








 

 ١٢٢ من ٥ صفحة 
 

 
  

  المصطلحات الواردة بالدليل

  :الخاصة ببعض العبارات المستخدمة في ھذه الالئحةفيما يلي التعريفات 

 م العبــــــارة  الوصف 

أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساھم قدرة تصويتية بعدد 
األسھم التي يملكھا، بحيث يحق له التصويت بھا لمرشح واحد أو تقسيمھا بين من 

لھذه األصوات، ويزيد ھذا األسلوب من يختارھم من المرشحين دون وجود أي تكرار 
فرص حصول مساھمي األقلية على تمثيل لھم في مجلس اإلدارة عن طريق األصوات 

  التراكمية لمرشح واحد.

  ١  التصويت التراكمي 

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر أو يشترك 
وفي أي مما سبق تكون السيطرة معه في كونه مسيطرا على من قبل شخص ثالث، 

  بشكل مباشر أو غير مباشر.

 ٢ التابع 

يتعلق بكبار التنفيذيين أو عضو مجلس اإلدارة أو مساھم فرد يمتلك نسبة كبيرة من 
  األسھم، أي من اآلتي بيانھم:

الزوج والزوجة أو األوالد القصر (يشار إليھم مجتمعين   .أ
 بـ"عائلة الفرد")

أي شركة تكون للفرد أو ألي من أفراد عائلته أو ألكثر من   .ب
فرد منھم مجتمعين، أو تكون للفرد وألي من أفراد عائلته أو 
ألكثر من فرد منھم مجتمعين، أي مصلحة في رأسمالھا سواء 

 غير مباشر بما يتيح لھم القدرة على:   مباشر أوبشكل 

 %٣٠و تزيد على التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أ •
  في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم الوسائل

أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة المالكين لغالبية حقوق  •
التصويت في اجتماعات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم 

 المسائل.

  يقصد بـ"شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من األسھم: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 شخص ذو عالقة

  

٣ 



 

 ١٢٢ من ٦ صفحة 
 

 م العبــــــارة  الوصف 
أي شركة أخرى تكون تابعة لھا، أو قابضة لھا، أو تابعة   .أ

 زميلة لھا تملكھا الشركة األم نفسھا 
أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتھا معتادين على    .ب

التصرف وفقا لتوجيھات أو تعليمات الشركة التي تملك نسبة 
 كبيرة من األسھم. 

أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبيرة من األسھم،   .ج
وأي شركة أخرى ورد تعريفھا في الفقرة (أ) أو(ب) 

مصلحة في رأسمالھا سواء بشكل مباشر أو  مجتمعتين، أي
 غير مباشر بما يتيح لھم القدرة على:  

 %٣٠التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على  •
 العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم الوسائلفي الجمعية 

أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة المالكين لغالبية حقوق  •
التصويت في اجتماعات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم 

 المسائل.
جميع حقوق التصويت المرتبطة بأسھم شركة ويمكن ممارستھا من خالل الجمعية 

  العمومية
 ٤ حقوق التصويت 

 ٥  الشخص المرخص له  شخص مرخص له من الھيئة بممارسة أعمال األوراق المالية

 ٦  المجلس   مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية

 ٧  لجان مجلس اإلدارة  اللجان التي يتم تعيينھا من قبل مجلس إدارة الشركة.

لجنة، أو لجنة فرعيه، او موظف،  أيالنص، ھيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح 
  أو وكيل يمكن ان يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الھيئة.

  الھيئة

 

٨ 

ھـ ٢٨/١/١٤٣٧بتاريخ  ٣بالمرسوم الملكي رقم م/الصادر الشركات السعودي  نظام
  وتعديالته.، م٢٠١٥ لعام

نظام الشركات 
 السعودي

٩ 

 ١٠ الرئيس   رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية ويمكن التعبير عنھا بأى من المصلحات التالية 
  ("اليمامة"، "الشركة")

 ١١  الشركة

    تابعة شركة  شركة اليمامة للصناعات الحديدية تسيطرعليھا أخرى شركة أي

على أفعال أو قرارات شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، القدرة على التأثير 
منفردا أو مجتمعا مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: (أ) امتالك نسبة تساوي 

 أكثر منأو  %٣٠ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. (ب) حق تعيين %٣٠
  وتفسر كلمة "المسيطر" وفقا لذلك.    اإلداري؛أعضاء الجھاز 

 ١٢ طرة السي

 ١٣  مساھم كبير   أو أكثر من أسھم المصدر %٥شخص يملك 

المساھمين الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير 
  عليھا.   

 ١٤ مساھمو األقلية 

تتألف الجمعية العمومية من كافة المساھمين الذين يمتلكون حصص في الشركة. يتولى 
  المساھمون ممارسة حقوقھم في اجتماع الجمعية العمومية.  

المساھمين في الجمعية 
 العمومية

١٥ 

كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل: المساھمين، العاملين، الدائنين، العمالء، 
  الموردين، المجتمع. 

 ١٦  أصحاب المصالح

الحصة في أي شركة (أينما يتم دمجھا) أو الحصة في أي ھيئة غير مدرجة بسجل 
الشركات، ويشمل تعريف " الحصة" كل سند مالي يتمتع بمواصفات األسھم بما في 

  ذلك الصكوك.

 ١٧  حصص  ال



 

 ١٢٢ من ٧ صفحة 
 

 م العبــــــارة  الوصف 

أي ببالنسبة إلى الشركة المساھمة، فھي تشمل عضوا في مجلس اإلدارة وفيما يتعلق 
شركة أخرى فھي تشمل أي مدير أو غيره من كبار التنفيذيين الذين قاموا بوضع وتنفيذ 

  القرارات اإلستراتيجية للشركة.

 ١٨  عضو مجلس اإلدارة 

يشمل عضو مجلس إدارة شركة، أو مدير الشركة أو الشريك  فيما يتعلق بالشخص،
عقد خدمات ويتم  أو أو أي فرد اخر يعمل بموجب عقد عمل، في شركة تضامن،

   وضع خدماته في تصرف أو تحت سيطرة ذلك الشخص.

 ١٩  موظف

 ٢٠  تداول   النظام اآللي لتداول األسھم السعودية

مجموعة من األفراد الذين يتخذون القرارات اإلستراتيجية، ويعتبر مجلس إدارة 
  الشركة المساھمة الجھاز اإلداري لھا. 

 ٢١  الجھاز اإلداري

عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية على سبيل 
  المثال ال الحصر. 
أو أكثر من أسھم الشركة  %٥أن يكون مالكا لما نسبته   .أ

  أو أي شركة من مجموعتھا.
أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته   .ب

ة من أو أكثر من أسھم الشركة أو أي شرك %٥
  مجموعتھا.

أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين في   .ج
  الشركة أو في أي شركة من مجموعتھا.

أن تكون له صلة القرابة من الدرجة األولى مع أي من   .د
أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في أي شركة من 

  مجموعتھا.
أن تكون له صلة القرابة من الدرجة األولى مع أي من   .ه

كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من 
  مجموعتھا.

أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن   .و
  مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتھا.

أن يكون موظفا خالل العامين الماضيين لدى أي من   .ز
األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتھا 

الموردين، أو أن يكون مالكا كالمحاسبين القانونيين وكبار 
لحصص السيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل 

  العامين الماضيين

  العضو المستقل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

٢٢ 

 ٢٣ الُمصدر   الشخص الذي يصدر أوراقا مالية أو يعتزم إصدارھا 

 -المستثمرين ھم األشخاص القضائيين والذي يتولون التصرف نيابة عن اآلخرين 
سبيل المثال يجب على صناديق االستثمار اإلفصاح في تقاريرھا السنوية عن على 

سياسات التصويت الخاصة بھا والتصويت الفعلي وكذلك سبل التعامل مع أي تضارب 
مادي في المصالح التي قد تؤثر على ممارسة الحقوق األساسية في ما يتعلق 

  باستثماراتھم.

 ٢٤  األشخاص القضائية 

  الئحة االندماج واالستحواذ:يقصد بھا في 
األوراق المالية للشركة المعروض عليھا التي تم تقديم العرض   .أ

  بشأنھا أو التي تتمتع بحقوق التصويت.
  أسھم رأس المال للشركة المعروض عليھا والعارض.  .ب

األوراق المالية ذات 
  العالقة

٢٥ 



 

 ١٢٢ من ٨ صفحة 
 

 م العبــــــارة  الوصف 
 –بشكل أساسي  –األوراق المالية للعارض التي تتمتع   .ج

  كثمن للعرض. بالحقوق نفسھا ألي أوراق مالية سيتم إصدارھا
األوراق المالية للشركة المعروض عليھا والعارض التي تتمتع   .د

بحقوق اكتتاب أو تحويل ألي من األوراق المالية المذكورة 
 أعاله.    

  

عملية إدراج األوراق المالية في السوق، أو حيث يسمح سياق النص بذلك، تقديم طلب 
  اإلدراج. التسجيل وقبول

 ٢٦ اإلدراج

عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة أو ال يتقاضى راتب شھريا 
  أو سنويا منھا. 

 ٢٧ العضو غير التنفيذي 

 ٢٨  الشخص   أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بھذه الصفة. أي شخص طبيعي،
  ٢٩  يوم  العمل الرسمية.يوم عمل في المملكة العربية السعودية طبقا أليام 

 ،علوا وإن والجدات واألجداد، واألمھات، اآلباء. 
 ،نزلوا وإن وأوالدھم األوالد. 
 وأوالدھم ألم، أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة. 
 والزوجات األزواج.  

 القرابة صلة أو األقارب
  

٣٠  

  ٣١  أقرباء الدرجة األولى  األب واألم والزوج والزوجة واألوالد.
 باألداء، السنوية المرتبطة أو الدورية والمكافآت حكمھا، في وما والبدالت المبالغ

 .أخرى عينية مزايا وأية األجل، طويلة أو قصيرة التحفيزية والخطط
  ٣٢  المكافآت

  ٣٣  المعرفة المالية  يقصد بالمعرفة المالية القدرة على قراءة القوائم المالية واستيعابھا.
 نسبة يمتلك مساھم أي أو التنقيذيين كبار أو إدارة، مجلس عضو أو المنتدب، العضو
 عالقة ذي شخص أي أو مدرجة، المالية أوراقھا تكون شركة في األسھم من كبيرة

  .التعريف ھذا عليه ينطبق بشخص

  ٣٤  صلة ذو شخص

ھـ ٢/٦/١٤٢٤ وتاريخ ٣٠ /م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المالية السوق نظامھو 
  وتعديالته.

  ٣٥  المالية السوق نظام

 التسجيل قواعد .المالية السوق ھيئة مجلس عن الصادرة واإلدراج التسجيل قواعد
  واإلدراج

٣٦  

  ٣٧  الشركات حوكمة الئحة  .المالية السوق ھيئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة
أو وزاره التجارة  الھيئة تصدرھا أوامر أو إجراءات أو تعليمات أو قواعد أو لوائح أي

أي من االنظمه المرتبطة بتلك  أحكام لتطبيقواالستثمار أو السلطة المخوله قانونيا 
.الدليل

  ٣٨  يةيذفالتن اللوائح /اللوائح

 أو لجنة، أي بذلك النص سياق يسمح حيث وتشمل السعودية المالية السوقيقصد بھا 
 في تكليقه يتم أن يمكن وكيل أو تابع، شخص أو مسؤول، أو موظف، أو فرعية، لجنة
 يتم نشاط أي تعني "السوق في" وعبارة السوق، وظائف من بأي بالقيام الحاضر الوقت
 .السوق توفرھا التي ات التجھي بواسطة أو خالل من

  ٣٩  السوق / السوق المالية

  :أدناه المذكورين غير األشخاص واإلدراج التسجيل قواعدسوق المال وفقا ل في تعنى
 .المصدر تابعي
 .المصدر في الكبار المساھمين .١
 .للمصدر التنقيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء .٢
 .المصدر لتابعي التنقيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء .٣
 .المصدر في الكبار المساھمين لدى التنقيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء .٤
 .أعاله )٥ أو ٤ ،٣ ،٢ ،١في ( إليھم المشار لألشخاص أقرباء أي .٥
 ٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١( في إليھم المشار األشخاص من أي عليھا يسيطر شركة أي .٦

  .أعاله )٦أو 

ً  باالتقاق يعملون الذين األشخاص  األسھم فئة من أكثر أو) % ٥( مجتمعين ويملكون معا
.إدراجھا المراد

  ٤٠  الجمھور



 

 ١٢٢ من ٩ صفحة 
 

 م العبــــــارة  الوصف 
 التنقيذي والرئيس المنتدب العضو ويشمل شخص أي عمليات يدير طبيعي شخص أي

.يعادله وما الشركة ورئيس
  ٤١  تنقيذي رئيس

 الطوعي الترتيب أو التصقية أو باإلعسار تتعلق إجراءات بأي البدء أو فعلي، إعسار
 آخر مكان أي في أو المملكة في شبيھة إجراءات بأي البدء أو اإلفالس، أنظمة بموجب
.المملكة خارج

  ٤٢  إعسار

 بشأن تنقيذه يمكن الذي المملكة أنظمة بموجب به المعترف الضمان أشكال من شكل أي
.مالية ورقة

  ٤٣  رھن

  ٤٤  االستحواذ  .السوق في أسھمھا مدرجة شركة في سيطرة حصة على االستحواذ
.عميل لحساب تغطية بھامش صققة بتنقيذ له المرخص الشخص خالله من يقوم شخص

 
  ٤٥  وسيط سمسار

 لھا تكون أداة كل "سھم" تعريف ويشمل .تأسيسھا مكان كان أينما شركة أي سھم
.المال رأس خصائص

  ٤٦  سھم

  تقديم بذلك، النص سياق يسمح حيث أو الھيئة، لدى المالية األوراق تسجيل
  .اإلدراج وقبول للتسجيل للھيئة طلب

  ٤٧  التسجيل



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

المقدمة       
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  النسخة الرابعة م ١٦/٠١/٢٠١٧  تاريخ اإلصدار:                                                                             



 

 ١٢٢ من ١١ صفحة 
 

  

") مسئولية اإلشراف على الشركة") شركة اليمامة للصناعات الحديدية ("المجلسيجب أن يتحمل مجلس إدارة ("
إدارة الشركة وشئون األعمال التجارية، كما يجب أن يتولى اتخاذ جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة 
للشركة، وعلى ھذا النحو فقد اعتمد المجلس الئحة حوكمة الشركات، جنبا إلى جنب مع النظام األساسي وعقد 

إلدارة  البيئة الحاكمة وأفضل الممارساتالتي توفر د من مواثيق بعض لجان المجلس التأسيس للشركة وباإلضافة لعد
 الشركة.

  الغرض  ١٫١

يعتبر ھذا المستند بمثابة دليل / الئحة الحوكمة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، حيث يقدم مبادئ توجيھية  ١٫١٫١
  ألجل للمساھمين.لممارسة الحوكمة الفعالة في محاولة لتعزيز قيمة طويلة ا

وقد تم وضع الئحة الحوكمة على أساس النظام األساسي للشركة / أنظمة ولوائح الشركات والمبادئ التوجيھية  ٢٫١٫١
لإلدارة الرشيدة الخاصة بھيئة السوق المالية (وقد تم اتخاذ بعض المبادئ التوجيھية وأفضل الممارسات 

تبار عند وضع ھذه االئحة لضمان وجود ھيكل حوكمة فعال الدولية الفعالة فى حوكمة الشركات عند االع
  لشركة اليمامة للصناعات الحديدية وبما يتواكب مع متطلبات ھيئة السوق المالية).

 الھدف من الحوكمة  ٢٫١

ائج من خالل؛ أن تفعل ما تقول وإعداد تقرير بالنت وذلكالسلوك األخالقي  معايير أعلىتتطلع الشركة لتحقيق  ١٫٢٫١
  ع تحري الدقة والشفافية، والحفاظ على االمتثال الكامل لألنظمة والقواعد واللوائح التي تحكم أعمال الشركة. م

يقوم مجلس اإلدارة بالقيادة المركزية للشركة ووضع أھدافھا وتطوير االستراتيجيات التي توجه األنشطة  ٢٫٢٫١
الخطوط المستقبلية للشركة وحماية أصولھا  القائمة لتحقيق ھذه األھداف، ويجب علية أن يتولى تشكيل

ـ "أصحاب المصلحة المعنيين" واإلطار  وسمعتھا، وتحرص الشركة فى النظر بمدى اتصال قرارات المجلس ب
 التنظيمي للشركة. 

ھذا ويجب على مجلس اإلدارة استخدام المھارة والحرص عند ممارسة مھامه، مع تأدية أعضائه واجباتھم  ٣٫٢٫١
قائم على الثقة، ويجب أن يكون مجلس اإلدارة مسئوال أمام المساھمين عن أداء الشركة، كما يمكن على نحو 

  تقييم أعضائه وعزلھم من منصبھم من قبل المساھمين. 

  ما ھي الحوكمة؟ ٣٫١

 لمن إحدى أكثر االتجاھات نفوذا اآلن في عالم سريع التغير ھو حقيقة أن الشركات وقياداتھا تواجه بشك ١٫٣٫١
متزايد مشكلة االستقالل بين اإلدارة وبين المساھمين فيھا. ونتيجة لھذه المواجھة فقد تم تحدي الدور التقليدي 
األساسي للعمل بوصفه "ُمدر للربح"؛ حيث يجب أن يتخطى األداء الجيد لألعمال مرحلة كونه مجرد أداء 

  مالي يرتكز على الربح. 

ة من داخل إلى خارج المنظمة، مع إحداث تغيرا في ثقافة وأولويات مجلس يمثل ھذا االتجاه تحوال للسلط ٢٫٣٫١
اإلدارة. وكما يتيح ألصحاب المصلحة الخارجيين على نحو أكثر من أي وقت مضى حول طريقة إدارة كبار 
التنفيذيين لشركاتھم، الذين أصبحوا مطالبون بإثبات من خالل أفعالھم وقراراتھم بأنھم جزء من المجتمع 

  يس فقط أداة تنتمي لالقتصاد.ول

تعتبر حوكمة الشركات نظاما "للضوابط والتوازنات"، تم تصميمه لخلق توازن دقيق بين مصالح مختلف  ٣٫٣٫١
أصحاب المصلحة المعنيين في المنظمة (المساھمين واإلدارة والموظفين والعمالء والموردين والمجتمع 

 تقتصر على المسائل النظامية/القانونية واحترام اللوائح أو ككل)، وعلى ھذا النحو فإن حوكمة الشركات ال
   إدارة المخاطر، بل يجب انتشارھا في جميع أنحاء الشركة.

استخدام عبارة "الحوكمة" تعني حرفيا تطبيق ھذا المفھوم في أوسع معانيه نحو توجيه وإدارة الشركة وخلق  ٤٫٣٫١
الحوكمة ببساطة تنفيذ نظم المراقبة لمنع تضارب المصالح  قيمة للمساھمين وبالنسبة لآلخرين، فقد تعني

 وغيرھا من التصرفات غير الالئقة.



 

 ١٢٢ من ١٢ صفحة 
 

  استخدام الئحة الحوكمة ٤٫١

 الرجوع يتم للمساھمين ومجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة، بحيث ھذه الالئحة كمرجعية تعد ١٫٤٫١
  لالسترشاد به. الدليل ھذا من العالقة ذي الجزء إلى

 للتطبيق، أوحاجته وقابليته مالءمته مدى تقييم بھدف وذلك الدليل، لھذا دورية مراجعة بعملية ينبغي القيام ٢٫٤٫١
ً  التعديل إلى  بھا. المحيطة أوالبيئة الشركة في تطرأ قد التي للتغيرات وفقا

  اصدار الئحة حوكمة الشركات ٥٫١

 فعاليتھا، من والتحقق تطبيقھا بمراقبة ويلتزم الشركات، خاصة بحوكمة حةالئيقوم مجلس االدارة بأصدار  ١٫٥٫١
  .الالئحة بھذه الشركة التزام من الحاجة، والتحقق عند وتعديلھا

 مراقبة تطبيق وفعالية لالئحة حوكمة الشركات  ٦٫١

ارات واألمور كافة االستفسيراقب الرئيس التنفيذي تطبيق وفعالية ھذه الالئحة/الدليل. ويجب أن يتم توجيه  ١٫٦٫١
المتعلقة بھذه الالئحة سواء اللغة المستخدمة / المحتويات أو تنفيذه أو نطاق العمل أو األھداف وغيره إلى 
مراقب الدليل. إن مسؤولية الحفاظ على الدليل ومحتوياته وتوزيعه كليا أو جزئياً، باإلضافة إلى تحديثه 

  مراقب تطبيق اللالئحة. وتنفيذه على نحو صحيح ھي من صالحيات

ً  وتحديثھا الالئحة يلتزم مجلس اإلدارة بمراجعةكما  ٢٫٦٫١ وكذا  .الممارسات وأفضل النظامية للمتطلبات وفقا
 الداخلية واإلجراءات من السياسات وغيرھا الشركة، قيم تمثل التي المھني السلوك قواعد وتطوير مراجعة

  الممارسات في ھذا الشأن.أفضل  مع ويتفق الشركة حاجات يلبي بما

 التقيد ومدى حوكمة الشركات قواعد استكمال وإجراءات متطلبات يتضمن سنوي تقرير إعداد على المجلس ٣٫٦٫١
  بھا.

 الشركات وأفضل حوكمة مجال في بالتطورات الدوام على اإلدارة مجلس أعضاء إطالع يجب الحرص على ٤٫٦٫١
  الممارسات.

المراجعة اولجنة الترشيحات  كلجنةلمجلس اإلدارة انشاء عدد من اللجان لمساعدته وتفويضة في أداء مھامة  ٥٫٦٫١
  .األخرى والمكأفات وغيرھا من اللجان وإالدارات

 وإدارة المعتمد. لتقييم الداخلية الرقابة نظام تفعيلھا سبيل ومستقلة، في فعالة وحدات تنشئعلى الشركة ان  ٦٫٦٫١
  .الخارجية والمراجعة الداخلية والتشغيلية المالية والمراجعة المخاطر،

في  المقررة االختصاصات في وتفويضھا الشركات، بحوكمة مختصة لجنة تشكيليجوز لمجلس اإلدارة  ٧٫٦٫١
 وتزويد الحوكمة، تطبيقات بشأن موضوعات أي متابعة اللجنة ھذه وعلى الالئحة، بھذه البنود المتعلقة

ً  اإلدارة، مجلس  .إليھا تتوصل التي والتوصيات بالتقارير األقل، على سنويا

  حق اإلطالع على الئحة الحوكمة ٧٫١

للمساھمين ومجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة أحقية االطالع على ھذه الالئحة/ الدليل، كما أنه  ١٫٧٫١
 للشركة.من المھم أن تظل ھذه الوثيقة بمثابة ملكية خاصة 

 الموافقة على الئحة الحوكمة ٨٫١

يجب أن يتم الموافقة على محتويات الئحة الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة وذلك قبل وضعه قيد التنفيذ، وأن  ١٫٨٫١
يتم تفعيل ھذا المستند والمستجدات الخاصة به من قبل مراقب الدليل بدءاً من التاريخ الذي تم تحديده والموافقة 

  عليه.

 



 

 ١٢٢ من ١٣ صفحة 
 

 تنفيذ الئحة الحوكمة ٩٫١

يتولى مراقب الدليل مسؤولية التأكد من تنفيذ وااللتزام بالئحة / دليل الحوكمة، ويمكن لمراقب الدليل تفويض  ١٫٩٫١
مسؤولية تنفيذ الئحة / دليل الحوكمة وفقاً لما ھو وارد بھذا االئحة إلى شخص مختص في التعامل مع دليل 

 إدارة الحوكمة.

 حة الحوكمةتحديث الئ ١٠٫١

 ليل إلىالدتھدف ھذا الالئحة / الدليل إلى أن تكون بمثابة وثيقة حية. إنه من المتوقع أن تتطلب الالئحة /  ١٫١٠٫١
 إجراء تعديالت وإضافات إليه عند الضرورة.

 يجب أن ُيحسن التصرف في حالة مواجھة قضية لم يتم تناولھا في ھذا الدليل. كما يجب أن يتم تضمين ٢٫١٠٫١
 كيفية معالجة الحالة في دليل إدارة الحوكمة.

  يجب أن تتم كافة التعديالت والتحديثات على ھذا الدليل وفقاً إلجراءات التحديث الواردة في ھذا الجزء. ٣٫١٠٫١

 الحوكمة الئحةنطاق  ١١٫١

يقدم ھذا المستند إطارا إلدارة الشركة بشكل فعال في محاولة لتعزيز قيمة طويلة األجل للمساھمين. يتناول  ١٫١١٫١
 والمبادئ الرئيسية وقد تم تقسيمه إلى األقسام التالية: بالحوكمةاإلطار عدة قضايا تتعلق 

توجيھية مناقشة غرض ومسئوليات تتناول المبادئ ال – المساھمين والمبادئ التوجيھية للجمعية العمومية  .أ
  األرباح. وتوزيعوحقوق المساھمين  وھيكل وعمليات الجمعية العمومية للمساھمين

تتناول المبادئ التوجيھية مناقشة عدة قضايا تتعلق بالحوكمة والمبادئ  – المبادئ التوجيھية لمجلس اإلدارة  .ب
 اإلدارة.إلدارة ومسئولياته وھيكل مجلس الرئيسية بما في ذلك مسئوليات المجلس ومؤھالت عضو مجلس ا

وضوابط اختيار  إجراءاتو اإلدارة، مجلس ھيكل تتناول  – اختيار وتأليف رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  .ج
 توجيه أداء المجلس كيفيةتعاقب اإلدارة مع  سياساتاإلدارة ووالمجلس  أعضاء واستقاله وعزلأعضاء المجلس 

 والعالقات مع المساھمين. واإلدارة
واجتماعات المجلس  المجلستتناول العمليات التشغيلية الخاصة ب – التشغيليةعمليات مجلس اإلدارة   .د

 .المجلس التنفيذية توجيه وتقييم ولالدارةالرئيسية للمجلس  واالداور
 ملعأعضاء اللجان وكيفية  اختيارتشكيل و فىالعامة  المباددئتتناول  – - مجلس اإلدارة مكافآتو لجان  .ه

ان مجلس اإلدارة واللج العضاء والمكافاتوكذا كيفية وضوابط تقديم التعويضات  ومسؤلياتھا،لجان المجلس 
 .لهواللجان التابعة وكبار التنفيذيين بالشركة 

جزء ال يتجزأ من الئحة حوكمة  تعتير ومستنداتوثائق  ضمنويت -مالحق دليل / الئحة حوكمة الشركات   .و
الشركات لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، وتسري على تلك الوثائق جميع االحكام الخاصة باإلصدار والتعديل 

  .الواردة بدليل / الئحة حوكمة الشركات للشركة
  المواثيق الصادرة عن الشركة  - أوال

يناقش السياسات التي تتصل بالمعايير القانونية  -الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول يثاق السلوك م .١
واألخالقية في السلوك والتي من المتوقع أن يمتثل لھا أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين 

 والموظفين في شركة اليمامة للصناعات الحديدية أثناء تأدية مھامھم ومسئولياتھم بالنيابة عن الشركة. 
يناقش غرض ومسئوليات وھيكل والعمليات التشغيلية للجنة المراجعة  - ميثاق لجنة المراجعة (^) .٢

 بمجلس اإلدارة. 
يناقش غرض ومسئوليات وھيكل والعمليات التشغيلية للجنة  - ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت (^) .٣

 الترشيح والمكافآت بمجلس اإلدارة.
ية والعمليات التشغيلية للجنة التنفيذ يناقش غرض ومسئوليات وھيكل -ميثاق اللجنة التنفيذية (*)  .٤

 بمجلس اإلدارة لتسھيل العمليات التشغيلية للشركة.
  الصادرة عن الشركة السياسات - ثانيا

يناقش ھذا القسم متطلبات اإلفصاح التي يجب على الشركة أدائھا وفقا للقواعد  - اإلفصاح سياسات .١
 السارية والقوانين واللوائح. 

يناقش ھذا القسم المسائل المتعلقة بتضارب المصالح بين أعضاء مجلس  - لحتضارب المصا سياسات .٢
 اإلدارة فضال عن عملية التداول من الداخل.

  



 

 ١٢٢ من ١٤ صفحة 
 

من وقت آلخر عن طريق التصويت اإليجابي  السياسات منأخر عدد بإصدار المجلس يقومومن المتوقع ان 
  ألغلبية المجلس، كلما دعت الحاجة الى ذلك.

 إلزامية حسب ھيئة السوق المالية(^) لجان 

  (*) لجان مقترحة حسب الممارسات الرائدة

  تكرار ومعدل مراجعة لالئحة الحوكمة ١٢٫١

 في تطرأ قد يجب أن يتم مراجعة واعتماد الئحة الحوكمة على فترات منتظمة لتعكس التغييرات التي ١٫١٢٫١
 .بھا المحيطة أوالبيئة الشركة

   تالي معدل تكرار المراجعة ومسؤولية أداء المراجعة ومسؤولية اتخاذ الموافقة:يتناول الجدول ال ٢٫١٢٫١

 المراجعة معدل تكرار المراجعة مسؤولية المراجعة  مسؤولية الموافقة

 دليل / الئحة حوكمة شھر ١٢كل  الرئيس التنفيذي مجلس اإلدارة

 إجراءات التحديث ١٣٫١

الحوكمة كنتيجة أوسبب أو مجموعة من األسباب التالية التي لھا تأثير مباشر يتم عمل التعديالت بالئحة  ١٫١٣٫١
 على أعمال الشركة:

  التغيرات في القوانين السعودية  .أ
 التغيرات في لوائح ھيئة سوق المال  .ب
  التغيرات في عقد تأسيس الشركة  .ج
 التغيرات في ھيكل مجلس اإلدارة  .د
 التوافق مع أفضل الممارسات النفاذ الحوكمة  .ه

يتم طلب تحديث الدليل (اإلضافة / اإللغاء / التعديل) فقط من قبل مستخدم الدليل أو من قبل مراقب الدليل.  ٢٫١٣٫١
 يجب أيضا أن يلقي طلب التغيير / التحديث الضوء على أثر التغييرات المقترحة.

يرات مؤقتة أو أن تلك التغيسوف يتم تحديث ھذا الدليل للتأكد من التصريح بكافة التغييرات وتوثيقھا سواء  ٣٫١٣٫١
 دائمة وكذلك التأكد من أن محتويات الدليل تعكس باستمرار الممارسات الحالية في الشركة.  

 سوف تتم عملية التحديثات فقط من خالل طلب تحديث ھذة الالئحة.  ٤٫١٣٫١

عة الوارد ھي لمعدل تكرار المراجسوف يتم منح الموافقة المبدئية والنھائية ألية تغييرات وفقا للمبدأ التوجي ٥٫١٣٫١
 في ھذا الجزء. 

بمجرد الحصول على الموافقة، سوف يتم إعادة طلب تحديث الدليل/الالئحة إلى مراقب الدليل ليتم تسجيله  ٦٫١٣٫١
 في سجل ضبط تحديثات الدليل الوارد في ھذا الجزء.

ث قلة مع إتباع نفس اإلجراء الخاص بتحديسوف يتم إصدار كافة التغييرات المؤقتة في صيغة مذكرة مست ٧٫١٣٫١
 .الدليل مع إشارة تدل على األجزاء ذات الصلة المتأثرة في ھذا الدليل

يجب أن يتم االحتفاظ بالحد األدنى من التغييرات المؤقتة وسوف يتم تفعيلھا لمدة ال تتجاوز شھراً واحداً  ٨٫١٣٫١
  .ييرات المؤقتةوإال يتطلب األمر إعادة إصدار مذكرة محدثة بالتغ

  



 

 ١٢٢ من ١٥ صفحة 
 

 سجل مراقبة عمليات التحديث  ١٤٫١

  يجب وضع أي متغيرات تطرأ على ھذا الدليل مؤرخة ومتسلسلة. ١٫١٤٫١

 يتم إدخال تاريخ إجراء التحديث إلى جانب رقم التغيير في كل صفحة من صفحات دليل إدارة الحوكمة.  ٢٫١٤٫١

يتولى مراقب الدليل التحقق من معرفة جميع الموظفين بالتحديثات ورقم آخر إصدار من إصدارات الدليل  ٣٫١٤٫١
  وتاريخ بدء التطبيق. 

 يجب االستعانة بالجدول اآلتي وتوقيعه إلجراء جميع التحديثات على لدليل.  ٤٫١٤٫١

  xx/xx/xxxتاريخ اإلصدار التالي:                                     xx/xx/xxxتاريخ ھذا اإلصدار: 

 اإلصدار التاريخ ملخص التغييرات

   

   

بات في الثأھمية لتفعيل انفاذ الحوكمة يجب المواكبه بين ما يلحق من تعديالت وولضمان أفضل الممارسات  ٥٫١٤٫١
يجب كتابة رقم اإلصدار من خانتين، أحدھما (أحادية / اساسية)  اللوائح بالنسبة للمخاطبين بالدليل ومالحقه،

تدل على ان تغير جوھرى قد طرأ على الدليل، واالخري (عشرية / فرعية) اساسى وتدل على ان تغير 
  . طرأ على محتوى الدليل او الملحققد غير جوھرى ثانوى 

من الجھه  اخر إصدار معتمد عن %٢٥ علىويعتبر التغير جوھرى إذا تناول التغير او التعديل مايزيد 
لإلجراءات الوادة في ھذا الدليل، وما دون ذلك اعتبر ھذا التغير ثانوى. مالم يقرر المجلس  وفقا المختصة

  خالف ذلك. 

 حقوق التأليف والنشر ١٥٫١

حيث ال يجوز أن يتم نسخ أو تخزين أي جزء  فقط،ھذا الدليل/الالئحة ومحتوياتھا ھو لالستخدام الداخلي  ١٫١٥٫١
سواء الكترونية أو  –من ھذا الدليل في أي نظام أو شكل أو أن يتم نقله في أي شكل من خالل أي وسيلة 

دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مراقب الدليل، وقد تؤدي  –مصورة أو مسجلة أو غير ذلك 
إلى إخضاع شخص أو كيان إلى اإلجراءات القانونية المعمول بھا مخالفة أي من الفقرات الواردة أعاله 

  وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية وسياسات الشركة. 

  
  
 

  الرقم العشرى
  الرقم االحادي

 دل على رقم تغير ثانوى على محتوى الدليل او الملحقي
  

  محتوى الدليل او الملحق يدل على رقم تغير اساسى جوھرى على

١٫٤  
  
٫١٤  



 

 ١٢٢ من ١٦ صفحة 
 

 مزايا حوكمة الشركات الفعالة  ١٦٫١

تدور الحوكمة حول تطوير واصالح ومراقبة والسيطرة على ھياكل وإجراءات الشركات لضمان عملية  ١٫١٦٫١
  المساءلة، والشفافية والنزاھة والمسئولية التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ في عملية صنع القرارات في الشركات. 

 أساسھا عمل بتھيئة بيئة ومواردھا اتھاوالرشيد للشركة في قدر األمثل االستثمار إلى الحوكمة تھدف ٢٫١٦٫١
 وخططھا الشركة أھداف في تحديد سواء والشفافية، الوضوح عمادھا وااللتزام والرقابة المسؤولية
 بالموردين عالقتھا إدارة في أو والتزاماته، كياناتھا من كل كيان حقوق بيان في أو االستراتيجية، التجارية
منظومة  مع البيئة ھذه وتتفاعل .فيه تعمل الذي النشاط وعلى عليھا الرقابة والمستھلكين وجھات والممولين
  .ونزاھة أغراضھا بفعالية لتحقيق معھا وتتكامل الشركات إطارھا في تعمل التي الوطنية التشريعات

 ويتضمن الشركة وتوجيھھا، قيادة بموجبه يتاح نظام إيجاد الشركات بصورة أساسية إلى حوكمة حيث تھدف
 التنفيذيين والمديرين اإلدارة بين مجلس الشركة داخل المختلفة العالقات تنظيم إجراءات النظام ھذا

 القرار اتخاذ عملية لتسھيل الخاصة واإلجراءات بوضع القواعد وذلك المصالح، وأصحاب والمساھمين
 المساھمين لحقوق حماية القرارات؛ ھذه على والمصداقية الشفافية وإضفاء طابع الشركة، شؤون في

ً  وأصحاب المصالح    .المالية السوق في والشفافية والتنافسية للعدالة وتحقيقا

إن الحوكمة الجيدة ليست مجرد تجنب الصدمات المالية، وال ضرورة التركيز على اآلثار السلبية لضعف  ٣٫١٦٫١
  سي للشركة. الحوكمة، بل يجب وضع المزايا اإليجابية للحوكمة الجيدة قيد االعتبار بشكل رئي

الشركات التي تعتمد على مستوى عال من الشفافية والمساءلة واإلنصاف سوف يؤدي ھذا إلى دفعھا دفعة  ٣٫١٦٫١
 قوية ومستمرة لألداء الجيد وخلق قيمة طويلة المدى.

  ويمكن للشركات التي تمارس الحوكمة الجيدة جني مزايا مختلفة مثل: ٤٫١٦٫١

 التخفيف من المخاطر   .أ

  لتقليل مخاطر األزمات المالية للشركة ولالقتصاد.  ،لإلنذار المبكر واكتشاف المخاطرنظام 
 .المراقبة الفعالة لمجلس اإلدارة تؤدي إلى الحد من سوء اإلدارة واالحتيال 
 .الضوابط الداخلية القوية تؤدي إلى تحسين سالمة البيانات المالية 
   .غرس ثقافة االمتثال واالنضباط 

 في تداول:كسب الثقة   .ب

  تعزيز الثقة في تداول من خالل حوكمة الشركات، يؤدي إلى ارتفاع سعر السھم / انخفاض
 تكلفة رأس المال والحصول على تجميع أوسع لرأس المال. 

  جذب كبار المستثمرين وتحفظ ثقة المساھمين في الشركة.يتحسين الحوكمة 
 .تحسين درجة الثقة مع األطراف المتعاملة مع الشركة 

 تحسين الميزة التنافسية:    .ج

 أن يتجاوز مرحلة  اإلطالعلمجلس اإلدارة المؤھل تأھيال جيدا ولديه مساحة من  يمكن
مع توفير التوجيھات  اإلستراتيجيةاإلشراف وتقديم المساھمات ذات القيمة المضافة إلى 

 الفعالة لإلدارة.
 يضمن المواھب إدارة تعمليا/  الرئيس منصب لخالفة اإلدارة لمجلس الصارمة الرقابة 

 .المناسب الوقت في لھم المناسبة األماكن شغل المالئمين لألفراد
 خاذات في تساھم أن أيضا شأنھا من القوية الداخلية الرقابة من المنبثقة الدقيقة المعلومات 

 .القرارات أفضل اإلدارة

  

  



 

 ١٢٢ من ١٧ صفحة 
 

 

  : والتفسير االختالف ١٧٫١

" بإرسال طلب تفسير الغموض او الدليل مراقبيقوم " الالئحة، هإذا حدث أي اختالف في تفسير ھذ ١٫١٧٫١
 ذلك) أيام. وعلى االخير الرد كتابيا حول ٧(سلطة التفسير) خالل ( "/الالئحةالدليل محرر"ـ لاالختالف 

) أيام برايه حول تفسير ھذا الدليل/الالئحة. وفى حاله تعذر ذلك يقوم بطلب ذلك التفسير من ٧خالل (
 المالية أو قطاع الشركات بوزارة التجارة واالستثمار.وق الس

المبادئ والقواعد و السعودية األنظمة أحكامبالالئحة يمكن االسترشاد  همن المتوافق علية أن لتفسير ھذ ٢٫١٧٫١
حوكمة  الئحةكالتالي:  العالقة ذاتوأفضل الممارسات الصادرة عن الھيئات الدولية والتي تعتمدھا المملكة 

 وقواعد وثائق ولوائح السوق المالية ونظام الشركات السعوي، أنظمةالشركات بسوق المال السعودي، 
 والشبكة BCBS بازل ولجنة OECD   االقتصادية والتنمية التعاون منظمة وضعتھا التي الحوكمة
 FRC المتحدة لكةالمم في الشركات حوكمة والئحةIIF الدولي المالي والمعھد ICGN للحوكمة الدولية

 دول في المطبقة الشركات حوكمة قواعد وكذلك ،البنك الدولي و IFCمؤسسة التمويل الدولية  ثائقو ،
 والئحة ،السعودية البنوك في المطبقة للحوكمة الرئيسة المبادئ العربية، الخليج لدول التعاون مجلس
 .التأمين شركات حوكمة

  وفي حال االختالف في التفسير يكون النص العربي ھو المعتمد. األجنبية، للغات الالئحة ھذه ترجمه يمكن ٣٫١٧٫١

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٢٢ من ١٨ صفحة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

المساھمين والمبادئ التوجيھية 
  للجمعية العمومية

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
  النسخة الرابعة م ١٦/٠١/٢٠١٧  تاريخ اإلصدار:                                                                          



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١٩ صفحة 
 

  العمومية للجمعية التوجيھية والمبادئ المساھمين ٢

  الغرض ١٫٢

  تتناول النقاط التالية مناقشات حول المساھمون والمبادئ التوجيھية للجمعية العمومية  ١٫١٫٢

   للمساھمين العامة الحقوق ٢٫٢

  يجب أن يتم وضع كافة حقوق المساھمين المتصلة باألسھم، وعلى وجه الخصوص الحقوق اآلتية:  ١٫٢٫٢

  الحق في الحصول على عائد من األرباح التي تم الموافقة على توزيعھا.   .أ
 الحق في الحصول على حصة من أصول الشركة في حالة التصفية.   .ب
العمومية للمساھمين وكذلك حق الحق في الحضور والتفاعل في اجتماعات الجمعية   .ج

 المشاركة والتصويت على قراراتھا. 
 الحق في اتخاذ أي إجراءات تجاه أسھمھم.  .د
انتخاب أعضاء مجلس الحق في مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والقرارات فضال عن الحق في   .ه

 وكذا إثارة أية مطالبات بالمساءلة ضد أي من أعضاء مجلس اإلدارة.ھم وعزل اإلدارة
حق في تقديم االستفسارات والحصول على معلومات بشأن عمليات الشركة التشغيلية دون ال  .و

التسبب في اإلضرار بمصالح الشركة، وال يجب أن تشكل تعارض مع قوانين ولوائح ھيئة 
 سوق المال. 

يجب إتاحة أي معلومات من شأنھا تمكين المساھمين من ممارسة حقوقھم بشكل صحيح،   .ز
المساھمين فى الوقت المناسب وبصورة المعلومات كاملة ودقيقة لكافة على أن تكون تلك 

، كما يجب توفير المعلومات وتحديثھا لھم على أسس متكررة وضمن الفترة الزمنية منتظمة
المحددة وفقا لعقد الشركة، وال يجب أن يتم ممارسة التضارب ذو الصلة بالمساھمين وذلك 

 بشأن توفير المعلومات. 

  لھم المعلومات وإتاحة المساھمين حقوق تيسير ٣٫٢

 ھذه تكون أن ويجب. القانونية حقوقھمان تتيح الشركة كافة المعلومات التى تمكن المساھمين من  يجب ١٫٣٫٢
 ورةوبص للكافه كامل بشكلو منتظمة بطريقة للمساھمين المعلومات ھذه وًتتاح. ودقيقة وافية المعلومات

  . وال يجوز التمييز بين المساھمين من حيث المعلومات المتاحة لھم. المناسب الوقت فى كافية

مجلس إدارة الشركة تعيين مسئول عن الحوكمة وعالقات المستثمرين تعھد إليه بمسؤلية متابعة  على ٢٫٣٫٢
وتطبيق مبادىء الحوكمة والرد على إستفسارات المساھمين. وتحدد مھامه ومسؤلياته ضمن الھيكل 

شركة على أن يقوم برفع تقرير دورى عن مدى اإللتزام بتطبيق قواعد الحوكمة إلى مجلس التنظيمى لل
  إدارة الشركة. 

  ار التشكيل.فور إقر عنه المنبثقةمجلس إدارة الشركة أن يفصح للھيئة عن أى تعديل فى تشكيل اللجان  على ٣٫٣٫٢

  

  

  



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٢٠ صفحة 
 

   العمومية الجمعية باجتماعات المتعلقة المساھمين حقوق ٤٫٢

 المالية نةالس لنھاية التالية الستة األشھر غضون في السنة في مرة األقل على العادية العمومية الجمعية تعقد ١٫٤٫٢
 كما يجوز الدعوة لجمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  للشركة،

أن يدعو الجمعية العامة الجمعية العامة للمساھمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة  تنعقد ٢٫٤٫٢
من رأس المال %٥العادية إذا طلب ذلك ُمراجع الحسابات أو لجنة المراجعة او عدد من المساھمين يمثل

على األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين 
) ٩٠( المادة من/د) ٢( الفقرة وفقدعوة النعقاد الجمعية  يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات ولم توجه

  نظام الشركات. من

 تبالمك موقع في توزع يومية صحيفة وفي تداول في العمومية الجمعية اجتماع إخطارات الشركة تنشر ٣٫٤٫٢
 النعقاد ليهع المتفق الموعد قبل األقل على أيام بعشرة وذلكومن خالل الموقع االلكترونى  للشركة، الرئيسي
 جدول على اإلشعار يحتوي أن يجب. الشأن ذات المنظمة والقرارات النظام يحددھا التي المدة أو االجتماع
 الفاكسو اإللكتروني البريد رسائل مثل العالية التقنية ذات الحديثة الوسائل استخدام يجب. االجتماع أعمال
 عن لمساھميھا والخاصة العامة النعقادالجمعية الدعوه توجية للشركة ويجوز. المساھمين مع التواصل في

  .الشركات بنظام المحددة للضوابط وفقا الحديثة التقنية وسالل طريق

ويجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين االعالن المشاار الية وموعد انعقاد 
لموقع االلكترونى للسوق والموقع االلكترونى للشركة الجمعية العامة على أن تعلن الشركة عن ذلك فى ا

  وفى صحيفة يومية توزع فى المنطقة التى يكون فيھا مركز الشركة الرئيسى .

 تحكم التي بالقواعد وإخطارھم العمومية، الجمعية في التصويت في حقوقھم ممارسة للمساھمين يحق ٤٫٤٫٢
  . العمومية الجمعية اجتماع إخطارات خالل من التصويت وإجراءات االجتماعات

 الجمعية اجتماعات في ممكن نطاق أوسع على للمساھمين المشاركة وتسھيل تشجيع المجلس على يجب ٥٫٤٫٢
 .االجتماع لعقد ومكان وقت أنسب بتحديد وذلك العمومية

يجب إعداد جدول أعمال لكل اجتماع يعقده المجلس مع األخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب  ٦٫٤٫٢
أو أكثر لھم الحق  ٪ ٥المساھمين في مناقشتھا خالل االجتماع، كما إن المساھمين الذين يمتلكون أسھم تمثل 

  في إضافة بند أو أكثر في جدول األعمال ليتم مناقشته في االجتماع. 

يجب أن يتم دعم كافة األمور التي يتم تناولھا في االجتماع بالمعلومات الكافية لتمكين المساھمين من اتخاذ  ٧٫٤٫٢
  القرار الصحيح المتعلق ببند محدد يتم مناقشته خالل االجتماع. 

للمساھمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة يجب اتاحة الفرصة  ٨٫٤٫٢
الحسابات الرد على  مراجعويجب على المجلس أو الحسابات    مراجعبشأنھا إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

تلك األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرروإذا رأى المساھم أن الرد على سؤاله غير مقنع 
  احتكم إلى الجمعية وكان قرارھا في ھذا الشأن نافذا.

 ركات،الش بحوكمة الخاصة الرئيسية القرارات فى للمساھمين الفعالة المشاركة تسھيل المجلس على يجب ٩٫٤٫٢
 أن ينبغى كما اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة كذلكو ،ھموانتخابات أعضاء مجلس اإلدارة اتترشيح مثل

   .المساھمين لموافقة مكافآتھم من كجزء والعاملين اإلدارة مجلس ألعضاء أسھم تقديم يخضع

كما يجب إرسال نسخة منه إلى  العامة،يجب تمكين المساھمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية  ١٠٫٤٫٢ 
 المنظمة والقرارات النظام يحددھا التي المدة أو االجتماع تاريخ منأيام  ٥ھيئة سوق المال خالل مدة أقصاھا 

  .الشأن ذات



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٢١ صفحة 
 

اجتماع الجمعية العمومية، ھذه النتائج ھي ذو الطبيعة  يجب أن يتم إخطار تداول على الفور بنتائج ١١٫٤٫٢
إستراتيجية و/أو يكون لھا تأثير كبير على عمليات الشركة، مثل: االندماجات واالستحواذ وسحب 
االستثمارات والقرارات الرئيسية بشأن عقود الموردين واألطراف ذات العالقة، والنتائج المالية للشركة خالل 

  ت في عضوية المجلس الخ. العام، والتغييرا

ً  ثالثين خالل اإلدارة مجلس على١٢٫٤٫٢  من )الشأن ذات المنظمة والقرارات النظام يحددھا التي(او المدة  يوما
 وتقرير اإلدارة مجلس وتقرير المالية القوائم من صوراً  يودع أن المالية القوائم على العامة الجمعية موافقة
  .المالية السوق ھيئة لدى وكذا واالستثمار، التجارة وزارة لدى المراجعة لجنة وتقرير الحسابات مراجع

  

    العادية العمومية للجمعية التوجيھية المبادئ ٥٫٢

يجوز للمساھم، إعطاء تفويض كتابي الي شخص طبيعي آخر بخالف موظفي الشركة وأعضاء مجلس  ١٫٥٫٢
االخذ في االعتبار بعدم جواز قيام ھذا المساھم  اإلدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية نيابة عنه. مع

جتماعات ابأجراء مثل ذلك التفويض في حالة استخدام المساھم التقنية الحديثة في الحضور والتصويت خالل 
  الخاصة.الجمعية العامة او

 معيةالج اجتماعات جميع الرئيس غياب حال في الرئيس نائب أو("الرئيس")  اإلدارة مجلس رئيس يترأس ٢٫٥٫٢
 على ماعاالجت ھذا لرئاسة رئيسا بالتبادل المجلس ينتخب ونائبه، الرئيس غياب حال وفي. العادية العمومية

 العمومية الجمعية اجتماع محاضر بكل باالحتفاظ يقوم لالجتماعات سكرتيرا الرئيس يعين كما التحديد، وجه
 سواء منھم، واحد كل يمتلكھا التي األسھم وعدد الممثلين أو الحاضرين المساھمين أسماء تعرض التي

 نع فضال االجتماعات، أثناء المتخذة والقرارات المخصصة األصوات وعدد بالوكالة أو شخصيا بالحضور
 .االجتماع في جرت التي للمناقشة وافيا ملخصا تقديم مع والمعارضة، الموافقة األصوات عدد

 . االجتماع أعمال جدول في فقط المدرجة البنود مناقشة العمومية الجمعية تتولى ٣٫٥٫٢

  . للمساھمين السنوية العمومية الجمعية اإلدارة مجلس أعضاء كافة يحضر أن المتوقع ومن ٤٫٥٫٢

 نظورم لوضع المجلس مع والتواصل لاللتقاء الفرديين للمساھمين فرصة العمومية الجمعية اجتماعات إن ٥٫٥٫٢
  .وآفاقھا الشركة عمليات لتفھم أفضل

 يكون والذي خاص، سجل في االجتماعات محاضر إرفاق يتم أن يجب العمومية، للجمعية اجتماع كل عقب ٦٫٥٫٢
 َ   . االجتماع في المجلس وسكرتير المجلس رئيس من موقعا

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساھمون يمثلون ربع رأس المال على األقل،  ال ٧٫٥٫٢
يوما التالية  ٣٠فإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد ھذا االجتماع وجھت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل 

النظام االساسى للشركة، ومع ذلك لالجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص بنظام الشركات و
ن بشرط أن تتضم األول،يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع 

الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد ھذا االجتماع. ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا 
  لة فيه.أيا كان عدد األسھم الممث

 الحضور احتساب يتم والتصويت االجتماعات في المساھم مشاركة في الحديثة التقنية استخدام حالة وفي
 والمساھمين الحديثة التقنية وسالل بواسطة والخاصة العامة الجمعيات في المشاركين للمساھمين واألصوات

  .والخاصة العامة الجمعية اجتماع انعقاد لصحة الالزم النصاب ضمن آليا صوتوا الذين

 التي ءباستثنا العادية، العمومية الجمعية اجتماع في بالشركة الصلة ذات األمور جميع ومعالجة مناقشة يجب ٨٫٥٫٢
 نموذجيةال والمسئوليات المھام يلي وفيما. العادية غير العمومية الجمعية اجتماعات اختصاص نطاق في تدخل

  :  العادية العمومية للجمعية
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٢٢ صفحة 
 

 انتخاب وفصل أعضاء مجلس اإلدارة   .أ
 مراجعة تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة وأداء الشركة.  .ب
 مراجعة تقرير مراقب الحسابات المستقل.  .ج
 الموافقة على البيانات المالية السنوية للشركة.   .د
 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتھية.  .ه
 رباح على المساھمين (أرباح األسھم).الموافقة على توزيع األ  .و
 الموافقة على تعيين مراقب حسابات مستقل وصرف مكافأة له.  .ز
الموافقة على صرف أسھم كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين، على سبيل   .ح

 المثال أسھم ممتازة.

وات االجتماع أثناء العادية العمومية الجمعية قرارات اعتماد يتم ٩٫٥٫٢ ھم المطلقة األغلبية بأص   في ةالممثل لألس
   .للشركة االساسى والنظام الشركات لنظام وفقا االجتماع

   العادية غير العمومية الجمعية ٦٫٢

 ،.اإلدارة مجلس يحدده لما وفقا األحيان بعض وفي الحاجة دعت كلما العادية غير العمومية الجمعية تعقد ١٫٦٫٢
العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليھا  الجمعيةعلى ان يكون اختصاص 

وفضال عن ذلك يكون لھا أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة  نظاما،تعديلھا 
  .العامةالعادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية 

  وفيما يلي المھام والمسئوليات النموذجية للجمعية العمومية غير العادية:  ٢٫٦٫٢

  تعديالت على لوائح أو عقد الشركة وغيرھا من المستندات اإلدارية المماثلة للشركة.  .أ
 المعامالت االستثنائية، بما في ذلك بيع الشركة وعمليات الدمج واالقتناء.    .ب
 ة.تعديالت على ھيكل رأس مال الشرك  .ج
أية تغييرات في الشركات التي من شأنھا أن تؤدي إلى تخفيض األسھم أو إتالف مصالح   .د

 المساھمين.

يجوز اعتماد قرارات حول بعض المسائل خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي تدخل أساسا  ٣٫٦٫٢
 في نطاق اختصاصات الجمعية العامة العادية. 

 رأس نصف يمثلون مساھمون حضره إذا إال صالحة تكون لن العادية غير لعموميةا الجمعية اجتماعات ٤٫٦٫٢
 بنفس ثان اجتماع إلى الدعوة وجھت االجتماع ھذا لعقد الالزم النصاب يتوفر لم فإذا األقل، على المال

 إذا حاصحي الثاني االجتماع ويكون للشركة االساسى والنظام الشركات نظام في عليھا المنصوص األوضاع
 عدب الثاني االجتماع يعقد أن يجوز ذلك ومع. األقل على المال رأس ربع يمثلون المساھمين من عدد حضره
 فيدي ما األول االجتماع لعقد الدعوة تتضمن أن بشرط األول، االجتماع النعقاد المحددة المدة انتھاء من ساعة

  .االجتماع ھذا عقد إمكانية عن اإلعالن

ھا وإذا لم يتوفر  اع نفس اب الالزم في االجتماع الثاني وجھت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوض النص
ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أيا كان  للشركة االساسى المنصوص عليھا في في نظام الشركات والنظام

  عدد األسھم الممثلة فيه بعد موافقة الجھة المختصة.

ية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي األصوات من األسھم الممثلة في يجب اعتماد القرارات من الجمع ٥٫٦٫٢
االجتماع، ولكن إذا كان القرار يتعلق بزيادة أو تخفيض رأس المال، أو لتمديد مدة الشركة أو بحل الشركة 
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٢٣ صفحة 
 

 اتقبل انقضاء المدة المحددة في نظامھا الداخلي أو لدمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى، تكون القرار
  سارية المفعول فقط إذا تم اعتمادھا بأغلبية ثالثة أرباع األسھم الممثلة في االجتماع. 

 أن يجب)، المساھم(أو  المساھمين قبل من للمساھمين العادية غير العامة الجمعية اجتماع عقد طلب تم إذا ٦٫٦٫٢
 ميةك وتوضيح االجتماع بانعقاد واطالب الذين) المساھم(أو  المساھمين أسماء على المقدمة المعلومات تتضمن
  .قبله/  قبلھم من المملوكة األسھم(نوع)  وفئة

 أسباب إبداء يجب للمساھمين العادية غير العامة الجمعية اجتماع انعقاد لرفض اإلدارة مجلس قرار عند ٧٫٦٫٢
 .القرار تاريخ بعد أيام ثالثة غضون في االجتماع، بانعقاد طالب الذي الشخص أو لألشخاص الرفض

   التصويت وصالحيات المساھمين حقوق ٧٫٢

 راءإج أي تجنب يجب كما للشركة، العمومية الجمعية اجتماعات في والتصويت المشاركة مساھم كل حق من ١٫٧٫٢
 يف المساھمين حقوق تسھيل الشركة على يجب اآلخر الصعيد وعلى التصويت، حق يعيق أن شأنه من

 .التصويت

  . اإلدارة مجلس أعضاء النتخاب التصويت عند التراكمي التصويت تقنية استخدام يجب ٢٫٧٫٢

 ال كذل إلى باإلضافة. سھم لكل واحد كصوت تحتسب العادية وغير العادية العامة الجمعيات في األصوات ٣٫٧٫٢
 .ھمعضويت مدة عن ذمتھم بإبراء تتعلق التي الجمعية قرارات على التصويت اإلدارة مجلس ألعضاء يمكن

مثل ( غيرھم عن بالنيابة يتصرفون الذين االعتبارية الصفة ذوي األشخاص من المستثمرين على يجب ٤٫٧٫٢
 وكذلك نوية،الس تقاريرھم في الفعلي وتصويتھم التصويت في سياساتھم عن اإلفصاح) االستثمار صناديق
 لخاصةا األساسية الحقوق ممارسة على يؤثر قد للمصالح جوھري تضارب أي مع التعامل كيفية عن اإلفصاح

  .باستثماراتھم

 العامة الجمعيات اجتماعات في) المساھمين غير من اإلدارة مجلس أعضاء(دون  المساھمين اشتراك يجوز ٥٫٧٫٢
 العالقة ذات والمستندات االجتماعات، تلك أعمال جداول على المساھمين وإطالع ومداواتھا، والخاصة
  :التالية للضوابط وفقا وذلك الحديثة، التقنية وسائل بواسطة

 .والخاصة العامة للجمعية لحظي وصوتي مرئي نقل طريق عن المساھم مشاركة تكون أن -١
 المشاركة من المساھم يمكن بما والمساھمين، الشركة بين مباشر اتصال طريق عن المشاركة تكون أن -٢

 الرأي وابداء العروض ومتابعة استماع من تمكنھم آمنية وبصوره والخاصة العامة الجمعية في فعال بشكل
 .القرارات على والتصويت قشة والمنا

 
 وإن والخاصة العامة الجمعيات اجتماعات جدول بنود على للمساھمين اآللي التصويت إتاحة للشركة يجوز ٦٫٧٫٢

  :التالية للضوابط وفقا االجتماعات ھذه يحضروا لم
 العامة الجمعية اجتماع خالل أو قبل سواءً  لإلدالء بأصواتھم، اآلليل التصويت من المساھمين يمّكن أن  -١

 .عنھم نيابة والخاصة العامة الجمعية اجتماع لحضور وكيل تعيين إلى الحاجة دون والخاصة،
 نشر تاريخ بعد وخاصة عامة جمعية اجتماع أي أعمال جدول بنود على اآللي التصووت باب يُوفتح أن -٢

 الجمعية، انعقاد تاريخ قبل أيام ثالثة عن اآللي التصويت إتاحة فتره تقل اال على باالجتماع الخاصة الدعوه
 البند ذلك قشة منا انتھاء عند الخاصة أو العامة الجمعية اجتماع بنود من بند أي عل اآللي التصويت ويتوقف

 .الجمعية تلك في علية والتصويت
 

 الضوابط بوضع والخاصة، العامة الجمعية في الحديثة التقنية وسالل استخدام حال في االدارة يقوم مجلس ٧٫٧٫٢
 والخاصة العامة الجمعية اجتماع في المشارك والمساھم آليا يصوت الذي المساھم ھوية من للتأكد والقيود

 .االجتماع بنود من بند من أي عل التصويت في مساھم كل أحقية من والتأكد الحديثة، التقنية وسالل خالل من
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 ١٢٢ من ٢٤ صفحة 
 

 صةوالخا العامة العمومية الجمعيات حضور في أخر طبيعى شخص الى توكيل أجراء بالشركة للمساھم يحق ٨٫٧٫٢
 أم الشركة في المساھمين بين من الشخص ھذا أكان سواء عنة، نيابة أعمالھا جدول بنود عل والتصويت

 الطرق أحد بموجب ذلك يتم ان على لديھا، موظفا أو دارتھا إ مجلس في عضوا يكون اال على غيرھم من
  :التالية

  .الشركة إدارة مجلس عن الصادرة لالجتماع بالدعوه المرفقة التوكيل لصيغة وفقا خطي توكيل  -١
 العمومية الجمعيات حضور في الوكيل حق النص صراحة تنضمن ان على نظامية، أو شرعية وكالة  -٢

  .اعمالھا جدول بنود على والتصويت الموكل عن للشركة والخاصة العامة
 

 طبيعيا شخصا كان إذا المساھم مالم ينص نظام الشركات والسوق المالية ولوائحھم على خالف ذلك، على ٩٫٧٫٢
 أحدي من عنه الصادر التوكيل مصادقة المملكة في مؤسسا اعتباريا شخصا أو المملكة في مقيما أو سعوديا
  :التالية الجھات

 مؤسسة أو شركة المساھم كان إذا أو ألحدھا منتسبا المساھم كان متى الصناعية التجارية الغرف  -١
 .اعتبارية

 لدى حساب للموكل يكون أن شريطة المملكة في لھم المرخص األشخاص أو المرخصة البنوك إحدى -٢
 .بالتصديق يقوم الذي له المرخص الشخص أو البنك
  .التوثيق بأعمال لھم المرخص األشخاص أو العدل كتابة  -٣

 
 اعتباريا شخصا كان إذا مالم ينص نظام الشركات والسوق المالية ولوائحھم على خالف ذلك، يجوز للمساھم ١٠٫٧٫٢
 وسفاره الدبلوماسية المراجع من علية ومصادق الشركة إلى موجه كتاب إرسال المملكة خارج مؤسسة أو

 حضور لھم يحق الذين ممثلية فية يحد أن على السعودية، الخارجية ووزاره فيھا، المؤسس البلد في المملكة
 الشركة إلى الخطاب ھذا إرسال يتم أن على عنه، نيابة للشركة الخاصة أو العامة الجمعيات اجتماعات

   .الشركة في لألسھم تملكه تاريخ من شھر خالل أو المالية للسنة األولى أشھر الثالثة خالل
 له المرخص الشخص من إلية المشار الكتاب مصاقة المؤھل األجنبي للمستثمر يجوز ذلك، من واستثناءً 
 األوراق في المؤھلة األجنبية المالية المؤسسات الستثمار المنظمة للقواعد وفقا معه يتعامل الذي الُمَقيِّم
  .المدرجة المالية

 ومصادق الشركة إلى موجه كتاب إرسال المملكة في مقيم غير طبيعيا شخصا كان إذا للمساھم يجوز كما
 في والتصويت حضور حق فيه يحدد فيه، يقييم الذي البلد في المملكة وسفاره الدبلوماسية المراجع من علية

 .للشركة الخاصة أو العامة الجمعيات اجتماعات

 انعقا موعد من األقل عل يومين قبل التوكيل من بنسخة الشركة تزوود وكيل أو يجب على المساھم ١١٫٧٫٢
 .الجمعية انعقاد قبل التوكيل أصل إبراز الوكيل وعلى الجمعية،

  .العامة الجمعية اجتماع في اإلدارة مجلس أعضاء مكافأه بند على التصويت المجلس ألعضاء ال يجوز ١٢٫٧٫٢

   للمساھمين األرباح أنصبة توزيع حقوق ٨٫٢  

 تبليغ بيج. المساھمين ومصالح الشركة لمصالح عادلة تكون أن على األرباح توزيع لسياسة المجلس متابعة ١٫٨٫٢
  . اإلدارة مجلس تقرير في وتدوينھا العمومية الجمعية اجتماعات في السياسة بھذه المساھمين

اح، الحق في الحصول على أرب .التوزيعيجب أن تعلن الجمعية العمومية توزيعات األرباح المقترحة وتاريخ  ٢٫٨٫٢
 فيوحة ھو للمساھمين المسجلين في مركز إيداع األوراق المالية عند نھاية التداول سواء نقدا أو أسھم ممن

  قبل الجمعية العمومية. من لإلستحقاق المحدد اليوم

 تاريخب المعدل، للشركة األساسي النظام المادة في الواردة األرباح توزيع لسياسة وفقا األرباح توزيع يتم ٣٫٨٫٢
 تالفقرا في المذكورة المتطلبات االعتبار بعين الشركة وتأخذم، ٢٠/١١/٢٠١٦ الموافقھـ ٢٠/٠٢/١٤٣٨
  .أدناه



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٢٥ صفحة 
 

من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز  ٪١٠على مجلس اإلدارة في كل سنة تجنيب  يتعين ٤٫٨٫٢
  .المدفوعمال من رأس ال %٣٠للجمعية العامة العادية وقف ھذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 

 االحتياطي ھذا تجاوز حالة وفى .المال رأس زيادة أو الشركة، خسائر تغطية في النظامي االحتياطي يستخدم ٥٫٨٫٢
 في المساھمين على الزيادة توزيع تقرر أن العادية العامة للجمعية جاز المدفوع، المال رأس من %٣٠

ً  الشركة فيھا تحقق ال التي السنوات   .األساس الشركة نظام في لھم المقرر النصيب لتوزيع تكفي صافية أرباحا

 لتكوين الصافية األرباحمن %١٠ نسبة تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح على بناءاً  العادية العامة للجمعية ٦٫٨٫٢
  .معينة ألغراض يخصص إتفاقي كافي احتياطي

 بين الصافية األرباح توزيع ويتم األرباح، صافي في األسھم نصيب تحديد عند العادية العامة للجمعية ٧٫٨٫٢
  .المال رأس من ٪٥ عن النسبة تقل أال شريطة والتعاقدي، النظامي االحتياطي خصم بعد المساھمين

) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على أال يتجاوز في جميع األحوال مجموع ما يحصل %١٠يتم توزيع ( ٨٫٨٫٢
ت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لایر سنوياً، وفق الضوابط عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآ

التي تضعھا الجھة المختصة وعلى أن يكون استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرھا 
  ) من النظام االساسى.٢١) من نظام الشركات، والمادة (٧٦العضو مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (

 أو سنويع (رب المالية للفترة المالية التقارير اعتماد بعد الشركة إدارة مجلس اجتماع في األرباح تقرير يتم ٩٫٨٫٢
  .دفعات عدة على أو واحدة كدفعة األرباح توزيع يمكن كما)، سنوي

  النتائج السنوية والربع سنوية للمساھمين إصدار ٩٫٢

 المالية النتائج ھذه اإلدارة، مجلس موافقة فور والسنوية المرحلية المالية بياناتھا تعلن أن الشركة على يجب ١٫٩٫٢
 .المالية السوق ھيئة لدى اإلعالن قبل غيرھم أو للمساھمين تنشر ال

يجب أن تتم الموافقة على القوائم المالية السنوية وللشركة من قبل مجلس اإلدارة وتوقيعه من رئيس مجلس  ٢٫٩٫٢
  إصدارھا وتداولھا على المساھمين. قبل المالياإلدارة، والرئيس التنفيذي والرئيس 

 بمجرد لمساھمينل وتعلن المالية السوق لھيئة المالية البيانات عن) سنوية(ربع  التقارير بتقديم الشركة ستقوم ٣٫٩٫٢
 فھذه ذلك ومع بھا، تتعلق التي المالية الفترة نھاية من يوما ١٥ تتجاوز ال مدة خالل وذلك عليھا الموافقة
 .المالية السوق ھيئة لدى اإلعالن قبل غيرھم أو للمساھمين تنشر ال المالية النتائج

 وذلك عليھا قةالمواف بمجرد للمساھمين وتعلن المالية السوق لھيئة السنوية المالية البيانات تقديم الشركة على ٤٫٩٫٢
 البيانات يمتقد يجب كما بھا، تتعلق التي السنوية المالية الفترة نھاية من تقويميا يوما ٧٥ تتجاوز ال مدة خالل
 الجمعية اجتماع تاريخ قبل يوما ١٠ عن تقل ال فترة في للمساھمين وتعلن المالية، السوق ھيئة إلى المالية

 .السنوي العمومية

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  المبادئ التوجيھية لمجلس اإلدارة

  

  

  

  
 
 

  النسخة الرابعة م ١٦/٠١/٢٠١٧  تاريخ اإلصدار:                                                                        
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٢٧ صفحة 
 

  المبادئ التوجيھية لمجلس اإلدارة ٣

  الغرض ١٫٣

إن المسئولية الرئيسية للمجلس ھو توفير الحوكمة الفعالة على شئون الشركة لمصلحة مساھميھا وإيجاد  ١٫١٫٣
وفي جميع اإلجراءات التي تم اتخاذھا  ،ومجتمعاتھا المحليةين والموردين توازن بين مصالح عمالئھا والموظف

يتوقع أن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بممارسة القرارات الخاصة باألعمال وفقا لما يعتقدون  ،من قبل المجلس
قد يعتمد أعضاء مجلس اإلدارة على أمانة ونزاھة كبار  ،أنھا في مصلحة الشركة. عند تنفيذ ھذا االلتزام

  .مراقب الحساباتالتنفيذيين في الشركة ومستشاريھا و المدراء

ات عملي ،اختيار وتأليف رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ، و المبادئ التوجيھية لمجلس اإلدارةكل من  تمثل ٢٫١٫٣
 اليمامة للصناعات الحديدية . شركةل االدارة مجلسسياسة إجراءات العمل بالتشغيلية مجلس اإلدارة 

 اإلدارة ھيكل مجلس  ٢٫٣

 

 

 

  (^) لجان إلزامية حسب ھيئة السوق المالية

  (*) لجان مقترحة حسب الممارسات الرائدة

 تطبيق ھذه اللجان يعود لقرار مجلس اإلدارة بما تراه مناسبا

 

 

مجلس اإلدارة

)^(لجنة المراجعة 

إدارة المراجعة الداخلية

)^(لجنة الترشيحات والمكافآت 

الرئيس التنفيذي

(*)اللجنة التنفيذية 
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٢٨ صفحة 
 

  األدوار الرئيسية لمجلس اإلدارة  ٣٫٣

اذھا بمسئولياته. وتنشأ ھذه الوظائف ليتم اتخالوظائف التالية ھي األنشطة المشتركة المتكررة للمجلس في االضطالع 
 :نظرا للظروف ،حسب االقتضاء ،كدليل مع اإلدراك أن المجلس قد يحيد عن ھذا الدليل

  القيادة والتوجيه  ١٫٣٫٣

 وضمان تحقيقھا والتمسك بھا. ،تحديد الرؤية والقيم للمنظمة  .أ
 تحديد اتجاه األعمال.  .ب
 واالتصاالت داخل الشركة مع رصد أنشطتھا.التأكد من وضوح المسئوليات   .ج
 خلق مناخ إيجابي من شأنه تعزيز التحدي البًناء للعمل.  .د
 استعراض تكوين وأداء وخطط خالفة المناصب بالمجلس دوريا.  .ه
 .(رئيس المجلس)، إذا لزم األمر وفصل الرئيستعيين   .و

 

  الموافقة على التوجھات اإلستراتيجية وأھداف الشركة ومتابعة تنفيذھا  ٢٫٣٫٣

 وضع الخطط اإلستراتيجية الرئيسية وتحديد األھداف اإلستراتيجية والنتائج المطلوبة.  .أ
 الَبنـاء وضمان فعاليته. وتوفير التحديدفع عملية تطوير خطط العمل،   .ب
علقة باإليرادات والنفقات الرأسمالية وكذلك الموافقة على خطة العمل السنوية والموازنات المت  .ج

 اعتماد اإلستراتيجية المالية التي تدعم تحقيق أھداف الشركة.
وضع إطار لعملية الموافقة على السياسات واإلجراءات مع استعراضھا دوريا لتحقيق   .د

  أھدافھا المرجوة في العمل.
 وذلك ،المال بشكل صحيح التأكد من إدارة جميع األصول بكفاءة وفعالية واستخدام رأس  .ه

 للمحافظة على سالمة واستدامة الشركة وأصولھا على المدى الطويل.
 الشراء والبيع. الرئيسية وعملياتاإلشراف على النفقات الرأسمالية   .و
 الكلي للشركة. وكذلك األداءتحديد أھداف األداء الواجب تحقيقھا واإلشراف على تنفيذھا   .ز
 يمي والوظيفي للشركة على أساس دوري.مراجعة واعتماد الھيكل التنظ  .ح

 إدارة المخاطر  ٣٫٣٫٣

  تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.اإلشراف على   .أ
دارة نظم المالئمة إلتحديد المخاطر الرئيسية الناشئة في نطاق أعمال الشركة وضمان تنفيذ ال  .ب

  .ونسبة ًتحُملھابما في ذلك االتفاق على حجم المخاطر  ،تلك المخاطر
المساھمة في استعراض وتقييم المخاطر اإلستراتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن ھذه   .ج

 .المخاطر وإبرازھا
التأكد من ترسيخ الثقافة اإليجابية الخاصة بإدارة الفرص والتھديدات والشكوك في جميع   .د

 أنحاء الشركة.
طر ينشأ عنھا مخاتحديد السياسات واإلجراءات واتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل التي قد   .ه

مالية كبيرة للشركة أو غيرھا من المخاطر أو تلك المخاطر التي قد تثير الموضوعات 
 المادية للمبادئ الموضوعة.

توضيح في وثيقة إستراتيجية مدى قدرة الشركة على تحديد وإدراك المخاطر الكبيرة بشكل   .و
 ستراتيجيات وخطط أعمالھا.استباقي والتي قد تواجه الشركة عند تحقيق أھدافھا من خالل ا
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 ١٢٢ من ٢٩ صفحة 
 

  ھيكلة الضوابط الداخلية ورصد فعليتھا (**)إطار عمل  ٤٫٣٫٣

سياسة تضارب المصالح لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا  متابعة  .أ
تشمل ھذه السياسة أي صورة من صور اإلساءة سواء في استخدام أصول  والمساھمين حيث

 الناتج من معامالت األطراف ذات الصلة. الشركة أو سوء السلوك
التأكد من مدى كفاية أنظمة الشركة المالية والمحاسبية، بما في ذلك نظم إعداد التقارير   .ب

 المالية.
المخاطر من خالل التحديد العام للمخاطر  والمتعلقة بإدارةضمان تنفيذ الرقابة الداخلية   .ج

 تتسم بالشفافية.الجوھرية التي تواجه الشركة وتقديمھا بطريقة 
 وتجنب تفويض المسؤوليات ،يضع المجلس إطارا للقواعد واإلشراف لتفويض المسؤوليات  .د

  مثل ھذه لفترة زمنية غير محدودة أو غير محدودة السلطات.
 االستعراضات السنوية والدورية لقياس مدى فعالية الرقابة الداخلية للشركة.  .ه
لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة. على يقوم المجلس بإجراء االستعراض السنوي   .و

الرغم من تنفيذ ذلك عن طريق لجنة المراجعة نيابة عن المجلس، فإنه لن يعفي المجلس من 
 مسؤوليته في ھذا الصدد.

 مراقبة األداء  ٥٫٣٫٣

 استعراض ومراقبة األداء دوريا في ما يتعلق بالخطط والموازنات والرقابة والقرارات.  .أ
لى معلومات عن األداء والنظر فيھا وذلك فيما يتعلق بآراء العمالء وأصحاب الحصول ع  .ب

 المصلحة وقياسھا مقابل المنظمات واألنشطة المماثلة.

 إعداد التقارير حول أداء الشركة  ٦٫٣٫٣

الحصول على تأكيد بإجراء الشئون المتعلقة باألعمال بصورة قانونية ووفقا للمعايير   .أ
 ددة إلعداد التقارير واألداء واالستقامة.المتعارف عليھا والمح

 التأكد من امتثال الشركة لكافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.  .ب
لي المدقق الداخ ،اإلدارة التنفيذية ،يقوم المجلس بمراجعة التقارير الدورية من لجان المجلس  .ج

 ومراجعي الحسابات الخارجيين لتقييم األداء وتعديل الفروقات.
معلومات األداء والنظر في تقييمات أصحاب المصلحة والمقارنة مع  الحصول على  .د

 المنظمات المماثلة.
اعداد تقييم وفق اليه محددة لتقييم المجلس واعضاءه بالتعاون مع لجنة الترشيحات   .ه

 والمكافات.

  االلتزام ٧٫٣٫٣

 تحديد وقت االجتماعات وااللتزام بحضورھا.  .أ
بل االجتماعات وتقييم المعلومات المقدمة من إدارة إظھار االلتزام عند قراءة الوثائق ق  .ب

 الشركات.
 تقديم مساھمات فعالة في عملية صنع القرار.  .ج
 االلتزام باستمرار لمراقبة وحماية سمعة الشركة والعمل بشكل وثيق من أجل تعزيز ذلك.  .د
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 ١٢٢ من ٣٠ صفحة 
 

 الحوكمة متابعة وتفعيل ممارسات  ٨٫٣٫٣

يتعارض مع القوانين  أالداخل الشركة، على  نظام إدارة الحوكمةلمجلس اإلدارة  متابعة  .أ
رصد مدى فاعليتھا و األخرى؛واللوائح الصادرة عن ھيئة السوق المالية والھيئات التنظيمية 

  وتعديلھا كلما اقتضت الضرورة.
تقييم جھة خارجية  ىعلى مجلس االدارة ان يتخذ الترتيبات الالزمة للحصول عل يجب  .ب

  ثالث سيوات. كل  همختصة ألدائ

   المجلس في تمثيل الشركة دور  ٩٫٣٫٣

سم وإنشاء عالقات بناءة وتت ،الترويج للشركة في المناسبات واالجتماعات الرئيسية األخرى  .أ
بالجودة مع الشركاء الرئيسيين الحاليين والمحتملين وأصحاب المصلحة المعنيين على 

 مر.المستوى الداخلي والخارجي وفقا لما يقتضيه األ
 مراقبة وحماية سمعة الشركة والعمل على تعزيزھا.  .ب

  اإلدارة التنفيذية والترتيبات ذات الصلة ١٠٫٣٫٣

تعيين (وإذا لزم األمر، عزل) الرئيس والموافقة على راتبه والمزايا وشروط العمل الخاصة   .أ
 به.

 التأكد من تمثيل المجلس في تعيين كبار الموظفين اآلخرين.  .ب
 سياسات ونظم مالئمة للتوظيف والتطوير واالحتفاظ بالموظفين ومكافأتھم.التأكد من وجود   .ج
بما في  ،رصد وإدارة تضارب المصالح المحتمل في اإلدارة وأعضاء المجلس والمساھمين  .د

ذلك احتمال إساءة استخدام أصول الشركة وسوء المعاملة في المعامالت مع األطراف ذات 
 الصلة.

ارة العليا للشركة والتأكد من تواجد واستخدام السياسات وضع سياسات بشأن تقييم اإلد  .ه
 المالئمة ذات الصلة بتقييم الموظفين اآلخرين من قبل اإلدارة العليا.

 تقييم األداء العام وفعالية المجلس واتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة.  .و
 دارة العليا.استعراض خطط خالفة المناصب وبرامج التطوير اإلداري لإل  .ز

  إعداد التقارير ١١٫٣٫٣

التأكد من سالمة نظم إعداد التقارير المحاسبية والمالية التابعة للشركة، بما في ذلك المراجعة   .أ
، والتأكد من تواجد النظم المناسبة للرقابة، وعلى وجه مراقب الحساباتالمستقلة من قبل 

  ل للقانون.الخصوص، نظم رصد المخاطر والضوابط المالية واالمتثا
 اإلشراف على عملية اإلفصاح وتبليغ النتائج.  .ب
يقوم المجلس بمناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة وضمان صحتھا قبل رفعھا إلى   .ج

 المساھمين.

ومن مھامه ألداء الدور الرقابي ُيخول المجلس التحقيق في أي أمر يوجه انتباھه إليه مع تمكينه 
اظ وكذلك سلطة االحتف ،الدفاتر والسجالت واألبنية وموظفي الشركة الكامل من اإلطالع على كافة

أو استشاريين من الخارج أو تكبد نفقات أخرى لھذا الغرض  الحساباتومراقب بمستشار قانوني 
والتي تتحمل الشركة دفعھا. كما يجوز للمجلس االجتماع أيضا مع المصرفيين في البنوك 

كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يطلب االجتماع  ،لمحللين الماليين بھااالستثمارية التابعة للشركة أو ا
 ومدققي الحساباتالمستشار القانوني الخارجي للشركة  الشركة أومع أي مسئول أو موظف في 

الخارجيين وكذلك االجتماع مع أي لجنة من لجان المجلس. يجب على المجلس استخدام السلطة 
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٣١ صفحة 
 

ھذا االتصال لعمليات الشركة التشغيلية كما يجب نسخ أي التقديرية للتأكد من عدم تشتيت 
 مراسالت خطية إلى الرئيس.

 عضوية مجلس اإلدارة  ١٢٫٣٫٣

سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة بعد موافقة لمجلس اإلدارة وتنفيذ  متابعة
  .اعليھ الجمعية العامة للمساھمين

 أصحاب المصلحة المعنيين حماية  ١٣٫٣٫٣

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بأصحاب المصلحة في الشركة لحماية 
  حقوقھم.  حيث يجب أن تشمل ھذه السياسة على وجه الخصوص ما يلي:

وضع آلية لتعويض أصحاب المصلحة في حالة حدوث نقض لحقوقھم القانونية التي تم   .أ
 للقوانين والعقود. وضعھا وفقا

 ية المنازعات أو الشكاوى التي قد تنشأ بين الشركة ومساھميھا.وضع آلية لتسو  .ب
ضمان آليات مناسبة إلقامة عالقات قوية مع الموردين والعمالء وضمان سرية المعلومات   .ج

 الشركة. المتعلقة بھا مع
وضع مبادئ السلوك المھني إلدارة الشركة وموظفيھا وفقا للمعايير المھنية واألخالقية التي   .د

تكون بمثابة مبادئ توجيھية للعالقة مع أصحاب المصلحة. كما يجب على المجلس ينبغي أن 
  أيضا أن ينشأ آلية لمراقبة تنفيذ تلك المبادئ والمعايير.

 متابعة االمتثال  ١٤٫٣٫٣

واللوائح  نظمةيجب على مجلس اإلدارة وضع السياسات واإلجراءات التي تكفل االمتثال لال
 ھامة للمساھمين والدائنين وغيرھم من أصحاب المصلحة  وقواعد اإلفصاح عن معلومات

  مسؤوليات مجلس اإلدارة ٤٫٣

مجلس يقوم  مع مراعاة الصالحيات المخولة بموجب القانون إلى الجمعية العمومية للمساھمين، يجب أن ١٫٤٫٣
للشركة حتى في  يحتفظ المجلس بالمسئولية المطلقةوفي إدارة الشركة،  هكامل صالحياتاستخدام اإلدارة ب

حالة تأسيس لجان أو تفويض بعض من صالحياته لطرف ثالث. كما يجب على المجلس تجنب التفويضات 
   العامة أو تجنب التفويضات دون وضع إطار زمني محدد لھا.

لمجلس االدارة أن يوكل عنه في حدود اختصاصاته واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ اجراء  ٢٫٤٫٣
  تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وللمجلس حق تفويض من يراه من اختصاصاته وصالحياته. أو

يكون لمجلس االدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنھا ولمجلس  ٣٫٤٫٣
  أغراض الشركة.االدارة القيام بكافة االعمال والتصرفات التى من شأنھا تحقيق 

بھم، ويحدد مجلس اإلدارة في قرار  ٤٫٤٫٣ ركة، وإعفائھم من مناص للمجلس تعيين رئيس تنفيذي ومدير عام للش
  تعيينھما السلطات والصالحيات المناطة بھما ومكافآتھما ومدة توليھما ھذا المنصب. 

ألنظمة الداخلية للشركة، وعليه العمل لمجلس إدارة الشركة االشراف على اعداد ومتابعة تطوير اللوائح وا ٥٫٤٫٣
  على إقرارھا.
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 ١٢٢ من ٣٢ صفحة 
 

ع الصالحيات ٦٫٤٫٣ ركة وتصريف أمورھا داخل المملكة وخارجھا بما  يكون لمجلس اإلدارة أوس في إدارة الش
ركة  راف على جميع اعمالھا واموالھا وجميع معامالتھا والتصرف في أصول الش يحقق أغراضھا واالش
راء وقبوله ودفع الثمن والرھن وفك الرھن واالفراغ وقبض الثمن  وممتلكاتھا وعقاراتھا وله الحق في الش

ليم المثمن والت ةوتس ظمه وفقا لالن نازل وقبوله وطلب التحكيم وتعيين المحكمين والخبراء والمخالص
  واللوائح والنظام االساسى للشركة. 

يجوز لمجلس االدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية وغير الحكومية مھما بلغت  ٧٫٤٫٣
اركة والمرابحة واتف مانات من البنوك مدتھا ، والقروض التجارية وعقود المش اقيات الخزينة والض

شركة مع مراعاة أن  والمؤسسات المالية وشركات االئتمان على  أن ال يتجاوز أجل القروض نھاية مدة ال
عاف  ركة عن ثالثة أض نة المالية للش ال تزيد قيمة القروض التى يجوز لمجلس االدارة عقدھا خالل الس

ھا رأس المال ، ولمجلس اإلدارة نيابة عن ال مانات والكفاالت الالزمة لتحقيق أغراض ركة تقديم الض ش
  والكفاالت التضامنية للشركات المشاركة فيھا بما يعادل ما تملكه في تلك الشركات.

في حاله التصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة يجب ان يتضمن محضر مجلس االدارة وحيثياته  ٨٫٤٫٣
  : ـقرار التصرف مراعاة الشروط التالية

  أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له. .١
  أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل. .٢
  أن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية. .٣
أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلھا بالتزامات أخرى وله  .٤

كة في شركات أخرى أو إنھاء الشراكة في الشركات التي حق اتخاذ القرارات بمشاركة الشر
  للغير.تشارك فيھا ولمجلس اإلدارة صالحية إعطاء الضمانات 

لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التي يقدرھا حق إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتھم طبقاً لما يحقق مصلحتھا  ٩٫٤٫٣
  مراعاة الشروط األتية:ـ على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره

 أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين . .١
  اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه .  .٢
  أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. .٣
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 اختيار وتأليف رئيس وأعضاء
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 ١٢٢ من ٣٤ صفحة 
 

  اختيار وتأليف رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  ٤

 ھيكل مجلس اإلدارة وحجم المبادئ التوجيھية   ١٫٤

يتولى و سنوات،ضاء يتم تعيينھم لمدة ثالث ) أع٧( سبعةلنظام األساسي للشركة يتألف المجلس من وفقاُ ل ١٫١٫٤
  أحد أعضاء المجلس منصب الرئيس.

 %٥١يتم اختيار رئيس المجلس من خالل التصويت اإليجابي ألغلبية أعضاء مجلس اإلدارة والتي تمثل  ٢٫١٫٤
من بين أعضائه نائباً  كما يعين المجلس على غير ذلك. على األقل، ما لم ينص النظام األساسي للشركة

مھامه سلطاته وصالحياتة ولألخير في قرار تعيينه المجلس يحدد  منتدبا للرئيس ويجوز له أن ُيعيِّن عضوا
ً للمجلس  المنصب،ومكافأة مدة توليه ھذا  حالة  وفيوفي حالة غياب الرئيس سيكون نائب الرئيس رئيسا

  العضو المنتدب في حالة تعيينه أو ُيعيِّن المجلس العضو الذي يقوم بعمله مؤقتاً. غيابھما ينوب عنه

تتولى الجمعية العمومية للمساھمين مسئولية تعيين أعضاء المجلس لفترة من الفترات وفقا للوائح الشركة  ٣٫١٫٤
ة تعيين نفس األعضاء كما يجوز إعاد ،) سنوات٣جاوز ھذه الفترة ثالثة (الداخلية. ومع ذلك يجب أن ال تت

  في نھاية الفترة، طالما أنه ال يتعارض مع اللوائح الداخلية للشركة.

   .لبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذييناغيجب أن يكون  ٤٫١٫٤

يجوز أن يجمع عضو ال و بالشركة،يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي  ال ٥٫١٫٤
  ين مركز نائب الرئيس ومركز العضو المنتدب. واحد ب

  ) أعضاء المجلس. ٣( ثالثةيقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن  أاليجب  ٦٫١٫٤

في نھاية مدة عضوية المجلس، بغض النظر عن وسائل إنھاء مدة العضوية، يجب على الشركة سرعة  ٧٫١٫٤
  السوق المالية وتداول باألسباب المؤدية لھذا اإلجراء.  إخطار ھيئة

 ) شركات مدرجة في وقت واحد.٥يجب على األعضاء عدم حيازة عضوية المجلس ألكثر من خمس ( ٨٫١٫٤

الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس  –ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية  ٩٫١٫٤
  .اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة التصويت على –اإلدارة 

  تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  ٢٫٤

 ،لجنة الترشيحات والمكافآت ھي المسئولة عن تحديد األفراد المؤھلين ليصبحوا أعضاء بمجلس اإلدارة ١٫٢٫٤
 .بالمرشحين لعضوية مجلس اإلدارة إلى المجلس والتوصية

لمكافآت تنفيذ مراجعة سنوية للمھارات المطلوبة والكفاءات والمؤھالت أن تتولى لجنة الترشيحات وا يجب ٢٫٢٫٤
  .الخاصة باألفراد ليتم ترشيحھم للعضوية وكذلك لألعضاء الحاليين

يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أيضا مساعدة المجلس في تحديد امتثال كل عضو من أعضاء المجلس  ٣٫٢٫٤
اصة باألعمال والسلوك واستقاللية كل عضو من األعضاء وفقا لما على أساس سنوي لقوانين الشركة الخ

اعداد اليه محددة لتقييم وعليھا  .ولوائح تداوليقتضيه األمر بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بھا 
 .واعتمادھا من المجلسالمجلس واعضاءه 
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 ١٢٢ من ٣٥ صفحة 
 

  مؤھالت عضو مجلس اإلدارة ٣٫٤

متطلبات االستقاللية والخبرة للحد المطلوب بموجب القوانين واألنظمة والقواعد يجب على األعضاء تلبية  ١٫٣٫٤
  المعمول بھا.

 كز على تعزيز القيمة طويلة األجليجب أن يتسم أعضاء مجلس اإلدارة بدرجة عالية من النزاھة والتي تر ٢٫٣٫٤
  للمساھمين.

فعال،  واتھم على نحكافي لتنفيذ مھامھم ومسئولييجب على أعضاء مجلس اإلدارة االستعداد لتكريس الوقت ال ٣٫٣٫٤
يجب عليھم االلتزام بالعمل في عضوية المجلس لفترة زمنية ممتدة أخرى. يجوز ألعضاء المجلس العمل  كما

  في مجالس إدارات الشركات العامة بشرط األداء بشكل مسئول لكافة مھامھم ومسئولياتھم. 

في األعضاء: الرؤية والمنظور االستراتيجي والحكم اإلداري الجيد والقدرة  أھم المھارات التي يجب توافرھا ٤٫٣٫٤
فضال عن بعض  ،اإللمام بالقانون و / أو الشئون المالية المنظمة وكذلكعلى اإلدارة واإلشراف على 

  المعلومات المحددة لمساحة األعمال بالشركة (على سبيل المثال: اإللمام بقطاع الصناعة).

  أليف المجلسمعايير ت ٤٫٤

ب يج ،للعمل بمثابة أعضاء مجلس اإلدارةمن إحدى مسئوليات المجلس الھامة، تقييم واختيار المرشحين  ١٫٤٫٤
على المجلس السعي للبحث عن أعضاء لديھم خلفيات مھنية متنوعة ويجمعون بين مجموعة واسعة من 

لس اإلدارة الخبرة في المواقف التي التجارب والخبرات مع نزاھة السمعة. يجب أن تتوافر لدى أعضاء مج
تتسم بدرجة عالية من المسئولية، وأن يتولوا القيادة في الشركات أو المؤسسات التابعين لھا ويتم اختيارھم 

  على أساس المساھمات التي يمكن تقديمھا إلى المجلس.

 والمھارات مثل تفھم نظام عمل الشركاتيجـب أن يشمل التقييم أيضا مسائل تتعلق بالحكم والتنوع والسن  ٢٫٤٫٤
كل ذلك في سياق تقييم احتياجات المجلس المدركة في ھذا  -المالية واالستثمارية والخلفية الدولية وغيرھا 

لنزاھة ا تمتع بالسمات الشخصية والتي تشملالشأن وفي الوقت المناسب. يجب على األعضاء الفرديين ال
واإللمام بالنواحي المالية والثقة المدروسة ومعايير األداء على أعلى مستوى.  والمسئولية والحكم بعد اإلطالع

م ھتتألف المجالس الفعالة من أفراد من ذوي الخبرة في مجاالت تخصصھم والتي يتم االستفادة من معلومات
لشركة ايجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالقدرة والرغبة في تعلم أعمال و ،وخلفيتھم وقراراتھم في الشركة

  والتعبير عن وجھات نظرھم الشخصية. 

  وعوارض االستقالليةأعضاء مجلس اإلدارة المستقلين  ٥٫٤

في جميع األوقات يجب أن يتألف المجلس من أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن اإلدارة وجميع  ١٫٥٫٤
وبناء عليه يجب أن يكون  ،فيذي")غير التن عضوالكيانات التي لھا عالقة مادية باألعمال مع الشركة ("ال

 المستقلين. األعضاءمن  على االقلث أعضاء ثال

ر غي األعضاءكما جرت العادة أن يكون  ،كأعضاء مستقلين عن إدارة الشركة يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة ٢٫٥٫٤
التنفيذيين مستقلين عن أي مصلحة أو عالقة يمكن (أو يمكن أن ينظر إليھا على) لھا أن تتداخل مع قدرة 

ا غير التنفيذيين على ھذ فإن األعضاء وعالوة على ذلك ،عمل الدائم لما فيه مصلحة الشركةعلى ال العضو
 النحو ال يكون لھم دور قانوني مستقل عن المدراء اآلخرين.

 
  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٣٦ صفحة 
 

فيجب  ،غير التنفيذيين في الشركة األعضاءبما أنه يتوقع االستقاللية في الرأي عند اتخاذ القرار من جميع  ٣٫٥٫٤
الل غير التنفيذيين تلبية مفھوم االستقاللية من خ لألعضاءمراجعة التعريف المذكور أعاله بانتظام حتى يمكن 

   عمليات الشركة ذات الصلة بتضارب المصالح وتقييم األعضاء.

للحفاظ على االستقاللية، قد ال يقبل العضو أي استشارات أو خدمات استشارية أو رسوم تعويضية أخرى  ٤٫٥٫٤
  رسوم األعضاء)، أو أن يكون *"شخص تابع" للشركة أو أي من شركاتھا التابعة. من الشركة (باستثناء 

كثر من التصويت على أو أ ٪ ٥(*) ھو أي شخص يعرف كمسئول أو موظف أو أي شخص آخر قد يملك 
  األوراق المالية في الشركة أو أي من شركاتھا التابعة.

 وال وقراراته، مركزه في التام باالستقالل يتمتع تنفيذي غير إدارة مجلس عضو بأنه المستقل العضو عرفيُ  ٥٫٥٫٤
   .االستقالل عوارض من أي عليه تنطبق

 على والتصويت آرائه وإبداء مھامه ممارسة على قادراً  المستقل اإلدارة مجلس عضو يكون أن يجب
 تحقيق في تسھم التي السليمة القرارات اتخاذ على اإلدارة مجلس يعين بما وحياد، بموضوعية القرارات
  .الشركة مصالح

 :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على المستقل اإلدارة مجلس عضو في توافره الالزم االستقالل مع يتنافى ٦٫٥٫٤

ً لما نسبتأن يكون  .١ أو أكثر من أسھم الشركة أو من أسھم شركة أخرى من   %٥ همالكا
  .سبة نه الصلة قرابة مع من يملك ھذ همجموعتھا أو ل

أو أكثر من أسھم الشركة  %٥ هنسبتأن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما  .٢
  .أو من أسھم شركة أخرى من مجموعتھا

اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى    لسصلة قرابة مع أي من أعضاء مج هأن تكون ل .٣
  من مجموعتھا. 

صلة قرابة مع أي من كبار التيفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من   هأن تكون ل .٤
  مجموعتھا. 

إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية    سأن يكون عضو مجل .٥
  إدارتھا.   سمجل

 يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل أن  .٦
كمراجعي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون معھا أو شركة أخرى من مجموعتھا ، 

  مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين. 
  كة.الشر األعمال والعقود التي تتم لحساب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في هأن تكون ل .٧
شاط الذي  نميافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع ال هأن يشترك في عمل من شأن  .٨

 الشركة. هتزاول
 عضوية مكافأة على عالوة الشركة من مالية مبالغ اإلدارة مجلس عضو يتقاضى أن .٩

 .لجانه من أي أو اإلدارة مجلس
 .الشركة إدارة مجلس عضوية في سنوات تسع على يزيد ما أمضى قد يكون أن .١٠

ال يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات واالشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية وفى جميع االحوال   ٧،٥،٤
أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة أو مصلحتھا ولو على سبيل االستشارة .وال يجوز  ،مجلس اإلدارة 

كذلك أن يكون المراجع شريكاً ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس إدارتھا أو عامالً لديه أو قريباً 
مه برد ما قبضه إلى له إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .ويكون باطالً كل عمل مخالف لذلك، مع إلزا

  . وزارة المالية
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٣٧ صفحة 
 

ً  يجري وأن وعددھم، المستقلين أعضائه أسماء تقريره في يورد أن اإلدارة مجلس على ٨٫٥٫٤  تحقق لمدى تقييما
  .فيه تؤثر أن يمكن أو تؤثر ظروف أو عالقات وجود عدم من والتأكد العضو استقالل

  المدة الزمنية للعضوية ٦٫٤

الشركات، يجب على الجمعية العمومية العادية تعيين أعضاء مجلس إدارة لمدة محددة في الالئحة  لنظاموفقا  ١٫٦٫٤
  الداخلية للشركة، والتي ال تتجاوز ثالث سنوات.

 يجوز إعادةو ،لة للتجديدبناء على ذلك يجب أن يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قاب ٢٫٦٫٤
 يجب عدم وضع حدود على عددكما  ،المجلس عند انتھاء فترة العضوية قبل فيانتخاب العضو المنتخب من 

مجلس اإلدارة وفقا لتقديرھا بناء على  عضويةالفترات المحددة للعضوية أو سن إلزامي للتقاعد. تحدد مدة 
  توصيات لجنة الترشيح والمكافآت بالمجلس.

  مجلس اإلدارة يةعضو غرش ٧٫٤

شغر مركز أحد أعضاء المجلس جاز للمجلس أن يعين مؤقتاَ عضو في المركز الشاغر بحسب الترتيب  إذا ١٫٧٫٤
في الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيھم الخبرة 

 أيام عمل من والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة واالستثمار وھيئة السوق المالية خالل خمسة
 أول اجتماع لھا إلقراره ويكمل فيتاريخ التعيين على أن يعرض ھذا التعيين على الجمعية العامة العادية 

  العضو الجديد مدة سلفه.

إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص  ٢٫٧٫٤
ھذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل عليه في نظام الشركات أو 

  ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء

  مجلس ال عضوواستقاله اعتزال  ٨٫٤

أو أي  ،يجب أن يتم تفعيل استقالة العضو من مجلس اإلدارة اعتبارا من الوقت الذي يتم إبالغھا إلى المجلس ١٫٨٫٤
  ت آخر يتفق عليه.وق

 ،يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تقديم استقالتھم في حال وجود أي تغييرات كبيرة في مسئولياتھم الشخصية ٢٫٨٫٤
ومن المتوقع  ،فعال على المجلس أو أي من لجانه بما في ذلك التغيير في مسئولياتھم الرئيسية التي تؤثر بشكل

  أن يقدم أعضاء مجلس اإلدارة استقالتھم في وقت التقاعد أو االستقالة من الشركة.

بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤواًل من عضوية المجلس لعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل  ٣٫٨٫٤
  .قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار

  

 المجلسبعضوية الإنھاء  ٩٫٤

، تنتھي عضوية المجلس بإنتھاء مدته أو بإنتھاء صالحية العضو لھا وفقا ألي حسب النظام األساسي للشركة ١٫٩٫٤
  .نظام أو تعليمات

 كما أن إنھاء عضوية مجلس اإلدارة تتم وتكون نافذة المفعول في الحاالت التالية: ٢٫٩٫٤

ريطة ش ،ضر بمصالح الشركةإذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة ت  .أ
 .أن يرتبط بموافقة الجمعية العامة العادية

 .عدم حضور أي عضو أكثر من ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس اإلدارة  .ب
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 ١٢٢ من ٣٨ صفحة 
 

إذا أعلن العضو اإلفالس أو اإلعسار أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع   .ج
 .ديونه

 .إذا أصيب بمرض عقلي  .د
أو أدين بأعمال احتيال  ،لعضو قد ارتكب عمال فيه تعدي على الصدق واألخالقإذا ثبت أن ا  .ه

 .وغش

 مجلس في العضوية الالحدود المفروضة على  ١٠٫٤

ام الالزم لتحقيق التزاماته يجب على كل شخص يعمل كعضو في مجلس اإلدارة تكريس الوقت واالھتم ١٫١٠٫٤
وتشمل االلتزامات الرئيسية الحضور المناسب في اجتماع المجلس واستعراض المواد التحضيرية  ،كعضو

  بشكل كافي. ومن المتوقع أيضا حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعية العمومية للمساھمين.

ي ف ،ة آالف لایر"متالك أسھم في الشركة " ال تقل قيمتھا عن عشرلذى ايجب على عضو مجلس اإلدارة ا ٢٫١٠٫٤
غضون ثالثين يوما من تاريخ تعيين العضو ويجب أن تودع ھذه األسھم في أحد البنوك التي يحددھا وزير 
التجارة. ووفقا للوائح ھيئة السوق المالية "ال يجب ألعضاء المجلس حيازة عضوية مجلس اإلدارة ألكثر 

  ) خمس شركات مدرجة في وقت واحد".٥من (

 أسرار من عليه اطلعوا ما العامة الجمعية اجتماعات غير في يفشوا أن اإلدارة مجلس ألعضاء يجوز ال ٣٫١٠٫٤
 ألحد أو لھم مصلحة تحقيق فيتلك المعلومات  استغالل يجوز والالمجلس، في  عضويتھم بحكم .الشركة
  .بالتعويض ومطالبتھم عزلھم وجب وإال للغير؛ أو أقاربھم

 في الشركة ينافس أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل أي في يشترك أن اإلدارة مجلس لعضو يجوز ال ٤٫١٠٫٤
 بالتعويض المختصة القضائية الجھة أمام تطالبه أن للشركة كان وإال تزاوله؛ الذي النشاط فروع أحد

 القيام له يسمح سنة كل يجدد العادية العامة الجمعية من سابق ترخيص على حاصالً  يكن لم ما المناسب،
  .بذلك

 تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة أي اإلدارة مجلس لعضو يكون أن يجوز ال ٥٫١٠٫٤
 العضو لھذا يجوز وال، سنة كل يجدد العادية العامة الجمعية من مسبق بترخيص إال الشركة لحساب

   .المساھمين وجمعيات اإلدارة مجلس في الشأن ھذا في يصدر الذي القرار على التصويت في االشتراك

 والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة من له بما المجلس يبلغ أن اإلدارة مجلس عضو على ٦٫١٠٫٤
 جازوفى حاله تخلفه عن اإلبالغ   .االجتماع محضر في التبليغ ھذا ويثبت الشركة، لحساب تتم التي

 أي بأداء العضو إلزام أو العقد بإبطال المختصة القضائية الجھة أمام المطالبة مصلحة ذي لكل أو للشركة
  .منفعة أو ربح

 أعضاء ألحد يكون التي والعقود األعمال عن انعقادھا عند العادية العامة الجمعية اإلدارة مجلس رئيس يبلغ ٧٫١٠٫٤
 الشركة حسابات مراجع من خاص تقرير التبليغ ويرافق فيھا، مباشرة غير أو مباشرة مصلحة المجلس
 .الخارجي
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 ١٢٢ من ٤٠ صفحة    
  

  عمليات مجلس اإلدارة التشغيلية  ٥

  الفصل بين مھام رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة   ١٫٥

 دورا محوريا في ضمان إدارة فعالة للشركة ويكون مسئوال عنيقوم الرئيس بصفته رئيسا للمجلس بأداء  ١٫١٫٥
إن الفصل بين دور الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس اإلدارة ھو  ،قيام المجلس بعمله على نحو فعال

وزيادة المسئوليات والرفع من قدرة المجلس على اتخاذ قرار  ،لضمان التوازن المناسب للصالحياتوسيلة 
اعلية ويھدف الفصل بين األدوار للحفاظ على ف ،ابةي تحقيق توازن بين السلطة والوظائف والرقمستقل وبالتال

ويمكن أن يتعرض ھذا الدور الرقابي للضعف إذا قام  ،مراقبة عمليات المجلس التشغيلية رئيس المجلس في
  التنفيذي للشركة إلى جانب مھامه في آن واحد.رئيس المجلس بممارسة مھام الرئيس 

  دور رئيس مجلس اإلدارة  ٢٫٥

لمجلس كافة صالحيات االمجلس لتنفيذ  ورئاسة بإدارة لنظام األساسي للشركة يختص رئيس المجلسوفقاً ل ١٫٢٫٥
باإلضافة دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات ) من النظام األساسي للشركة ٢٢الواردة في المادة (

الى تمثيل الشركة في عالقاتھا مع الغير ومع الجھات الحكومية ، مينمجلس اإلدارة والجمعيات العامة للمساھ
والجھات الخاصة ، وأمام المحاكم الشرعية والھيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل واللجان 
العمالية ولجان األوراق التجارية واللجان الطبية الشرعية واللجان الجمركية ولجان مكافحة الغش التجاري 

افه اللجان القضائية وھيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والمديرية العامة للدفاع المدني وك
وفروعھا وما يتبعھا من إدارات وأقسام والغرف التجارية والصناعية وكتاب العدل والبنوك والھيئات الخاصة 

والمستندات بما في ذلك دون حصر والشركات والمؤسسات وحق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق 
العقود الخاصة بالقروض التي تحصل عليھا الشركة واالتفاقيات المالية األخرى والرھن وفكه ومنح 
الضمانات وطلبات الشراء أو التشغيل الخاصة بنشاط الشركة وعقود ترسية المناقصات والمزايدات وعقود 

العقارات واألراضي وبيع تلك الممتلكات والعقارات شراء الممتلكات الالزمة للشركة من المنقوالت و
واألراضي والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيھا الشركة وكافة التعديالت عليھا وحق 
اإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح وإقفال الحسابات واالعتمادات 

ى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة األوراق والمستندات والسحب واإليداع لد
والشيكات وكافة المعامالت المصرفية واستخراج رخص البناء وغيرھا من التراخيص التي تحتاجھا الشركة 

ت افي ممارسة نشاطھا وحق تعيين الموظفين والعمال وعزلھم وتوقيع عقود العمل الخاصة بھم وطلب التأشير
واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معھم وتحديد مرتباتھم واستخراج رخص العمل واإلقامات 
وتجديدھا  ونقل الكفاالت والتنازل عنھا وتعديل المھن واستالم تعويضات التأشيرات والتبليغ عن ھروب 

راجعة إدارة الحاسب اآللي في القوى العاملة العمالة وإنھاء إجراءات العمالة لدى التأمينات االجتماعية ، وم
إلسقاط أو إضافة العمالة وإضافة وحذف السعوديين واستالم شھادات السعودة وفتح الملفات األساسية 
والفرعية وتجديدھا وإلغاؤھا واستخراج كشف بيانات (برنت) واالستالم والتسليم. ولرئيس مجلس اإلدارة 

لمراجعة في شئون الشركة والمرافعة والمدافعة عن الشركة وسماع الدعاوى أن يعيِّن الوكالء والمحامين ل
والرد عليھا واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وحلف اليمين وطلبھا  وردھا والنكول عنھا وتقديم 

ن لطعالمذكرات والبينات والدفوع وإحضار الشھود والبينات والطعن فيھا واإلجابة والجرح والتعديل وا
بالتزوير وإنكار الخطوط واألختام والتواقيع وطلب المنع من السفر ورفعه ، وطلب الحجز والتنفيذ وطلب 
التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين ، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردھم واستبدالھم ، وطلب تنفيذ 

ألحكام وقبول األحكام واالعتراض عليھا ) من نظام المرافعات الشرعية، والمطالبة بتنفيذ ا٢٣٠المادة (
وطلب االستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة ، والمثول أمام المحاكم والجھات 

 القضائية بكافة أنواعھا ودرجاتھا ، ومراجعة جميع الجھات ذات العالقة وإنھاء جميع اإلجراءات الالزمة 

 



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٤١ صفحة    
  

ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس والتوقيع فيما يتطلب ذلك ، 
  أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معيَّنة.  

  

القيام بجميع المھام األخرى التي يعھد إليه بھا مجلس اإلدارة وذلك بموجب قرار وعلية في جميع األحوال 
  جميع األعضاء.يتخذه مجلس اإلدارة أو تفويض أو وكالة من 

  يجب على رئيس المجلس تولي مسئولية ريادة المجلس وضمان كفاءة تنفيذ كافة مسئولياته في الشركة ككل.  ٢٫٢٫٥

 يتوقع أن يقوم رئيس المجلس بتنفيذ المسئوليات التالية: ٣٫٢٫٥

 التأكد من تقديم المجلس القيادة والرؤية الالزمة للشركة.  .أ
 وضع أھداف واستراتيجيات وسياسات التابعة للشركة.التأكد من مشاركة المجلس في   .ب
 ضمان وجود نظام رقابة داخلية كافية لمتابعة وتحقيق أھداف وغايات الشركة.  .ج
توجيه مناقشات المجلس نحو استخدام الوقت بفاعلية لمعالجة القضايا الھامة التي تواجه   .د

 الشركة.
 دورھم المطلوب في االجتماعات.التأكد من تمكين أعضاء المجلس وتحفيزھم على القيام ب  .ه
 التأكد من توافر الفرص الكافية ألعضاء المجلس للتعبير عن وجھة نظرھم.  .و
 التأكد من توفير معلومات كافية صحيحة وفورية ألعضاء مجلس اإلدارة.  .ز
 التأكد من إدراج كافة األحكام والقرارات في محاضر االجتماعات على نحو صحيح.  .ح
استمرارية التطوير للمجلس ككل   - المكافآتجنة الترشيح ومن خالل ل -المشاركة في   .ط

 واألعضاء بصفة فردية.
 الحوكمة للشركات. نظام قتطبيمراقبة    .ي
 الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة عند االقتضاء.  .ك

كما  .كما يتحمل الرئيس أيضا مسئولية وضع عالقة عمل صحيحة بين المجلس والرئيس التنفيذي للشركة ٤٫٢٫٥
  اإلدارة بما يلي لتسھيل ھذه العالقة: مجلسع يقوم رئيس ھو متوق

  أن يكون نقطة وصل رئيسية بين مجلس اإلدارة والرئيس.  .أ
أن يحافظ على اإللمام بالقضايا الرئيسية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة بشأن جميع المسائل   .ب

  والتي قد تكون موضع اھتمام أعضاء مجلس اإلدارة.
التقدم  -التنفيذي للشركة واإلدارة العليا وفقا لتوصيات الرئيس مع الرئيس  -استعراض   .ج

  المحرز في المبادرات والقضايا الھامة التي تواجه الشركة بشكل دوري.
  تقديم التوجيھات للرئيس التنفيذي للشركة.  .د
  المشاركة في عملية تقييم"الرئيس".   .ه
قييم السنوية لمجلس اإلدارة عملية الت - المكافآتمن خالل لجنة الترشيح و -المشاركة في   .و

 وأعضاء مجلس اإلدارة.

  التوجيه والتعليم المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة ٣٫٥

دد ألعضاء مجلس اإلدارة الج عرض تعريفييجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس تقديم  ١٫٣٫٥
اسبية حاإلستراتيجية والشئون المالية والمضمن عروضا من قبل اإلدارة العليا بشأن خطط الشركة يتس ذيوال

 الوظيفي واخالقيات العمل المسؤوليثاق السلوك م ووعمليات الشركة التشغيلية الرئيسية وإدارة المخاطر 
الداخلية  اباتومدققي الحسفي الشركة  التنفيذيين المسئولينووھيكلھا اإلداري وسياساتھا وأنشطتھا الرئيسية 

 لرئيسيةا الفروعزيارات إلى بعض باإلضافة إلى ذلك، سوف يشمل العرض التعريفي . والخارجية بالشركة
ً م يشملمن أعضاء مجلس اإلدارة جديد لكل عضو  كتيب للمعلومات األساسية توفيروسوف يتم  ن نسخا



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٤٢ صفحة    
  

مذكرة وعقد التأسيس ومقتطفات من السياسات ذات الصلة وكذلك الملخص التنفيذي لخطة الشركة وغيرھا 
  .األساسيةلمعلومات من ا

يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس العمل أيضا على إتاحة برامج التعليم المستمر و / أو  ٢٫٣٫٥
كما يجب أيضا تشجيع جميع  ،شأنھا أن تساعدھم في أداء مھامھمجلسات إحاطة بشأن الموضوعات التي من 

م المستمر المناسبة على نفقة الشركة لمساعدتھم في تنفيذ أعضاء المجلس على المشاركة في برامج التعلي
  مھامھم ومسئولياتھم.

 دور الرئيس التنفيذي للشركة ٤٫٥

  العليا التنفيذية. وفريق اإلدارةتوفير االتصال المطلوب بين أعضاء مجلس اإلدارة  ١٫٤٫٥

  تزويد المجلس ورئيسه بالمعلومات الكافية ألداء مسئولياتھم. ٢٫٤٫٥

  مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في وضع االتجاه االستراتيجي للشركة لزيادة اإليرادات والربحية. ٣٫٤٫٥

 ،مع السماح لفريق اإلدارة التنفيذية بأداء الخطط واإلجراءات الرئيسية ،المشورة والتوجيه واإلرشادتقديم  ٤٫٤٫٥
  بما يتفق مع السياسات الموضوعة في ھذا الشأن.

الخطط المتكاملة لإلستراتيجيات واألعمال التي تعمل على  -بالتنسيق مع فريق اإلدارة التنفيذية  -تطوير  ٥٫٤٫٥
  تحسين حصتھا في السوق وربحية الشركات القائمة أو الجديدة.

إجراء استعراض استراتيجي ألداء الشركة على أساس منتظم لتحديد مدى تحقيق الشركة ألھدافھا قصيرة  ٦٫٤٫٥
  (سواء كانت مالية أو غير مالية) على النحو الذي يحدده المجلس. وطويلة األجل

مان ومتابعتھا لض ،ومقارنتھا مع األھداف المحددة ،مراجعة النتائج التشغيلية للشركة والمشاريع المشتركة ٧٫٤٫٥
  اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح أية نتائج غير مرضية.

لالتصاالت في جميع أنحاء المنظمة لضمان تحديد وإدراك المسئوليات وضع واالحتفاظ بنظام فعال  ٨٫٤٫٥
  ع الرؤساءوالسلطات والمساءلة لجمي

كذلك وتمثيل الشركة مع كبار العمالء والكيانات الحكومية والشركاء في المشاريع المشتركة والمجتمع المالي  ٩٫٤٫٥
  العامة. الشركة مع تمثيل

 األعمال مع عمالء رفيعي المستوى وتعزيز اسم وصورة الشركة المعروفة.المشاركة في أنشطة تطوير  ١٠٫٤٫٥

 مجلس اإلدارة  امين سر ٥٫٥

من بين أعضائه أو من خارج المجلس، كما يجب تحديد مھامه وسلطاته للمجلس  سر امينيعين مجلس اإلدارة  ١٫٥٫٥
   . االدارة مجلس من بقرار اال عزله يجوز الو ومكافأته.

   أنأن تتضمن   ويفضلاإلدارة،   ساإلدارة تحديد الشروط الواجب توافرھا في أمين سر مجل  سمجل  ىعل      
 هأن تكون لديو.يكون حاصالً عل  شھادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلھا 

  .   ذات صلة ماسبة  خبرة عملية

وتدوين القرارات  اإلدارة،بصورة أساسية بتسجيل محاضر إجتماعات مجلس  المجلس سر امينويختص  ٢٫٥٫٥
 اإلدارة،الصادرة عن ھذه اإلجتماعات وحفظھا إلى جانب ممارسة اإلختصاصات األخرى التي يوكلھا إليه مجلس 

 تشمل: ومنھا عدة أدوار



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٤٣ صفحة    
  

داوالت،  توثيق اجتماعات مجل  اإلدارة وإعداد محاضر لھا تتضمن ما دار من نقاشات وم  .أ
ونتائج  س، وتوثيق قرارات المجلهوانتھائ هوبيان مكان االجتماع وتاريخ ووقت بدايت
والتحفظات وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين   التصويت، وحفظھا في سجل خاص وميظم

  الحاضرين .، وتوقيع ھذه المحاضر من جميع األعضاء  –إن وجدت   –التي أبدوھا 
  .ساإلدارة والتقارير التي يعّدھا المجل سإلى مجل حفظ التقارير التي ُترفع  .ب
وأوراق العمل والوثائق والمعلومات   ساإلدارة بجدول أعمال المجل ستزويد أعضاء مجل  .ج

اإلدارة ذات عالقة  سفية يطلبھا أي من أعضاء مجل، وأي وثائق أو معلومات إضاهالمتعلقة ب
  بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع  

   ساإلدارة باإلجراءات التي أقرھا المجل  سمن تقيد أعضاء مجلالتحقق   .د
  . قبل التاريخ المحدد بمدة كافية  ساإلدارة بمواعيد اجتماعات المجل  ستبليغ أعضاء مجل  .ه
  .اإلدارة إلبداء مرئياتھم حيالھا قبل توقيعھا  سأعضاء مجل  ىعرض مسودات المحاضر عل  .و
نسخة من محاضر   ىشكل كامل وسريع علاإلدارة ب سالتحقق من حصول أعضاء مجل  .ز

  والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.   ساجتماعات المجل
  اإلدارة.   سالتيسيق بين أعضاء مجل  .ح
  اإلدارة واإلدارة التيفيذية  ستيظيم سجل إفصاحات أعضاء مجل  .ط
 تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجل  اإلدارة.  .ي

المجلس  رس امينوفقا للقرار الصادر بتعيينه وال تزيد مدة رئيس المجلس أو  المجلس سر امينمكافأة  تحدد ٣٫٥٫٥
  المجلس. سر امينعن مدة عضوية كل منھم في المجلس ويجوز دائما إعادة تعيين 

  اجتماعات مجلس اإلدارة ٦٫٥

تسلم باليد أو الفاكس أو بريد  كتابية من رئيسه بدعوة السنة فى األقل على ) ٢( مرتينيجتمع المجلس  ١٫٦٫٥
على رئيس المجلس عقد اجتماع يجب  .) يوما قبل تاريخ االجتماع)١٥(على األقل خمسة عشر (االلكتروني 

تعقد الجلسة في الشركة أو أي مكان آخر يحدده  ،) اثنين من أعضاء المجلس٢للمجلس إذا طلب منه ذلك (
من خالل األصوات الفردية من قبل  ،في حال الضرورة ،يجوز لمجلس اإلدارة إصدار قراراته ،المجلس

) من أعضائھا كتابة أن ينعقد اجتماع المجلس ٢فاكس، ما لم يطلب اثنين (أعضائھا عن طريق برقية أو 
ن يراعى ويجب أ لمناقشة التصويت، وينبغي أن يعرض القرار للمجلس في أول اجتماع الحق للموافقة عليه.

قواعد التسجيل واإلدراج باعتماد مجلس اإلدارة االنظمه واللوائح ولس ما تقتضيه في تحديد اجتماعات المج
 القوائم المالية األولية والسنوية للشركة.

حتفظ حيث يتولى تفويض فريق كبار التنفيذيين باإلدارة. ي ،يتم تفويض اإلدارة اليومية للشركة إلى الرئيس ٢٫٦٫٥
العامة والمسائل ذات الصلة بالسياسات وھيكل رأس مال الشركة المجلس بصالحيات تتعلق باإلستراتيجية 

وإعالن األرباح وغيرھا من القضايا الرئيسية التي تؤثر على الشركة. ال يستلزم األمر اتخاذ كل قرار من 
قبل أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع المجلس. قد ال يتطلب بالضرورة اجتماع أعضاء المجلس معا في 

خاذ القرارات. كما يتم قبول االجتماعات عن طريق الفيديو أو التوصيالت الھاتفية أو أي شكل مكان واحد الت
  آخر من أشكال المعلوماتية التي قد يوافق أعضاء مجلس اإلدارة على استخدامھا.

ھا  يجوز لمجلس ٣٫٦٫٥ در قرارات في األمور العاجلة عن طريق عرض على كافة وتمرريرھا اإلدارة أن يص
اء كتابة إجتماع المجلس للمداولة  اء متفرقين مالم يطلب أحد األعض وتعرض ھذه القرارات  فيھا،األعض

 له.على مجلس اإلدارة في أول إجتماع تال 

غير التنفيذيين االجتماع بشكل خاص في جلسات تنفيذية دورية دون مشاركة اإلدارة  األعضاءى يجب عل ٤٫٦٫٥
ي ذلك أعضاء بما ف ،غير التنفيذيين ھم من غير الموظفين التنفيذيين العاملين بالشركة األعضاءخالل السنة. 



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٤٤ صفحة    
  

 ،ألي سبب آخر األسرة أوأو عضوية القانون السابق  المواد أومجلس اإلدارة غير المستقلين بموجب عالقة 
  يذية.يجب على األعضاء غير التنفيذيين تعيين واحد منھم كمدير لتولي قيادة الجلسات التنفو

يجب أن يترأس رئيس المجلس االجتماعات ويتولى مسئولية تنسيق اإلدارة الشاملة وسير عمل المجلس. في  ٥٫٦٫٥
  غياب الرئيس، سينتخب المجلس بالتبادل الرئيس لرئاسة ھذا االجتماع على وجه التحديد.

 مواد وعروض مجلس اإلدارة  ٧٫٥

على رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد  ١٫٧٫٥
بل لألعضاء ق –مصحوباً بالمستندات  –بالموضوعات التي ستعرض على المجلس. ويرسل جدول األعمال 

لس اإلدارة االجتماع بوقت كاف؛ حيث يتاح لھم دراسة الموضوعات واالستعداد الجيد لالجتماع. ويقر مج
جدول األعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على ھذا الجدول تثبت تفاصيل ھذا االعتراض 

 في محضر االجتماع.

يجب أن يتم منح مجلس اإلدارة المعلومات الكافية لممارسة مھام إدارة الحوكمة بشكل تام. و قد تأتي ھذه  ٢٫٧٫٥
ا في ذلك تقارير اإلدارة والمراقبة الشخصية ومقارنة األداء مصادر متنوعة، بم المعلومات من مجموعة

  مقابل الخطط الموضوعة وتقارير محللين األمن والمقاالت المنشورة حول األعمال المختلفة، وغيرھا.

 الحضور واالجتماعات  ٨٫٥

ماعات الجتعلى أعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياتھم، بما في ذلك التحضير  ١٫٨٫٥
  .المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضورھا

يجب على جميع أعضاء المجلس حضور ما ال يقل عن نصف اجتماعات المجلس في غضون السنة التقويمية  ٢٫٨٫٥
  أكبر. ما لم تنص لوائح الشركة على نسبة أو عدد اربعه،بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن 

ونائب رئيس المجلس بدعوة واحد أو أكثر من أعضاء اإلدارة العليا للشركة للحضور في قد يقوم رئيس  ٣٫٨٫٥
ويمكن أن تشمل الدعوة مسئولين وموظفين آخرين بالشركة من وقت آلخر  اجتماعات المجلس بشكل منتظم

  حسب االقتضاء في ظل ھذه الظروف.

س إلى جميع األعضاء. كما يجب أن تتضمن يجب على سكرتير الشركة إرسال إشعارات باجتماعات المجل ٤٫٨٫٥
التقارير السنوية بيان بعدد اجتماعات المجلس التي عقدت خالل فترة إعداد التقرير والذي يمكن أن يحضرھا 
عضو مجلس اإلدارة، وعدد االجتماعات التي لم يحضرھا عضو مجلس اإلدارة فعليا. ال يجب أن يعتبر 

لس عذرا ألعضاء مجلس اإلدارة لإلعفاء من أداء مھامھم نحو الشركة التغيب عن اجتماع (اجتماعات) المج
  فيما يتعلق بالنظر في المسائل واتخاذ القرار بشأنھا.

  النصاب القانوني للمجلس ٩٫٥

شريطة أن ال يقل عدد  ،اجتماع مجلس اإلدارة ما ال يقل عن نصف أعضاء مجلس اإلدارة يحضر يجب أن ١٫٩٫٥
كذلك قد يمنح عضو المجلس  ،ما لم تنص لوائح الشركة على نسبة أو عدد أكبر ،)٤أربعة (الحاضرين عن 

  .إلى أي عضو آخر لحضور اجتماع مجلس اإلدارة نيابة عنه تفويض

وفي  ،) أعضاء على األقل٤( أربعةيكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره  الاالساسى للنظام وفقا  ٢٫٩٫٥
ضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين ان تكون اإلنابة طبقا حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة ع

  -اآلتية: للضوابط 

  أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. هال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن  .أ



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٤٥ صفحة    
  

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.  .ب
  أنھا.التصويت بشال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب   .ج

المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين والممثلين وفي حالة تساوي  قراراتوتصدر  ٣٫٩٫٥
  األصوات يرجح الرأي الذي فيه الرئيس.

  محاضر االجتماعات ١٠٫٥

ي فاوالت وقرارات للمجلس الشركات، وحسب النظام األساسي للشركة سيتم تسجيل أي مد لنظاموفقا  ١٫١٠٫٥
  .المجلس وامين السررئيس  يوقعه  وسوف يتم تدوين ھذه المحاضر في سجل خاص ،المحاضر

حيث يجب أن تعكس سير األحداث في كل  ،يتم تدوين اجتماعات المجلس بترقيم تسلسلي على المحاضر ٢٫١٠٫٥
رين في اجتماع مجلس اإلدارة على أن تتضمن أسماء وألقاب األشخاص الحاض ،اجتماع مجلس اإلدارة
والكلمات الفعلية التي تم تناولھا في القرارات والقضايا واآلراء وعدد األصوات  ،وجدول أعمال االجتماع

التي تمنح لقرار معين واآلراء المعارضة. يجب تعيين الشخص الذي يقوم بإعداد المحاضر من قبل سكرتير 
  المجلس.

على محضر االجتماع في حالة استخدام وامين السر أعضاء المجلس الحاضرين  يتم التوقيع من قبل جميع ٣٫١٠٫٥
تكون موقعة من جميع أعضاء المجلس ووسائل االتصاالت عن بعد مثل مؤتمرات عبر الھاتف /الفيديو، 

ضا أن يتناول المحضر بذكر أعضاء كما يجب أي ،في اجتماع مجلس اإلدارة ھذاوامين السر المشاركون 
  غير الحاضرين شخصيا ولكن عبر وسائل أخرى، مع اإلعالن عن تصويتھم في المحضر. المجلس ال

 عقد االجتماعات  ١١٫٥

يجب على رئيس مجلس اإلدارة تحديد مستوى الشكليات المطلوبة في كل اجتماع من اجتماعات المجلس  ١٫١١٫٥
 ق القواعد العامة التالية:وفي كل األحوال يجب تطبي ،مع الحفاظ على لياقة اجتماعات مجلس االدارة

 يجب التأكد من إلمام جميع األعضاء بما تناوله االجتماع.  .أ
يجب على رئيس مجلس اإلدارة االحتفاظ أيضا برقابة كافية لضمان االعتراف بسلطة   .ب

 الرئيس بحيث يمكن إعادة مستوى الشكليات عندما يتطلب األمر تحقيق بعض التطورات.
 تفھم القرارات بشكل صحيح وتسجيلھا تسجيال جيدا. حرص رئيس مجلس اإلدارة على   .ج
تأكد رئيس مجلس اإلدارة من االنتھاء من القرارات والمناقشات، مع وضع قرار رسمي   .د

 معقول لتسجيل االستنتاجات التي تم التوصل إليھا.

 خطط التعاقب / تطوير اإلدارة ١٢٫٥

ية تخطيط التعاقب والتنماته بفاعلية اإلشراف على يجب على مجلس اإلدارة أيضا إلى جانب أداء مسئولي ١٫١٢٫٥
  االلتزام بالمبادئ التوجيھية التالية: األمروبناء عليه يتطلب  ،اإلدارية

يجب على الرئيس التنفيذي للشركة إعداد تقرير سنوي بشأن تخطيط التعاقب والتنمية   .أ
 اإلدارية لتقديمھا إلى المجلس.

يجب أن تتوافر توصيات من قبل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  ،باإلضافة إلى ذلك  .ب
للشركة في كافة األوقات بشأن الشخص الذي سيتولى خالفة المنصب في حال عجزه عن 

 مباشرة عمله بشكل غير متوقع.



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٤٦ صفحة    
  

يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس اإلدارة في اختيار وتطوير وتقييم   .ج
تملين لشغل الوظائف التنفيذية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة المرشحين المح

 واإلشراف على وضع الخطط الخاصة بتعاقب مناصب المسئول التنفيذي.
في جميع األوقات حيازة إجراءات سرية  -القائم  -يجب أيضا على رئيس مجلس اإلدارة   .د

لة حدوث عجز مفاجئ له أو مكتوبة لنقل مسئولياته بشكل فعال في الوقت المناسب في حا
بما في ذلك توصياته / توصياتھا حول ترتيبات لفترة طويلة  ،لھا أو في حالة مغادرة العمل

بشأن تعاقب المنصب. ويجب على الرئيس التنفيذي للشركة استعراض ھذا اإلجراء بصفة 
 دورية مع لجنة الترشيحات والمكافآت.

ي لتوصيات والتقييمات الخاصة بالرئيس التنفيذيجب على لجنة الترشيحات والمكافآت طلب ا  .ه
  للشركة فيما يتعلق بالخلفاء المحتملين لتولي مناصب اإلدارة العليا.

 اإلطالع على اإلدارة والمستشارين المستقلين  ١٣٫٥

طالع اإليخول مجلس اإلدارة التحقيق في أي أمر يوجه انتباھه إليه مع إمكانية  ،في نطاق أداء دوره الرقابي ١٫١٣٫٥
الكامل على جميع الدفاتر والسجالت والمرافق وموظفي الشركة وإمكانية االحتفاظ بمحامي أو مراجعي 

  خارج الشركة.حسابات أو مستشارين من 

وكذلك  ،يجوز لمجلس اإلدارة طلب أي مسئول تنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أي من فروعھا ٢٫١٣٫٥
التابعين للشركة لالجتماع مع المجلس أو أي لجنة  الحساباتومراقب للشركة المحامي القانوني الخارجي 

السلطة التقديرية للتأكد من أن ھذا االتصال لم يؤثر على  كما يقوم المجلس باستخدام ،من لجان المجلس
  العمليات التجارية للشركة وإمكانية نسخ أي مراسالت خطية إلى الرئيس التنفيذي للشركة. 

  اإلدارة تقييم مجلس  ١٤٫٥

سوف يتولى مجلس اإلدارة إجراء تقييم ذاتي سنوي لتحديد مدى فاعلية عمل المجلس ولجانه. يجب على  ١٫١٤٫٥
التابعة للمجلس اإلشراف على التقييم الذاتي السنوي للمجلس والذي يشمل تقييما  المكافاتوالجنة الترشيح 

مقابل أنشطة المجلس. يجب أن يكون ھذا التقييم عامال ھاما  المجلسلألداء ومدى التزام كل فرد من أعضاء 
أعضاء مجلس اإلدارة، فضال عن المھارات والصفات المطلوبة في المرشحين  عضويةفي تحديد مدة 

 المحتملين لعضوية المجلس.

  تقييم الرئيس التنفيذي للشركة  ١٥٫٥

أدائه مقابل األھداف المحددة من قبل المجلس (بما على المجلس تقييم الرئيس التنفيذي للشركة على يجب  ١٫١٥٫٥
  في ذلك نتائج األعمال وتحقيق اإلستراتيجية وغيرھا).

  يجب تماشي معايير تقييم الرئيس التنفيذي للشركة مع مصلحة المساھمين على المدى الطويل. ٢٫١٥٫٥

جمالي تمد جزء كبير من التعويض اإلقييم الرئيس التنفيذي للشركة مقابل مجموعة من نظرائه وأن يعيتم ت ٣٫١٥٫٥
 للرئيس على األداء.

  العالقات مع المساھمين  ١٦٫٥

  يجب على مجلس اإلدارة وضع واإلشراف والمشاركة في برنامج عادل يتعلق بالمساھمين. ١٫١٦٫٥

  مات.يجب على مجلس اإلدارة معاملة جميع المساھمين على قدم المساواة من حيث اإلطالع على المعلو ٢٫١٦٫٥



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٤٧ صفحة    
  

يجب على رئيس مجلس اإلدارة الحفاظ على االتصال مع كبار المساھمين بشكل كافي لفھم القضايا  ٣٫١٦٫٥
والشواغل، مع ضرورة ضمان توصيل آراء المساھمين إلى المجلس ككل. ال يجب استخدام أيا من تلك 

على قدم المساواة في اإلطالع المبادئ التوجيھية لتجاوز المتطلبات العامة للقانون للتعامل مع المساھمين 
  على المعلومات.

يجب على رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة وغيرھم من األعضاء المفوضين وموظفي إدارة  ٤٫١٦٫٥
العالقات مع المستثمرين مواصلة الحوار مع ممثلي المؤسسات وغيرھم من المساھمين فيما يتعلق 

جل واألداء المالي وإدارة الحوكمة للشركات من أجل إقامة تفاھم متبادل باستراتيجيات األعمال طويلة األ
  لألھداف.

يجب على الشركة العمل على برنامج منظم لعالقات المستثمرين، استنادا إلى اإلعالنات الرسمية  ٥٫١٦٫٥
  لمعمول بھا.والمنشورات المتعلقة باألحداث الھامة والنتائج المالية وفقا للقوانين والقواعد واألنظمة ا

يجب على الشركة تعيين موظف مسئول عن العالقات العامة وعالقات المساھمين والتي تتمثل مسؤوليته  ٦٫١٦٫٥
في توفير المعلومات واإلجابة على االستفسارات الواردة من المسئولين في تداول والمساھمين والمستثمرين 

  من المؤسسات.

شركة بما في ذلك النتائج الجزئية والكاملة والمنبثقة عن البيانات المالية كما يجب أيضا نشر معلومات عن ال ٧٫١٦٫٥
 على مدار العام وغيرھا من اإلعالنات الرئيسية والتي سيتم نشرھا على موقع الشركة.

  مجلس واإلدارة التنفيذية للشركةالالفصل بين  ١٧٫٥

 ويحدد مجلس اإلدارة في مناصبھم،وإعفائھم من  للشركة،تعيين رئيس تنفيذي ومدير عام  االدارة لمجلس ١٫١٧٫٥
مع وال يجوز أن يج قرار تعيينھما السلطات والصالحيات المناطة بھما ومكافآتھما ومدة توليھما ھذا المنصب.

ة رئيس مجلس االداره ومنصب أو المدير العام أو أي منصب تنفيذي في الشركة، بينالرئيس التنفيذي 
 التنفيذي.الرئيس  ومنصب العضو المنتدب اوأ

ورئيس مجلس ادارتھا ومديرھا المالي في نھاية كل سنة مالية للشركة أن القوائم ئيس يجب أن يوقع الر ٢٫١٧٫٥
المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزھا المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحھا 

قاد النع لتوزيع األرباح الصافية ويضع ھذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد
تودع نسخ منھا في المركز الرئيسي للشركة تحت الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما على األقل، كما 

  األقل.تصرف المساھمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على 

مل اإلدارة ومجلس طبيعة ع مراعاةيجب على مجلس اداره الشركة ومجلس اداراتھا الحرص على ضمان  ٣٫١٧٫٥
  :الممارسات في ھذا الشأن  وأفضلداخل الشركة وفقا لقواعد الحوكمة بينھم  وتوزيع المسؤولياتاإلدارة 

ھو ، والمجلسفھو من يتولى ادارة  The Chairman of the Boardرئيس مجلس اإلدارة  -
أھم اعماله التى يقوم من و اإلداري،ويقيم أدلة األداء  االدارة،نظم عمل مجلس المسؤول عن ت

ط الموافقة على خطللشركة، والموافقة على االتجاه االستراتيجي  بھا مع أعضاء المجلس تولى
  .العمل والميزانيات قبل عرضھا على الجمعية العامة

ھو من يتولى إدارة الشركة وھو  The Chief Executive Officerأما الرئيس التنفيذي  -
األعمال، ومن أھم اعماله التى يقوم بھا: التطور والتوصية بكل من التوجه المسؤول عن قيادة 

االستراتيجي للشركة، خطط العمل والميزانيات، وتطور فاعلية المجلس التنفيذي أو فريق العمل 
  واإلدارة العليا، وتنفيذ أنشطة وعمليات الشركة لتحقيق االستراتيجية العامة وخطط العمل.
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٤٨ صفحة    
  

  للشركة وتحفيز برامجھا االجتماعية المسؤوليةترسيخ  ١٨٫٥
ً  واألھداف أھدافھا بين التوازن إقامة تكفل شركة كل في سياسة تھدف الشركة الى وضع ١٫١٨٫٥  المجتمعية، ترسيخا

  .وفعالة رائدةً  اجتماعية إعداد برامج على لھا وتحفيزاً  المدرجة المساھمة للشركات االجتماعية للمسؤولية
 الثقة على قائمة العمالء مع لشركةبين اجيدة  حرص على إيجاد عالقةيان ينبغي على مجلس اإلدارة  ٢٫١٨٫٥

وعندما  .أرباحھا على ينعكس ثم ومن للشركة العمالء قاعدة زيادة في يسھم ذلك واألمانة، فإن والصدق
  .االجتماعية المساھمة وتقدم الوظائف فرص وتوفر فيه تعمل التي أھمية المجتمع الشركة تالحظ

 التوازن إقامة يجب على مجلس إدارة الشركة ان يقوم بأعداد سياسة للمسؤولية االجتماعية للشركة تكفل ٣٫١٨٫٥
 واالقتصادية األوضاع االجتماعية تطوير بغرض تحقيقھا، إلى المجتمع يصبو التي بين أھدافھا األھداف

  .للمجتمع
لتي الية االجتماعية والمسؤسياسة الشركة في ان يعرض على الجمعية العامة   مجلس اإلدارة على ينبغي ٤٫١٨٫٥

 العامة الجمعيةتتولى  حيث .للمجتمع واالقتصادية األوضاع االجتماعية تطوير بغرض تضعھا الشركة
  .ھاالعادية اعتماد

مجال  في الشركة مبادرات لطرح الالزمة الوسائل ويحدد البرامج اإلدارة ان يضع ينبغي على مجلس ٥٫١٨٫٥
 :الحصر ال المثال سبيل على ذلك ويشمل االجتماعي، العمل

العمل  في مبادرات من تقدمه بما الشركة أداء تربط قياس مؤشرات وضع .أ
 .المشابه النشاط ذات األخرى بالشركات ذلك ومقارنة االجتماعي،

 إلى الشركة تتبناھا التي االجتماعية المسؤولية أھداف عن اإلفصاح .ب
 .بھا وتثقيفھم فيھا وتوعيتھم العاملين

 الدورية التقارير في االجتماعية المسؤولية تحقيق خطط عن اإلفصاح .ج
 .الشركة الصلة بأنشطة ذات
 .للشركة االجتماعية بالمسؤولية للتعريف للمجتمع توعية برامج وضع .د

 بالشركة حوكمةللالفعال  تطبيقال ١٩٫٥

أحكام الئحة حوكمة الشركات  مع تتعارض ال بالشركة خاصة حوكمة مجلس اإلدارة ان الئحةيجب على  ١٫١٩٫٥
فعاليتھا، وتقييم الممارسات  من والتأكد تطبيقھا مراقبة بالسوق المالية وأنظمة الشركات بالمملكة، وعليه

  .الخاصة بھا

 بما القيام ذلك في سبيل وعليه ة بالشركة،الحاجة بما يتناسب مع تفعيل الحكوم للمجلس تعديل الالئحة عند ٢٫١٩٫٥
 :يلي

 .الالئحة بھذه الشركة التزام من التحقق .أ
ً  وتحديثھا الالئحة مراجعة .ب  .الممارسات وأفضل النظامية للمتطلبات وفقا
 وغيرھا الشركة، قيم تمثل التي المھني السلوك قواعد وتطوير مراجعة .ج

أفضل  مع ويتفق الشركة حاجات يلبي بما الداخلية واإلجراءات من السياسات
 .الممارسات

حوكمة  قواعد استكمال وإجراءات متطلبات يتضمن سنوي تقرير إعداد .د
 قبل من المعد السنوي التقرير في تضمينه مع بھا، التقيد ومدى الشركات

 .مجلس اإلدارة
 حوكمة مجال في بالتطورات الدوام على اإلدارة مجلس أعضاء إطالع .ه

 أو لجنة أية أو المراجعة لجنة تفويض أو الممارسات، الشركات وأفضل
  .ذلك في أخرى إدارة

تسمى  الشركات بحوكمة من لجانه مختصة لجنة تشكيل الفعالة الحوكمة في سبيل تطبيقاإلدارة لمجلس  ٣٫١٩٫٥ 
الشركات بالسوق الئحة حوكمة  في المقررة في االختصاصات وتفويضھا ،" الشركات  حوكمة لجنة "

 الحوكمة، تطبيقات بشأن أي موضوعات اللجنة متابعة ھذه وفى ھذه الحالة على المالية وفقا ألحكام الالئحة،
ً  اإلدارة، مجلس وتزويد   .إليھا تتوصل التي والتوصيات بالتقارير على األقل، سنويا



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٤٩ صفحة    
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  مجلس اإلدارة مكافآتولجان 
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٥٠ صفحة    
  

 مجلس اإلدارة  مكافآتو لجان ٦

    أھمية لجان المجلس ١٫٦

ً  المتخصصة مجلسيجب على مجلس اإلدارة تشكيل عدد مناسب من اللجان ال ١٫١٫٦  وظروفھا الشركة لحاجة وفقا
  . فعال بشكل مھامه تأدية من وأوضاعھا تمكنه

بمسؤولية  ذلك يخل وال اإلدارة، مجلس أمام أعمالھا عن مسؤولةمن لجان المجلس تكون  لجنة كل تكون ٢٫١٫٦
 يتابع أن مجلس اإلدارة وعلى، فيھا فوضھا التي السلطات أو وعن الصالحيات األعمال تلك عن المجلس
 اإلدارة مجلس تقرير تضمين ويجب الموكلة إليھا، األعمال ممارستھا من للتحقق بانتظام اللجان ھذه عمل

 ً ً  وصفا   .لجنة وإجراءاتھا كل ألعمال خاصا

  اللجان اجراءات تشكيل ٢٫٦

  يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا لإلجراءات العامة التي وضعھا المجلس  ١٫٢٫٦

اإلشارة إلى مھام ومدة وصالحيات كل لجنة، والطريقة التي ينتھجھا المجلس لرصد أنشطتھا. يجب يجب  ٢٫٢٫٦
  أن تخطر اللجنة المجلس بأنشطتھا أو نتائجھا أو القرارات بشفافية كاملة. 

  يتم وصف غرض ومسئوليات كل لجنة في الميثاق ذو الصلة باللجان. ٣٫٢٫٦

شطة ھذه اللجان متابعة دورية وذلك لضمان تنفيذ األنشطة الموكلة إلى ھذه يتولى مجلس اإلدارة متابعة أن ٤٫٢٫٦
  اللجان على نحو صحيح. كما يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة القوانين الداخلية لجميع لجان المجلس.

ً  اإلدارة مجلس من المنبثقة اللجان تشكيل يكون أن يجب ٥٫٢٫٦  تتضمن المجلس عامة يضعھا إلجراءات وفقا
 اإلدارة مجلس رقابة وكيفية المدة ھذه خالل المخولة لھا والصالحيات عملھا ومدة لجنة كل مھمة تحديد
   .عليھا

 وباستثناء .ومھامھا بيان اختصاصاتھا مع ونشره عملھا إطار اعتماد اإلدارة مجلس لجان تشكيل بعد يتعين ٦٫٢٫٦
 لجنة ومنھا عنه، المنبثقة اللجان الدائمة جميع عمل لوائح اإلدارة مجلس يقر أن يجب المراجعة، لجنة

  .الشركة حاجة تشكيلھا أخرى تقتضي لجان وأية المكافآت ولجنة الترشيحات

   الجمعية العامة الموضعات التالية: على يعرض ان المجلس  على ينبغيھذا  وعلى
 ھاأعضاء بتعين يتعلق ما وكل لجنة المراجعة عملوسياسات  الئحةوتعديل  اقرار.  
 ومعايير واجراءات العضوية بالمجلس  سياساتوتعديل  اقرار.  
 المدة، االختيار، قواعد(ضوابط، إجراءات عمل، مھام،  من والمكافات الترشيحاتعمل لجنة  الئحة 

  اللجنة . اعمال فصل حال فىاللجنتين  من الى او) . المكأفات

 عضويتھم وصفات مجلس اإلدارة من المنبثقة اللجان أعضاء بأسماء المختصة الجھة تشعر أن الشركة على ٧٫٢٫٦
 حدوث تاريخ من أيام عشرة خالل ذلك تطرأ على تغييرات وأي تعيينھم تاريخ من أيام عشرة خالل

 .التغييرات

  

 

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٥١ صفحة    
  

  اللجان ختيار أعضاءا ٣٫٦

  من بين أعضائه أو من خارجه لجاناً حسبما تقتضي حاجات الشركة. اللجان لمجلس اإلدارة أن يشكل  ١٫٣٫٦
  

ً لكل منھا كما يحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل كل لجنة  ٢٫٣٫٦ يعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيسا
  واختصاصاتھا وعدد أعضائھا والنصاب الضروري الجتماعاتھا

التنفيذيين لمجلس اإلدارة في اللجان التي تتناول أنشطة قد تنطوي يجب تعيين عدد كاف من األعضاء غير  ١٫٣٫٦
على تضارب في المصالح، مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية واستعراض الصفقات 
المبرمة من جانب األطراف ذات الصلة والترشيح لعضوية المجلس وتعيين المدراء التنفيذيين وتحديد 

  .تالمكافآو األجور

يجب تعيين أعضاء لجان المجلس بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وقد يمكن عزلھم من  ٢٫٣٫٦
  قبل المجلس وفقا لتقديره.

يجب على أعضاء اللجان اإلجماع بين االستقالل والخبرة والمتطلبات األخرى إلى المدى المطلوب بموجب  ٣٫٣٫٦
  بھا. القوانين والقواعد واللوائح المعمول

 التي بالمھام المعنية في اللجان والمستقلين التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء من كافٍ  عدد تعيين يجب ٤٫٣٫٦
 ومراجعة المالية، وغير المالية التقارير من سالمة كالتأكد المصالح، في تعارض عنھا حاالت ينتج قد

 وتحديد التنفيذيين، كبار وتعيين اإلدارة، مجلس لعضوية العالقة، والترشيح ذوي األطراف صفقات
 .المكافآت

 في عددھم يكن فإذا لم المستقلين، اإلدارة مجلس أعضاء من اللجان تشكيل على الشركة حرصيجب ان ت ٥٫٣٫٦
ً  المجلس   المستقلين. األعضاء من اللجنة رئيس أن يكون على تنفيذيين غير بأعضاء االستعانة فيجوز كافيا

    المجلسعمل لجان  ٤٫٦

 وترفع اإلدارة، مجلس من إليھا تحال التي أو بھا تختص التي الموضوعات دراسة لجان المجلس تتولى ١٫٤٫٦
  .بشأنھا القرار التخاذ المجلس إلى توصياتھا

 أغلبية حضور اللجان اجتماعات لصحة يشترطميثاق او قرار تشكيل اللجنة ذلك، يحدد مجلس ما لم  ٢٫٤٫٦
 الذي الجانب يرجح األصوات تساوي وعند الحاضرين، أصوات بأغلبية قراراتھا وتصدر أعضائھا،
  .االجتماع رئيس معه صوت

 أو اإلدارة مجلس بما فيھم اعضاءال يحق ألي فرد من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة،  ٣٫٤٫٦
   .مشورته على الحصول أو رأيه إلى اللجنة االستماع طلبت إذا إال اللجان، أعضاء غير من التنفيذية اإلدارة

 موافقة بعد خارجھا الشركة أو داخل من والمختصين الخبراء من تراه بمن االستعانة اإلدارة مجلس للجان ٤٫٤٫٦
  .التنفيذية اإلدارة أو وعالقته بالشركة الخبير اسم تقريرھا تضمن أن على اإلدارة، مجلس

 بشفافية قرارات من تتخذه أو نتائج من إليه تتوصل بما اإلدارة مجلس تبلغ أناللجان من  لجنةكل  على ٥٫٤٫٦
   .مطلقة

 .أسئلة المساھمين عن لإلجابة العامة للجمعيات اإلدارة مجلس لجان رؤساء حضور يجب ٦٫٤٫٦

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٥٢ صفحة    
  

  مجلس اإلدارة مكافآت ٥٫٦

مع مراعاة األحكام المقررة في كل من النظام االساسى ونظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات  ١٫٥٫٦
) بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على % ١٠أخرى مكملة لـه يخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة (

مكافآت ومزايا مالية أو عينية أال يتجاوز في جميع األحوال مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من 
مبلغ خمسمائة ألف لایر سنوياً، وفق الضوابط التي تضعھا الجھة المختصة وعلى أن يكون استحقاق ھذه 

  المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرھا العضو.

 أخرى تقتضي لجان وأية المكافآت ولجنة الترشيحات لجنة ومنھا مكافات لوائح اإلدارة مجلس يقر أن يجب ٢٫٥٫٦
  المراجعة. لجنة الشركة، واستثناء من ذلك تختص الجمعية العامة بتحديد مكافات حاجة تشكيلھا

  إجراءات تحديد وصرف المكافات ٦٫٦

يجب ان يراعى المجلس في تحديد وصرف المكافات التي يحصل عليھا كل من أعضاء المجلس، االحكام  ١٫٦٫٦
  والئحة الشركات باإلضافة للمعايير والسياسات التالية:ذات العالقة الواردة في نظام 

واألعمال  مع خبرة العضو واختصاصاته واستقالليته ومتناسبة عادله المكافآت تكون أن  .أ
من  المحد إلى األھداف باالضافة مجلس، أعضاء ويتحملھا بھا ويقوم التي والمسؤوليات

 .المالية السنة خالل تحقيقھا المجلس المراد قبل
 .المكافآت لجنة توصية على مبنية المكافآت تكون أن  .ب
 .الالزمه الدارتھا والمھاره والخبره الشركة نشاط مع متناسبة المكافآت تكون أن  .ج
 .أعضاء المجلس وخبره وحجمھا الشركة في تعمل الذي القطاع االعتبار بعين األخذ  .د
 مناسبة وخبرهذوي كفاءه  مجلس أعضاء الستقطاب معقول بشكل كافية المكافأه تكون  .ه

  .عليھم واالبقاء وتحفيزھم

عضويته في اللجان المشكله من قبل المجلس وذلك  مقابل مكافأه عل الحصول االدارة مجلس لعضو يجوز ٢٫٦٫٦
وفقا لنظام حوكمة الشركة المعتمد أو مقابل اى اعمال أو مناصب تنفيذيه أو فنية أو إدارية أو استشارية 

الشركة، وذلك باإلضافة للمكافاه التي يمكن ان يحصل عليھا بصفته عضو مجلس أضافية يكلف بھا في 
  إدارة وفقا لنظام الشركات والنظام االساسى للشركة.

 واختصاصاته خبره العضو مدى تعكس بحيث المقدار متفاوته أعضاء المجلس مكافآت تكون يجوزأن ٣٫٦٫٦
 مجلس أعضاء مكافأه االعتبارات، ويجب ان تكون وغيرھا من يحضرھا التي الجلسات وعدد واستقالليته

  المستقلين مبلغ مقطوع وليس نسبه من األرباح من اجل تأمين حياديه قرارتھم. االدارة

  المكافات قيمةو فصاح المجلس سياساتإ ٧٫٦

 المتعلقة السياسات تفاصيل عنالى الجمعية العامة العادية  السنوي تقريره في مجلساليفصح  أن نبغيي ١٫٧٫٦
 مقابل المجلس أعضاء من عضو لكل المدفوعة والعينية المالية والمزايا والمبالغ تحديدھا بالمكافآت وآليات

مناصب تنفيذية، وغير تنفيذيه مع مراعاة االحكام ذات العالقه من الئحة حوكمة الشركات  أو أعمال أي
  وقواعد التسجيل واالدراج.

تقرير المذكور بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفھم موظفين أو اداريين أو ما قبضوه ضمن يتيجب ان  ٢٫٧٫٦
نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية للشركة سبق أن وافقت عليھا الجمعية العامة للشركة، وأن يشتمل 

معية ع للجأيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرھا كل عضو من تاريخ آخر اجتما
 العامة. 

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٥٣ صفحة    
  

  مجلس اإلدارة  مكافآتل الشركة ادداستر ٨٫٦

 اجتماعات بسب عدم حضوره ثالثة المجلس تغيب من أعضاء من عضوية إنھاء العامة الجمعية قررت إذا ١٫٨٫٦
 ويجب اجتماع حضره، مكافآت، منذ آخر أي العضو ھذا يستحق فال مشروع، عذر للمجلس دون متتالية

  جميع المكافات الى قبضھا عن تلك الفترة.عليه إعادة 

يحق للشركة المطالبه باسترداد ما صرف من مكافات الى من أعضاء المجلس إذا تبين ان تلك المكافات  ٢٫٨٫٦
صرفت بناء على معلومات خاطئه او مضلله تم عرضھا على الجمعية العامة او تضمنھا ضمن تقرير 

  المجلس السنوي.

  الحالية المجلس لجان ٩٫٦

اللجان و ة،بالرقابالمتعلقة  في االضطالع بمسئولياته ه مجلس إدارة الشركةلمساعد اللجانمن تم تشكيل عدد  ١٫٩٫٦
 التالية:التي تم تشكيلھا اللجان 

 لجنة المراجعة.  .أ
 لجنة الترشيحات والمكافآت.  .ب
 اللجنة التنفيذية.   .ج

لجان أخرى من وقت آلخر عن طريق التصويت اإليجابي ألغلبية  يقوم المجلس بأنشاءومن المتوقع ان 
  المجلس، كلما دعت الحاجة الى ذلك.
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٥٤ صفحة    
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  النسخة الرابعة م ١٦/٠١/٢٠١٧  تاريخ اإلصدار:                                                                          

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٥٥ صفحة    
  

   :الشركاتالئحة حوكمة / دليل  مالحق

  الشركاتالئحة حوكمة  مالحقماھية  -أوال 

تعتبر الوثائق التالية جزء ال يتجزأ من الئحة حوكمة الشركات لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، وتسري على 
تلك الوثائق جميع االحكام الخاصة باإلصدار والتعديل الواردة بدليل / الئحة حوكمة الشركات للشركة اال إذا نصت 

  ربية السعودية على خالف ذلك من احكام. األنظمة ولوائح الشركات والسوق المالية بالمملكة الع

  الصادرة عن الشركة والسياسات المواثيق بيان  -ثانيا 

تم اصدار عدد من المواثيق والمدونات لمساعده مجلس إدارة الشركة في االضطالع بمسئولياته المتعلقة بالرقابة،  أ.
 ومن المواثيق والمدونات التي تم اصدارھا:

 االصدار رقم راالخي التعديل تاريخ األولى اإلصدار تاريخ  المستند اسم م
  ٤,  ٠  ٢٠١٧يناير   م٢٠١٣أكتوبر الوظيفي واخالقيات العمل المسؤوليثاق السلوك م ١
  ٤,  ٠  ٢٠١٧يناير   م٢٠١٣أكتوبر  ميثاق لجنة المراجعة ٢
  ٤,  ٠  ٢٠١٧يناير   م٢٠١٣أكتوبر  ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت ٣
  ٤,  ٠  ٢٠١٧يناير   م٢٠١٣أكتوبر  التنفيذيةميثاق اللجنة  ٤

من بالرقابة، وفي االضطالع بمسئولياته المتعلقة  ه مجلس إدارة الشركةلمساعدالسياسات تم اصدار عدد من ب. 
  :المواثيق التي تم اصدارھا

 االصدار رقم راالخي التعديل تاريخ  األولى اإلصدار تاريخ  المستند اسم  م

  ٤,  ٠  ٢٠١٧يناير   م٢٠١٣أكتوبر  اإلفصاح اتسياس ١

  ٤,  ٠  ٢٠١٧يناير   م٢٠١٣أكتوبر  العالقة ذاتاألطراف  مععامالت الت سياسات ٢

من وقت آلخر عن طريق التصويت اإليجابي  من السياساتأخر يقوم المجلس بإصدار عددومن المتوقع ان ج. 
  ألغلبية المجلس، كلما دعت الحاجة الى ذلك.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٥٦ صفحة    
  

 
  
  
  
  
  
  

 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

 
  
 
  
  
  
  النسخة الرابعة م ١٦/٠١/٢٠١٧  تاريخ اإلصدار:                                                                          

  المسؤول العمل واخالقيات الوظيفيالسلوك  يثاقم

ركة اليمامة للصناعات الحديديةلمنسوبي ش  
  

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٥٧ صفحة    
  

  المحتويات

  أحكام عامة  .١

  تعريفات  .٢

  القيم والمبادئ  .٣

 تعارض المصالح  .٤

 تضارب المصالح لدى أعضاء مجلس اإلدارة  .٥

 قبول الھدايا والمجامالت والمزايا .٦

 سرية المعلومات وحظر اإلفصاح عن أي معلومة سرية أو داخلية .٧

 االلتزام باإلفصاح الجيد، والتعامل مع الصحافة ووسائل اإلعالم .٨

 الشركة وممتلكاتھاااللتزام بحماية موارد واموال  .٩

 االلتزام بمنع الممارسات غير النظامية .١٠

 االنضباطقواعد المظھر العام و .١١

 التزامات مھنية للكوادر الخاصة .١٢

 التزام الشركة والمنسوبين تجاه المجتمعوالمسئولية االجتماعية واالستدامة  .١٣

 حقوق منسوبو الشركة .١٤

 البالغات والشكاوى .١٥

 الجزاءات التأديبية .١٦

  ختامية  أحكام .١٧

  
  

  

  

  

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٥٨ صفحة    
  

  المسؤول العمل واخالقيات الوظيفيالسلوك  يثاقم ٧

 

  تمھيد   ١٫٧

لم يكن تحول شركة اليمامة للصناعات الحديدية الى شركة سعودية مدرجه بسوق المال، ھو تغير في الشكل القانوني، او 

تغير في ھيكل الملكية واألسھم بل كان انعكاسا لرغبة حقيقية للتغير الى العمل الجماعي المستدام واتباع أفضل الممارسات 

يز في األداء واالستمرارية واالستدامة في االعمال. وعلى ھذا كان لزاما ان يتزامن الدولية في الحوكمة الرشيدة بھدف التم

اصدار موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تعديل النظام األساسي شركة اليمامة للصناعات الحديدية عقب االدراج 

بصدور الئحة لحوكمة الشركات بالسوق بالسوق المالية السعودية وتزامنا مع تفعيل أنظمة الحوكمة والعمل المسؤول بھا 

بإصدار قواعد وسياسات واضحة تحدد رؤية ومسار عمل الشركة “ المالية ان تقوم " شركة اليمامة للصناعات الحديدية 

في التعامل مع األطراف ذات العالقة توضح فيھا احترامھا وتقديرھا لقيمة العمل الجاد وتدعم احترام مبادئ اإلفصاح 

لوظيفي اميثاق السلوك " والعمل المسؤول في إطار مناسب وفقا ألفضل الممارسات الدولية فكان ھذا اإلصدار والشفافية 

حيث يحتوي ميثاق قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات  “.واخالقيات العمل المسؤول لشركة اليمامة للصناعات الحديدية

منسوبي شركة اليمامة للصناعات الحديدية في كل موقع إتباعھا على معايير السلوك التي يتعين على جميع  العمل المسؤول

ومراعاتھا باستمرار في سائر المعامالت حيث تحمل سياسات الشركة عند القيام بدورھا لتحقيق أھدافھا واستراتيجيتھا 

اخالقيات  وءأفضل الشركات الوطنية في المملكة العربية السعودية. وقد تم وضع ھذا الميثاق في ض  فلتكون في مصا

وتعليم ديننا الحنيف ومتمشيا مع تقاليدنا الوطنية العريقة، مسترشدا بأنظمة الشركات والسوق المالية والئحة الحوكمة 

الصادرة عنھا وبأفضل المبادئ والقواعد والممارسات والمبادرات العالمية والوطنية في الحوكمة واالفصاح والشفافية 

  لمسؤولية االجتماعية بغرض استدامة االعمال. واالمتثال والعمل المسؤول وا

تلتزم الشركة في حال وجود أية مخاوف أو شكوك بشأن عدم االلتزام بميثاق قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات  ١٫١٫٧

على التحفيز وخلق ثقافة اإلبالغ عن ذلك فوراً إلى الجھة المختصة، وعبر قنوات متعددة. مع  ،العمل المسؤول

على عدم اتخاذ أية إجراءات مساءلة أو تبعات انتقاميه من أي نوع ضد أي شخص جراء إبالغه عن التأكيد 

  مخاوفه أو شكوكه حيال وقوع مخالفات لھذا الميثاق.

يتألف ميثاق قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول من عدد من السياسات التى ُتعنى باحترام النزاھة  ٢٫١٫٧

فافية وببيئة ومكان العمل وحقوق األطراف المختلفة بغرض التميز في األداء ودعم االبتكار واالفصاح والش

ومكافحة الفساد اإلداري، والحد من المخاطر والمھددات الستدامة االعمال ، وذلك من خالل قواعد تحكم السلوك 

ً من الحرص ال دائم على االلتزام التام تسعى لكسب ثقة جميع األطراف أصحاب المصلحة بالشركة ، انطالقا

بأفضل القيم األخالقية والممارسات والمبادئ، التي تمثل أساساً لقواعد السلوك الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول 

  لمنسوبي الشركة ، ومعياراً أساسيا تعتمد عليه الشركة في تقويم أدائھم.



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٥٩ صفحة    
  

ومن الجدير بالذكر انه ال يمكن ألي قواعد أو سياسة استباق كل حالة من الحاالت المتوقع ظھورھا، وكما تتوقع  ٣٫١٫٧

الشركة أن يؤدي كل المدراء والمسئولين التنفيذيين والموظفين العمل بصدق ونزاھة لتمكنھم من اتخاذ قرار مھني 

  يات نيابة عن الشركة.مستقل وردع المخالفات في تنفيذ جميع المھام والمسؤول

  أحكام عامة  ٢٫٧

  الغرض من الميثاق:   ١٫٢٫٧

تھدف شركة اليمامة للصناعات الحديدية  إلى تطبيق قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول على  ١٫١٫٢٫٧

منسوبيھا وفق أفضل الممارسات المھنية العالمية، وبما ينسجم مع عراقة الشركة وريادتھا لألعمال بالمملكة ، 

ادر وقيادات تھتم بتطبيق أفضل الممارسات وذلك بتوفير مناخ عمل أخالقي ومسؤول لمنسوبيھا بغرض اعداد كو

في العمل المسؤول لتحقيق تنمية مستدامة تھتم بتطوير قدرات الشركة لمواكبة سوق العمل وتعزيز االبتكار 

والتطوير في االعمال واالستثمارات وكذا االھتمام بالمسؤولية االجتماعية والشراكة المجتمعية لتطوير 

سوبيھا بھذه القواعد وذلك لرفع مصداقية وكفاءة وفعالية أعمالھا وأنشطتھا وتعزيز مجتمعاتنا.وتلزم الشركة من

ميثاق الشرف خطوة ايجابية ومتقدمة لتطبيق الحوكمة مكانتھا والمحافظة على سمعتھا في قطاع االعمال، ويعتبر 

  الرشيدة مما يعزز الشفافية والعدالة والمساءلة ، ومحاربة الفساد اإلداري .

تھدف ھذه المدونة/الميثاق إلى إلقاء الضوء على مجموعة المخاطر األخالقية لتوجيه مجلس اإلدارة كما  ٢٫١٫٢٫٧

("المجلس") واإلدارة وتقديم الدليل للموظفين لمساعدتھم على التعرف والتعامل مع القضايا األخالقية، فضال عن 

  تعزيز ثقافة النزاھة والمساءلة. توفير آليات لإلبالغ عن السلوك غير األخالقي، والمساعدة على

 الشركة، في األخالقية والقيم المھني للسلوك سياسة من اصدار ھذا الميثاق الى وضع اإلدارة مجلس ويھدف  ٣٫١٫٢٫٧
 :يلي تراعي ما

 واجبي العناية يقوموا ببذل التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء الشركة و كل منسوبي أن التأكيد .أ
 وتقديم قيمتھا، وتعظيم الشركة وتنميتھا مصالح صون شأنه من ما وكل الشركة، إدارة في والوالء

 .جميع األحوال في الشخصية مصلحته على مصالحھا

 الشركة يحقق مصلحة بما وااللتزام الشركة، في المساھمين لجميع اإلدارة مجلس عضو تمثيل .ب
 انتخبته التي المجموعة مصلحة اآلخرين، وليس المصالح أصحاب حقوق ومراعاة المساھمين ومصلحة
 .فحسب

 والتعليمات األنظمة واللوائح بجميع فيھا، التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء التزام مبدأ ترسيخ .ج
 .الصلة ذات

 تحقيق بھدف لمنصبه الوظيفي التنفيذية اإلدارة عضو أو اإلدارة مجلس عضو استغالل دون الحيلولة .د

 .بغيره أو به خاصة مصلحة



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٦٠ صفحة    
  

 وعدم وأھدافھا، أغراض الشركة تحقيق على ومواردھا الشركة أصول استعمال قصر على التأكيد .ه

 .خاصة مصالح لتحقيق الموارد أو األصول تلك استغالل

 الداخلية على المعلومات االطالع وتوقيت صالحية تنظم وواضحة ومحكمة دقيقة قواعد و وضع

 أو منھا وغيرھم التنفيذية اإلدارة واإلدارة مجلس أعضاء استفادة دون يحول بما بالشركة الخاصة

ً  بھا المسموح المقررة أو الحدود في إال شخص، ألي عنھا اإلفصاح   .نظاما

 اعداد الميثاق وتعديله:    ٢٫٢٫٧

بمجلس إدارة الشركة ھي الجھة المسؤولة عن االشراف على اعداد ھذا  المكافآتلجنة الترشيحات و تعتبر ١٫٢٫٢٫٧

الميثاق وتطويره ومتابعة تنفيذ االلتزام به، وتكون من مھامھا تطوير ھذا الميثاق والعمل على التأكد من التزام 

إدارة  جلسالعاملين بمعايير العمل المسؤول الواردة في ھذا الميثاق، وتقوم برفع تقرير سنوي للعرض على م

الشركة بتقييم مدى االلتزام بمعايير العمل المسؤول والمخالفات التي تم رصدھا وما اتخذ في شأنھا من إجراءات 

  وما يراء من اقتراحات في ھذا الشأن.

يجب أن يتم إدخال أية تعديالت أو إعفاءات من ھذه المدونة/الميثاق من قبل المجلس فقط بناء على توصية من  ٢٫٢٫٢٫٧

جنة الترشيحات والمكافآت، وإذا تم تنفيذ أو منح تعديل أو إعفاء من ھذه المدونة/الميثاق يجب اإلفصاح عن ل

 ھذا التعديل أو اإلعفاء بشكل يتالءم مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بھا في الشركة.

  سريان ومجال التطبيق:    ٣٫٢٫٧

يلتزم منسوبو شركة اليمامة للصناعات الحديدية  بالقواعد والسياسات والمبادئ المنصوص عليھا والمرتبطة   ١٫٣٫٢٫٧

ً بتنفيذ ھذا الميثاق   قصاهأتمھيدا العتباره جزء ال يتجزأ من الئحة شؤون العاملين بالشركة في موعد اخالقيا

ويجب على جميع منسوبي الشركة االلتزام بھذه القواعد، وعليھم  .ھـ  ١٣/٠٤/١٤٣٩م الموافق  ٠١/٠١/٢٠١٨

  قراءتھا وفھمھا وتوقيع تعھد بااللتزام به عند انضمامھم للشركة.

 تعريفات  ٤٫٢٫٧

 قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول لمنسوبي شركة اليمامة للصناعات الحديدية .القواعد: 

عات الحديدية  المحدودة وفروعھا بالمملكة العربية السعودية وخارجھا، واي شركات أخرى شركة اليمامة للصناالشركة: 

  تكون تابعه لھا حاليا او بالمستقبل. 

في تطبيق احكام ھذا الميثاق أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وكبار التنفيذيين  يقصد بمنسوبو الشركةمنسوبو الشركة: 

والموظفين والعامليين وكل المتعاقدين مع الشركة والمنتدبون كل او بعض الوقت للعمل بھا وأعضاء اللجان واالداريين 

والخبراء والمستشارون كل او بعض الوقت وكل العاملون بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة أو أي من العاملين في 



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٦١ صفحة    
  

زئي أو العاملون بموجب عقود من الباطن. في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر بمن فيھم العاملون بموجب النظام الج

 حدود ما يمارسونه من صالحيات بحكم وظيفتھم أو ما يتصل بعملھم من معلومات.

 ) وفقاً لما تحدده لھا ھذه القواعد من صالحيات.المكافآتلجنة (الترشيحات واللجنة: 

 لرئيس أو في حالة تفويضه له.رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت ونائب الرئيس في حالة غياب االرئيس: 

وھي (وحده/قسم/إدارة) مستقله تتبع اإلدارة العليا للشركة  -من يقوم بعملھا  أو -وحده متابعة وتقييم االمتثال الوحدة: 

والتي يكون من ضمن عملھا مراجعة وتقييم االلتزام بميثاق قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول وغيرة من 

 والقواعد والقرارات ذات الصلة، وفقاً لما تحدده لھا ھذه القواعد من صالحيات. األنظمة

  األشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية، ذات الصلة بعمل ونشاط الشركة. األطراف ذات العالقة أو الصلة: 

اتھا أو سمعتھا، بالمصالح الشخصية تأثر أي من مصالح الشركة أو مكانتھا أو حقوقھا أو أعمالھا أو قرارتعارض المصالح: 

ألي من منسوبيھا، التي قد تكون ناشئة عن مصالح مادية أو معنوية سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، حالية أم مستقبلية 

 أو ناشئة من عالقات شخصية أو تجارية.

ية  ا شركة اليمامة للصناعات الحديدالسياسات واإلجراءات المكتوبة التي تضعھالترتيبات الواقية من تسرب المعلومات: 

للمحافظة على المعلومات السرية أو الداخلية التي يحصل عليھا منسوبيھا في سياق ممارستھم ألعمالھم، وكذلك السياسات 

التي تھدف إلى التأكد من أن تلك المعلومات ال تتاح سوى للمصرح لھم بالحصول عليھا من منسوبي الشركة، وال تكشف 

 آخر. ألي شخص 

الشخص الذي يحصل على معلومة داخلية غير متوفرة لعموم الجمھور من خالل عالقة عمل أو بأي الشخص المطلع: 

  صفة كانت سواًء أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر.

 القيم والمبادئ   ٣٫٧

 : تلتزم الشركة ومنسوبيھا باحترام القيم والمبادئ التالية

بأعلى معايير النزاھة واألخالق المؤھلة الكتساب ثقة المتعاملين مع الشركة، مع تقديم مصالح االلتزام النزاھة:  ١٫٣٫٧

الشركة على المصالح الشخصية، وعدم استغالل النفوذ والصالحيات لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية، مع 

  التأكد من حماية حقوق األطراف األخرى.

 

المعامالت بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح، وكذا العمل على وضوح االلتزام بالشفافية في الشفافية:  ٢٫٣٫٧

  الصالحيات وكذا التفويض السليم للصالحيات والمھمات والمسؤوليات.

 



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٦٢ صفحة    
  

اللتزام ابمباشرة سلطاتھم وبتأدية مھامھم الوظيفية وفقا ألسس العدالة والمساواة وبما يضمن الجدية في العدالة:  ٣٫٣٫٧

 حال التعامل مع جميع األطراف ذات الصلة.بالحياد التام 

 

االلتزام بأداء العمل بفعالية وكفاية عالية وبذل العناية الالزمة، وااللتزام بسياسات الشركة ونظمھا في الكفاءة:  ٤٫٣٫٧

متابعة وتقييم األداء، وعليھم السعي الدائم نحو تعزيز دور الشركة في المنافسة في مجتمع االعمال والعمل على 

  تطويرھا، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في اإلدارة المسؤولة والجودة في جميع الخدمات المقدمة.

االلتزام بالتعاون الجاد فى إطار العمل الجماعي المشترك وبذل اقصى الجھد وانكار العمل الجماعي والشراكات:    ٥٫٣٫٧

ما تلتزم الشركة بعمل شراكات مع مجتمع االعمال والقطاعات الذات لرفع كفاءة األداء كفريق عمل متكامل، ك

 المختلفة والمؤسسات المحلية والدولية لتدريب العاملين وحسن انتقاءھم بما يحقق خدمة أھدافھا.

االلتزام بالتقدم في ابتكار االعمال والممارسات وفقا للمعايير العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات البيئة  بتكار:اال  ٦٫٣٫٧

  والمجتمع ويلبى احتياجات قطاع االعمال ويحقق التنمية المستدامة

سن لالختالف في الااللتزام باالحترام والتقدير وحسن التعامل بين العاملين ومع اآلخرين دون النظر االحترام:   ٧٫٣٫٧

والنوع والجنس وغيرھا من االختالفات .... ، ويلتزم منسوبو الشركة بتمثيلھا بشكل إيجابي أثناء المشاركة في 

اجتماعات ومقابالت االعمال وكذا المناسبات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية داخل المملكة أو خارجھا، والعمل 

ة وحسن انتقاءھم، وكذا االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والنظام األساسي على المحافظة على األطراف ذات الصل

والتعليمات الداخلية السارية بما في ذلك لوائح العمل الداخلية وأدلة السياسات واإلجراءات الداخلية وأي تعديل قد 

  يطرأ على أي منھا. 

م والحق في التعلم دون النظر لالختالف في السن والنوع االلتزام باحترام وتقدير العلمواصله التعلم والمعرفة :  ٨٫٣٫٧

والجنس وغيرھا من االختالفات .... ، ويلتزم منسوبو الشركة بالعمل على المحافظة على مواصلة التعلم واالطالع 

اء دعلى احدث المستجدات في مجاالت عملھم ، كما يلتزم منسوبيھا بتقديم خدماتھم وفقا اعلى معايير الجودة في األ

 ، وكذا االلتزام باخالقيات المھنة المحلية والعالمية . 

تسھيل ودعم الحوار والنقاش وإيجاد وسائل اتصال فعاله بين جميع األطراف أصحاب المصلحة بالشركة الحوار:   ٩٫٣٫٧

من مساھمين وأعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذين وموظفين وعمال ومؤسسات مختلفة وقطاع االعمال 

حكومة واالعالم ومنظمات المجتمع المدني وغيرھا من الفئات ذات االھتمام أصحاب المصلحة في استدامة وال

  االعمال بالشركة بما يخدم القضايا الوطنية ويعزز تطبيق الحوكمة والمسؤولية االجتماعية واالستدامة العالمية.

  

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٦٣ صفحة    
  

 تعارض المصالح :  ٤٫٧

التأكد من البعد عن حاالت تعارض المصالح واإلفصاح عنھا فور علمه بھا ومعالجتھا يجب على منسوبي الشركة   ١٫٤٫٧

إن وجدت بإنصاف، وعليھم رعايته مصالح الشركة في جميع األوقات وعدم إيثار مصالحھم الشخصية على 

 مصالحھا.

م تتعارض مع قيامھجب على جميع منسوبي الشركة اإلفصاح عن جميع المصالح التي تتعارض أو يمكن أن ي  ٢٫٤٫٧

بمھماتھم وواجباتھم، كما يجب التأكد من عدم مشاركتھم في األعمال أو القرارات ذات العالقة بالمصالح 

 المتعارضة.

جب على منسوبي الشركة اإلفصاح عن أي وظيفة تم شغرھا خالل الخمس سنوات الماضية، سواء كانت ھذه ي  ٣٫٤٫٧

 الوظيفة ذات عالقة مباشرة أم غير مباشرة بـالشركة أو بأي من أعمالھا بشكل عام. 

ات سجب على منسوبي الشركة اإلفصاح عن أي عالقة أخرى مھما كانت طبيعتھا تنشأ مع األشخاص أو المؤسي ٤٫٤٫٧

ذات العالقة بأنشطة الشركة وعلى وجه الخصوص العالقات المھنية والمالية والتجارية، وكذلك االفصاح عن 

 عالقة القربى المباشرة (الوالدين، األبناء، الزوجة، األخوان واألخوات).

 

النسبة لكبار يجب إرسال جميع المعلومات المفصح عنھا، الخاصة بمنسوبي الشركة للجھة المسؤولة. وب  ٥٫٤٫٧ 

على او ، فترسل للجنة و –المساھمين وألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ومدير وحدة متابعة وتقييم االمتثال 

  الجميع تحديث ھذه المعلومات فور حدوث أي تغيير فيھا.

  

بحسب الصالحيات المحددة لكل منھما  -من يقوم بعملھا  أو -يجب على اللجنة أو وحدة متابعة وتقييم االمتثال    ٦٫٤٫٧

االحتفاظ بسجل دائم يتضمن جميع المعلومات المفصح عنھا، كما يجب المحافظة على سرية ھذه -في ھذه القواعد

 المعلومات وعدم اإلفصاح عنھا إال إذا دعت الحاجة إلى اإلفصاح عنھا ألغراض نظامية أو قانونية.

، لمكافآتافردية ذات اغلبية من غير التنفيذيين تشكل من أعضاء بلجنة الترشيحات و فرعيةلجنة أو نةاللجتتولى   ٧٫٤٫٧

ذوي الخبرة يتم اختياره من مجلس إدارة الشركة ، وتضم مدير وحدة متابعة وتقييم  منوبرئاسة عضو مستقل 

وذلك لدراسة حاالت تعارض المصالح  –ى ومدير اإلدارة القانونية او عضو قانون -من يقوم بعملھا  أو -االمتثال  

 للبت فيھا. المكافآتوترفع نتائج الدراسة لرئيس لجنة الترشيحات و

يحظر على موظفي الشركة ممارسة أي مھنه أو عمل آخر خارج الشركة بما في ذلك أن يشغلوا مناصب أو  ٨٫٤٫٧

كما يحظر عليھم تقديم المشورة ألي من وظائف في أي شركه أو في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الخاصة، 

 األطراف اآلخرى، إال بعد موافقة من الشركة.

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٦٤ صفحة    
  

أو اللجنة  -من يقوم بعملھا  أو -الحصول مسبقا على رأى الوحدة  يجوز إلدارات الشركة ووحداتھا ومنسوبيھا  ٩٫٤٫٧

بحسب الصالحيات المحددة لكل منھما في شأن شبه تعارض المصالح ألي من االعمال والعمليات المزمع تنفيذھا 

 قبل الموافقة على االرتباط بتلك االعمال.

 تضارب المصالح لدى أعضاء مجلس اإلدارة  ٥٫٧

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، في الصفقات أو العقود المبرمة يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة أي  اليجب أن   ١٫٥٫٧

لحساب الشركة، إال بتصريح من الجمعية العمومية للمساھمين على أن يجدد سنويا، ومع ذلك يجب استثناء الصفقات 

 التي تتم عن طريق المناقصات العامة من ھذه القيود إذا قدم عضو مجلس اإلدارة أفضل عرض.

يفصح عضو للمجلس عن أي مصلحة شخصية قد تكون لديه في صفقات العقود المبرمة لحساب الشركة، يجب أن   ٢٫٥٫٧

ويجب تسجيل ھذا اإلفصاح في محضر اجتماع المجلس، على أن ال يشارك العضو صاحب المصلحة في التصويت 

 العمومية. على القرار الواجب اتخاذه في ھذا الصدد سواء أثناء انعقاد مجلس اإلدارة أو الجمعية

يجب على رئيس المجلس إبالغ الجمعية العمومية للمساھمين في حالة أن عضو من األعضاء لديه مصلحة  ٣٫٥٫٧

شخصية، في الصفقات والعقود التي تعرض عليھا وترفق ھذه البالغات مع تقرير خاص من مراجع حسابات 

 مستقل.

ص من الجمعية العمومية للمساھمين، المشاركة في أي ال يحق لعضو مجلس اإلدارة، دون الحصول على ترخي  ٤٫٥٫٧

دد ھذا على أن يج -عمل يتسم بالمنافسة مع نشاط الشركة أو االنخراط في أي من األنشطة التجارية التي تقوم بھا 

 هوإال كان للشركة الحق في المطالبة بتعويضات منه أو النظر في العمليات التي تم تنفيذھا لحساب -الترخيص سنويا 

 الخاص على أنھا تمت لحساب الشركة.

ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح للمساھمين من خارج الجمعية العمومية للمساھمين أو ألطراف ثالثة   ٥٫٥٫٧

عن أسرار تخص الشركة وعملياتھا تم معرفتھا بحكم عضويتھم؛ وإال أمكن للشركة فصلھم وتحميلھم مسئولية ما 

 لحق الشركة من أضرار.

ال يحق للشركة منح قروض نقدية ألي من أعضاء مجلس إدارتھا أو تقديم ضمان فيما يتعلق بأي قرض ألحد   ٦٫٥٫٧

  أعضاء المجلس مع أطراف ثالثة.

 ظر على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين ما يلي: يح ٧٫٥٫٧

اكتشافھا من خالل استخدام االستحواذ على الفرص الموجودة ألنفسھم بشكل شخصي والتي يتم   .أ

  ممتلكات الشركات أو المعلومات أومن خالل مناصبھم؛

  استخدام ممتلكات أو معلومات الشركة أو مناصبھم لتحقيق مكاسب شخصية والتنافس مع الشركة.. ب



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٦٥ صفحة    
  

ة أوراق ماليال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين بالشركة وأعوانھم تداول أي   ٨٫٥٫٧

 للشركة خالل الفترات التالية:

أيام قبل نھاية الربع المالي وحتى تاريخ إعالن ونشر البيانات المالية المؤقتة  ١٥خالل   .أ

 للشركة.

يوما قبل نھاية السنة المالية وحتى تاريخ إعالن البيانات المالية األولية السنوية  ٣٠خالل   .ب

  النھائية السنوية للشركة، أيھما أقصر.للشركة أو حتى إعالن البيانات المالية 

 قبول الھدايا والمجامالت والمزايا  ٦٫٧ 

يحظر على منسوبي الشركة إعطاء أو طلب أو قبول الھدايا والمزايا المادية أو المعنوية التي تعرض عليھم من   ١٫٦٫٧

ھدية ذات قيمة تتجاوز  أي طرف ذي عالقة بالشركة أو بأعمالھم، وعليھم اإلفصاح للجھة المسؤولة عن أي

  لایر قد تعرض عليھم أو ترسل إليھم. ٥٠٠

 

ينبغي على منسوبي الشركة استخدام الحكمة والمنطق عند قبولھم أي دعوة ضيافة من األطراف ذات العالقة أو  ٢٫٦٫٧

حقيق تالصلة سواء أكانت تلك العالقة سابقة أم قائمة أم محتملة، وعليھم التأكد من أن تلك الدعوة ليست لغرض 

منفعة شخصية قد تتعارض مع قواعد الشركة ولوائحھا وسياساتھا، ويجب عليھم رفض الدعوات التي يمكن أن 

تخلق لديھم إحساسا بأي التزام تجاه المضيف أو حرجاً (بسبب ظروف الدعوة أو تكاليفھا)، وفي جميع األحوال 

  يجب االلتزام بالتالي:

ض تحقيق منفعة شخصية قد تتعارض مع قواعد الشركة التأكد من أن تلك الدعوة ليست لغر .أ

  ولوائحھا وسياساتھا.

. الحصول على موافقة صاحب الصالحية أو المدير المباشر لتحديد مدى مالءمة تلبيته تلك ب

 الدعوة.

. حظر على منسوبي الشركة تقديم أي ھدية نيابة عن الشركة ألي شخص أو جھة قبل الحصول ج

الصالحية، باستثناء إھداء التقاويم واألقالم ونحوھا التي توزعھا الشركة على موافقة من صاحب 

  وتحمل شعارھا. 

  المعلومات وحظر االفصاح عن أى معلومات سرية أو داخلية علىاالطالع  سياسة ٧٫٧

يجب على الشركة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمنسوبيھا، إال إذا كانت لمطالب نظامية أو قانونية   ١٫٧٫٧

على منسوبي الشركة طلب أي معلومة ليس أو كانت تقتضيھا مصلحة وطبيعة العمل في الشركة، كما يحظر 

 لھا صلة بأعمالھم.
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 ١٢٢ من ٦٦ صفحة    
  

معلومة سرية أو داخلية ألي طرف كان ، ويقصد يحظر على أي من منسوبي الشركة اإلفصاح عن أي  ٢٫٧٫٧

بالمعلومات السرية أو الداخلية أي معلومة أو بيان أو رقم أو إحصائية غير متاح للجمھور الوصول إليھا قد 

يطلع عليھا أي من منسوبي الشركة بحكم طبيعة عمله أو بأي صفة كانت وسواء أكانت تلك المعلومة أو البيان 

ائية شفھية أو خطية أو إلكترونية أو غيرھا، وسواء أكانت صناعية أم مالية أم إدارية أم أو الرقم أو اإلحص

تجارية أم تسويقية أم فنية أم أي معلومة أخرى تتعلق بالشركة أو أي من منسوبيھا أو عمالئھا أو متعاقديھا أو 

  تتعلق بنشاط وعمليات الشركة بشكل عام.

دوام بااللتزام بجميع الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات، والمحافظة الكاملة يتعھد منسوبو الشركة على ال  ٣٫٧٫٧

على أي من المعلومات السرية أو الداخلية ويحظر اإلعالن أو التصريح عن أي منھا ألي طرف آخر. حيث 

ة، ويشمل خليينبغي على منسوبي الشركة اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لمنع تسرب المعلومات السرية أو الدا

ذلك التأكد من عدم عرضھا بشكل ظاھر في منطقه العمل بحيث يمكن لآلخرين االطالع عليھا، كما يجب عليھم 

اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة إلحكام إغالق أجھزه الحاسب اآللي والمحافظة على اسم المستخدم وكلمة 

ا سواء من خالل جھاز الحاسب أو الفاكس أو أي المرور واتخاذ الحيطة عند إرسال المعلومات أو استقبالھ

 وسيلة أخرى، وعدم إخراج أي وثيقة أو مستند أو بيان ورقي كان أم رقمي ذي صبغة سرية خارج مقر الشركة.

عند انتھاء خدمة أي من منسوبي الشركة، فإنه يجب عليه االلتزام بالتوقف عن استخدام أي من المعلومات السرية   ٤٫٧٫٧

لية أو الوثائق التي بحوزته أو إفشائھا، وعليه في ھذه الحالة إعادتھا وتسليمھا للشركة، وفي جميع أو الداخ

األحوال فإن إعادة أي من تلك الوثائق أو المستندات أو المعلومات أو إتالفھا ال يعفي منسوبي الشركة من أي 

 ى بعد انتھاء العالقة التعاقدية مع الشركة.التزام بالمحافظة على عدم إفشاء المعلومات السرية أو الداخلية حت

باإلضافة إلى الجزاءات اإلدارية التي يحق للشركة إيقاعھا نتيجة اإلخالل بااللتزام بالسرية؛ يحق للشركة اتخاذ   ٥٫٧٫٧

أي من اإلجراءات القضائية التي تختارھا وتراھا مناسبة بحق أي من منسوبيھا عند انتھاكه ألي من التزاماته 

  منصوص عليھا في ھذه المادة بما في ذلك مطالبته بأي خسارة أو تعويض ناتج عن اإلخالل بمبدأ السرية.ال

 

 باإلفصاح الجيد، والتعامل مع الصحافة ووسائل اإلعالم االلتزام  ٨٫٧

واضحة للتواصل مع المساھمين والموظفين وأصحاب المصلحة  سياسةتلتزم الشركة بالعمل على ان تنتھج   ١٫٨٫٧

اآلخري  مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية فى اإلفصاح، وتنبى سياسات تشجع على اإلفصاح الجيد وتلزم 

وفقا لقواعد والممارسات العالمية في منسوبيھا بتبني تلك السياسات خالل سلوكھم واثناء تأديتھم ألعمالھم 

ويلتزم منسوبي الشركة بمراعاة ان يحتوي التصرف المفصح عنه على: إفصاح للكافة فى إطار من  اإلفصاح.

، وان يكون اإلفصاح حقيقيا وصحيحا، وان يكون إفصاحا كافيا مع  وفي التوقيت المناسبالشفافية والنزاھة 

 ضمان اإلجابة عن التساؤالت.

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٦٧ صفحة    
  

زويد تالعليا بالشركة، وكذا اللجان المختلفة الخاصة بالشركة بيلتزم مجلس إدارة الشركة ولجانه، واإلدارة   ٢٫٨٫٧

أعضاءھا بالمعلومات الكافية فى التوقيت المناسب بشأن تواريخ وأماكن وجداول أعمال اجتماعاتھا، باإلضافة 

ھا خالل نإلى االلتزام بتوفير المعلومات الكاملة فى التوقيت المالئم بشأن المسائل التى يستھدف اتخاذ قرارات بشأ

 تلك االجتماعات.

 

على تكليف أو تفويض نظامي، ومنھا عدم التصريح بناءً يجب على منسوبي الشركة عدم التحدث باسم الشركة إال   ٣٫٨٫٧

لوسائل اإلعالم بمختلف أنواعھا أو تمثيل الشركة عند المشاركة في المناسبات والفعليات ذات الصلة بأعمال 

معلومة تتعلق بأنشطة الشركة واستثماراتھا قبل الحصول على موافقة خطية من الشركة أو اإلدالء عن أي بيان أو 

الجھات المختصة لدى الشركة، ويقتصر التصريح على المخولين بذلك رسمياً من قبل الشركة، وعلى كل من يقدم 

  .السليم أي معلومة أن يكون ملماً بطبيعتھا السرية وأن من صالحيته التصريح عنھا والتعامل معھا بالشكل

 

ة واألساليب المختلفة مع التوسع في استخدام األساليب االلكترونيتشجع الشركة استخدام الطرق والوسائل الحديثة  ٤٫٨٫٧

لتواصل السريع بين األطراف المختلفة بغرض تفعيل أفضل الممارسات في اإلفصاح في إطار االلتزام الحديثة ل

   ة.بمبدأ حظر اإلفصاح عن أي معلومة سرية أو داخلي

  

  االلتزام بحماية موارد واموال الشركة وممتلكاتھا ٩٫٧

يجب على منسوبي الشركة استخدام مواردھا المتاحة تحت تصرفھم االستخدام األمثل، وذلك لتحقيق أھدافھا  ١٫٩٫٧

 وعليھم المحافظة على حقوقھا وممتلكاتھا أثناء قيامھم بواجباتھم الوظيفية.

 

 االمتناع عن استخدام أي من موجوداتھا لألغراض الشخصية أو التي ال تتعلق بالعمل. يجب على منسوبي الشركة ٢٫٩٫٧

 

يجب على منسوبي الشركة اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان سالمة أنظمة الشركة  ٣٫٩٫٧

امي كل غير نظااللكترونية وحمايتھا من التلف أو التعديل أو االختراق أو استخدامھا استخداما غير أمثل أو بش

 أو أخالقي أو استخدامھا من قبل أشخاص غير مصرح لھم بذلك.

يعتبر كل من استخدام موارد الشركة في أغراض او انشطه خاصة او كوسيله تسلية او ترفيه أو اجراء تعديل  ٤٫٩٫٧

  والتعويض.لآلالت واألجھزة دون الرجوع للجھة المختصة (اھدار) لموارد الشركة وتعرض مرتكبھا للمساءلة 

  

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٦٨ صفحة    
  

 االلتزام بمنع الممارسات غير النظامية ١٠٫٧

يشترط في أي من منسوبي الشركة أال يكون قد صدر في حقه أي حكم قضائي، أو أن يكون قيد التحقيق أو   ١٫١٠٫٧

المحاكمة في أي جريمة مخلة بالشرف أو األمانة واال يكون قد ارتكب أي تصرف أو مخالفة مخلة بالنزاھة أو 

 األمانة.
 

كل بحسب الصالحيات المحددة  -على أي من منسوبي الشركة تقديم إشعار مكتوب إلى الوحدة أو اللجنةيجب   ٢٫١٠٫٧

عند قيام أي جھة تنظيمية أو محكمة بفرض تدابير أو عقوبات تأديبية عليه فيما يتعلق بأعمال -له في ھذه القواعد

له أو تحقيق معه لمخالفته أنظمة الشركة  مخلة بالنزاھة أو األمانة، أو عند صدور حكم عليه أو إجراء محاكمة

 أو أي مخالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاھة أو الشرف أو األمانة.

بحسب الصالحيات المحددة  -أو اللجنة  -من يقوم بعملھا  أو -يجب على منسوبي الشركة إبالغ وحدة االمتثال   ٣٫١٠٫٧

رف أو ممارسة غير نظامية أو مخالفة ألي من أنظمة أو تعليمات الشركة عن أي تص-لكل منھما في ھذه القواعد

يتم ارتكابھا من قبل أي من منسوبي الشركة حال العلم بھا، وسيتم التعامل مع البالغ بسرية تامة ومھنية عالية 

غ عن تلك لحماية من قام بالتبليغ مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة األمر وتصحيحه، ويعد عدم اإلبال

 التصرفات أو الممارسات أو المخالفات مخالفة إدارية قد تعرضه للمساءلة القانونية. 

    

   واالنضباظقواعد المظھر العام   ١١٫٧

االلتزام بالمحافظة على الھندام ونظافة المظھر ومكان العمل بما يالئم العمل بالشركة، وفي حالة عدم توافر  ١٫١١٫٧

زي موحد للمنسوبين فعليھم ارتداء المالبس الالئقة في حدود العرف والدين واعتبار مظھرھم العام ھو جزء 

 من مظھر الشركة. 

لذي ينطوي على إساءة أو تميز أو يتضمن تعديا أو تحرشا موجھا ألى االلتزام بتجنب جميع اشكال السلوك ا ٢٫١١٫٧

من المنسوبين سواء كان لفظيا أو بدنيا معنويا، وعلى كل من يتعرض لذلك التقدم بشكوى للوحدة وتكون الشكوى 

  سرية وال يجوز اإلفصاح عنھا اال لجھات التحقيق المختصة.
 

 مسلك يسئ للشركة داخل وخارج الشركة. يلتزم منسوبى الشركة بعدم سلوك أي ٣٫١١٫٧

  

على منسوبى الشركة مراعاة الصالح العام للشركة وعدم ازعاج الزمالء بإجراء مكالمات شخصية مطولة  ٤٫١١٫٧

اثناء ساعات العمل خاصة في المكاتب المشتركة، وعليھم المحافظة على الھاتف المحمول في الوضع الصامت 

 اثناء االجتماعات، وعليھم في كل األحوال مراعاة وقار مكان العمل. 

 يحظر على منسوبو الشركة القيام بأي من األفعال التالية داخل مقارھا وفروعھا: ٥٫١١٫٧

  توزيع منشورات أو وضع ملصقات أو تنظيم اجتماعات غير مرتبطة بدواعي العمل بالشركة.   -أ

 جمع النقود والتبرعات أو بيع وشراء البضائع.   -ب



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٦٩ صفحة    
  

  المخصص لھا .استخدام إمكانيات الشركة لمصلحة خاصة أو في غير الھدف  -ج

 

 االلتزامات المھنية للكوادر الخاصة ١٢٫٧

تقديرا لحرص الشركة على اتباع سلوكيات العمل المسؤول واحترام جودة اعمالھا و الحرص على عمالئھا،  ١٫١٢٫٧

ولما كان نطاق نشاط الشركة يحتوى على بعض األنشطة ذات المھنية والكادر الخاص ( على سبيل المثال: 

والعلوم، الحاسبات ، المحاسبة  .. ) يجب ان يلتزم جميع منسوبي شركة اليمامة للصناعات الحديدية   الھندسية ،

ذوى الكادر الخاص بأخالقيات وضوابط ممارسة المھنة الصادرة من الجھات المھنية والنظامية المحلية و الدولية 

ية ومراعاتھا باستمرار في سائر المعامالت وفقا المعنية بتنظيم العمل ومزواله المھنة واتباع تلك المعايير المھن

ألفضل المبادئ والقواعد والممارسات والمبادرات العالمية والوطنية والحرص الدائم على اتباع التغيرات التي 

 تطرا عليھا بغرض استدامة االعمال. فضال عن االلتزام بما يلى على سبيل المثال:

  التزام المنسوب تجاه مھنته: ــ أ

يلتزم منسوب الشركة باإلفصاح عن مؤھالته وخبراته بصدق لمن يھمه األمر، ويعتز بمھنته ويحافظ 

على كرامته وكرامة مھنته، ويقدم النموذج الطيب والقدوة الحسنة، ويلتزم باألمانة فى أدائه لعملة، 

غير مستحقة بسبب ويمتنع عن قبول الھدايا من اى من العمالء وذويھم ، وكذا يمتنع عن تحقيق مزايا 

  مركزة المھني أو الوظيفي. 

وعلى منسوبي الشركة االلتزام بالمنھج العلمي السليم، والتحلي باألمانة التامة والدقة في اإلشارة إلى 

المراجع والمصادر العلمية التي تم االستفادة منھا، وعليه مراعاة مواكبة مستجدات العصر في 

  لماء السابقين وآرائھم.التخصص، وضرورة احترام أفكار الع

  .التزام المنسوب تجاه العمالء: ــ ب

على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين يلتزم منسوبي الشركة ببذل كل الجھد والعناية بالعمالء، و

التنفيذيين والموظفين السعي إلى التعامل بعدل مع عمالء الشركة والموردين والمنافسين والموظفين. 

ستفادة من أي شخص من خالل التستر والتالعب وإساءة استخدام المعلومات السرية، ولكن ال يجب اال

  أو تحريف وقائع مادية، أو القيام بأي تصرف آخر من أشكال المعاملة غير العادلة.

  

  .التزام المنسوب تجاه االدارة والزمالء: ــ ج

يلتزم منسوب الشركة باحترام زمالئه ويحافظ على العالقات الطيبة معھم، ويدعم زمالئه مھنيا وعلميا، 

ويحترم اختصاصاته واختصاصات األخرين، ويؤدى واجباته بإخالص لدعم نھوض المؤسسة التعليمية 



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٧٠ صفحة    
  

الء خصوصيات الزمبرسالتھا، كما يلتزم بالعدل والموضوعية فى التعامل مع االدارة والزمالء، ويحترم 

  االدارية والصناعية ، ... ويدافع عن الحقوق المشروعة للمنسوبين.  الشركةويحافظ على اسرار 

  

   التزام الشركة والمنسوبين تجاه المجتمعوالمسئولية االجتماعية واالستدامة  ١٣٫٧

لتزم منسوب الشركة بخدمة المجتمع، ويسعى خالل عملة الى المساھمة فى تنمية المجتمع وتقدمة في تخصصه ي  ١٫١٣٫٧

المھني، وربط ما يقدمه بثقافة المجتمع وتطلعاته، ويتفاعل مع المتغيرات المجتمعية بما يفيد الشركة  والمجتمع، 

  ويعطى اھتماما كافيا لخدمة البيئة . 

مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين السعي للحفاظ على البيئة لألجيال المقبلة  يجب على أعضاء ٢٫١٣٫٧

 من خالل فرض التوازن بين النمو االقتصادي وتحسين األداء البيئي بشكل مستمر وكذلك المسؤولية االجتماعية.

ت باع سياسة واضحة تتعامل مع ممارسايجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين إت   ٣٫١٣٫٧

  التوظيف والصحة والسالمة المھنية، وإشراك المجتمع فضال عن العالقات مع العمالء والموردين.

  
  

  حقوق منسوبو الشركة ١٤٫٧
  

  تطبيق المبادئ واالحكام على جميع المنسوبين. العدالة: ١٫١٤٫٧

 

جميع المنسوبين بموضوعية وتجريد مع مرعاه مبادئ الشفافية وفقا الذي يقيم أداء التقييم الواضح العادل:  ٢٫١٤٫٧

  لنظم وأساليب اإلدارة الحديثة.

  

  توفر الشركة كل السبل والوسائل التي تمكنھم من أداء عملھم بشكل كفء وامن في حدود اإلمكانيات المتاحة.  ٣٫١٤٫٧

 

طوير للتعلم واالبتكار وتشجع بما يكفل تنمية مھارتھم وتتوفر الشركة التدريب لمنسوبيھا وتتيح لھم الفرصة   ٤٫١٤٫٧

  قدراتھم واداءھم.

 

في حاله ابالغ أحد المنسوبين عن مخالفة ألى من بنود ھذا االتفاق يكون له الحق في السرية والخصوصية   ٥٫١٤٫٧

  التامة وعلى الشركة حمايته من أى رد فعل يسببه االخطار.

 

ى من ظروف العمل للمنسوب عرضھا على رئيسة المباشر وعلى الرئيس العمل على في حاله وجود أى شكو  ٦٫١٤٫٧

ازاله أسباب الشكوى، اما إذا كانت الشكوى من رئيسة المباشر فللمنسوب الحق في رفعھا للرئيس األعلى في 

 سلم التدرج الوظيفي.



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٧١ صفحة    
  

  البالغات والشكاوى ١٥٫٧

-أو اللجنة بحسب الصالحيات المحددة لكل منھما في ھذه القواعد  -أو من يقوم بعملھا  -يجب على الوحدة   ١٫١٥٫٧
 وضع سجل يتم فيه قيد الشكاوى وحفظھا، وتوثيق اإلجراءات المستخدمة حيالھا.

بحسب الصالحيات المحددة لكل منھما في  الفرعيةأو اللجنة أو اللجنة   -من يقوم بعملھا  أو -تتولى الوحدة   ٢٫١٥٫٧
في بالغات السلوكيات غير المشروعة داخل الشركة وتحويلھا للجھات المختصة وتكفل النظر  دھذه القواع

 األنظمة واإلجراءات المتبعة التحقيق في ھذه المخالفات بطريقة تحقق العدل للجميع دون إلحاق ضرر بالمبلغين. 

 المسئولية والجزاءات التأديبية ١٦٫٧ 

يتحمل كافة أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين مسئولية التعرف على القوانين واللوائح   ١٫١٦٫٧

 ذات الصلة بما في ذلك مدونة قواعد السلوك واألخالق.    

 قمن المتوقع التزام جميع منسوبو الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين بما ورد في ميثا  ٢٫١٦٫٧

قواعد السلوك الوظيفي (اخالقيات العمل المسؤول)  سواء بشكل عملي أو معنوي. ولن يتم التسامح في أية 

 انتھاكات ترتكب ضد ھذا القانون. وقد يؤدي عدم االمتثال إلى فرض عقوبات تأديبية بما في ذلك إنھاء الخدمة.

ة، يعمل المسؤول، يحال الموضوع إلى اللجنة الفرعند مخالفه أي من قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات الع ٣٫١٦٫٧

وتتولى ھذه اللجنة التحقيق في المخالفة وترفع توصياتھا متضمنة العقوبة اإلدارية المناسبة الى اللجنة لتتخذ 

راه مناسباً في شأنھا وفقا الئحة جزاءات وتقوم برفع توصياتھا للرئيس التنفيذي متضمنة العقوبة اإلدارية تما 

ي مستوى اإلدارة العليا فبالشأن . أما إذا كان التحقيق يمس أياً ممن ھم  ھذاسبة ليتخذ ما يراه مناسباً في المنا

الشركة فيتم رفع التوصية للجنة، وعليھا وبحسب طبيعة المخالفة لھا أن تقرر إما أن تبت فيھا أو تحيلھا إلى 

 مجلس إدارة الشركة.رئيس اللجنة ليتخذ ما يراه مناسباً في شأنھا لرفعھا 

-كل بحسب الصالحيات المحددة له في ھذه القواعد -أو اللجنة   -من يقوم بعملھا  أو -يجب على الوحدة   ٤٫١٦٫٧

االحتفاظ بسجل بأسماء الموظفين الذين تتخذ الشركة إجراءات تأديبية في حقھم تتعلق بأي إخالل بھذه القواعد 

 يحتوي السجل على تفاصيل عن اآلتي:أو أي سلوك آخر ذات عالقة، ويجب أن 

  اإلخالل أو السلوك الذي تم بسببه اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالف..أ 

  اإلجراءات والعقوبات المتخذة لتأديب المخالف. .ب 

  

  

 

  

  

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٧٢ صفحة    
  

 أحكام ختامية  ١٧٫٧

  االحتفاظ بالسجالت والتقارير   ١٫١٧٫٧

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين عكس معامالت الشركة بدقة في دفاترھا   ١٫١٫١٧٫٧

وحساباتھا وسجالتھا وتقاريرھا، كما يجب الحفاظ على نظام مالئم للرقابة الداخلية وضوابط اإلفصاح لتعزيز 

 االمتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بھا في الشركة.

يحظر تزوير أي سجل من سجالت الشركة. و يجب أن تتسم جميع التقارير أو الوثائق أو المراسالت  ٢٫١٫١٧٫٧

المصرح بھا أو التي تم التكليف بھا رسميا لإلفصاح عنھا للجمھور باالكتمال والوضوح والدقة، على أن تتاح في 

  التوقيت المناسب مع إمكانية استيعاب المعلومات الواردة بھا. 

  تفسير الميثاق  ٢٫١٧٫٧

أو الشبھة في مخالفه أي من التصرفات او الوقائع ألحكام ھذا الميثاق يكون مبدا "حسن النية  في حال الشك   ١٫٢٫١٧٫٧

  في ھذا الميثاق. يرد فيه نصفي تنفيذ االلتزامات" ھو معيار مخالفه ما لم 

ميثاق السلوك حاالت التي يظھر خاللھا عدم اكتمال أو وضوح متطلبات القانون/النظام أو الفي جميع و  ٢٫٢٫١٧٫٧

يجب على كل عضو أو مسئول تنفيذي أو موظف استخدام حسن التقدير   الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول

ف المسئول عن والحس السليم.  وإذا لزم األمر، يجب طلب المشورة من إدارة الشركة أو المستشار أو الموظ

  إدارة الحوكمة للشركات واالمتثال.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٧٣ صفحة    
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

الحديدية للصناعات اليمامة شركة  

المراجعة لجنة ميثاق  

  النسخة الرابعة  م ١٦/٠١/٢٠١٧  تاريخ اإلصدار:



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٧٤ صفحة    
  

  ميثاق لجنة المراجعة ٨

  

  الميثاق:: ماھية وحدود تمھيد

   :االصدار ھذا ماھية -أوالً 

ابة دور المجلس في رق تفعيلالى  اليمامة للصناعات الحديدية من متابعة تعديل ميثاق لجنة المراجعةتھدف شركة 
ابة التي تلعب دور رئيسي في تفعيل الرقواإلدارة التنفيذية من خالل لجان المجلس المتخصصة ومنھا لجنه المراجعة 

 بشكل عام، وخفض درجة المخاطر والتي تتعرض لھا ولحسن األداء واالستمرارية في االعمالعلى الشركة 
 هكيلھي دعم مجلس اإلدارة بكامل تشولجنة المراجعة لضمان تحقيق الوظيفة الرئيسية واالستدامة على المدى البعيد. و

  .همن خالل إمداده بالمعلومات ورفع التوصيات مع عدم اتخاذ قرارات نيابة عن

مامة اليشركة اليمامة للصناعات الحديدية كجزء من دليل/الئحة حوكمة لشركة  ميثاق لجنة المراجعةاصدار وقد تم 
ھا بتنفيذ نطاق مسئوليات اللجنة وكيفية قيام ميثاق لجنة المراجعةحيث يصف  وتعديالته المختلفة، للصناعات الحديدية

ة أعمالھا وأنشطتھا وتعزيز مكانتھا والمحافظة على سمعتھا في قطاع ذلك لرفع مصداقية وكفاءة وفعاليومسئوليتھا. 
الفصاح ا من وكلخطوة ايجابية ومتقدمة لتطبيق الحوكمة الرشيدة مما يعزز الشفافية  الميثاقھذا ويعتبر  االعمال،

 ومحاربة الفساد اإلداري. والمساءلة،وتعزيز قواعد العدالة  المادي،المادي وغير 

لموافقة الجمعية العامة غير العادية (السابعة) لشركة  ايماءً لميثاق لجنة المراجعة الصادر  اإلصدار تعديالويعد ھذا 
م بالبند الرابع عشر من محضر الجمعية ٧/٤/٢٠١٤ھـ الموافق ٧/٦/١٤٣٥اليمامة للصناعات الحديدية بتاريخ 

جعة المعد من قبل مجلس اإلدارة والصادر بتاريخ ين أعضاء لجنة المرايمواثيق وقواعد تع علىبالموافقة العمومية 
  م النسخة الرابعة).١٦/٠١/٢٠١٧يحمل اسم (اإلصدار الرابع بتاريخ ، وم ٣٠/١٠/٢٠١٣

فضل أللتغيرات التي طرأت على األنظمة واللوائح المختلفة وفى ضوء وفقا  ھذا الميثاقتعديالت  اجراءوقد تم 
المراجعة في جعل مواثيقھا وثائق فعاله، واستخدامھا إلدارة جدول  نهلجبغرض مساعدة في ھذا الشأن الممارسات 

  األعمال، والمراد من ھذه اإلدارة أن تكون نموذجاً لالسترشاد.

  

  : الميثاقحدود ونطاق -ثانياً 

وق الس وھيئةنظام الشركات بالواردة  للقواعد واألنظمة واللوائحلجنة المراجعة كجزء مكمال  لميثاقيجب ان ينظر 
 اقميث/لمدونة باإلضافةذات الصلة، وكذا معايير المراجعة المحلية والدولية،  للوائحمن األنظمة وا اوغيرھالمالية 

   .الحديدية للصناعات اليمامةلشركة قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول 

  

  

  

 باجتماع الحديدية للصناعات اليمامةلشركة  المراجعة لجنة ميثاقمن  النسخة الرابعةاعتماد  تم
الموافق  ھـ٠٥/١٤٣٨/ ٢٩بتاريخ لشركة اليمامة للصناعات الحديدية  غير العادية العامة الجمعية

  به من تاريخه . ويعمل م٠٢/٢٠١٧/ ٢٦



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٧٥ صفحة    
  

  

 الغرض  ١٫٨

للصناعات الحديدية ("الشركة ") ھي الھيئة اإلدارية العليا التي تعمل على ضمان  اليمامةمجلس إدارة شركة  ١٫١٫٨
 إدارة الشركة والحفاظ على السياسات والضوابط الداخلية لما يلي:

 حماية أصول الشركة.  .أ
 التسجيل الصحيح للمعامالت واألحداث القائمة.   .ب
 إعداد معلومات مالية صحيحة وموثقة.  .ج
 على مستوى المؤسسة إلدارة عمليات الشركة. اإلشراف ورقابة المخاطر  .د

 نوالمدققي دوري من قبل مراقب الحسابات بشكل ومراجعةيجب أن تكون الجوانب المذكورة أعاله مستقلة  ٢٫١٫٨
 .الداخلين

               ادة تعزيز المھام وضمان موضوعيتھا واستقاللھا، يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة المراجعة لزي ٣٫١٫٨
(في "اللجنة"). وكما أن الغرض الرئيسي منھا ھو مراقبة شؤون الشركة ومتابعتھا نيابة عن مجلس اإلدارة 

 في:

كفاية وسالمة نظم الرقابة الداخلية، والمحاسبة المالية والتقارير والسياسات واإلجراءات   .أ
 وفعالية مھام مراجعة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات.

 المتطلبات القانونية والتنظيمية وسياسات وإجراءات الشركة المعتمدة.بتطبيق االلتزام   .ب
 ونزاھةكفاية وسالمة السياسات واإلجراءات فيما يتعلق بسالمة وأمن موجودات الشركة،   .ج

 المالية للشركة. البيانات
 الحسابات ومراقبأداء وظيفة مراجعة حسابات الشركة من قبل المراجعة الداخلية   .د

 واستقاللھما.
التأسيس واإلشراف على إيجاد إطار عمل لتحديد ھوية اإلدارة ومراجعة المخاطر، بما في   .ه

ذلك اتفاق قدرة المخاطر والتسامح، أيضا تحديد المخاطر الرئيسية ألعمال الشركة وضمان 
 .تنفيذ نظم مالئمة إلدارة تلك المخاطر

طر ير منتظمة عن ھذه المخاالمساھمة في استعراض وتقييم المخاطر اإلستراتيجية وتلقي تقار  .و
  .الناشئة

التأكد من أن الثقافة االيجابية إلدارة الفرص، ضمن التھديدات وعدم اليقين في جميع أنحاء   .ز
 الشركة.

كما وأن "لجنة المراجعة" مسئولة عن إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي إلى مجلس اإلدارة   .ح
 عد التطبيقية والقوانين واللوائح. والتقارير األخرى المطلوبة منھا وذلك بموجب القوا

التأكد والتشدد بأن واجبات "لجنة المراجعة" تقوم بمساعدة مجلس اإلدارة في الدور الرقابي،  ينبغيكما وأنه  ٤٫١٫٨
  وان في نھاية المطاف يخفف ذلك على مجلس اإلدارة عن مسئوليته نحو المساھمين.

 مسؤوليات لجنة المراجعة ٢٫٨

  سوف تتحمل المسؤوليات التالية:لجنة المراجعة 

  الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية ١٫٢٫٨



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٧٦ صفحة    
  

، والسياسات الداخلية والمراجعة الحسابات ومراجعالمراجعة مع إدارة الشركة   .أ
واإلجراءات العامة للشركة وضمان كفاية المبادئ والممارسات المحاسبية المالية التي تطبقھا 

 الشركة.
نظام الرقابة الداخلية للشركة، بما في ذلك رقابة وأمان المعلومات ووضع تقرير  راسةد  .ب

 مكتوب عن رأيھا وتوصياتھا في شأنه.
في استعراض المراقبة الداخلية على  الداخلية والمراجعةفھم نطاق مراقب الحسابات   .ج

 ة.مع ردود اإلدارتقارير النتائج والتوصيات الھامة جنبا إلى جنب  ومراجعة المالية،التقارير 
المراجعة والتعليق على أي جديد أو تغيير لإلجراءات والسياسات القائمة المتخذة من قبل   .د

 .اإلدارة

 والبيانات المالية الحساباتمراجع مراجعة  ٢٫٢٫٨

 عزلويجب على لجنة المراجعة تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشكل سنوي بتعيين   .أ
من تقديم أي توصية فيما يتعلق باستقالليتھا أو أي شيء  بد وال، الحسابات مراجع وأجور

 من ھذا القبيل.
عن طريق الحصول على  تهمراجعة وتأكيد استقالليو ،الحساباتمراجع  أعمال متابعة  .ب

بشأن العالقات بين مراقب الحسابات والشركة، ويشمل ذلك  الحساباتمراجع بيانات من 
  العالقات مع مراجعي الحسابات.خدمات غير مراجعة الحسابات، ومناقشة 

 .عليھا المالحظات وإبداء الحسابات مراجع مع المراجعة خطة دراسة  .ج
حيثما أمكن لتوفير  الحساباتمراجع والعمل على دعم  الحساباتمراجع مراجعة تقارير   .د

 .ومجلس اإلدارة عند الحاجة الحساباتمراجع روابط اتصال بديلة بين مراجعي 
 ارنتھاومقبات الالزمة الستكمال البيانات المالية الخاصة بنھاية العام اإلشراف على الترتي  .ه

خطة مراجعة الحسابات الخاصة بالمراجعة الخارجية (مقترح نطاق مراجعة الحسابات  مع
 والنھج)؛ بما في ذلك تنسيق الجھود لمراجعة الحسابات مع وظيفة المراجعة الداخلية.

للبيانات المالية التي تمت مراجعتھا فيما  الحساباتع مراجالقيام بالمراجعة والتدقيق مع   .و
يتعلق بمنھج مراجعة الحسابات، والتسويات المحاسبية، وتقديم توصيات لتحسين الضوابط 

  الداخلية وغيرھا من أي نتائج لعملية مراجعة الحسابات إلى مجلس اإلدارة.
   لتوصيات إلى مجلس اإلدارة.القيام بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة، وتقديم الرأي وا  .ز
القيام باستعراض وتقييم مؤھالت وأداء مراقب الحسابات ومدى استقالليته سنوياً، بما في   .ح

ذلك استعراض وتقييم الشريك الرئيسي مع مراعاة آراء إدارة الشركة ومراجعي الحسابات 
المراجعة درجة الداخلية، وتقديم استنتاجاتھا إلى مجلس اإلدارة كما يجب أن تؤكد لجنة 

التناوب العادية لشريك المراجعة كما ھو مطلوب بموجب القوانين المعمول بھا وتنظر في 
درجة التناوب العادية للشركة التي تقوم بمراجعة الحسابات الخارجية نفسھا لضمان 

  استمرار استقاللية المراجع التي يتعين القيام بھا.
فآت عن أي مراجعة خاصة / مھمة استشارية استعراض الشروط والمواصفات وكذلك المكا  .ط

  . الحساباتمراجع تم القيام بھا من قبل 
لمناقشة أي مسائل  الحساباتمراجع يتم عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع مراجعي   .ي

يعتقد أنه ينبغي أن تناقش بصورة خاصة  الحساباتمراجع خاصة مع "لجنة المراجعة" أو 
  وسرية. 

على البيانات المالية ومتابعة اإلجراءات  الحساباتمراجع  مالحظاتمراجعة ومتابعة   .ك
  المتخذة بشأنھا. 



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٧٧ صفحة    
  

مراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضھا على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصيات   .ل
  فيما يتعلق بذلك. 

 عن مدى تأثير المبادرات التنظيمية الحساباتومراجع القيام باالستعراض مع اإلدارة   .م
 والمحاسبة على البيانات المالية للشركة. 

 قيامه أثناء الحساباتمراجع  بھا يكلف التي المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي اعتماد  .ن
  .المراجعة بأعمال

تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة ألي قضايا قد تنشأ فيما يتعلق بجودة أو سالمة   .س
الشركة للمتطلبات القانونية أو التنظيمية، وأداء البيانات المالية للشركة، ومدى امتثال 

 للشركة. الحساباتمراجع واستقاللية 

 المراجعة الداخلية  ٣٫٢٫٨

أن الشركة تحدد غرض وسلطة ومسئولية نشاط المراجعة الداخلية تحديداً رسمياً  التأكد من  .أ
لتوفير وعرض التقييمات الجارية لعمليات الشركة وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية 

 بالتنسيق مع اإلدارة العليا و"لجنة المراجعة".
ما تب مدير المراجعة الداخلية باالموافقة على التعويضات السنوية، وتقييم األداء وتعديل ر  .ب

 يتماشى مع تعويض الشركة وسياسة التحفيز.
  تقديم التوصية إلى رئيس مجلس اإلدارة في تعيين وإقالة مدير المراجعة الداخلية.   .ج
ونطاقھا والكفاءة واالستقاللية  ميثاقھا ومراجعةاإلشراف على نشاط المراجعة الداخلية   .د

ل القيام بالمراجعة مع مدير المراجعة الداخلية وعرض والموضوعية واألداء، وخطة العم
وتقديم نتائج جھود المراجعة الداخلية على أساس ربع سنوي، أو عند االقتضاء والحاجة، 

  واإلطالع على تقارير مراجعة الحسابات الدورية والسنوية الداخلية.
 وتعليقاتردود  القيام باستعراض موجز لجميع تقارير المراجعة الداخلية، بما في ذلك  .ه

واالستثناءات التي تمت مالحظتھا ومتابعة تنفيذ التدابير واإلجراءات التصحيحية  اإلدارة
 فيما يتعلق بالتعليقات الواردة في تقرير مراجعة الحسابات.

اإلشراف على نشاط المراجعة الداخلية في الشركة لضمان مدى فعاليتھا في تنفيذ نشاطھا   .و
  مجلس اإلدارة.والواجبات التي يحددھا 

ينبغي أن يكون لدى "لجنة المراجعة" السلطة النھائية الستعراض والموافقة على خطة   .ز
  المراجعة السنوية وجميع التغييرات الرئيسية للخطة التابعة للمراجعة الداخلية.

االستبدال، التعيين، أو  على واالتفاقضمان عدم وجود قيود غير مبررة، واالستعراض،   .ح
  راجعة الداخلية.فصل مدير الم

 على واالتفاقاستعراض أداء مدير المراجعة الداخلية بما ال يقل عن مرة واحدة سنوياً،   .ط
  التعويضات السنوية وتعديل الراتب، إذا لزم األمر. 

استعراض مدى فعالية نشاط المراجعة الداخلية، بما في ذلك االمتثال للمعايير الدولية   .ي
اخليين والمختص بتنظيم الممارسة المھنية للمراجعة المنبثقة من جمعية المدققين الد

  الداخلية. 
على أساس منتظم، يتم عقد لقاء منفصل مع مدير المراجعة الداخلية لمناقشة أيا من المسائل   .ك

 ذات الطابع الخاص. 
 
 



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٧٨ صفحة    
  

  واالمتثال التقيد ٤٫٢٫٨

للقوانين واللوائح، ونتائج التحقيق  االمتثال ومدىاستعراض لمدى فعالية نظام الرصد   .أ
إجراءات تأديبية) في حالة حدوث أية حالة من حاالت عدم  والمتابعة (بما في ذلك أي

 االمتثال. 
استعراض نتائج أية فحوصات تم القيام بھا من قبل الجھات التنظيمية ذات العالقة، وأية   .ب

  مالحظات للمراجع.
 سلوك لموظفي الشركة، ورصد االمتثال لذلك.استعراض عملية التواصل ونشر قواعد ال  .ج
الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل   .د

  التقيد.
 واجب لجنة المراجعة ھو تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة.  .ه

 إدارة المخاطر  ٥٫٢٫٨

 اإلشراف وتعزيز إطار الشركة إلدارة المخاطر.   .أ
تقييم إدارتھا ومواءمة أنشطة إدارة  على والعملرئيسية تحديد ورصد مخاطر الشركة ال  .ب

  المخاطر مع أھداف السياسات العامة التابعة للشركة. 
التأكد من أن تؤخذ المخاطر ضمن حدود الحكمة، مع األخذ بعين االعتبار أھداف وحجم   .ج

 طويلة وقصيرة األمد.  المعدالت العمل،الشركة، حجم 
ان وضع سياسات وإجراءات خطية واإلبقاء عليھا لتحديد ورصد وقياس ومراقبة ضم  .د

 جميع المخاطر الرئيسية المرتبطة بعمليات الشركة وأھدافھا. 
الموافقة على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والتي تحدد المستويات المالئمة للموافقة   .ه

رة المخاطر وتحديد المخاطر كذلك من خالل الرصد والمراقبة المناسبة، ووضع حدود إلدا
 تحديد متطلبات تقديم التقارير من وجھة نظر اإلدارة. 

تلقي نتائج االستعراض السنوي لتنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة من   .و
توصيات من أجل التغيير في حال حدوث أية مشاكل مع اإلدارة  وتقديم الداخلي،قبل المدقق 

 ھجيات قياس الداخلي. أو مشاكل مع من
توفير الرقابة اإلدارية والحيطة لمتابعة أية إجراءات إدارية مطلوبة من المناطق التجارية   .ز

عد المخاطر المستقبلية وب تحليلذات الصلة. ضمان أن يتم تضمين منتدى "صورة كبيرة"، 
 النظر في االتجاھات.

طط الموضوعة من منظور إجراء تقييم ناقد لإلستراتيجيات التجارية للشركة والخ  .ح
 المخاطر.

يتم مناقشة السياسات فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن   .ط
تتعرض لھا الشركة ومراجعة الخطوات التي تتخذھا إدارة الشركة لرصد ومراقبة التعرض 

 للمخاطر المالية. 
 مراجعة وتقييم مخاطر األنشطة الرئيسية على أساس دوري.  .ي
 مراجعة أي مطالبات قانونية على الشركة.  .ك
 مراجعة خطة عمل الشركة لالستمرارية.  .ل

 ضوابط وأدوات رقابة تقنية المعلومات ٦٫٢٫٨

 يجب على اللجنة البحث واالستعراض مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي:



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٧٩ صفحة    
  

 معلومات الشركة.فعالية ونقاط الضعف في الضوابط وأنظمة الرقابة في نظام   .أ
صيات ذات صلة من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين والمراجع الداخلي أي نتائج وتو  .ب

جنبا إلى جنب مع ردود اإلدارة عليھا، بما في ذلك جدول زمني لتنفيذ التوصيات على 
  الضوابط وأدوات الرقابة، بما في ذلك أي مخاطر كبيرة متعلقة بھذه الضوابط الرئيسية.

 اية نظم المعلومات اإلدارية وغيرھا من تكنولوجيا المعلومات.حالة وكف  .ج
وتستعرض اللجنة مع المراجع الداخلي والمراجع الخارجي تنسيق جھود المراجعة لضمان   .د

 تغطية كاملة لنظام الضوابط ومجاالت الخطر الرئيسية ذات الصلة التي تسيطر عليھا.

  مھام تقديم التقارير ٧٫٢٫٨

لجنة المراجعة والقضايا والتوصيات ة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة إعداد تقارير منتظم  .أ
 ذات الصلة. 

 توفير وسيلة اتصال مفتوحة بين المدقق الداخلي، ومراقب الحسابات، ومجلس اإلدارة.   .ب
تحضير وتقديم تقرير سنوي للمساھمين، واصفا ھيكلية اللجنة، والمسؤوليات، وأية   .ج

 الموافقة على الخدمات غير مراجعة الحسابات.  معلومات أخرى مطلوبة، بما في ذلك
 مراجعة أي تقارير أخرى تتصل بمسؤوليات اللجنة الصادرة عن الشركة.  .د

  مھام أخرى ٨٫٢٫٨

 تنفيذ أنشطة أخرى ذات صلة على النحو المطلوب من قبل المجلس.   .أ
ات طيرة لسياسمتابعة المخالفات المادية والمالية واألخالقية أو القانونية، وأية انتھاكات خ  .ب

تھاك لألحكام القانونية أو أية مخالفة لمدونة قواعد السلوك، والتي أبرزھا الشركة أو ان
 المدقق الداخلي أو أي موظف آخر. 

توجيه واإلشراف على أي تحقيقات خاصة، حسب االقتضاء، بشأن المسائل المتصلة ال  .ج
للشركة، والضوابط الداخلية، واالمتثال للقوانين أو أخالقيات األعمال  بالبيانات المالية

 التجارية. 
مراجعة جميع القضايا الھامة التي تدخل في نطاق ميثاق لجنة المراجعة، بما في ذلك أية   .د

مع اإلدارة ومراقب الحسابات، قبل اتخاذ أي قرار بشأن  ،المحاسبية تغييرات في المبادئ
 وتقديم تقرير بھذا الشأن إلى ،إتباعھا من قبل الشركة الواجب لممارساتواتقديم التقارير 

 المجلس. 
استعراض وتقييم مدى كفاية الميثاق للجنة المراجعة سنويا، وطلب موافقة المجلس على   .ه

التعديالت المقترحة، وضمان اإلفصاح حسب مقتضى الحال والذي قد يكون مطلوبا 
 بموجب القانون أو اللوائح. 

 اجعة مع اإلدارة لعوائد ضريبة الزكاة / والقضايا الضريبية. المر  .و
 بما في ذلك أية تأثر على البنود غير ،مراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية للشركة  .ز

 عادية. ال
 التأكد من أنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في ھذا الميثاق سنويا.   .ح
  ھا على أساس منتظم. تقييم أداء لجنة المراجعة وأعضائ  .ط
وذلك بما تراه ضروريا  ،يحق للجنة المراجعة توكيل محام مستقل وغيرھم من المستشارين  .ي

 بمھامھا. للقيام



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٨٠ صفحة    
  

وضع إجراءات لالحتفاظ، وتلقي ومعالجة الشكاوى التي تتلقاھا الشركة بشأن المحاسبة،   .ك
إجراءات لتقديم المخاوف والضوابط المحاسبية الداخلية أو مسائل المراجعة، بما في ذلك 

 الشركة وغيرھا من المسائل المشكوك بھا.  بشأن المحاسبة أو التدقيق من قبل العاملين في
تكون لجنة المراجعة متاحة في جميع األوقات لتلقي االقتراحات واألسئلة أو توصيات من    .ل

 مراجعي الحسابات الخارجيين، المدقق الداخلي واإلدارة التنفيذية.

 ل لجنة المراجعة ھيك ٣٫٨

من ذوي  غيرھم أو المساھمينمن أعضاء  )٣( يجب ان يشكل مجلس اإلدارة لجنة المراجعة من عدد ٨٫١٫٣
 ىعل مستقل عضو بينھم من يكون أن علىومن غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين  ،)١(المعرفة المالية 

 .المالية المحاسبية بالشؤون مختص بينھم من وأن يكون األقل،

شروط العضوية والمؤھالت وشروط  به موضحاالعرض على الجمعية العمومية  عقبمر التكليف ويصدر ال
ينص امر التكليف بشكل صريح ومحدد على  أن يجب كما ومھامھم،الخبرة المتوفرة في أعضاء اللجنة 

  اختصاصات لجنة المراجعة ودورھا ومسئوليتھا وأھدافھا الرئيسية خالل فترة عملھا.

ة الجمعية العامة بالموافق تختصو ،االدارة مجلسيتم تعيين أعضاء "لجنة المراجعة" بناء على توصية من  ٢٫٣٫٨
ً  المراجعة لجنة تشكيلعلى  لجنة  تضم أن يجوز الو .الشأن ھذا في الصادرة واللوائح األنظمة ألحكام وفقا

  .اإلدارة مجلس رئيسالمراجعة في عضويتھا 

بناًء على إقتراح من مجلس اإلدارة قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة لمساھمين ل ،العامةتصدر الجمعية  ٣٫٣٫٨
   .ومدة عضويتھم وأسلوب وضوابط عمل اللجنة ومكافأت أعضائھا 

 أال تزيد فترة عضوية "لجنة المراجعة"يجب وقابله للتجديد لمره واحدة،  ثالث اعواملمدة  اللجنة عضو يعين ٤٫٣٫٨
أحد  عضو اللجنة عن مدة عضوية مجلس اإلدارة. كما يجب أن تنتھي عضوية عضو لجنة المراجعة إذا كان

ز ويجو ،عضوية المدة  بانتھاءية أو ستقالته الطوعلال وانتھت عضويته بالمجلس أعضاء مجلس اإلدارة
كما يحق لمجلس اإلدارة أن  يعين لمجلس اإلدارة إزالة عضو من أعضاء لجنة المراجعة بأغلبية األصوات. 

مؤقتاً عضو في لجنة المراجعة على أن يعرض ھذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لھا 
  إلقراره. 

ويجوز له الشركة،  في المراجعة لجنة في عضوية المستقليناإلدارة  أحد أعضاء مجلس بغي ان يشاركين ٥،٣،٨
غلبية أعضاء أمن بالتصويت اإليجابي  رئيسھا أو اختيار .اللجنةان يرأس اللجنة وفقا لقرار تشكيل وتكليف 

  لرئيسھا.إذا لم يتضمن قرار تشكيل اللجنة تعيينا  اللجنة

ينبغي على العضو عدم القيام بأي عمل فني أو إداري في الشركة حتى وان كانت ذات طبيعة استشارية.  ٦٫٣٫٨
  المراجعة. لجنة في يكون عضواً  أن الماضيتين السنتين خالل الحسابات مراجع لدى يعمل كان لمن يجوز الو

  على العضو أال يكون لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العمل أو العقود المبرمة لحساب الشركة. ٧٫٣٫٨

يجب على لجنة المراجعة تعيين سكرتير للجنة للحفاظ على سجالت اإلجراءات والقرارات، كما يمكن  ٨٫٣٫٨
ليس  السكرتيرة، إذا كان أن يكون واحدا من أعضاء اللجنة أو أن يكون من خارج مجلس اإلدار سكرتيرلل

 أي حقوق في التصويت. عضوا في اللجنة فليس له

                                                 
  بالمعرفة المالية القدرة على قراءة القوائم المالية واستيعابھا. يقصد )١(



 

 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٨١ صفحة    
  

 سكرتير اللجنة مسئول عن ما يلي: ٩٫٣٫٨

االحتفاظ بسجالت كاملة من اجتماعات اللجنة لغرض إصدار التقارير حول أداء اللجنة   .أ
 لمجلس اإلدارة.

 تعميم قرارات اللجنة إلى األطراف المعنية.  .ب
المعنية بشأن قرار اللجنة القانونية والتي تستلزم االمتثال واإلجراءات  التنسيق مع اإلدارات  .ج

 التنظيمية.
 إنشاء آلية لتتبع ومتابعة قرارات اللجنة.  .د
 تنفيذ أي مھام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بھا رئيس اللجنة أو أي من أعضائھا.  .ه

  

 مسؤوليات أعضاء لجنة المراجعة ٤٫٨

د لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالية في المناقشات. كما األعضاء بذل كل جھيجب على  ١٫٤٫٨
 يجب إبالغ الرئيس كتابيا في حالة غيابھم.

يجب على األعضاء الحفاظ على أسرار الشركة المكتسبة من خالل أداء واجباتھم، ويجب أال تنشر معلومات  ٢٫٤٫٨
سرية للمساھمين من الجمعية العامة أو إلى أي طرف آخر، في مثل ھذه الحاالت يجب أن يتم عزل العضو 

 حمل مسئولية األضرار المالية الناجمة.من منصبه ويت

 االستشارات. لجنة المراجعة عدم تنفيذ أي عمل تنفيذي في الشركة حتى عن طريق يجب على أعضاء  ٣٫٤٫٨

االستمرار في األداء الجيد في تنفيذ واجباتھم ومسؤولياتھم، ويجب تحديثھا في المجال  األعضاءيحب على  ٤٫٤٫٨
 الخاص بھا لصالح الشركة.

 عملھم.يجب على األعضاء أن يكونوا صادقين ومستقلين في أداء  ٥٫٤٫٨

 يجب على األعضاء عدم المشاركة في أي المھن التي يمكن أن تنتھك مدونة السلوك للشركة أو مبادئه. ٦٫٤٫٨

يجب على األعضاء أال يقبل أي المھن التي ھي عرضة إلى تضارب المصالح مع الشركة، وتلك التي قد  ٧٫٤٫٨
 بشكل موضوعي.تمنعھم من تنفيذ مھامھم 

بالكشف عن جميع العمليات الشخصية وطبيعتھا التي يتم تنفيذھا مع الشركة، وأي عالقة  األعضاء مطالبين ٨٫٤٫٨
  اإلدارة واإلدارة التنفيذية. شخصية مع مجلس

لواردة ا واللوائح لقواعد واألنظمةوا اللجنة لميثاق على أعضاء لجنة المراجعة االلتزام بأداء العمل وفقايجب  ٩٫٤٫٨
 معاييرعليھم االلتزام بذات الصلة، وكذا  للوائحمن األنظمة واا وغيرھوالسوق المالية نظام الشركات ب

واخالقيات العمل المسؤول قواعد السلوك واالخالق  /ميثاقمدونةباإلضافة المراجعة المحلية والدولية، 
  اليمامة للصناعات الحديدية.لشركة 

  

 أعمال لجنة المراجعة ٥٫٨

تعتمد جدول أعمال سنوي في االجتماع األول لكل سنة، وفي كل اجتماع يجب عليھا  يجب على اللجنة أن ١٫٥٫٨
االجتماع الذي يليه، كما يجب أن يحقق غالبية أعضاء "لجنة المراجعة" النصاب القانوني. يكون  موعد تحديد

عضاء يتم اتخاذ القرار عن اللجنة عند حضور أغلبية األو ،المراجعة" صوت واحدلكل عضو في "لجنة 
  الرئيس.معه صوت يرجح الجانب الذي في حالة تعادل األصوات ولالجتماع وبلوغ النصاب القانوني، 
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 ١٢٢ من ٨٢ صفحة    
  

 وكلما مالية،األقل خالل كل سنة على ) أشھر ثالثة( كل دورية بصفةيجب على "لجنة المراجعة" االجتماع  ٢٫٥٫٨
ما لم و.  الحسابات ومراجع الداخلي للمراجع ،أو عند طلب من قبل مجلس اإلدارة ذلك، إلى الحاجة دعت

أن يراعى في  ويجبأن تجتمع في مركز للشركة.  يوجه المجلس بخالف ذلك يتعين على "لجنة المراجعة"
 ة،اللجنقواعد تنظيمية لعمل ومھام  منحوكمة الشركات  الئحةتحديد اجتماعات لجنة المراجعة ما تقتضيه 

 وإبداء دارةاإل مجلس على عرضھا قبل والسنوية األولية المالية ئمالقوا دراسة تستوجب التي تلكبما في ذلك 
  .شأنھا في والتوصية الرأي

ولكن يجوز لغير العضو الحضور في حال  ،ال يحق ألحد غير أعضاء "لجنة المراجعة" حضور اجتماعاتھا ٣٫٥٫٨
  دعوة من قبل اللجنة. وجود

كما تعمم على كل األعضاء قبل موعد  ،يتم إعداد جدول األعمال لكل اجتماع من قبل رئيس لجنة المراجعة ٤٫٥٫٨
  االجتماع كل ما كان ذلك ممكنا. 

كما توثق جميع قرارات وتوصيات "لجنة المراجعة"  ،يتولى رئيس "لجنة المراجعة" كل اجتماعات اللجنة ٥٫٥٫٨
  .اللجنة سكرتيرتوقيعھا من قبل رئيس اللجنة وسجل خاص مخصص لھذا الشأن يتم  ضمن

على كل من رئيس وأعضاء لجنة المراجعة الحضور شخصيا خالل اجتماع اللجنة، كما وأنه ال تقبل تمثيل  ٦٫٥٫٨
  الرئيس أو أحد أعضاء اللجنة عبر أية وكالة.

  ءا على طلب أي اثنين من أعضائھا.يجب على "لجنة المراجعة" االجتماع وفقا لما يحدده رئيس اللجنة، أو بنا ٧٫٥٫٨

  يجب أن تتخذ قرارات "لجنة المراجعة" بأغلبية األصوات.  ٨٫٥٫٨

يجب على "لجنة المراجعة" تقديم تقرير موجز إلى مجلس اإلدارة يتضمن مالحظاتھا والتوصيات الھامة  ٩٫٥٫٨
  بشأن المسائل المعتبرة ضمن اجتماعات لجنة المراجعة. 

يجب على لجنة المراجعة و ،تماع "لجنة المراجعة" نافذا إال إذا حضر رئيس اللجنة وعضو ال يكون اج ١٠٫٥٫٨
االجتماع عند دعوة رئيس اللجنة أو أي عضوين من أعضاء اللجنة. عند إرسال دعوة حضور االجتماع 

أخرى  وأن تسلم يدويا أو ترسل إلى األعضاء إلكترونيا أو بأي طريقة ،يجب إرفاق مسودة جدول األعمال
ا كمو ء،) أيام على األقل من موعد انعقاد االجتماع إال في حال التنازل من قبل جميع األعضا٤قبل أربعة (

  أنه وفي حال غياب الرئيس تنتخب اللجنة رئيس بديل لالجتماع القائم.

ل أي عضو مجلس إدارة وليس من ضمن أعضاء "لجنة المراجعة" يمكنه أن يحضر بصفة مراقب، خال ١١٫٥٫٨
  أعمال اللجنة ما لم تكن أعمال تنفيذية/خاصة. 

 سكرتيرويتم دعوتھم من خالل  ،يمكن دعوة ممثلي اإلدارة لحضور أي أو كل اجتماعات "لجنة المراجعة" ١٢٫٥٫٨
 بتوجيه من رئيس اللجنة. المجلس

في حالة الطوارئ أو في حاالت خارجة عن إرادة اللجنة حيث ال يمكن أن تعقد فيھا "لجنة المراجعة"  ١٣٫٥٫٨
  اجتماعھا، يمكن للجنة المراجعة اتخاذ قراراتھا عن طريق التداول.

على "لجنة المراجعة" االحتفاظ ومسك سجل تدون فيھا المالحظات والتوصيات التي أقرت من خالل  يجب ١٤٫٥٫٨
  جلسات اجتماعاتھا وتقديم تقرير بشأنھا إلى مجلس اإلدارة.

أداء دورھا الرقابي، فإن "لجنة المراجعة" مخولة للتحقيق في أي أمر تم التوجيه به مع إمكانية  خالل ١٥٫٥٫٨
وموظفي الشركة مع الصالحية لطلب  والسجالت والمرافقإلى جميع الدفاتر والقوائم،  الوصول الكامل

مصاريف أخرى لھذا الغرض  وتحمل أيمراجعي الحسابات أو المستشارين،  نخارجية، مأي مشورة 
ويتم دفعھا على نفقة الشركة. كما يجوز للجنة طلب أي مسئول تنفيذي أو موظف في الشركة أو من 
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 ١٢٢ من ٨٣ صفحة    
  

الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي عضو  ومدققي حساباتو طلب المحامي القانوني للشركة، فروعھا، أ
  من أعضاء اللجنة. 

يجب على "لجنة المراجعة" تقييم أدائھا سنويا، ويجب تقديم تقرير بالنتائج إلى مجلس اإلدارة، ويتضمن  ١٦٫٥٫٨
  اللجنة. أداء والتزام كل عضو اتجاه أنشطة التقييم

  يتم توثيق اجتماعات اللجنة على النحو التالي: ١٧٫٥٫٨

تحديد تاريخ ومكان االجتماع، وأسماء الحضور والغائبين وملخص المناقشات التي جرت   .أ
 االجتماع وقراراتھم والتوصيات ذات الصلة يجب أن تسجل.في 

) أيام عمل بعد كل ٧يجب إعداد مسودة للمحضر من قبل سكرتير اللجنة خالل سبعة (  .ب
، ويتم إرسالھا إلى جميع أعضاء اللجنة للمراجعة، وتقدم التعليقات من قبل أعضاء اجتماع

 اللجنة خالل أسبوع من تاريخ استالم المسودة.
على تعليقات األعضاء ويرسل المرفقة مع ھذه التعليقات  المحضر بناءسكرتير اللجنة يعدل   .ج

 إلى الرئيس.
لتوصيات الرئيس ويرسله إلى أعضاء اللجنة يعد سكرتير اللجنة المحضر النھائي وفقا   .د

 موقعة من قبل الرئيس والسكرتير.
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في   .ه

 ملف خاص.
 

 اللجنة ضاتيوتعو مكافأت ٦٫٨

  يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة التعويضات أدناه: ١٫٦٫٨

 بدل حضور لكل اجتماع.  .أ
 السنوي.التعويض   .ب

يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة الرسمي أن يدفع لھم جميع النفقات التي تكبدوھا  ٢٫٦٫٨
على أن تكون ھذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير األعمال مثل السفر  لحضور االجتماع،

 خصيصا ألغراض العمل.اإلقامة وغيرھا من النفقات التي تكبدھا ، وأماكن والوجبات

على مجلس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير المقدمة والمكافآت والمدفوعات األخرى  ٣٫٦٫٨
  لى أعضاء اللجنة.التي أدخلت ع

  السلطة  ٧٫٨

تقديم اجعة بللجنة المراجعة دور في استعراض وتقديم المشورة دون اتخاذ أي قرارات عملية، تقوم لجنة المر ١٫٧٫٨
 .نھج بناء وتقديم الدعم والمناھج االستشارية وجودبراھين على 

 :لتحقيق األھداف يأذن للجنة المراجعة القيام بالمھام التالية ٢٫٧٫٨

القيام بأداء الواجبات والمھام المحددة والمنصوص عليھا في الميثاق وذلك بناء على   .أ
 .ي من نشاطات الشركةتوجيھات وموافقة مجلس اإلدارة، للتحقيق في أ

دعوة مراقب الحسابات للحصول على معلومات وتوضيحات الخاصة بشؤون مراجعة   .ب
دون وضع قيود إلدارة الشركة والموظفين على جميع المستويات للوصول حسابات الشركة 
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 ١٢٢ من ٨٤ صفحة    
  

إلى التقارير أو المعلومات الخاصة بالشؤون المالية للشركة، ما يراه ضروريا من الوفاء 
 ھا.بمسؤوليات

يجب الوصول إلى استنتاجات وتوصيات قبل اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لمجلس اإلدارة   .ج
وعدم إصدار أي توجيھات إلدارة الشركة في ھذا الصدد ويقوم مجلس اإلدارة إما بقبول 
وتنفيذ التوصيات أو المشورة المقدمة من قبل لجنة المراجعة أو تقديم المشورة للجنة 

 افات في اقتراحات اللجنة. المراجعة لوجود انحر

يوما  ١٥مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد، وفى حالة مرور من طلب أن تيجوز للجنة المراجعة  ٣٫٧٫٨
  لالنعقاد. العادية العامة الجمعية دعوة المختصة الجھة من بقرار يجوز هعلى الطلب دون تنفيذ

  المراجعة الداخليةوحدة/إدارة مع عالقة لجنة المراجعة  ٨٫٨

 أصحاب يتبعھا أو إجراءات سياسات من يلزم ما وضع المراجعة لجنة اقتراح على بناء اإلدارة مجلس لىع ١٫٨٫٨
  الشركة. في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى في المراجعة لجنة وعلية اخذ رأي شكواھم، تقديم في المصالح

/إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والتي بدورھا تلتزم وحدة أداء بمتابعة تقومعلى لجنة المراجعة ان  يجب ٢٫٨٫٨
  األخيرة برفع تقارير دورية ربع سنوي للجنة المراجعة. 

لجنة المراجعة بصورة أساسية اعتماد خطة المراجعة السنوية الصادرة من وحدة/إدارة المراجعة  تولى ٣٫٨٫٨
تقارير وحدة/إدارة المراجعة الداخلية الدورية، باإلضافة لتقرير مراجعة  اللجنة على يتعين كماالداخلية، 

  الوحدة/ اإلدارة السنوي الصادر مقارن بخطة المراجعة. 

  المراجعةلجنة  تقرير ٩٫٨

 مراجع الحسابات، يقدمھا التي والملحوظات والتقارير للشركة المالية القوائم في النظرب المراجعة لجنة تقوم ١٫٩٫٨
 الرقابة كفاية نظام مدى شان في رأيھا عن تقرير إعداد كذلك وعليھا وجدت، إن حيالھا مرئياتھا وإبداء
   .اختصاصھا نطاق في تدخل أخرى أعمال من به قامت وعما الشركة في الداخلية

ً  يودع أن اإلدارة على مجلس ينبغي ٢٫٩٫٨  قبل الرئيس الشركة مركز فيالمراجعة  لجنةقريرت من كافية نسخا
   .منه بنسخة المساھمين من رغبي من كل لتزويد األقل؛ على أيام بعشرة العامة انعقاد الجمعية موعد

 المساھمين إحاطة العامة الجمعية أعمال جدول يتضمنأن  علىأن يحرص مجلس اإلدارة  يتعين ٣٫٩٫٨
  .االجتماع خالل لمساھمينواتاحته ل ومناقشتهالمراجعة  لجنة تقرير بالموضوعات وتالوة

 وزارة من بكل ايداعھا الواجب المستندات ضمن المراجعة لجنة تقرير من صورة إيداع اإلدارة مجلسعلى  ٤٫٩٫٨
من مواقفه الجمعية العامة على القوائم  الفترة النظاميةخالل  السعودى المال سوق وھيئة واالستثمار التجارة
  .المالية

  والمجلس المراجعة لجنة بين أليه حل التعارض ١٠٫٨

 األخذ رفض المجلس إذا أو اإلدارة، مجلس وقرارات المراجعة لجنة توصيات بين تعارض حدث إذا ١٫١٠٫٨
 المراجع تعيين أو أدائه وتقييم وتحديد أتعابه وعزله الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن اللجنة بتوصية
  .بھا أخذه عدم وسبب ومبرراتھا، اللجنة اإلدارة توصية مجلس تقرير تضمين فيجب الداخلي،
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 شركة اليمامة للصناعات الحديدية

 ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت

  النسخة الرابعة م ١٦/٠١/٢٠١٧  تاريخ اإلصدار: 
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 ١٢٢ من ٨٦ الصفحة
 

  لجنة الترشيحات والمكافآت ميثاق ٩

  

  :الميثاق وحدود ماھية: تمھيد

   :االصدار ھذا ماھية - والً أ

تفعيل دور المجلس   )المكافآت"  الترشيحات ("لجنة ميثاقللصناعات الحديدية من متابعة تعديل  اليمامةتھدف شركة 
التي تلعب دور والمكافآت  الترشيحات جنةلفي رقابة اإلدارة التنفيذية من خالل لجان المجلس المتخصصة ومنھا 

رئيسي في تفعيل الرقابة على الشركة بشكل عام، وخفض درجة المخاطر والتي تتعرض لھا ولحسن األداء 
 المكافآت الترشيحاتلجنة لواالستمرارية في االعمال واالستدامة على المدى البعيد. وضمان تحقيق الوظيفة الرئيسية 

 اإلدارة مجلس أعضاء مكافآتو وتقييم تعينل واضحة اتسياسمن خالل إمداده ب هدعم مجلس اإلدارة بكامل تشكيل كذاو
ورفع  الحالمص تعارض من والتحققلمدونة/ميثاق قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول متابعة االمتثال  و

  .هالتوصيات مع عدم اتخاذ قرارات نيابة عن

للصناعات الحديدية كجزء من دليل/الئحة حوكمة شركة  اليمامةلشركة  المكافآت الترشيحاتلجنة  ميثاقتم اصدار  وقد
نطاق مسئوليات اللجنة  المكافآت الترشيحات لجنة ميثاقحيث يصف  المختلفة، وتعديالته الحديدية للصناعات اليمامة

ذلك لرفع مصداقية وكفاءة وفعالية أعمالھا وأنشطتھا وتعزيز مكانتھا والمحافظة على وكيفية قيامھا بتنفيذ مسئوليتھا. و
 فصاحاالخطوة ايجابية ومتقدمة لتطبيق الحوكمة الرشيدة مما يعزز  الميثاقھذا ويعتبر  االعمال،سمعتھا في قطاع 

 ومحاربة الفساد اإلداري. والمساءلة،وتعزيز قواعد العدالة  ،الشفافية و

لموافقة الجمعية العامة غير العادية (السابعة)  ايماءً الصادر  المكافآت الترشيحات لجنةلميثاق  تعديال اإلصدار ذاھ ويعد
المعد من قبل مجلس اإلدارة والصادر بتاريخ وھـ ٧/٦/١٤٣٥لشركة اليمامة للصناعات الحديدية بتاريخ 

  ).الرابعة النسخةم ١٦/٠١/٢٠١٧ بتاريخ الرابع(اإلصدار  اسم يحملو ،م ٣٠/١٠/٢٠١٣

الئحة  صدور وخاصةالتي طرأت على األنظمة واللوائح المختلفة  للتغيراتوفقا  الميثاق ھذا تعديالت اجراءوقد تم 
 ھـ ١٦/٥/١٤٣٨بتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨ رقم القرار المالية بموجب السوق ھيئة مجلس عن الصادرةحوكمة الشركات 

 وفى. ھـ ٢٨/١/١٤٣٧بتاريخ  ٣رقم م/ الملكيھـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم  ١٣/٢/٢٠١٧ الموافق
المراجعة في جعل مواثيقھا وثائق فعاله، واستخدامھا  نهھذا الشأن بغرض مساعدة لج فيضوء أفضل الممارسات 

  شاد.إلدارة جدول األعمال، والمراد من ھذه اإلدارة أن تكون نموذجاً لالستر
  

 ً   : الميثاقحدود ونطاق - ثانيا

نظام الشركات بللقواعد واألنظمة واللوائح الواردة كجزء مكمال  المكافآت الترشيحات لجنةلجنة  لميثاقيجب ان ينظر 
ة/ميثاق لمدون باإلضافةمعايير المحلية والدولية، الذات الصلة، وكذا  للوائحمن األنظمة وا االسوق المالية وغيرھ وھيئة

   اليمامة للصناعات الحديدية.لشركة قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول 

  

  

 الجمعيةباجتماع  الحديدية للصناعات اليمامةلشركة  المكافآت الترشيحات لجنة ميثاقمن  الرابعة النسخةاعتماد  تم
 م٢٠١٧/ ٠٤/ ١٦ الموافق  ھـ١٤٣٨/ ٠٧ /١٩بتاريخ لشركة اليمامة للصناعات الحديدية  العادية غير العامة
  به من تاريخه . ويعمل



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٨٧ الصفحة
 

  
 بناءجمعية المساھمين العامة  اجتماع وعقب مجلس اإلدارة من بقرار  )المكافآت"  الترشيحات ("لجنة تشكل
تعيين و  مھاموإجراءات عمل،  و ضوابط،وقواعد  بإعتمادجمعية المساھمين  تقومل المجلس،توصية من  على

   .تعيينھممكافآتھم، ومدة و اللجنة،أعضاء 
لجنة الترشيحات والمكافآت والنظام األساسي للشركة تحديد شكل  منيجب على المجلس وبناء على توصية و

ومبلغ التعويض لألعضاء واعتمادھا في اجتماع الجمعية العمومية، كما تقوم اللجنة بإجراء مراجعة سنوية 
  لتعويضات األعضاء.

 

 الغرض ١٫٩

الغرض األساسي من لجنة الترشيحات والمكافآت ("لجنة") مجلس اإلدارة ("مجلس") اليمامة للصناعات  ١٫١٫٩
  لمساعدة المجلس في: ھيالحديدية ("شركة") 

 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس في للعضوية واضحة ومعايير سياسات اقتراح  .أ
 اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة مجلس لعضوية المطلوبة والمؤھالت للقدرات وصف إعداد  .ب

 .التنفيذية
 واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي توصيف وضع .ح  .ج

 .التنفيذية اإلدارة وأعضاء المستقلين
 كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع .ط  .د

 .التنفيذيين
 .اإلدارة مجلس ألعمال تخصيصه العضو على يجب لذيا الوقت تحديد .  .ه
تحديد األفراد المؤھلين ليصبحوا أعضاء في مجلس اإلدارة، وتوصية المجلس باألعضاء   .و

 .المرشحين باالجتماع السنوي المقبل لجمعية المساھمين العامة
 توصية مجلس اإلدارة باألعضاء المرشحين لكل لجنة من المجلس.  .ز
 اإلدارة مجلس لعضوية المناسبة المھارات من الالزمة لالحتياجات السنوية المراجعة  .ح

 .التنفيذية اإلدارة ووظائف
 إذا مصالح تعارض أي وجود وعدم المستقلين، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التأكد .ز  .ط

 .أخرى شركة إدارة مجلس عضوية يشغل العضو كان
  . العمومية الجمعية من اعتمادھا المجلس وعلى واعضاءه المجلس لتقييم واضحةاليه  اعداد  .ي
 .والمدراء التنفيذيين اإلشراف على تقييم المجلس  .ك
 .اإلشراف على جميع المسائل المتعلقة بالرئيس التنفيذي ومسئول التعويضات  .ل
 مراجعة خطط خالفة المجلس.  .م
 مع يتفق بما لمعالجتھا الحلول واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد  .ن

 .الشركة مصلحة
 واإلدارة المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء لمكافآت واضحة سياسة إعداد  .س

 على العامة، الجمعية من العتمادھا تمھيداً  فيھا للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعھا التنفيذية،
 .تنفيذھا من والتحقق عنھا، باألداء، واإلفصاح ترتبط معايير اتباع السياسة تلك في يراعى أن

 لجنة– عدا عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس التوصية  .ع
ً  بالشركة التنفيذيين وكبار المراجعة   .المعتمدة للسياسة وفقا

 التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة المكافآت عن مفصل سنوي تقرير إعداد  .ف
ً  مزايا، أو منافع أو مبالغ كانت سواء  التقرير ھذا يعرض أن على ومسماھا، طبيعتھا كانت أيا
 .بشأنه الرأي وإبداء لمناقشته للشركة العامة الجمعية على

 .منھا المتوخاة األھداف تحقيق في فعاليتھا مدى وتقييم المكافآت، لسياسة الدورية المراجعة  .ص
 تقييم أداء المجلس في:  .ق



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٨٨ الصفحة
 

  التنفيذيين وسياسات التحفيزأجور المدراء 
 إجماليات أجور اإلدارة العليا 
  التوظيف في اليمامة للصناعات الحديدية، تمديد العقود، وسياسات إنھاء العقود لإلدارة

  العليا       
  أنظمة الحوافز 
 ترتيبات التقاعد 
 المدراء أةأطر مكاف 

 وما الشركة بموارد المباشر التواصل من والمكافآت الترشيحات لجنة تتمكن أن يجب ،من خالل مھامھا ٢٫١٫٩
  .اإلدارة مع فعالة عمل عالقات على حفاظ من ذلك يتطلب

 : ھاؤأعضا وتعين واختيار اللجنة ھيكل ٢٫٩

 من أو المساھمين من سواء التنفيذيين، اإلدارة مجلس أعضاء غير من أعضاء ثالثة منتتكون اللجنة من  ١٫٢٫٩
أعضاء المجلس  اختيار سياسةل وفقا اختيارھم ويتم .األقل على مستقل عضو بينھم من يكون أن على غيرھم

  .واللجان الموضحة بھذا الميثاق 

حات الترشيلجنة  اءأعض إختيار قواعد اإلدارة مجلس من إقتراح على بناءً لمساھمين ل ،الجمعية العامة تصدر ٢٫٢٫٩
ان يشارك رئيس  ويجوز ومدة عضويتھم وأسلوب وضوابط عمل اللجنة ومكافأت أعضائھا . والمكافآت

  رئاسته لھا . حذر مراعاه معالمجلس فى عضوية اللجنة 

ال أيجب وقابله للتجديد لمره واحدة،  اعوام ثالثلمدة يعين كل من رئيس وأعضاء اللجنة من قبل المجلس  ٣٫٢٫٩
المادة السادسة والستون يحات والمكافآت " عن مدة عضوية مجلس اإلدارة. تزيد فترة عضوية " لجنة الترش

: إجراءات الترشيح أ) عل  لجية الترشيحات عيد ترشيح أعضاء مجل  اإلدارة مراعاة ما ورد في ھذه الالئحة 
لذين شروط وأحكام، وما تقرره الھيئة من متطلبات.  ب) يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجل  اإلدارة ا من 

. المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار ٢ ُتطرح أسماؤھم أمام الجمعية العامة عدد 
من بين المرشحين المادة السابعة والستون :اجتماعات لجية الترشيحات تجتمع لجية الترشيحات بصفة دورية 

ة الثامية والستون :نشر إعالن الترشح عل  الشركة كل (سية) عل  األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. الماد
نشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددھا 
الھيئة؛ وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجل    عل  أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة 

  يخ اإلعالن. ،اإلدارة المادة التاسعة والستون :حق المساھم في الترشحشھر عل  األقل من تار

 الشركة، في لجنة الترشيحات والمكافآتفي عضوية  المستقليناإلدارة  بغي ان يشارك أحد أعضاء مجلسين ٤٫٢٫٩
 من رئيسھال اللجنةأو اختيار  .ھاوفقا لقرار تشكيل وتكليف األعضاء المستقلينأحد  يرأس اللجنة ان يجب كما

ينا إذا لم يتضمن قرار تشكيل اللجنة تعي أغلبية أعضاء اللجنةمن بالتصويت اإليجابي  األعضاء المستقلين
  لرئيسھا .

يجب أال تزيد فترة عضوية "لجنة الترشيحات والمكافآت" عن مدة عضوية مجلس اإلدارة. كما يجب أن تنتھي  ٥٫٢٫٩
ا كان أحد أعضاء مجلس اإلدارة، في حال انتھاء مدة عضويته عضوية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، إذ

وغير عضو مجلس اإلدارة  ،في المجلس أو استقالته الطوعية من عضوية " لجنة الترشيحات والمكافآت"
تنتھي عضويته عن طريق االستقالة الوظيفية أو في نھاية مدة عضوية اللجنة ويجوز لمجلس اإلدارة إزالة 

  عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بأغلبية األصوات. 

 : مسؤوليات ومھام اللجنة ٣٫٩

 دليلك تستخدم المھام ھذه أن كما. وظيفتھا أداء في للجنة ومشتركة متكررة أنشطة تكون أن يجب التالية المھام ١٫٣٫٩
  .معينة ظروف تحت تتبعه ال قد الشركة بأن التنويه مع



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٨٩ الصفحة
 

 مسؤوليات التعيين: ٢٫٣٫٩

ً  المجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة لمجلس التوصية  .أ  مع مدةالمعت والمعايير للسياسات وفقا
  .واألمانة بالشرف مخلة بجريمة إدانته سبق شخص أي ترشيح عدم مراعاة

المراجعة السنوية للمھارات المطلوبة والمناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف   .ب
للقدرات والكفاءات المطلوبة لمثل ھذه العضوية، بما في ذلك الوقت المطلوب لممارسة أنشطة 

 المجلس.
ء كل لجنة المجلس وتوصية مجلس اإلدارة للموافقة على أعضا ھيكل بمراجعةتقوم اللجنة   .ج

 .والتغييرات التي يمكن إجراؤھا
تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لشغل وظائف   .د

المدراء التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس، واإلشراف على وضع الخطط لخالفة المسئول 
 التنفيذي.

 .جددتقوم اللجنة بمتابعة البرامج التوجيھية لألعضاء ال  .ه
تقوم اللجنة بتطوير وتوصية المجلس للموافقة على عملية التقييم الذاتي السنوي للمجلس،   .و

 وتتولى اإلشراف على التقييم الذاتي السنوي للمجلس.
تقوم اللجنة بمساعدة المجلس بشكل سنوي في تحديد امتثال كل عضو ومدير تنفيذي مع قواعد   .ز

  بالغ إلى المجلس عن أي انتھاكات للوائح.ولوائح السلوك واألخالق للشركة ويجب اإل
مراجعة ھيكلية كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بما يتضمن الحجم والمكافآت   .ح

  المغايرات المناسبة بھذا الشأن. بتوصية كماوالمھارات والمعرفة والخبرة 
ة حتحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والتوصية بالحلول التي تتوافق مع مصل  .ط

  الشركة.
مستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح العضاء األ يةاستقالل من سنوي بشكلالتأكد   .ي

  في حالة عمل أحد أعضاء المجلس عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى.

  :والمكافآت التعويضات تحديدمسؤوليات  ٣٫٣٫٩

سياسات واضحة بشأن تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين  وضع  .أ
 معايير عم يتناسب بما) األعمال وحدات رؤساءالتنفيذيين (الرئيس التنفيذي، الرئيس المالي و

 األداء عند وضع ھذه السياسات. 
على  يجب تتحمل اللجنة المسئولية المباشرة للتوصية على شكل ومبالغ مكافآت األعضاء،  .ب

اللجنة أن تسعى إلى جذب وتحفيز، واالحتفاظ باألعضاء ذوي االستقامة العالية والقدرات 
 المتفوقة في التركيز لتحسين قيمة أسھم الشركاء على المدى البعيد.

يجب على اللجنة مراجعة وتوصية المجلس على مستوى المكافآت للموظفين التنفيذيين، بما   .ج
 تعراض واقتراح خطة المكافآت للموظفين.في ذلك الرئيس، وكذلك اس

ام بما تراه ضروريا للقي والمكافآت التعويضاتتعيين استشاريين لتحديد  يمكنھااللجنة   .د
 لموافقة على الرسوم ذات الصلة.ا عن المسؤولة وتكون، ابأعمالھ

نة جالتوصية لمجلس اإلدارة لتعيين أعضاء المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، والل  .ه
تكفل بعدم ترشيح أي شخص قد أدين من قبل في أي جريمة مخلة بالشرف أو األمانة لھذه 

 العضوية. 
 يجب على اللجنة القيام بأنشطة أخرى يتم إسنادھا من المجلس من وقت آلخر.  .و
يجب على اللجنة استعراض وتقييم مدى كفاية ھذا الميثاق سنويا والتوصية بأي تغييرات   .ز

 المجلس للموافقة عليه.مقترحة على 



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٩٠ الصفحة
 

قد تتكون ھذه األجور من الراتب المحدد، أو نسبة معينة من و ،تحديد طريقة مكافأة األعضاء  .ح
األرباح، أو من مزيج من اثنين أو أكثر من ھذه الفوائد.، ومع ذلك، تلك المكافأة تمثل نسبة 

افية بعد خصم من األرباح الص ٪ ١٠مئوية معينة من أرباح الشركة، ويجب أال تتجاوز 
المصاريف واالستھالك، وھذه االحتياطيات على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية وفقا 

من رأس  ٪ ٥ألحكام ھذا القانون أو الالئحة الداخلية للشركة، وبعد توزيع أرباح ال تقل عن 
وة وعال .مال الشركة على المساھمين كما وأن وأي انتھاك لتحديد األجور يعد الغي وباطل

 عضولایر سعودي في السنة لكل  ٥٠٠،٠٠٠على ذلك، يجب ان ال تتجاوز ھذه المخصصات 
 .إدارة مجلس

يقوم مجلس اإلدارة برفع تقريره إلى الجمعية العادية في االجتماع العادي حيث يجب أن   .ط
تتضمن بيان شامل عن جميع المبالغ التي تلقتھا اإلدارة خالل السنة المالية بشكل مكافآت، 

ھم في األرباح، رسوم الحضور، مصروفات، وغيرھا من الفوائد، فضال عن المبالغ التي س
تلقاھا كل من المدراء بصفتھم مسئولين أو مدراء تنفيذيين للشركة، أو في إطار الخدمات 

 التقنية واإلدارية واالستشارية.
ما األعضاء األعضاء من ھم من موظفي الشركة ال تتم مكافآتھم عن خدماتھم كأعضاء، وأ  .ي

من ھم ليسوا بموظفي الشركة ال يتم تضمينھم في أي تنسيقات استشارية للشركة دون الحصول 
على موافقة مسبقة من لجنة الترشيحات والمكافآت. كما ال يجوز لألعضاء الذين يعملون في" 
لجنة المراجعة" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحصول على تعويضات عن توفير خدمات 

شارية محاسبية، قانونية، استثمارية أو مالية للشركة.  كذلك يتعين على الشركة أال تساھم است
 في المنظمات الخيرية التي ينتمي إليھا العضو.

يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تكون مسؤولة عن تقييم وتوصية مستوى التعويض   .ك
للموافقة  تقرير التعويض السنوي للمجلس للموظفين التنفيذيين، بما فيھم الرئيس، وتقدم اللجنة

 عليه.

 اللجنة عمل ضوابط ٤٫٩

 يجب أن تجتمع اللجنة في األوقات التي يحددھا رئيسھا، أو بناء على طلب أي اثنين من أعضائھا.  ١٫٤٫٩

بما ،  ذلك إلى الحاجة دعت وكلما األقل، على أشھر) كل (ستة دورية بصفة المكافآت لجنة تجتمعيجب أن  ٢٫٤٫٩
  .وتوصياتھا مناقشاتھا تتضمن محاضر اجتماعات إعداد ويجب ،الدورية  بأعمالھا قيامھا فاغليةيضمن لھا 

ال يحق ألحد غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتھا، ولكن يجوز لغير العضو الحضور في حال وجود دعوة  ٣٫٤٫٩
  من اللجنة. 

اللجنة وتعميمھا على كل األعضاء قبل موعد االجتماع متى  يتم إعداد جدول أعمال كل اجتماع من قبل رئيس ٤٫٤٫٩
ما كان ذلك ممكنا، تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسھا أو أي عضوين. كما تكون الدعوة مصحوبة 
بجدول أعمال االجتماع وتسلم باليد أو ترسل إلى األعضاء إلكترونيا أو بأي طريقة أخرى في فترة ال تقل 

) يوما قبل تاريخ االجتماع إال إذا تغيرت بالتراضي من جميع األعضاء، وفي حال ١٥عن خمسة عشر (
 غياب الرئيس، تنتخب اللجنة رئيس لرئاسة ذلك االجتماع.

  الرئيس يتولى الرئاسة عند حضوره في جميع اجتماعات اللجنة. ٥٫٤٫٩

م كل عضو في اللجنة صوت واحد. يتل يكونو ،النصاب القانوني يتكون من الغالبية العظمى ألعضاء المجلس ٦٫٤٫٩
 عادلت حالة وفي ،اتخاذ القرار عن اللجنة عند حضور أغلبية األعضاء لالجتماع وبلوغ النصاب القانوني

 . التعادل كسارة الرئيس صوت يكون األصوات



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٩١ الصفحة
 

قرير تقديم تسجل توثق فيھا النقاط األساسية والتي نوقشت ضمن جلساتھا حيث  امساكيجب على اللجنة  ٧٫٤٫٩
  بشأنھا إلى المجلس. 

  يتم توثيق اجتماعات اللجنة على النحو التالي: ٨٫٤٫٩

تحديد تاريخ ومكان االجتماع، وأسماء الحضور والغائبين وملخص المناقشات التي جرت في   .أ
 االجتماع وقراراتھم والتوصيات ذات الصلة يجب أن تسجل.

) أيام عمل بعد كل اجتماع، ٧اللجنة خالل سبعة (يجب إعداد مسودة للمحضر من قبل سكرتير   .ب
ويتم إرسالھا إلى جميع أعضاء اللجنة للمراجعة، وتقدم التعليقات من قبل أعضاء اللجنة خالل 

 أسبوع من تاريخ استالم المسودة.
على تعليقات األعضاء ويرسل المرفقة مع ھذه التعليقات  المحضر بناءسكرتير اللجنة يعدل   .ج

 إلى الرئيس.
يعد سكرتير اللجنة المحضر النھائي وفقا لتوصيات الرئيس ويرسله إلى أعضاء اللجنة موقعة   .د

 من قبل الرئيس والسكرتير.
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في   .ه

 ملف خاص.

انتباھه إليھا مع إمكانية الوصول الكامل إلى  في أداء الدور الرقابي، اللجنة مخولة للتحقيق في أي أمر يوجه ٩٫٤٫٩
 نخارجية، مجميع البيانات والقوائم، والمرافق والسجالت وموظفي الشركة مع الصالحية لطلب أي مشورة 

مصاريف أخرى لھذا الغرض ويتم دفعھا على نفقة الشركة.  وتحمل أيمراجعي الحسابات أو المستشارين، 
طلب المحامي القانوني  فروعھا، أوتنفيذي أو موظف في الشركة أو من كما يجوز للجنة طلب أي مسئول 

  للشركة، ومدققي حسابات الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة.

يجب على اللجنة أن تقيم أدائھا سنويا، ويجب تقديم تقرير النتائج إلى المجلس. كما يتضمن التقييم أداء والتزام 
  أنشطة اللجنة.كل عضو اتجاه 

المطلوبة واضحا للمرشحين لشغل  والمؤھالت للقدرات وصف إعداد المكافآت الترشيحات لجنةيجب على  ١٠٫٤٫٩
 لھم، وايضاح وظيفي توصيف التنفيذية، وعليھا وضع اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة مجلس عضوية

 .التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز لشغل الخاصة اإلجراءات

الئحة حوكمة الشركات  في ورد ما مراعاة اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح عند الترشيحات لجنة على يجب ١١٫٤٫٩
 .متطلبات من المختصة الجھات تقرره وما وأحكام، شروط من بالسوق المالية

 والمسؤوليات المنوطة المھام عن خاصه اإلدارة اجتياز أى برنامج مجلس لعضوية على المرشح تعيني ١٢٫٤٫٩
ً  المجلس بأعضاء   .الصلة ذات واللوائح لألنظمة وفقا

ً  اإلدارة مجلس لعضوية غيره أو ترشيح نفسه في الشركة في مساھم كل يحق ١٣٫٤٫٩ لذلك  ألحكام المنظمهل وفقا
  .وفقا للنظام

 كانت إذا السوق المالية موقع وفي للشركة اإللكتروني الموقع في إعالن نشر الترشيحات لجنة على ينبغى ١٤٫٤٫٩
 الترشح في الراغبين لدعوة األشخاص وذلك المختصة، الجھة تحددھا أخرى وسيلة أية وفي بھا مدرجة
ً  باب يظل أن على اإلدارة، مجلس لعضوية   .اإلعالن تاريخ من أسبوعين لمدة الترشيح مفتوحا

 أعضاء المجلس واللجان  اختيار سياسة ٥٫٩

العوامل التي يجب أخذھا في االعتبار من قبل لجنة الترشيح والمكافآت والمجلس خالل استعراضه يجب أن تشمل 
  ما يلي: والخبرات المطلوبة االعمالحجم وما يتضمن والمھارات والمعرفة  للمرشحين المحتملين



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٩٢ الصفحة
 

  

إذا كان المرشح قد أبدى سلوك يشير إلى التزامه بأعلى المعايير األخالقية والقيم ذات الصلة   .أ
 بھا. 

إذا كان المرشح لديه خبرة واسعة في األعمال أو المنظمات الحكومية أو غير الربحية أو لديه   .ب
س لخبرة مھنية تشير إلى قدرة المرشح على تقديم مساھمة كبيرة وفورية في مناقشات المج

 واتخاذ القرار في مجموعة من القضايا المعقدة.
إذا كان المرشح لديه مھارات خاصة وخبرة وخلفية والتي من شأنھا أن تضيف إلى وتكمل   .ج

 مجموعة من الخبرات والمھارات والخلفيات ألعضاء مجلس اإلدارة القائمين.
حكام الھامة والحساسة إذا كان المرشح ناجحا في مجال عمله والذي يظھر قدرته على اتخاذ األ  .د

  بناء على طلب المجلس. 
إذا كان المرشح سيتولى مراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشئون المساھمين وأصحاب   .ه

  المصلحة اآلخرين على نحو فعال ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى قرارات.
ضو مجلس إذا كان المرشح قادرا على تخصيص وقت كاف والقدرة على أداء مھامه كع  .و

 إدارة.

ھذا وينطوي تطبيق ھذه العوامل على ممارسة إصدار القرارات والتي ال يمكن قياسھا بأي 
  .شكل من األشكال الحسابية أو الروتينية

  المجلس  لعضويةإجراءات الترشيح   ٦٫٩

 اللوائحفي  هردااإلدارة مراعاة  االحكام والشروط الو سلجية الترشيحات عيد ترشيح أعضاء مجل  ىعل ١٫٦٫٩
  المالية من متطلبات فى ھذا الشأن .   السوقالمنظمة ، وما تقرره ھيئة  واالنظمة

المقاعد  اإلدارة الذين ُتطرح أسماؤھم أمام الجمعية العامة عدد  سيجب أن يفوق عدد المرشحين لمجل ٢٫٦٫٩
  .المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين المرشحين 

الشركة نشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة  ىعل ٣٫٦٫٩
أن يظل باب  ىعل سمجلالأخرى تحددھا الھيئة؛ وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية 

  .األقل من تاريخ اإلعالن.  ىمدة شھر عللالترشح مفتوحاً 

 فقاً ألحكام نظام الشركاتاإلدارة و سأو غيره لعضوية مجل همساھم في الشركة في ترشيح نفسكل لبحق و
 التيفيذية.  هولوائح

 المكافآت ياسةس ٧٫٩

 :يلي ما المكافآت سياسة في يراعى أن يجب النظام، بأحكام إخالل دون ١٫٧٫٩

 .وأھدافھا الشركة استراتيجية مع انسجامھا .أ

 الشركة إنجاح على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث بغرض المكافآت تقدم أن .ب
 .الطويل المدى على باألداء المكافآت من المتغير الجزء تربط كأن الطويل، المدى على وتنميتھا

 بشاغلھا، المنوطة والمسؤوليات والمھام الوظيفة، مستوى على بناء المكافآت تحدد أن .ج
 .األداء ومستوى والمھارات، العملية، والخبرات العلمية، والمؤھالت
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 ١٢٢ من ٩٣ الصفحة
 

 .الشركة لدى المخاطر ودرجة وطبيعة حجم مع انسجامھا .د

 التأثيرات من الحذر مع المكافآت، تحديد في األخرى الشركات ممارسات االعتبار في األخذ .ه
 .والتعويضات للمكافآت مبررة غير ارتفاعات إحداث في المقارنات لھذه السلبية

 .فيھا المبالغة عدم مع وتحفيزھا، عليھا والمحافظة المھنية الكفايات استقطاب تستھدف أن .و

 .الجديدة التعيينات عند الترشيحات لجنة مع بالتنسيق تعد أن .ز

 دقيقة غير معلومات على بناء تقررت أنھا تبين إذا استردادھا أو المكافأة صرف إيقاف حاالت .ح
 للحصول الوظيفي الوضع استغالل لمنع وذلك التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو قدمھا
 .مستحقة غير مكافآت على

 أو جديداً  إصداراً  كانت سواء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة في أسھم منح .ط
 ً   النظام أحكام مراعاة مع الشركة، اشترتھا أسھما

  

  آليه تقييم اداء المجلس: ٨٫٩

يجب على مجلس اإلدارة إجراء عمليات تقييم ذاتية لألداء ، وعلية إجراء تقييم سنوي لمجلس اإلدارة ككل  ١٫٨٫٩
ولألعضاء منفردين من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت. وذلك لقياس كفاءة ونجاح األعضاء فى اداء العمل 

المجاالت التي تحتاج إلى تطوير،  المكلف به ، والوقوف على الممارسات الناجحة والتعرف عليھا ، وتحديد
ومناقشة أولويات التغيير واالتفاق عليھا بحيث يمكن التطرق إليھا في المدى القصير والبعيد ، واالتفاق على 

  خطة عمل .
يجب مراعاه أن تكون عمليات التقييم سرية لتشجيع تقديم تعقيبات مباشرة وصريحة وتجنب القضايا الخالفية 

  االستعانة بامين سر المجلس). وإرسال النتائج إلى مجلس اإلدارة واالتفاق على خطة للتطوير.الفردية (يمكن 
  
  إجراءات واساليب تقييم المجلس: ٢٫٨٫٩

  
ھناك أساليب متعددة يتم استخدامھا فى التقييم وتكون متباينة وفقا لمتطلبات واالھداف. ومع ھذا  ١٫٢٫٨٫٩

  على االستبيان ، يمكن تصنيف آليات التقييم تحت ثالث فئات:فإن ھذا اإلجراء يعتمد بشكل أساسي 
  

اإلجراء الداخلي، ويعتمد على عمليات التقييم الذاتي والمراجعة/التقييم من قبل الرئيس أو   .أ
 اللجنة أو الشخص الذي يحددونه للقيام بذلك.

  
لجنة  دارة لكلعمليات التقييم الذاتي وتقييم الزمالء، وھي تتم من قبل جميع أعضاء مجلس اإل  .ب

ولمجلس اإلدارة، وتتم عملية المراجعة والتقييم من قبل مستشار خارجي يقدم تقريره إلى 
  مجلس اإلدارة. وتكون نماذج التقييم معدة عادة ومتوفرة من قبل المستشار.

  
ج. التقييم الذاتي، التقييم على مستوى الزمالء والمقابالت الشخصية مع جميع أعضاء مجلس 

  من قبل المستشار. بناء على ھذا اإلجراء سوف المستشار بتقديم تقريره. اإلدارة
ويكون لكل اإلجراءات المزايا والقيود الخاصة بھا. ويعتبر اإلجراء القائم على االستبيان المعد 

  داخليا من األساليب األكثر مالءمة وفعالية.
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 ١٢٢ من ٩٤ الصفحة
 

 واسعة من المتطلبات/التوقعات بموجب سوف يتكون إجراء التقييم على استبيانات تغطي مجموعة ٢٫٢٫٨٫٩
نموذج إجراءات. باإلضافة إلى ذلك، تشمل االستبيانات التقييم المتعلق بالتوقعات بموجب ميثاق 
عمل مجلس اإلدارة، ميثاق /مدونه السلوك الوظيفي واخالقيات العمل المسؤول لمنسوبى الشركة، 

 الثة الذاتية والتي يتم تعبئتھا من قبل أعضاءتعارض المصالح إلخ. يشمل اإلجراء االستبيانات الث
  مجلس اإلدارة:

  
  أ. استبيان التقييم الذاتي 
  ب. استبيان تقييم اللجنة 

  ج. استبيان تقييم مجلس اإلدارة 
  
يقوم امين سر مجلس اإلدارة بتوزيع االستبيانات على جميع أعضاء مجلس اإلدارة وتقديمھا إلى  ٣٫٢٫٨٫٩

و تلخيص نتائج التقييم وتقديمھا مرفقة باالستبيانات إلى لجنة الترشيحات  اللجان ذات العالقة.
والمكافات للنظر فيھا. وعلية االحتفاظ بسجالت ومراجع مستقبلية. ملخص تحليل النتائج التوصيات 
والجوانب التي تكون بحاجة إلى تحسين/خطط عمل.  تحديد ما إذا كانت ھناك حاجة إلى إجراء 

  .جلسات مع أعضاء مجلس اإلدارةمقابالت شخصية/
  

  يمكن فيما بعد، استنادا إلى الخبرة، تعزيز ھذا اإلجراء ليشمل، إذا رغب المجلس في ذلك:  ٤٫٢٫٨٫٩
  

  .أ.  تقييم على مستوى الزمالء لجميع أعضاء مجلس اإلدارة من قبل كل عضو
  .ب. تقييم رئيس مجلس اإلدارة

  
ناير من كل عام.  تقوم خالل لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة تبدأ عملية التقييم من شھر ي  ٥٫٢٫٨٫٩

التقييمات ورفع توصية إلى رئيس مجلس اإلدارة في شھر يناير. ويتم إعداد تقرير موجز قبل 
  اجتماع الجمعية العامة السنوي.

  
  معايير تقييم اداء المجلس  ٣٫٨٫٩

  
لتقييم اعضاء المجلس ولجانه تعتمد على المعايير تقوم خالل لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع نماذج 

  واإلجراءات العملية التالية والتى تم تبنتھا الشركة وفقا الفضل الممارسات فى ھذا الشأن كالتالى :
  
  معايير نموذج تقييم األعضاء بشكل فردي : ١٫٣٫٨٫٩
  

  االستعداد الجتماعات مجلس اإلدارة  �
  حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  �
  المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة  �
  مستوى فھم نشاط الشركة  �
  المساھمة في وضع اإلستراتيجية وإدارة المحفظة وإدارة المخاطر  �
  الثقة واالحترام  �
  تطوير المھارات  �
  مھارات شخصية جيدة  �
  عقلية متفتحة ومستقلة  �



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٩٥ الصفحة
 

  االلتزام بواجب العناية والوالء  �
  

في  لعضوماذج تقييم األعضاء بشكل فردي التأكد من مدى فاعلية أداء اوينبغى بان تعكس ن ٢٫٣٫٨٫٩
  :تحقيق ما يلي

  
  المساھمة في قيادة ومراقبة الشركة  �
  المساھمة في تحقيق أھداف الشركة  �
  فھم مھمة الشركة وخطتھا اإلستراتيجية وقضاياھا الرئيسية  �
  المطروحة أثناء االجتماعاتالمشاركة البناءة في اتخاذ القرارات بشأن القضايا   �
  التعبير عن التوقعات والمخاوف بشكل واضح  �
  الحصول على معلومات كافية وذات صلة في الوقت المناسب  �
  دعم مصالح الشركة على المستوى الخارجي  �
  عالقات شخصية جيدة مع باقي األعضاء واإلدارة  �
  واالستعداد لھاحضور االجتماعات والحفاظ على طابعھا السري   �
  

  :معايير نموذج تقييم تقييم المجلس ككل ٣٫٣٫٨٫٩
  

  قياس األداء في مقابل األھداف المحددة  �
  مساھمة مجلس اإلدارة في تطوير/ مراقبة اإلستراتيجية  �
  مساھمة مجلس اإلدارة في دعم إدارة المحفظة وإدارة ومراقبة المخاطر  �
  من المعارف والمھارات الحديثةامتالك مجلس اإلدارة للمزيج المناسب   �
  استجابة مجلس اإلدارة ألي مشكالت أو أزمات  �
  مستوى جداول أعمال مجلس اإلدارة  �
  تواصل مجلس اإلدارة مع اإلدارة  �
  المشاركة في الجمعية العمومية والتقرير السنوي  �
  فاعلية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  �
  
  لمجلس اإلدارة وفًقا لمبادئ حوكمة الشركات:نموذج للتقييم الذاتي  ٤٫٣٫٨٫٩

  مراقبة المراجعة واالمتثال
  

يضمن مجلس اإلدارة وجود دائرة مستقلة للمراجعة الداخلية في المؤسسة تتبع مجلس   �
  اإلدارة بشكل مباشر.

يتلقى مجلس اإلدارة تقارير مراجعة دورية من دائرة المراجعة الداخلية ويضمن اتخاذ   �
  كافية للمتابعة والتصحيح.إجراءات 

يضمن مجلس اإلدارة وجود مراجع خارجي مستقل ومؤھل بشكل كامل لمراجعة الحسابات   �
  وضوابط الرقابة بالشركة.

يضمن مجلس اإلدارة وجود دائرة امتثال نشطة في المؤسسة تتولى مراقبة االمتثال   �
  بالقوانين واللوائح والقواعد الداخلية المعمول بھا

  
  
  



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٩٦ الصفحة
 

  
  اقشات مجلس اإلدارةمن
يجري مجلس اإلدارة مناقشات كاملة وعلنية وصريحة للقضايا، ويتناول القضايا   �

  بموضوعية وعمق قبل اتخاذ قرار.
يسھم األعضاء بشكل كامل في مناقشات مجلس اإلدارة حسب الضرورة لضمان دراسة   �

  مجموعة مختلفة من وجھات النظر.
  دور رئيس مجلس اإلدارة

يس مجلس اإلدارة أداء المجلس واجباته ومسؤولياته بفاعلية ويتولى وضع يضمن رئ  �
جداول أعمال االجتماعات والتواصل مع األعضاء اآلخرين وتيسير المناقشات أثناء 

  االجتماعات لضمان مشاركة كاملة ومناقشة بناءة.
  فھم حوكمة الشركات ومدونة قواعد السلوك

كة المتفق عليھا بشأن حوكمة الشركات والمعايير يضمن األعضاء فھمھم لسياسات الشر  �
  األخالقية وإخطار رئيس مجلس اإلدارة إذا شعروا بعدم مراعاة ھذه السياسات

  الحضور
  يحضر األعضاء اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان بشكل دوري حسب الضرورة  �

  اإلعداد
طريق قراءة المواد يعد األعضاء أنفسھم بشكل كاٍف لكل اجتماع قبل الحضور عن   �

  المتعلقة باالجتماع مسبقُا واالستعداد للمناقشات
  المشاركة

يشارك األعضاء مشاركة وافية في االجتماعات ويقدمون وجھات نظرھم الموضوعية   �
  حول القضايا حسب الضرورة والعمل وفًقا لمصلحة الشركة.

  التنمية الشخصية
الشخصية كأعضاء ويتخذون اإلجراءات المالئمة يقيم األعضاء باستمرار احتياجاتھم   �

  لتحسين نقاط الضعف (عن طريق التدريب على سبيل المثال).
  االطالع على آخر المستجدات

يواصل األعضاء االطالع على آخر المستجدات في المجاالت التي تؤثر على الشركة   �
ة تراتيجية الشركوالسوق والشركات المنافسة والصناعة، ويتفھم العضو بشكل كامل إس

  واألحداث الرئيسية التي تمسھا.
  

  ضوابط استخدام نماذج التقييم :٤،٨،٩
  

. كما ينبغى االحتفاظ ١٠إلى  ١ينبغى ان يطلب من كل عضو تقييم كل مجال باستخدام المقياس من  ١٫٤٫٨٫٩
  بسرية كافة االستبيانات لضمان الحصول على آراء غير متحيزة.

  
) بالنسبة لكل موضوع. لضمان ٥الدرجة المتوسطة وعدد الدرجات المتدنية (أقل من يجب عرض  ٢٫٤٫٨٫٩

  إبراز ومناقشة الدرجات المتدنية عندما يحتاج مجلس اإلدارة إلى ذلك.
ويجب تفسير الدرجات المتوسطة ، ويمكن استخدام التفسيرات التالية اليضاح وتفسير الدرجات 

  المتوسطة:
  تحتاج إلى تحسين وتطوير. ٥متوسط الدرجات أقل من •
  يمكن إدخال المزيد من التحسينات ولكن األمر ليس بھذه األھمية.  ٧إلى  ٥متوسط الدرجات من •
  ممارسات جيدة البد من استمرارھا. ١٠إلى  ٨متوسط الدرجات من •



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٩٧ الصفحة
 

جة موافق بدر ٢، موافق بدرجة ضعيفة جدا، ١مثال:  ٥إلى  ١يتم قياس كل عبارة على مقياس من 
  موافق بدرجة قوية جدا. ٥موافق بدرجة قوية،  ٤موافق بدرجة متوسطة،  ٣ضعيفة، 

  
  يجب أن تشمل عملية التقييم ما يلي:  ٣٫٤٫٨٫٩

  
  أ. تقييم كيفية أداء مجلس اإلدارة لمھامه .

ب.  تقييم أداء كل لجنة في ضوء أغراضھا ومسئولياتھا المحددة، والتي ينبغي أن تشمل مراجعة 
  التقييم الذاتي التي تتم من قبل كل لجنةعمليات 

ج.  مراجعة األعمال التي يقوم بھا كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، حضوره في اجتماعات 
  المجلس واللجان، ومشاركته البناءة في المناقشات واتخاذ القرارات

ر فاظ على قدد.  مراجعة التشكيل الحالي لمجلس اإلدارة مقابل التشكيل المرغوب فيه بھدف الح
  متوازن من المھارات والخبرة وبھدف تنشيط وتطوير المجلس

ھـ. تقديم توصيات لضم أعضاء جدد بالمجلس ليحلوا محل األعضاء المتواجدين منذ فترة طويلة 
أو ھؤالء ممن تكون مساھمتھم تجاه الشركة واللجان التابعة للمجلس (مثل لجنة امراجعة) غير 

  كافية.
  

  ئوليات أعضاء المجلس فى التقييم :مھام ومس ٥٫٨٫٩
  

يقوم امين سر المجلس بتسليم وجمع التقييمات وعرضھا على أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجنة   ١٫٥٫٨٫٩
  المختصة .

  
ينبغي على كل عضو على حده تعبئة جميع االستبيانات وتسليمھا إلى امين سر مجلس اإلدارة. و   ٢٫٥٫٨٫٩

  مالحظات/اقتراحات أخرى في العمود المخصص لذلك بنھاية االستبيان.يمكن إدراج أية 
  

يجب على رئيس كل لجنة ان يقوم بتسجيل مالحظات حول تقييم عضو مجلس اإلدارة/العضو في   ٣٫٥٫٨٫٩
المكان المخصص في نھاية االستبيان ذو العالقة الخاص باللجنة قبل تقديمه إلى لجنة الترشيحات 

  والمكافات.
ينبغي على لجنة الترشيحات والمكافات ان تقوم بإجراء تقييم األداء من خالل مراجعة/فحص   ٤٫٥٫٨٫٩

االستبيانات المعبئة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة للتقييم الذاتي، واستبيانات اللجان مع مالحظات 
رؤساء اللجان واستبيانات مجلس اإلدارة مع مالحظات رئيس المجلس، وتقديم تقرير موجز 

  بتوصياتھا إلى مجلس اإلدارة .
يقوم رئيس مجلس اإلدارة باإلشراف على إجراء التقييم ، و مراجعة تقييم المجلس التي تمت من   ٥٫٥٫٨٫٩

  قبل كل عضو مجلس إدارة. و تقديم تقرير بالتقييم إلى مجلس اإلدارة/المساھمين.
  

تعريف المساھمين، في كل اجتماع سنوي اإلفصاح وإطالع المساھمين: سوف يقوم مجلس اإلدارة ب ٦٫٥٫٨٫٩
للمساھمين بأن عملية تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ومجلس اإلدارة قد تمت، كما يقدم لھم 
تقريرا موجزا حول نتائج التقييم. ويمكن إرفاق البيان الخاص بعملية التقييم بالتقرير السنوي/على 

  موقع اإلنترنت.
  
  



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٩٨ الصفحة
 

 نةاللج وتعويضات كأفاتم ٩٫٩

 يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة التعويضات أدناه: ١٫٩٫٩

 بدل حضور لكل اجتماع.  .أ
 التعويض السنوي.  .ب

يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة الرسمي أن يدفع لھم جميع من النفقات التي تكبدوھا  ٢٫٩٫٩
وفقا لمعايير األعمال مثل السفر لحضور االجتماع، على أن تكون ھذه النفقات معقولة ومقبولة العرف 

 والوجبات، وأماكن اإلقامة وغيرھا من النفقات التي تكبدھا خصيصا ألغراض العمل.

على مجلس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير المقدمة والمكافآت والمدفوعات األخرى  ٣٫٩٫٩
  التي أدخلت على أعضاء اللجنة.

 وجب ) لایر،٢٥٠٠٠٠ألف ( وخمسين مائتين مبلغ المستقل أو التنفيذي غير العضو مكافأة تجاوزت إذا ٤٫٩٫٩
 .العضو وأداء الشركة بأداء عالقته ومدى ذلك، أسباب عن المكافآت لجنة من تقرير إرفاق

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ٩٩ الصفحة
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  
  

 

  

 

 شركة اليمامة للصناعات الحديدية

 ميثاق اللجنة التنفيذية

  النسخ الرابعة م ١٦/٠١/٢٠١٧  تاريخ اإلصدار: 



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١٠٠ الصفحة
 

  ميثاق اللجنة التنفيذية ١٠

  الغرض ١٠٫١

مساعدة ھو ل ،الغرض الرئيسي من اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية ١٫١٫١٠
   .من أجل تسھيل عمليات الشركة ،المجلس في أداء األنشطة والمھام كما فوضت إليه من قبل مجلس اإلدارة

  مسؤوليات اللجنة ٢٫١٠

 ولياتھا، تم وضع تلك المھاميجب أن تكون المھام التالية لألنشطة المشتركة المتكررة للجنة عند أداء مسؤ ١٫٢٫١٠
  :ياد الشركة عن ھذا الدليل نظرا لظروف معينةكدليل مع تفھم إمكانية ح

يجب على اللجنة مساعدة المجلس في أداء األنشطة والمھام المفوضة إليھا من قبل مجلس   .أ
 . جل تسھيل عمليات الشركة بشكل سلسمن أ ،اإلدارة

تتولى اللجنة مساعدة المجلس في وضع أھداف الشركة االستراتيجية الرئيسية واستراتيجيات   .ب
 . ، ويقوم المجلس بالموافقة عليھاتثماراالس

 . ضع الرؤية والمھام الخاصة للمجلسإن اللجنة تساھم في تيسير تحديد وو  .ج
جاه واتالشركة ورسالتھا تضع اللجنة خطة عمل على أساسھا تساعد المجلس في تحديد رؤية   .د

 . األعمال
من  حقيق النتائج المطلوبةتضع األھداف الرئيسية واالھداف االستراتيجية التي تساھم في ت  .ه

  .الشركة
تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في إجراء استعراض استراتيجي ألداء الشركة بشكل منتظم   .و

  . ھدافھا على المدى القصير والطويللتحديد ما إذا كانت الشركة حققت أ
 مشياتوذلك  ،وتشارك اللجنة بالمراجعة والموافقة على جميع القرارات االستثمارية الرئيسية  .ز

 . مع استراتيجيات الشركة المعتمدة
 ي ذلكشراكة بما ف مشترك أوتكون اللجنة مسؤولة عن تشكيل أو إعادة تشكيل أي مشروع   .ح

 . النفقات المرتبطة بالمشروع
تساعد اللجنة بتطوير استثمارات الشركة كالقيام بزيادة حصتھا في السوق وتحقيق أقصى قدر   .ط

  .نأو المساھمي لألعضاءالربح من 
 . ير التقنيات والدعم الفني للشركةعلى اللجنة تعزيز وتطو  .ي
 . البائعين مع الموردين الرئيسيين على اللجنة مسؤولية إدارة عالقات  .ك
تكون اللجنة مسؤولة عن وضع العمليات التجارية والسياسات واإلجراءات التنفيذية الواجب   .ل

م بھذه بغي على اللجنة أيضا مراقبة اإللتزاوين ،اتباعھا أثناء تنفيذ العمليات اليومية في الشركة
وتقديم خطط  ،وتحديد المعوقات التي تمنع االلتزام بھذه السياسات واإلجراءات ،اإلجراءات

  . اھم على التغلب على ھذه المعوقاتالعمل التي تس
المنتظم وتطوير المھارات  على اللجنة رصد تطور العام للموظفين من خالل ضمان التدريب  .م

 . ةالعام
لبي لفة والفعالية وتعلى اللجنة استكشاف وسائل تطور األعمال بطريقة فعالة من حيث التك  .ن

 . رضا العمالء
على اللجنة أن تتكفل يسالمة التنسيق وتبادل المعلومات واآلراء بين كبار المسؤولين التنفيذيين   .س

 . ات الرئيسيةومدراء اإلدار
    .ي لضمان تحقيق متطلبات العملعلى اللجنة تحديث خالفة المناصب بشكل دور  .ع
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 ١٢٢ من ١٠١ الصفحة
 

يذ خطة العمل فينبغي على اللجنة مراقبة أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتن  .ف
 . التي وضعھا المجلس

تستعرض اللجنة قدرة الشريك التجاري المشارك في المشاريع التي تقوم بھا الشركة اليمامة   .ص
 . إن وجد للصناعات الحديدية

تحديد استراتيجية االستثمار والسياسات االستثمارية خاضعة لموافقة المجلس والمبادئ   .ق
، صولوتوزيع األ ،بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيھية بشأن فئات األصول ،التوجيھية

 . واالستثمارات المحظورة والتقييم
السياسات ب مراجعة اقتراحات عن استثمارت جديدة ورصد امتثال ھذه االستثمارات  .ر

 . واإلجراءات االستثمارية
صا، ا خاويتطلب اھتمام ،النظر فيما إذا كان االستثمار المقترح ھو مفيد لألطراف ذات العالقة  .ش

  .واستعراض موافقة المجلس
الشركة مراجعة واعتماد المعايير بشكل دوري أو أجھزة القياس األخرى التي تستخدمھا   .ت

 . لمراقبة أداء استثماراتھا
ب عة معالجة الزكاة أو الضرائب واستعراض قضايا االمتثال بالزكاة أو الضرائمراج  .ث

 . المرتبطة بالصفقات االستثمارية
استعراض المعالجة المحاسبية واإلفصاح عن كل معاملة استثمارية والتأكد من أن يتم التقييم   .خ

 . فقا لمعيار المحاسبة المقبولةو
نھاء اواتخاذ القرار باالحتفاظ أو  ،تثمار في الشركةالمراقبة المستمرة ألداء مستشاري االس  .ذ

 . خدمتھم حسب ما يروه مناسبا
  :لكزمة لمجلس اإلدارة، بما في ذتقييم النتائج االستثمارية بشكل دوري وتقديم التقارير الال  .ض

 رة التنفيذيةمراجعة توصيات اإلدا. 
  اإلستثمارية الحالية والمستقبليةمراجعة مكونات المحفظة. 
 رة االموال بالسياسة اإلستثماريةأكد من التزام القائمين على إداالت. 
 مراجعة قرارات الشراء والبيع.  

من  ستنفيذ مسؤوليات أخرى تتعلق باألنشطة االستثمارية للشركة أو بالسياسات أو مسائل أخرى كما يجوز للمجل
  . وقت آلخر تعيين أعضاء الجنة

ين على . وتعيومسؤولياتھاللمسائل الداخلية في الشركة حسب نطاق اللجنة  يجوز للّجنة إجراء تحقيقات أو دراسات
 ،نفقة الشركة مستشار قانوني مستقل أو مستشارين آخرين حسبما تراه ضروريا لتحسين أدائھا. ويمكن للرئيس التنفيذي

بما  ،ھاركة على اتمام مسؤولياتبعد المناقشة مع اللجنة باستبقاء أو إنھاء أي مستشار معّين من قبل اللجنة لمساعدة الش
ھا سوم أو غيروھذه الر ،في ذلك سلطة الموافقة على الرسوم أو تحمل تعويضات أخرى أو شروط أخرى لالحتفاظ به

 .تعوض من قبل الشركة
  

  :فقة على األنشطة باستثناء ما يليتشارك اللجنة المجلس في الصالحيات والسلطات والموا  .أ

 للموازنة السنويةإلقرار النھائي ا .  
 ية على التقارير المالية الدوريةالموافقة النھائ .  
 اتيجيات األعمال التجارية للشركةالتصديق على استر . 

  . هى للمجلس يراھا مناسبة، حسب رغبتبأداء أنشطة أخر اللجنةتقوم 
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 ١٢٢ من ١٠٢ الصفحة
 

  ھيكل اللجنة  ٣٫١٠

  من المجلس. أعضاء ٣يجب أن تتكون اللجنة من  ١٫٣٫١٠

  .ويمكن اعفاءھم من قبل المجلس وفقا لتقديراتھا ،يعين أعضاء اللجنة من قبل مجلس االدارة ٢٫٣٫١٠

  .يكون أحد األعضاء بمثابة رئيسا للجنة ٣٫٣٫١٠

على أن تنتھي عضوية أعضاء اللجنة  ،تتجاوز مدة إدارة اللجنة المدة المخصصة لمجلس اإلدارة أاليجب  ٤٫٣٫١٠
  نتھاء عضويته في المجلس او استقالته الطوعية من عضوية اللجنة.عند ا ،إذا كان عضو بالمجلس

 العمليات التشغيلية للجنة ٤٫١٠

ة بين أن الفترة الفاصل ،وأحيانا يشترط رئيس اللجنة ،يجب أن تجتمع اللجنة أربع مرات سنويا على األقل ١٫٤٫١٠
  .اجتماعين يجب اال تتجاوز أربعة أشھر

ولكن البعض اآلخر قد يحضر بناء على دعوة من  ،أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتھاال يحق ألحد غير  ٢٫٤٫١٠
  .اللجنة

واالبالغ بالتعاميم على كل  ،يتم إعداد جدول أعمال لالجتماعات من قبل رئيس اللجنة كلما كان ذلك ممكنا ٣٫٤٫١٠
  .األعضاء قبل موعد االجتماع

  .جتماعات اللجنة عندما يكون موجوداعلى رئيس اللجنة أن يتولى رئاسة جميع إ ٤٫٤٫١٠

ز ألغلبية ويجو ،يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد ،يجب أن يشكل غالبية أعضاء اللجنة نصابا قانونيا ٥٫٤٫١٠
عادل في حالة ت ،األعضاء الحاضرين في االجتماع حين يكتمل النصاب القانوني العمل بالنيابة عن اللجنة

  .يكون صوت الرئيس ھو المرجح ،األصوات

ف اللجنة عن طريق الھات المجلس. وقد تجتمعيجب على اللجنة االحتفاظ بمحاضر اجتماعاتھا وتقديمھا إلى  ٦٫٤٫١٠
   .ويمكن اتخاذ موافقة خطية جماعية التمام اإلجراءات ،أو مؤتمر الفيديو

 ،كما يجوز تعيين أي مراجع أو مستشار قانوني ،يمكن للجنة اإلطالع على أي من دفاتر وسجالت الشركة ٧٫٤٫١٠
ويمكن للجنة طلب أي مسئول أو موظف في الشركة حضور اجتماعات اللجنة وتقديم  ،على حساب الشركة

  .أي معلومات متاحة عن الشركة

قييم اللجنة من تيجب أن يتض ،كما يجب تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس ،يجب على اللجنة تقييم أدائھا سنويا ٨٫٤٫١٠
  .ألداء ومدى التزام كل عضو تجاه أنشطة اللجنة
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 شركة اليمامة للصناعات الحديدية

 سياسات اإلفصاح

  النسخة الرابعة م ١٦/٠١/٢٠١٧  تاريخ اإلصدار:
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 ١٢٢ من ١٠٤ الصفحة
 

  اإلفصاح سياسات  ١١

 الغرض ١٫١١

م جميع يجب أن تتس كما لوائح المعمول بھا بشأن اإلفصاح،يجب على الشركة االلتزام بالقوانين والقواعد وال ١٫١٫١١
التقارير أو الوثائق أو المراسالت المصرح بھا أو التي تم التكليف بھا رسميا لإلفصاح عنھا للجمھور 

 على أن تتاح في التوقيت المناسب مع إمكانية استيعاب المعلومات الواردة بھا.  ،باالكتمال والوضوح والدقة

المحللين الماليين أو المؤسسات المالية  محددة إلىية معلومات يجب على الشركة االمتناع عن الكشف عن أ ٢٫١٫١١
أو أطراف أخرى قبل اإلفصاح عن تبادل ھذه المعلومات بوجه عام وذلك لضمان اإلفصاح بشكل عادل 

 في ذات الوقت. لجميع أصحاب المصلحة

 يجب على الشركة أن تتولى تنفيذ المتطلبات التالية لإلفصاح أو اإلخطار. ٣٫١٫١١

 طريق عن تدقق قوائمھا أن عليھا يجب كما دوري، بشكل المالية قوائمھا عن الشركات يجب ان تفصح ٤٫١٫١١
  .الماضية الفترة في أداء الشركة المالية القوائم توضح إذ التدقيق؛ ھذا ونشر خارجي مراجع

 اإلدارة مجلس بتقديم وذلكالتشغيلية،  عملياتھا عن الشركات تفصح أن لإلفصاح المالي يجب باالضافة ٥٫١٫١١
الشركة  تواجھھا التي المنافسة طبيعة الشركة وعن فيه تعمل الذي الخدمات أو السلع لسوق تقييمه

  .المصالح أصحاب مع عالقاتھا خالل من لتحقيق النمو الشركة تبنتھا التي واالستراتيجية

 اإلفصاح حول التطورات الرئيسية  ٢٫١١

  يجب على الشركة إخطار ھيئة سوق المال والجمھور دون تأخير حول أي تطورات رئيسية في مجال  ١٫٢٫١١
نشاطھا الغير معروف للجمھور وقد يكون لھا تأثير على أصول ومطلوبات الشركة أو الوضع المالي أو 

  :ى المسار العام لألعمال والذي قدعل

  لمالية المدرجة. يؤدي إلى حدوث تحركات كبيرة في أسعار األوراق ا  .أ
يؤدي إلى حدوث حركة كبيرة في أسعار األوراق المالية المدرجة أو يؤثر تأثيرا كبيرا على   .ب

 قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا وذلك في حالة امتالك الشركة أدوات دين مدرجة. 

 على سبيل المثال اليجب أن تشمل التطويرات الرئيسية المشار إليھا أعاله والتي تفصح عنھا الشركة  ٢٫٢٫١١
 الحصر ما يلي:

من صافي األصول الحالية  ٪ ١٠بسعر يعادل أو يزيد عن  ،شراء األصول طويلة األجل  .أ
 للشركة.

من القيمة الدفترية لصافي  ٪ ١٠بمبلغ يعادل أو يزيد عن  ،أي دين خارج سياق العمل المعتاد  .ب
 أصول الشركة.

 الدفترية لصافي أصول الشركة.من القيمة   ٪ ١٠أي خسائر تعادل أو تزيد عن   .ج
أي تغيير ملحوظ في بيئة إنتاج الشركة أو التجارة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر   .د

  إتاحة الموارد وإمكانية الحصول عليھا.
  أي تغييرات في تكوين أعضاء مجلس اإلدارة أو المسئولين التنفيذيين للشركة.  .ه
من القيمة الدفترية  ٪ ٥لمبلغ المستخدم أو يزيد عن أي إجراءات قانونية كبيرة (حيث يعادل ا  .و

 لصافي األصول  الحالية للشركة).
  .٪ ١٠الشركة تعادل أو تتجاوز  أرباح إجماليالزيادة أو النقصان في   .ز
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 ١٢٢ من ١٠٥ الصفحة
 

  .٪ ١٠للشركة تعادل أو تتجاوز  المبيعات اإلجماليةالزيادة أو النقصان في   .ح
ترتيب تستثمر بموجبه كل من الشركة  وطرف ذي عالقة أو أيأي صفقة تتم بين الشركة   .ط

 .وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو تقدم تمويالً له

يجب أن يتم إرسال اإلخطار المشار إليه أعاله قبل ساعتين على األقل من فترة التداول األولى للمعلومات  ٣٫٢٫١١
   بعد تنفيذ التطوير المطلوب.

 وإجراءاته اإلفصاح سياسات ٣٫١١

 وأنظمته لإلفصاح وإجراءاته مكتوبة سياسات اإلدارة مجلس يضع واإلدراج، التسجيل بقواعد إخالل دون ١٫٣٫١١
 التنفيذية، ولوائحھما األحوال بحسب المالية ونظام السوق النظام في الواردة اإلفصاح متطلبات مع يتفق بما اإلشراقية

 :يلي ما مراعاة مع

 من أصحاب وغيرھم المساھمين تمكن مالئمة إفصاح أساليب السياسات تلك تتضمن أن .أ
 األسھم وملكية بالشركة وأدائھا المتعلقة المالية وغير المالية على المعلومات االطالع من المصالح
 .متكامل بشكل الشركة وضع على والوقوف

 مضلل، وصحيح وغير واضح وبشكل تمييز، دون والمستثمرين للمساھمين اإلفصاح يكون أن .ب
 من المصالح وأصحاب لتمكين المساھمين وذلك ودقيق، منتظم نحو وعلى المناسب الوقت وفي

 .وجه أكمل على حقوقھم ممارسة

 بيانات عنھا، وأي اإلفصاح المطلوب المعلومات جميع للشركة اإللكتروني الموقع يتضمن أن .ج
 .األخرى اإلفصاح وسائل خالل من تنشر أخرى معلومات أو

 من وأسلوب تصنيفھا عنھا، اإلفصاح يجب التي المعلومات تحديد تتضمن للتقارير نظم إعداد .د
 .عنھا اإلفصاح دورية أو طبيعتھا حيث

 ومع أفضل الممارسات، مع توافقھا من والتحقق دوري، بشكل اإلفصاح سياسات مراجعة .ه
  .التنفيذية ولوائحه المالية السوق نظام أحكام

 بالمعلومات الماليةاإلفصاح ذو الصلة  ٤٫١١

يجب الموافقة على البيانات المالية المؤقتة والسنوية من قبل مجلس اإلدارة وتوقيعھا من قبل عضو مفوض  ١٫٤٫١١
من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة ومدير الشئون المالية قبل إصدارھا وتوزيعھا على المساھمين 

 واألطراف الثالثة.

إيداع الحسابات المؤقتة والسنوية وتقرير عضو المجلس لدى ھيئة السوق المالية فور موافقة يجب أن يتم  ٢٫٤٫١١
 مجلس اإلدارة.

يجب على الشركة اإلعالن، من خالل التطبيقات اإللكترونية التي تم تحديدھا من قبل رأس المال / الھيئة  ٣٫٤٫١١
يجب نشر ھذه التصريحات إلى المساھمين أو  وحساباتھا المؤقتة والسنوية فور موافقة مجلس اإلدارة، وال

  األطراف الثالثة قبل اإلعالن عن تبادل المعلومات. 

يجب على الشركة تقديم بياناتھا المالية المؤقتة إلى ھيئة السوق المالية واإلعالن عنھا للمساھمين (التي يجب  ٤٫٤٫١١
ن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) أن يتم إعدادھا واستعراضھا وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة ع

  يوما من نھاية الفترة المالية التي تتعلق بھا. ١٥بمجرد الموافقة عليھا وخالل فترة ال تتجاوز 
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 ١٢٢ من ١٠٦ الصفحة
 

يجب على الشركة تقديم البيانات المالية السنوية إلى ھيئة السوق المالية واإلعالن عنھا للمساھمين (التي  ٥٫٤٫١١
واستعراضھا وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) يجب أن يتم إعدادھا 

  يوما بعد نھاية الفترة المالية السنوية التي تتعلق بھا. ٤٠بمجرد الموافقة عليھا وخالل فترة ال تتجاوز 

 واإلعالن عنھا للمساھمين خالل يجب على الشركة تقديم البيانات المالية السنوية إلى ھيئة السوق المالية ٦٫٤٫١١
  يوما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساھمين بالشركة.  ٢٥فترة ال تقل عن 

 اإلدارة مجلس المتعلقة بتقرير اتاإلفصاح ٥٫١١

يجب على المصدر أن يرفق بقوائمه المالية السنوية تقريراً صادراً عن مجلس اإلدارة يتضمن عرضاً  ١٫٥٫١١
لعملياته خالل السنة المالية األخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال المصدر، التي يحتاج إليھا المستثمر 
ليتمكن من تقويم أصول المصدر وخصومه ووضعه المالي. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة على 

 اآلتي:

ف نوعين أو أكثر وصف ألنواع النشاط الرئيسة للمصدر وشركاته التابعة، وفي حالة وص  .أ
من النشاط يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال المصدر التجارية وإسھامه 

 في النتائج.
وصف لخط وقرارات المصدر المھمة (بما في ذلك التغييرات الھيكلية للمصدر، أو توسعة   .ب

 اجھھا.أعماله، أو وقف عملياته) والتوقعات المستقبلية ألعمال المصدر وأي مخاطر يو
خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول المصدر وخصومه ونتائج أعماله في السنوات   .ج

 المالية الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيھما أقصر.
 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات المصدر ولشركاته التابعة.  .د
قعات و أي توإيضاح ألي فروقات جوھرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أ  .ه

 أعلنھا المصدر.
 إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  .و
اسم كل شركة تابعة ورأس مالھا ونسبة ملكية المصدر فيھا ونشاطھا الرئيسي، والدولة المحل   .ز

 الرئيس لعملياتھا، والدولة محل تأسيسھا.
 الدين الصادرة لكل شركة تابعة.تفاصيل األسھم وأدوات   .ح
 وصف لسياسة المصدر في توزيع األرباح.  .ط
وصف ألي مصلحة في فئة األسھم التي لھا األحقية في التصويت تعود ألشخاص عدا أعضاء   .ي

لمادة االمصدر بتلك الحقوق بموجب  وأقرباءھم أبلغوامجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين 
 ير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.) من ھذه القواعد، وأي تغي٤٥(

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة المصدر   .ك
وكبار التنفيذيين وأقربائھم في أسھم أو أدوات دين المصدر أو أي من شركاته التابعة، وأي 

 الية األخيرة.تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة الم
المعلومات المتعلقة بأي قروض على المصدر (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير   .ل

ذلك) وكشف بالمديونية اإلجمالية للمصدر والشركات التابعة لھا وأي مبالغ دفعھا المصدر 
عليه تقديم إقرار  سداداً لقروض خالل السنة. وفي حال عدم وجود قروض على المصدر،

 ك.بذل
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق   .م

اكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرھا أو منحھا المصدر خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض 
 حصل عليه المصدر مقابل ذلك.
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١٠٧ الصفحة
 

ة أوراق مالية تعاقديوصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو   .ن
 أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابھة أصدرھا أو منحھا المصدر.

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية 
 لتي اشترتھا شركاته التابعة.المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشتراھا المصدر وتلك ا

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء 
 الحاضرين.

 وصف ألي صفقة بين المصدر و أي طرف له عالقة.
ألحد أعضاء مجلس إدارة المصدر  معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود يكون المصدر طرفاً فيھا أو كانت فيھا مصلحة

أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم، وإن لم توجد أعمال أو عقود من ھذا القبيل 
 فعلى المصدر تقديم إقرار بذلك.

اتب أو عن أي ربيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين 
 تعويض.

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساھمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.
مع وصف  ،بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى

 موجز لھا وبيان أسبابھا.
 ات أنشئت لمصلحة موظفي المصدر.بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطي

 إقرارات بما يلي:

 .أن سجالت الحسابات أُعدمت بالشكل الصحيح 
 .أن نظام الرقابة الداخلية أُعدم على أسس سليمة وُنّفر بفاعلية 
 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه 

 السنوية المالية المرافق للقوائم اإلدارة مجلس تقرير بمحتويات الخاصة واإلدراج التسجيل قواعد مراعاةينبغي   ٢٫٥٫١١
 :يلي ما اإلدارة مجلس تقرير يتضمن أن يجب للشركة،

 .ذلك وأسباب يطبق لم وما الالئحة ھذه أحكام من يطبق ما .أ

 مجلس من الشركة معتمدة لحوكمة الئحة أو نظام أي ذلك في بما وسياساتھا الحوكمة ھياكل .ب
 اإلدارة ومجلس العامة بين الجمعية فيما وتقسيمھا والمھام السلطات توزيع بيان مع اإلدارة،
 واإلفصاح التنفيذي، والرئيس اإلدارة مجلس من رئيس كل ومھام وصالحيات التنفيذية، واإلدارة
 اللجان وھياكل اإلدارة، مجلس لعمل المنظمة والقواعد الشركة األساس، نظام عن كذلك

 .متطلبات الحوكمة بشأن الحوكمة لجنة أو اإلدارة مجلس قبل من المعدة والتقاريروتنظيماتھا، 

 واإلدارة وأعضاء اللجان، اإلدارة، مجلس أعضاء من كل وخبرات ومؤھالت ووظائف أسماء .ج
 .الشركة مجلس إدارة اجتماعات بحضور عضو كل التزام ومدى التنفيذية،

 في عضواً  إدارة الشركة مجلس عضو يكون التي خارجھا أو المملكة داخل الشركات أسماء .د
 .مديريھا من أو إدارتھا مجالس

 عضو إدارة تنفيذي مجلس عضو :اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين .ه
 .مستقل إدارة مجلس عضو تنفيذ غير إدارة مجلس

 المراجعة، ولجنة لجنة :مثل ومھامھا، اإلدارة مجلس لجان الختصاصات مختصر وصف .و
 اجتماعاتھا وعدد ورؤسائھا وأعضائھا اللجان ھذه أسماء ذكر مع المكافآت، ولجنة الترشيحات
 .لألعضاء الحضور وبيانات
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 ١٢٢ من ١٠٨ الصفحة
 

 من الجھة الشركة على مفروض احتياطي قيد أو احترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة أي .ز
 وسبل المخالفة بيان أسباب مع أخرى، قضائية أو تنظيمية أو إشرافية جھة أية من أو المختصة
 .المستقبل في وقوعھا وتفادي عالجھا

 لجنة إلى رأي إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج .ح
 .الشركة في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى في المراجعة

 .لمھامھا اإلدارة مجلس لجان أداء كيفية .ط

 .وجدت إن للشركة، االجتماعية المساھمات تفاصيل .ي

 وأسماء أعضاء األخيرة المالية السنة خالل المنعقدة للمساھمين العامة الجمعيات بتاريخ بيان .ك
  .الجمعيات لھذه الحاضرين اإلدارة مجلس

 يجب أن يحتوى التقرير على إقرار يوضح سبب ذلك. ،وفي حال تعذر إصدار أيا مما سبق ٣٫٥٫١١

 المعلومات الواجب اإلفصاح عنھا بموجب الئحة حوكمة الشركات.  .أ
دارة وجب أن يوضح تقرير مجلس اإل ،إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية

 تلك التحفظات وأسبابھا وأي معلومات متعلقة بھا.
ى التقرير يجب أن يحتو ،حال توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتھاء الفترة المعين من أجلھافي 

 مع بيان أسباب التوصية باالستبدال. ،على ذلك
انات ما وتشمل البي ،بيان بقيمة أي استثمارات منفذه أو أي احتياطيات أخرى تم إعدادھا لصالح العاملين في الشركة

 ي:يل
 االحتفاظ بدفاتر محاسبية سليمة. 
 ة الداخلية وتنفيذه على نحو فعالسالمة تصميم نظام الرقاب. 
 شركة على االستمرار كمنشأة عاملةعدم وجود شكوك كبيرة حول قدرة ال. 

المؤدية األسباب  يجب أن يتضمن التقرير بيان لتوضيح ،في حالة التعثر في إعداد أي من البيانات المذكورة أعاله
 لذلك.

سوق وطلب ھيئة ال ،في حالة اإلعداد الجيد لتقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول الحسابات السنوية ذات الصلة
يجب أن يشمل تقرير أعضاء مجلس اإلدارة ھذه المعلومات على النحو الذي  ،المالية الحصول على معلومات إضافية

 تم تقديمه إلى ھيئة السوق المالية.
فيجب أن يتم التغيير قبل مرور أكثر من ثالث سنوات مالية  مراقب الحساباتام مجلس اإلدارة بالتوصية بتغيير إذا ق

 ويجب أن يتضمن التقرير بيانا في ھذا الشأن واألسباب المؤدية لھذه التوصية. ،متتالية
  

 اإلدارة مجلس أعضاء إفصاح ٦٫١١

 اإلدارة أعضاء أعضائه ومن من عضو بكل الخاصة اإلفصاح عمليات تنظيم اإلدارة مجلس على يتعين ١٫٦٫١١
 :يلي ما مراعاة مع التنفيذية،

وتحديثه  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء بإفصاحات خاص سجل وضع .أ
 .دوري بشكل

 .مالي مقابل دون الشركة لمساھمي السجل على االطالع إتاحة .ب
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 ١٢٢ من ١٠٩ الصفحة
 

 نسخة وتوزيع الحوكمة ومناقشة تقرير لعرض بنداً  للشركة العادية العامة الجمعية أعمال جدول تضمين يجب ٢٫٦٫١١
  .االجتماع خالل على المساھمين منه

 المتعلقة بالمكافآت والسياسات المرتبطة بھا اإلفصاح ٧٫١١

 :يلي بما اإلدارة مجلس يلتزم  ١٫٧٫١١

 واإلدارةالمجلس  أعضاء مكافآت تحديد كيفية وعن المكافآت سياسة عن اإلفصاح .أ
 .الشركة في التنفيذية

أي  وبيان بھا، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العالقة توضيح .ب
 .السياسة ھذه عن جوھري انحراف

الممنوحة  المكافآت عن الخاص التقرير في وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح .ج
إخفاء  دون مباشرة، غير أو مباشرة التنفيذية بصورة واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء

 .مزايا أو منافع أو مبالغ كانت سواء تضليل، أو

على  يلي ممن لكل المدفوعة والتعويضات المكافآت بشأن الالزمة التفاصيل بيان .د
 :حدة

 .اإلدارة مجلس . أعضاء١

 أن يكون على الشركة من المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة . ٢
  .والمدير المالي التنفيذي الرئيس ضمنھم من

 المراجعة لجنة االفصاحات الواردة بتقرير ٨٫١١

 :يلي ما على ومھامھا اختصاصاتھا أداء كيفية بشأن المراجعة لجنة تقرير يشتمل أن يجب  ١٫٨٫١١

 عرضت التي المالية بالقوائم المتعلقة البالغة األھمية ذات والموضوعات األعمال .أ
 .معھا تعاملھا وكيفية على اللجنة،

 .الحسابات مراجع عمل تقييم كيفية بيان .ب

 .تعيينه إعادة أو تعيينه لغرض الحسابات مراجع ترشيح طريقة فعالية مدى بيان .ج

باب  فيھا فتح مرة آخر وعن الحسابات، مراجع عمل مدة عن الالزمة المعلومات .د
 .الحسابات لمراجعة الترشيح طلبات تلقي

  .الشركة أعمال لمراقبة الشركة بھا قامت التي األعمال .ه

 اإلفصاح بشأن إدارة الحوكمة ٩٫١١

  .للشركات بسياسات وإجراءات إدارة الحوكمة يجب على الشركة اإلفصاح عن المعلومات المادية المتعلقة ١٫٩٫١١

  :يجب على الشركة اإلفصاح على وجه التحديد عن ما يلي ٢٫٩٫١١

 .والمبررات لعدم تنفيذھا ،وكذلك األحكام التي لم تنفذ تنفيذ أحكام ھذه الالئحة  .أ
 .أسماء الشركات المساھمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس إدارتھا  .ب
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 ١٢٢ من ١١٠ الصفحة
 

 ،عضو مجلس إدارة تنفيذي*تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:   .ج
 .أو عضو مجلس إدارة مستقل*، تنفيذيغير *أو

ة ولجن ،الختصاصات وواجبات اللجان الرئيسية للمجلس مثل لجنة المراجعةوصف موجز ل  .د
مشيرا إلى أسمائھم وأسماء رؤسائھا، وأسماء أعضائھا، ومجموع  ،الترشيحات والمكافآت
  .االجتماعات كل منھا

 تفاصيل التعويض والمكافأة المدفوعة لكل مما يلي:  .ه

 .رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة 
  خمسة مسؤولين تنفيذيين حصلوا على أعلى المكافآت والتعويضات من الشركةأعلى، 

 إذا لم يكونو ضمن الخمسة األوائل. الرئيس الماليويدرج الرئيس التنفيذي و

وية العالوات السن مماثلة؛"التعويض والمكافأة" يعني الرواتب والبدالت واألرباح وأي دفعات  ،ألغراض ھذه الفقرة
 وأية حقوق أخرى عينية. ،خطط الحوافز طويلة أو قصيرة األجل األداء؛علقة والدورية المت

أي عقوبة أو جزاء أو قيد وقائي مفروض على الشركة من قبل الھيئة أو أي جھة إشرافية أو تنظيمية أخرى أو 
 قضائية.

 
 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

 سياسات المسئولية االجتماعية بشأناإلفصاح  ١٠٫١١

يجب على الشركة اإلفصاح عن سياسات وإجراءات المسئولية االجتماعية للشركات ذات الصلة بالموظفين  ١٫١٠٫١١
  والمجتمع والبيئة على األقل مرة في السنة.

 اإلخطارات ذات الصلة باألسھم ١١٫١١

  :الجمھور دون تأخير عن المعلومات التاليةيجب على الشركة إخطار ھيئة السوق المالية و ١٫١١٫١١

 أي تغييرات مقترحة في رأس مال الشركة.  .أ
من األوراق  ٪ ٥أي تغيير ھام يطرأ على حيازة أو ھوية األشخاص الذين يمتلكون أكثر من   .ب

  المالية المدرجة للشركة.
أي قرار لإلعالن عن أو التوصية أو دفع أرباح أو إلجراء أية توزيعات أخرى على   .ج

  المساھمين.
أي قرار بعدم اإلعالن عن أو التوصية أو دفع أرباح كان من المتوقع اإلعالن عنھا أو   .د

  التوصية أو دفعھا في المسار العادي لألحداث.
أي قرارات للمطالبة أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو طرح اقتراح بشراء أي من   .ه

  ذه األوراق المالية.األوراق المالية الخاصة بھا والمبلغ اإلجمالي لھ
  أي قرار يتعلق بعدم السداد، بشأن أدوات الدين المدرجة.  .و
أي تغيير في حقوق ملحقة بأي فئة من األوراق المالية المدرجة أو أي أوراق مالية قابلة   .ز

 للتحويل.

  متفرقات  ١٢٫١١

  يجب على الشركة إخطار ھيئة السوق المالية على الفور بما يلي: ١٫١٢٫١١



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١١١ الصفحة
 

 في اللوائح الداخلية للشركة أو موقع مكتبھا الرئيسي أي تغيير   .أ
 لھا مراقب الحسابات التابعأي تغيير في   .ب
تقديم أي التماس بإنھاء الشركة أو اتخاذ أمر بإنھاء الشركة أو تعيين مصف للشركة وشركتھا   .ج

أو البدء في أي إجراءات  ،القابضة أو أي من الشركات التابعة لھا بموجب لوائح للشركات
 ي نطاق لوائح اإلفالس.ف

إصدار قرار من قبل الشركة، أو أي من الشركات التابعة لھا التي سيتم غلقھا أو تصفيتھا،   .د
 أو عند وقوع حدث أو إنھاء فترة زمنية تفرض على الشركة التصفية أو اإلغالق.

سواء في  ،اتخاذ أي حكم قضائي أو أمر أو إعالن من قبل محكمة أو ھيئة قضائية مختصة  .ه
والتي قد تؤثر سلبا على استخدام الشركة ألي جزء من  ،لمحكمة االبتدائية أو االستئنافا

من القيمة الدفترية لصافي أصول  ٪ ٥األصول التي تمثل القيمة اإلجمالية بھا مبلغ يزيد عن 
أوفي حالة إدراك الشركة انخفاض النسبة المئوية لألسھم المدرجة والتي يتحكم بھا  ،الشركة
 الحد األدنىر أو عدد من المساھمين المطلوبة من قبل ھيئة السوق المالية عن الجمھو

 للمستويات المطلوبة.

  تقديم المستندات إلى ھيئة السوق المالية  ١٣٫١١

ترسل الشركة فور صدورھا نسخ من التعميمات المرسلة إلى المساھمين وجميع الوثائق المتعلقة بتولي  ١٫١٣٫١١
ج والعروض وإشعارات االجتماعات والتقارير واإلعالنات أو غيرھا من الوثائق الشركة وعمليات الدم

  األخرى المشابھة إلى ھيئة السوق المالية.

  أجور وتعويضات المدراء والمسئولين التنفيذيين ١٤٫١١

دير ميجب على الشركة التأكد من رغبة الشركة أو أي من شركاتھا التابعة في دفع أجور أو تعويضات لل ١٫١٤٫١١
أو المدير المتوقع بالشركة أو أي من المسئولين التنفيذيين بھا وكذلك أجور أو تعويضات أي مدير أو مدير 

  :أيا من الشركات التابعة من خالل متوقع في

يتم إرسال تفاصيل كاملة ومكتوبة لألجور أو التعويضات المقترحة إلى جميع المساھمين قبل   .أ
 انعقاد الجمعية العمومية للمساھمين، حيث تخضع ھذه المقترحات للتصويت خالل االجتماع. 

باألجر أو التعويض من قبل مساھمي الشركة في  الشروط الخاصةيتم الموافقة مسبقا على   .ب
حيث لن يشترك المدير أو المسئول التنفيذي المعني باألمر في التصويت  ،وميةالجمعية العم

 على ھذه الشروط وفقا لما تقتضيه الظروف. 

   اإلخطارات ذات الصلة بالمساھمين األساسيين  ١٥٫١١

داول تيجب على الشخص ذو الصلة باألحداث التالية إخطار الشركة وھيئة السوق المالية في نھاية يوم ال ١٫١٥٫١١
 عن وقوع أي من األحداث التالية:

أو أكثر في أي  ٪ ٥في في حالة أن ھذا الشخص كان مالكا أو أصبح مالك، أو لديه مصلحة   .أ
 فئة من فئات األسھم القابلة لالقتراع أو سند تحويل الديون

أو  ٪ ١زيادة أو انخفاض الملكية أو المصلحة الخاصة بالشخص المشار إليه أعاله بنسبة   .ب
 ر من أسھم أو أدوات دين الشركة.أكث

أن يصبح المدير أو كبير التنفيذيين بالشركة من المالكين أو المنتفعين بأي حقوق في أسھم أو   .ج
 سندات الدين بالشركة (أو أي من الشركات التابعة لھا).
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١١٢ الصفحة
 

زيادة أو انخفاض ملكية أو مصلحة أي من المدراء أو المسئولين التنفيذيين بالشركة بنسبة   .د
أو أكثر في األسھم أو سندات الدين المملوكة لھم في ھذه شركة (أو أي من الشركات  ٪ ٥٠

أو أكثر من األسھم أو سندات الدين في الشركة (أو أي من  ٪ ١أو بنسبة  ،التابعة لھا)
 الشركات التابعة لھا) أيھما أقل.

ا الشخص يعتبر منتفع في أي سھم من فإن ھذ ،عند احتساب إجمالي عدد األسھم التي ينتفع بھا شخص ما ٢٫١٥٫١١
  األسھم المملوكة أو المسيطر عليھا أي من األشخاص التالية:

 الزوج (الزوجة) أو طفل قاصر.  .أ
أو أكثر من صالحية  %٣٠شركة يتم السيطرة عليھا (حيث يمتلك الشخص المذكور   .ب

 لشخص).التصويت أوفي حالة اعتياد الشركة أو مدرائھا التصرف وفقا لتوجيھات ھذا ا
أشخاص أخرى قام باالتفاق معھا على أداء األعمال مقابل االستحواذ على حصة في أسھم   .ج

 الشركة.

يجب أن يكون اإلخطار المشار إليه أعاله وفقا للنموذج المعد من قبل ھيئة السوق المالية على أن يحتوي  ٣٫١٥٫١١
  على المعلومات التالية على األقل:

 لھم الحق في بيع األسھم أو سندات الدين المطروحة للبيع.أسماء األشخاص المالكين أو   .أ
 تفاصيل الملكية أو االنتفاع.  .ب
 تفاصيل أي قروض أو دعم مالي تلقاه ھذا الشخص من أطراف أخرى.  .ج
 ھدف الملكية أو االنتفاع     .د

ني فإن الشخص المع ،في حالة حدوث تغيير في أھداف الملكية أو المصلحة التي تم اإلفصاح عنھا سابقا ٤٫١٥٫١١
يجب على الفور إخطار الشركة وھيئة السوق المالية بھذا التغيير. كما يجب عدم طرح أي أسھم أو سندات 

   ) أيام من تاريخ ھذا اإلخطار.١٠دين في الشركة للبيع إال بعد انتھاء (

 أكثرأو  %١٠نتفعا بنسبة ال يجب على الشخص الذي أصبح مالكا أو م ،دون اإلخالل بأحكام ھذه المادة ٥٫١٥٫١١
  الھئية المالية. موافقة في أي فئة من فئات األسھم القابلة لالقتراع أو سندات الدين القابلة للتحويل البيع دون
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 ١٢٢ من ١١٣ الصفحة
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة اليمامة للصناعات الحديدية

 سياسات التعامالت مع األطراف ذات العالقة

  النسخة الرابعة م ١٦/٠١/٢٠١٧  تاريخ اإلصدار: 
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 ١٢٢ من ١١٤ الصفحة
 

 العالقة ذات األطراف مع التعامالت سياسات ١٢

 مقّدمة ١٫١٢

 لىع تنطويقد  العالقة ذاتعامالت مع األطراف الت ") أنّ شركةالشركة اليمامة للصناعات الحديدية (" ُتدِرك ١٫١٫١٢
 مصالحوالشركة  مصالحمع  تتماشىعامالت تتثير تساؤالت حول ما إذا كانت ھذه ال وقدتضارب في المصالح 

 مع اھعامالتتاتباعھا من قبل الشركة في  جبالسياسات واإلجراءات التي ي الملحقھذا  يحدد لذلكمساھميھا. 
  .العالقة ذاتاألطراف 

 : تعريفات ٢٫١٢

فة المستخدمة في ھذا  قائمةفي ما يلي    :المستند من الجزءبالمصطلحات المعرَّ
  

  .  هبشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع لفيما يتعلق  المجموعة :
  
 هلشخص اآلخر، أو يشترك معل في كونشخص آخر، أو يسيطر عليل ذلك ا  ىالشخص الذي يسيطر علتابع :ال

  من قبل شخص ثالث .وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.  همسيطراً علي
  

  مصلحة مع الشركة، كالعاملين، والدائيين، والعمالء، والموّردين، والمجتمع.   هكل من ل لمصالح:أصحاب ا

على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير  القدرة ھى الھيئةبحسب أنظمة  : السيطرة
عاماً) أو تابع، من  ١٨الـمباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب (الزوج أو الزوجة أو األوالد القصر (تحت سن 

  خالل أي من اآلتي: 
  أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.  %٣٠امتالك نسبة تساوي  . أ
أو أكثر من أعضاء الجھاز اإلداري، وتفسر كلمة "المسيطر"  %٣٠حق تعيين  .ب

  وفقاً لذلك.
  

 فيما يلي بعض اإلرشادات التي يجب أخذھا في االعتبار عند تحديد الجوھرية: : الجوھرية
أو أكثر من القيمة  %١٠ُتَعّد القيمة جوھرية (ذات أھمية نسبية) عندما تساوي   .أ

 .على عكس ذلك األساسية المعنية، ما لم يتوّفر دليل
 المعنية، األساسية القيمة من أقلّ  أو %٥ تساوي عندما جوھرية القيمة ُتَعدّ  ال  .ب

 .ذلك عكس على دليل يتوّفر لم ما
 تحديد فإنّ  المعنية األساسية القيمة من %١٠و ٥كانت القيمة تتراوح بين  ذاإ  .ج

 .القائمة الظروف حسب المھني للحكم خاضًعا يصبح الجوھرية مدى

 : العالقة ذوو األطراف

  : من كلمن األطراف ذوو العالقة  يعتبر 
  أ. كبار المساھمين في الشركة.  
  إدارة الشركة أو أي من شركاتھا التابعة وأقاربھم.  سب.أعضاء مجل 
  . ج. كبار التيفيذيين في الشركة أو أي من شركاتھا التابعة وأقاربھم.  

  .اإلدارة وكبار التيفيذيين لدى كبار المساھمين في الشركة  سد. أعضاء مجل
اإلدارة أو أحد كبار  سالمملوكة لعضو مجل -من غير الشركات  –ه. الميشآت 

  التيفيذيين أو أقاربھم.
و. الشركات التي يكون أي من أعضاء مجل  اإلدارة أو كبار التيفيذيين أو أقاربھم  

  فيھا.  شريكاً 
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 ١٢٢ من ١١٥ الصفحة
 

اإلدارة أو كبار التيفيذيين أو أقاربھم  ستي يكون أي من أعضاء مجلز. الشركات ال
 إدارتھا أو من كبار التيفيذيين فيھا.   سمجل عضواً في 

اإلدارة أو كبار  سح. شركات المساھمة التي يملك فيھا أي من أعضاء مجل
من  أو اكثر مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) %٥ هأقاربھم ما نسبتالتيفيذيين أو 

  ھذا التعريف .
اإلدارة أو كبار التيفيذيين أو   سط. الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجل  .د

  .  هقراراتھا ولو بإسداء اليصح أو التوجي أقاربھم تأثير في 
تأثير في قرارات الشركة وأعضاء  هوتوجيھات هصائحني. أي شخص يكون ل  .ه

  إدارتھا وكبار تيفيذييھا. سمجل
   ضة أو التابعة للشركة. ك. الشركات القاب  .و

  
م بشكل مھني من شخص  يستثي  من الفقرتين (ط) و(ي) من ھذا التعريف اليصائح والتوجيھات التي تقدَّ

  في ذلك.  همرخص ل

  
 ذو العالقة االطرف ماھية ٣٫١٢

 فرد ھممسا أو اإلدارة مجلس عضو أو التنفيذيين بكبار يتعلق امكل  :الشركة فيذو العالقة  طرفلاقصد بي  ١٫٣٫١٢
  :بيانھم اآلتي من أي األسھم، من كبيرة نسبة يمتلك

 الزوج والزوجة أو األوالد القصر (يشار إليھم مجتمعين بـ"عائلة الفرد")  .أ
أي شركة تكون للفرد أو ألي من أفراد عائلته أو ألكثر من فرد منھم مجتمعين، أو تكون للفرد وألي   .ب

ر غي أو مباشرمجتمعين، أي مصلحة في رأسمالھا سواء بشكل  من أفراد عائلته أو ألكثر من فرد منھم
 مباشر بما يتيح لھم القدرة على:  

 الجمعية في %٣٠ على تزيد أو تساوي بنسبة أصوات على السيطرة أو التصويت •
  الوسائل معظم أو بكل يتعلق فيما العمومية

 تاجتماعا في التصويت حقوق لغالبية المالكين اإلدارة مجلس أعضاء عزل أو تعيين أو •
 .المسائل معظم أو بكل يتعلق فيما اإلدارة مجلس

 بـ"شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من األسھم:  يقصد كما

 أي شركة أخرى تكون تابعة لھا، أو قابضة لھا، أو تابعة زميلة لھا تملكھا الشركة األم نفسھا   .ج
أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتھا معتادين على التصرف وفقا لتوجيھات أو تعليمات الشركة    .د

 التي تملك نسبة كبيرة من األسھم. 
أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبيرة من األسھم، وأي شركة أخرى ورد تعريفھا في الفقرة   .ه

مباشر أو غير مباشر بما يتيح لھم القدرة مصلحة في رأسمالھا سواء بشكل  أي مجتمعتين،(أ) أو(ب) 
 على:  

 الجمعية في %٣٠ على تزيد أو تساوي بنسبة أصوات على السيطرة أو التصويت •
 الوسائل معظم أو بكل يتعلق فيما العمومية

 تاجتماعا في التصويت حقوق لغالبية المالكين اإلدارة مجلس أعضاء عزل أو تعيين أو •
  .المسائل معظم أو بكل يتعلق فيما اإلدارة مجلس

 :القراية صلة أو األقرباء من يعتبرو ٢٫٣٫١٢
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 ١٢٢ من ١١٦ الصفحة
 

 ،علوا وإن والجدات واألجداد، واألمھات، اآلباء. 
 ،نزلوا وإن وأوالدھم األوالد. 
 وأوالدھم ألم، أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة. 
 والزوجات األزواج. 

 
 ):SOCPAللمحاسبين القانونيين (لھيئة السعودية ا بحسب العالقة ذاتألطراف ا ٣٫٣٫١٢

 « IAS24 »المحاسبة الدولى رقم  معياراالسترشاد فى ذلك  الى األطراف ذات العالقة عند تحديد  المجلس للجان يمكن
Related Party Disclosures  مايلحق من تعديالت ظأو اصدارات  أو(االفصاحات عن الطرف ذي العالقة) .  بشأن

   . الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيينفى ھذا الشأن تعتمدة 

 المصالح ماھية تعارض ٤٫١٢

 الموضوع في غير مباشرة أو مباشرة عالقة أو مصلحة للشخص كانت إذا المصالح في تعارض ھناك يكون ١٫٤٫١٢
 االعتقاد إلى تؤدي أو العالقة، أو المصلحة تمنعه ھذه بحيث بشأنه؛ قرار اتخاذ لغرض الشخص ھذا محل نظر

    .العالقة أو المصلحة ھذه مراعاة ودون وحياد باستقالل قراره أو اتخاذ رأيه إبداء وبين بأنھا حالت بينه

 :يكون ما حاالت تعارض المصالح تعتبر من ٢٫٤٫١٢

 .الجمعية أو المجلس في التصويت عند اإلدارة مجلس أعضاء بين  .أ
 .وعقودھا الشركة عمليات في  .ب
 .وبدالتھم اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تقرير في  .ج
 .اإلدارة مجلس ألعضاء وضمانھا القروض تقديم في  .د
 .وأصولھا ومعلوماتھا االستثمارية الشركة فرص استغالل في  .ه
 .الشركة منافسة شأنھا من أعمال في الدخول في  .و
 .الشركة مع تعامالت له ثالث طرف من الھدايا قبول في  .ز
 .متنافستين شركتين إدارة مجلسي في العضو واجبات تعارض في  .ح
 .والعاملين الموظفين وسائر التنفيذيين أعمال في  .ط
 إلى باإلضافة المصالح، تعارض حاالت مع للتعامل آليات الالئحة ھذه أوجدت وقد  .ي

  .كبير حد إلى منه ويحد تأثيرھا يضمن عدم مما النظام؛ في ما ورد

  العالقة ذوي األطراف وصفقات المصالح عارضت في الشركة سياسة ٥٫١٢

ً  العالقة ذوي األطراف أو تعامالت وصفقات المصالح تعارض حاالت مع التعامل يجب   :التالية لألحكام وفقا

 واالھتمام والوالء والعناية واألمانة الصدق بمبادئ ورئيسه، اإلدارة، مجلس أعضاء من عضو كل يلتزم ١٫٥٫١٢
 وجه على ذلك في ويدخل مصلحته الشخصية، على مصالحھا وتقديم والمساھمين، الشركة بمصالح

 :يلي ما الخصوص

 وأن مھنية صادقة، عالقة بالشركة اإلدارة مجلس عضو عالقة تكون بأن وذلك :الصدق .أ
 شركاتھا إحدى أو مع الشركة عقد أو صفقة أية تنفيذ قبل مؤثرة معلومات أية عن لھا يفصح
 .التابعة

في  تعارض على تنطوي التي التعامالت اإلدارة مجلس عضو يتجنب بأن وذلك :الوالء .ب
 الخاصة بتعارض األحكام ومراعاة التمييز، وعدم التعامل عدالة من التحقق مع المصالح،
 .الالئحة ھذه في المصالح



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١١٧ الصفحة
 

 األساس للشركة النظام في الواردة والمسؤوليات الواجبات بأداء وذلك :واالھتمام العناية .ج
  .المختصة الجھات عن الصادرة والتعليمات واللوائح واألنظمة

 :يلي ما خاصة تراعي بصفة الشركة، في األخالقية والقيم المھني للسلوك سياسة وضع اإلدارة مجلس على ٢٫٥٫١٢

 واجبي العناية ببذل التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل على التأكيد .أ
 قيمتھا، وتعظيم الشركة وتنميتھا مصالح صون شأنه ما من وكل الشركة، إدارة في والوالء
 .جميع األحوال في الشخصية مصلحته على مصالحھا وتقديم

 يحقق مصلحة بما وااللتزام الشركة، في المساھمين لجميع اإلدارة مجلس عضو تمثيل .ب
 مصلحة اآلخرين، وليس المصالح أصحاب حقوق ومراعاة المساھمين ومصلحة الشركة

 .فحسب انتخبته التي المجموعة

 األنظمة واللوائح بجميع فيھا، التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء التزام مبدأ ترسيخ .ج
 .الصلة ذات والتعليمات

 لمنصبه الوظيفي التنفيذية اإلدارة عضو أو اإلدارة مجلس عضو استغالل دون الحيلولة .د
 .بغيره أو به خاصة مصلحة تحقيق بھدف

 وأھدافھا، أغراض الشركة تحقيق على ومواردھا الشركة أصول استعمال قصر على التأكيد .ه
 .خاصة مصالح لتحقيق الموارد أو األصول تلك استغالل وعدم

 على المعلومات االطالع وتوقيت صالحية تنظم وواضحة ومحكمة دقيقة قواعد وضع .و
 التنفيذية اإلدارة واإلدارة مجلس أعضاء استفادة دون يحول بما بالشركة الخاصة الداخلية
ً  بھا المسموح المقررة أو الحدود في إال شخص، ألي عنھا اإلفصاح أو منھا وغيرھم   .نظاما

 في تؤثر أن يمكن وقوعھا والتي المحتمل أو المصالح الواقعة تعارض حاالت التعامل مع فيالشركة  تتبع ٣٫٥٫١٢
 الشركة مع تعاملھم عند الشركة في العاملين من غيرھم أو التنفيذية أو اإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء أداء
 :التالية السياسة اآلخرين، المصالح مع أصحاب أو

 العاملين وغيرھم من التنفيذيين وكبار المساھمين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء على التأكيد .أ
 الشركة، مصالح مع تعارض مصالحھم إلى تؤدي التي الحاالت تجنب ضرورة على الشركة في

ً  معھا والتعامل  .وھذه الالئحة النظام ألحكام وفقا

 .الشركة ونشاطھا نشاط طبيعة مع تتناسب المصالح تعارض لحاالت توضيحية أمثلة تقديم .ب

 أو الموافقة الترخيص على والحصول المصالح، تعارض عن لإلفصاح واضحة إجراءات .ج
 .المصالح في تعارض عنھا ينشأ قد التي األعمال في البدء قبل الالزمة

 ھذا عند وقوع أو المصالح تعارض إلى تؤدي قد التي الحاالت عن الدائم باإلفصاح اإللزام .د
 .التعارض

في  تعارض وجود عند القرار اتخاذ في المشاركة أو التصويت عن باالمتناع االلتزام .ه
 .المصالح

 .عالقة ذي طرف مع تعاملھا أو الشركة تعاقد عند واضحة إجراءات .و

 .السياسة بھذه االلتزام عدم اكتشافه عند اإلدارة مجلس يتخذھا التي اإلجراءات .ز



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١١٨ الصفحة
 

 :خاللالمصالح وذلك من  تعارض تجنب اإلدارة مجلس عضو على يجب ٤٫٥٫١٢

 وأال مصلحته الشخصية، على الشركة مصالح يقدم وأن ونزاھة، بأمانة مھامه ممارسة .أ
 .خاصة مصالح لتحقيق منصبه يستغل

 حياده تؤثر في قد التي التعارض بحاالت المجلس وإبالغ المصالح، تعارض حاالت تجنب .ب
 العضو ھذا إشراك اإلدارة عدم مجلس وعلى المجلس، على المعروضة الموضوعات نظر عند
 اجتماعات في الموضوعات على ھذه التصويت في صوته احتساب وعدم المداوالت، في

 .المساھمين وجمعيات اإلدارة مجلس

 لتحقيق االستفادة منھا وتجنب شخص، أي إلى إفشائھا وعدم المعلومات سرية على الحفاظ .ج
 .شخصية مكاسب

 :اإلدارة مجلس عضو على يحظر كما ٥٫٥٫١٢

 لحساب التي تتم والعقود األعمال في العامة الجمعية أو اإلدارة مجلس قرار على التصويت .أ
 .فيھا مباشرة غير أو مباشرة مصلحة له كانت إذا الشركة

 معلوماتھا أو أصول الشركة من أي من مباشر غير أو مباشر بشكل االستفادة أو االستغالل .ب
 المعروضة أو اإلدارة، في مجلس عضواً  بصفته عليه المعروضة االستثمارية الفرص أو

 التي أو الشركة، أنشطة ضمن تدخل االستثمارية التي الفرص ذلك ويشمل الشركة، على
 ألجل يستقيل الذي المجلس عضو على الحظر منھا، ويسري االستفادة في الشركة ترغب
 عضويته أثناء في بھا علم والتي مباشر غير أو مباشر بطريق الفرص االستثمارية استغالل
 .اإلدارة بمجلس

 قرار واتخاذ المجلسعلى  عرضھا بعد االستثمارية الفرصة من االستفادة اإلدارة مجلس لعضو يجوز ٦٫٥٫١٢
 .الفرصة ھذه االستفادة من في رغبته عن للمجلس التزامه باإلفصاح مع برفضھا

 أن اإلدارة مجلس لعضوية نفسه ترشيح في يرغب من علىف المصالح تعارض عن المرشح إفصاحيجب  ٧٫٥٫١٢
 :وتشمل المصالح، تعارض حاالت من أي عن وللجمعية العامة للمجلس يفصح

 .إدارتھا لمجلس الترشح في يرغب التي الشركة وبين بينه تعامل وجود أو عقد إبرام .أ

  .تزاوله النشاط الذي فروع أحد في منافستھا أو الشركة، منافسة شأنه من عمل في اشتراكه .ب

أو  الشركة، منافسة شأنه من عمل في االشتراك في اإلدارة مجلس عضو رغب إذا ٧٫٥٫١٢
 الثانية والسبعين (المادة في عليھا المنصوص تزاوله، الذي النشاط فروع أحد في منافستھا

  :يلي ما مراعاة فيجب النظام؛ من)

 اإلبالغ في ھذا وإثبات ممارستھا في يرغب التي المنافسة باألعمال اإلدارة مجلس إبالغ .أ
 .اإلدارة مجلس اجتماع محضر

ھذا  في يصدر الذي القرار على التصويت في المصلحة صاحب العضو اشتراك عدم .ب
 .المساھمين وجمعيات اإلدارة مجلس في الشأن

 المنافسة التي باألعمال انعقادھا عند العادية العامة الجمعية اإلدارة مجلس رئيس إبالغ .ج
 .المجلس عضو يزاولھا



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١١٩ الصفحة
 

األعمال  ممارسة في للعضو للشركة العادية العامة الجمعية ترخيص على الحصول .د
ً  الترخيص ھذا يجدد أن على المنافسة،  .سنويا

 الذي النشاط أحد فروع في منافستھا أو الشركة منافسة شأنه من عمل أي في االشتراك مفھوم في يدخل ٨٫٥٫١٢
 :يلي ما تزاوله

 أو مؤثرة ألسھم نسبة تملكه أو فردية مؤسسة أو لشركة اإلدارة مجلس عضو تأسيس .أ
 مسؤولية ذات شركة بسيطة أو توصية شركة أو تضامن شركة أو مساھمة شركة في حصص
ً  تزاول محدودة  .الشركة نشاط نوع من نشاطا

 فردية منافسة مؤسسة إدارة تولي أو للشركة، منافسة شركة إدارة مجلس عضوية قبول .ب
ً  منافسة شركة أو  منافسة شركة إدارة عضوية مجلس حظر يسري وال .شكلھا ونوعھا كان أيا

 الصفة ذوي األشخاص أو الدولة التي تؤسسھا الشركات أو الحكومية الجھات ممثلي على
 .العامة االعتبارية

  .أخرى منافسة منشأة أو شركة عن مستترة أو ظاھرة تجارية وكالة على العضو حصول .ج

لسعودية ايجب اإلفصاح عن جميع تعامالت األطراف ذات العالقة في التقرير السنوي وفًقا لمتطلبات الھيئة  ٩٫٥٫١٢
 للمحاسبين القانونيين وھيئة السوق المالية

 
الحصول على موافقة مسبقة من المساھمين أثناء انعقاد الجمعية العامة إذا كان متوّقًعا إجراء تعامالت مع  ١٠٫٥٫١٢

 أطراف ذات عالقة خالل السنة المالية وإذا كانت ھذه التعامالت ذات طبيعة روتينية.
  

  يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي على:  ١١٫٥٫١٢
 وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.  .أ
ً فيھا أو كانت فيھا مصلحة ألحد   .ب معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة 
 نھم، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من ھذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.بأي م
 

استناداً إلى متطلبات الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فإّنه يجب اإلفصاح عن جميع التعامالت الجوھرية  ١٢٫٥٫١٢
وجود أو غياب أرصدة بحاجة لتسوية المبَرمة مع األطراف ذات العالقة في القوائم المالية بغّض النظر عن 

 لھذه التعامالت في نھاية السنة. ويجب أن يتضّمن ھذا اإلفصاح، على األقل، ما يلي:
 أسماء األطراف ذات العالقة.  .أ
 طبيعة العالقة.  .ب
 بين الشركة واألطراف ذات العالقة خالل الفترة المالية.التعامالت المبَرمة /نوع الصفقة  .ج
 بين الشركة واألطراف ذات العالقة خالل الفترة المالية.التعامالت المبَرمة /قيمة الصفقة  .د
  األرصدة مع األطراف ذات العالقة في نھاية الفترة المالية.  .ه
 

يجوز اإلفصاح عن التعامالت المماثلة بشكل مجمل بدل اإلفصاح عنھا فردًيا إاّل إذا كان اإلفصاح الفردي  ١٣٫٥٫١٢
 تعامالت األطراف ذات العالقة على البيانات المالية للشركة.ضرورًيا لفھم تأثير 

يجب على الشركة اإلفصاح دون تأخير عن أي صفقة تتم بينھا وبين طرف ذي عالقة أو أي ترتيب تستثمر  ١٤٫٥٫١٢
  بموجبه كل من الشركة وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو تقدم تمويالً له.

  

  



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١٢٠ الصفحة
 

  المصالح معا وأصحاب العالقة ذوي منالشركة مع كل  بتعاملالخاصة  السياسات ٦٫١٢

ً  العالقة ذوي واألطراف اإلدارة مجلس ان يجرى تعامل الشركة بأعضاء يجب ١٫٦٫١٢  المتبعة واألحكام للشروط وفقا
 .أو تفضيل تمييز أي دون المصالح أصحاب مع

 بھدف المصالح مع أصحاب العالقة لتنظيم ومكتوبة واضحة وإجراءات سياسات وضع اإلدارة مجلس على ٢٫٦٫١٢
 - :يلي ما بصفة خاصة تتضمن أن على حقوقھم، وصيانة حمايتھم

 .العقود أو تحميھا األنظمة تقررھا التي بحقوقھم اإلخالل عند المصالح أصحاب تعويض كيفية .أ

 .وأصحاب المصالح الشركة بين تنشأ قد التي الخالفات أو الشكاوى تسوية كيفية .ب

 .بھم المعلومات المتعلقة سرية على والمحافظة والموردين العمالء مع جيدة عالقات بناء كيفية .ج

 واألخالقية المعايير المھنية مع تتوافق بحيث الشركة في والعاملين للمديرين المھني السلوك قواعد .د
 مراقبة آليات اإلدارة مجلس أن يضع على المصالح، أصحاب وبين بينھم العالقة وتنظم السليمة
 .بھا وااللتزام القواعد ھذه تطبيق

 .للشركة االجتماعية المساھمة .ه

ً  العالقة يجري ذوي واألطراف اإلدارة مجلس أعضاء مع الشركة تعامل أن على التأكيد .و  وفقا
 .أو تفضيل تمييز أي دون المصالح أصحاب مع المتبعة واألحكام للشروط

 من يمكنھم نحو على بأنشطتھم المتعلقة المعلومات على المصالح أصحاب حصول .ز

 .منتظم المناسب وبشكل الوقت وفي وكافية صحيحة المعلومات تلك تكون أن على مھامھم، أداء

ً  الشركة في العاملين معاملة .ح   .التمييز وعدم والمساواة العدالة لمبادئ وفقا

 

  العالقة ذوي األطراف اللجان والمراقبة الداخلية في مراجعة صفقات دور ٧٫١٢

 مراجعةب بالمجلسلجنة المراجعة  وتختص. العالقة ذوي األطراف صفقات تتولى اللجان المختلفة مراجعة ١٫٧٫١٢
 مجلس إلى بشأنھا تراه ما العالقة وتقديم ذوي األطراف مع الشركة تجريھا أن المقترح والتعامالت العقود
  .اإلدارة

 في المستويات التنفيذية جميع في للمسؤولية واضحة معايير الداخلية بالشركة باتباعيجب على نظام الرقابة  ٢٫٧٫١٢
ً  تتم العالقة ذات األطراف وأن تعامالت الشركة   .بھا الخاصة وضوابط لألحكام وفقا

أن و اعتيادية تجارية وشروط تجارية أسس على العالقة ذات األطراف مع التعامالتيجب أن تجري جميع  ٣٫٧٫١٢
 يكون أطرافھا مستقلّين عن بعضھم البعض.

والموافقة عليھا من  المراجعةلجنة  لمراجعة العالقة ذات األطراف مع التعامالتأن تخضع جميع  يجب ٤٫٧٫١٢
 مجلس اإلدارة.

 ،امناسبً  تراه ما حسب لھا، ويجوز العالقة، ذات األطراف مع التعامالتأن تراجع  المراجعةيجب على لجنة  ٥٫٧٫١٢
 .مستشارين أو مستقلّة مصادر من المعامالت حول إضافية معلومات على الحصول تطلب أن
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دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١٢١ الصفحة
 

كان ألحد أعضائھا مصلحة  حال وفيالمسؤولية الكاملة عن تحديد إجراءات المراجعة.  المراجعةلجنة  تتحّمل ٦٫٧٫١٢
  حول تلك الصفقة. المراجعةفي أي صفقة معّينة، فعليه عدم المشاركة في أي مباحثة تجريھا لجنة 

غير معنية  ثالثة أطراف مع جرت التي األخرى الحديثة التعامالت من) ٢( اثنين عن يقلّ  ال ما استخدام يجب ٧٫٧٫١٢
يثما أمكن لتحديد ما إذا كانت األسعار والشروط ح مقارنة كأداة مماثلة/أو كّميات و خدمات/بشأن منتجات

مة إلى/من  مة إلى/من أطراف ثالثة أخرى  العالقة ذات األطرافالمقدَّ عادلة ومعقولة وقابلة للمقارنة بتلك المقدَّ
 /أو الكميات.و خدماتال/للنوع نفسه أو نوع مشابه إلى حد كبير من المنتجات

  
 لمراجعةاحال تعّذر الحصول على تسعيرة أو سعر للمقارنة من أطراف ثالثة غير معنية فإّنه يجوز للجنة  في ٨٫٧٫١٢

المتكّررة أن تطلب الحصول على معلومات إضافية  العالقة ذات األطراف مع للتعامالتمراجعتھا  خالل
حول التعامالت من مصادر مستقلّة أو مستشارين وذلك حسب ما تراه مناسًبا وكلّما كانت ھذه المعلومات 

  متوّفرة.
 

 العالقة ذات األطراف مع التعامالتيجب على أي عضو في مجلس اإلدارة عدم المشاركة في تقييم أيٍّ من  ٩٫٧٫١٢
 عملية في التصويت عن االمتناع عليه ويجب العالقة، ذات األطراف أحدأو الموافقة عليھا إذا كان ھو 

 .حولھا ھريةجو بمعلومات تزويده المجلس منه طلب إذا إاّل  التعامالت ھذه على الموافقة
 

المقترحة بعد أن تأخذ بعين االعتبار  العالقة ذات األطراف مع التعامالتمراجعة  المراجعةعلى لجنة  يجب ١٠٫٧٫١٢
 :العوامل التالية
 فوائد الشركة من إبرام الصفقة؛  .أ
 العالقة؛ ذومصلحة الطرف  نطاق   .ب
 توّفر مصادر أخرى من المنتجات أو الخدمات المماثلة؛  .ج
بالشروط  مقارنةً  العالقة ذات األطراف مع للتعامالتمدى قلّة مالءمة الشروط المحّددة   .د

 في ظروف مماثلة؛ أخرى أطراف معالمتوّفرة عموًما للتعامالت 
 العالقة؛ ذات األطراف مع للتعامالتالقيمة (الكلّية إن أمكن)   .ه
 يف عضًواذو العالقة  طرفكان ال إن اإلدارة مجلس عضو استقاللية على المترّتب التأثير  .و

 ينتمي كياًنا كان أو اإلدارة مجلس أعضاء ألحد المباشرين العائلة أفراد من أو اإلدارة مجلس
 أو رئيسي تنفيذي كمسؤول أو اإلدارة أعضاء أو المساھمين كأحد اإلدارة مجلس عضو إليه
  .مماثل منصب في شخص أي أو عام شريك أو مدير

إذا  العالقة ذات األطراف مع التعامالتأن توصي مجلس اإلدارة بالموافقة على  المراجعةللجنة  يجوز ١١٫٧٫١٢
  اقتنعت بأنھا تصّب في مصلحة الشركة.

 
أو رفضھا بعد  العالقة ذات األطراف مع المقترحة التعامالتلمجلس اإلدارة الموافقة على إحدى  يحق ١٢٫٧٫١٢

  النظر في العوامل التي يراھا مناسبة، بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر:
 

 .العالقة ذات األطراف مع التعامالتالتجارية لدخول الشركة في  األسباب  .أ
 .معقولة العالقة ذات األطراف مع للتعامالتتكون الشروط التجارية  أن  .ب
 .العالقة ذات األطراف مع التعامالت جوھرية  .ج
مواتية للشركة وقائمة على  العالقة ذات األطراف مع التعامالتفيما إذا كانت شروط  النظر  .د

 .العالقة ذات األطرافاألساس نفسه الذي ينطبق إن كانت تنطوي على أحد 
 .العالقة ذات األطراف مع التعامالتفي  العالقة ذاتمصلحة األطراف  نطاق  .ه
على استقاللية عضو مجلس اإلدارة غير الموظَّف  العالقة ذات األطراف مع التعامالتأثر   .و

 )انطبق إذا(
المشارك في معاملة األطراف ذات  العالقة ذوالمصالح الفعلي أو الظاھر للطرف  تضارب  .ز

  .العالقة

 ة،اإلدارقبل الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس  العالقة ذاتإبرام أي صفقة مع األطراف  يجوز ال ١٣٫٧٫١٢
  .المراجعةبناًء على توصية من لجنة و



 

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

دليل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ١٢٢ من ١٢٢ الصفحة
 

 لمتطلبات الھيئة السعودية للمحاسبين القانونييناإلفصاح وفقا  ٨٫١٢

إلى متطلبات الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فإّنه يجب اإلفصاح عن جميع التعامالت الجوھرية  ستناداً ا ١٫٨٫١٢
المالية بغّض النظر عن وجود أو غياب أرصدة بحاجة لتسوية  القوائمفي  العالقة ذاتالمبَرمة مع األطراف 

 ه التعامالت في نھاية السنة. ويجب أن يتضّمن ھذا اإلفصاح، على األقل، ما يلي:لھذ
 .العالقة ذاتأسماء األطراف   .أ
 طبيعة العالقة.  .ب
 خالل الفترة المالية. العالقة ذاتواألطراف  الشركةبين المبَرمة  التعامالت/نوع الصفقة  .ج
 خالل الفترة المالية. العالقة ذاتواألطراف  الشركةبين المبَرمة  التعامالت/الصفقة قيمة  .د
  .ةفي نھاية الفترة المالي العالقة ذاتاألطراف  مع األرصدة  .ه

 
اإلفصاح عن التعامالت المماثلة بشكل مجمل بدل اإلفصاح عنھا فردًيا إاّل إذا كان اإلفصاح الفردي  يجوز ٢٫٨٫١٢

 .للشركةعلى البيانات المالية  العالقة ذاتضرورًيا لفھم تأثير تعامالت األطراف 
 

ستثمر رتيب تيجب على الشركة اإلفصاح دون تأخير عن أي صفقة تتم بينھا وبين طرف ذي عالقة أو أي ت ٣٫٨٫١٢
 بموجبه كل من الشركة وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو تقدم تمويالً له.

 المخالفة الممارسات عن اإلبالغ ٩٫١٢

 أصحاب يتبعھا أو إجراءات سياسات من يلزم ما وضع المراجعة لجنة اقتراح على بناء اإلدارة مجلس على ١٫٩٫١٢
 :يلي ما مراعاة مع شكاواھم، تقديم في المصالح

 يصدر بما قد اإلدارة مجلس) الشركة في العاملون فيھم بمن (المصالح أصحاب إبالغ تيسير .أ
 أو المرعية واللوائح والقواعد األنظمة تخالف ممارسات أو تصرفات من التنفيذية اإلدارة من
 أو التصرفات تلك كانت سواء أو غيرھا، الداخلية الرقابة أنظمة أو المالية القوائم في الريبة تثير

 .بشأنھا الالزم التحقيق تكن، وإجراء لم أو مواجھتھم في الممارسات

 لجنة المراجعة في مستقل بعضو المباشر االتصال بتيسير اإلبالغ إجراءات سرية على الحفاظ .ب
 .المختصة اللجان من غيرھا أو

 .معھا والتعامل المصالح أصحاب بالغات أو شكاوى لتلقي متخصص موظف تعيين .ج

 .الشكاوى لتلقي إلكتروني بريد أو ھاتف تخصيص .د

  .المصالح ألصحاب الالزمة الحماية توفير .ه

 الترخيص تجديد رفض ١٠٫١٢

 الثانية(و)الحادية والسبعين (المادتين أحكام بموجب الممنوح الترخيص تجديد العامة الجمعية رفضت إذا ١٫١٠٫١٢
 استقالته تقديم اإلدارة مجلس عضو فعلى ھذه الالئحة، من) واألربعين الخامسة (والمادة النظام من) والسبعين
 المنافسة أو التعامل أو العقد عن العدول يقرر لم ما وذلك منتھية، في المجلس عضويته اعتبرت وإال فوراً،
ً  توفيق أوضاعه أو  .للنظام طبقا

 تجارية له تعامالت شخص أي من الھدايا قبول التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يجوز ال ٢٫١٠٫١٢
  .في المصالح تعارض إلى تؤدي أن الھدايا تلك شأن من كان إذا الشركة، مع

  


