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 علومات الوثيقةم .1

 التعديالت على الوثيقة

 طبيعة التعديل رقم اإلصدار بواسطة التاريخ

 من الوثيقة اإلصدار الثالثإنشاء  7011 أمير عبدهللا حسن سالم م2113يوليو  18
 

 

 مراجعة الوثيقة

 مالحظات المنصب بواسطة التاريخ

 من الوثيقة اإلصدار الثالثمراجعة  الرئيس التنفيذي المالك بن صالح رياض م2113 يوليو 13

 من الوثيقة اإلصدار الثالثمراجعة  دبالعضو المنت سلطان بن محمد الحديثي م2113 يوليو 13
 

 إعتماد الوثيقة

 التاريخ الجهة االسم

 م2113×× ××  ساسكو مجلس اإلدارة

 حفظ الوثيقة

 مالحظات عدد النسخ بواسطة المكان

 + نسخة ورقية كترونيةنسخة إل 1 أمين سر مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة

 ةكترونينسخة إل 1 مدير القطاع المالية قطاع

 ترونيةنسخة إلك 1 مدير اإلدارة المراجعة الداخليةإدارة 
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 المصطلحات العامة .0
 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:
بالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات النظام الداخلي الحاكم للعمليات المتعلقة  النظام الداخلي:

 .(ساسكو)
 .الشركةليات في ئوالمسصاحب الصالحية المحدد في دليل الصالحيات و 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

 باإلستقاللية التامة في مركزه وقراراته.عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع  :العضو المستقل
 األعمال في ويشارك للشركة فيذيةنالت اإلدارة في متفرغا   يكون الذي اإلدارة سمجل عضو :التنفيذيالعضو 

 .لها اليومية
 وال يشارك في األعمال اليومية لها. عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا  إلدارة الشركة :العضو غير التنفيذي
 .والزوجة واألوالد القصرالزوج  :أقرباء الدرجة األولى

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

بعدد األسهم  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  التي يملكها

 المرشحين دون تكرار لهذه األصوات.
 المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليها. :مساهمو األقلية

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

 من مصطلحات غير معرفة. 
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 الئحة حوكمة الشركة .3

 الغرض 103
الشركة  قيادةالئحة حوكمة الشركة" هو بيان القواعد والمعايير والضوابط لإن الغرض من تطوير وثيقة "

 بين المختلفة العالقات ظيمنلت آليات على تشتملل وتوجيهها (سكوسا)السعودية لخدمات السيارات والمعدات 
 خاصة وإجراءات قواعد بوضع وذلك ، المصالح وأصحاب والمساهمين فيذييننالت والمديرين اإلدارة سمجل
 المساهمين حقوق حماية بغرض عليها والمصداقية الشفافية طابع وإضفاء القرارات اتخاذ عملية لتسهيل
 .والشفافية افسيةنوالت العدالة وتحقيق لحالمصا وأصحاب

 األهداف 003
 إلى تحقيق ما يلي: تهدف الئحة الحوكمة

 .بيان قواعد ومعايير إدارة الشركة لكافة األطراف الداخلية والخارجية 
 .ضمان اإلستمرارية في تطبيق المعايير وخلق إجراءات رقابية لتأكيد اإللتزام بها 
  ى أساس واضح ووفقا  لمبدأ الشفافية الكاملة.عل والعملتعزيز اإلنتاجية 
 حقوقهم ممارسة وتيسير الشركة في المساهمين دور تفعيل. 
 .حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح 
 ولياتهمائومس فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل اتاختصاص بيان. 
 الشركة في القرار اتخاذ آليات لتعزيز كفاءتها وتطوير واللجان اإلدارة سمجل دور تفعيل. 
 .تحقيق مستوى اإلفصاح المالئم 
 المصالح تعارض حاالت مع للتعامل ومتوازنة فعالة أدوات توفير. 
 الشركة في للعاملين والمساءلة الرقابة آليات تعزيز. 

 

 اإلعتماد 303
 الشركة.المعتمد في  لياتئووالمسمن قبل صاحب الصالحية وفقا  لدليل الصالحيات  الوثيقةيتم إعتماد 

 

 الوثيقةالتعديل على  403
من خالل طلب تعديل ناشئ من الوحدة )الوحدات( التنظيمية الطالبة للتعديل بعد أن يتم  الوثيقةيتم التعديل على 

 المعتمد في الشركة. لياتئووالمسإعتماد التعديل من قبل صاحب الصالحية وفقا  لدليل الصالحيات 

 إجراءات التعديل 10403

 الوثيقةذج "طلب تعديل يعبئ نمو( وفقا  للنموذج رقم "CGM-001 من قبل )( المرفق بالملحق رقم )أ
 رئيس/مدير الوحدة التنظيمية طالبة التعديل.

  للمراجعة وإبداء المالحظات بالتنسيق مع المسئول القانوني في  ختصا االلصاحب يرسل النموذج
 الشركة.

  الموافقة المبدئية.للمراجعة و للرئيس التنفيذييرسل النموذج 
  للعرض على مجلس اإلدارةللمراجعة والموافقة  للعضو المنتدبيرسل النموذج. 
  بتحديث الوثيقة صاحب الصالحيةيقوم ،  موافقة المجلسعند. 
  لألطراف ذوي العالقة. بعد التعديل الوثيقةيتم نشر 

 وضمان الفاعلية بدء التطبيق 503
عتمادها من مجلس اإلدارة وينبغي مراجعتها من قبل لجنة المراجعة بعد إيخ ا  من تارإعتبارتطبق هذه الالئحة 

، إذا لم يحدث في غضون ذلك تغييرات في سياسة الشركة تتطلب مراجعة  ثالثة سنوات من تاريخ اعتمادها
اسة الشركة الالئحة وتعديلها. وعلى إدارة المراجعة الداخلية إخطار لجنة المراجعة بأية تغييرات قد تستجد في سي

 أو أية تغييرات نظامية أخرى تستلزم مراجعة محتويات هذه الوثيقة.

 وإدارة التعارض نطاق الالئحة 603
الشركة في حوكمة ال األساسية لتطبيقية الرئيسة والمعايير والمبادئ سترشادالخطوط اال الالئحةتحدد هذه 

نظام الالئحة بما ال يتعارض مع عقد التأسيس و وتطبق بنود . (ساسكو)السعودية لخدمات السيارات والمعدات 
 واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال الشركة. الشركة األساس

 المراجع 703
  الحقة عليه وأي تعديالت (ساسكو)للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات النظام األساسي. 
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 ( 2113-16-8بموجب القرار رقم ) الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
 وأي تعديالت الحقة عليه. م17/12/2113هـ الموافق 16/15/1478وتاريخ 

 /هـ وأي تعديالت الحقة عليه.28/11/1473وتاريخ  7نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

 توزيع الوثيقة والسرية 003
ذو عالقة" باإلضافة إلى الجهات المشرفة على أعمال الشركة "أطراف  التنفيذية في الشركةالعليا تعتبر اإلدارة 

كافة األطراف ذوي العالقة سواء من خالل الوسائل الوثيقة ل إتاحةمثل هيئة السوق المالية ولهذا الغرض يتم 
رية وال أو وضعه على الشبكة الداخلية للشركة. هذا وتعتبر الوثيقة من الوثائق الداخلية الس اإللكترونيةالورقية أو 

 بدون الحصول على إذن خطي من صاحب الصالحية. عالقةذي ا لطرف غير يجوز نشرها أو أي جزء منه
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 حقوق المساهمين  .4

 المبدأ األساسي 104
بكافة التطورات الرئيسية  قوق المشروعة للمساهمين وإطالعهم بشكل مستمر وآنيالشركة بحماية جميع الحتقوم 

كافة الدورية وحث وتشجيع مشاركة  ة والتشغيليةل تقديم تقارير األداء الماليالمستجدة في الشركة من خال
 .ات الجمعية العامةاجتماعفي مداوالت  الشركةمساهمي 

 بين التمييز بينهم ، وعدم والمساواة العدالة يضمن بما المساهمين حقوق حماية على يلتزم مجلس اإلدارة بالعملو
 .عليهم حق أي حجب وعدم ألسهم ،ا لذات فئة المالكين المساهمين
يتضمن نظام الشركة األساس وكافة اللوائح الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة كافة المساهمين كما 

 لحقوقهم النظامية.

 الحقوق المرتبطة باألسهم 004
 :تثبت للمساهمين جميع الحقوق المرتبطة بالسهم ، وبوجه خا  ما يلي 

o  نقدا  أو بإصدار أسهم. نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعهاالحق في الحصول على 
o .الحق في الحصول على نسبة مساهمتهم في موجودات الشركة عند التصفية 
o .حق حضور جمعيات المساهمين العامة والخاصة واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها 
o التنفيذية. ولوائحها المالية لسوقا ونظام الشركات نظام أحكام وفق أسهمه في حق التصرف 
o  حق اإلستفسار وطلب معلومات بما ال يضر مصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق المالية

 ولوائحه التنفيذية.
o .حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس 
o نظام في الواردة والقيود الشروط قوف والخاصة العامة المساهمين قرارات جمعيات ببطالن الطعن 

 األساس. ونظام الشركة الشركات
o الشركة بما ال يتعارض مع نظام نقدية حصص مقابل تصدر التي الجديدة باألسهم اإلكتتاب أولوية 

 األساس.
o الشركة. في المساهمين سجل في أسهمه حق تقييد 
o  حال عدم نشرهما في موقع الشركة الحق في طلب نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي في

 اإللكتروني.
o .الحق في ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وإنتخابهم 

 حصول المساهم على المعلومات 304
  يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من تزويد المساهمين بتقارير األداء المالية والتشغيلية الدورية التي تعكس الواقع الفعلي

 لشئون الشركة ونتائج أعمالها.
  تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات والبيانات المالية وغير المالية وبشكل دوري للمساهمين لتمكينهم من ممارسة

. ويتم تبليغ تلك  حقوقهم على الوجه األكمل على أن تكون تلك المعلومات دقيقة وكافية وحديثة بتواقيت دورية
 ئح اإلفصاح الصادرة من الهيئة.المعلومات للمساهمين من خالل وسائل اإلعالن حسب لوا



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )
 الئحة حوكمة الشركة

 

 73 من 8 صفحة
 

 (..30اإلصدار رقم )

 م0/0.17./31ارة بتاريخ معتمد من مجلس اإلد
 

 التواصل مع المساهمين 404
  يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنيا  على الفهم المشترك لألهداف

 .االستراتيجية للشركة ومصالحها
 مساهمين يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على آراء ال

 ومناقشتها معهم.
  ال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن

عضوا  في مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقا  
 ي يجيزها مجلس اإلدارة.اتها أو في الحدود واألوضاع التختصاصال

 إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 504
 نشر اإلدارة عند مجلس لعضوية المرشحين عن معلومات للسوق المالية اإللكتروني الموقع في الشركة تعلن 

 المرشحين وصفا  لخبرات المعلومات تلك تتضمن أن على العامة ، الجمعية إلنعقاد الدعوة توجيه أو
 المعلومات هذه من نسخة باإلضافة إلى توفير والحالية ، السابقة وعضوياتهم ووظائفهم مومهاراته ومؤهالتهم

 اإللكتروني. وموقعها الرئيسي مركزها في
  تقوم الشركة بإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية

 العامة.
 لمرشحين لعضوية مجلس اإلدارة المعلن عنهم.يقتصر التصويت في الجمعية العامة على ا 

 الحصول على األرباح 604
  ، يستحق المساهم حصته من األرباح وفقا  لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين

،  أو قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية ، ويبين القرار تاريخ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع
 وذلك وفقا  للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة من الجهات المنظمة.

 الجمعية العامة اجتماعالمرتبطة ب الحقوق 704
 يلي بما العادية غير العامة الجمعية تختص: 

o الشركات نظام أحكام بما ال يتعارض مع األساس الشركة نظام تعديل. 
o يةتنفيذال ولوائحه الشركات نظام في المقررة األوضاع وفق الشركة مال رأس زيادة. 
o األوضاع مالية ، وفق بخسائر ُمنيت إذا أو الشركة زيادته عن حاجة حال في الشركة مال رأس تخفيض 

 .يةتنفيذال ولوائحه الشركات نظام في المقررة
o للشركة وتخصيصه لغرض معين والتصرف فيه. إتفاقي إحتياطي تكوين تقرير 
o األساس نظامها في المعين األجل قبل حلها وأ الشركة إستمرار تقرير. 
o الشركة أسهم شراء عملية عل الموافقة. 
o األسهم الممتازة تحويل أو ممتازة أسهم إلى عادية أسهم تحويل أو شرائها إقرار أو ممتازة أسهم إصدار 

من  درةالصا واإلجراءات التنظيمية للضوابط ووفقا   األساس الشركة لنظام وفقا   وذلك ، عادية إلى
 .الجهات المختصة

o التي لعدد األسهم ىاألقص الحد وبيان أسهم ، إلى للتحويل قابلة تمويلية صكوك أو دين أدوات إصدار 
 .الصكوك أو األدوات تلك مقابل إصدارها يجوز

o والشركات التابعة الشركة في للعاملين منها جزء أو المال رأس زيادة عند المصدرة األسهم تخصيص 
 .ذلك من أي أو ، بعضها أو

o أو إعطاء نقدية حصص مقابل المال سرأ بزيادة اإلكتتاب في للمساهمين األولوية بحق العمل وقف 
وبما ال يتعارض مع نظام  ، الشركة لمصلحة مناسبة تراها التي الحاالت في المساهمين لغير األولوية

 الشركة األساس.
 ىعل ، العادية العامة الجمعية اتاختصاص في داخلة قرارات تصدر أن العادية غير العامة للجمعية يجوزو
 المطلقة باألغلبية المحددة العادية العامة الجمعية قرارات إصدار لشروط وفقا   القرارات تلك تصدر أن

 .جتماعاال في الممثلة لألسهم
 
  ، لشركة وبخاصة بجميع شئون ا العادية العامة الجمعية تختصعدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية

 :يلي ما
o وعزلهم اإلدارة مجلس أعضاء تعيين. 
o التي األعمال والعقود في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة اإلدارة مجلس لعضو يكون أن في الترخيص 

 .التنفيذية ولوائحه الشركات نظام أحكام وفق وذلك الشركة ، لحساب تتم
o ينافس الشركة أن أو الشركة ، منافسة نهشأ من عمل أي في اإلدارة مجلس عضو بإشتراك الترخيص 

 .ولوائحه التنفيذية الشركات نظام أحكام وفق وذلك تزاوله ، الذي النشاط فروع أحد في
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o ذات واألنظمة األخرى التنفيذية ولوائحه الشركات نظام بأحكام اإلدارة مجلس أعضاء إلتزام مراقبة 
 تدبير إساءتهم أو لتلك األحكام مخالفتهم عن ينشأ ضرر أي وفحص ، األساس الشركة ونظام العالقة
 لنظام وفقا   الشأن هذا في مناسبا   ما تراه اتخاذو ذلك ، عل المترتبة المسئولية وتحديد ،الشركة أمور

 .التنفيذية ولوائحه الشركات
o التنفيذية ولوائحه الشركات نظام ألحكام وفقا   المراجعة لجنة تشكيل. 
o للشركة يةالمال القوائم ىعل الموافقة. 
o اإلدارة مجلس تقرير ىعل الموافقة. 
o الصافية األرباح توزيع طريقة بشأن اإلدارة مجلس إقتراحات في البت. 
o ىعل والموافقة ، وتغييرهم ، همنتعيي وإعادة ، مكافآتهم وتحديد ، الشركة حسابات مراجعي تعيين 

 .تقاريرهم
o أي وفي ، لمهامهم أدائهم في الشركة اباتحس مراجعي من تقع التي واألخطاء المخالفات في ظرنال 

 لهم الشركة إدارة أو اإلدارة سمجل بتمكين تتعلق – الشركة حسابات مراجعو بها يُخطرها – صعوبات
 ، مهامهم ألداء الالزمة اتيضاحواال والبيانات الوثائق من وغيرها والسجالت الدفاتر ىعل االطالع من
 .أنالش هذا في اسبا  نم تراه ما اتخاذو

o وتقرير ، المدفوع الشركة مال سرأ من (%77بلغ ) ما ىمت ظاميالن الشركة حتياطيإ يبنتج وقف 
 فيها الشركة تحقق ال التي المالية واتنالس في الشركة مساهمي ىعل سبةالن هذه منه جاوز ما توزيع
 .صافية أرباحا  

o هذا استخدام يكون أن ىعل ، معين لغرض هتخصيص عدم حال في للشركة تفاقياإل حتياطياإل استخدام 
 .المساهمين أو الشركةى عل فعنلبا تعود التي هاألوج وفي اإلدارة سمجل من قتراحإ ىعل اء  نب حتياطياإل

o فيها والتصرف ، االتفاقي حتياطيواإل ظامينال حتياطياإل بخالف ، للشركة أخرى حتياطياتإ تكوين. 
o ما لمعاونة أو الشركة لعاملي يةاجتماع مؤسسات اءإلنش للشركة الصافية األرباح من مبالغ قتطاعإ 

 .الشركات نظاموذلك بما ال يتعارض مع  ، المؤسسات هذه من قائما   يكون
o ثنيإ خالل صفقات عدة أم واحدة صفقة في سواء ، الشركة أصول من (%51) من أكثر بيع عل الموافقة 

 اتاختصاص ضمن يدخل ما األصول تلك بيع تضمن حال وفي ، بيع صفقة أول تاريخ من شهرا   عشر
 .ذلك ىعل العادية غير العامة الجمعية موافقة عل الحصول فيجب ، العادية غير العامة الجمعية

  ، تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة ووفقا  لألوضاع المنصو  عليها في نظام الشركة األساس
إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو عدد من  جتماعلال ويجب على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة

 ( من رأس المال على األقل. %5المساهمين تمثل ملكيتهم )
 عقد الجمعية العامة مرة على األقل في السنة خالل الستة األشهر التالية إلنتهاء السنة المالية للشركة.نت 
 قل ويتم بعشرة أيام على األها قبل موعدها يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد الجمعية العامة وجدول أعمال

ع في المنطقة التي نشر الدعوة في موقع السوق المالية وموقع الشركة اإللكتروني وفي  صحيفة يومية توز 
يكون فيها مركز الشركة الرئيس ، ويجوز للشركة توجيه الدعوة إلنعقاد الجمعيات العامة والخاصة 

 الحديثة.مساهميها عن طريق وسائل التقنية ل
 الجمعية إنعقاد وموعد اإلعالن نشر بين ما الفترة خالل العامة الجمعية أعمال جدول تعديل للشركة يجوز 

عن ذلك بموقع السوق المالية وموقع الشركة اإللكتروني وفي صحيفة يومية  الشركة تعلن أن على العامة،
ع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس  .توز 

 عقد ويجوز .العامة  الجمعية اتاجتماع في والتصويت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساهمين يتاح نأ يجب 
 بواسطة قراراتها ىوالتصويت عل مداوالتها في المساهم وإشتراك للمساهمين العامة الجمعيات اتاجتماع
 .الجهات المنظمة ظيمية الصادرة مننالت واإلجراءات للضوابط وفقا   وذلك الحديثة ، يةنالتق وسائل

 ذلك ومن الجمعية العامة ، اجتماع في المساهمين من عدد أكبر مشاركة تيسير ىعل اإلدارة مجلس يعمل 
 .المالئمين والوقت المكان إختيار

 قبل الشركة الرئيس مركز في الحضور في الراغبين المساهمين بيانات تسجيل من التحقق الشركة على 
 ية.الجمع إلنعقاد المحدد الوقت

 يرغب الموضوعات التي اإلعتبار في يأخذ أن العامة الجمعية أعمال جدول إعداد عند اإلدارة مجلس على 
 إضافة الشركة أسهم األقل من على (%5نسبة ) يملكون الذين للمساهمين ويجوز. إدراجها  في المساهمون
 .إعداده عند العامة الجمعية أعمال جدول إلى أكثر أو موضوع

 بند في الجمعية العامة أعمال جدول على المدرجة الموضوعات من موضوع كل إفراد إلدارةا مجلس على 
 التي والعقود األعمال وعدم وضع واحد ، بند تحت جوهريا   المختلفة الموضوعات بين الجمع وعدم ،مستقل
 يتتصو عل الحصول لغرض ضمن بند واحد فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة المجلس ألعضاء يكون

 .ككل دنالب ىعل المساهمين
 الدعوة نشر عند – للسوق اإللكتروني والموقع للشركة اإللكتروني الموقع خالل من للمساهمين يتاح أن يجب 

 وبخاصة ، العامة الجمعية أعمال جدول ودنبب المتعلقة المعلومات ىعل الحصول – العامة الجمعية نعقادإل
 قرار اتخاذ من همنلتمكي وذلك المراجعة ةلجن وتقرير المالية والقوائم الحسابات ومراجع اإلدارة سمجل تقرير
 .العامة الجمعية أعمال جدول تعديل حال في المعلومات تلك تحديث الشركة ىوعل. بشأنها سمدرو
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 سمجل ينتدبه من أو هغياب دنع هنائب أو اإلدارة سمجل سرئي للمساهمين العامة الجمعيات اتاجتماع سرأي 
 .هونائب اإلدارة سمجل سرئي غياب حال في لذلك أعضائه بين نم اإلدارة

 الجمعية اتاجتماع في والتصويت الفعالة للمشاركة للمساهمين الفرصة بإتاحة المساهمين جمعية سرئي يلتزم 
 ويجب. التصويت حق استخدام أو الجمعيات حضور إعاقة إلى يؤدي إجراء أي وضع بنوتج ، العامة
 .التصويت وإجراءات اتجتماعاال تلك عمل تحكم التي واعدبالق علما   إحاطتهم

 إلى بشأنها األسئلة هوتوجي العامة الجمعية أعمال جدول في المدرجة الموضوعات اقشةنم حق للمساهمين 
 مصلحة يعّرض ال الذي بالقدر األسئلة هذه عن اإلجابة ويجب.  الحسابات ومراجع اإلدارة سمجل أعضاء
 .للضرر الشركة

 الهيئة تزويد الشركةى عل ويتعين ، العامة الجمعية اجتماع محضر عل االطالع من المساهمين مكينت يجب 
 .جتماعاال عقد تاريخ من أيام عشرة خالل منه سخةنب
 الجمعية تائجنب –الهيئة تحددها التي للضوابط وفقا   – والسوق الهيئة وإشعار للجمهور اإلعالن الشركة ىعل 

 .نتهائهاإ فور العامة
  مثل  –يجب على المستثمرين من األشخا  ذوي الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم

اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية ، وكذلك  –صناديق اإلستثمار 
حقوق األساسية اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة ال

 الخاصة بإستثماراتهم.
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 . مجلس اإلدارة5

 المبدأ األساسي 105
يرأس الشركة مجلس إدارة يجب أن يتسم بالكفاءة والتأهيل والخبرة الالزمة إلدارة أعمال الشركة بشكل فاعل ، 

تنظيم العمل المالي ويضع األنظمة والسياسات المناسبة إلدارة المخاطر وتعزيز الضوابط الرقابية الداخلية ، و
واإلداري والتشغيلي. كما يقوم المجلس بتحديد أهداف الشركة وتوجهها اإلستراتيجي ، ويكون مسئوال  عن نجاح 

 الشركة بشكل عام.

 تكوين مجلس اإلدارة     005
 .يكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة وفقا  لما ينص عليه نظام الشركة األساس 
 دارة من األعضاء غير التنفيذيين.يكون غالبية أعضاء مجلس اإل 
 .يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين ، أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر 

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة     305
 بشرط أال  األساس تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة المنصو  عليها في نظام الشركة

 ث سنوات.تتجاوز ثال
 ن عضو مجلس اإلدارة ال يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة أيجب التأكد ب

 في السوق في آن واحد.
 فات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من صيجب على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة و

وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم  –أيهما أقرب  –تاريخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم 
 خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيرات.

  إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوا  مؤقتا  في المركز الشاغر بحسب
ذلك خالل خمسة الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس ، مع إشعار الهيئة ب

أيام عمل من تاريخ التعيين ، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل 
 العضو الجديد مدة سلفه.

 شروط عضوية مجلس اإلدارة     405
 ارة يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمه

واإلستقالل التام ، بما يمك نه من ممارسة مهامه بكفاءة وإقتدار ، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصو  
 ما يلي:

o .القدرة على القيادة 
o .الكفاءة 
o .القدرة على التوجيه 
o .المعرفة المالية 
o .اللياقة الصحية 
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 إنتهاء عضوية مجلس اإلدارة     505
 ة إنتهاء عضوية مجلس اإلدارة ، ويجوز للجمعية العامة العادية في كل يجب أن يبين نظام الشركة كيفي

األحوال عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم دون إخالل بحق من ُعزل في التعويض إذا وقع العزل 
 لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.

  ضوية من يتغيب من أعضائه عن إنهاء ع –بناء  على توصية من مجلس اإلدارة  –يجوز للجمعية العامة
 . ات متتالية للمجلس دون عذر مشروعاجتماعحضور ثالثة 

  يجب على الشركة إخطار الهيئة والسوق عند إنتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق إنتهاء
 العضوية واألسباب التي دعت إلى ذلك.

 لى أداء الشركة ، فعليه تقديم بيان مكتوب إلى إذا إستقال عضو مجلس اإلدارة ، وكانت لديه ملحوظات ع
 رئيس مجلس اإلدارة ، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة.

 اإلستقاللية     605
  القرارات والتصويت على آرائه وإبداء مهامه ممارسة ىعل قادرا   لمستقل يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة 

 مصالح تحقيق في التي تُسهم السليمة القرارات اتخاذ على اإلدارة مجلس يُعين بما وحياد ، بموضوعية
 .الشركة

 أو عالقات وجود عدم من والتأكد العضو ستقاللإ تحقق لمدى ويا  نس تقييما   يجري أن اإلدارةس مجل ىلع 
 فيه. تؤثر أن يمكن أو تؤثر ظروف
 :يلي ما – الحصر ال المثال سبيل عل – المستقل اإلدارةمجلس  عضو في توافره الالزم ستقاللاإل مع يتنافى

o  من أخرى شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أكثر أو المائة في خمسة هنسبت لما مالكا   يكون نأ 
 .سبةالن هذه يملك من مع قرابة صلةله  أو مجموعتها

o  أو شركةال أسهم من أكثر أو المائة في خمسة هنسبت ما يملك عتباريةإ صفة ذي لشخص ممثال   يكون نأ 
 .مجموعتها من أخرى شركة أسهم من

o من أخرى شركة في أو الشركة في اإلدارةمجلس  أعضاء من أي مع قرابة صلةه ل تكون  أن 
 .مجموعتها

o  مجموعتها من أخرى شركة في أو الشركة فينفيذيين الت كبار من أي مع قرابة صلةله  تكونأن. 
o دارتهامجلس إ لعضوية المرشح الشركة عةمجمو من أخرى شركة في إدارةمجلس  عضو يكون نأ. 
o شركة أو معها متعامل طرف أي أو الشركة لدى الماضيين العامين خالل موظفا   يعمل كان أو يعمل نأ 

 لدى سيطرة لحصص مالكا   يكون أن أو ، الموّردين وكبار الحسابات كمراجعي ، مجموعتها من أخرى
 .الماضيين العامين خالل األطراف تلك من أي

o  الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة صلحةله  تكون أن. 
o لجانه. من أي أو إلدارةمجلس ا عضوية مكافأة ىعل عالوة الشركة من مالية بالغيتقاضى م أن 
o تزاوله الشركة. الذي شاطنال فروع أحد في يتجر أن أو ، لشركةشأنه منافسة ا من عمل في يشترك أن 
o مجلس إدارة الشركة. عضوية فيأو منفصلة  تصلةأمضى ما يزيد على تسع سنوات م قد يكون أن 

 مجلس اإلدارة   ةمسئولي 705
  لشركة وكل ما من شأنه ايمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين ، وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة

 صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.
 لجانا  أو فوض جهات أو أفراد آخرين  لس إدارة الشركة المسئولية عن أعمالها وإن فوضتقع على عاتق مج

إصدار تفويض عام أو غير محدد ال يجوز لمجلس اإلدارة ،  اته ، وفي جميع األحوالاختصاصللقيام ببعض 
 المدة.

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة  005
 : يليمن أهم الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ما 

على تنفيذها  واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف واالستراتيجيات والسياسات الخطط وضع .1
 ومن ذلك: الالزمة لتحقيقها ،  والمالية البشرية الموارد توافر من والتأكد دوري ، بشكل ومراجعتها

 خاطر وضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل التنفيذية الرئيسة وسياسة إدارة الم

 ومراجعتها بشكل دوري.

  الموازنات تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وإستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار

 . التقديرية بأنواعها

 وتملك األصول والتصرف بها. اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ، 

 الشركة. وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في 

 .المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها 
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 ومن ذلك : ، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها .2
  لكل من أعضاء مجلس الفعلية والمحتملة  تعارض المصالح لمعالجة حاالتوضع سياسة مكتوبة

أصول الشركة ومرافقها،  استخدامويشمل ذلك إساءة ، همين اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمسا
 وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخا  ذو العالقة .

  التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير
 المالية.

 رة المخاطر ، وذلك من خالل تحديد التصور إداقياس والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة ل
العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية ووضع اإلجراءات الوقائية 

 والتصحيحية الالزمة.
  .المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة 

عن مجلس الحوكمة الصادرة بما ال يتعارض مع أحكام الئحة  –بالشركة  خا وضع نظام حوكمة  .7
واإلشراف العام على تطبيق مقتضيات الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته  – هيئة السوق المالية إدارة

 وتعديله عند الحاجة. 
وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع  .4

 التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. 
من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم على أن يشمل  سة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالحوضع سيا .5

  : ذلك ما يلي
  حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح ، سواء المثبتة من خالل األنظمة واللوائح أو بعقود

محددة والمحافظة على العالقات الجيدة مع جميع عمالئها ومورديها، كما تقوم بحفظ سرية 

 علومات ألي من أصحاب المصالح.الم

  توثيق كافة التعامالت بين الشركة وأي أطراف خارجية من خالل عقود وإتفاقيات عمل تحدد

وبدقة مسئولية كل طرف وحقوقه وواجباته بما ال يدع مجاال  للبس في تطبيق مقتضيات تلك 

 العقود واإلتفاقيات.

 كة وأصحاب المصالح بطريقة موضوعية وفي تسوية الشكاوي والخالفات التي قد تنشأ بين الشر

 أقصر وقت ممكن.

  إتباع المعايير واألعراف المهنية السائدة بما في ذلك قواعد ومبادئ السلوك المهني واألخالقي

 في التعامل مع العمالء وأصحاب المصالح اآلخرين. 
 ية.جتماعمساهمة الشركة اال 

 باإلفصاح عن والتزامها واللوائح باألنظمة كةالشر تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات وضع .6
 .ية بهاتنفيذال اإلدارة تقيد من والتحقق المصالح ، وأصحاب للمساهمين الجوهرية المعلومات

 .الغير مع واالئتمانية المالية وعالقاتها النقدية ، وتدفقاتها الشركة ، مالية إدارة ىعل اإلشراف .3
 :يلي ما حيال يراه بما العادية غير العامة للجمعية االقتراح .8

 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. .أ
 حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير إستمرارها. .ب

 :يلي ما حيال يراه بما العادية العامة للجمعية االقتراح .9
 ديةغير العا العامة الجمعية قبل تكوينه من حال في للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام .ج

 .معين لغرض تخصيصه وعدم
 .للشركة إضافية مالية مخصصات أو احتياطيات تكوين .د
 .الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة .ه

 .نشرها قبل وإعتمادها للشركة والسنوية األولية المالية القوائم إعداد .11
 .نشره قبل واعتماده اإلدارةمجلس  تقرير إعداد .11
عمل  ونظم سياسات وفق وذلك عنها اإلفصاح لواجبا والمعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان .12

 .بها المعمول والشفافية اإلفصاح
 المختلفة األنشطة أوجه ىعل ودوري مستمر بشكل طالعاإل للمساهمين تتيح فعالة تصالقنوات إ إرساء .17

 .جوهرية تطورات وأي للشركة
 وصالحياتها للجنةا مدة فيها يحد د بقراراتمنبثقة عن مجلس اإلدارة  متخصصة لجان تشكيل .14

 وتحديد األعضاء تسمية التشكيل قرار يتضمن أن على ،المجلس عليها  رقابة وكيفية، لياتهائوومس
 .وأعضائها اللجان هذه وأعمال أداء تقييم مع ، وواجباتهم وحقوقهم مهامهم

 المرتبطة فآتوالمكا ، الثابتة المكافآت مثل ، الشركة في للعاملين حنتُم التي المكافآت أنواع تحديد .15
من  الصادرة ظيميةنالت واإلجراءات الضوابط مع يتعارض ال بما ، أسهم شكل في والمكافآت باألداء،

 .الجهات ذات العالقة
 .الشركة في العمل تحكم التي والمعايير القيم وضع .16
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 والمهام اتختصاصاال توزيع 905
 واإلدارة اإلدارةس مجل بين المهام زيعوتو اتختصاصاال تحديد للشركة يتنظيمال الهيكل يتضمن أن يجب
 في التوازن حقققيو الشركة قرارات اتخاذ كفاءةيحَسن و الشركات حوكمة ممارسات أفضل مع يتفق بما يةتنفيذال

 :ذلك سبيل في اإلدارةعلى مجلس  ويتعين. همانبي والسلطات الصالحيات
 اتختصاصواال المهام تحديد ذلك في بما ، وتطويرها الشركة بعمل المتعلقة الداخلية السياسات عتمادإ .1

 .المختلفة ظيميةتنال المستويات إلى الموكولة لياتئووالمس
 تلك يوضح وجدول فيذيةنالت اإلدارة إلى المفوضة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتوبة سياسة عتمادإ .2

 رفع فيذيةنالت ارةاإلد من يطلب أن اإلدارة سولمجل ، التفويض ومدة فيذالتن وطريقة ، الصالحيات
 .المفوضة للصالحيات ممارساتها بشأن دورية تقارير

 .فيها البت بصالحية يحتفظ المجلس التي الموضوعات تحديد .7

 اصبالمن بين الفصل 1.05
 ، سللرئي ونائبا   رئيسا  ه أعضائ بين من اإلدارةس مجل يُعيّن ،س األسا الشركة نظام أحكام مراعاة مع .أ

 .تدبا  نم عضوا   يُعيّن أن ويجوز
 صبنم ذلك في بما – الشركة في فيذينت صبنم وأي اإلدارة سمجل سرئي صبنم بين الجمع يجوز ال .ب

 .فيذينالت سالرئي أو تدبنالم العضو
 .الشركة في القرارات تخاذال المطلقة بالُسلطة شخص فردين أن يجوز ال ، األحوال جميع في .ج

 يةتنفيذال اإلدارة ىعل اإلشراف 1105
 والتحقق عليها ، والرقابة واإلشراف عملها ، كيفية وتنظيم للشركة ، التنفيذية اإلدارة تشكيل اإلدارة لسمج يتولى
 :ذلك سبيل في وعليه إليها ، الموكولة المهام أدائها من

 .الالزمة والمالية اإلدارية السياسات وضع .1
 .منه المعتمدة السياسات وفق تعمل التنفيذية اإلدارة أن من التحقق .2
 .على أعماله واإلشراف وتعيينه ، للشركة التنفيذي الرئيس ختيارإ .7
 .إن وجد ،ه مكافآت وتحديد وعزله الداخلي المراجع أو الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة مدير تعيين .4
 ، معوقات ومشاكل من هيعتري وما العمل مجريات لبحث فيذيةنالت اإلدارة مع دورية اتاجتماع عقد .5

 .الشركة نشاط بشأن المهمة المعلومات ةاقشنوم ستعراضإو
 .ستراتيجيتهاإو الشركة أهداف مع سجمنت فيذيةنالت لإلدارة أداء معايير وضع .6
 .هوتقويم فيذيةنالت اإلدارة أداء مراجعة .3
 .الشركة إدارة ىعل التعاقب خطط وضع .8

 ومهامها فيذيةنالت اإلدارة اتاختصاص 1005
 فيذنبت فيذيةنالت اإلدارة تختص ،المبينة بنظام الشركة األساس  اإلدارة سلمجل المقررة اتختصاصاال مراعاة مع

 اتاختصاص ضمن ويدخل. أغراضها حققي بما للشركة الرئيسة واألهداف ستراتيجياتواإل والسياسات الخطط
 :يلي ما مهامهاو فيذيةنالت اإلدارة

 .اإلدارة سمجل من المقرة للشركة الداخلية واألنظمة السياسات فيذتن .1
 ستثمار،اإل وآليات وسياسات والمرحلية الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة ستراتيجيةاإل قتراحإ .2

 .فيذهانوت الطارئة اإلدارية الظروف إدارة وخطط المخاطر، وإدارة والتمويل،
 .المالية وأهدافها ستراتيجياتهاإو للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل قتراحإ .7
 .فيها والتصرف األصول وتملك للشركة الرئيسة ليةالرأسما النفقات قتراحإ .4
 .عتمادهاإ في ظرنلل اإلدارة سمجل إلى ورفعها للشركة والوظيفية ظيميةنالت الهياكل قتراحإ .5
 :وتشمل عليها، العام واإلشراف الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة فيذتن .6

 .المصالح تعارض سياسة فيذتن .أ
 بإعداد الصلة ذات األنظمة ذلك في بما ، سليم بشكل والمحاسبية المالية األنظمة تطبيق .ب

 .المالية التقارير
 المخاطر عن عام تصور بوضع وذلك المخاطر وإدارة لقياس اسبةنم رقابية أنظمة تطبيق .ج

 ، الشركة مستوى ىعل المخاطر من الحد بثقافة ملمة بيئة وإنشاء الشركة هتواج قد التي
 .المصالح أصحاب من يرهموغ اإلدارة سمجل مع بشفافية وطرحها

 .الحاجة دنع تعديلها قتراحوإ بفعالية بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد فيذتن .3
 عن باإلفصاح لتزامهاإو واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات فيذتن .8

 .المصالح وأصحاب للمساهمين الجوهرية المعلومات
 :يلي ما حيال هتوصيات وتقديم هاتاختصاص لممارسة الالزمة بالمعلومات اإلدارة سمجل تزويد .9
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 .تخفيضه أو الشركة مال سرأ زيادة .أ

 .ستمرارهاإ تقرير أو ساألسا نظامها في المحدد األجل قبل الشركة حل .ب

 .للشركة تفاقياإل حتياطياإل استخدام .ج

 .للشركة إضافية حتياطياتإ تكوين .د

 .الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة .ه
 المرتبطة والمكافآت ، الثابتة المكافآت مثل ، للعاملين حنتُم التي المكافآت وأنواع سياسة حقتراإ .11

 .أسهم شكل في والمكافآت باألداء،
 خطط ضوء في الشركة نشاط في المحرز التقدم بشأن المالية وغير المالية الدورية التقارير إعداد .11

 .اإلدارة سمجل على التقارير تلك وعرض ، ستراتيجيةاإل الشركة وأهداف
 مع يتفق وبما األمثل بالشكل مواردها إدارة عن فضال   ، أنشطتها وتسيير للشركة اليومي العمل إدارة .12

 .ستراتيجيتهاإو الشركة أهداف
 .الشركة داخل ميتهانوت األخالقية القيم ثقافة اءنب في الفعالة لمشاركةا .17
 عل والحر  ، وكفايتها ظمنال تلك فعالية من ققوالتح المخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة نظم فيذنت .14

 .اإلدارة سمجل من المعتمد المخاطر بمستوى لتزاماإل
 اتختصاصواال المهام تحديد ذلك في بما ، وتطويرها الشركة بعمل المتعلقة الداخلية السياسات قتراحإ .15

 .المختلفة ظيميةنالت المستويات إلى الموكولة لياتئووالمس
 .فيذهانت وطريقة إليها األعمال لتفويض ضحةوا سياسة قتراحإ .16
 إلى ترفع أن ىعل ، التفويض ومدة القرار اتخاذ وإجراءات ، إليها تفوض التي الصالحيات قتراحإ .13

 .الصالحيات لتلك ممارساتها عن دورية تقارير اإلدارة سمجل

 ومهامه اإلدارة سمجل سرئي اتاختصاص 1305
 عمله سيرى عل واإلشراف سالمجل قيادة اإلدارة سمجل سرئي يتولى ، اإلدارة سمجل اتاختصاصب إخالل دون
 :يلي ما خاصة بصفة اإلدارة سمجل سرئي اتاختصاصو مهام في ويدخل ، بفعالية هاتاختصاص وأداء
 والواضحة الكاملة المعلومات ىعل اسبنالم الوقت في اإلدارة سمجل أعضاء حصول ضمان .1

 .المضللة وغير والصحيحة
 .اسبنالم الوقت وفي فعال بشكل األساسية المسائل جميع اقشةنبم اإلدارة سمجل قيام من لتحققا .2
 .ساألسا الشركة نظامه علي صين ما وفق الغير أمام الشركة تمثيل .7
 .الشركة مصلحة حققي وبما بفعالية مهامهم ممارسة ىعل اإلدارة سمجل أعضاء تشجيع .4
 .اإلدارة سمجل إلى آرائهم وإيصال المساهمين مع الفعلي للتواصل واتنق وجود ضمان .5
 األعضاء وبين فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل من كل بين الفعالة والمشاركة اءةنالب العالقات تشجيع .6

 .اءنالب قدنال ىعل تشجع ثقافة وإيجاد ، والمستقلين نيفيذينالت وغير فيذييننالت
 أعضاء أحد يطرحها مسألة أي عتباراإل نبعي األخذ مع اإلدارة سمجل اتاجتماع أعمال جدول إعداد .3

 إعداد دنع فيذينالتس والرئي سالمجل أعضاء مع والتشاور ، الحسابات مراجع يثيرها أو اإلدارة سمجل
 .سالمجل أعمال جدول

 .الشركة في فيذينت أي حضور دون فيذييننالت غير اإلدارة سمجل أعضاء مع دورية بصفة لقاءات عقد .8
 اإلدارةس مجل أعضاء ألحد يكون التي والعقود باألعمال نعقادهاإ دنع العادية ةالعام الجمعية إبالغ .9

 الخارجي الشركة حسابات مراجع من خا  تقريرمع إرفاق  ، فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة
 .بذلك

 اإلدارة سلمجل رئيسا   هخدمات نتهاءإ بعد يتنفيذال سالرئي تعيين 1405
 .هخدمات نتهاءإ من األولى ةنالس خالل الشركة إدارة سلمجل رئيسا   يذيفنالت سالرئي تعيين يجوز ال

 والوالء واألمانة الصدق مبادئ 1505
 الشركة بمصالح هتمامواإل ايةنوالع والوالء واألمانة الصدق بمبادئ اإلدارة سمجل أعضاء من عضو كل يلتزم

 :يلي ما الخصو وجه  ىعل ذلك في ويدخل ، الشخصية همصلحت ىعل وتقديمها والمساهمين
 معلومات أي عن يفصح وأن ، صادقة يةنمه عالقة بالشركة اإلدارة سمجل عضو عالقة تكون أن .1

 .التابعة شركاتها إحدى أو الشركة مع عقد أو صفقة أي فيذنت قبل مؤثرة
 من التحقق مع ، المصالح في تعارض ىعل طوينت التي التعامالت اإلدارة سمجل عضو بيتجن أن .2

 .المصالح بتعارض الخاصة األحكام ومراعاة ، التعامل عدالة
 .العالقة ذات األخرى واألنظمة ساألسا الشركة نظام في الواردة لياتئووالمس الواجبات أداء .7

 وواجباتهم اإلدارة سمجل أعضاء مهام 1605
 في هضويتع خالل من – اإلدارة سمجل أعضاء من عضو كل يؤديبما ال يتعارض مع نظام الشركة األساس ، 

 :اآلتية والواجبات المهام – اإلدارة سمجل
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 .الشركة ستراتيجيةإ لتطوير المقترحات تقديم .1
 .وأغراضها الشركة ألهداف تحقيقها ومدى فيذيةنالت اإلدارة أداء مراقبة .2
 .الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة .7
 .للشركة المالية والمعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق .4
 .الشركة في المخاطر إدارة ونظم المالية الرقابة قوة من حققالت .5
 .فيذيةنالت اإلدارة أعضاء لمكافآت المالئمة المستويات تحديد .6
 .وعزلهم يةتنفيذال اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي بداءإ .3
 .يةتنفيذال الشركة وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في المشاركة .8
 الصلة ذات واألنظمة يةتنفيذال ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات امنظ بأحكام التام لتزامإلا .9

 أي في المشاركة أو القيام من اعنواالمت ، سالمجل في هعضويت لمهام هممارست دنع ساألسا ظامنوال
 .الشركة ونئش لتدبير إساءة يشكل عمل
به  يخطر مشروع لعذر الإ هانع التغيب وعدم العامة والجمعية اإلدارة سمجل اتاجتماع حضور .11

 .طارئة ألسباب أو ، مسبقا   سالمجل سرئي
 والمشاركةولجانه  اإلدارة سمجل اتجتماعال والتحضير ،ه لياتئوبمس طالعلإل كاف   وقت تخصيص .11

 .بالشركة يينتنفيذال كبار اقشةنوم العالقة ذات األسئلة هتوجي ذلك في بما ، بفعالية فيها
 الرأي إبداء قبل اإلدارة سمجل فيها ظرني التي بالموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحليل دراسة .12

 .بشأنها
 مداولة ىعل سالمجل وحث ،بحرية  آرائهم إبداء من اآلخرين اإلدارة سمجل أعضاء تمكين .17

 ظهرت إذا غيرهم ومن للشركة يةتنفيذال اإلدارة أعضاء من المختصين آراء ستقصاءوإ الموضوعات
 .ذلك إلى حاجة
 األعمال في - مباشرة غير أم كانت مباشرة -له  مصلحة بأي وفوري كامل بشكل اإلدارة سجلم إبالغ .14

 أي وأسماء وحدودها المصلحة تلك طبيعة اإلبالغ ذلك يتضمن وأن ، الشركة لحساب تتم التي والعقود
 لحةالمص تلك من مباشر غير أو مباشر بشكل عليها الحصول المتوقع والفائدة ، بها ييننمع أشخا 
 أي ىعل التصويت في المشاركة عدم العضو ذلك ىوعل ، مالية غير أم مالية الفائدة تلك أكانت سواء
 .يةتنفيذال ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات نظام ألحكام وفقا   وذلك ، ذلك بشأن يصدر قرار
 من أعمال أي في – ةالمباشر غير أو المباشرة – هبمشاركت وفوري كامل بشكل اإلدارة سمجل إبالغ .15

 شاطنال فروع أحد في – مباشر غير أو مباشر بشكل – الشركة هافستنبم أو ، الشركة افسةنم شأنها
 .يةتنفيذال ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات نظام ألحكام وفقا   وذلك ،هتزاول الذي
 مساهمي من أي لىإ سالمجل في هعضويت طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم .16

 ما حسب وذلك الغير، إلى أو – العامة الجمعية اتاجتماع نعقادإ اءنأث في ذلك يكن لم ما – الشركة
 .يةتنفيذال ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات نظام أحكام هتقتضي

 الشركة صلحةلم ، الالزمين هتمامواإل ايةنالع بذل مع ، نية سنبحو ، كاملة معلومات ىعل اء  نب العمل .13
 .كافة والمساهمين

 .العضوية ىعل المترتبة هلياتئوومس وأدواره هواجبات دراكإ .18
 ذات اعيةنوالص والتجارية المالية المجاالت وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال في همعارف ميةتن .19

 .الصلة
 هالوجى لع سالمجل في هبمهام الوفاء من نهتمك عدم حال في اإلدارة سمجل عضوية من ستقالةاإل .21

 .األكمل

 
 

 المستقل العضو مهام 1705
 المشاركة المستقل اإلدارة سمجل عضووواجباتهم المبينة أعاله ، على  اإلدارة مجلس أعضاء مع مراعاة مهام

 :اآلتية المهام أداء في بفعالية
 اإلدارة ءأعضا وتعيين ، وأدائها ، الشركة وسياسات ، ستراتيجيةاإل المسائل في المستقل الرأي إبداء .1

 .يةتنفيذال
 .المصالح في تعارض أي حصول دنع وتقديمها ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق .2
 .لها يةتنفيذال اإلدارة تطبيق ومراقبة ، بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد تطوير ىعل اإلشراف .7
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 اإلدارة سمجل اتاجتماع 1005
 دعت ما ىمت أيضا   هاتاجتماع ويعقد ، بفعالية همهام لممارسة تظمةنم اتاجتماع اإلدارة سمجل يعقد .أ

 .ذلك إلى الحاجة
 كل واحد اجتماع عن يقل الويراعى أن  ، األقل ىعل ةنالس في اتاجتماع أربعة اإلدارة سمجل يعقد .ب

 .ما أمكن ذلك أشهر ثالثة
 عوةالد إرسال ويجب ،ه أعضائ من عضوين طلب أو رئيسه دعوة عل اء  نب اإلدارة سمجل يجتمع .ج

 لها مرافقا   جتماعاال تاريخ من األقل ىعل أيام خمسة قبل سالمجل أعضاء من عضو كل إلى جتماعلال
 بشكل جتماعاال عقد األوضاع تستدع لم ما ، الالزمة والمعلومات والوثائق جتماعاال أعمال جدول
 والمعلومات وثائقوال جتماعاال أعمال جدول لها مرافقا   جتماعاال إلى الدعوة إرسال فيجوز ، طارئ
 .جتماعاال تاريخ قبل أيام خمسة عن تقل مدة خالل الالزمة

ووفقا  لما ينص  األقل ىعل اإلدارة سمجل أعضاء عدد نصف ضوربح إال صحيحا   جتماعاال يكون ال .د
 عليه نظام الشركة األساس. 

 اإلدارة سمجل أعضاء ملحوظات 1905
 الموضوعات من أي أو الشركة أداء حيال ظاتملحو اإلدارة سمجل أعضاء من أي لدى كان إذا .أ

 من هاتخاذ يرى أوس المجل يتخذه ما وبيان هانتدوي فيجب ، سالمجل اجتماع في فيها يُبتّ  ولم المعروضة
 .اإلدارة سمجل اجتماع محضر في حيالها إجراءات

 اجتماع محضر يف بالتفصيل هإثبات فيجب ، سالمجل لقرار مغايرا   رأيا   اإلدارة سمجل عضو أبدى إذا .ب
 . سالمجل

 اإلدارة سمجل اتاجتماع حضور ظيمتن 0.05
 في األعضاء نتظامإ عدم حاالت مع والتعامل ، اإلدارة سمجل اتاجتماع حضور عملية ظيمتن يجب .أ

 .اتجتماعاال تلك حضور
 قرارات فيها تُتخذ التي اتجتماعاال جميع حضور ىعل الحر  المستقل اإلدارة سمجل عضوعلى  .ب

 .الشركة وضع في تؤثر جوهريةو مهمة

 

 اإلدارة سمجل أعمال جدول 0105
 يجب ، الجدول هذا ىعل عضو أي عتراضإ حال وفي.  نعقادهإ حال األعمال جدول اإلدارة سمجل يقر .أ

 .سالمجل اجتماع محضر في ذلك إثبات
 .األعمال جدول إلى دنب أي إضافة قتراحإ حق اإلدارة سمجل في عضو لكل .ب

 اإلدارة سمجل اتتصاصاخ ممارسة 0005
 وفعالة حكيمة ضوابط إطار في الشركة قيادة في هومهام هاتاختصاص ممارسة اإلدارة على مجلس .أ

 .آثارها من والحد وإدارتها المخاطر سبقيا تسمح
 أو هلجان أو هأعضائ من أكثر أو واحد إلى يفوض أن – هاتاختصاص حدود في – اإلدارة سلمجل يجوز .ب

 .ةنمعي أعمال أو عمل مباشرة غيرهم من
 هأعضائ حث إلى وتهدف اإلدارة سمجل في العمل إجراءات تبين داخلية سياسة اإلدارة سمجل يضع .ج

 .الشركة تجاه بواجباتهم لتزاملإل بفعالية العمل ىعل
 هب وطةنالم لياتئووالمس بالمهام طالعلإل الكافي الوقت وتخصيص هأعمال ظيمنت اإلدارة سمجل يتولى .د

 محاضر وحفظ وتسجيل سيقنت ىعل والتأكيد ، واللجان سالمجل اتجتماعال تحضيرال ذلك في بما
 .هاتاجتماع

 اإلدارة سمجل سر أمين 0305
 السر أمين ومكافآت اتاختصاص وتحدَّد ، غيرهم من أو هأعضائ بين من للسر ا  نأمي اإلدارة سمجل يُعيّن .أ

 تتضمن أن ىعل – الشأن هذا في أحكاما   ساألسا الشركة نظام يتضمن لم ما – اإلدارة سمجل من بقرار
 :يلي ما اتختصاصاال هذه
 ، ومداوالت نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اإلدارة سمجل اتاجتماع توثيق .1

 التصويت ونتائج سالمجل قرارات وتوثيق ، هنتهائإو هبدايت ووقت هوتاريخ جتماعاال مكان وبيان
 أبدوها التي والتحفظات الحاضرين األعضاء أسماء دوينوت ، ظمنوم خا  سجل في وحفظها ،
 .الحاضرين األعضاء جميع من المحاضر هذه وتوقيع ، وجدت إن –
 .سالمجل يعدّها التي والتقارير اإلدارة سمجل إلى تُرفع التي التقارير حفظ .2
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 لمتعلقةا والمعلومات والوثائق العمل وأوراق سالمجل أعمال بجدول اإلدارة سمجل أعضاء تزويد .7
 عالقة ذات اإلدارة سمجل أعضاء من أي يطلبها إضافية معلومات أو وثائق وأي ،هب

 .جتماعاال جدول في المشمولة بالموضوعات
 .سالمجل أقرها التي باإلجراءات اإلدارة سمجل أعضاء تقيد من التحقق .4
 .كافية بمدة المحدد التاريخ قبل سالمجل اتاجتماع بمواعيد اإلدارة سمجل أعضاء تبليغ .5
 .توقيعها قبل حيالها مرئياتهم إلبداء اإلدارة سمجل أعضاء ىعل المحاضر مسودات رضع .6
 اتاجتماع محاضر من نسخة ىعل وسريع كامل بشكل اإلدارة سمجل أعضاء حصول من التحقق .3

 .بالشركة المتعلقة والوثائق والمعلومات سالمجل
 .اإلدارة سمجل أعضاء بين سيقنالت .8
 وتحديثه دوريا . يةتنفيذال واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء تإفصاحا سجل ظيمنت .9
 .اإلدارة سمجل أعضاء إلى والمشورة العون تقديم .11

 .اإلدارة سمجل من بقرار إال اإلدارة سمجل سر أمين عزل يجوز ال .ب

 السر أمين شروط 0405
 :يلي مما أيا   تتضمن أن ىعل ، اإلدارة سمجل سر أمين في توافرها الواجب الشروط تحديد اإلدارة سمجل ىعل

 وأن ، يعادلها ما أو اإلدارة أو المحاسبة أو المالية أو القانون في جامعية شهادة ىعل حاصال   يكون أن .1
 .واتنس ثالث عن تقل ال صلة ذات عملية خبرة هلدي تكون

 .واتنس سخم عن تقل ال صلة ذات عملية خبرة هلدي تكون أن .2

 التدريب 0505
 ووضع ية،تنفيذال واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء وتأهيل بتدريب الكافي هتماماإل الءإي الشركة ىعل يتعين
 :يلي ما مراعاة مع لذلك، الالزمة البرامج
 الشركة عمل بسير للتعريف حديثا   يننالمعي يةتنفيذال واإلدارة اإلدارة سمجل ألعضاء برامج إعداد .1

 :يلي ما وبخاصة وأنشطتها،

 .افهاوأهد الشركة ستراتيجيةإ .أ
 .الشركة ألنشطة والتشغيلية المالية الجوانب .ب
 .وحقوقهم لياتهمئوومس ومهامهم اإلدارة سمجل أعضاء لتزاماتإ .ج
 .اتهااختصاصو الشركة لجان مهام .د

 ودورات برامج ىعل يةتنفيذال واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء من كل لحصول الالزمة اآلليات وضع .2
 .الشركة بأنشطة العالقة ذات المجاالت في ومعارفهم اتهممهار ميةنت بغرض مستمر بشكل تدريبية

 بالمعلومات األعضاء تزويد 0605
 ولجان خا بوجه  يينتنفيذال غير واألعضاء اإلدارة سمجل أعضاء تزويد بالشركة يةتنفيذال اإلدارة ىعل يتعين
 وغير وصحيحة وواضحة كاملة تكون أن ىعل ، الالزمة والسجالت والوثائق والبيانات المعلومات بجميع الشركة
 .ومهامهم واجباتهم أداء من همنلتمكي اسبنالم الوقت وفي مضللة

 التقييم 0705
س المجل أداء لتقييم الالزمة اآلليات – الترشيحات ةنلج قتراحإ ىعل اء  نب – اإلدارة سمجل يضع .أ

 بمدى ترتبط اسبةنم أداء سقيا مؤشرات خالل من وذلك ويا  نس يةتنفيذال واإلدارةه ولجانوأعضائه 
 ، وغيرها الداخلية الرقابة أنظمة وكفاية المخاطر إدارة وجودة للشركة ستراتيجيةاإل األهداف تحقيق
 .الشركة مصلحة مع يتفق بما معالجتها قتراحإو والضعف القوة جوانب تحدَّد أن ىعل
 اإلدارةس مجل ألعضاء هانع يفَصح وأن وواضحة مكتوبة األداء تقييم إجراءات تكون أن يجب .ب

 .بالتقييم ييننالمع واألشخا 
 الضعف نقاط وتحديد ، سالمجل يمتلكها التي والخبرات المهارات ىعل األداء تقييم يشتمل أن يجب .ج

 تطوير تستطيع يةنمه اتءكفا كترشيح ةنالممك بالطرق الضعف نقاط معالجة ىعل العمل مع ،ه في والقوة
 .عام بشكل سالمجل في العمل آليات تقييم ىعل األداء قييمت يشتمل أن أيضا   ويجب ، سالمجل أداء
 هواجبات بأداء هلتزامإو للعضو الفعالة المشاركة مدى اإلدارة سمجل ألعضاء الفردي التقييم في ىيراع .د

 .لها الالزم الوقت وتخصيص هولجان سالمجل جلسات حضور ذلك في بما هلياتئوومس
 ثالث كل هألدائ مختصة خارجية جهة تقييم ىعل للحصول الالزمة الترتيبات اإلدارة سمجل يتخذ .ه

 .واتنس
 نظر وجهات أخذ بعدلس المج سرئي ألداء دوريا   تقييما   يينتنفيذال غير اإلدارة سمجل أعضاء يجري .و

 أن ىعل – الغرض لهذا المخصص قاشنال سالمجل سرئي ضريح أن دون من – يينتنفيذال األعضاء
 .الشركة مصلحة مع يتفق بما معالجتها قتراحإو والضعف القوة جوانب تحدَّد

 العالقة ذوي األطراف وصفقات المصالح تعارض مع التعامل 0005
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 وقوعها أو المحتمل الواقعة المصالح تعارض حاالت مع للتعامل وواضحة مكتوبة سياسة اإلدارة مجلس يضع
 عند الشركة في العاملين غيرهم من أو ةالتنفيذي اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء أداء في تؤثر أن يمكن التي
 :يلي ما خاصة بصفة السياسة هذه أن تتضمن على اآلخرين ، المصالح أصحاب مع أو الشركة مع تعاملهم
 الشركة في العاملين من وغيرهم التنفيذيين وكبار المساهمين وكبار اإلدارة سمجل أعضاء ىعل التأكيد .1

 وفقا   معها والتعامل ، الشركة مصالح مع مصالحهم عارضت إلى تؤدي التي الحاالت بنتج بضرورة
 .لألنظمة اللوائح المنظمة لذلك

 .الشركة نشاط طبيعة مع اسبنتت المصالح تعارض لحاالت توضيحية أمثلة تقديم .2
 قبل الالزمة الموافقة أو الترخيص عل والحصول ، المصالح تعارض عن لإلفصاح واضحة إجراءات .7

 .المصالح في تعارض هانع شأني قد التي األعمال بدء
 هذا وقوع دنع أو المصالح في تعارض إلى تؤدي قد التي الحاالت عن الدائم باإلفصاح اإللزام .4

 .التعارض
 .المصالح في تعارض وجود دنع القرار اتخاذ في المشاركة أو التصويت عن اعنباالمت اإللزام .5
 الهيئة إبالغ ذلك يشمل أن ىعل ، عالقة ذي طرف مع تعاملها أو الشركة تعاقد دنع واضحة إجراءات .6

 يزيد أو مساويا   التعامل أو التعاقد هذا كان إذا ، التعامل أو التعاقد بذلك تأخير أي دون من والجمهور
 .مراجعة ويةنس مالية قوائم آلخر وفقا   الشركة إيرادات إجمالي من %1ى عل
 .السياسة بهذه اللاإلخ هل تبين إذا اإلدارة سمجل يتخذها التي اإلجراءات .3

 المصالح تعارض بنتج 0905
 :اإلدارة سمجل عضو ىعل يجب .أ

 يستغل ال وأن ، الشخصية همصلحت ىعل الشركة مصالح يقدّم وأن ، ونزاهة بأمانة همهام ممارسة .1
 .خاصة مصالح لتحقيق منصبه

 ظرنال دنع حياده في تؤثر قد التي التعارض بحاالت سالمجل وإبالغ ، المصالح تعارض حاالت بنتج .2
 في العضو هذا إشراك عدم اإلدارةس مجل ىوعل ، سالمجل ىعل المعروضة الموضوعات في

 اإلدارة سمجل اتاجتماع في الموضوعات هذه ىعل التصويت في هصوت حتسابإ وعدم ، المداوالت
 .المساهمين وجمعيات

 .شخص أي لىإ إفشائها وعدم وأنشطتها بالشركة الصلة ذات المعلومات سرية ىعل الحفاظ .7

 :اإلدارة سمجل عضو ىعل يُحظر .ب
 إذا الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في العامة الجمعية أو اإلدارة سمجل قرار ىعل التصويت .1

 .فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة هل كانت
 أو امعلوماته أو الشركة أصول من أي من – مباشر غير أو مباشر بشكل – االستفادة أو ستغاللاإل .2

 ، الشركة ىعل المعروضة أو ، اإلدارة سمجل في عضوا   هبصفت هعلي المعروضة ستثماريةاإل الفر 
 في الشركة ترغب التي أو ، الشركة أنشطة ضمن تدخل التي ستثماريةاإل الفر  ذلك ويشمل
 يةاالستثمار الفر  استغالل ألجل يستقيل الذيس المجل عضو على الحظر ويسري ، هانم ستفادةاإل
 هعضويت اءنأث بها َعِلم والتي هانم االستفادة في الشركة ترغب التي – مباشر غير أو مباشر بطريق –
 .اإلدارة سبمجل

 المصالح تعارض عن المرشح إفصاح 3.05
 حاالت من أي عن العامة وللجمعية سللمجل يفصح أن اإلدارة سمجل لعضوية هنفس ترشيح في يرغب من ىعل

 :وتشمل – الهيئة من المقررة اإلجراءات قوف – المصالح تعارض
 .الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة وجود .1
 .هتزاول الذي شاطنال فروع أحد في افستهانم أو ، الشركة افسةنم هشأن من عمل في هاشتراك .2

 الشركة منافسة 3105
 فروع أحد في افستهانم أو ، الشركة افسةنم هشأن من ملع في االشتراك في اإلدارة سمجل عضو رغب إذا
 :يلي ما مراعاة فيجب ،ه تزاول الذي شاطنال
 اجتماع محضر في اإلبالغ هذا وإثبات ، ممارستها في يرغب التي افسةنالم باألعمال اإلدارة سمجل إبالغ .1

 .اإلدارة سمجل
 سمجل في الشأن هذا في يصدر يالذ القرار ىعل التصويت في المصلحة صاحب العضو اشتراك عدم .2

 .المساهمين وجمعيات اإلدارة
 عضو يزاولها التي افسةنالم باألعمال انعقادها دنع العادية العامة الجمعية بإبالغ اإلدارة سمجل سرئي قيام .7

 .سالمجل
 افسة،منال األعمال بممارسة للعضو يسمح للشركة العادية العامة الجمعية من مسبق ترخيص ىعل الحصول .4

 .ويا  نس الترخيص هذا يجدَّد أن ىعل

 افسةنالم أعمال مفهوم 3005
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  ما هتزاول الذي شاطنال فروع أحد في افستهانم أو الشركة افسةنم هشأن من عمل أي في االشتراك مفهوم في يدخل
 :يلي
 أو شركة في حصص أو ألسهم مؤثرة نسبة هتملك أو فردية مؤسسة أو لشركة اإلدارة سمجل عضو ستأسي .1

 .مجموعتها أو الشركة نشاط نوع من نشاطا   تزاول ، أخرى شأةنم
 فردية مؤسسة إدارة تولي أو ، مجموعتها أو للشركة افسةنم شأةنم أو شركة إدارة سمجل عضوية قبول .2

 .شكلها كان أيا   افسةنم شركة أو افسةنم
 أخرى شأةنم أو كةلشر ، مستترة أو كانت ظاهرة ، حكمها في ما أو تجارية وكالة ىعل العضو حصول .7

 .مجموعتها أو للشركة افسةنم

 الترخيص تجديد رفض 3305
س مجل عضو ىفعل ،للعضو بخصو  األعمال المنافسة  وحنالمم الترخيص تجديد العامة الجمعية رفضت إذا

 لم ما وذلك ، تهيةنمس المجل في هعضويت ُعدت وإال ، العامة الجمعية تحددها مهلة خالل هاستقالت تقديم اإلدارة
 الجمعية قبل من المحددة المهلة انقضاء قبل هأوضاع توفيق أو افسةنالم أو التعامل أو العقد عن العدول يقرر
 .العامة

 الهدايا قبول 3405
 مع تجارية تعامالت هل شخص أي من الهدايا قبول يينتنفيذال وكبار اإلدارة سمجل أعضاء من ألي يجوز ال

 .المصالح في تعارض إلى تؤدي أن لهداياا تلك شأن من كان إذا الشركة،

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم      3505
تتحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم بناء على ما تقرره الجمعية العامة العادية سنويا  وبما يتماشى 

 مع نظام الشركة األساس.
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 . لجان مجلس اإلدارة 6

 المبدأ األساسي 106
المجلس عددا  مناسبا  من اللجان لكي يتمكن من توجيه جهوده بفاعلية نحو إدارة الشركة بالصورة المثلى ،  يشكل

وينبغي على المجلس تحديد ما إذا كانت الصالحيات الممنوحة للجنة محددة بحيث تنظر في موضوعات معينة أم 
تفويض صالحياته وسلطاته إلي لجانه أنها مفوضة بالصالحيات للتصرف نيابة عن المجلس ، ويجوز للمجلس 

 ولكن ال يجوز للمجلس التنازل عن مسئولياته. 

 االحكام والقواعد 006
  يشكل المجلس عددا  من اللجان للنظر في بعض المهمات الرئيسة خصوصا  المسائل التي ينبغي مناقشتها

 بصورة مستقلة. 
   إلجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد  يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا

 مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها.
 والبد من  ات والصالحيات الممنوحة لكل لجنة متضمنة تحديد أدوارها ومسئوليتهاختصاصيحدد المجلس اال ،

 .عراف والممارسات المهنية المرعيةحديثها بانتظام وفقا  لألات وتختصاصمراجعة هذه الصالحيات واال
 .يجب أن ال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة 
  عنها  ينتجالتي قد  بالمهاميتم تعيين عدد كاف  من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية

من سالمة التقارير المالية وغير المالية ، مراجعة صفقات  ، مثل التأكد في المصالح حاالت تعارض
 التنفيذيين ، وتحديد المكافآت.  كباراألشخا  ذوي العالقة ، والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ، وتعيين 

  يجوز للشركة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات ، على أن
 اتهما.اختصاصاللجنة المتطلبات الخاصة بأي منهما وأن تمارس جميع  تستوفي هذه

  ، يراعى عند تشكيل لجنتي المكافآت والترشيحات أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
ويجوز اإلستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخا  من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم 

 على أن يكون رئيسا اللجنتين من األعضاء المستقلين. غيرهم ،
  ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا  في لجنة المراجعة ، ويجوز مشاركته في عضوية اللجان

األخرى ، على أن ال يشغل منصب الرئيس في اللجان الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
 مجلس هيئة السوق المالية.

  إشعار الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي يجب
 تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

  ات المجلس.اجتماعات اللجان ومناقشتها في اجتماعيجب مراجعة محاضر 
 للتحقق من قيامها باألعمال الموكولة إليها. على المجلس متابعة أعمال اللجان وبشكل دوري 
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 لجنة المراجعة  . 7

 المبدأ األساسي 107
تشك ل بقرار من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن 

فيذيين . كما يجب أن يكون يكون من بينهم عضو مستقل على األقل وأن ال تضم أيا  من أعضاء مجلس اإلدارة التن
 من بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية.

 ضوابط العمل 007
تصدرها الجمعية العامة بناء  على إقتراح من  "الئحة أعمال لجنة المراجعة"تنجز اللجنة أعمالها من خالل 

واعد إختيار أعضائها ، على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وق مجلس اإلدارة
 وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

 مهام اللجنة 307
بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة  تختص لجنة المراجعة
 تشمل مهامها بصفة خاصة ما يلي:الداخلية فيها ، و

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في  .1
 شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

م المالية فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائ –بناء  على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  .2
للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز 

 المالي للشركة وادائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تضمنتها التقارير المالية. .7
للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول اإللتزام في الشركة أو البحث بدقة في اي مسائل يثيرها المدير المالي  .4

 مراجع الحسابات.
 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. .5
 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. .6
 م الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.دراسة ومراجعة نظ .3
 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. .8
 تقديم التوصية إلى مجلس اإلدارة بشان مدى الحاجة إلى مراجع داخلي بالشركة. .9
 لمراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير إدارة ا .11
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر  .11

 الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.
ابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحس .12

 إستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
التحقق من إستقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة ، مع األخذ في  .17

 اإلعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
ت الشركة وأعماله ، والتحقق من عدم تقديمه أعماال  فنية أو إدارية تخرج عن مراجعة خطة مراجع حسابا .14

 نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
 اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة. .15
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما إتخذ بشأنها. .16
 الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. اتخاذتقارير الجهات الرقابية والتحقق من مراجعة نتائج  .13
 التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. .18
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك  .19

 اإلدارة.إلى مجلس 
إجراءات بشأنها إلى مجلس اإلدارة ، وإبداء توصياتها  اتخاذرفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة  .21

 ها.اتخاذباإلجراءات التي يتعين 

 التعارض 407
إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة ، أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية 

حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ، فيجب اللجنة بشأن تعيين مراجع 
 تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها ، وأسباب عدم أخذه بها.

 ترتيبات تقديم المالحظات 507
وز في التقارير المالية أو على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجا

غيرها بسرية ، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو 
 التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
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 . لجنة المكافآت  0

 المبدأ األساسي 100
غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ، على أن من  "لجنة المكافآت"تشك ل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى 
 يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.

 ضوابط العمل 000
تصدرها الجمعية العامة بناء  على إقتراح من  "الئحة أعمال لجنة المكافآت"تنجز اللجنة أعمالها من خالل 

ومهامها وقواعد إختيار أعضائها  مجلس اإلدارة ، على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة
 ومدة عضويتهم ومكافآتهم.

 مهام اللجنة 300
 ما يلي:ب المكافآتتختص لجنة 

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية ،  .1
العامة ، على أن يراعى في تلك السياسة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا  إلعتمادها من الجمعية 
 إتباع معايير ترتبط باألداء ، واإلفصاح عنها ، والتحقق من تنفيذها.

نحراف جوهري عن هذه إتوضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي  .2
 السياسة.

 يتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعال .7
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا   .4

 للسياسة المعتمدة.



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )
 الئحة حوكمة الشركة

 

 73 من 25 صفحة
 

 (..30اإلصدار رقم )

 م0/0.17./31ارة بتاريخ معتمد من مجلس اإلد
 

   الترشيحات. لجنة 9

 المبدأ األساسي 100
ر أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ، على من غي "لجنة الترشيحات"تشك ل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى 
 أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.

 ضوابط العمل 009
تصدرها الجمعية العامة بناء  على إقتراح من  "الترشيحات"الئحة أعمال لجنة تنجز اللجنة أعمالها من خالل 

ومهامها وقواعد إختيار أعضائها مجلس اإلدارة ، على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة 
 ومدة عضويتهم ومكافآتهم.

 مهام اللجنة 309
 بما يلي: الترشيحاتتختص لجنة 

 إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. .1
دة ، مع التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا  للسياسات والمعايير المعتم .2

 مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة المراجعة السنوية وشغل وظائف اإلدارة  .7

 التنفيذية.
 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. .4
ات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف المراجعة السنوية لإلحتياج .5

 اإلدارة التنفيذية.
 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. .6
ح إذا كان العضو التحقق بشكل سنوي من إستقالل األعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصال .3

 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 وضع وصف لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين. .8
 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. .9
 رة ، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدا .11
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   لجنة إدارة المخاطر. .1

 المبدأ األساسي .101
يكون رئيسها وغالبية  "إدارة المخاطر"لجنة تشك ل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى يجوز للشركة أن 

افر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ، ويشترط أن يتو
 .بإدارة المخاطر والشئون المالية

 ضوابط العمل .001
مجلس اإلدارة ، على أن تشمل هذه  يصدرها "إدارة المخاطر"الئحة أعمال لجنة تنجز اللجنة أعمالها من خالل 

 ضويتهم ومكافآتهم.الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها ومدة ع

 مهام اللجنة .301
 بما يلي: إدارة المخاطرتختص لجنة 

 والتحقق أنشطة الشركة ، وحجم طبيعة مع بما يتناسب رالمخاط إلدارة شاملة وسياسات استراتيجية وضع .1
 والخارجية للشركة. الداخلية المتغيرات ىعل بناء   وتحديثها ومراجعتها تنفيذها من
 له. الشركة اوزتج عدم من والتحقق والحفاظ عليه الشركة لها تتعرض قد التي لمخاطرل مقبول مستوى ديدتح .2
 استمرارها تهدد تيال خاطرالم ديدتح مع ، جاحنب نشاطها ومواصلة الشركة استمرار جدوى من التحقق .7

 .القادمة شهرا   عشرخالل اإلثني 
 قد تيال خاطرالم ومتابعة سوقيا ديدتح آلياتو نظم فعالية وتقييم بالشركة خاطرلما إدارة نظام ىعل شرافاإل .4

 .بها القصور هأوج لتحديد وذلك الشركة لها تتعرض
 .دوري بشكل لها وتعّرضها مخاطرلا ملتح على الشركة قدرة تقييم إعادة .5
إلى مجلس  ورفعها ، خاطرلما هذه دارةإل رحةتقمال طواتخوال للمخاطر التعرض حول مفصلة تقارير إعداد .6

 اإلدارة.
 المخاطر. بإدارة المسائل المتعلقة حول سللمجل التوصيات قديمت .3
 .مخاطرلا إلدارة الكافية ظمنوال الموارد توافر ضمان .8
 مجلس اإلدارة. قبل من اعتماده قبل بشأنه توصيات ووضع خاطرمال دارةإل ظيمينالت يكلهال مراجعة .9
 .للمخاطر الشركة تعرض هانع شأني قداألنشطة التي  عن المخاطر إدارة موظفي إستقالل من التحقق .11
 بثقافة الوعي زيادة على والعمل ، بالشركة المحيطة للمخاطر المخاطر إدارة موظفي استيعاب من التحقق .11

 .المخاطر
 .الشركة المخاطر في إدارة في تؤثر قد مسائل نتثيره لجنة المراجعة م ما مراجعة .12
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 . اللجنة التنفيذية  11

 المبدأ األساسي 1011
 اإلستراتيجية الخطة تطبيق آليات على لإلشراف "اللجنة التنفيذية"بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى  تشك ل
 أمور من يستشكل ما وحل صالحياتها حدود في التنفيذية القرارات اتخاذو اإلنجاز ومتابعة التنفيذية العمل وخطط
 مع يتوائم بما التفصيلية القرارات اتخاذ عملية وتسريع مهامها لتسهيل الشركة في التنفيذية اإلدارة على

 .المجلس من المعتمدة اإلستراتيجية

 ضوابط العمل 0011
، على أن تشمل هذه يصدرها مجلس اإلدارة  "اللجنة التنفيذية"الئحة أعمال تنجز اللجنة أعمالها من خالل 

 عضويتهم ومكافآتهم.الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها ومدة 

 مهام اللجنة 3011
 بما يلي:تختص اللجنة التنفيذية 

 دراسة الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية والميزانيات وإبداء الرأي لعرضها على المجلس. .1
 مراجعة الميزانيات والتقديرات السنوية قبل عرضها على المجلس للموافقة. .2
وعات ذات األهمية العالية التي تتطلب إصدار قرارات من قبل دراسة وتقديم الموافقات المبدئية حول الموض .7

 المجلس.
القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحيات العضو المنتدب  اتخاذ .4

والرئيس التنفيذي للشركة وقد تشمل تلك المسائل مواضيع لها عالقة باإلستثمارات والموارد البشرية 
 وتقنية المعلومات والنفقات الرأسمالية والمشتريات وغيرها في الحدود المخولة للجنة.والتعويض 

 تحديد أهداف اإلستثمار والسياسات اإلستثمارية للشركة ويشمل ذلك: .5
 .األصول المسموح بها لإلستثمار وفقا للقيود النظامية المتبعة 
 .تحديد أنواع األصول 
 لقة باإلستثمارات وبتحديد مستويات تحمل المخاطر وتنوع السياسات واألهداف طويلة المدى المتع

 األصول وعمالت اإلستثمار واإلختيار بين اإلستثمار داخليا  وخارجيا .
 .تحديد طبيعة ترتيبات إدارة اإلستثمار والوصاية عليها 
 .تعيين مدراء وأمناء المحافظ اإلستثمارية وتقييم أدائهم بشكل دوري 
 قياس تحليل األداء. تحديد كيفية ومدى تكرار 
  الموافقة على مختلف عمليات اإلستثمار حسب السياسة اإلستثمارية المحددة ، ويمكن للجنة التنفيذية

/ المدير المالي لممارستها إما للرئيس التنفيذيتخويل صالحيات الموافقة في حدود مالية معينة 
 بالتضامن أو على إنفراد وفقا لشروط التفويض الممنوح.

 ة ودراسة السياسة اإلستثمارية للشركة بناء على تقييم األداء.مراجع 
  تقييم نتائج اإلستثمار لتحديد نجاح إستراتيجيات اإلستثمار المنفذة وتقديم تقارير عن نتائج اإلستثمار إلى

 ية الرئيسية.سترشادالمجلس والتأكد من التقيد بالسياسة اإلستثمارية والمبادئ اال
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 ية  . الرقابة الداخل10

 نظام الرقابة الداخلية  1010
خاطر متعلقة بإدارة الواإلجراءات الماعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات لى مجلس اإلدارة ع

،  نظمة واللوائح ذات الصلةأل، والتقيد با تعتمدها الشركة يخاصة بالشركة التلوكمة احوتطبيق أحكام قواعد ال
ي الشركة وأن ففيذية نستويات التمميع الج يولية فئواضحة للمس رام اتباع معاييظنجب أن يضمن هذا اليو

 .خاصة بهالألحكام والضوابط القة تتم وفقا  طراف ذات العالت األتعامال

 وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة ستأسي 0010
راجعة لممخاطر، والوإدارة اإدارات لتقييم  –معتمد لفيذ نظام الرقابة الداخلية انسبيل ت يف–الشركة  تنشئ .أ

  .الداخلية
مخاطر، لات إدارات تقييم وإدارة ااختصاصارسة مهام ومملجهات خارجية بستعانة الوز للشركة ايج .ب

 اتختصاصمهام وااللولية الشركة عن تلك ائمسبخل ذلك ي ال، و مراجعة الداخليةلوا

 مراجعة الداخليةلمهام وحدة أو إدارة ا 3010
، والتحقق من مدى التزام  هعلى تطبيقشراف إلراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية واملإدارة ا تتولى

 .نظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتهاألالشركة وعامليها با

 مراجعة الداخليةلتكوين وحدة أو إدارة ا 4010
ويكون بتعيينه لجنة المراجعة توصي لى األقل داخلي ع ة الداخلية من مراجعراجعمتتكون إدارة اليجوز أن 
 :الداخلية وعملها ما يلي المراجعةتكوين إدارة  ويراعى في.  أمامها مسئوال  
يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال  وأال، المناسب والتدريب  واإلستقاللبها الكفاءة  في العاملينأن تتوافر  .1

 .لداخليةالداخلية ونظام الرقابة ا المراجعة
 .أمامها مسئولةوأن ترتبط بها وتكون لجنة المراجعة ،  إلىدارة تقاريرها أن ترفع اإل .2
 .وفقا  لسياسات الشركة إقتراح لجنة المراجعة ىاء  علنراجعة بمحدَّد مكافآت مدير إدارة التأن  .7
 .صول عليها دون قيدحدات والوثائق والنمستلمعلومات والا ىعل اإلطالعأن تُمكَّن من  .4

 ةراجعة الداخليملخطة ا 5010
.  ويا  نطة سخحدَّث هذه الت، ولجنة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من  المراجعةتعمل إدارة 

 .على األقلويا  نس نشطة والعمليات الرئيسةجب مراجعة األيو

 راجعة الداخليةمتقرير ال 6010
ربع  بشكل أعمالها وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعةكتوبا  عن مراجعة الداخلية تقريرا  ملتعد إدارة ا .أ

 إليهالشركة وما انتهت  فيظام الرقابة الداخلية نأن يتضمن هذا التقرير تقييما  ل ويجب. سنوي على األقل 
جة نتائج وتوصيات لكل إدارة بشأن معااإلجراءات التي اتخذتها ، وبيان  من نتائج وتوصيات اإلدارة
 .اجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنهارمال
بشأن عمليات لجنة المراجعة وإلى مجلس اإلدارة  هراجعة الداخلية تقريرا  عاما  مكتوبا  وتقدممتعد إدارة ال .ب

إخالل أو أسباب أي  هفي وتبين، الخطة المعتمدة ومقارنتها مع  خالل السنة الماليةأجريت  التي المراجعة
 المالية المعنية.ة نهاية السنالربع التالي ل خالل –وجد إن  – الخطةعن  إنحراف

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة توصية  ىاء  علنراجعة الداخلية بمنطاق تقرير إدارة ال مجلس اإلدارةحدد ي .ج
 :يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يليالداخلية ، على 

 .مخاطرلت وإدارة استثماراالالية وامون الئالش ىشراف علإجراءات الرقابة واإل .1
واألنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير الشركة  فيمخاطر لقييم تطور عوامل ات .2

 المتوقعة في السوق المالية.
مرات لحديد عدد اتذلك  بما في،  طبيق نظام الرقابة الداخليةمجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تتقييم أداء  .7

سائل رقابية )بما في ذلك إدارة المخاطر( والطريقة التي عالج بها هذه المجلس بمأخطر فيها  التي
 المسائل.

أثرت  يت الطوارئ التالتطبيقها أو حا فيتطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف  اإلخفاق في هأوج .4
سيما )ال خفاقي معاجلة هذا اإلفالشركة  هجراء الذي اتبعت، واإل للشركة األداء المالي فيأو قد تؤثر 

 المشكالت المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية(.
 .وإدارتها عند تحديد المخاطرمدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية  .5
 .الشركة فيخاطر معمليات إدارة ال التي تصفعلومات الم .6

 مراجعة الداخلية لحفظ تقارير ا 7010
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من نتائج  هز وما خلصت إليجة بوضوح ما أنندات العمل متضمنراجعة ومستمالالشركة حفظ تقارير  ىعل نيتعي
 .خذ بشأنهاتوتوصيات وما قد ا
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 . مراجع حسابات الشركة 13

 حساباتلا مراجعة مهمة ادنإس 1013
 تقرير دعداإل والتأهيلوالخبرة  والكفاءة باإلستقالل يتمتع مراجع ىإل ويةنالس حساباتها مراجعة مهمة الشركة دنتس

 عن وعدالة بوضوح تعّرب للشركة المالية القوائم كانت إذا ما هفي يبيّنلمجلس اإلدارة والمساهمين  ومستقل موضوعي
 .وهريةالج واحينال في وأدائها للشركة المركز المالي

 حساباتلا مراجع تعيين 0013
 :يلي ماوأن يراعى في ذلك  ،لس اإلدارة مج ترشيح ىعل اء  نب الشركة حسابات مراجع العادية العامة جمعيةلا نتعي
 .لجنة المراجعة من توصية ىعل اء  نب هترشيح يكون أن .1
 .مختصةلا هةجال من مقررةلا الشروط ييستوف وأن هل مرخصا   يكون أن .2
 .الشركة حمصال مع هحلمصا تتعارض الأ .7
 .اثنين نمراجعي عن نمرشحيلا عدد يقل أال .4

 حساباتلا مراجع واجبات 3013
 :حساباتلا مراجع ىعل جبي

 .للشركة واألمانة ايةنالع يواجب بذل .1

 المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها. بشأن المناسب جراءمجلس اإلدارة اإل اتخاذ عدم حالإبالغ الهيئة في  .2
 عن مسئوال   ويكون. المجلس عمله ييسر مل إذا العادية العامة معيةجال دعوة مجلس اإلدارة من يطلب نأ .7

 ،منه في أداء عمله  تقعاألخطاء التي  بسبب الغير أو المساهمين أو الشركة يصيب الذي ررالض تعويض

 المراجعون واشتركوا في الخطأ ، كانوا مسئولين بالتضامن. تعدد وإذا
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 المصالح صحاب. أ14

 المصالح أصحاب مع قةالعال ظيمنت 1014
 مايتهمح بهدفالمصالح  أصحاب مع قةالالع ظيمنلت ومكتوبة واضحة وإجراءات سياسات وضع على مجلس اإلدارة

 :يلي ما – خاصة بصفة – تتضمن أن ىعل ، حقوقهم وحفظ
 .العقود حميهات أو نظمةألا تقررها يتال حقوقهمب اإلخالل دنع المصالح أصحاب تعويض كيفية .1
 .المصالح وأصحاب الشركة نبي شأنت قد يتال فاتخاللا أو الشكاوى تسوية كيفية .2
 .بهم تعلقةمال علوماتمال سرية ىعل والمحافظة دينموروال ءالالعم مع جيدة عالقات ءانب كيفية .7
 السليمةالمعايير المهنية واألخالقية  مع تتوافق حيثب الشركةوالعاملين في  للمديرين المهني السلوك قواعد .4

 القواعد هذه تطبيق مراقبة آلياتمجلس اإلدارة  يضع أن ىعل ،المصالح  أصحاب العالقة بينهم وبين ظمنوت
 .بها واإللتزام

 .للشركةية جتماعالمساهمة اال .5
واألحكام  للشروط وفقا  العالقة يجري  ذوي طرافمجلس اإلدارة واأل أعضاء مع الشركة تعامل أن تأكيد .6

 .تفضيل أو مييزت أي دون من المصالح أصحاب مع المتبعة
 أن ىعل ، مهامهم أداء من همنمكّ ي لى نحوع بأنشطتهم المصالح على المعلومات المتعلقة أصحاب حصول .3

 .تظمنم وبشكل اسبمنال الوقت يوف وكافية صحيحة علوماتمال تلك تكون
 .التمييز وعدم مساواةلوا العدالة لمبادئ وفقا   الشركة العاملين في معاملة .8

 اإلبالغ عن الممارسات المخالفة 0014
 أصحاب يتبعها إجراءات أو سياسات من يلزم ما وضع –ةعلى إقتراح لجنة المراجع اء  نب – مجلس اإلدارة ىعل

 :يلي ما مراعاة مع ، خالفةمال مارساتمال عن غالباإل أو شكاواهم تقديمالمصالح في 
المصالح )بمن فيهم العاملون في الشركة( مجلس اإلدارة بما قد يصدر عن اإلدارة  أصحاب إبالغ رتيسي .1

األنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريبة في القوائم التنفيذية من تصرفات أو ممارسات تخالف 
 لم أم مواجهتهم في مارساتمال أو التصرفات تلك أكانت سواء ،المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها 

 .بشأنها الالزم التحقيق وإجراء ، تكن
 من غيرها أو لجنة المراجعة في ستقلم بعضو بتيسير اإلتصال المباشر غالباإل إجراءات سرية عل اظالحف .2

 .المختصة اللجان
 .معها والتعامل المصالح أصحاب بالغات أو شكاوى بتلقي مختص شخص تكليف .7
 .الشكاوى لتلقي إلكتروني بريد أو هاتف تخصيص .4
 .الالزمة ألصحاب المصالح مايةتوفير الح .5

 تحفيز العاملين 1014
 :يلي ما - خاصة بصفة- تتضمن أن على ، الشركة للعاملين في داءواأل مشاركةلا حفيزتو تطوير برامج الشركة تضع
المسائل  في اقشتهمنوم الشركةلإلستماع إلى آراء العاملين في  متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكيل .1

 .المهمة القرارات لمحوالموضوعات 
 دوقنص سوتأسي ، التقاعد برامجو التي تحققها األرباح من نصيبا   أو الشركة في أسهما   منح العاملين برامج .2

 .البرامج تلكلإلنفاق على  مستقل
 .الشركة للعاملين في يةاجتماع مؤسسات إنشاء .7
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 . المعايير المهنية واإلخالقية15

 المهني السلوك سياسة 1015
 :يلي ما خاصة بصفة تراعي ، الشركةاألخالقية في  والقيم المهني للسلوك سياسة مجلس اإلدارة يضع
واجبي العناية  ببذل الشركة وموظفي مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أعضاء من عضو كل ىعل دالتأكي .1

 حهالمصا وتقديم ، قيمتها وتعظيم ميتهانوت الشركة حمصال صون هشأن من ما وكل ، الشركة والوالء تجاه
 .في جميع األحوال الشخصية على المصلحة

 ومصلحة الشركة مصلحة واإللتزام بما يحقق ، الشركة في مجلس اإلدارة لجميع المساهمين عضو ثيلتم .2
 .فحسبالمجموعة التي إنتخبته  مصلحة وليس ،المصالح اآلخرين  أصحاب حقوق ومراعاة المساهمين

 ذات والتعليمات واللوائح نظمةألا جميعب فيها التنفيذيين وكبار مجلس اإلدارة أعضاء التزام مبدأ ترسيخ .7
 .الصلة

 حقيقت بهدف الوظيفي لمنصبه فيذيةنالت اإلدارة عضو أو مجلس اإلدارة عضو ستغاللا دون يلولةالح .4
 .به أو بغيره خاصة مصلحة

 لالاستغ وعدم ، وأهدافها الشركة أغراض حقيقت ىعل ومواردها الشركة أصول استعمال قصر ىعل التأكيد .5
 .خاصة حمصال لتحقيق واردمال أو صولألا تلك
 اصةخال الداخلية معلوماتلا ىعل اإلطالع وتوقيت صالحية ظمنت واضحةو حكمةمو دقيقة قواعد وضع .6

ألي  هانع فصاحمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإل أعضاء استفادة دون بما يحول بالشركة
 .نظاما   إال في الحدود المقررة أو الجائزة ،شخص 

 المسئولية االجتماعية 0015
 هدافألوا أهدافها بين التوازن إقامة تكفل سياسة – اقتراح من مجلس اإلدارة عل اء  نب – عاديةال العامة الجمعية تضع
 .للمجتمع قتصاديةواال يةجتماعالا وضاعألا تطوير بغرض المجتمع إلى تحقيقها يصبو يتال

 يجتماعمبادرات العمل اال 3015
 ذلك ويشمل ، يجتماعاال العمل مجال في الشركة تمبادرا لطرح الالزمة الوسائل مجلس اإلدارة البرامج ويحدد يضع
 :يلي ما

 ذلك ومقارنة ،ي جتماعاال العمل في مبادرات منبما تقدمه  الشركة أداء تربط سقيا مؤشرات وضع .1

 .المشابه شاطنال ذات األخرى بالشركات

 .بها وتثقيفهم وتوعيتهم فيها نيللعامل الشركة اهانتتب التي يةجتماعاال المسئولية أهداف عن فصاحاإل .2

 .الشركة بأنشطة الصلة ذات الدورية التقارير يف يةجتماعالا ليةئومسلا حقيقت خطط عن صاحاإلف .7

 .للشركة يةجتماعالا ليةئومسلبا للتعريف للمجتمع توعية برامج وضع .4
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 والشفافية فصاحاإل. 16

 المبدأ األساسي 1016
العامة في الشركة ضمن حدود مصلحة المساهمين وبما  اإلفصاح الشامل والشفافية المطلقة هي سياسة اإلفصاح

يتماشى مع األنظمة الحاكمة ألعمال الشركة وبما ال يضر مصالح الشركة. تقوم الشركة بتوثيق متطلبات 
 اإلفصاح والتقرير في كافة لوائحها الداخلية بحسب طبيعة المعلومة المراد اإلفصاح عنها واألطراف ذات العالقة.

 وإجراءاته فصاحاإل سياسات 0016
 فصاحاإل متطلبات مع يتفق بما شرافيةه اإلوأنظمتوإجراءاته  إلفصاح مكتوبة سياسات مجلس اإلدارة يضع

 :يلي ما مراعاة مع ،الصادرة من الجهات المعنية 
اإلطالع على  من المصالح وأصحاب المساهمين مّكنت ئمةمال إفصاح أساليب السياسات تلك تتضمن أن .1

 بشكل الشركة وضع على والوقوف سهماأل وملكية وأدائها بالشركة المتعلقة المالية وغير المالية علوماتالم
 .متكامل

 فيو ، مضلل ريوغ وصحيح واضح وبشكل ، مييزت دون من مستثمرينلوا نللمساهمي فصاحاإل يكون أن .2
 حقوقهم ممارسة نم المصالح وأصحاب المساهمين نلتمكي وذلك ودقيق المناسب وعلى نحو منتظم الوقت
 .هوج أكمل على

 معلومات أو بيانات وأي ،المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها  جميع للشركة اإللكتروني وقعمال يتضمن أن .7
 اإلفصاح األخرى. وسائل خالل من شرنتُ  أخرى

 تهاطبيع حيث من يفهانتص وأسلوب ، هانع فصاحاإل جبي يالت علوماتمال حديدت تتضمن للتقارير نظم إعداد .4
 .هانع فصاحاإل دورية أو
الجهات  أحكام ومع ، مارساتمال أفضل مع توافقها من والتحقق ، دوري بشكل فصاحاإل سياسات مراجعة .5

 .المنظمة للسوق المالية

 تقرير مجلس اإلدارة 3016

ب أن باإلضافة إلى ما ورد في األنظمة واللوائح المنظمة للشركات بشأن محتويات تقرير مجلس اإلدارة ، يج

العوامل المؤثرة في أعمال يحتوي تقرير مجلس اإلدارة عرضا  لعملياته خالل السنة المالية األخيرة وجميع 

 ، ويجب أن يشتمل على ما يلي: الشركة
 وأسباب يطبَّق لم وما الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية أحكام من ُطبق ما .1

 .ذلك
 والسابقة اليةحال ووظائفهم ، فيذيةواإلدارة التن ،المنبثقة منه  اللجان وأعضاء ،دارة مجلس اإل أعضاء ماءسأ .2

 .اتهمروخب تهمومؤهال
 إدارتها مجالس في عضوا   الشركة إدارة مجلس عضو يكون يالت خارجها أو ملكةمال داخل الشركات اءسمأ .7

 .مديريها من أو والسابقة الحالية
 إدارة مجلس عضو ، يذينفت إدارة مجلس عضو):اآلتي حونال عل هائأعض يفنوتص مجلس اإلدارة تكوين .4

 .(مستقل إدارة مجلس عضو ، فيذينت غير
بمقترحات  علما   – وخاصة غير التنفيذيين – التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه جراءاتاإل .5

 .ئهاالمساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدا
 ،لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت(  ،:)لجنة المراجعة مثل ، امهاومه اللجان اتختصاصمختصر ال وصف .6

 ضاءالحضو لألع وبيانات انعقادها وتواريخ اتهااجتماع وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان أسماء ذكر مع
 .اجتماع لكل
 قامت التي والجهة الخارجية ،انه وأعضائه جل وأداءه أدائ تقييم مجلس اإلدارة في عليها اعتمد التي الوسائل .3

 .وجدت إن ، بالشركة قتهاالوع بالتقييم
 .مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أعضاء مكافآت عن فصاحاإل .8
 جهة أي من أو يئةهال من الشركة ىعل مفروض احتياطي قيد أو ازيراحت رتدبي أو جزاء أو عقوبة أي .9

 وقوعها وتفادي جهاعال وسبل لها وقعةملا جهةلوا مخالفةلا أسباب بيان مع ، قضائية أو ظيميةنت أو إشرافية
 .ستقبلمال في
 مدى لجنة المراجعة في رأي ىإل إضافة ، بالشركة الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية ويةنالس راجعةمال نتائج .11

 .الشركة في الداخلية الرقابة نظام كفاية
 .وجوده عدم حال في ةالشرك في داخلي مراجع الحاجة إلى تعيين مدى بشأن لجنة المراجعة توصية .11
المجلس  رفض التي أو ،مجلس اإلدارة  قرارات وبين هانبي تعارض يوجد التي راجعةلجنة الم توصيات .12

 ، الداخلي راجعمال نيتعي أو هأدائ وتقييم هأتعاب يدوعزله وتحد الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن بها األخذ
 .بها األخذ عدم وأسباب التوصيات، تلك ومسوغات

 .وجدت إن ، للشركة يةجتماعالمساهمات اال اصيلتف .17
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مجلس اإلدارة  أعضاء اءموأس ةرخياأل ماليةلا ةنالس لالخ عقدةنملا نللمساهمي العامة معياتجال بتواريخ بيان .14
 .الحاضرين لهذه الجمعيات

 ، شاطنال من أكثر أو ننوعي وصف حال وفي.  التابعة وشركاتها للشركة الرئيسة شاطنال نواعأل وصف .15
 .تائجلنا في وإسهامها الشركة أعمال حجم في هروتأثي نشاط بكل بيان إرفاق جبي
 أو ،أعمالها  توسعة أو ، للشركة يكليةهال اترالتغيي ذلكالمهمة )بما في  الشركة وقرارات خططل وصف .16

 .الشركة المستقبلية ألعمالها والتوقعات( عملياتها وقف
 أم ، مويليةت خاطرم أم تشغيلية خاطرم أكانت سواء) الشركة اتواجهه خاطرم بأي المتعلقة علوماتالم .13
 .ومراقبتها خاطرمال هذه إدارة وسياسة( السوق خاطرم
 اليةمال واتنالس يف اهأعمال ونتائج وخصومها الشركة صولأل بياني رسم أو جدول شكل ىعل صةخال .18

 .الخمس األخيرة
 .ابعةالت وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي ليلتح .19
 .الشركة أعلنتها توقعات أي أو السابقة ةنالس نتائج عن التشغيلية تائجلنا في جوهرية فروقات ألي ايضاح .21
 .نالقانونيي نللمحاسبي السعودية يئةهال من عتمدةالمحاسبة الم رمعايي عن ألي إختالف ايضاح .21
 سالرئي المحل والدولة ، سالرئي ونشاطها فيها الشركة ملكية ونسبة ورأس مالها تابعة شركة كل اسم .22

 .تأسيسها محل والدولة لعملياتها،
 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات سهمألا تفاصيل .27
 .سهماأل أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف .24
 إدارة مجلس أعضاء عدا) شخا أل تعود التصويت في حقيةألا ذات سهمألا فئة في مصلحة ألي وصف .25

 ةنالس لخال حقوقلا تلك تغيير في وأي قوقحال بتلك الشركة أبلغوا( وأقرباءهم نييتنفيذال وكبار الشركة
 .المالية األخيرة

 وكبار الشركة إدارة مجلس عضاءأل تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحةألي  وصف .26
 مصلحةلا تلك في رييتغ وأي ، التابعة شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم التنفيذيين
 .المالية األخيرة ةنالس خالل قوقحال تلك أو
 وكشف ،( ذلك رغي أم الطلب دنع السداد واجبة أكانت سواء) الشركة ىعل قروض بأي المتعلقة معلوماتال .23

 خالل السنة لقروض سدادا   الشركة دفعتها مبالغ وأي لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية ديونيةمبال
 على قروض وجود عدم حال وفي ،الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي  واسم القرض أصل ومبلغ
 .بذلك إقرار تقديم عليها ، الشركة

 حقوق أو اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف .28
 مقابل الشركة يهعل حصلت عوض أي ايضاح مع الماليةخالل السنة  الشركة حتهانم أو أصدرتها مشابهة
 .ذلك
 مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات موجبب اكتتاب أو حويلت حقوق يأل وصف .29

 .الشركة حتهانم أو أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب، حق
 وراقألا وقيمة ، دادرالستل قابلة ندي أدوات يأل الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو ردادتاس يأل وصف .71
 شركاتها اشترتها التي وتلك الشركة بين األوراق المالية المدرجة والتي اشترتها التمييز مع ، متبقيةلا اليةمال

 .التابعة
 حضور وسجل ، انعقادها وتواريخ ،خالل السنة المالية األخيرة  ُعقدت مجلس اإلدارة التي اتاجتماع عدد .71

 .الحاضرين ماءسأ هفي حا  موض اجتماع كل
 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد .72
 .عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف .77
 أعضاء حدأل مصلحة فيها كانت أو وفيها ، فيها طرفا   الشركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات .74

 ماءسأ تشمل حيثب ، همنم بأي قةعال ذي شخص يأل أو فيها التنفيذيين لكبار أو الشركة إدارة مجلس
 توجد لم وإذا ، ومبلغها ومدتها وشروطها العقود أو األعمال هذه وطبيعة ، العقود أو عمالالمعنيين باأل
 .بذلك إقرار تقديم الشركة فعل ، القبيل هذا من عقود أو أعمال

 أي عن التنفيذيين كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه ازلنت اتفاق أو ترتيبات يأل بيان .75
 .مكافآت

 .رباحاأل في حقوق أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه ازلنت اتفاق أو ترتيبات يأل بيان .76
 مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد ستحقةموال مسددةلا ظاميةنال دفوعاتمال بقيمة بيان .73

 .أسبابها وبيان لها موجز وصف مع ، ويةنالس اليةمال ةرتالف نهاية ىحت تسدد مول أخرى
 .الشركة موظفي مصلحةل أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان .78

 :يلي بما إقرارات .79

 .الصحيح بالشكل أُعدت سجالت الحسابات أن .أ

 .بفاعلية ونُفذ سليمة سأس ىعل أُعد الداخلية الرقابة نظام أن .ب

 .نشاطها مواصلة ىعل الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال هأن .ج
 مجلس تقرير يوضح أن جبي ،المالية السنوية  القوائم ىعل حفظاتت يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا .41

 .بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة
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 حتويي أن جبي ، أجلها من المعين ةرالفت انتهاء قبل حساباتلا مراجع يربتغي مجلس اإلدارة توصية حال في .41
 .بالتغيير التوصية أسباب بيان مع ، ذلك ىعل التقرير

 راجعةمال لجنة تقرير 4016
 نظام في عليها صو نملا ومهامها اتهاختصاصال أدائها تفاصيل لجنة المراجعة على تقرير يشتمل أن بيج .أ

 اليةموال الداخلية الرقابة نظم ايةكف مدى في ورأيها توصياتها يتضمن أن ىعل ، فيذيةنالت هولوائح الشركات
 .الشركة في خاطرمال وإدارة

 في شرنيُ  وأن سالرئي الشركة مركز في مراجعةلجنة ال تقرير من كافية نسخا   مجلس اإلدارة يودع أنيجب  .ب
 من نلتمكي العامة معيةجال نعقادال الدعوة نشر دنع للسوق اإللكتروني والموقع للشركة اإللكتروني وقعمال
 .العامة الجمعية انعقاد اءنأث التقرير ملخص ىويتل.  منه نسخة ىعل صولالمساهمين في الح من بيرغ

 مجلس اإلدارة أعضاء إفصاح 5016
 ،اإلدارة التنفيذية أعضاء ومن هأعضائ من عضو بكل خاصةلا فصاحإلا عمليات ظيميتعين على مجلس اإلدارة تن

 :يلي ما مراعاة مع
 وفقا   وذلك ، دوريا   اإلدارة التنفيذية وتحديثهومجلس اإلدارة  عضاءأ بإفصاحات خا  سجل وضع .1

 .من الجهات المنظمة للسوق طلوبةمال إلفصاحاتل
 .مالي مقابل دون الشركة مساهميل السجل ىعل عطالالا إتاحة .2

 إفصاح عن المكافآت 6016
 يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي:

 .الشركة المجلس واإلدارة التنفيذية في أعضاء مكافآت حديدت كيفية وعن مكافآتلا سياسة عن فصاحاإل .1

ألعضاء مجلس اإلدارة  وحةالمكافآت الممن عن مجلس اإلدارة تقرير في وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح .2

 أم افعنم أم مبالغ أكانت سواء ، تضليل أو إخفاء دون ، مباشرة غير أو مباشرة بصورةواإلدارة التنفيذية 

 هي ألسهمل دخلةمال القيمة فتكون ، الشركة في أسهما   زايامال كانت وإذا. واسمها طبيعتها تكان أيا   ، مزايا

 .اإلستحقاق تاريخ دنع السوقية القيمة

 هذه عن جوهري إنحراف أي وبيان ، بها المكافآت المعمول سياسةالعالقة بين المكافآت الممنوحة و توضيح .7

 .السياسة

 :حدة ىعل يلي ممن لكل دفوعةمال والتعويضات كافآتالم بشأن الالزمة التفاصيل بيان .4

 .مجلس اإلدارة أعضاء .أ

 همنضم من يكون أن ىعل الشركة من كافآتمال أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة .ب

 .والمدير المالي فيذينالت سالرئي

 .اللجان أعضاء .ج

 بالوثائق الحتفاظ. ا17
 بها حتفاظاألخرى المطلوب اال والوثائق والتقارير ستنداتالمحاضر والم جميعب حتفظت أن الشركة يجب على

 مجلس اإلدارة تقرير ذلك يشمل وأن ، واتنس عشر عن تقل ال مدة سالرئي الشركة مقرالالئحة في  هذه موجبب
 . لجنة المراجعة  وتقرير

 أو مطالبة أو( متهابإقا مهدد أو قائمة دعوى أي ذلك)بما في  قضائية دعوى وجود حال في الشركةكما يجب على 
 تلك انتهاءلحين  بها حتفاظالا الوثائق أو التقارير أو المحاضر والمستندات بتلك تتعلق قائمة حقيقت إجراءات أي

 .القائمة التحقيق إجراءات أو مطالبةلا أو القضائية الدعوى
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 أحكام ختامية. 10

 ادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةالص أحكام هذه الالئحة مع الئحة حوكمة الشركات تتعارض يجب أن ال ،

 تطبيق الئحة حوكمة الشركات في كل ما لم يرد به نص في هذه الالئحة.كما يجب 
 ية بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية مواد غير ملزمةسترشادتكون المواد اال 

 وإن نصت عليها هذه الالئحة. للشركة

 سبيل في وعليه ، الحاجة عند وتعديلها فعاليتها ، من والتحقق تطبيق هذه الالئحة راقبةعلى مجلس اإلدارة م 

 :يلي بما ذلك القيام

 .القواعد بهذه الشركة التزام من التحقق .1

 .مارساتمال وأفضل ظاميةنال للمتطلبات وفقا   حديثهاتو القواعد مراجعة .2

 الداخلية جراءاتإلوا السياسات من وغيرها ، شركةال قيمالمهني التي تمثل  السلوك قواعد وتطوير مراجعة .7

 .مارساتمال أفضل مع ويتفق الشركة حاجات يلبي بما

 أو ، ممارساتلا وأفضل الشركات حوكمة جالم في التطورات ىعل دوما   مجلس اإلدارة أعضاء عالإط .4

 .أخرى إدارة أوإلى لجنة المراجعة أو أي لجنة  ذلك تفويض

  ات المقررة ختصاصاال إليها يفوض أن هفعلي ، الشركات حوكمةارة لجنة مختصة بمجلس اإلد تشكيل حالفي

 ويا  نس ،مجلس اإلدارة  وتزويد ، وكمةحال تطبيقات بشأن موضوعات أي متابعةأعاله ، وعلى هذه اللجنة 

 .إليها تتوصل التي والتوصيات بالتقارير ،على األقل

 لمستويات ليسية المتضمنة في هذه الوثيقة يجب تبليغها بوضوح ية الرئسترشادبعد اعتماد المجلس للمبادئ اال

بالشركة وباإلضافة إلى ذلك يجب مراقبة تطبيق المبادئ واإلجراءات والتوصيات المشمولة في العليا اإلدارية 

 ومتابعة جميع حاالت عدم التقيد والمطابقة. هذه الالئحة

 وعلى إدارة  حوكمة الشركةبالئحة تأكد من تقيد الشركة يقوم المجلس بتخويل إدارة المراجعة الداخلية بال ،

المراجعة الداخلية تقديم تقارير إلى المجلس على أساس سنوي بجميع المواضيع المتعلقة بتطبيق هذه المبادئ 

وأية حاالت لعدم التقيد والمطابقة كما يمكن إلدارة المراجعة الداخلية االستعانة بخبراء من خارج الشركة 

 عدة في تقييم مستوى التقيد.للمسا

  كما يجب العمل على إجراء مراجعة خاصة من قبل المحاسبين القانونيين للشركة إلعطاء المجلس تأكيد

 حوكمة الشركة.الئحة مستقل بنجاح تطبيق 

 



 

  (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )
 الئحة حوكمة الشركة

 

 73 من 73 صفحة
 

 (..30اإلصدار رقم )

 م0/0.17./31ارة بتاريخ معتمد من مجلس اإلد
 

 

 الوثيقةنموذج تعديل/ تحديث 
  التاريخ:
  الموافق:

 وصف التعديل/ التحديث

 
 
 
 
 
 
 

 المسوغات

  

  

  

  

  

 اد:إعد
 
 

 التوقيع:
 

 الموافقة:
 
 

 التوقيع:
 

 اإلعتماد:
 
 

 التوقيع:
 

 (CGM-001نموذج رقم )         

 

 

 


