة دراسة املوضوعات اليت ختتص بها أو اليت حتال إليها من جملس اإلدارة، وترفع توصياتها إىل اجمللس الختاذ أ(  

القرارات إذا فوض إليها اجمللس ذلك، وعلى اللجنة أن تبلغ جملس اإلدارة مبا تتوصل إليه من القرار بشأنها، أو أن تتخذ 

 نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

 :ختتص اللجنة فيما يتعلق باملكافآت مبا يليب( 
التنفيذية، ورفعها إىل جملس اإلدارة إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واإلدارة  (1

للنظر فيها متهيدًا العتمادها من اجلمعية العامة، على أن يراعى يف تلك السياسة اتباع معايري ترتبط باألداء، 

 .واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها
 وهري عن هذه السياسة. توضيح العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي احنراف ج (2
 .املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق األهداف املتوخاة منها (3
التوصية جمللس اإلدارة مبكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بالشركة وفقًا للسياسة  (4

 .املعتمدة
 لرتشيحات مبا يلي:( ختتص اللجنة فيما يتعلق باج

 .اقرتاح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية (1

 التوصية جمللس اإلدارة برتشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة. (2
 .لتنفيذيةإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة ا (3

 .حتديد الوقت الذي يتعني على العضو ختصيصه ألعمال جملس اإلدارة (4

 .املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو اخلربات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية (5

 .يريات اليت ميكن إجراؤهامراجعة هيكل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات يف شأن التغ (6

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية  (7

 جملس إدارة شركة أخرى.
 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيني واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني وكبار التنفيذيني. (8
 اإلجراءات اخلاصة يف حال شغور مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني.وضع  (9

نتائجه إىل جملس اإلدارة مع التوصية رفع وواللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية سنوًيا، جملس اإلدارة  تقييم أداء  (10

 خبطة ملعاجلة اجلوانب اليت حتتاج اىل تطوير.
 وة يف جملس اإلدارة، واقرتاح احللول ملعاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.حتديد جوانب الضعف والق  (11
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 املادة الرابعة: اجتماعات اللجنة:

 .على األقل، وكلما دعت احلاجة إىل ذلك ستة أشهرتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل  (أ
 جتتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها أو طلب عضوين من أعضائها. (ب
الدعوة إىل االجتماع لكل عضو من أعضاء اللجنة قبل مخسة أيام على األقل من تاريخ االجتماع مرافقًا هلا ترسل  (ت

جدول أعمال االجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة، ما مل تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ، فيجوز يف هذه 

مال االجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن احلالة إرسال الدعوة إىل االجتماع مرافقًا هلا جدول أع

 مخسة أيام من تاريخ االجتماع.
 ال يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إال حبضور غالبية أعضائها. (ث
 .إذا أبدى عضو اللجنة حتفظًا أو رأيًا مغايرًا لقرار اللجنة، فيلزم إثباته بالتفصيل يف حمضر اجتماع اللجنة (ج
 اللجنة من موظفي الشركة أمني سر هلا.ختتار  (ح
يتوىل أمني سر اللجنة تنسيق مواعيد إجتماعات اللجنة بشكل سنوي، واحلرص على مناسبة املواعيد جلميع  (خ

 األعضاء.
تقر اللجنة جدول أعماهلا حال انعقادها، ويف حال اعرتاض أي عضو على هذا اجلدول، جيب إثبات ذلك يف حمضر  (د

 .اجتماع اجلنة
 .ضو يف اللجنة حق اقرتاح إضافة أي بند على جدول األعماللكل ع (ذ
 عرب فيها ُتتخذ اليت القرارات على والتصويت اللجنة اجتماعات حضور ملن تعذر حضوره من األعضاء جيوز (ر

 ة احلديثة ويتعترب حضوره حضوًرا فعلًيا.التقني وسائل
 التصويت. حق له يكون أن دون االجتماع حضور إىل األعضاء غري من تراه من دعوة للجنة (ز

 تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين. (س
 املادة اخلامسة: حماضر اجتماعات اللجنة:

أ( يتوىل أمني سر اللجنة توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد حماضر هلا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات 

إن  - سجل خاص ومنظم، وبيان أمساء األعضاء احلاضرين والتحفظات اليت أبدوها اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها يف

 وتوقيع هذه احملاضر من مجيع األعضاء احلاضرين. -وجدت 

أيام عمل من تاريخ  ( عشرة10)وذلك خالل  اللجنة مسودة حمضر االجتماع وأعضاء ب( يرسل أمني سر اللجنة لرئيس

تاريخ اإلرسال. ويرسل بعد  من عمل أيام ( عشرة10) خالل مالحظاتهم )إن وجدت( وإبداءجتماع لإلطالع عليها انعقاد اال

 .بعد إستدراك مالحظات األعضاء إن وجدت ذلك لألعضاء للتوقيع
 املادة السادسة: مكافآت أعضاء اللجنة:

دون اإلخالل باملتطلبات النظامية ذات العالقة والنظام األساس للشركة، تكون مكافآت أعضاء اللجنة وفقُا لسياسة مكافآت 

 أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية. 
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 :النشرو: النفاذ السابعةاملادة 
من تاريخ إقرارها من اجلمعية العامة،  -بناء على اقرتاح جملس اإلدارة تكون الالئحة نافذة )وأي تعديالت الحقة عليها( 

وتقوم الشركة بنشرها للمساهمني واجلمهور من خالل موقعها اإللكرتوني ووفقًا ألي متطلبات نظامية تفرضها اجلهات 

 .املنظمة
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 إطار حوكمة الفروع الدولية 3
 أربع مبادئ: الدولية اعتمادًا على مجيع الفروع احلوكمة علىيطبق منوذج 

 .االلتزام بالقيود اليت تفرضها اجلهات التنظيمية املعنية يف كل دولة •
 االلتزام جبميع سياسات وإجراءات الشركة ما مل يكن هناك استثناء حمدد معتمد من جملس إدارة الشركة.  •
 ل جملس إدارة الشركة.االلتزام جبدول الصالحيات املعتمد من قب •
مجيع اخلدمات املطلوبة مبا يف ذلك إدارة املخاطر وتقنية املعلومات   االستعانة بإدارات الشركة الداخلية يف احلصول على •

 .واملوارد البشرية واملراجعة وأي إدارات أخرى
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 الرئيسية الرقابةوأنظمة ، السياسات 4
العوامل التمكينية األساسية للحوكمة. ويتناول  من الرقابية املعمول بها يف الشركةتعترب السياسات واإلجراءات واآلليات 

 الرقابية اليت تعزز من ترسيخ احلوكمة الفعالة.وهذا القسم السياسات واملبادئ اإلرشادية 
 سياسات املوارد البشرية 4-1

 سياسة املوارد البشرية 4-1-1
إىل امتالك أفضل مهارات وكفاءات املوارد البشرية املدعومة مبجموعة من السياسات الشاملة  الشركةانطالقًا من سعي 

، تضع وأجور وحقوق وخدمات إداريةاء تعيني وتطوير وإدارة أدعمليات املوارد البشرية من والواضحة اليت تغطي كافة جوانب 

البشرية يف الشركة، كما تنظم أيضًا العالقة بني الشركة عمل املوارد تنظم لموارد البشرية مكتوبة ل سياساتالشرطة 

 .لألطراف ذات العالقة بوضوح وعدالة. وحتدد هذه السياسات املسؤوليات واحلقوق اوموظفيه

 االسرتاتيجية والتخطيط 4-2
وارد البشرية تتطلب العناية بأهدافها االسرتاتيجية املختلفة وتنفيذها والتأكد من توافر امل لشركةإن اإلدارة الرشيدة ل

 ما يلي:للشركة االسرتاتيجية  اخلططيلزم أن تتضمن واملالية الالزمة لتحقيقها. وعليه، 
األهداف االسرتاتيجية  متضمنةبالكامل للشركة طويلة املدى شاملة إعداد واعتماد جملس اإلدارة السرتاتيجية  •

 . وفروعهاللشركة 
مستوى  توفيق خطط األعمال وامليزانيات السنوية علىواسرتاتيجيتها وحتديد اهليكل الرأس مالي األمثل للشركة  •

 .الشركة بالكامل واإلدارات مع األهداف االسرتاتيجية للشركة

 املراجعة الداخلية 4-3
الضوابط الرقابية. ويضمن جملس تطبيق تعزيز حوكمة الشركة وإدارة املخاطر ولاملراجعة الداخلية عامل مهم  إن وظيفة

اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتطبيق األنظمة واللوائح اإلدارة 

 املؤهلني تضم طوال الوقت عددًا كافيًا من املوظفنييف الشركة املراجعة الداخلية  أو وحدة إدارةاملطبقة علىالشركة، وأن 

 بفاعلية وكفاءة. مقيام باملهام واملسؤوليات املنوطة بهلل
وتغطي تطبيقه،  تتوىل وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة واإلشراف على

 .قةحسب املتطلبات التنظيمية ذات العال الشركةوعمليات أنشطة املراجعة الداخلية مجيع جوانب أنشطة 

يف  تعيينه من قبل جلنة املراجعةب التوصيةالذي يلزم  يف الشركة وتتبع إدارة املراجعة الداخلية ملدير املراجعة الداخلية

 .يف الشركةإىل جلنة املراجعة  اتقاريره هذه اإلدارة. ويرفع الشركة

 إدارة املخاطر 4-4
اليت قد تكون الشركة عرضة هلا عنصر أساس يف نظام احلوكمة الفعال. وضع اسرتاتيجية وسياسات إلدارة املخاطر إن 

التحقق من تنفيذها ومراجعتها أن يتم مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، وويلزم أن تكون تلك االسرتاتيجية متناسبة 
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قوم تبإدارة املخاطر عرب كافة األنشطة اليت  الشركةلتزم .  وتكةاملتغريات الداخلية واخلارجية للشر اًء علىنوحتديثها ب

 وذلك من خالل مدير املخاطر بالشركة. بها

 أمن املعلومات واألمن املادي 4-5
 أمن املعلومات 4-5-1

سرية وأمن معلومات الشركة أمر جوهري وبالغ األهمية ملا له من تأثري على مسعة الشركة وعملياتها  إن احلفاظ على

لذا، تضع الشركة إجراءات مكتوبة وحمدثة لتأمني نظم املعلومات  وتطبقها التجارية.  تهامسعوالتنافسية  اميزتهوأدائها و

 .على مجيع املستويات

 األمن املادي 4-5-2
تولي الشركة األمن املادي ملوظفيها ومنسوبيها ومرافقها وممتلكاتها اهتمامًا كبريًا عماًل باألنظمة ذات العالقة، وحرصًا 

تزيد احتماالت حدوثها يف قد أذى بدني واليت أو اعتداء أو سرقة الالزمة للتعامل مع أي حاالت ضمان اختاذ اإلجراءات على 

  ات األخرى.مقارنًة بالصناع التجزئةقطاع 
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 مع اجلهات الرقابية التواصل 4-6

يتم التواصل مع اجلهات الرقابية وفقًا لإلجراءات وسياسة اإلفصاح يف الشركة، ويلتزم جملس إدارة الشركة باإلجابة عن 

االلتزام بالئحة أية استفسارات أو طلبات تزويد اهليئة بأي معلومات أو بيانات إضافية تراها اهليئة الزمة للتحقق من مدى 

 منها. 97حوكمة الشركات وفق متطلبات املادة 


