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 المصطلحات العامة .2
 المعاني الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك: بهذه الالئحةيقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة 

 .ة الشركةمالئحة حوك :الوثيقة
 .(ساسكو)الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  الشركة:

 .(ساسكو)للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات النظام األساسي  النظام األساسي:
 .(ساسكو)بالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات النظام الداخلي الحاكم للعمليات المتعلقة  النظام الداخلي:

 .الشركةيات في صاحب الصالحية المحدد في دليل الصالحيات والمسؤول صاحب الصالحية:
 .مجلس اإلدارة في الشركة :المجلس
 .هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية :الهيئة

 .السوق المالية في المملكة العربية السعودية السوق:
 .عضو مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة منه :العضو

 .التامة الليةستقباإلعضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع  :العضو المستقل
، أو ال يتقاضى راتبًا شهريًا أو سنويًا  عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة :العضو غير التنفيذي

 .منها
 .والزوجة واألوالد القصرالزوج  :أقرباء الدرجة األولى

ئنين والعمالء والموردين كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين والعاملين والدا :أصحاب المصالح
 .والمجتمع

بعدد األسهم التي  ةسلوب تصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتيإ :التصويت التراكمي
، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين  يمتلكها

 دون وجود أي تكرار لهذه األصوات.
 المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليها. :مو األقليةمساه

  
تعد وثيقة " قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها" مرجع أساسي لما يرد في هذه الوثيقة من 

 مصطلحات غير معرفة. 
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 الئحة حوكمة الشركة .2

 الغرض 202

الئحة حوكمة الشركة"  هو بيان القواعد والمعايير والضوابط المتعلقة بإدارة الشركة إن الغرض من تطوير وثيقة "
من أجل تعزيز وضمان تطبيق أفضل أساليب الحوكمة لحماية حقوق  (ساسكو)السعودية لخدمات السيارات والمعدات 

 المساهمين وأصحاب المصالح.

 األهداف 202

 إلى تحقيق ما يلي: ئحة الحوكمةتهدف ال

 .بيان قواعد ومعايير إدارة الشركة لكافة األطراف الداخلية والخارجية 

 .ضمان اإلستمرارية في تطبيق المعايير وخلق إجراءات رقابية لتأكيد اإللتزام بها 

 .حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح 

  بدأ الشفافية الكاملة.على أساس واضح ووفقًا لم والعملتعزيز اإلنتاجية 

 تحقيق مستوى اإلفصاح المالئم. 

 اإلعتماد 302

 المعتمد في الشركة. والمسؤولياتمن قبل صاحب الصالحية وفقًا لدليل الصالحيات  الوثيقةيتم إعتماد 

 الوثيقةالتعديل على  402

ة الطالبة للتعديل بعد أن يتم من خالل طلب تعديل ناشئ من الوحدة )الوحدات( التنظيمي الوثيقةيتم التعديل على 
 المعتمد في الشركة. والمسؤولياتإعتماد التعديل من قبل صاحب الصالحية وفقًا لدليل الصالحيات 

 إجراءات التعديل 20402

  الوثيقةيعبئ نموذج "طلب تعديل( وفقًا للنموذج رقم "CGM-001 من قبل )( المرفق بالملحق رقم )أ
 طالبة التعديل.رئيس/مدير الوحدة التنظيمية 

  بداء المالحظات بالتنسيق مع المسئول القانوني في الشركة. اإلختصاصلصاحب يرسل النموذج  للمراجعة وا 

 .يرسل النموذج للمدير العام للمراجعة والموافقة المبدئية 

 للعرض على مجلس اإلدارةللمراجعة والموافقة  للعضو المنتدبالنموذج  يرسل. 

  بتحديث الوثيقة صاحب الصالحيةوم يق،  موافقة المجلسعند. 

  لألطراف ذوي العالقة. بعد التعديل الوثيقةيتم نشر 
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 وضمان الفاعلية بدء التطبيق 202

عتمادها من مجلس اإلدارة وينبغي مراجعتها من قبل لجنة المراجعة بعد ثالثة إًا من تاريخ إعتبار تطبق هذه الالئحة 
في غضون ذلك تغييرات في سياسة الشركة تتطلب مراجعة الالئحة  سنوات من تاريخ اعتمادها، إذا لم يحدث

وتعديلها. وعلى إدارة المراجعة الداخلية إخطار لجنة المراجعة بأية تغييرات قد تستجد في سياسة الشركة أو أية 
 تغييرات نظامية أخرى تستلزم مراجعة محتويات هذه الوثيقة.

دارة التعارض نطاق الالئحة 202  وا 

الشركة السعودية في حوكمة ال األساسية لتطبيقسترشادية الرئيسية والمعايير والمبادئ الخطوط اإل الالئحةه تحدد هذ
وتطبق بنود الالئحة بما ال يتعارض مع عقد التأسيس والنظام األساسي  . (ساسكو)لخدمات السيارات والمعدات 

 للشركة واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال الشركة.

 مراجعال 702

 الئحة » سترشادية لحوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية ) نظام السوق المالية والالئحة اإل
( والقواعد واللوائح م2111 مارسوالمعدلة في  2112ـ نوفمبر «  حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

 ذات الصلة.

  (ساسكو)سيارات والمعدات لشركة السعودية لخدمات اللالنظام األساسي. 

 والسرية الوثيقةتوزيع  802

"أطراف ذو عالقة" باإلضافة إلى الجهات المشرفة على أعمال الشركة مثل  التنفيذية في الشركةالعليا تعتبر اإلدارة 
لورقية أو كافة األطراف ذوي العالقة سواء من خالل الوسائل االوثيقة ل إتاحة هيئة السوق المالية ولهذا الغرض يتم 

اإلليكترونية أو وضعه على الشبكة الداخلية للشركة. هذا وتعتبر الوثيقة من الوثائق الداخلية السرية وال يجوز نشرها 
 بدون الحصول على إذن خطي من صاحب الصالحية. عالقةذي ا لطرف غير أو أي جزء منه
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 حقوق المساهمين والجمعية العامة .3

 المبدأ األساسي 203
طالعهم بشكل مستمر وآنيشركة بحماية جميع الحتقوم ال بكافة التطورات الرئيسية المستجدة  قوق المشروعة للمساهمين وا 

في  الشركةمساهمي كافة الدورية وحث وتشجيع مشاركة  ة والتشغيليةفي الشركة من خالل تقديم تقارير األداء المالي
 .ات الجمعية العامةإجتماعمداوالت 

 اعداألحكام والقو  203
 المطلق والسلطة  متياز. بالحق واإل هم مالكي الشركة وأصحاب المصالح األساسية فيهاإعتبار . ب يتمتع المساهمون

 تدار بها شؤون الشركة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. التي اآلليةلإلطالع على التامة 
 ق في الحصول على نصيب من األرباح التي . وبوجه خاص الح تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم

. وحق حضور جمعيات  موجودات الشركة عند التصفيةنسبة مساهمتهم في . والحق في الحصول على  يتقرر توزيعها
وطلب  ستفسارلى أعضاء المجلس. وحق اإل. وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسئولية ع المساهمين

 لح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.معلومات بما ال يضر مصا
  وعند في ضوء النظام األساسي ونظام الشركات تعيين وعزل أعضاء المجلس بحقتتمتع الجمعية العامة للمساهمين .

والتأهيل  كفاءةممارستها لهذه السلطة. على الجمعية العامة التأكد من أن الشركة تدار بواسطة مجلس إدارة يتميز بال
 .والخبرة

 الواقع الفعلي الدورية التي تعكس  ة والتشغيليةالمالي األداءالتأكد من تزويد المساهمين بتقارير ب اإلدارةمجلس  يقوم
 أعمالها.لشؤون الشركة ونتائج 

 لسنوي. الجمعية العامة ا إجتماعفي مداوالت  الشركة مساهميكافة تسهيل وتشجيع مشاركة بمجلس اإلدارة  يقوم 
 ستقاللية وموضوعية كل قرارات الشركة إمن مدى  المستمر مجلس اإلدارة في تحقيق مصالح الشركة والتأكد يلتزم

 .مصالح الشركةالمتعلقة بأعمالها أو المؤثرة على 
 السنة المالية للشركة. نتهاءتعقد الجمعية العامة مرة على األقل في السنة خالل الستة األشهر التالية إل 
 ويجب على مجلس وضاع المنصوص عليها في نظام الشركة فقًا لألو و  عقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارةتن .

عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو  جتماعاإلدارة أن يدعو الجمعية العامة لإل
 ( من رأس المال على األقل. 2%)

 كما يجب ،  ات الجمعية العامة للمساهمينإجتماعلفرصة للمشاركة الفعالة في التصويت في يجب أن يتاح للمساهمين ا
جراءات التصويت.جتماعإحاطتهم علمًا بالقواعد التي تحكم تلك اإل  ات وا 

  يومًا على األقل ويتم  وعشرين ةبخمسأعمالها قبل موعدها وجدول العامة الجمعية يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد
في المملكة العربية  االنتشارلدعوة في موقع السوق المالية وموقع الشركة اإلليكتروني وفي صحيفتين واسعتي نشر ا

  السعودية.

 الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة كافة المساهمين لحقوقهم  لوائحالنظام األساسي للشركة وكافة يتضمن ال
 النظامية.
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  مات والبيانات المالية وغير المالية وبشكل دوري للمساهمين لتمكينهم من ممارسة تقوم الشركة بتوفير كافة المعلو
ويتم تبليغ تلك  . حقوقهم على الوجه األكمل على أن تكون تلك المعلومات دقيقة وكافية وحديثة بتواقيت دورية

 .حسب لوائح اإلفصاح الصادرة من الهيئةاإلعالن وسائل المعلومات للمساهمين من خالل 

 عمل الشركة على تسهيل مشاركة أكبر عدد من المساهمين في الجمعيات ومن ذلك إختيار المكان والوقت المالئمين.ت 

  بأخذ الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها في جدول أعمال الجمعيات في اإلعتبار، يقوم مجلس اإلدارة
على  ركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول األعمال%( أو أكثر من أسهم الش2الذين يمتلكون ) للمساهمينويجوز 

 .أن تقدم تلك اإلضافات لرئيس المجلس بوقت كافي قبل إجتماع الجمعية أو إعتماد جدول األعمال

  للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء
لقانوني. وعلى مجلس اإلدارة أو المحاسب القانوني اإلجابة على أسئلة المساهمين بالقدر مجلس اإلدارة والمحاسب ا

 الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.

  إتخاذيجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من 
 قراراتهم.

  كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة  الجمعية العامة إجتماعمحضر  يجب تمكين المساهمين من اإلطالع على ،
 خالل )عشرة( أيام من تاريخ انعقاده. جتماعبنسخة من محضر اإل

  نتهائها.إيجب إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة فور 

 ع أي إجراء قد يؤدي إلى ، وعلى الشركة تجنب وض يعد التصويت حقًا أساسيًا للمساهم ال يمكن إلغاؤه بأي طريقة
 لمساهم لحقه في التصويت وتيسيره.، ويجب تسهيل ممارسة ا إعاقة استخدام حق التصويت

  والذي يستطيع المساهم من خالله منح عدد مساوي لألسهم الخاصة به  اإلعتياديتقوم الشركة بإتباع أسلوب التصويت
ختيار التصويت التراكمي عند التصويت إل أسلوب لىعلى أن تعمل الشركة بالتحول إ ترشيحهلكل عضو يرغب في 

 .عند توافر الظروف المالئمة للتطبيق وبما يخدم مصالح المساهمين أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة

  غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور  نآخر م مساهماً  –كتابة  –للمساهم أن يوكل عنه
 % من رأسمال الشركة2أن ال تزيد عدد األسهم في التوكيالت الصادرة لمساهم واحد عن على  العامةالجمعية  إجتماع

 .ما لم يكن التوكيل صادرًا من مساهم وأفراد أسرته

 مثل صناديق  –ية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم عتبار يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة اإل
، وكذلك اإلفصاح عن كيفية  سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنويةاإلفصاح عن  – ستثماراإل

 اتهم.إستثمار ممارسة الحقوق األساسية الخاصة بالتعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على 

 وذلك في  الشركةوضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين و بمجلس اإلدارة  يقوم
 .الجمعية العامة إجتماعإطالع المساهمين على هذه السياسة في  ويتم، تقرير مجلس اإلدارة لكل عام مالي

   تقر الجمعية العامة األرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح سواًء األرباح النقدية أو أسهم المنحة
 نعقاد الجمعية العامة.إت مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم لمالكي األسهم المسجلين بسجال
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 اإلفصاح والشفافية .4

 المبدأ األساسي 204

اإلفصاح الشامل والشفافية المطلقة هي سياسة اإلفصاح العامة في الشركة ضمن حدود مصلحة المساهمين وبما 
. تقوم الشركة بتوثيق متطلبات اإلفصاح يضر مصالح الشركةوبما ال  يتماشى مع األنظمة الحاكمة ألعمال الشركة

 والتقرير في كافة لوائحها الداخلية بحسب طبيعة المعلومة المراد اإلفصاح عنها واألطراف ذات العالقة.

 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 204

دارة الذي يرفق بالقوائم المالية باإلضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل واإلدراج بشأن محتويات تقرير مجلس اإل
 ، يجب أن يحتوي تقرير مجلس اإلدارة على اآلتي:  السنوية للشركة

واألحكام التي  هذه الالئحة والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق الماليةما تم تطبيقه من أحكام  .1
 لم تطبق وأسباب ذلك.

 ارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها.أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إد .2

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي:  .2

 عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو 

  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو 

 .عضو مجلس إدارة مستقل 

، ولجنة  وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة .2
 اتها.إجتماعمع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد واللجنة التنفيذية ،  والمكافآتالترشيحات 

 :حدهتفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من اآلتي كل على  .2

 .أعضاء مجلس اإلدارة 

 مدير ال، يضاف إليهم  والتعويضات من الشركة المكافآتن تلقوا أعلى مخمسة من كبار التنفيذيين م
 والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم. العام

حتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو إأي عقوبة أو جزاء أو قيد  .2
 قضائية أخرى.

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.  .2
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 مجلس اإلدارة .2

 المبدأ األساسي 202
ويضع  ، والتأهيل والخبرة الالزمة إلدارة أعمال الشركة بشكل فاعل بالكفاءة يجب أن يتسميرأس الشركة مجلس إدارة 

م العمل المالي واإلداري ي، وتنظ الضوابط الرقابية الداخليةتعزيز و  المخاطرإلدارة  المناسبة األنظمة والسياسات
ويكون مسئواًل عن نجاح الشركة بشكل ،  أهداف الشركة وتوجهها اإلستراتيجي بتحديد والتشغيلي. كما يقوم المجلس

 عام.

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة  202
 من أهم الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ما يأتي : 

  جية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومن ذلك :يات اإلستراتعتماد التوجهإ -1

 وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها  الرئيسةالتنفيذية جية الشاملة للشركة وخطط العمل يتوضع اإلسترا
 .بشكل دوري

 سترات قرار يتحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وا   السنوية .  التقارير الماليةجيتها وأهدافها المالية وا 
 التصرف بها.. وتملك األصول و اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة 
 .وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة 
  افي الشركة واعتماده والوظيفية التنظيميةالمراجعة الدورية للهياكل. 

 العام عليها ومن ذلك : واإلشرافوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية  -2

 ارض المحتملة لكل من أعضاء وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التع
 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها.

ساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذو العالقة .  وا 
 تقارير ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد ال في . بما التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية

 المالية.
 وذلك من خالل تحديد التصور العام عن  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر .

 .ووضع اإلجراءات الوقائية والتصحيحية الالزمة المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية
  .المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة 

بما ال يتعارض مع أحكام الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق  –ع نظام حوكمة خاص بالشركة وض -2
 ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.  واإلشراف العام على تطبيق مقتضيات الحوكمة – المالية
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جراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع ا -2 لتنفيذ وضع سياسات ومعايير وا 
 لها.  ةبعد إقرار الجمعية العام

 ما يلي :  على أن يشمل ذلكالعالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم  تنظيم -2

 خالل األنظمة واللوائح أو بعقود محددة  من. سواء المثبتة  حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح
رديها. كما تقوم بحفظ سرية المعلومات ألي والمحافظة على العالقات الجيدة مع جميع عمالئها ومو 

 من أصحاب المصالح.

  تفاقيات عمل تحدد وبدقة توثيق كافة التعامالت بين الشركة وأي أطراف خارجية من خالل عقود وا 
وواجباته بما ال يدع مجااًل للبس في تطبيق مقتضيات تلك العقود  وحقوقهمسؤولية كل طرف 

 واإلتفاقيات.
 لخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح بطريقة موضوعية وفي تسوية الشكاوي وا

 .قصر وقت ممكنأ
  بما في ذلك قواعد ومبادئ السلوك المهني واألخالقي في  السائدةالمهنية  المعايير واألعرافإتباع

 العمالء وأصحاب المصالح اآلخرين.  مع التعامل

 ية.جتماعمساهمة الشركة اإل 

لتزامها باإلفصاح عن إحترام الشركة لألنظمة واللوائح وا  اإلجراءات التي تضمن وضع السياسات و  -2
 المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح.

 مسؤوليات مجلس اإلدارة   302
 ختصاصات إمع مراعاة  لتحقيق ذلك جميع الصالحيات والسلطات الالزمةوله إدارة الشركة  اإلدارة يتولى مجلس

ن شكل لجانًا أو فوض جهات ال أو جمعية العامة . وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وا 
 . وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة. أفراد آخرين للقيام ببعض أعماله

 ييجب تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح في نظام الشركة األساس. 
 اإلدارةتكون قراراته مبنية على معلومات وافية من و .  هتماما  بمسؤولية وحسن نية وجدية و  مهامه يؤدي المجلس 

 التنفيذية أو أي مصدر موثوق آخر. 
  بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عمومًا وليس ما لتزام اإلعليه و جميع المساهمين  اإلدارةيمثل عضو مجلس

 يينه في مجلس اإلدارة.على تع صوتت يحقق مصالح المجموعة التي
  جراءات  التنفيذية لإلدارةالصالحيات التي يفوضها  اإلدارةيحدد مجلس القرار ومدة التفويض. كما يحدد  إتخاذ. وا 

التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات  اإلدارة. وترفع  الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها
 المفوضة.
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  التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة  اإلدارةيجب على مجلس
 . وتنفيذ ورش عمل تدريبية إذا لزم األمروالقانونية واإلدارية والتشغيلية الجوانب المالية 

  اإلدارةمجلس  وألعضاءمجلس بوجه عام اللجميع أعضاء  شؤون الشركةمعلومات وافية عن  اإلدارةيوفر مجلس 
 .على الشكل المطلوب لتنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهمغير ا

 تكوين مجلس اإلدارة     402
 أعضاء (2)عدد أعضاء مجلس اإلدارة يكون. 
 للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط أال تتجاوز ثالث  اإلدارةمجلس  تعين الجمعية العامة أعضاء

 سنوات.
 غير التنفيذيين. األعضاءمن  اإلدارةأعضاء مجلس  غالبيةون كي 
   يحظر . و العضو المنتدب والمدير العامتعيين يقوم المجلس باختيار رئيس مجلس اإلدارة من بين األعضاء و يتم

 الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
  أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. ين عن عضوينأال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقليجب . 
  عزل  األحوال . ويجوز للجمعية العامة في كل عضوية مجلس اإلدارة إنتهاءأن يبين نظام الشركة كيفية يجب

  اإلدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة على خالف ذلك.جميع أعضاء مجلس 
  إنتهاءحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق أعضوية  إنتهاءيجب على الشركة إخطار الهيئة والسوق عند 

 العضوية واألسباب التي دعت إلى ذلك.

 في  )مدرجة( يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة يجب التأكد بان عضو مجلس اإلدارة ال
 آن واحد.

 عمال الشركة أو التعامل في اإلدارة ال يعمل في أي نوع من اإلعمال المنافسة أل التأكد بأن عضو مجلس يجب
 .أي من فروع نشاطاتها إال بموافقة الجمعية العامة على وجه التحديد

 الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة   –ية عتبار ال يجوز للشخص ذي صفة اإل
  ختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة. إالتصويت على   –

 

 مجلس اإلدارة وجدول األعمال      اتإجتماع 202
  ات جتماعطالع بمسؤولياتهم. بما في ذلك التحضير إلمجلس اإلدارة تخصيص وقت كاٍف لإلعلى أعضاء

 . والحرص على حضورها. المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة
  مجلس اإلدارة  وعلى الرئيس أن يدعو.  رئيس المجلسبدعوة من  ات عادية منتظمةإجتماعيعقد مجلس اإلدارة

 ثنان من األعضاء.إطلب ذلك طارئ متى  إجتماعلعقد 
  إعداد جدول محدد  بمهمة بعد التشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارةيقوم

. ويرسل جدول األعمال مصحوبًا بالمستندات إلى األعضاء قبل  بالموضوعات التي ستعرض على المجلس
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اإلضافات ستماع وتثبيت تى يتاح لهم دراسة الموضوعات واإلستعداد الجيد لإلكاٍف ح بوقت جتماعاإل
 ات إن وجدت. جتماعاالعتراضات في محضر اإلو 
  عداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فيها عمليات التصويت التي إجتماعيجب على مجلس اإلدارة توثيق اته وا 

 إليها.تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الوصول 

 تعارض المصالح في مجلس اإلدارة      202
  أن تكون له مصلحة مباشرة  –بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة  –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة

. ويستثنى من ذلك األعمال التي تتم  بطريقة  أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة
 ا كان العضو صاحب العرض األفضل.المنافسة العامة إذ

  على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب
 .جتماع. ويثبت هذا التبليغ في محضر اإل الشركة

 ي القرار الذي يصدر في هذا الشأن فعلى شتراك في التصويت جوز للعضو ذي المصلحة الشخصية اإلال ي
 مجلس اإلدارة.  إجتماعالجمعية العامة أو 

  يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس
 . ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني. مصلحة شخصية فيها

  ي عمل من أأن يشترك في  –ية العامة يجدد كل سنة بغير ترخيص من الجمع –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة
ال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن  التي تزاوله. أو أن يتجر في أحد فروع النشاط  شأنه منافسة الشركة وا 

 .تعتبر العمليات التي يباشرها لحساب الخاص قد أجريت لحسابها
 عضاء مجلس إدارتها أو تضمن أي قرض يعقده أحد منهم مع ال يجوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع أل

 الغير. 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم      702
 الجمعية العامة العادية سنويًا وبما يتماشى  همكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم بناء على ما تقرر  دتتحد

 مع النظام األساسي للشركة.
 



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 الئحة حوكمة الشركة

 

 22 من 12 صفحة

 

 (..20ار رقم )اإلصد
 م2.22ديسمبر  22معتمد من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

  اإلدارةلجان مجلس  .2

 المبدأ األساسي 202
.  من اللجان لكي يتمكن من توجيه جهوده بفاعلية نحو إدارة الشركة بالصورة المثلى مناسباً  يشكل المجلس عدداً 

وينبغي على المجلس تحديد ما إذا كانت الصالحيات الممنوحة للجنة محددة بحيث تنظر في موضوعات معينة أم 
. ويجوز للمجلس تفويض صالحياته وسلطاته إلي لجانه ولكن  عن المجلسأنها مفوضة بالصالحيات للتصرف نيابة 
 ال يجوز للمجلس التنازل عن مسؤولياته. 

 االحكام والقواعد 202
  يشكل المجلس عددًا من اللجان للنظر في بعض المهمات الرئيسة خصوصًا المسائل التي ينبغي مناقشتها بصورة

 مستقلة. 
 تابعة لمجلس اإلدارة وفقًا إلجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد يجب أن يكون تشكيل اللجان ال

 والصالحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها. عملها مهمة اللجنة ومدة

 ختصاصات والصالحيات الممنوحة لكل لجنة متضمنة تحديد أدوارها ومسؤوليتها. والبد من يحدد المجلس اإل
 الصالحيات واالختصاصات وتحديثها بانتظام وفقًا لألعراف والممارسات المهنية المرعية .مراجعة هذه 

  التي قد ينتج عنها  تعيين عدد كاٍف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهماتيتم
.  صفقات األشخاص ذوي العالقة. مراجعة  مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية حاالت تعارض ،

 . وتحديد المكافآت.  . وتعيين المديرين التنفيذيين والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
  ات المجلس.إجتماعات اللجان ومناقشتها في إجتماعيجب مراجعة محاضر 
 .على المجلس متابعة أعمال اللجان وبشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال الموكولة إليها 

 



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 الئحة حوكمة الشركة

 

 22 من 12 صفحة

 

 (..20ار رقم )اإلصد
 م2.22ديسمبر  22معتمد من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

  لجنة المراجعة  .7

 المبدأ األساسي 207
.  في الشركة ونظام الحوكمة النظام المالي والرقابييشكل المجلس لجنة تسمى ) لجنة المراجعة ( لإلشراف على 

ن. وتقوم ون القانونيو يقوم بها مراجعو الشركة والمحاسبالتي  الداخلية والخارجية وتقييم كفاية وفعالية إجراءات المراجعة
جراءات إدارة  ككل نة أيضًا بتقييم ومراقبة بيئة الرقابة الداخلية بالشركةاللج بما في ذلك تحديد اإلخطار  المخاطروا 

بأعمال الشركة والتأكد من وجود اإلجراءات المخاطر المالية والتشغيلية ذات الصلة  للحد منومراقبتها وتقديم تقارير 
ة بوضع الضوابط التي تأكد إلتزام اإلدارة التنفيذية باألنظمة الداخلية كما تقوم اللجن المانعة والتصحيحية الالزمة

 .والخارجية الحاكمة ألعمالها بما فيها نظام الحوكمة

 األحكام والقواعد 207
  :االختيار والتشكيل -2

  لجنة  أعضاء ختيارإقواعد  –قتراح من مجلس اإلدارة إبناء على  –تصدر الجمعية العامة للشركة
 مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. و  المراجعة

  اإلدارةمستقلين عن  األقلمن ثالثة أعضاء على  من قبل مجلس اإلدارة تشكيل لجنة المراجعةيتم 
ويجوز تعيين أعضاء من خارج  ويكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية التنفيذية
 .المجلس

  اإلدارةوليس رئيسًا لمجلس  اإلدارةيكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا في مجلس. 
  رئيس وأعضاء لجنة المراجعة كل ثالث سنوات. نتخابإيعاد 

  :المسؤوليات العامة للجنة المراجعة -2

 وكفايتهاالمراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها أنشطة على  اإلشراف. 
 والتوصيات. التصحيحية دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات 
  وضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.دراسة نظام الرقابة الداخلية و 
  التأكد من استقالليتهم.و  أتعابهموفصلهم وتحديد  القانونيينبتعيين المحاسبين  لمجلس اإلدارةالتوصية 
  المراجعة التي يكلفون بها عتماد أي عمل خارج نطاق أعمال ا  متابعة أعمال المحاسبين القانونيين و

 . أثناء قيامهم بالمراجعة
  بداء ملحوظاتها عليهادراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني  . وا 

 .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها 
 ها. والتأكد من تطبيق دراسة خطة المراجعة الداخلية مع المراجع الداخلي العام 
  ورفع التوصيات والمقترحات بشأنهادراسة القوائم المالية ومراجعتها . 



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 الئحة حوكمة الشركة

 

 22 من 12 صفحة

 

 (..20ار رقم )اإلصد
 م2.22ديسمبر  22معتمد من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 . بداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها  دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وا 

  :المخاطرمهام اللجنة في إدارة  -3

  الالزمة مراقبة مخاطر األعمال التي تتعرض لها الشركة والرفع لمجلس اإلدارة بالتوصيات
 .واإلجراءات الوقائية والتصحيحية الالزمة

  المخاطرإسداء النصح وتقديم المساعدة لرؤساء الوحدات الوظيفية لتحديد وتقليل . 
 وذلكالمنفعة /دراسة قابلية الشركة للمخاطر بانتظام والذي يعتبر جزءًا ضروريًا من تحليل التكلفة 

جراءات الرقابة الداخلية في الشركةوتعزيز لتقوية  الموازنة التي ينبغي رصدهالتحديد    .بيئة وا 
  جراء التدريب الداخلي في مجاالت تسهيل عقد ورش العمل عن التحكم والتقييم الذاتي للمخاطر وا 

 المخاطر التشغيلية وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة. 

 : مراجعة اإللتزام والحوكمةمهام اللجنة في  -4

 ة وتأكيد توائمها مع المتطلبات النظامية.دراسة السياسات واللوائح الداخلي 
 لحدوث أي مخالفات التأكد من وجود الضوابط الرقابية المانعة. 

 .التأكد من توافر النظام الرقابي الداخلي على أعمال الشركة المالية واإلدارية والتشغيلية 

 

 ضوابط العمل 307
 ."الئحة أعمال لجنة المراجعة" دارةمجلس اإلتنجز اللجنة أعمالها من خالل الئحة معتمدة من قبل 



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 الئحة حوكمة الشركة

 

 22 من 19 صفحة

 

 (..20ار رقم )اإلصد
 م2.22ديسمبر  22معتمد من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

  لجنة الترشيحات والمكافآت  .8

 المبدأ األساسي 208
ختيار أعضاء مجلس يشكل المجلس لجنة تسمى ) لجنة الترشيحات والمكافآت ( لإلشراف  على عمليات ترشيح وا 

 .ووضع سياسات التعويضات والمكافآتفي الشركة  وكبار التنفيذييناإلدارة 

 كام والقواعداألح 208
 االختيار والتشكيل:  -2

 لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب  ختيار أعضاءإقواعد   اإلدارةمجلس  يصدر
 عمل اللجنة. 

 تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي :  -2

 شيح أي لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم تر  مراجعة الترشيحات
 .بالشرف واألمانةشخص سبق إدانته بجريمة مخلة 

  عداد وصف  اإلدارةالمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس وا 
. بما في ذلك تحديد الوقت الذي يخصصه  للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة

 العضو ألعمال المجلس.
  ورفع التوصيات في شأن التغييرات  واإلدارة التنفيذية العليا في الشركة مجلس اإلدارةمراجعة هيكل

 التي يمكن إجراؤها.
  قتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.ا  و مجلس التحديد جوانب الضعف والقوة في 
  ستقاللية األعضاء المستقلين. وعدم وجود أي تعارض مصالح.إالتأكد بشكل سنوي من 
  ويراعى عند  سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينوضع .

 استخدام معايير ترتبط باألداء.السياسات وضع تلك 

 ضوابط العمل 308
 ."الترشيحات والمكافآت"الئحة أعمال لجنة  مجلس اإلدارةتنجز اللجنة أعمالها من خالل الئحة معتمدة من قبل 

 



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 الئحة حوكمة الشركة

 

 22 من 21 صفحة

 

 (..20ار رقم )اإلصد
 م2.22ديسمبر  22معتمد من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

  لتنفيذيةاللجنة ا .9

 المبدأ األساسي 209
يشكل المجلس لجنة تسمى ) اللجنة التنفيذية ( لإلشراف على آليات تطبيق الخطة اإلستراتيجية وخطط العمل 

تخاذ القرارات التنفيذية في حدود صالحياتها  ومتابعة اإلنجاز التنفيذية وحل ما يستشكل من أمور على اإلدارة وا 
مهامها وتسريع عملية إتخاذ القرارات التفصيلية بما يتوائم مع اإلستراتيجية المعتمدة من  التنفيذية في الشركة لتسهيل

 المجلس.

 األحكام والقواعد 209
 ختيار والتشكيل: اإل -2

 ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. اللجنة التنفيذية  أعضاء ختيارإقواعد  مجلس اإلدارة  يصدر 

  العضو أشخاص من أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك  (2)يجب أن تشكل اللجنة التنفيذية من
العام  كبار التنفيذيين كالمدير ، في حال رأي رئيس اللجنة ذلك،ات اللجنةجتماعويدعى إل المنتدب
 .المالي وغيرهم ممن يكون حضورهم ضرورياً  والمدير

 عضاء.يرأس اللجنة أحد أعضاء المجلس ويمكن أن يكون رئيس المجلس أو من يفوضه من األ 

 ات اللجنة التنفيذية بالتشاور مع إجتماعجدول أعمال المواضيع التي ستعرض في  اللجنة رئيس يعد
 للشركة واألعضاء اآلخرين. العضو المنتدب

 ما يلي :  اللجنة التنفيذيةتشمل مهمات  -2

 .بداء الرأي لعرضها على المجلس  دراسة الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية والميزانيات وا 

 عة الميزانيات والتقديرات السنوية قبل عرضها على المجلس للموافقة.مراج 

  التي تتطلب إصدار قرارات  ذات األهمية العاليةدراسة وتقديم الموافقات المبدئية حول الموضوعات
 من قبل المجلس.

 العضو تخاذ القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحيات إ
 ستثمارات والمواردلك المسائل مواضيع لها عالقة باإلللشركة وقد تشمل ت تدب والمدير العامالمن

المعلومات والنفقات الرأسمالية والمشتريات وغيرها في الحدود المخولة  البشرية والتعويض وتقنية
 للجنة.

 ستثمارية للشركة ويشمل ذلك:ستثمار والسياسات اإلتحديد أهداف اإل 

 ستثمار وفقا للقيود النظامية المتبعة.وح بها لإلاألصول المسم 

 .تحديد أنواع األصول 



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 الئحة حوكمة الشركة

 

 22 من 21 صفحة

 

 (..20ار رقم )اإلصد
 م2.22ديسمبر  22معتمد من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 ستثمارات وبتحديد مستويات تحملألهداف طويلة المدى المتعلقة باإلالسياسات وا 
 .وخارجياً  ستثمار داخلياً تيار بين اإلخالمخاطر وتنوع األصول وعمالت اإلستثمار واإل

 والوصاية عليها. ستثمارتحديد طبيعة ترتيبات إدارة اإل 

 ية وتقييم أدائهم بشكل دوري.ستثمار تعيين مدراء وأمناء المحافظ اإل 

 .تحديد كيفية ومدى تكرار قياس تحليل األداء 

 ويمكن  ية المحددةستثمار حسب السياسة اإل ستثمارالموافقة على مختلف عمليات اإل ،
المدير  /للمدير العام للجنة التنفيذية تخويل صالحيات الموافقة في حدود مالية معينة

 نفراد وفقا لشروط التفويض الممنوح.إالمالي لممارستها إما بالتضامن أو على 

 ية للشركة بناء على تقييم األداء.ستثمار مراجعة ودراسة السياسة اإل 

 عن المنفذة وتقديم تقارير  ستثماراإل ستراتيجياتإلتحديد نجاح  ستثمارتقييم نتائج اإل
ية والمبادئ ستثمار لى المجلس والتأكد من التقيد بالسياسة اإلإ ستثمارنتائج اإل

 سترشادية الرئيسية.اإل

 ضوابط العمل 309
 ."اللجنة التنفيذية"الئحة أعمال  مجلس اإلدارةتنجز اللجنة أعمالها من خالل الئحة معتمدة من قبل 



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 الئحة حوكمة الشركة

 

 22 من 22 صفحة

 

 (..20ار رقم )اإلصد
 م2.22ديسمبر  22معتمد من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 التقيد والرقابة ..2
 لمستويات ليجب تبليغها بوضوح المتضمنة في هذه الوثيقة  دية الرئيسيةسترشابعد اعتماد المجلس للمبادئ اإل

هذه بالشركة وباإلضافة إلى ذلك يجب مراقبة تطبيق المبادئ واإلجراءات والتوصيات المشمولة في العليا اإلدارية 
 ومتابعة جميع حاالت عدم التقيد والمطابقة. الالئحة

  حوكمة الشركة، وعلى إدارة المراجعة بالئحة من تقيد الشركة  تخويل إدارة المراجعة الداخلية بالتأكدبيقوم المجلس
رير إلى المجلس على أساس سنوي بجميع المواضيع المتعلقة بتطبيق هذه المبادئ وأية حاالت  الداخلية تقديم تقا

في تقييم لعدم التقيد والمطابقة كما يمكن إلدارة المراجعة الداخلية االستعانة بخبراء من خارج الشركة للمساعدة 
 مستوى التقيد.

  كما يجب العمل على إجراء مراجعة خاصة من قبل المحاسبين القانونيين للشركة إلعطاء المجلس تأكيد مستقل
 حوكمة الشركة.الئحة بنجاح تطبيق 



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 الئحة حوكمة الشركة

 

 22 من 22 صفحة

 

 (..20ار رقم )اإلصد
 م2.22ديسمبر  22معتمد من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 الوثيقةنموذج تعديل/تحديث  –ملحق )أ( 
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