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الباب األول: أحكام تمهيدية

1. التمهيد والغرض من الالئحة
1. تبيــن الئحــة الحوكمــة الداخليــة )»الالئحــة«( لشــركة ذيــب لتأجيــر الســيارات )»الشــركة«( القواعــد والمعاييــر 
التــزام الشــركة بمتطلبــات حوكمــة الشــركات  المنظمــة إلدارة الشــركة، بهــدف وضــع إطــار فعــال لضمــان 
بموجــب األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة وتبنــي أفضــل ممارســات حوكمــة الشــركات التــي تكفــل حمايــة 

حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح.
2. تعــد أحــكام هــذه الالئحــة إلزاميــة، ويتولــى مجلــس إدارة الشــركة )»مجلــس اإلدارة«، ويشــار لــكل عضــو مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة بـ«عضــو مجلــس اإلدارة«( التحقــق مــن تنفيــذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان التــزام الشــركة 

بأحــكام هــذه الالئحــة. 

2. التعريفات والمصطلحات
يكــون للمصطلحــات والعبــارات المســتخدمة فــي هــذه الالئحــة المعانــي المحــددة لهــا فــي الملحــق )1( مــا 

لــم يقتــض الســياق خــالف ذلــك.

الباب الثاني: حقوق المساهمين

1. الحقوق العامة للمساهمين
)»كبــار   ))1( الملحــق  فــي  تعريفهــم  تــم  )كمــا  الشــركة  فــي  التنفيذييــن  وكبــار  اإلدارة  مجلــس  يلتــزم   1.1
التنفيذييــن« أو »اإلدارة التنفيذيــة«( بالعمــل علــى حمايــة حقــوق مســاهمي الشــركة )»المســاهمين«، 
ويشــار لــكل منهــم بـ«المســاهم«( وتمكينهــم مــن ممارســة جميــع حقوقهــم كمســاهمين مــن غيــر عوائــق 

أو صعوبــات وتفعيــل إجــراءات تضمــن ذلــك.
2.1 يلتــزم مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن بالعدالــة والمســاواة فــي المعاملــة بيــن جميــع المســاهمين، 

ــة األســهم، وبعــدم حجــب أي حــق عنهــم. ــذات فئ ــز بيــن المســاهمين المالكيــن ل ــزم بعــدم التميي ويلت
3.1 يلتــزم مجلــس اإلدارة بتوفيــر المعلومــات الكاملــة والواضحــة وغيــر المضللــة لتمكيــن المســاهم مــن 
ممارســة حقوقــه علــى أكمــل وجــه، وتقــدم هــذه المعلومــات فــي الوقــت المناســب ويجــري تحديثهــا 
بانتظــام. ويجــب أن تتســم وســيلة توفيــر المعلومــات للمســاهم بالوضــوح والتفصيــل، وأن تتضمــن بيانــًا 
بمعلومــات الشــركة التــي يمكــن للمســاهم الحصــول عليهــا، وأن يتــم توفيرهــا لعمــوم المســاهمين مــن 
ذات الفئــة، كمــا يجــب اتبــاع أكثــر الوســائل فعاليــة فــي التواصــل مــع المســاهمين وعــدم التمييــز بينهــم فــي 

توفيــر المعلومــات. 
ــًا علــى الفهــم المشــترك  4.1 يضمــن مجلــس اإلدارة تحقيــق تواصــل بيــن الشــركة والمســاهمين يكــون مبني
لألهــداف االســتراتيجية للشــركة ومصالحهــا. ويعمــل رئيــس مجلــس اإلدارة )»رئيــس المجلــس«( والرئيــس 
التنفيــذي للشــركة )»الرئيــس التنفيــذي«( علــى إطــالع بقيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى آراء المســاهمين 

ومناقشــتها معهــم. 
5.1 يثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بأسهم الشركة )»األسهم«(، وبخاصة ما يلي:

)أ( الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدًا أو بإصدار أسهم.
)ب( الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند  التصفية.

)ت( حضــور جمعيــات المســاهمين العامــة )»الجمعيــة العامــة«( أو الخاصــة، واالشــتراك فــي مداوالتهــا، 
والتصويــت علــى قراراتهــا. 

)ث( التصرف في أسهمه وفق أحكام األنظمة واللوائح والتعليمات السارية. 
)ج( االستفســار وطلــب االطــالع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا، ويشــمل  ذلــك البيانــات والمعلومــات 
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الخاصــة بنشــاط الشــركة واســتراتيجيتها التشــغيلية واالســتثمارية، بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة وال يتعــارض 
مــع األنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية.

)ح( مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة. 
)خ( مســاءلة أعضــاء مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية فــي مواجهتهــم والطعــن ببطــالن قــرارات 
جمعيــات المســاهمين العامــة والخاصــة وفــق الشــروط والقيــود الــواردة فــي نظــام الشــركات ونظــام 

الشــركة األســاس.
)د( أولويــة االكتتــاب باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة بنســبة ملكيــة المســاهمين 
لألســهم عنــد زيــادة رأس المــال، مــا لــم توقــف الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة العمــل بحــق األولويــة أو 
تعطــي األولويــة لغيــر المســاهمين فــي الحــاالت التــي تراهــا مناســبة لمصلحــة الشــركة وفقــًا لألنظمــة 

واللوائــح والتعليمــات الســارية.
)ذ( تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.

)ر( طلــب االطــالع علــى نســخة مــن عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األســاس مــا لــم تنشــرهما الشــركة فــي 
موقعهــا اإللكتروني.

)ز( ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم وفقًا لنظام الشركة األساس.
6.1 ال يجــوز ألي مــن المســاهمين التدخــل فــي أعمــال مجلــس اإلدارة أو أعمــال اإلدارة التنفيذيــة للشــركة مــا 
لــم يكــن عضــوًا فــي أي منهمــا أو كان تدخلــه عــن طريــق الجمعيــة العامــة العاديــة ووفقــًا الختصاصاتهــا أو 

فــي الحــدود التــي يجيزهــا مجلــس اإلدارة.

2. حقوق الجمعية العامة:
1.2 الجمعيــة العامــة هــي الســلطة العليــا للشــركة وتختــص بجميــع األمــور المتعلقــة بهــا، وتمثــل الجمعيــة 
العامــة المنعقــدة وفقــًا لإلجــراءات النظاميــة جميــع المســاهمين فــي ممارســة اختصاصاتهــم المتعلقــة 
األســاس  والنظــام  الســارية  والتعليمــات  واللوائــح  األنظمــة  ألحــكام  وفقــًا  دورهــا  وتــؤدي  بالشــركة، 

للشــركة.
2.2 تنعقــد الجمعيــات العامــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلس اإلدارة وفقًا لألوضــاع والظروف المنصوص 
عليهــا فــي األنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية ونظــام الشــركة األســاس، وعلــى مجلــس اإلدارة أن 
يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة إلــى االجتمــاع مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة خــالل األشــهر الســتة 

التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة للشــركة.
3.2 على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا طلب ذلك أي من: 

)أ( مراجع الحسابات )كما يتم تعريفه في الملحق )1(.
)ب(  لجنة المراجعة.

)ت( عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته )%5( على األقل من رأس مال الشركة.
)ث( لجهات التنظيمية المختصة وفقًا لألنظمة واللوائح والتعليمات السارية.

4.2 يجــب اإلعــالن عــن موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة ومكانــه وجــدول أعمالهــا قبــل الموعــد بواحــد 
ع فــي المنطقــة التــي يكــون  وعشــرين )21( يومــًا علــى األقــل، وتنشــر الدعــوة فــي صحيفــة يوميــة تــوزَّ
فيهــا مركــز الشــركة الرئيــس وفــي الموقــع اإللكترونــي للشــركة والموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة 
الســعودية )تــداول( )»الســوق«(. ويجــب تزويــد الجهــات التنظيميــة المختصــة بنســخة مــن الدعــوة خــال 
فتــرة اإلعــالن وفقــًا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يجــوز للشــركة توجيــه 
الدعــوة النعقــاد الجمعيــات العامــة والخاصــة لمســاهميها عــن طريــق وســائل أخــرى بمــا في ذلك وســائل 

التقنيــة الحديثــة.
ــد نشــر الدعــوة  ــاح للمســاهمين مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي للشــركة والموقــع اإللكترونــي – عن 5.2 يجــب أن يت
النعقــاد الجمعيــة العامــة – الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة ببنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة، وبخاصــة 
تقريــر مجلــس اإلدارة ومراجــع الحســابات والقوائــم الماليــة وتقريــر لجنــة المراجعــة، وذلــك لتمكينهــم مــن اتخــاذ قرار 
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مــدروس بشــأنها.  وعلــى الشــركة تحديــث تلــك المعلومــات فــي حــال تعديــل جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة.
6.2 علــى مجلــس اإلدارة عنــد إعــداد جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة أن يأخــذ فــي االعتبــار الموضوعــات 
الذيــن  التنظيميــة المختصــة وللمســاهمين  التــي يرغــب المســاهمون فــي إدراجهــا. ويجــوز للجهــات 
يملكــون نســبة )%5( عــل األقــل مــن أســهم الشــركة إضافــة موضــوع أو أكثــر إلــى جــدول أعمــال الجمعيــة 

العامــة عنــد إعــداده.
7.2 علــى مجلــس اإلدارة إفــراد كل موضــوع مــن الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول أعمــال الجمعيــة 
العامــة فــي بنــد مســتقل، وعــدم الجمــع بيــن الموضوعــات المختلفــة جوهريــًا تحــت بنــد واحــد، وعــدم 
وضــع األعمــال والعقــود التــي يكــون ألعضــاء المجلــس مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا ضمــن بنــد 

واحــد.
8.2 يجــوز لمجلــس اإلدارة تعديــل جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة خــالل الفتــرة مــا بيــن نشــر اإلعــالن عــن 
الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة وموعــد انعقادهــا، علــى أن تعلــن الشــركة عــن ذلــك وفقــًا لألوضــاع 

ــاب الثانــي مــن هــذه الالئحــة.  المقــررة فــي الفقــرة )2-4( مــن الب
9.2 يعمــل مجلــس اإلدارة علــى إتاحــة الفرصــة للمســاهمين للمشــاركة الفعالــة والتصويــت فــي اجتماعــات 
ــة  ــر عــدد مــن المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعي ــة العامــة، كمــا يعمــل علــى تيســير مشــاركة أكب الجمعي

العامــة، ومــن ذلــك اختيــار المــكان والوقــت المالئميــن.
10.2 للمســاهم أن يــوكل عنــه مســاهمًا آخــر )مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة( فــي 

حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة والخاصــة.
11.2 يجــوز للشــركة عقــد اجتماعــات الجمعيــات العامــة والخاصــة ومشــاركة المســاهم فــي مداوالتهــا 

والتصويــت علــى قراراتهــا بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة، وذلــك وفقــًا للضوابــط التاليــة:
)أ( أن تكون مشاركة المساهم عن طريق نقل مرئي وصوتي لحظي للجمعية العامة أو الخاصة.

)ب( أن تكــون المشــاركة عــن طريــق اتصــال مباشــر بيــن الشــركة والمســاهمين، بمــا يمكــن المســاهمين 
مــن المشــاركة بشــكل فعــال فــي الجمعيــة العامــة والخاصــة وبصــورة آنيــة تمكنهــم مــن االســتماع 

ومتابعــة العــروض واإلدالء بالــرأي والمناقشــة والتصويــت علــى القــرارات.
12.2 يجــب علــى الشــركة إتاحــة التصويــت اآللــي للمســاهمين علــى بنــود جــدول اجتماعــات الجمعيــات 

العامــة والخاصــة – وإن لــم يحضــروا هــذه االجتماعــات – وفقــًا للضوابــط التاليــة:
)أ( أن يمكــن التصويــت اآللــي للمســاهمين مــن اإلدالء بأصواتهــم، ســواء قبــل أو خــالل اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة أو الخاصــة، دون الحاجــة إلــى تعييــن وكيــل لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة أو الخاصــة نيابــة 

عنهــم.
ــاب التصويــت اآللــي علــى بنــود جــدول أعمــال أي اجتمــاع جمعيــة عامــة أو خاصــة بعــد  )ب( أن يفتــح ب
تاريــخ نشــر الدعــوة الخاصــة باالجتمــاع علــى أال تقــل فتــرة إتاحــة التصويــت اآللــي عــن ثالثــة أيــام قبــل 
تاريــخ انعقــاد الجمعيــة، ويتوقــف التصويــت اآللــي علــى أي بنــد مــن بنــود اجتمــاع الجمعيــة العامــة أو 

الخاصــة عنــد انتهــاء مناقشــة ذلــك البنــد والتصويــت عليــه فــي الجمعيــة.
13.2 يتــم احتســاب الحضــور واألصــوات للمســاهمين المشــاركين فــي الجمعيــات العامــة والخاصة بواســطة 
وســائل التقنيــة الحديثــة والمســاهمين الذيــن يصوتــون آليــًا وفقــًا للفقرتيــن )2-11( و)2-12( مــن البــاب 

الثانــي مــن هــذه الالئحــة ضمــن النصــاب الــالزم لصحــة انعقــاد الجمعيــات العامــة والخاصــة.
14.2 علــى الشــركة التحقــق مــن تســجيل بيانــات المســاهمين الراغبيــن فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــات 
العامــة أو الخاصــة فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل الوقــت المحــدد النعقــاد الجمعيــة. وتقــوم الشــركة 
بوضــع الضوابــط والقيــود المناســبة للتأكــد مــن هويــة المســاهم الــذي يصــوت آليــًا والمســاهم المشــارك 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة أو الخاصــة مــن خــالل وســائل التقنيــة الحديثــة، والتأكــد مــن أحقيــة كل 

مســاهم فــي التصويــت علــى أي مــن بنــود االجتمــاع.
15.2 يــرأس اجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين رئيــس المجلــس أو نائبــه عنــد غيابــه أو مــن ينتدبــه 
مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه لذلــك فــي حــال غيــاب رئيــس المجلــس ونائبــه. ويلتــزم رئيــس جمعيــة 
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المســاهمين بإتاحــة الفرصــة للمســاهمين للمشــاركة الفعالــة والتصويــت في اجتماعــات الجمعية العامة، 
وتجنــب وضــع أي إجــراء يــؤدي إلــى إعاقــة حضــور الجمعيــات أو اســتخدام حــق التصويــت. ويجــب إحاطــة 

المســاهمين علمــًا بالقواعــد التــي تحكــم عمــل تلــك االجتماعــات وإجــراءات التصويــت.
16.2 للمســاهمين حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة وتوجيــه 
األســئلة بشــأنها إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراجــع الحســابات. ويجيــب مجلس اإلدارة أو مراجع الحســابات 
عــن هــذه األســئلة بالقــدر الــذي ال يعــّرض مصلحــة الشــركة للضــرر. وإذا رأى المســاهم أن الــرد على ســؤاله 

غيــر مقنــع، احتكــم إلــى الجمعيــة، وكان قرارهــا فــي هــذا الشــأن نافــذًا.
17.2 علــى الشــركة اإلعــالن للجمهــور وإشــعار الجهــات التنظيميــة المختصــة والســوق – وفقــًا لألنظمــة 
واللوائــح والتعليمــات الســارية – بنتائــج الجمعيــة العامــة فــور انتهائهــا. ويجــب علــى الشــركة تمكيــن 
المســاهمين مــن االطــالع علــى محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة وتزويــد الجهــات التنظيميــة المختصــة 
ــح والتعليمــات الســارية. ــه خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع وفقــًا لألنظمــة واللوائ بنســخة من

الباب الثالث: مجلس اإلدارة

1. تشكيل المجلس والعضوية
1.1. يشــكل مجلــس اإلدارة مــن ســتة أعضــاء ، علــى أن تكــون أغلبيتــه مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن وأال يقــل عــدد 

أعضائــه المســتقلين عــن عضوين. 
1.2. يخضــع تشــكيل مجلــس اإلدارة ألحــكام نظــام الشــركة األســاس، وُتحــدد قواعــد ومعاييــر وإجــراءات تشــكيل 
المجلس وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم وعزلهم – من بين أمور أخرى – في سياسة الترشيحات 

التــي تصدرهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة )2-6( مــن البــاب التاســع من هذه الالئحة )»سياســة الترشــيحات«(.
1.3.علــى الشــركة إشــعار الجهــات التنظيميــة المختصــة بأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وصفــات عضوياتهــم 
خــالل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ بــدء دورة مجلــس اإلدارة أو مــن تاريــخ تعيينهــم – أيهمــا أقــرب – وأي 

تغييــرات تطــرأ علــى عضويتهــم خــالل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ حــدوث التغييــرات.
1.4.عنــد انتهــاء عضويــة عضــو فــي مجلــس اإلدارة بإحــدى طــرق انتهــاء العضويــة، علــى الشــركة أن تشــعر 
ــان  ــح والتعليمــات الســارية – فــورًا مــع بي ــة المختصــة والســوق – وفقــًا لألنظمــة واللوائ الجهــات التنظيمي

األســباب التــي دعــت إلــى ذلــك.

2. اجتماعات واجراءات عمل المجلس
1.2 تخضــع اجتماعــات واجــراءات عمــل مجلــس اإلدارة – بمــا فــي ذلــك القواعــد المتعلقــة بنصــاب االجتماعــات 

وإصــدار القــرارات – ألحــكام نظــام الشــركة األســاس.
2.2 يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعــات منتظمــة لممارســة مهامــه بفعاليــة، ويعقــد اجتماعاتــه أيضــًا متــى مــا 

دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، علــى أن يعقــد مجلــس اإلدارة أربعــة اجتماعــات فــي الســنة علــى األقــل.
3.2 يجتمــع مجلــس اإلدارة بنــاءً علــى دعــوة مــن رئيســه أو طلــب عضويــن مــن أعضائــه، ويجــب إرســال الدعــوة 
لالجتمــاع إلــى كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس قبــل خمســة أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع مــا لــم تســتدع 
األوضــاع عقــد االجتمــاع بشــكل طــارئ، فيجــوز إرســال الدعــوة لالجتمــاع خــالل مــدة تقــل عــن خمســة أيــام قبــل 
تاريــخ االجتمــاع. ويجــب أن تشــتمل الدعــوة علــى تاريــخ ووقــت ومــكان االجتمــاع، باإلضافــة إلــى جــدول أعمــال 
االجتمــاع والمســتندات والمعلومــات الالزمــة. ويجتمــع المجلــس فــي األوقــات واألماكــن التــي يراهــا مناســبة 

للقيــام بمســؤولياته. 
4.2 يجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد اجتماعاتــه شــخصيًا أو عــن طريــق الهاتــف أو مــن خــالل اســتخدام الوســائل المرئية 

والمســموعة أو بــأي طريقــة أخــرى يعتمدهــا مجلــس اإلدارة وتتيــح لألعضــاء االســتماع إلى بعضهــم البعض.
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5.2 لــكل عضــو فــي مجلــس اإلدارة حــق اقتــراح إضافــة بنــد أو أكثــر إلــى جــدول أعمــال اجتمــاع المجلــس. ويقــر 
مجلــس اإلدارة جــدول األعمــال حــال انعقــاد االجتمــاع، وفــي حــال اعتــراض أي عضــو علــى هــذا الجــدول، يجــب 

إثبــات ذلــك فــي محضــر اجتمــاع المجلــس.
6.2 يتــم تنظيــم عمليــة حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة، والتعامــل مــع حــاالت عــدم انتظــام األعضــاء فــي 
حضــور تلــك االجتماعــات. وعلــى عضــو مجلــس اإلدارة الحــرص علــى حضــور جميــع االجتماعــات، وخصوصــًا تلــك 

التــي تتخــذ فيهــا قــرارات مهمــة وجوهريــة تؤثــر فــي وضــع الشــركة.
7.2 ال يحــق حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة إال ألعضائــه وأميــن الســر، ومــع ذلــك، يجــوز لغيرهــم حضــور تلــك 

االجتماعــات إذا طلــب المجلــس ذلــك بدعــوة منــه.
8.2 لمجلــس اإلدارة أن يصــدر قــرارات بالتمريــر عــن طريــق عرضهــا كتابــة أو إلكترونيــًا علــى كافــة األعضــاء 

متفرقيــن للموافقــة والتوقيــع عليهــا وفقــًا ألحــكام النظــام األســاس.
الموضوعــات  أو أي مــن  الشــركة  أداء  اإلدارة ملحوظــات حيــال  أعضــاء مجلــس  لــدى أي مــن  إذا كان   9.2
المعروضــة ولــم ُيبــّت فيهــا فــي اجتمــاع المجلــس، فيجــب تدوينهــا وبيــان مــا يتخــذه المجلــس أو يــرى اتخــاذه 
مــن إجــراءات حيالهــا فــي محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة. وفــي حــال أبــدى عضــو مجلــس اإلدارة رأيــًا مغايــرًا 

لقــرار المجلــس، فيجــب إثباتــه بالتفصيــل فــي محضــر اجتمــاع المجلــس.
ــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس الجلســة وأعضــاء مجلــس اإلدارة  ــت مــداوالت مجلــس اإلدارة وقرارات 10.2 تثب
الحاضــرون وأميــن الســر. وتــدون هــذه المحاضــر فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس مجلــس اإلدارة وأميــن الســر.

3. اختصاصات ومهام وصالحيات المجلس
1.3 مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة، يكــون لمجلــس اإلدارة أوســع الصالحيــات فــي إدارة 
الشــركة وتوجيــه أعمالهــا بمــا يحقــق أغراضهــا، ويدخــل ضمــن مهــام مجلــس اإلدارة واختصاصاتــه بصفــة 

خاصــة مــا تنــص عليــه األنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية ونظــام الشــركة األســاس.
2.3 يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين، وعليــه بــذل واجبــي العنايــة والــوالء فــي إدارة الشــركة وكل مــا 
مــن شــأنه صــون مصالحهــا وتنميتهــا وتعظيــم قيمتهــا. ويلتــزم كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبــادئ 
ــه  ــح الشــركة والمســاهمين وتقديمهــا علــى مصلحت ــة والــوالء والعنايــة واالهتمــام بمصال الصــدق واألمان

الشــخصية وفقــًا ألنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية.
3.3 تقــع علــى عاتــق مجلــس إدارة الشــركة المســؤولية عــن أعمالهــا وإن فــوض لجانــًا أو جهــات أو أفــراد فــي 
ممارســة بعــض اختصاصاتــه. وفــي جميــع األحــوال، ال يجــوز لمجلــس اإلدارة إصــدار تفويــض عــام أو غيــر محــدد 

المدة.
4.3  تكــون اختصاصــات مهــام وصالحيــات رئيــس المجلــس ونائــب الرئيــس وفقًا لما تنص عليــه األنظمة واللوائح 
والتعليمــات الســارية ونظــام الشــركة األســاس وسياســة الصالحيــات والتفويــض التــي تصدرهــا الشــركة وفقــًا 

للفقــرة )2-12( مــن البــاب التاســع مــن هــذه الالئحــة )»سياســة الصالحيــات والتفويض«(.

4. التطوير والدعم والتقييم
1.4 يتعيــن علــى الشــركة إيــالء االهتمــام الكافــي بتدريــب وتأهيــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن، 

ووضــع البرامــج الالزمــة لذلــك، مــع مراعــاة مــا يلــي:
ــًا للتعريــف بســير عمــل الشــركة  )أ( إعــداد برامــج ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن المعينيــن حديث

وأنشــطتها، وبخاصــة مــا يلــي:
استراتيجية الشركة وأهدافها.  •

الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.  •
التزامات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.  •

•  مهام لجان الشركة واختصاصاتها.
ــار التنفيذييــن علــى برامــج ودورات  )ب( وضــع اآلليــات الالزمــة لحصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكب
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التدريبيــة بشــكل مســتمر بغــرض تنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم فــي المجــاالت ذات العالقــة بأنشــطة 
الشــركة.

2.4 يتعيــن علــى كبــار التنفيذييــن تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة – واألعضــاء غيــر التنفيذييــن بوجــه خــاص – 
ــات والوثائــق والســجالت الالزمــة، علــى أن تكــون واضحــة  ولجــان مجلــس اإلدارة بجميــع المعلومــات والبيان

وصحيحــة وغيــر مضللــة وفــي الوقــت المناســب، لتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم ومهامهــم.
3. يتــم تقييــم أداء المجلــس وأعضائــه ولجانــه وكبــار التنفيذييــن بشــكل ســنوي وفقــًا للقواعــد واإلجــراءات 

المنصــوص عليهــا بالتفصيــل فــي سياســة الترشــيحات.

5. المكافآت 
1.5 تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركة األســاس وسياســة المكافــآت التــي 

تصدرهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة )2-7( مــن البــاب التاســع مــن هــذه الالئحــة )»سياســة المكافــآت«(.
اإلفصــاح  لمتطلبــات  اإلدارة  مجلــس  لجــان  وأعضــاء  التنفيذييــن  وكبــار  اإلدارة  مجلــس  مكافــآت  تخضــع   2.5
المنصــوص عليهــا فــي سياســة المكافــآت وسياســة اإلفصــاح وإجراءاتــه التــي تصدرهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة 

) 2-2( مــن البــاب التاســع )»سياســة اإلفصــاح«(.

الباب الرابع: لجان مجلس اإلدارة

1. أحكام عامة
1.1.يكون للشركة لجنتين دائمتين كما يلي:

)أ( لجنة المراجعة.
)ب( لجنة الترشيحات والمكافآت.

2.2.يجــوز لمجلــس اإلدارة تشــكيل لجانــًا أخــرى وفقــًا لحاجــة الشــركة وظروفهــا وأوضاعهــا ألداء أي دور 
يقــوم بتفويضــه المجلــس مــن وقــت آلخــر. ويصــدر بقــرار مــن مجلــس اإلدارة الئحــة عمــل هــذه اللجــان األخــرى 
وفقــًا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية علــى أن تشــمل هــذه الالئحــة – دون حصــر –  ضوابــط وإجــراءات 

عمــل اللجنــة، ومهامهــا، وقواعــد اختيــار أعضائهــا، ومــدة عضويتهــم، ومكافآتهــم.

2. لجنة المراجعة
2.1. تشكَّل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة. 

ــراح مــن مجلــس اإلدارة – الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة  ــاءً علــى اقت 2.2. تصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة – بن
علــى أن تشــمل هــذه الالئحــة – دون حصــر – ضوابــط وإجــراءات عمــل اللجنــة، ومهامهــا، وقواعــد اختيــار 
أعضائهــا، وكيفيــة ترشــيحهم، ومــدة عضويتهــم، ومكافآتهــم، وآليــة تعييــن أعضائهــا بشــكل مؤقــت فــي 

حــال شــغور أحــد مقاعــد اللجنــة.

3. لجنة الترشيحات والمكافآت
1. تشكَّل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس اإلدارة.

2. تصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة – بنــاءً علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة – الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت علــى أن تشــمل هــذه الالئحــة – دون حصــر – ضوابــط وإجــراءات عمــل اللجنــة، ومهامهــا، وقواعــد 

اختيــار أعضائهــا، ومــدة عضويتهــم، ومكافآتهــم.
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الباب الخامس: اإلدارة التنفيذية واللجان اإلدارية 

1. اإلدارة التنفيذية
1.1 يتولــى مجلــس اإلدارة تشــكيل اإلدارة التنفيذيــة للشــركة، وتنظيــم كيفيــة عملهــا، والرقابــة واإلشــراف 

ــة إليهــا. عليهــا، والتحقــق مــن أدائهــا المهــام الموكول
2.2 مــع مراعــات صالحيــات وســلطات مجلــس اإلدارة، تختــص اإلدارة التنفيذيــة بــإدارة عمليــات الشــركة اليوميــة، 

بمــا فــي ذلــك اقتــراح وتنفيــذ القــرارات  والخطــط والسياســات واالســتراتيجيات الرئيســية للشــركة.
2.3 يوضــح كل مــن نظــام الشــركة األســاس وسياســة الصالحيــات والتفويــض اختصاصــات ومهــام وصالحيــات 

اإلدارة التنفيذيــة بشــكل مفصــل.

2. اللجان اإلدارية:
2.1 للشــركة تشــكيل لجــاٍن علــى المســتوى اإلداري )»اللجــان اإلداريــة«( حســب حاجــة الشــركة وظروفهــا 
التنفيذيــة بتفويضــه مــن وقــت آلخــر وفقــًا لسياســة الصالحيــات  تقــوم اإلدارة  وأوضاعهــا ألداء أي دور 

والتفويــض.

الباب السادس: الرقابة والمراجعة الداخلية

1. نظام الرقابة والمراجعة الداخلية
1.1 يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة اعتمــاد نظــام رقابــة ومراجعــة داخليــة للشــركة )»نظــام الرقابــة الداخليــة«( 
لتقييــم السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر وتطبيــق أحــكام الحوكمــة التــي تعتمدهــا الشــركة، 

والتقيــد باألنظمــة واللوائــح ذات الصلــة.
1.2 يتــم تطويــر نظــام الرقابــة الداخليــة باتبــاع معاييــر واضحــة للمســؤولية فــي جميــع المســتويات التنفيذيــة 

فــي الشــركة وأن تعامــالت األطــراف ذات العالقــة تتــم وفقــًا لألحــكام والضوابــط الخاصــة بهــا.

2. إدارة المراجعة الداخلية
2.1 تقــوم الشــركة بإنشــاء إدارة الرقابــة والمراجعــة الداخليــة )»إدارة المراجعــة الداخليــة«( مــن أجــل تقييــم 
نظــام الرقابــة الداخليــة واإلشــراف علــى تطبيقــه والتحقــق مــن التــزام الشــركة وعامليهــا باألنظمــة واللوائــح 

والقواعــد والتعليمــات الســارية، وسياســات الشــركة وإجراءاتهــا. 
2.2 تتكــون إدارة الرقابــة والمراجعــة الداخليــة مــن مديــر إدارة المراجعــة الداخليــة )»مديــر إدارة المراجعــة 
للعمــل  خارجيــة  بجهــات  االســتعانة  أو  آخريــن  تعييــن موظفيــن  للشــركة  ويجــوز  األقــل.  علــى  الداخليــة«( 

الداخليــة. المراجعــة  إدارة  الداخلييــن«( فــي  )»المراجعيــن  كمراجعيــن داخلييــن 
2.3 يتم تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية من قبل مجلس اإلدارة بناء على توصية من لجنة المراجعة.

2.4 تعمل إدارة المراجعة الداخلية بموجب القواعد التالية:
)أ( يجــب أن تتوافــر فــي العامليــن بهــا الكفــاءة واالســتقالل والتدريــب المناســب، وأالّ يكلفــوا بــأي أعمــال 

أخــرى ســوى أعمــال المراجعــة الداخليــة ونظــام الرقابــة الداخليــة.
ــل  ــة فــي جمــع وتقييــم وتوصي ــن إظهــار مســتوى عــال مــن المهني ــن الداخليي )ب( يجــب علــى المراجعي
المعلومــات عــن النشــاط أو العمليــة التــي يتــم مراجعتهــا، وإجــراء تقييــم متــوازن لجميــع الظــروف ذات 

ــر أحكامهــم بمصالحهــم الخاصــة أو مــن قبــل اآلخريــن. ــة، وأال تتأث الصل
)ت( ترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها إلى لجنة المراجعة، وترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها.

)ث( يكون مدير إدارة المراجعة الداخلية مسؤوالً أمام لجنة المراجعة.
ــة المراجعــة  ــر إدارة المراجعــة الداخليــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتوصيــة مــن لجن )ج( ُتحــدد مكافــأة مدي

وذلــك وفقــًا لسياســة المكافــآت.
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)ح( تمكــن إدارة المراجعــة الداخليــة مــن االطــالع علــى المعلومــات والمســتندات والوثائــق والحصــول 
عليهــا دون قيــد، علــى أن تلتــزم بالمحافظــة علــى الســرية والحفــاظ علــى الســجالت والمعلومــات.

2.5 تعمــل إدارة المراجعــة الداخليــة وفــق خطــة شــاملة للمراجعــة الداخليــة )»خطــة المراجعــة الداخليــة«( 
ــة المراجعــة وتحــدث هــذه الخطــة  معــدة مــن قبــل مديــر إدارة المراجعــة الداخليــة ومعتمــدة مــن قبــل لجن
ســنويًا. ويجــب مراجعــة األنشــطة والعمليــات الرئيســية ذات الصلــة بهــا – بمــا فــي ذلــك المخاطــر وإدارة 

ــزام – ســنويًا علــى األقــل.  االلت
2.6 تعــد إدارة المراجعــة الداخليــة تقريــرًا مكتوبــًا عــن أعمالهــا وتقدمــه إلــى مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة 

بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل )»التقريــر ربــع الســنوي«(. ويجــب أن يتضمــن هــذا التقريــر: 
)أ( تقييمًا لنظام الرقابة الداخلية الشركة.

ــة  ــات فيمــا يخــص تقييمهــا لنظــام الرقاب ــج وتوصي ــه إدارة المراجعــة الداخليــة مــن نتائ )ب( مــا انتهــت إلي
الداخليــة.

)ت( بيــان باإلجــراءات التــي اتخذتهــا كل إدارة بشــأن معالجــة نتائــج وتوصيــات المراجعــة الســابقة وأي 
ملحوظــات بشــأنها ال ســيما فــي حــال عــدم المعالجــة فــي الوقــت المناســب ودواعــي ذلــك.

2.7 تعــد إدارة المراجعــة الداخليــة تقريــرًا عامــًا مكتوبــًا وتقدمــه إلــى مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة ســنويًا 
)»التقريــر الســنوي«(. ويحــدد مجلــس اإلدارة نطــاق التقريــر الســنوي بنــاءً علــى توصيــة لجنــة المراجعــة 

وإدارة المراجعــة الداخليــة، علــى أن يتضمــن التقريــر بصــورة خاصــة مــا يلــي: 
)أ( عمليــات المراجعــة التــي أجرتهــا إدارة المراجعــة الداخليــة خــالل الســنة الماليــة ومقارنتهــا مــع الخطــة 
المعتمــدة، مــع بيــان أســباب أي إخــالل أو انحــراف عــن الخطــة – إن  وجــد – خــالل الربــع التالــي لنهايــة الســنة 

الماليــة المعنيــة.
)ب( إجراءات الرقابة واإلشراف عل الشؤون المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر.

)ت( تقييــم تطــور عوامــل المخاطــر فــي الشــركة واألنظمــة الموجــودة لمواجهــة التغييــرات الجذريــة أو 
غيــر المتوقعــة فــي الســوق.

)ث( تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا فــي تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد 
عــدد المــرات التــي أخطــر فيهــا مجلــس اإلدارة بمســائل رقابيــة – بمــا فــي ذلــك إدارة المخاطــر – والطريقــة 

التــي عالــج بهــا مجلــس اإلدارة هــذه المســائل.
)ج( أوجــه اإلخفــاق فــي تطبيــق الرقابــة الداخليــة أو مواطــن الضعــف فــي تطبيقهــا أو حــاالت الطــوارئ 
التــي أثــرت أو قــد تؤثــر فــي األداء المالــي للشــركة، واإلجــراء الــذي اتبعتــه الشــركة فــي معالجــة هــذا 

ــة(. ــر الســنوية للشــركة وبياناتهــا المالي اإلخفــاق )الســيما المشــكالت المفصــح عنهــا فــي التقاري
)ح( مدى تقيد الشركة بنظام الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.

)خ( المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.
2.8 تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بحفــظ جميــع تقاريــر المراجعــة الربــع ســنوية والتقاريــر الســنوية وجميــع 
المســتندات المتعلقــة والتــي تعكــس بوضــوح مــا أنجزتــه إدارة االمراجعــة الداخليــة ومــا توصلــت إليــه مــن 

نتائــج وتوصيــات وماهيــة اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا بشــأن تلــك النتائــج والتوصيــات.

الباب السابع: مراجع حسابات الشركة

1. التعيين
1.1 تســند الشــركة مهمــة مراجعــة حســاباتها الســنوية إلــى مراجــع حســابات – أو أكثــر – )»مراجــع الحســابات«( 
اإلدارة  لمجلــس  ومســتقل  موضوعــي  تقريــر  إلعــداد  والتأهيــل،  والخبــرة  والكفــاءة  باالســتقالل  يتمتــع 
ــر بوضــوح وعدالــة عــن المركــز المالــي  ــن فيــه مــا إذا كانــت القوائــم الماليــة للشــركة تّعب والمســاهمين يبّي

للشــركة وأدائهــا فــي النواحــي الجوهريــة. 
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1.2 تعيــن الجمعيــة العامــة العاديــة مراجــع الحســابات وتحــدد مكافآتــه بنــاءً علــى توصيــة مجلــس اإلدارة، مــع 
مراعــاة مــا يلــي عنــد التعييــن:

)أ( أن يكون ترشيحه من قبل مجلس اإلدارة بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
)ب( أن يكــون المراجــع مرخصــًا لــه ومســتوفيًا الشــروط المقــررة مــن الجهــة المختصــة فــي المملكــة 

الســعودية.  العربيــة 
)ت( أن يتمتع المراجع باالستقاللية وأال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.
)ث( أال يقل عدد المراجعين المرشحين للجمعية العامة عن مراجعين اثنين. 

)ج( يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة إعــادة تعييــن نفــس مراجــع الحســابات، علــى أال يتجــاوز مجمــوع مــدة 
تعيينــه خمــس ســنوات متصلــة، ويجــوز لمــن اســتنفذ هــذه المــدة أن يعــاد تعيينــه بعــد مضــي ســنتين مــن 

تاريــخ انتهــاء هــذه المــدة.
1.3 يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة فــي أي وقــت تغييــر مراجــع الحســابات مــع عــدم اإلخــالل بحقــه فــي 

التعويــض إذا وقــع التغييــر فــي وقــت غيــر مناســب أو لســبب غيــر مشــروع. 

2. واجبات ومسؤوليات وحقوق مراجع الحسابات
2.1 يجب على مراجع الحسابات:

)أ( بذل واجبي العناية واألمانة للشركة.
)ب( بــالغ الجهــات المختصــة )وفقــًا للقواعــد واألنظمــة المتبعــة( فــي حــال عــدم اتخــاذ مجلــس اإلدارة 

اإلجــراء المناســب بشــأن المســائل المثيــرة للشــبهة التــي يطرحهــا.
2.2 لمراجــع الحســابات – فــي أي وقــت – حــق االطــالع علــى دفاتــر الشــركة وســجالتها وغيــر ذلــك مــن الوثائق، 
ــات واإليضاحــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول عليهــا، ليتحقــق مــن موجــودات الشــركة  ــب البيان ــه أيضــًا طل ول
والتزاماتهــا وغيــر ذلــك ممــا يدخــل فــي نطــاق عملــه. وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يمكنــه مــن أداء واجبــه. 
وإذا صــادف مراجــع الحســابات صعوبــة فــي هــذا الشــأن أثبــت ذلــك فــي تقريــر يقــدم إلــى مجلــس اإلدارة. فإذا 
لــم ييســر المجلــس عمــل مراجــع الحســابات، وجــب عليــه ان يطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة 
العاديــة للنظــر فــي األمــر. ويجــوز لمراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد إذا لــم يدعهــا 

مجلــس اإلدارة خــالل ثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات.
2.3 يكــون مراجــع الحســابات مســؤوالً عــن تعويــض الضــرر الــذي يصيــب الشــركة أو المســاهمين أو الغيــر 
بســبب األخطــاء التــي تقــع منــه فــي أداء عملــه، وإذا تعــدد مراجعــو الحســابات واشــتركوا فــي الخطــأ، كانــوا 

مســؤولين بالتضامــن.
2.4 تخضــع واجبــات ومســؤوليات وحقــوق مراجــع الحســابات لألنظمــة واللوائــح والقواعــد ذات الصلــة وأحــكام 

نظــام الشــركة األســاس.

الباب الثامن: اإلفصاح والشفافية

1. أحكام عامة
1. تلتــزم الشــركة بقواعــد ومتطلبــات وإجــراءات اإلفصــاح الــواردة فــي األنظمــة واللوائــح والقواعــد ذات الصلــة 

وسياســة اإلفصــاح الخاصة بالشــركة.
2. يجــب أن يكــون أي إفصــاح مــن الشــركة للجمهــور أو الجهــات المختصــة كامــالً وواضحــًا وصحيحــًا وغيــر مضلل. 

ويجــب أن يكــون اإلفصــاح للمســاهمين والمســتثمرين مــن دون تمييز.

2. األحكام المحددة لإلفصاح
2.1 يجــب علــى الشــركة أن تبلــغ الجهــات المختصــة والجمهــور مــن دون تأخيــر – وفقــًا لألنظمــة واللوائــح 
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والقواعــد المعمــول بهــا – بــأي تطــورات جوهريــة تنــدرج فــي إطــار نشــاطها وال تكــون معرفتهــا متاحــة 
لعامــة النــاس وقــد تؤثــر فــي أصولهــا أو خصومهــا أو فــي وضعهــا المالــي أو فــي المســار العــام ألعمالهــا 
أو الشــركات التابعــة لهــا ويمكــن أن تــؤدي إلــى تغيــر فــي ســعر أوراقهــا الماليــة المدرجــة أو أن تؤثــر 
تأثيــرًا ملحوظــًا فــي قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بــأدوات الديــن، وذلــك وفقــًا للقواعــد 

المنصــوص عليهــا فــي سياســة اإلفصــاح الخاصــة بالشــركة.
2.2 تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن معلوماتهــا الماليــة وفقــًا للقواعــد المنصوص عليها في األنظمــة واللوائح 

والقواعــد المعمــول بها وسياســة اإلفصاح الخاصة بالشــركة.
2.3 يصــدر مجلــس اإلدارة تقريــرًا ســنويًا يتضمــن – مــن بيــن أمــور أخــرى – عرضــًا لعمليــات الشــركة خــالل الســنة 
ــه  ــر واإلفصــاح عن ــم إعــداد هــذا التقري ــرة فــي أعمــال الشــركة. ويت الماليــة األخيــرة وجميــع العوامــل المؤث
المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة واللوائــح والقواعــد المعمــول بهــا وسياســة اإلفصــاح  وفقــًا للقواعــد 

الخاصــة بالشــركة.
2.4 تصدر لجنة المراجعة تقريرًا ســنويًا يتضمن – من بين أمور أخرى – رأيها في شــأن مدى كفاية وفعالية 
نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر لــدى الشــركة وتوصياتهــا فــي هــذا الشــأن، باإلضافــة إلــى 
مــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا. ويتــم إعــداد هــذا التقريــر واإلفصــاح عنــه وفقــًا 
للقواعــد المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة واللوائــح والقواعــد المعمــول بهــا وسياســة اإلفصــاح الخاصــة 

بالشــركة والئحــة عمــل لجنــة المراجعــة.

الباب التاسع: السياسات الداخلية

1. أحكام عامة
1.1 تضــع الشــركة سياســات وإجــراءات داخليــة مناســبة لتنظيــم مختلــف جوانــب عمليــات الشــركة وإدارتهــا 

وحوكمتهــا.
1.2 باإلضافــة إلــى السياســات األساســية المنصــوص عليهــا فــي القســم ) 2( مــن هــذا البــاب، يجــوز للشــركة مــن 
وقــت آلخــر إصــدار سياســات أخــرى وفقــًا لحاجــة الشــركة وظروفهــا وأوضاعهــا. وُتحــدد صالحيــة إصــدار هــذه 

السياســات األخــرى فــي سياســة الصالحيــات والتفويــض.

2. السياسات األساسية
2.1. سياسة تعارض المصالح:

)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة وواضحــة لتعــارض المصالــح )»سياســة تعــارض المصالــح«( لتنظيــم والتعامــل 
مــع حــاالت تعــارض المصالــح الواقعــة أو المحتمــل وقوعهــا والتــي يمكــن أن تؤثــر علــى أداء أعضــاء مجلــس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو غيرهــم مــن العامليــن فــي الشــركة عنــد تعاملهــم مــع الشــركة أو مــع أصحــاب 

المصالــح اآلخريــن. ويتــم إعــداد سياســة تعــارض المصالــح وفقــًا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات الصلــة.
)2( يتــم اعتمــاد سياســة تعــارض المصالــح بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة المراجعــة، 

وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.
2.2.سياسة اإلفصاح:

)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة لإلفصــاح تتضمــن قواعــد اإلفصــاح وإجراءاتــه وأنظمتــه اإلشــرافية بمــا يتفــق 
مــع متطلبــات اإلفصــاح الــواردة فــي األنظمــة واللوائــح والقواعــد ذات الصلــة. ويتــم إعــداد سياســة اإلفصــاح 

وفقــًا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات الصلــة.
)2( يتــم اعتمــاد سياســة اإلفصــاح بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة المراجعــة، وتدخــل حيــز 

النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.
2.3.سياسة توزيع األرباح:
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)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة وواضحــة لتوزيــع األربــاح )»سياســة توزيــع األربــاح«( بحيــث تنظــم توزيــع 
أربــاح األســهم بمــا يحقــق مصالــح المســاهمين والشــركة وفقــًا لنظــام الشــركة األســاس.

)2( يتــم اعتمــاد سياســة توزيــع األربــاح بقــرار مــن مجلــس اإلدارة، وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – 
حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.
2.4.سياسة أصحاب المصالح:

)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة وواضحــة بشــأن أصحــاب المصالــح )»سياســة أصحــاب المصالــح«( لوضــع 
قواعــد وإجــراءات لتنظيــم العالقــة مــع أصحــاب المصالــح بهــدف حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم. ويتــم إعــداد 

سياســة أصحــاب المصالــح وفقــًا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات الصلــة.
)2( يتــم اعتمــاد سياســة أصحــاب المصالــح بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة المراجعــة، 

وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.
2.5.سياسة التداول بناءً على معلومات داخلية:

)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة لتنظيــم التــداول فــي األوراق الماليــة للشــركة مــن قبــل أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وكبــار التنفيذييــن والعامليــن اآلخريــن فــي الشــركة وغيرهــم مــن األشــخاص )»سياســة التــداول بنــاءً 
علــى معلومــات الداخليــة«( بهــدف االلتــزام بالقواعــد المتعلقــة بالتــداول بنــاءً علــى معلومــات داخليــة 

الــواردة فــي األنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات الصلــة.
)2( يتــم اعتمــاد سياســة التــداول بنــاء علــى معلومــات داخليــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة مــن 

لجنــة المراجعــة،  وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.
2.6. سياسة الترشيحات:

)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة للترشــيحات تتضمــن – دون حصــر – قواعــدًا ومعاييــرًا واضحــة للعضويــة فــي 
ــة  ــح والتعليمــات ذات الصل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وإجراءاتهــا بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائ

ونظــام الشــركة األســاس.
)2( يتــم اعتمــاد سياســة الترشــيحات بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاءً علــى توصية من مجلــس اإلدارة، 
ــة الترشــيحات والمكافــآت،  ــة لجن علــى أن تكــون توصيــة مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن مبنيــة علــى توصي

وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.
2.7.سياسة المكافآت:

لتنظيــم مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان  للمكافــآت  الشــركة سياســة مكتوبــة وواضحــة  )1( تضــع 
المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة – وحســبما تقتضــي الحاجــة – مكافــآت غيرهــم مــن العامليــن 
فــي الشــركة، وذلــك بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات الصلــة ونظــام الشــركة األســاس.
)2( يتــم اعتمــاد سياســة المكافــآت بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاءً علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة، 
ــة الترشــيحات والمكافــآت،  ــة لجن علــى أن تكــون توصيــة مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن مبنيــة علــى توصي

وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.
2.8. سياسة اإلبالغ عن الممارسات المخالفة:

الممارســات  عــن  اإلبــالغ  )»سياســة  المخالفــة  الممارســات  عــن  لإلبــالغ  الشــركة سياســة مكتوبــة  تضــع   )1(
المخالفــة«( لتنظيــم آليــة الشــركة وإجراءاتهــا التــي يتبعهــا العامليــن فــي الشــركة وأصحــاب المصالــح فــي 
تقديــم شــكاواهم أو اإلبــالغ عــن الممارســات المخالفــة أو تقديــم ملحوظاتهــم بشــأن أي تجاوز فــي التقارير 

الماليــة أو غيرهــا بســرية.
)2( يتــم اعتمــاد سياســة اإلبــالغ عــن الممارســات المخالفــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة مــن 

لجنــة المراجعــة، وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.
2.9.سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية: 

)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة للســلوك المهنــي والقيــم األخالقيــة )»سياســة الســلوك المهنــي والقيم 
األخالقيــة«( توضــح توجيهــات وقواعــد الشــركة للســلوك المهنــي والقيــم األخالقية.

)2( يتــم اعتمــاد سياســة الســلوك المهنــي والقيــم األخالقيــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة مــن 
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لجنــة المراجعــة،  وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.

2.10.سياسة إدارة المخاطر:
)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة إلدارة المخاطــر )»سياســة إدارة المخاطــر«( توضــح اســتراتيجية الشــركة 

وإجراءاتهــا فــي إدارة وتقييــم المخاطــر بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة.
)2( يتــم اعتمــاد سياســة إدارة المخاطــر بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة المراجعــة،  

وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.
2.11.سياسة االلتزام:

)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة لاللتــزام )»سياســة االلتــزام«( تهــدف لضمان التزام وتقيد الشــركة باألنظمة 
واللوائــح والقواعــد التــي تخضع لها.

)2( يتــم اعتمــاد سياســة االلتــزام بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة المراجعــة،  وتدخــل حيــز 
النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.

2.12.سياسة الصالحيات والتفويض:
)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة وتفصيليــة للصالحيــات والتفويــض لتحديــد الصالحيــات المفوضــة لــإلدارة 
التنفيذيــة وغيرهــم – بمــا يشــمل وضــع جــدول لتوضيــح تلــك الصالحيــات – وتنظيم إجراءات تفويــض الصالحيات 

فــي الشــركة.
)2( يتــم اعتمــاد سياســة الصالحيــات والتفويــض بقــرار مــن مجلــس اإلدارة،  وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة 

للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.
2.13.سياسة المسؤولية االجتماعية:

)1( تضــع الشــركة سياســة مكتوبــة للمســؤولية االجتماعيــة )»سياســة المســؤولية االجتماعيــة«( لتنظيــم 
أنشــطة الشــركة ومبادراتهــا فــي مجــال العمــل االجتماعــي والمســؤولية االجتماعيــة بهــدف إقامــة التــوازن 
بيــن أهــداف الشــركة واألهــداف التــي يصبــو المجتمــع إلــى تحقيقهــا بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة 

واالقتصاديــة للمجتمــع.
)2( يتــم اعتمــاد سياســة المســؤولية االجتماعيــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاءً علــى توصيــة مــن 

مجلــس اإلدارة وتدخــل حيــز النفــاذ وتكــون قابلــة للتعديــل – حســب الحاجــة – وفقــًا ألحكامهــا.

الباب العاشر: االحتفاظ بالوثائق 

1.  االحتفاظ بالوثائق

1.1 يجــب علــى الشــركة أن تحتفــظ بجميــع المحاضــر والمســتندات والتقاريــر والوثائــق األخــرى المطلــوب 
االحتفــاظ بهــا بموجــب األنظمــة واللوائــح المتبعــة وذات الصلــة بهــذه الالئحــة فــي مقــر الشــركة الرئيــس مــدة 
ال تقــل عــن عشــر ســنوات، وأن يشــمل ذلــك تقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر لجنــة المراجعــة. ومــع عــدم اإلخــالل 
بهــذه المــدة، يجــب علــى الشــركة فــي حــال وجــود دعــوى قضائيــة )بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قائمــة أو 
مهــدد بإقامتهــا( أو مطالبــة أو أي إجــراءات تحقيــق قائمــة تتعلــق بتلــك المحاضــر أو المســتندات أو التقاريــر 
أو الوثائــق االحتفــاظ بهــا لحيــن انتهــاء تلــك الدعــوى القضائيــة أو المطالبــة أو إجــراءات التحقيــق القائمــة.



الئحة الحوكمة الداخلية 015

الباب الحادي عشر: أحكام ختامية 

1. النفاذ والمراجعة

1.1 تعتمــد هــذه الالئحــة بموجــب قــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاءً علــى توصيــة مــن لجنــة  المراجعــة وتكــون نافذة 
مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. وتســري متطلبــات النشــر واإلفصــاح والتبليــغ التــي تنطبــق علــى 
الشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق – بموجــب األنظمــة واللوائــح ذات الصلــة – اعتبــارًا مــن تاريــخ إدراج 

أســهم الشــركة فــي الســوق.
1.2 تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المراجعــة بمراجعــة أحــكام هــذه الالئحــة بصفــة دوريــة وتقديــم 

توصياتهــا بــأي تعديــالت عليهــا لمجلــس اإلدارة.
1.3 تعتمد أي تعديالت على هذه الالئحة بالطريقة ذاتها التي اعُتمدت بها هذه الالئحة.

الملحق )1(

التعريفات والمصطلحات

سياســة الصالحيــات والتفويــض: سياســة الصالحيــات والتفويــض التــي تصدرهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة ) 12-2( 
مــن البــاب التاســع مــن هــذه الالئحــة.

التقريــر الســنوي: التقريــر الــذي تعــده إدارة المراجعــة الداخليــة وفقــًا للفقــرة )2-7( مــن البــاب الســادس مــن 
هــذه الالئحــة.

ــاب الســابع مــن هــذه  ــه الشــركة وفقــًا للفقــرة )1-1( مــن الب ــذي تعين مراجــع الحســابات: مراجــع الحســابات ال
الالئحــة.

مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الشركة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للشركة.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الشركة.
اللجــان: لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت، باإلضافــة إلــى أي لجنــة أخــرى يتــم تشــكيلها وفقــًا 

للفقــرة )1-2( مــن البــاب الرابــع مــن هــذه الالئحــة.
الشركة: شركة ذيب لتأجير السيارات.

سياســة تعــارض المصالــح: سياســة تعــارض المصالــح التــي تصدرهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة )2-1( مــن البــاب 
التاســع مــن هــذه الالئحــة.

عضو مجلس اإلدارة: عضو مجلس إدارة الشركة.
سياســة اإلفصــاح: سياســة اإلفصــاح التــي تصدرهــا الشــركة وفقــا للفقــرة ) 2-2( مــن البــاب التاســع مــن هــذه 

الالئحــة.
سياســة توزيــع األربــاح: سياســة توزيــع األربــاح التــي تصدرهــا الشــركة وفقــا للفقــرة )2-3( مــن البــاب التاســع 

مــن هــذه الالئحــة.
السوق: السوق المالية السعودية )تداول(.

الجمعية العامة: الجمعية العامة للمساهمين التي تنعقد وفقًا لنظام الشركة األساس.
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إدارة المراجعة الداخلية: إدارة المراجعة الداخلية في الشركة.
مدير إدارة المراجعة الداخلية: مدير إدارة المراجعة الداخلية للشركة.

المراجعيــن الداخلييــن: موظفــو الشــركة أو المســتعان بهــم مــن خــارج الشــركة والمســند إليهــم العمــل 
كمراجعيــن داخلييــن فــي إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة.

خطــة المراجعــة الداخليــة: خطــة المراجعــة الداخليــة التــي تعدهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة )2-5( مــن البــاب 
الســادس مــن هــذه الالئحــة.

نظام الرقابة الداخلية: نظام الرقابة والمراجعة الداخلية للشركة.
سياســة التــداول بنــاءً علــى معلومــات داخليــة: سياســة التــداول بنــاءً علــى معلومــات داخليــة التــي تصدرهــا 

الشــركة وفقــًا للفقــرة )2-5( مــن البــاب التاســع مــن هــذه الالئحــة.
اللجــان اإلداريــة:  اللجــان المشــكلة علــى المســتوى اإلداري وفقــًا للفقــرة ) 2( مــن البــاب الخامــس مــن هــذه 

الالئحــة.
الالئحة: الئحة الحوكمة الداخلية للشركة.

سياســة الترشــيحات: سياســة الترشــيحات التــي تصدرهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة ) 2-6( مــن البــاب التاســع مــن 
هــذه الالئحــة.

التقريــر ربــع الســنوي: التقريــر الــذي تعــده إدارة المراجعــة الداخليــة وفقــًا للفقــرة )2-6( مــن البــاب الســادس 
مــن هــذه الالئحــة.

سياســة المكافــآت: سياســة المكافــآت التــي تصدرهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة )2-7( مــن البــاب التاســع مــن هــذه 
الالئحة.

سياســة إدارة المخاطــر: سياســة إدارة المخاطــر التــي تصدرهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة )2-10( مــن الباب التاســع 
مــن هــذه الالئحة.

أمين السر: أمين سر مجلس اإلدارة.
كبــار التنفيذييــن أو اإلدارة التنفيذيــة: األشــخاص المنــوط بهــم إدارة عمليــات الشــركة اليوميــة، واقتــراح 

القــرارات االســتراتيجية وتنفيذهــا، كالرئيــس التنفيــذي ونوابــه ونائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة.
المساهمين: مساهمي الشركة.

األسهم: أسهم الشركة.
سياســة المســؤولية االجتماعيــة: سياســة المســؤولية االجتماعيــة التــي تصدرهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة )2-

13( مــن البــاب التاســع مــن هــذه الالئحــة.
ــاب  ــح التــي تصدرهــا الشــركة وفقــًا للفقــرة )2-4( مــن الب ــح: سياســة أصحــاب المصال سياســة أصحــاب المصال

التاســع مــن هــذه الالئحــة.
سياســة الســلوك المهنــي والقيــم األخالقيــة: سياســة الســلوك المهنــي والقيــم األخالقيــة التــي تصدرهــا 

الشــركة وفقــًا للفقــرة )2-9( مــن البــاب التاســع مــن هــذه الالئحــة.
سياســة اإلبــالغ عــن الممارســات المخالفــة: سياســة اإلبــالغ عــن الممارســات المخالفــة التــي تصدرهــا الشــركة 

وفقــًا للفقــرة )2-8( مــن البــاب التاســع مــن هــذه الالئحــة.


