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 المقدمة .1
  

أن  ، كما یجب مسئولیة اإلشراف على إدارة الشركة وشئون األعمال التجاریة ینبع أسمنتشركة  یجب أن یتحمل مجلس إدارة
 لوائح/ الئحة ، فقد اعتمد المجلس ھذا  وعلى ھذا النحو یتولى اتخاذ جمیع القرارات الرئیسیة المتعلقة بالسیاسة العامة للشركة

لتوضیح السلطة وتوفیر  بعض لجان المجلس وثائقجنبا إلى جنب مع النظام األساسي للشركة وعقد التأسیس و إلدارة الشركة
  . الشركةأفضل الممارسات إلدارة 

  
موقع  علىمجلس اإلدارة ومدونة قواعد السلوك ل الرئیسیة واثائقوال الحوكمةیجب على الشركة نشر مدونة قواعد إدارة 

  . الشركة ویجب إتاحة ھذه الوثائق كتابیا عند الطلب
  

إجراء ھذه ، كما یجب  من حین آلخر إدارة الشركات وغیرھا من جوانب ھذه المبادئ التوجیھیةمراجعة  یجب على المجلس
  . سوق المال ھیئة المعمول بھا ولوائحالسعودیة  األنظمةبموجب التغییرات وفقا لما یراه ضروریا في تقدیره وبالحد المسموح 

 

  الغرض  1.1
 

، حیث یقدم مبادئ توجیھیة إلدارة فعالة للشركة في محاولة  ینبع أسمنتلشركة  الحوكمةیعتبر ھذا المستند بمثابة دلیل إدارة 
  . لتعزیز قیمة طویلة األجل للمساھمین

  
الشركة المعمول بھا وقواعد وأنظمة  أنظمةوالذي یوفر جنبا إلى جنب مع لوائح و الحوكمةقد اعتمد المجلس دلیل إدارة و

  . كةالمملكة العربیة السعودیة السلطة والممارسات إلدارة الشر
  

الخاصة  الحوكمةلوائح الشركات والمبادئ التوجیھیة إلدارة ي و على أساس النظام األساس الحوكمةوقد تم وضع دلیل إدارة 
في االعتبار عند وضع ھذا الدلیل لضمان وجود ھیكل  الحوكمةوقد تم اتخاذ بعض المبادئ التوجیھیة اإلدارة (ھیئة سوق المال ب

 . )بما یتواكب مع متطلبات ھیئة سوق المال ینبع أسمنتحوكمة فعال لشركة 
 

  ادارة الحوكمةالھدف من  2.1
  

تحري النتائج مع إعداد تقریر بما تقول والقیام بتطبیق  وذلك من خالل الشركة لتحقیق أعلى معاییر السلوك األخالقيتتطلع 
 .  ل الشركةاعمأوالحفاظ على االمتثال الكامل للقواعد والقوانین واللوائح التي تحكم  ، والشفافیةالدقة 

 
للشركة لتحقیق ھذه القائمة ووضع أھدافھا وتطویر االستراتیجیات التي توجھ األنشطة  بقیادة دفة الشركةیقوم مجلس اإلدارة 

نظر في ال یتمسكما  ، للشركة وحمایة أصولھا وسمعتھا المستقبلیة الخطوطتشكیل أن یتولى مجلس اإلدارة یجب  ، األھداف
استخدام  على مجلس اإلدارة یجبھذا و.  للشركة واإلطار التنظیمي" المعنیین أصحاب المصلحة" ـقراراتھم بمدى اتصال 

اإلدارة مسئوال یكون مجلس أن و مع تأدیة واجباتھم على نحو قائم على الثقة لشركة ،با مھامھمممارسة عند  حرصلمھارة واال
   .المساھمینجمعیة  من قبل ممن منصبھ میمكن عزلھ، كما  الشركةأداء ن عن مساھمیأمام ال
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  ؟ادارة الحوكمةما ھي  3.1

  
مشكلة تواجھ بشكل متزاید  اتھاادیفي عالم سریع التغیر ھو حقیقة أن الشركات وقاآلن االتجاھات نفوذا  أكثرمن إحدى 

 ُمدر" بوصفھالدور التقلیدي األساسي للعمل فقد تم تحدي نتیجة لھذه المواجھة و ، وبین المساھمین فیھامنظمتھم االستقالل بین 
  .  كز على الربحترذي یمجرد األداء المالي المرحلة كونھ ألعمال الجید لداء حیث یجب أن یتخطى األ ،"للربح

  
صرح كما و ، إحداث تغیرا في ثقافة وأولویات مجلس اإلدارة معلمنظمة ، اخارج  إلىیمثل ھذا االتجاه تحوال للسلطة من داخل 

قادة فإن ھؤالء ال، لشركاتھم قادة األعمال حول طریقة إدارة أكثر من أي وقت مضى على نحو أصحاب المصلحة الخارجیین 
  . لالقتصادأداة تنتمي من خالل أفعالھم وقراراتھم بأنھم جزء من المجتمع ولیس فقط مطالبون بإثبات 

  
توازن دقیق بین مصالح مختلف أصحاب المصلحة  ، تم تصمیمھ لخلقلضوابط والتوازنات ل انظام الحوكمةتعتبر إدارة 

 فإن حوكمة على ھذا النحو ، وفي المنظمة المساھمین واإلدارة والموظفین والعمالء والموردین والمجتمع ككل المعنیین 
  . في جمیع أنحاء الشركة انتشارھاأو إدارة المخاطر ، بل للوائح واحترام اقانونیة المسائل التقتصر على ال الشركات 

 
توجیھ وإدارة الشركة وخلق قیمة نحو تعني حرفیا تطبیق ھذا المفھوم في أوسع معانیھ " الحوكمةإدارة "عبارة  استخدام

ببساطة تنفیذ نظم المراقبة لمنع تضارب المصالح وغیرھا من التصرفات  ادارة الحوكمةفقد تعني  بالنسبة لآلخرین ، للمساھمین
  .غیر الالئقة

  
  :أما تعریف الشركة للحوكمة

  
  "مجموعة العالقات التي تربط بین اإلدارة التنفیذیة للشركة ومجلس اإلدارة والمساھمین وأصحاب المصلحة يھ"
 

التأكد من تحقیق أھداف الشركة "یؤدي إلى خلق ھیكل یتم من خاللھ ومحتوى ھذا التعریف یوضح أن نظام الحوكمة المتكامل 
  ".التي قامت من أجلھا وبتطبیق الوسائل التي تم وضعھا لتحقیق تلك األھداف

  
للشركة بإتباع السبل التي تخدم مصالح الشركة  نالتنفیذییكذلك یقوم نظام الحوكمة المتكامل بتحفیز مجلس اإلدارة والمدراء 

  .والمساھمین والتي من شأنھا أن تؤدي إلى تشجیع الشركة  لإلستخدام األمثل للموارد وبكفاءة عالیة
  

أما من المنظور الصناعي ، فیكون نظام حوكمة الشركة ھو النظام األخالقي الذي یحكم األعمال وشؤون األفراد من خالل 
  :ة وكبار المدراء وكل من لھ حق إتخاذ القرارات الفاعلة التي تخص الشركة مجلس اإلدار

  
 وضع أھداف للشركة  •
 تسییر العملیات الیومیة التي تخص الشركة •
 الوضع في اإلعتبار إھتمامات المساھمین •
یتماشى مع  تنظیم سیر أنشطة وسلوكیات الشركة جنبًا إلى جنب مع التوقعات التي تطمح الشركة  إلى تحقیقھا بما •

 المتطلبات األخالقیة والقانونیة والنظم واللوائح و
 حمایة مصالح المساھمین  •

  
وبھذا یكون نظام حوكمة الشركة وسیاستھ قائم على خلق التوازن بین صالحیات ذلك النظام وحمایة حقوق المساھمین 

  .التي ھي من أسس ھذه الشركةویعتمد نظام الشركة  كلیًا على أساس الشفافیة و ، وأصحاب المصالح األخرى
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 ھیكل الدلیل 4.1

  
عدة قضایا  اإلطاریتناول  ، للمساھمینطویلة األجل فعال في محاولة لتعزیز قیمة الشركة بشكل إلدارة ر إطامستند ال اقدم ھذی

  :تقسیمھ إلى األقسام التالیة قد تم والمبادئ الرئیسیة وتتعلق بالحوكمة 
 

ولیات ئالمبادئ التوجیھیة مناقشة غرض ومستتناول  – مومیةلجمعیة العلالمبادئ التوجیھیة والمساھمین  .1
 . ة للمساھمینیممووھیكل وعملیات الجمعیة الع

 
والمبادئ  ةكموالحتتعلق بالمبادئ التوجیھیة مناقشة عدة قضایا تتناول  – اإلدارةمجلس لالتوجیھیة المبادئ  .2

اإلدارة مجلس  ھیكلومؤھالت عضو مجلس اإلدارة ومسئولیاتھ وولیات المجلس ئالرئیسیة بما في ذلك مس
 ، ینمستشارین مستقلووجود دارة اإللمجلس والوصول إلى التابعة للجان الوالتشغیلیة الخاصة بھ عملیات الو

مجلس التقییم أداء مع دارة وتقییم وتعاقب اإل توجیھھوفضال عن التعویضات المقدمة لعضو مجلس اإلدارة 
 . والعالقات مع المساھمین

  
  مجلسب لجنة المراجعةالتشغیلیة لعملیات الھیكل والولیات وئمسالغرض والیناقش  - لجنة المراجعة تنظیم .3

 .  اإلدارة
  
 اتلجنة الترشیحالتشغیلیة لعملیات الھیكل والولیات وئمسالوغرض الیناقش  - والمكافآت  الترشیحاتلجنة  تنظیم .4

 . اإلدارةمجلس بوالمكافآت 
 

 مجلس اإلدارةالتنفیذیة بلجنة التشغیلیة لعملیات الھیكل والولیات وئمسالوغرض ال یناقش –اللجنة التنفیذیة  تنظیم .5
. 

  
التشغیلیة عملیات الھیكل والولیات وئمسالوغرض الیناقش  -ولیة االجتماعیة ئوالمس ادارة الحوكمةلجنة  تنظیم .6

 . مجلس اإلدارةبولیة االجتماعیة ئوالمس ةكمولجنة الحل
  
المعاییر القانونیة واألخالقیة في السلوك والتي بیناقش السیاسات التي تتصل  - مدونة قواعد السلوك واألخالق .7

أثناء  ینبع أسمنتفي شركة ولین التنفیذیین والموظفین ئوالمسیمتثل لھا أعضاء مجلس اإلدارة من المتوقع أن 
 .  لیاتھم بالنیابة عن الشركةئوومس مھامھمتأدیة 

 
وفقا للقواعد الساریة والقوانین أدائھا الشركة التي یجب على یناقش ھذا القسم متطلبات اإلفصاح  - اإلفصاح .8

 .  واللوائح
 

فضال عن  تضارب المصالح بین أعضاء مجلس اإلدارةیناقش ھذا القسم المسائل المتعلقة ب - تضارب المصالح .9
 . لداخلالتداول من اعملیة 

 

  الحسنة  ادارة الحوكمةمزایا  5.1

  
 والشفافیة المساءلة حول تطویر وصیانة ومراقبة والسیطرة على ھیاكل وإجراءات الشركات لضمان عملیة ادارة الحوكمةتدور 

  .  القرارات في الشركات عملیة صنع في جزًءا ال یتجزأالمسئولیة التي تعتبر والنزاھة و



 

   المقدمة. 1 : تاریخ الموافقة
 

 

106 من   10   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
ادارة الحوكمةدلیل   

 ادارة الحوكمةالتركیز على اآلثار السلبیة لضعف ضرورة الجیدة لیست مجرد تجنب الصدمات المالیة ، وال  ادارة الحوكمةإن 
 .  للشركة ة الجیدة قید االعتبار بشكل رئیسيكمواإلیجابیة للح یجب وضع المزایا بل ،

ألداء لدفعة قویة ومستمرة ى دفعھا سوف یؤدي ھذا إلالشركات التي تعتمد على مستوى عال من الشفافیة والمساءلة واإلنصاف 
  . ة المدىجید وخلق قیمة طویلال

  : مختلفة مثلمزایا الحوكمة الجیدة جني التي تمارس لشركات ویمكن ل
 

 التخفیف من المخاطر  •

 . المراقبة الفعالة لمجلس اإلدارة تؤدي إلى الحد من سوء اإلدارة واالحتیال §

 .تحسین سالمة البیانات المالیةالضوابط الداخلیة القویة تؤدي إلى  §

  .غرس ثقافة التقید §

 

 : تداولكسب الثقة في  •

انخفاض تكلفة رأس المال و ، یؤدي إلى ارتفاع سعر السھم ادارة الحوكمةمن خالل  تداولتعزیز الثقة في  §

 . والحصول على تجمیع أوسع لرأس المال

  .تجذب كبار المستثمرین وتحفظ ثقة المساھمین في الشركة ادارة الحوكمةتحسین  §

 

  : تحسین المیزة التنافسیة •

یمكن لمجلس اإلدارة المؤھل تأھیال جیدا ولدیھ مساحة من اإلطالع أن یتجاوز مرحلة اإلشراف وتقدیم  §

 .المساھمات ذات القیمة المضافة إلى اإلستراتیجیة مع توفیر التوجیھات الفعالة لإلدارة

لألفراد المالئمین شغل  یضمن المواھب إدارة عملیاتو رقابة الصارمة لمجلس اإلدارة لخالفة منصب الرئیسال §

 .في الوقت المناسباألماكن المناسبة لھم 

المعلومات الدقیقة المنبثقة من الرقابة الداخلیة القویة من شأنھا أیضا أن تساھم في اتخاذ اإلدارة أفضل  §

 .القرارات
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  المساھمین والمبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة. 2 : تاریخ الموافقة
 

مسودة - الحوكمة   
 

106 من   12 صفحة    
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

 رقم الصفحة                                                                                                      جدول المحتویات
 
 13                                                            التوجیھیة للجمعیة العمومیة  المبادىءالمساھمین و.2

 13                                     الغرض1.2
 13 الحقوق العامة للمساھمین2.2
 13 تیسیر حقوق المساھمین وإتاحة المعلومات لھم  3.2
 14 حقوق المساھمین المتعلقة باجتماعات الجمعیة العمومیة 4.2
 14 التوجیھیة للجمعیة العمومیة العادیة ئ المباد5.2
 16 غیر العادیة  الجمعیة العمومیة6.2
 16 حقوق المساھمین وصالحیات التصویت 7.2
  17 حقوق توزیع األرباح للمساھمین 8.2
  17اجتماعات المساھمین                                                                                                    9.2

  18 مسئولیات المساھمین10.2
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  المساھمین والمبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة. 2 : تاریخ الموافقة
 

مسودة - الحوكمة   
 

106 من   13 صفحة    
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

 ن والمبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة یالمساھم .2
 

  الغرض 1, 2
 

  . تتناول النقاط التالیة مناقشات حول المساھمون والمبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة
 

  للمساھمین الحقوق العامة  2, 2
 

  :  وجھ الخصوص الحقوق اآلتیةعلى و ، یجب أن یتم وضع كافة حقوق المساھمین المتصلة باألسھم
 

 .  ھاالحق في الحصول على عائد من األرباح التي تم الموافقة علي توزیع •
 .  الشركة في حالة التصفیةأصول من حصة الحق في الحصول على  •
حق التصویت على وكذلك لمساھمین لالحق في الحضور والتفاعل في اجتماعات الجمعیة العمومیة  •

 .  اقراراتھ
 . مأي إجراءات تجاه أسھمھفي اتخاذ الحق  •
ضد أي بالمساءلة الحق في مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والقرارات فضال عن الحق في إثارة أیة مطالبات  •

 . من أعضاء مجلس اإلدارة
تعارض مع وال لح الشركةامصبر اضراإلمعلومات دون التسبب في الطلب االستفسارات و تقدیمق في الح •

 .  ولوائح ھیئة سوق المال أنظمة
 

 
  تیسیر حقوق المساھمین وإتاحة المعلومات لھم  3, 2

 
 ممارسة المساھمینضمان الداخلیة مع واإلجراءات سیاسات ال، فضال عن ولوائحھا الشركة یجب دمج عقد      1.3.2

 . ةھم القانونیوقحقل
  أن یجبو.  بشكل كاملمكن المساھمین من ممارسة حقوقھم جمیع المعلومات التي ُتإتاحة الشركة جب على ی      2.3.2

یجب على  ذلكباإلضافة إلى  نمساھمیللانتظام تحدیثھا وعرضھا بكما یلزم دقیقة ، و وافیةتكون ھذه المعلومات  
المساھمین أو آخر في  أحدتفضیل بین ال الشركة على یجب والذ وسیلة فعالة لالتصال مع مساھمیھا یتنف الشركة

  . إعطاء ھذه المعلومات 
جمیع إتصاالت المساھمین مع مجلس اإلدارة یتم إرسالھا عن طریق عنوان الشركة عنایة المدیر العام والذي بدوره    3.3.2

 .یقوم برفعھا إلى مجلس اإلدارة
بناًء على مسؤولیتھ بجمیع المراسالت التي تتعلق بحقوق یقوم المدیر العام بالرفع إلى رئیس مجلس اإلدارة    4.3.2

 .ومصالح المساھمین أو یمكن اإلعتماد علیھا فیما یخص اإلجراءات المالیة
  ن تقوم بتدارك ما یمكن تداركھ  ویمكن لألنظمة المعمول بھا باإلضافة إلى أنظمة ھیئة السوق المالیة واللوائح أ     5.3.2

من حق المساھمین معرفة الشروط الخاصة الملحقة بالضمانات وجمیع ما یتعلق بھ من معلومات تخص    6.3.2
 .وینتج عن ذلك التقلیل من مخاطر ضعف التقییم وضعف نتائج االستثمارات.  قرارات اإلستثمار

  
 



 

  المساھمین والمبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة. 2 : تاریخ الموافقة
 

مسودة - الحوكمة   
 

106 من   14 صفحة    
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

  الجمعیة العمومیة حقوق المساھمین المتعلقة باجتماعات  4, 2
 

المالیة  ة العادیة على األقل مرة في السنة في غضون األشھر الستة التالیة لنھایة السنةومیتعقد الجمعیة العم    1.4.2
 . للشركة

 
أوبناء على  ، اإلدارةكلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لما یقرره مجلس مومیة تعقد اجتماعات أخرى للجمعیة الع    2.4.2 

 .  الشركة ٪ من رأس مال 5یمثلون ما ال یقل عن   المساھمین عدد من مستقل أو محاسب قانونيطلب 
  

أم (الرسمیة  الجریدةو موقع الشركة االلكترونيو تداولة في یممواجتماع الجمعیة العإخطارات نشر یجب     3.4.2
یوما عشرین خمسة وب وذلك ، للشركة يرئیسالمكتب موقع الفي  ھاعیتوزالتي یتم یومیة الصحیفة في الو) القرى
مع  جدول أعمال االجتماععلى شعار اإلحتوي ییجب أن ، و الجتماعنعقاد اقبل الموعد المتفق علیھ الاألقل على 

،  المساھمین استخدام الوسائل الحدیثة ذات التقنیة العالیة مثل رسائل البرید اإللكتروني والفاكس في التواصل مع
عوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خالل المدة المحددة وترسل صورة من الد

 .للنشر 
 

 تحكم         القواعد التي إخطارھم بة ، ویمموفي التصویت في الجمعیة الع مالمساھمین ممارسة حقوقھعلى یجب    4.4.2
 .  ةیمموالجمعیة العاجتماع إخطارات  االجتماعات وإجراءات التصویت من خالل

 
 مومیةالع لمساھمین على أوسع نطاق ممكن في اجتماعات الجمعیةلیجب على المجلس تشجیع وتسھیل المشاركة     5.4.2

  . الجتماععقد اأنسب وقت ومكان ل حدیدبتوذلك 
  

المساھمین  یرغبكل اجتماع یعقده المجلس مع األخذ في االعتبار الموضوعات التي لجدول أعمال  إعدادیجب     6.4.2
إضافة بند أو  الحق فيلھم ٪ أو أكثر  5الذین یمتلكون أسھم تمثل المساھمین إن . االجتماع تھا خاللفي مناقش
  .  في االجتماعلیتم مناقشتھ عمال األجدول أكثر في 

  
 شة أي بند من بنود جدول األعمال في االجتماع فضال عن توجیھ أسئلة إلى مجلسمساھمین الحق في مناقلل    7.4.2

على  إلجابةاالخارجي  المحاسب القانونيولمجلس جب على ایكما  ، خالل االجتماع والمحاسب القانونياإلدارة 
  . بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة للضرراألسئلة  لكت

  
 تخاذمن اكافیة لتمكین المساھمین المعلومات بالاالجتماع مور التي یتم تناولھا في األ یجب أن یتم دعم كافة   8.4.2

  . قراراتھم
 

ل نسخة منھ إلى ھیئة سوق المال خالل مدة ارسكما یجب إ ، للمساھمین عیة العامةمالج اجتماعإتاحة  یجب    9.4.2
  . نعقاد االجتماعمن تاریخ ا أیام 10أقصاھا 

  
  . على الفور بنتائج اجتماع الجمعیة العمومیة عالم السوقیتم إیجب أن     10.4.2

 
 

 المبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة العادیة   5, 2
 

لحضور  أو الموظفین بالشركة/أعضاء مجلس اإلدارة و بخالفلمساھم آخر إعطاء توكیل كتابي  مساھمیجوز لل     1.5.2



 

  المساھمین والمبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة. 2 : تاریخ الموافقة
 

مسودة - الحوكمة   
 

106 من   15 صفحة    
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

 . عنھ ة نیابةیممواجتماع الجمعیة الع
 

ینتخب المجلس  غیاب الرئیسحال في و ، العادیة ةیمموجمیع اجتماعات الجمعیة العاإلدارةرئیس مجلس یترأس      2.5.2
 . على وجھ التحدیدلرئاسة ھذا االجتماع  ارئیسبالتبادل 

 
  .  في جدول أعمال االجتماعفقط البنود المدرجة  ةناقشمة یمموالجمعیة العتتولى سوف      3.5.2

  
  .  ة للمساھمینسنویالجمعیة العمومیة الأعضاء مجلس اإلدارة كافة  یحضر ومن المتوقع أن  4.5.2

 
أفضل  وضع منظورلاللتقاء والتواصل مع المجلس لالفردیین اجتماعات الجمعیة العمومیة فرصة للمساھمین تقدم    5.5.2

 . عملیات الشركة وآفاقھاتفھم ل
  

الممثلین عرض أسماء المساھمین الحاضرین أو التي تة یممولجمعیة العاجتماع اسیتم االحتفاظ بكل محاضر     6.5.2
المخصصة  سواء بالحضور شخصیا أو بالوكالة وعدد األصوات ، منھملكھا كل واحد تالتي یم األسھموعدد 

وافیا ملخصا تقدیم  ، مع الموافقة والمعارضةعدد األصوات  ، فضال عن متخذة أثناء االجتماعاتالقرارات الو
  .  للمناقشة التي أجریت في االجتماع

  
  ذي یكون، وال سجل خاصیتم إرفاق محاضر االجتماعات في یجب أن  ، العمومیةلجمعیة لقب كل اجتماع ع      7.5.2

  .  الجتماعفي ا الجمعیةسكرتیر من رئیس المجلس و َاموقع              
 

  مساھمون یمثلون ما ال یقل عن نصف الن تكون صالحة إال إذا حضرھ ة العادیةیمموالجمعیة العاجتماعات       8.5.2
  إشعارا لعقد اجتماع ثان في، یتم إرسال  إذا لم یتحقق ھذا النصاب في االجتماع األول و ، رأس مال الشركة              
  ویعتبر االجتماع الثاني صحیحا بغض النظر عن عدد األسھم الممثلة ، السابق جتماعیوما من اال 30غضون               
  .  في االجتماع              

 
المسائل  ، باستثناء العادیةة یمموالجمعیة العبالشركة في اجتماع ذات الصلة مور جمیع األیجب مناقشة ومعالجة     9.5.2

ولیات ئوالمس مھاموفیما یلي ال ، یر العادیةالجمعیة العمومیة غاجتماعات اختصاص في نطاق التي تدخل 
  :  النموذجیة للجمعیة العمومیة العادیة

 
 .انتخاب وفصل أعضاء مجلس اإلدارة  •
 . عن أنشطة وأداء الشركةمراجعة تقریر مجلس اإلدارة  •
 . المحاسب القانونيمراجعة تقریر  •
 .  الموافقة على البیانات المالیة السنویة للشركة •
 . األسھم على توزیع األرباح على المساھمین أرباحالموافقة  •
 . صرف مكافأة لھو مستقل خارجي محاسب قانونيالموافقة على  •
 .فآت متساویة ألعضاء مجلس اإلدارة صرف مكاالموافقة على  •

 
  الممثلة فياألغلبیة المطلقة لألسھم أصوات الجتماع بأثناء اة العادیة یمموقرارات الجمعیة الع یتم اعتماد    10.5.2
  .  االجتماع              



 

  المساھمین والمبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة. 2 : تاریخ الموافقة
 

مسودة - الحوكمة   
 

106 من   16 صفحة    
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

  ة غیر العادیة ومیالجمعیة العم  6, 2
 

  .  مجلس اإلدارةوفقا لما یحدده حیان في بعض األة غیر العادیة كلما دعت الحاجة ویمموتعقد الجمعیة الع   1.6.2
 

   : العادیة ة غیریممولجمعیة العلولیات النموذجیة ئمسالو مھاموفیما یلي ال     2.6.2
 . لشركةلمماثلة المستندات اإلداریة الوغیرھا من عقد الشركة أو  لوائحتعدیالت على  •

 :تعدیل في نظام الشركة باستثناء األمور التالیةتختص الجمعیة العامة الغیر عادیة بال
 .الموافقة على زیادة رأس المال و خفضھ   •
 :باستثناء األمور التالیةأي موضوعات لھا عالقة بتعدیل نظام الشركة  •

التعدیالت التي من شأنھا حرمان المساھم من حقوقھ األساسیة التي یستمدھا من كونھ شریكا في  - 1
 .الشركة 

 . التعدیالت التي من شأنھا زیادة االعباء المالیة على المساھمین  - 2
 .تعدیل غرض الشركة  - 3
 .جنبي نقل المركز الرئیسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أ - 4
 .تعدیل جنسیة الشركة  - 5

 
  فيتدخل أساسا والتي ة غیر العادیة یممواجتماع الجمعیة العیجوز اعتماد قرارات حول بعض المسائل خالل       3.6.2
  .  الجمعیة العامة العادیة اتاختصاص نطاق              

 
نصف  مساھمون یمثلون ما ال یقل عن اإذا حضرھ العادیة لن تكون صالحة إالغیر ة یمموالجمعیة العاجتماعات      4.6.2

 إشعارا لعقد اجتماع ثان في، یتم إرسال  وإذا لم یتحقق ھذا النصاب في االجتماع األول ، رأس مال الشركة
 في حالة حضور عدد من المساھمینویعتبر االجتماع الثاني صحیحا  ، السابق جتماعیوما من اال 30غضون 

  .  ال الشركة على األقلالذین یمثلون ربع رأس م
  

 االجتماع ة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي األصوات من األسھم الممثلة فيیمموعالد القرارات من الجمعیة اعتمیجب ا     5.6.2
انقضاء المدة  أو لتمدید مدة الشركة أو بحل الشركة قبل رأس المالتخفیض كان القرار یتعلق بزیادة أو  إذاولكن 

إذا فقط المفعول  ةساری تكون القراراتأخرى ،  أو مؤسسة نظامھا الداخلي أو لدمج الشركة مع شركةالمحددة في 
   . بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثلة في االجتماع ھادااعتمتم 

  
 حقوق المساھمین وصالحیات التصویت  7, 2

 
 تجنب أي إجراء، كما یجب  ة للشركةیمموالعمن حق كل مساھم المشاركة والتصویت في اجتماعات الجمعیة       1.7.2

 شركة تسھیل حقوق المساھمین فيیجب على ال ، الصعید اآلخرعلى و ، من شأنھ أن یعیق حق التصویتب
  . التصویت

  
 .  )34المادة  – حسب النظام األساسي للشركة( یتم التصویت حسب       2.7.2

 
  أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد موظفي الشركة وذلك بخالفلمساھم آخر إعطاء توكیل كتابي  ، مساھمیجوز لل      3.7.2

 . ة نیابة عنھیممولحضور اجتماع الجمعیة الع              
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  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

 
 أن تعلنعلى سبیل المثال یجب  - یتصرفون نیابة عن اآلخرین و موكلونن الذین ھم أشخاص یلمستثمریحق ل      4.7.2

 وسبل التعامل الخاصة بھاسیاسات التصویت والتصویت الفعلي عن صنادیق االستثمار في تقاریرھا السنویة 
 ؤثر على ممارسة الحقوق األساسیة في ما یتعلق بالكشف عنیقد والذي المصالح مادي في مع أي تضارب 

  .  استثماراتھم
  

  للمساھمین  أرباح األسھمحقوق توزیع  8, 2
 

الباب  –حسب النظام األساسي للشركة ( أرباح األسھم للمساھمینتوزیع  ةسیاس اتباعجب على المجلس ی     1.8.2
ذه السیاسة توصیل ھ كما یجب ، الشركة ومصالح المساھمین من كلالتي تعمل على التوازن بین  و )الرابع

 .  اإلدارةفي تقریر مجلس تدوینھا ، و العمومیةلمساھمین في اجتماعات الجمعیة لبوضوح 

 أرباحالحق في الحصول على  ویكون توزیعوتاریخ ال االرباح المقترح توزیعھاة یمموالجمعیة الع تقریجب أن     2.8.2
في تداول النھایة عند ھو للمساھمین المسجلین في مركز إیداع األوراق المالیة  ، ممنوحةسواء نقدا أو أسھم 

 . ةومییوم انعقاد الجمعیة العم
  

  اجتماعات المساھمین  8, 3
   

  :یقوم رئیس مجلس اإلدارة بإتخاذ اإلجراءات التالیة بعد إتخاذ أي من القرارات خالل اإلجتماع     1.8.3

وفي حالة وجود عدد .  ربما یطلب رئیس مجلس اإلدارة رفع األیدى لمعرفة عدد األعضاء الذین یرغبون في التحدث •
جلس اإلدارة بتحدید وقت لكل متحدث مع السعي إلعطاء الفرصة ألكبر عدد كبیر یرغب في المناقشة ، یقوم رئیس م

 .من المتحدثین لإلدالء برأیھم

یقوم رئیس مجلس اإلدارة بإعطاء الوقت الكافي للمتحدث ومن شأن  ذلك أن یوضح أحقیة المساھمین في النقاش أثناء  •
یثھ مالم یرى أن في ذلك تكرارًا أو مضیعة للوقت أو اإلجتماع ، وال یحق لرئیس مجلس اإلدارة إیقافھ عن مواصلة حد

 .وبعد ذلك یحق للذین لم یقوموا برفع أیدیھم في البدایة من المشاركة في النقاش.  لیس لھا عالقة بالقرار الذي تم إتخاذه

األعضاء  وتحدد مناقشة.  یقوم رئیس مجلس اإلدارة بأخذ األسئلة من خالل مكبرات الصوت بصفة دوریة حتى نفاذھا •
 .في طرح األسئلة فقط من خالل مكبر الصوت

من خالل مكبر الصوت یقوم رئیس مجلس اإلدارة بمنح أفضلیة التحدث لمن یتحدثون ألول مرة ثم بعد ذلك من سبق  •
 .وعلى من یرغب التحدث ألكثر من مرة إنتظار دوره للتحدث.  لھم الحدیث

أما األسئلة التي تطرأ .  والتعلیقات التي تتعلق بالموضوع المطروح فقطیقوم رئیس مجلس اإلدارة بالرد على األسئلة  •
 .ولیس لھا عالقة بالقرار موضوع النقاش ، فیحق لرئیس مجلس اإلدارة أخذھا وفقًا لما یراه فقط

ة قیام في حال.  یقوم رئیس مجلس اإلدارة باختصار األسئلة أو التعلیقات غیر ذات العالقة في حالة رؤیتھ لضرورة ذلك •
وفي حالة عدم .  أي عضو بالصراخ أو  التھدید أو اإلساءة أو أي سلوك غیر أخالقي آخر یطلب منھ البقاء في مقعده

خضوعھ لتوجیھات رئیس مجلس اإلدارة یقوم رئیس مجلس اإلدارة بإنذاره وإیضاح أنھ سوف یقوم بطرده من 
رة بإعطاء التعلیمات لقفل مكبر الصوت ومن ثم إذا رفض وفي حالة عدم إنصیاعھ یقوم رئیس مجلس اإلدا.  اإلجتماع

وعلى رئیس .  الجلوس في مقعده یتم إعطاء تعلیمات لحراس األمن بطرده من اإلجتماع حفظًا على سیر اإلجتماع
 .مجلس اإلدارة أن یتخذ ھذا القرار بعد استنفاده لكل الطرق األخرى

  :التوجیھات لتأجیل اإلجتماعیقوم بعد ذلك رئیس مجلس اإلدارة بإعطاء 



 

  المساھمین والمبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة. 2 : تاریخ الموافقة
 

مسودة - الحوكمة   
 

106 من   18 صفحة    
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

 .یحق لھ بعد ذلك منح الفرصة لألعضاء للتحدث والتصویت خالل اإلجتماع أو إخطارھم بتوقف النقاش باإلجتماع •

 .یتم تأجیل اإلجتماع وعقده في نفس زمان ومكان اإلجتماع المؤجل •

ما في حالة أن  یتطلب الرد من رئیس أ  ، یسعى رئیس مجلس اإلدارة لإلجابة على جمیع االسئلة ذات العالقة بوضوح •
مجلس اإلدارة معلومات مطولة ، فبإمكانھ مقابلة ذلك الشخص صاحب السؤال والرد علیھ بعد اإلجتماع أو تحویلھ لقسم 

 .المعلومات بالشركة لتزویده بمعلومات كاملة للرد على سؤالھ متى ما رأى رئیس مجلس اإلدارة مناسبة ذلك

ویتبع  ، ارة بالتوضیح مقدمًا إذا كان ھناك تصویت باألیدي فیما یختص ببعض القراراتیقوم رئیس مجلس اإلد •
 .التصویت برفع األیدى اإلقتراع السري في حالة رؤیة صحة ذلك

وبعد انتھاء النقاش الخاص بأي من القرارات وقبل طرح ذلك القرار في اإلجتماع یقوم رئیس مجلس اإلدارة بنشر  •
 .م بھا اإلقتراع والتوكیالت الممنوحة لإلقتراع والتي تم تسلیمھا لرئیس مجلس اإلدارةالطریقة التي سوف یت

 .العرض خالل إجتماع الجمعیة العمومیة ھو المسؤول عن إدارةیكون رئیس مجلس اإلدارة  •

بناء على  ، بصفة دوریة ، بالرد على األسئلة) مثل لجنة المراجعة والمكافآت(یقوم رؤساء المجالس أو لجان المجلس  •
 .توجیھات رئیس مجلس اإلدارة

في حالة وجود مراجع حسابات الشركة أو ممثلة خالل إجتماع الجمعیة العمومیة ، یقوم رئیس مجلس اإلدارة بمنح  •
 .الفرصة للمجتمعین بتوجیھ األسئلة إلیھ والمتعلقة بالمراجعة وكیفیة إعداد محتویات تقاریر المراجعة

  
  مسئولیة المساھمین  8.4

   
  . على المساھمین التأكد من سریان صالحیة مدة عمل األعضاء   1.8.4

على المساھمین التأكد من إخطارھم عن طریق الشركة  ومشاركتھم في تكوینھا وأداء مجلس اإلدارة ولجانھ مع   2.8.4
 .مراعاة عدم التدخل في شؤون الشركة  الخاصة

 .على المساھمین عدم التلصص على العملیات التي تتعلق بأسعار الشركة والغیر مطروحة لإلطالع   3.8.4
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  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

  رقم الصفحة                                                                                                   جدول المحتویات 
 
 21                                                                               التوجیھیة لمجلس اإلدارة  ءالمبادى.3

 21 الغرض 1.3
 22 ھیكل مجلس اإلدارة   2.3
 23 األدوار الرئیسیة لمجلس اإلدارة  3.3
 27 مسئولیات مجلس اإلدارة 4.3
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  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

  المبادئ التوجیھیة لمجلس اإلدارة . 3
 

  الغرض 1, 3
  

وإیجاد توازن بین مصالح إن المسئولیة الرئیسیة للمجلس ھو توفیر الحوكمة الفعالة على شئون الشركة لمصلحة مساھمیھا 
أن  ویجبوفي جمیع اإلجراءات التي تم اتخاذھا من قبل المجلس ،  ، عمالئھا والموظفین والموردین ومجتمعاتھا المحلیة

عند تنفیذ ھذا  ، یقوم أعضاء مجلس اإلدارة بممارسة القرارات الخاصة باألعمال وفقا لما یعتقدون أنھا في مصلحة الشركة
المحاسب و عتمد أعضاء مجلس اإلدارة على أمانة ونزاھة كبار المدراء التنفیذیین في الشركة ومستشاریھا قد یو االلتزام
 . القانوني
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  إقرار عملي                            
   إقرار تشغیلي                            

 لجنة الحوكمةلجنة المراجعة  اللجنة التنفیذیة
 والمسئولیة االجتماعیة

  اإلدارة مجلس رئیس
  صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن عبدالعزیز

 مجلس عضو
  اإلدارة
 سعود/ الدكتور

 أسالم

 مجلس عضو
   اإلدارة

  )ممثل التقاعد(
 أمین السنیدي/ أ

 مجلس عضو
   اإلدارة

 بن صالح/ أ
 محفوظ

 مجلس عضو
   اإلدارة

 العیسائي سعید/ أ

 مجلس عضو
  اإلدارة

  ) التأمینات ممثل(
  ینيمالد أحمد/ أ

مجلس عضو 
 اإلدارة

محمد الراجحي/ أ  

عضو مجلس 
 اإلدارة

إبراھیم العیسي/أ  

التنفیذي الرئیس  
)العام المدیر(  

 عملیات شركة اسمنت ینبع

المراجعة الداخلیة
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  األدوار الرئیسیة لمجلس اإلدارة   3, 3
 

وتنشأ ھذه الوظائف لیتم اتخاذھا  ، الوظائف التالیة ھي األنشطة المشتركة المتكررة للمجلس في االضطالع بمسئولیاتھ
  : الحاجة ، حسبكدلیل مع اإلدراك أن المجلس قد یحید عن ھذا الدلیل 

 
   القیادة والتوجیھ      1.3.3

  
 . تحدید الرؤیة والقیم للمنظمة ، وضمان تحقیقھا والتمسك بھا •
  . تحدید اتجاه األعمال •
  . التأكد من وضوح المسئولیات واالتصاالت داخل الشركة مع رصد أنشطتھا •
   . خلق مناخ إیجابي من شأنھ تعزیز التحدي البًناء للعمل •
  . وأداء وخطط خالفة المناصب بالمجلس دوریااستعراض تكوین  •
  . ونائب الرئیس وأعضاء اللجان، رة ااإلدس جلمرئیس إنتخاب  •
یجب أن یقوم مجلس اإلدارة بتأسیس نھج للقیم بالشركة بدءًا بنفسھ ثم اإلدارة العلیا والموظفین ویتم  •

یم داخل الشركة حتى یتم إلتزام ویتم نشر ھذه الق.   تحریر ذلك تحت مسمى نھج السلوك أو ما شابھ ذلك
مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا والموظفین بفھمھا وتطبیقھا مع أصحاب المصلحة العائدین للشركة وتنفیذ 

 .مسئولیتھم تجاھھم
 .یكون مجلس اإلدارة على معرفة بجمیع مایؤثر على أعمال الشركة والوحدات التابعة لھا •
 ).وائد المساھمین وتحقیق األھداف المالیةویشمل ذلك ع(متابعة إنجاز األعمال  •
 .عوائد إقتصادیة طویلة األجل للشركة  على تطویر ووضع مبادرات من أجل الحصول  •
 .تنفیذ األھداف االستراتیجیة •
 .تطویر اإلدارة •

  
 

  الموافقة على التوجھات اإلستراتیجیة وأھداف الشركة ومتابعة تنفیذھا      2.3.3
  

  . اإلستراتیجیة والنتائج المطلوبةوضع الخطط اإلستراتیجیة الرئیسیة وتحدید األھداف  •
  . توفیر التحدي الَبنـاء وضمان فعالیتھ، و دفع عملیة تطویر خطط العمل •
 والنفقات الرأسمالیة وكذلك اعتمادالموازنات المتعلقة باإلیرادات الموافقة على خطة العمل السنویة و •

  . المالیة التي تدعم تحقیق أھداف الشركةاإلستراتیجیة 
مع استعراضھا دوریا لتحقیق أھدافھا  اإلجراءاتوضع إطار لعملیة الموافقة على السیاسات و •

  . المرجوة في العمل
 ، وذلك للمحافظة التأكد من إدارة جمیع األصول بكفاءة وفعالیة واستخدام رأس المال بشكل صحیح •

 . أصولھا على المدى الطویلشركة وعلى سالمة واستدامة ال
 . وعملیات الشراء والبیع رئیسیةاإلشراف على النفقات الرأسمالیة ال •
 . ھا و كذلك األداء الكلي للشركةتحدید أھداف األداء الواجب تحقیقھا واإلشراف على تنفیذ •
 . مراجعة واعتماد الھیكل التنظیمي والوظیفي للشركة على أساس دوري •

 
   المخاطرإدارة       3.3.3

 
 تأسیس واإلشراف على إطار عمل لتحدید وإدارة واستعراض المخاطر ، بما في ذلك االتفاق على حجم •

  . المخاطر و نسبة ًتحُملھا
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  شركة أسمنت ینبع
  ألحوكمة ادارةدلیل 

 المخاطر  تحدید المخاطر الرئیسیة الناشئة في نطاق أعمال الشركة وضمان تنفیذ النظم المالئمة إلدارة تلك  •
.  

 . المخاطر اإلستراتیجیة وتلقي تقاریر منتظمة عن ھذه المخاطر وإبرازھاالمساھمة في استعراض وتقییم  •
 . التأكد من ترسیخ الثقافة اإلیجابیة الخاصة بإدارة الفرص والتھدیدات والشكوك في جمیع أنحاء الشركة •
  كبیرةتحدید السیاسات واإلجراءات واتخاذ القرارات بشأن جمیع المسائل التي قد ینشأ عنھا مخاطر مالیة  •

 . للشركة أو غیرھا من المخاطر أو تلك المخاطر التي قد تثیر الموضوعات المادیة للمبادئ الموضوعة
 إستراتیجیة مدى قدرة الشركة على تحدید وإدراك المخاطر الكبیرة بشكل استباقي والتي دراسةتوضیح في  •

 . أعمالھاتواجھ الشركة عند تحقیق أھدافھا من خالل استراتیجیات وخطط  قد
 

 علیتھااوضع إطار عمل لھیكلة الضوابط الداخلیة و رصد ف      4.3.3
  

 وضع سیاسة مكتوبة تتناول تضارب المصالح لرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا •
أو  و المساھمین حیث تشمل ھذه السیاسة أي صورة من صور اإلساءة سواء في استخدام أصول الشركة

 . السلوك الناتج من معامالت األطراف ذات الصلةسوء 
 . ، بما في ذلك نظم إعداد التقاریر المالیة التأكد من مدى كفایة أنظمة الشركة المالیة والمحاسبیة •
 ضمان تنفیذ الرقابة الداخلیة و المتعلقة بإدارة المخاطر من خالل التحدید العام للمخاطر الجوھریة التي •

  . ھا بطریقة تتسم بالشفافیةتواجھ الشركة وتقدیم
 . االستعراضات السنویة والدوریة لقیاس مدى فعالیة الرقابة الداخلیة للشركة •

 
   مراقبة األداء      5.3.3

 
 . استعراض ومراقبة األداء دوریا في ما یتعلق بالخطط والموازنات والرقابة والقرارات •
 فیما یتعلق بآراء العمالء وأصحاب المصلحة وقیاسھاالحصول على معلومات عن األداء والنظر فیھا وذلك  •

 . مقابل المنظمات واألنشطة المماثلة
 :مراقبة أداء المدیر العام للشركة ومتابعتھ من الناحیتین الكمیة والنوعیة ویشمل ذلك •

o ن مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن تحدید ما إذا كانت الشركة  تقوم ، حیث أ مسؤولیاتھ عن التشغیل

  ة أو جماعیةالتشغیلیة بصفة فردیبمتابعة عملیاتھا 

o منظور مجال عمل  عن طریق األنظمة المناسبة إلدارة المخاطر من ة الشركةومتابعت ةالتأكد من مراقبت

والمحاسبیة للشركة ة األنظمة المالیة ویقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من سالمة ونزاھ، أنشطة الشركة 

وعلى  مجلس اإلدارة كذلك التأكد من إتباع األنظمة الصحیحة للمراقبة وطرق رفع  ، وصحة تقاریرھا

المعلومات وأنظمة  مراقبة المخاطر والموقف المالي للشركة  ومدى تطابق ذلك من األنظمة واللوائح 

  .اج المعلومات المطلوبة في فترة زمنیة محددة ومنتظمةوالتأكد من أن النظام یقوم بإنت. السائدة

o كما یجب التأكد من تفرغ القائمین بمراقبة المخاطر والرفع بالتقاریر المالیة .  التأكد من سالمة بیئة العمل

باإلضافة إلى ذلك یجب على مجلس اإلدارة التأكد من تطور .  وعدم إنشغالھم باألعمال الیومیة للشركة  

كفاءة شعار أعرف متطلبات عمیلك وتنفیذ األعمال ومراقبة الحسابات والصفقات بما یتماشى مع وتنفیذ و

 .متطلبات األنظمة السائدة واللوائح والسعي لتحقیق أفضل النتائج
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106 من   25   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ألحوكمة ادارةدلیل 

o حیث یكون عمل المراجعة الداخلیة منفصًال .  االستفادة القصوى من المراجعین الداخلیین والخارجیین

وعلى .  لعلیا ویتم رفع األعمال إلى لجنة المراجعة عن طریق المدیر التنفیذي عن أعمال اإلدارة ا

مجلس اإلدارة التأكد من أن شركة المراجعة الخارجیة وشركائھا مستقلین ولیس لھم عالقة بالشركة  

م ویتم استخدام نتائج المراجعة كدلیل مستقل في المعلومات التي یت.  ولیس لھم أي تعامالت مالیة معھا

تقدیمھا عن طریق اإلدارة لتوضیح عملیات الشركة  وأداء أعمالھا باإلضافة إلى الكشف عن مدى فاعلیة 

  .الرقابة الداخلیة

o توضیح أي أعمال رئیسیة تتعلق بعموم سیر نظام حوكمة الشركة وما یجب إتخاذه لمعالجة تلك األعمال.  

  
  إعداد التقاریر حول أداء الشركة      6.3.3

 
 على تأكید بإجراء الشئون المتعلقة باألعمال بصورة قانونیة ووفقا للمعاییر المتعارف علیھا الحصول •

 . والمحددة إلعداد التقاریر واألداء واالستقامة
 . التأكد من امتثال الشركة لكافة المتطلبات التنظیمیة ذات الصلة •

 
  االلتزام      7.3.3
  

 . تحدید وقت االجتماعات وااللتزام بحضورھا •
 . االلتزام عند قراءة الوثائق قبل االجتماعات وتقییم المعلومات المقدمة من إدارة الشركاتإظھار  •
 . تقدیم مساھمات فعالة في عملیة صنع القرار •

 
   ادارة الحوكمة      8.3.3

 
داخل الشركة ، على أن ال یتعارض مع القوانین واللوائح  ادارة الحوكمةیجب على مجلس اإلدارة إنشاء نظام 

كما یجب رصد مدى فاعلیتھا وتعدیلھا كلما اقتضت  ،الصادرة عن ھیئة السوق المالیة والھیئات التنظیمیة األخرى 
 . الضرورة

 
   إلعالميالدور ا      9.3.3

  
وإنشاء عالقات بناءة وتتسم بالجودة مع الترویج للشركة في المناسبات واالجتماعات الرئیسیة األخرى ،  •

الشركاء الرئیسیین الحالیین والمحتملین وأصحاب المصلحة المعنیین على المستوى الداخلي والخارجي وفقا لما 
 . یقتضیھ األمر

 . مراقبة وحمایة سمعة الشركة والعمل على تعزیزھا •
  

  اإلدارة التنفیذیة والترتیبات ذات الصلة      10.3.3
  

 والموافقة على راتبھ والمزایا وشروط العمل الخاصة بھ تعیین رئیس االدارة التنفیذیة او عزلھ إذا لزم االمر •
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106 من   26   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ألحوكمة ادارةدلیل 

. 
 . التأكد من تمثیل المجلس في تعیین كبار الموظفین اآلخرین •
 . التأكد من وجود سیاسات ونظم مالئمة للتوظیف والتطویر واالحتفاظ بالموظفین ومكافأتھم •
رصد وإدارة تضارب المصالح المحتمل في اإلدارة وأعضاء المجلس والمساھمین ، بما في ذلك احتمال  •

 . مع األطراف ذات الصلة التعامالتإساءة استخدام أصول الشركة وسوء المعاملة في 
 الصلة دام السیاسات المالئمة ذاتوضع سیاسات بشأن تقییم اإلدارة العلیا للشركة والتأكد من تواجد واستخ •

 . بتقییم الموظفین اآلخرین من قبل اإلدارة العلیا
 . تقییم األداء العام وفعالیة المجلس واتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة •
 . خالفة المناصب وبرامج التطویر اإلداري لإلدارة العلیا خطط استعراض •
 

  إعداد التقاریر      11.3.3
  

، بما في ذلك المراجعة المستقلة من  إعداد التقاریر المحاسبیة والمالیة التابعة للشركةالتأكد من سالمة نظم  •
، نظم رصد  ، وعلى وجھ الخصوص ، والتأكد من تواجد النظم المناسبة للرقابة ألمحاسب القانونيقبل 

  . المخاطر والضوابط المالیة واالمتثال للقانون
 . النتائجاإلشراف على عملیة اإلفصاح وتبلیغ  •
 . الموافقة على البیانات المالیة المدققة قبل نشرھا إلى المساھمین •

ومن مھامھ ألداء الدور الرقابي ُیخول المجلس التحقیق في أي أمر یوجھ انتباھھ إلیھ مع تمكینھ الكامل من اإلطالع 
ألمحاسب شار قانوني و على كافة الدفاتر والسجالت واألبنیة وموظفي الشركة ، وكذلك سلطة االحتفاظ بمست

كما یجوز  ، أو استشاریین من الخارج أو تكبد نفقات أخرى لھذا الغرض والتي تتحمل الشركة دفعھا القانوني
كما یجوز  ، للمجلس االجتماع أیضا مع المصرفیین في البنوك االستثماریة التابعة للشركة أو المحللین المالیین بھا

أو المستشار القانوني الخارجي للشركة و  مع أي مسئول أو موظف في الشركة لمجلس اإلدارة أن یطلب االجتماع
یجب على المجلس استخدام السلطة  ، مدققي الحسابات الخارجیین وكذلك االجتماع مع أي لجنة من لجان المجلس

خطیة إلى  التقدیریة للتأكد من عدم تشتیت ھذا االتصال لعملیات الشركة التشغیلیة كما یجب نسخ أي مراسالت
  . الرئیس

 
 عضویة مجلس اإلدارة       12.3.3

 
یجب على مجلس اإلدارة وضع سیاسات ومعاییر وإجراءات محددة وواضحة لعضویة مجلس اإلدارة وتنفیذھا بعد 

  . موافقة الجمعیة العامة للمساھمین
 

   أصحاب المصلحة المعنیین      13.3.3
 

حیث  ، مكتوبة فیما یتعلق بأصحاب المصلحة في الشركة لحمایة حقوقھمیجب على مجلس اإلدارة وضع سیاسة 
  : یجب أن تشمل ھذه السیاسة على وجھ الخصوص ما یلي

  
 نظمةلأل وضع آلیة لتعویض أصحاب المصلحة في حالة حدوث نقض لحقوقھم القانونیة التي تم وضعھا وفقا •

 .و اللوائح  والعقود
 . الشكاوى التي قد تنشأ بین الشركة ومساھمیھاوضع آلیة لتسویة المنازعات أو  •
 ضمان آلیات مناسبة إلقامة عالقات قویة مع الموردین والعمالء وضمان سریة المعلومات المتعلقة بھا مع •
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106 من   27   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ألحوكمة ادارةدلیل 

 . الشركة
وضع مبادئ السلوك المھني إلدارة الشركة وموظفیھا وفقا للمعاییر المھنیة واألخالقیة التي ینبغي أن تكون  •

كما یجب على المجلس أیضا أن ینشأ آلیة لمراقبة تنفیذ  ، ادئ توجیھیة للعالقة مع أصحاب المصلحةبمثابة مب
 . تلك المبادئ والمعاییر

  
 متثالاإل      14.3.3

 
واللوائح وقواعد اإلفصاح عن  نظمةیجب على مجلس اإلدارة وضع السیاسات واإلجراءات التي تكفل االمتثال لأل

  .معلومات ھامة للمساھمین والدائنین وغیرھم من أصحاب المصلحة 
  

  
  مسؤولیات مجلس اإلدارة 4.3

 
ینتفع مجلس  إلى الجمعیة العمومیة للمساھمین ، یجب أن نظاممع مراعاة الصالحیات المخولة بموجب ال 1.4.3
للشركة حتى في حالة تأسیس لجان  یحتفظ المجلس بالمسئولیة المطلقة ، بكامل الصالحیات في إدارة الشركة ةاإلدار

كما یجب على المجلس تجنب التفویضات العامة أو تجنب التفویضات  ، أو تفویض بعض من صالحیاتھ لطرف ثالث
  . دون وضع إطار زمني محدد لھا

 
 . ا المتعلقة بھاوقوانینھللشركة تحدید مسؤولیات المجلس في النظام األساسي       2.4.3

 
یجب على المجلس االضطالع بمسئولیاتھ ومھامھ بمھنیة وجدیة مع إیالء العنایة الواجبة ، كما یجب أن تستند      3.4.3

  . للشركة أو أي مصدر آخر موثوق بھقراراتھ على معلومات كافیة من اإلدارة التنفیذیة العلیا 
 

، ویجب أن یلتزم بما ھو في مصلحة الشركة ولیس لمصلحة مجموعة  یمثل عضو المجلس جمیع المساھمین      4.4.3
  . من المساھمین یمثلھم أو مجموعة من المساھمین یصوت لصالحھم

  
 المھام العلیا للشركة من أداء رات التي تفوض اإلدارة التنفیذیةیجب على المجلس وضع السلطات واتخاذ القرا    5.4.3

ویجب على المجلس وضع البنود التي تحافظ على السلطة  ، لھذه التفویضات على أن یتم تحدید إطار الزمني
التي تم التصریح لھم  ریر دوریة إلى المجلس حول األنشطیجب على اإلدارة التنفیذیة إعداد تقا. واتخاذ القرار

  .  بتنفیذھا
 

س الجدید فیما یتعلق بعملیات یجب على المجلس أن یكفل وضع إجراءات للمساعدة في توجیھ أعضاء المجل     6.4.3
  . كما یجب توفیر التدریب لھم إذا لزم األمر ، الشركة وخاصة في الجوانب المالیة والقانونیة

  
خاصة االعضاء الغیر یجب على المجلس ضمان كفایة معلومات الشركة لجمیع أعضاء المجلس بصفة عامة و     7.4.3

  . بطریقة سلیمة التنفیذیین لتمكینھم من اتمام مسئولیاتھم
 

  : تنفیذ ما یلياإلدارة مجلس ل غیر مسموح      8.4.3
 . سنوات 3إشراك الشركة في القروض والتي یستحق سدادھا بعد أكثر من  •
 . ت، إن وجد بیع أو رھن عقارات الشركة •
 .إلى إذا كان مصرح لھ بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فیھ  إعفاء مدیني الشركة من التزاماتھم •
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106 من   28   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ألحوكمة ادارةدلیل 

  
  ، والتي تشمل نظام حوكمة الشركة  للتمكن من تنفیذ سیاساتھا ومسؤولیاتھا مجلس اإلدارة السیاسات التالیة وضع كما    9,4,3

  :الشركة وأعمال مجلس اإلدارةیتم مراجعة ھذه السیاسات والخطط بصفة دوریة للتأكد من مالئمتھا ألھداف حیث 
 

على مجلس إدارة الشركة أن یضع في المقام مسئولیتھ تجاه إصدار نظام مناسب لحوكمة الشركة بما یصب في مصلحة  §
 .المساھمین والموظفین والعمالء وأصحاب المصلحة بالشركة

لعمل وكیفیة تنفیذ ذلك بما یتناسب مع ا خططویقع كذلك على عاتق المجلس المسؤولیة تجاه مراجعة االستراتیجیة العامة  §
.  مصلحة الشركة ویشمل ذلك جدول تنفیذ العملیات واألنشطة واالستثمارات باإلضافة إلى تحلیل طبیعة المواد المنتجة

كما یقوم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ باالشتراك مع اإلدارة العلیا بمراجعة أسس سیر األعمال واألھداف طویلة 
 :وتكون المسؤولیات كما یلي.  یرة األجل للشركة  وضمان تنفیذھاوقص

تبني عملیة تخطیط استراتیجیة، ویتضمن ذلك وضع خطة مدروسة توضح المخاطر الرئیسیة التي ربما تتعرض لھا  §
 .الشركة  نتاج طبیعة أعمالھا وكیفیة مجابھة تلك المخاطر

 .شركة ووضع األنظمة الصحیحة للتعامل مع تلك المخاطرتوضیح المخاطر األساسیة التي ربما تتعرض لھا ال §
 .یقع كذلك على عاتق مجلس اإلدارة تعیین المدیر العام §
 .المراجعة السنویة وتقییم أداء أنظمة الرقابة الداخلیة §
إعداد السیاسات التي تضمن تقییم كبار مدراء الشركة وضمان مالئمتھا ألعمال الشركة وكذلك تمكین كبار مدراء  §

 .الشركة من متابعة موظفي الشركة والتأكد من مالئمة كل موظف لعملھ
تطبیق السیاسات الخاصة بالشركة والتأكد من مطابقتھا لألنظمة واللوائح والتعلیمات وتأسیس السجالت الحسابیة  §

 .المناسبة والمراقبة المالیة ومطابقتھا لألنظمة المطلوبة
رة كذلك وضع االستراتیجات التي بإمكانھا تطویر أدءا الشركة وقیادتھا ویقع من ضمن مسؤولیة أعضاء مجلس اإلدا §

 .للمنافسة في األسواق
وتكون تلك اإلجتماعات مبنیة على جدول .  یتم إجتماع المجلس بصورة كافیة للتمكن من متابعة واجباتھ بصورة كاملة §

مجلس اإلدارة خالل تلك الفترة وتحدید القرارات ویشمل التقریر السنوي كیفیة أداء .  محدد إلتخاذ القرارات المناسبة
 .التي یمكن إتخاذھا عن طریق مجلس اإلدارة وتلك التي یمكن لإلدارة إتخاذھا

 .تقییم أداء مجلس اإلدارة عمومًا ومدى كفاءتھ بصفة دوریة §
 .المعمول بھا تنفیذ واستخدام األنظمة الخاصة بحوكمة الشركة بما یتناسب مع األنظمة واللوائح والتعلیمات §

  
، وإذا لم یكن  للشركةالنظام األساسي  خالل من بذلك مرخص كان إذا أعاله المذكورة األنشطة تنفیذ للمجلس یمكن

، ما لم تكن ھذه األعمال  ، یجب علیھم الحصول على موافقة الجمعیة العمومیة للمساھمین العادیة مرخص لھم بذلك
 . تقع ضمن النطاق العادي ألعمال الشركة

  
  

یتطلب نظام حوكمة الشركة  وأھداف مجلس اإلدارة حدوث تطور ملحوظ في أعمال الشركة ،  وبناء على ذلك یتم    10.4.3
مراجعة النظام بصفة دوریة عن طریق العضو المنتدب والرفع بالتوصیات إلى مجلس اإلدارة للموافقة علیھ وإجراء 

  .الالزم حیال تنفیذه
  
  

  :ویشملالتقریر السنوي   )أ
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106 من   29   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ألحوكمة ادارةدلیل 

o  بیان بأعمال مجلس اإلدارة ویشمل بعض القرارات التي یتم إتخاذھا عن طریق مجلس اإلدارة وتلك
 .التي یجب تفویض اإلدارات للقیام بتنفیذھا

o  والمدیر العام ورؤساء لجان الترشیحات ) في حالة وجود واحد(أسماء رئیس مجلس اإلدارة ونائبھ
 .ان المراجعة وتحدید المكافأتوالمكافأت وأعضاءھا باإلضافة إلى لج

o  أسماء األعضاء غیر التنفیذیین الذین حدد مجلس اإلدارة استقاللیتھم مع توضیح األسباب في حالة
 .الضرورة

o األھداف األساسیة لرئیس مجلس اإلدارة والتعدیالت التي طرأت علیھا خالل العام. 

o التابعین لھ تقییم أداء مجلس اإلدارة وماتم عن  طریق اللجان واألعضاء. 

o  الخطوات التي قام بھا مجلس اإلدارة للتأكد من تطور فھم األعضاء غیر التنفیذیین خاصة لمتطلبات
 .مساھمي الشركة 

  ):في حالة الطلب(یجب توفیر المعلومات التالیة   )ب

o  شروط كمرجع فیما یتعلق بالترشیح والمكافآت ولجان المراجعة وتوضیح دور كل من ذلك والسلطات
 .ممنوحة لكل منھم بواسطة مجلس اإلدارةال

o  ذذ.شروط تعیین األعضاء غیر التنفیذیین  \ 

o توضیح عالقة المستشارین الخارجین في حالة تعیینھم وتوضیح مدى عالقتھم بالشركة. 

یجب أن ینشر مجلس اإلدارة لجمیع المساھمین معلومات وحلول في حالة االنتخاب أو إعادة اإلنتخاب وتتضمن   )ج
  :المعلومات  تلك

o  توفیر سیر ذاتیة كاملة لكي یتمكن المساھمین من إتخاذ قراراتھم الخاصة باالنتخاب أو إعادة االنتخاب
 .بناءًا على المعلومات المعطاة

كذلك یقوم مجلس اإلدارة بنشر األوراق التي توضح التوصیة بتعیین أو إعادة تعیین المراجع الخارجي وتتضمن   )د
  :تلك األوراق

o  تقریر من لجنة المراجعة یوضح التوصیات ومن مجلس اإلدارة یوضح األسباب التي تدعم رفضھم
  .لتوصیات لجان المراجعة
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106 من   31   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ألحوكمة ادارةدلیل 
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106 من   32   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ألحوكمة ادارةدلیل 

  مجلس اإلدارة عیین اختیار وت.4
 

  ةالتوجیھی وحجم المبادئھیكل مجلس اإلدارة  1.4
 

 . وذلك حسب النظام األساسي للشركة عضو) 11( احدى عشرمن  كونیجب على المجلس أن یت      1.1.4
 

  . أعضاء المجلس منصب الرئیسیجب أن یتولى أحد       2.1.4
 

   . یتم اختیار رئیس المجلس من خالل التصویت اإلیجابي ألغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة      3.1.4
 

 تتولى الجمعیة العمومیة للمساھمین مسئولیة تعیین أعضاء المجلس لفترة من الفترات وفقا للوائح الشركة الداخلیة   4.1.4
.  سنوات) 3(ومع ذلك یجب أن ال تتجاوز ھذه الفترة ثالثة  ،) الباب الرابع –حسب النظام األساسي للشركة (

  . ، طالما أنھ ال یتعارض مع اللوائح الداخلیة للشركة كما یجوز إعادة تعیین نفس األعضاء في نھایة الفترة
 

  . غیر التنفیذیینیجب أن یكون غالبیة أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء        5.1.4
 

یجب أن ال یتخذ رئیس مجلس اإلدارة دورا تنفیذیا في الشركة  مثل منصب الرئیس أو نائب الرئیس أو المدیر      6.1.4
  . العام

 
ثلث مجموع عدد أعضاء المجلس أیھما  أو) 4( أربعةیجب أن ال یقل عدد األعضاء المستقلین في المجلس عن      7.1.4

  . أكثر
 

، كما یحق للجمعیة  یجب أن یتم اإلعالن من خالل اللوائح الداخلیة للشركة عند انتھاء عضویة المجلس      8.1.4
، في أي وقت حتى لو كانت  العمومیة للمساھمین إیقاف جمیع أعضاء المجلس أو جزء منھم نظرا لسبب وجیھ

  . للشركة ال تعطیھم ھذا الحق اللوائح الداخلیة
 

، یجب على الشركة سرعة إخطار  في نھایة مدة عضویة المجلس، بغض النظر عن وسائل إنھاء مدة العضویة     9.1.4
  . باألسباب المؤدیة لھذا اإلجراء تداولالسوق المالیة و ھیئة

 
  . شركات مدرجة في وقت واحد) 5(یجب على األعضاء عدم حیازة عضویة المجلس ألكثر من خمس      10.1.4

 
 - الذي یحق لھ بحسب نظام الشركة تعیین ممثلین لھ في مجلس االدارة –ال یجوز للشخص ذو الصفة االعتباریة   11.1.4

  . التصویت على اختیار االعضاء اآلخرین في مجلس االدارة
  

 تعیین أعضاء مجلس اإلدارة   2.4

،  ھي المسئولة عن تحدید األفراد المؤھلین لیصبحوا أعضاء بمجلس اإلدارة لجنة الترشیحات والمكافآت     1.2.4
ھؤالء األشخاص في اجتماع  انتخابیجب و ، المجلس بالمرشحین لعضویة مجلس اإلدارة إلى والتوصیة

الجمعیة العمومیة التالیة للمساھمین وذلك لإلشراف على تنظیم المجلس في تنفیذ مھامھ ومسئولیاتھ بشكل 
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106 من   33   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ألحوكمة ادارةدلیل 

 . ح وفعالصحی

تنفیذ مراجعة سنویة للمھارات المطلوبة والكفاءات والمؤھالت الترشیحات والمكافآت یجب أن تتولى لجنة       2.2.4
 .  لیتم ترشیحھم للعضویة وكذلك لألعضاء الحالیینالخاصة باألفراد 

أیضا مساعدة المجلس في تحدید امتثال كل عضو من أعضاء المجلس الترشیحات والمكافآت یجب على لجنة       3.2.4
على أساس سنوي لقوانین الشركة الخاصة باألعمال والسلوك واستقاللیة كل عضو من األعضاء وفقا لما 

 . تداولاألوراق المالیة المعمول بھا و لوائح  انظمةیقتضیھ األمر بموجب 
 

حالة قیام أي من المساھمین بترشیح فرد للعمل كعضو بمجلس اإلدارة فعلیھ تقدیم المعلومات الكافیة بشأن  قي       4.2.4
ذلك الفرد إلى مجلس إدارة الشركة  وتتضمن تلك المعلومات وصف كامل للفرد یشمل المؤھالت التي تمكنھ 

  .یحھمن العمل بمجلس اإلدارة واألسباب التي أدت بالمساھم إلى إقتراح ترش

یتم تعیین األعضاء غیر التنفیذیین بناء على شروط محددة وبالتوافق مع متطلبات ھیئة السوق المالیة بشأن        5.2.4
ویقوم مجلس اإلدارة بتدوین المساھمین باألوراق وتوضیح موقف كل منھم بشأن انتخاب .  إقالة األعضاء

 .العضو غیر التنفیذي مع توضیح أسباب االنتخاب
یقوم رئیس مجلس اإلدارة عند إعادة اإلنتخاب بالتأكید على استمرار أداء األفراد وقیامھم بالدور المطلوب        6.2.4

والتي تخص ) على سبیل المثال سنتین أو ثالث(أما الشرط عندما تطول المدة عن ست سنوات .  منھم
عتبار حاجتھا لتطویر وإنعاش مجلس األعضاء غیر التنفیذیین فتخضع للمراجعة الدقیقة مع الوضع في اإل

 .اإلدارة من وقت آلخر
على سبیل المثال الخطة الثالثیھ كل ثالث (بإمكان األعضاء غیر التنفیذیین الخدمة لمدة تزید عن تسعة سنوات     7.2.4

العضو وتبنى مدة الخدمة الزائدة عن تسعة سنوات على مدى استقاللیة .  بناءًا على االنتخاب السنوي) سنوات
  .غیر التنفیذي

 
   :مجلس اإلدارة مؤھالت أعضاء 3.4

یجب على األعضاء تلبیة متطلبات االستقاللیة والخبرة للحد المطلوب بموجب القوانین واألنظمة والقواعد       1.3.4
  . المعمول بھا

تعزیز القیمة طویلة األجل یجب أن یتسم أعضاء مجلس اإلدارة بدرجة عالیة من النزاھة والتي تركز على       2.3.4
  . للمساھمین

یجب على أعضاء مجلس اإلدارة االستعداد لتكریس الوقت الكافي لتنفیذ مھامھم ومسئولیاتھم على نحو فعال ،       3.3.4
یجوز ألعضاء المجلس العمل  ، كما یجب علیھم االلتزام بالعمل في عضویة المجلس لفترة زمنیة ممتدة أخرى

  .  ت الشركات العامة بشرط األداء بشكل مسئول لكافة مھامھم ومسئولیاتھمفي مجالس إدارا
  

تعتبر خدمة أي عضو من أعضاء إدارة الشركة  بمجلس أو مجالس إدارة شركات أخرى میزة تحسب في صالحھ      4.3.4
نوطة بھ كمدیر أو ولكن المطلوب ھو أن ال تؤدي تلك الخدمات إلى تداخل أو تقلیل مقدرتھ على أداء األعمال الم

وبناءًا على ذلك فقبل موافقة أي مدیر أو عضو في إدارة الشركة على .  عضو في أي إدارة من إدارات الشركة 
من غیر المؤسسات الخیریة أو العائلیة والتي لیست (العمل في مجلس إدارة أو مجالس إدارات شركات أخرى 

ویشمل أیضًا العمل في أي (ن مجلس اإلدارة بأن ذلك العمل ، أن یأخذ النصح م) لھا عالقة تداخل مع الشركة 
سوف لن یؤثر على خدماتھ كعضو مجلس اإلدارة أو أو أي مدیر ) لجنة أخرى من لجان مجلس إدارة الشركة 

  .آخر یعود للشركة  
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106 من   34   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ألحوكمة ادارةدلیل 

إلداري الجید والقدرة الرؤیة والمنظور االستراتیجي والحكم ا:  أھم المھارات التي یجب توافرھا في األعضاء      4.3.4
والحسابات والمراجعة والمخاطر  الشئون المالیةووكذلك اإللمام بالقانون  منظمةعلى اإلدارة واإلشراف على ال

، فضال عن بعض المعلومات المحددة  المتوقعة بواسطة الشركة والمفترض مجابھتھا كجزء من طبیعة أعمالھا
، التقنیات األساسیة والمنتجات والخدمات  اإللمام بقطاع الصناعة: على سبیل المثال(لمساحة األعمال بالشركة 

  ).التي تشملھا أعمال الشركة 
  

  المجلس تعیین معاییر 4.4

یجب على كما  ، عضاء مجلس اإلدارةأل، تقییم واختیار المرشحین للعمل  مسئولیات المجلس الھامة من إحدى     1.4.4
خلفیات مھنیة متنوعة ویجمعون بین مجموعة واسعة من التجارب المجلس السعي للبحث عن أعضاء لدیھم 

یجب أن تتوافر لدى أعضاء مجلس اإلدارة الخبرة في المواقف التي تتسم  ، والخبرات مع نزاھة السمعة
، وأن یتولوا القیادة في الشركات أو المؤسسات التابعین لھا ویتم اختیارھم على  بدرجة عالیة من المسئولیة

  .ساھمات التي یمكن تقدیمھا إلى المجلسأساس الم
  

یجـب أن یشمل التقییم أیضا مسائل تتعلق بالحكم والتنوع والسن والمھارات مثل تفھم نظام عمل الشركات      2.4.4
كل ذلك في سیاق تقییم احتیاجات المجلس المدركة في ھذا  -المالیة واالستثماریة والخلفیة الدولیة وغیرھا 

النزاھة  ، یجب على األعضاء الفردیین التمتع بالسمات الشخصیة والتي تشمل. الوقت المناسبالشأن وفي 
 ، والمسئولیة والحكم بعد اإلطالع واإللمام بالنواحي المالیة والثقة المدروسة ومعاییر األداء على أعلى مستوى

یتم االستفادة من معلوماتھم تتألف المجالس الفعالة من أفراد من ذوي الخبرة في مجاالت تخصصھم والتي 
یجب أن یتمتع أعضاء المجلس بالقدرة والرغبة في تعلم أعمال الشركة  ، وخلفیتھم وقراراتھم في الشركة

  .  والتعبیر عن وجھات نظرھم الشخصیة
  

والمجلس خالل والمكافآت  اتیجب أن تشمل العوامل التي یجب أخذھا في االعتبار من قبل لجنة الترشیح
  :ھ للمرشحین المحتملین ما یلي استعراض

 .  إذا كان المرشح قد أبدى سلوك یشیر إلى التزامھ بأعلى المعاییر األخالقیة والقیم ذات الصلة بھا •

إذا كان المرشح لدیھ خبرة واسعة في األعمال أو المنظمات الحكومیة أو غیر الربحیة أو لدیھ خبرة مھنیة تشیر  •
مساھمة كبیرة وفوریة في مناقشات المجلس واتخاذ القرار في مجموعة من القضایا إلى قدرة المرشح على تقدیم 

 . المعقدة

إذا كان المرشح لدیھ مھارات خاصة وخبرة وخلفیة والتي من شأنھا أن تضیف إلى وتكمل مجموعة من  •
 . الخبرات والمھارات والخلفیات ألعضاء مجلس اإلدارة القائمین

ال عملھ والذي یظھر قدرتھ على اتخاذ األحكام الھامة والحساسة بناء على طلب إذا كان المرشح ناجحا في مج •
  .  المجلس

إذا كان المرشح سیتولى مراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشئون المساھمین وأصحاب المصلحة اآلخرین  •
  . على نحو فعال ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى قرارات

 .إذا كان المرشح قادرا على تخصیص وقت كاف والقدرة على أداء مھامھ كعضو مجلس إدارة  •
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ھذا وینطوي تطبیق ھذه العوامل على ممارسة إصدار القرارات والتي ال یمكن قیاسھا بأي شكل من 
  . األشكال الحسابیة أو الروتینیة

  
  

  أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین  5.4
 

تكون غالبیة أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غیر التنفیذیین وأال یقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة     1.5.4
 .المستقلین عن عضوین ، او ثلث أعضاء المجلس أیھما أكثر 

  
 تنفیذیینلاالغیر عضاء األكما جرت العادة أن یكون .  غیر التنفیذي مستقل عن إدارة الشركةلعضو الایعتبر    2.5.4

على  ألعضو عن أي مصلحة أو عالقة یمكن أو یمكن أن ینظر إلیھا على لھا أن تتداخل مع قدرة بعیدین
غیر التنفیذیین على ھذا النحو ال  األعضاء وعالوة على ذلك ، فإن.  لعمل الدائم لما فیھ مصلحة الشركةأ

  . یكون لھم دور قانوني مستقل عن المدراء اآلخرین
  

 :المستقل االدارةعضو مجلس     3.5.4
 

 . ، وال یرتبط بشخص في ھذا المنصب لم یتم توظیفھ من قبل الشركة في منصب تنفیذي •
، أو العمل في  ال یعمل كموظف سابق في الشركة حتى یتم انقضاء سنتین من مدة التوظیف في الشركة •

 . منصب آخر مادي یتصل بالشركة
 .   )2(رئاسیة لفترة عامین أال یكون مستشار متخصص في الشركة خالل مدة  •
 . أال یكون من كبار المودعین أو المقترضین لدى الشركة •
، والتي یمكن أن ینظر إلیھا على أنھا تداخل مع  أال یكون لھ عالقة تعاقدیة أو تجاریة كبیرة مع الشركة •

 . سلطتھ كعضو للتصرف بطریقة مستقلة
 عدم المشاركة ،،عضو مجلس اإلدارة مكافآة ن أال یتلقى مكافأة إضافیة من الشركة بصرف النظر ع •

كما یجب عدم اشتراكھ كعضو من أعضاء  ،في خیار حصص الشركة أو نظام الدفع ذو الصلة باألداء 
 . بالشركة رواتبخطة ال

 

غیر التنفیذیین في الشركة ، فیجب  األعضاءبما أنھ یتوقع االستقاللیة في الرأي عند اتخاذ القرار من جمیع     4.5.4
غیر التنفیذیین تلبیة مفھوم االستقاللیة من  األعضاءمراجعة التعریف المذكور أعاله بانتظام حتى یمكن 

  .  خالل عملیات الشركة ذات الصلة بتضارب المصالح وتقییم األعضاء

 
خدمات استشاریة أو رسوم تعویضیة أخرى للحفاظ على االستقاللیة قد ال یقبل العضو أي استشارات أو     5.5.4

.  أو أن یكون شخص تابع للشركة أو أي من شركاتھا التابعة  األعضاء مكافآت من الشركة باستثناء
٪ أو أكثر من  5الــشخص التابع ھو أي شخص یعرف كمسئول أو موظف أو أي شخص آخر قد یملك 

  . كاتھا التابعةالتصویت على األوراق المالیة في الشركة أو أي من شر

  
  المدة الزمنیة للعضویة 6.4

 
، یجب على الجمعیة العمومیة العادیة تعیین أعضاء مجلس إدارة لمدة  الشركات نظاممن  66وفقا للمادة    1.6.4

   . والتي ال تتجاوز ثالث سنواتالنظام األساسي للشركة ، محددة في 
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یجوز إعادة  ، مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدیدبناء على ذلك یجب أن یتم انتخاب أعضاء    2.6.4

یجب عدم وضع حدود على عدد  ، انتخاب العضو المنتخب من قبل في المجلس عند انتھاء فترة العضویة
تحدد مدة والیة مجلس اإلدارة وفقا لتقدیرھا بناء على  ، الفترات المحددة للعضویة أو سن إلزامي للتقاعد

  . والمكافآت بالمجلس اتلترشیحتوصیات لجنة ا
  

  مجلس اإلدارة منالتقاعد  7.4
  

الشركات یتعین على النظام الداخلي للشركة تحدید مسألة التقاعد من منصب عضو  نظاممن  66للمادة  وفقا
فصل كل أو أي من أعضاء مجلس  –في أي وقت  -مجلس اإلدارة ولكن یجوز للجمعیة العمومیة العادیة 

اإلدارة حتى لو كانت لوائح الشركة تنص على خالف ذلك ، دون المساس بحق العضو المفصول لتحمیل 
  . الشركة المسئولیة إذا تم فصلھ دون مبرر مقبول أو في وقت غیر مناسب

  
  االستقالة  8.4

 
أو أي   تبارا من الوقت الذي یتم إبالغھا إلى المجلسیجب أن یتم تفعیل استقالة العضو من مجلس اإلدارة اع   1.7.4

  . وقت آخر یتفق علیھ
 

 یجب على أعضاء مجلس اإلدارة تقدیم استقالتھم في حال وجود أي تغییرات كبیرة في مسئولیاتھم الشخصیة  2.7.4
ومن . لجانھ، بما في ذلك التغییر في مسئولیاتھم الرئیسیة التي تؤثر بشكل فعال على المجلس أو أي من 

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

  
  الحدود المفروضة على عضویة مجلس اإلدارة   9.4

  
یجب على كل شخص یعمل كعضو في مجلس اإلدارة تكریس الوقت واالھتمام الالزم لتحقیق التزاماتھ    1.9.4

االلتزامات الرئیسیة الحضور المناسب في اجتماع المجلس واستعراض المواد التحضیریة وتشمل .  كعضو
  .ومن المتوقع أیضا حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعیة العمومیة للمساھمین.  بشكل كافي

 
الشركة ، یجب على عضو مجلس اإلدارة امتالك أسھم في  نظاممن  68باإلضافة إلى ذلك ، وفقا للمادة    2.9.4

الشركة ال تقل قیمتھا عن عشرة آالف ریال ، في غضون ثالثین یوما من تاریخ تعیین العضو ویجب أن 
ال یجب "ووفقا للوائح ھیئة السوق المالیة  ، تودع ھذه األسھم في أحد البنوك التي یحددھا وزیر التجارة

  ".خمس شركات مدرجة في وقت واحد) 5(عضویة مجلس اإلدارة ألكثر من  ألعضاء المجلس حیازة
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ء
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  عملیات مجلس اإلدارة التشغیلیة . 5
 

  التنفیذي رئیس الالفصل بین مھام رئیس مجلس اإلدارة و 1.5
 

قیام المجلس وال عن ئدورا محوریا في ضمان إدارة فعالة للشركة ویكون مس بأداء االدارة یقوم الرئیس بصفتھ رئیسا لمجلس
 للصالحیاتمناسب التوازن الھو وسیلة لضمان مجلس اإلدارة ورئیس  تنفیذيالرئیس الالفصل بین دور و ، بعملھ على نحو فعال

 ، رقابةالوظائف والالسلطة وقدرة المجلس على اتخاذ قرار مستقل وبالتالي تحقیق توازن بین الرفع من و، وزیادة المسئولیات 
یمكن أن یتعرض ھذا و ، التشغیلیة عملیات المجلس مراقبةرئیس المجلس في اعلیة ویھدف الفصل بین األدوار للحفاظ على ف

  . إلى جانب مھامھ في آن واحد تنفیذيالقام رئیس المجلس بممارسة مھام رئیس إذا الدور الرقابي للضعف 
  

كما ال یحق للمدیر العام أن   ، یجب أن یالقي رئیس مجلس اإلدارة متطلبات الوظیفة وخاصة فیما یتعلق بخاصیة االستقاللیة كما
اإلدارة  وفي حالة تعیینھ بصفة استثنائیة لیكون رئیسًا لمجلس اإلدارة ، یقوم مجلس  ،یصبح رئیسًا لمجلس إدارة الشركة 

  .باستشارة المساھمین الرئیسیین قبل ذلك مع توضیح أسباب تعیینھ في الوقت الراھن وكذلك في تقریر اإلجتماع السنوي
  

   دور رئیس مجلس اإلدارة 2.5
 

أن  جبیو ، یجب على رئیس المجلس تولي مسئولیة ریادة المجلس وضمان كفاءة تنفیذ كافة مسئولیاتھ في الشركة ككل   1.2.5
  : التالیةولیات ئالمسالمجلس بتنفیذ یقوم رئیس 

 
 .قیادة مجلس اإلدارة والتأكد من قوتھ في جمیع النواحي والوفاء بجمیع المتطلبات الخاصة بھ وإعداد أجندتھ •
 .التأكد من استالم المدراء للمعلومات الصحیحة والواضحة وفي الوقت المحدد لھا •
 بالمساھمین والتأكد من كفاءة االتصال  •
  .تسھیل مشاركة المدراء خاصة والتأكد من وجود عالقات متكاملة وبناءة بین التنفیذیین وغیر التنفیذیین •

 . التأكد من تقدیم المجلس القیادة والرؤیة الالزمة للشركة •

 . التابعة للشركةالتأكد من مشاركة المجلس في وضع أھداف واستراتیجیات وسیاسات  •

 . لمتابعة وتحقیق أھداف وغایات الشركة رقابة داخلیة كافیةنظام ضمان وجود  •

 . التي تواجھ الشركةلمعالجة القضایا الھامة توجیھ مناقشات المجلس نحو استخدام الوقت بفاعلیة  •

 . التأكد من تمكین أعضاء المجلس وتحفیزھم على القیام بدورھم المطلوب في االجتماعات •

 . ألعضاء المجلس للتعبیر عن وجھة نظرھمالتأكد من توافر الفرص الكافیة  •

 . وفوریة ألعضاء مجلس اإلدارةصحیحة التأكد من توفیر معلومات كافیة  •

 . التأكد من إدراج كافة األحكام والقرارات في محاضر االجتماعات على نحو صحیح •

 .مكافآتوال اتالترشیحمن خالل لجنة  األعضاء بصفة فردیةالتطویر للمجلس ككل واستمراریة المشاركة في  •
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 . للشركات ادارة الحوكمةالئحة  ةمراقب  •

 . عند االقتضاء مجلس اإلدارةوة الجتماع الدع •

 

   .الصفات القیادیة فیھیجب ان یقوم المجلس باختیار الرئیس على اساس الكفاءة واالنجازات وتوافر    2.2.5

  
 یقوم كما ھو متوقع ، و تنفیذيال رئیسالحة بین المجلس وصحیعالقة عمل وضع ولیة ئالرئیس أیضا مسكما یتحمل    3.2.5

  : القةلتسھیل ھذه العرئیس مجلس اإلدارة بما یلي 

  . التنفیذي والرئیس مجلس اإلدارةن بیرئیسیة وصل أن یكون نقطة  •

والتي قد تكون موضع بشأن جمیع المسائل  تنفیذيالرئیس القبل القضایا الرئیسیة من یحافظ على اإللمام بأن  •
  . أعضاء مجلس اإلدارةاھتمام 

والقضایا التقدم المحرز في المبادرات  - الرئیس  لتوصیاتوفقا اإلدارة العلیا و تنفیذيالرئیس المع  -استعراض  •
  . بشكل دوري الھامة التي تواجھ الشركة

  . تنفیذيال رئیسللتوجیھات تقدیم ال •

   . رئیس مجلس االدارة تقییمالمشاركة في عملیة  •

أعضاء مجلس واإلدارة السنویة لمجلس التقییم عملیة  -  والمكافآت اتالترشیحلجنة من خالل  -المشاركة في  •
 . اإلدارة

  التوجیھ والتعلیم المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة 3.5
  

 ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد والتيالتابعة للمجلس تقدیم برنامج توجیھي  الترشیحات والمكافآتلجنة  على یجب   1.3.5
ستتضمن عروضا من قبل اإلدارة العلیا بشأن خطط الشركة اإلستراتیجیة والشئون المالیة والمحاسبیة الرئیسیة 

وأنشطتھا الرئیسیة  وعملیات الشركة التشغیلیة ومدونة قواعد السلوك وھیكلھا اإلداري وسیاساتھا وإدارة المخاطر
ویجب أن یشمل برنامج  ھذا ، الداخلیة والخارجیة بالشركة الحسابات راجعيتنفیذیین ومفضال عن المسئولین ال

، حیث یمكن تحقیق أقصى استفادة ممكنة من تلك الزیارات  ینالرئیسی عمالءزیارات بعض ال إلى التوجیھ أیضا
إلدارة والتي یجب أن باإلضافة إلى ذلك یجب توفیر مجموعة من المعلومات المبدئیة لكل عضو من أعضاء مجلس ا

تتضمن نسخًا من مذكرة وعقد التأسیس ومقتطفات من السیاسات ذات الصلة وكذلك الملخص التنفیذي لخطة الشركة 
  . وغیرھا من المعلومات المناسبة

  
إحاطة  و جلسات التابعة للمجلس العمل أیضا على إتاحة برامج التعلیم المستمر الترشیحات والمكافآتعلى لجنة  یجب  2.3.5

أعضاء المجلس على  كما یجب أیضا تشجیع جمیع ، بشأن الموضوعات التي من شأنھا أن تساعدھم في أداء مھامھم
  . ومسئولیاتھم المشاركة في برامج التعلیم المستمر المناسبة على نفقة الشركة لمساعدتھم في تنفیذ مھامھم

  
 تنفیذيالرئیس الدور  4.5
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  . التنفیذیة العلیا المطلوب بین أعضاء المجلس و فریق اإلدارةتوفیر االتصال    1.4.5

  . تزوید المجلس ورئیسھ بالمعلومات الكافیة ألداء مسئولیاتھم    2.4.5

  . مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في وضع االتجاه االستراتیجي للشركة لزیادة اإلیرادات والربحیة    3.4.5

الرئیسیة ، بما یتفق مع واإلجراءات أداء الخطط سماح لفریق اإلدارة التنفیذیة بالمع  واإلرشادتقدیم المشورة والتوجیھ     4.4.5
  . وضوعة في ھذا الشأنالسیاسات الم

تحسین تعمل على واألعمال التي الخطط المتكاملة لإلستراتیجیات  - نسیق مع فریق اإلدارة التنفیذیة بالت -تطویر     5.4.5
  . الشركات القائمة أو الجدیدة حصتھا في السوق وربحیة

ھدافھا قصیرة وطویلة ألالشركة دى تحقیق إجراء استعراض استراتیجي ألداء الشركة على أساس منتظم لتحدید م   6.4.5
  . على النحو الذي یحدده المجلس سواء كانت مالیة أو غیر مالیةجل األ

تدابیر اللضمان اتخاذ تھا المشتركة ومقارنتھا مع األھداف المحددة ومتابعمراجعة النتائج التشغیلیة للشركة والمشاریع     7.4.5
  . مناسبة لتصحیح أیة نتائج غیر مرضیةال

والمساءلة ولیات والسلطات ئالمس وإدراك لضمان تحدید إدارات الشركةنظام فعال لالتصاالت في جمیع تطبیق وتطویر    8.4.5
  . مدراءال لجمیع

والشركاء في المشاریع المشتركة والمجتمع المالي و كذلك تمثیل والكیانات الحكومیة العمالء تمثیل الشركة مع كبار      9.4.5
  . مع العامة الشركة 

 . المعروفة الشركةوصورة المستوى وتعزیز اسم رفیعي  مع عمالءالمشاركة في أنشطة تطویر األعمال    10.4.5

 .للشركة والقیام بتنفیذ العملیات التشغیلیة بناًء على ما تم الموافقة علیھ عن طریق مجلس اإلدارةتنفیذ السیاسة  العامة   11.4.5

 .القیام بالرفع بالصفقات الخارجة عن نطاق سلطاتھ إلى مجلس اإلدارة   12.4.5

 .بھا المعمول واألنظمة الشركة سیاسات مع تتماشي بأنھاالتأكد من أن جمیع العملیات التي یقوم بتنفیذھا    13.4.5

  .یكون المدیر العام لدیھ تفویض كامل فیما یتعلق بأعمال الشركة   14.4.5

  .یتم إقالة المدیر العام بموافقة مجلس اإلدارة    15.4.5

اإلدارة كما یقوم الرئیس التفیذي بتعیین المدیر المالي وتحدید الحوافز لھ وإقالتھ وذلك بعد استشارة أعضاء مجلس   16.4.5
ولجنة الترشیحات والمكافآت ورئیس لجنة المراجعة ، حیث تتضمن والتقتصر فقط مسئولیات المدیر المالي على 

  :اآلتي

 .إعداد الموازنة المالیة السنویة للشركة  ضمان  •

مراقبة الحسابات والصنادیق االستثماریة والحسابات الدائنة والحسابات المدینة والزكاة والضرائب وجمیع  •
 .النشاطات المالیة العائدة للشركة  

 .تأكید استخدام السلطات المفوض لھا •
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 .المعرفة الفاعلة بشأن تطبیق ومراقبة سیاسة إدارة المخاطر •

 .خلق التواصل مع مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة والمراجعین الداخلیین والخارجیین •

 
  مجلس اإلدارة أمین سر 5.5

 
 مھامھ وسلطاتھد یحدتو المجلسمن بین أعضائھ أو من خارج  أمینا عاماین یعت اإلدارةمجلس یجب على أعضاء     1.5.5

   . ومكافأتھ
 : تشملأدوار  المجلس عدة  أمین سریؤدي     2.5.5

 . بشكل منتظماءات المجلس واستعراضھا إجر إتباعضمان  •
 . حول أي صعوبة واجھتھ والمجلس رئیس مجلس االدارة وتقدیم تقریر إلى متابعة قرارات المجلس  •
 . ولیاتھماألعضاء بمعلومات عن مسئدعم رئیس مجلس اإلدارة و •
 . اجتماعات المجلس إعداد وتوزیع مسودة لمحاضر •
 . ضمان تدفق المعلومات الجیدة داخل المجلس وبین المجلس واإلدارة التنفیذیة •
 . یكلفھ بھ رئیس المجلس أداء أي دور آخر •

 
  اإلدارةاجتماعات مجلس  6.5 

 
المجلس یحتفظ  ، باإلدارة كبار التنفیذیینإلى الرئیس ، حیث یتولى تفویض فریق یتم تفویض اإلدارة الیومیة للشركة    1.6.5

إعالن األرباح وھیكل رأس مال الشركة والسیاسات بالمسائل ذات الصلة باإلستراتیجیة العامة وصالحیات تتعلق ب
اإلدارة من قبل أعضاء مجلس كل قرار ال یستلزم األمر اتخاذ  ، تؤثر على الشركة وغیرھا من القضایا الرئیسیة التي

كما یتم  ، معا في مكان واحد التخاذ القراراتأعضاء المجلس قد ال یتطلب بالضرورة اجتماع  ، في اجتماع المجلس
قد یوافق التي  لمعلوماتیةاأو أي شكل آخر من أشكال  یةالھاتفالتوصیالت االجتماعات عن طریق الفیدیو أو قبول 

  . أعضاء مجلس اإلدارة على استخدامھا
  

ثلثي أعضاء المجلس على األقل حتى یمكن صیاغة قرار  أغلبیة  یجب األخذ في االعتبار القرار الدوري الموقع من قبل   2.6.5
اجتماعات بالشركة إرسال إشعارات  أمین سریجب على  ، أعضاء المجلس كما لو كان قد تم في اجتماع المجلس

جتماعات المجلس التي عقدت خالل عدد اكما یجب أن تتضمن التقاریر السنویة بیان ب ، إلى جمیع األعضاءالمجلس 
لم یحضرھا عضو مجلس ، وعدد االجتماعات التي  یحضرھا عضو مجلس اإلدارةالذي یمكن أن والتقریر فترة إعداد 
من لإلعفاء اإلدارة ألعضاء مجلس  اعذر المجلس اجتماعات/ التغیب عن اجتماع أن یعتبر ال یجب و  ، اإلدارة فعلیا

  . بشأنھا راقراتخاذ الوبالنظر في المسائل لشركة فیما یتعلق أداء مھامھم نحو ا
 

في غیاب ،  وسیر عمل المجلسالشاملة تنسیق اإلدارة  یةولئمسیتولى جتماعات واالرئیس المجلس یجب أن یترأس    3.6.5
  . على وجھ التحدیدتبادل الرئیس لرئاسة ھذا االجتماع بالینتخب المجلس  الرئیس

 
وترسل إلى أعضاء المجلس عن طریق البرید اإللكتروني أو  العربیة ةباللغاالجتماع  إلىلدعوة یجب إعداد إخطارات ا   4.6.5

قبل تاریخ على األقل أیام ) 7(سبعة في غضون عن طریق البرید على العنوان المشار إلیھ من قبل عضو المجلس 
من أعضاء آخرین بخالف ما تم الجتماع إلى الدعوة المصرح لھ باشخص قد یطلب ال ، العاجلةفي الحاالت . االجتماع
  . االجتماعبتاریخ وساعة ومكان أعضاء المجلس  خطارالموعد النھائي إلكذلك وضع و ، أعالهیھ النص عل
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یتم  قراروتصویت بما في ذلك أي شمل المناقشات والمداوالت تأن كما یجب  ، بالتفصیلإعداد محاضر االجتماع  یجب   5.6.5
  . آمنة وبطریقة تسھل الرجوع إلیھاھذا ویجب االحتفاظ بتلك المحاضر  اتخاذه

 
   مواد وعروض مجلس اإلدارة 7.5

 
المجلس لتفھم العمل مكتوبة إلى المجلس قبل اجتماع مجلس  قبل منیجب توزیع المعلومات والبیانات الواجب إدراكھا    1.7.5

 المعلومات المطلوبةتقدم  وقدر اإلمكان موجزة یجب على اإلدارة أن تبذل كل محاولة لمعرفة أن ھذه المواد  ، اإلدارة
ألعضاء المجلس بحیث یمكن حدد سلفا قبل موعد االجتماع عرضا حول موضوع مإرسال  جبوكقاعدة عامة ی ،
موضوع فیھا الفي المناسبات التي یكون ، و الموضوعھذا المجلس حول قد یثیرھا  سئلة التيز االجتماع على األیركت

   . عرض في االجتماعال ةناقشیجب معلى الورق وال یمكن عرضھ حساس جدا 
 

قد تأتي ھذه المعلومات  و ، ماتبشكل  ادارة الحوكمةلممارسة مھام  مجلس اإلدارة المعلومات الكافیةیجب أن یتم منح    2.7.5
لخطط مقابل اومقارنة األداء والمراقبة الشخصیة ، بما في ذلك تقاریر اإلدارة  ةمتنوعمصادر من مجموعة 
 . وغیرھا المختلفةاألعمال المنشورة حول والمقاالت  األسھم محللینتقاریر والموضوعة 

 
  واالجتماعاتالحضور  8.5

 
ان اجتماعات المجلس واجتماعات اللجللشركة والجمعیة العمومیة من المتوقع حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماع    1.8.5

 مولیاتھئلالضطالع بمس االجتماع بشكل دوري وفقا للضرورةوقضاء الوقت الالزم وواللجان الفرعیة التي تخدمھا 
  . قبل االجتماع االستعدادبشكل صحیح بما في ذلك 

 
  . مرات على األقل  في السنة) 4(یجب أن یجتمع المجلس أربعة    2.8.5

 
یجب على جمیع أعضاء المجلس حضور ما ال یقل عن نصف اجتماعات المجلس في غضون السنة التقویمیة بشرط أال    3.8.5

  . أكبر ، ما لم تنص لوائح الشركة على نسبة أو عدد یقل عدد الحاضرین عن ثالثة
  

قد یقوم رئیس ونائب رئیس المجلس بدعوة واحد أو أكثر من أعضاء اإلدارة العلیا للشركة للحضور في اجتماعات   4.8.5
المجلس بشكل منتظم ویمكن أن تشمل الدعوة مسئولین وموظفین آخرین بالشركة من وقت آلخر حسب االقتضاء في 

  .ظل ھذه الظروف 
  

یجب على المدیر المالي التنفیذي للشركة حضور جمیع إجتماعات مجلس اإلدارة إال في حالة حدوث أمر طارئ لھ   5.8.5
  . یمنعھ من الحضور أو إستثنائھ عن طریق مجلس اإلدارة من حضور اإلجتماع

 
  النصاب القانوني للمجلس 9.5

  
مجلس اإلدارة صحیحا فقط إذا حضره ما ال یقل عن الشركات ، یجب أن یكون اجتماع  نظاممن  80وفقا للمادة   1.9.5

نصف أعضاء مجلس اإلدارة ، شریطة أن ال یقل عدد الحاضرین عن ثالثة ، ما لم تنص لوائح الشركة على نسبة 
كذلك قد یمنح عضو المجلس وكالة كتابیة إلى أي عضو آخر لحضور اجتماع مجلس اإلدارة نیابة  ، أكبر أو عدد
  . عنھ

  
  



 

 عملیات مجلس اإلدارة التشغیلیة . 5  : تاریخ الموافقة
 

   

106 من   44   صفحة 
 

  أسمنت ینبعشركة 
  ادارة الحوكمةدلیل 

  جتماعاتاالضر امح 10.5
  

سوف یتم و ، المحاضرمجلس في ات للأي مداوالت وقرارسیتم تسجیل  ، الشركات نظاممن  82وفقا للمادة   1.10.5
  . المجلس أمین سر رئیس وكل من یوقع علیھ و ، خاصن ھذه المحاضر في سجل یتدو

  
في كل اجتماع  یجب أن تعكس سیر األحداثحیث ضر ، امحالترقیم تسلسلي على بن اجتماعات المجلس یتدویتم   2.10.5

جدول أعمال اإلدارة وتضمن أسماء وألقاب األشخاص الحاضرین في اجتماع مجلس ، على أن تمجلس اإلدارة 
منح لقرار والقضایا واآلراء وعدد األصوات التي توالكلمات الفعلیة التي تم تناولھا في القرارات االجتماع ، 

  . المجلسأمین سر  المحاضر من قبلإعداد الذي یقوم بشخص الین یعیجب ت ، واآلراء المعارضةمعین 
  

وسائل االتصاالت الحاضرین على محضر االجتماع في حالة استخدام یتم التوقیع من قبل جمیع أعضاء المجلس   3.10.5
تكون موقعة من جمیع أعضاء المجلس ، و الفیدیو أثناء انعقادهأو مثل مؤتمرات عبر الھاتف  عن بعد

شخصیا حاضرین غیر ال یتناول المحضر بالذكر أعضاء المجلسأیضا أن یجب كما ،  جتماعاالفي  المشاركین
  .  في المحضر م، مع اإلعالن عن تصویتھ أخرىولكن عبر وسائل 

 

  عقد االجتماعات 11.5 
 

مجلس مع الحفاظ من اجتماعات الالمطلوبة في كل اجتماع مستوى الشكلیات تحدید مجلس اإلدارة لى رئیس عیجب   1.11.5
 : القواعد العامة التالیةفي كل األحوال یجب تطبیق و ، مجلس االدارةعلى لیاقة اجتماعات 

 

 . یجب التأكد من إلمام جمیع األعضاء بما تناولھ االجتماع •
االحتفاظ أیضا برقابة كافیة لضمان االعتراف بسلطة الرئیس بحیث یمكن إعادة  مجلس اإلدارةیجب على رئیس  •

 . عندما یتطلب األمر تحقیق بعض التطوراتالصالحیات  مستوى
 .  على تفھم القرارات بشكل صحیح وتسجیلھا تسجیال جیدا مجلس اإلدارةحرص رئیس  •
، مع وضع قرار رسمي معقول لتسجیل  من االنتھاء من القرارات والمناقشات مجلس اإلدارة تأكد رئیس •

 . االستنتاجات التي تم التوصل إلیھا
  

  معدل تكرار االجتماعات 12.5
 

  . تحدید جداول زمنیة لالجتماع الرسمي على األقل مرة كل ثالثة أشھر لتوجیھ المسئولیات مجلس اإلدارةیجب على   1.12.5
  

 ةاإلدار تطویر / الخالفةخطة  13.5
 

 ، والتنمیة اإلداریة وضع خطة للخالفةإلشراف على مسئولیاتھ بفاعلیة اأداء أیضا إلى جانب  مجلس اإلدارةیجب على   1.13.5
  : ء علیھ یتطلب األمر االلتزام بالمبادئ التوجیھیة التالیةوبنا

 
 . والتنمیة اإلداریة لتقدیمھا إلى المجلس الخالفةخطة إعداد تقریر سنوي بشأن  تنفیذيالرئیس الیجب على  •
في كافة األوقات بشأن  تنفیذيالرئیس الباإلضافة إلى ذلك یجب أن تتوافر توصیات من قبل رئیس مجلس اإلدارة و •

 . بشكل غیر متوقععجزه عن مباشرة عملھ في حال الشخص الذي سیتولى خالفة المنصب 
في اختیار وتطویر وتقییم المرشحین المحتملین لشغل  مجلس اإلدارةمساعدة  الترشیحات والمكافآتیجب على لجنة  •

المسئول مناصب الخاصة بتعاقب واإلشراف على وضع الخطط  التنفیذيرئیس البما في ذلك  ، التنفیذیةوظائف ال
 . التنفیذي
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مسئولیاتھ بشكل سریة مكتوبة لنقل  اتإجراءحیازة في جمیع األوقات  -القائم  - مجلس اإلدارة رئیس یجب أیضا على •
 أو ، بما في ذلك توصیاتھالعمل مغادرة في حالة أو لھ عجز مفاجئ حدوث في الوقت المناسب في حالة فعال 

رئیس الویجب على  ، لفترة طویلة بشأن تعاقب المنصبترتیبات حول  و ألمكافآت لجنة الترشیحات توصیات
 . واألجور الترشیحاتاستعراض ھذا اإلجراء بصفة دوریة مع لجنة  تنفیذيال

خلفاء بالفیما یتعلق  تنفیذيالرئیس الالخاصة بطلب التوصیات والتقییمات  الترشیحات والمكافآت یجب على لجنة •
  . مناصب اإلدارة العلیاتولي محتملین لال

 
  اإلطالع على اإلدارة والمستشارین المستقلین  14.5

 
التحقیق في أي أمر یوجھ انتباھھ إلیھ مع إمكانیة اإلطالع الكامل  مجلس اإلدارةلیخول  ، الرقابيفي نطاق أداء دوره   1.14.5

بمحامي أو مراجعي حسابات أو  االستعانةعلى جمیع الدفاتر والسجالت والمرافق وموظفي الشركة وإمكانیة 
  . مستشارین من خارج الشركة

 
المحامي القانوني وكذلك تنفیذي أو أي موظف في الشركة أو أي من فروعھا ،  طلب أي مسئول دارةاإللمجلس یجوز   2.14.5

یقوم كما ،  المجلسلجان لالجتماع مع المجلس أو أي لجنة من  التابعین للشركة والمحاسب القانوني للشركةالخارجي 
نسخ إمكانیة لعملیات التجاریة للشركة وؤثر على اال لم یاستخدام السلطة التقدیریة للتأكد من أن ھذا االتصبالمجلس 

  .  تنفیذيال رئیسالمراسالت خطیة إلى أي 
 

   تقییم مجلس اإلدارة 15.5
 

لجنة لى یجب ع، و ولجانھالمجلس عمل فاعلیة إجراء تقییم ذاتي سنوي لتحدید مدى  دارةاإل مجلسسوف یتولى   1.15.5
مدى للمجلس اإلشراف على التقییم الذاتي السنوي للمجلس والذي یشمل تقییما لألداء ولتابعة ا والمكافآت اتالترشیح

ھذا التقییم عامال ھاما في تحدید مدة والیة یجب أن یكون . أنشطة المجلسمن أعضاء المجلس مقابل التزام كل فرد 
  . عضویة المجلسین لفضال عن المھارات والصفات المطلوبة في المرشحین المحتمل ، أعضاء مجلس اإلدارة

 
  تنفیذيالرئیس التقییم  16.5

 
على أدائھ مقابل األھداف المحددة من قبل المجلس بما في ذلك نتائج األعمال  تنفیذيالرئیس الیجب على المجلس تقییم   1.16.5

  . وتحقیق اإلستراتیجیة وغیرھا
 

  . المساھمین على المدى الطویلمصلحة مع  تنفیذيالرئیس التقییم یجب تماشي معاییر   2.16.5
 

    على كبیر من التعویض اإلجمالي للرئیسمقابل مجموعة من نظرائھ وأن یعتمد جزء  تنفیذيالرئیس الیتم تقییم   3.16.5
  .  األداء

 
   العالقات مع المساھمین 17.5

 
  . المساھمینبیتعلق عادل واإلشراف والمشاركة في برنامج التطبیق  مجلس اإلدارةیجب على   1.17.5

 
  . على المعلومات طالعمعاملة جمیع المساھمین على قدم المساواة من حیث اإل مجلس اإلدارة علىیجب   2.17.5
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، مع كافي لفھم القضایا والشواغل بشكل تصال مع كبار المساھمین االالحفاظ على  مجلس اإلدارةیجب على رئیس   3.17.5

المبادئ التوجیھیة لتجاوز ال یجب استخدام أیا من تلك و ، المساھمین إلى المجلس ككلآراء توصیل  ضرورة ضمان
  .لى المعلوماتطالع عالمساھمین على قدم المساواة في اإلتعامل مع لا نظامالمتطلبات العامة ل

 
العالقات مع موظفي إدارة وغیرھم من األعضاء المفوضین و تنفیذيالرئیس الیجب على رئیس مجلس اإلدارة و  4.17.5

األعمال طویلة  فیما یتعلق باستراتیجیاتالمؤسسات وغیرھم من المساھمین المستثمرین مواصلة الحوار مع ممثلي 
  . ألھدافلتفاھم متبادل من أجل إقامة  للشركات ادارة الحوكمةواألداء المالي واألجل 

 
استنادا إلى اإلعالنات الرسمیة والمنشورات المتعلقة  المستثمرین،عالقات العمل على برنامج منظم لالشركة  علىیجب   5.17.5

  . المعمول بھاوالقواعد واألنظمة وفقا للقوانین حداث الھامة والنتائج المالیة األب
 

تتمثل مسؤولیتھ في توفیر  والتيالمساھمین عالقات العالقات العامة وموظف مسئول عن الشركة تعیین  علىیجب   6.17.5
  . والمساھمین والمستثمرین من المؤسسات تداولفي  نولیئمسالالمعلومات واإلجابة على االستفسارات الواردة من 

 
على مدار  والمنبثقة عن البیانات المالیة ةكاملالنتائج الجزئیة والمعلومات عن الشركة بما في ذلك نشر  یجب أیضاكما   7.17.5

  على موقع الشركةوالتي سیتم نشرھا رئیسیة العالنات وغیرھا من اإلالعام 
  

  لجان مجلس اإلدارة 18.5
 

 :یجب على المجلس إنشاء اللجان التالیة لمساعدتھا في االضطالع بمسئولیاتھا المتعلقة بالرقابة   1.18.5
 . مراجعةلجنة ال .1
 . الترشیحات والمكافآتلجنة  .2

 
مھام اإلشارة إلى وراءات العامة التي وضعھا المجلس اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا لإلجیجب أن یكون تشكیل   2.18.5

مجلس التخطر اللجنة یجب أن  ، ینتھجھا المجلس لرصد أنشطتھاومدة وصالحیات كل لجنة ، والطریقة التي 
دوریة وذلك أنشطة ھذه اللجان متابعة متابعة  مجلس اإلدارةیتولى  ، القرارات بشفافیة كاملةأو  بأنشطتھا أو نتائجھا

نین الداخلیة القوا مجلس اإلدارةكما یجب أن یعتمد . على نحو صحیحاألنشطة الموكلة إلى ھذه اللجان  تنفیذلضمان 
  . لجمیع لجان المجلس

 
لمجلس اإلدارة في اللجان التي تتناول أنشطة قد تنطوي على تضارب  المستقلیینیجب تعیین عدد كاف من األعضاء   3.18.5

في المصالح ، مثل التأكد من سالمة التقاریر المالیة وغیر المالیة واستعراض الصفقات المبرمة من جانب األطراف 
  . والترشیح لعضویة المجلس وتعیین المدراء التنفیذیین وتحدید األجور ذات الصلة

 
  . أ لجان أخرى من وقت آلخر عن طریق التصویت اإلیجابي ألغلبیة المجلسقد تنش  4.18.5

 
  . ذو الصلة باللجان تنظیمیتم وصف غرض ومسئولیات كل لجنة في ال   5.18.5

 
وقد یمكن عزلھم من قبل المجلس  الترشیحات والمكافآتیجب تعیین أعضاء لجان المجلس بناء على توصیة من لجنة   6.18.5

  . لتقدیرهوفقا 
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یجب على أعضاء اللجان تحقیق االستقالل والخبرة والمتطلبات األخرى إلى المدى المطلوب بموجب القوانین والقواعد   7.18.5

  . واللوائح المعمول بھا
  

 بناء على دعوة من اللجنةقد یحضر آخرون للجنة ، ولكن ا اتال یحق ألي فرد من غیر أعضاء اللجنة حضور اجتماع  8.18.5
.
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 التعویضات . 6
 

 مجلس اإلدارةأعضاء  1.6
 

النظام األساسي للشركة ( ، وفقا للوائح الشركة والمكافآت جلس، بناء على توصیة لجنة الترشیحاتیجب على الم   1.1.6
الخاصة بأعضاء مجلس االدارة للموافقة علیھا في اجتماع الجمعیة  اتتحدید شكل ومبلغ التعویض )20المادة  –

 . وتقوم اللجنة بإجراء مراجعة سنویة لتعویضات أعضاء المجلس ، العمومیة
   

الشركة أن ال یتلقوا أي تعویضات عن تنفیذیین لدى  أعضاءأعضاء مجلس اإلدارة الذین ھم على  2.1.6
ال یمكن أن یتقّدموا بأي ترتیبات استشاریة مع الشركة تنفیذیین ألالغیر كما أّن األعضاء  ، خدماتھم

 . والمكافآت اتالترشیحدون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة 
  

أن ال یحصلوا على تعویض بطریقة مباشرة أو غیر  األعضاء الذین ھم في لجنة المراجعةعلى   2.1.7
مباشرة عن توفیرھم أي من خدمات محاسبیة أو استشارات القانونیة أو خدمات استثماریة أو أي 

یتعین على الشركة أن ال تساھم في المنظمات الخیریة التي  كذلك ، خدمات استشارات مالیة للشركة
 . ینتمي إلھا أي من أعضاء مجلس اإلدارة

 
، یبّین نظام الشركة طریقة مكافأة اعضاء مجلس االدارة ویجوز أن تكون  الشركاتنظام  من  74وفقا للمادة    3.1.6

، ویجوز الجمع بین  ھذه المكافأة راتبًا معّینًا أو بدل حضور الجلسات أو مزایا عینیة أو نسبة معّینة من األرباح
تزید ھذه  أنة فال یجوز كومع ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معّینة من أرباح الشر ، اثنین أو أكثر من ھذه المزایا

من االرباح الصافیة بعد خصم المصروفات واالستھالكات واالحتیاطات التي قررتھا  ٪ 10النسبة على 
ال یقل عن الجمعیة العامة تطبیقًا الحكام ھذا النظام أو نصوص نظام الشركة وبعد توزیع ربح على المساھمین 

  . وكل تقدیر یخالف ذلك یكون باطًال ، من راس مال الشركة ٪ 5
  

، یشتمل تقریرمجلس االدارة الى الجمعیة العامة العادیة على بیان شامل لكل ما  و باإلضافیة إلى المادة نفسھا   4.1.6
ونصیب من االرباح وبدل حضور  بحصل علیھ أعضاء مجلس االدارة خالل السنة المالیة من روات

أعضاء المجلس بوصفھم ماتقاضاه ومصروفات وغیر ذلك من المزایا كما یشتمل التقریر المذكور على بیان 
 . نظیر أعمال فنیة أو اداریة أو استشاریةماتقاضوه موظفین أو اداریین أو 

 
 تعویضات المدراء التنفیذیین             2.6

 
،  والمكافآت أن تكون مسئولة عن تقییم واقتراح التعویض المناسب بالمدراء التنفیذیین الترشیحاتعلى لجنة     1.2.6

  . بما في ذلك الرئیس التنفیذي
  

 . والمكافآت بتقدیم تقریر عن التعویضات السنویة إلى المجلس للموافقة علیھ الترشیحاتتقوم لجنة     2.2.6
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  لجنة المراجعة تنظیم.7

  الھدف 1.7

اإلداریة العلیا التي تعمل على ضمان إدارة الشركة والحفاظ على السیاسات والضوابط الداخلیة لما  مجلس اإلدارة ھي الھیئة
 : یلي

 
 . حمایة أصول الشركة •

 
 .  التسجیل الصحیح للمعامالت واألحداث القائمة •

 
 . إعداد معلومات مالیة صحیحة وموثقة •

 
 . إلدارة عملیات الشركة شركةال اإلشراف ورقابة المخاطر على مستوى •

 
 .المدقق الداخليوالمراجع الخارجي ي من قبل بشكل دور یجب أن تكون الجوانب المذكورة أعاله مستقلة ومراجعة

 
كما أن الغرض و ، مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة المراجعة، یقوم  لزیادة تعزیز المھام وضمان موضوعیتھا واستقاللھا

 : ن الشركة ومتابعتھا نیابة عن مجلس اإلدارة فيالرئیسي منھا ھو مراقبة شؤو
 
والمحاسبة المالیة والتقاریر والسیاسات واإلجراءات وفعالیة مھام مراجعة  كفایة وسالمة نظم الرقابة الداخلیة •

 . المراجع الخارجيالتدقیق الداخلي و
 

 . المعتمدة االلتزام بتطبیق المتطلبات القانونیة والتنظیمیة وسیاسات وإجراءات الشركة •
 
، و نزاھة البیانات المالیة  كفایة وسالمة السیاسات واإلجراءات فیما یتعلق بسالمة وأمن موجودات الشركة •

 . للشركة
 

  . واستقاللھما ألمحاسب القانونيأداء وظیفة مراجعة حسابات الشركة من قبل التدقیق الداخلي و  •
 

، بما في ذلك اتفاق قدرة  ھویة اإلدارة ومراجعة المخاطرالتأسیس واإلشراف على إیجاد إطار عمل لتحدید  •
، أیضا تحدید المخاطر الرئیسیة ألعمال الشركة وضمان تنفیذ نظم مالئمة إلدارة تلك  المخاطر والتسامح

 . المخاطر
 

 . المساھمة في استعراض وتقییم المخاطر اإلستراتیجیة وتلقي تقاریر منتظمة عن ھذه المخاطر الناشئة •
  

 . ، ضمن التھدیدات وعدم الیقین في جمیع أنحاء الشركة التأكد من أن الثقافة االیجابیة إلدارة الفرص •
مسئولة عن إعداد ونشر تقریر اللجنة السنوي إلى مجلس اإلدارة والتقاریر األخرى  كما وأن لجنة المراجعة •

 .  المطلوبة منھا وذلك بموجب القواعد التطبیقیة والقوانین واللوائح
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بما  تقوم بمساعدة مجلس اإلدارة في الدور الرقابي المراجعةكما وأنھ ینبغي التأكد والتشدد بأن واجبات لجنة 
 . نحو المساھمین مسئولیاتھفي مجلس اإلدارة  عن یخفف ذلك

 

 مسؤولیات لجنة المراجعة2.7
 

 : سوف تتحمل المسؤولیات التالیة لجنة المراجعة
 

  والسیاسات المحاسبیةالرقابة الداخلیة 1.2.7
 

والسیاسات واإلجراءات العامة للشركة  ،مدیر إدارة المراجعة ، المحاسب القانوني ،المراجعة مع إدارة الشركة •
  . وضمان كفایة المبادئ والممارسات المحاسبیة المالیة التي تطبقھا الشركة

 
 . وأمان المعلوماتالنظر في فعالیة نظام الرقابة الداخلیة للشركة بما في ذلك رقابة  •

 
ومراجعة  التدقیق الداخلي في استعراض المراقبة الداخلیة على التقاریر المالیة والمحاسب القانوني فھم نطاق  •

 . تقاریر النتائج والتوصیات الھامة جنبا إلى جنب مع ردود اإلدارة
 

 . خذة من قبل اإلدارةالمراجعة والتعلیق على أي جدید أو تغییر لإلجراءات والسیاسات القائمة المت •
 

 والبیانات المالیة لمحاسب القانونيامراجعة  2.2.7
 

، و ال بد من تقدیم أي توصیة فیما  ألمحاسب ألقانونيتقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة بتعیین و عزل وأجور  •
  . یتعلق باستقاللیتھا

 
بشأن  ألمحاسب ألقانونيعن طریق الحصول على بیانات من  ألمحاسب ألقانونيمراجعة وتأكید استقاللیة  •

، ومناقشة العالقات مع  ، ویشمل ذلك خدمات غیر مراجعة الحسابات والشركة ألمحاسب ألقانونيالعالقات بین 
  . ألمحاسب ألقانوني

 
حیثما أمكن لتوفیر روابط اتصال بدیلة  المحاسب القانونيوالعمل على دعم  ألمحاسب ألقانونيمراجعة تقاریر  •

 . ومجلس اإلدارة عند الحاجةألمحاسب ألقانوني بین 
 

اإلشراف على الترتیبات الالزمة الستكمال البیانات المالیة الخاصة بنھایة العام و مقارنتھا مع خطة مراجعة  •
بما في ذلك تنسیق الجھود  ، ،الحسابات الخاصة بالمراجعة الخارجیة مقترح نطاق مراجعة الحسابات والنھج

  . لمراجعة الحسابات مع وظیفة التدقیق الداخلي
 

نھج مراجعة بمفیما یتعلق  التي تمت مراجعتھابیانات المالیة لل ألمحاسب القانونيمع  والتدقیق مراجعةالقیام بال •
 لعملیة توصیات لتحسین الضوابط الداخلیة وغیرھا من أي نتائج  تقدیمو والتسویات المحاسبیة  الحسابات 

  . اإلدارة مراجعة الحسابات إلى مجلس
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بخصوص  اإلدارة ، وتقدیم الرأي والتوصیات إلى مجلس بالشركة دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعةالقیام ب •

   .التعدیالت
  

، مع مراعاة آراء إدارة  سنویًا مدى استقاللیتھو القانونيألمحاسب وأداء ض وتقییم مؤھالت استعرالقیام با •
  . اإلدارة جلسم، وتقدیم استنتاجاتھا إلى  الشركة ومراجعي الحسابات الداخلیة

  
من قبل  تم القیام بھا مھمة استشاریةو عن أي مراجعة خاصة المكافآتوكذلك  الشروط والمواصفات استعراض •

   .  ألمحاسب القانوني
  

أو  لجنة المراجعةخاصة مع أي مسائل  لمناقشة ألمحاسب القانونيعلى أساس منتظم مع و لقاء منفصل یتم عقد •
  .  بصورة خاصة وسریةأنھ ینبغي أن تناقش  یعتقد ألمحاسب القانوني

  
   .على البیانات المالیة ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنھا ألمحاسب القانونيتعلیقات ومتابعة  مراجعة •

  
  . وإبداء الرأي والتوصیات فیما یتعلق بذلك ، اإلدارةالقوائم المالیة السنویة قبل عرضھا على مجلس  مراجعة •

  
تأثیر المبادرات التنظیمیة والمحاسبة على البیانات مدى  عن ألمحاسب القانوني و مع اإلدارة القیام باالستعراض •

  .  المالیة للشركة
  

 تنشأ فیما یتعلق بجودة أو سالمة البیانات المالیة للشركة  قدي قضایا أل اإلدارةتقدیم تقاریر منتظمة إلى مجلس  •
  .ئھالمستقل ، أوأد ألمحاسب القانوني یةمتطلبات القانونیة أو التنظیمیة ، وأداء واستقاللللشركة المتثال مدى او

  
  الداخليالتدقیق  3.2.7

  
وعرض  لتوفیر التدقیق الداخلي تحدیدًا رسمیًاأن الشركة تحدد غرض وسلطة ومسئولیة نشاط تأكد من ال •

لجنة و بالتنسیق مع اإلدارة العلیاالتقییمات الجاریة لعملیات الشركة وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلیة 
  .المراجعة

  
  . مدیر إدارة المراجعةفي تعیین وإقالة اإلدارة التوصیة إلى رئیس مجلس تقدیم  •

  
،  ونطاقھا والكفاءة واالستقاللیة والموضوعیة واألداء تنظیمھامراجعة  ق الداخلي والتدقی نشاطاإلشراف على  •

نتائج جھود التدقیق الداخلي على أساس عرض وتقدیم و مدیر إدارة المراجعةمراجعة مع القیام بال العمل وخطة
 . لسنویة الداخلیةواإلطالع على تقاریر مراجعة الحسابات الدوریة وا والحاجة أو عند االقتضاء ربع سنوي

  
التي دارة واالستثناءات و تعلیقات اإل، بما في ذلك ردود  التدقیق الداخلياستعراض موجز لجمیع تقاریر القیام ب •

التصحیحیة فیما یتعلق بالتعلیقات الواردة في تقریر مراجعة واإلجراءات ومتابعة تنفیذ التدابیر  تمت مالحظتھا
  . الحسابات
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والواجبات التي یحددھا  نشاطھافعالیتھا في تنفیذ مدى شركة لضمان الالتدقیق الداخلي في  نشاطاإلشراف على  •
  . مجلس اإلدارة

  
السلطة النھائیة الستعراض والموافقة على خطة المراجعة السنویة وجمیع  لجنة المراجعةى أن تكون لدینبغي  •

 . للخطة التابعة للتدقیق الداخليالتغییرات الرئیسیة 
  

مدیر وإقالة أو فصل  الترشیحاتو االستبدالاالتفاق على دم وجود قیود غیر مبررة واالستعراض وضمان ع •
 .إدارة المراجعة 

  
على التعویضات السنویة االتفاق ، و سنویًاما ال یقل عن مرة واحدة بمدیر إدارة المراجعة  أداءاستعراض  •

  .  وتعدیل الراتب، إذا لزم األمر
  

 المدققین جمعیة المنبثقة من ، بما في ذلك االمتثال للمعاییر الدولیة نشاط التدقیق الداخليفعالیة مدى استعراض  •
  .  ممارسة المھنیة للتدقیق الداخليوالمختص بتنظیم الالداخلیین 

  
  .  ذات الطابع الخاصالمسائل  ة منلمناقشة أی مدیر إدارة المراجعةلقاء منفصل مع یتم عقد ،  على أساس منتظم •

 
  اإلمتثال 4.2.7

  
 االمتثال للقوانین واللوائح ، ونتائج التحقیق والمتابعة بما في ذلك أيمدى  و لرصدامدى فعالیة نظام لاستعراض 

 .  من حاالت عدم االمتثالحدوث أیة حالة أیة حالة  فيإجراءات تأدیبیة 
  

، وأیة مالحظات  تم القیام بھا من قبل الجھات التنظیمیة ذات العالقة فحوصات ةاستعراض نتائج أی •
 . مراجعلل

  
  
 . قواعد السلوك لموظفي الشركة ، ورصد االمتثال لذلكونشر استعراض عملیة التواصل  •

 
 .التقیدالحصول على تحدیثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فیما یتعلق بمسائل  •

  
 . اإلدارة تقدیم تقاریر دوریة إلى مجلسھو  المراجعةلجنة واجب  •

  
  إدارة المخاطر 5.2.7

  
  .  اإلشراف وتعزیز إطار الشركة إلدارة المخاطر    • 
  
تقییم إدارتھا ومواءمة أنشطة إدارة المخاطر مع و العمل على تحدید ورصد مخاطر الشركة الرئیسیة    • 

 .  التابعة للشركة أھداف والسیاسات العامة
  
  .  تأكد من أن تؤخذ المخاطر ضمن حدود الحكمةال    • 
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ضمان وضع سیاسات وإجراءات خطیة واإلبقاء علیھا لتحدید ورصد وقیاس ومراقبة جمیع المخاطر     • 
  .  الرئیسیة المرتبطة بعملیات الشركة وأھدافھا

 
من خالل الرصد التي تحدد المستویات المالئمة للموافقة وإدارة المخاطر وإجراءات الموافقة على سیاسات     • 

متطلبات تقدیم التقاریر كذلك تحدید حدود إلدارة المخاطر وتحدید المخاطر وضع و ، والمراقبة المناسبة
 .  من وجھة نظر اإلدارة

  
 الداخلي المدقق قبل ي الشركة منتلقي نتائج االستعراض السنوي لتنفیذ سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر ف  • 

دارة أو مشاكل مع منھجیات قیاس اإلمشاكل مع في حال حدوث أیة وتقدیم توصیات من أجل التغییر  ،
   . الداخلي

  
التجاریة ذات الصلة في األقسام جراءات اإلداریة المطلوبة اإل توفیر الرقابة اإلداریة والحیطة لمتابعة •

   .والنظرة طویلة األمد في مختلف الجھات بلیةتحلیل المخاطر المستقوتضمین 
 
  . إجراء تقییم ناقد لإلستراتیجیات التجاریة للشركة والخطط الموضوعة من منظور المخاطر     •
 
یتم مناقشة السیاسات فیما یتعلق بتقییم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لھا الشركة      •

  .  ومراجعة الخطوات التي تتخذھا إدارة الشركة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر المالیة
 

 . مراجعة وتقییم مخاطر األنشطة الرئیسیة على أساس دوري •
 
 . ات قانونیة على الشركةمراجعة أي مطالب     •
 
  . مراجعة خطة عمل الشركة االستمراریة     •

  
  التقاریرتقدیم  مھام6.2.7

  
  .  والقضایا والتوصیات ذات الصلة لجنة المراجعةعن أنشطة اإلدارة إعداد تقاریر منتظمة إلى مجلس     • 
 
  . اإلدارة ومجلس ،ألمحاسب القانوني  ،مدیر ادارة المراجعةتوفیر وسیلة اتصال مفتوحة بین     • 
  
 وأیة معلومات كیفیة عملھااللجنة والمسؤولیات و ھیكلیةتقریر سنوي للمساھمین ، واصفا تحضیر وتقدیم    • 

  . أخرى مطلوبة بما في ذلك الموافقة على الخدمات غیر مراجعة الحسابات
 
  . عن الشركة الصادرةتتصل بمسؤولیات اللجنة  مراجعة أي تقاریر أخرى    • 
  

  أخرى مھام 7.2.7
  

  .  تنفیذ أنشطة أخرى ذات صلة على النحو المطلوب من قبل المجلس    • 
 
 انتھاك وأخطیرة لسیاسات الشركة  انتھاكات أیةمتابعة المخالفات المادیة والمالیة واألخالقیة أو القانونیة ، و   • 

  .  قواعد السلوك ، والتي أبرزھا المدقق الداخلي أو أي موظف آخرمدونة لمخالفة أیة لألحكام القانونیة أو 
 
 البیانات المالیةب، حسب االقتضاء، بشأن المسائل المتصلة  أي تحقیقات خاصةعلى  واإلشراف توجیھ  • 

  .  ، واالمتثال للقوانین أو أخالقیات األعمال التجاریة الداخلیة ط، والضواب للشركة
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، بما في ذلك أیة تغییرات في  لجنة المراجعةمراجعة جمیع القضایا الھامة التي تدخل في نطاق میثاق   • 

الممارسات وقبل اتخاذ أي قرار بشأن تقدیم التقاریر  ،المحاسب القانوني  ومع اإلدارة  ، المحاسبیة المبادئ
   . المجلسإلى  بھذا الشأن وتقدیم تقریر ، الشركةمن قبل  تباعھاإالواجب 

 
 ، وطلب موافقة المجلس على التعدیالت المقترحة سنویا لجنة المراجعةل تنظیماستعراض وتقییم مدى كفایة   • 

  .  أو اللوائح نظامقد یكون مطلوبا بموجب الوالذي ، وضمان اإلفصاح حسب مقتضى الحال 
 
  .  والقضایا الضریبیة دارة لعوائد ضریبة الزكاةاإلمراجعة مع ال    • 
 
  .  بنود غیر عادیةأیة تأثر على ال، بما في ذلك  مراجعة البیانات المالیة الفصلیة والسنویة للشركة    • 
 
  .  جمیع المسؤولیات الواردة في ھذا المیثاق سنویا ھ قد تم تنفیذتأكد من أنال    • 
 
  .  وأعضائھا على أساس منتظم لجنة المراجعةتقییم أداء     • 
  
ما تراه وذلك ب،  السلطة توكیل محام مستقل وغیرھم من المستشارین الدیھ والتي لجنة المراجعةیحق ل  • 

  . بمھامھا ضروریا للقیام
 
الشركة بشأن المحاسبة ، والضوابط  تتلقاھاوضع إجراءات لالحتفاظ ، وتلقي ومعالجة الشكاوى التي   • 

إجراءات لتقدیم المخاوف بشأن المحاسبة أو التدقیق المحاسبیة الداخلیة أو مسائل المراجعة ، بما في ذلك 
  .  بھا المشكوك المسائلوغیرھا من الشركة  من قبل العاملین في

  
 بعد اللجنة تجتمع أن على ، لإلطالع اإلدارة مجلس على عرضھا قبل األولیة المالیة القوائم نشر اعتماد    •

 اجتماع تعذر حالة وفي ، التالي الیوم في السوق افتتاح قبل القوائم وتنشر السعودیة األسھم سوق إقفال
  . النتائج نشر باعتماد ُیفوضھ من أو اإلدارة مجلس رئیس ُیفوض اللجنة

 
لجنة المراجعة متاحة في جمیع األوقات لتلقي االقتراحات واألسئلة أو توصیات من مراجعي الحسابات  تكون

  . المدقق الداخلي واإلدارة التنفیذیة ، الخارجیین
  

  لجنة المراجعة ھیكل 3.7
  

التنفیذیین یكون من  أعضاء مجلس اإلدارة من غیرأعضاء  )6إلى   3( من لجنة المراجعةیجب أن تتكون         1.3.7
  . یتم اختیارھم من قبل المجلس، و بینھم مختص بالشئون المالیة والمحاسبیة

  
  .  والمكافآت الترشیحاتمجلس بناء على توصیة من لجنة المن قبل  لجنة المراجعةأعضاء یتم تعیین          2.3.7

  
إصدار  ، اإلدارةمجلس أعضاء بناء على توصیة من و ، ضمن الجمعیة العامة یجب على المساھمین         3.3.7

  .  اللجنة من قبل إتباعھاالواجب  اتاإلجراءو المدة الزمنیةدید وتح لجنة المراجعةأعضاء تعیین قوانین 
  

عضویة كما یجب أن تنتھي  ، اإلدارة مجلس عضویةمدة عن  لجنة المراجعة مدة عضویةأال تزید یجب          4.3.7
عضویتھ في المجلس أو  في حال انتھاء مدة،  أحد أعضاء مجلس اإلدارة ، إذا كان لجنة المراجعةعضو 

عن طریق  تنتھي عضویتھ عضو مجلس اإلدارةوغیر  ، لجنة المراجعةعضویة  استقالتھ الطوعیة من
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لجنة عضو من أعضاء إزالة اإلدارة ویجوز لمجلس اللجنة مدة والیة  ةأو في نھای یةوظیفالاالستقالة 
  .  المراجعة بأغلبیة األصوات

  
 والخبرة المالیة بالقدر المطلوب بموجب یةتلبیة متطلبات االستقالل لجنة المراجعةجمیع أعضاء یجب على         5.3.7

  .  القواعد التي تنطبق والقوانین واللوائح
  

تعیین من ھذا  أي أو اذا لم یتماإلدارة  قبل مجلس یتم تعیینھ من اللجنة رئیسعضاء بمثابة األیكون أحد أن          6.3.7
  .  تصویت اإلیجابي ألغلبیة اللجنةبالیتم اختیاره ف القبیل

  
  .  أعمالھا وقراراتھاتوثق فیھا سجالت یقوم بمسك  أمین سرتعیین  لجنة المراجعةیجب على          7.3.7

  
  .  حتى وان كانت ذات طبیعة استشاریةعضو عدم القیام بأي عمل فني أو إداري في الشركة على الینبغي          8.3.7

  
 . المبرمة لحساب الشركة العمل أو العقودلدیھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في یكون  أالعضو على ال 9.3.7

 البیان التالي یوضح تكوین لجنة المراجعة في الشركة 9.3.8

  

  

  

 

  

  
  
  

 لجنة المراجعةأعمال  4.7
  

 على طلب أي اثنین من أعضائھا اأو بناء اللجنة،وفقا لما یحدده رئیس االجتماع  لجنة المراجعة علىیجب         1.4.7
 .  

  
كما یمكن زیادة ھذا  مالیة،كل سنة  على األقل خاللمرات ) 4(أربعة  االجتماع لجنة المراجعة على یجب         2.4.7

  .اإلدارة مجلسعند الطلب من قبل أو  قا للضرورةوف العدد
  

یجوز لغیر العضو الحضور في ولكن  ، اجتماعاتھا حضور لجنة المراجعةألحد غیر أعضاء یحق ال           3.4.7
  . اللجنة قبل دعوة من حال وجود

  
على كل األعضاء قبل  متعمكما  ،لجنة المراجعةرئیس قبل كل اجتماع من لعمال األیتم إعداد جدول           4.4.6

  .  كل ما كان ذلك ممكنا االجتماعموعد 
  

 لجنة المراجعة، كما توثق جمیع قرارات وتوصیات  كل اجتماعات اللجنة لجنة المراجعةیتولى رئیس          5.4.7
  . سجل خاص مخصص لھذا الشأن یتم توقیعھا من قبل رئیس اللجنة وأمین السر ضمن

المراجعة لجنة  

  المراجعة لجنة عضو
  أمین السنیدي/  أ

 المراجعة لجنة عضو
  محمد الراجحي/  د

  اللجنة رئیس
 العیسائيسعید / أ
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الحضور شخصیا خالل اجتماع اللجنة ، كما وأنھ ال تقبل  لجنة المراجعةعلى كل من رئیس وأعضاء          6.4.7
  . تمثیل الرئیس أو أحد أعضاء اللجنة عبر أیة وكالة

  
 لجنة المراجعةفیھا أن تعقد ال یمكن  حیثاللجنة إرادة خارجة عن  تحاالفي في حالة الطوارئ أو          7.4.7

  .  التداولاتخاذ قراراتھا عن طریق  لجنة المراجعةلیمكن  ، اجتماعھا

  .  بأغلبیة األصوات لجنة المراجعةیجب أن تتخذ قرارات             8.4.7

یتضمن مالحظاتھا والتوصیات الھامة  اإلدارة تقدیم تقریر موجز إلى مجلس لجنة المراجعةعلى یجب          9.4.7
  .  لجنة المراجعةاجتماعات  المعتبرة ضمن بشأن المسائل

  
من  وعضو آخر أو أي ثالثة أعضاء اللجنة إال إذا حضر رئیس انافذ لجنة المراجعةاجتماع ال یكون        10.4.7

 ، من أعضاء اللجنة أو أي عضوین اللجنة دعوة رئیساالجتماع عند  لجنة المراجعة یجب على ، اللجنة
أو ترسل إلى  یدویاتسلم  أنو ، األعمالجدول مسودة  عند إرسال دعوة حضور االجتماع یجب إرفاق

في  موعد انعقاد االجتماع إال على األقل منأیام ) 4(قبل أربعة أخرى  ةبأي طریقاألعضاء إلكترونیا أو 
ة رئیس بدیل غیاب الرئیس تنتخب اللجن كما أنھ وفي حال ، حال التنازل من قبل جمیع األعضاء

  . لالجتماع القائم
  

خالل  مراقب یمكنھ أن یحضر بصفة لجنة المراجعة من ضمن أعضاء لیسو عضو مجلس إدارةأي        11.4.7
  .  خاصةأو  تنفیذیة تكن أعماللم  أعمال اللجنة ما

  
من خالل أمین  یتم دعوتھمو ، لجنة المراجعةلحضور أي أو كل اجتماعات  ةدعوة ممثلي اإلدار یمكن       12.4.7

 . اللجنة بتوجیھ من رئیس السر
  

وینبغي تقدیم جدول األعمال  ، اللجنةرئیس إعداد جدول األعمال بالتشاور مع بالداخلي  مراجعیقوم ال        13.4.7
لجنة  أعضاءالوثائق الداعمة الالزمة والمواد التي سیتم مناقشتھا واستعراضھا في االجتماع إلى  وجمیع

یقوم أمین السر بتسلیم جمیع  ، االجتماعأیام قبل موعد ) 4(قل عن أربعة تال خالل فترة  المراجعة
  .  لجنة المراجعةالمواد إلى أعضاء  المستندات أو

  
 لجنة المراجعةیكون لكل عضو في  ، القانونيالنصاب  لجنة المراجعةغالبیة أعضاء یحقق یجب أن         14.4.7

النصاب  وبلوغالجتماع لأغلبیة األعضاء یتم اتخاذ القرار عن اللجنة عند حضور و ، واحد صوت
  .تعادل األصوات یكون صوت الرئیس كسارة التعادل في حالة ، القانوني

   
 ومسك سجل تدون فیھا المالحظات والتوصیات التي أقرت من خاللاالحتفاظ  لجنة المراجعةیجب على        15.4.7

  . اإلدارة وتقدیم تقریر بشأنھا إلى مجلس اجتماعاتھاجلسات 
   

مع إمكانیة  تم التوجیھ بھ للتحقیق في أي أمر مخولة لجنة المراجعةفإن  ، الرقابي ھاأداء دور خالل      16.4.7
مع الصالحیة لطلب المرافق والسجالت وموظفي الشركة  و ، دفاتر والقوائمالكامل إلى جمیع ال الوصول

مصاریف أخرى لھذا أي مراجعي الحسابات أو المستشارین ، و تحمل من  ، أي مشورة خارجیة
أو موظف في الشركة أو  مسئول تنفیذيیجوز للجنة طلب أي كما . ویتم دفعھا على نفقة الشركةالغرض 

مدققي حسابات الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي  القانوني للشركة ، و المحامي ، أو طلب فروعھامن 
  .  ء اللجنةعضو من أعضا

  
ویتضمن  ، اإلدارة مجلس إلىویجب تقدیم تقریر بالنتائج  ، سنویاتقییم أدائھا  لجنة المراجعةیجب على        17.4.7

  . أنشطة اللجنة اتجاهأداء والتزام كل عضو  التقییم



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
والمكافآت ترشیحاتلجنة ال تنظیم. 8  
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106 من   62   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

 رقم الصفحة جدول المحتویات
 

 63                                                                                     تنظیم لجنة الترشیحات والمكافات .8
   63                                                                      الھدف                                               1.8 
  63                                                                                                    اللجنة             مسئولیات      2.8 

                      65ھیكل اللجنة                                                                                                            3.8
 66 عملیات اللجنة 4.8
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106 من   63   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

 والمكافآت الترشیحاتلجنة  تنظیم. 8
 

 الترشیحاتیجب على جمعیة المساھمین العامة و بناء على توصیة من مجلس اإلدارة ، إصدار قواعد تعیین أعضاء لجنة 
  .واإلجراءات الواجب إتباعھا من قبل اللجنة ضویتھمعمكافآتھم ومدة ووالمكافآت 

 
 الھدف 1.8

 
  : في ینبعإدارة شركة أسمنت  لمساعدة مجلس والمكافآت ھي الترشیحاتالھدف األساسي من لجنة 

 

، وتوصیة المجلس باألعضاء المرشحین باالجتماع السنوي  تحدید األفراد المؤھلین لیصبحوا أعضاء في مجلس اإلدارة •
  . لجمعیة المساھمین العامةالمقبل 

 . توصیة مجلس اإلدارة باألعضاء المرشحین لكل لجنة من المجلس •

 . والمدراء التنفیذیین اإلشراف على تقییم المجلس •

  .التنفیذي ومسئول التعویضات رئیساإلشراف على جمیع المسائل المتعلقة بال •

 . مراجعة خطط خالفة المجلس •

 : تقییم أداء المجلس في •

 . المدراء التنفیذیین وسیاسات التحفیزأجور  •
 . إجمالیات أجور اإلدارة العلیا •
        اتمدید العقود وسیاسات إنھاء العقود لإلدارة العلیو ینبع أسمنتالتوظیف في  •
  . أنظمة الحوافز •
 . ترتیبات التقاعد •
 . ر مكافئة المدراءاأط •
 

من التواصل المباشر بموارد الشركة وما یتطلب ذلك من  والمكافآتالترشیحات من خالل مھامھا، یجب أن تتمكن لجنة 
  . حفاظ على عالقات عمل فعالة مع اإلدارة

 
 مسؤولیات اللجنة 2.8

  
كما أن ھذه المھام تستخدم كدلیل مع التنویھ  ، المھام التالیة یجب أن تكون أنشطة متكررة ومشتركة للجنة في أداء وظیفتھا

  . عھ تحت ظروف معینةبأن الشركة قد ال تتب
 

 : الترشیحاتمسؤولیات 8.2.1
 

، والتوصیة إلى المجلس باألعضاء  تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في تحدید األفراد المؤھلین لیصبحوا أعضاء المجلس •
كما ال یجوز للجنة وفقا لتقدیرھا النظر في  ، المرشحین لخوض االنتخابات الجتماع الجمعیة العامة السنویة للمساھمین

  . األفراد المقترحین من قبل الشركاء واإلدارة
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106 من   64   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

المراجعة السنویة للمھارات المطلوبة والمناسبة لعضویة مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والكفاءات المطلوبة لمثل  •
  . ، بما في ذلك الوقت المطلوب لممارسة أنشطة المجلس ھذه العضویة

 . تقوم اللجنة بإعادة النظر في تكوین كل لجنة من المجلس وتوصیة مجلس اإلدارة للموافقة على أعضاء كل لجنة •

تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختیار وتطویر وتقییم المرشحین المحتملین لشغر وظائف المدراء التنفیذیین ، بما في  •
 . لمسئول التنفیذيذلك الرئیس ، واإلشراف على وضع الخطط لخالفة ا

 . تقوم اللجنة بمتابعة البرامج التوجیھیة لألعضاء الجدد •

تقوم اللجنة بتطویر وتوصیة المجلس للموافقة على عملیة التقییم الذاتي السنوي للمجلس ، وتتولى اإلشراف على التقییم  •
 . الذاتي السنوي للمجلس

ل كل عضو ومدیر تنفیذي مع قواعد ولوائح السلوك واألخالق تقوم اللجنة بمساعدة المجلس بشكل سنوي في تحدید امتثا •
  . للشركة ویجب اإلبالغ إلى المجلس عن أي انتھاكات للوائح

  . مراجعة ھیكلیة كل من رئیس و أعضاء مجلس اإلدارة و توصیة المغایرات المناسبة بھذا الشأن •
  . تي تتوافق مع مصلحة الشركةتحدید نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والتوصیة بالحلول ال •

التأكید بشكل على استقالل أعضاء مستقلین وعدم وجود أي تضارب في المصالح في حالة عمل أحد أعضاء المجلس  •
  . عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى

 

  :المسؤولیات واألجور2.2.8
 

المسئولین التنفیذیین كما یجب مالحقة رسم سیاسات واضحة بشأن تعویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  •
  . المعاییر المتصلة باألداء عند وضع ھذه السیاسات

في إعفاء ھذه المسؤولیة ، یجب على  ، تتحمل اللجنة المسئولیة المباشرة للتوصیة على شكل ومبالغ مكافآت األعضاء •
اللجنة أن تسعى إلى جذب وتحفیز ، واالحتفاظ باألعضاء ذوي االستقامة العالیة والقدرات المتفوقة في التركیز لتحسین 

 . على المدى البعید ةقیمة أسھم الشرك

، وكذلك  ما في ذلك الرئیسیجب على اللجنة مراجعة وتوصیة المجلس على مستوى المكافآت للموظفین التنفیذیین، ب •
 . استعراض واقتراح خطة المكافآت للموظفین

یجب على اللجنة أن تكون السلطة الوحیدة لتحدید مكافآت االستشاریین وغیرھم من المستشارین بما تراه ضروریا للقیام  •
أخرى ذات  مكافآت، وأي  ذات الصلة، وبنود االحتفاظ مكافآت، وأن تكون السلطة الوحیدة للموافقة على ال بأعمالھم

 . صلة

، واللجنة تكفل بعدم ترشیح أي  التوصیة لمجلس اإلدارة لتعیین أعضاء المجلس وفقا للسیاسات والمعاییر المعتمدة •
  . شخص قد أدین من قبل في أي جریمة مخلة بالشرف أو األمانة لھذه العضویة

 . س من وقت آلخریجب على اللجنة القیام بأنشطة أخرى یتم إسنادھا من المجل •

یجب على اللجنة استعراض وتقییم مدى كفایة ھذا المیثاق سنویا والتوصیة بأي تغییرات مقترحة على المجلس للموافقة  •
 . علیھ

قد تتكون ھذه  ، ، یتعین على النظام الداخلي للشركة تحدید طریقة مكافأة األعضاء الشركات نظاممن  74وفقا للمادة  •
 ومع ذلك ، ، أو من مزیج من اثنین أو أكثر من ھذه الفوائد ، أو نسبة معینة من األرباح حدداألجور من الراتب الم

٪ من األرباح الصافیة بعد خصم المصاریف  10المكافأة تمثل نسبة مئویة معینة من أرباح الشركة ویجب أال تتجاوز ف
أو الالئحة الداخلیة  نظامیة وفقا ألحكام ھذا الواالستھالك ، وھذه االحتیاطیات على النحو الذي تحدده الجمعیة العموم
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106 من   65   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

٪ من رأس مال الشركة على المساھمین كما وأن وأي انتھاك لتحدید األجور  5للشركة ، وبعد توزیع أرباح ال تقل عن 
  .یعد الغي وباطل

وفقا لنفس المادة ، یقوم مجلس اإلدارة برفع تقریره إلى الجمعیة العادیة في االجتماع العادي حیث یجب أن تتضمن بیان  •
أو رسوم الحضور  أوسھم في األرباح  أوشامل عن جمیع المبالغ التي تلقتھا اإلدارة خالل السنة المالیة بشكل مكافآت 

مبالغ التي تلقاھا كل من المدراء بصفتھم مسئولین أو مدراء تنفیذیین مصروفات وغیرھا من الفوائد ، فضال عن ال
 . للشركة ، أو في إطار الخدمات التقنیة واإلداریة واالستشاریة

األعضاء من ھم من موظفي الشركة ال تتم مكافآتھم عن خدماتھم كأعضاء ، وأما األعضاء من ھم لیسوا بموظفي  •
الترشیحات ات استشاریة للشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الشركة ال یتم تضمینھم في أي تنسیق

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة الحصول على  لجنة المراجعة كما ال یجوز لألعضاء الذین یعملون في. والمكافآت
ن على الشركة أال كذلك یتعی ، استثماریة أو مالیة للشركة أو قانونیة أو تعویضات عن توفیر خدمات استشاریة محاسبیة

 . تساھم في المنظمات الخیریة التي ینتمي إلیھا العضو
 

 ھیكل اللجنة 3.8
 

 .  من أعضاء المجلس) 3( عن ثالثةعددھم ال یقل تتكون اللجنة من أعضاء    1.3.8
 

، كما تصدر  لتقدیرھامن قبل المجلس وفقا عفائھم ویمكن إ ، المجلسأعضاء اللجنة من قبل كل من رئیس ویعین    2.3.8
  .الجمعیة العامة للشركة وبناءا على اقتراح مجلس اإلدارة قواعد اختیار أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت 

  

 .  والقوانین واللوائح نظمةبموجب األ متطلبات االستقالل والخبرة استیفاءجمیع أعضاء اللجنة یجب على    3.3.8
 

   . بمثابة رئیس اللجنةعضاء األیكون أحد    4.3.8
 

تصویت الیجب أن یتم اختیاره من قبل  ، القبیللم یتم تعیین من ھذا  إذا أویعین رئیس اللجنة من قبل المجلس    5.3.8
   . اللجنةفي غلبیة ألاإلیجابي ل

 

 الترشیحات عضویة لجنة ، اإلدارة مجلس عضویةن مدة ال تزید عیجب أ والمكافآت الترشیحاتة جنل عضویةمدة    6.3.8
 عضویة لجنة ، تنتھي عند انتھاء عضویتھ في المجلس أو استقالتھ الطوعیة منعضو  ، إذا كان والمكافآت
. أو في نھایة مدة والیة اللجنة الوظیفیة قف عن طریق االستقالةت عضاءوغیر عضویة األ ،والمكافآت  الترشیحات

   . بأغلبیة األصوات والمكافآت الترشیحاتعضویة عضو من لجنة  نھاءویجوز للمجلس إ
  

  :والمكافآت في الشركة الترشیحاتالبیان التالي یوضح تكوین لجنة       7.3.5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عضو لجنة
أحمد الدمیني/ السید   

 لجنة عضو
  محفوظ بن صالح/  السید

 

  لجنة عضو
  محمد الراجحي/  د

  لجنة عضو
  العیسي إبراھیم/  دالسی

 

 والمكافأت الترشیحات لجنة

  الرئیس
  أبوزنادة عبدالرؤوف/ أ
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106 من   66   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
  ادارة الحوكمةدلیل 

 عملیات اللجنة 4.8
 

 .  أو بناء على طلب أي اثنین من أعضائھا ، رئیسھایجب أن تجتمع اللجنة في األوقات التي یحددھا    1.4.8

  .  في السنة )2(مرتین  على األقل یجب أن تجتمع اللجنة   2.4.8

دعوة من  یجوز لغیر العضو الحضور في حال وجودولكن  ، اجتماعاتھا ألحد غیر أعضاء اللجنة حضوریحق ال    3.4.8
 .  اللجنة

متى ما كان  یتم إعداد جدول أعمال كل اجتماع من قبل رئیس اللجنة وتعمیمھا على كل األعضاء قبل موعد االجتماع   4.4.8
 .  ذلك ممكنا

  . في جمیع اجتماعات اللجنة عند حضورهالرئیس یتولى الرئاسة    5.4.8

یتم اتخاذ  ، واحدیكون كل عضو في اللجنة صوت  ، یتكون من الغالبیة العظمى ألعضاء المجلس قانونيالنصاب ال   6.4.8
األصوات یكون في حالة تعادل  ، النصاب القانوني وبلوغالجتماع لأغلبیة األعضاء القرار عن اللجنة عند حضور 
  . صوت الرئیس كسارة التعادل

تقدیم تقریر بشأنھا إلى حیث  مسك سجل توثق فیھا النقاط االساسیة والتي نوقشت ضمن جلساتھااللجنة على یجب    7.4.8
 .  المجلس

ول الكامل إلى جمیع للتحقیق في أي أمر یوجھ انتباھھ إلیھا مع إمكانیة الوص مخولة لجنةالدور الرقابي ، الفي أداء    8.4.8
مراجعي مع الصالحیة لطلب أي مشورة خارجیة من والمرافق والسجالت وموظفي الشركة  بیانات والقوائمال

یجوز كما . ویتم دفعھا على نفقة الشركةمصاریف أخرى لھذا الغرض أي الحسابات أو المستشارین ، و تحمل 
المحامي القانوني للشركة ومدققي  أو طلب فروعھا أو موظف في الشركة أو من مسئول تنفیذيللجنة طلب أي 

  . حسابات الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة
 

 اتجاهتقییم أداء والتزام كل عضو الیتضمن  كما ، المجلس إلى النتائجویجب تقدیم تقریر  ، سنویایجب على اللجنة أن تقیم أدائھا 
  . أنشطة اللجنة
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 مدونة قواعد السلوك واألخالق .9
 

 الغرض 1.9
 

تحتوي مدونة قواعد السلوك واألخالق على السیاسات التي تتصل بالمعاییر القانونیة واألخالقیة في السلوك المتوقع 
ومسئولیاتھم نیابة  االمتثال بھا أثناء أداء مھامھم ینبع أسمنتمن المدراء والمسئولین التنفیذیین والموظفین في شركة 

  . عن الشركة
 
وتقدیم دارة اإلمجلس اإلدارة المجلس ولتوجیھ إلقاء الضوء على مجموعة المخاطر األخالقیة إلى ه المدونة ھدف ھذت

فضال عن ،  )تعارض المصالح: الملحق ج( ف والتعامل مع القضایا األخالقیةللموظفین لمساعدتھم على التعر الدلیل
  . ة النزاھة والمساءلةعلى تعزیز ثقاف ةساعدالمو ، األخالقيالسلوك غیر  إلبالغ عنتوفیر آلیات ل

  
مدیر كل أن یؤدي تتوقع الشركة  ، المتوقع ظھورھاأو سیاسة استباق كل حالة من الحاالت  نظاموال یمكن ألي 

جمیع  تنفیذ مخالفات في الوردع لتمكنھم من اتخاذ قرار مھني مستقل نزاھة بصدق ووموظف العمل  تنفیذيومسئول 
  . الشركةوالمسؤولیات نیابة عن مھام ال

 
 المصالح عارضت 2.9

 
أو العقود  صفقاتفي ال ، مباشرةیجب أن یكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غیر  ال      1.2.9

ومع ذلك  ، المبرمة لحساب الشركة ، إال بتصریح من الجمعیة العمومیة للمساھمین ، على أن یجدد سنویا
طریق المناقصات العامة من ھذه القیود إذا قدم عضو مجلس اإلدارة  التي تتم عنصفقات یجب استثناء ال
  . أفضل عرض

 
 العقود المبرمة لحساب الشركة صفقاتلمجلس أي مصلحة شخصیة قد تكون لدیھ في ل العضویجب أن یعلن      2.2.9

التصویت في  فیدالعضو المستیشارك على أن ال  ، المجلسیجب تسجیل ھذا اإلعالن في محضر اجتماع  ،
  . ةیمموالع  الجمعیة أو  اإلدارةمجلس سواء أثناء انعقاد في ھذا الصدد الواجب اتخاذه على القرار 

 
في حالة أن الصفقات والعقود التي تعقد ة للمساھمین یمموالجمعیة العالھیئة ورئیس المجلس إبالغ على یجب      3.2.9

تقریر خاص من مراجع حسابات  البالغات معوترفق ھذه  ، مصلحة شخصیةعضو من األعضاء لدیھ 
  . مستقل

 
من الجمعیة العمومیة للمساھمین ،  ترخیصقد ال یحق لعضو مجلس اإلدارة ، دون الحصول على       4.2.9

قوم في أي من األنشطة التجاریة التي تأو االنخراط المنافسة مع تلك الشركة المشاركة في أي عمل یتسم ب
أو  منھوإال یكون للشركة الحق في المطالبة بتعویضات  -سنویا الترخیص على أن یجدد  - بھا الشركة 

  . الشركةعلى أنھا تمت لحساب لحسابھ الخاص  تم تنفیذھاالنظر في العملیات التي 
 

أو ألطراف الجمعیة العمومیة للمساھمین خارج من للمساھمین اإلفصاح  یجوز ألعضاء مجلس اإلدارةال      5.2.9
یمكن للشركة فصلھم وتحمیلھم مسئولیة  وإال، ، عضویتھمبحكم تم معرفتھا  تخص الشركةأسرار  عنثالثة 

 . األضرار
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  ادارة الحوكمةدلیل 

أو تقدیم ضمان فیما  الشركة منح القروض النقدیة على اإلطالق ألي من أعضاء مجلس إدارتھال یجوز ل     6.2.9
باستثناء البنوك والشركات االئتمانیة  ، ثالثةاف یتعلق بأي قرض إلى أحد أعضاء المجلس مع أطر

  .األخرى
  

وطرف ذي عالقة  الشركةعالقة أو أي ترتیب یستثمر بموجبھ كل من  يوطرف ذ الشركة بین صفقة أي     7.2.9
  . لھ تموبالیقدم  أوفي أي مشروع أو أصل 

  
  .عالقة ذي وطرف الشركة بین صفقة ألي وصف     8.2.9

  
 أعضاء ألحد مصلحة فیھا كانت أو وفیھا فیھا، طرفًا الشركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات     9.2.9

 توجد لم وإذا منھم، بأي عالقة ذي شخص ألي أو المالي للمدیر أو التنفیذي للرئیس أو الشركة إدارة مجلس
  .بذلك إقرار تقدیم المصدر فعلى القبیل ھذا من أوعقود أعمال

  
  المتاحة أمام الشركةالفرص  3.9

 
 :  یحظر على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین ما یلي       1.3.9

االستحواذ على الفرص الموجودة ألنفسھم بشكل شخصي والتي یتم اكتشافھا من خالل استخدام ممتلكات • 
  .الشركات أو المعلومات أومن خالل مناصبھم 

  . التنافس مع الشركة و  ممتلكات أو معلومات الشركة أو مناصبھم لتحقیق مكاسب شخصیةاستخدام • 
 

 المعلومـــات السریــــــــة   4.9
 

المودعة والموظفین الحفاظ على سریة المعلومات  ینالتنفیذیوالمسئولین اإلدارة یجب على أعضاء مجلس      1.4.9
كما تشمل  ، قانونيبھا بشكل تكلیف الأو فصاح عنھا عندما یؤذن اإلھم من قبل الشركة أو عمالئھا ، إال لدی

أو ضررا على الشركة أو   للمنافسینالتي قد تكون مفیدة معلنة والمعلومات السریة جمیع المعلومات غیر ال
  . تم اإلفصاح عنھاإذا  عمالئھا،

 
 المعاملة العادلة  5.9

 
والمسئولین التنفیذیین والموظفین السعي إلى التعامل بعدل مع عمالء الشركة على أعضاء مجلس اإلدارة      1.5.9

ولكن ال یجب االستفادة من أي شخص من خالل التستر والتالعب  ، والموردین والمنافسین والموظفین
من أشكال المعاملة  تصرف آخرأي القیام بأو   أو تحریف وقائع مادیة  السریةوإساءة استخدام المعلومات 

  . عادلةغیر ال
 

  توفیر الحمایة واالستخدام السلیم ألصول الشركة  6.9
 

 استخدامھا على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین حمایة أصول الشركة وضمان كفاءة    1.6.9
  . ، حیث أن السرقة واإلھمال واإلھدار لھا تأثیر مباشر على ربحیة الشركة

  
  . أن تستخدم جمیع أصول الشركة ألغراض تجاریة مشروعة یجب       2.6.9
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  ادارة الحوكمةدلیل 

 
  السجالت والتقاریر ب االحتفاظ 7.9

 
عكس معامالت الشركة بدقة في دفاترھا أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین یجب على      1.7.9

الداخلیة وضوابط اإلفصاح  رقابةحافظ على نظام مالئم للكما یجب ال ، وتقاریرھا وحساباتھا وسجالتھا
 . الشركةعمول بھا في لتعزیز االمتثال للقوانین والقواعد واللوائح الم

  
جمیع التقاریر أو الوثائق أو المراسالت أن تتسم یجب  ، تزویر أي سجل من سجالت الشركةیحظر      2.7.9

باالكتمال والوضوح والدقة ، على أن  لإلفصاح عنھا للجمھور رسمیاالمصرح بھا أو التي تم التكلیف بھا 
 .  تتاح في التوقیت المناسب مع إمكانیة استیعاب المعلومات الواردة بھا

  التواصل  8.9
 

، تلتزم  اآلخرین المصلحة وأصحاب والموظفین المساھمین مع للتواصل واضحة سیاسة الشركة تنتھج    1.8.9
  . المناسب التوقیت وفي ونزاھة بشفافیة المعلومات بعرضالشركة 

  
كما . یجب إعتماد نظام سیاسة اتصاالت خاص بالشركة  یضمن احترام المساھمین وكل من لھ عالقة بالشركة      2.8.9

یجب تنظیم طریقة الرد على أسئلة المساھمین على أسس محددة بما یضمنھ النظام لھم وفي الحدود التي تضمن 
بسبل مختلفة تشمل التقاریر السنویة  ویكون تواصل الشركة  مع مساھمیھا.  سریة المعلومات الخاصة بالشركة 

  .والربع سنویة باإلضافة إلى النشرات الدوریة

 

یجب إستخدام وسائل النشر القانونیة للمعلومات اإلداریة ویشمل ذلك النشرات ونماذج المعلومات السنویة والتي      3.8.9
اعات السنویة للشركة ھي الفرصة وتعتبر اإلجتم.  یتم مراجعتھا والموافقة علیھا عن طریق مجلس اإلدارة

وعلى مجلس اإلدارة ضمان توفر سبل .  المناسبة لمساھمي الشركة بتقدیم جمیع اإلستفسارات إلى اإلدارة العلیا
  .اإلتصال الخاصة بالشركة  مع مساھمیھا وضمان سرعة وكفاءة اإلستجابة

  
   واللوائحوالقواعد لقوانین لاالمتثال  9.9

  
االمتثال للقوانین والقواعد واللوائح أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین یجب على    1.9.9

  . الشركةعمول بھا في الم
  

  خالقياألاإلبالغ عن السلوك غیر القانوني أو غیر  10.9
  

، كما یجب زیز السلوك األخالقي أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین تعیجب على     1.10.9
شك حول أفضل تواجد  الموظفین عند غیرھم من أو اءتشجیع الموظفین على التحدث مع المشرفین والمدر

  . )تعارض المصالح: ج مراجعة الملحق( مسار للعمل في حالة معینة
  

والقواعد  القوانین انتھاكاتعن  اإلبالغمجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین  أعضاءعلى  یجب    2.10.9
واالمتثال بالشركة أو إلى رئیس لجنة  الحوكمة ادارةالمدونة إلى الموظف المسئول عن  ھذهواألنظمة أو 
اإلجراءات المناسبة من قبل  اتخاذ مع االنتھاكات، سیتم التحقیق في  بالمجلس والمكافآت الترشیحات
  .رة لما تقتضیھ  الضرو وفقاالمجلس  أوالمسئولین  الموظفین
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یجب تحكیم القواعد األخالقیة في كل ما یطرأ من تضارب أساسي في المصالح فیما یخص بعض الصفقات     3,9,10

ویتم إتخاذ جمیع القرارات التي تتعلق بالصفقات التي ینتج عنھا تضارب مع مصلحة أحد .  بین األطراف
وبذلك یصبح عضو .  مجلس اإلدارة أفراد مجلس اإلدارة أو أي عضو إداري بقرار بإجماع كامل أعضاء

  :مجلس اإلدارة  أو أعضاء اإلدارة العلیا ملزمًا بـ
 

o  عدم الدخول في أي منافسة مع الشركة. 
o عدم قبول أي ھدایا مادیة من الشركة  لشخصھ أو لشركائھ. 
o عدم الحصول على أي ممیزات من فرص العمل المتاحة للشركة   لنفسھ أو لشركائھ. 
o س اإلدارة بأي تضارب في المصالح في األنشطة المتعلقة بأي منظمات الرفع إلى مجل

وعلى أي حال یجب على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارات العلیا اإلقرار كتابیًا .  أخرى
أي كان نوع ذلك النشاط لو كان (عن جمیع مصالحھم في الشركات أو األنشطة األخرى 

 :ة سنویة وكذلكبصف) مساھم أو مدیر أو أي نوع من المشاركة
o  عدم الغیاب عن أي مجلس لمناقشة أو اتخاذ قرار بشأن صفقة یظھر فیھا تضارب مع

 .مصلحتھم
  

  . نیة بحسن المقدمة التقاریرجزاء على  بتوقیع الشركةتسمح  ال   3.10.9
 

  عملیات التداول داخل الشركة  11.9
 

أي أوراق مالیة  لشركة وأعوانھم تداولالتنفیذیین والموظفین باعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین ال یجوز أل   1.11.9
 : للشركة خالل الفترات التالیة

 . المؤقتة للشركة البیانات المالیةنھایة الربع المالي وحتى تاریخ إعالن ونشر أیام قبل  10خالل  •
أو   األولیة السنویة للشركة البیانات المالیةنھایة السنة المالیة وحتى تاریخ إعالن قبل یوما  20خالل  •

  . أیھما أقصر ، للشركةالنھائیة السنویة  البیانات المالیةحتى إعالن 
 

  الحمایة البیئیة المستدامة  12.9
 

للحفاظ على البیئة لألجیال المقبلة سعي یجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین ال   1.12.9
المسؤولیة كذلك التوازن بین النمو االقتصادي وتحسین األداء البیئي بشكل مستمر و فرضمن خالل 
  . االجتماعیة

 
   ةالمسئولیة االجتماعیة للشرك 13.9

 
یجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین إتباع سیاسة واضحة تتعامل مع    1.13.9

وإشراك المجتمع فضال عن العالقات مع العمالء  ، المھنیةممارسات التوظیف والصحة والسالمة 
  . والموردین

 
  الھبات والتبرعات  14.9

 
یحظر على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین عرض أو طلب أو قبول الھدایا والھبات    1.14.9
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  ادارة الحوكمةدلیل 

والتي نقدیة التي ال تقدر بقیمة الترفیھ والھدایا یتم قبول وسائل سومع ذلك  ، ذات الصلة بأعمال الشركة
  . الشركاتالعادیة في الضیافة تنشأ في نطاق 

 
  . حدود القوانین المحلیة وبشفافیة كاملة في نطاقالتبرعات ألغراض سیاسیة أو اجتماعیة فقط بیسمح     2.14.9

 
  التعدیالت واإلعفاءات  15.9

 
من ھذه المدونة من قبل المجلس فقط بناء على توصیة من  تعدیالت  أو إعفاءاتیجب أن یتم إدخال أیة     1.15.9

إذا تم تنفیذ أو منح تعدیل أو إعفاء من ھذه المدونة یجب اإلفصاح عن ھذا  ، تأمكافوال الترشیحاتلجنة 
  . التعدیل أو اإلعفاء بشكل یتالءم مع القوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا في الشركة

 
  المسئولیة  16.9

 
یتحمل كافة أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین مسئولیة التعرف على القوانین واللوائح    1.16.9

  . ذات الصلة بما في ذلك مدونة قواعد السلوك واألخالق
 

أو مدونة قواعد السلوك  نظامفي جمیع حاالت العمل التي یظھر خاللھا عدم اكتمال أو وضوح متطلبات ال    2.16.9
واألخالق وبناء علیھ یجب على كل عضو أو مسئول تنفیذي أو موظف استخدام حسن التقدیر والحس 

أو المستشار القانوني أو الموظف المسئول عن  السلیم ، وإذا لزم األمر ، طلب المشورة من إدارة الشركة
  . للشركات واالمتثال الحوكمة إدارة 

 
مدونة قواعد  بما ورد فيمن المتوقع التزام جمیع أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین     3.16.9

 نظامضد ھذا الترتكب انتھاكات یتم التسامح في أیة لن و ، سواء بشكل عملي أو معنويالسلوك واألخالق 
 .  

 
  . ذلك إنھاء الخدمة عقوبات تأدیبیة بما فيإلى فرض عدم االمتثال یؤدي قد      4.16.9
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106 من   75   شركة أسمنت ینبع  صفحة 

  ادارة الحوكمةدلیل 

 رقم الصفحة                                                                                                 جدول المحتویات 
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106 من   76   شركة أسمنت ینبع  صفحة 

  ادارة الحوكمةدلیل 

  اتاإلفصاح.10
 

  الغرض1.10
 

یجب أن تتسم جمیع  ،والقواعد واللوائح المعمول بھا بشأن اإلفصاح  نظمةیجب على الشركة االلتزام باأل   1.1.10
التقاریر أو الوثائق أو المراسالت المصرح بھا أو التي تم التكلیف بھا رسمیا لإلفصاح عنھا للجمھور 

 بھا  باالكتمال والوضوح والدقة ، على أن تتاح في التوقیت المناسب مع إمكانیة استیعاب المعلومات الواردة
 .  

 
المؤسسات المالیة  وأالمحللین المالیین إلى  محددةیجب على الشركة االمتناع عن الكشف عن أیة معلومات   2.1.10

 فصاح بشكل عادلوذلك لضمان اإلبوجھ عام ھذه المعلومات تبادل عن فصاح أخرى قبل اإلأطراف أو 
  . ذات الوقتلجمیع أصحاب المصلحة في 

 
  . المتطلبات التالیة لإلفصاح أو اإلخطار تنفیذأن تتولى الشركة یجب على   3.1.10

 
  اإلفصاح حول التطورات الرئیسیة  2.10

 
یجب على الشركة إخطار ھیئة سوق المال والجمھور دون تأخیر حول أي تطورات رئیسیة في مجال    1.2.10

الشركة أو الوضع المالي أو ومطلوبات تأثیر على أصول  الجمھور وقد یكون لھل الغیر معروف نشاطھا
  :قد ذي عمال واللألعلى المسار العام 

  .  یؤدي إلى حدوث تحركات كبیرة في أسعار األوراق المالیة المدرجة •
یؤدي إلى حدوث حركة كبیرة في أسعار األوراق المالیة المدرجة أو یؤثر تأثیرا كبیرا على قدرتھا  •

 .  امتالك الشركة أدوات دین مدرجةعلى الوفاء بالتزاماتھا وذلك في حالة 
 

المشار إلیھا أعاله والتي تفصح عنھا الشركة على سبیل المثال ال الرئیسیة  التطویراتیجب أن تشمل   2.2.10
 : يالحصر ما یل

 . ٪ من صافي األصول الحالیة للشركة 10شراء األصول طویلة األجل ، بسعر یعادل أو یزید عن  •
٪ من القیمة الدفتریة لصافي أصول  10المعتاد ، بمبلغ یعادل أو یزید عن  أي دین خارج سیاق العمل •

 . الشركة
 . من القیمة الدفتریة لصافي أصول الشركة ٪ 10أي خسائر تعادل أو تزید عن  •
على سبیل المثال ال الحصر إتاحة  في بیئة إنتاج الشركة أو التجارة بما في ذلكملحوظ أي تغییر  •

  . الحصول علیھاالموارد وإمكانیة 
  . للشركة ینالتنفیذیسئولین اإلدارة أو المأعضاء مجلس أي تغییرات في تكوین  •
٪ من القیمة الدفتریة لصافي  5ن یزید عأو ستخدم المبلغ المیعادل حیث  أي إجراءات قانونیة كبیرة  •

  .  الحالیة للشركة صول األ
   . ٪ 10تعادل أو تتجاوز الشركة أصول الزیادة أو النقصان في صافي  •
  . ٪ 10تعادل أو تتجاوز في المبیعات اإلجمالیة للشركة الزیادة أو النقصان  •
 .  خارج سیاق العمل العادي للشركة ذو صلة بالشركة بین الشركة وشخص تتم أي صفقة  •
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106 من   77   شركة أسمنت ینبع  صفحة 

  ادارة الحوكمةدلیل 

 
بعد للمعلومات یجب أن یتم إرسال اإلخطار المشار إلیھ أعاله قبل ساعتین على األقل من فترة التداول األولى   3.2.10

  . تنفیذ التطویر المطلوب
 

 المعلومات المالیة اإلفصاح حول  3.10
 

مفوض قبل عضو من توقیعھا المؤقتة والسنویة من قبل مجلس اإلدارة و البیانات المالیةیجب الموافقة على    1.3.10
المالیة قبل إصدارھا وتوزیعھا على المساھمین  الشئونومدیر  تنفیذيالرئیس والمجلس اإلدارة من 

 . واألطراف الثالثة
 

فور موافقة  یةسوق المالالھیئة عضو المجلس لدى المؤقتة والسنویة وتقریر  أن یتم إیداع الحساباتیجب    2.3.10
 . مجلس اإلدارة

 
 ھیئة السوق المالیةمن خالل التطبیقات اإللكترونیة التي تم تحدیدھا من قبل  ، اإلعالنیجب على الشركة    3.3.10

وال یجب نشر ھذه التصریحات إلى المساھمین أو  ، اإلدارةوحساباتھا المؤقتة والسنویة فور موافقة مجلس 
  .  األطراف الثالثة قبل اإلعالن عن تبادل المعلومات

  
یجب تي للمساھمین العنھا ن عالواإل یةسوق المالالھیئة المالیة المؤقتة إلى  بیاناتھایجب على الشركة تقدیم    4.3.10

 الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وفقا لمعاییر المحاسبة الصادرة عن ھاضاواستعرتم إعدادھا أن ی
  . الفترة المالیة التي تتعلق بھا یوما من نھایة 15الموافقة علیھا وخالل فترة ال تتجاوز مجرد ب

  
التي یجب المالیة السنویة إلى ھیئة السوق المالیة واإلعالن عنھا للمساھمین  البیاناتیجب على الشركة تقدیم    5.3.10

الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین  أن یتم إعدادھا واستعراضھا وفقا لمعاییر المحاسبة الصادرة عن
  . نھایة الفترة المالیة السنویة التي تتعلق بھا بعدیوما  40 علیھا وخالل فترة ال تتجاوزبمجرد الموافقة 

  
خالل المالیة السنویة إلى ھیئة السوق المالیة واإلعالن عنھا للمساھمین  البیاناتیجب على الشركة تقدیم    6.3.10

  .  بالشركةلمساھمین ل الجمعیة العمومیة السنویةیوما قبل موعد اجتماع  25فترة ال تقل عن 
 

  تقریر مجلس اإلدارة  4.10
 

المالیة السنویة صادر عن مجلس اإلدارة والذي یتضمن  البیاناتیجب على الشركة إدراج تقریر مع   1.4.10
استعراض لعملیات الشركة خالل السنة المالیة الماضیة ، وجمیع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على أعمال 

  . الشركة حیث یطالب المستثمر بتقییم األصول والمطلوبات والمركز المالي للشركة

  :  ما یلي یجب أن یحتوي تقریر مجلس اإلدارة على

 . ، وكذلك األحكام الغیر منفذة ومبررات عدم تنفیذھا األحكام المنفذة لتلك اللوائح •

عضوا في مجلس  ینبع أسمنتشركة إدارة یكون عضو مجلس  مساھمة شركاتأو  أسماء أي شركة •
  . إدارتھا

غیر عضو أو  المجلسعضو تنفیذي في  : التاليتشكیل مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ على النحو  •
 . أو عضو مجلس إدارة مستقل تنفیذي في المجلس
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106 من   78   شركة أسمنت ینبع  صفحة 

  ادارة الحوكمةدلیل 

ولجنة  ،جنة التنفیذیةلال،لجنة المراجعة وصف موجز الختصاصات ومھام لجان المجلس الرئیسیة مثل  •
اجتماعات  أعضائھا وإجماليوأسماء رؤسائھا وأسماء  اإلى أسمائھمع اإلشارة  الترشیحات والمكافأت

 . كل منھما

 : یضات واألجور المدفوعة إلى كل منتفاصیل التعو •

  . رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة §

یجب أن یتم  كما ، أعلى خمسة مسئولین تنفیذیین حصلوا على أكبر تعویض وأجور من الشركة §
 .  ومدیر الشئون المالیة إذا لم یتم إدراجھم بین أعلى خمسة مسئولین تنفیذيالرئیس الإدراج 

وقائیة مفروضة على الشركة من قبل الھیئة أو أي كیان آخر إشرافي أو أي عقوبة أو جزاء أو قیود  •
 . تنظیمي أو قضائي

  . نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة للشركة •

إذا تم وصف اثنین أو أكثر من األنشطة، یجب إدراج . وصف األنشطة الرئیسیة للشركة ومجموعتھا •
 . اط ومدى مساھمتھ في نتائج التداول المنسوبة إلیھبیان یتناول عائد كل نش

وتوسیع األعمال التجاریة أو  ةبما في ذلك إعادة ھیكلة الشركالرئیسیةالشركة وقرارات وصف خطط  •
 .تواجھقد مخاطر واآلفاق المستقبلیة للشركة وأي  ، العملیاتوقف 

  . یة الخمس األخیرةلسنوات المالھا عن االشركة ونتائج أعمالمطلوبات صول وموجز أل •
 . الشركة الموحدة وفروعھا خارج المملكةعائدات التحلیل الجغرافي ل •
 أو أي لھ والنتائج التشغیلیة للعام السابقالنتائج التشغیلیة للعام الماضي مادیة بین ال االختالفاتتفسیر  •

 . من قبل الشركةمتوقعة تم اإلعالن عنھا  نتائج 
 . الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینعن المعاییر المحاسبیة الصادرة عن حیاد أي  تفسیر •
  . تأسیسالوبلد للتشغیل والبلد الرئیسي  لھااسم كل شركة تابعة واألعمال الرئیسیة  •
  . لكل شركة تابعةصدرة وأدوات الدین تفاصیل األسھم الم •
 . وصف لسیاسة توزیع أرباح الشركة •
الشركة  أعضاء مجلس إدارةالمملوكة من قبل أشخاص عدا  األسھمویت لح في فئة تصاوصف أي مص •

أي تغییر متلكاتھم إلى جانب ن مقاموا بإبالغ الشركة عولین التنفیذیین وأزواجھم وأطفالھم القصر ئوالمس
 . الح خالل السنة المالیة الماضیةفي ھذه المص

والمسئولین التنفیذیین الشركة  أعضاء مجلس إدارةوحقوق اكتتاب  مصالح وخیاراتوصف أي  •
نب أي اإلى جشركاتھا التابعة في أسھم أو أدوات دین الشركة أو أي من  وأزواجھم وأطفالھم القصر

 . المصالح والحقوق خالل السنة المالیة الماضیة ذهھفي تغییر 
المدیونیة ب، وبیان  معلومات تتعلق بأي قروض للشركة سواء كانت تسدد عند الطلب أو غیر ذلك •

. لقروض خالل العاملسداد كالشركة من دفعھا تم مبالغ المجموعة التابعة لھا مع أي اإلجمالیة للشركة و
 . في ھذا الشأن مستحقة للشركة ، یتعین على الشركة تقدیم بیانا مناسباقروض في حالة عدم وجود 

 الصادرةمشابھة الحقوق الأو نات والضماوالخیارات القابلة للتحویل دین اللفئات وأعداد أدوات اوصف  •
 . الشركة المبالغ المالیة المتلقاه مننب االشركة خالل السنة المالیة ، إلى جة من حونممالأو 

وضمانات أو حقوق خیارات  اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل وحقوق تحویل أو أي وصف  •
 . مشابھة صادرة أو ممنوحة من الشركة

تلك قابلة لالسترداد ومبلغ الدین الأدوات من ي ألأو شراء أو إلغاء من قبل الشركة استرداد وصف أي  •
مع التمییز بین تلك األوراق المالیة المدرجة التي تم شراؤھا من قبل الشركة وراق المالیة غیر المسددة األ

 . الشركة التابعة لھاوتلك التي تم شراؤھا من قبل 
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106 من   79   شركة أسمنت ینبع  صفحة 

  ادارة الحوكمةدلیل 

 اجتماع وسجل حضور كل  ، الماضیةخالل السنة المالیة  ھاعقدتم  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي •
. 

رواتب وحصة  شكلاإلدارة خالل السنة المالیة في أعضاء مجلس ھا تلقابیان شامل لجمیع المبالغ التي  •
تلقاھا فضال عن جمیع المبالغ التي  ، المزایاوغیرھا من في األرباح ورسوم الحضور والنفقات 

 . ولین تنفیذیین في الشركةئبصفتھم مسرة أعضاء مجلس اإلدا
مدیر  وأالرئیس أو  مدیر الشركةأن یكون لدى وطرفا فیھ الشركة تكون المعلومات المتعلقة بأي عقد  •

فیجب  ،من ھذا القبیل عقود في حالة عدم وجود أو  ةمادیشركة زمیلة مصالح المالیة أو أي  الشئون
 . في ھذا الصدد م بیان مناسبیقدتلشركة على ا

كبیر التنفیذیین بالتنازل عن أي أجر أو أو الشركة ي ترتیبات أو اتفاق یقوم بموجبھ مدیر أوصف  •
 . تعویض
عن أي حقوق في  بالتنازلأحد المساھمین في الشركة أي ترتیبات أو اتفاق یقوم بموجبھ وصف 
  . األرباح

غیرھا الرسوم الجمركیة أو الزكاة أو الضرائب أو على حساب مستحق قانوني تسدید مبلغ أي ببیان  •
  . لذلكالمؤدیة الرسوم مع وصف موجز واألسباب من 

 . لصالح العاملین في الشركة ھاإعدادتم أو أي احتیاطیات أخرى منفذه قیمة أي استثمارات ببیان  •
 :وتشمل البیانات ما یلي •

  .االحتفاظ بدفاتر محاسبیة سلیمة §
 . "الرقابة الداخلیة وتنفیذه على نحو فعالسالمة تصمیم نظام  §
 . شكوك كبیرة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة عدم وجود §

 وضیحیجب أن یتضمن التقریر بیان لت ، أعالهالمذكورة  أي من البیانات في حالة التعثر في إعداد •
 . ذلكل المؤدیة سباباأل

طلب الحسابات السنویة ذات الصلة ، وحول الحسابات الخارجیین دققي تقریر ماإلعداد الجید لفي حالة  •
ھذه أعضاء مجلس اإلدارة تقریر یجب أن یشمل حصول على معلومات إضافیة ، ال یةسوق المالالھیئة 

 . یةسوق المالالھیئة على النحو الذي تم تقدیمھ إلى المعلومات 
یر قبل مرور أكثر من یتغفیجب أن یتم ال نيالمحاسب القانو ة بتغییرتوصیبالمجلس اإلدارة قام إذا  •

ھذه ل المؤدیة سباباألثالث سنوات مالیة متتالیة ، ویجب أن یتضمن التقریر بیانا في ھذا الشأن و
  . التوصیة

 
   ادارة الحوكمة بشأناإلفصاح  5.10

 
  . للشركات ادارة الحوكمةیجب على الشركة اإلفصاح عن المعلومات المادیة المتعلقة بسیاسات وإجراءات   1.5.10

  
  :یجب على الشركة اإلفصاح على وجھ التحدید عن ما یلي   2.5.10

 

  . تقسیم السلطة بین المساھمین والمسئولین التنفیذیین والمدراء •

 . سیاسات ترشیح مجلس اإلدارة •

 .تضارب المصالح  •

 . عدد اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة سنویا •
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  .  متعظیم قیمة حقوق المساھمین وتفسیرھبخالف األھداف األخرى للشركات  •

  . نظام تصویت المساھمین •

 
  سیاسات المسئولیة االجتماعیة  بشاناإلفصاح  6.10

 
یجب على الشركة اإلفصاح عن سیاسات وإجراءات المسئولیة االجتماعیة للشركات ذات الصلة بالموظفین   1.6.10

 . والمجتمع والبیئة على األقل مرة في السنة
 

  اإلخطارات ذات الصلة برأس المال  7.10
 

  :یجب على الشركة إخطار ھیئة السوق المالیة دون تأخیر عن المعلومات التالیة   1.7.10
 

 . مقترحة في رأس مال الشركةأي تغییر  •
٪ من األوراق المالیة  5أكثر من یمتلكون ھویة األشخاص الذین  یطرأ على حیازة أو ھامأي تغییر  •

  . للشركة المدرجة

  . أیة توزیعات أخرى على المساھمینأو دفع أرباح أو إلجراء  ةتوصیالأو عن عالن لإلأي قرار  •
دفعھا  كان من المتوقع اإلعالن عنھا أو التوصیة أو أرباحأو دفع  ةتوصیالأو عن  اإلعالنأي قرار بعدم  •

  . في المسار العادي لألحداث
 شراء أي من األوراق المالیةاقتراح ب استرداد أو طرح أوأي قرارات للمطالبة أو إعادة شراء أو سحب  •

  . لھذه األوراق المالیةوالمبلغ اإلجمالي  الخاصة بھا
  . بشأن أدوات الدین المدرجة ، السدادعدم یتعلق بأي قرار  •
  . أو أي أوراق مالیة قابلة للتحویل أي فئة من األوراق المالیة المدرجةملحقة بأي تغییر في حقوق  •

 
  متفرقات  8.10

 
  : یجب على الشركة إخطار ھیئة السوق المالیة على الفور بما یلي  1.8.10

  . أي تغییر في اللوائح الداخلیة للشركة أو موقع مكتبھا الرئیسي •

 . الحسابات الخارجیین التابعین لھا مفوضي المراقبةأي تغییر في  •

مصف للشركة وشركتھا القابضة أو عیین التماس بإنھاء الشركة أو اتخاذ أمر بإنھاء الشركة أو تتقدیم أي  •
 . أو البدء في أي إجراءات في نطاق لوائح اإلفالس  أي من الشركات التابعة لھا بموجب لوائح للشركات

أو عند وقوع   تصفیتھاأو أي من الشركات التابعة لھا التي سیتم غلقھا أو   إصدار قرار من قبل الشركة •
 . اإلغالقحدث أو إنھاء فترة زمنیة تفرض على الشركة التصفیة أو 

إعالن من قبل محكمة أو ھیئة قضائیة مختصة ، سواء في المحكمة أمر أو اتخاذ أي حكم قضائي أو  •
تمثل جزء من األصول التي  ألياالبتدائیة أو االستئناف ، والتي قد تؤثر سلبا على استخدام الشركة 

ك ادرفي حالة إ٪ من القیمة الدفتریة لصافي أصول الشركة ، أو 5مبلغ یزید عن  القیمة اإلجمالیة بھا
الجمھور أو عدد من المساھمین یتحكم بھا ألسھم المدرجة والتي لالنسبة المئویة الشركة انخفاض 

 . ةمستویات المطلوباألدنى لل الحد  عن یةالمطلوبة من قبل ھیئة سوق المال
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  تقدیم المستندات إلى ھیئة السوق المالیة  9.10
 

ترسل الشركة فور صدورھا نسخ من التعمیمات المرسلة إلى المساھمین وجمیع الوثائق المتعلقة بتولي   1.9.10
الشركة وعملیات الدمج والعروض وإشعارات االجتماعات والتقاریر واإلعالنات أو غیرھا من الوثائق 

  . ھیئة السوق المالیةاألخرى المشابھة إلى 
 
  ولین التنفیذیینئوالمس اءأجور وتعویضات المدر 10.10 
  

دفع أجور أو تعویضات للمدیر أو  الشركة أو أي من شركاتھا التابعة في التأكد من رغبةالشركة على یجب   1.10.10
 أي مدیر أو مدیرتعویضات أو بھا وكذلك أجور ولین التنفیذیین ئالشركة أو أي من المسبالمتوقع مدیر ال

  : في أیا من الشركات التابعة من خالل متوقع 
  

انعقاد جمیع المساھمین قبل أو التعویضات المقترحة إلى مكتوبة لألجور ة وكاملتفاصیل یتم إرسال  •
 .  ، حیث تخضع ھذه المقترحات للتصویت خالل االجتماع للمساھمینة یمموالجمعیة الع

لجمعیة األجر أو التعویض من قبل مساھمي الشركة في االخاصة ب شروطى الیتم الموافقة مسبقا عل •
ي التصویت على ھذه الشروط وفقا ف، حیث لن یشترك المدیر أو المسئول التنفیذي المعني باألمر العمومیة 

 .  لما تقتضیھ الظروف
  

   اإلخطارات ذات الصلة بالمساھمین األساسیین  11.10
 

في نھایة یوم التداول  یةسوق المالالالشركة وھیئة إخطار ث التالیة احدباألذو الصلة الشخص یجب على   1.11.10
  : وقوع أي من األحداث التالیةعن 

 
أي فئة من فئات في ٪ أو أكثر  5 أو لدیھ مصلحة في  في حالة أن ھذا الشخص كان مالكا أو أصبح مالك •

 . أو سند تحویل الدیون األسھم القابلة لالقتراع

٪ أو أكثر من أسھم أو  1زیادة أو انخفاض الملكیة أو المصلحة الخاصة بالشخص المشار إلیھ أعاله بنسبة  •
 . أدوات دین الشركة

أن یصبح المدیر أو كبیر التنفیذیین بالشركة من المالكین أو المنتفعین بأي حقوق في أسھم أو سندات الدین  •
 . بالشركة أو أي من الشركات التابعة لھا

٪ أو أكثر  50زیادة أو انخفاض ملكیة أو مصلحة أي من المدراء أو المسئولین التنفیذیین بالشركة بنسبة  •
٪ أو  1أو بنسبة   في األسھم أو سندات الدین المملوكة لھم في ھذه شركة أو أي من الشركات التابعة لھا

  . لھا أیھما أقل أكثر من األسھم أو سندات الدین في الشركة أو أي من الشركات التابعة
  
  

سھم من أي یعتبر منتفع في عند احتساب إجمالي عدد األسھم التي ینتفع بھا شخص ما ، فإن ھذا الشخص   2.11.10
  : من األشخاص التالیةالمملوكة أو المسیطر علیھا أي سھم األ

 . أو طفل قاصر) الزوجة(الزوج  •
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أو أكثر من صالحیة التصویت أوفي  ٪ 30شركة یتم السیطرة علیھا حیث یمتلك الشخص المذكور  •
 . الشخص حالة اعتیاد الشركة أو مدرائھا التصرف وفقا لتوجیھات ھذا

 . على حصة في أسھم الشركةأداء األعمال مقابل االستحواذ على قام باالتفاق معھا أخرى أشخاص  •
 

قبل ھیئة السوق المالیة على أن یحتوي یجب أن یكون اإلخطار المشار إلیھ أعاله وفقا للنموذج المعد من   3.11.10
 : على المعلومات التالیة على األقل

 . أسماء األشخاص المالكین أو لھم الحق في بیع األسھم أو سندات الدین المطروحة للبیع •
 . تفاصیل الملكیة أو االنتفاع •
 . تفاصیل أي قروض أو دعم مالي تلقاه ھذا الشخص من أطراف أخرى •
 .نتفاع ھدف الملكیة أو اال •

 
في حالة حدوث تغییر في أھداف الملكیة أو المصلحة التي تم اإلفصاح عنھا سابقا ، فإن الشخص المعني    4.11.10

 أي أسھم أوطرح عدم كما یجب  ، ھذا التغییرب یةسوق المالالیجب على الفور إخطار الشركة وھیئة 
  . تاریخ ھذا اإلخطارمن أیام  10إال بعد انتھاء للبیع الشركة  فيدین سندات 

 
أو أكثر  ٪ 10دون اإلخالل بأحكام ھذه المادة ، ال یجب على الشخص الذي أصبح مالكا أو منتفعا بنسبة   5.11.10

 لسوقاھیئة  دون موافقة البیع الدین القابلة للتحویل  سنداتأو القابلة لالقتراع سھم فئات األأي فئة من في 
 . المالیة



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  تنفیذیةلجنة الال تنظیم.  ملحق أ
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 رقم الصفحة                                   جدول المحتویات
 
 85                                                                     تنظیم اللجنة التنفیذیة  .أ
 85 الغرض 1,أ
 85 مسؤولیات اللجنة 2,أ
 87 ھیكل اللجنة 3,أ
 87 للجنةعملیات التشغیلیة ال 4,أ



 

  تنظیم اللجنة التنفیذیة -ملحق أ     :تاریخ الموافقة

 

 
106 من   85   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

  اللجنة التنفیذیة تنظیم. أ

    
  الغرض 1,أ

  
 لمساعدة المجلس في أداء األنشطة ھو ، ینبع أسمنتمجلس إدارة شركة ل التابعةالغرض الرئیسي من اللجنة التنفیذیة 

  .  لشركةا، من أجل تسھیل عملیات  قبل مجلس اإلدارةكما فوضت إلیھ من  والمھام
  
  اللجنة مسؤولیات 2,أ

  
تم وضع تلك المھام كدلیل مع  ، ھاأداء مسؤولیات عند للجنةالتالیة األنشطة المشتركة المتكررة المھام یجب أن تكون .1, 2,أ

  : تفھم إمكانیة حیاد الشركة عن ھذا الدلیل نظرا لظروف معینة
  

من  ، اإلدارةمن قبل مجلس إلیھا یجب على اللجنة مساعدة المجلس في أداء األنشطة والمھام المفوضة ) 1
 .  بشكل سلس لشركةاأجل تسھیل عملیات 

  
 ، تتولى اللجنة مساعدة المجلس في وضع أھداف الشركة االستراتیجیة الرئیسیة واستراتیجیات االستثمار) 2

 .  اعلیھ الموافقةبویقوم المجلس 
  
  . والمھام الخاصة للمجلستیسیر تحدید ووضع الرؤیة في  اھمتسإن اللجنة ) 3
  
 .  اتجاه األعمال مجلس في تحدید رؤیة الشركة ورسالتھا وال ساعدت ھاتضع اللجنة خطة عمل على أساس) 4
  
  . من الشركة األھداف الرئیسیة واالھداف االستراتیجیة التي تساھم في تحقیق النتائج المطلوبةتضع ) 5
 
منتظم لتحدید ما إذا  بشكلمساعدة المجلس في إجراء استعراض استراتیجي ألداء الشركة بتقوم اللجنة ) 6

  .  على المدى القصیر والطویل اأھدافھ حققتكانت الشركة 
  
، وذلك تمشیا مع  الموافقة على جمیع القرارات االستثماریة الرئیسیةبالمراجعة واللجنة وتشارك ) 7

 .  استراتیجیات الشركة المعتمدة
  
أو شراكة بما في ذلك النفقات   لجنة مسؤولة عن تشكیل أو إعادة تشكیل أي مشروع مشتركالتكون ) 8

 .  بالمشروعالمرتبطة 
  
               زیادة حصتھا في السوق وتحقیق أقصى قدر من الربحكالقیام بالشركة  استثمارات بتطویرلجنة تساعد ال) 9

  . المساھمین أو لألعضاء
  

 .  لشركةل تقنیات والدعم الفنيالعلى اللجنة تعزیز وتطویر ) 10
  

 .  الموردین الرئیسیین عالبائعین م اتة إدارة عالقیاللجنة مسؤولعلى ) 11
  

اتباعھا أثناء  العملیات التجاریة والسیاسات واإلجراءات التنفیذیة الواجب عن وضعاللجنة مسؤولة  تكون) 12
بھذه اإلجراءات ، وتحدید  اإللتزاماللجنة أیضا مراقبة  علىوینبغي  ، الشركةفي  الیومیةعملیات التنفیذ 

لتغلب التي تساھم على اوتقدیم خطط العمل  ، االلتزام بھذه السیاسات واإلجراءات المعوقات التي تمنع
  .  المعوقاتعلى ھذه 
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 .  من خالل ضمان التدریب المنتظم وتطویر المھارات العامة ینلموظفلاللجنة رصد تطور العام  على) 13

  
 العمالء رضا وتلبي والفعالیةاألعمال بطریقة فعالة من حیث التكلفة  تطوراللجنة استكشاف وسائل على ) 14

.  
  

ن كبار المسؤولین التنفیذیین ومدراء بییسالمة التنسیق وتبادل المعلومات واآلراء تكفل تاللجنة أن على ) 15
  . الرئیسیةاإلدارات 

  
  .   على اللجنة تحدیث خالفة المناصب بشكل دوري لضمان تحقیق متطلبات العمل )16

  
جنة مراقبة أداء الرئیس التنفیذي واإلدارة التنفیذیة فیما یتعلق بتنفیذ خطة العمل التي للعلى اینبغي ) 17

 .  وضعھا المجلس
  

، إن  ینبع أسمنتتستعرض اللجنة قدرة الشریك التجاري المشارك في المشاریع التي تقوم بھا الشركة ) 18
 .  وجد

  
خاضعة لموافقة المجلس والمبادئ التوجیھیة ، بما  یةسیاسات االستثمارالتحدید استراتیجیة االستثمار و) 19

توزیع األصول ، واالستثمارات و  في ذلك السیاسات والمبادئ التوجیھیة بشأن فئات األصول ،
  . المحظورة والتقییم

  
لسیاسات واإلجراءات ھذه االستثمارات باورصد امتثال ات عن استثمارت جدیدة اقترحمراجعة ) 20

  . االستثماریة
  

،  ما خاصا، ویتطلب اھتما ألطراف ذات العالقةل مفیدالنظر فیما إذا كان االستثمار المقترح ھو ) 21
  .س مجلالواستعراض موافقة 

  
دوري أو أجھزة القیاس األخرى التي تستخدمھا الشركة لمراقبة أداء بشكل مراجعة واعتماد المعاییر ) 22

  . استثماراتھا
  

المرتبطة  لضرائباأو  الزكاةاستعراض قضایا االمتثال بو لضرائباأو  الزكاةمعالجة  مراجعة) 23
 .  بالصفقات االستثماریة

  
وفقا لمعیار  التقییموالتأكد من أن یتم  استثماریةاستعراض المعالجة المحاسبیة واإلفصاح عن كل معاملة ) 24

 .  المحاسبة المقبولة
  

، واتخاذ القرار باالحتفاظ أو انھاء خدمتھم  داء مستشاري االستثمار في الشركةالمستمرة أل ةمراقبال) 25
  . مناسبا حسب ما یروه

  
  : ائج االستثماریة بشكل دوري وتقدیم التقاریر الالزمة لمجلس اإلدارة ، بما في ذلكتقییم النت )26

 . مراجعة توصیات اإلدارة التنفیذیة •
 . مراجعة مكونات المحفظة اإلستثماریة الحالیة والمستقبلیة •
 .التأكد من التزام القائمین على إدارة االموال بالسیاسة اإلستثماریة  •
  . والبیع مراجعة قرارات الشراء •
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مسائل أخرى كما یجوز  سیاسات أوبالاألنشطة االستثماریة للشركة أو بتنفیذ مسؤولیات أخرى تتعلق ) 27
  . لجنةأعضاء اللمجلس من وقت آلخر تعیین 

  
 .ھامسؤولیات ونطاق اللجنة الشركة حسب  ة فيیالداخل لمسائلجنة إجراء تحقیقات أو دراسات لّلیجوز ) 28
. ئھان أدایحستمستقل أو مستشارین آخرین حسبما تراه ضروریا ل مستشار قانوني على نفقة الشركة تعیینو
مساعدة لاللجنة  معّین من قبلاستبقاء أو إنھاء أي مستشار ، بعد المناقشة مع اللجنة ب تنفیذيالرئیس لل مكنوی

أو تعویضات أخرى ال تحملرسوم أو ال، بما في ذلك سلطة الموافقة على  الشركة على اتمام مسؤولیاتھا
 .  من قبل الشركة تعوضوھذه الرسوم أو غیرھا ،  بھحتفاظ أخرى لالشروط 

  
  : یلينشطة باستثناء ما األوالموافقة على  اتسلطالصالحیات وال في تشارك اللجنة المجلس) 29

  
   . لموازنة السنویةالنھائي لقرار اإل .1
   . الدوریةالمالیة على التقاریر النھائیة الموافقة  .2
 .  على استراتیجیات األعمال التجاریة للشركة التصدیق .3

  
 .  یراھا مناسبة، حسب رغبتھ للمجلسأنشطة أخرى بأداء تقوم اللجنة ) 30

  
 ھیكل اللجنة   3,أ

  
  .عضاء من المجلسأ 6إلى  3 اللجنة من كونیجب أن تت 1 ,3,أ

  
  : المدراء التنفیذیینكما یمكن للجنة أن تدعو ھؤالء  2 ,3,أ

  
   . الرئیس التنفیذي •
  .المدیر المالي  •

  
  . اللجنةانھم مناسبین التي یرى المجلس  اللجنة التنفیذیةأي أعضاء آخرین من فریق او 

  
 .  ھااتمن قبل المجلس وفقا لتقدیر اءھمفاعیعین أعضاء اللجنة من قبل مجلس االدارة ، ویمكن  3 ,3,أ

  
 .  للجنة اعضاء بمثابة رئیساألیكون أحد  4 ,3,أ

  
على أن تنتھي عضویة أعضاء اللجنة  ، یجب ان ال تتجاوز مدة إدارة اللجنة المدة المخصصة لمجلس اإلدارة 5 ,3,أ

  . الطوعیة من عضویة اللجنة تھلفي المجلس او استقا ، عند انتھاء عضویتة عضو بالمجلس إذا كان
 

 التشغیلیة للجنةعملیات ال 4,أ
  
أن الفترة الفاصلة بین  ، رئیس اللجنةیشترط وأحیانا  ، األقلعلى  سنویایجب أن تجتمع اللجنة أربع مرات  1 ,4,أ

 .  ال تتجاوز أربعة أشھرااجتماعین یجب 
  
 ، ولكن البعض اآلخر قد یحضر بناء على دعوة من اللجنة اتھایحق ألحد غیر أعضاء اللجنة حضور اجتماعال 2 ,4,أ

 . 
میم على كل اتعواالبالغ بال،  من قبل رئیس اللجنة كلما كان ذلك ممكنالالجتماعات إعداد جدول أعمال یتم  3 ,4,أ

  . األعضاء قبل موعد االجتماع
  
 .  اكون موجودیعندما  جمیع إجتماعات اللجنة رئاسة اللجنة أن یتولى رئیسعلى  4 ,4,أ



 

  تنظیم اللجنة التنفیذیة -ملحق أ     :تاریخ الموافقة

 

 
106 من   88   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

  
ویجوز ألغلبیة  ، یكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد ، یجب أن یشكل غالبیة أعضاء اللجنة نصابا قانونیا 5 ,4,أ

، في حالة تعادل  األعضاء الحاضرین في االجتماع حین یكتمل النصاب القانوني العمل بالنیابة عن اللجنة
 .  ، یكون صوت الرئیس ھو المرجح األصوات

  
قد تجتمع اللجنة عن طریق الھاتف أو  و.إلى المجلس ھاجتماعاتھا وتقدیما محاضراللجنة االحتفاظ بعلى  یجب 6 ,4,أ

 .  جراءاتموافقة خطیة جماعیة التمام اإلمؤتمر الفیدیو ، ویمكن اتخاذ 
  
،  ، كما یجوز تعیین أي مراجع أو مستشار قانوني یمكن للجنة اإلطالع على أي من دفاتر وسجالت الشركة 7 ,4,أ

ویمكن للجنة طلب أي مسئول أو موظف في الشركة حضور اجتماعات اللجنة وتقدیم  ، على حساب الشركة
 .  أي معلومات متاحة عن الشركة

  
یجب أن یتضمن تقییم اللجنة  ، یجب تقدیم تقریر بالنتائج الى المجلسكما ،  یم أدائھا سنویاییجب على اللجنة تق 8 ,4,أ

 .  ألداء ومدى التزام كل عضو تجاه أنشطة اللجنة



  
 

 
106 من   89   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 
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106 من   90   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

  
  

 رقم الصفحة                                             جدول المحتویات 
 
 91 لجنة ادارة الحوكمة والمسئولیة االجتماعیة                                                              تنظیم .ب
 91 الغرض 1,ب
 91 مسئولیات اللجنة  2,ب
 92 ھیكل اللجنة 3,ب
 93 العملیات التشغیلیة للجنة    4,ب
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106 من   91   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

 
  لجنة ادارة الحوكمة والمسئولیة االجتماعیة  تنظیم. ب
 

إصدار قواعد لتعیین أعضاء للجنة  –بناء على توصیة من مجلس اإلدارة  -یجب على جمعیة المساھمین العمومیة 
  .  ادارة الحوكمة والمسئولیة االجتماعیة واإلجراءات الواجب إتباعھا من قبل ھذه اللجنة

دور لجنة ادارة الحوكمة والمسئولیة االجتماعیة للشركات ھو توجیھ النصح والتوصیة للمجلس بالسیاسات التي تحافظ 
دارة الحوكمة واالمتثال في تلبیة المسئولیات القانونیة على النحو المنصوص على قوة وفاعلیة المنظمة والتي تضمن ا

ھذا وتقدم لجنة ادارة الحوكمة  ، ینبعشركة اسمنت وكما ھو مطلوب من قبل ھیئات التمویل الخاصة ب نظامعلیھ في ال
والمسئولیة االجتماعیة للشركات المشورة والتوصیات إلى المجلس من أجل تنفیذ مھمتھا في توجیھ المجلس إلى الحكم 

 . بفعالیة
 
 الغرض 1,ب

ھي  ینبع أسمنتشركة  الغرض الرئیسي للجنة ادارة الحوكمة والمسئولیة االجتماعیة للشركات التابعة لمجلس إدارة 
  :لمساعدة المجلس في 

  
توفیر التوجیھ واإلشراف والمشورة للمجلس فیما یتعلق بمسائل ادارة الحوكمة للشركات بما في ذلك التطویر • 

القوانین ذات الصلة والمطبقة  أووالتوصیة بمبادئ ادارة الحوكمة واستعراض اللوائح الداخلیة والمبادئ التوجیھیة 
والتي تضمن ادارة  لمشورة والتوصیة بسیاسات للمجلس تحافظ على قوة وفاعلیة المنظمةعلى الشركة وكذلك لتقدیم ا

الئحة حوكمة الشركات واألنظمة الحوكمة واالمتثال في تلبیة المسئولیات القانونیة على النحو المنصوص علیھ في 
  . ینبعشركة اسمنت وكما ھو مطلوب من قبل ھیئات التمویل الخاصة ب المرعیة

  
عراض وتقدیم التوصیات المناسبة إلى المجلس فیما یتعلق باألنشطة التجاریة للشركة بطریقة تعترف وتعكس است• 

  . االلتزام بالمسئولیة االجتماعیة والمالیة واالستدامة البیئیة
  
مواصلة االلتزام باألعمال للتصرف بشكل أخالقي والمساھمة في التنمیة االقتصادیة مع تحسین نوعیة الحیاة  •

 . للعمالة وعائالتھم وكذلك المجتمع المحلي والمجتمع ككل
 

 مسئولیات اللجنة  2,ب

تم وضع تلك المھام كدلیل مع  ، یجب أن تقوم المھام التالیة ھي األنشطة المشتركة المتكررة للجان في تنفیذ مھامھا
  : تفھم إمكانیة حیاد الشركة عن ھذا الدلیل نظرا لظروف معینة

  
 : مسئولیات ادارة الحوكمة للشركة 1 ,2,ب
 

المبادئ التوجیھیة إلدارة الحوكمة للشركات مع توصیة المجلس بالموافقة علیھا والتي یجب أن تتماشى  وضع•   
كما یجب على اللجنة استعراض المبادئ التوجیھیة على أساس سنوي ،  ، یةسوق المالالھیئة  أنظمة ولوائح مع

  . والتوصیة بالتغییرات عند الضرورة
اللجنة  وسیتولى مساعدة ، رصد تنفیذ المبادئ التوجیھیة إلدارة الحوكمة للشركات في جمیع أنحاء الشركة   •

وسیتولى ھذا الموظف إعداد  ، الشركةموظف مسئول عن ادارة الحوكمة للشركات واالمتثال ویتواجد في مكتب 
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106 من   92   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

 . وآخر مھنیا إلى اللجنة تنفیذيرئیس التقریر إداري إلى ال
    :المسئولیات االجتماعیة للشركة 2, 2,ب
 

 . دعم التنسیق بین الشركة والمجلس حول أھداف المسئولیة االجتماعیة للشركات الخاص بالشركة •

الشئون السیاسیة الخارجیة والسیاسیة ) 1(على األقل سنویا  ولكن -حسب االقتضاء  - على اللجنة استعراض  •
) 2( العامة واالتجاھات التي یمكن أن یكون لھا تأثیر محتمل على عملیات الشركة التجاریة أو سمعة الشركة

السیاسة العامة وتقدیم   ومقترحات المساھمین التي تنطوي على شئون المسئولیة االجتماعیة للشركات و 
لى المجلس بشأن استجابة الشركة لھذه المقترحات بما یتفق مع المتطلبات القانونیة والتنظیمیة توصیات إ
 . المعمول بھا

  . أو اللجان التابعة لھا ، بما یتعلق بأنشطة اللجنة  على اللجنة إعداد تقریر منتظم وموافاة مجلس اإلدارة •

ج المسئولیة االجتماعیة للشركات جنبا إلى جنب یجوز للجنة ، حسب االقتضاء ، النظر وتطویر وتعزیز برنام •
  . والھیئات التنظیمیة المحلیة تتسم بسمعھ جیده جمعیةمع 

على اللجنة استعراض وتقدیم توصیات مناسبة إلى المجلس فیما یتعلق بإدارة الشركة ألنشطتھا ذات الصلة  •
 . تراتیجیة األعمال، على أن تتفق مع أھداف الشركة وإس بالمسئولیة االجتماعیة للشركات

المجاالت االجتماعیة والبیئیة المعرضة لمخاطر كبیرة ورصد  –بالتعاون مع اإلدارة  - على اللجنة تحدید  •
 . إدارتھا على نحو صحیح

على اللجنة التأكد من احتفاظ الشركة بحوار مع كافة مجموعات أصحاب المصلحة فیما یتعلق بشئون المسئولیة  •
 . االجتماعیة للشركات

على اللجنة ، على األقل مرة سنویا ، استعراض األداء الخاص بھا والدستور والشروط المرجعیة  لضمان أداء  •
 . عملھا على أقصى قدر من الفعالیة والتوصیة بأي تغییرات تراھا ضروریة للمجلس العتمادھا

الوصول إلى األمانة العامة على اللجنة الحصول على موارد كافیة من أجل القیام بمھامھا ، بما في ذلك  •
  . والوظائف األخرى للحصول على المساعدة على النحو المطلوب

 
   :المسئولیات األخرى  3, 2,ب
  

 . على اللجنة القیام بأنشطة أخرى وفقا لما یسند إلیھا من قبل المجلس من وقت آلخر •

، وتعویضات أعضاء المجلس  تعلى اللجنة إعداد ونشر تقریر اللجنة السنوي حول ادارة الحوكمة للشركا •
واألعضاء التنفیذیین واألمور المتعلقة بالمسئولیة االجتماعیة للشركات وغیرھا من التقاریر إلى الحد المطلوب 

 . واللوائح المعمول بھا نظمةبموجب القواعد واأل

على المجلس  على اللجنة استعراض وتقییم مدى كفایة ھذا المیثاق سنویا والتوصیة بأي تغییرات مقترحة •
 .  العتمادھا

 ھیكل اللجنة   3,ب
 .أعضاء من المجلسإلى ستة  تتكون اللجنة من ثالثة أن     1, 3,ب

 . وفقا لتقدیرھا اعفائھمأعضاء اللجنة من قبل المجلس، ویجوز أن یتم  أن یتم تعیین    2, 3,ب
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106 من   93   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

واللوائح  نظمةبالقدر المطلوب بموجب القواعد واألعلى جمیع أعضاء اللجنة تلبیة متطلبات االستقالل والخبرة    3, 3,ب
  . المعمول بھا

  . أن یتولى أحد األعضاء منصب رئیس اللجنة    4, 3,ب

یجب أن یتم اختیاره بتصویت ایجابي  الترشیحاتأن یتم تعیین رئیس اللجنة من قبل المجلس أو في حالة عدم    5, 3,ب
   . ألغلبیة اللجنة

إذا  - یجب أن تنتھي عضویة أعضاء اللجنة  ، تتجاوز مدة إدارة اللجنة المدة المخصصة لمجلس اإلدارةأن ال    6, 3,ب
سوف یتم  ، عند انتھاء عضویتھ في المجلس أو استقالتھ الطوعیة من عضویة اللجنة -كان عضو بالمجلس 

یجوز للمجلس فصل أحد  .إیقاف عضویة العضو غیر التنفیذي عن طریق االستقالة أو في نھایة مدة اللجنة
  . أعضاء اللجنة من العضویة بأغلبیة األصوات

 
  العملیات التشغیلیة للجنة      4,ب
 

 . أو بناء على طلب اثنین من أعضائھا أن تجتمع اللجنة في األوقات التي یحددھا رئیسھا   1, 4,ب
 . أن تجتمع اللجنة مرتین سنویا على األقل   2, 4,ب

ألحد غیر أعضاء اللجنة بحضور االجتماعات الخاصة بھا ، ولكن قد یحضر البعض بناء على دعوة من ال یحق   3, 4,ب
  . اللجنة

یتم إعداد جدول أعمال لكل اجتماع من قبل رئیس اللجنة وكلما أمكن یتم تعمیمھا على كل األعضاء قبل موعد   4, 4,ب
 . االجتماع

  . تواجده ، في جمیع اجتماعات اللجنةعلى الرئیس أن یتولى الرئاسة ، عند   5, 4,ب

یجوز ألغلبیة األعضاء  ، یكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد ، أن یشكل غالبیة أعضاء اللجنة نصابا قانونیا  6, 4,ب
،  في حالة تعادل األصوات ، الحاضرین في االجتماع حیث یكتمل النصاب القانوني العمل بالنیابة عن اللجنة

  . ھو المرجح یكون صوت الرئیس

  . على اللجنة االحتفاظ بسجل الجتماعاتھا وتقدیم تقریر بشأنھا إلى المجلس 7, 4,ب

، تم تمكین اللجنة للتحقیق في أي أمر یوجھ انتباھھا إلیھ مع إمكانیة اإلطالع الكامل  في نطاق أداء دورھا الرقابي  8, 4,ب
 كما لدیھا الصالحیة لالحتفاظ بمحامي خارجي ، على جمیع الدفاتر والسجالت والمرافق وموظفي الشركة

ویجوز للجنة  طلب . ومدققي  حسابات أو مستشارین أو تحمل مصاریف أخرى لھذا الغرض على نفقة الشركة
أو المحامي القانوني الخارجي للشركة و  أیا من المسئولین التنفیذیین أو الموظفین في الشركة أو أي من فروعھا

 . أعضائھا   رجیین للشركة بغرض االجتماع مع اللجنة أو أي عضو منمدققي الحسابات الخا
ھذا ویتضمن تقییم اللجنة تقییما لألداء  ، یجب تقدیم تقریر بالنتائج إلى المجلس ا، كم على اللجنة تقییم أدائھا سنویا  9, 4,ب

. األعضاء بأنشطة اللجنة ل عضو منكوالتزام 



  
 

 
106 من   94   صفحة 
 

  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

  

  تعارض المصالح.  ملحق ج
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106 من   95   صفحة 
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  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

  تعارض المصالح. ج
 

أنشطة مشروعة مالیة أو تجاریة أو نشاطات أخرى خارج نطاق عملھم لدى  أو أعضاء مجلس اإلدارة قد یكون للموظفین
وھذا من شأنھم الخاص ، ولكن ھذه األنشطة یجب أن تكون مشروعة وأن تتم ") الشركة("المحدودة  اسمنت ینبع شركة

ال اسم الشركة أو عدم استعم أو أعضاء المجلس وعلى الموظفین. لدى الشركة  ھمبشكل ال تتعارض فیھ مع مسئولیات عمل
مواردھا في شئونھم الشخصیة أو استعمال مركزھم في الشركة للحصول على منافع شخصیة ، أو إتاحة میزة لقریب أو 

وحتى إیجاد مظھر تعارض المصالح یمكن أن . لصدیق دون وجھ حق أو القیام بأي شيء یلحق أضرارا بسمعة الشركة 
وإرشادات ") تعارض المصالح("تعرض ھذه الوثیقة تعارض المصالح . یھ یكون لھ أثر سلبي على الشركة ویجب تحاش
  .اإلفصاح عن تعارض المصالح بالنسبة للشركة

 
  أھداف اإلرشادات 1,ج
  

 .المتوقعة وفقا لمعاییر الشركة" السلوكیات"تقدیم إرشادات حول  §
 .تعزیز الشفافیة وتحاشي تعارض المصالح المتصل بأنشطة األعمال التجاریة §
 .ان المعادلة بین مصالح الموظفین والشركةضم §
 .توثیق عملیة اإلفصاح وموافقة ومراجعة األنشطة التي قد تؤدي إلى تعارض فعلي أو محتمل أو متوقع للمصالح §

  
  تعریف تعارض المصالح 2,ج
 

  :أي حالة تكون فیھا مصلحة الفرد الشخصیة الخاصة " تعارض المصالح"یعني 
مصالح الشركة أو یكون والء الفرد للشركة وأدائھ ومسئولیاتھ وواجباتھ تجاه الشركة قد انتقص منھ من إما أنھا متعارضة مع 

 :خالل منفعة فعلیة أو محتملة من مصدر آخر بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر
 مصلحة مالیة §
 الحصة في الملكیة §
 أیھ عالقة مع طرف ثالث §

  
عة من النقد أو شبھ النقد و سند ، ھبة ، خدمة ، میزة ، منفعة ، خصم ، سفر محلي ،  وتشیر إلى أي منف –المصلحة المالیة 

 .دولي ، ضیافة ، مبیت ، رعایة ، حافز آخر أو بدل ذو قیمة
 

وتعني تملك حصة مالیة أو حصة في الملكیة المؤسسة أو منشأة بما في ذلك السھم أو خیار األسھم أو  –الحصة في الملكیة 
 .أو غیر ذلك من حصص الملكیة حصة في شركة

 
   ویعني –الطرف الثالث 

 .المورد ، العمیل أو المنافس )1
  أي طرف مرتبط بالمورد ، العمیل أو المنافس )2
بعالیھ یقدم مصلحة مالیة إلى ) ب(و) أ(أي شخص یقدم بموجب اتفاقیة أو ترتیبات مع شخص أخر مشار إلیھ في البند  )3

  .المورد أو من یمثلھ 
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  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

  المبادئ اإلرشادیة 3,ج
 

أال یستخدم أي فرد مركزه في أعمال الشركة أو المعرفة التي حصل علیھا بحكم وظیفتھ بطریقة ینشأ عنھا  §

 .تعارض فعلي أو محتمل بین مصالح الفرد المباشرة أو غیر المباشرة ومصالح الشركة دون اإلفصاح عنھا

أن یضع المصلحة العلیا للشركة ) كان مالكا أو موظفا سواء (عند التصرف بالنیابة عن الشركة ، على كل فرد  §

 .في أي مناقشات أو تعامالت

 .على مالكي الشركة أو موظفیھا أن یتوقعوا وأن یتحاشوا الحاالت التي قد تنشأ فیھا تعارض في المصالح §

ة سواء كانت أو المدراء التنفیذیین أو الموظفین أي مصلح أو أعضاء مجلس اإلدارة یجب أال یكون للمالكین §

مباشرة أو غیر مباشرة في المعامالت أو العقود والتي یتم االتفاق بھا أو إبرامھا لحساب الشركة ، وتستثنى من 

ھذا القید المعامالت التي تتم بطریقة المنافسة العامة ویستعاض عنھا إذا قدم أي من عضو مجلس اإلدارة العرض 

 .األفضل

امالت أو عقود تتم لحساب الشركة التبلیغ عن ھذه المصلحة للشركة على كل فرد لھ مصلحة شخصیة في مع §

  .رسمیا

، دون تفویض مسبق من مجلس إدارة الشركة یتم ) سواء كان مالكا أو مدیرا تنفیذیا أو موظفا(ال یجوز ألي فرد  §

الشركة ، وإال تجدیده دوریا ، المشاركة في أي عمل منافس لعمل الشركة أو مزاولة أي أنشطة تجاریة تقوم بھا 

فإن للشركة الحق إما بمطالبتھ بمقابل األضرار المتسبب فیھا أو اعتبار األعمال التي قام بتنفیذھا لحسابھ الخاص 

 .على أنھا قد تمت لحساب الشركة

یجب على كل موظف أن یكون لدیھ نسخة من وثیقة اإلرشادات حول تعارض المصالح ھذه وقراءتھا واإلطالع  §

 .علیھا

 .حالة نشوء احتمال تعارض المصالح فیجب بحث المعاملة أوال مع اإلدارة قبل تنفیذ ھذه  المعاملةفي  §

إن جمیع الموظفین مطالبون بتقدیم إقرار سنوي عن مصالحھم خارج الشركة وكما أن الموظفین مطالبون بإقرار  §

  .أ ض المصالح واإلفصاح عنھ وفقا للنموذجخطي ضمن بیان تعار

  
  العامة لتعارض المصالح المصادر 4,ج
 

بالرغم من استحالة إعداد قائمة بجمیع حاالت تعارض المصالح فإن احتماالت تعارض المصالح قد تنشأ عموما في أربع 
 :حاالت
عندما یكون للموظف أو احد أفراد عائلة الموظف مصلحة مالیة كبیرة مباشرة أو غیر : مصلحة المشارك §

و غیر مباشر من شریك في شركة محاصة أو اتجاه ذلك الشریك أو في منافس مباشرة أو التزام كبیر مباشر أ
 .أو مورد أو مقرض أو مقدم خدمة أو عمیل للشركة فعلیا كان أو محتمال
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  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

عندما یقوم الموظف بممارسة العمل بالنیابة عن الشركة مع شریك في شركة محاصة أو  –مصلحة القریب  §
أو شریكا أو مساھما أو مسئوال أو موظفا فیھا أو ممثال  –مورد أو عمیل یكون قریب لھ قرابة دم أو مصاھرة 

 .لھا
أو یعینھا الموظف عندما یقبل موظف أو احد أفراد أسرة الموظف أو أي شخص أو منشأه یعینھ  –الھدایا  §

بقبول الھدایا ، إكرامیات ، مبالغ خدمات أو أي شيء آخر لھ قیمة أكثر من قیمة رمزیة أو اسمیة من شریك أو 
 .مورد أو عمیل فعلي أو محتمل لھ مصلحة مشتركة

 
یسيء الموظف أو المستشار المعلومات التي حصل علیھا في سیاق عملھ  عندما: إساءة استخدام المعلومات §

 .دى الشركة أو ضمن عملھ كمستشار للشركةل
  
  

  آلیة الكشف عن تعارض المصالح 5,ج
 

  :فیما یلي بعض طرق الكشف عن تعارض المصالح
 

أن یقوم مدراء دورات العمل بتحلیل جمیع المشتریات والمبالغ المدفوعة والمبیعات والتحصیالت التي تزید  §

المعامالت بذلك للكشف عن أي تعارض في المصالح ، ریال سعودي قبل تنفیذ ھذه  100.000قیمتھا عن 

وعلى مدراء دورات العمل مراجعة قائمة الموردین والعمالء التي تمت الموافقة علیھا والقیام مجددا بفحص 

 .البیانات بشكل دوري

 .عرضھا المطلوب تحلیلھا/ أنواع المصالح المالیة التي تم الحصول علیھا  §

قد تم وضعھا والمتعلقة بالھدایا أو التي یتم الحصول علیھا أو طرحھا واإلكرامیات ، أن تكون القواعد المناسبة  §

 .وسجل للھدایا والتقرب ، یسجل فیھ طلب بعض المنافع أو عرضھا أو الحصول علیھا

عند توظیف الموظف یجب إجراء فحص خلفیة عن ھذا الموظف ، ویجب على جمیع األفراد إفصاح قسم  §

دیر دورة العمل المعین عن صلھ القرابة مع موظفي الشركة حتى الدرجة الثالثة على أن الموارد البشریة وم

 .یخضع توظیف الموظفین الذین لدیھم صلھ قرابة من الدرجة الثالثة لموافقة الرئیس التنفیذي

 
حص دوري وأنھ قد تم تطویر تدریب مناسب لتمكین الممثلین من الكشف عن حاالت تعارض المصالح ، ویجب إجراء ف

للمجاالت المذكورة أعاله من قبل مدراء دورات العمل للكشف عن أي تعارض مصالح ، ویجب أن تشمل ھذه الفحوص 

 .الدوریة فحوصا مستقلة عن الممارسات التجاریة التي یقوم بھا المراجع الداخلي

 إجراءات تماشي تعارض المصالح 6,ج

 .اإلطالع علیھامنع تدفق المعلومات السریة والداخلیة وتقیید  §
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  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

أن یكون لدى الشركة قاعدة بیانات لإلفصاح عن البیانات المتعلقة باالستثمار مع المنشات األخرى وفقا لما ھو  §

 .النموذج أمبین في 

على جمیع الموظفین اإلفصاح سنویا عن كافة االستثمارات التي تتم في شكل إیداعات خاصة واالستثمارات  §

ت التعاقد واالستثمارات الممكنة للزوج أو أي فرد من أفراد األسرة وأي حسابات في وثائق التأمین واستثمارا

 .اختیاریة تدار من قبل جھات أخرى

 .اإلجراءات التي تحكم اإلطالع على البیانات والمستندات ذات األھمیة الكبیرة §

 .ھذه المھامالفصل بین المھام التي قد تؤدي إلى تعارض المصالح في حالة قیام نفس الشخص بأداء  §

 .حظر المصالح التجاریة الخارجیة التي تتعارض مع مصالح الشركة فیما یتعلق بالمسئولین والموظفین §

تقدیم التوجیھ والتدریب للمدراء التنفیذیین والموظفین لتجدید معلوماتھم بشأن التزامھم بالتقید بالناظمة بما في  §

 .ذلك إدارة حاالت تعارض المصالح

 المصالح إدارة تعارض 7,ج

نظرا إلحتمال نشوء حاالت تعارض المصالح فیتوقع من األشخاص المعنیین إتباع الشفافیة في تصرفاتھم القائمة على 

اإلفصاح بشكل كامل عن المعلومات المتعلقة بھذا الشأن ، ویقترح أن تتبع اإلدارة اإلرشادات الثابتة إلدارة تعارض 

  :الخالفات الناشئة عن تعارض المصالح والحفاظ على السریةالمصالح الفعلي والمحتمل ومعالجة 

 

 .اإلفصاح بشكل مناسب عن حاالت تعارض المصالح في قرار أو معاملة ما §

 .االبتعاد عن المشاركة في عملیة اتخاذ القرار أو المعامالت التي تنطوي على حاالت تعارض المصالح §

 .الحالحصول على الموافقة الالزمة لتحاشي تعارض المص §

 .اإلبالغ عن المخالفات دون قصد أو علم §

 

  تدریب وتحفیز الموظفین لإلبالغ عن حاالت تعارض المصالح 8,ج

 
على جمیع األفراد تعبئة نموذج اإلفصاح عن تعارض المصالح المحتمل وتقدیمھ سواء كان ھناك أي حاالت  §

 .للنموذج أتشكل تعارضا للمصالح فعلیا أو محتمال یجب اإلفصاح عنھ ، وذلك وفقا 

مثل ھذا على الموظفین تقدیم وصف للحالة التي یعتقد انھ یوجد فیھا تعارض محتمل أو فعلي للمصالح ، إن  §

الوصف یمكن اإلدارة من تحدید ما إذا كانت السیاسة كافیة أم أنھا تحتاج الى تعدیل إلدارة تعارض المصالح 

 .بشكل كاف

 .توفیر المواد اإلعالمیة والتعلیمیة المتعلقة بسیاسة الشركة للموظفین §

 .إجراء تدریب للموظفین حول تعارض المصالح والسلوك بعد انتھاء الخدمة §

 .مراجعة وتحدیث وتعدیل دوري لإلرشادات المتعلقة بتعارض المصالح حسب اللزومإجراء  §
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  شركة أسمنت ینبع
    ادارة الحوكمةدلیل 

 
  سریة األمور المتعلقة بتعارض المصالح 9,ج
 

على جمیع الموظفین االبتعاد عن مناقشة األمور أو التطورات الداخلیة للشركة مع أي شخص من خارج  §
إن اإلفصاح عن المعلومات الداخلیة عن الشركة قد  الشركة فیما عدا ما ھو مطلوب ألداء الواجبات العادیة ،

 .یسبب مشاكل خطیرة للشركة
 .یجب إبرام اتفاقیات حول السریة لھدف التفاوض على عالقة عمل إستراتیجیة أو أي معاملة تجاریة أخرى §
 .إن جمیع أفراد الشركة ملزمون اإلمتثال بالتعھدات واألحكام المتعلقة بالسریة §
االستفسارات الواردة للمسئولین والموظفین بعنایة لضمان استیفاء متطلبات اإلفصاح وعدم یجب معالجة جمیع  §

 .نشر المعلومات المملوكة للشركة
  
 

  اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح  10,ج
 

على الموظف في الشركة أن یقوم في أقرب فرصة ممكنة باإلبالغ عن أي عمیل أو مورد للشركة أو الشركة  §
  : واإلفصاح عن ذي تعارض مصالح نفسھا خطیا

 
o اإلجراءات المتخذة لتحاشي تعارض المصالح أو تخفیفھ. 
o أي حصة في ملكیة ما أو حصة مالیة قد یكون أو یصبح الفرد مؤھال لھا. 
o  طبیعة العالقة أو الترتیبات التي تتم مع جھة أخرى التي قد تؤدي إلى نشوء تعارض مصالح على ان

یكون اإلبالغ بتفصیل كاف لتمكین العمیل أو المورد أو الشركة من فھم الطبیعة الصحیحة لتعارض 
 . المصالح

 
ضوع أو مجال ما ، مثل فریق یجب اإلبالغ عن تعارض المصالح الفعلي أو المحتمل لشخص یتولى مسئولیة مو §

  .اإلدارة المعني ، مدیر الخط ، المشرف ، و رئیس اإلدارة أو أحد كبار المسئولین
  

وفقا اللتزام الموظف التصرف على أفضل وجھ یخدم فیھ مصلحة الشركة فمن غیر المسموح بھ للموظفین  §
 .ممارسة سلوك قد یصل إلى تعارض مصالح

 
إلفصاح عن تعارض المصالح المحتمل أو الفعلي وفقا لھذا التوجیھ قد یكون على الموظف الذي ال یقوم با §

  .عرضة  إلجراءات تأدیبیة
  
 
  اإلجراء التأدیبي أو القانوني 11,ج
 

  .أن عدم االلتزام بھذه الوثیقة قد یعتبر سوء سلوك وقد یعرض الموظفین عرضة إلجراء تأدیبي
  

أو تأدیبي في جمیع الحاالت التي تعتبر غیر مالئمة /اتخاذ إجراء نظامي وبعد جمع المعلومات الكافیة ویجوز للشركة 
  .وستعامل كل الحاالت بالمثل دون اعتبار المركز الوظیفي أو طول مدة الخدمة
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  اإلقرار بتعارض المصالح: النموذج أ 
 

وأقر بعدم وجود لقد اطلعت على نظام تعارض المصالح واإلفصاح عنھ المعمول بھ لدى الشركة وفھمتھ ،  •

 .تعارض للمصالح ال حالیا وال مستقبال خالف ما ھو مبین أدناه

 .بكل الحرص وعنایة بنظام تعارض المصالح واإلفصاح عنھ مأتعھد بااللتزام واالستمرار بااللتزا •

 لم أقم بإجراء أي استثمارات كما ھو محدد في ھذا النظام خالل السنة المالیة ــــــــــــــــــــ •

 )  ǕҸ    Əǎ   өỸ Ǖ ỷ     Ỹ   ỷ  ǜҮ  ỷ     ỷ ỷҢ     қҜҒ     Ỹ   ǒỷңỸ ǙǕҳỷ   Ҝ   Ỹ  ỷҝữ( 

  

 )النسخة األصلیة إلى إدارة الموارد البشریة ویحتفظ الموظف بصورة منھا متقد( 

  
  

 اسم الموظف ____________________________________________
 

____________________________________________ 
 

 رقم الموظف
 

____________________________________________ 
 

 اسم الدائرة
 

____________________________________________ 
 

 التاریخ
  

____________________________________________  
 

اذكر الشيء إذا (طبیعة تعارض المصالح 
كان الحال كذلك ، أو بین تفاصیل تعارض 

 )المصالح
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  ) :تم ترتیبھا أبجدیا(یلي التعریفات الخاصة ببعض العبارات المستخدمة في ھذا المستند وفیما 

 
 

 العبــــــارة الوصف 
طریقة تصویت الختیار المدراء ، الذین یمنحون لكل مساھم حق التصویت بما یعادل 

عدد األسھم الذي یملكھا ، ویحق للمساھم استخدام حق التصویت بالكامل لمرشح 
واحد أو أن یتم تقسیمھا بین المرشحین المختارین دون أي مضاعفة لھذه األصوات ، 

اھمي األقلیة لتعیین ممثلین لھم في مجلس تعمل ھذه الطریقة على زیادة الفرص لمس
 . اإلدارة من خالل حق األصوات التراكمیة لمرشح واحد 

  التصویت التراكمي 

الشراكة المتصلة بكبار التنفیذیین أو عضو مجلس اإلدارة أو المساھم األساسي  )1
 :   الذي یعتبر فردا من األفراد التالیین 

 ، .الزوجة أو األطفال القصریشكلون معا عائلة الفرد   ) أ
أي شركة یكون لدى الفرد أو أي عضو أو أعضاء مجتمعین فیھا أسھم )   ب

عادیة تخص أي من عائلة ھذا الفرد أو العضو أو األعضاء مجتمعین بشكل 
 :  مباشر أو غیر مباشر ولدیھم حصص فھم قادرین على 

٪  أو أكثر من األصوات في 30ممارسة أو التحكم في ممارسة  •
 . االجتماعات العامة بشأن كافة األمور أو جمیعھا إلى حد ما ،

لتعیین أو فصل أعضاء مجلس اإلدارة الذین لدیھم الغالبیة في حقوق  •
التصویت في اجتماعات مجلس اإلدارة بشأن كافة األمور أو جمیعھا 

 . إلى حد ما 
 : ة تكون وفیما یتعلق بالمساھم الرئیسي في شرك )2

 ،.لھا شركة فرعیة أو شركة أم أو شركة تابعة للشركة األم   ) أ
أعضاء مجلس اإلدارة بھا معتادین على التصرف وفقا التجاھات أو    ) ب

 ،.تعلیمات المساھم الرئیسي 
لدیھا رأس مال حیث یكون المساھم الرئیسي بھا وأي شركة أخرى تعمل   ) ج

أعاله أو كالھما معا بشكل مباشر أو غیر مباشر ) ب(أو ) أ(بموجب 
 :  ولدیھم حصص فھم قادرین على 

٪  أو أكثر من األصوات في 30ممارسة أو التحكم في ممارسة  •
 ،.حد ما االجتماعات العامة بشأن كافة األمور أو جمیعھا إلى 

لتعیین أو فصل أعضاء مجلس اإلدارة الذین لدیھم الغالبیة في حقوق  •
التصویت في اجتماعات مجلس اإلدارة بشأن كافة األمور أو جمیعھا 

 . إلى حد ما 
 

  الشریك 
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 العبارة   الوصف

الشخص المفوض لھ بتنفیذ األعمال الخاصة باألوراق المالیة من قبل الھیئة   
  .المسئولة 

 الشخص المفوض 

مجلس إدارة شركة أسمنت ینبع مسئول إلى حد ما عن التوجیھ والسیطرة على 
 .الشركة لما فیھ تحقیق لمصالح المساھمین 

 المجلس 

 لجان مجلس اإلدارة .اللجان التي یتم تعیینھا من قبل المجلس 

 30/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م" نظام ھیئة سوق المال"تم إنشاء الھیئة من قبل 
ھـ ، إن وظائف ھیئة سوق المال ھي تنظیم وتطویر سوق المال  2/6/1424بتاریخ 

السعودي ، تصدر الھیئة القواعد واللوائح المطلوبة لتنفیذ نصوص نظام سوق المال 
 .   مة والتي تھدف لخلق بیئة استثمار مالئ

  ھیئة سوق المال 
 

 نظام سوق المال 

ربیع  22المؤرخ  6/تم إصدار نظام الشركات السعودي بالمرسوم الملكي رقم م
 .  1965یولیو  20الثاني الموافق 

 نظام الشركات 

 الرئیس  . رئیس مجلس إدارة شركة أسمنت ینبع 
ھجریا  1385/3/22المؤرخ  6/ تم إصدار النظام بالمرسوم الملكي رقم م

 .وتعدیالتھ 
 انظمة ولوائح الشركات

  .شركة أسمنت ینبع 
 

 الشركة

القدرة على التأثیر على أفعال أو قرارات شخص آخر من خالل ، سواء بشكل مباشر 
٪   30حیازة ) أ(أو غیر مباشر ، بمفرده أو مع أحد األقارب أو الشركات التابعة لھ 

٪  أو 30 أن یكون لھ حق تعیین) ب(الشركة أو أو أكثر من حقوق التصویت في 
 .   أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة  ، وسیرد تفسیر مصطلح المسیطر تباعا 

 السیطرة 

أي شخص أو مجموعة من األشخاص یتم معاملتھم بوصفھم أصحاب الحصة 
الشركات التابعة  المسیطرة عند امتالكھ بشكل فردي أو جماعي مع أیا من أقاربھ أو

 .  أو أكثر من فئة أسھم تصویت المصدر ٪  5لھ بشكل مباشر أو غیر مباشر نسبة 

  الحصة المسیطرة 
 

بالنسبة إلى الشركة المساھمة، فھي تشمل عضوا في مجلس اإلدارة وفیما یتعلق بأي 
شركة أخرى فھي تشمل أي مدیر أو غیره من كبار التنفیذیین الذین قاموا بوضع 

  .ستراتیجیة للشركة وتنفیذ القرارات اإل
أعضاء مجلس اإلدارة الذین یتم انتخابھم من قبل المساھمین في االجتماع السنوي 

 .للمساھمین 

  عضو مجلس اإلدارة 
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 المصطلح  الوصف 
فیما یتعلق باألشخاص فیشمل المصطلح عضو أو مدیر بالشركة، أو شریك في 

الشركة أو أي فرد آخر یتم توظیفھ بموجب عقد الخدمة أو عقد لطلب الخدمة والتي 
  . یتم وضع الخدمات تحت تصرف وسیطرة ھذا الشخص 

 الموظف

 تداول   
مجلس اإلدارة . ھو مكون من أفراد تتولى وضع القرارات اإلستراتیجیة لشخص ما

 . یعتبر الكیان المسیطر لشركة مساھمة 
 الكیان المسیطر 

 المجموعة  .   فیما یتعلق بشخص ما ، فھي تعني الشخص وكل تابع لھ 
ما یلي وعلى سبیل المثال، فإن . عضو مجلس اإلدارة الذي یتمتع باستقاللیة تامة

  :یشكل تعدیا على ھذا االستقالل 
حیازة حصة مسیطرة في الشركة أو في أي شركة أخرى داخل . 1

  .نطاق مجموعة الشركات 
تولیھ وظیفة مدیر تنفیذي بالشركة خالل العامین الماضیین أو في . 2

  .أي في شركة أخرى داخل مجموعة الشركات 
من أعضاء مجلس  صلة القرابة من الدرجة األولى مع أي عضو. 3

  .إدارة الشركة أو أي شركة أخرى داخل مجموعة الشركات 
قریب من الدرجة األولى في أي من كبار التنفیذیین في الشركة أو . 4

  .أي شركة أخرى داخل المجموعة لھذه الشركة 
صفتھ كعضو مجلس إدارة أي شركة ضمن مجموعة الشركات . 5

  .دارتھا حیث یتم ترشیحھ لیكون عضوا في مجلس إ
تعیینھ كموظف في إحدى الشركات التابعة خالل العامین الماضیین . 6

أو في إحدى الشركات التابعة ألیة شركة من شركات المجموعة ، مثل 
مراجعي الحسابات الخارجیین أو الموردین الرئیسیین  أو إذا كان 
خالل العامین الماضیین یمتلك حصة مسیطرة في أي طرف من 

  . كورة األطراف المذ

  العضو المستقل 
 

 الُمصدر  . الشخص الذي یتولى إصدار أو یعتزم إصدار األوراق المالیة األسھم 
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 المصطلح  الوصف 
التي تتعلق بأي نوع من أنواع األوراق المالیة المعترف بھا لیتم إدراجھا في تداول أو 

األوراق المالیة التي تم تضمینھا في طلب لتقدیمھا في  - وفقا لما یسمح بھ السیاق  -
  .   قائمة األوراق المالیة الواجب إدراجھا في تداول 

 األوراق المالیة المدرجة 

طلب  –وفقا لما یسمح بھ السیاق  -عملیة إدراج األوراق المالیة في تداول أو 
 . إدراجھا في تداول 

عملیة إدراج األوراق 
 المالیة 

عضو مجلس اإلدارة الذي ال یتولى منصب اإلدارة بدوام كامل في الشركة أو العضو 
 . الذي ال یتلقى الراتب شھریا أو سنویا من الشركة 

 التنفیذیین  األعضاء غیر

 الشخص   .أي شخص طبیعي أو قانوني معترف بھ على ھذا النحو في إطار قوانین المملكة 
ھو الشخص ذو الصلة بكل عرض من عروض الشركة أو أي من شركاتھا التابعة    
الشركة مقدمة العرض أو أي من الشركات التابعة لھا ، ویستوفي شرط أو أكثر من 

  :الشروط التالیة 
شھرا قبل تاریخ العرض مساھما ویحوز  12یكون  أو كان في غضون أن  .1

٪ أو  20٪ أو أكثر من أسھم الشركة، أو سیصبح مساھما ویحوز  20
أكثر من أسھم الشركة نتیجة لقبول العرض، أو أن یكون شخص یتصرف 

 .بالتنسیق مع ھذا الشخص 
ب شھرا قبل تاریخ العرض یشغل منص 12أن یكون أو كان في غضون  .2

  .عضوا بمجلس اإلدارة 

 الطرف ذو الصلة 

 األقارب  . الزوج والزوجة واألطفال القصر 
أي شخص طبیعي یتولى اإلدارة وأن یكون مسئوال عن أداء وتنفیذ قرارات الشركة 

اإلستراتیجیة، بما في ذلك الرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء العمومیین 
 . ونوابھ 

 اإلدارة/ كبار المدراء 

الحصة في أي شركة أینما یتم دمجھا أو الحصة في أي ھیئة غیر مدرجة بسجل 
  . الشركات 

ویشمل تعریف  الحصة كل سند مالي یتمتع بمواصفات األسھم بما في ذلك   
 .الصكوك 

  حصص ال

. تتألف الجمعیة العمومیة من كافة المساھمین الذین یمتلكون حصص في الشركة
  .  ن ممارسة حقوقھم في اجتماع الجمعیة العمومیة یتولى المساھمو

المساھمین في الجمعیة 
 العمومیة

 أصحاب المصلحة المعنیین .   أي طرف ذو صلة ولدیھ عالقة مع الشركة سواء بشكل داخلي أو خارجي 

 الشركة التابعة .وھي الشركة التي یتم السیطرة علیھا من قبل شركة أخرى  
 حقوق التصویت   .التي تعزى إلى أسھم الشركة التي یتم ممارستھا في اجتماع عام جمیع حقوق التصویت 


