قائمة بعناوين السياسات واإلجراءات القائمة بالشركة
فيما يلي قائمة بأهم السياسات واإلجراءات القائمة بالشركة:
 ميثاق احلوكمة.
 ميثاق جملس اإلدارة.
 ميثاق جلنة التدقيق وإدارة املخاطر.
 ميثاق جلنة الرتشيحات واملكافآت.


معايري وأسس وإجرءات العضوية يف جملس إدارة شركة اجملموعة للرعاية الطبية(ش.م.ع.ق).

 سياسة تدريب أعضاء جملس اإلدارة.
 سياسة التقييم الذاتي ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.
 سياسة تعامالت األطراف ذات العالقة.
 سياسة تضارب املصاحل.
 سياسة تداول األشخاص املطلعني.
 سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.
 سياسة توزيع األرباح.
 سياسة التعاقد مع مراقيب احلسابات.
 سياسة حقوق املساهمني وأصحاب املصاحل.
 سياسة اإلفصاح والتواصل (تتضمن أحكام التعامل مع الشائعات).
 سياسة املسؤولية اإلجتماعية.
 قواعد السلوك املهين.
 سياسة اإلبالغ عن املخالفات والشكوك.
 سياسة إدارة املخاطر.
 نظام الرقابة الداخلية على التقاير املالية.
 سياسة مراقبة اإلمتثال.
 خطة التعاقب على إدارة الشركة.
 خطط التدريب والتثقيف للعاملني بالشركة.

كما يتضمن النظام األساسي للشركة اإلجراءات والنصوص التالية املعمول بها بالشركة- :
 آلية التصويت الرتاكمي عند إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة.
 نصوص تضمن تشكيل اجمللس بأن يكون ثلث أعضاءه من األعضاء املستقلني من ذوي اخلربة وغالبية أعضاءه
من األعضاء غري التنفيذيني.
 نصوص حتظر اجلمع بني املناصب اليت حيظر قانون ًا اجلمع بينها.
 نصوص تضمن فعالية اجمللس واألعضاء يف القيام مبهامهم وحضور إجتماعات اجمللس بشكل منتظم وفعال
ومنتج ويف الوقت املناسب.
 الضمانات الالزمة ملمارسة املساهمني حلقوقهم مثل النصوص اليت تكفل مبدأ املساواة بني املساهمني يف
احلقوق ،وحق التصرف يف األسهم ،وحق احلصول على النصيب املقرر من أرباح األسهم ،واحلقوق املتعلقة
باجلمعيات العامة للشركة ،واحلقوق املتعلقة بالتصويت ،وحق عزل رئيس أو أعضاء جملس اإلدارة وفق
النصوص املقررة قانوناً ،وحق الوصول إىل املعلومات وطلبها ،وحق توفري احلماية للمساهمني عند إبرام
الصفقات الكربى أو التصرفات اليت ختل مبصاحل الشركة أو تضر مبلكية رأس مال الشركة ،وحق
اإلطالع على املكافآت واملبالغ واإلمتيازات اخلاصة بأعضاء اجمللس والتربعات ونفقات اإلعالنات والعقود مع
األطراف ذات العالقة أو اليت تتضمن تضارباً يف املصاحل ،وحق اإلعرتاض على القرارات أو إبطاهلا وفقاً
للقواعد املقررة قانوناً ،وحق إيصال أرآئهم للمجلس.

