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 الباب األول

 أحكام تمهيدية

 

 مقدمة 
واإللتزام بمبادىء الشفافية إنطالقا  من حرص شركة أسمنت العربية باإللتزام والحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، 

واإلفصاح وضمان ممارسة أعلى معايير الحوكمة، فقد وضعت شركة أسمنت العربية الئحة حوكمة خاصة بها وبشركاتها التابعة 

سات والشقيقة والزميلة، لتتوافق هذه الالئحة مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتعتبر هذها القواعد والسيا

واإلجراءات الواردة في هذه الالئحة ملزمة لكل أعضاء مجلس إدارة أسمنت العربية واإلدارة التنفيذية والمديرين والموظفين في 

 الشركة، وال يجوز تعديل هذه الالئحة إال بقرار من مجلس إدارة الشركة.

 التعريف بالشركة:  المادة األولى

العربية هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقأ لنظام الشركات في المملكة العربية شركة إسمنت : المسمى والوضع القانوني

 م.1955يناير  5هجرية الموافق  1374جمادى األول  12بتاريخ  731السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 

تعمل الشركة بموجب سجل ، دةالمركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في مدينة جالمركز الرئيس والقيد في السجل التجاري : 

ويجوز نقله إلى م، 1957ابريل  13هجرية الموافق  1376رمضان  14الصادر في مدينة جدة بتاريخ  4030000148تجاري رقم 

أي جهة أخرى داخل المملكة العربية السعودية وفقا  ألحكام األنظمة واللوائح السارية في المملكة، كما يجوز لمجلس اإلدارة أن ينشأ 

لها فروعا  أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها حسبما يتطلبه نشاط الشركة أو يكون مفيدا  له بقرار من 

 مجلس اإلدارة، وذلك دائما مع مراعاة أحكام األنظمة واللوائح السارية.

  مدفوع بالكامل. ودي( لاير سع 1.000.000.000رأس مال الشركة ألف مليون )رأس مال الشركة : 

 ( سهم نقدي متساوية القيمة.100.000.000يبلغ عدد األسهم المصدرة مائة مليون )عدد األسهم : 

 ( عشرة رياالت سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.10تبلغ القيمة اإلسمية للسهم الواحد )قيمة السهم : 

هـ وتتجدد 13/9/1475هـ وتنتهي في 14/9/1376( تبدأ من تاريخ  99تأسست الشركة لمدة تسعة وتسعون عاما  )  مدة الشركة :

تلقائيا  لمدة مماثلة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية غير ذلك في جلسة تعقدها لهذا الغرض قبل مضي سنة واحدة على األقل من 

 إنتهاء مدة الشركة.   

 أنشئت الشركة من أجل القيام باألغراض التالية :نشاط الشركة : 

 إنتاج اإلسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. -أ 

 اإلتجار باألسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. -ب 

المصانع والمستودعات الالزمة ألغراض الشركة وتحتاج إلى إستعمالها في التصنيع والتخزين والبيعع إستغالل المحاجر وإنشاء  -ج 

 والشراء واإلستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملة ومساندة.

 ئجار. التطوير في عقارتها و البناء عليها  و االيجار و االستالمنقولة وغير المنقولة وإدارة و استثمار اصول الشركة  -د 

للشركة منظومة أعمال تسمى بالشركات التابعة والشقيقة والزميلة، تمتلك فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة منظومة األعمال : 

% من رأس المال أو تمارس عليها سيطرة إدارية فّعالة أو محدودة.وفيما يلي قائمة بالشركات التابعة 50استثمارا  يزيد أو يقل عن 

 قيقة تتضمن نسبة الملكية فيها :والزميلة والش

 ( 86.74شركة أسمنت القطرانة باألردن.)% 

 ( 33.3شركة منتجات صناعة األسمنت بجدة.)% 

 ( 36.67شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية باألردن.)% 

 ( 100شركة أسمنت العربية البحرين بالبحرين.)% 

 الرائدة في مجال صناعة اإلسمنت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.أن تكون الشركة السعودية المتكاملة  :الرؤية 

 إنتاج وتسويق اإلسمنت وتحقيق نمو وربح مستدام. الرسالة :

  أهدف الالئحةلمادة الثانية : ا

 :ما يلي  إلى خاصة بصفة وتهدف الشركة، لحوكمة فعال قانوني إطار وضع إلى الالئحة هذه تهدف 
 .حقوقهم ممارسة وتيسير الشركة في المساهمين دور تفعيل .1
 .ومسؤولياتهما التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس اختصاصات بيان .2
 .الشركة في القرار اتخاذ آليات لتعزيز كفاءتها وتطوير واللجان اإلدارة مجلس دور تفعيل .3
 .اإلفصاح فيها وتعزيز األعمال وبيئة وتعامالتها المالية السوق في والعدالة والنزاهة الشفافية تحقيق .4
 .المصالح تعارض حاالت مع للتعامل ومتوازنة فعالة أدوات توفير .5
 .الشركة في للعاملين والمساءلة الرقابة آليات تعزيز .6
 .حقوقهم ومراعاة المصالح أصحاب مع للتعامل العام اإلطار وضع .7
 .لذلك الالزمة األدوات وتوفير الشركات على اإلشراف كفاءة زيادة .8
 .طبيعتها يالئم بما وتطويره تبنيه على وحثها المهني السلوك بمفهوم الشركات توعية .9
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  أقسام إطار عمل الئحة الحوكمة:  الثالثةالمادة 

تمثل هذه الالئحة إطار العمل الخاص بحوكمة شركة أسمنت العربية ، بشكل فعال من أجل تحسين ورفع قيمة حقوق المساهمين 

كما أن الغرض من هذه الالئحة هو توثيق سياسات وإجراءات الحوكمة في الشركة على أن تكون أداة لتعريف على المدى البعيد. 

وتوضيح المسئوليات المرتبطة بجميع الموظفين المناط اليهم مسؤولية إعداد ومعالجة المستندات والسجالت المتعلقة بالمساهمين 

 .ر على عدة مبادئ وقضايا حوكمة رئيسيةومجلس اإلدارة ولجانه. ويركز إطار العمل المذكو

 : وفيما يلي األقسام التي تضمنها إطار العمل

تناقش هذه اإلرشادات وتتطرق إلى الهدف والمسئوليات والبنية الهيكلية للجمعية إرشادات الجمعية العامة للمساهمين:  .1

 العامة للمساهمين وعملياتها.

تناقش هذه اإلرشادات عدة قضايا ومبادئ رئيسية للحوكمة متضمنة مسئوليات المجلس ومؤهالت  إرشادات مجلس اإلدارة: .2

األعضاء ومسئولياتهم، والبنية الهيكلية للمجلس ولجان المجلس والوصول إلى اإلدارة والمستشارين المستقلين وتعويضات 

لتعاقب في المناصب وتقييم أداء المجلس والعالقات األعضاء، وتعريف األعضاء بكل ما يتعلق بالشركة، وتقييم اإلدارة وا

 مع المساهمين.

تناقش وجود استراتيجية محددة بشكل واضح إلدارة المخاطر واإللتزام داخل الشركة ؛ من أجل  إدارة المخاطر واإللتزام : .3

 حماية استثمارات وأصول وأنشطة الشركة. 

لهدف والمسئوليات والبنية الهيكلية وعمليات لجنة المراجعة التابعة لمجلس يناقش الميثاق ويتطرق إلى ا ميثاق لجنة المراجعة: .4

 اإلدارة.

المكافآت يناقش الميثاق ويتطرق إلى الهدف والمسئوليات والبنية الهيكلية وعمليات لجنة  :المكافآت والترشيحاتميثاق لجنة  .5

 التابعة لمجلس اإلدارة. والترشيحات

يناقش الميثاق ويتطرق إلى الهدف والمسئوليات والبنية الهيكلية وعمليات  االجتماعية : ميثاق لجنة الحوكمة والمسئولية .6

 لجنة الحوكمة والمسئولية االجتماعية التابعة لمجلس اإلدارة.

تناقش الالئحة وتتطرق إلى السياسات المتعلقة بالمعايير القانونية واألخالقية للسلوك المتوقع من  الئحة السلوك واألخالق: .7

ألعضاء والمسئولين التنفيذيين وموظفي شركة أسمنت العربية واإللتزام به أثناء تأدية وتنفيذ الواجبات والمسئوليات المناطة ا

 بهم نيابة عن الشركة.

يناقش هذا القسم ويتطرق إلى متطلبات اإلفصاح التي يتعين على الشركة تنفيذها طبقا  للقوانين والقواعد والنظم  : اإلفصاح .8

 قة والمعمول بها.المطب

يناقش هذا القسم ويتطرق إلى المسائل المتعلقة بتعارض مصالح األعضاء ومنسوبي الشركة إضافة إلى  : تضارب المصالح .9

 التداول بناء على معلومات داخلية.

 : الحصول على الالئحة الرابعةالمادة 
وهي فقط لإلستخدام الداخلي من قبل الشركة وهي متاحة من خالل  خاصة بشركة أسمنت العربيةتعتبر محتويات هذه الالئحة 

الموقع اإللكتروني للشركة، ويجب عدم نسخ هذه الالئحة أو اإلفصاح عن محتوياتها إلى أطراف ثالثة أخرى بدون الحصول على 

نسخ من الالئحة إلى إدارة  الموافقة الكتابية الصريحة من قبل إدارة الحوكمة في الشركة، ويجب تقديم طلبات الحصول على

 الحوكمة.

 قدمة لحوكمة شركة أسمنت العربية: م المادة الخامسة

 تكفل التي الشركات ممارسات حوكمة بأفضل االلتزام لضمان الشركة إلدارة المنظمة والمعايير القواعد الالئحة هذه تبين 

 .المصالح وأصحاب المساهمين حقوق حماية

  تم وضع هذه الالئحة واعتماد العمل بموجبها من قبل مجلس إدارة الشركة استنادا  إلى نظام الشركات، وأنظمة ولوائح وقواعد

الواردة في النظام األساسي للشركة والسياسات  من الئحة حوكمة الشركات، المباديء( 94هيئة السوق المالية، تحديدا  المادة )

 ارسات والضوابط المتبعة إلدارة الشركة.للشركة، أفضل الممالداخلية 

   تلتزم شركة أسمنت العربية بمبادئ الحوكمة المهنية والمتبعة في الشركات، حيث تبنت الشركة إرشادات الحوكمة التزاما

العربية منها بأنظمة ولوائح شركة أسمنت العربية، إضافة إلى اإللتزام باألنظمة واللوائح المطبقة والمعمول بها في المملكة 

 السعودية.

  تؤكد شركة أسمنت العربية بأن الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات تنظم مصالح اإلدارة والمساهمين، وبالتالي تحقق الحد

 األعلى للربحية والفائدة طويلة األجل للشركة ولصالح المساهمين.

  المملكة العربية السعودية بقدر إنطباقها على الشركة بما تلتزم شركة أسمنت العربية وتتقيد باألنظمة واللوائح المعمول بها في

 في ذلك نظام الشركات السعودي الصادر من مجلس الوزراء وكذلك نظام هيئة السوق المالية السعودي.

 الحوكمة والمسئولية اإلجتماعية وإعتمادها من قِبل المجلس. مة الشركة بصفة دورية من قبل لجنةتتم مراجعة إرشادات حوك 

 مجلس اإلدارة مراجعة وتعديل أو اإلضافة لهذه الالئحة متى ما رأى ذلك ضمن إطار األنظمة واللوائح والتعليمات ذات ل

 العالقة.



 
 
 
 
 
 

-8- 
 

 حوكمة الشركات : تعريف المادة السادسة

 يُقصد بحوكمة الشركات النظام الذي يتم بموجبه توجيه ومراقبة أعمال الشركات بما يخدم مصالح المساهمين وأصحاب

 الشأن من أجل إستدامة قيمة الشركة والنهوض بحقوق الشركاء والمساهمين.

 لمبادئ األساسية لحوكمة الشركات: ا المادة السابعة

 :فيما يلي المبادئ األساسية لحوكمة شركة أسمنت العربية 

  .الشفافية 

  .العدالة 

  .قبول المساءلة 

 .مسئولية الشركة اإلجتماعية 

 الشفافية : -1

حوكمععععة الشععععركة علععععى ضععععرورة االلتععععزام باإلفصععععاح الععععدقيق والمنضععععبط عععععن كافععععة األمععععور الماديععععة يععععنص مفهععععوم 

المتعلقععععة بالشععععركة مععععن خععععالل التواصععععل الععععداخلي والخععععارجي الّجيععععد، بمععععا فععععي ذلععععك بيععععان المركععععز المععععالي واألداء 

الثقععة واألمععان داخليععا   والملكيععة والشععؤون المتعلقععة بالسععيطرة علععى الشععركة. ومععن شععأن هععذا األمععر أن يخلععق جععوا  مععن

 وخارجيا .

كمعععا تضعععمن الشعععفافية أيضعععآ تواصعععال  واضعععحا  ومعرفيعععا  بعععين المسعععاهمين ومجلعععس اإلدارة واإلدارة التنفيذيعععة. إن خلعععق 

مناخعععآ فععععال معععن الشعععفافية فعععي محعععيط العمعععل هعععي مسعععؤولية يتحملهعععا جميعععع األطعععراف المكّونعععة للحوكمعععة الجيعععدة فعععي 

 الشركة.

 العدالة : -2

الئحعععة حوكمعععة الشعععركة المعاملعععة المنصعععفة لكافعععة المسعععاهمين، ويجعععب أن يتمتعععع كافعععة المسعععاهمين بالفرصعععة تضعععمن 

بصعععفتهم معععالكين لحصعععة  ،للحصعععول علعععى تععععويض مقابعععل أي تععععد علعععى حقعععوقهم. ويقعععر هعععذا المبعععدأ أن للمسعععاهمين

وفقعععا  يلهعععا وذلعععك معروفعععة وقابلعععة للقسعععمة فعععي الشعععركة، الحعععق فعععي المحافظعععة علعععى حصصعععهم فعععي الشعععركة أو تحو

 لألنظمة السائدة ووفقا  لعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي.

ويعععتم ضعععمان العدالعععة والمسعععاواة أيضععععا  لكافعععة المسعععاهمين فعععي ملكيعععة الشععععركة وفعععي إدارتهعععا وتشعععغيلها، بمعععن فععععيهم 

 وجميع األطراف ذات العالقة.  شركاء العمل والعمالء والموردين والدائنين

 قبول المساءلة : -3

تتطلعععب حوكمعععة الشعععركة أن يكعععون كافعععة األفعععراد مسعععئولين ععععن أعمعععالهم وتصعععرفاتهم أمعععام األشعععخاص العععذين قعععاموا 

بانتخعععابهم أو تعييعععنهم، كمعععا يتطلعععب معععنهم تبريعععر كافعععة التصعععرفات التعععي قعععاموا بهعععا خعععالل الفتعععرة التعععي أمضعععوها فعععي 

 مناصبهم.

 مسئولية الشركة اإلجتماعية: -4

والمععععدراء والتنفيععععذيين والمععععوظفين أن يبععععذلوا قصععععارى جهععععدهم لضععععمان بقععععاء مععععن واجععععب أعضععععاء مجلععععس اإلدارة 

الشعععركة واسعععتدامتها لفتعععرة طويلعععة. وتتضعععمن مسعععؤولية الشعععركة كافعععة أنعععواع العالقعععات التعععي تعععربط الشعععركة بعععالمجتمع 

 الذي تعمل من خالله.

رات عمعععل وتنويعععع ويشعععمل دالعععدور االجتمعععاعيد العععذي تقعععوم بعععه الشعععركة خلعععق فعععرص عمعععل وإثعععراء وتعععوفير مهعععا

وتعععععرويط التطعععععور معععععن خعععععالل التقنيعععععة ومسعععععتويات معيشعععععة متطعععععورة معععععن خعععععالل المبعععععادرات التعليميعععععة والثقافيعععععة 

 واإلجتماعية والبيئية.

ومععععن المهععععم أن يضععععع مسععععاهمو وأعضععععاء مجلععععس اإلدارة والمععععدراء والتنفيععععذيين والمععععوظفين سياسععععات وإجععععراءات 

دامة والنمعععو والتطعععور، ويعععتم تطبيعععق هعععذا النظعععام علعععى كافعععة مسعععتويات لتحديعععد نظعععام مسعععؤولية ومحاسعععبة قابعععل لإلسعععت

 الشركة.

 التعريفات:  المادة الثامنة

 يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة في هذها الالئحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم ينص سياق النص خالف ذلك.  (1)

 شركة أسمنت العربية. الشركة :

الئحة حوكمة الشركات المساهمة مدرجة في السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية الئحة حوكمة الشركات : 

 هـ.16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8بموجب القرار رقم )

 هـ.28/1/1437( وتاريخ 3:  النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/نظـام الشركات 

 : وزارة التجارة واالستثمار.الوزارة 

 الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.: الضوابط 

هـ واألنظمة واللوائح 2/6/1424وتاريخ  30الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام السوق المالية:  نظام السوق المالية

 والتعليمات الصادرة بشأنه.
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 30لتي تم تأسيسها بموجب نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/الهيئة ا هيئة السوق المالية :

تعمل هيئة السوق المالية على تنظيم وتطوير سوق المال السعودي ، وتصدر القواعد واألنظمة  ،هـ2/6/1424وتاريخ 

 الرامية إلى تنفيذ شروط  نظام السوق المالية من أجل خلق بيئة إستثمارية مناسبة.

 موقع ) تداول ( اإللكتروني على شبكة اإلنترنت. موقع السوق :

 مركز إيداع األوراق التابع لتداول. مركز اإليداع :

 قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. قواعد التسجيل واإلدراج :

 السوق المالية السعودية. السوق :

هـ 21/7/1438النظام الصادر بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية السابعة بتاريخ  النظام األساسي للشركة :

 م16/7/2017هـ الموافق 22/10/1438م والمعتمد من وزارة التجارة واالستثمار بتاريخ 18/4/2017الموافق 

الشركات ونظام الشركة األساس التي ُتشكل من مساهمي الشركة بموجب احكام نظام الجمعية التي  : جميعة المساهمين

المالية السعودية دتداولد والمالكين ألسهم في الشركة، حيث   في سجالت هيئة السوق  المقيدونتضم جميع المساهمين و

  يمارس المساهمون حقوقهم في إجتماع الجمعية العامة.

ية، والذي يتضمن أسماء المساهمين سجل المساهمين الذي يعده ويحفظه مركز إيداع األوراق المالسجل المساهمين : 

 وجنسياتهم وأماكن إقامتهم وأرقام األسهم، وتقيد فيه جميع التصرفات التي ترد على األسهم الصادرة عن الشركة.

المساهمون المقيدون في سجل المساهمين في نهاية انعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على  المساهمون المقيدون :

زيادة رأس مال الشركة وإصدار األسهم الجديدة الممثلة لها، أو في نهاية يوم استحقاق األرباح المحدد من قبل الجمعية 

 .العامة العادية او مجلس اإلدارة بالنسبة لتوزيع األرباح

 عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا  في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.العضو التنفيذي : 

 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا  إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.العضو غير التنفيذي : 

نفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عضو مجلس إدارة غير تالعضو المستقل : 

 ( من هذه الالئحة.39عوارض االستقالل المنصوص عليها في المادة )

مجلس إدارة شركة أسمنت العربية المسئول عن توجية ومراقبة الشركة لتحقيق وخدمة مصالح المساهمين بشكل  المجلس :

 منصف وعادل.

 .المنبثقة عن مجلس اإلدارةاللجان  اإلدارة : لجان مجلس

 رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت العربية. الرئيس :

 عضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل المساهمين في الجمعية العامة للمساهمين في كل دورة.أ : األعضاء

إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح بهم هم األشخاص المنوط اإلدارة التنفيذية في شركة أسمنت العربية  اإلدارة :

 .ومن في حكمهمالتشغيل ، نائب الرئيس للمالية ورئيس عمليات التنفيذي الرئيسالقرارات االستراتيجية وتنفيذها ك

 األقارب أو صلة القرابة : 
 الباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا. -

 األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا. -

 واالخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم.اإلخوة  -

ة أو ذات مسئلوية شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة تهدف إلى السيطرة على شركات مساهمالشركة القابضة : 

 محدودة تدعى الشركات التابعة، وذلك بامتالك أكثر من رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها.

 أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة. :الشخص 

 أي طرف ذي صلة وله عالقة بالشركة داخليا  أو خارجيا . أصحاب الشأن والعالقة :

يقصد بذلك األعضاء والمسئولين التنفيذيين وأي مساهم رئيسي للشركة أو أي جهة  الشخص المرتبط بصلة بالشركة :

 ء األشخاص الذين ينطبق عليهم هذا التعريف. لها عالقة بأي من هؤال

 األطراف ذوو العالقة : 
 كبار المساهمين في الشركة. -أ 

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. -ب 

 كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقارهبم. -ج 

 المساهمين في الشركة. أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار -د 

 المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم. –من غير الشركات  –المنشآت  -ه 

 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا  فيها. -و 

ين أو أقاربهم عضوا  في مجلس إدارتها أو من كبار الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي -ز 

 التنفيذيين فيها.

%( أو أكثر، 5)شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته  -ح 

 مع مراعاة ما ورد في الفقرة )د( من هذا التعريف.
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دارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو الشركات التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإل -ط 

 التوجيه.

 .أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها -ي 

 الشركات القابضة أو التابعة للشركة. -ك 

النصائح والتوجيهات التي تقدَّم بشكل مهني من شخص مرخص له ويستثنى من الفقرتين )ط( و )ي( من هذا التعريف 

 في ذلك.

 فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.المجموعة :        

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرا  عليه تابع :        

 أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.من قبل شخص ثالث.وفي 

 والمجتمع.كل من له مصلحة مع الشركة، كالعاملين، والدائنين، والعمالء، والموّردين، أصحاب المصالح : 

إظهار جميع المعلومات الالزمة عن الشركة، والتي تهم األطراف ذات الصلة والمجتمع االسثناري، وجعلها في  اإلفصاح :

لمبنية على معلومات صحيحة اول تلك األطراف في الوقت المناسب وبعدل، بحيث يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة امتن

ودقيقة، ومنها اإلعالن عن النتائط المالية وإيضاحاتها بصورة جلية ليس فيها لبس أو غموض أو إخفاء للحقائق وبما يتفق مع 

 المعايير والسياسات المالمحاسبية المعتمدة.

المستثمرون الحاليون في الشركة من المساهمين، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد إضافة إلى  المجتمع االستثماري :

 المستثمرين المحتملين في الشركة.

وأي أحداث  التنظيمية واإلحصائيةواالستثمارية وللجهات ذات الصلة عن المعلومات المالية التام المعلن اإلفصاح  الشفافية :

 .وفق الضوابط النظاميةتتمكن تلك الجهات من اإلطالع على سير أعمال الشركة واستثماراتها بحيث  ،جوهرية

 %( أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.5كل من يملك ما نسبته )كبار المساهمين : 

 المساهمون الذي يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة، حيث ال يستطيعون التأثير عليها. مساهمو األقلية :

هي الطرق واألساليب التي يتبناها مجلس اإلدارة وإدارة أسمنت العربية وموظفيها للتأكد من تحقيق اهداف  الرقابة الداخلية :

وع الغش واكتشاف األخطاء فور وقوعها ودقة أسمنت العربية بصورة معقولة مع ضمان حماية األصول والحد من وق

السجالت المحاسبية واكتمالها وكفاءة األحداث والظروف التي تتأثر بها الشركة واستخدام الموارد بكفاءة اقتصادية وتأكيد 

 اإللتزام باألنظمة والقوانين واللوائح واإلجراءات والتعليمات. 

 %  من األصوات الحاضرة في اإلجتماع. 100على أساس  يكون:  التصويت باإلجماع / األغلبية المطلقة

 % من أصوات الحاضرين.   50يكون على أساس أكثر من :  التصويت باألغلبية

 ضور خالل إجتماع الجمعية العامة.هي أكبر نسبة تصويت على أي قرار من الح األغلبية المطلقة :

اإلدارة يمعععنح كعععل مسعععاهم قعععدرة تصعععويتية بععععدد األسعععهم أسعععلوب تصعععويت الختيعععار أعضعععاء مجلعععس التصوووويت التراكموووي : 

التعععي يملكهعععا؛ بحيعععث يحعععق لعععه التصعععويت بهعععا لمرشعععح واحعععد أو تقسعععيمها بعععين معععن يختعععارهم معععن المرشعععحين دون تكعععرار 

 لهذه األصوات.

القعععدرة علعععى التعععأثير فعععي أفععععال أو قعععرارات شعععخص آخعععر، بشعععكل مباشعععر أو غيعععر مباشعععر، منفعععردا  أو حصوووة السووويطرة : 

التصعععويت فعععي شعععركة. )ب( حعععق % أو أكثعععر معععن حقعععوق 30مجتمععععا  معععع قريعععب أو تعععابع، معععن خعععالل : )أ( امعععتالك نسعععبة 

 % أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.30تعيين 

العععذين يتخعععذون القعععرارات االسعععتراتيجية للشعععخص.ويُعد مجلعععس إدارة الشعععركة مجموععععة معععن األفعععراد الجهووواز اإلداري : 

 الجهاز اإلداري لها.

المبعععالغ والبعععدالت واألربعععاح ومعععا فعععي حكمهعععا، والمكافعععآت الدوريعععة أو السعععنوية المرتبطعععة بعععاألداء، والخطعععط  المكافوووآت : 

ناء النفقعععات والمصعععاريف الفعليعععة المعقولعععة التحفيزيعععة قصعععيرة األجعععل أو طويلعععة األجعععل، وأي مزايعععا عينيعععة أخعععرى، باسعععتث

 التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.

 يوم عمل في المملكة طبقأ أليام العمل الرسمية لدى هيئة السوق المالية. يوم :

 أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال. يوم تقويمي :

المصعععطلحات التعععي لعععم يعععرد بشعععأنها تعريعععف فعععي هعععذه الوثيقعععة سعععيكون لهعععا نفعععس المعنعععى العععوارد فعععي الئحعععة حوكمعععة   (2)

الشعععركات الصعععادرة ععععن هيئعععة السعععوق الماليعععة، أو فعععي قائمعععة المصعععطلحات المسعععتخدمة فعععي لعععوائح هيئعععة السعععوق الماليعععة 

 وقاعدها، ما لم يقض سياق النص خالف ذلك.
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 الباب الثاني

 المساهمين والجمعية العامةحقوق 

 

  للمساهمين المعاملة العادلة:  التاسعةالمادة 

يلتزم مجلس إدارة شركة أسمنت العربية بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم، كما تلتزم اإلدارة 

 األسهم، وبعدم حجب اي حق عنهم.التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة 

 : الحقوق المرتبطة باألسهم العاشرةالمادة 

  تثبت للمساهم الحقوق المرتبطة بالسهم، وبخاصة ما يلي :

 الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا  أو بإصدار أسهم. -1

 الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية. -2

 جمعيات المساهمين العامة او الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتضويت على قراراتها.حضور  -3

 التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. -4

لشركة االستفسار وطلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط ا -5

واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية 

 ولوائحهما التنفيذية.

 مراقبة اداء الشركة واعمال مجلس اإلدارة. -6

جمعيات المساهمين العامة مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات  -7

 والخاصة وفق الشروط والقيوط الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس.

إذا  –أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة دون مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية غير العادية العمل بحق األولوية  -8

 عين بعد المائة من نظام الشركات.بة األروفقا  للماد –نص على ذلك نظام الشركة األساس 

 تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة. -9

 طلب اإلطالع على ىنسخة من عقد التأسيس ونظامها األساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها اإللكتروني -10

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم. -11

 لحقوقهم وحصولهم على المعلومات : تسهيل ممارسة المساهمين الحادية عشرةالمادة 

تلتزم شركة أسمنت العربية بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسه  -1

 ، وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة.حقوقه على أكمل وجه وعلى قدم المساواة دون تمييز

وفي المواعيد المحددة من خالل القنوات اإلعالمية تلتزم شركة أسمنت العربية بتحديث جميع المعلومات بطريقة منتظمة  -2

 .والنظام اللي لألسهم ) تداول ( وموقع أسمنت العربية على االنترنت

بالقدر الذي ال يعرض  باإلجابة على أسئلة واستفسارات مساهميها كفة دون تمييز بينهمتلتزم شركة أسمنت العربية  -3

 مصلحة الشركة للضرر.

 لمتعلقة باجتماع الجمعية العامةحقوق المساهمين ا:  عشرة الثانيةالمادة 

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقا  لألوضاع والظروف المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية  -1

 ونظام الشركة األساس.

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة في المكان  -2

واليوم والساعة المعينة في إعالن الدعوة للجمعية، ولمجلس اإلدارة دعوة جمعية عادية أخرى لالجتماع كلما رأى ذلك 

 ضروريا . 

وة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا عدتنعقد الجمعية العامة ب -3

 طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته 

لم يدُعها مجلس اإلدارة  %( على األقل من رأس مال الشركة، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا5) -4

 خالل ثالثين يوما  من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرة أيام على األقل، وتنشر الدعوة في تم ي -5

الموقع االلكتروني للسوق والموقع االلكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز 

باإلضافة دعوة إلى المساهمين في الموعد المذكور بخطابات مسجلة، ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الالشركة الرئيس، 

 إلى ذلك يجوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

موعد انعقاد يجب أن يكون بين تاريخ تقديم طلب موافقة الهيئة على الدعوة لعقد جمعية المساهمين وجدول أعماله، وبين  -6

 جمعية المساهمين مدة ال تقل عن عشرين يوما  تقويميا .

( 4نشععر اإلعععالن المشععار إليععه فععي الفقععرة )يجععوز للشععركة تعععديل جععدول أعمععال الجمعيععة العامععة خععالل الفتععرة مععا بععين  -7

 –ديل تعععع –، ويجعععب أن يكعععون بعععين تعععاريخ طلعععب موافقعععة الهيئعععة علعععى تععععديل بنعععد ) إضعععافة المعععادة الحاديعععة عشعععرةمعععن 

إلغععاء ( مععن بنعععود جععدول اجتمعععاع جمعيععة المسععاهمين سعععبق الموافقععة عليعععه مععن قبععل الهيئعععة وبععين موععععد انعقععاد جمعيعععة 
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 المساهمين مدة ال تقل عن خمسة أيام تقويمية.

الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في جدول اجتماعات الجمعية العامة.ويجوز عقد  تتيح أسمنت العربية لمساهميها -8

قراراتها بواسطة التقنية الحديثة، اعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت علي اجتم

وتحيطهم بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت من خالل إعالنات الدعوة وإرشادات التصويت 

 المدونة على بطاقة التصويت.

 –بتوفير خدمة التصويت اللي للمساهمين للتصويت على بنود اجتماعات الجمعيات العامة  تلتزم شركة أسمنت العربية -9

م 2017-3-23هـ الموافق 1438-6-24حسب قرار هيئة السوق المالية بتاريخ  –وإن لم يحضروا هذه االجتماعات 

 فقا  للضوابط التالية : وو

  ّبأصواتهم، سواء  قبل أو خالل اجتماع الجمعية العامة دون الحاجة دالء ن التصويت اللي المساهمين من اإلأن يمك

 إلى تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنهم.

  أن يُفتح باب التصويت اللي على بنود جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة بعد تاريخ نشر الدعوة الخاصة

لي عن ثالثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية، ويتوقف التصويت اللي باالجتماع على أال تقل فترة إتاحة التصويت ال

 على أي بند من اجتماع الجمعية العامة عند انتهاء مناقشة ذلك البند والتصويت عليه في تلك الجمعية.

 .ال تنطبق هذه األحكام على مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة من غير المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة 

 ب على مجلس اإلدارة في حال استخدام وسائل التقنية الحديثة في الجمعية العامة وضع الضوابط والقيود للتاكد من يج

 هوية المساهم الذي يصوت آليا ، والتأكد من أحقية كل مساهم في التصويت على أي من بنود االجتماع.

 زم لصحة انعقاد اجتماع الجمعيات.يتم احتساب أصوات المساهمين الذين يصوتون آليا  ضمن النصاب الل 

على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن  إدارة شركة أسمنت العربيةيعمل مجلس  -10

اختيار المكان والوقت المالئمين، بحيث يتم عقد الجمعية العامة في الفترة المسائية كما تقضي بذلك التعليمات، وكذلك  ذلك

 مهور على الحضور.حث الج

المساهمين الراغبين في الحضور في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد التحقق من تسجيل بيانات  يتم -11

الجمعية، وللشركة تطبيق نظام الجمعيات االلكترونية التي تنظمها الجهات المختصة، وذلك وفقا  للمادة السادسة والثالثون 

 للشركة.من النظام األساس 

عند إعداد جدول الجمعية العامة أن يأخذ في اإلعتبار الموضوعات التي يرغب  أسمنت العربية مجلس إدارة يلتزم -12

%( على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر 5المساهمون في إدراجها.ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة )

 إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

يلتزم مجلس اإلدارة بإفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم  -13

الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريا  تحت بندر واحد، وعدم وضع األعمال والعقود التي يكون ألعضاء مجلس 

 ؛ لغرض الحصول على تصويت المساهمين على البند ككل. اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد

عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة  –من خالل الموقع االلكتروني للشركة والموقع االلكتروني للسوق يتاح للمساهمين  -14

راجع الحسابات الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة وم –

من اتخاذ قرار مدروس بشأنها، وعلى الشركة تحديث تلك والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة؛ وذلك لتمكينهم 

 المعلومات في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.

مجلس اإلدارة من بين  للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبهيرأس اجتماعات الجمعيات العامة  -15

 في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. لذلكأعضائه 

يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالية والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة،  -16

احاطتهم علما  بالقواعد التي وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو استخدام حق التصويت.ويجب 

 تحكم عمل تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.

للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس  -17

 ركة للضرر.ومراجع الحسابات.ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي ال يعّرض مصلحة الشاإلدارة 

يتم تمكين المساهمين من اإلطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة، ويتعين على الشركة تزويد الهيئة بنسخة منه خالل  -18

 عشرة أيام من تاريخ عقد الجمعية.

 انتهائها.ئط الجمعية العامة فور ابنت –وفقا  للضوابط التي تحددها الهيئة  –يتم اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق  -19

 التواصل مع المساهمينعشرة :  الثالثةالمادة 

يضمن مجلس إدارة شركة أسمنت العربية تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنيا  على الفهم المشترك  -1

 لألهداف االستراتيجية للشركة ومصالحها.

إطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء يعمل رئيس مجلس إدارة أسمنت العربية والرئيس التنفيذي للشركة على  -2

 المساهمين ومناقشاتهم.
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ال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا  في  -3

ختصاصاتها أو في الحدود مجلس إدارتها أو من اإلدارة التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية وفقا  ال

 واألوضاع التي يجيزها مجلس اإلدارة.

 حقوق المساهمين في أرباح األسهم:  عشرة الرابعةالمادة 

 : توزيع األرباحسياسة  -أ 

 :التي  الوجه على السنوية الصافية الشركة أرباح توزع

 هعذا وقعف العامة العاديعة الجمعية تقرر أن ويجوز للشركة النظامي االحتياطي لتكوين األرباح صافي من ( %10يجنب ) -1

 .المدفوع المال رأس % ( من30)  المذكور االحتياطي بلغ متى التجنيب

 اتفعاقي لتكعوين احتيعاطي األربعاح صعافي نسبة معينعة معن تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح على بناء العادية العامة للجمعية -2

 يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية . 

 أربعاح يكفعل توزيعع أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية -3

 مؤسسعات إلنشعاء األربعاح مبعالغ صعافي معن تقتطعع أن كعذلك المعذكورة وللجمعيعة .المسعاهمين علعى اإلمكعان قعدر ثابتعة

 .المؤسسات هذه من قائما يكون ما لمعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية

، كمعا يجعوز للجمعيعة العامعة العاديعة أن تقعرر توزيعع أربعاح علعى  المسعاهمين أرباحعا  علعى ذلعك بععد البعاقي معن يعوزع -4

المساهمين من رصيد األرباح المبقاة ، كما يجوز للشعركة توزيعع أربعاح مرحليعة بشعكل نصعف سعنوي أو ربعع سعنوي بنعاء 

 على توصية من مجلس اإلدارة. 

 :   المرحليةاألرباح  - ب

 يجوز لشركة أسمنت العربية أن توزع أرباحها المرحلية على ضوء النتائط المالية وفقا  لما يلي :

 أرباح ربع سنوية -أرباح نصف سنوية                                   -

 وذلك وفقا  للضوابط واإلرشادات التالية :

 أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد كل سنة.أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع  -1

 أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة. -2

 أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها. -3

، بععد خصعم أن يتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا  لخر قوائم مالية مراجعة كافية لتغطية األرباح المقترح توزيعها -4

 ما تم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

يَُضِمن مجلس إدارة شركة أسمنت العربية تقريره السنوي المقعدم للجمعيعة العامعة للشعركة نسعب األربعاح التعي توزيعهعا علعى  -5

اح المقتععرح توزيعهععا فععي نهايععة السععنة الماليععة المسععاهمين خععالل الفتععرات المختلفععة مععن السععنة الماليععة إضععافة ألععى نسععبة األربعع

 وإجمالي هذه األرباح.

يتم قيد توزيع األرباح على حساب األرباح المبقاة المتراكمة من السنوات السابقة أو االحتياطيعات االتفاقيعة أو كليهمعا، وعلعى  -6

ة المتععوفرة لععدى الشععركة، وعلععى الشععركة أن تراعععي التسلسععل واالنتظععام فععي كيفيععة ونسععب توزيععع حسععب اإلمكانيععات والسععيول

 مجلس اإلدارة اإلفصاح واإلعالن عن نسب األرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.

تلتزم شركة أسعمنت العربيعة عنعد اتخعاذ قعرارا توزيعع األربعاح المرحليعة باإلفصعاح واإلععالن ععن ذلعك فعورا  وتزويعد الهيئعة  -7

 ور صدوره.بنسخة منه ف

  :األرباح  استحقاق - ج

 تعاريخ االسعتحقاق القعرار ، ويبعين الشعأن هعذا فعي الصعادر العامعة الجمعيعة لقعرار وفقعا   ربعاحاأل فعي حصعته المسعاهم يستحق

 .لالستحقاق المحدد نهاية اليوم في المساهمين سجالت في المسجلين سهماأل لمالكي رباحاأل أحقية وتكون التوزيع وتاريخ

يومعا  معن  15مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شان توزيعع األربعاح علعى المسعاهمين المقيعدين خعالل ويجب على 

 تاريخ استحقاق هذه األرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظعام الشعركات الخاصعة بالشعركات مع مراعاة ما ورد في الباب السابع من الضوابط واإل

 المساهمة المدرجة.

 الحسابات مراجعة مهمة إسناد:  عشرةالخامسة المادة 

 تقريعر إلععداد والخبعرة والتأهيعل؛ والكفعاءة باالسعتقالل يتمتعع مراجعع إلعى السعنوية حسعاباتها مراجععة مهمعة الشعركة تسعند

 ععن وعدالعة بوضعوح تّعبعر للشعركة الماليعة كانعت القعوائم إذا فيعه معا يبعيّن والمسعاهمين اإلدارة لمجلعس ومسعتقل موضعوعي

 .النواحي الجوهرية في وأدائها للشركة المالي المركز

 الحسابات مراجع المادة السادسة عشرة : تعيين

 :يلي مراعاة ما مع اإلدارة، مجلس ترشيح على بناء   الشركة حسابات مراجع العادية العامة الجمعية تعين
 .المراجعة لجنة من توصية على بناء   ترشيحه يكون أن .1
 .المختصة الجهة من المقررة الشروط يستوفي وأن له مرخصا   يكون أن .2
 .الشركة مصالح مع مصالحه تتعارض أال .3
 .اثنين مراجعين عن المرشحين عدد يقل أال .4
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 الحسابات مراجع واجبات  :السابعة عشرة  المادة

 :الحسابات مراجع على يجب

 .للشركة واألمانة العناية واجبي بذل .1

 .التي يطرحها للشبهة المثيرة المسائل بشأن المناسب اإلجراء اإلدارة مجلس اتخاذ عدم حال في الهيئة إبال  .2

 الضرر تعويض عن عمله ويكون مسؤوال   المجلس ييسر لم إذا العادية العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من يطلب أن .3

 واشتركوا المراجعون تعدد وإذا عمله ، أداء في منه  التي تقع األخطاء بسبب الغير أو المساهمين أو الشركة يصيب الذي

 .مسؤولين بالتضامن كانوا الخطأ، في

 الجمعيات في التصويت  :عشرة الثامنة  المادة

التصعويت التراكمعي فعي انتخعاب مجلعس االدارة، وال  لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ، ويجعب اسعتخدام

يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصويت علعى قعرارات الجمعيعة التعي تتعلعق بعإبراء ذمعتهم ععن معدة إدارتهعم أو 

التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم، وفي كل األحعوال ال يجعوز ألي عضعو معن أعضعاء المجلعس المشعاركة فعي 

 لتصويت على قرارات تتعلق به.ا

 :  الجمعية العامة غير العادية عشرة التاسعةالمادة 

 بما يلي :  العادية غير العامة تختص الجمعية 

( الثامنة والثمانون معن 88بإستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاما  وفقا  ألحكام المادة ) تعديل نظام الشركة األساس -1

 نظام الشركات.

 زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوئحه التنفيذية. -2

و إذا ُمنيت بخسائر مالية وفق األوضاع المقررة في نظعام أرأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة  ضتخفي -3

 الشركات ولوائحه التنفيذية.

 التي تحددها الجمعية.تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ويخصص لألغراض  -4

 النظر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل انتهاء مدتها ألي سبب أو دمط الشركة في شركة أو منشأة أخرى. -5

 الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. -6

ازة إلعى عاديعة، وفقعا  إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممت -7

 للضوابط واإلجراءات الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلعى أسعهم، بويعان الحعد األقصعى لععدد األسعهم التعي يجعوز إصعدارها  -8

 و الصكوك.أمقابل تلك االدوات 

عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشعركة والشعركات التابععة أو بعضعها أو أي تخصيص األسهم المصدرة  -9

 من ذلك.

 لغيعر األولويعة إعطعاء أو نقديعة حصعص المعال مقابعل رأس بزيعادة االكتتعاب فعي للمسعاهمين األولويعة بحعق العمعل وقعف -10

 .لمصلحة الشركة مناسبة تراها التي الحاالت في المساهمين

ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامعة العاديعة، علعى أن تصعدر تلعك 

 العامة العادية المحددة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.القرارات وفقا  لشروط إصدار قرارات الجمعية 

 العادية غير العامة الجمعية اجتماع نصاب  :العشرونالمادة 

ال يكون إجتماع الجمعية العامعة غيرالعاديعة صعحيحا  إال إذا حضعره مسعاهمون يمثلعون نصعف رأس المعال ،  فعإذا لعم يتعوفر 

النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشعرط أن 

لعقعد االجتمععاع األول معا يفيعد اإلعععالن ععن عقعد هععذا اإلجتمعاع.وفي جميعع األحععوال يكعون االجتمعاع الثععاني تتضعمن العدعوة 

 صحيحا  إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

ليهعا فعي وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلعى اجتمعاع ثالعث ينعقعد باألوضعاع المنصعوص ع

( الخامسة والثالثون من النظام األساسي للشركة، ويكون االجتماع الثالث صعحيحا  أيعا  كعان ععدد األسعهم الممثلعة 35المادة )

 فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

 العادية العامة الجمعيةالمادة الحادية والعشرون : 

 وبخاصة ما يلي :الشركة،  شؤونالجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع ما تختص به عدا 

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم. -1

الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب، وذلعك  -2

 ه التنفيذية.وفق أحكام نظام الشركات ولوائح

الترخيص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه مافسة الشركة، او أن ينافس الشركة في أحد فروع النشعاط  -3

 الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام نظانم الشركات ولوائحه التنفيذية.
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األخرى ذات العالقة ونظام الشركة  مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة -4

لتلك األحكام او إسعاءتهم تعدبير أمعور الشعركة، وتحديعد المسعؤولية المترتبعة  األساس، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم

 على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبا  في هذا الشأن وفقا  لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

 ولوائحه التنفيذية والنظام األساسي للشركة.نظام الشركات تشكيل لجنة المراجعة وفقا  ألحكام  -5

 الموافقة على القوائم المالية للشركة. -6

 الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة. -7

 البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية. -8

 وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم،  -9

يُخطرهعا  –النظر في المخالفات واالخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهعم لمهعامهم، وفعي أي صععوبات  -10

وغيرهعا من االطالع على الدفاتر والسعجالت دارة الشركة لهم إتتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو  –بها مراجعو حسابات الشركة 

  ثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسبا  في هذا الشأن.من الو

توزيعع معا جعاوز منعه %( من رأس مال الشركة المعدفوع، وتقريعر 30وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ ) -11

 فيها أرباحا  صافية.هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة 

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصعه لغعرض مععين، علعى أن يكعون اسعتخدام هعذا االحتيعاطي بنعاء   -12

 على اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع على الشركة او المساهمين.

 االحتياطي االتفاقي، والتصرف فيها.للشركة، بخالف االحتياطي النظامي وتكوين احتياطات أخرى  -13

اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسعات اجتماعيعة لععاملي الشعركة أو لمعاونعة معا يكعون قائمعا  معن هعذه  -14

 المؤسسات، وفقا  لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.

%( من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة ام عدة صفقات خالل اثنى عشر شعهرا  معن 50الموافقة على بيع أكثر من ) -15

بيع، وفي حال تضعمن بيعع تلعك األصعول معا يعدخل ضعمن اختصاصعات الجمعيعة العامعة غيعر العاديعة، فيجعب تاريخ أول صفقة 

 .الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك

 العادية العامة الجمعية اجتماع نصاب  :الثانية والعشرونالمادة 

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل ، وإذا لم يتوفر 

المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة 

 تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن عقد هذا اإلجتماع.

 وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا  أيا  كان عدد األسهم الممثلة فيه.

 الجمعيات قرارات الثالثة والعشرون :المادة 

 االجتماع. في الممثلة لألسهم باألغلبية الجمعية العامة العادية  في القرارات تصدر -أ 

المال  رأس بزيادة متعلقا   قرارا   كان اذا اال ، االجتماع في الممثلة االسهم ثلثي بأغلبية العادية غير العامة قرارات الجمعية تصدر -ب 

 يكون فال أخرى مع شركة باندماجها أو االساس نظامها في المحددة المدة انقضاء قبل بحلها أو الشركة مدة بإطالة أو تخفيضه أو

وعلى مجلس اإلدارة أن يشهر وفقا  ألحكام نظام الشركات  .االجتماع في الممثلة االسهم أرباع ثالثة بأغلبية صدر اذا اال صحيحا  

 .قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة األساسي

 جمعياتال في المناقشة :العشرونالرابعة والمادة 

 اإلدارة أعضاء مجلس إلى شأنها في األسئلة وتوجيه الجمعية ، أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة حق مساهم لكل

 الشعركة مصعلحة اليععرض العذي بالقدر المساهمين أسئلة عن الحسابات مراجع أو اإلدارة مجلس الحسابات ، ويجيب ومراجع

 .نافذا   الشأن هذا قرارها في وكان الجمعية إلى احتكم مقنع، غير سؤاله على الرد أن المساهم رأى وإذا للضرر، 

 المحاضر وإعداد الجمعيات : رئاسةوالعشرون الخامسةالمادة 

 بعين معن مجلعس اإلدارة ينتدبعه معن أو غيابعه عنعد نائبعه أو اإلدارة مجلعس رئعيس للمسعاهمين العامعة الجمعيعات اجتماعات يرأس

 .ونائبه اإلدارة مجلس رئيس غياب حال في لذلك أعضائه

 أو حيعازتهم باألصعالة فعي التي األسهم وعدد الممثلين أو الحاضرين المساهمين عدد يتضمن محضرا الجمعية بإجتماع ويحرر

 وافيعة وخالصعة خالفتهعاأو  عليهعا وافقعت التعي األصعوات وععدد اتخعذت التعي والقعرارات لهعا المقررة األصوات وعدد الوكالة

  .االجتماع في دارت التي للمناقشات

 .األصوات وجامع سرها وأمين الجمعية رئيس يوقعه خاص سجل اجتماع في كل عقب منتظمة بصفة المحاضر وتدون

 العامة في حضور الجميعات: إجراءات التوكيل  والعشرون السادسةالمادة 

مين فعي توكيعل شعخص طبيععي آخعر، سعواء كعان هعذا الشعخص معن بعين المسعاهتوكيل خطي يحق للمساهم في الشركة بموجب  -أ 

الشركة أم من غيرهم على أال يكون عضوا  فعي مجلعس إدارتهعا أو موظفعا  لعديها، لحضعور اجتمعاع الجمعيعة العامعة والتصعويت 

أن يتضعمن التوكيعل البيانعات  على بنود جدول أعمالها نيابة عنه، وذلك طبقا  لصيغة التوكيل المرفقة بالعدعوة لالجتمعاع، ويجعب

 التالية :
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شخصا  طبيعيا ، أو اسم المساهم وفقا  لما هو مدون في سجله التجاري أو ما في حكمعه، اسم المساهم الموكل رباعيا  إذا كان  -1

 إذا كان شخصا  اعتباريا .

 اسم الشركة وفقا  لما هو مدون في سجلها التجاري. -2

 شخصا  طبيعيا ، أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصا  اعتباريا  أو من في حكمه. رقم الهوية إذا كان المساهم الموكل -3

 اسم الوكيل رباعيا  ورقم هويته. -4

 اسم موقع التوكيل وصفته، على أن ترفق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع التوكيل وكيال  شرعيا . -5

 تاريخ تحرير التوكيل، ومدة سريانه. -6

 راد التوكيل للحضور فيها.نوع الجمعية الم -7

بموجب الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للمساهم توكيل شخص آخعر سعواء أكعان هعذا الشعخص مع مراعاة المعلومات المطلوبة  -ب 

لديها، لحضور اجتماععات الجمعيعة من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على أال يكون عضوا  في مجلس إدارتها أو موظفا  

عنععه بموجعب وكالععة شعرعية أو نظاميعة، علععى أن تعنص صععراحة علعى حعق الوكيععل فعي حضععور الجمعيعات العامععة العامعة نيابعة 

 للشركة والتصويت على بنود أعمالها.

طبيعيا  سعوديا  او مقيما  في المملكة أو شخصا  اعتباريا  مؤسسا  فعي المملكعة مصعادقة توقيععه يجب على المساهم إذا كان شخصا   -ج 

 ل الصادر عنه من احدى الجهات التالية :الوارد في التوكي

 الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا  ألحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. -1

إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكعون للموكعل حسعاب لعدى البنعك أو الشعخص  -2

 بالتصديق.المرخص له الذي يقوم 

 كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق. -3

يجوز للمساهم إذا كان شخصا  اعتباريا  مؤسسعا  خعارج المملكعو إرسعال كتعاب موجعه إلعى الشعركة ومصعادق عليعه معن المراجعع  -د 

ه ممثليععه العذين يحععق لهععم الدبلوماسعية وسععفارة المملكعة فععي البلعد المؤسععس فيهعا، ووزارة الخارجيععة السعععودية، علعى أن يحععدد فيع

الجمعيات العامة للشركة نيابة عنه، على أن يتم إرسال هذا الخطاب إلى الشركة خالل الثالثة أشعهر األولعى  حضور اجتماعات

الشعركة للسنة المالية أو خالل مدة شعهر معن تعاريخ تملكعه لألسعهم فعي الشعركة.ويعد هعذا الخطعاب تعوكيال  رسعميا  يجيعز لممثلعي 

اععات الجمعيعة العامعة التعي تعقعدها خعالل سعنة معن تعاريخ التفعويض، واسعتثناء  معن ذلعك يجعوز للمسعتثمر األجنبعي حضور اجتم

المؤهل مصادقة الكتاب المشار إليه في هعذه الفقعرة معن الشعخص المعرخص لعه الُمقعيَّم العذي يتعامعل مععه وفقعا  للقواععد المنظمعة 

 في األوراق المالية المدرجة.الستثمار المؤسسات المالية واألجنبية المؤهلة 

يجعوز للمسععاهم إذا كععان شخصععا  طبيعيععا  غيععر مقعيم فععي المملكععة إرسععال كتععاب موجععه إلعى الشععركة ومصععادق عليععه مععن المراجععع  -ه 

الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه، على أن يحدد فيه وكيله الذي يحعق لعه حضعور اجتماععات الجمعيعات العامعة 

 .في حضور الجمعيات العامة( من إجراءات التوكيل ط( ، )ح( ، )زه وفقا  ألحكام الفقرات )نيابة عن

يجعوز لوكيعل واحعد تمثيلهعا لحضعور االجتمعاع والتصعويت يجوز أن يحدد نظام الشركة األساس حعدا  أقصعى لععدد األسعهم التعي  -و 

جاز للوكيل الواحد قبعول أكثعر معن توكيعل معن مسعاهمي نيابة عن حملتها.وإذا خلى نظام الشركة األساس من من مثل هذا القيد، 

الشركة وحضور االجتماع والتصويت نيابة عنهم مهما بلعغ ععدد األسعهم التعي يمثلهعا فعي االجتمعاع، ويسعتثنى معن ذلعك التوكيعل 

 الصادر عن مساهم واحد إذا كان يملك منفردا  عدد من األسهم يفوق الحد األقصى المحدد في النظام األساس.

في حضور الجمعيات العامة وما لم ينص التوكيل علعى غيعر ذلعك، يكعون التوكيعل ع مراعاة الفقرة )ب( من إجراءات التوكيل م -ز 

إذا تم تاجيل االجتمعاع إلعى اجتمعاع الجتماع الجمعية العامة او الخاصة التالي لصدوره، على أن يعتبر التوكيل ساريا  وصحيحا  

 لنصاب الالزم لعقد االجتماع الصادر بشأنه التوكيل.ثان أو اجتماع ثالث لعدم توافر ا

 توكيل شخص آخر في أي من الحاالت التالية : –إذا كان شخصا  طبيعيا   -ال يجوز للمساهم  -ح 

 حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة نيابة عنه عبر وسائل التقنية الحديثة. -1

كعان المسعاهم يعتعزم حضعور االجتمعاع شخصعيا  عبعر وسعائل حضور اجتماع الجمعية العامعة للشعركة نيابعة عنعه فعي حعال  -2

 التقنية الحديثة في الوقت نفسه.

تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلعى الوكيعل غبعراز على المساهم أو وكيله  -ط 

 أصل التوكيل قبل انعقاد الدمعية.

فعي حضعور الجمعيعات وتعتبعر الغية.وللشعركة قبعول التعوكيالت التعي ال يعتم  إلجراءات التوكيعليتم استبعاد التوكيالت المخالفة  -ي 

تزويدها بها ضمن الفترة المحددة فعي الفقعرة )ط( إذا تعم تزويعد الشعركة بهعا قبعل االنتهعاء معن إجعراءات تسعجيل المسعاهمين فعي 

 الجمعيات العامة. 
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 الباب الثالث

 مجلس اإلدارة

 

 سياسات العضوية في مجلس اإلدارةوالعشرون :  السابعةالمادة 

ويختعار المسعاهمون فعي الجمعيعة العامعة أعضعاء .( منهم على األقل أعضعاء مسعتقلون3( أعضاء )9يتكون مجلس اإلدارة من )

المحعددة أدنعاه المجلس من بين المتقعدمين المشعهود لهعم باالسعتقامة والخبعرة فعي مجعال أعمعال الشعركة، وتتعوافر لعديهم المععايير 

( سعنوات وال يعتم تجديعدها تلقائيعا ، ويمثعل عضعو مجلعس 3ووفقا  لإلجراءات المعتمدة والنظاميعة. وتسعتمر دورة المجلعس لمعدة )

 اإلدارة كافة المساهمين ويلتزم بالحفاظ على مصالحهم.

ا وله في ذلك كافة الصالحيات الالزمعة، ويهيمن مجلس اإلدارة على سياسة الشركة واستراتيجيتها ويجتمع بانتظام لمتابعة أدائه

 ويساعده في ذلك لجان تنبثق منه وذات مهام وصالحيات محددة.

 العشرون : حق المساهم في الترشحو الثامنةالمادة 

 يحق لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقا  ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

 المطلوبة في عضو المجلس والمرشحالمعايير  ن :ووالعشر التاسعةالمادة 

االستقامة واإللتعزام بالسعلوكيات األخالقيعة والمهنيعة العاليعة ولعم يسعبق الحكعم عليعه بعاإلفالس أو باإلدانعة فعي جريمعة مخلعة  .1

 بالشرف أو األمانة، وأن يثبت لدى الجهات المختصة األهلية للعضوية بمجلس اإلدارة.

ز أن يكون المرشح خاضعا  لقرار صادر ضده من قبل هيئة السوق الماليعة أو معن قبعل أي سعلطة قضعائية أو رقابيعة ال يجو .2

 فيما يتعلق بانتهاك نظام الشركات أو نظام السوق المالية أو األنظمة األخرى المعمول بها.

بمععا فيهععا تمثيععل الشععركة فععي الزيععارات  االلتععزم بالمشععاركة بفاعليععة فععي إجتماعععات المجلععس وقبععول المهععام الموكولععة إليععه .3

 واإلجتماعات.

 اإللمام بالقوانين واألنظمة، وااللتزام بالئحة حوكمة الشركات. .4

تحقيق المزج بين المؤهالت والخبرات، التنوع في الفكر والمهارات القياديعة ، وامعتالك مهعارات التواصعل معع الخعرين ،  .5

 ات، ويفضل من يتمتع باإلستقاللية وفقا  لمعايير هيئة السوق المالية.القدرة على اإلنتقاد البناء واتخاذ القرار

خبرة مهنية متخصصة لدى بعض األعضاء في مجاالت محددة مما يساعد الشعركة علعى تقعدير وتقليعل المخعاطر وإدارتهعا  .6

 مثل المجاالت اإلستراتيجية ، المالية ، المحاسبية ، التدقيق، والموارد البشرية.

 ة مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد. ال يشغل عضوي .7

 العضوية في مجلس اإلدارة إجراءات:  الثالثونالمادة 

على الشركة نشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخعرى تحعددها  .1

 الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.الهيئة؛ وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في 

 يظل باب الترشح مفتوحا  مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن. . .2

يسععلم الراغبععون فععي الترشععيح لعضععوية المجلععس مسععتندات الترشععيح للعضععوية شععاملة خطععاب الترشععيح وبيععان المععؤهالت  .3

 والخبرات ألمين سر لجنة الترشيحات.

المعلومات والتأكد معن إسعتيفاء المرشعحين للشعروط النظاميعة ولمععايير العضعوية ، وتتأكعد تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة  .4

 من رغبة المرشحين في الترشيح للعضوية وتمثيل مصالح الشركة وكافة المساهمين بها.

هيئعة السعوق تدرس اللجنة المرشحين الذين حققوا المعايير والشروط ، وترفعع لمجلعس اإلدارة تقريعرا  ليقعوم بعدوره برفععه ل .5

 المالية ) وحدة الجمعيات العامة وعضوية مجالس اإلدارة ( أو تفويض اللجنة في ذلك.

تعلن الشركة في الموقع االلكتروني للسوق معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة النعقعاد  .6

رشحين ومعؤهالتهم ومهعاراتهم ووظعائفهم وعضعوياتهم الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفا  لخبرات الم

 السابقة والحالية.

 على الشركة توفير نسخة من معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في مركزها الرئيس وموقعها االلكتروني. .7

ر معن معرة يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسعهم أكثع .8

 واحدة.

تٌشكل الجمعية العامة لجنة لفرز األصوات ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشعحين لعضعوية مجلعس اإلدارة  .9

 الذين استوفوا الشروط والمعايير المعتمدة وأعلنت الشركة عن معلوماتهم في الموقع االلكتروني للسوق.

اء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ على الشركة إشعار هيئة السوق المالية بأسم .10

وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيعام عمعل معن  –أيهما أقرب  –بدء دورة مجلس اإلدارة أو تاريخ تعيينهم 

 تاريخ حدوث التغييرات.
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 المرشح عن حاالت تعارض المصالح : إفصاح الحادية والثالثونالمادة 

 وتشمل : –وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة  –يفصح المرشح للمجلس وللجمعية عن أي من حاالت تعارض المصالح 

وجود مصلحة مباشعرة أو غيعر مباشعرة فعي األعمعال والعقعود التعي تعتم لحسعاب الشعركة التعي يرغعب فعي الترشعح لمجلعس  .1

 إدارتها.

 في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. اشتراكه في عمل شأنه منافسة الشركة، أو منافستها .2

 المركز الشاغر في مجلس اإلدارة : الثانية والثالثونالمادة 
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلعس أن يععين عضعوا  مؤقتعا  فعي المركعز الشعاغر، علعى أن يكعون ممعن  .1

ك خععالل خمسععة أيععام عمععل مععن تععاريخ التعيععين، وأن تتععوافر فععيهم الخبععرة والكفايععة، ويجععب أن تبلععغ هيئععة السععوق الماليععة بععذل

 ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها

( 5إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن النصاب العالزم لصعحة اجتماعاتعه ) .2

بقية االعضاء دعوة للجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يومعا  النتخعاب الععدد العالزم معن خمسة أعضاء وجب على 

 األعضاء.

 : انتهاء عضوية مجلس اإلدارة الثالثة والثالثونالمادة 

 ومعع فعي المملكعة، سعارية تعليمعات أو نظعام ألي وفقعا   العضو لها صالحية بانتهاء أو مدته بانتهاء المجلس صالحية تنتهي .1

 بحعق إخعالل وذلعك دون بعضعهم أو االدارة مجلعس أعضعاء جميعع ععزل وقعت كعل فعي العاديعة العامعة للجمعيعة يجوز ذلك

 ولعضعو مناسعب وقعت غيعر فعي أو مقبعول غيعر لسعبب الععزل وقعع اذا بعالتعويض بالمطالبة الشركة تجاه المعزول العضو

 من االعتزال على يترتب عما قبل الشركة مسئوال   كان وإال مناسب وقت في ذلك يكون أن بشرط يعتزل أن االدارة مجلس

 .أضرار

إنهعاء عضعوية معن يتغيعب معن أعضعائه ععن حضعور ثالثعة  –بناء على توصية من مجلعس اإلدارة  -يجوز للجمعية العامة  .2

 اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فورا  مع عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق انتهاء  .3

 بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.

إذا اسعتقال عضعو مجلعس اإلدارة وكانعت لديعه ملحوظعات علعى اداء الشعركة، فعليعه تقعديم بيعان مكتعوب إلعى رئعيس مجلععس  .4

  اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة. 

 اإلدارة مجلس مسؤولية :  والثالثونالمادة الرابعة 

 صعون شعأنه معن معا الشعركة وكعل إدارة فعي والعوالء العنايعة واجبعي بعذل وعليعه المسعاهمين، جميعع اإلدارة مجلعس يمثعل .1

 .قيمتها وتعظيم وتنميتها مصالحها

 بععض ممارسعة أفعراد فعي أو جهعات أو لجانعا   فعوض وإن أعمالهعا ععن المسعؤولية الشعركة إدارة مجلعس ععاتق علعى تقعع  .2

 .المدة محدد غير عام أو تفويض إصدار اإلدارة لمجلس يجوز ال األحوال، جميع وفي .اختصاصاته

 اإلدارة لمجلس األساسية الوظائف :والثالثون الخامسة المادة

 لمجلس يكون األساس، ونظام الشركة التنفيذية ولوائحه الشركات نظام في العامة للجمعية المقررة االختصاصات مراعاة مع

 واختصاصاته اإلدارة مجلس مهام ضمن ويدخل أغراضها، بما يحقق أعمالها وتوجيه الشركة إدارة في الصالحيات أوسع اإلدارة

 :يلي ما

 والتأكد دوري، بشكل ومراجعتها على تنفيذها واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف واالستراتيجيات والسياسات الخطط وضع .1

 :ذلك ومن الالزمة لتحقيقها، والمالية البشرية الموارد توافر من

 .وتوجيهها ومراجعتها إدارة المخاطر وإجراءات وسياسات الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة االستراتيجية وضع -أ 

 .بأنواعها التقديرية وإقرار الموازنات المالية وأهدافها واستراتيجياتها للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل تحديد -ب 

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

 .الشركة في الشامل واألداء التنفيذ ومراقبة األداء أهداف وضع -د 

 .واعتمادها الشركة في والوظيفية التنظيمية للهياكل الدورية المراجعة -ه 

 .وخططها الرئيسة الشركة أهداف لتحقيق الالزمة والمالية البشرية الموارد توافر من التحقق -و 

 :ذلك ومن عليها، العام واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع .2

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة أعضاء مجلس من لكل والمحتملة الفعلية المصالح تعارض حاالت لمعالجة مكتوبة سياسة وضع -أ 

 األطراف مع التعامالت عن الناتط التصرف وإساءة ها،الشركة ومرافق أصول استخدام إساءة ذلك ويشمل والمساهمين،

 .العالقة ذوي

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

 تواجه قد التي المخاطر عام عن تصور بوضع وذلك المخاطر؛ وإدارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد -ج 

 واألطراف المصالح أصحاب مع بشفافية وطرحها مستوى الشركة، على المخاطر إدارة بثقافة ملمة بيئة وإنشاء الشركة

 .بالشركة الصلة ذات
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 .الشركة في الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة -د 

 في اإللزامية األحكام مع ال يتعارض بما – اإلدارة مجلس في للعضوية ومحددة واضحة وإجراءات ومعايير سياسات إعداد .3

 .لها الجمعية العامة إقرار بعد التنفيذ موضع ووضعها ،– الالئحة هذه

 .الالئحة هذه أحكام وفق المصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع .4

 الجوهرية المعلومات باإلفصاح عن والتزامها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات وضع .5

 .التنفيذية بها اإلدارة تقيد من والتحقق المصالح، وأصحاب للمساهمين

 .الغير مع واالئتمانية المالية وعالقاتها النقدية، وتدفقاتها الشركة، مالية إدارة على اإلشراف .6

 :يلي ما حيال يراه بما العادية غير العامة للجمعية .   االقتراح7

 .تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة -أ 

 .استمرارها تقرير أو األساس الشركة نظام في المعين األجل قبل الشركة حل -ب 

 :يلي ما حيال يراه بما العادية العامة للجمعية .   االقتراح8

 .معين لغرض تخصيصه وعدم غير العادية العامة الجمعية قبل من تكوينه حال في للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام -أ 

 .للشركة إضافية مالية مخصصات أو احتياطيات تكوين -ب 

 .الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة -ج 

 .نشرها قبل واعتمادها للشركة والسنوية األولية المالية القوائم إعداد .9

 .نشره قبل واعتماده اإلدارة مجلس تقرير إعداد .10

 المعمول والشفافية عمل اإلفصاح ونظم سياسات وفق وذلك عنها اإلفصاح الواجب والمعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان .11

 .بها

 تطورات وأي للشركة األنشطة المختلفة أوجه على ودوري مستمر بشكل االطالع للمساهمين تتيح فعالة اتصال قنوات إرساء .12

 .جوهرية

 على عليها، المجلس رقابة وكيفية وصالحياتها ومسؤولياتها، اللجنة مدة فيها يحدَّد بقرارات عنه منبثقة متخصصة لجان تشكيل .13

 .وأعضائها اللجان هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجباتهم، وحقوقهم مهامهم األعضاء وتحديد تسمية التشكيل قرار يتضمن أن

 شكل في والمكافآت باألداء، والمكافآت المرتبطة الثابتة، المكافآت مثل الشركة، في للعاملين تُمنح التي المكافآت أنواع تحديد .14

 المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة واإلجراءات التنظيمية الضوابط مع يتعارض ال بما أسهم،

 .المدرجة

 .الشركة في العمل تحكم التي والمعايير القيم وضع .15

 والمهام االختصاصات توزيع  :السادسة والثالثون المادة

 يتفق بما التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة بين المهام وتوزيع االختصاصات تحديد للشركة التنظيمي الهيكل يتضمن أن يجب

 .بينهما والسلطات الصالحيات في التوازن ويحقق الشركة اتخاذ قرارات كفاءة ويحّسن الشركات حوكمة ممارسات أفضل مع

 :ذلك في سبيل اإلدارة مجلس على ويتعين

 والمسؤوليات المهام واالختصاصات تحديد ذلك في بما وتطويرها، الشركة بعمل المتعلقة الداخلية السياسات اعتماد .1

 .المختلفة التنظيمية المستويات إلى الموكولة

 الصالحيات، تلك وجدول يوضح التنفيذية اإلدارة إلى المفوضة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتوبة سياسة اعتماد .2

 ممارساتها بشأن دورية تقارير رفع اإلدارة التنفيذية من يطلب أن اإلدارة ولمجلس التفويض، ومدة التنفيذ وطريقة

 .المفوضة للصالحيات

 .فيها البت بصالحية المجلس يحتفظ التي الموضوعات تحديد .3

  : سياسة تحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية : السابعة والثالثون المادة

حيث أن مجلس اإلدارة هو المسؤول النهائي عن كافة التصرفات والقرارات التي تتخذها الشركة فيجب عليه وضع سياسات محددة 

من المهم أن نفهم أن دور مجلس اإلدارة في صياغة السياسات بشكلها العام ال يتداخل مع قيام اإلدارة التنفيذية و، لإلدارة التنفيذية

لهذا السبب يتوجب على مجلس اإلدارة وضع سياسات توضح حدود تفويض الصالحيات حتى تعرف كل جهة بالعمليات اليومية، و

 مسؤولياتها وأدوارها بوضوح. 

تزامات أو اتخاذ القرارات أو التصرف باإلنابة عن الشركة. ومع ذلك فهذا األمر ال يتماشى إلمجلس اإلداره صالحية االتفاق على ل

فبالطبع ليس من المالئم أن  -ات العملية رة تنفيذية مفوض بالصالحيات الالزمة وال يقر بالحاجة للضرومع فكرة وجود فريق إدار

لذلك فإن تفويض الصالحيات هو آلية لنقل السلطة  يتكبد مجلس اإلدارة عناء التوقيع على كل شيك مصرفي أو يعتمد كل معاملة.

الشركة، ومع ذلك ال يلغي تفويض تلك الصالحيات أو يبطل المسؤولية القانونية للمدير التنفيذي والمدراء التنفيذيين الخرين في 

 الواقعة على عاتق مجلس اإلدارة. 

 ولتحقيق الفعالية يجب اتباع التي في وسيلة تفويض الصالحيات:

 تفويض الصالحية يكون مكتوبا بلغة سهلة وواضحة. 
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  يُتوقع لها أن تشارك فيهايغطي نطاق األنشطة التي تنخرط فيها الشركة أو. 

 أن يالئم تيسير التشغيل الفعال للشركة. 

 أن يستهدف تمكين اإلدارة التنفيذية من اتخاذ القرارات المتوقعة منهم في المسائل التشغيلية للشركة. 

 يحدد نطاق ومستوى صالحية التعامل لكل مستوى إداري فيما يخص النفقات داخل أو خارج الموازنة التخطيطية. 

 تبليغ كافة الموظفين بتلك الصالحيات حتى يعرف كل فرد مسؤولياته. 

  أن يكون التفويض مشفوعا بالمستوى المالئم من اإلشراف والرئاسة والرقابة بهدف التحقق من سالمة التفويض وفترة

 .سريانه ومدى االلتزام بمتطلباته

  .مراجعته بشكل دوري لضمان استمرارية سالمة التفويض 

 ومهامها التنفيذية اإلدارة اختصاصات :والثالثون الثامنة المادة

 التنفيذية اإلدارة تختص ولوائحه التنفيذية، الشركات نظام أحكام بموجب اإلدارة لمجلس المقررة االختصاصات مراعاة مع

 اإلدارة اختصاصات ضمن ويدخل .أغراضها يحقق بما للشركة واألهداف الرئيسة واالستراتيجيات والسياسات الخطط بتنفيذ

 :ما يلي ومهامها التنفيذية

 .اإلدارة مجلس من المقرة للشركة الداخلية واألنظمة السياسات تنفيذ .1

 وإدارة والتمويل، وآليات االستثمار، وسياسات والمرحلية الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة استراتيجية اقتراح .2

 .وتنفيذها الطارئة اإلدارية الظروف إدارة وخطط المخاطر،

 .المالية وأهدافها واستراتيجياتها للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل اقتراح .3

 .فيها والتصرف األصول وتملك للشركة الرئيسة الرأسمالية النفقات اقتراح .4

 .اعتمادها في للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها للشركة والوظيفية التنظيمية الهياكل اقتراح .5

 :وتشمل عليها، العام واإلشراف الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة تنفيذ .6

 .المصالح تعارض سياسة تنفيذ -أ 

 .المالية بإعداد التقارير الصلة ذات األنظمة ذلك في بما سليم، بشكل والمحاسبية المالية األنظمة تطبيق -ب 

 الشركة تواجه قد المخاطر التي عن عام تصور بوضع وذلك المخاطر؛ وإدارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق -ج 

 من وغيرهم اإلدارة مجلس مع بشفافية الشركة، وطرحها مستوى على المخاطر من الحد بثقافة ملمة بيئة وإنشاء

 .المصالح أصحاب

 .الحاجة عند تعديلها واقتراح –هذه الالئحة أحكام مع يتعارض ال بما – بفعالية بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد تنفيذ .7

 الجوهرية المعلومات باإلفصاح عن والتزامها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات تنفيذ .8

 .المصالح وأصحاب للمساهمين

 :يلي ما حيال توصياته وتقديم اختصاصاته لممارسة الالزمة بالمعلومات اإلدارة مجلس تزويد .9

 .تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة -أ 

 .استمرارها تقرير أو األساس نظامها في محددال األجل قبل الشركة حل -ب 

 .للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام -ج 

 .للشركة إضافية احتياطيات تكوين -د 

 .الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة -ه 

 شكل في والمكافآت باألداء، والمكافآت المرتبطة الثابتة، المكافآت مثل للعاملين، تُمنح التي المكافآت وأنواع سياسة اقتراح .10

 .أسهم

 الشركة وأهداف ضوء خطط في الشركة نشاط في المحرز التقدم بشأن المالية وغير المالية الدورية التقارير إعداد .11

 .اإلدارة مجلس على التقارير تلك وعرض االستراتيجية،

 الشركة أهداف مع وبما يتفق األمثل بالشكل مواردها إدارة عن فضال   أنشطتها، وتسيير للشركة اليومي العمل إدارة .12

 .واستراتيجيتها

 .الشركة داخل وتنميتها األخالقية القيم ثقافة بناء في الفعالة المشاركة .13

 بمستوى االلتزام على وكفايتها، والحرص النظم تلك فعالية من والتحقق المخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة نظم تنفيذ .14

 .اإلدارة مجلس من المعتمد المخاطر

 والمسؤوليات المهام واالختصاصات تحديد ذلك في بما وتطويرها، الشركة بعمل المتعلقة الداخلية السياسات اقتراح .15

 .المختلفة التنظيمية المستويات إلى الموكولة

 .تنفيذها وطريقة إليها األعمال لتفويض واضحة سياسة اقتراح .16

 تقارير اإلدارة مجلس ترفع إلى أن على التفويض، ومدة القرار اتخاذ وإجراءات إليها، تفوض التي الصالحيات اقتراح .17

 .الصالحيات لتلك ممارساتها عن دورية

 



 
 
 
 
 
 

-21- 
 

 االستقالل عوارض: التاسعة والثالثونالمادة 

 القرارات والتصويت على آرائه وإبداء مهامه ممارسة على قادرا   المستقل اإلدارة مجلس عضو يكون أن يجب -أ 

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

 تؤثر ظروف أو عالقات عدم وجود من والتأكد العضو استقالل تحقق لمدى سنويا   تقييما   يجري أن اإلدارة مجلس على   -ب 

 .فيه تؤثر أن يمكن أو

 :يلي ما – ال الحصر المثال سبيل على – المستقل اإلدارة مجلس عضو في توافره الالزم االستقالل مع يتنافى -ج 

 له أو مجموعتها من أخرى أسهم شركة من أو الشركة أسهم من أكثر أو المائة في خمسة نسبته لما مالكا   يكون أن .1

 .النسبة هذه يملك من مع قرابة صلة

 أسهم من أو الشركة من أسهم أكثر أو المائة في خمسة نسبته ما يملك اعتبارية صفة ذي لشخص ممثال   يكون أن .2

 .مجموعتها من أخرى شركة

 .مجموعتها أخرى من شركة في أو الشركة في اإلدارة مجلس أعضاء من أي مع قرابة صلة له تكون أن .3

 .من مجموعتها أخرى شركة في أو الشركة في التنفيذيين كبار من أي مع قرابة صلة له تكون أن .4

 .إدارتها لعضوية مجلس المرشح الشركة مجموعة من أخرى شركة في إدارة مجلس عضو يكون أن .5

 من أخرى شركة أو متعامل معها طرف أي أو الشركة لدى الماضيين العامين خالل موظفا   يعمل كان أو يعمل أن .6

 األطراف تلك من أي لدى سيطرة لحصص مالكا   أن يكون أو الموّردين، وكبار الحسابات كمراجعي مجموعتها،

 .الماضيين العامين خالل

 .لحساب الشركة تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة له تكون أن .7

 .من لجانه أي أو اإلدارة مجلس عضوية مكافأة على عالوة الشركة من مالية مبالغ يتقاضى أن .8

 .الشركة الذي تزاوله النشاط فروع أحد في يتجر أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل في يشترك أن .9

 المستقل العضو مهام  :ألربعونا المادة

 :التية المهام في أداء بفعالية المشاركة المستقل اإلدارة مجلس عضو على الالئحة، هذه من الثالثين المادة مراعاة مع

 .التنفيذية أعضاء اإلدارة وتعيين وأدائها، الشركة، وسياسات االستراتيجية، المسائل في المستقل الرأي إبداء .1

 .في المصالح تعارض أي حصول عند وتقديمها ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق .2

 .التنفيذية لها اإلدارة تطبيق ومراقبة بالشركة، الخاصة الحوكمة قواعد تطوير على اإلشراف .3

 : المناصب بين الفصل :واألربعون الحادية المادة

 يُعيّن أن ويجوز ، ونائبا  للرئيس رئيسا   أعضائه بين من اإلدارة مجلس يُعيّن األساس، الشركة نظام أحكام مراعاة مع -1

 .منتدبا   عضوا  

 المنتدب العضو منصب في ذلك بما – الشركة في تنفيذي منصب وأي اإلدارة مجلس رئيس منصب بين الجمع يجوز ال -2

 .ذلك خالف على الشركة األساس نظام نص وإن – العام المدير أو التنفيذي الرئيس أو

 ومسؤولياتهم – وجد إن -المنتدب  والعضو ونائبه اإلدارة رئيس مجلس من كل اختصاصات تحديد اإلدارة مجلس على -3

 .من ذلك األساس الشركة نظام خال إذا ومكتوب واضح بشكل

 .الشركة في القرارات التخاذ المطلقة بالُسلطة شخص ينفرد أن يجوز ال األحوال، جميع في   -4

 التنفيذية اإلدارة على اإلشراف  :واألربعون الثانية المادة

 المهام أدائها من والتحقق عليها، والرقابة واإلشراف عملها، كيفية وتنظيم للشركة، التنفيذية اإلدارة تشكيل اإلدارة مجلس يتولى

 :ذلك سبيل في وعليه إليها، الموكولة

 .الالزمة والمالية اإلدارية السياسات وضع .1

 .منه المعتمدة السياسات وفق تعمل التنفيذية اإلدارة أن من التحقق .2

 .أعماله على واإلشراف وتعيينه، للشركة التنفيذي الرئيس اختيار .3

 .إن وجد مكافآته، وتحديد وعزله الداخلي المراجع أو الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة مدير تعيين .4

 ومناقشة واستعراض معوقات ومشاكل، من يعتريه وما العمل مجريات لبحث التنفيذية اإلدارة مع دورية اجتماعات عقد .5

 .الشركة نشاط بشأن المهمة المعلومات

 .واستراتيجيتها الشركة أهداف مع تنسجم التنفيذية لإلدارة أداء معايير وضع .6

 .وتقويمه التنفيذية اإلدارة أداء مراجعة .7

 .الشركة إدارة على التعاقب خطط وضع .8

 والعضو المنتدب ونائبه  اإلدارة مجلس رئيس اختصاصات :واألربعون الثالثةالمادة 

 على سير المجلس واإلشراف قيادة اإلدارة مجلس رئيس يتولى اإلدارة، مجلس باختصاصات إخالل دونأوالً : رئيس المجلس : 

 :يلي ما بصفة خاصة اإلدارة مجلس رئيس واختصاصات مهام في ويدخل بفعالية، اختصاصاته وأداء عمله

 .المضللة وغير والواضحة والصحيحة الكاملة المعلومات على المناسب الوقت في اإلدارةمجلس  أعضاء حصول ضمان .1

 .الوقت المناسب وفي فعال بشكل األساسية المسائل جميع بمناقشة اإلدارة مجلس قيام من التحقق .2
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 .األساس ونظام الشركة التنفيذية ولوائحه الشركات نظام عليه ينص ما وفق الغير أمام الشركة تمثيل .3

 .الشركة مصلحة يحقق وبما بفعالية مهامهم ممارسة علي اإلدارة مجلس أعضاء تشجيع .4

 .اإلدارة مجلس إلى آرائهم وإيصال المساهمين مع الفعلي للتواصل قيوات وجود ضمان .5

 وغير التنفيذيين وبين األعضاء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس من كل بين الفعالة والمشاركة البناءة العالقات تشجيع .6

 .البناء النقد على تشجع ثقافة وإيجاد والمستقلين، التنفيذين

 أو اإلدارة مجلس أحد أعضاء يطرحها مسألة أي االعتبار بعين األخذ مع اإلدارة مجلس اجتماعات أعمال جدول إعداد .7

 . المجلس أعمال جدول إعداد عند والرئيس التنفيذي المجلس أعضاء مع والتشاور الحسابات، مراجع يثيرها

 .في الشركة تنفيذي أي حضور دون التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء مع دورية بصفة لقاءات عقد .8

 أو مباشرة مصلحة مجلس اإلدارة أعضاء ألحد يكون التي والعقود باألعمال انعقادها عند العادية العامة الجمعية إبال  .9

 ( من 14)   للفقرة وفقا   اإلدارة مجلس إلى قدمها العضو التي المعلومات اإلبال  هذا يتضمن أن على فيها، مباشرة غير

 .الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص تقرير هذا التبليغ يرافق وأن الالئحة، هذه من الخامسة واألربعون المادة

مجلعس اإلدارة عنعد غيابعه، معع مراععاة أنعه ال  يعين المجلس من بين أعضائه نائبعا  للعرئيس يحعل محعل رئعيس نائب الرئيس :ثانياً : 

 يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

يجوز لمجلعس اإلدارة أن يععين معن بعين أعضعائه عضعوا  منتعدبا  ، ويجعوز للمجلعس أيضعا  أن يععين معن بعين ثالثاً : العضو المنتدب : 

أو رئيسععا  تنفيععذيا  ( للشععركة، علععى أن ال يكععون رئععيس مجلععس اإلدارة أو نائبععه. ويحععدد المجلععس أعضععائه أو مععن الغيععر مععديرا  عامععا  ) 

 إختصاصات العضو المنتدب والمدير العام )الرئيس التنفيذي( ومكافأتهما.

ويجعوز  وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس االدارة على عضوية كل منهم فى المجلعس ،

أعادة أنتخابهم وللمجلس فى اى وقعت أن يععزلهم أو أيعا معنهم دون أخعالل بحعق معن ععزل فعى التععويض إذا وقعع الععزل لسعبب غيعر 

 مشروع أو فى وقت غير مناسب.

 اإلدارة لمجلس خدماته رئيساً  انتهاء بعد التنفيذي الرئيس تعيين : واألربعون الرابعة المادة

 .انتهاء خدماته من األولى السنة خالل الشركة إدارة لمجلس رئيسا   التنفيذي الرئيس تعيين يجوز ال

 والوالء واألمانة الصدق مبادئ  :واألربعون الخامسة المادة

 والمساهمين الشركة واالهتمام بمصالح والعناية والوالء واألمانة الصدق بمبادئ اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل يلتزم

 :يلي ما وجه الخصوص على ذلك في ويدخل الشخصية، مصلحته على وتقديمها

 معلومات أي عن لها وأن يفصح صادقة، مهنية عالقة بالشركة اإلدارة مجلس عضو عالقة تكون بأن وذلك  :الصدق .1

 .التابعة إحدى شركاتها أو الشركة مع عقد أو صفقة أي تنفيذ قبل مؤثرة

 عدالة من التحقق المصالح، مع في تعارض على تنطوي التي التعامالت اإلدارة مجلس عضو يتجنب بأن وذلك  :لوالءا .2

 .الالئحة هذه في المصالح بتعارض الخاصة األحكام ومراعاة التعامل،

 التنفيذية ولوائحهما السوق المالية ونظام الشركات نظام في الواردة والمسؤوليات الواجبات بأداء وذلك  :واالهتمام العناية .3

 .العالقة ذات األخرى واألنظمة األساس الشركة ونظام

 وواجباتهم اإلدارة مجلس أعضاء مهام :واألربعون السادسة المادة

 :التية المهام والواجبات – اإلدارة مجلس في عضويته خالل من – اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل يؤدي

 .الشركة استراتيجية لتطوير المقترحات تقديم .1

 .وأغراضها الشركة ألهداف تحقيقها ومدى التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة .2

 .الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة .3

 .للشركة المالية والمعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق .4

 .قوية الشركة في المخاطر إدارة ونظم المالية الرقابة أن من التحقق .5

 .نفيذيةالت اإلدارة أعضاء لمكافآت المالئمة المستويات تحديد .6

 .وعزلهم التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي إبداء .7

 .التنفيذية الشركة وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في المشاركة .8

 عند األساس والنظام ذات الصلة واألنظمة التنفيذية ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات نظام بأحكام التام االلتزام .9

 .الشركة شؤون لتدبير إساءة يشكل عمل أي في أو المشاركة القيام من واالمتناع ، المجلس في عضويته لمهام ممارسته

 أو مسبقا ، المجلس به رئيس يخطر مشروع لعذر إال عنها التغيب وعدم العامة والجمعية اإلدارة مجلس اجتماعات حضور .10

 .طارئة ألسباب

 بما بفعالية، فيها ولجانه والمشاركة اإلدارة مجلس الجتماعات والتحضير بمسؤولياته، لالضطالع كاف   وقت تخصيص .11

 .التنفيذيين بالشركة كبار ومناقشة العالقة ذات األسئلة توجيه ذلك في

 .بشأنها إبداء الرأي قبل اإلدارة مجلس فيها ينظر التي بالموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحليل دراسة .12
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 آراء واستقصاء مداولة الموضوعات على المجلس وحث بحرية، آرائهم إبداء من الخرين اإلدارة مجلس أعضاء تمكين .13

 .ذلك إلى حاجة إذا ظهرت غيرهم ومن للشركة التنفيذية اإلدارة أعضاء من المختصين

 تتم التي والعقود األعمال في - غير مباشرة أم كانت مباشرة - له مصلحة بأي وفوري كامل بشكل اإلدارة مجلس إبال  .14

 المتوقع والفائدة بها، معنيين أشخاص أي وأسماء وحدودها المصلحة طبيعة تلك اإلبال  ذلك يتضمن وأن الشركة، لحساب

 ذلك مالية، وعلى غير أم مالية الفائدة تلك أكانت سواء المصلحة تلك من مباشر غير أو مباشرة عليها بشكل الحصول

 السوق ونظام الشركات نظام وفقا  ألحكام وذلك ذلك، بشأن يصدر قرار أي على التصويت في المشاركة عدم العضو

 .التنفيذية ولوائحهما المالية

 منافسة شأنها من أي أعمال في – المباشرة غير أو المباشرة – بمشاركته وفوري كامل بشكل اإلدارة مجلس إبال  .15

 نظام ألحكام وفقا   وذلك تزاوله، الذي النشاط فروع أحد في – مباشر غير أو مباشر بشكل – الشركة بمنافسته أو الشركة،

 .التنفيذية المالية ولوائحهما السوق ونظام الشركات

 ذلك يكن لم ما – مساهمي الشركة من أي إلى المجلس في عضويته طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم .16

 السوق ونظام الشركات نظام تقتضيله أحكام ما وذلك بحسب الغير، إلى أو – العامة الجمعية اجتماعات انعقاد أثناء في

 .التنفيذية ولوائحهما المالية

 .كافة والمساهمين لمصلحة الشركة الالزمين، واالهتمام العناية بذل مع نية، وبحسن كاملة، معلومات على بناء   العمل .17

 .العضوية على المترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك .18

 .ذات الصلة والصناعية والتجارية المالية المجاالت وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال في معارفه تنمية .19

 .األكمل على الوجه المجلس في بمهامه الوفاء من تمكنه عدم حال في اإلدارة مجلس عضوية من االستقالة .20

 اإلدارة مجلس عمل إجراءات: واألربعون  السابعةالمادة 

 اإلدارة مجلس اجتماعات أوالً : 

 بفعالية، مهامه لممارسة اجتماعات منتظمة اإلدارة مجلس يعقد التنفيذية، ولوائحه الشركات نظام في ورد ما مراعاة مع -أ 

 .ذلك إلى الحاجة دعت ما متى أيضا   اجتماعاته ويعقد

 .أشهر كل ثالثة واحد اجتماع  عن يقل ال بما األقل، على السنة في اجتماعات أربعة اإلدارة مجلس يعقد -ب 

بالبريد  وتكون الدعوة خطية أو بالفاكس أو أعضائه، من عضوين طلب أو رئيسه دعوة على بناء   اإلدارة مجلس يجتمع -ج 

تاريخ  من األقل على أيام خمسة قبل المجلس أعضاء من عضو كل إلى لالجتماع إرسال الدعوة ويجب االلكترونى الموثق

 بشكل االجتماع األوضاع عقد تستدع لم ما الالزمة، والمعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول لها مرافقا   االجتماع

 تقل مدة خالل الالزمة والمعلومات والوثائق أعمال االجتماع جدول لها مرافقا   االجتماع إلى الدعوة إرسال فيجوز طارئ،

 .االجتماع تاريخ قبل أيام خمسة عن

ينعقد المجلس بمركز الشركة ، كما يجوز أن ينعقد خارج مركز الشركة، كما يجوز عقد إجتماعات إستثنائية لمجلس إدارة  -د 

 الشركة خارج المملكة العربية السعودية إذا توفرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا اإلستثناء. 

 قل.ال يكون إجتماع المجلس صحيحا  إال إذا حضره خمسة أعضاء على األ -ه 

لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زمالئه في المجلس وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، وال  -و 

 يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.

 اإلدارة مجلس أعضاء ملحوظاتثانياً : 

 فيها يُبتّ  ولم المعروضة من الموضوعات أي أو الشركة أداء حيال ملحوظات اإلدارة مجلس أعضاء من أي لدى كان إذا -أ 

 مجلس اجتماع محضر في حيالها إجراءات من اتخاذه يرى المجلس أو يتخذه ما وبيان تدوينها فيجب ،المجلس اجتماع في

 .اإلدارة

 . المجلس محضر اجتماع في بالتفصيل إثباته فيجب المجلس، لقرار مغايرا   رأيا   اإلدارة مجلس عضو أبدى إذا -ب 

 اإلدارة مجلس اجتماعات حضور تنظيمثالثاً :  

 تلك حضور األعضاء في انتظام عدم حاالت مع والتعامل اإلدارة، مجلس اجتماعات حضور عملية تنظيم يجب -أ 

 .االجتماعات

 تؤثر وجوهرية مهمة فيها قرارات تُتخذ التي االجتماعات جميع حضور على الحرص المستقل اإلدارة مجلس عضو على -ب 

 .الشركة وضع في

 اإلدارة مجلس أعمال جدولرابعاً :  

 في ذلك إثبات الجدول، يجب هذا على عضو أي اعتراض حال وفي .انعقاده حال األعمال جدول اإلدارة مجلس يقر -أ 

 . المجلس اجتماع محضر

 .األعمال جدول إلى بند أي إضافة اقتراح حق اإلدارة مجلس في عضو لكل -ب 

 اإلدارة مجلس اختصاصات ممارسة  :خامساً 

 المخاطر بقياس تسمح حكيمة وفعالة ضوابط إطار في الشركة قيادة في ومهامه اختصاصاته ممارسة اإلدارة مجلس على -أ 

 .آثارها من والحد وإدارتها
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 أن – اختصاصاته في حدود – اإلدارة لمجلس يجوز الالئحة، هذه من الرابعة والثالثون المادة من  )2( الفقرة مراعاة مع -ب 

 .معينة أعمال أو مباشرة عمل غيرهم من أو لجانه أو أعضائه من أكثر أو واحد إلى يفوض

 بفعالية العمل على حث أعضائه إلى وتهدف اإلدارة مجلس في العمل إجراءات تبين داخلية سياسة مجلس اإلدارة يضع -ج 

 .الشركة تجاه بواجباتهم لاللتزام

 ذلك في بما به والمسؤوليات المنوطة بالمهام لالضطالع الكافي الوقت وتخصيص أعماله تنظيم اإلدارة مجلس يتولى -د 

 .اجتماعاته محاضر وتسجيل وحفظ تنسيق على والتأكيد واللجان، المجلس الجتماعات التحضير

 قرارات المجلس  :سادساً 

الجانعب العذي صعوت تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين، وإذا تسعاوت األصعوات يعرجح 

معه رئيس الجلسة.وللمجلس إصدار قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين، ما لم يطلعب أحعد األعضعاء كتابعة 

 اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول إجتماع تال له.

 اإلدارة مجلس سر أمينسابعاً : 

 مجلس من بقرار السر ومكافآت أمين اختصاصات وتحدَّد غيرهم، من أو أعضائه بين من للسر أمينا   اإلدارة مجلس يُعيّن -أ 

 :يلي ما االختصاصات هذه تتضمن أن على اإلدارة

 االجتماع مكان ومداوالت، وبيان نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اإلدارة مجلس اجتماعات توثيق .1

 وتدوين ومنظم، خاص سجل في وحفظها ونتائط التصويت، المجلس قرارات وتوثيق وانتهائه، بدايته ووقت وتاريخه

األعضاء  جميع من المحاضر هذه وتوقيع– وجدت إن – أبدوها التي الحاضرين والتحفظات األعضاء أسماء

 .الحاضرين

 . المجلس يعّدها التي والتقارير اإلدارة مجلس إلى تُرفع التي التقارير حفظ .2

 أو وثائق وأي به، والمعلومات المتعلقة والوثائق العمل وأوراق المجلس أعمال بجدول اإلدارة مجلس أعضاء تزويد .3

 .االجتماع جدول في المشمولة عالقة بالموضوعات ذات اإلدارة مجلس أعضاء من أي يطلبها إضافية معلومات

 . المجلس أقرها التي باإلجراءات اإلدارة مجلس أعضاء تقيد من التحقق .4

 .كافية بمدة المحدد التاريخ قبل المجلس اجتماعات بمواعيد اإلدارة مجلس أعضاء تبليغ .5

 .توقيعها قبل حيالها مرئياتهم إلبداء اإلدارة مجلس أعضاء علي المحاضر مسودات عرض .6

 المجلس محاضر اجتماعات من نسخة على وسريع كامل بشكل اإلدارة مجلس أعضاء حصول من التحقق .7

 .بالشركة المتعلقة والوثائق والمعلومات

 .اإلدارة مجلس أعضاء بين التنسيق .8

 هذه من والتسعون المادة الثانية عليه نصت لما وفقا   التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إفصاحات سجل تنظيم .9

 .الالئحة

 .اإلدارة مجلس أعضاء إلى والمشورة العون تقديم .10

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

 التدريب : واألربعون الثامنة المادة

 لذلك، الالزمة البرامط ووضع واإلدارة التنفيذية، اإلدارة مجلس أعضاء وتأهيل بتدريب الكافي االهتمام إيالء الشركة على يتعين

 : يلي ما مراعاة مع

 ما وبخاصة وأنشطتها، عمل الشركة بسير للتعريف حديثا   المعينين التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء برامط إعداد .1

 :يلي

 .وأهدافها الشركة استراتيجية -أ 

 .الشركة ألنشطة والتشغيلية المالية الجوانب -ب 

 .وحقوقهم ومسؤولياتهم ومهامهم اإلدارة مجلس أعضاء التزامات -ج 

 .واختصاصاتها الشركة لجان مهام -د 

 بشكل تدريبية برامط ودورات علي التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من كل لحصول الالزمة الليات وضع .2

 .الشركة العالقة بأنشطة ذات المجاالت في ومعارفهم مهاراتهم تنمية بغرض مستمر؛

 بالمعلومات األعضاء تزويد  :التاسعة واألربعون المادة

 الشركة ولجان بوجه خاص التنفيذيين غير واألعضاء اإلدارة مجلس أعضاء تزويد بالشركة التنفيذية اإلدارة على يتعين

 الوقت وفي مضللة وغير وصحيحة وواضحة تكون كاملة أن على الالزمة، والسجالت والوثائق والبيانات المعلومات بجميع

 .واجباتهم ومهامهم أداء من لتمكينهم المناسب؛

  التقييم : لخمسونا المادة

 واإلدارة ولجانه المجلس وأعضائه أداء لتقييم الالزمة الليات – الترشيحات لجنة اقتراح على بناء   – اإلدارة مجلس يضع -أ 

 وجودة للشركة االستراتيجية األهداف تحقيق ترتبط بمدى مناسبة أداء قياس مؤشرات خالل من وذلك سنويا ؛ التنفيذية
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 مع يتفق بما معالجتها واقتراح والضعف القوة جوانب تحدَّد أن على وغيرها، الرقابة الداخلية أنظمة وكفاية المخاطر إدارة

 .مصلحة الشركة

 المعنيين واألشخاص مجلس اإلدارة ألعضاء عنها يفَصح وأن وواضحة مكتوبة األداء تقييم إجراءات تكون أن يجب -ب 

 .بالتقييم

 العمل مع فيه، والقوة نقاط الضعف وتحديد ، المجلس يمتلكها التي والخبرات المهارات على األداء تقييم يشتمل أن يجب -ج 

 يشتمل أن أيضا   ويجب ، المجلس أداء تطوير تستطيع كفايات مهنية كترشيح الممكنة بالطرق الضعف نقاط معالجة على

 .عام بشكل المجلس العمل في آليات تقييم على األداء تقييم

 في بما ومسؤولياته بأداء واجباته والتزامه للعضو الفعالة المشاركة مدى اإلدارة مجلس ألعضاء الفردي التقييم في يراعى -د 

 .لها الالزم الوقت وتخصيص ولجانه المجلس جلسات حضور ذلك

 .سنوات كل ثالث ألدائه مختصة خارجية جهة تقييم على للحصول الالزمة الترتيبات اإلدارة مجلس يتخذ -ه 

 – التنفيذيين األعضاء وجهات نظر أخذ بعد المجلس رئيس ألداء دوريا   تقييما   التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء يجري -و 

 واقتراح والضعف القوة جوانب تحدَّد على أن – الغرض لهذا المخصص النقاش المجلس رئيس يحضر أن دون من

 .الشركة مصلحة مع يتفق بما معالجتها

 الفعالة الحوكمة تطبيق :الخمسونالحادية و المادة

 تطبيقها مراقبة وعليه هذه الالئحة، في اإللزامية األحكام مع تتعارض ال بالشركة خاصة حوكمة قواعد اإلدارة مجلس يضع

 : يلي بما ذلك القيام سبيل في وعليه الحاجة، عند وتعديلها فعاليتها، من والتحقق

 .القواعد بهذه الشركة التزام من التحقق .1

 .الممارسات وأفضل النظامية للمتطلبات وفقا   وتحديثها القواعد مراجعة .2

 يلبي بما الداخلية السياسات واإلجراءات من وغيرها الشركة، قيم تمثل التي المهني السلوك قواعد وتطوير مراجعة .3

 .الممارسات أفضل مع ويتفق الشركة حاجات

 إلى ذلك تفويض أو وأفضل الممارسات، الشركات حوكمة مجال في التطورات على دوما   اإلدارة مجلس أعضاء إطالع .4

 .أخرى إدارة أو لجنة أي أو المراجعة لجنة

وااللتزام باإلفصاح عن المعلومات  واللوائح باألنظمة الشركة تقيدضمان  وإجراءات سياساتوالخمسون :  الثانيةالمادة 

 :للمساهمين وأصحاب المصالح  الجوهرية

الواردة في كافة األنظمة المنطبقة عليها  واإلمتثال لكافة التعليماتإللتزام تلتزم شركة أسمنت العربية بتنفيذ با .1

 .أو خارجها المعمول بها في المملكة العربية السعوديةو

واللوائح والتعاميم ذات العالقة بشركة أسمنت العربية وأصحاب تضمن الشركة اإلطالع الدائم على كافة األنظمة  .2

هيئة السوق  –وزارة العمل  –ة واالستثمار وزارة التجار –وزارة المالية  –المصالح ) وزارة الطاقة والصناعة 

 وزارة الداخلية (. –المالية 

نشر التعاميم الداخلية عبر االنترنت الداخلي للشركة بجميع اللوائح الخاصة بالشركة والئحة تنظيم العمل وجميع  .3

مهم معرفته من خالل التعاميم والقرارات العامة، كما تقوم الشركة بإطالع جميع العاملين الجدد على جميع ما يه

 االنترنت الداخلي.

تشترط الشركة على الموردين والمتعاقدين معها بتقديم شهادة مصلحة الزكاة والدخل وشهادة من التأمينات  .4

االجتماعية وصورة من السجل التجاري في جميع العقود التي تبرمها معهم وفق ما جاء بالتعاميم الصادرة في هذا 

 الشأن.  

على تثقيف منسوبي الشركة بالقدر الكافي فيما يتعلق باألنظمة واللوائح وااللتزام بمعرفة مسئول تعمل الشركة  .5

 االلتزام في الشركة.

المناسب، مع األلتزام بنشر ثقافة تلتزم الشركة بتطبيق جميع متطلبات اإلفصاح القانونية والداخلية في الوقت  .6

 األسئلة التي يطرحها أصحاب المصالح. اإلفصاح عن المعلومات واالنجازات واإلجابة على

باإلجاية عن كافة االستفسارات التي تصلها من المساهمين وغير المساهمين بشفافية تلتزم شركة أسمنت العربية  .7

 تامة، مع اإلفصاح عن جميع األمور التي تخصهم بما ال يعرض مصالح الشركة لضرر.

ع الدائنين والمدينين بجميع الشروط التعاقدية بما في ذلك سداد تلتزم شركة أسمنت العربية وفق العقود الموقعة م .8

 مستحقات الغير في موعدها، وكذلك سداد حقوق العاملين بالشركة.

يلتزم جميع منسوبي الشركة باإلطالع على األنظمة واللوائح التي تخص األقسام المختلفة وطلب المشورة من  .9

 المستشار القانوني الداخلي أو الخارجي.

وقع الشركة من جميع األشخاص المعنيين أن يتصرفوا بالقدر الالزم والواجب من األمانة والنزاهة، ويتجنبوا تت .10

 التصرفات المضرة الخاطئة في كل الواجبات والمسؤوليات التي يقوموا بها نيابة عن الشركة.

أي انتهاك أو مخالفة لألنظمة واللوائح قد ينتط عنها إجراء تأديبي مالئم بما في ذلك احتمال الفصل من الخدمة دون  .11

 سابق إنذار. 
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 الرابعالباب 

 لجان مجلس اإلدارة

  اللجان تشكيل  :الخمسونو الثالثة المادة

 لجان الشركة هي :

 لجنة المراجعة.أوالً : 

 والمكافآت.لجنة الترشيحات ثانياً : 

 لجنة الحوكمة والمسئولية االجتماعية.ثالثاً : 

 لجنة إدارة المخاطر.رابعاً : 

 : يلي لما وفقا   متخصصة لجانا   اإلدارة مجلس يشكل

 .بفعالية مهامها تأدية من يمّكنها بما وأوضاعها وظروفها الشركة حاجة .1

 المخولة والصالحيات عملها لجنة ومدة كل مهمة تحديد تتضمن المجلس يضعها عامة إلجراءات وفقا   اللجان تشكيل يكون .2

 أو نتائط من إليه تتوصل بما اإلدارة مجلس تبلغ أن وعلى اللجنة .عليها اإلدارة مجلس رقابة وكيفية  المدة هذه خالل لها

 الموكلة األعمال ممارستها من للتحقق بانتظام اللجان هذه عمل يتابع أن اإلدارة وعلى مجلس .بشفافية قرارات من تتخذه

 .إليها

 وعن األعمال تلك المجلس عن بمسؤولية ذلك يخلّ  وال اإلدارة، مجلس أمام أعمالها عن مسؤولة لجنة كل تكون .3

 .إليها فوضها التي السلطات أو الصالحيات

 .خمسة على يزيد وال ثالثة عن اللجان أعضاء عدد يقل أال .4

 .أسئلة المساهمين عن لإلجابة العامة للجمعيات أعضائها من ينيبونهم من أو اللجان رؤساء حضور يجب .5

 وأي تعيينهم تاريخ عمل من أيام خمسة خالل عضويتهم وصفات اللجان أعضاء بأسماء الهيئة تشعر أن الشركة على .6

 .حدوث التغييرات تاريخ من عمل أيام خمسة خالل ذلك على تطرأ تغييرات

 .المكافآت والترشيحات لجنة تسمى واحدة لجنة في والترشيحات المكافآت لجنتي دمط للشركة يجوز .7

 اللجان عضوية  :والخمسون الرابعة المادة

 حاالت عنها ينشأ التي قد بالمهام المعنية اللجان في التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء من كاف   عدد تعيين يجب .أ 

 العالقة، ذوي األطراف صفقات المالية، ومراجعة وغير المالية التقارير سالمة من كالتأكد المصالح، في تعارض

 بمبادئ اللجان هذه وأعضاء رؤساء ويلتزم .المكافآت وتحديد كبار التنفيذيين، وتعيين اإلدارة، مجلس لعضوية والترشيح

 .الشخصية مصلحتهم على وتقديمها والمساهمين الشركة بمصالح واالهتمام والعناية واألمانة والوالء الصدق

 ويجوز المستقلين، أعضاء مجلس اإلدارة من أعضاؤها يكون أن والترشيحات المكافآت لجنتي تشكيل عند الشركة راعيت .ب

 أن على غيرهم، أم المساهمين من أكانوا سواء أعضاء المجلس غير من بأشخاص أو تنفيذيين غير بأعضاء االستعانة

 .المستقلين األعضاء من الفقرة هذه إليهما في المشار اللجنتين رئيسا يكون

 على األخرى، عضوية اللجان في مشاركته  وتجوز المراجعة، لجنة في عضوا   اإلدارة مجلس رئيس يكون أن يجوز ال .ج

 .الالئحة هذه عليها نصت التي اللجان في الرئيس منصب يشغل ال أن

 الموضوعات دراسة:  والخمسون الخامسة المادة

 المجلس إلى وترفع توصياتها اإلدارة، مجلس من إليها تحال التي أو بها تختص التي الموضوعات دراسة اللجان تتولى -أ 

 الحادية المادة من  )ب(  الفقرة تراع أن على المجلس ذلك، إليها فوض إذا القرارات تتخذ أن أو بشأنها، القرار التخاذ

 .الالئحة هذه من والعشرين

 يضمَّن أن على حدود صالحياتها، في خارجها من أو الشركة داخل من والمختصين الخبراء من تراه بمن االستعانة للّجان -ب 

 .التنفيذية اإلدارة أو وعالقته بالشركة الخبير اسم ذكر مع اللجنة، اجتماع محضر في ذلك

 اللجان اجتماعات : والخمسونالسادسة  المادة

 إذا إال اجتماعاتها اللجان حضور وأعضاء اللجنة سر أمين عدا التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو ألي يحق ال -أ 

 .مشورته على الحصول أو رأيه إلى االستماع اللجنة طلبت

 تساوي وعند أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبية حضور اللجان اجتماعات لصحة يُشترط -ب 

ح األصوات  .االجتماع رئيس معه صوت الذي الجانب يرجَّ

 ونتائط اللجان توصيات ومداوالت، وتوثيق نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اللجنة اجتماعات توثيق يجب -ج 

 -وجدت إن - أبدوها التي والتحفظات الحاضرين أسماء األعضاء وبيان ومنظم، خاص سجل في وحفظها التصويت،

 .الحاضرين جميع األعضاء من المحاضر هذه وتوقيع

 لجنة المراجعة  : الئحة عملسون موالخ السابعةالمادة 

 والً : الغرضأ

 تهدف هذه الالئحة إلى تحديد ضوابط وإجراءات عمل لجنة المراجعة، ونطاق أعمالها ومسؤولياتها، وآلية اتخاذ قراراتها ومهامها.
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 أهداف اللجنةثانياً : 

معاونة مجلس اإلدارة باإلشراف على عمليات الرقابة المالية واإلدارية والتشغيلية ومراجعة عمليات إعداد التقارير والقوائم المالية 

ومتابعة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومراجعة االلتزام بالقواعد األخالقية وترتيبات الحوكمة وكذلك التحقق من التزام 

 مة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. الشركة باألنظ

 : تشكيل اللجنةثالثاً 

تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، بناء  على اقتراح من مجلس اإلدارة، ال يقل عدد أعضائها  (1

مساهمين أو من غيرهم وتحدد عن ثالثة وال يزيد على خمسة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء  من ال

 الجمعية مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

تبدأ اللجنة من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدة عمل دورة المجلس أو بإنهاء خدماتها من قِبَل الجمعية العامة، مع  (2

 : مراعاة الشروط التية

 )أ( أن يكون من بين األعضاء عضو واحد على األقل مختص بالشئون المالية والمحاسبية. 

 )ب( أن يكون من بين األعضاء عضو واحد على األقل مستقل.

ي أو  )ج( أن يتمتع كل عضو باستقاللية تامة عن إدارة الشركة التنفيذية وأال يكون من بين األعضاء من يقوم بعمل فَـنِـّ

 شركة خالل السنتين الماضيتين ولو على سبيل االستشارة.إداري في ال

 )د( أن ال يكون من بين األعضاء رئيس مجلس إدارة الشركة.

تختار اللجنة عند اعتماد تشكيلها من بين أعضائها رئيسا  كما تعين اللجنة أمينا  لها من أعضاء اللجنة أو من غيرهم، وفي  (3

 تار األعضاء الحاضرون من بينهم رئيسا  لالجتماع.حال غياب رئيس اللجنة عن االجتماع، يخ

إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، كان للمجلس أن يعين عضوا  في المركز الشاغر، على أن يكون  (4

 ممن تتوافر فيهم شروط العضوية، وأن يُعَرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع تال  لها، ويكمل

 العضو الجديد مدة سلفه.

يجوز للجمعية العامة أن تعزل جميع أعضاء اللجنة أو بعضهم، وذلك دون اإلخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة  (5

 بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.

   : صالحيات اللجنةرابعاً 

اإلدارة في الموضوعات ذات االختصاص بها، ووفقا  لألنظمة ذات العالقة، لِـلِّجنة الصالحيات لتتمكن اللجنة من مساندة مجلس 

 التية:

 مراقبة أعمال الشركة. (1

 حق االطالع على سجالت ووثائق الشركة. (2

 طلب أي إيضاح أو بيان من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. (3

َضت الشركة ألضرار أو خسائر الطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة  (4 للشركة لالنعقاد إذا أُعيق َعَملُهَا أو تََعرَّ

 جسيمة.

اذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس االدارة ، أو اذا رفض المجلس االخذ بتوصية اللجنة  (5

مراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير بشأن تعييين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم ادائه أو تعيين ال

 مجلس االدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.

 اعتماد ضوابط ترشيح مراجعي الحسابات. (6

 اعتماد ميثاق عمل إدارة المراجعة الداخلية. (7

 اعتماد الهيكل التنظيمي وموازنة المراجعة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية. (8

هات الخارجية وبيوت الخبرة لتنفيذ بعض المهام التي تقع في نطاق أعمالها وتتطلب خبرات ومهارات االستعانة بالج (9

 خاصة.

 اللجنة ومسؤوليات : مهامخامساً 

 تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

توفر الموارد الالزمة الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من  (1

 ومدى فاعليتها في اداء األعمال والمهام المنوطة بها.

 خطة المراجعة الداخلية السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية والموافقة عليها.  دراسة (2

 كفايته.دراسة نظام وضوابط الرقابة الداخلية في الشركة و ادارة المخاطر وإعداد التقارير الالزمة عن رأيها بشأن مدى  (3

 دراسة تقارير ادارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. (4

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة لدى الشركة أو أي تغيير عليها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها فيما  (5

 يتعلق بالجوانب الرقابية.
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والسنوية والبيانات المالية للشركة وإعالناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل  –ربع السنوية–القوائم المالية األولية  دراسة (6

 عرضها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة  –إلدارة بناء  عل طلب مجلس ا –إبداء الرأي الفَـنِّي  (7

ن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها  ومفهومة وتَـتََضمَّ

 واستراتيجيتها.

أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقاللهم التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد  (8

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

تقييم اداء عمل مراجعي الحسابات ومراجعة خطة عملهم وكذلك دراسة تقاريرهم ومالحظاتهم على القوائم المالية  (9

 ومتابعة ما تم بشأنها مع االدارة التنفيذية.

ـد من اتِخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. (10  مراجعة نتائط تقارير الجهات الرقابية والـتَـأكُّ

البحث بدقة في أي مسائل جوهرية يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام أو مراجع  (11

 الحسابات.

 ت والتعليمات ذات العالقة.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسا (12

دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية والتقديرات المحاسبية التي قد تطرأ على القوائم المالية، ومناقشتها مع اإلدارة  (13

 التنفيذية ومراجعي الحسابات، وابداء الرأي بشأنها.

ء توصياتها باالجراءات التي يتعين رفع ماتراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها الى مجلس االدارة، وابدا (14

 اتخاذها.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل المسؤول األول بإدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته وتقييم أدائه بشكل  (15

 سنوي.

إلى مجلس مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك  (16

 اإلدارة.

 

 اللجنة : ضوابط عملسادساً 

( أربعة اجتماعات على األقل خالل السنة المالية للشركة وفقا  للبرنامط الزمني الذي تعتمده اللجنة في مطلع 4تعقد اللجنة ) (1

ة اجتماعاتها حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي  كل عام ويُْشتَـَرط لِصحَّ

ـْح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.  األصوات يُـَرجَّ

تعقد اللجنة اجتماعاتها االستثنائية أو الطارئة إذا طلب ذلك عضوين من أعضاء اللجنة أو مراجع الحسابات الخارجي أو  (2

 المسؤول األول بإدارة المراجعة الداخلية أو إذا تطلبت الظروف ذلك.

 مع مراجع حسابات الشركة ، ومع المراجع الداخلي للشركة. جعة مرة واحدة على االقل سنويا  تجتمع لجنة المرا (3

 يتولى أمين سر اللجنة تنسيق وتنظيم وحضور اجتماعات اللجنة والعمل مع رئيسها إلعداد جدول أعمال االجتماعات. (4

رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين وأمين سرها وتُـْحفَْظ تُــْثــبَـْت مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر يتم تَـْوقِيُعها من  (5

 في سجل خاص.

يجوز للعضو الذي تحول ظُـُروفُه دون الحضور المشاركة في مداوالت اللجنة والتصويت على قراراتها عن طريق أحد  (6

 لحاضر أصالة.وسائل االتصال الحديثة ويعد ذلك مكمال  للنصاب القانوني لالجتماع كما يكون حضور العضو بمثابة ا

ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة كما يجوز للجنة أن تصدر  (7

قرارات بالتمرير في الحاالت العاجلة عن طريق عرضها على جميع األعضاء متفرقين ويُـْشتَـَرط موافقة جميع أعضاء 

 القرارات على اللجنة في أول اجتماع تال  لها لتوثيقها في محضر االجتماع.اللجنة على القرارات كتابة وتعرض هذه 

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضائها حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت  (8

 اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

 ات: ترتيبات تقديم الملحوظسابعاً 

على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. 

 وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

 اللجنة للجمعية العامة العادية: تقرير ثامناً 

ْن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخ ل تُـِعد اللِجنَة تقرير سنوي يَـتََضمَّ

ومعايير في نطاق اختصاصها على ضوء األنظمة واللوائح والضوابط الصادرة من الجهات المختصة وما تتضمنه من متطلبات 

وعناصر لهذا التقرير وذلك للعرض على الجمعية العامة وفقا  لآللية التي تحددها تلك األنظمة واللوائح والضوابط وأفضل 

 الممارسات المهنية.
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 : مكافآت أعضاء اللجنة  تاسعاً 

المكافأة اضافية على ما  يتقاضى عضو اللجنة مقابل عضويته في اللجنة مكافأة سنوية قدرها مائة ألف لاير، وتُعتَبر هذه (1

ــــلَـة من قِـبَـل المجلس  يمكن أن يحصل عليه عضو اللجنة بِصفَتِه عضوا  في مجلس االدارة واللجان األخرى الــــُمــَشـــكَّ

 وفق ا لنظام الشركات. كما يتقاضى ثالثة آالف لاير بدل حضور جلسة اجتماع اللجنة.

لشركة مكافأة سنوية قدرها مائة ألف لاير كما يتقاضى ثالثة آالف لاير بدل يتقاضى عضو اللجنة المستقل من خارج ا (2

 حضور جلسة اجتماع اللجنة.

 : أحكام ختاميةعاشراً 

 تُْعتََمد هذه الالئحة من قِبَل الجمعية العامة للشركة وتكون نافَِذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة. (1

ويرها وتحديثها بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات الصلة وال يجوز تخضع الالئحة للمراجعة الدورية بغرض تط (2

إجراء أي تعديل عليها إال بتوصية من مجلس االدارة بناء  على اقتراح من لجنة المراجعة على أن يُعَرض هذا التعديل 

 .على الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها إلقرارها

 اإلدارة ومجلس المراجعة لجنة بين تعارض حدوث  :والخمسون الثامنة المادة

 تعيين بشأن اللجنة األخذ بتوصية المجلس رفض إذا أو اإلدارة، مجلس وقرارات المراجعة لجنة توصيات بين تعارض حصل إذا

 توصية اإلدارة مجلس تقرير تضمين فيجب الداخلي، تعيين المراجع أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات مراجع

 .بها عدم أخذه وأسباب ومبرراتها، اللجنة

 المراجعة لجنة تقرير :  التاسعة والخمسون المادة

 الشركات نظام في المنصوص عليها ومهامها الختصاصاتها أدائها تفاصيل على المراجعة لجنة تقرير يشتمل أن يجب  -أ 

 في المخاطر وإدارة والمالية الداخلية الرقابة نظم مدى كفاية في ورأيها توصياتها يتضمن أن على التنفيذية، ولوائحه

 .الشركة

 الموقع في يُنشر وأن الشركة الرئيس مركز في المراجعة لجنة تقرير من كافية نسخا   اإلدارة مجلس يودع أن يجب -ب 

 المساهمين نم يرغب من لتمكين العامة؛ الجمعية النعقاد نشر الدعوة عند للسوق اإللكتروني والموقع للشركة اإللكتروني

 .العامة الجمعية انعقاد أثناء التقرير ملخص ويتلى .نسخة منه على الحصول في

 الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات  :الستونالمادة 

  أوالً : قواعد إختيار أعضاء اللجنة

 يشكل مجلس اإلدارة لجنة المكافآت والترشيحات من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين. .1

 الجمعية العامة للشركة الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات بناء  على اقتراح مجلس اإلدارة.تصدر  .2

 ( ثالثة أعضاء غالبيتهم مستقلين، ويكون رئيس اللجنة مستقال .3تتكون اللجنة بحد أدنى من ) .3

التصويت اإليجابي لغالبية يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل المجلس، وفي حالة عدم حدوث ذلك التعيين، فيتم اختياره ب .4

 أعضاء اللجنة.

يجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم غيرهم، على  .5

 أن تتوفر لديهم القدرات المطلوبة وتنطبق عليهم نفس شروط عضو مجلس اإلدارة.

الوقت الكافي لمهامها، ويعفى العضو الذي يتغيب عن إجتماعين يلتزم العضو بحضور إجتماعات اللجنة وتخصيص  .6

 متتاليين من غير عذر مقبول، أو يتغيب عن أربعة اجتماعات متفرقة مهما كان العذر خالل العام.

 تعين اللجنة مديرا  للحوكمة وأمين سر يكون مستقال  ويرتبط مباشرة برئيس اللجنة. .7

  ثانياً : مدة عضوية أعضاء اللجنة
 وقت. عين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة ورئيسها لمدة ثالث سنوات، وللمجلس إعفاء أي عضو في أيي

 اءات عمل اللجنةثالثاً : ضوابط وإجر

تجتمع اللجنعة معرتين سعنويا  علعى األقعل أو كلمعا دععت الحاجعة إلعى ذلعك، ولهعا فعي سعبيل القيعام بأعمالهعا إجعراء المقعابالت  .1

ولها اإلسعتعانة بمعن تعراه معن الخبعراء والمختصعين معن داخعل الشعركة أو خارجهعا فعي حعدود والحصول على المعلومات، 

ن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.  صالحياتها، على ان يضمَّ

 يعد أمين سر اللجنة جدول أعمال االجتماع بالمشاورة مع رئيس اللجنة. .2

أمانة سر اللجنعة بتوجيعه العدعوة إلعى أعضعاء اللجنعة لالجتمعاع فعي الوقعت والزمعان المتفعق عليعه بالتنسعيق معع رئعيس تقوم  .3

 اللجنة، مع إرفاق جدول أعمال االجتماع والمستندات المتعلقة به قبل موعد اإلجتماع بخمسة أيام على األقل. 

دا أمين سعر اللجنعة وأعضعاء اللجنعة حضعور اجتماعاتهعا إال إذا ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ع .4

 طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

 يتولى رئيس اللجنة رئاسة جميع اجتماعات اللجنة أو يكلف أحد األعضاء نيابة عنه في حال غيابه. .5

 سطة الهاتف أو بالوسائل المرئية. تعقد اإلجتماعات حضوريا ، ويجوز عند الضرورة عقدها عن بعد بوا .6

ال تكون اجتماعات اللجنة ومداوالتها نظامية إال بمشعاركة أغلبيعة أعضعائها علعى أن يكعون معن بيعنهم رئعيس اللجنعة أو معن  .7

 ينيبه.
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ح الجانب الذي صوت معه رئعيس  .8 تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي األصوات يرجَّ

 تماع.االج

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومعداوالت، وتوثيعق توصعيات اللجنعة ونتعائط  .9

وتوقيعع هعذه المحاضعر معن جميعع  –إن وجعدت  –التصويت، وبيان أسعماء األعضعاء الحاضعرين والتحفظعات التعي أبعدوها 

 األعضاء الحاضرين.

 تماع الى جميع أعضاء اللجنة.يرسل أمين سر اللجنة محضر االج .10

يقدم رئيس اللجنة الى مجلس اإلدارة في أول اجتماع تالي الجتماع اللجنعة تقريعرا  يشعتمل علعى قعرارات وتوصعيات اللجنعة  .11

 ونتائط الدراسات التي قامت بها. 

 .تقوم اللجنة بتقييم ذاتي لقدراتها ونتائط أعمالها سنويا   .12

 رابعاً : مكافأة أعضاء اللجنة

 ف مكافأة مالية عن كل جلسة للجنة المكافآت والترشيحات وفقا  لسياسات الشركة المعتمدة.تصر

 خامساً : مهام اللجنة

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضعاء مجلعس اإلدارة واللجعان المنبثقعة ععن المجلعس واإلدارة التنفيذيعة، ورفعهعا إلعى  .1

الجمعية العامة، على أن يراعى في تلعك السياسعة اتبعاع مععايير تعرتبط مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا  العتمادها من 

 باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

 توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن تلك السياسة. .2

 عاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.المراجعة السنوية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى ف .3

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبعار التنفيعذين بالشعركة وفقعا  للسياسعة  .4

 المعتمدة.

 دراسة الموضوعات التي تُحال إليها من مجلس اإلدارة، واتخاذ القرارات إذا فوض مجلس اإلدارة للجنة ذلك. .5

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. .6

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيعه وإععادة ترشعيحهم وفقعا  للسياسعات والمععايير المعتمعدة، معع مراععاة ععدم  .7

 ترشح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باالمانة.

 ة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوب .8

 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. .9

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهعارات او الخبعرات المناسعبة لعضعوية مجلعس اإلدارة ووظعائف اإلدارة  .10

 التنفيذية.

 دارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإل .11

التحقععق بشععكل سععنوي مععن اسععتقالل األعضععاء المسععتقلين، وعععدم وجععود أي تعععارض مصععالح إذا كععان العضععو يشععغل  .12

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

 تقلين وكبار التنفيذيين.وضع وصف وظيفي لالعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المس .13

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة او كبار التنفيذيين. .14

 تقترح اللجنة لمجلس اإلدارة الليات الالزمة لتقييم أداء المجلس واعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا . .15

 الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقترح .16

 تقوم اللجنة برفع تقرير سنوي بأعمالها إلى المجلس لبيان مدى التزام كل عضو بأنشطة اللجنة وأعمالها. .17

 الئحة عمل لجنة الحوكمة والمسئولية االجتماعية:  والستون الحاديةالمادة 

  الً : قواعد إختيار أعضاء اللجنةأو

 اإلدارة لجنة الحوكمة والمسئولية االجتماعية من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين.يشكل مجلس  .1

 ( ثالثة أعضاء غالبيتهم مستقلين، ويكون رئيس اللجنة مستقال .3تتكون اللجنة بحد أدنى من ) .2

اإليجعابي لغالبيعة  يتم تعيين رئيس اللجنة معن قبعل المجلعس، وفعي حالعة ععدم حعدوث ذلعك التعيعين، فيعتم اختيعاره بالتصعويت .3

 أعضاء اللجنة.

يجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المسعاهمين أم غيعرهم، علعى  .4

 أن تتوفر لديهم القدرات المطلوبة وتنطبق عليهم نفس شروط عضو مجلس اإلدارة.

لكعافي لمهامهعا، ويعفعى العضعو العذي يتغيعب ععن إجتمعاعين يلتزم العضو بحضعور إجتماععات اللجنعة وتخصعيص الوقعت ا .5

 متتاليين من غير عذر مقبول، أو يتغيب عن أربعة اجتماعات متفرقة مهما كان العذر خالل العام.

 تعين اللجنة مديرا  للحوكمة والمسئولية االجتماعية وأمين سر يكون مستقال  ويرتبط مباشرة برئيس اللجنة. .6

 أعضاء اللجنةانياً : مدة عضوية ث

 وقت. يعين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة ورئيسها لمدة ثالث سنوات، وللمجلس إعفاء أي عضو في أي
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 ثاً : ضوابط وإجراءات عمل اللجنةثال

تجتمع اللجنعة معرتين سعنويا  علعى األقعل أو كلمعا دععت الحاجعة إلعى ذلعك، ولهعا فعي سعبيل القيعام بأعمالهعا إجعراء المقعابالت  .1

على المعلومات، ولها اإلسعتعانة بمعن تعراه معن الخبعراء والمختصعين معن داخعل الشعركة أو خارجهعا فعي حعدود والحصول 

ن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.  صالحياتها، على ان يضمَّ

 س اللجنة.يعد أمين سر اللجنة جدول أعمال االجتماع بالمشاورة مع رئي .2

تقوم أمانة سر اللجنعة بتوجيعه العدعوة إلعى أعضعاء اللجنعة لالجتمعاع فعي الوقعت والزمعان المتفعق عليعه بالتنسعيق معع رئعيس  .3

 اللجنة، مع إرفاق جدول أعمال االجتماع والمستندات المتعلقة به قبل موعد اإلجتماع بخمسة أيام على األقل. 

اإلدارة التنفيذية عدا أمين سعر اللجنعة وأعضعاء اللجنعة حضعور اجتماعاتهعا إال إذا ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو  .4

 طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

 يتولى رئيس اللجنة رئاسة جميع اجتماعات اللجنة أو يكلف أحد األعضاء نيابة عنه في حال غيابه. .5

 رة عقدها عن بعد بواسطة الهاتف أو بالوسائل المرئية. تعقد اإلجتماعات حضوريا ، ويجوز عند الضرو .6

ال تكون اجتماعات اللجنة ومداوالتها نظامية إال بمشعاركة أغلبيعة أعضعائها علعى أن يكعون معن بيعنهم رئعيس اللجنعة أو معن  .7

 ينيبه.

ح الجانب الذ .8 ي صوت معه رئعيس تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي األصوات يرجَّ

 االجتماع.

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومعداوالت، وتوثيعق توصعيات اللجنعة ونتعائط  .9

وتوقيعع هعذه المحاضعر معن جميعع  –إن وجعدت  –التصويت، وبيان أسعماء األعضعاء الحاضعرين والتحفظعات التعي أبعدوها 

 األعضاء الحاضرين.

 سر اللجنة محضر االجتماع الى جميع أعضاء اللجنة.يرسل أمين  .10

يقدم رئيس اللجنة الى مجلس اإلدارة في أول اجتماع تالي الجتماع اللجنعة تقريعرا  يشعتمل علعى قعرارات وتوصعيات اللجنعة  .11

 ونتائط الدراسات التي قامت بها. 

 تقوم اللجنة بتقييم ذاتي لقدراتها ونتائط أعمالها سنويا . .12

اللجنة لمهامها وواجباتها يحق للجنة التحقيق في أية مسألة تعأتي إلعى علمهعا معع كامعل الحعق لهعا فعي العدخول في سبيل أداء  .13

واإلطالع على جميع الدفاتر والسعجالت والمرافعق والمعوظفين بالشعركة، ولهعا صعالحية اإلسعتعانة بمستشعاريين خعارجيين 

مععا يمكععن للجنععة أن تطلععب مععن أي مسععئول تنفيععذي أو ومراجعععي حسععابات وتحمععل كافععة المصععاريف المترتبععة علععى ذلععك  ك

موظف فعي الشعركة أو أي معن الشعركات التابععة لهعا، أو المستشعار القعانوني الخعارجي للشعركة وكعذلك مراجععي حسعابات 

 الشركة الخارجيين اإلجتماع باللجنة أو أي عضو من أعضائها.

 رابعاً : مكافأة أعضاء اللجنة

 سة للجنة المكافآت والترشيحات وفقا  لسياسات الشركة المعتمدة.تصرف مكافأة مالية عن كل جل

   خامساً : مهام اللجنة

وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة ) الئحة الحوكمة (، ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتععديلها عنعد الحاجعة  .1

 واعتمادها من مجلس اإلدارة. 

 التحقق من التزام الشركة بقواعد الحوكمة. .2

 اجعة قواعد الحوكمة بالشركة وتحديثها وفقا  للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.مر .3

 مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة. .4

 مراجعة وتطوير السياسات واإلجراءات الداخلية بما يُلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات. .5

دوما  على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسعات، وتزويعد مجلعس الرفع لمجلس اإلدارة لإلطالع  .6

 اإلدارة سنويا  على األقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

تُعد اللجنة وتوصي للمجلس ألخذ موافقته على عملية تقييم ذاتي سعنوية لمجلعس اإلدارة وللجعان المنبثقعة منعه واإلدارة  .7

 ع لمجلس اإلدارة نتيجة التقييم.التنفيذية، وترف

مراجعة موضوعات إدارة الموارد البشرية بمعا فيهعا سياسعات وإجعراءات المعوارد البشعرية، نظعام تقيعيم األداء، هيكعل  .8

 الشركة، ونسب السعودة في الشركة بما يتفق مع أنظمة العمل.

 ذات الصلة بطبيعة أعمال الشركة.وضع برنامط تعريفي ألعضاء المجلس الجدد يتضمن جميع المجاالت المهمة و .9

وضع البرامط وتحديعد الوسعائل الالزمعة لطعرح مبعادرات الشعركة فعي مجعال العمعل االجتمعاعي ومتابععة تنفيعذها وفقعا   .10

 لتفويض مجلس اإلدارة.

ا؛ اإلقتراح لمجلس اإلدارة بسياسة تكفل إقامة التوازن بين أهداف الشركة واألهداف التعي يصعبو المجتمعع إلعى تحقيقهع .11

 بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع، وعرضها على الجمعية العامة.
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وضععع مؤشععرات قيععاس تععربط أداء الشععركة بمععا تقدمععه مععن مبععادرات فععي العمععل االجتمععاعي ومقارنععة ذلععك بالشععركات  .12

 األخرى ذات النشاط المشابه.

 ركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الش .13

 اإلفصاح عن خطط تحقيق المسئولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. .14

 وضع برامط توعية للمجتمع للتعريف بالمسئولية االجتماعية للشركة. .15

 إعداد أسس ومعايير المسئولية االجتماعية لشركة أسمنت العربية. .16

 خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لبرامط المسئولية االجتماعية.إعداد  .17

 دراسة الموضوعات التي تُحال إليها من مجلس اإلدارة، واتخاذ القرارات إذا فوض مجلس اإلدارة للجنة ذلك. .18

 تقوم اللجنة برفع تقرير سنوي بأعمالها إلى المجلس لبيان مدى التزام كل عضو بأنشطة اللجنة وأعمالها. .19

اللجنة لمراقبة تنفيذ الئحة الحوكمة المطبقة على الشركة، ويساعدها في ذلك مسعئول حوكمعة الشعركات ومراقبعة  تقوم .20

 التزاماتها، حيث يقوم هذا المسئول برفع تقريره للجنة من الناحية العملية وللرئيس التنفيذي من الناحية اإلدارية.

 للشركةالمسئولية اإلجتماعية والستون :  الثانيةالمادة 

 تُبنى سياسات وبرامط المسئولية اإلجتماعية للشركة نحو مساهميها وعمالئها والبيئة. .1

 لدى الشركة المعتمدة يةجتماعالمسئولية اإل وبرامط بسياسات لتزامتقوم اللجنة بمراقبة مدى اإل .2

 التي يمكن العمل عليها وتطويرها. ية والبيئية جتماعإلالبرامط والمشاريع اتحدد اللجنة بالتنسيق مع اإلدارة  .3

 .يةجتماعتقوم اللجنة بالتأكد من محافظة الشركة على الحوار مع جميع المجموعات المعنية بقضايا المسئولية اإل .4

 إعداد اسس ومعايير المسئولية اإلجتماعية. .5

 إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لبرامط المسئولية اإلجتماعية. .6

والمسعئولين التنفيعذيين والمعوظفين وضعع سياسعة واضعحة تتعامعل وتتعلعق بممارسعات التوظيعف يجب على األعضعاء  .7

 .شراك المجتمع وكذلك عالقات العمالء والموردينإوالصحة المهنية والسالمة و

 .ية فقط في حدود القوانين المحلية وبشفافية كاملةإجتماعأو  مهنيةيسمح بالتبرعات ألغراض  .8

  الحماية البيئية المستدامةن : والستو الثالثةالمادة 

يجب على األعضاء والمسئولين التنفيذيين والموظفين أن يعملوا بقوة في سبيل المحافظة علعى البيئعة لألجيعال المسعتقبلية القادمعة معن 

 .يةجتماعقتصادي واألداء البيئي المستمر والمتحسن والمسئولية اإليجاد وخلق توازن بين النمو اإلإخالل 

 عمل لجنة إدارة المخاطر : الئحة والستون الرابعةالمادة 

  : قواعد إختيار أعضاء اللجنةأوالً 

 على األقل.( ثالثة أعضاء 3تتكون من )و إدارة المخاطريشكل مجلس اإلدارة لجنة  .1

 ..يكون رئيس لجنة إدارة المخاطر وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين .2

 في أعضاء اللجنة مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.يشترط أن يتوافر  .3

يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل المجلس، وفي حالة عدم حدوث ذلك التعيعين، فيعتم اختيعاره بالتصعويت اإليجعابي لغالبيعة أعضعاء  .4

 اللجنة.

سعواء أكعانوا معن المسعاهمين أم غيعرهم، علعى أن  يجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلعس .5

 تتوفر لديهم القدرات المطلوبة وتنطبق عليهم نفس شروط عضو مجلس اإلدارة.

يشععترط فععي عضععو اللجنععة مععن خععارج مجلععس اإلدارة االسععتقاللية، وينطبععق عليععه مععا ينطبععق علععى أعضععاء مجلععس اإلدارة مععن  .6

 عوارض االستقالل وتعارض المصالح.

 ة إدارة المخاطر من خارج المجلس أن يفصح عن أية عالقات أو تعارض مصالح بينه وبين الشركة.على عضو لجن .7

 تتحقق لجنة الحوكمة من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر على استقاللية العضو.  .8

 يجوز تعيين أعضاء من لجنة المراجعة بالشركة في لجنة إدارة المخاطر. .9

بحضور إجتماعات اللجنة وتخصيص الوقت الكافي لمهامها، ويعفى العضو العذي يتغيعب ععن إجتمعاعين متتعاليين يلتزم العضو  .10

 من غير عذر مقبول، أو يتغيب عن أربعة اجتماعات متفرقة مهما كان العذر خالل العام.

 يكون مستقال  ويرتبط مباشرة برئيس اللجنة. أمينا  للسرتعين اللجنة  .11

 ة أعضاء اللجنة: ثانياً : مدة عضوي

 وقت. يعين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة ورئيسها لمدة ثالث سنوات، وللمجلس إعفاء أي عضو في أي

 ثالثاً : ضوابط وإجراءات عمل اللجنة:

تجتمع اللجنعة معرتين سعنويا  علعى األقعل أو كلمعا دععت الحاجعة إلعى ذلعك، ولهعا فعي سعبيل القيعام بأعمالهعا إجعراء المقعابالت  .1

ل على المعلومات، ولها اإلسعتعانة بمعن تعراه معن الخبعراء والمختصعين معن داخعل الشعركة أو خارجهعا فعي حعدود والحصو

ن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.  صالحياتها، على ان يضمَّ

 رئيس اللجنة.يعد أمين سر اللجنة جدول أعمال االجتماع بالمشاورة مع  .2

 يتم تعيين مدير إدارة المخاطر وفقا  لقرار لجنة الترشيحات والمكافآت. .3
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تقوم أمانة سر اللجنعة بتوجيعه العدعوة إلعى أعضعاء اللجنعة لالجتمعاع فعي الوقعت والزمعان المتفعق عليعه بالتنسعيق معع رئعيس  .4

 اإلجتماع بخمسة أيام على األقل. اللجنة، مع إرفاق جدول أعمال االجتماع والمستندات المتعلقة به قبل موعد 

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سعر اللجنعة وأعضعاء اللجنعة حضعور اجتماعاتهعا إال إذا  .5

 طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

 ء نيابة عنه في حال غيابه.يتولى رئيس اللجنة رئاسة جميع اجتماعات اللجنة أو يكلف أحد األعضا .6

 تعقد اإلجتماعات حضوريا ، ويجوز عند الضرورة عقدها عن بعد بواسطة الهاتف أو بالوسائل المرئية.  .7

ال تكون اجتماعات اللجنة ومداوالتها نظامية إال بمشعاركة أغلبيعة أعضعائها علعى أن يكعون معن بيعنهم رئعيس اللجنعة أو معن  .8

 ينيبه.

ح الجانب الذي صوت معه رئعيس تتخذ قرارات اللجنة بأغل .9 بية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي األصوات يرجَّ

 االجتماع.

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومعداوالت، وتوثيعق توصعيات اللجنعة ونتعائط  .10

وتوقيعع هعذه المحاضعر معن جميعع  –إن وجعدت  –التصويت، وبيان أسعماء األعضعاء الحاضعرين والتحفظعات التعي أبعدوها 

 األعضاء الحاضرين.

 يرسل أمين سر اللجنة محضر االجتماع الى جميع أعضاء اللجنة. .11

يقدم رئيس اللجنة الى مجلس اإلدارة في أول اجتماع تالي الجتماع اللجنعة تقريعرا  يشعتمل علعى قعرارات وتوصعيات اللجنعة  .12

 ونتائط الدراسات التي قامت بها. 

 تقوم اللجنة بتقييم ذاتي لقدراتها ونتائط أعمالها سنويا . .13

و الشعركات التابععه أي مسعئول تنفيعذي بالشعركه أو أداء مهامها صالحية االسعتعانه بمستشعارين خعارجين أفي سبيل  للجنة  .14

 .لها

 رابعاً : مكافأة أعضاء اللجنة:

وفقعا  لاير باإلضعافة إلعى البعدالت األخعرى  3000 قعدرها إدارة المخعاطرلجنعة عن كعل جلسعة لعضعو  تصرف مكافأة مالية .1

 .لسياسات الشركة المعتمدة

 ألف لاير. 60يصرف لعضو لجنة إدارة المخاطر من خارج الشركة ) مستقل ( مكافأة مالية سنوية قدرها  .2

 خامساً : مهام اللجنة : 

 :يلي بما المخاطر إدارة ةنلج تختص

 فيذهانت من والتحقق الشركة، أنشطة وحجم طبيعة مع اسبنيت بما لمخاطرا إلدارة شاملة وسياسات استراتيجية وضع .1

 .للشركة والخارجية الداخلية المتغيرات ىعل اء  نب وتحديثها ومراجعتها

 .هل الشركة تجاوز عدم من والتحقق هعلي والحفاظ الشركة لها تتعرض قد التي للمخاطر مقبول مستوى تحديد .2

 االثنعي خعالل استمرارها تهدد التي المخاطر تحديد مع جاح،نب نشاطها ومواصلة الشركة استمرار جدوى من التحقق .3

 .القادمة شهرا   عشر

 قعد التعي المخعاطر ومتابععة وقيعاس تحديعد وآليعات نظعم فعاليعة وتقيعيم بالشعركة المخعاطر إدارة نظعام ىعلع اإلشعراف .4

 .بها القصور هأوج لتحديد وذلك الشركة؛ لها تتعرض

 ىعلع التحمعل اختبعارات إجعراء خالل من(  دوري بشكل لها وتعّرضها المخاطر تحمل ىعل الشركة قدرة تقييم إعادة .5

 .)المثال سبيل

 .اإلدارة سمجل إلى ورفعها المخاطر، هذه إلدارة المقترحة والخطوات للمخاطر التعرض حول مفصلة تقارير إعداد .6

 .المخاطر بإدارة المتعلقة المسائل حول سللمجل التوصيات تقديم .7

 .المخاطر إلدارة الكافية ظمنوال الموارد توافر ضمان .8

 .اإلدارةس مجل قبل من اعتماده قبل هبشأن توصيات ووضع المخاطر إلدارة ظيمينالت الهيكل مراجعة .9

 .للمخاطر الشركة تعرض هانع شأني قد التي األنشطة عن المخاطر إدارة موظفي استقالل من التحقق .10

 .المخاطر بثقافة الوعي زيادة ىعل والعمل بالشركة، المحيطة للمخاطر المخاطر إدارة موظفي استيعاب من التحقق .11

 .الشركة في المخاطر إدارة في تؤثر قد مسائل من المراجعة ةنلج تثيره ما مراجعة .12

 سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية:  والستون لخامسةاالمادة 

 أوالً : نظرة عامة 

تم إعداد سياسة المكافآت لشركة أسمنت العربية تماشيا  مع ما نصت عليه المادة ) الثانية والستون( من الئحة حوكمة الشركات 

م بناء  على 13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القـــــرار رقم )

 هـ.28/1/1437وتاريخ  3الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام 

 داف السياسةثانياً : أه

 اإلنسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها. -1
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تقديم المكافآت ) إن وجدت ( بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى  -2

 المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.الطويل، كأن تربط الجزء 

تحديد المكافآت بناء  على مستوى الوظيفة، والمهام والمسئووليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العملية والخبرات العملية،  -3

 والمهارات،ومستوى األداء.

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. -4

سات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت األخذ في االعتبار ممار -5

 والتعويضات. 

 استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها. -6

 التنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة. -7

أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء  على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة او اإلدارة  إيقاف صرف المكافأة -8

 التنفيذية؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة. 

 جديدا  أم أسهما  اشترتها الشركة.  تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا   -9

 ثالثاً : مكافآت مجلس اإلدارة 

إذا تم دفع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة، يجب أن يراعى مجلس اإلدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل  -1

 من أعضائه المعايير التالية :

 مال والمسئووليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس أن تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألع

 اإلدارة، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

 .أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات 

 زمة إلدارتها.أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الال 

 .األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة 

 .أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم 

 ال يجوز العضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة.  -2

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل  -3

إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك  –بموجب ترخيص مهني  –ستشارية أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية او ا

باإلضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضوا  في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة وفي 

 اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا  لنظام الشركات ونظام الشركة األساس. 

تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به يجوز أن  -4

 واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات. 

مبنية بشكل مباشر  يجب أن ال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون -5

 أو غير مباشر على ربحية الشركة.

إذا تبين للجنة المراجعة أو هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على  -6

عادتها معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمنيها تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب إ

 للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.

 رابعاً : مكافآت اللجان

 يقترح مجلس اإلدارة مكافآة أعضاء لجنة المراجعة قبل العرض على الجمعية العامة. -1

 يحدد مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة في الشركة األم والشركات التابعة والشقيقة والزميلة. -2

 اإلدارة التنفيذية اً : مكافآتخامس

تطبق هذه السياسة على رئيس الشركة التنفيذي والتنفيذيين الذين يرتبطون مباشرة بالرئيس التنفيذي في الهيكل التنظيمي.ويجب  

 مراعاة المعايير التالية عند تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية :

ارة التنفيذية باإلضافة إلى أهداف اإلدارة التنفيذية المحدد أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع أنشطة ومسئوليات عضو اإلد -1

 تحقيقها خالل السنة المالية.

 أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. -2

 أن تكون مقابل األعمال اإلضافية التي ال تندرج تحت وصف العمل األساسي.  -3

 : ما يلييضات اإلدارة التنفيذية متتكون تعوسادساً : 
مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدالت، وتشمل البدالت بدل السكن وبدل المواصالت والتذاكر السنوية وبدل االتصال والتي  -1

 تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس اإلدارة.

خالل العام والتي تقترحها لجنة المكافآت والتي تدفع لإلدارة التنفيذية بحسب أداء الشركة  –إن وجدت  –مكافآت األداء السنوية  -2

 والترشيحات ويعتمدها مجلس اإلدارة.
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الفوائد األخرى غير النقدية وفقا  ألنظمة العمل ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر العطالت والتأمين الطبي  -3

 وتذاكر السفر السنوية حسب عقود العمل الفردية.

 : تعديل السياسة سابعاً 

يحق للجمعية العامة تعديل هذه السياسة في أي وقت.كما يحق لمجلس اإلدارة تعديل هذه السياسة بعد صدورها على أن تقوم الجمعية 

 العامة بالموافقة على أي تعديل في أول اجتماع لها بعد حدوث التعديل.

 

 الباب الخامس

 اإلفصاح والشفافية

 

 وإجراءاته اإلفصاح سياساتالستون : و السادسةالمادة 

والمعمول بها بشأن اإلفصاح  يجب أن تكون جميع التقارير أو الوثائق أو المعلومات  األنظمة واللوائح المطبقةتلتزم الشركة 

 فصاح عنها للعامة كاملة ومناسبة ودقيقة ومفهومة وملتزمة بزمن محدد.والرسائل الخطية المصرح أو المفوض باإل

ولضمان اإلفصاح المناسب لكافة المساهمين في نفس الوقت تمنع الشركة اإلفصاح عن أية معلومات مخصصة تحديدا  للمحللين 

الماليين أو المعاهد المالية أو جهات أخرى قبل اإلفصاح عن هذه المعلومات إلى السوق ككل  تقوم الشركة بتنفيذ متطلبات اإلفصاح 

 .الموضحة أدناهأو التبليغ 
 مع يتفق بما اإلشرافية وإجراءاته وأنظمته لإلفصاح مكتوبة سياسات اإلدارة مجلس يضع واإلدراج، التسجيل بقواعد إخالل دون

 : يلي ما مراعاة مع التنفيذية، ولوائحهما – األحوال بحسب -المالية  السوق ونظام الشركات نظام في الواردة اإلفصاح متطلبات

 المالية المعلومات على من االطالع المصالح وأصحاب المساهمين تمّكن مالئمة إفصاح أساليب السياسات تلك تتضمن أن .1

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

 وعلى المناسب الوقت وفي وغير مضلل، وصحيح واضح وبشكل تمييز، دون من والمستثمرين للمساهمين اإلفصاح يكون أن .2

 .وجه أكمل على حقوقهم ممارسة من وأصحاب المصالح المساهمين لتمكين وذلك ودقيق؛ منتظم نحو

 دورية أو طبيعتها من حيث تصنيفها وأسلوب عنها، اإلفصاح يجب التي المعلومات تحديد تتضمن للتقارير نظم إعداد .3

 .عنها اإلفصاح

 ولوائحه المالية السوق نظام ومع أحكام الممارسات، أفضل مع توافقها من والتحقق دوري، بشكل اإلفصاح سياسات مراجعة .4

 .التنفيذية

 تلتزم الشركة باإلفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب وبدقة وموضوعية. .5

 ب.تلتزم الشركة بالحفاظ على المعلومات الهامة والسرية الخاصة بها وحمايتها من التالعب واالستعمال غير المناس .6

 تلتزم الشركة بنشر المعلومات الهامة عن أداء الشركة تماشيا  مع المتطلبات النظامية. .7

 تدريب موظفي الشركة على الطريقة المناسبة الستعمال واالفصاح عن المعلومات الهامة والسرية الخاصة بالشركة. .8

 وضوح المعلومات وصحتهاوالستون :  السابعةالمادة 

 معلومات اإلفصاح واضحة وصحيحة على النحو التالي :يجب أن تكون أوالً : 

 يجب أن يكون أي إفصاح من الشركة للجمهور والهيئة كامال  وواضحا  وصحيحا  وغير مضلل. -1

 يجب اإلفصاح للجمهور عن أية معلومات أو تطور جوهري قبل نصف ساعة على األقل من بداية التداول. -2

إذا رأت الشركة أن اإلفصاح عن مسألة يجب اإلفصاح عنها بموجب قواعد التسجيل واإلدارج يمكن أن تؤدي إلى إلحاق  -3

علق بالحقائق ألة إلى تضليل المستثمرين فيما يتأن يؤدي عدم اإلفصاح عن تلك المسضرر غير مسو  بها وأنه من غير 

راق المالية ذات العالقة، فإنه يجوز للشركة أن تتقدم بطلب إلعفاءها والظروف التي يكون العلم بها ضروريا  لتقويم األو

من ذلك.ويجب في هذه الحالة أن تقدم الشركة إلى الهيئة بسرية تامة بيانا  بالمعلومات المطلوبة واألسباب التي تدعوها إلى 

جاز لها في أي وقت أن تلزم عدم اإلفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت.وإذا رأت الهيئة قبول طلب اإلعفاء، 

 الشركة إعالن أي معلومات تتعلق باإلعفاء ذي العالقة.

قبل تزويد الهيئة بهذه  –تعد جميع المعلومات والتطورات الجوهرية في الشركة معلومات سرية، ويحظر على الشركة  -4

لتزام بالمحافظة على سرية إفشاؤها إلى جهات ال يقع على عاتقها ا –المعلومات والتطورات الجوهرية وإعالنها 

جميع الخطوات الالزمة لضمان عدم تسرب أي من المعلومات  ذمايتها.كذلك يجب على الشركة اتخاحالمعلومات و

 ( أعاله.2والتطورات الجوهرية قبل تزويد الهيئة بها وإعالنها وفقا  للفقرة )

على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، شركة تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعالن للجمهور للرد اليجب على  -5

 وللهيئة إلزام الشركة بذلك حسبما تراه مناسبا .

 : يلي سيتم اإلفصاح عن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة ووصفها بالتفصيل حسب ماثانياُ : 

وجبه  كال  من الشركة  إبال  الهيئة والجمهور عن أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب تستثمر بم -1

 والطرف ذي العالقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويل ألي منهما.
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اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عن وصف ألي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي عالقة، وإذا لم يوجد أي صفقة بين  -2

 الشركة وأي طرف ذي عالقة سيتم اإلفصاح عن ذلك أيضا .

اإلدارة عن أي معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا  فيها وكان فيها مصلحة  اإلفصاح في تقرير مجلس -3

 ألعضاء مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي، المدير المالي، أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

 اإلدارة مجلس تقرير:  الثامنة والستونالمادة 

 الشركة، أعمال في العوامل المؤثرة وجميع األخيرة، المالية السنة خالل لعملياته عرضا   اإلدارة مجلس تقرير يتضمن أن يجب

 :يلي ما على اإلدارة مجلس تقرير يشتمل أن ويجب

 .ذلك وأسباب يطبَّق لم وما الالئحة هذه أحكام من طُبق ما .1

 .وخبراتهم والسابقة ومؤهالتهم الحالية ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء .2

 الحالية إدارتها مجالس عضوا  في الشركة إدارة مجلس عضو يكون التي خارجها أو المملكة داخل الشركات أسماء .3

 .مديريها من أو والسابقة

 -تنفيذي غير إدارة عضو مجلس - تنفيذي إدارة مجلس عضو  :التي على النحو أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين .4

 .مستقل إدارة مجلس عضو

 المساهمين علما  بمقترحات – التنفيذيين غير وبخاصة – أعضائه  إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات .5

 .وأدائها الشركة حيال وملحوظاتهم

 أسماء ذكر مع ولجنة المكافآت، الترشيحات ولجنة المراجعة، لجنة :مثل ومهامها، اللجان الختصاصات مختصر وصف .6

 .اجتماع لكل لألعضاء الحضور انعقادها وبيانات وتواريخ اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان

 قامت التي الخارجية وأعضائه، والجهة لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل ينطبق، حيثما .7

 .وجدت إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم

 من والتسعين الثالثة في المادة عليه منصوص هو لما وفقا   التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح .8

 .الالئحة هذه

 تنظيمية أو إشرافية جهة من أي أو الهيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو احترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة أي .9

 .المستقبل في وقوعها وتفادي وسبل عالجها لها الموقعة والجهة المخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو

 نظام كفاية مدى في لجنة المراجعة رأي إلى إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائط .10

 .الشركة في الداخلية الرقابة

 .عدم وجوده حال في الشركة في داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة توصية .11

 بشأن بها األخذ رفض المجلس التي أو اإلدارة، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات .12

 التوصيات، تلك ومسوغات الداخلي، المراجع أو تعيين أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات مراجع تعيين

 .هاب األخذ عدم وأسباب

 .وجدت إن للشركة، االجتماعية المساهمات تفاصيل .13

 الحاضرين اإلدارة أعضاء مجلس وأسماء األخيرة المالية السنة خالل المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان .14

 .الجمعيات لهذه

 بيان إرفاق يجب النشاط، أكثر من أو نوعين وصف حال وفي .التابعة وشركاتها للشركة الرئيسة النشاط ألنواع وصف .15

 .في النتائط وإسهامها الشركة أعمال حجم في وتأثيره نشاط بكل

 )عملياتها وقف أو توسعة أعمالها، أو للشركة، الهيكلية التغييرات ذلك في بما(  المهمة الشركة وقرارات لخطط وصف .16

 .الشركة ألعمال المستقبلية والتوقعات

  )السوق مخاطر أم مخاطر تمويلية، أم تشغيلية مخاطر أكانت سواء(  الشركة تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات .17

 .ومراقبتها المخاطر هذه إدارة وسياسة

 أو األخيرة الخمس المالية في السنوات أعمالها ونتائط وخصومها الشركة ألصول بياني رسم أو جدول شكل على خالصة .18

 .أقصر أيهما التأسيس منذ

 .التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل .19

 .الشركة توقعات أعلنتها أي أو السابقة السنة نتائط عن التشغيلية النتائط في جوهرية فروقات ألي إيضاح .20

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة المحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح .21

 والدولة لعملياتها، الرئيس والدولة المحل الرئيس، ونشاطها فيها الشركة ملكية ونسبة مالها ورأس تابعة شركة كل اسم .22

 .تأسيسها محل

 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل .23

 .األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف .24
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 وكبار الشركة إدارة أعضاء مجلس عدا( ألشخاص تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف .25

 وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من واألربعين الخامسة بموجب المادة الحقوق بتلك الشركة أبلغوا )وأقرباءهم التنفيذيين

 .األخيرة السنة المالية خالل الحقوق تلك في تغيير

 وأقربائهم التنفيذيين الشركة وكبار إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف .26

 المالية السنة خالل الحقوق تلك أو المصلحة تلك في تغيير التابعة، وأي شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم في

 .األخيرة

 بالمديونية وكشف ،)غير ذلك أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء( الشركة على قروض بأي المتعلقة المعلومات .27

 واسم القرض أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سدادا   دفعتها الشركة مبالغ وأي لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية

 .بذلك إقرار تقديم عليها الشركة، على قروض وجود عدم حال وفي والمبلغ المتبقي، ومدته لها المانحة الجهة

 مشابهة حقوق أو حق اكتتاب مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف .28

 .ذلك مقابل الشركة عليه حصلت أي عوض إيضاح مع المالية السنة خالل الشركة منحتها أو أصدرتها

 أو اكتتاب، حق مذكرات تعاقدية أو مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف .29

 .الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق

 المتبقية، المالية األوراق لالسترداد، وقيمة قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف .30

 .التابعة شركاتها اشترتها التي الشركة وتلك اشترتها التي المدرجة المالية األوراق بين التمييز مع

 اجتماع كل حضور انعقادها، وسجل وتواريخ األخيرة، المالية السنة خالل ُعقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد .31

 .الحاضرين أسماء فيه موضحا  

 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد .32

 .عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف .33

 أو الشركة مجلس إدارة ألحد أعضاء مصلحة فيها كانت أو فيها، طرفا   الشركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات .34

 هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال المعنيين أسماء تشمل منهم، بحيث بأي عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيين لكبار

 .إقرار بذلك تقديم الشركة فعلى القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد لم وإذا ومبلغها، وشروطها ومدتها العقود أو األعمال

 .مكافآت أي عن كبار التنفيذيين أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان .35

 .األرباح في حقوق أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان .36

 تسدد ولم أخرى أي مستحقات أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان .37

 .وبيان أسبابها لها موجز وصف مع السنوية، المالية الفترة نهاية حتى

 .الشركة موظفي لمصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان .38

 :يلي بما إقرارات .39

 .الصحيح بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن -أ 

 .بفاعلية ونُفذ سليمة أسس على أُعد الداخلية الرقابة نظام أن -ب 

 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه   .ج     

 تلك اإلدارة مجلس تقرير أن يوضح يجب السنوية، المالية القوائم على تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا .40

 .بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات

 على التقرير يحتوي يجب أن أجلها، من المعين الفترة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في .41

 .بالتغيير التوصية أسباب بيان مع ذلك،

   المكافآت عن اإلفصاح:  التاسعة والستونالمادة 

 :يلي بما اإلدارة مجلس يلتزم -أ 

 .الشركة في واإلدارة التنفيذية المجلس أعضاء مكافآت تحديد كيفية وعن المكافآت سياسة عن اإلفصاح .1

 واإلدارة اإلدارة ألعضعاء مجلعس الممنوحعة المكافعآت ععن اإلدارة مجلعس تقريعر في وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح .2

 كانعت أيعا   مزايعا، أم منعافع أم مبعالغ أكانعت تضعليل، سعواء أو إخفعاء دون مباشعرة، غيعر أو مباشعرة بصعورة التنفيذيعة

تعاريخ  عنعد السعوقية القيمعة هعي لألسعهم المدخلعة القيمعة فتكعون الشعركة، في المزايا أسهما   كانت وإذا .واسمها طبيعتها

 .االستحقاق

 .السياسة هذه عن انحراف جوهري أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العالقة توضيح .3

 :حدة عل يلي ممن لكل المدفوعة والتعويضات المكافآت بشأن الالزمة التفاصيل بيان .4

 .اإلدارة مجلس أعضاء -أ 

 التنفيذي الرئيس ضمنهم يكون من أن على الشركة من المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة -ب 

 .المالي والمدير

 .اللجان أعضاء -ج 

 .المرافقة للجداول ووفقا   اإلدارة مجلس تقرير في المادة هذه في الوارد اإلفصاح يكون -ب 



 
 
 
 
 
 

-38- 
 

 اإلدارة مجلس أعضاء إفصاح:  السبعونالمادة 

 ما مراعاة مع التنفيذية، أعضاء اإلدارة ومن أعضائه من عضو بكل الخاصة اإلفصاح عمليات تنظيم اإلدارة مجلس على يتعين

 :يلي

 المطلوبة لإلفصاحات وذلك وفقا   دوريا ، وتحديثه التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء بإفصاحات خاص سجل وضع .1

 .التنفيذية ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات نظام بموجب

 .مالي مقابل دون الشركة لمساهمي السجل على االطالع إتاحة .2

 المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها ::  الحادية والسبعونالمادة 

 إدارة الشركة أن كافة المعلومات التي تريد الشركة االفصاح عنها تستوفي :سوف يتأكد مجلس 

 قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. -1

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. -2

 انظمة وزارة التجارة واالستثمار. -3

 التطورات الجوهرية :إلتزام اإلفصاح عن : الثانية والسبعونالمادة 

والجمهور من دون تأخير بأي تطورات تندرج في إطار نشاطها وال تكون بال  هيئة السوق المالية إتقوم الشركة ب أوالً :

معرفتها متاحة لعامة الناس وقد تؤثر على أصول وخصوم الشركة أو في وضعها المالي أو في المسار العام ألعمالها أو 

 ويمكن :الشركات التابعة 

 دي إلى تغيير في سعر األوراق المالية المدرجة؛ أو أن تؤ -1

 تأثيرا  ملحوظا  في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بادوات الدين.أن تؤثر  -2

هذه المادة فيجب على الشركة أن تقدر هل من المحتمل ألي مستثمر أن يأخذ في ولتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق 

  بار ذلك التطور عند اتخاذ قراره االسثماري.االعت

من التطورات الجوهرية المشار إليها أعاله ) أوال  ( التي يجب على الشركة اإلفصاح عنها، على سبيل المثال ال  ثانياً :

 الحصر التي : 

% من صافي أصول الشركة وفقا  لخر 10أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على أي صفقة لشراء أصل  -1

 مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث.قوائم 

% من صافي أصول الشركة وفقا  لخر 10أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ يساوي أو يزيد على  -2

 مالية سنوية مراجعة أيهما أيهما أحدث. مفحوصة أو قوائممالية أولية قوائم 

% من صافي أصول الشركة وفقا  لخر قوائم مالية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 10أي خسائر تساوي أو تزيد على  -3

 مراجعة أيهما أحدث.

الحصر وفرة الموارد البشرية وإمكانية أو نشاطها يشمل على سبيل المثال ال أي تغيير كبير في بيئة إنتاج الشركة  -4

 الحصول عليها.

 تغيير الرئيس التنفيذي للشركة أو أي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة. -5

% من صافي 5في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع يساوي أو يزيد على أي نزاع بما  -6

 مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث. أصول الشركة وفقا  لخر قوائم مالية

موضوع الحكم متعلقا  بأعمال مجلس اإلدارة أو أحد أي حكم قضائي صادر ضد مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه، إذا كان  -7

 أعضائه في الشركة.

ة أولية مفحوصة أو % وفقا  لخر قوائم مالي10أصول الشركة بما يساوي أو يزيد على الزيادة أو النقصان في صافي  -8

 قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث.

 % وفقا  لخر قوائم مالية سنوية مراجعة.10الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الشركة بما يساوي أو يزيد على  -9

ية مراجعة أو % من إجمالي إيرادات الشركة وفقا  لخر قوائم مالية سنو5مساوية أو تزيد على الدخول في عقد إيراداته  -10

 غير المتوقع لذلك العقد.اإلنهاء 

 كل من الشركة وطرف ذي عالقة في |أي مشروعوطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه أي صفقة بين الشركة  -11

الشركة وفقا  لخر % من إجمالي إيرادات 1أو أصل يقدم تمويال  له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على 

 قوائم مالية سنوية مراجعة.

% من إجمالي إيرادات 5أي إنقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للشركة أو شركاتها التابعة يساوي أو يزيد على  -12

   الشركة وفقا  لخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
 اإلفصاح المتعلق بالمعلومات المالية : : والسبعون الثالثةالمادة 

القوائم المالية األولية والسنوية للشركة وأن يوقع عليها عضو مفوض من مجلس اإلدارة ومن يعتمد مجلس اإلدارة  .1

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم.

تسجيل واإلدراج إلى ( من قواعد ال43تقدم الشركة القوائم المالية األولية والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة وفقا  للمادة ) .2

 الهيئة فور اعتمادها من مجلس اإلدارة.
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تعلن الشركة عبر التطبيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة قوائمها المالية األولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس  .3

 اإلدارة، وال يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو غيرهم قبل غعالنها في السوق.

األولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقا  لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة للمساهمين قوائمها المالية  ة وتعلنالهيئتزود  .4

( يوما  من نهاية الفترة المالية التي تشملها 30السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخالل فترة ال تتجاوز )

 تلك القوائم.

للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية التي يجب غعدادها ومراجعتها وفقا  لمعايير المحاسبة  وتعلن الشركة الهيئةتزود  .5

السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفترة المعتمدة من الهيئة 

لى الشركة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمين هذه القوائم المالية خالل مدة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.ويجب ع

 ( يوما  تقويميا  قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.15ال تقل عن )

السعودية تتأكد الشركة من التزام المحاسب القانوني الذي يراجع القوائم المالية، وأي شريك له لقواعد ولوائح الهيئة  .6

للمحاسبين القانونيين في كل ما يتعلق بملكية أسهم أو أوراق مالية للشركة أو أي من تابعيها، بما يضمن استقاللية 

 المحاسب القانوني وأي شريك أو موظف في مكتبه.

 للتحويل :أو أدوات الدين القابلة بملكية حصص كبيرة من األسهم المتعلق  اإلفصاح:  والسبعون الرابعةالمادة 

حدوث التداول بالشخص المعني باألحداث والوقائع التالية يجب أن يبادر بإبال  الشركة وهيئة السوق المالية في نهاية يوم  اوالً :

 -: الحالة ذات العالقة

يت % أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم الشركة ذات األحقية في التصو5في ما نسبته  عندما يصبح مالكا  أو له مصلحة .1

 أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

% أو أكثر من أسهم أو أدوات الدين 1عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الشخص المشار إليه أعاله بنسبة  .2

 .القابلة للتحويل الخاصة بالشركة

مصلحة في أي حقوق أسهم أو أدوات الدين  عندما يصبح عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين للشركة مالكا  أو له .3

 القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة، أو أحد كبار التنفيذيين لديه  .4

% أو أكثر من 1ركة، أو بنسبة أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يمتلكها في هذه الش% أو أكثر من األسهم 50بنسبة 

 أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحيول الخاصة بالشركة أيهما أقل.

ألي شخص مصلحة فيها، يُعد الشخص له مصلحة في التي أو أدوات الدين القابلة للتحويل عند حساب العدد اإلجمالي لألسهم  ثانياً :

 :أي أيهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أي من األشخاص التي بيانهم 

 أقرباء ذلك الشخص. .1

% أو أكثر من سلطة التصويت أو إذا كانت 30الشركة التي يتحكم فيها ويسيطر عليها ذلك الشخص )عندما يمتلك  .2

معتادون على العمل طبقا  لتوجيهات ذلك الشخص( أوأية أشخاص آخرين اتفق معهم ذلك الشخص  أعضاؤهاالشركة أو 

 .على العمل في تحالف بهدف حيازة أسهم الشركة

اإلشعار المشار إليه أعاله يجب أن يكون مطابقا  لنموذج قامت بإعداده هيئة السوق المالية ويحتوي على األقل على  ثالثاً :

 : ت التاليةالمعلوما

 األشخاص المالكين لألسهم أو أدوات الدين  القابلة للتحويل، أو ذوي األحقية في التصرف فيها.أسماء  .1

 عملية التملك.تفاصيل  .2

 .أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويلتفاصيل  .3

 .بيان الهدف من التملك .4

الملكية أو الرغبة في الملكية التي تم اإلفصاح عنها سابقا ، يجب على الشخص المعني أن يبلغ  في حالة وجود تغيير في هدفرابعا  : 

الشركة وهيئة السوق المالية فورا  بذلك التغيير وأن ال يتصرف في أية أسهم أو أدوات دين خاص بتلك الشركة إال بعد إنتهاء عشرة 

 .( أيام من تاريخ ذلك التبليغ10)

% أو أكثر من أي فئة من األسهم 10ساس بشروط هذه المادة، فإن الشخص الذي يصبح مالكا  أو راغبا  في ملكية دون المخامساً : 

، ويجوز للهيئة فرض قيود المصِوتة أو أدوات الدين القابلة للتبديل عليه أن ال يتصرف بتلك النسبة بدون موافقة هيئة السوق المالية

 ه.معينة على ذلك التصرف وتحديد طريقت

  : باألوراق الماليةاإلبالغ المتعلق :  والسبعون الخامسةالمادة 
 -: دون تأخير بالمعلومات التاليةمن  والجمهور تقوم الشركة بإبال  هيئة السوق المالية

 أي تغيير مقترح في رأس المال. .1

على حاملي األوراق المالية صية بإعالنها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى أي قرار إعالن أرباح أو التو .2

 المدرجة.

أي قرار بعدم إعالن أرباح أو التوصية بعدم إعالنها أو بعدم دفع حصص منها يكون من المتوقع إعالنها أو التوصية  .3

 بإعالنها أو دفعها في السياق المعتاد لمجريات االحداث.
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ة، والمبلغ اإلجمالي وعدد ذلك راقه الماليعرض شراء أوأي قرار الستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو  .4

 ته.ميوق

 بادوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل.أي قرار بعدم الدفع يتعلق  .5

 أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من فئات األسهم المدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل إليها. .6

 ة :متفرقأحكام :  والسبعون السادسةالمادة 

 على الشركة إبال  هيئة السوق المالية والجمهور من دون تأخير بالتي :يجب 

 .أي تغيير في النظام األساسي أو المقر الرئيس للشركة .1

 أي تغيير للمحاسب القانوني. .2

و البدء أتقديم عريضة تصفية أو صدور أمر تصفية أو تعيين مصفي للشركة، أو أي من تابعيها بموجب نظام الشركات،  .3

 إجراءات بموجب أنظمة اإلفالس.بأي 

صدور قرار من الشركة أو تابعيها بحل الشركة أو تصفيتها، أو وقوع حدث أو انتهاء فترة زمنية توجب وضع الشركة  .4

 تحت التصفية أو الحل. 

اتخاذ حكم أو قرا أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية صاحبة اختصاص سواء في المرحلة االبتدائية أم  .5

% أو أكثر من صافي أصول 5ستئنافية، يمكن أن يؤثر سلبا  في استغالل الشركة ألي جزء من أصولها فيما نسبته اال

 الشركة وفقا  لخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية مراجعة أيهما أحدث.

 الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها. .6

 الت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :حظر تعام:  والسبعون السابعةالمادة 

ي منهم التعامل في أوراق المالية أاليجوز ألعضاء مجلس اإلدارة او كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي عالقة ب -أ 

 للشركة خالل الفترات التية :

المالية بعد فحصها ( يوما  تقويميا  السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعالن القوائم 15خالل الـ ) .1

 للشركة.

السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعالن القوائم المالية األولية بعد فحصها ( يوما  تقويميا  30خالل الـ ) .2

 أو القوائم المالية السنوية المراجعة للشركة.

 حقوق األولوية وبيعها.ى من الحظر المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة ممارسة حق االكتتاب في يستثن -ب 

عند استقالة عضو مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين من الشركة أثناء أي من فترات الحظر المشار إليها  -ج 

فقي الفقرة )أ( من هذه المادة، فإن هذه الفترة ) حيثما ينطبق ( تسري على ذلك العضو أو كبير التنفيذيين وأي 

 شخص ذي عالقة بأي منهم. 

  تزويد الهيئة بالمستندات والوثائق ::  الثمانونالمادة 
إلى المساهمين وجميع المستندات والوثائق المتعلقة باالستحواذات بتزويد الهيئة بنسخ من التعاميم التي ُأُرسلت تقوم الشركة 

والوثائق المماثلة فور واالندماجات والعروض وإخطارات االجتماعات والتقارير واإلعالنات وغير ذلك من المستندات 

 إصدارها.

 : ية للشركةجتماعاإلفصاح المتعلق بسياسات المسؤولية اإل:  الحادية والثمانونالمادة 

ية المتعلقة بموظفيها ومجتمعها وبيئتها مرة واحد في جتماعلية اإلئوتقوم الشركة باإلفصاح عن سياسات وإجراءات المس

 .السنة على األقل

  النماذج الخاصة بإعالنات الشركة المختلفة :المادة الثانية والثمانون : 

قبل هيئة السوق المالية والتي بدورها تحافظ تساعد نسخة محدثة للنماذج الخاصة بإعالنات الشركات المعتمدة من مع هذه الالئحة 

على على تنظيم فحوى ومضمون المعلومات المطلوب توفرها في إعالنات الشركات المدرجة لغرض مساعدة الشركات المساهمة 

وافية وصحيحة، على اتخاذ قراراتهم االستثمارية بناء  على معلومات رفع تعزيز مستوى الشفافية واإلفصاح وإعانة المستثمرين 

 –إعالنات توزيع األرباح  –الجمعيات  العامة  –إعالنات التغيير في رأس المال  –والتي تتضمن ) إعالنات التغييرات اإلدارية 

إعالنات صفقات شراء أو بيع  –إعالنات المشاريع  –إعالنات توقيع مذكرات التفاهم  –والتصحيحية  –اإلعالنات اإللحاقية 

 إعالنات التطورات المعلنة سابقا  (. –إعالنات الدعاوى القضائية  –إعالنات ادوات الدرين  –ات التمويل إعالن –األصول 

 

 الباب السادس

 ومعالجة حاالت تعارض المصالح المحتملة المصالح تعارضسياسة 

 

التعارض المحتملة لشركة أسمنت العربية تم صياغة د سياسة تعارض المصالح ومعالجة حاالت  تمهيد :  :الثالثة والثمانون المادة

والشركات التابعة، إستنادا  إلى الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام وزارة التجارة واالستثمار والتعاميم 

 ذات العالقة باإلضافة إلى الئحة حوكمة الشركة والنظام األساسي للشركة.
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وتعني هذه السياسة بحماية مصالح الشركة من خالل تنظيم تعارض المصالح المحتملة  ف السياسة :هد:  الرابعة والثمانونالمادة 

مع كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين، والمساهمين والجهات ذات العالقة األخرى، كما تهدف إلى نيل ثقة 

ظيمها وفقا  لألنظمة المتبعة.كما تعمل على تنظيم استخدام موارد وأصول المتعاملين معها بالمنع والحد من تعارض المصالح أو تن

 الشركة لتحقيق رسالتها 

 وأهدافها والكشف عن أي تعارض بين المصالح الشخصية ومصالح الشركة وإدارتها بفعالية.

مصالحهم الخاصة ومصالح المديرون والمسئولون التنفيذيون والموظفون التضارب بين أعضاء مجلس اإلدارة وسوف يتجنب و

الشركة.ويمكن أن يحدث دتضارب المصالحد عندما تتداخل وتتعارض بأي صورة المصالح الخاصة للمدير والمسئول التنفيذي أو 

 الموظف مع مصالح الشركة ككل.

يها االعتبارات المصالح إلى المواقف التي ربما تؤثر ف تعارضتشير  المصالح : عارضتعريف ت:  الخامسة والثمانونالمادة 

كبار التنفيذيين أو أو عضو مجلس اإلدارة الشخصية والمهنية أو المالية أو تبدو بأنها تؤثر فيها وذلك في موضوعية أو حكم أو قدرة 

 لى التصرف بما يعود على الشركة بأفضل المصالح. منسوبي الشركة ع

  نطاق السياسة:  والثمانونالمادة السادسة 
 وتنطبق على أصحاب المصالح وهم :تسري هذه السياسة 

 من رأس مال الشركة.% وأكثر 5كبار مساهمي الشركة الذين يملكون  .1

 أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه. .2

 اإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة. .3

 مراجعي ومستشاري الشركة. .4

 تعارض المصالح المرتبط بكبار المساهمين : :  أوالً 

% فما فوق من أسهم الشركة 5تخضع جميع المعامالت والعقود التي تتم مع كبار المساهمين وأقربائهم الذين يملكون  .1

لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من الشركات التابعة لذات الشروط التي تخضع 

لتي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان المساهم أو قريبه صاحب المعامالت التي تتم مع الغير، ويستثنى من ذلك األعمال ا

 العرض األفضل.

% فما فوق من أسهم الشركة 5يتم اإلفصاح عن كافة المعامالت التي تتم مع كبار المساهمين وأقربائهم الذين يملكون  .2

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة  بطريقة مباشرة او غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها التابعة في

 الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.

 مجلس اإلدارة :  االحكام المتعلقة بأعضاء ثانياً  : 

ال يجوز أن تكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة ) مباشرة أو غير مباشرة ( في األعمال والعقود التي تتم لحساب  .1

معية العامة العادية يجدد كل سنة.وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له الشركة إال بترخيص مسبق من الج

من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر اإلجتماع، وال يجوز 

س اإلدارة وجمعيات للعضو ذي المصلحة اإلشتراك في التصويت على القرار الذي يُصدر في هذا الشأن في مجل

المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند إنعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء 

 مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويُرفق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

إلفصاح عن مصلحته المشار إليها في الفقرة أعاله، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة إذا تخلف عضو المجلس عن ا .2

 المطالية أمام الجهات القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

وتاريخ  32565واالستثمار رقم يتعين على رئيس مجلس إدارة الشركة وفقا  للقرار الوزاري الصادر من وزير التجارة  .3

 هـ ما يلي :27/6/1438

  إبال  الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي أبلغ عنها عضو مجلس اإلدارة، على أن يتضمن

 هذا اإلبال  المعلومات التي قدمها العضو للمجلس.

  الشركة الخارجي وذلك قبل تصويت المساهمين على تقديم تقرير للجمعية العامة العادية من مراجع حسابات

األعمال والعقود المبلغ عنها، ويحدد هذا التقرير ما إذا كانت هذه األعمال والعقود تمت أو ستتم بالقيمة العادلة وانها 

 غير ضارة بمصالح المساهمين عموما  وأقلية المساهمين بشكل خاص.

 ركة بسبب األعمال المشار إليها أعاله إذا تمت بالمخالفة ألحكام نظام تقع المسئولية عن األضرار التي لحقت بالش

الشركات أو إذا ثبت أن األعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالشركة على 

 كل من:

 صاحب المصلحة من العمل أو العقد. -

ارضون متى ما ثبتوا عفال يسأل عنه الم ، وإذا صدر القرار بأغلبية الراءأعضاء مجلس اإلدارة -

اعتراضهم بمحضر الجلسة، وال تنتفي مسئولية العضو الغائب عن الجلسة التي صدر فيها القرار إال إذا 

 أثبت عدم تمكنه من اإلعتراض عليه.
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فروع  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد .4

النشاط الذي تزاوله؛ وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصال  

 يسمح له القيام بذلك.  –يجدد كل سنة  –على ترخيص على ترخيص سابق من الجمعية العامة العادية 

من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين أو أن تضمن  ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا  نقديا  من أي نوع إلى أي .5

أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات االئتمان، وكذلك القروض 
والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامط تحفيز العاملين التي تمت الموافقة عليها وفق نظام الشركة األساس أو بقرار 

 جمعية العامة العادية.من ال

يعد باطال  كل عقد يتم بالمخالفة ألحكام المادة السابقة، ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية بتعويض ما قد  .6

 يلحقها من ضرر.

أو  الشركة أصول من أي من – مباشر غير أو مباشر بشكل – االستفادة أو االستغالليحظر على عضو مجلس اإلدارة  .7

 ويشمل الشركة، على أو المعروضة اإلدارة، مجلس في عضوا   بصفته عليه المعروضة االستثمارية الفرص أو معلوماتها

 على الحظر ويسري منها، االستفادة في الشركة ترغب التي أو أنشطة الشركة، ضمن تدخل التي االستثمارية الفرص ذلك

 في الشركة التي ترغب – مباشر غير أو مباشر بطريق – االستثمارية الفرص استغالل ألجل يستقيل المجلس الذي عضو

 .اإلدارة بمجلس عضويته أثناء بها َعلِم والتي منها االستفادة

وأن  الشخصية، مصلحته على الشركة مصالح يقّدم وأن ونزاهة، بأمانة مهامه ممارسة  اإلدارة مجلس عضو على يجب .8

 .خاصة مصالح لتحقيق منصبه يستغل ال

 في تؤثر قد التي التعارض بحاالت المجلس وإبال  المصالح، تعارض حاالت تجنب  اإلدارة مجلس عضو على يجب .9

 في هذا العضو إشراك عدم مجلس اإلدارة وعلى ، المجلس على المعروضة الموضوعات في النظر حياده عند

 وجمعيات اإلدارة مجلس اجتماعاتفي  الموضوعات هذه على التصويت في صوته احتساب وعدم المداوالت،

 .المساهمين

أي  إلى إفشائها وعدم وأنشطتها بالشركة الصلة ذات المعلومات سرية على الحفاظ اإلدارة مجلس عضو على يجب .10

 .شخص

على الشركة أن تدرج ضمن جدول اعمال الجمعية العامة بندا  مستقال  للموافقة على األعمال والعقود التي يكون لعضو  .11

اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، أو للموافقة على مشاركة عضو مجلس اإلدارة في نشاط من شأنه مجلس 

منافسة نشاط الشركة أو اإلتجار في أحد فروع نشاط الشركة، ويشمل العرض على الجمعية اسم صاحب التعامل وطبيعة 

قرير مراجع الحسابات الخاص عن هذه األعمال والعقود وشروط ومدة وقيمة التعامل ) كل تعامل على حده ( مع إرفاق ت

وفق النماذج الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويتم التصويت في الجمعية العامة على كل حالة من 

 حاالت تعارض المصالح على حده.

لتعامالت الربع سنوية والسنوية، حسب التداول بأسهم الشركة خالل فترة حظر اعلى عضو مجلس اإلدارة اإللتزام بوقف  .12

 ما تقرره الجهات المختصة.

 على عضو مجلس اإلدارة االلتزام بعدم إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها. .13

 تلك شأن من كان إذا الشركة، مع تعامالت تجارية له شخص أي من الهدايا قبول اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يجوز ال .14

 .المصالح في تعارض إلى تؤدي أن الهدايا

يجب أن ال يكشف أعضاء مجلس االدارة خارج اجتماع الجمعية العامة لحاملي األسهم أو ألطراف ثالثة عن أي من  .15

أسرار الشركة من ذلك القبيل مما يطلعون عليه أثناء عملهم كأعضاء مجلس وإال وجب عزلهم من مناصبهم واعتبارهم 

 للشركة.مسئولين عن دفع تعويضات 

 المنافسة أعمال مفهومرابعاً : 

 :يلي ما تزاوله الذي فروع النشاط أحد في منافستها أو الشركة منافسة شأنه من عمل أي في االشتراك مفهوم في يدخل

 أخرى، منشأة أو شركة في أو حصص ألسهم مؤثرة نسبة تملكله أو فردية مؤسسة أو لشركة اإلدارة مجلس عضو تأسيس .1

 .مجموعتها أو الشركة نشاط نوع من نشاطا   تزاول

 شركة أو منافسة فردية إدارة مؤسسة تولي أو مجموعتها، أو للشركة منافسة منشأة أو شركة إدارة مجلس عضوية قبول .2

 .شكلها كان أيا   منافسة

 أو للشركة منافسة أخرى أو منشأة لشركة مستترة، أو كانت ظاهرة حكمها، في ما أو تجارية وكالة على العضو حصول .3

 .مجموعتها

 الترخيص تجديد رفضخامساً : 

 العامة، الجمعية تحددها مهلة خالل استقالته تقديم العضو فعلىلعضو مجلس اإلدارة  الترخيص تجديد العامة الجمعية رفضت إذا

لنظام  طبقا   أوضاعه توفيق أو المنافسة أو التعامل أو العقد عن العدول يقرر لم ما وذلك المجلس منتهية، في عضويته ُعدت وإال

 .العامة الجمعية قبل من المحددة المهلة انقضاء قبل ولوائحه التنفيذية الشركات
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 : األحكام المتعلقة باإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة :  سادساً 

بموافقة مجلس اإلدارة والرئيس على اإلدارة التنفيذية ومسنوبي الشركة االمتناع عن الدخول في أي تعامالت خاصة إال  .1

 التنفيذي للشركة.

على اإلدارة التنفيذية في الشركة االمتناع عن المشاركة في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة في أعمالها وأنشطتها إال  .2

ما ال يتعارض بموافقة مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وعلى أن تكون جميع األنشطة التجارية الخاصة به وفقا  للنظام وب

 مع مسئولياته الوظيفية والتزاماته تجاه الشركة.

على اإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة االمتناع عن استغالل وضعهم الوظيفي في الشركة لتحقيق أي مصلحة أو منفعة  .3

 أو مكاسب شخصية.

لعامة أو الشرية أو استخدام تلك على اإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة االمتناع عن االفصاح عن المعلومات غير ا .4

 المعلومات لتحقيق مصالح شخصية.

 له شخص أي منخدمية (  –عينية  –) مالية  لهم أو ألقربائهم الهدايا قبولعلى اإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة عدم  .5

 .المصالح في تعارض إلى تؤدي أن الهدايا تلك شأن من كان إذا الشركة، مع تعامالت تجارية

االلتزام بوقف التداول باسهم الشركة خالل فترات حظر  –أو أي شخص ذي عالقة به  –على اإلدارة التنفيذية في الشركة  .6

 الربع سنوية والسنوية حسب ما تقرره الجهات المختصة.

حماية أصول الشركة وضمان استخدامها بفعالية، حيث أن السرقة واإلهمال  على اإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة .7

 ويجب استخدام جميع أصول الشركة من أجل أغراض العمل فقط.   ،والفقدان لهما تأثير مباشر على ربحية الشركة

ئها عليها باستثناء على سرية المعلومات التي تأتمنهم الشركة أو عمال ومنسوبي الشركة الحفاظ اإلدارة التنفيذيةعلى  .8

الحالة التي يكون فيها هذا الكشف عن تلك المعلومات مصرح به أو ملزم به بصورة قانونية، وتشتمل تلك المعلومات 

السرية على جميع المعلومات غير المعلنة للجمهور والتي ربما يستفيد منها  المنافسون أو التي تكون ضارة أو مؤذية 

 تم الكشف عنها.للشركة أو عمالئها إذا ما 

السعي بصورة نزيهة وعادلة للتعامل مع عمالء وموردي ومنافسي وموظفي  على اإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة .9

الشركة ويجب أن ال يقوم أي من أعضاء مجلس االدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين باالستفادة من أي شخص من 

م المعلومات الهامة وتزوير الحقائق الجوهرية أو أي أسلوب آخر للتعامل غير خالل االحتيال أو اخفاء وإساءة استخدا

 العادل.

خارج الشركة، أو أي مصلحة تربطهم هم أو رؤسائهم كتابيا  عن أي مناصب يشغلونها ميع العاملين بالشركة إبال  على ج .10

 ة أو تسعى للتعامل معها.أفراد عائالتهم مع شركات أو مؤسسات تجارية أو أي جهة عمل تتعامل مع الشرك

يتجنب العاملين وأفراد عائالتهم أي أوضاع تتعارض فيها مصالحهم الشخصية، فيما يتعلق بتعاملهم مع المقاولين  .11

 مؤسسات أخرى تتعامل أو تسعى مع الشركة أو منافسيها في العمل.والموردين والتجار وأي أفراد أو شركات أو 

 اإلدارة العليا فورا  عن أية حاالت تعارض مصالح فعلي أو محتمل. على جميع العاملين بالشركة إخطار .12

 والمستشارين والداخلي الحسابات الخارجي : االحكام الخاصة بمراجعي سابعاً 

مصالح وفق ما تقضي به األنظمة والمعايير الحسابات الخارجيين مستقلين وليس لديهم تعارض  يجب أن يكون مراجعي .1

وما المهنية، وفي حالة وجود مثل هذا التعارض فإنه يجب اإلفصاح عنه ومعالجة تلك الحاالت وفقا  لالنظمة التي تحكمها 

 يحقق مصلحة الشركة.

 لها. الحسابات الخارجيين أي أعمال استشارية أخرى للشركة أو للشركات التابعة يجب أال يمارس مراجعي .2

تتبع إدارة المراجعة الداخلية لجنة المراجعة وإدارة الشركة إدرايا  وينبغي المحافظة على استقاللية المراجع الداخلي وتقديم  .3

 الدعم الكافي له للقيام بأعمال المراجعة الداخلية، 

عليه القوانين الصادرة  يجب مراعاة حاالت تعارض المصالح عند تعيين أي مستشار مالي أو قانوني مع مراعاة ما نصت .4

  من الجهات الرقابية والنظامية في هذا الخصوص.

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو منسوبي الشركة قبول هدايا من المراجعين الخارجيين للشركة، أو تقديم أية هدايا لهم من  .5

 شأنها التأثير على اتخاذ قراراته أو قراراتهم فيما يتعلق بمصلحة الشركة.

  سياسة االفصاح: ثامناً 

 يلي: سيتم االفصاح عن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة ووصفها بالتفصيل حسب ما

  هذا كان إذا ،مع طرف ذو عالقة أوتعامل تعاقدبأي  تأخير أي دون من والجمهورالسوق المالية  لهيئةتفصح الشركة 

 .سنوية مراجعة مالية قوائم لخر وفقا   الشركة إيرادات إجمالي من % (  1على )  يزيد أو مساويا   أو التعامل التعاقد

   إبال  الهيئة والجمهور عن أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب تستثمر بموجبه  كال  من الشركة

 والطرف ذي العالقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويل ألي منهما

 ف ألي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي عالقة، وإذا لم يوجد أي صفقة بين اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عن وص

 الشركة وأي طرف ذي عالقة سيتم االفصاح عن ذلك كذلك
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  اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عن أي معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا  فيها وكان فيها

 .ي، المدير المالي، أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهممصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذ

  حاالت أي من عن العامة وللجمعية للمجلس يفصح أن اإلدارة مجلس لعضوية نفسه ترشيحإفصاح من يرغب في 

 : وتشمل– الهيئة من المقررة اإلجراءات وفق – المصالح تعارض

 الترشح في التي يرغب الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة وجود -

 .إدارتها لمجلس

 .الذي تزاوله النشاط فروع أحد في منافستها أو الشركة، منافسة شأنه من عمل في اشتراكه -

 أمثلة لحاالت تعارض المصالح:  والثمانونالمادة السابعة 

ينشأ تضارب المصالح أيضا  عندما يتلقى المدير والمسئول التنفيذي أو الموظف أو عضو في عائلته المباشرة منافع شخصية  .1

 غير مستحقة كنتيجة الستغالل منصبه في الشركة. 

 وربما يكون تضارب المصالح حقيقيا  أو محتمال  أو مدركا  في طبيعته.  .2

وينشأ تضارب المصالح الحقيقي في الموقف الذي يكون فيه للمدير أو المسئول التنفيذي أو الموظف مصالح ذاتية خاصة أو  .3

 شخصية )على سبيل المثال صلة أو ارتباط عائلي وثيق أو مصالح مالية( تتداخل وتتعارض بأي صورة مع مصالح الشركة. 

 كون للمدير مصالح خاصة أو شخصية كأن يكون التزاما  محددا  في المستقبل.وربما ينشأ تضارب المصالح المحتملة عندما ي .4

وربما يوجد هناك تضارب المصالح المدرك أو الظاهر الواضح عندما يكون لدى شخص مطلع جيدا  اعتقاد معقول بأن  .5

لمديرون ينبغي أن يتجنب اللمدير تضارب مصالح حتى ولو لم يكن يوجد هناك أي تضارب حقيقي في المصالح.

 والمسئولون التنفيذيون والموظفون أي تناقضات للمصالح بينهم وبين الشركة. 

قد ينشأ تعارض المصالح من خالل االستفادة من الوظيفة في تعيين األبناء أو األقارب في الوظائف واالستفادة من  .6

 المعلومات السرية التي توفرها الوظيفة له في جهة ما له مصلحة معها.

 واإلكراميات التي يحصل عليها الموظف.الهدايا  .7

  شراء أو التأجير للشركة.الاالستفادة المادية من خالل الدخول في معامالت مادية بالبيع أو  .8

 ممارسة نشاط تنافسي مع أنشطة الشركة بدون موافقة مسبقة من الجمعية العامة للشركة. .9

الشركة لمصلحته الشخصية أو لمصلحة الغير.شراء أي مواد أو استعمال أو استغالل الموظف لسلطته الوظيفية أو نفوذه في  .10

معدات أو ممتلكات استنادا  إلى معلومات من داخل الشركة بغرض بيعها أو تأجيرها للشركة مما تنظوي على تعارض 

 للمصالح.

 يل من تضارب المصالح إلى أدنى حدلتقل: ا والثمانونالمادة الثامنة 
لتضارب المصالح إلى أدنى حد فإنه يجب على أي عضو مجلس أو مسئول تنفيذي أو موظف  لكي نقلل من التأثير السلبي

 : يدرك تضارب مصالح له مع الشركة بأن يتخذ اإلجراءات التالية

  إعالن تضارب المصالح قبل المشاركة في مناقشات العمل في القرارات المتعلقة بالشخص وبالكيان )الشركة( الفرعي

 التابع. 

 عن التصويت أو ممارسة تأثير على القضية التي يوجد فيها تضارب للمصالح واالمتناع عن التأثير على  االمتناع

 قرار أي شخص آخر فيما يتعلق بالشخص أو بالكيان )الشركة( التابعة التي يوجد فيها تضارب للمصالح.

 اإلشراف على تطبيق السياسة:  والثمانونالمادة التاسعة 

د كيفية إدارة تضارب المصالح وخفض مستواها أو إلغائها يتحدباإلشراف على تنفيذ هذه السياسة ولجنة الحوكمة تقوم  .1

، من خالل مراجعة الحاالت والمعامالت والعقود التي تتم مع أطراف ذات عالقة يوما  من إبالغها بذلك 60ك خالل وذل

 اها مناسبة إلى مجلس اإلدارة.ومن المحتمل أن تنطوي على حالة تعارض مصالح والرفع بأي توصيات تر

ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قررت لجنة الحوكمة فيما يخص تعامالت الشركة مع الغير أو تعامالت  .2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة، وفيما يتعلق بباقي منسوبي الشركة فتكون صالحية القرار مع الرئيس 

 للشركة.التنفيذي 

إذا قررت لجنة الحوكمة أن هناك تعارض مصالح فيجب الرفع لمجلس اإلدارة ويلتزم صاحب المصلحة بتصحيح وضعه  .3

  وجميع اإلجراءات التي تقررها اللجنة واتباع االجراءات المنظمة لذلك.

قضايا الجزائية رفع الللجنة الحوكمة صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، والرفع لمجلس اإلدارة ل .4

 ة باإلضرار التي قد تنجم عن عدم إلتزام جميع ذوي العالقة بها.والحقوقية للمطالب

تحتفظ لجنة الحوكمة لمدة ال تقل عن ثالثة سنوات بسجالت عن كل حاالت الكشف عن تضارب المصالح وعن  .5

 حاالت تضارب المصالح. اإلجراءات التي اتخذتها شركة اإلسمنت العربية فيما يتعلق بكل حالة من
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 االعتماد والنشر والنفاذ:  التسعونالمادة 

تنشر على موقع الشركة االلكتروني، ويتولى مجلس اإلدارة يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ويبلغ بها جميع موظفي الشركة، و

 التأكد من تطبيق هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة عليها.

 

 

 الباب السابع 

 الداخلية الرقابة

 

 الداخلية الرقابة نظام  :والتسعونالحادية  المادة

 أحكام وتطبيق المخاطر بإدارة واإلجراءات المتعلقة السياسات لتقييم للشركة داخلية رقابة نظام اعتماد اإلدارة مجلس على يجب

 اتباع النظام هذا يضمن أن ويجب الصلة، ذات واللوائح باألنظمة والتقيد تعتمدها الشركة، التي بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد

 والضوابط لألحكام وفقا   العالقة تتم ذات األطراف تعامالت وأن الشركة في التنفيذية المستويات جميع في للمسؤولية معايير واضحة

 .بها الخاصة

 بالشركة مستقلة إدارات أو وحدات تأسيس :والتسعونالثانية  المادة

 والمراجعة المخاطر، لتقييم وإدارة إدارات أو وحدات – المعتمد الداخلية الرقابة نظام تنفيذ سبيل في – الشركة تنشئ -أ 

 .الداخلية

 المخاطر، تقييم وإدارة إدارات أو وحدات واختصاصات مهام لممارسة خارجية بجهات االستعانة للشركة يجوز -ب 

 .المهام واالختصاصات تلك عن الشركة بمسؤولية ذلك يخل وال الداخلية، والمراجعة

 الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة مهام  :والتسعونالثالثة  المادة

 الشركة التزام مدى من تطبيقه، والتحقق على واإلشراف الداخلية الرقابة نظام تقييم الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة تتولى

 .وإجراءاتها وسياسات الشركة السارية والتعليمات واللوائح باألنظمة وعامليها

 الداخلية المراجعة تقارير حفظ :والتسعونالرابعة  المادة

 قد وما وتوصيات نتائط خلصت إليه من وما أنجز ما بوضوح متضمنة العمل ومستندات المراجعة تقارير حفظ الشركة على يتعين

 .بشأنها اتخذ

 الداخلية لشركة االسمنت العربيةميثاق المراجعة : والتسعون الخامسة المادة
يحدد الميثاق مهمة وصالحيات ومسؤوليات ومعايير المراجعة الداخلية وموقع إدارة المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي  أوالً :

 العام في شركة اسمنت العربية.

تقعديم أعمعال مراجععة موضعوعية وخعدمات استشعارية إدارة المراجعة الداخلية في شركة اسمنت العربية الى تهدف  المهمة :ثانياً : 

أجل تزويد مجلس اإلدارة برأي مستقل عن فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمعة فعي الشعركة ، كمعا تسعاعد اإلدارة  من

المراجعة والتي يعتم تنفيعذها عمال في تعزيز فعالية وكفاءة أعمالها التشغيلية وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية من خالل  القيام بأ التنفيذية

 ألفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال المراجعة الداخلية. وفقا  

لعربيععة إلععى إبععراز دور واهميععة المراجعععة  الداخليععة فععي مسععاعدة الشععركة لتحقيععق أهععدافها تسعععى شععركة اسععمنت ا : الرؤيووةثالثوواً : 

 تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال المراجعة الداخلية.  عن طريق االستراتيجية وأغراضها بفعالية وكفاءة

المصعممة معن قبعل مدى فاعلية البيئة الرقابية فعي الشعركة يتمثل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية  في تقييم :  نطاق العملرابعاً : 

، واالشراف على تطبيقه )والمتمثلة في إدارة المخاطر ، نظعام الرقابعة الداخليعة، وعمليعة الحوكمعة(  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

  :  وأنها تعمل بشكل فعال ومناسب لتحقيق األهداف التالية

 .تحديد وإدارة المخاطر الرئيسة في الشركة على أكمل وجه 

 للوائح .التحقق من مدى التزام الشركة وعامليها مع مختلف األنظمة وا 

    .دقة وموثوقية المعلومات المالية واإلدارية الجوهرية وتقديمها في الموعد المحدد 

 اإلستخدام األمثل لموارد الشركة المتعددة والحفاظ على اصولها وحماية حقوقها 

 .تحديد المشاكل التشريعية والتنظيمية المؤثرة على الشركة ومعالجتها بالشكل المناسب 

 ن إجراءات  الرقابة والقدرة على تحقيق األهداف.تحديد فرص تحسي 

 :   تتمثل مسؤولية المراجعة الداخلية، على سبيل المثال ال الحصر في ما يلي المسئولية :خامساً : 

  إعداد خطة المراجعة السنوية المبنية على تقييم المخاطر الرئيسة وفقا ألفضل الممارسات في مجال المراجعة الداخلية

 ى لجنة المراجعة للموافقة عليها متضمنة االنشطة والعمليات الرئيسية بما في ذلك أنشطة المخاطر وااللتزام.وعرضها عل

 .تنفيذ خطة المراجعة السنوية المعتمدة ، بما في ذلك أي مهام خاصة أو استشارات تطلبها لجنة المراجعة  أو اإلدارة التنفيذية 

   .استقطاب موظفي المراجعة المهنيين من ذوي الخبرة والمهارات والمؤهالت الالزمة والعمل على اإلحتفاظ بهم 
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  ،تقديم تقارير دورية للجنة المراجعة واإلدارة العليا عن نتائط أعمال المراجعة و نظام الرقابة الداخلية بشكل ربع سنوي

 ويتضمن التقرير ايضا:

 جراءات المتخذة وبيان متابعة التطبيقالنتائط والتوصيات واال -

 اجراءات الرقابة على الشؤون المالية واالستثمارات والمخاطر -

 تقييم تطور أنظمة المخاطر لمواجهة التغييرات -

 تقييم أداء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية في تطبيق نظام الرقابة الداخلية -

 و مواطن الضعف ، واالجراء الذي تم لمواجهة ذلكأوجه االخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية أ -

 مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر و ادارتها، و وصف لعمليات ادارة المخاطر -

 حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل المتضمنة النتائط والتوصيات وما  اتخذ بشأنها 

  واحتيال مشبوهة في الشركة وتزويد لجنة المراجعة بالتقارير الالزمة.  المشاركة في التحقيق في أي أعمال غش 

   . التنسيق مع المراجعين الخارجيين ، وذلك تفاديا  الزدواجية الجهود حسبما يكون ذلك مناسبا 

  الصادرة من الجهات تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمحلية في مجال المراجعة الداخلية بما في ذلك المعايير

 اإلشرافية.

 .االستعانة بخدمات المكاتب االستشارية  لتنفيذ بعض من اعمال المراجعة الداخلية عند الحاجة 

 .المساعدة في مراجعة اعمال الشركات التابعة والشقيقة بما ال يتعارض مع اإلستقاللية 

 ل المراجعة ، يلتزم المراجعون بالتالي :خالل ممارسة  اعما: القيم ) معايير االداء والسلوك ( سادساً : 

   الحيادية والموضوعية و العدالة والنزاهة 

  لتقديم تاكيد معقول عن نتائط الفحص .   -بذل العناية المهنية الالزمة  –انجاز اعمال المراجعة بكفاءة 

  وبعد االفصاح عن ذلك.المحافظة على سرية المعلومات وعدم االفشاء عنها اال بالطرق السليمة عند الحاجة 

 تنفيذ استبيان لتاكيد جودة عمل المراجعة عن طريق المستفيدين من خدماتها من حيث : جودة العمل :سابعاً : 

 . أن اهداف المراجعة قد نفذت 

  . ايجابية التوصيات وفعالية اثرها ، الحصول على موافقة االدارة على التوصيات ، اكتمال اورق العمل 

 دة مع االدارات التي يتم مراجعتها ، بما فيها وضع أهداف االدارات ضمن اهداف المراجعة .العالقة الجي 

 التقييم والتطوير:ثامناً : 

 ( اتخاذ اجراء للتقييم للتاكد من دقة وفعالية وتطوير اجراءات المراجعة/ برنامط تحسين الجودةQuality assurance   ) 

 ( وتقديم التعديالت المقترحة للجنة المراجعة  3كل يجب  مراجعة دليل العمل بصفة دورية )أعوام 

 حث المراجعين على تعلم وفهم كل ماهو حديث من خالل التدريب والمؤتمرات واالطالع على اصدارات المراجعة 

 اإلستقاللية: تاسعاً : 

  على تأدية المهمة المناطة بها على تعمل إدارة المراجعة الداخلية وموظفيها بصورة مستقلة وكفاءة مهنية بحيث تكون قادرة

أكمل وجه. ويعمل موظفي إدارة المراجعة الداخلية تحت اإلشراف المباشر لمدير إدارة المرجعة الداخلية الذي يشرف عليه 

لية في الرئيس التنفيذي من الناحية اإلدارية ولجنة المراجعة من الناحية العملية العملية .  تتمتع المراجعة الداخلية باالستقال

 انجاز عملها ورفع التقارير مباشرة للجنة المراجعة / مجلس االدارة

 / مجلس االدارة: العالقة مع لجنة المراجعةعاشراً : 

 تشرف لجنة المراجعة على أعمال المراجعة الداخلية ، ويعتمد مجلس االدارة بتوصية لجنة المراجعة التالي:

  تعيين و انهاء خدمات المراجع الداخلي 

 ميثاق المراجعة الداخلية 

 خطة المراجعة المبنية على دراسة وتقييم المخاطر 

 موازنة المراجعة الداخلية 

 التقييم السنوي وتحديد المكافات العمال المراجع الداخلي يتم من قبل لجنة المراجعة بالتشاور مع الرئيس التنفيذي. 

  : الصالحياتأحد عشر : 
 :  الداخلية  القيام بالتييُصّرح الدارة المراجعة  .1

الحصول واإلطالع على كافة العمليات والمستندات والمحاضر واألنظمة والممتلكات والتواصل مع الموظفين بحرية ودون  •
 قيود.   

 التواصل بدون قيود مع لجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية. •
 من عملية المراجعة. إعداد خطة واستراتيجة   عمل اإلدارة  لتحقيق األهداف المرجوة  •
 الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين العاملين في  ادارات الشركة خالل أعمال المراجعة. •
تقديم الدعم واالستشارة لالدارات عند اعداد السياسات واالجراءات الخاصة بكل ادارة من حيث اجراءات الرقابة الداخلية   •

 قبل اعتمادها
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 داخلية القيام بالتالي:غير ُمصَرح للمراجعة ال .2

 القيام بأي أعمال ومهام تشغيلية تنفيذية في الشركة. •

 وضع السياسات او االجرءات لالدارات  التي يتم مراجعتها.  •

 تنفيذ أو اعتماد أي معامالت محاسبية بمعزل عن إدارة المراجعة الداخلية. •

جعة الداخلية، ما لم يكن قد تم تعيين هؤالء الموظفين توجيه أنشطة أي موظف من موظفي الشركة ال يعمل لدى إدارة المرا •

 ضمن فِرق مراجعة أو لمساعدة المراجعين الداخليين.

 معايير عمل المراجعة :اثنى عشر : 

تتبع إدارة المراجعة الداخلية في ممارسة أعمال المراجعة المعايير واالرشادات الداخلية والدولية الصادرة من الهيئة السعودية 

بما في ذلك القواعد السلوكية ،المباديء االساسية للممارسة باالضافة إلى اية  IIAللمحاسبين القانونيين و معهد المراجعين الداخليين 

 ة من الجهات االشرافية. متطلبات صادر

 نزاهة ودقة البيانات المالية:  والتسعونالسادسة المادة 

إن الهدف الرئيسي للجنة المراجعة )اللجنة( لمجلس اإلدارة )المجلس( هو مساعدة مجلس اإلدارة على مهمته أوالً : مقدمة : 

  -الرقابية وذلك عن طريق المراجعة و التقرير حول ما يلي:

 نزاهة القوائم المالية للشركة.  -أ 

 االمتثال المالي للشركة مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.  -ب 

 وسوف تراجع اللجنة مؤهالت واستقاللية وأداء مراجع حسابات الشركة.  -ج 

 وسوف تراجع اللجنة أيضا  إنجاز وأداء وظيفة المراجع الداخلي للشركة.  -د 

داد ونشر تقرير اللجنة السنوي و التقارير األخرى إلى الحد الذي تقتضيه القوانين وسوف تكون اللجنة مسئولة أيضا  عن إع

 والقواعد والتشريعات المطبقة والسارية المفعول.

تكون األنشطة المطلوبة من اللجنة في أداء وظائفها الرقابية لكي تستوفي مسئولياتها وواجباتها بأن : مسئوليات اللجنة ثانياً : 

سهم بالتعيين وأتعاب و استمرار مراجع حسابات الشركة الخارجي المعتمد من أجل إعداد أو إصدار تقرير توصى حاملي األ

المراجعة أو القيام بأي تدقيق آخر، والمصادقة على خدماته للشركة ومراقبة عمله، ويشتمل ذلك على حل الخالفات بين اإلدارة 

التقارير المالية. ويرتبط مراجع حسابات الشركة باللجنة مباشرة في األمور  ومراجع الحسابات الخارجي وذلك فيما يتعلق بتقديم

  -التالية:

سوف تراجع اللجنة وتُقيم سنويا  مؤهالت وأداء واستقاللية مراجع الحسابات ويشمل ذلك مراجعة وتقيم الشريك األساسي  .1

مع األخذ في االعتبار آراء إدارة الشركة والمراجع  الداخلي للشركة وتقدم اللجنة مرئياتها لمجلس اإلدارة، وسوف تعمل 

 ع الحسابات الرئيسي كما هو مطلوب اللجنة على التغيير المنتظم لشريك مراج

وفقا  للقوانين المطبقة والسارية المفعول وأيضا سوف تراعي اللجنة التغيير المنتظم لمكتب المراجعة الخارجي من أجل  .2

 ضمان االستقاللية المستمرة لمراجعة الحسابات.  

لمالية الربع سنوية مع إدارة الشركة والمراجع تناقش اللجنة التقارير المالية السنوية التي تمت مراجعتها والتقارير ا .3

 الخارجي المستقل.

 تقوم اللجنة بمراجعة السياسات المحاسبية والمالية واعتمادها حسب ما يتناسب مع الشركة. .4

لها تقوم اللجنة بمناقشة السياسات التي تتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر المالية التي قد تتعرض  .5

 الشركة والخطوات المتخذة من إدارة الشركة لمراقبة مثل هذه المخاطر والتحكم فيها.

 تقوم اللجنة بالمراجعة مع اإلدارة والمراجع الخارجي المستقل ألثر المبادرات المحاسبية على التقارير المالية للشركة. .6

ية لتزويد اللجنة واإلدارة بالتقييم المستمر لعمليات إدارة على اللجنة التأكد من أن الشركة يتواجد لديها عمليات مراجعة داخل .7

 مخاطر الشركة ونظام الرقابة الداخلية.

على اللجنة اعتماد تعيين واستبدال المراجع الداخلي، وكذلك خطة المراجعة الداخلية السنوية والميزانية وما يتعلق  .8

المراجعة الداخلية وأي نتائط أخرى ذات أهمية تنتط عن أعمال بالمراجعين والتي يقوم بإعدادها المراجع الداخلي وتقارير 

 المراجعة الداخلية.

ينبغي على اللجنة القيام بشكل منتظم بإعداد تقارير لمجلس اإلدارة عن أي مشكالت أو قضايا تنشأ فيما يخص جانب  .9

متطلبات القانونية وعن أداء المراجع الجودة وصحة القوائم المالية الخاصة بالشركة وكذلك مدى التزام لشركة بالنظم وال

 الخارجي المستقل، وأداء ادارة المراجعة الداخلية بالشركة.

ينبغي على اللجنة وضع اإلجراءات الالزمة لتلقي وحفظ ومعالجة الشكاوى التي تستلمها الشركة فيما يتعلق بالمحاسبة  .10

ي ذلك إعداد اإلجراءات الخاصة بمعالجة ما يقدمه موظفو وضوابط الرقابة المحاسبية واألمور المتعلقة بالمراجعة  بما ف
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الشركة سواء بصفة سرية أو  بدون تحديد هوية المتقدم من األمور المتعلقة بالنواحي المحاسبية وأعمال  المراجعة المالية 

 مما يكون مثارا للتساؤل.

 :التأكد من أن التقارير المالية  كما ينبغي على الشركة

  وإتمامها طبقا للمتطلبات القانونية واألخالقية والممارسات المحاسبية المقبولة.قد تم تنفيذها 

 مثل هيئة سوق المال(.دد وتقديمها إلى الجهات المطلوبةقد تم تنفيذها وإكمالها خـــــــالل اإلطار الزمني المح (. 

  اعتمادها بالدقة المعقولة للمعلومات قد تمت مراجعتها والتوقيع عليها من مسئولي الشركة والذين يقرون بتوقيعها و

 وفعالية وكفاءة الرقابة الداخلية  حسب ما يلزم.

ينبغي على الشركة أيضا  إعداد ووضع اإلجراءات المعيارية المناسبة لمعالجة األخطاء التي يتم اكتشافها في التقارير 

والتفتيش والتوجيه ألسباب ومصادر وقوع المالية الصادرة أو المقدمة واتباع هذه اإلجراءات  بما في ذلك الفحص 

األخطاء وكذلك إعداد وتقديم التقارير المالية التي تمت مراجعتها وتصحيحها واإلعالن بشكل الئق عن األخطاء في 

التقارير السابقة ومنع حدوث أخطاء مستقبلية.إضافة إلى ذلك  ينبغي على الشركة الرقابة على عملية التصريح 

 لية ألي طرف ثالث أو أطراف خارجية.بالمعلومات الما

 

 الثامنالباب 

 سياسة إدارة المخاطر

 :  التسعونالسابعة والمادة 

الغرض من هذه السياسة هو توضيح المدخل المنظم إلدارة المخاطر على مستوى شركة  : الغرض والهدفأوالً : 

 ،مخاطر محتملة  سواء كانت استراتيجية أو تشغيليةاإلسمنت العربية. وقد تم تطوير األنظمة التي من شأنها ضمان أن أي 

 قد تم تحديدها وتحليلها وتقييمها وإدارتها بناء على ذلك. وتتعلق هذه العملية بكل من المديرين والموظفين على حد سواء.

 5و  4و  3الفقرات  -31000معايير األيزو :  المراجع ثانياً :

 :  تعريفاتثالثاً : 

الناتط عن عدم التأكد من تحقيق األهداف  ومفهوم كلمة مخاطر تشمل عنصرين: احتمالية حدوث شيء هو األثر :  الخطر -1

 ما ونتائط ذلك.

 تحليل المخاطر هي العملية المنظمة لإللمام بطبيعة المخاطر وتقليل مستوى المخاطر. : تحليل المخاطر -2

المخاطر وتقييم المخاطر لتحديد أولويات عملية إدارة هي العملية الشاملة لتحديد المخاطر وتحليل :  تقييم المخاطر -3

المخاطر عن طريق تقييم ومقارنة مستوى المخاطر مقابل المعايير الخاصة بالشركة أو مستويات أهداف المخاطر المحددة 

 مسبقا أو أي معايير أخرى.

 هي عملية إيجاد المخاطر والتعرف عليها وتحديد أوصافها.:  تحديد المخاطر -4

 هي العمليات المنسقة للتوجيه والسيطرة على مخاطر الشركة.:  المخاطر إدارة -5

 هو ملخص ألهم المخاطر األساسية الموجودة على مستوى الشركة والذي يوفر إطار التقارير.:  ملف بيانات المخاطر -6

 هي تطوير وإعداد وتنفيذ المقاييس الخاصة بمعالجة وتعديل المخاطر.:  معالجة المخاطر -7

  المبادئ اإلرشاديةرابعا : 

 تنفيذ هذه السياسة ال بد وأن يكون مدعوما  بالمبادئ التية:

 .جميع الموظفين مسئولين ومحاسبين عن إدارة المخاطر في أماكن عملهم بصفة مستمرة ويومية 

 .اإلجراءات المتخذة إلدارة المخاطر يجب أن تكون مدرجة ضمن عملية التخطيط و اجراءات العمل 

 اركة و استشارة الموظفين و األفراد المعنيين الخرين جزء ال يتجزأ من عملية إدارة المخاطر.مش 

  يجب أن تكون عملية إدارة المخاطر مبنية على أساس ثقافة دعدم إلقاء اللومد وفي بيئة متواصلة التطور

 والتحسن والقوة.
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 مستوى الشركة تتمثل في اآلتي:واألدوار الخاصة  بإدارة المخاطر على  المسئولياتخامساً : 

يوفر مجلس اإلدارة التوجيه واإلشراف العام على إدارة المخاطر على مستوى المنظمة بالكامل. ومن :  مجلس اإلدارة - أ

 مسئوليات مجلس اإلدارة في عملية إدارة المخاطر: 

اإلدارة للحد من هذه  يقيم مجلس اإلدارة المخاطر الكبرى التي تواجه الشركة والخطوات المتخذة من جانب .1

 المخاطر والتحكم فيها.

تقوم لجنة المراجعة بمناقشة السياسات التي تتعلق بتقدير المخاطر وإدارة المخاطر  و من ضمنها المخاطر المالية  .2

 الكبرى والخطوات المتخذة من جانب إدارة الشركة لمراقبة المخاطر والتحكم فيها.

كة لديها وظيفة مراجعة داخلية لتزويد اإلدارة واللجنة بالتقييمات المستمرة يكون على اللجنة التأكد من أن الشر .3

 ألعمال إدارة مخاطر الشركة ونظام الرقابة الداخلية.

ينبغي على اللجنة القيام بالتنسيق مع اإلدارة بتحديد مجاالت الخطر االجتماعية والبيئية الهامة وتقييم جهود  .4

 اإلدارة لمعالجة ذلك.

الق والسلوكيات المقصود منه تركيز مجلس اإلدارة )دالمجلسد( واإلدارة على مجاالت المخاطر قانون األخ .5

األخالقية من خالل توفير الخطوط اإلرشادية للموظفين التي من خاللها يمكن مساعدتهم في التعرف على 

السلوكيات غير األخالقية المشكالت األخالقية والتعامل معها  وكذلك توفير الليات التي يمكن من خاللها كشف 

 واإلبال  عنها والمساعدة في تعزيز روح وثقافة األمانة وتحمل المسئولية.

 الرئيس التنفيذي - ب

مراجعة معلومات المخاطر األساسية وتحديد االتجاهات العامة األساسية للمخاطر وتقدير  أثر ذلك على المنظمة  .1

 ككل.

ومدى فعالية وكفاءة الضوابط المتعلقة بها وذلك من خالل مراجعة  اإلشراف على إدارة المخاطر العالية والهامة .2

 ومناقشة التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر.

 التأكد من أنه يتم إتباع اجراءات تخفيض مستوى المخاطر بدقة شديدة. .3

 تعزيز ثقافة إدارة مخاطر قوية. .4

 مسئول المخاطر - ج

 وإجراءات إدارة المخاطر المالئمة.تطوير وتعزيز وتنفيذ سياسات وأنظمة  .1

 التنسيق واإلشراف على تنفيذ أعمال إدارة المخاطر. .2

 عمل المبادرات داخل المنظمة. .3

العمل مع مسؤولي المخاطر )من االدارات( لضمان أن عمليات إدارة المخاطر يتم تنفيذها وفقا لسياسات  .4

 واستراتيجيات إدارة المخاطر المتفق عليها.

 سجالت المخاطر للتأكد من توافق واكتمال البيانات. تقييم ومراجعة .5

توفير الخطوط اإلرشادية والليات التي يحتاجها الموظفون واإلدارة والتنفيذيون والمجلس فيما يتعلق بمشكالت  .6

 إدارة المخاطر داخل الشركة، ومن ذلك تنفيذ ورش عمل لتحديد المخاطر.

 تعزيز تفهم ودعم إدارة المخاطر. .7

 وقادة الفرق مدراء - د

 إدارة المخاطر التي هم مسئولون عنها أو تقع على عاتقهم. .1

 ضمان تحديد وتحليل المخاطر في السجالت الخاصة بالمخاطر في كل برنامط / على مستوى الفريق. .2

 مراجعة المخاطر على أساس منتظم. .3

 تحديد المنطقة التي تكمن فيها مواطن العجز في الرقابة. .4

 المتعلقة بالمخاطر.تحديث المعلومات  .5

تصعيد المخاطر إلى إدارات أعلى عندما يكون الخطر في مرحلة تزايد محتمل وبناء  عليه تقديم المعلومات عن  .6

 هذه المخاطر إذا طُلب منهم ذلك.
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 الموظفون والمقاولون - هـ

 تحديد المخاطر وتقديم التقارير عنها لألشخاص المعنيين. .1

 المخاطر إذا اقتضى األمر.المشاركة في أعمال إدارة  .2

 مراجعة السياسات واإلشراف عليهاسادساً : 

وفريق ولجنة المخاطر يجب أن يتم مراجعة هذه السياسة واالستراتيجيات المتعلقة بها سنويا عن طريق مجلس اإلدارة 

ملية مراجعة لمدى تبني هذه اإلدارة التنفيذية لضمان التطبيق المستمر لها ومدى توافقها ومالئمتها. ويجب أيضا  إجراء ع

السياسة وفعاليتها وكفاءتها عن طريق عمل مراجعة وتفتيش داخلي )أو عن طريق أي طرف آخر مستقل( قبل أن تتم 

 المراجعة من جانب مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية على أساس نصف سنوي.

 المستندات التنظيمية المعنيةسابعاً : 

 المخاطرإجراءات إدارة  -1

 إجراءات وسياسات األقسام -2

 تقييم المخاطرتاسعاً : 

 ينبغي على الشركة القيام بصفة دورية بتحديد وتقدير المخاطر على األعمال. -

تحديد أولويات المخاطر من أجل إداراتهعا بفاعليعة وكفعاءة أكبعر والتقليعل المنشعود لفعرص الضععف الجوهريعة أو  -

 عدم وضوح المخاطر.

 مسئولة عن تحديد وتقدير المخاطر.لجنة التوجيه  -

ينبغي على لجنة التوجيه تحديد األثر المحتمل لكل خطر والكشف عن مسعتوى هعذا التعأثير. ويجعب أن يعتم تحديعد  -

أثر التهديد للمخاطر بصفة فردية وبصفة جماعية: فاألثر الفردي للتهديد بالمخاطر يمكن اعتباره يتراوح معا بعين 

يس له أثر  ولكن تكرار حدوث هذا التهديد وسواء كان يتفاعل معع تهديعدات أخعرى فعيمكن ما له أثر قليل إلى ما ل

 أن يكون له أثره على الشركة.

 ينبغي على الشركة أن تأخذ في اعتبارها نوع األثر أو العاقبة عند تقدير المخاطر  على سبيل المثال: -

 .الخطأ أو التقدير الخاطئ الفعلي في التقارير المالية 

 ل في الرقابة الداخلية الناتجة عن الفشل في التصميم الصحيح أو العمل السليم.الخل 

 .درجة الفارق واالختالف بين التقدير والقيمة الفعلية 

  االحتيال المالي الذي قد يرتكبه أحد المعوظفين بغعرض تعزيعز النتعائط الماليعة الخاصعة بالشعركة وتعزيعز

 نتائط العمليات.

 المخاطر تحديد مستوياتعاشراً : 

ية
ال
تم

ح
ال
ا

 

 عالي متوسط منخفض األثر

 عالي
متوسط 

(3) 

عالي 

(4) 

عالي جدا 

(5) 

 متوسط
منخفض 

(2) 

متوسط 

(3) 
 (4عالي )

 منخفض
منخفض 

 (1جدا )

منخفض 

(2) 
 (3متوسط )
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وتقيعععيم ينبغعععي علعععى لجنعععة إدارة المخعععاطر القيعععام علعععى أسعععاس منعععتظم )سعععنويا  علعععى األقعععل( بمراجععععة وإععععادة تقعععدير 

 المخاطر ومستويات المخاطر وتحديد ما إذا كانت الشركة تعمل على التحكم في المخاطر دالصحيحةد.

 إدارة المخاطرأحد عشر : 

يجعععب تعععوفير إطعععار عمعععل )أو دنظعععام إدارة مخعععاطرد( لكععععل المسعععتويات اإلداريعععة بالشعععركة والتعععي معععن شعععأنها إتاحععععة 

 ودعم وتعزيز التي:

 لمخاطر الفعلية والهامة وأثارها.الوعي والتفهم الصحيح ل 

 .ممارسة االجتهاد الواجب بالفعل عند اتخاذ القرارات 

  ممارسة التحمل التام لمسئولية العناية والرعاية. Exercise of appropriate duty of care 

  العمليات.روح التجديد واالبتكار من خالل إدراج األخطار المحسوبة في قائمة فرص األعمال وكفاءة 

 يمكن للشركة إدارة المخاطر عن طريق أحد الطرق التالية:          

 المخاطر )مثال  إيقاف استمرارية أحد المنتجات  تأجيل التوسع  بيع أحد األقسام أو الفروع(. تجنب

التهديععد )مععثال  إعععداد  اتخععاذ اإلجععراءات الالزمععة لتقليععل احتماليععة تهديععد معععين و/أو أثععر هععذا –أو تقليععل المخععاطرمعالجععة  أو

 تكنولوجيا لكشف مواطن الفشل ومصادر القوة المساعدة لتقليل خطر أوقات تعطل النظام(.

تقليل احتمالية أو أثر التهديد )معثال  شعراء التعأمين  تجميعع المخعاطر والتحعوط واالسعتعانة  –)مشاركة( المخاطر تحويل  أو 

 بمصادر خارجية(.

فعل أي شيء للتأثير على احتمالية أو أثر وقوع حعدث مععين  فعإذا أصعبح التهديعد واقععا فعليعا فعإن عدم  –المخاطر قبول  أو 

 تكلفة القيام بأعمال التحكم في المخاطر سوف تتجاوز تكلفة اإلصالح أو االستبدالألثر المخاطر.

 التاسعالباب 

 سياسة الرقابة الداخلية

 الداخليةمفهوم الرقابة والتسعون :  الثامنةالمادة 

 ( تعريفها للرقابة الداخلية بأنه مبني على خمس عناصر:COSOتضع لجنة اإلشراف على المنظمات )

 بيئة الرقابة .1

وهي التي تضع االساسيات العامة للشركة والتي تبين الصورة العامة للرقابة على الموظفين و وعيهم بذلك  فهي 

 األخرى. األساس الذي تبنى عليه كل عناصر التحكم والرقابة

 تقدير المخاطر .2
تحديد وتحليل المخاطر المتعلقة بالعمعل معن أجعل تحقيعق األهعداف وتشعكيل األسعاس العذي يحعدد كيفيعة إدارة هعذه 

 المخاطر ومعالجتها.

 المعلومات واالتصاالت .3
واإلطعار األنظمة والعمليات التي تدعم عملية تحديعد المخعاطر وتعريفهعا واكتشعافها وتبعادل المعلومعات بالطريقعة 

 العملي الذي يضمن تمكين األفراد من تنفيذ وأداء مسئولياتهم.

 أعمال الرقابة .4
السياسععات واإلجععراءات التععي تسععاعد علععى ضععمان أن كععل التوجيهععات والخطععوط اإلرشععادية اإلداريععة يععتم تنفيععذها 

 بالفعل.

 المراقبة .5

 ل األوقات والتنفيذ المالئم لها.العمليات المستخدمة لتقدير جودة أداء الرقابة والتحكم الداخلي في ك

ومن منظور مجلس اإلدارة  يكون تعريف الرقابة أو التحكم الداخلي بأنعه هعو إطعار العمعل الشعامل العذي يهعدف إلعى ضعمان 

 : التي

 .تطبيق كل التوجهات التي يضع أسسها مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
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 جية.التوظيف المناسب إلجراءات العمل الداخلية و الخار 

 .اإلدارة السليمة والفعالة والمتعقلة للمخاطر 

 .االلتزام بالقوانين واللوائح 

 .االستحواذ/ الشراء االقتصادي واالستخدام الفعال والكفء للموارد 

 .معلومات يعتمد عليها 

 .التقييم المستقل الدوري من حين لخر 

التنفيذ واإلشراف على العديد من األنشطة واألعمال في أي تلعب أنظمة الرقابة والتحكم الداخلي دورها الرئيسي والهام في 

شركة، مما يتطلب نشاطات فعالة وذات كفاءة وإجراءات سليمة يتم تبنيها من جانب الشركة، إن إجراءات الرقابة والتحكم 

أمثلتها تحديد موجودة في أي منظمة على المستوى العام وتشمل كذلك مجموعة من األنشطة واألعمال المختلفة والتي من 

 الصالحيات والسلطات والمراجعة وتسويات البيانات واإلشراف ومراجعة أداء األعمال وفصل المسئوليات والواجبات.

ومن ثم، فإنه بغض النظر عن جودة تصميم وتطبيق نظام التحكم أو الرقابة الداخلي فإنه لن يوفر لنا الضمان الكامل لتحقيق 

نعلم أن هناك بعض القيود المتأصلة في أي نظام رقابة أو تحكم داخلي، وهذه القيود ترجع إلى الشركة ألهدافها، والبد أن 

عوامل عديدة منها عدم الوثوق في المصادر الخارجية وممارسة األحكام واإلخفاقات التي قد تحدث نتيجة عدم الكفاءة 

 البشرية أو نتيجة الخطأ أو التزوير والغش.

وضعت أنظمة التحكم والرقابة قيد التنفيذ، فإنه من الضروري أن نأخذ في االعتبار نسبة التكلفة  إضافة إلى ذلك  فإنه إذا

مقابل المنفعة حتى ال نقع في دائرة تحمل تكاليف رقابة داخلية تزيد عن تكلفة الخطر و قد يعني ذلك قبول مستوى معين من 

 الخطر.

  -ع لدى الشركة تأثرا  كبيرا  بالعوامل التالية:تتأثر كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المتب

 البيئة والصناعة التي تعمل فيها الشركة.  -

 نوعية الرقابة واإلشراف المتبعة من قبل اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.  -

 المساءلة والمحاسبة لألفراد الذين يقع على عاتقهم عبء العمليات.  -

 الثقافة الرقابية ذات الصلة بمخاطر الشركة.  -

 إتباع ضوابط الرقابة و التحكم الى الحد الالزم لطبيعة ودرجة تعقيد وتنوع أنشطة األعمال.  -

 االتصال فيما بين المستويات اإلدارية والوظيفية المختلفة.  -

 نطاق عمل المراجعة الداخلية.  -

 ة لدى شركة اإلسمنت العربيةالرقابة الداخلي:  التاسعة والتسعونالمادة 

لدى شركة اإلسمنت العربية نظام رقابة داخلي يتم تطبيقه على كافة المستويات اإلدارية الموجودة لدى الشركة، وتأخذ 

سياسة الرقابة الداخلية والتي يشار إليها باسم دالسياسةد في اعتبارها ممارسات الحوكمة الجيدة المعترف بها داخل المملكة 

 ة السعودية ونظام الرقابة الداخلية الحالي المتبع لدى شركة اإلسمنت العربية، كما تمثل السياسة المتبعة العربي

إطار عمل مرجعي شامل لجميع األعمال واألنشطة، باإلضافة إلى جوانب متعددة للرقابة الداخلية التي تم تناولها وتضمينها 

  -من خالل هذه السياسات وغيرها من المستندات األخرى التي ترد فيما يلي:

 الرؤية والمهمة والهيكل التنظيمي للشركة.  -

 اء الرئيسية. بطاقات االداء المتزن ، مؤشرات األد -

 سياسة الحوكمة.  -

 مدونة/ وثيقة السلوك.  -

 إدارة المخاطر.  -

 جدول الصالحيات المالية و اإلدارية.  -

 السياسات واإلجراءات: -
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  .المالية والمحاسبية 

  .االنتاج والصيانة بما في ذلك الجودة والسالمة والبيئة 

 و المستودعات.  إدارة المواد شاملة المناقصات والتعاقدات والتخليص الجمركي 

  .المراجعة الداخلية 

  .المبيعات والتسويق 

  .االستثمارات 

  .عالقات واتصاالت المساهمين 

  .الموارد البشرية 

  .تقنية المعلومات 

  .الرقابة على المستندات 

 النطاق  .1

يتم تخصيص هذه السياسة لتطبيقها على كافة الموظفين العاملين لدى شركة اإلسمنت العربية بما في ذلك كافة فروع 

 الشركة والشركات الشقيقة.  

 األهداف .2

 الغرض من إتباع هذه السياسة:

شركات الشقيقة خلق بيئة عمل نظامية لتطبيق الرقابة الداخلية المعمول بها لدى شركة اإلسمنت العربية وكافة ال -

 والفروع التابعة لها. 

 أن يكون كافة الموظفين على علم بأهمية كفاءة وفعالية الليات المتبعة في نظام الرقابة الداخلية.  -

تزويد مجلس اإلدارة بالتأكيد على سالمة الضوابط الداخلية وكذلك لجنة المراجعة بالتأكيد على كفاءة وفعالية  -

 ة الرقابة الداخلية. الليات المتبعة في منظوم

 التأكيد على فعالية وكفاءة العمليات ودقة التقارير المالية.  -

 االلتزام بكافة القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها.   -

 تفاصيل الرقابة الداخلية المتبعة لدى شركة اإلسمنت العربيةالمادة المائة : 

 األسس 4-1

 اإلسمنت العربية على األسس التالية:يبني نظام الرقابة الداخلية لدى شركة 

 تعريف واضح للمسئوليات.  -

 موارد واختصاصات كافية.  -

 إجراءات ومنظومة معلوماتية وأدوات وممارسات مناسبة.  -

 معلومات ذات صلة وموثوق بها تسمح بالوفاء بالمسئوليات وااللتزامات.  -

إجراءات رقابية تتناسب مع كل عملية و تهدف إلى تخفيض المخاطر والحد منها والتعي يمكعن أن يكعون لهعا تعأثير  -

 على تحقيق وإنجاز أهداف الشركة. 

 وجود السياسات المكملة لهذه السياسة وااللتزام بها.  -

بارها معدل التكلفة والعائد وذلعك لتجنعب عند القيام بوضع هذه الضوابط موضع التنفيذ، تأخذ شركة اإلسمنت العربية في اعت

 تطوير ضوابط داخلية مكلفة لتقليل المخاطر. 

وأخيرا  باإلضافة إلى االهتمام والعناية بكفاءة تصميم آليات منظومة الرقابة، فإن شركة اإلسمنت العربية تؤكد على االلتعزام 

 بها من حيث تطبيقها بشكل مؤثر وفعال على مدار العام بأكمله. 
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 عناصر أساسية 4-2

  -تشتمل العناصر األساسية لسياسة الرقابة الداخلية المتبعة لدى شركة اإلسمنت العربية على المكونات التالية:

 : اإلدارة

تقع على عاتق الرئيس التنفيذي للشركة المسئولية الكلية لتصميم وتنفيذ منظومة الرقابة الداخلية الفعالة. كما يقوم الرئيس 

بممارسة ما له تأثير على المصداقية واألخالقيات وغيرها من العوامل الخاصة بالبيئة اإليجابية للرقابة على رأس التنفيذي 

القائمة أكثر من أي فرد آخر وذلك من خالل قيادة وإدارة وتوجيه كبار التنفيذيين فضال  عن استعراض طريقة رقابتهم على 

لون مسئولية إقامة وتحديد مزيد من السياسات واإلجراءات الرقابية الداخلية األعمال. وبدورهم فإن كبار التنفيذيين يحمّ 

للموظفين المسؤولين عن مهام الوحدات )رؤساء االقسام والمشرفين(، وعلي أية حال، عند تحمل المسئولية في شكل 

مسئوليته. و خاصة المسؤولين مسلسل، يعتبر المدير في هذه الحالة مديرا تنفيذيا فعاال ومؤثرا في حدود مجاله ونطاق  

الماليين وموظفيهم الذين يقومون باإلشراف على األنشطة في كل مكان سواء كانت تتعلق بالتشغيل أو العمل بوحدات 

 أخرى داخل أي منشأة. 

 : مجلس اإلدارة

اإلدارة الفعالين اإلدارة مسؤولة تجاه مجلس اإلدارة الذي يتولى عملية الحوكمة واإلرشاد والرقابة، وأعضاء مجلس 

موضوعيون وذوي قدرات ومسائلون، كما أنهم لديهم المعرفة بكافة األعمال واألنشطة وبيئة العمل التي تعمل فيها الشركة 

ويلتزمون بالوقت المطلوب للوفاء بما يقع عليهم من مسئوليات والتزامات. واإلدارة بحكم وضعها من الممكن أن تتجاوز 

تتغاضى عن االتصاالت الهامة مما يمكنها أن تسئ عرض النتائط للتغطية على سلوكها. فيما أن الضوابط أو تتجاهل أو 

مجلس اإلدارة الناشط الفعال القوي وعلى وجه الخصوص عندما يقترن ذلك بقنوات اتصال فعلية صاعدة ومهام مالية 

 مشكلة والعمل على معالجتها. وقانونية ومراجعة داخلية مقتدرة، غالبا  ما يكون قادرا على تحديد هذه ال

 : مراجعي الحسابات

يتولى مراجع الحسابات الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي أمر قياس فعالية وكفاءة الرقابة الداخلية من خالل أعمالهم. 

دمه وعلى فهم يقيمون ما إذا كانت الضوابط المعمول بها قد تم تصميمها وتنفيذها والعمل بها على نحو فعال ومؤثر من ع

ذلك يقدمون التوصيات ذات الصلة بتحسين منظومة الرقابة الداخلية المتبعة، ويحق لهم القيام بمراجعة ضوابط تكنولوجيا 

المعلومات التي ترتبط بمنظومة تكنولوجيا المعلومات المعمول بها لدى الشركة، كما أن هناك قوانين وأنظمة ولوائح ذات 

لية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية في عدد من االختصاصات، ولتقديم تأكيد مناسب يفيد عالقة بمنظومة الرقابة الداخ

بأن الضوابط الداخلية المستخدمة في عملية إعداد التقارير المالية ذات فعالية، يتم إجراء االختبار عليها من خالل مراجع 

لتقرير عن الضوابط الداخلية السارية لدى الشركة وموثوقية الحسابات )المحاسب القانوني للشركة( المطلوب منه أن يقوم با

 التقارير المالية ذات الصلة. 

 : باإلضافة إلى ذلك

إن منظومة الرقابة الداخلية المتبعة لدى شركة اإلسمنت العربية تتماشى مع طبيعة وحجم العمليات ومخاطر  -

األعمال المفترضة. ويتم إصدار قرارات االستثمار والقرارات اإلدارية بشكل أساسي على مستوى اإلدارة 

أو تعمل على معالجة وإصالح أية  التنفيذية والتي يمكن أن تقوم دون تأخير بتحديد ومعالجة جوانب الضعف

 مواقف إشكالية. 

يخضع جميع العاملين والموظفين لدى شركة اإلسمنت العربية إلى مدونة المبادئ األخالقية والمهنية ذات  -

الصلة بمباشرة العمل. ويتم استعراض هذه المدونة ومراجعتها وتبليغها سنويا ، ويلتزم كافة العاملين 

 والمدراء بتقديم إقرار سنوي يتعلق بهذا الصدد.  والموظفين والمسئولين

إذا ما كان لديهم  –توجه الدعوة إلى العاملين والموظفين لدى الشركة لإلبال  بكل أمانة دون تحديد اسم  -

عن أي تجاوز أو مخالفة يالحظونها وذلك بإتباع مدونة األخالقيات ذات الصلة بممارسة  –الرغبة في ذلك 

قبل شركة اإلسمنت العربية. يتولى قسم الحوكمة واالدارة القانونية لدى شركة اإلسمنت العمل المقدمة من 

 العربية إدارة المدونة ومواضيعها.
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ان النصوص التي تبين المسئوليات وااللتزامات بين كال  من شركة اإلسمنت العربية وحاملي األسهم موضحة  -

 في سياسة الحوكمة المتبعة لدى الشركة. 

اإلسمنت العربية سياسات الموارد البشرية التي تمكنها من تعيين موظفين على درجة من األمانة لدى شركة  -

والتخصص و القيام بتدريبهم وتعويضهم على النحو المناسب لتأكيد إخالصهم ووالئهم للشركة، لدى جميع 

دا  إلى المعايير والمقاييس العاملين والموظفين بالشركة أهداف سنوية و يتم تقييم األداء مرتين كل سنة استنا

 المعمول بها والمتعارف عليها. 

 تخضع عملية إجراء ترسية التعاقدات إلى سياسة تخضع للمراجعة على أساس سنوي.  -

يتم سداد مصروفات الموظفين والمبالغ الخاصة بالموردين طبقا  للمقاييس والمعايير المعمول بها والمتعارف  -

 عليها. 

نتائط نهاية العام، يتم مراجعة وفحص القوائم المالية الموحدة عن طريق متخصصين خالل القيام بإعداد  -

مستقلين في األعمال المحاسبية وذلك بما يتفق مع معايير ومقاييس عرض األداء الدولية وبما يتفق مع 

ام شركة المعايير السارية داخل المملكة العربية السعودية، كما تحدد سياسة اإلفصاح عن المعلومات التز

 اإلسمنت العربية وتعهدها بتقديم نوعية المعلومات حسب القواعد والقوانين المطبقة. 

تجبر السياسة المتبعة شركة اإلسمنت العربية باإلبقاء في جميع األوقات على الضوابط المالية الداخلية وكذلك  -

معلومات كاملة تعكس  ضوابط اإلفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وذلك لغرض اصدار وتوصيل

صورة الوضع المالي لشركة اإلسمنت العربية في كافة الجوانب الجوهرية المؤثرة، وتؤكد شركة اإلسمنت 

العربية على القيام بتسجيل كافة المعلومات والبيانات المالية ومراجعتها وعرضها في الوقت المناسب، كما 

 ية التي تم إعدادها. تقوم لجنة المراجعة باستعراض هذه القوائم المال

 ثقافة المراقبة لدى كبار موظفي اإلدارة التنفيذية          

يعتمد مجلس اإلدارة ويقوم على نحو دوري باستعراض كافة االستراتيجيات والسياسات ذات الصلة باألعمال  -

بالشركة وتطوير الرئيسية الخاصة بشركة اإلسمنت العربية ومراجعتها وكذلك يعتمد الهيكل التنظيمي الخاص 

مفهوم المخاطر وتحديد مستويات المخاطر المقبولة وضمان اتخاذ كبار المسئولين باإلدارة التنفيذية للخطوات 

واإلجراءات الالزمة للرقابة على المخاطر وأخيرا  التأكيد على سالمة وفاعلية وكفاءة منظومة ضوابط الرقابة 

 الداخلية المتبعة لدى الشركة.

الموظفين باإلدارة التنفيذية بتنفيذ السياسات التي تم األخذ بها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة مع يلتزم كبار  -

تطوير الليات المستخدمة لتحديد ورقابة المخاطر المفترضة من قبل شركة اإلسمنت العربية والمحافظة على 

ستويات السلطة بشكل واضح، فضال  عن الهيكل التنظيمي والذي يترتب عليه تحديد المسئوليات وااللتزامات وم

تحديد سياسة الرقابة الداخلية المتبعة والتأكيد على كفاءة وفاعلية آليات منظومة الرقابة الداخلية المتبعة لدى 

 الشركة. 

 تحديد المخاطر وتقييمها

الجوهرية، كما أنها تبنت شركة اإلسمنت العربية سياسة إدارة مخاطر متكاملة تسمح بتوفير إدارة سليمة للمخاطر  -

 تخضع إلى مراجعة دورية وإعداد التقارير النوعية وتقديمها إلى مسئولي اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.

 أنشطة الرقابة وفصل الواجبات المتعارضة

لقد وضعت شركة اإلسمنت العربية منظومة رقابية داخلية مزودة بمستويات مكملة وشاملة كما يتم تنفيذ هذه  -

 ط على كافة المستويات ذات الصلة بعمليات شركة اإلسمنت العربية. الضواب

تهتم شركة اإلسمنت العربية بتحديد الواجبات وااللتزامات المتعارضة أو التي تتطلب رقابة نوعية بغرض التقليل  -

صل من تأثير المخاطر التي يمكن أن تنشأ عنها، كما أنها تؤكد على معالجة جوانب القصور التي تتطلب ف

 الواجبات. 
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 المعلومات واالتصاالت

تحتفظ شركة اإلسمنت العربية بمنظومة معلومات تسمح باإلشراف الكافي فيما يتعلق باستراتيجيات وأهداف  -

 األعمال. 

تعتمد شركة اإلسمنت العربية على البيانات الداخلية والخارجية لدعم عملية اتخاذ القرار على النحو المناسب، كما  -

تقوم شركة اإلسمنت العربية باالستعانة بضوابط للتأكيد على أن البيانات ذات صلة وموثوقة فضال  عن قابلية 

 الوصول إليها. 

 أمثلة على أدوات الرقابة 4-3

 اق / المدونة األخالقية ذات الصلة باألعمال قوال  وفعال . نشر ميث -

 الهيكل التنظيمي للشركة الذي يترتب عليه تدفق المعلومات.  -

 تحديد المسئوليات بشكل واضح وصريح.  -

 تفويض السلطات بما يتفق مع المسئوليات.  -

 آليات تحمل مسئولية النتائط بالنسبة لألفراد.  -

 آليات المكافآت.  -

 موظفين مؤهلين وعلى درجة عالية من التدريب الجيد وبصفة خاصة األفراد الذين يتولون مناصب رئيسية.  -

 التحفيز على توفير بيئة عمل إيجابية.  -

 تمكين الموظفين من اداء عملهم على نحو فعال.  -

 توفير مناخ من الثقة المتبادلة.  -

 ذية وإدارة التشغيل. تفاعل دائم فيما بين كبار الموظفين باإلدارة التنفي -

 سياسات وإجراءات مناسبة للتعيين والتدريب والترقية وتعويض الموظفين العاملين.  -

 سياسات وإجراءات خطية.  -

 معايير ومقاييس األداء.  -

 إجراءات التفويض ومعالجة المعامالت.  -

قة وبمؤشرات األداء وتقارير إدارة مراجعة: الميزانية التقديرية مقارنة مع الفعلية، والحالية مقارنة بالفترة الساب -

 المشاريع وما في حكم ذلك. 

 التحقق من األداء على نحو مستقل.  -

 التسويات.  -

 امن األصول والسجالت.  -

 المراجعة اإلشرافية.  -

: فصل اإلعداد والتفويض والتسجيل والحفظ بحيث يكون هناك ما ال يقل عن مجموعتين  فصل الواجبات )مثال -

 في كل معاملة(. من العيون تعمل 

 قوائم المراجعة.  -

 برنامط االلتزام/ االمتثال بما في ذلك توافر مسئول االلتزام.  -

الوصول المقيد إلى  -اإلبقاء على سالمة التسلسل العددي  –رقابة النماذج )أي المستندات وترقيمها المسبق  -

 (. النماذج الرئيسية

الخصومات  -المدفوعات المزدوجة  –الوقت اإلضافي  –تقارير االستثناء )الذمم التي مضى موعد استحقاقها  -

 التي لم يتم الحصول عليها(. 

 :  ضوابط أنظمة المعلومات -

  أجهزة طفايات الحريق(.  –الرطوبة  –الضوابط البيئية )أي درجة الحرارة 

  .منظومة تأمين البيانات 

  .سياسات وإجراءات حفظ النسخ و الدعم والمساندة 

  .)معالجة الكوارث أو خطة استمرارية األعمال )إجراء اختبار بشكل دوري 

  اإلبال  باألخطاء ومعالجتها )أي التعامالت المحظورة –الصالحية  –الترخيص  –ضوابط المدخالت– 

مراجعات  –الفحص المتسلسل  –فحص األرقام  –المراجعة الميدانية  –بيانات األخطاء  –قيود التعامالت 

 مراجعات استكمال البيانات(  –الصالحية 
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  إجماليات الرقابة وغيرها من اإلجراءات المبرمجة  –ضوابط العمليات )أي مراجعات الطبع والنشر

 ميزان المراجعة(.  –األخرى ذات الصلة بالبرامط الجاهزة المطبقة

 تقارير تغيير الملف الرئيسي(. –تقارير االستثناءات –مخرجاتضوابط المخرجات )أي استعراض ال 

  .ضوابط االلتزام بتراخيص البرامط 

    :اإلشراف ومعالجة جوانب القصور 

تقع مسئولية المتابعة واإلشراف أوال  على عاتق األفراد المسئولين عن األنشطة والعمليات واإلجراءات واألنظمة ومن ثم 

على كبار المسئولين باإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، كما يتم تقييم فاعلية وكفاءة منظومة الرقابة الداخلية على أساس دوري 

  -عمال التالية:ودائم فيما يتعلق باألنشطة واأل

  .اإلشراف من قبل قادة الفرق 

  .اإلشراف عن طريق فريق إدارة المخاطر 

  .اإلشراف عن طريق فريق أمن تكنولوجيا المعلومات 

  .اإلشراف عن طريق فريق المالية 

  .اجتماعات االدارة التنفيذية 

  .اجتماعات بين رئيس الشركة ونائب الرئيس للمالية كل ربع سنة 

  عن طريق فريق االلتزام. اإلشراف 

  .اإلشراف والتقييم من خالل المراجعة الداخلية 

  .اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس 

لدى قسم المراجعة الداخلية المصادر الالزمة للوفاء بتنفيذ ما عليه من التزامات وإعداد التقارير واإلبال  بها مباشرة إلى 

 رئيس لجنة المراجعة وكذلك مجلس اإلدارة. 

ة توافق لجنة المراجعة على خطة المراجعة و التي مدتها ثالث سنوات وكذلك خطة العمل السنوية واستعراض ومراجع

النتائط ذات الصلة باألعمال كما يحق لها طلب تنفيذ أية أعمال أخرى. كما يحق للمراجعة الداخلية االستعانة بأخصائيين 

 مستقلين معتمدين لتقديم المساعدة فيما يتعلق بمهام المراجعة. 

مية يتم تبليغها إلى األفراد كما تنص ثقافة الرقابة المتبعة لدى شركة اإلسمنت العربية على أن جوانب القصور ذات األه

المناسبين على أن يتم معالجتها بسرعة مع اهتمام خاص بالتكاليف أو المجهودات المطلوبة. كما تتابع المراجعة الداخلية 

 كافة التوصيات المقدمة بشأن هذه األعمال فضال  عن التوصيات التي تم تقديمها من قبل المتخصصين المستقلين الخرين. 

 سل الرقابة الداخليةتسل 4-4

  -تضم منظومة الرقابة الداخلية المتبعة لدى شركة اإلسمنت العربية أربعة مستويات من الرقابة وهي على النحو التي:

إجراءات الرقابة المدمجة باألنشطة وإجراءات األعمال وأنظمة الحاسب اللي والتي تقع مسئوليتها  المستوى األول:

ن األولين المسئولين عن هذه األعمال فضال  عن فريق العمل التنفيذي الموجود لدى اإلدارات والذي النهائية على المستخدمي

 يلعب دورا  هاما  في عملية الرقابة واإلشراف وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية. 

متابعة الميزانية واألعمال  –قياس األداء  –والتي تشتمل على إدارة المخاطر  –المهام الرقابية  : المستوى الثاني

 المحاسبية والشئون القانونية والمالية وأمن تكنولوجيا المعلومات. 

المراجعة مهام اإلشراف بما في ذلك مجلس اإلدارة واللجان التابعة له فضال  عن االدارة التنفيذية و : المستوى الثالث

 الداخلية ومسؤول االلتزام.  

مهام المراجعة الخارجية، على سبيل المثال مراجعي الحسابات الخارجيين وأنظمة البيئة و مصلحة  : المستوى الرابع

 الزكاة وهيئة السوق المالية.
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 أنواع الرقابة الداخلية  4-5

بية كافة السياسات والتعليمات والتوجيهات واإلجراءات تشمل منظومة الرقابة الداخلية المتبعة لدى شركة اإلسمنت العر

  -واألدوات ذات الصلة باألربعة أنواع التالية للرقابة الداخلية وهي على النحو التالي:

  .) الضوابط الداخلية العامة )الضوابط التي يتم تطبيقها على شركة اإلسمنت العربية كلية 

  إلجراءات األعمال والتي يعتبر تطبيقها غير مبرمط بالحاسب اللي(. الضوابط الداخلية اليدوية )ضوابط محددة 

  .)ضوابط داخلية مبرمجة بالحاسب اللي )ضوابط محددة بنظام الحاسب اللي 

  .)برنامط منع االحتيال /الغش )ضوابط نوعية لمنع واكتشاف التدليس/الغش 

 تقارير الرقابة الداخلية 4-6

لى تقييم سالمة وكفاءة وفاعلية منظومة الضوابط الداخلية المعمول بها لدى الشركة من تعمل شركة اإلسمنت العربية ع

خالل األعمال التي تم إنجازها وتنفيذها من قبل جميع االدارات و الجهات الرقابية. ويتم تقديم تقارير دورية عديدة موجهة 

 ة بما في ذلك المراجعة الداخلية. إلى كل من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة من خالل الوظائف المختلف

باإلضافة إلى النصوص الواردة في الفقرة السابقة، تلتزم شركة اإلسمنت العربية وفقا للسياسة  بإبال  مجلس اإلدارة عن 

سالمة منظومة الضوابط الداخلية المعمول بها لدى الشركة، فضال  عن لجنة  المراجعة عن كفاءة وفاعلية آليات الرقابة 

 اخلية:الد

    :اإلدارة العليا  

  التقييم الذاتي السنوي لكفاءة وفاعلية منظومة الرقابة الداخلية العامة المتبعة لدى الشركة )اعتبارا  من عام

2012 .) 

  (. 2012التقييم الذاتي السنوي لكفاءة وفاعلية برنامط منع االحتيال/الغش )اعتبارا  من عام 

  تشمل هذه الممارسة استعراضا شامال لمنظومة الرقابة الداخلية المتبعة لدى شركة اإلسمنت العربية وذلك بهدف

 تقييم سالمتها ومدى كفاءتها وفاعليتها. 

 : المراجعة الداخلية

 تقارير ربع سنوية 

 تقرير/سجل  الحوادث/االخطاء الخاص بالرقابة الداخلية 4-7

ة بالرقابة الداخلية هي تلك التي ترتب عليها أو يمكن أن يترتب عليها وجود أية خسائر ولكن الحوادث أو الثغرات الخاص

كان باإلمكان منع حدوثها لو أن أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة لدى الشركة كانت مفعلة وتعمل بشكل سليم، كما أن الهدف 

ال تتكرر مثل هذه الحاالت مستقبال  واالستفادة من المشاركة من السجل هو التعلم من حوادث الرقابة الداخلية السابقة حتى 

 في دروس مثل هذه الحاالت. 

 مرفق نموذج عينة ذات عالقة بهذه السياسة(. –)إجراءات اإلبال  

 المسئوليات -5

 الموظفين 5-1

سياسات والتوجيهات المعمول بها يتعهد جميع الموظفين العاملين لدى الشركة بااللتزام بكافة القوانين والقواعد واألنظمة وال

لدى الشركة بما في ذلك مدونة/ ميثاق المبادئ األخالقية والمهنية السارية على كل المسئولين والموظفين العاملين لدى 

 الشركة.
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 مسئولية كل إدارة 5-2

 .القيام بإدارة األنشطة التابعة لها على نحو من التعقل والحكمة 

  .العمل على تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية التي تم وضعها واألخذ بها من قبل الشركة 

  .اإلبال  دون تأخير عن أي قصور ذا صلة بمنظومة الرقابة الداخلية 

  المشاركة في إعداد التقييم السنوي ذا الصلة بكفاءة وفاعلية منظومة الرقابة الداخلية العامة وبرنامط منع

 غش المنصوص عليه في سياسة حوكمة الشركة. االحتيال/ال

 نائب الرئيس للمالية 5-3

 مسئولية نائب الرئيس للمالية هي على النحو التالي :

  .إدارة السياسة المتبعة 

  .إعداد التقييم السنوي لكفاءة وفاعلية منظومة الرقابة الداخلية العامة فضال  عن برنامط منع االحتيال/الغش 

 التنفيذية لشركة اإلسمنت العربيةاإلدارة  5-4

 مسئوليات اإلدارة التنفيذية للشركة هي على النحو التالي:

 .المحافظة على بيئة الرقابة الداخلية بالشركة استنادا  على أسس السالمة والكفاءة والفاعلية 

 ع االحتيال/الغش إلى كل رفع التقييم السنوي الخاص بكفاءة وفاعلية منظومة الرقابة الداخلية العامة وبرنامط من

 من لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة. 

 المراجعة الداخلية 5-5

تتحمل المراجعة الداخلية مسؤولية تنفيذ أعمال المراجعة المطلوبة واإلبال  عن نتائط هذه األعمال إلى المسئولين باإلدارة 

 المتبع والمقرر من جانب لجنة المراجعة. التنفيذية ولجنة المراجعة و متابعة التوصيات بما يتفق مع اإلجراء 

 الضوابط الداخلية والتحسين -6

في حالة القيام فقط بتنفيذ منظومة الرقابة الداخلية المتبعة لدى الشركة لمنع االحتيال، والتأكيد على االلتزام بالقوانين 

حيث أنه من الممكن استخدام ضوابط الرقابة والقواعد واللوائح المعمول بها ، فإنه في هذه الحالة يتم فقدان فرصة هامة. 

 الداخلية من أجل تحسين إجراءات العمل وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية األعمال. 

 المراقبة الدائمة للضوابط -7

دى فاعلية ترتب على التقدم في مجال التكنولوجيا وتحليل البيانات تطوير أدوات عديدة يمكن من خاللها أن يتم تقييم م

وكفاءة منظومة الرقابة الداخلية، وباستخدامها بالمشاركة مع منظومة الرقابة المستمرة فإنها توفر التأكيدات بطريقة أفضل 

على المعلومات المالية المتدفقة من خالل إجراءات األعمال. كما تشير خاصية استمرارية المراجعة دالمستمرةد وإعداد 

في الوقت الحقيقي قرب إعداد التقارير المالية ونشرها، أما بالنسبة للمعلومات التي يتم مراجعتها التقارير إلى القيام بها 

والمشاركة فيها، فإنها ال تشير فقط إلى سالمة المعلومات والبيانات المراد تقييمها في أي وقت من األوقات، وإنما تعني 

 خطاء أو قصور أو احتيال/غش بها. أيضا التحقق من هذه المعلومات بشكل مستمر باكتشاف أي أ

كما أن كل حالة للمراجعة المستمرة لها وقعها الخاص بها، وتقوم اإلدارة بعمل التقييم استنادا  إلى تكرار التحديثات فيما 

ا إلى يتعلق بمنظومة المعلومات والتقارير المالية، ويتم تنفيذ تحليل هذه البيانات كل ساعة ويوميا  وكل أسبوع وكل شهر وم

 ذلك وذلك اعتمادا  على تطبيقها. 
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كما يمكن أن تتضمن الجوانب الغير مالية ذات الصلة بالمراجعة المستمرة برنامط تقييم ثابت وذلك بغرض تحديد حالة 

اصة كفاءة وفاعلية الرقابة األمنية نتيجة للتغيرات التي تطرأ على منظومة المعلومات المتبعة لدى الشركة أو بيئة العمل الخ

بها. يجب أن يترتب على التغييرات الكبيرة على ملف البنية األساسية الخاصة باألمن والشبكة الخاصة بالشركة التعامل مع 

 األحداث الخاضعة للرقابة في وقت حدوثها الحقيقي.

 التقييم الذاتي للرقابة والمخاطر - 8

والعاملين في تقييم منظومة الرقابة الداخلية داخل مجموعة العمل يتم تعريف تقييم الرقابة الذاتية على أنه اشتراك اإلدارة 

 الخاصة بهم.

في بداية تقييم الرقابة الذاتية يحدد مجاالت عديدة في الرقابة الداخلية داخل الشركة لتطويرها وعلى األخص الحاجة لتنفيذ 

ييم األولي مطلوبة من كل مدير هي تنفيذ تقييم ذاتي أسلوب منتظم تجاه إدارة المخاطر. كما أن النتيجة المترتبة على هذا التق

 للرقابة والمخاطر سنويا . 

 تنفيذ التقييم الذاتي لمنظومة الرقابة  -9

يتم عادة تنفيذ التقييم الذاتي لمنظومة الرقابة من قبل الموظفين العاملين داخل الوحدة التنظيمية ) إدارة / قسم( المراد 

ديهم مفهوم تفصيلي خاص بأعمال وإجراءات منظومة الرقابة الحالية وعليه يقومون بتقييم كفاءتهم تقييمها. هؤالء العاملين ل

 وفاعليتهم في هذا الصدد على نحو مثالي. وهناك طريقتين لتنفيذ هذا التقييم وهما على النحو التالي:

  منظومة الرقابة الداخلية المراد ورش العمل التي تشتمل على عدد صغير من الموظفين الذين تخضع أعمالهم إلى

 تقييمها، كما يمكن تنفيذ ورش العمل من خالل منفذ/منسق مستقل.

  يتم توزيع نماذج استطالع رأي واستبيانات على الموظفين العاملين لدى الشركة وذلك لغرض تعبئتها و تقييم

في المراجعة التقليدية حيث يقوم  منظومة الرقابة. يختلف هذا األسلوب عن األسلوب التقليدي الذي تم اتباعه

 المراجعين بتنفيذ هذا التقييم. 

  وعند االنتهاء من هذا التقييم يتم تقييم منظومة الرقابة اعتمادا  على الردود واألجوبة الواردة ذات الصلة

بهذه  باستطالعات الرأي وذلك لتحديد احتمال فشلها ومدى أثرها في حالة الفشل. يتم وضع خريطة/ رسم بياني

 التقديرات لبيان المناطق المحتملة للتعرض.

 الباب العاشر

 ميثاق إدارة المخاطر 

 لهدف بعد المائة : االواحدة المادة 

الهدف الرئيسي إلدارة المخاطر المؤسسية في شركة األسمنت العربية هي مساعدة جميع إدارات الشركة في دراسة وتحديد وتقييم 

والخارجية للشركة ذات التأثير المباشر على تحقيق الشركة ألهدافها، واقتراح الخطط الالزمة لمعالجة جميع المخاطر الداخلية 

المخاطر وعرضها على لجنة المخاطر ألخذ توجيهاتها وموافقتها على الخطط المقترحة للمعالجة، ومن ثم مراقبتها للتأكد من فعالية 

 .الخطط العالجية

 المسؤوليات بعد المائة : الثانيةالمادة 

يحدد قسم المسؤوليات من ميثاق إدارة المخاطر مسؤوليات االشخاص الذين يلعبون دورا  هاما  في إدارة المخاطر المؤسسية لشركة 

 -االسمنت العربية وهم :

  مجلس اإلدارة -1

 وتتلخص مسؤولياته في التالي : مجلس اإلدارة هو المسؤل األول عن إدارة المخاطر المؤسسية 

 لجنة إلدارة المخاطر تشكيل. 

 .إعتماد عناصر ومستويات قابلية تحمل المخاطر 

 .المراجعة الدورية لنتائط قابلية تحمل المخاطر 

  الرئيس التنفيذي -2

 ومسؤول عن: الرئيس التنفيذي هو المالك النهائي للمخاطر

 .إقتراح جميع مكونات إدارة المخاطر المؤسسية في الشركة 

  المخاطر برئاسة مدير إدارة المخاطر. مجموعة عمل إدارة تشكيل 
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  .مراجعة المخاطر من منظور شركة االسمنت العربية ودراسة تلك المخاطر مقابل قابلية تحمل الشركة للمخاطر 

 .الحرص على توافق التوجه االستراتيجي واألهداف الخاصة بشركة االسمنت العربية مع قابلية تحمل المخاطر المنشودة 

  سياسات إلدارة المخاطر المؤسسية التي تواجه الشركة. الحرص على وجود 

   .فرض تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر المؤسسية بشكل مالئم في جميع إدارات وأقسام الشركة 

 .نشر والتشجيع على الوعي بالمخاطر في بيئة العمل الخاصة بالشركة 

 مدير إدارة المخاطر -3

 مدير إدارة المخاطر هو رئيس مجموعة عمل إدارة المخاطر وهو مسؤول عن: 

 .مراجعة استراتيجية وأهداف إدارة المخاطر 

 .ضمان التبليغ عن المخاطر في الوقت والشكل المناسبين 

 .تقديم المعلومات المناسبة في الوقت المناسب للرئيس التنفيذي من خالل الرفع الدوري للتقارير 

 ير وتطبيق ومراقبة الفعالية المستمرة الستراتيجية إدارة المخاطر المؤسسية.تسهيل تطو 

 .ملكية استراتيجية إدارة المخاطر المؤسسية والمخاطر الجوهرية المتعلقة بها واستراتيجيات الحد منها 

 مجموعة عمل إدارة المخاطر -4

 مجموعة عمل إدارة المخاطر مسؤولة عن:

 المؤسسية ضمن نطاق مسؤوليتها. ضمان فرض سياسة إدارة المخاطر 

 .تعيين منسقي مخاطر ذوي مؤهالت مناسبة لألقسام واإلدارات المتعددة في شركة االسمنت العربية 

  رفععع المخععاطر ومراجعععة اسععتراتيجيات معالجتهععا مععن خععالل اسععتراتيجية إدارة المخععاطر المؤسسععية إلععى أمععين سععر مجلععس

 اإلدارة ومدير المخاطر.

 منسقو المخاطر -5

 نسقو المخاطر مسؤولون عن:م

 .تنفيذ سياسة وإطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية بالتواصل مع مجموعة عمل إدارة المخاطر 

  المخاطر ومراجعة استراتيجيات معالجتها إلى مجموعة عمل إدارة المخاطر.ضمان رفع 

 .توجيه عملية دمط إدارة المخاطر مع األنشطة اإلدارية وخطط العمل األخرى 

 .تطوير لغة مشتركة خاصة بإدارة المخاطر تشمل مقاييس مشتركة تتعلق باالحتمالية والتأثير والفئات المشتركة للمخاطر 

 

 ؤسسيةمصفوفة صالحيات إدارة المخاطر المبعد المائة :  الثالثةالمادة 

 

 مراجعة نظام إدارة المخاطر المؤسسية 

 الوثائق
المراجعة/االعتماد 

 بشكل دوري*

المسؤولية عن 

 عملية اإلعداد

المسؤولية عن 

 عملية 

 المراجعة

 أعتماد  توصية

ميثاق إدارة 

 المخاطر المؤسسية
 سنوات 3كل 

مجموعة عمل 

 إدارة المخاطر 

الرئيس 

 التنفيذي 
 مجلس اإلدارة لجنة المراجعة 

سياسة إدارة 

 المخاطر المؤسسية
 سنوات 3كل 

مجموعة عمل 

 إدارة المخاطر 

الرئيس 

 التنفيذي 
 مجلس اإلدارة لجنة المراجعة 

إطار عمل إدارة 

 المخاطر المؤسسية
 سنوات 3كل 

مجموعة عمل 

 إدارة المخاطر 

الرئيس 

 التنفيذي
 مجلس اإلدارة لجنة المراجعة 

أهداف استراتيجية 

إدارة المخاطر 

 المؤسسية

 سنويا  
مجموعة عمل 

 إدارة المخاطر 

الرئيس 

 التنفيذي
 مجلس اإلدارة لجنة المراجعة 

قابلية تحمل 

 المخاطر
 سنويا  

مجموعة عمل 

 إدارة المخاطر 

الرئيس 

 التنفيذي
 مجلس اإلدارة لجنة المراجعة

معايير تقييم 

 المخاطر
 سنويا  

مجموعة عمل 

 إدارة المخاطر 

مجموعة عمل 

 إدارة المخاطر

الرئيس 

 التنفيذي

 لجنة المراجعة

 ربع سنوي سجل المخاطر
مجموعة عمل 

 إدارة المخاطر 

مجموعة عمل 

 إدارة المخاطر

الرئيس 

 التنفيذي

 لجنة المراجعة

  يجب مراجعة نظام إدارة المخاطر المؤسسية وتحديثه في حال حدوث أي تغييرات كبيرة في هيكل شركة االسمنت

 العربية أو عملياتها
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 األثر تقييم المخاطر

 االحتماليّة
غير جوهري 

(1) 
 (5كارثي ) (4كبير ) (3متوّسط ) (2ضئيل )

 5 4 3 2 1 (1نادر )

 10 8 6 4 2 (2غير محتمل )

 15 12 9 6 3 (3محتمل )

محتمل بشكل كبير 

(4) 
4 8 12 16 20 

 25 20 15 10 5 (5شبه مؤّكد )

 تكرار الفحص الوصف  المفتاح األهمية 

 (2-1) منخفض
تعّرض للخطر يتطلّب إجراءات مراقبة سلبيّة 

 منتظمة
 سنوي 

 نصف سنوي  تعّرض للخطر يتطلّب إجراءات مراقبة فعالة منتظمة (8-3) متوسط

 (12-9و5) كبير
تعّرض كبير للخطر يتطلّب مراقبة فعالة مستمرة 

 وإجراءات مناسبة لتقليل التعرض للخطر
 ربع سنوي

 (16-15) كبير جدا  
تعّرض كبير جدا للخطر يتطلّب اتّخاذ إجراءات 

 تصحيحيّة فوريّة
 شهري

 (25-20) كارثي
تعّرض كارثي للخطر يتطلّب اتّخاذ إجراءات 

 تصحيحيّة فوريّة
 نصف شهري

مصفوفة ملكية 

 الخطر

مجلس اإلدارة / لجنة 

 المخاطر*
 الرئيس التنفيذي

مجموعة عمل 

 المخاطر
 منسقي المخاطر

     (2-1منخفض )

     (8-3متوسط )

     (12-9و5كبير )

     (16-15كبير جدا  )

     (25-20كارثي )

 .يعين )مجلس اإلدارة/لجنة المخاطر( ملكية المخاطر الكبيرة جدا  و الكارثية لمستوى إداري ال يقل عن الرئيس التنفيذي 

   .يمكن للرئيس التنفيذي تفويض ملكيته للمخاطر إذا أقتضت الضرورة ذلك 

 نموذج التشغيل( -اطر المؤسسية التنظيمى )إطار عمل إدارة المخ الهيكلبعد المائة :  الرابعةالمادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تنازلّية عملّية
 

ةيمركز
 

ةمركزي
 

 مركزيةغير 
 

تنفيذ إطار عمل إدارة رض ف
 .المخاطر

 

تنفيذ خطط معالجة فرض 
 .المخاطر

 

متابعة تحليل المخاطر 
 واالستجابة لها

تفصيل خطط العمل ووتطوير 
 .متابعة على نحو متواترأسلوب 

 

ضمان التنفيذ المناسب للخطط 
 .والضوابط

 

 .نقل المعرفة

للمخاطر  عالجيةتنفيذ الخطط ال
 .والضوابط المقترحة

 
 .التنفيذ إعداد التقارير حول سير

  
 .التوعية حول إدارة المخاطر

 مجلس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي

قو المخاطر   منسِّ

   )المراجعة(لمخاطرالجنة 

 مجموعة عمل إدارة المخاطر

 رالمخاطإدارة دير مأمين سر مجلس اإلدارة و 

 تصاعدية عملّية

مراجعة سجل المخاطر وتوزيع 
 10األولوّيات بينها وتحديد أكبر 

مخاطر والموافقة على الخطط 
 .عالجيةال

 
 

بدء إجراءات تحليل المخاطر 
 .وأولوّيات معالجتها

دة في كل  مراجعة المخاطر المحدَّ
مجال والتحديث عند الضرورة وضم 

 .شركةالالمخاطر إلى سجل مخاطر 
 

مجموعة عمل إدارة يجب على 
على سجل مخاطر  الموافقة المخاطر

 شركةال

تحديد المخاطر الرئيسّية ضمن كل 
قسم وإعداد التقارير حول العوامل 

المخاطر والمؤدّية إلى المخاطر 
شركة والخطط الالتي تواجهها 

التخفيفّية وتسليمها لمجموعة عمل 
 إدارة المخاطر.
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 الباب الحادي عشر

 أصحاب المصالحتنظيم العالقة مع 

 

 الهدف  :بعد المائة الخامسةالمادة

الشركة يضع مجلس اإلدارة السياسات واإلجراءات الواضحة التي تنظم عالقاتها بكافة األطراف ذات العالقة، بما يكفل حقوق 

تهدف السياسة .وكافة األطراف، وتشكل األنظمة والعقود المصدر الرئيسي في تحديد حقوق وواجبات كافة األطراف ذات العالقة

لشكاوى والخالفات مع اصحاب المصالح بما يضمن تحقيق مصلحتهم  واستمرار العالقات إلى وضع الليات الكفيلة لتسوية ا

 والتواصل معهم واالحترام المتبادل معهم.

تهتم الشركة باالستماع إلى مطالبات وشكاوى أصحاب المصالح وتسعى إلى حلها كما تهتم الشركة بتسوية وانهاء ماقد يطرأ من 

خالفات او منازعات مع جميع االطراف الذين يتعاملون مع الشركة وديا  بما ال يتعارض مع مصلحة الشركة وبما يتوافق مع 

 انظمتها الداخلية. 

 اصحاب المصالحبعد المائة :  السادسة المادة

 والمجتمع والموردين والعمالء والدائنين والعاملين المساهمين مثل الشركة مع مصلحة له شخص كل

 

 ة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالحسياسبعد المائة :  السابعةالمادة

فيمعا بينهعا  تواصعل فعالعة وعادلعةتسعى الشركة في سبيل تجنب حدوث الخالفات والمنازعات إلى المحافظة على عالقعات  .1

 وبين اصحاب المصالح في جميع األوقات.

تلتععزم الشععركة ببععذل جهععود فوريععة فععي حععال حععدوث نزاعععات لحععل أي مشععكلة أو نععزاع بشععكل ودى مععن خععالل اإلجععراءات  .2

 الداخلية للشركة.

، نظعرا  ألن إجعراءات العتظلم تتوقع الشركة معن الرؤسعاء المباشعرين والمعوظفين المسعاعدة فعي حعل المشعاكل بطعرق وديعة  .3

 الرسمية تؤدي إلى إضاعة الكثير من الوقت والجهد وتؤدى حتما  إلى خفض اإلنتاجية.

  .لتوضيح اعتراضاتهم توفر الشركة إجراءات واضحة وعادلة للتظلم تضمن منح أصحاب المصالح الفرصة الكافية .4

ن لكافة الظروف التعي يحتمعل أن تعؤدي إلعى شعكاوى معن قبعل يجب أن يكون المدراء والرؤساء والعاملين متيقظين ومنتبهي .5

وعلعيهم فعي جميعع األحععوال ععدم منعع أو إهمعال الشععكاوي والتظلمعات التعي قعد تصععل إلعيهم، وبعذل مععا  اصعحاب المصعالح،

 بوسعهم لتسويتها وحلها ما أمكن ذلك لتجنب تقديم الشكوى رسميا .

 أن على أداء مهامهم، من يمّكنهم نحو على بأنشطتهم المتعلقة المعلومات على المصالح أصحاب حصولتضمن الشركة  .6

 .منتظم وبشكل المناسب الوقت وفي وكافية صحيحة المعلومات تلك تكون

تعمل الشركة على تحديد وإيضاح هذه العقود، وحقوق وواجبات المتعاقدين وطريقة أداءها، وتبعات التقصير في األداء،  .7

الخالفات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه العقود بشكل يكفل حماية األطراف ذات  وحدود المسئولية وطريقة تسوية

 العالقة بشكل يكفل حماية األطراف ذات العالقة مع الشركة من خالل الليات التالية :

 لمصالح في حالة اإلخالل بحقوقهمآليات تعويض أصحاب ابعد المائة :  الثامنةالمادة 

 ناتط عن عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التي تحددها العقود واألنظمة ذات العالقة.يجب أن يكون اإلخالل  .1

 بين تصرف الشركة والضرر الذي وقع على األطراف ذات العالقة.يجب توافر عالقة السببية  .2

 تسعى الشركة جاهدة إلى تحديد مقدار الضرر الذي وقع على األطراف ذات العالقة. .3

 يصدر لما وفق ا القضائي المسار أو المنازعات إلى  الخالفات تلك آلت إذا فيما المصالح أصحاب تلتزم الشركة بتعويض .4

 وأحكام نهائية. قرارات من القضائية واللجان الجهات من

تسعى الشركة للدخول في نقاش ومفاوضات مع األطراف ذات العالقة المتضررة لبحث إمكانية االتفاق على آلية ومبلغ  .5

 التعويض.

تصرف من قبل العاملين في الشركة ينتط عنه ضرر لآلخرين ال يلزم الشركة بأية تبعات مادية أو معنوية، إال إذا كان كل  .6

 هذا الشخص مخوال  من قبل الشركة للقيام بهذا العمل دون إخالل بما فوض به.

 .المصالح وأصحاب الشركة بين تنشأ قد التي الخالفات أو الشكاوى سويةتآلية بعد المائة :  التاسعةالمادة 

 : أوال : منسوبو اسمنت العربية

 تطبق االليات المنصوص عليها فى سياسات تظلم الموظفين والمنصوص عليها ضمن السياسات العامة للموارد البشرية. 

  : المساهمون : ثانيًا

والمكالمات الهاتفية والبريد ترسل شكاوى المساهمين إلى ضابط اتصاالت المساهمين بجميع الطرق منها الخطابات  .أ 

االلكترونى وغيرها. كما تعد االستبيانات التى تعدها الشركة وتوزع على المساهمين سنويا  خالل الجمعية العامة طريقة 

 هامة للتعرف على شكاوى واهتمامات المساهمين.
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ردود المساهمين ويحرر فور استالم ضابط اتصاالت المساهمين الشكوى يسجلها فى سجل خاص يسمى سجل شكاوى و .ب 

 لها رقم وتاريخ ويبلغ بهما المساهم لتسهيل متابعتها.

يتم النظر فى شكوى المساهم من قبل لجنة مكونة من المستشار القانونى وضابط اتصاالت المساهمين والمراقب المالى  .ج 

 خالل يومين عمل من تاريخ تسجيل الشكوى.

المعالجة صدور قرار ادارى ترفع اللجنة توصياتها الى صاحب الصالحية تتولى اللجنة معالجة الشكوى، وإذا تطلبت  .د 

 التخاذ القرار المناسب.

 يبلغ ضابط اتصاالت المساهمين الشاكى بما انتهت اليه اللجنة ويسجل ذلك فى السجل المشار اليه اعاله. .ه 

 مستقبال. ارهاتكر وتالفي منها لالستفادة المكتسبة الخبرات نظام في ووضعها الشكوى تلخيص يتم .و 

 :  الموردون والمقاولون : ثالثًا

ترسل شكاوى الموردين والمقاولين المتعلقة بالعقود المبرمة مع الشركة او المناقصات والمنافسات التى تطرحها الشركة  .أ 

االلكترونى إلى مدير ادارة المشتريات أو المستوى االعلى بجميع الطرق منها الخطابات والمكالمات الهاتفية والبريد 

وغيرها. كما تعد االستبيانات التى تعدها الشركة وتوزع على الموردين والمقاولين سنويا  طريقة هامة للتعرف على 

 شكاوى واهتمامات الموردين والمقاولين.

يتم تسجيل الشكوى فى سجل خاص يعد لذلك يسمى سجل شكاوى الموردين والمقاولين ويخطر الشاكى برقم وتاريخ  .ب 

 لتسهيل متابعتها.شكواه 

يتولى مدير ادارة المشتريات استكمال الحقائق المرتبطة بالشكوى من الجهات ذات العالقة ويرسل تقريره مشفوعا   .ج 

 بتوصياته بعد الحصول على رأى المستشار القانونى إلى لجنة المشتريات والبت خالل ثالثة أيام عمل.

تقرير المقدم اليها وتصدر قرارها بطريقة حل الشكوى خالل يومين تتولى لجنة المشتريات والبت مراجعة الشكوى وال .د 

عمل. وإذا كانت معالجة الشكوى تتطلب صدور قرار من صاحب الصالحية  ترفع المعاملة اليه مشفوعة بتوصيات لجنة 

 المراجعة الصدار القرار المناسب.

 ويسجل ذلك فى السجل المشار اليه اعاله.  يبلغ مدير ادارة المشتريات الشاكى بما انتهت اليه معالجة الشكوى  .ه 

 مستقبال. تكرارها وتالفي منها لالستفادة المكتسبة الخبرات نظام في ووضعها الشكوى تلخيص يتم .و 

 سياسة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعمالء والموردينبعد المائة :  العاشرةالمادة 

 مقدمةأوالً : 

تلتزم الشركة بحماية المعلومات الشخصية والسرية لعمالئها واستعمالها بشكل مناسب وتهدف إلى بقاء هذه المعلومات ضمن 

 منظومة حمائية واال يتم تداولها اال الغراض العمل ومن قبل االشخاص المخولين فقط. 

  واالستشاريين.: أى شخص او جهة تقدم خدمة أو عمل للشركة بما فى ذلك المقاولين المورد

 الهدف من السياسة: ثانياً :

 تهدف السياسة الى ضمان المحافظة على المعلومات الخاصة بالعمالء والموردين وعدم اساءة استخدامها.

 السياسات:ثالثاً : 

 تلتزم الشركة ومنسوبيها بحماية كافة المعلومات الشخصية والسرية الخاصة بعمالئها ومورديها. .1

المعلومات الشخصية والسرية لعمالئها ومورديها من خالل التأكيد على استخدام هذه المعلومات من قبل تحمى الشركة  .2

 االشخاص المخولين فقط.

يلتزم منسوبى الشركة خالل العمل بالشركة او بعد انقطاع عالقة العمل بها بحماية المعلومات الشخصة والسرية لعمالء  .3

عمالء وموردين صاحب العمل  خصللموظف الجديد ان يستخدم معلومات توموردى اسمنت العربية، كما اليجوز 

 السابق دون موافقته.

فى حال تعاقد الشركة مع جهات اخرى لتقديم خدمة او تنفيذ عمل للشركة يجب النص على التزام هذه الجهات بحماية  .4

 ه العقود.سرية المعلومات التى قد تصل اليهم عن عمالئنا او موردينا بغرض تنفيذ مثل هذ

ال يقتصر االلتزام بحماية وسرية المعلومات الخاصة بالموردين والعمالء على حمايتها من سوء االستخدام فقط وانما  .5

 يجب استخدامها فقط الداء واجبات العمل وعدم استخدامها لغايات غير مصرح بها.

تسمح به أو تتطلبه االنظمة السارية أو بناء على يجب عدم استخدام او مشاركة هذه المعلومات خارج الشركة باستثناء ما  .6

 أمر من قبل السلطة القضائية المختصة.
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تتخد الشركة اإلجراءات والتدابير المناسبة للحفاظ على المعلومات الشخصية والسرية للعمالء والموردين بشكل آمن  .7

  .و التعديل و اإلفصاح غير المصرح بهمايضمن حمايتها من الفقدان أو الدخول غير المصرح به أو إساءة االستخدام، أ

  :ومن أهم هذه التدابير 

  .إستخدام برامط حماية امن المعلومات للوقاية من عمليات االحتيال أوالدخول غير المصرح به إلى أنظمتنا .أ 

  التحديث المنتظم والدوري إلجراءات و ضوابط الحماية. .ب 

 ات الشخصية والسرية للعمالء والموردين.تأهيل وتدريب الموظفين على احترام سرية المعلوم .ج 

 : العالقات مع المساهمينرابعاً : 

 مجلس ، ويتم إعتماده من قبل عالقات المساهمينتطور إدارة عالقات المساهمين بالشركة برنامط مالئم إلدارة ومراقبة  .1

 اإلدارة. 

ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية على تقوم الشركه بتهيئة كافه السبل والوسائل واإلحتياجات الالزمة لضمان  .2

 قدم المساواة دون تمييز.

ويؤكد لهم نقل  ،مع المساهمين الرئيسيين لفهم قضاياهم وهمومهم ومخاوفهم يحافظ رئيس المجلس على تواصل كاف   .3

تطلبات العامة وجهات نظرهم كافة إلى المجلس  يجب أن ال ينظر إلى أي شئ في هذه اإلرشادات على أنه تجاوز للم

 .للقانون لمعاملة المساهمين بالتساوي في الوصول إلى المعلومات

عالنات رسمية ومطبوعات تتعلق إلعالقات المستثمرين مبني على  واضحبرنامط طوير وتفعيل تقوم الشركة بت .4

 .جراءات المطبقة والمعمول بهابالمناسبات واألحداث البارزة والنتائط المالية وذلك التزاما  بالقوانين والقواعد واإل

ستفسارات مسئولي إجابة عن م الشركة بتعيين مسئول عالقات مستثمرين أنيطت به مسئولية توفير المعلومات واإلوقت .5

  .األسواق المالية والمساهمين والمستثمرين

عالنات الرئيسية اإل ملة وغيرها منوالنتائط المالية السنوية الكا األوليةالمعلومات المتعلقة بالشركة بما في ذلك النتائط  .6

  .لكترونيأيضا  على موقع الشركة اإل منشورة

 

 الثاني عشرالباب 

 مكافحة اإلحتيال واإلبالغ عن المخالفاتسياسة 

 

 المخالفة الممارسات عن اإلبالغ : عشر بعد المائة الحادية المادة

 تقديم في المصالح أصحاب إجراءات يتبعها أو سياسات من يلزم ما وضع – المراجعة لجنة اقتراح ىعل بناء   – اإلدارة مجلس على

 :ما يلي مراعاة مع المخالفة، الممارسات عن اإلبال  أو شكاواهم

 من التنفيذية اإلدارة يصدر عن قد بما اإلدارة مجلس  ) الشركة في العاملون فيهم بمن(  المصالح أصحاب إبال  تيسير .1

 الرقابة أنظمة أو المالية القوائم في الريبة أو تثير المرعية والقواعد واللوائح األنظمة تخالف ممارسات أو تصرفات

 .بشأنها الالزم التحقيق وإجراء تكن، لم أم مواجهتهم في الممارسات التصرفات أو تلك أكانت سواء غيرها، أو الداخلية

 اللجان من أو غيرها المراجعة لجنة في مستقل بعضو المباشر االتصال بتيسير اإلبال  إجراءات سرية على الحفاظ .2

 .المختصة

 .معها والتعامل المصالح أصحاب بالغات أو شكاوى بتلقي مختص شخص تكليف .3

 .الشكاوى لتلقي إلكتروني بريد أو هاتف تخصيص .4

 .المصالح ألصحاب الالزمة الحماية توفير .5

 : تمهيد  .1

  الشععخص منفعععة لنفسععه أو بقصععد االضععرار بالشععركة ، مععن خععالل سععوء االحتيععال هععو اسععتخدام الوظيفععه أو المنصععب لتحقيععق

االستخدام المتعمد أومن خالل استغالل موارد أو موجودات وأصول الشركة والمعلومات الداخلية لتحقيق مصالح شخصعية. 

لبسععيطة، إلععى وتشعتمل عمليععة االحتيععال علععى سلسععلة واسعععة مععن حلقععات المخالفعات السععلوكية والتععي تبععدأ مععن سععرقة االشععياء ا

 .الحاالت المعقدة التي تشمل التالعب في البيانات المالية وتحريفها، وأثر ذلك على الشركة

  وهذه العمليات التى تجري تعتبعر خرقعا  خطيعرا  واخعالال  بالواجبعات الوظيفيعة والعمعل المهنعي ، وخيانعة لألمانعة التعي يحملهعا

  .مرتكب االحتيال تجاه الشركة

 ى ضعععف الثقععة بالشععركة سععواء مععن قبععل المععوظفين أو المتعععاملين معهععا ويععؤثر بالسععلب علععى نمععو الشععركة يععؤدى االحتيععال إلعع

  .ومواردها

  تتضح أهمية سياسة االبال  عن المخالفات بسبب الخسائر الكبيرة التي تمنى بهعا الشعركات معن االحتيعال والتعي تكعون أحيانعا

مراجعة جميع العمليات بالشركة وبالتالي اكتشاف جميع الحاالت، وبسبب أن أفعال غير ظاهرة، ولعدم تمكن المراجعين من 

 هناك حاالت احتيال يعرف بها الموظف ولكن ليس لديه معرفة بخطورتها.
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 :الهدف .2

  وضععع األسععس التععي تهععدف الععى مكافحععة االحتيععال فععي أعمععال الشععركة ، وايضععاح عينععة مععن األفعععال المرفوضععة مععن شععركة

 والتي تعتبر نوع من االحتيال ، االجراءات والجزاءات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ذلك.االسمنت العربية 

  تهدف السياسة أيضا  الى دعم القيم واالخالقيعات ، والتاكيعد علعى امكانيعة تقعديم المعوظفين لشعكوكهم دون خعوف معن مواجهعة

ث حاالت مشابهة لالحتيال ، وينتط من ذلعك بيئعة عواقب بالغهم ، وايضاح الطرق الصحيحة والمقبولة للتصرفات عند حدو

 عمل قائمة على أساس األمانة والعدل والوضوح. 

  تعمل هذه السياسة جنبا  الى جنب وتعتبر مكملة لقواعد السلوك المهني المعمول بها في الشعركة والتعي توضعح الحعاالت التعي

ت األعمعال ومنعع غسعيل االمعوال وكيفيعة التعامعل معع تؤثر على نزاهة العمل وتضارب المصعالح ومكافحعة الفسعاد ومجعامال

 الجهات الحكومية وتحقيق الخصوصية للمعلومات.

 .كما تهدف السياسة الى اقتراح االجراءات التي تمنع تكرار الحاالت المكتشفة 

 :التعريفات .3

 :عند استخدامه كصفة فإنه التلف التام ، فساد الشركات، وجرائم الشركات. الفساد 

 عمل متعمد ، يتضمن استعمال الخداع لحيازة شكل من أشكال المنفعة المالية أو الحصول علعى ميعزة معن منصعب :  االحتيال

 مما يؤدي إلى إلحاق خسارة مالية أو معنوية )مثل السمعة وثقة اصحاب المصالح( بالشركة.

  :)أعمعال تقعوم بهعا االدارة مثعل التالععب فعي القعوائم الماليعة بهعدف اظهارهعا بطريقعة أو نتعائط  االحتيال المحاسبي )االداري

  .أفضل

 : العاملين بموجب عقود عمل لدى الشركة ويشمل ذلك الموظفين بجميع درجاتهم الوظيفية الموظفين 

 :جميع من لهم عالقة بالشركة وبأعمالها.  أصحاب المصالح 

 : المكونة بموجب قرار إداري من الرئيس التنفيذي للشعركة للتحقيعق والكشعف ععن االحتيعال ضعد  هى اللجنة سلطة التحقيق

  .الشركة

 / Whistleblower  : الجهة أو الشخص الذي يبلغ عن تصرفات غير صحيحة، أو معلومعات ععن سعوء اسعتخدام ، المبلغ

 المتعاملين من خارج الشركة أو المساهمين.أو فساد، أو احتيال ، يمكن ان يكون من أي مستوى اداري بالشركة أو من 

 :المسئولية .4

مجلس االدارة هو المسئول عن التأكد من تواجعد السياسعة واعتمادهعا ، ويتلقعى التقعارير ععن التطبيعق وععن الحعاالت ومعا تعم  -

 اتخاذه بشأنها.

فات غير المقبولعة وغيعر القانونيعة، االدارة التنفيذية هي المسئولة عن التطبيق وعليها مراقبة وكشف ومنع االحتيال والتصر  -

حين معرفة معلومات أو مالحظة تصرفات تنم أو يشتبه فعي أن تكعون احتيعال أو سعرقة أو فسعاد يعتم فعورا  القيعام بعابال  تلعك 

المعلومات الى الشخص المحدد من قبل الشركة )ضابط الحوكمة / المستشار القانوني( والذي يعمل علعى تجميعع المعلومعات 

 م باالجراءات المفترضة للتحقيق وتحديد العقوبات. والقيا

يتم اكتشاف االحتيال غالبا  عن طريق المراجعين أو متخصصين من خارج الشركة الذين يمكنهم تقييم نظام الرقابة الداخلية   -

الغعات ععن طريقعه )مثل الموظفين او الموردين( وكذلك المساهمين، وتظهر هنا أهمية إنشاء الخط الساخن الذي يتم تلقي الب

 لمكافحة االحتيال.

 :صيانة وتحديث السياسات .5

ادارة ومراجعععة وتفسععير وتطبيععق هععذه السياسععة تععتم بمعرفععة إدارة المععوارد البشععرية بالتنسععيق مععع إدارة الحوكمععة ، وتععتم مراجعععة 

 السياسة سنويا  ويتم تعديلها حسب الحاجة.

 : السياسات المرتبطة .6

  سياسات واجراءات التحقيق االدارى Administrative Investigation 

  قواعد السلوك الوظيفى Code of Ethics  

  تضارب المصالح Conflicts of Interests   

  قواعد حوكمة الشركة Corporate Governance   

 سياسات الهدايا Present Policy  

  السياسات المحاسبية 

  الئحة العاملين 

  التعاقد مع المقاولين والموردينسياسة 

 السياسات المذكورة هنا مكملة لالنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة 

 : نطاق السياسة .7

يتم تطبيق هذه السياسة على أى عمل شاذ أو مشكوك فيه يتصل بالموظفين، والمستشارين، الموردين، المقعاولين، العمعالء العذين هعم 
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و/ أو أى أطعراف أخعرى لهعا عالقعة تجاريعة معهعا، أو معن يمثعل الشعركة، أو تتحمعل الشعركة تصعرفاته على عالقة عمل مع الشركة 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أعضاء مجلس االدارة او أعضاء اللجان او الشركات التابعة، وجميع مايؤثرعلى سعمعة الشعركة، 

 مكان للشركة عالقة به. وتغطي المخالفات أي فترة زمنية حدثت بها المخالفة، وفي أي

 :أشكال االحتيال .8

  :االحتيال الذي يحدث في الشركة )سيتم تفصيل أمثلة الحقا  ( يقع تحت ثالث أشكال رئيسية

تعظعيم االصعول أو االيعرادات ، تخفعيض االلتزامعات أو المصعاريف، التالععب باالفصعاحات  التالعب في القووائم الماليوة: ( أ

 المالية 

 مثل الرشاوي وتضارب المصالح، البدالت غير القانونية.  الفساد : ( ب

سرقة النقدية واألصول ، التزوير وسوء االستغالل ، الصرف غير النظامي ، سوء استخدام موارد الشركة  خيانة االمانة: ( ت

 ، التالعب بالسجالت.

 : هذه االفعال تحدث من قبل

 :السرقة أو االستخدام غير السليم للموارد.تشويه متعمد للبيانات المالية، أو  االدارة العليا 

 التحريف المتعمد للمعامالت المالية ، على سبيل المثال، من أجل تحسين أدائها.مدراء االدارات : 

 :االستخدام غير السليم لموارد الشركة. الموظفين 

 :ليسوا من إدارة أومعوظفي  الذي ينطوي على سرقة أو استخدام غير الئق لموارد من قبل أشخاص الغش من خارج الشركة

 الشركة، بالتواطؤ مع اإلدارة أو الموظفين.

 (1تم ادراج أمثلة على االحتيال ضمن ملحق السياسة :  مرفق )

 : مخالفات أخرى .9

 المخالفات التى تتعلق بالسلوك األخالقى للموظف يتم التقرير بشأنها بواسطة إدارة الموارد البشرية ، إذا كان هنالك أى استفسعار

 .بالنسبة الى ما إذا كان فعل ما يُشكل احتياال  يتم اإلتصال على ) ضابط الحوكمة ( للتوجيه

 : سياسات الشركة فى مكافحة االحتيال .10

 تقدم االدارة العليا القدوة Tone at the Top  لسائر العاملين بالشركة من خالل الفهم الكامل والحرص على مكافحة الفساد 

Corruption واالحتيال بصفة عامة Fraud .بالشركة 

 تشجع االدارة وجود دراسة مستمرة للمخاطر التى تواجهها الشركة Risk Management  أثنعاء ممارسعة نشعاطها بمعا فيهعا

  Mitigation Plan المخاطر الناتجة عن االحتيال وخطة مكافحتها

  :(2)  ال ضمن ملحق السياسة   مرفقتم ادراج أمثلة على االحتيتتابع الشركة المؤشرات المرتبطة باالحتيال 

 قواعد السلوك الوظيفى Code of Conduct  يكون ملزما  لكافة العاملين بالشركة ويقدم لهعم دلعيال  واضعحا  للسعلوك الواجعب

 .اتباعه اثناء ممارسة أعمالهم وعلى االدارة التأكد من تنفيذ هذه القواعد ومراجعتها باستمرار

  للموظفين لمخاطر تعارض المصالحالحرص على التفهم الكامل Conflict of Interests  ومراجعة السياسات المتعلقة بها

 .باستمرار

 انشاء قواعد حماية للمعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة من االطالع غير المرخص به unauthorized access   ومن

 .التعديل والنسخ والتدمير

 التأكد من أن بيئة العمل Physical Environment مراقبة ومحمية من التدخل من قبل الغير. 

 .التأكد من أن عملية اعداد القوائم المالية تتمتع بنظام رقابة داخلية منضبط ومحمي من خالل نظام الحاسب االلي 

 ام االعتماد على أنظمة رقابية فعالة توفر اطارا  منظما  معن الضعوابط للحعد معن احتمعال وقعوع االحتيعال معن خعالل وجعود نظع

 .داخل الشركة حيث يقوم االحتيال على استغالل نقاط الضعف في هذه األنظمة  Internal Controlرقابي 

  تتأكد االدارة أن كل موظف لديه معرفة بأنواع المخالفات التى يمكن أن تحدث داخل دائرة مسئوليته ومتنبها ألية داللعة علعى

سياسعة الشعركة فعى مكافحعة االحتيعال علعى المعوظفين بطريقعة إيجابيعة  المخالفة ويتم ذلك من خالل التعدريب المسعتمر ونشعر

)غير اتهامية ( ومناقشتها معهم، كما يجب نشر التوعيعة ضعد االحتيعال بطريقعة واضعحة تضعمن مسعاندة المعوظفين لهعا، كمعا 

 تعمل الشركة على استكمال وتحديث سياسات واجراءات العمل ونشرها.

 ى مخالفعة يعتم كشعفها أو يشعك فيهعا فعورا  العى ) ضعابط الحوكمعة ( العذى يقعوم بتنسعيق جميعع حث الموظفين على التبليغ عن أ

 .التحقيقات مع المستشار القانونى بالشركة

  يجعب علعى االدارة التحقيعق فعي أي احتمعال مشععتبه بوقوععه مهمعا كعان صعغيرا  حتععى ال يسعمح بانتشعار االحتيعال فعي الشععركة

يلة بوقف االحتيال مثل ) وقف المشتبة فيه عن العمل لحين استكمال اجراءات التحقيق معع ويجب فورا  اتخاذ االجراءات الكف

استمرار دفع أجره كامال  ، نقل الموظفين وتدوير الوظائف بالتعاقب والفصل بين المهام في المجاالت المشتبه فيها، مراجععة 

 الضوابط االمنية المتأثرة باالحتيال ( 
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 القانونية المحددة بموجب القانون بالسرعة الالزمة لتفادى اطالة بقاء المحتال حعرا  طليقعا للحعد معن  البد من اتخاذ االجراءات

 . استفحال االحتيال او اتالف األدلة

 على إدارة الشركة إشاعة جو من الثقة بحيث تناقش المشاكل بكل حرية مع إدراك وعالج أسباب عدم الرضى الوظيفي. 

  بتهيئة بعض منسوبي االدارات ) الموارد البشرية، شئون الموظفين، المستشار القانوني، المراجعةعلى إدارة الشركة القيام 

، معع االسعتعانة  Fraud Awareness Training لداخلية ( لالطعالع بمسعئوليتهم فعي مكافحعة االحتيعال وتعولي التحقيقعاتا

المتخصصة ) مثل اذا كان االحتيعال لعه عالقعة بالحاسعب ببعض المختصين من خارج الشركة اذا دعت الحاجة في الحاالت 

 (3تم ادراج أمثلة على طرق اكتشاف االحتيال ضمن ملحق السياسة مرفق ) )اللي

 تتبنى إدارة الشركة إنشاء برنامط متكامل لمكافحة االحتيال ( Anti-Fraud Plan ) وفقا لألسس والمعايير المعتمدة فى هذا 

 .المجال

  الموارد البشرية أن تتأكد من توقيعع كافعة المعوظفين علعى تعهعد بعااللتزام بسياسعات الشعركة فعى مكافحعة االحتيعال على إدارة

 السلوكية. والقواعد

 .على إدارة الشؤون القانونية ادراج ما يغطي هذه السياسة في العقود الخاصة بالمقاولين والموردين والعمالء 

 ة ونزاهة وبطريقة صحيحة.جميع االحتماالت سيتم معاملتها بعدال 

 .لن تقبل الشركة أو تتسامح مع أي مضايقة لمن يرفع شكوى بامكانية حدوث احتيال أو تالعب 

تحتفظ لجنة التحقيعق بهويعة المبلعغ فعي سعرية تامعة واليعتم كشعفه إال بأذنعه، ويمكعن أن يقعدم العبال  دون  حماية صاحب البالغ : .11

ن يواجه أي عقوبات كنتيجه لتقديمه للبال  حتى ولعو كعان مخطعيء إال إذا كعان متعمعدا  اسمه، وتؤكد الشركة أن المبلغ ل اظهار

بالغا  كيعديا  أو ناتجعا  معن خالفعات شخصعية أو ألسعباب غيعر موضعوعية، وتقعوم الشعركة بوضعع االجعراءات المناسعبة  أن يقدم

 البال  من أي أفعال انتقامية. لحماية صاحب

 : Whistle Blowing االبالغ عن حدوث إحتيال .12

 .تحث إدارة شؤون الموظفين االبال  عن التصرفات التى يشتبه أنها تمثل إحتيال 

  أى موظف يشك فى عمل مضلل أو احتيالى يقوم بتبليغ ضابط الحوكمة فورا  ويجب عليه: 

 التقدم بتقرير عن المشكلة التي يساوره القلق بخصوصها الى رئيسه المباشر أو ضابط الحوكمة. -أ 

 .يحاول القيام بتحقيق شخصى أو اجراء مقابالت تتعلق بأى عمل احتيالى موضع شكأال  -ب 

 عدم االتصال بالمتهم فى محاولة الكتشاف حقائق أو الطلب منه بايقاف التحايل او الغش. -ج 

  قالتحقي عدم مناقشة القضية أو الحقائق أو اإلتهامات أو اإلدعاءات مع أى شخص إال اذا تم طلب ذلك بواسطة لجنة -د 

 تقديم البال  بصورة واضحة مع أرفاق األدلة الالزمة. -ه 

  أى موظف يشك فى عمل مضلل أو احتيالى خعاص بعالقوائم الماليعة يقعوم بتبليعغ ضعابط الحوكمعة العذي ينسعق فعورا  معع لجنعة

 المراجعة.

 : أى ادعاء بحدوث احتيال يستلم بأى طريق كان 

 6948169مكالمة هاتفية:  -

   wb@arabiacement.comبريد الكترونى  -

 . الحوكمة ، ويمكن وضع االجراءات الالزمة اليصال صورة مباشرة الى لجنة الحوكمة من البال  من قبل ضابط

 : السرية .13

يعامل ضابط الحوكمة جميع المعلومات المستلمة بسريَة كاملعة وال يعتم الكشعف ععن نتعائط التحقيعق أو مناقشعتها معع أى شعخص غيعر 

لهم الحق فى معرفة هذه النتائط؛ معن أجعل تجنعب اإلسعاءة العى سعمعة اشعخاص متهمعين ظهعرت بعراءتهم ممعا نسعب األشخاص الذين 

 .اليهم، وكذلك من أجل حماية الشركة من المسئولية المدنية المحتملة

 : لجنة التحقيق .14

( وهععي  يلالمراجععع الععداخ – يالمستشععار القععانون– يععتم التحقيععق بموجععب لجنععة التحقيععق المكونععة مععن أعضععاء مععن )ضععابط الحوكمععة 

االضعافة العى أهميعة اععالم بالمسئول الرئيسي عن التحقيق فى جميع أعمعال اإلحتيعال المشعتبه بهعا حسعب تعريفهعا فعى هعذه السياسعة، 

 ضابط الحوكمة دائما ، يقترح التالي:

للدراسعة ورفعع التوصعية العى ان كانت الواقعة تخص احد الموظفين حتى منصب مدير ادارة ترسل العى لجنعة التحقيعق  -

 الرئيس التنفيذي

ان كانت الواقعة تخص الرئيس التنفيذي او نواب الرئيس تعتم الدراسعة ععن طريعق ضعابط الحوكمعة بالتنسعيق معع لجنعة  -

 الحوكمة

 ان كانت الواقعة تخص احد اعضاء مجلس االدارة تتم الدراسة عن طريق لجنة الحوكمة / مجلس االدارة -

تخص شكوى بخصوص القوائم المالية او التدقيق تتم الدراسة عن طريق ضعابط الحوكمعة / المراجعع  ان كانت الواقعة -

 الداخلي بالتنسيق مع لجنة المراجعة

  ، يمكععن/ يفضععل االسععتعانة بجهععة متخصصععة خارجيععة للتحقيععق حسععب نوعيععة وخطععورة القضععية ) مكتععب مراجععع خععارجي
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 .)استشاري قانوني

 لقوائم المالية يتم اجراءاته تحت اشراف لجنة المراجعة.التحقيق الخاص بالشكوك في ا 

 :سلطات لجنة التحقيق .15

 الدخول غير المشروط لجميع مبانى الشركة سواء كانت مملوكة أو مستأجرة، واالطالع غير المشروط على سجالتها. 

  أو موافقعة معن أى فعرد فحص ونسخ أو ازالعة كعل أو جعزء معن محتويعات الملفعات والمكاتعب والخزانعات دون معرفعة مسعبقة

يمكن أن يستخدم أو يمتلك الوصاية على أى من هذه البنود أو التسهيالت عندما تكون فعى مجعال تحقيقعاتهم علعى أن يعتم ذلعك 

 . بوجودهم أو وجود الرئيس المباشر لهم

 : إجراءات التحقيق .16

 ى بالشركةتتبع اللجنة أثناء عملها االجراءت المنصوص عليها فى سياسات التحقيق االدار. 

 يتم القيام بالتحقيق دون اعتبار لدرجة ووظيفة المتهم أو مدة خدمته أو عالقته بالشركة. 

  .يجب أن يتم التحقيق بالدقة الالزمة لتفادى االتهامات الباطلة 

 ات تنطوي حوادث االحتيعال غالبعا  علعى كميعات معن المعلومعات لعذلك يجعب علعى لجنعة التحقيعق اسعتيعاب وفهعم هعذه المعلومع

 . والربط بينها والحفظ السليم لها ولألدلة حتى ال تكون عرضة للضياع أو فقد الربط بينها

 يجعب علعى لجنعة التحقيعق أن تتحلعى بالدرايعة الكاملعة للتفرقعة بعين التحقيعق الجنعائى Criminal investigation   والتحقيعق

 . Administrative Investigationاالدارى 

  االلتزام بالسرية الكاملة طوال فترة التحقيق ويسرى هذا االلتزام حتى خارج الشركةعلى لجنة التحقيق. 

 على لجنة التحقيق حماية األدلة المكتشفة أثناء التحقيق. 

 على لجنة التحقيق االلتزام بالحيادية والموضوعية طوال فترة التحقيق. 

 على لجنة التحقيق تطبيق القواعد الصحيحة لجمع األدلة. 

 ن تنتهي اجراءات التحقيق خالل ثالثين يوما  من اكتشاف الحادثة )بما ال يتعارض مع الئحة التحقيقاتيجب أ ( 

 : نتائج التحقيق .17

  إذا أثبت التحقيق أن اإلحتيال قد حدث تقوم اللجنعة بإععداد تقريعر متضعمنا  توصعيتها ويسعلم العى العرئيس التنفيعذي فعور إنتهعاء

لق بأحد المدراء التنفيذيين/ االدارة العليا يسلم التقرير فورا  الى مجلس ادارة الشعركة بواسعطة التحقيق، واذا كان االحتيال يتع

 لجنة الحوكمة على أن ُتراعى المدة الالزمة النهاء التحقيق حسب سياسة الشركة.

 ى موافقعة العرئيس يتم إحالة نتائط التحقيق إلى السلطات المختصة بالتنسعيق معع المستشعار القعانونى معع ضعروة الحصعول علع

 .التنفيذي على هذه االحالة

  اذا كانت نتائط التحقيق توصى بانهاء خدمة موظعف ثبعت تورطعه فعى أعمعال احتيعال، يجعب مراجععة هعذه التوصعية بواسعطة

 مستشار قانونى من خارج الشركة قبل اتخاذ القرار، ويتم إتخاذ القرار بناء  على موافقة الرئيس التنفيذي.

 نتباه إلى المواعيد المحددة فى أنظمة المملكة بخصوص اإلحالة إلى السلطات المختصة.يجب دائما  اال 

  :سجالت التحقيق .18

  يتم االحتفاظ بسجالت ومستندات ووثائق الشكوى والتحقيعق لمعدة عشعر سعنوات ، واليعتم العتخلص منهعا اال بععد مضعي المعدة

 القانونية حسب أنظمة وزارة العمل والعمال.

  بيان متكامل بالبالغات وما تم بشأنها ورفعه الى مجلس االدارة بصفة دوريةيتم اعداد 

 : تقارير السلوك غير القانوني أو غير األخالقي .19

  يجععب علععى األعضععاء والمسععئولين التنفيععذيين والمععوظفين الرقععي بالسععلوك األخالقععي وتشععجيع المععوظفين علععى التحععدث مععع

جععراءات الخاصععة بموقععف المناسععبين عنععدما يسععاورهم الشععك حععول سععياق اإل المشععرفين أو المععدراء أو غيععرهم مععن المععوظفين

 .محدد

  أو عن هذه  باألنظمة واللوائحيتعين على األعضاء والمسئولين التنفيذيين والموظفين رفع التقارير عن أية تجاوزات للقوانين

الالئحععة إلععى مسععئول حوكمععة الشععركة والتحقععق مععن التزاماتهععا أو إلععى رئععيس لجنععة الترشععيحات والتعويضععات والحوكمععة 

جعراءات الالزمعة معن قبعل الموظعف المناسعب تخاذ اإلإيتم التحقيق في التجاوزات وووالمسئولية اإلجتماعية التابعة للمجلس  

 .أو من قبل المجلس حسب الضرورة

 بالنسبة لتقارير أعدت بحسن نية برد الفعل الغير مهنيسمح الشركة ال ت. 

 ملحق ومرفقات السياسة :

 

 (1مرفق )

 :أمثلة على االحتيال

 .اظهار أو اخفاء حقيقة مادية عن قصد من أجل اغراء شخص آخر للتصرف بطريقة مخالفة تعرضه للمساءلة .1
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 . او غير قانونيةتعمد استعمال الخداع للحصول على منفعة غير مشروعة  .2

 .استغالل عمليات تجارية بغرض الحصول على منافع مالية بما يتنافى مع الواجب الوظيفى .3

استغالل موجودات وأصعول الشعركة وسعوء اسعتخدامها بنيعة اجراميعة )مثعل سعرقة موجعودات وأصعول الشعركة، اخعتالس  .4

 .)االيرادات، سرقة المخزون، والتالعب في جداول الرواتب ... الخ

بيانات المالية الغيعر صعحيحة التعي تتضعمن تحريعف بيانعات الشعركة الماليعة )كتقعدير النفقعات بعأكثر معن قيمتهعا الحقيقيعة، ال .5

 .)وتقدير االيرادات بصورة تجعل من الصعب معرفة المبالغ الحقيقية

 . الحرق المتعمد لغرض إخفاء تهمة التالعب بالنفقات واالختالس .6

 .) أى تصرف خادع ) خيانة .7

 .الس/ تزوير اعتمادات مالية أو سندات أو تجهيزات أو موجودات أخرى ) أصول الشركة (اخت .8

 .تعمد الخطأ في معالجة أو إعداد المعامالت التجارية .9

زيادة االيرادات في القوائم المالية بمعامالت غير صحيحة ، أو تخفيض النفقات ، أو زيادة المخزون بهدف اظهار القعوائم  .10

 ر صحيحة ، أفضل من الحقيقة.بصورة غي المالية

 استغالل المعلومات لكسب منفعة شخصية نتيجة لمعرفة نشاطات الشركة. .11

 التداول في األسهم بناء على معلومات داخلية. .12

 .كشف معلومات سرية / إجراءات / سياسات إلى أطراف خارجية .13

ل عليعه معن معوردين، مقعاولين أوعمعالء أو قبول أي شئ ) هدايا او خالفه ( غير عادية ذات قيمة ماديعة أو العمعل للحصعو .14

لاير سعودى على  200من أشخاص يقدمون خدمات / مواد للشركة ( يستثنى من ذلك الهدايا الدعائية التى تقل قيمتها عن 

 . )أن يتم اعالم إدارة الشركة بها

 .ت مشابهة ذات صلةتعمد تخريب أو إزالة السجالت واألثاث والممتلكات الثابتة والمعدات، و/أو أي مخالفا .15

 إهمال الواجب.  –التآمر  -اإلتاوة  -االدعاءات الكاذبة  -المحسوبية  -اإلغفال  –التصاريح الكاذبة  -محاباة األقارب  .16

 الرشوة. .17

 التعسف في استعمال السلطة من قبل مسؤولي الشركة، سواء داخليا  أو خارجيا . .18

 غسيل األموال. .19

 التحرش الجنسي. .20

 المعلوماتية.الجرائم  .21

 مخالفة سياسات واجراءات الشركة بما فيها السالمة واألمن والبيئة.  .22

 .أفعال مشابهة لما سبق .23

 ( 2مرفق ) 

 المؤشرات المرتبطة باالحتيال:

 وجود عمليات بيع معقدة وعمليات تحويل لألموال بين الشركات الشقيقة أو التي يتبع بعضها لبعض -

 داء.وجود انظمة سخية في مكافاة األ  -

 استبداد االدارة.  -

 وجود كميات كبيرة بصورة غير عادية من مردودات المبيعات مسجلة بعد نهاية السنة.  -

 وجود وثائق مفقودة.  -

 تعد كبيرة بصورة غير عادية الى الموردين. دفع مبالغ  -

 قيام شخص واحد باستالم وظيفة حساسة لمدة طويلة بدون أي تدوير للواجبات.  -

 في نظام الرقابة الداخلية. وجود ضعف كبير  -

 عدم الوضوح في تحديد المسئولية والمحاسبة بين األقسام.  -

 وجود تغييرات سريعة للمديرين الماليين.  -

 اهتمام االدارة المبالغ فيه لتحسين األداء المالي للشركة.  -

 عدم الرضا الوظيفي.  -

 (3مرفق )

 أمثلة على طرق اكتشاف االحتيال :  

 

 سياسات واجراءات التعيين والتدريب. CONTROL & MONITORING والرصد اجراءات الرقابة -

 مراقبة السلوكيات. -

 المقابلة الشخصية للمستقيلين. -

 تقييم برامط الحوافز مقابل األداء. -

  -Whistle Blowing االبال  عن المخالفات -
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 مع الشركات المثيلة. Benchmarking المقارنات -

 مؤشرات األداء. -

 ن.تقارير المراجعي -

 استخدام الحاسب اللي للكشف عن الحاالت الشاذة / الغير طبيعية. -

 :تفسير لبعض أشكال االحتيال و التصرفات المحظورة .1

 : حسب نظام مكافحة الرشوة الصادر من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، يتم تفسيرها كالتالي الرشوة: 

 ألداء عمل من أعمال وظيفته كل موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا  أو عطية .2

 أو لالمتناع عن عمل ، أو لالخالل بواجبات وظيفته .3

أو الستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمعل أو أمعر أو قعرار أو التعزام  .4

 أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع

 أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومی أو أخذ وعدا   .5

من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتنعاب  .6

 أداء عمل من األعمال المكلف بها نظاما  

 كذلك من عرض رشوة ولم تقبل منه .7

في احدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المعادة التعي يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك  .8

تجرمها، ويعتبر شريكا  في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء  على 

 هذا االتفاق أو التحريض أو المساعدة.

 يعملون بالشركات المساهمة وغيرهم.  يطبق هذا النظام على الموظفين الذين .9

 دفععات التيسعير Facilitation Payments :  دفععات لمعوظفي الحكومعة أو معن لعديهم سعلطات لتعامين أو االسعراع فعي انجعاز

 المعامالت الحكومية.

 كما نوضح التالي: 

حعدوث انطبعاع معن أي تعأثير يجب مراجعة نظام الحوكمة بهذا الخصوص، وكمبدأ معن االفضعل تجنعب  الهدايا أو الضيافة : .10

 غير مناسب

 سواء مالية أو عينية السباب خيرية، تحتاج دائما الى موافقة من مستوى اعلى التبرعات أو الرعاية : .11

 :تضارب المصالح .12

 الفصل بوضوح بين المصالح الشخصية ومصلحة الشركة. -

 تجنب حتى االنطباع بوجود تعارض في المصالح. -

 بوجود تعارض في المصالح.االبال  عن أي امكانية  -

 

 

 الثالث عشر  لبابا

 واألخالقية المهنية المعايير

 

 المهني السلوك سياسة  :عشر بعد المائة الثانية المادة

يتوقع من األعضاء  ذيتتضمن هذا الالئحة الخاصة بالسلوك واألخالق السياسات المتعلقة بالمعايير القانونية واألخالقية للسلوك ال

 لتزام به أثناء تنفيذهم لواجباتهم ومسئولياتهم نيابة عن الشركة.والمسئولين التنفيذيين وموظفي شركة أسمنت العربية اإل

تهدف هذه الالئحة إلى ضرورة قيام مجلس اإلدارة واإلدارة بالتركيز على نواحي تشكل خطرا  أخالقيا  والحرص على تقديم و

دراك والتعامل مع القضايا األخالقية، وتقديم آليات لرفع تقارير عن السلوك غير إظفين لمساعدتهم في معرفة واإلرشادات للمو

 ستقامة وتحمل المسئولية.نشاء ثقافة النزاهة واإلإو والمساعدة في تعزيز ،األخالقي

ومسئول تنفيذي وموظف عضو قع من كل مكان الشركة أن تتوإن بأال يمكن ألي الئحة أو سياسة أن تتوقع حدوث كل موقف، إال 

وأن يتجنب القيام بأفعال وممارسات  ،جتهاد بشكل مهني ومستقلوأن يستخدم ويمارس الحكمة واإل ،ستقامةاأن يعمل بنزاهة و

 خاطئة عند أدائه لكافة واجباته ومسئولياته نيابة عن الشركة.

 :ما يلي الشركة، في األخالقية والقيم المهني لسلوكا سياسة ويجب أن يراعى في         

 تجاه والوالء العناية ببذل واجبي الشركة وموظفي التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل على التأكيد .1

 في الشخصية مصلحته على مصالحها وتقديم قيمتها، وتنميتها وتعظيم الشركة مصالح صون شأنه من ما وكل الشركة،

 .األحوال جميع
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 المساهمين ومصلحة مصلحة الشركة يحقق بما وااللتزام الشركة، في المساهمين لجميع اإلدارة مجلس عضو تمثيل .2

 .فحسب انتخبته التي مصلحة المجموعة وليس الخرين، المصالح أصحاب حقوق ومراعاة

 .الصلة ذات والتعليماتواللوائح  األنظمة بجميع فيها التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء التزام مبدأ ترسيخ .3

 به خاصة مصلحة بهدف تحقيق الوظيفي لمنصبه التنفيذية اإلدارة عضو أو اإلدارة مجلس عضو استغالل دون الحيلولة .4

 .بغيره أو

 األصول تلك استغالل وعدم الشركة وأهدافها، أغراض تحقيق على ومواردها الشركة أصول استعمال قصر على التأكيد .5

 .خاصة صالحم لتحقيق الموارد أو

 يحول بما بالشركة الداخلية الخاصة المعلومات على االطالع وتوقيت صالحية تنظم وواضحة ومحكمة دقيقة قواعد وضع .6

 المقررة الحدود في إال شخص، ألي عنها اإلفصاح أو وغيرهم منها التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء استفادة دون

 .نظاما   الجائزة أو

 مدونة القواعد هذه؟ الماذ .1

والسياسات  -يُطلق عليه أيضا دمدونة السلوكد  -ية رلتجال األعماوك المسؤول في ممارسة السلد اعوانة قدوملقد قمنا بتطوير 

 واإلجراءات التكميلية للمساعدة على ضمان ما يلي:

 ت. ثقة عمالئنا والمجتمع األوسع بالتزامنا للعمل وفق أعلى درجات النزاهة في كل وق .أ 

معرفة المقاولين والموردين والموزعين ما يمكنهم توقعه من عالقتهم التجارية مع شركة إسمنت العربية، وتوقعات شركة  .ب 

 إسمنت العربية منهم. 

 فهم موظفينا اللتزاماتهم تجاه شركة إسمنت العربية، وكذلك التزامات شركة إسمنت العربية تجاههم. .ج 

ام باألشياء الصحيحة دائما، بواسطة وصف القضايا األخالقية والمسائل القانونية الشائعة التي قد ُصممت مدونتنا لمساعدتنا على القي

تنشأ، وتوفير السبل التي نستطيع من خاللها الحصول على االستشارة أو رفع أي مخاوف أو قلق. ستمُكن المدونة التعرف على 

التوجيه واإلرشاد، واتخاذ القرار الصحيح الذي يصب في مصلحة شركة الحالة التي قد تتطلب منك النظر في النهط المتبع، وطلب 

 إسمنت العربية وأصحاب المصلحة وشخصك.

نحن جميعا نفخر في عملنا باالختيارات التي نقوم بها لصالح شركة إسمنت العربية. وقد تكون هذه الخيارات أكثر صعوبة عند  

 إلى مساعدتنا في التعرف على مثل هذه التحديات وإيجاد أمثل الحلول.مواجهة تحديات أخالقية؛ لذا تهدف هذه المدونة 

 توقعات شركة إسمنت العربية  .2

تتوقع شركة إسمنت العربية من كادرها بأكلمه، من القائدين والمديرين والمشرفين والموظفين، التصرف وفقا ألعلى معايير النزاهة 

نظمة واللوائح قابلة التطبيق، وسياسات ومدونات شركة إسمنت العربية المعمول والسالمة الشخصية، واالمتثال لجميع القوانين واأل

 بها.

تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية ضمان أن الدور الذي نقوم به في أداء وتنفيذ أعمال شركة إسمنت العربية هو انعكاس مستمر لقيم 

 والتزامات الشركة.

ن مسؤوليات إضافية، تتوقع شركة إسمنت العربية منك التواصل مع موظفيك بما أن على عاتق القائدين والمديرين والمشرفي

وكادرك حول قضايا األخالق واالمتثال، وضمان أن يكون األداء الشخصي بمثابة نموذج مالئم يحتذى به لقيمنا، والتبليغ عن أي 

 سلوك غير أخالقي أو غير قانوني فعلي أو مشتبه به إلى نقطة االتصال المالئمة.

 

نتوقع من األفراد الذين يعملون نيابة عن ولصالح شركة إسمنت العربية، بما في ذلك االستشاريين والموردين والوكالء والمقاولين 

 والمقاولين من الباطن والممثلين، التمسك بقيمنا والمبادئ األخالقية المنصوص عليها في هذه المدونة.

 إذا احتجت للمساعدة، رجاء الطلب والسؤال .3

تتصف القوانين واألنظمة واللوائح بالتعقيد وخضوعها للتغيير. كما تخضع سياسات الشركة أيضا للتغيير. لذا، علينا الحرص على 

 اطالعنا وفهمنا للسياسات والقوانين واألنظمة واللوائح التي تنطبق على المهام الوظيفية الخاصة بوظيفتنا وعملنا.

و مخاوف حول هذه المدونة، وكيف تنطبق عليك، عليك مناقشتها مع مشرفك أو مديرك، أو في حالة وجود أي شك، أو استفسار، أ

 مسؤول مراقبة االمتثال، حيث إنهم ملزمون بحل مشكلتك فورا.

 ماذا علّي القيام به قبل اتخاذ أي قرار أخالقي؟ .4

 راء الذي تفكر في اتخاذه هو المالئم:عند مواجهة قرار أخالقي صعب، إسأل نفسك األسئلة التالية لتحديد ما إذا كان اإلج

 هل أنا ملتزم نصا وروحا بسياسات الشركة وجميع القوانين واألنظمة اللوائح المعمول بها؟  .أ 

 هو يتماشى إجرائي مع رؤية وقيم والتزامات شركة إسمنت العربية؟  .ب 

 ركة؟ هل يصب إجرائي في مصلحة شركة إسمنت العربية ومصلحة زمالئي في العمل وعمالء الش .ج 

 ماذا سيكون رأي األهل واألصدقاء والجيران في إجرائي هذا؟  .د 

 هل أرغب في أن يُنشر ما قمت به من إجراءات وخطوات على الصفحة األولى لصحيفة ما أو على شبكة اإلنترنت؟ .ه 
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إذا كنت ال تزال غير متأكد فيما عليك القيام به، ال تتخذ أي إجراء. عوضا عن ذلك، اطلع على األقسام ذات العالقة من هذه المدونة  

أو سياسات الشركة األخرى. إطلب المساعدة عن طريق التحدث مع مديرك أو مشرفك. إلتمس التوجيه واإلرشاد من أي من نقاط 

 قق الداخلي، ومسؤول مراقبة االمتثال، والمستشار القانوني.االتصال األخرى مثل المد

 فع المخاوف والقلق ر .5

يتطلب رفع أي مخاوف أو قلق بشأن سوء سلوك محتمل الصدق والشجاعة. وتشجع شركة إسمنت العربية بقوة رفع أي مخاوف أو 

لق بالقوانين المنصوص عليها في هذه المدونة أو غيرها قلق بشأن األخالق، وأمور التمييز، والتبليغ عن انتهاكات مشتبه بها فيما يتع

من القوانين واألنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها. إن الكشف المبكر وحسم هذه القضايا أمر بالغ األهمية للمحافظة على 

 التزامات شركة إسمنت العربية تجاه عمالئها وموظفيها وأصحاب المصلحة.

حدس والمنطق السليم؛ إذاما رأيت شيئا يبدو لك غير أخالقي أو غير الئق، قد يكون كذلك فعال. إذا كان عليك باستخدام حكمك وال 

لديك أي استفسار بخصوص أفضل مسار أو نهط للتعامل مع حالة معينة، أو إذاما أحسست بشك منطقي أو تصبح على بينة من 

فورا بمشرفك أو مديرك، أو  مبادئها األخالقية، ينبغي عليك االتصال انتهاك محتمل للقانون واألنظمة أو سياسة الشركة أو أي من

الداخلي، أو مسؤول رقابة االمتثال أو المستشار القانوني. وإذا لم تشعر بالراحة حيال التواصل مع أي منهم بخصوص  راجعالم

 مخاوفك، يمكنك االتصال مباشرة بالرئيس التنفيذي.

احتيال مشتبه به أو محاولة الغش واالحتيال، واالختفاء الغامض لألموال أو أصول أو األوراق يُتوقع منك اإلبال  فورا عن أي  

 المالية، أو غيرها من األنشطة اإلجرامية المشتبه بها، على النحو المبين في سياسة االحتيال.

 استالم وتلقي المخاوف والقلق  .6

د تقدم الموظفين ورفع مخاوفهم أو قلقهم أهمية بالغة. فيما يلي بعض إذا كنت مديرا أو مشرفا، فإن لردود أفعالك واستجابتك عن

 المبادئ التوجيهية العامة بشأن كيفية االستجابة حيال رفع أحد الموظفين لمخاوف أو قلق:

  .تأكد من أن لديك الوقت الكافي لمناقشة القلق أو المخاوف بصورة مالئمة ووافية 

  والهدوء والمهنية في جميع األوقات. إستمع بعناية، وحافظ على االحترام 

  .تجنب أسلوب التخويف أو التسرع في إصدار الحكم 

  ،ال تشعر بأن عليك إعطاء استجابة فورية. تمهل وفكر في هذه القضية وقم بالرد أو االستجابة في وقت الحق

 إذا لزم األمر. 

  المسألة والنظر في المخاوف مع الشخصأشكر الموظف لجذب انتباهك إلى القضية، واذكر له/لها أنك ستتابع 

 المناسب.

 االنتهاك .7

إعلم أن عدم مراعاة القوانين والمدونة وسياسات وأنظمة ولوائح شركة إسمنت العربية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، وقد 

ا نصت عليه هذه المدونة قد يعد يصل االمر إلى اإلنهاء الفوري للعمل مع شركة إسمنت العربية. وعالوة على ذلك، فإن انتهاك م

 انتهاكا للقانون، وقد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية لك أو لشركة إسمنت العربية.

 :  نزاهة العمل أوالً 

مة نلتزم بأداء كافة جوانب أعمالنا بطريقة تتمتع باألخالقية والشفافية. ونقدم هذا من خالل التزامنا الراسخ باالمتثال للقوانين واألنظ

 المعمول بها في الدول التي نعمل فيها.

 مسؤوليات ائتمانية     .1

نحن جميعا بمثابة وكيل مؤتمن في أداء مهامنا الوظيفية. من هذا المنطلق، ينبغي علينا تحديد متى تنشأ المسؤوليات االئتمانية، 

أي وضع مصالح الشركة قبل  -الشركة  ونضع في اعتبارنا أن الوكيل المؤتمن لديه واجب قانوني للعمل فيما يصب في مصالح

 مصالحنا الخاصة أو الشخصية.

كما أن لدى المؤتمن أيضا واجب التصرف بحكمة، وعالج األمور بعدل وإنصاف، والحفاظ على سرية معلومات الشركة، وحماية 

إذا لزم  -تضارب في المصالح أو األصول االئتمانية، وتقديم الكشوف واإلقرارات الشاملة. ويتضمن هذا الواجب اإلخطار حول أي 

 التجنب التام لمثل هذا التضارب. –األمر قانونيا 

 سجل الشركة  .2

 سجالت دقيقة وسليمة . أ

الصدق والشفافية دليلنا. لدى كل منا مسؤولية ضمان أن المعلومات الواردة في السجالت التجارية للشركة كاملة ومنصفة ودقيقة، 

ويمكننا تحقيق ذلك من خالل توفير المعلومات التي تم إتمامها واكتمالها وفقا إلجراءات الرقابة ومتوفرة عند الحاجة، ومفهومة. 

الداخلية فقط. إذا لم تكن متأكدا من كيفية تقديم المعلومات في تقرير ومستند شركة إسمنت العربية، اتصل بالمراقب المالي لطلب 

 التوجيه واإلرشاد.

دقا يتطلب االنخراط والدخول في المعامالت التجارية المشروعة والمرخصة. وال يجوز لنا أبدا القيام إن التزامنا بالعمل أخالقيا وص

بتمثيل زائف نيابة عن أو باسم شركة إسمنت العربية، سواء شفهيا أو خطيا. عالوة على ذلك، ال يحق لنا إخفاء أموال شركة إسمنت 
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نشاء حسابات أموال غير مسجلة، أو السماح المتعمد ألنشطة غير مشروعة العربية، أو تشويه صفقات ومعامالت الشركة، أو إ

 مماثلة.

إذا كانت لديك أي مخاوف فيما يتعلق بالمحاسبة، أو حفظ السجالت، أو التدقيق والمراجعة، رجاء التواصل مع مديرك، أو مشرفك 

 أو المراقب المالي.

 ب. حفظ السجالت

الهامة بحفظ السجالت التجارية الدقيقة والسليمة. علينا االحتفاظ بجميع السجالت وفقا يعد حفظ وتدمير السجالت من الجوانب 

 للقوانين المعمول بها. وتحدد الجداول الزمنية لالحتفاظ بالسجالت مدة الفترة الزمنية للحفاظ على السجالت، وكذلك طريقة تدميرها.

بحوزتك، رجاء االتصال بقسم الشؤون القانونية بالشركة قبل اتخاذ  إذاما كان لديك أي استفسار بخصوص حفظ مستند أو وثيقة ما

 أي إجراء.

لدينا أنظمة رقابة داخلية لضمان امتثال بياناتنا للقوانين المعمول بها في الدول التي نعمل فيها. وعلى إدارة تقنية المعلومات ضمان 

 حماية أصول معلوماتنا وحفظها بصورة آمنة.

 ية ج. التحقيقات الداخل

في حالة قيام شركة إسمنت العربية بإجراء تحقيقات داخلية ذات العالقة بقضايا األخالق واالمتثال، من واجب كل فرد التعاون 

وتقديم معلومات صادقة في إطار التحقيق عند سؤاله. وكل من لم يتعاون مع التحقيق أو يتسبب في إعاقته بأي حال من األحوال 

 ئمة، قد تصل إلى إنهاء عقد العمل.سيخضع لضوابط تأديبية مال

 في حال وجود أي تحقيق حكومي، نتوقع منكم التعاون التام مع مثل هذا التحقيق.

 : فيما يتعلق بجميع التحقيقات، عليك عدم القيام باألمور التالية مطلقا

  تدمير أو تغيير أو إخفاء أي وثيقة تحسبا لـ أو استجابة لطلب هذه الوثائق من قبل محققي الشركة، أو الهيئات الحكومية أو

 المحاكم. 

  .اإلدالء بأي تصريح ناقص أو كاذب أو مضلل ألي من محققي الشركة أو الحكومة 

  أو مضللة ألي من محققي الشركة أو الحكومة.محاولة التأثير على أي شخص آخر لتقديم معلومات ناقصة أو كاذبة 

  تضارب المصالح  .3

 ؟  ما معنى تضارب المصالح .أ 

إن تجنب وتفادي النزاعات الفعلية أو الظاهرة يسهم في كسب والمحافظة على ثقة عمالئنا وشركائنا الخرين وموظفينا والجمهور؛ 

واليقظة في هذا المجال. ويحدث تضارب في المصالح عندما تتداخل لذلك فمن األهمية بمكان بالنسبة لنا جميعا أن نتمتع بالحذر 

 المصالح الشخصية مع، أو تبدو كأنها تتداخل مع، قدرتنا على إصدار األحكام الموضوعية التي تصب في مصلحة الشركة.

األقسام التالية تتناول  وفي حين أنه من المستحيل تناول كل الحاالت والظروف التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالح، إال أن

 السيناريوهات األكثر شيوعا.

 العالقات بين الموظفين: .ب 

عادة ما ينشأ تضارب في المصالح عند وجود عالقات شخصية بين الموظفين. وحتى إن لم تكن لمثل هذه العالقات تأثير سلبي أو 

التأثير. وينطبق هذا بشكل خاص عندما يكون لدينا غير مالئم في قرارات العمل الموضوعية، إال أنه من المحتمل ظهور مثل هذا 

 عالقات تبليغ مباشرة أو غير مباشرة مع أفراد األسرة.

عالوة على ذلك، فإنه من غير الالئق أن نقوم بعمل مدفوع أو غير مدفوع لشخص نقوم بالتبليغ المباشر أو غير المباشر له بحكم 

. إن كانت لديك عالقة شخصية يبدو أنها تؤثر في حكمك، قم في أسرع وقت وظيفتنا. وكقاعدة عامة، تجنب مثل هذه الحاالت

 بإخطار مديرك أو مشرفك أو إدارة الموارد البشرية.

 المكاسب الشخصية من استغالل فرص الشركة .ج 

لسعي وراء أو أثناء العمل لدى شركة إسمنت العربية، قد نتطلع أو نعلم بفرص تجارية تجذب اهتمامنا الشخصي. ينبغي علينا عدم ا

توجيه طرف ثالث للسعي وراء أي فرصة نعلم بها ذات العالقة بمهمتنا الوظيفية أو االستخدام الشخصي لممتلكات أو معلومات 

 الشركة.

 الدخول في عالقات عمل مع أفراد األسرة .د 

العربية عالقات عمل قائمة أو تعتزم يجب علينا توخي الحذر حين يعمل أحد أفراد عائلتنا في شركة توجد بينها وبين شركة إسمنت 

شركة إسمنت العربية إقامة مثل هذه العالقات. إذا وجدت نفسك في مثل هذه الحالة، وتنطوي وظيفتك على اتخاذ القرارات التجارية 

 ة بالشركة.ذات العالقة بتلك الشركة، ينبغي عليك التبليغ عن ذلك فورا وإخطار مديرك، أو مشرفك، أو إدارة الشؤون القانوني

 االستثمار في شركات خارجية .ه 

قد ينشأ تضارب في المصالح إذا كان ألحد أفراد عائلتك مصلحة مالية في شركة ذات ملكية خاصة تعمل أو تتنافس معها شركة 

إسمنت العربية. ويعتمد احتمال نشوء تضارب في المصالح في مثل هذه الحالة عموما على حجم استثمارك، ودورك في شركة 
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سمنت العربية، وطبيعة العالقة التجارية بين شركة إسمنت العربية والشركة األخرى. عليك الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إ

 إدارة الموارد البشرية في الشركة قبل القيام بمثل هذا االستثمار.

 التوظيف الخارجي .و 

اطاتنا الخارجية مع التزاماتنا تجاه شركة إسمنت علينا توخي الحذر والحرص على ضمان عدم تضارب وتعارض مصالحنا ونش

العربية. وبما أن التوظيف الخارجي قد يجعلنا نتمتع بالتحيز أو تضرر قدرتنا على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة شركة إسمنت 

و أحد عمالئها أو العربية، لذا، ال يحق لنا التوظيف أو العمل كمستشار أو االنتساب إلى أحد منافسي شركة إسمنت العربية أ

 مورديها دون موافقة خطية مسبقة من إدارة الموارد البشرية في الشركة.

 إشراك طرف ثالث .ز 

يجب علينا النظر بتأني وحرص في اختيار من نوكلهم لمزاولة األعمال نيابة عن أو باسم شركة إسمنت العربية. إذاما رغبنا في 

 ب تسويق، أو موزع أو تاجر، علينا االتصال بقسم المبيعات قبل القيام بذلك.إشراك أو تعيين شخص ما كوكيل مبيعات، أو مندو

يجب الموافقة على هذه األطراف وفقا لسياسة الشركة، ويجب توثيق العالقة في اتفاق خطي رسمي. ويخضع هذا االتفاق لمراجعة 

 وموافقة قسم الشؤون القانونية في الشركة.

 

 مجاالت األعمال  .4

 والترفيهالهدايا  .أ 

إن ممارسة األعمال بنزاهة وأمانة يكون بعدم السعي إلى التأثير السلبي على قعرارات األعمعال والشعركة. لهعذا السعبب، معن األهميعة 

 بمكان أن يقوم كل منا باللجوء إلى الحس السليم وحسن التقدير عند منح أو تلقي مجامالت األعمال.

شيء ذي قيمة، بما في ذلك المبالغ النقديعة، والترفيعه، والوجبعات، والمناسعبات االجتماعيعة، وتُعّرف دمجاملة األعمالد بأنها دفع أي 

 واألحداث الرياضية، والمعروف، واإلكراميات، والخصومات والخدمات.

 بشكل عام، ال يحق لنا تقديم أو قبول أي مجاملة أعمال إذا كان في ذلك:

  المانح أو المتلقي. انتهاك أي قانون أو نظام أو سياسة تنطبق على 

  )رشوة أو مكافأة أو عمولة رجعية )راجع قسم دمكافحة الفسادد من هذه المدونة 

  .مخالفة لممارسات األعمال المتعارف عليها 

 .إعطاء مظهر غير الئق، أو التسبب بتضارب في المصالح 

أو أولئك المتورطين أو طرف فيها. يرجى مالحظة  علينا دائما تجنب الحاالت التي قد تضر فيها المجامالت األعمال بسمعة شركتنا

أنه ال يجوز لنا أبدا محاولة المراوغة على هذه القواعد باستخدام أموالنا الخاصة، أو من خالل اللجوء إلى تعيين وكيل أو ممثل لدفع 

 ثمن أي مجاملة األعمال التي ال نتمكن من دفعها شخصيا.

 مجامالت األعمال التجارية: .ب 

مجامالت األعمعال المعقولعة والمحعدودة معع العمعالء التجعاريين يعتبعر معن ممارسعات األعمعال المشعروعة فعي جميعع أنحعاء إن تبادل 

العالم. إال أنه ينبغي علينا أال نقدم مثل هعذه مجعامالت للحصعول بطريقعة غيعر الئقعة علعى أعمعال أو االحتفعاظ بهعا؛ بعل يمكعن تقعديمها 

 وترويط سلع وخدمات شركتنا. ويمكنك أن تقدم لممثلي عمالء تجاريين أي من األمور التالية: لتطوير النوايا الحسنة مع عمالئنا

  ،مناسبات ترفيهية تحضرها أنت مع الممثل ضمن المعقول والمنطقي، بصورة غير متكررة، ألسباب العمل المشروعة

غاللها لتعزيز العالقات التجارية مع العمالء وبما يتفق مع الممارسات الصناعية العادية والقوانين المحلية، بحيث يتم است

 )مثل األحداث الرياضية(. 

  .هدايا اإلجازات ذات العالقة بالعطالت المحلية المعروفة أو حدث خاص بالشركة 

  المواد الترويجية لشركة إسمنت العربية ذات القيمة الرمزية التي تحمل هوية شركة إسمنت العربية )االسم

 التي يتم توزيعها على جميع العمالء للدعاية أو ألغراض تذكارية أو لتوليد النوايا الحسنة.والشعار...إلخ(، و

 نحن ال نقدم المجامالت الفخمة والباهظة، أو التي تخرج عن نطاق المعقول، مثل السفر واإلقامة ليلة وضحاها.

 قبول مجامالت األعمال .ج 

التجارية للعمالء تنطبق كذلك على قبول المجامالت التجارية معنهم. ال يحعق لنعا المبادئ التوجيهية التي تحكم منح مجامالت األعمال 

في أي وقت من األوقات التماس مجاملة عمل أو الوعد بقرار تجاري مقابل مثل هذه المجاملة. إذاما ُعرضت عليك مجاملة عمعل أو 

التجارية لدى شعركتنا، يجعب عليعك رفضعها ورفعع تقريعر هدية تتجاوز القيمة االسمية أو الرمزية، أو تبدو متعارضة مع الممارسات 

 بذلك إلى مديرك أو مشرفك.

 مجامالت األعمال الحكومية .د 

لعدى الحكومعات قعوانين وقواععد صعارمة تحظعر موظفيهعا عمومعا معن قبعول أي شعيء ذي قيمعة، بمعا فعي ذلعك المععروف الشخصععي، 

المحلي، والسكن، ووجبات الطعام. لهذا السبب، ال يجوز لك تقديم أو والخصومات، والترفيه، والضيافة، والتدريب، والنقل، والسفر 

إعطاء أي شيء ذي قيمة ألي موظف حكومي، دون موافقة خطية مسبقة من إدارة الشؤون القانونية في الشركة. في ظروف معينة، 
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ا، مثل المشروبات الغازيعة والقهعوة قد يكون مقبوال استضافة وجبات بسيطة في اجتماعات عمل أو تقديم سلع ذات قيمة منخفضة جد

 والوجبات الخفيفة، وكذلك التقويمات واألقالم وأكواب الشاي/القهوة الترويجية.

ومع ذلك، بمقتضى القوانين والقواعد الصارمة التي علينا االلتعزام بهعا، يجعب علينعا مناقشعة الوضعع معع إدارة الشعؤون القانونيعة فعي 

حيعث نخضعع جميعععا لقعوانين صعارمة تععنظم تبعادل الهعدايا والترفيعه مععع مسعؤولي حكومعة أجنبيععة، الشعركة قبعل االنخعراط فععي األمعر. 

وقوانين مكافحة الفساد في البلدان التي ندير فيها أعمالنا. معظم هذه البلدان تحظر على الموظفين الرسميين قبول مجامالت األعمال. 

 رجى االطالع على قسم دمكافحة الفسادد من هذه المدونةإذا كان عملك يتطلب التفاعل مع المسؤولين الحكوميين، ي

 ساد فمكافحة ال .5

في شركتنا، تُمنع الرشوة منعا مطلقا، بغض النظر عما إذا كنت تتعامل مع الحكومة أو العمالء التجاريين. لهذا السبب، ال يجوز لنا 

المعمول بها لمكافحة الفساد في بالدنا، والقوانين المماثلة في أبدا االنخراط في الرشاوي، وعلينا اتباع جميع القوانين واألنظمة 

الدول األخرى التي نعمل فيها. هذا يعني أنه ال يجوز لنا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تقديم، أو ترخيص، أو وعد أو إعطاء 

للتأثير على حكمهم، أو ضمان  رشاوى، أو عموالت رجعية، أو مكافآت أو مدفوعات أخرى إلى أي من المسؤولين الحكوميين

نتيجة أو إجراء محدد. وتنطبق هذه القاعدة على جميع الظروف، حتى وإن كان القيام بمثل هذه المدفوعات من ضمن الممارسات 

 المحلية العرفية. كما علينا أيضا تجنب أي إجراءات قد تبدو كنوع من التأثير بشكل غير الئق على مسؤول حكومي.

 والت الرجعيةالرشاوي والعم .أ 

دالرشوةد عبارة عن دفع أي شيء ذي قيمة، مثل النقود، والهدايا، والخدمات، واإلجازات، أو الترفيه الفخم، لغرض الحصعول علعى 

 أو الحفاظ على األعمال التجارية.

ة إجعراء أو تعزيعز دالعمولة الرجعيةد عبعارة ععن عائعد معن مبلعغ معدفوع فعليعا أو معن المقعرر دفععه كجعزء معن عقعد قعانوني، كمكافعأ

 ترتيبات تجارية.

 الرشاوى التجارية .ب 

تنشأ دالرشاوى التجاريةد عندما تقدم إحعدى الشعركات رشعوة أو عمولعة رجعيعة لشعركة أخعرى، معن أجعل الحصعول علعى أعمعال أو 

عميععل أو شععريك  االحتفععاظ بهععا. ويعنععي ذلععك أنععه ال يجععوز لنععا عععرض أو تقععديم أي شععيء يتجععاوز القيمععة االسععمية أو الرمزيععة إلععى أي

 تجاري، أو أي شخص يعمل لصالح أي منهم.

 عمولة تسهيل .ج 

وتعرف أحيانا أيضا باسم دمدفوعات تيسير األعمالد. وهي مبالغ نقدية صغيرة أو هعدايا تعطعى لمعوظفي الحكومعة ذوي المسعتويات 

الحصعول علعى تصعريح أو تعرخيص أو الدنيا لتسهيل أو تسريع أداء إجعراء حكعومي روتينعي تسعتحقها شعركة إسعمنت العربيعة؛ مثعل 

وثيقة رسمية أخرى، أو تجهيز تأشيرات أو أوامعر العمعل؛ أو تحميعل أو تفريعغ البضعائع، أو تعوفير خعدمات الهعاتف والميعاه والطاقعة. 

 وشركة إسمنت العربية تثني بقوة عن استخدام مثل هذه العمولة، مهما كانت القيمة صغيرة.

سؤولة عن تصرفات الخرين. لذا تجب علينا العناية الالزمة والحذر عند السماح ألطراف ثالثة قد تكون شركة إسمنت العربية م

للعمل لصالحنا، حيث ستعزى أعمالهم إلى شركة إسمنت العربية. ال يجوز لنا أبدا إشراك طرف ثالث للقيام بأي شيء يخالف 

 بها.القانون، أو سياسة الشركة أو أي قانون أو نظام أو الئحة معمول 

 أنت ملزم باإلبال  الفوري عن أي أنشطة فساد مشبوهة إلى إدارة الشؤون القانونية في الشركة.

 منع غسيل االموال .6

يحدث غسيل األموال عندما تحاول الشركات أو األفراد تمويه أو إخفاء عائدات نشاط غير قانوني عن طريق نقل األموال المتحصلة 

مصدر هذه األموال )المعروفة باسم دمبالغ الغسيلد( بحيث تظهر كأموال شرعية. وقد أصبح بأساليب غير مشروعة بطريقة تخفي 

 هذا النشاط محط اهتمام كبير من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والسلطات القانونية في جميع أنحاء العالم.

البالغة أن يكون كل منا متيقظا ومتأهبا ألي  شركة إسمنت العربية ال تتغاضى عن، أو تسهل أو تدعم غسيل األموال. من األهمية

 معامالت مالية غير عادية قد تشير إلى أنشطة غسل األموال، مثل:

  .تجاوزات أو شذوذ في طرق الدفع المتبعة، بما في ذلك مدفوعات نقدية كبيرة 

  .مدفوعات منفذة من قبل أطراف ثالثة لصالح طرف آخر 

 .مدفوعات من مواقع مصرفية خارجية 

 ديك مسؤولية والتزام بالتبليغ الفوري عن أي نشاطات أو معامالت مالية مشبوهة إلدارة الشؤون القانونية في الشركة.ل

وتلتزم شركة إسمنت العربية باالمتثال لقوانين غسيل األموال داخل المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم. عالوة على ذلك، 

 ة الحرص الالزم حسب األصول فيما يتعلق بعمالء الشركة والموردين والشركاء التجاريين.تقع على عاتق كل منا مسؤولي

 التعامل مع الحكومة  .7

 التعامل مع الحكومة  . أ

نعمل في مناطق خاضعة لتنظيم صارم، ومن المرجح أن يواجه موظفونا مناطق تقع ضمن مسعؤولية وسعيطرة مسعؤولين حكعوميين. 

 الحالة، يجب عليك توفير المعلومات بأمانة ونزاهة وتجنب التزوير/التحريف أو اإللغاء/الحذف.إذاما وجدت نفسك في مثل هذه 
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 التعاقد مع الحكومة  . ب

يجب علينا القيام باألعمال مع جميعع الحكومعات والوكعاالت الحكوميعة وممثليهعا بصعورة أخالقيعة، وبمعا يتفعق معع القعوانين واألنظمعة 

لعى العقعود الحكوميعة، علعيهم اإللمعام بعالقوانين والقواععد واألنظمعة واللعوائح التعي تنطبعق علعى المعمول بها. كل معن ينطعوي عملعه ع

 واجباتهم ومهامهم الوظيفية. وغالبا ما تكون مثل هذه المتطلبات أكثر صرامة بكثير من تلك التي تحكم العقود التجارية.

 الخصوصية  .8

 خصوصية معلومات العمالء واألطراف الثالثة . أ

اية المعلومات الشخصية والسرية الخاصة بجميع األطراف الثالثة التي نتعامل معها، بما في ذلك المهنيين والموردين نلتزم بحم

والمقاولين والمستشارين والعمالء. وفي هذا الصدد، إنه من بالغ األهمية أن نلتزم باالمتثال لجميع القوانين المعمول بها، بطريقة 

 باعتبارها التزاما قانونيا من جهة، وباعتبارها من جهة أخرى ممارسات مؤسسية جيدة. فعالة وفقا لألوقات المحددة،

عند قيامنا بجمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية، سوف نتخذ االحتياطات المالئمة وفق جميع القوانين المعمول بها، 

 امنا وتقنيتنا ومنح موظفينا التدريب المالئم.لضمان احترام وحماية الخصوصية. وتحقيقا ذلك، فإننا نواصل تحديث نظ

تعد ثقة عمالئنا األصل األكثر أهمية من أصول الشركة. من هذا المنطلق، يعد الحفاظ على أمن معلومات العمالء واستخدامها 

علينا أيضا التأكيد من بالشكل المالئم من أقصى أولوياتنا جميعا. يجب علينا حماية أي معلومات سرية يتقاسمها عمالؤنا معنا. كما 

أن استخدامنا لمعلومات العمالء يكون للغايات واألسباب التي تم جمعها المعلومات من أجلها فقط، ما لم يسمح القانون بمواصلة 

 استخدامها ألغراض أخرى.

من جمع واستخدام  لدى العديد من البلدان قوانين خاصة بالخصوصية وحماية البيانات والمعلومات، التي تضم تحت مظلتها كل

ونقل معلومات العمالء الخاصة والشخصية. ويخضع هذا المجال القانوني للتغيير المتسارع المستمر، لذا عليك استشارة إدارة 

 الشؤون القانونية في حال وجود أي استفسارات بخصوص االستخدامات المالئمة لمعلومات العمالء.

السرية لعمالئنا أو أطراف ثالثة، تشمل على سبيل المثال ال الحصر، حمايتها من سوء إن التزاماتك بحماية المعلومات الشخصية و

االستخدام، واستخدامها فقط ألداء واجبات المهام الوظيفية الخاصة الموكلة إليك، وعدم استخدام تلك المعلومات أو السماح باستخدام 

 تلك المعلومات ألغراض غير المرخصة لها.

معلومات شخصية أو سرية خاصة بأي صاحب عمل سابق إلى الشركة، أو استخدام هذه المعلومات للمساعدة وال يُسمح لك بجلب 

 في أعمال الشركة.

ال ينبغي لنا أن مشاركة أو مناقشة مثل هذه المعلومات خارج الشركة، إال إذا ُسمح بذلك أو تقتضيه القوانين أو القواعد أو األنظمة 

و بناء على أمر استدعاء أو أمر صادر عن محكمة أو سلطة قضائية مختصة، أو طُلب من قبل هيئة أو اللوائح المعمول بها، أ

 قضائية أو إدارية أو تشريعية.

 يستمر االلتزام بحماية المعلومات الخاصة بالعمالء وأي أطراف ثالثة حتى بعد إنهاء التزامك التعاقدي مع الشركة.

 خصوصية معلومات الموظف . ب

ت بين موظفينا وشركتنا على الثقة واالحترام المتبادلين. من أجل المحافظة على هذه العالقات، على كل منا القيام تستند العالقا

 بجهده ودوره للحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات الشخصية للموظفين، بما في ذلك المعلومات الطبية.

كة، إال إذا ُسمح بذلك أو تقتضيه القوانين أو القواعد أو األنظمة أو ال ينبغي لنا مشاركة أو مناقشة مثل هذه المعلومات خارج الشر

اللوائح المعمول بها، أو بناء على أمر استدعاء أو أمر صادر عن محكمة أو سلطة قضائية مختصة، أو طُلب من قبل هيئة قضائية 

 أو إدارية أو تشريعية.

تفويض أو ترخيص مالئم إلى أي نظام أو قاعدة بيانات أو سجل  خصوصية معلومات موظفينا يعني أنه ال يحق لنا الدخول دون

يحتوي على معلومات شخصية حول أي من الموظفين المحتملين أو الحاليين أو السابقين. عند لجوء الشركة لالستعانة بأفراد آخرين 

 وى العاملة لدينا.أو جهات أخرى، فإننا نطالبهم بحماية المعلومات الشخصية والسرية التي يتلقونها حول الق

 تداول السندات المالية  .9

أثناء عملنا في شركة إسمنت العربية، قد نلم أو نتطلع على معلومات حول شركتنا أو شركائنا في العمل قبل أن يتم الكشف 

لقوانين سوق واإلعالن عنها للجمهور؛ وغالبا ما يُطلق عليها معلومات دداخليةد أو دجوهرية/ماديةد، أو دغير معلنةد. ووفقا 

المال، تعتبر المعلومات دالجوهرية/الماديةد تلك التي من شأنها التأثير على مستثمر ما لشراء أو بيع أو امتالك أسهم أو مستندات 

مالية للشركة التي ترتبط بها تلك المعلومات. وتعد المعلومات دغير معلنةد حتى يتم الكشف واإلفصاح عنها علنا، ومرور الوقت 

للسماح لسوق األسهم واألوراق المالي باستيعاب المعلومات. وتشمل األمثلة الشائعة للمعلومات دالداخليةد كل من المناقشات الكافي 

حول عمليات االندماج واالستحواذ، أو إحداث التغييرات في إدارة الشركة العليا أو الهيكل التنفيذي لها، أو المعلومات المالية 

 الحساسة للشركات.

عملنا لصالح شركة مسجلة كشركة عامة، فإننا ملزمون بفهم واالمتثال للقوانين ذات العالقة باستخدام المعلومات الداخلية. نظرا ل

وعموما، تنص هذه القوانين على أنه ال يحق لنا شراء أو بيع أسهم الشركة في حال امتالكنا لمعلومات داخلية حول الشركة؛ حيث 

 تي يُطلق عليها دالتداول من الداخلد، كال من المدونة والقانون.تنتهك مثل هذه الممارسة، وال
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كما يُحظر علينا أيضا دتزويدد أو إشراك مثل هذه المعلومات مع أفراد العائلة أو األصدقاء الذين قد يقومون بشراء أو بيع أسهم 

ي قام باإلفصاح عن المعلومات الداخلية وسندات استنادا على تلك المعلومات. في مثل هذه الحالة، ستقع على عاتق الشخص الذ

 مسؤولية انتهاك قوانين تداول السندات المالية، حتى إن لم يقم بالتداول شخصيا.

إن كان لديك أي استفسار حول هذه القوانين المعقدة أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تحديد ما إذا كانت لديك معلومات تعد معلومات 

 ة الشؤون القانونية أو مسؤول حوكمة الشركات.داخلية، رجاء االتصال بإدار

كشركة مساهمة عامة تعمل في المملكة العربية السعودية، نحترم ونفرض جميع االلتزامات المنصوص عليها في قانون وأنظمة 

فرد معلومات  سوق المال. من واجبنا اإلفصاح والكشف المستمر للمعلومات الخاصة بأعمالنا، بحيث يكون من المتوقع أن يمتلك أي

 معقولة ذات التأثير الجوهري والمادي على سعر أو قيمة أسهم شركتنا.

لدينا في الشركة سياسة خاصة تحدد مبادئ توجيهية واضحة، وتصف اإلجراءات التي على المدراء وجميع العاملين لدينا اتخاذها 

 عنها.واتباعها عند اطالعهم وحصولهم على معلومات قد تتطلب اإلفصاح والكشف 

 اإلفصاح المستمر  .11

كشركة مساهمة عامة تعمل في المملكة العربية السعودية، نحترم ونفرض جميع االلتزامات المنصوص عليها في قانون وأنظمة 

سوق المال. من واجبنا اإلفصاح والكشف المستمر للمعلومات الخاصة بأعمالنا، بحيث يكون من المتوقع أن يمتلك أي فرد معلومات 

 ذات التأثير الجوهري والمادي على سعر أو قيمة أسهم شركتنا.معقولة 

لدينا في الشركة سياسة خاصة تحدد مبادئ توجيهية واضحة، وتصف اإلجراءات التي على المدراء وجميع العاملين لدينا اتخاذها 

 واتباعها عند اطالعهم وحصولهم على معلومات قد تتطلب اإلفصاح والكشف عنها.

 ة األعمال الدولي .11

نحن شركة مسجلة كشركة عامة تأسست بموجب قوانين المملكة العربية السعودية. لذا، علينا االمتثال لقوانين المملكة العربية 

 السعودية وقوانين الدول التي نعمل فيها، باإلضافة إلى االمتثال بقوانين وأنظمة ولوائح التجارة الدولية التي تنظم عملنا وتجارتنا.

 احترام القوانين، علينا أيضا احترام ومراعاة ثقافات وعادات البلدان التي نعمل فيها.وعالوة على 

 الصادرات والواردات 

تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بتنظيم التجارة الخارجية من خالل فرض قيود على الصادرات والواردات الخاصة بالسلع 

بعض الضوابط التجارية أكثر تقييدا من غيرها. إذا كان عملك ينطوي على أنشطة  والتكنولوجيا والمعلومات والخدمات. وقد تكون

التجارة الدولية، أو إذا كنت تتعامل مع مواطنين من مختلف البلدان، فتقع على عاتقك مسؤولية اإللمام واالمتثال الكامل للقوانين 

 واألنظمة واللوائح ذات العالقة.

خدمة أو تقنية أو معلومة حدود بلد ما، أو يتم نقله بأي نوع من الوسائل، بما في ذلك الوسائل  يحدث دالتصديرد عند عبور منتط أو

اإللكترونية، بين مواطنين من بلدان مختلفة. علينا اإللمام والفهم واالمتثال لقوانين وأنظمة الرقابة على الصادرات، واتخاذ جميع 

 التصدير. الخطوات المالئمة والضرورية قبل الدخول في مجال

كما أن نشاط داالستيرادد، أو جلب سلع يتم شراؤها من مصدر أجنبي أو خارجي في بلد آخر، فهو أيضا خاضع لعدد من القوانين 

واألنظمة واللوائح. وقد يتطلب هذا النشاط دفع الرسوم والضرائب، فضال عن تقديم بعض اإليداعات. علينا اإلدراك واإللمام 

 األنظمة.واالمتثال لجميع هذه 

إن استيراد أو تصدير البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا دون الحصول المسبق على الموافقات الحكومية المالئمة، يؤدي إلى 

 فقدان هذه االمتيازات والتعرض لعقوبات وجزاءات شديدة أخرى.

 المشتريات لديك. لطلب التوجيه واإلرشاد بشأن ضوابط وشروط التصدير واالستيراد، يرجى االتصال بقسم

 بيئة ومكان العمل  : ثانياً 

نلتزم بإعداد وتهيئة بيئة عمل تتميز بالثقة واالحترام المتبادلين لجميع الموظفين والمقاولين والموردين والعمالء، حيث المعاملة  

 المنصفة والعادلة تحت مظلة القوانين المعمول بها.

 التوظيف .1

توظيف المعواطنين دالسععودةد فعي المملكعة العربيعة السععودية وغيرهعا معن البلعدان التعي نعمعل تلتزم شركة إسمنت العربية بسياسات 

 فيها. ونسعى لتوظيف وتطوير واستبقاء معظم األفراد من ذوي المواهب والكفاءات.

مكانيعات. ونؤكعد علعى إننا نتبع إجراءات تتميز بالشفافية واإلنصاف فيما يتعلق بتوظيف، واختيار، وترقية، ونقل ذوي الكفعاءات واإل

النزاهة في إدارة عملية االختيار بعيدا عن أي تحيز غير قانوني أو غير الئق. وقد أعددنا نظاما إداريعا يسعاعدنا علعى ضعمان إجعراء 

 عملية التوظيف بصورة موثقة، وسهلة الوصول، والتوافق والتناغم والموضوعية.

 الدمج .2

ثقافة االندماج واالحتواء. بينما لكل منعا الحعق فعي التمسعك بمعتقداتعه الشخصعية، فإننعا ال تلتزم شركة إسمنت العربية بالمحافظة على 

نفرض هذه المعتقدات على الخرين في بيئة ومكان العمل. ويُقصد بذلك عدم استخدام مرافق الشعركة أو وسعائل االتصعاالت )البريعد 

 نية أو السياسية أو غيرها من المعتقدات الشخصية المحتملة الحساسة.اإللكتروني، واإلنترانت، وغيرها( للدعوة إلى المعتقدات الدي
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 التفرقة والتمييز .3

نا إننا نعزز بيئة العمل يحكمها احترام وتقييم االختالفات. إننا نحظر التفرقة والتمييز، أو الترهيب غير القانوني أو الذي ينتهك سياست

 مشرف، أو زميل عمل، أو عميل، أو مورد، أو زائر.بأي طريقة أخرى، سواء ارتكبت من قبل أو ضد 

 إدارة األداء .4

 نؤكد على فهم وإدراك موظفينا لكيفية إسهامهم في الشركة، وتتم مكافأتهم لدورهم في نجاح الشركة. وباإلضافة إلى ذلك فإننا:

تركعز علعى أهعداف الشعركة نؤكد ونضمن فهم وتحديعد مععايير األداء والتوقععات لكعل موظعف مقابعل أهعداف قابلعة للتحقيعق  •

 وقيمها. 

 نشجع التعاون بين الموظفين والمدير التنفيذي، والزمالء المعنيين، وفرق العمل فيما يتعلق بمراجعة األداء.  •

 نوفر أساسا وقواعد متينة لقرارات األجور والمكافآت.  •

 الة لهذه الممارسات في جميع أعمالنا.حددنا إطار عمل إلدارة األداء يضم النظم واإلجراءات التي تدعم اإلدارة الفع •

إن نظام إدارة األداء لدينا أساسي وجوهري لوضع أهداف األداء، وإدارة األجور والمكافآت المرتبطة باألداء. تجدر اإلشارة إلعى أن 

 قيمة األجور والمكافآت تزيد مع األقدمية في العمل.

 فلسفة األجور والمكافآت .5

مستوى أجور أو مكافآت موظفينا بعدورهم العوظيفي فعي أعمعال الشعركة. ونلجعأ إلعى اسعتخدام منهجيعة تقيعيم نقوم بالربط المباشر بين 

 وظيفي متناسقة عبر كافة أقسام وإدارات شركة إسمنت العربية، مما يتيح مقارنة مباشرة لحجم العمل والقيمة في مواقع مختلفة.

لعالية والمهارات الرفيعة في كل معن األسعواق التعي نعمعل فيهعا، نقعدم أجعورا من أجل التنافس على جذب واالحتفاظ بذوي الكفاءات ا

 ومكافآت تنافسية تهدف إلى التوفيق بين مصالح الموظفين وأصحاب المصالح.

 الخدمة والمساهمة المتميزة .6

حعدد بوضعوح اإلجعراءات قمنا بتطوير نظام إضافي للمكافآت يعترف بخدمة كل موظعف ومسعاهماته المتميعزة. أنشعأنا نظامعا إداريعا ي

 الخاصة بالمشاورات اإلدارية، ومعايير االختيار، والميزانيات المخصصة لكل مكافأة.

 في هذا الصدد، تعتبر مناقشات اإلدارة العليا جزءا جوهريا من عملية الموافقة لضمان اتخاذ القرار بنزاهة وأمانة.

 التطوير المستمر .7

والتطععوير بصععورة مسععتمرة لتحسععين قععدرات موظفينععا ألداء أدوارهععم ومهععامهم الوظيفيععة بشععكل نلتععزم ونتعهععد باالسععتثمار فععي التعلععيم 

مستمر وآمعن وفععال. كمعا نقعوم بإتاحعة فعرص التطعوير المهنعي للمعوظفين علعى جميعع المسعتويات، ممعا يسعاعد علعى ضعمان احتعواء 

لتعولي أدوار قياديعة فعي المسعتقبل عبعر كافعة أقسعام شركتنا على مجموعة معن القيعاديين الموهعوبين معن ذوي الكفعاءات علعى اسعتعداد 

 وإدارات شركة إسمنت العربية.

 األمن والسالمة .8

من حق كل منا العمل ضمن بيئة تتميز باألمن والسالمة. من أجل المساهمة في تحقيق ذلك، تقع على عاتق كل منا حمايعة المعوظفين 

إجراءات السالمة، واإلخطار والتبليغ الفوري عن أي ظروف عمل غير آمنة، والمقاولين، وأنفسنا أيضا. علينا اتباع كافة سياسات و

فضال عن إصابات أو أمراض العمل، إلى المشرف أو مدير الصحة واألمن. كما علينعا اإللمعام والدرايعة بخطعة االسعتجابة للطعوارئ 

 في مواقع عملنا.

افعق ومنشعآت شعركتنا. معن أجعل ذلعك، علينعا ععدم االنخعراط أو كما أن ضمان بيئة عمل آمنة يعني الحد من احتمعاالت العنعف فعي مر

المشاركة في أي نوع معن أنعواع العنعف فعي مكعان العمعل، بمعا فعي ذلعك علعى سعبيل المثعال التهديعد، والسعلوك التهديعدي، والترهيعب، 

 واالعتداء، وما شابهها من سلوكيات.

وجود أشخاص مجهعولين أو أنشعطة غيعر عاديعة قعد تعؤدي إلعى سعرقات أو كما علينا مراعاة التأهب واليقظة، واإلخطار والتبليغ عن 

أضرار ضد كادر أو ممتلكات الشركة. عليك باإلبال  عن أي مخاوف أمنية، أو حوادث، أو أنشطة مشبوهة إلى مديرك، أو مشرفك 

 أو مدير الصحة واألمن.

 إعادة التأهيل .9

العمل بعد أي إصابة أو مرض بمجرد يكون األمر مالئما وفقا للمشورة الطبية.  من األهمية البالغة أن يتمكن موظفونا من العودة إلى

 من هذا المنطلق، لدى سياسة وممارسات إعادة تأهيل الموظفين هدفين اثنين، هما:

 االعتراف بإعادة التأهيل كجزء من متطلبات االمتثال لتعويض العمال.  •

تتناول الجوانب والثار النفسعية واالجتماعيعة إلصعابات الموظعف فعي مكعان التأكد من أن برامط إعادة التأهيل التي نضعها  •

 العمل.

إننا نلتزم ونتعهد بمسعاعدة موظفينعا المصعابين أو المرضعى للععودة إلعى العمعل معن خعالل التعدخل المبكعر، ووضعع الخطعط والتعدابير 

 ه في مكان العمل.العالجية للحاالت، والتي من شأنها مساعدة الموظف على استعادة وضعه ومنصب

 بيئة ومكان عمل خاٍل من الكحول والمخدرات  .10

علينا الحفاظ على بيئة عمل صحية ومنتجة. لذا يُحظر مطلقا إساءة استخدام المواد الخاضعة للرقابة أو بيعها أو تصنيعها أو توزيعها 

ي مكعان العمعل أو أثنعاء تأديعة واجبعات المهعام أو حيازتها أو استخدام أو الوقوع تحت تأثير المخدرات غيعر المشعروعة أو الكحعول فع

 الوظيفية، وسوف يؤدي انتهاك ذلك إلى إنهاء االلتزامات التعاقدية باإلضافة إلى تحمل المسؤولية الجنائية.
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 ممارسات السوق :  ثالثاً 

عاملتنعا معع عمالئنعا بالعدالعة نلتزم بالمحافظة على أعلعى مععايير النزاهعة والصعدق عنعد االنخعراط فعي التسعويق والمنافسعة. وتتميعز م

 واإلنصاف.

 التعامل العادل والمنصف .1
علينا إجراء وإدارة أعمالنا بصورة عادلة ومنصفة، مع الحرص على التواصل بصدق ونزاهة، والتقديم الدقيق والسليم 

عالية من النزاهة والصدق لجودة/نوعية ومميزات/خصائص وتوفر/إتاحة منتجاتنا وخدماتنا. ويُقصد بهذا الحفاظ على مستويات 

عند االنخراط في مجال الحمالت التسويقية والترويجية واإلعالنية، واالمتناع عن اإلدالء بتصريحات غير صحيحة أو تفدي إلى 

 االستخفاف أو التقليل من شأن منتجات أو خدمات منافسينا.

خاصة بأحد منافسينا من شأنها منح شركتنا ميزة تنافسية. من خالل عملنا، قد نطلع أو نعلم أو نلم مصادفة بمعلومات غير معلنة 

 يجب توخي الحذر والحرص على جمع وتلقي مثل هذه المعلومات بطريقة قانونية وأخالقية.

 المنافسة المنصفة والعادلة .2

البلدان التي نعمل فيها.  من أجل ضمان المنافسة المنصفة والعادلة، علينا اتباع قوانين مكافحة االحتكار والمنافسة المعمول بها في

وقد صممت هذه القوانين للمحافظة على ساحة وميدان عادل ومتكافئ لجميع الشركات؛ من خالل حظر االتفاقيات والممارسات 

الرسمية وغير الرسمية التي تفرض قيود غير مالئمة أو غير الئقة على التجارة. وفي سبيل االمتثال لهذه القوانين، ال ينبغي لنا 

قا الدخول في مناقشات مع نشاطات المنافسين التي قد تفرض قيودا على التجارة، مثل تثبيت األسعار، والتواطؤ في المزايدات مطل

 والمناقصات، أو التقسيم أو التخصيص غير المالئم لألسواق أو المناطق أو العمالء.

غير رسمية مع الموردين أو الموزعين أو العمالء والتي من  كما تحظر قوانين مكافحة االحتكار والمنافسة إبرام اتفاقيات رسمية أو

شأنها أن تحد من المنافسة بشكل غير الئق أو غير مالئم. وتشمل مثل هذه االتفاقيات المنتجات المتالزمة، أو تثبيت/تحديد أسعار 

 إعادة البيع، أو رفض البيع لعمالء معينين أو الشراء من موردين معينين.

ذر والحرص عند مناقشة أي من هذه المواضيع، خاصة عند حضور اجتماعات الجمعيات الصناعية. في حال عليك بتوخي الح

 نشوء نقاش أو حوار حول موضوع محظور، قم بإنهاء الحديث فورا وإخطار وتبليغ إدارة الشؤون القانونية في الشركة.

 سة، رجاء االتصال بإدارة الشؤون القانونية في الشركة.إذا كانت لديك أي استفسارات حول قوانين مكافحة االحتكار والمناف

 المعاملة المنصفة والعادلة .3

إننا نلتزم بالتعامل مع عمالئنا بعدل وإنصاف. ال نقوم باستغالل أو االستفادة من أي شخص بطريقة غير عادلة أو منصفة، من 

ة، أو تحريف الوقائع المادية/الجوهرية، أو غيرها من خالل التالعب بـ أو إخفاء وكتمان أو إساءة استخدام المعلومات السري

 المعامالت أو الممارسات غير العادلة.

 السلوك المهني رابعاً : 

 نلتزم ببناء عالقاتنا مع موظفينا وعمالئنا على أساس الثقة واالحترام المتبادلين.

 االحترام المتبادل   .1

واألخالقي تحكم في جميع األوقات طريقة تفاعلنا وتعاملنا مع العمالء والموردين لقد حددنا ووضعنا معايير عالية للسلوك المهني 

 والموظفين وأفراد الجمهور. وتشمل:

 معاملة كافة األفراد بلطف واحترام.   •

 احترام الملكية الشخصية لآلخرين وممتلكات الشركة.   •

 التصرف بنزاهة وأمانة في جميع األوقات.   •

 ط أفضل. العمل معا لتحقيق نتائ  •

 السعي إلى فهم وتلبية احتياجات العمالء.  •

 المعلومات السرية .2

أثناء العمل مع شركة إسمنت العربية، وحتى بعد انتهاء عملنا أو عالقتنا مع شركة إسمنت العربية، لدينا واجب والتزام، وفقا 

عليها أو ننشئها ذات العالقة بنشاطتنا ومهامنا  للقوانين المعمول بها، بحماية وعدم إفشاء المعلومات الخاصة والسرية التي نحصل

 داخل الشركة، بغض النظر عن شكلها وطبيعتها.

داألسرار التجاريةد عبارة عن المعلومات التي ال تكون معروفة عموما أو يمكن التحقق منها بشكل معقول من قبل الجمهور 

 وتعطي شركة إسمنت العربية ميزة تنافسية. ومن أمثلتها:

 ومات التقنية حول المنتجات و/أو العمليات الحالية أو المخطط لها. المعل  •

 خطط الشراء، أو قوائم الموردين، أو أسعار الشراء.   •

 استراتيجيات التكلفة، أو التسعير، أو التسويق، أو الخدمات.   •

 تقارير األرباح غير العلنية والتقارير المالية األخرى.   •

 الستثمارات، وعمليات الدمط واالستحواذ.المعلومات المتعلقة بتصفية ا  •

في بعض األحيان، قد نشير إلى األسرار التجارية باعتبارها المعلومات دالسريةد أو دالملكيةد. ويحق لنا الكشف أو اإلفصاح عن 

هذه المعلومات هذه المعلومات فقط إلى زمالء العمل الذين لديهم حاجة تجارية مشروعة لالطالع عليها، وال ينبغي اإلفصاح عن 
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لشخص خارج الشركة. االستثناءات الوحيدة لهذه القاعدة تكون عند حماية هذه المعلومات من االستخدام غير المصرح به أو الكشف 

 واإلفصاح عنها بموجب اتفاقية سرية موقعة.

 ملك والتزامك التعاقدي مع الشركة.تمتد وتستمر هذه االلتزامات، وفقا للقوانين المعمول بها، في حالة انتهاء أو إنهاء عالقة ع

 استخدام االسم والمرافق والعالقات .3

لن نستخدم اسم الشركة أو شعارها أو عالماتها التجارية )بما في ذلك على أوراق الخطابات أو موقع شركة إسمنت العربية 

وال يحق استخدام اسم الشركة أو مرافقها  اإللكتروني( أو مرافقها أو عالقاتها ألي مكاسب أو منافع شخصية أو ألي أعمال خارجية.

 أو عالقاتها ألغراض خيرية أو تطوعية للمصلحة العامة إال بموافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي.

 استخدام تقنية معلومات الشركة .4

لمسؤولة والمخولة. تذكر تعد تقنية معلومات الشركة أحد أصولها األكثر قيمة. وعلينا دائما استخدام هذه التقنية لألغراض التجارية ا

 أنه يحق لك فقط تحميل البرامط المعتمدة من قبل شركة إسمنت العربية على جهازك الحاسوبي التابع للشركة.

وبما أن تقنية المعلومات التي نستخدمها أثناء تأدية مهامنا الوظيفية لصالح شركة إسمنت العربية تعتبر ملكية الشركة، ال ينبغي لنا 

رسائل البريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية وتصفح اإلنترنت أو البريد الصوتي المرسلة أو المستقبلة على أنظمة  توقع خصوصية

شبكة شركة إسمنت العربية. لن نستخدم معدات وخدمات الشركة بطريقة يمكن أن تسبب الضرر أو اإلحراج لشركتنا أو في أي 

 غرض أو استخدام يعد انتهاكا لسياساتها.

جب االلتزام بالحد األدنى من االستخدام الشخصي لمعدات وخدمات الشركة. وسوف نقوم باستخدام اإلنترانت/اإلنترنت باالمتثال ي

لجميع القوانين المعمول بها، ولن نستخدم خوادم اإلنترانت/اإلنترنت الخاصة بالشركة لتحميل أو استخدام أي مواد غير مرخصة أو 

شمل ذلك التحميل والتنزيل غير المصرح به للبرامط غير المرخصة، وحقوق الطبع والنشر، والصور ذات الحقوق المحفوظة؛ وي

والفيديو أو المواد المطبوعة. كما لن نستخدم خادم الشركة لعرض أو تحميل، أو تخزين أو نقل، أو رفع أي مواد غير قانونية، أو 

ونفهم حظر نسخ، أو بيع أو استخدام أو توزيع المعلومات والبرمجيات متحرشة، أو مهينة، أو مسيئة أو غير الئقة. إننا ندرك 

 وغيرها من أشكال الملكية الفكرية انتهاكا لقوانين الملكية الفكرية أو اتفاقيات الترخيص.

إحالة في حال تلقيك رسالة بريد إلكتروني غير مالئمة أو غير الئقة من مصدر خارجي، يجب حذفها فورا وإخطار المرسل بعدم 

رسائل اإللكترونية مماثلة إليك في المستقبل. وال تقم بإحالة أي بريد إلكتروني غير مالئم أو غير الئق إلى أي موظف، بخالف 

إدارتي الموارد البشرية أو تقنية المعلومات ألغراض إعداد التقارير. عالوة على ذلك، ال تقم بإحالة أي بريد إلكتروني غير مالئم 

 لى أي عنوان خارجي، حتى وإن كان فقط لجهازك الحاسوبي المنزلي.أو غير الئق إ

تحتفظ شركة إسمنت العربية بالحق في مراجعة واالطالع على أنشطة البريد اإللكتروني وتصفح شبكة اإلنترنت، وسوف تقوم  

فرها شركة إسمنت العربية إنهاء بذلك وفقا للقوانين المعمول بها. وسوف يترتب على إثبات إساءة استخدام نظم الشبكات التي تو

إمكانية االتصال بالشبكة إضافة إلى اإلجراءات التأديبية. ويتطلب الدخول إلى حساب البريد اإللكتروني ألي موظف موافقة مدير 

 تقنية المعلومات.

 مجتمعناخامساً : 

. كمععا نلتعزم ونتعهعد بعإجراء وتنفيعذ عملياتنععا نلتعزم بمعد يعد الععون والمسععاعدة فعي بنعاء مجتمععات صعحية فععي المواقعع التعي نعمعل فيهعا

 ونشاطاتنا بطريقة تحد من تأثيرنا على البيئة.

 المسؤولية االجتماعية  .1

 إننا نؤمن بأهمية االستثمار في مجتمعنا، بتنفيذ مشاريع تستهدف تطورات حقيقية وكافية لمجتمعنا.

واألنظمة واللوائح المعمول بها، مع التأكيد على احترام العادات وسوف نستمر في ضمان امتثال استثمار مجتمعنا لكافة القوانين 

 والتقاليد المحلية، وبما يتفق مع اإلطار االستراتيجي لشركتنا. سنقوم برصد وتقييم استثمار مجتمعنا، واإلعالن عن نتائط ذلك.

 بيئتنا .2

ويتطلب منا هذا التصرف باحترام تجاه بيئتنا، بما يلبي أو لقد تعهدنا بااللتزام بمراعاة البيئة واحترام المجتمعات التي نعمل فيها. 

 باألحرى يتجاوز المتطلبات المحددة من قبل القوانين واألنظمة البيئية المعمول بها، وكذلك سياسات شركة إسمنت العربية.

ء واجباتنا ومهامنا الوظيفية علينا تجنب وتفادي التأثير سلبيا على بيئتنا والمجتمعات التي نعمل فيها، عالوة على ضرورة أدا

 بأسلوب يلتزم بالمسؤولية البيئية في جميع األوقات.

علينا اإلخطار والتبليع عن القضايا البيئية المحتملة وطلب المشورة بشأن كيفية االمتثال للقوانين واألنظمة واللوائح البيئية عند 

اتباع المبادئ التوجيهية البيئية على النحو المالئم، فعليك بإخطار  اقتضاء األمر. إذا كنت تعلم أو تشك بوجود خطر بيئي، أو عدم

 وتبليغ الحالة إلى مدير السالمة والصحة فورا.

 أصولنا سادساً :

 لدينا التزم تجاه بعضنا البعض، وتجاه شركتنا وأصحاب المصالح فيها، لحماية أصول الشركة الملموسة وغير الملموسة.

 االحتيال والسرقة .1

التزم تجاه بعضنا البعض، وتجاه شركتنا وأصحاب المصالح فيها، لحماية واستخدام أصول الشركة بالصورة المالئمة لدينا 

ولألغراض التجارية وتنفيذ األعمال. وتضم هذه األصول تحت مظلتها الممتلكات المادية، والملكية الفكرية، ونظم تقنية المعلومات، 

 عالوة على سمعة شركتنا.
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س أصول شركة إسمنت العربية، أو الكشف واإلفصاح غير المصرح به عن تلك األصول، خرقا وانتهاكا لواجبنا ويعد اختال

الجوهري تجاه شركة إسمنت العربية، وقد يعد من أعمال االحتيال ضد الشركة. وبالمثل، يعد كل من الالمباالة، والهدر، أو 

 لواجبنا تجاه الشركة. االستخدام غير مصرح به ألصول الشركة خرقا وانتهاكا

سوف نقوم بالتحقيق الفوري، وعند االقتضاء سنلجأ إلى مقاضاة حوادث االحتيال أو سرقة أصولنا. عليك بالتبليغ الفوري عن أي 

اشتباه فيما يتعلق بسرقة أو هدر أو إساءة استخدام أصول الشركة إلى مديرك أو مشرفك، أو إلى إداراتي الموارد البشرية والشؤون 

 القانونية.

 األصول المادية  .2

نعمل جميعا بجد واجتهاد إلنشاء وإدارة األصول المادية لشركتنا. وتشمل هذه األصول منتجات شركة إسمنت العربية، واألموال، 

عاتق كل والمرافق والمنشآت، والمركبات، والمعدات. علينا حماية هذه الممتلكات ذات القيمة العالية في جميع األوقات. وتقع على 

 منا مسؤولية شخصية لضمان حصر استخدام أصول شركتنا من أجل تعزيز المصالح التجارية لشركة إسمنت العربية.

 الملكية الفكرية .3

 تماثل قيمة الملكية الفكرية لشركة إسمنت العربية قيمة األصول المادية، إن لم تتجاوزها، وعلينا حمايتها بعناية تامة.

كل من براءات االختراع، والعالمات التجارية، وحقوق التأليف والنشر، واألسرار التجارية، وكذلك البيانات  وتشمل الملكية الفكرية

التقنية والفنية، والبرمجيات. وعموما، تمتلك شركة إسمنت العربية الملكية الفكرية الحصرية فيما يتعلق بأي فكرة، أو عملية، أو 

أتي ثمرة عملنا في شركتنا. ويستمر واجبنا والتزامنا بحماية الملكية الفكرية للشركة حتى عالمات تجارية، أو اختراع، أو تحسين ت

 بعد انتهاء عملنا وتعاقدنا مع الشركة.

كما علينا أيضا احترام الملكية الفكرية لآلخرين. ويعني هذا أننا سنقوم بجمع والحصول على المعلومات السرية الخاصة باألطراف 

ل على إذن وتصريح خطي من الطرف المعني. حين امتالكك لمعلومات ملكية الطرف الثالث، يجب حمايتها وفقا الثالثة بعد الحصو

 لشروط اتفاق مكتوب.

علينا تجنب االستخدام غير المرخص الختراع أو هوية )مثل االسم أو العالمة التجارية أو الشعار( أو عمل )مثل الصور، أو المواد 

 أي طرف ثالث. المطبوعة أو البرمجيات(

في حال كانت لديك أي استفسارات حول حماية الملكية الفكرية الخاصة بالشركة وباألطراف الثالثة، رجاء الرجوع إلى إدارة 

 الشؤون القانونية.

 توظيف األقارب/ محاباة األقارب :

طرفا  في العالقات التي تربط الموظفين ال تحظر الشركة توظيف األقارب بشكل تام.  ولكنها في الوقت نفسه ال ترغب في أن تكون 

بعضهم ببعض ولكن يجب اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة للتأكد من عدم تأثر األفراد أو ال يبدو بأنهم متأثرين بالعالقات 

 الشخصية الوثيقة بينهم. 

وتعرف الشركة عبارة دالعالقات الشخصية الوثيقةد بأنها تشمل الزوج أو الزوجة والخطيب أو الخطيبة واألطفال واألحفاد واألخوة 

والوالدين واألجداد والجدات والعمات واألعمام وأبناء األخ أو األخت وبنات األخ أو األخت وأية عالقات أخرى قد تؤثر على قدرة 

 ارات محايدة ومستقلة نيابة عن الشركة.  الموظف على اتخاذ قر

وال يجوز للموظفين القيام بصفة مباشرة باإلشراف على القرارات أو اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين أو إستبقاء أو ترقية أو مكافأة أية 

يحتفظون بعالقات موظفين آخرين يرتبطون بهم من خالل عالقات شخصية قوية.  وباإلضافة إلى ذلك، فإن موظفي الشركة الذين 

شخصية قوية ال يجوز لهم العمل في نفس الدائرة أو القسم أو مجموعة العمل بدون الحصول على الموافقة الصريحة والكتابية 

لدائرة الموارد البشرية فيما يتعلق بوحدة العمل المناسبة وموافقة المسئول التنفيذي فيما يتعلق بالموظف األعلى منصبا  في هذه 

  العالقة.

 : المسئوليةسابعاً : 

ذات الصلة بما في ذلك هذه الالئحة الخاصة  األنظمة واللوائحأو مسئول تنفيذي أو موظف مسئوال  عن معرفة  عضويكون كل  .1

أو متطلبات هذه الالئحة غير كاملة أو غير واضحة، فان  نظامفي جميع مواقف العمل حيث تبدو متطلبات ال بالسلوك واألخالق

ستخدام حسه العام وأن يبحث، إذا دعت إستخدام الحكمة والتعامل الجيد واللبق وإأو مسئول تنفيذي أو موظف  عضوعلى كل 

 .ستشارة قانونية أو مسئول حوكمة الشركةإدارة الشركة عن إالضرورة، من خالل 

هذه نصا  وروحا ، وال يسمح بأية  لتزام بالئحة السلوك واألخالقيتوقع من جميع األعضاء والمسئولين التنفيذيين والموظفين اإل .2

 تجاوزات لهذه الالئحة.

 خدمات الموظف. جراءات رادعة والتي من ضمنها انهاءإن عدم االلتزام بما تقدم يؤدي إلى التعرض إل .3

 بالوثائق االحتفاظ : عشر بعد المائة الثالثة المادة

 الالئحة هذه بموجب بها المطلوب االحتفاظ األخرى والوثائق والتقارير والمستندات المحاضر بجميع تحتفظ أن الشركة على يجب

 عدم ومع .المراجعة لجنة وتقرير اإلدارة مجلس تقرير ذلك وأن يشمل سنوات، عشر عن تقل ال مدة الرئيس الشركة مقر في

 مطالبة أو أو )بإقامتها مهدد أو قائمة دعوى أي ذلك في بما( قضائية دعوى وجود حال في على الشركة يجب المدة، بهذه اإلخالل
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 القضائية الدعوى تلك انتهاء لحين بها االحتفاظ الوثائق أو التقارير أو المستندات أو المحاضر بتلك تتعلق قائمة تحقيق إجراءات أي

 .القائمة التحقيق إجراءات أو المطالبة أو

عن هذه الالئحة يجب أن يتم فقط بواسطة المجلس  تجاوزأية تعديالت أو  التجاوزات :التعديالت وعشر بعد المائة :  الرابعةالمادة 

ية  إذا تم عمل أو منح أي تعديل أو تنازل عن جتماعالحوكمة والمسئولية اإلالترشيحات والتعويضات وعلى توصية من لجنة  ء  بنا

 .المعمول بها األنظمة واللوائحنه سيتم اإلفصاح المالئم عن ذلك حسب ما تتطلبه أهذه الالئحة ف

 
  المالحق 

 

 االلتزام بسياسة مكافحة االحتيال والشكاوىاقرار ( 1)نموذج 

 

أقر أنا ............................. الموظف بشركة االسمنت العربية باستالمى نسعخة معن سياسعات الشعركة فعى مكافحعة االحتيعال، كمعا 

أساسى للتعيين واالستمرار بالشركة وأتعهد بااللتزام بما ورد فى هعذه أقر باطالعى عليها وفهمى الكامل لكل ما ورد بها وأنها شرط 

 .السياسات

 .كما أتفهم بشكل كامل أن مخالفتى لهذه السياسات تعرضنى للجزاءات التى قد تصل إلى إنهاء الخدمة

 التوقيع ...........................................                                                                                            

 التاريخ ....../..../ ...............هـ                                                                                                 

 الموافق ......./ ...../..............م                                                                                                 

 

 نموذج إقرار خاص بسياسة تعارض المصالح( 2نموذج )

 

ني اطلعت على سياسة أقر وأتعهد أنا / ........................................................................ وبصفتي ........................ بأن

، وبناء المنبثقة من الئحة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار، وفهمتهاتعارض المصالح الخاصة بشركة أسمنت العربية 

 عليه أوافق وألتزم وأقر بما يلي :

عدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شحصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدا  من موقعي كعضو مجلس إدارة  -

 أو موظف بالشركة أو يكوني طرف ذو عالقة بالشركة.

 صية أو استغاللها لمنفعتي الخاصة.عدم استخدام أي معلومات تخص الشركة أو أصولها أو مواردها ألغراضي الشخ -

 كما أود االفصاح اعتبارا  من تاريخه بأنين أمتلك أو لي استثمار أو مصلحة في النشاطات أو المنشآت التالية :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ستثمار ، أو أي نشاط آخر مع إضافة إلى ذلك أؤكد بأنين لست مشاركا  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي ترتيبات ، إتفاقيات ، ا

 أي من المقاولين أو الموردين أو أي طرف له نشاط مع الشركة والذي قد يترتب عنه مصلحة أو منفعة شخصية لي.

 التوقيع ...........................................                                                                                                 

 ..../..../ ...............هـالتاريخ ..                                                                                                 

 الموافق ......./ ...../..............م                                                                                                 

 

 اإللتزام بقواعد السلوك المهنيبخاص  إقرار(  3نموذج )

 

دمدونعععععة قواععععععد السعععععلوكد، وفهمعععععت ية رلتجال األعماالمسعععععؤول فعععععي ممارسعععععة اوك لسلد اعوانة قدومأقعععععر بعععععأنني قعععععد قعععععرأت 

 التزاماتي لالمتثال بهذه المدونة، بما في ذلك أي تعديالت من قبل شركة أسمنت العربية.

أفهعععم أن النسعععخة الحاليعععة معععن مدونعععة قواععععد السعععلوك منشعععورة علعععى نظعععام الشعععيربوينت للشعععركة، وأتعهعععد بالحصعععول العععدائم علعععى 

 سخة منشورة من قبل الشركة.أحدث ن

 واقر بعلمي بالعقوبات ز / أو اإلجراءات التأديبية التي سيتم تطبيقها علي في حالة مخالفتي لهذه القواعد.

أفهعععم أن معععوافقتي علعععى االمتثعععال لمدونعععة قواععععد السعععلوك ال يشعععكل وال ينبغعععي أن يفسعععر بأنعععه يشعععكل عقعععد عمعععل لمعععدة محعععددة وال 

 التوظيف.ضمانا الستمرار 

 رجاء التوقيع هنا: ____________________ التاريخ: ________________ 

 رجاء كتابة اسمك: ____________________ رقم الهوية: ______________
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قيام يوما من تلقي هذا الكتيب. إن عدم ال 30يجب إعادة هذا النموذج بعد تعبئته والتوقيع عليه إلى قسم الموارد البشرية في غضون 

 بذلك لن يؤثر على تطبيق مدونة قواعد السلوك هذه أو أي من أحكامها عليك.

تحتفظ شركة إسمنت العربية بالحق في إجراء تغييرات أحادية الطرف في أي وقت على المدونة أو أي من سياسات وإجراءات 

اءات الشركة المشار إليها على أنه تعديل لعالقة الشركة. يجب أال يفسر أي من الوارد في مدونتنا هذه أو في أي من سياسات أو إجر

 العمل االختيارية.

 

                                                      

 اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت(  4نموذج رقم  )  

 

 المتغيرة المكافآت الثابتة المكافآت 

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة

المجموع 

 الكلي

 

بدل 

 المصروفات

 

 

 مبلغ

 معين

 

 بدل

 حضور

 جلسات

 المجلس

 

 مجموع

 بدل

 حضور

 جلسات

 اللجان

 

 مزايا

 عينية

 

 مكافأة

 األعمال

 الفنية

واإلدارية 

 واالستشارية

 

 مكافأة

 رئيس

 أو المجلس

 العضو

 أو المنتدب

 السر أمين

من  كان إن

 األعضاء

 

 المجموع

 

 نسبة

 من

 األرباح

 

 مكافآت

 دورية

 

 خطط

 تحفيزية

 قصيرة

 األجل

 

 خطط

 تحفيزية

 طويلة

 األجل

 

 األسهم

 يتم(الممنوحة

 )القيمة إدخال

 

 المجموع

 
   

 المستقلين األعضاء :أوالً 

1.  
                

2.  
                

3.  
                

                 المجموع

 التنفيذيين غير األعضاء :ثانياً 

1.  
                

2.  
                

3.  
                

                 المجموع

 التنفيذيين األعضاء :ثالثاً 

1.  
                

2.  
                

3. 
                

                 المجموع

 

 

 



 
 
 
 
 
 

-85- 
 

 فيذييننالت كبار مكافآت(  5نموذج رقم  ) 
 

 المتغيرة المكافآت الثابتة المكافآت التنفيذيين كبار وظائف

 مكافأة

 نهاية

 الخدمة

 مجموع

 مكافأة

التنفيذيين 

 المجلس عن

 وجدت إن

 المجموع

 الكلي

 بدالت رواتب 
 مزايا

 عينية

 المجموع

 

 مكافآت

 دورية
 أرباح

 خطط

 تحفيزية

 قصيرة

 األجل

 

 خطط

 تحفيزية

 طويلة

 األجل

 األسهم

 الممنوحة

إدخال  يتم(

 )القيمة

    المجموع

              التنفيذي الرئيس .1

              المالي المدير .2

3.               

4.               

5.               

 المجموع

 

             

 

 

 اللجان أعضاء مكافآت(  6نموذج رقم  ) 
 

 الثابتة المكافآت 

  )الجلسات حضور بدل ) عدا

 المجموع جلسات حضور بدل

 المراجعة لجنة أعضاء

1.     

2.     

3.     

    المجموع

 المكافآت والحوكمة والمسؤولية االجتماعية  الترشيحات ولجنة   أعضاء

1.     

2.     

3.     

    المجموع

 

 


