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 المادة األولى: التمهيد والتعريفات واألهداف:
المادة من الفقرة )ج( أحكام ألحكام الفصل الرابع من نظام الشركات، و " إعمااًل المراجعةأ( أعدت "الئحة عمل لجنة 

( وتاريخ 2017-16-8القرار رقم )الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجمس ىيئة السوق المالية بموجب من  54
 م.13/2/2017ىـ الموافق 16/5/1438

 ب( يقصد بالكممات والعبارات التالية المعاني الموضحة أماميا ما لم يقض سياق النص خالف ذلك:
 .المراجعة: الئحة عمل لجنة الالئحة

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجمس ىيئة السوق المالية. الئحة الحوكمة:
 متسويق.: شركة جرير للشركةا

 .جمعية تشكَّل من مساىمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس: الجمعية العامة
 : مجمس إدارة شركة جرير لمتسويق.أو "المجمس"" "مجمس اإلدارة

 في شركة جرير لمتسويق. المراجعةلجنة  المجنة:
جراءات عمل المجنة، ومياميا، وقواعد اختيار أعضائيا،  ج( تيدف الالئحة وكيفية ترشيحيم، إلى توضيح ضوابط وا 

 .، وآلية تعيين أعضائيا بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد المجنةومدة عضويتيم، ومكافآتيم

 :ومدتها وشروط العضوية المادة الثانية: تكوين المجنة
من المساىمين أو من ثالثة أعضاء  –قتراح مجمس اإلدارة ابناًء عمى  – العامةالجمعية  من بقرار المجنة شكلت   (أ 

وأن ال تضم أيًا من أعضاء مجمس اإلدارة بينيم عضو مستقل عمى األقل عمى أن يكون من من غيرىم 
 . ةم مختص بالشؤون المالية والمحاسبيوأن يكون من بيني، التنفيذيين

 .دارةاإل مجمس دورة ونياية بداية مع وتنتيي تبدألمتجديد  قابمة سنوات ثالثتكون مدة المجنة  (ب 
ال يجوز أن يكون رئيس مجمس اإلدارة عضوًا في المجنة، وال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين  (ج 

 .مجنةاللدى مراجع حساباتيا، أن يكون عضوًا في  والماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية لمشركة، أ
باإلضافة إلى الشروط التي تفرضيا الضوابط التنظيمية ذات العالقة، يجب أن تتوافر في عضو المجنة الخبرات  (د 

والمؤىالت المالئمة ألعمال المجنة ومياميا، وأن يمتزم بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالىتمام بمصالح 
ن يمتزم كذلك بالمتطمبات التنظيمية وسياسات ولوائح الشركة والمساىمين وتقديميا عمى مصالحو الشخصية، وأ

 الشركة الخاصة بتعارض المصالح واإلفصاح. 
 ي عّين أعضاء المجنة من بينيم رئيًسا. (ه 
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 الحاالت اآلتية: المجنة بانتياء مدتيا أو في أي من عضو عضوية ينتيت  (و 
 .الوفاة .1
  ستقالة. اال .2
 المجمس. ألعضاء بالنسبة المجمس في عضويتو نتياءا .3
 نتياء صالحيتو لعضوية المجنة وفقًا ألي نظام أو تعميمات سارية في المممكة.ا .4
عزلو من قبل الجمعية العامة دون إخالل بحق من ع زل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو  .5

 في وقت غير مناسب.
دون عذر مشروع جتماعات متتالية لمجنة ا ةور ثالثإنياء عضويتو من قبل الجمعية العامة لتغيبو عن حض  .6

 .بناًء عمى توصية من المجنة
ألي من األسباب الموضحة في  العضوية مدة أثناء نتياء عضوية عضو المجنة اعند  -يجوز لمجمس اإلدارة  (ز 

عمى أن يكون مستوفيًا شروط العضوية وأن يعرض تعيينو عمى  في المجنة مؤقت بديل عضو تعيين  -الالئحة 
 .الجمعية العامة في أقرب اجتماع ليا ألخذ موافقتيا عمى ذلك، ويكمل العضو المعين مدة سمفو

 عمى تطرأ تغييرات وأي تعيينيم عند عضويتيم وصفات المجنة أعضاء بأسماء السوق المالية ىيئة الشركة تشعر (ح 
 .حوكمةال الئحة حددتيا التي النظامية المدة خالل ذلك

 المادة الثالثة: مهام المجنة ومسؤولياتها: 
تتولى المجنة دراسة الموضوعات التي تختص بيا أو التي تحال إلييا من مجمس اإلدارة، وترفع توصياتيا إلى أ( 

المجمس التخاذ القرار بشأنيا، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إلييا المجمس ذلك، وعمى المجنة أن تبمغ مجمس اإلدارة 
 .بيا أو توصيبما تتوصل إليو من نتائج أو تتخذه من قرارات 

تختص المجنة بالمراقبة عمى أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاىة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة ب( 
 :الداخمية فييا، وتشمل ميام المجنة بصفة خاصة ما يمي

 التقارير المالية: (1
بداء رأييا والتوصية في دراسة القوائم المالية األولية والسنوية لمشركة قبل عرضيا عمى مجمس اإلدارة  (أ  وا 

 .شأنيا؛ لضمان نزاىتيا وعدالتيا وشفافيتيا
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فيما إذا كان تقرير مجمس اإلدارة والقوائم المالية لمشركة  –بناًء عمى طمب مجمس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  (ب 
المالي لمشركة عادلة ومتوازنة ومفيومة وتتضمن المعمومات التي تتيح لممساىمين والمستثمرين تقييم المركز 

 .وأدائيا ونموذج عمميا واستراتيجيتيا
 .دراسة أي مسائل ميّمة أو غير مألوفة تتضمنيا التقارير المالية  (ج 
البحث بدقة في أي مسائل يثيرىا المدير المالي لمشركة أو من يتولى ميامو أو مسؤول االلتزام في الشركة أو  (د 

 .مراجع الحسابات
 .ة في المسائل الجوىرية الواردة في التقارير الماليةالتحقق من التقديرات المحاسبي (ه 
بداء الرأي والتوصية لمجمس اإلدارة في شأنيا.  (و   دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وا 
 :المراجعة الداخمية (2

دارة المخاطر في الشركة (أ   .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخمية والمالية وا 
 .فيذ اإلجراءات التصحيحية لمممحوظات الواردة فييانالداخمية ومتابعة ترير المراجعة دراسة تقا (ب 
د ىالرقابة واإلشراف عم (ج  لمتحقق من توافر  ،ارة المراجعة الداخمية في الشركةأداء وأنشطة المراجع الداخمي وا 

 .داء األعمال والميام المنوطة بياالموارد الالزمة وفعاليتيا في أ
 التوصية لمجمس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخمية أو المراجع الداخمي واقتراح مكافآتو.  (د 
 :مراجع الحسابات (3

التوصية لمجمس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزليم وتحديد أتعابيم وتقييم أدائيم، بعد التحقق من  (أ 
 .د معيماستقالليم ومراجعة نطاق عمميم وشروط التعاق

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيتو وعدالتو، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في  (ب 
 .االعتبار القواعد والمعايير ذات الصمة

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالو، والتحقق من عدم تقديمو أعمااًل فنية أو إدارية تخرج عن  (ج 
بد  .اء مرئياتيا حيال ذلكنطاق أعمال المراجعة، وا 

 .ستفسارات مراجع حسابات الشركاتااإلجابة عن  (د 
 التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عممو وعدم حجب المعمومات عنو. (ه 
 .دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاتو عمى القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنيا (و 
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 :لتزامضمان اال  (4
 تخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنيا.ارير الجيات الرقابية والتحقق من مراجعة نتائج تقا (أ 
 .لتزام الشركة باألنظمة والموائح والسياسات والتعميمات ذات العالقةاالتحقق من  (ب 
مراجعــة العقــود والتعــامالت المقتــرح أن تجرييــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقــديم مرئياتيــا حيــال ذلــك  (ج 

 .اإلدارةإلى مجمس 
بـداء توصـياتيا بـاإلجراءات التـي امن مسائل ترى ضرورة رفع ما تراه  (د  تخاذ إجراء بشأنيا إلى مجمـس اإلدارة، وا 

 يتعين اتخاذىا.
 

 جتماعات المجنة:االمادة الرابعة: 
 .لية لمشركةاخالل السنة الم عمى أن ال تقل عن أربع مراتجتماعاتيا بصفة دورية اتعقد المجنة  (أ 
 المجنة بناء عمى دعوة رئيسيا أو طمب عضوين من أعضائيا.تجتمع  (ب 
الداخمي ومراجع  الداخمي. ولممراجع ياتجتمع المجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ومع مراجع (ج 

 جتماع من المجنة كمما دعت الحاجة إلى ذلك.الحسابات طمب اال
جتماع مرافقًا مسة أيام عمى األقل من تاريخ االخجتماع لكل عضو من أعضاء المجنة قبل ترسل الدعوة إلى اال (د 

جتماع بشكل طارئ، زمة، ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع والوثائق والمعمومات الالليا جدول أعمال اال
جتماع والوثائق والمعمومات الالزمة جتماع مرافقًا ليا جدول أعمال االىذه الحالة إرسال الدعوة إلى اال فيجوز في
 جتماع.تقل عن خمسة أيام من تاريخ اال دةخالل م

 جتماع المجنة صحيحًا إال بحضور غالبية أعضائيا.اال يكون  (ه 
 .جتماع المجنةار المجنة، فيمزم إثباتو في محضر إذا أبدى عضو المجنة تحفظًا أو رأيًا مغايرًا لقرا (و 
 تختار المجنة من موظفي الشركة أمين سر ليا. (ز 
جتماعات المجنة بشكل سنوي، والحرص عمى مناسبة المواعيد لجميع الى أمين سر المجنة تنسيق مواعيد يتو  (ح 

 األعضاء.
تقر المجنة جدول أعماليا حال انعقادىا، وفي حال اعتراض أي عضو عمى ىذا الجدول، يجب إثبات ذلك في  (ط 

 .محضر اجتماع الجنة
 .جدول األعمال قتراح إضافة أي بند عمىالكل عضو في المجنة حق  (ي 
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 عبر فييا ت تخذ التي القرارات عمى والتصويت المجنة اجتماعات حضور لمن تعذر حضوره من األعضاء يجوز (ك 
 .ويتعتبر حضوره حضوًرا فعمًيا الحديثة التقنية وسائل

 التصويت. حق لو يكون أن دون االجتماع حضور إلى األعضاء غير من تراه من دعوة لمجنة (ل 
 قراراتيا بأغمبية أصوات األعضاء الحاضرين.تصدر المجنة  (م 

 المادة الخامسة: محاضر اجتماعات المجنة:
عداد محاضر ليا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق  أ( يتولى أمين سر المجنة توثيق اجتماعات المجنة وا 

األعضاء الحاضرين والتحفظات توصيات المجنة ونتائج التصويت، وحفظيا في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء 
 وتوقيع ىذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين. –إن وجدت  –التي أبدوىا 

أيام عمل من  ( عشرة10)وذلك خالل  المجنة مسودة محضر االجتماع وأعضاء ب( يرسل أمين سر المجنة لرئيس
بداءاالتاريخ انعقاد  تاريخ اإلرسال.  من عمل أيام ( عشرة10) لخال مالحظاتيم )إن وجدت( جتماع لإلطالع عمييا وا 

 .بعد إستدراك مالحظات األعضاء إن وجدت ويرسل بعد ذلك لألعضاء لمتوقيع

 : صالحيات المجنة: السادسةالمادة 
 :لمجنة في سبيل أداء مياميا

 .طالع عمى سجالت الشركة ووثائقياحق اإل  (1
 .اإلدارة التنفيذيةأن تطمب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجمس اإلدارة أو  (2
 أن تطمب اإلجتماع بمن تراه من موظفي الشركة. (3
أن تطمب من مجمس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا أعاق مجمس اإلدارة عمميا أو تعرضت الشركة  (4

 .ألضرار أو خسائر جسيمة
 

 المجنة: تقرير : السابعةالمادة 
عن رأييا في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخمية في الشركة وعما قامت بو من أعمال سنوًيا تعد المجنة تقريرًا 

الشركة الرئيس قبل  مقرأخرى تدخل في نظاق اختصاصيا. ويودع مجمس اإلدارة نسخًا كافية من ىذا التقرير في 
تمى التقرير أثناء انعقاد ن بو، وي  موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام عمى األقل لتزويد كل من يرغب من المساىمي

 .العامة الجمعية
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 :مجنة ومجمس اإلدارةالحدوث تعارض بين : الثامنةالمادة 
مجنة وقرارات مجمس اإلدارة، أو إذا رفض المجمس األخذ بتوصية المجنة بشأن الإذا حصل تعارض بين توصيات 

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلو وتحديد أتعابو وتقييم أدائو أو تعيين المراجع الداخمي، فيجب تضمين تقرير 
 .عدم أخذه بيا وأسبابمجمس اإلدارة توصية المجنة ومبرراتيا، 

  :ظاتو حالمم ديمتق : ترتيباتالتاسعةالماده 
 غيرىا أو المالية التقارير في تجاوز أي شأنفي  ظاتو حتقديم المم تتيح لمعاممين في الشركة آلية وضع المجنة عمى
 أو الخطأ جمح مع يتناسب مستقل تحقيق إجراءعن طريق وتتولى المجنة التحقق من تطبيق ىذه اآللية ، بسرية

 .مناسبة متابعة إجراءات و تبني التجاوز

 : مكافآت أعضاء المجنة:العاشرةالمادة 
دون اإلخالل بالمتطمبات النظامية ذات العالقة والنظام األساس لمشركة، تكون مكافآت أعضاء المجنة عمى النحو 

 التالي:
 ألف ريـال لكل عضو من أعضاء المجنة. مئة( 1000000مكافأة سنوية تبمغ ) .7
 ( ثالثة آالف ريـال لكل عضو من أعضاء المجنة. 3000بدل حضور جمسات يبمغ ) .8

 

 :النشرو : النفاذ الحادية عشرةالمادة 
من تاريخ إقرارىا من الجمعية  -بناء عمى اقتراح مجمس اإلدارة  –نافذة )وأي تعديالت الحقة عمييا(  تكون الالئحة

والجميور من خالل موقعيا اإللكتروني ووفقًا ألي متطمبات نظامية تفرضيا العامة، وتقوم الشركة بنشرىا لممساىمين 
 .الجيات المنظمة


