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 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 المقدمة:

ترررت ال الئحررة الحوكمررة  تيسرريؤ  يئررة مقسسرراتية واوتيرراالية ووانونيررة متئمررة تلمررح لمررس التسرر يح والسررما  لمقسسررات 

األلمرراح  رريم تنمررو وتاالتررر  الت ارتررا مقسسررات تلمررح لمررس ربررم ويمررة يسرر م او  ينمررا تكرروم برر  ن ررؤ الووررت واليررة 

س لرراتا المسرراتميم مسررقولية اوتيررار وانتوررا  والالمررة لمكيررام السررميم للميررم المسرراتميم وكرر لي لمملتمررم  وي ررم لمرر

يلضررام ملمررؤ اةالارم المررقتميم وكرر لي ضررمام ويررام م  ررلالارم الشررركة لمررس نحررو يتوابررا مررم م  رروم اةالارم  وي تضرر  

م  وم الئحة الحوكمة يم ي وم ملمؤ اةالارم  لالارم الشركة  شكح يلمح لمس ربم ويمة يس م ا ألك ر والر ممكرم و مرا 

ملتممو إ  إنه ليؤ ب  يالح المقسسات يو الملتمم لمس المرال  الالويرح يم يرتم حرالوت الت ييرر السرريم ينسلم مم ال

لملمتمو يو استن ا  اللمالةو يو تمويرت ال يئرة يو حترس االن مراؤ بر  الممارسرات ال اسرالم  وورال مضرس يكنرر مرم سرتوم 

ليحو وال تااح الشركة تت روي مكانت را بر  الم المرة لامًا لمس نشيم شركة يسمنت اليمامةو وتلاو  لمس إالارت ا ليح  لال 

 ريم ك ريررات الشررركات الوالنيرةو وتلرراا مررم نلاحات را يومررًا  لررال يرومو و لرري   ضررح اوتناير ا ل ررر  ومنررا  االسررتنمار 

نمرررامه السياسرررات الرشررريالم لمالولرررة  وكرررام لاامرررًا لمرررس إالارم شرررركة يسرررمنت اليمامرررة يم ترررن    الررر ك تك مرررت  ليلرررااله واس

ية المم رررام لمرررس لات  ررراو ويم تلمرررح لاترررالم لمرررس ضررر  كرررح م ومرررات النلرررا  بررر  شرررراييم األل رررام اةالاريرررة  المسرررئول

والتن ي ية لمشركةو لتضمم استمرار اللالرام وتسراتم بر  االرت رام  اليرنالة الوالنيرةو لتكروم الائمرًا لنرال حسرم  رم والم 

ًا مرم ملمرؤ إالارم شرركة يسرمنت اليمامرة لمرس األمر و وك الشيم مم المستنمريم واللمتم  مم ت ا المنالمراو وحرير

واتساوًا مرم من ومرة  –ح  ه اهلل–مواك ة التالورات االوتياالية ال ائمة الت  تش التا المممكة تحت وياالم واالم الحرميم 

يرةو التشريلات الماليرة واالوتيراالية واالسرتنمارية ال ائمرة والمسرتحالنة  المممكرةو وتمشريًا مرم تولي رات تيئرة السروا المال

برررلم ملمرررؤ اةالارم يسرررلاله يم يلتمرررال إيرررالار الئحرررة حوكمرررة الشرررركة  يررري ت ا المرب رررةو والتررر  تتضرررمم يالا ال والرررال 

ويبضررح الملررايير المسررت ام مررم الررن م واأللرررام الالوليررة الملت رررمو والترر  تك ررح يبضررح الممارسررات اةالاريررة والتن ي يررةو 

 ك محكم يلاا الن ة ويضمم استمرار تالبا النلا  ةحاالة ح وا المساتميم وييحا  الميالح  سياج إالار 

 مع تحيات مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة.
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 تمهيديةأحكام  الباب األول: .1
 

 (: 1مادة )

 تسمس ت ه التئحة  ر " الئحة الحوكمة " ويشار إلي ا بيما  لال  التئحة 

 

 (: تعريفات.2مادة )

لمميررالمحاتو والل ررارات التاليررةو الملرران  الموضررحة يمررام كررح من رراو مررا لررم ي رر  ل ررر  تال يررا يحكررام ترر ه التئحررة يكرروم 

 سياا الن  غير  لي:

 شركة يسمنت اليمامة  الشركة: -

 تيئة السوا المالية السلوالية  الهيئـة: -

 السوا المالية السلوالية  السوق: -

 شرام و يم األوراا المالية  التداول: -

 تر 28/1/1437(  تاري  3وم الممك  روم )م/الن ام الياالر  المرس نظام الشركات: -

وآورررر  ه9/5/1376( وتررراري  1016-14-1-23الن رررام اليررراالر  ررراألمر الممكررر  رورررم ) النظـــام األساســـك للشـــركة: -

 وممح اته ر  تحاليناته

 ملمؤ إالارم شركة يسمنت اليمامة  المجلس: -

 رئيؤ ملمؤ إالارم شركه يسمنت اليمامة  الرئيس: -

 يلضام ملمؤ إالارم شركة يسمنت اليمامة  األعضاء: -

ووالررال ل يرراالم الشررركة وتولي  ررا تشررتمح لمررس آليررات لتن رريم اللتوررات الموتم ررة  رريم  رريم ملمررؤ اةالارم  حوكمــة الشــركات: -

لررامات وايرة لتسر يح لمميرة اتورا  ال ررارات  والماليريم التن ي ييم والمساتميم وييحا  الميالحو و لي  وضم ووالرال واس
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الا م الش ابية والميالاوية لمي ا   ر  حماية ح روا المسراتميم وييرحا  الميرالح وتح يرا اللالالرة والتنابسرية  واض ام

 والش ابية ب  السوا و يئة اللمح 

   : لملية تشكَّح مم مساتم  الشركة  مول  يحكام ن ام الشركات ون ام الشركة األساسجمعية المساهمين -

 . الشركة التن ي ية اةالارم لمس واةشرام لمتا لة اةالارمو ملمؤ يوتاره ال ك اةالارم ملمؤ لضو العضو المنتدب: -

 : لضو ملمؤ اةالارم ال ك يكوم مت رغًا ب  اةالارم التن ي ية لمشركة ويشاري ب  األلماح اليومية ل ا العضو التنفيذي -

 .وال يشاري ب  األلماح اليومية ل ا : لضو ملمؤ اةالارم ال ك ال يكوم مت رغًا ةالارم الشركةالعضو غير التنفيذي -

 مرم يك لميره وال تنال را ووراراترهو مركراه بر  الترام  االسرت تح يتمترم تن ير ك غيرر إالارم ملمرؤ لضرو: العضـو المسـتقل -

 .التئحة ت ه مم )ال ا  النالت(  الماالم ب  لمي ا المنيو  االست تح لوار 

األشروا  المنروال   رم إالارم لمميرات الشرركة اليوميرةو واوتررا  ال ررارات االسرتراتيلية اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:  -

  ومالير لام المالية وان مة الملمومات و  ية مالرام اللموم كالمالير اللاموتن ي تاو 

  :األقارب أو صلة القرابة -

م لموا  1  .اآل امو واألم اتو واأللالاالو واللالات واس

م نالوا  2  .األوالالو ويوالالتم واس

 .اةووم واألووات األش امو يو أل و يو ألمو ويوالالتم  3

 .األاواج والاولات  4

: شررركة مسرراتمة يو  ات مسررقولية محررالوالم ت ررالم إلررس السرريالرم لمررس شررركات يوررر  مسرراتمة يو  ات الشــركة القابضــة -

الرم لمررس مسررقولية محررالوالم ترراللس الشررركات التا لررةو و لرري  ررامتتي يكنررر مررم نيررم ريؤ مرراح تمرري الشررركات يو  السرري

 .تشكيح ملمؤ إالارت ا

 .: يك شو  ال يل و يو الت ارك ت ر له ين مة المممكة    ه الي ةشخص -

 :األطراف ذوو العالقة -

 .ك ار المساتميم ب  الشركة  1
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 .يلضام ملمؤ إالارم الشركة يو يك مم شركات ا التا لة ويوار  م  2

 .ك ار التن ي ييم ب  الشركة يو يك مم شركات ا التا لة ويوار  م  3

 .يلضام ملمؤ اةالارم وك ار التن ي ييم لال  ك ار المساتميم ب  الشركة  4

 .الممموكة للضو ملمؤ اةالارم يو يحال ك ار التن ي ييم يو يوار  م –مم غير الشركات  –المنشآت   5

 .الشركات الت  يكوم يك مم يلضام ملمؤ اةالارم يو ك ار الت ي ييم يو يوار  م شريكًا بي ا  6

كروم يك مرم يلضرام ملمرؤ اةالارم يو ك رار التن ير ييم يو يورار  م لضروًا بر  ملمرؤ إالارت را الشركات الت  ي  7

 .يو مم ك ار التن ي ييم بي ا

شررركات المسرراتمة الترر  يممرري بي ررا يك مررم يلضررام ملمررؤ اةالارم يو ك ررار التن يرر ييم يو يوررار  م مررا نسرر ته   8

 .لتلريم( مم ت ا ا4%( يو يكنرو مم مرالام ما ورال ب  ال  رم )5)

الشررركات الترر  يكرروم ألك مررم يلضررام ملمررؤ اةالارم يو ك ررار التن يرر ييم يو يوررار  م تررينير برر  ورارات ررا ولررو   9

 . لسالام النيح يو التوليه

 .يك شو  يكوم لنيائحه وتولي اته تينير ب  ورارات الشركة ويلضام ملمؤ إالارت ا وك ار تن ي ي ا  10

( مررررم تررررر ا التلريرررررم النيرررررائح 10( و)9تنن  مرررررم ال  ررررررتيم )الشررررركات ال ا ضرررررة يو التا لرررررة لمشررررركة  ويسررررر  11

 .والتولي ات الت  ت الَّم  شكح م ن  مم شو  مرو  له ب   لي

 .: بيما يتلما  شو و تلن   لي الشو  وكح تا م لهالمجموعة -

 : الشو  ال ك يسيالر لمس شو  آورو يو يسيالر لميه  لي الشو  اآلورو يو يشرتري ملره بر  كونره مسريالراً تابع -

 .لميه مم و ح شو  نالت  وب  يك مما س ا تكوم السيالرم  شكح م اشر يو غير م اشر

 .: كح مم له ميمحة مم الشركةو كاللامميمو والالائنيمو واللمتمو والموّراليمو والملتممأصحاب المصالح -

 .( يو يكنر مم يس م الشركة يو ح وا التيويت بي ا%5: كح مم يممي ما نس ته )كبار المساهمين -
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: يسررمو  تيررويت الوتيررار يلضررام ملمررؤ اةالارم يمررنح كررح مسرراتم وررالرم تيررويتية  لررالال األسرر م الترر  التصــويت التراكمــك -

يممك رررا   حيرررت يحرررا لررره التيرررويت   رررا لمرشرررح واحرررال يو ت سررريم ا  ررريم مرررم يوترررارتم مرررم المرشرررحيم الوم تكررررار ل رررر ه 

 .األيوات

ت شرو  آوررو  شركح م اشرر يو غيرر م اشررو من ررالًا يو ملتملرًا : ال الرم لمرس الترينير بر  يبلراح يو ورراراحصة السيطرة -

%  30% يو يكنر مم ح روا التيرويت بر  شرركة  ) ( حرا تليريم 30مم وري  يو تا مو مم وتح: )ي( امتتي نس ة 

 .يو يكنر مم يلضام الل اا اةالارك

  وُيلررراّل ملمرررؤ إالارم الشرررركة الل ررراا : ملمولرررة األبرررراال الررر يم يتوررر وم ال ررررارات االسرررتراتيلية لمشرررو الجهـــاإل اإلداري -

 .اةالارك ل ا

: الم الغ وال الالت واألر ا  ومرا بر  حكم راو والمكابرآت الالوريرة يو السرنوية المرت الرة  راألالامو والوالرال التح يايرة المكافآت -

تتحمم را الشرركة لرم وييرم يو الويمة األلحو ويك ماايا لينية يور و  استننام الن  ات والمياريم ال لميرة المل ولرة التر  

 .لضو ملمؤ اةالارم ل ر  تيالية لممه

 : يوم ت ويم و سوام يكام يوم لمح يم ال يوم -
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 : حقوق المساهمينالباب الثانك .2

 المعاملة العادلة للمساهمين: -

 يمتام ملمؤ اةالارم  اللمح لمس حماية ح وا المساتميم  ما يضمم اللالالة والمساوام  ين م   ي

بئرة األسر مو و لرالم حلر   يمتام ملمؤ اةالارم واةالارم التن ي ية لمشركة  لالم التمييا  يم المساتميم المالكيم لر ات    

  لن ميك حا 

 لح وو م  ت يم الشركة ب  سياسات ا الالاومية اةلرامات التامة لضمام ممارسة لميم المساتميم  ج

 
 

 الحقوق المرتبطة باألسهم -

 الح وا المتيمة  الس مو و وله وا  الح وا التالية:تن ت لممساتم لميم 

 الحيوح لمس نيي ه مم ياب  األر ا  الت  يت رر توايل ا ن الًا يو  ليالار يس م   1

 الحيوح لمس نيي ه مم مولوالات الشركة لنال التي ية   2

 حضور لمليات المساتميم اللامة والواية واالشتراي ب  مالاوالت ا والتيويت لمس ورارات ا   3

 تيرم ب  يس مه وبا يحكام ن ام الشركات ون ام السوا المالية ولوائح ما التن ي ية ال  4

االست سار والم  االالرت  لمرس البراتر الشرركة وونائ  راو ويشرمح  لري ال يانرات والملمومرات الوايرة  نشراال الشرركة   5

ام الشررركات ون ررام السرروا واسررتراتيليت ا التشرر يمية واالسررتنمارية  مررا ال يضررر  ميررالح الشررركة وال يتلررار  مررم ن رر

 المالية ولوائح ما التن ي ية 

 مراو ة يالام الشركة ويلماح ملمؤ اةالارم   6

مساملة يلضام ملمرؤ اةالارم وربرم اللرو  المسرقولية بر  مروال ت مو والاللرم  ر التم وررارات لمليرات المسراتميم   7

   ركة األساساللامة والواية وبا الشروال وال يوال الوارالم ب  ن ام الشركات ون ام الش
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يولوية االكتتا   األس م اللاليالم الت  تيالر م ا ح حي  ن اليةو ما لم تووم اللملية اللامرة غيرر اللااليرة اللمرح   8

وب رررًا لممررراالم األر لررريم  لرررال المائرررة مرررم ن رررام  –  إ ا نررر  لمرررس  لررري بررر  ن رررام الشرررركة األساسررر – حرررا األولويرررة 

 الشركات 

 ركة ت ييال يس مه ب  سلح المساتميم ب  الش  9

مررررا لررررم تنشرررررتما الشررررركة برررر  موول ررررا   المررر  االالررررت  لمررررس نسرررروة مررررم ل ررررال تيسرررريؤ الشررررركة ون ام رررا األساسرررر  10

 اةلكترون  

 ترشيح يلضام ملمؤ اةالارم وانتوا  م   11

 

 حصول المساهم على المعلومات   -

ملمرررؤ اةالارم لمرررس تررروبير الملمومرررات الكاممرررة والواضرررحة واليرررحيحة وغيرررر المضرررممة لتمكررريم المسررراتم مرررم  يمترررام  ي

 ممارسة ح ووه لمس يكمح ولهو وت الَّم ت ه الملمومات ب  الووت المناس  ويلرك تحالين ا  انت ام 

 اتميم مم  ات ال ئة تتسم وسيمة توبير الملمومات لممساتم  الوضو  والت ييحو ويتم توبيرتا للموم المس   

 يتم ات ا  يكنر الوسائح بلالية ب  التوايح مم المساتميم ولالم التمييا  ين م ب  توبير الملمومات   ج

 

 التواصل مع المساهمين  -

يضرررررمم ملمرررررؤ اةالارم تح يرررررا توايرررررح  ررررريم الشرررررركة والمسررررراتميم يكررررروم م نيرررررًا لمرررررس ال  رررررم المشرررررتري ل ترررررالام   ي

 .االستراتيلية لمشركة وميالح ا

لمرس إالررت    يرة يلضرام ملمرؤ اةالارم لمرس آرام المسراتميم ومناوشررت ا  والمرالير اللراميلمرح رئريؤ ملمرؤ اةالارم    

 .مل م
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ال يلوا ألك مم المساتميم التالوح ب  يلماح ملمؤ اةالارم يو يلمراح اةالارم التن ي يرة لمشرركة مرا لرم يكرم لضروًا   ج

تالومه لم الريا اللملية اللامة اللااليرة ووب رًا الوتيايرات ا يو  ب  ملمؤ إالارت ا يو مم إالارت ا التن ي ية يو كام

 ب  الحالوال واألوضا  الت  يلياتا ملمؤ اةالارم 

 

  الحصول على أرباح  -

تررروا  ير رررا  الشرررركة اليرررابية السرررنوية  لرررال ويرررم لميرررم الميرررروبات اللموميرررة والتكررراليم األورررر   مرررا بي رررا الاكرررام 
 كاآلت : -حس  الن ام األساس - الم روضة شرلاً 

( مرم األر را  اليرابية لتكرويم احتيراال  ن رام  ويلروا لململيرة اللامرة اللااليرة %10يلن  لشرم ب  المائة ) -1
 ملينرة نسر ة تلنير  ويلروا .( مرم ريؤ المراح المرالبو %30ووم ت ا الويم متس  مرغ االحتيراال  المر كور )

ومن را لمرس سر يح المنراح ال  محرالالم ألغررا  يوير  ضراب (ات راو  )إ لتكرويم احتيراال  األر را  يراب  مرم
موراوم   –موراوم والرم ال يرار  – األيروح النا ترة والملرالات)م ا مة يية انو ا  يو ت روال بر  ويمرة  الحير

يو يك غر  يور حس  مرا ت ررره اللمليرة اللامرة يور (  –االستنمار  –المواال تحت التش يح يو المواال الوام 
  اللاالية لممساتميم

( مررم راؤ %5يرروا  مررم ال رراو   لررال  لرري حيررة يولررس مررم األر ررا  لمررس المسرراتميم م ررالارتا ومسررة  المائررة ) -2
المراح المررالبو و واس ا لررم تسررمح ير را  سررنة مررم السررنوات  توايرم ترر ه الحيررةو بررت يلروا المالال ررة   ررا مررم ير ررا  

 السنوات ال االمة  
 500,000 مررررا ال يتلرررراوا  وم ملمررررؤ اةالارم%( مررررم ال رررراو  لمكابرررريم يلضررررا10لشرررررم برررر  المائررررة ) يلنرررر  -3

 )ومسمائة يلم لاير( لكح لضو 
 يوا  مم ال او   لال  لي حية إضابية مم األر ا  لمس المساتميم    -4
 يلوا لململية اللامة  نام لمس اوترا  ملمؤ اةالارمو يم ت رر تكويم احتيااليات يور    -5
ت رر اللملية اللامة  نام لمس اوترا  ملمؤ اةالارم كي ية التيرم بيمرا ت  رس  لرال  لري مرم األر را   مرا يح را  -6

 ميمحة الشركة  
 االحتيراال  تر ا لراوا واس ا المراح  ريؤ ايراالم يو الشرركةو وسرائر ت اليرة بر  الن رام  االحتيراال  يسرتوالم -7

 بر  المسراتميم لمرس الايراالم توايرم ت ررر يم اللااليرة اللامرة لململيرة لراا المراح المرالبو و ريؤ مرم %(30)
 الشرركة ن رام بر  ل رم الم ررر النيري  تك ر  لتوايرم يرابية ير احراً  الشرركة بي را تح را ال التر  السرنوات
 .األساس 

ت رررر اللمليررة اللامررة  نررام لمررس اوترررا  ملمررؤ اةالارم كي يررة التيرررم بيمررا ت  ررس  لررال  لرري مررم األر ررا   مررا يح ررا -
نيرم سرنوك يو ر رم سرنوك يو يلوا لمشرركة توايرم ير را  مرحميرة لمرس مسراتمي ا  شركح  - الشركة   ميمحة



 
 

 
10 / 95 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

سنوك وب ًا لمضوا ال الياالرم لم تيئة السوا الماليةو و لي  نام لمس ت وي  ياالر مرم و رح اللمليرة اللامرة 
  اللاالية لملمؤ اةالارم  توايم ير ا  مرحمية

 
 

 استحقاق األرباح:
برر   المسررلميم األسرر م لمررالك  األر ررا ل رررار اللمليررة اللامررة وتكرروم يح يررة  وب رراً  األر ررا حيررته برر   المسرراتميسررتحا 
 المكررامبرر   المسرراتميمتوايل ررا لمررس  الم رررر االر ررا وتررالبم  لتسررتح اا المحررالالبرر  ن ايررة اليرروم  المسرراتميم سررلتت
 .الموتيةل ات تيالرتا ال الت لمتلميمات  ب اً و  اةالارميحالالتا ملمؤ  الت  والمواليال

 

 

 الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة -

توررت  اللمليررات اللامررة لممسرراتميم  لميررم األمررور المتلم ررة  الشررركةو وتمنررح اللمليررة اللامررة المنل ررالم وب ررًا ل لرررامات 

الشرركات ولوائحره الن امية لميم المساتميم ب  ممارسة اوتيايات م المتلم ة  الشركة وتقالك الورتا وب رًا ألحكرام ن رام 

   التن ي ية ون ام الشركة األساس

 

 اختصاصات الجمعية العامة غير العادية  -

 توت  اللملية اللامة غير اللاالية  ما يم : 

  استننام التلاليتت الت  ُتلاّل  مول  يحكام ن ام الشركات  االمة    تلاليح ن ام الشركة األساس  1

 م ب  ن ام الشركات ولوائحه التن ي ية اياالم ريؤ ماح الشركة وبا األوضا  الم رر   2

تو ي  ريؤ ماح الشركة ب  حاح اياالته لمس حالة الشركة يو إ ا ُمنيرت  وسرائر ماليرةو وبرا األوضرا  الم رررم بر    3

 ن ام الشركات ولوائحه التن ي ية 

  .ت رير تكويم احتياال  ات او  لمشركة ويويَّ  ل ر  مليمو والتيرم بيه  4

  . ة يو حم ا و ح األلح المليم ب  ن ام ا األساست رير استمرار الشرك  5
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 .المواب ة لمس لممية شرام يس م الشركة  6

إيالار يسر م ممتراام يو إوررار شررائ ا يو تحويرح يسر م لااليرة إلرس يسر م ممتراام يو تحويرح األسر م الممتراام إلرس لااليرةو   7

 .الواية  شركات المساتمة المالرلةووب ًا لمضوا ال واةلرامات التن يمية الياالرم تن ي ًا لن ام الشركات 

إيرررالار يالوات اليرررم يو يررركوي تمويميرررة وا مرررة لمتحويرررح إلرررس يسررر مو و يرررام الحرررال األويرررس للرررالال األسررر م التررر  يلررروا   8

 .إيالارتا م ا ح تمي األالوات يو اليكوي

 لضر او يو  تويي  األس م الميالرم لنال اياالم ريؤ المراح يو لرام من را لملرامميم بر  الشرركة والشرركات التا لرة يو  9

 .يك مم  لي

ووررم اللمررح  حررا األولويررة لممسرراتميم برر  االكتتررا   ايرراالم ريؤ المرراح م ا ررح حيرر  ن اليررة يو إلالررام األولويررة ل يررر   10

  .المساتميم ب  الحاالت الت  تراتا مناس ة لميمحة الشركة

مرة اللااليرةو لمرس يم تيرالر ويلوا لململيرة اللامرة غيرر اللااليرة يم تيرالر وررارات الاومرة بر  اوتيايرات اللمليرة اللا

 تمي ال رارات وب ًا لشروال إيالار ورارات اللملية اللامة اللاالية المحالالم  األغم ية المالم ة ل س م الممنمة ب  االلتما   

 

 اختصاصات الجمعية العامة العادية -

 الشركةو و واية ما يم :لالا ما توت   ه اللملية اللامة غير اللااليةو توت  اللملية اللامة اللاالية  لميم شقوم 

 تلييم يلضام ملمؤ اةالارم ولال م   1

الترروي  بر  يم يكروم للضررو ملمرؤ اةالارم ميرمحة م اشررم يو غيررر م اشررم بر  األلمراح والل رروال التر  ترتم لحسررا    2

 الشركةو و لي وبا يحكام ن ام الشركات ولوائحه التن ي ية 

شرينه منابسرة الشرركةو يو يم ينرابؤ الشرركة بر  يحرال بررو  التروي   اشتراي لضرو ملمرؤ اةالارم بر  يك لمرح مرم   3

 النشاال ال ك تااولهو و لي وبا يحكام ن ام الشركات ولوائحه التن ي ية 



 
 

 
12 / 95 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

مراو ررة الترراام يلضررام ملمررؤ اةالارم  يحكررام ن ررام الشررركات ولوائحرره التن ي يررة واألن مررة األوررر   ات اللتوررة ون ررام   4

لرررم مورررال ت م لتمررري األحكرررام يو إسرررامت م ترررال ير يمرررور الشرررركةو وتحاليرررال و وبحررر  يك ضررررر ينشررري  الشرررركة األساسررر

 المسقولية المترت ة لمس  ليو واتوا  ما تراه مناس ًا ب  ت ا الشيم وب ًا لن ام الشركات ولوائحه التن ي ية 

 تشكيح للنة المراللة وب ًا ألحكام ن ام الشركات ولوائحه التن ي ية   5

 ية لمشركة المواب ة لمس ال وائم المال  6

 المواب ة لمس ت رير ملمؤ اةالارم   7

 ال ت ب  اوتراحات ملمؤ اةالارم  شيم الري ة توايم األر ا  اليابية   8

لاالم تليين مو وت ييرتمو والمواب ة لمس ت اريرتم   9  تلييم مرالل  حسا ات الشركةو وتحاليال مكابآت مو واس

 –الشررركة برر  يالائ ررم لم ررام مو وبرر  يك يررلو ات  الن ررر برر  الموال ررات واألوالررام الترر  ت ررم مررم مراللرر  حسررا ات  10

تتلمررا  تمكرريم ملمررؤ اةالارم يو إالارم الشررركة ل ررم مررم االالررت  لمررس الررالباتر  –ُيوالررر   ررا مراللررو حسررا ات الشررركة

 والسلتت وغيرتا مم الونائا وال يانات واةيضاحات التامة ألالام م ام مو واتوا  ما تراه مناس ًا ب  ت ا الشيم 

%( مرم ريؤ مراح الشرركة المرالبو و وت ريرر توايرم مرا لراوا  30لني  احتياال  الشركة الن ام  متس مرا  مرغ )ووم ت  11

 منه ت ه النس ة لمس مساتم  الشركة ب  السنوات المالية الت  ال تح ا الشركة بي ا ير احًا يابية 

يكروم اسرتوالام تر ا االحتيراال  استوالام االحتياال  االت او  لمشركة ب  حاح لرالم تويييره ل رر  ملريمو لمرس يم   12

  ناًم لمس اوترا  مم ملمؤ اةالارم وب  األوله الت  تلوال  الن م لمس الشركة يو المساتميم 

 تكويم احتيااليات يور  لمشركةو  وتم االحتياال  الن ام  واالحتياال  االت او و والتيرم بي ا   13

تماليرة للرامم  الشرركة يو لملاونرة مرا يكروم وائمرًا مرم اوتالا  م الغ مم األر ا  اليابية لمشرركة ةنشرام مقسسرات ال  14

 ت ه المقسساتو وب ًا لما ورال ب  الماالم التاسلة واللشريم  لال المائة مم ن ام الشركات 

%( مرم ييروح الشرركةو سرروام بر  ير  ة واحرالم يم لرالم ير  ات ورتح اننر  لشررر  50المواب رة لمرس  يرم يكنرر مرم )  15

وبرر  حرراح تضررمم  يررم تمرري األيرروح مررا يررالوح ضررمم اوتيايررات اللمليررة اللامررة شرر رًا مررم ترراري  يوح يرر  ة  يررمو 

 غير اللااليةو بيل  الحيوح لمس مواب ة اللملية اللامة غير اللاالية لمس  لي 
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 جمعية المساهمين -

تنل ررال اللمليررة اللامررة اللااليررة لممسرراتميم وب ررًا ل وضررا  وال ررروم المنيررو  لمي ررا برر  ن ررام الشررركات ولوائحرره   ي

                     التن ي ية ون ام الشركة األساس

 ُتل ال اللملية اللامة اللاالية مرم لمس األوح ب  السنة وتح الستة األش ر التالية النت ام السنة المالية لمشركة    

تنل ررال اللمليررة اللامررة يو الوايررة  رراللوم مررم ملمررؤ اةالارم وب ررًا ل وضررا  المنيررو  لمي ررا برر  ن ررام الشررركات   ج

و ويل  لمس ملمؤ اةالارم يم ياللو اللملية اللامة اللااليرة لتلتمرا  إ ا  لوائحه التن ي ية ون ام الشركة األساسو 

مررم ريؤ  لمررس األوررح (5%المرر   لرري مرالررم الحسررا ات يو للنررة المراللررة يو لررالال مررم المسرراتميم تمنررح ممكيررت م )

 ا لررم يررالُل ا ملمررؤ اةالارم وررتح نتنرريم يومررًا مررم المرراحو ويلرروا لمرالررم الحسررا ات اللرروم اللمليررة إلررس االنل رراال إ

 تاري  الم  مرالم الحسا ات 

يل  اةلتم لم مولال انل اال اللملية اللامة ومكانره ولرالوح يلمال را و رح المولرال  لشررم ييرام لمرس األورحو وتنشرر   ال

تررواَّ  برر  المنال ررة الترر  الرراللوم برر  المووررم اةلكترونرر  لمسرروا وبرر  المووررم اةلكترونرر  لمشررركة وبرر  يررحي ة يوميررة 

يكرروم بي ررا مركررا الشررركة الرئيسرر   و اةضررابة إلررس  لرريو يلرروا لمشررركة توليرره الرراللوم النل رراال اللمليررات اللامرررة 

 والواية لمساتمي ا لم الريا وسائح الت نية الحالينة 

( مرم اله بر  ال  ررم )يلوا لمشركة تلاليح لالوح يلماح اللملية اللامة وتح ال ترم ما  ريم نشرر اةلرتم المشرار إلير  ه

( مرم الت ه الماالم ومولال انل اال اللملية اللامةو لمرس يم تلمرم الشرركة لرم  لري وب رًا ل وضرا  الم رررم بر  ال  ررم )

 ت ه الماالم 

يلررر  يم يتررررا  لممسررراتميم ال ريررررة لممشررراركة ال لالررررة والتيرررويت برررر  التمالرررات اللمليررررة اللامرررةو ويلرررروا ل ررررال   و

مسرراتميم واشررتراي المسرراتم برر  مررالاوالت ا والتيررويت لمررس ورارات ررا  واسررالة وسررائح التمالررات اللمليررات اللامررة لم

الت نيرررة الحالينرررةو و لرررري وب رررًا لمضررروا ال واةلرررررامات التن يميرررة اليرررراالرم تن يررر ًا لن رررام الشررررركات الوايرررة  شررررركات 

 المساتمة المالرلة 
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  اللمليرة اللامرةو ومرم  لري اوتيرار يلمح ملمؤ اةالارم لمس تيسير مشراركة يك رر لرالال مرم المسراتميم بر  التمرا  ا

 المكام والووت المتئميم 

لمررس الشررركة التح ررا مررم تسررليح  يانررات المسرراتميم الررراغ يم برر  الحضررور برر  مركررا الشررركة الرئيسرر  و ررح الووررت    

  المحالال النل اال اللملية

 

  جدول أعمال الجمعية العامة -

ح يلمرراح التمررا  اللمليررة اللامررة الموضررولات الترر  يرغرر  إلررالاال لررالو   األورر  برر  االلت ررار لنررالملمررؤ اةالارم  ي رروم  ي

( لمرس األورح مرم يسر م الشرركة إضرابة موضرو  %5المساتموم بر  إالرال راو ويلروا لممسراتميم الر يم يممكروم نسر ة )

 يو يكنر إلس لالوح يلماح اللملية اللامة لنال إلالااله 

لرالوح يلمراح اللمليرة اللامرة بر   نرال مسرت حو  ي روم ملمرؤ اةالارم  رلبراال كرح موضرو  مرم الموضرولات المالرلرة لمرس  

ولررالم اللمررم  رريم الموضررولات الموتم ررة لوتريررًا تحررت  نررال واحررالو ولررالم وضررم األلمرراح والل رروال الترر  يكرروم أللضررام 

الملمؤ ميمحة م اشررم يو غيرر م اشررم بي را ضرمم  نرال واحرال  ل رر  الحيروح لمرس تيرويت المسراتميم لمرس ال نرال 

 ككح 

تترريح لممسرراتميم مررم وررتح المووررم اةلكترونرر  لمشررركة والمووررم اةلكترونرر  لمسرروا لنررال نشررر الرراللوم تمتررام الشررركة  رريم   ج

الحيرروح لمررس الملمومررات المتلم ررة   نرروال لررالوح يلمرراح اللمليررة اللامررةو و وايررة ت ريررر  –النل رراال اللمليررة اللامررة 

و لي لتمكين م مرم اتورا  وررار مرالروؤ  شرين او  ملمؤ اةالارم ومرالم الحسا ات وال وائم المالية وت رير للنة المراللة 

 ولمس الشركة تحاليت تمي الملمومات ب  حاح تلاليح لالوح يلماح اللملية اللامة 

 لم يئة إضابة ما تراه مم موضولات إلس لالوح يلماح اللملية اللامة   ال
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 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 إدارة جمعية المساهمين -

اةالارم يو نائ رره لنررال غيا رره يو مررم ينتررال  ملمررؤ اةالارم يررريؤ التمالررات اللمليررات اللامررة لممسرراتميم رئرريؤ ملمررؤ   ي

 .مم  يم يلضائه ل لي ب  حاح غيا  رئيؤ ملمؤ اةالارم ونائ ه

يمتام رئيؤ لملية المساتميم  لتاحة ال رية لممسراتميم لممشراركة ال لالرة والتيرويت بر  التمالرات اللمليرة اللامرةو   

اللمليات يو استوالام حا التيويتو ويلر  إحراالت م لممرًا  ال والرال وتلن  وضم يك إلرام يقالك إلس إلاوة حضور 

لرامات التيويت  .الت  تحكم لمح تمي االلتمالات واس

لممسرراتميم حررا مناوشررة الموضررولات المالرلررة برر  لررالوح يلمرراح اللمليررة اللامررة وتوليرره األسررئمة  شررين ا إلررس يلضررام   ج

 .األسئمة  ال الر ال ك ال يلّر  ميمحة الشركة لمضررملمؤ اةالارم ومرالم الحسا اتو ويل  اةلا ة لم ت ه 

محضر التما  اللمليرة اللامرةو ويتلريم لمرس الشرركة تاويرال ال يئرة  نسروة منره  تمكم الشركة مساتمي ا االالت  لمس  ال

 .وتح لشرم ييام مم تاري  ل ال االلتما 

شررلار ال يئررة والسروا   ه  نترائ  اللمليررة اللامررة  –التر  تحررالالتا ال يئررةوب ررًا لمضرروا ال  –تمترام الشررركة  رراةلتم لملم رور واس

 بور انت ائ ا 
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 مجلس اإلدارة: الباب الثالث .3

 مجلس اإلدارة   -

 تكوين مجلس اإلدارة 

 يرالس ب  تكويم ملمؤ اةالارم ما يم :

 يتكوم ملمؤ إالارم الشركة مم يحال لشر لضوًا   1

 يم تكوم يغم يته مم األلضام غير التن ي ييم   2

 يم ال ي ح لالال يلضائه المست ميم لم لضويم يو لم نمت يلضام الملمؤو يي ما يكنر    3

 

 عوارض االستقالل -

يم يكرررروم مالكررررًا لمررررا نسرررر ته ومسررررة برررر  المئررررة يو يكنررررر مررررم يسرررر م الشررررركة يو مررررم يسرررر م شررررركة يوررررر  مررررم  -1

 ملمولت ا يو له يمة ورا ة مم مم يممي ت ه النس ة 

الت اريررررررة يممرررررري مررررررا نسرررررر ته ومسررررررة برررررر  المئررررررة يو يكنررررررر مررررررم يسرررررر م يم يكرررررروم ممررررررنًت لشررررررو   ك يرررررر ة  -2

 الشركة يو مم يس م شركة يور  مم ملمولت ا 

يم تكرررررروم لرررررره يررررررمة ورا ررررررة مررررررم يك مررررررم يلضررررررام ملمررررررؤ اةالارم برررررر  الشررررررركة يو برررررر  شررررررركة يوررررررر  مررررررم  -3

 ملمولت ا 

 ملمولت ا  يم تكوم له يمة ورا ة مم يك مم ك ار التن ي ييم ب  الشركة يو ب  شركة يور  مم -4

 يم يكوم لضو ملمؤ إالارم ب  شركة يور  مم ملمولة الشركة المرشح للضوية ملمؤ إالارت ا  -5

يم يلمرررررح يو كرررررام يلمرررررح مو  رررررًا ورررررتح اللررررراميم الماضرررررييم لرررررال  الشرررررركة يو يك الررررررم متلامرررررح مل رررررا يو  -6

شرررررررركة يورررررررر  مرررررررم ملمولت ررررررراو كمراللررررررر  الحسرررررررا ات وك رررررررار المررررررروراليمو يو يم يكررررررروم مالكرررررررًا لحيررررررر  

 سيالرم لال  يك مم تمي األالرام وتح اللاميم الماضييم 

 يم تكوم له ميمحة م اشرم يو غير م اشرم ب  األلماح والل وال الت  تتم لحسا  الشركة  -7
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 يم يت اضس م الغ مالية مم الشركة لتوم لمس مكابيم لضوية ملمؤ اةالارم يو يك مم للانه  -8

يم يتلررررررر برررررر  يحررررررال برررررررو  النشرررررراال الرررررر ك تااولرررررره  يم يشررررررتري برررررر  لمررررررح مررررررم شررررررينه منابسررررررة الشررررررركةو يو -9

 الشركة 

 

 مسؤولية مجلس اإلدارة -

يمنررح ملمررؤ اةالارم لميررم المسرراتميمو ولميرره  رر ح وال رر  اللنايررة والرروالم برر  إالارم الشررركة وكررح مررا مررم شررينه   ي

 .يوم ميالح ا وتنميت ا وتل يم ويمت ا

م بررو  للانررًا يو ل ررات يو يبررراال برر  ممارسررة ت ررم لمررس لرراتا ملمررؤ إالارم الشررركة المسررقولية لررم يلمال ررا     واس

  ل  اوتيايات او وب  لميم األحواح ال يلوا لملمؤ اةالارم إيالار ت وي  لام يو غير محالال المالم 

 

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة   -

م رام ملمرؤ لملمؤ اةالارم يوسرم اليرتحيات بر  إالارم الشرركة وتوليره المال را  مرا يح را يغراضر او ويرالوح ضرمم 

 اةالارم واوتياياته ما يم :

وضررم الوالررال والسياسررات واالسررتراتيليات واألتررالام الرئيسررة لمشررركة واةشرررام لمررس تن يرر تا ومراللت ررا  شرركح   1

 الوركو والتيكال مم توابر الموارال ال شرية والمالية التامة لتح ي  او ومم  لي:

لرررامات إالارم الموررراالر ومراللت رررا وضررم االسرررتراتيلية الشرراممة لمشرررركة ووالررال اللمرررح الرئيسرر  ي ة وسياسرررات واس

 وتولي  ا 

  ةالشرك شقوم لتس يح لممية اتوا  ال رار ب مراللة ن ام الحوكمة ووضم ترتي ات لحوكمة بلالة    

ورار المياانيات الت اليرية  ينوال ا   ج  تحاليال ال يكح الريسمال  األمنح لمشركة واستراتيليت ا ويتالاب ا المالية واس

 مس الن  ات الريسمالية الرئيسة لمشركةو وتممي األيوح والتيرم   ا اةشرام ل  ال
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 وضم يتالام األالام ومراو ة التن ي  واألالام الشامح ب  الشركة   ه

 المراللة الالورية لم ياكح التن يمية والو ي ية ب  الشركة والتماالتا     و

 ركة ووالال ا الرئيسة التح ا مم توابر الموارال ال شرية والمالية التامة لتح يا يتالام الش  ا

 

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

وضررم سياسررة مكتو ررة لملاللررة حرراالت تلررار  الميررالح ال لميررة والمحتممررة لكررح مررم يلضررام ملمررؤ اةالارم   ي

سررامم  التيررم النررات  واةالارم التن ي يرة والمسرراتميمو ويشرمح  لرري إسرامم اسررتوالام ييروح الشررركة ومراب  راو واس

 لم التلامتت مم األشوا   وك اللتوة 

 التيكال مم ستمة األن مة المالية والمحاس يةو  ما ب   لي األن مة  ات اليمة  للالاال الت ارير المالية    

الارم الموررراالرو و لرري مرررم وررتح وضررم تيرررور لررام لرررم   ج التيكررال مررم تال يرررا ين مررة روا يرررة مناسرر ة ل يرراؤ واس

 ه الشركة والرح ا  ش ابية مم ييحا  الميالح واألالرام  ات اليمة  الشركة المواالر الت  وال توال

 المراللة السنوية ل المية إلرامات الروا ة الالاومية ب  الشركة   ال

لرامات واضحة ومحالالم لملضوية ب  ملمؤ اةالارم ووضل ا موضم التن ي   لرال إوررار   3 وضم سياسات وملايير واس

 اللملية اللامة ل ا 

 كتو ة تن م اللتوة مم ييحا  الميالح  وضم سياسة م  4

وضرررم السياسرررات واةلررررامات التررر  تضرررمم ت يرررال الشرررركة  األن مرررة والمررروائح والتاام رررا  اةبيرررا  لرررم الملمومرررات   5

 اللوترية لممساتميم وييحا  الميالحو والتح ا مم ت يال اةالارم التن ي ية   ا 

 ةو ولتوات ا المالية واالئتمانية مم ال ير شركةو وتالب ات ا الن اليإالارم مالية الاةشرام لمس   6

 االوترا  لململية اللامة غير اللاالية  ما يراه حياح ما يم :  7

 اياالم ريؤ ماح الشركة يو تو يضه  -ي

 يو ت رير استمرارتا   حح الشركة و ح األلح المليم ب  ن ام الشركة األساس - 
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 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 االوترا  لململية اللامة اللاالية  ما يراه حياح ما يم :  8

استوالام االحتياال  االت او  لمشركة ب  حاح تكوينه مم و ح اللملية اللامرة غيرر اللااليرة ولرالم تويييره  .أ
 ل ر  مليم 

 تكويم احتيااليات يو موييات مالية إضابية لمشركة  .ب
 الري ة توايم ير ا  الشركة اليابية  .ج

 إلالاال ال وائم المالية األولية والسنوية لمشركة والتماالتا و ح نشرتا   9

 إلالاال ت رير ملمؤ اةالارم والتمااله و ح نشره   10

ضرررمام الورررة وسرررتمة ال يانرررات والملمومرررات الوالررر  اةبيرررا  لن رررا و لررري وبرررا سياسرررات ون رررم لمرررح اةبيرررا    11

 والش ابية الملموح   ا 

إرسام ونوات اتياح بلالة تتيح لممساتميم االالت   شكح مسرتمر والورك لمرس يولره األنشرالة الموتم رة لمشرركة    12

 ك تالورات لوترية وي

تشررركيح للرررام متوييرررة من ن رررة لنررره   ررررارات يحرررالَّال بي رررا مرررالم الملنرررة ويرررتحيات ا ومسرررقوليات او وكي يرررة روا رررة   13

الملمررؤ لمي رراو لمررس يم يتضررمم ورررار التشرركيح تسررمية األلضررام وتحاليررال م ررام م وح رروو م ووال ررات مو مررم ت يرريم 

 يالام ويلماح ت ه الملام ويلضائ ا 

لمكابرررآت التررر  تمرررنح لملرررامميم بررر  الشرررركةو منرررح المكابرررآت النا ترررةو والمكابرررآت المرت الرررة  ررراألالامو تحاليرررال ينررروا  ا  14

والمكابررآت برر  شرركح يسرر مو  مررا ال يتلررار  مررم الضرروا ال واةلرررامات التن يميررة اليرراالرم تن يرر ًا لن ررام الشررركات 

 الواية  شركات المساتمة المالرلة 

   الشركة وضم ال يم والملايير الت  تحكم اللمح ب  15

 توإليع االختصاصات والمهام -

اةالارم واةالارم التن ي يرة  مرا يت را مرم  يتضمم ال يكح التن يم  لمشركة تحاليال االوتيايات وتوايم الم ام  يم ملمرؤ

ورررارات الشررركة ويح ررا التررواام برر  اليررتحيات والسررمالات  يبضررح ممارسررات حوكمررة الشررركات ويحّسررم ك ررامم اتوررا 

 :س يح  لي اةالارم ب  ملمؤ ين ماو وي وم 
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إلتمرررراال السياسررررات الالاوميررررة المتلم ررررة  لمررررح الشررررركة وتالويرترررراو  مررررا برررر   لرررري تحاليررررال الم ررررام واالوتيايررررات   1

 .والمسقوليات الموكمة إلس المستويات التن يمية الموتم ة

ضرررررح تمررررري إلتمرررراال سياسرررررة مكتو ررررة وت يررررريمية  تحاليررررال اليرررررتحيات الم وضرررررة إلررررس اةالارم التن ي يرررررة ولررررالوح يو   2

اليررتحياتو والري ررة التن يرر  ومررالم الت رروي و ولملمررؤ اةالارم يم يالمرر  مررم اةالارم التن ي يررة ربررم ت ررارير الوريررة 

 . شيم ممارسات ا لميتحيات الم وضة

 .تحاليال الموضولات الت  يحت   الملمؤ  يتحية ال ت بي ا  3

 

 اإلشراف على اإلدارة التنفيذية  -

يتولس ملمؤ اةالارم تشكيح اةالارم التن ي ية لمشركةو وتن يم كي يرة لمم راو والروا رة واةشررام لمي راو والتح را مرم يالائ را 

 :الم ام الموكولة إلي او وي وم ب  س يح  لي

 .وضم السياسات اةالارية والمالية التامة  1

 .هالتح ا مم يم اةالارم التن ي ية تلمح وبا السياسات الملتمالم من  2

 .وتليينهو واةشرام لمس يلماله مالير اللام لمشركةإوتيار ال  3

  تلييم مالير إالارم المراللة الالاومية ولاله وتحاليال مكابآته  4

ل ررال التمالررات الوريررة مررم اةالارم التن ي يررة ل حررت ملريررات اللمررح ومررا يلتريرره مررم ملووررات ومشرراكحو واسررتلرا    5

 .ومناوشة الملمومات الم مة  شيم نشاال الشركة

 .وضم ملايير يالام ل الارم التن ي ية تنسلم مم يتالام الشركة واستراتيليت ا  6

 .مراللة يالام اةالارم التن ي ية وت ويمه  7

 .وضم والال التلاو  لمس إالارم الشركة  8
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 اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها -

الم رررررم لملمرررؤ اةالارم  مولررر  يحكرررام ن رررام الشرررركات ولوائحررره التن ي يرررةو تورررت  اةالارم  االوتيايررراتمرررم مرالرررام 

التن ي يرررة  تن يررر  الوالرررال والسياسرررات واالسرررتراتيليات واألترررالام الرئيسرررية لمشرررركة  مرررا يح رررا يغراضررر ا  ويرررالوح ضرررمم 

 :اوتيايات اةالارم التن ي ية وم ام ا ما يم 

 .لمشركة الم رم مم ملمؤ اةالارم تن ي  السياسات واألن مة الالاومية  1

االسرررتراتيلية الشررراممة لمشرررركة ووالررال اللمرررح الرئيسرررية والمرحميرررة وسياسررات وآليرررات االسرررتنمارو والتمويرررحو  اوترررا   2

الارم المواالرو ووالال إالارم ال روم اةالارية الالارئة وتن ي تا  .واس

 .الماليةال يكح الريسمال  األمنح لمشركة واستراتيليات ا ويتالاب ا  اوترا   3

 .الن  ات الريسمالية الرئيسية لمشركة وتممي األيوح والتيرم بي ا اوترا   4

 .ال ياكح التن يمية والو ي ية لمشركة وربل ا إلس ملمؤ اةالارم لمن ر ب  التماالتا اوترا   5

 :تن ي  ين مة وضوا ال الروا ة الالاومية واةشرام اللام لمي او وتشمح  6

 .تن ي  سياسة تلار  الميالح  ي

 .تال يا األن مة المالية والمحاس ية  شكح سميمو  ما ب   لي األن مة  ات اليمة  للالاال الت ارير المالية   

الارم المواالر  و لي  وضرم تيرور لرام لرم الموراالر التر  ورال توالره   ج تال يا ين مة روا ية مناس ة ل ياؤ واس

نشررام  يئررة مممرررة  ن ابررة الحررال مررم الموررراالر لمررس مسررتو  الشررركةو و  الرح رررا  شرر ابية مررم ملمرررؤ الشررركة واس

 .اةالارم وغيره مم ييحا  الميالح

 .تن ي  ووالال الحوكمة الواية  الشركة   لالية واوترا  تلاليم ا لنال الحالة  7

تن ير  السياسرات واةلرررامات التر  تضررمم ت يرال الشررركة  األن مرة والمرروائح والتاام را  اةبيررا  لرم الملمومررات   8

  اللوترية لممساتميم وييحا  الميالح

 :تاويال ملمؤ اةالارم  الملمومات التامة لممارسة اوتياياته وت اليم تويياته حياح ما يم   9

 .اياالم ريؤ ماح الشركة يو تو يضه (ي)
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 .يو ت رير استمرارتا  حح الشركة و ح األلح المحالال ب  ن ام ا األساس ( )

 .استوالام االحتياال  االت او  لمشركة (ج)

 .تكويم احتيااليات إضابية لمشركة (ال)

 .توايم ير ا  الشركة اليابيةالري ة  (ه)

اوترررا  سياسررة وينرروا  المكابررآت الترر  تمررنح لملررامميمو منررح المكابررآت النا تررةو والمكابررآت المرت الررة  رراألالامو    10

 .والمكابآت ب  شكح يس م

إلالاال الت ارير الالورية الماليرة وغيرر الماليرة  شريم الت رالم المحررا بر  نشراال الشرركة بر  ضروم والرال ويترالام   11

 .ستراتيليةو ولر  تمي الت ارير لمس ملمؤ اةالارمالشركة اال

إالارم اللمح اليوم  لمشركة وتسيير ينشالت او بضرًت لرم إالارم موارالترا  الشركح األمنرح و مرا يت را مرم يترالام   12

 .الشركة واستراتيليت ا

 .المشاركة ال لالة ب   نام ن ابة ال يم األوتوية وتنميت ا الاوح الشركة  13

الارم المورراالرو والتح ررا مررم بلاليررة تمرري الررن م وك ايت رراو والحررر  لمررس االلترراام تن يرر  ن ررم الروا ررة ا  14 لالاوميررة واس

 . مستو  المواالر الملتمال مم ملمؤ اةالارم

اوتررررا  السياسرررات الالاوميرررة المتلم رررة  لمرررح الشرررركة وتالويرتررراو  مرررا بررر   لررري تحاليرررال الم رررام واالوتيايرررات    15

 .ية الموتم ةوالمسقوليات الموكمة إلس المستويات التن يم

 .اوترا  سياسة واضحة لت وي  األلماح إلي ا والري ة تن ي تا  16

لرررامات اتوررا  ال رررار ومررالم الت رروي و لمررس يم تربررم إلررس ملمررؤ   17 اوترررا  اليررتحيات الترر  ت ررو  إلي رراو واس

 اةالارم ت ارير الورية لم ممارسات ا لتمي اليتحيات 
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 اإلدارة التنفيذية -

 :المالير اللام

اةالارِم المرراليرا اللررام  نرراًم لمررس تويررية الرررئيؤ يو اللضررو المنتررال و وي ررر الملمررؤ شررروال والمترره وي رريم يلرريم ملمررُؤ -

 يالامه 

يرتم تليريم المرالير اللرام مررم و رح الملمرؤ  نراًم لمررس والراتره وو راتره التر  تقتمره لتررول  تر ا المنير  ال رامو ويلرر  يم -

التيتيرح األكرااليم  المناسر  مرم و ررم سرا  ة بر  منير   يكوم مرقتًت لمميرًا ل ر ا المنير و مرم ورتح الحيروح لمرس

 وياالك ب  شركات مساتمة  

الشررركة اليوميررة,  يلمرراح إالارمالمسررقولية الرئيسررية برر   يتررولس اةالارم التن ي يررة لمشررركة المررالير اللررامو وت ررم لمررس لات رره-

حيرة  وتح يرا الموالالرة الم يلاتح يا وتالسنوية  األر ا الشركة وتح يا  يالاملم  اةالارم ملمؤ يمام والً ئمسويكوم 

وتررو  الملمررؤوالشررركة و رريم اةالارم التن ي يررة  المررالير اللررام حم ررة الويررح  رريم  ويكررومالشررركة برر  السرروا المسررت البة, 

وترررو  يلمال ررراوالمواضررريم التررر  ت رررم  مرررسول والشرررركة يالام لمرررس يرررورم مناسررر ة  الملمرررؤالرررت  إمسرررئوح لرررم ضرررمام 

مررم وررتح  و  ررالم ايرراالم ح رروا المسرراتميم لمررس المررال  الالويررح ولررم ويرراالم ال ريررا التن يرر ك لمشررركة ييضرراً وح ق المسرر

 اللمح الم ررم   استراتيليات اةشرام لمس تالوير وتال يا  اضالتله الم اشر

 

 -ص مسئوليات المدير العام فك التالك :لختت-

  اللامة لمساتم  الشركة واللملية اةالارم ملمؤتن ي  ورارات   1

 وتنمية ير اح ا  ولتالوير الشركة وييرم والويمة األمال االستراتيليةتال يا الوالال   2

الارم والسمالات الرسميةالتلامح مم و  ال ير يمامتمنيح الشركة   3   الل اتلتوات الشركة مم ت ه  واس

 سميمة لملمح  إالارموياالم وتح يا بريا اللمح التن ي ك لمشركة لضمام   4

 لتن ي ية ا اةالارمبريا  ينشالةتنسيا   5
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و لم يررام  رر لي آوررر توويررح شررو   يوسرروام  ن سرره اةلررتم  يل ررامومنررالو    اللم ررور إلررسن ررح وتويرريح الملمومررات   6

  ما ال يتلار  مم السياسة اللامة ل بيا  

  لمشركة والتلاريةالبم وتالوير الن م التش يمية   7

 استراتيليات ا وح ا الشركة لتح يا  إيلا يةت اليم رق  وم ترحات   8

  اح نو وربم ال الرات الت نية لمشركة ب  موتمم ال مراللة  9

  ب  س يح اللم نشاال لمح الشركة اةالاريةالوسائح الت نية والتال ي ات  حاست ت  10

الترر   االسررتراتيليةلمررس ال ضررايا  واالتل ررم وواللضررو المنتررال  ملمررؤرئرريؤ ال المحاب ررة لمررس التوايررح الونيررا مررم  11

   ت م الشركة

 اةالارم  ولملمؤالتن ي ية  ل الارمالشركة  استراتيليةن ح يورم واضحة لم   12

  وياالم نمو وتالور الشركة لمضال ة لائالات المساتميم  13

 الشركة  يالامك امم  لاياالم  تلايا ن ابة لمح بالمة م نية لمس التح يا  14

يلررراال ومنسرررو   الشرررركة الترررا ليم لررره إالارم  15 سررر ة وت ررراليم ووياالتررره  يرررورم منا وومتماسررري منسرررلمبريرررا لمرررح تن يررر ك  واس

 التام له  التوليه

 التن ي ية  ل الارممنت مة  التمالاتل ال وترقؤ   16

 التوليرهنشراال الشرركة  يرورم مناسر ة وت راليم  ةالارميتمترم  ال رالرات المالمو رة  إالاركاست الا  والمحاب ة لمس بريرا   17

 التام له 

لضرمام تح يرا  والتيرحيحية المالمو رة  راةلراماتوال يرام  و يرورم مسرتمرم اةالارات للميرمالمست الم  األالاممراو ة   18

  ةالموضول األتالام

ت رررروي  و  وال ررررو  ال شررررريةاللرررروالم و سرررريما بيمررررا يتلمررررا  ضرررر ال ال ووضررررم الررررن م الك يمررررة  تح يررررا سياسررررات الشررررركة  19

  اليتحيات والشقوم المالية

   لتماال  يانات المياانيات السنويةاو  مراللة  20
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 مالية الريسوالتماال االستنمارات  مراللة  21

 ملضو المنتال  لو ح لرض ا  ووالتماال الت ارير المالية الش رية ور م السنوية والسنوية مراللة  22

 واللضو المنتال   اةالارملمشركة  التنسيا مم  لمست  ميةا االستراتيلية تنسيا وتالوير والال اللمح  23

 الملتمالم  االستراتيليةالوالال  وتح يا النالحالتح ا مم التال يا   24

 الشركة الموتم ة  يوسامالتح ا مم تسوية الوتبات المتلم ة  اللمح وتناا  االوتيايات  يم   25

 والل ررراتا التنميرررة اليرررنالية السرررلوالك والرررواارات الو ويرررن التلاريرررةالمحاب رررة لمرررس لتورررات سرررميمة مرررم ال نررروي   26

  األساسييم لمتمالينالية والمقسسات الحكومية والموراليم وال

 ة لمشركة ملح ا  لمس اليورم اللاالمشركة و  التلاريةلحماية اللتمات  ووالترتي ات المناس ة  اةلراماتال يام   27

 األسرررر موتررررالاوح و الحكوميررررة  توال يئررررا والمتالم ررررات الن اميررررة ل يئررررة السرررروا الماليررررة والررررواارات اسررررتي امالتيكررررال مررررم   28

 والتروي   نشر الت ارير المالية 

 لمؤ اةالارم بيما يم :تتمو  مسئوليات المالير اللام تلاه م-

والمشاركة ب  المالاوالت الوم يم يكوم له حرا  و ي ته لضو غير رسم  اةالارم ملمؤ التمالاتالمشاركة ب  كابة   1

  الملمؤالتيويت لمس ورارات 

الشرركة وغيرر   ريالام مرا بر   لري ال يانرات المتلم رة  و كابرة الملمومرات المتلم رة  شرئوم الشرركةالملمؤ مم تاويال  التيكال  2

 التامة  الملمومات لي مم 

 ال رارات المتئمة وال ا مة لمتن ي   إيالارالتن ي ية ب   والملنة الملمؤلمس المالير اللام مسالالم   3

 

 :لمس النحو التال  اةالارية تكوم الت لية-

 بي ا منل الًا  الملمؤيكوم  ب  الحاالت الت  الاللضو المنتال   وتلاه اةالارمو ملمؤ تلاهاللام مسئوح  المالير  1

ا  كابررة المسررائح مررواس تغ المنتررال و واللضررو  الملمررؤمررم رئرريؤ  التنسرريا  يررورم م اشرررم مررم كررح     لمررس المرراليرلرري  2

  ولها ب  الشركة لمس يكمح مم ام  يالاما مم ملتمكين  اللوتريةوالتالورات 
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نره يتحمرح ييضرًا المسرئوليات اةضرابية لب الشويريةو  ي ته اةالارم ملمؤب  حالة حيوح المالير اللام لمس لضوية   3

 المالير اللام  تهكما ت   ي  اةالاريةمم استمرار ت ليته  و   ه الي ة الملمؤالم ررم لمس لضو 

 تكوم لممالير اللام يية مسئوليات إضابية يور  ي ررتا ملمؤ اةالارم  -

 مدير عام اإلدارة المالية وأنظمة المعلومات: -

لمالية وين مة الملمومات تو الرئيؤ التن ير ك لر الارم الماليرة وين مرة الملمومراتو ويرتم التمراال تليريم مالير لام اةالارم ا  4

ولرراح وتحاليررال شررروال والمررة مررالير لررام اةالارم الماليررة وين مررة الملمومررات مررم و ررح اللضررو المنتررال   نررام لمررس تويررية 

 المالير اللام 

 

 الت لية اةالارية: -

اليررة وين مررة الملمومررات م اشرررم المررالير اللررامو ويكرروم مسررئواًل يمامرره لررم يالائرره ويالام اةالارم يت ررم مررالير لررام اةالارم الم   5

الماليررةو ويكرروم مررالير لررام اةالارم الماليررة مسررئواًل يمررام للنررة المراللررةو ويلرر  لميرره تاويررال الملنررة  الملمومررات وال يانررات 

 لمشركة المالمو ة ألالام م ام ا واالستمرار ب  مراو ة الشئوم المالية 

 

 المقتتت: -

 ويشترال لتو يم مالير لام اةالارم المالية توبر المقتتت التالية:

يم يكرروم وررري  لاملررة ملترررم   ررا يو مررا يلاالل ررا ولرره لمررس األوررح و رررم لشررر سررنوات برر  ملرراح الشررئوم   1

 المالية يو ب  يك شركة لامة يو ني يو مقسسة مالية ملت رم 
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 المالية وأنظمة المعلومات: مسئوليات مدير عام اإلدارة -
 وتحميم ا مسالالم المالير اللام ب  كح ما يتلما  ال يانات والملمومات المالية   1
لرررامات المراو ررة الالاوميررة لضررمام سررتمة وبلاليررة لمميررات الشررركة التلاريررة والماليررة والح ررا    2 تيسرريؤ وتال يررا ين مررة واس

 مولوالات ا لمس 
 إليه لنال توليه الاللوم و - نام لمس الم  الملام- وللنة المراللةالمشاركة ب  التمالات ملمؤ اةالارم   3
 لمشركة اةشرام لمس إلالاال ال وائم المالية ال  ًا لم والال الن امية المت لة و ما ال يتلار  مم الن ام األساس    4
ة لممتالم ررات واألحكررام والتيكررال مررم لررالم موال ررة الت ررارير الماليرر ومراو ررة لمميررات الشررركة والشررركات والوحررالات التا لررة ل ررا  5

 السلوالية ولمس نحو وا  الموائح الياالرم مم تيئة السوا المالية  الن اميةو
 الامة تحميتت  تاويال الملمؤ وللانه ال رلية  يية ملمومات يو  يانات يو  6
الموتية ب  الشركة التيكال مم توبر كابة الملمومات يو ال يانات المالية والمحاس ية التامة وت اليم ا ل ل ام اةالارية   7

 الالم  لنال 
إلالاال الالراسات والتحميتت التامة لم إالارم الشركة واس تغ مالير لام الشركة و  ية يلضام اةالارم  كح ما ي م ب    8

 الشيم ت ا 
 اللام المشاركة ب  التمالات ملمؤ اةالارم حس  المت م يو وب ًا لتولي ات المالير   9

تمنيح الشركة لال  الالوائر الحكومية والمقسسات المالية وغيرتا بيما يتلما  اوتياي م  الم  مم رئيؤ الملمؤ يو   10
 اللام اللضو المنتال  يو المالير 

الئحة االتياح اللماتيرك  ال  ًا ألحكام الم  مم يك شو  مووح  والتيريح  اسم الشركة ب  يك مواضيم محالالم  11
 لمشركة 

 اوتيايه المشاركة ب  التمالات اللمليات اللامة لممساتميم واةلا ة لمس األسئمة ب  حالوال   12
   الشركة وغيرتا مم الوالال المالية المتلم ة  واةشرام لمس إلالاال وترتي  المواانة الت اليرية  13
 له لة التوويم لمس الشيكات وغيرتا مم مستنالات اليرم المالية لال  ال نوي ال  ا لميتحيات الموو   14
  اليمامة يسمنت ب  المال  ة واألوتو  الم ن  السموي  ملايير الت يال  15
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 اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة -

 صالحيات مجلس اإلدارة -

مرالرررررررام االوتيايرررررررات الم رررررررررم لململيرررررررة اللامرررررررةو يكررررررروم لملمرررررررؤ اةالارم يوسرررررررم السرررررررمالات بررررررر  إالارم الشرررررررركة  -1
بررررر  حرررررالوال -لمشرررررركة  مرررررا يح رررررا يغراضررررر او ويكررررروم لمملمرررررؤ ييضرررررًا وتيرررررريم يمورترررررا ورسرررررم السياسرررررة اللامرررررة 

 يم ي و  واحالًا يو يكنر مم يلضائه يو مم ال ير ب  م اشرم لمح يو يلماح ملينة  -اوتيايه
يلررررروا لملمرررررؤ اةالارم شررررررام األيررررروح يو مرررررا تحتالررررره الشرررررركة ويم تل رررررال ال ررررررو  وغيرررررر  لررررري مرررررم التسررررر يتت  -2

مت رررررراو و لرررررري مررررررم يررررررنااليا ومقسسررررررات التمويررررررح الحكرررررروم  وال نرررررروي التلاريررررررة االئتمانيررررررة يًيررررررا كانررررررت مررررررالت ا ووي
وشررررررركات االئتمررررررام يو يك ل ررررررة يوررررررر  يو  يررررررم ييرررررروح الشررررررركة يو رتن ررررررا يو برررررري الرررررررتم يو إبراغ ررررررا وت رررررراليم 
السرررررررنالات ألمرررررررر ويك ضرررررررمانات الامرررررررة ويك مسرررررررتنالات توررررررر  ال ررررررررو  والتسررررررر يتتو يو  يرررررررم محرررررررح الشرررررررركة 

مرررررالين  الشرررررركة مرررررم التاامرررررات مو ويمرررررنم م رئررررريؤ الملمرررررؤ يو نائ رررررهو وألحرررررالتما رام  مرررررة التلرررررارك يو رتنرررررهو يو إ ررررر
 الحا ب  ت وي  مم يرونه مناس ًا 

يلررررررروا لملمرررررررؤ اةالارم إوررررررررار ت ررررررراليم الررررررراللم المرررررررال  والضرررررررمانات وال ررررررررو  لمشرررررررركات التررررررر  تممك رررررررا الشرررررررركة  -3
ترررر ه الشررررركات  ويمررررنم م رئرررريؤ   الكامررررح يو تشرررراري برررر  ريؤ مال ررررا مررررم شررررركات يوررررر  وضررررمام اليرررروم يك مررررم

 الملمؤ يو نائ هو وألحالتما الحا ب  ت وي  مم يرونه مناس ًا 
 

 اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومهامه

الوم إورررتح  اوتيايرررات ملمرررؤ اةالارمو يترررولس رئررريؤ ملمرررؤ اةالارم ويررراالم الملمرررؤ واةشررررام لمرررس سرررير لممررره ويالام 

 واوتيايات رئيؤ ملمؤ اةالارم  ي ة واية ما يم :اوتياياته   لاليةو ويالوح ب  م ام 

ضرررمام حيررروح يلضرررام ملمرررؤ اةالارم بررر  الوورررت المناسررر  لمرررس الملمومرررات الكاممرررة والواضرررحة واليرررحيحة وغيرررر   1

 .المضممة

 .التح ا مم ويام ملمؤ اةالارم  مناوشة لميم المسائح األساسية  شكح بلاح وب  الووت المناس   2

يو نائ رره الشررركة يمررام ال ضررام وتيئررات التحكرريم وال يرررو ولرررئيؤ الملمررؤ   رررار مكتررو  يم يمنررح رئرريؤ ملمررؤ اةالارم   3

 ي و   ل  يتحياته إلس غيره مم يلضام الملمؤ يو مم ال ير ب  م اشرم لمح يو يلماح محالالم 

 .تشليم يلضام ملمؤ اةالارم لمس ممارسة م ام م   لالية و ما يح ا ميمحة الشركة  4

يياح آرائ م إلس ملمؤ اةالارمضمام ولوال ونوات   5  .لمتوايح ال لم  مم المساتميم واس
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تشليم اللتوات ال نامم والمشاركة ال لالة  يم كح مم ملمؤ اةالارم واةالارم التن ي ية و ريم األلضرام التن ير ييم وغيرر   6

يلاال ن ابة تشلم لمس الن ال ال نام  .التن ي ييم والمست ميمو واس

ملمؤ اةالارم مم األو   ليم االلت ار يك مسيلة يالرح ا يحال يلضام ملمؤ اةالارم  إلالاال لالوح يلماح التمالات  7

 يو ينيرتا مرالم الحسا اتو والتشاور مم يلضام الملمؤ والرئيؤ التن ي ك لنال إلالاال لالوح يلماح الملمؤ 

 .شركةل ال ل امات  ي ة الورية مم يلضام ملمؤ اةالارم غير التن ي ييم الوم حضور يك تن ي ك ب  ال  8

إ تغ اللملية اللامة اللاالية لنال انل االتا  األلماح والل وال الت  يكوم ألحال يلضام ملمؤ اةالارم ميمحة م اشرم   9

يو غير م اشرم بي او لمس يم يتضمم ت ا اة تغ الملمومات الت  والم ا اللضو إلس ملمؤ اةالارم ويم يرابا ت ا 

 .الوارل الت ميغ ت رير وا  مم مرالم حسا ات الشركة 

 لمس األور و لضوية الملام ب  مشاركته وتلوا المراللةو للنة ب  لضواً  اةالارم ملمؤ رئيؤ يكوم يم يلوا ال  10

 .التئحة ت ه لمي ا نيت الت  الملام ب  الرئيؤ مني  يش ح ال يم

  يورم تضمم لمشركةو اللامة واألنشالة الشقوم إالارم لمس اللام اةشرام لمس واالراً  يكوم يم الرئيؤ م مة ت تض   11

 الملمؤ ب  رئيؤ تتوبر يم ويل  المساتميم تلاه اللتااماته مالركاً  وتللمه الشركة شقوم ب  الملمؤ تحكم

الارم يلضام   ية واحترام ن ة واكتسا  الورهو يالام مم لتمكينه المتئمة ال ياالية الي ات  الشركة الملمؤ واس

 .لامة  يورم والمساتميم

 ويتح را. الشرركة واسرتراتيلية رقيرة رسرم بر  الملمرؤ ورتح مرم لمشرركة ك ائال رئيسياً  الوراً  اةالارم ملمؤ رئيؤ يمل   12

 :اآلت  وتح مم  لي

 .واضحة رقية تكويم -1
 .الشركة استراتيلية لتالوير الملمؤ توليه -2
  ليرالمالمسرت  مية  والوالرال السرنويةو انيرة ا المر   لري ب   ما اللمحو والال والتماال ت ييم ب  الملمؤ توليه -3

 . الومسية الوالة منح المال و
 . المرسومة االستراتيلية مم وانلااات ا الشركة ينشالة تناغم مم التيكال -4
 . الشركة ةالارم اللام المالير لال  التامة والك امم رت ا وال ال المقتتت توبر مم التيكال -5
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 بعد انتهاء خدماته رئيسًا لمجلس اإلدارة المدير العامتعيين  -

 .رئيسًا لملمؤ إالارم الشركة وتح السنة األولس مم انت ام والماته المالير اللامال يلوا تلييم 

 رئيس مجلس اإلدارة ومهامهنائب اختصاصات 

نائ  رئيؤ ملمؤ اةالارم ينو  لرم رئريؤ ملمرؤ اةالارم بر  حراح غيا رهو إضرابة إلرس اليرتحيات الممنوحرة لره بر  

 الن ام األساس  لمشركة 

 

 اختصاصات العضو المنتدب ومهامه:

يقالك اللضو المنتال  الورًا رئيسيًا ب  مسالالم رئيؤ ملمؤ إالارم الشرركة والنيا رة لنرهو وبر  اللرم لتورات الشرركة مرم 

 الل ات الحكومية والشركام التلارييم والمحاب ة لمي ا 

 

 يلك:تتلخص المسئوليات األصلية للعضو المنتدب )حسب تفويض المجلس( فيما -

 اللمح لمس تلايا اليورم اللامة لمشركة لال  اللمتم والمساتميم والمستنمريم وغيرتم  -1

اةشرررررام لمررررس اةلرررررامات التن يميررررة المتلم ررررة  شررررقوم يلضررررام ملمررررؤ اةالارم ومسررررقوليات م وتمنرررريم م وتلييررررن م  -2

 واست االت م واستح اوات مو وغيرتا  

ح الشركة لنال الضرورم مم األالرام األورر و ولرال  السرمالات ال ضرائية والميرالح ي وم من رالًا يو مم الرئيؤ  تمني -3

الحكوميررة والل رررات اللالليرررة والمحررراكم  ينوال رررا وللرررام تسررروية الناالرررات وملرررالؤ التحكررريم والح ررروا المالنيرررة والشررررالةو 

 وال رم التلاريةو والينالية ولميم الشركات والمقسسات  

 ة لملم ور ولممنم  يل ام اةلتم  ما يت ا مم السياسة اللامة ل بيا   الشركة ي وم  لش ار ملمومات الشرك -4

 التوويم لمس الل وال والملامتت  النيا ة لم الشركة  -5

وامة الوكتم والمحاميم ولال م  -6  إيالار التوكيتت وتلييم واس
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 والمرابلة والمالابلة لم الشركةو واالستئنام واس رام التسويات واليمح والتحكيم  ماةاللا-7

 و وح يو رب  األحكام ال ضائية نيا ة لم الشركة  -8

التوويم لمس وتن ي  االت اويات والش االات والسنالات ول روال تيسريؤ الشرركات التر  تشراري بي را الشرركةو وتلراليح تر ه -9

ت التسررروية والل رروال وسرررنالات الممكيرررة واةلتنررات يمرررام ال يئرررات المالنيررة والل رررات الحكوميرررة الل رروال والتوويرررم لمررس وررررارا

األوررر و وات اويررات ال رررو  مررم مقسسررات التمويررح الحكوميررة وال نرروي التلاريررة والمقسسررات الماليررة واس رررام الضررمانات 

ن ام منح ت ه التلاوالاتو و لي  ت وي  مم الملمؤ   والرتونات ول وال اةيلار واس

 المحاب ة لمس ح وا الشركة والوبام  االلتاامات نيا ة لن ا -10

إيررررالار اليرررركويو والشرررريكات والسررررنالات ال ا مررررة لمتررررالاوحو والتلاوررررال مررررم المسررررتوالميم واللررررامميم وتحاليررررال رواترررر  م -11

لالام تيراريح ا ل ائ او والم  التيشيرات لممستوالميم واللمالة ال االمة مم وارج ال تالو واس ةوامرة وتيشريرات ومكابآت م واس

ن ام التلاوالات مل م    اللمح واس

ت وي  كح يو  لر  تر ه اليرتحيات ألك شرو  يو يشروا  آورريم للمرح يو إن را  يك إلررام مر كور يلرتهو -12

ل ام منح ت ه الت ويضات كميًا يو لائيًا   واس

ا ررة لررم الشررركة  ت رروي  مررم التوويررم لمررس ل رروال التيسرريؤ الترر  تشرراري بي ررا الشررركةو وتلرراليتت ا وممح ات رراو ني-13

 ملمؤ اةالارم 

 مراو ة توابا وانسلام ين مة وينشالة الشركة مم ال وانيم السارية -14

 تمنيح الشركة كمالير م و  ب  السلح التلارك -15

 

 كالتالك: فك حالة النيابة عن الرئيستكون مسئوليات العضو المنتدب -

 الاللوم اللتمالات ملمؤ اةالارم  -1

 اةشرام لمس تن ي  ورارات ملمؤ اةالارم واللملية اللامة لممساتميم  -2

نماقتا  -3  تمنيح الشركة يمام الل ات الحكومية وال يرو والمحاب ة لمس لتوات الشركة مم ت ه الل اتو واس
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 إيالار الاللوات اللتمالات ملمؤ اةالارم والتيكال مم النيا  ال انون  ل  ه االلتمالات  -4

 ح يلماح التمالات ملمؤ اةالارمو والتيكال مم تضميم المواضيم الت  ت م الشركة والمساتميم وضم لالو -5

التيكرررال مرررم حيررروح يلضرررام ملمرررؤ اةالارم لمرررس الملمومرررات المناسررر ة و رررح التمالرررات الملمرررؤ لضرررمام بالميرررةو -6

 وموضولية المالاوالت 

 ترقؤ التمالات ملمؤ اةالارم ب  حاح غيا  الرئيؤ ونائ ه -7

التيكال مرم تسرليح ومراللرة محاضرر التمالرات ملمرؤ اةالارم بر  الحراالت التر  يترريؤ بي را نيا رة لرم الررئيؤ يو -8

 نائ ه 

 التيكال مم إ تغ ورارات ملمؤ اةالارم  يورم يحيحة ةالارم الشركةو ومتا لت ا لضمام تن ي تا  -9

ئيؤ يو نائ ره يروتًا مرلحرًا بر  التيرويت بر  يكوم لملضو المنتال  لنال تريؤ التمالات الملمؤ نيا ة لرم الرر  -10

 حاح تساوك األيوات  

 ترقؤ التمالات اللملية اللامة ب  حاح غيا  الرئيؤ يو نائ ه   -11

 

للعضــو المنتــدب ممارســة صــالحيات أخــرج يحــددها مجلــس اإلدارة، وعليــه تنفيــذ التوجيهــات الصــادرة مــن مجلــس 

 اإلدارة أو من الرئيس .
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 الصدق واألمانة والوالءمبادئ  -

يمترررام كرررح لضرررو مرررم يلضرررام ملمرررؤ اةالارم  م ررراالء اليرررالا واألمانرررة والررروالم واللنايرررة واالتتمرررام  ميرررالح الشرررركة 

 :والمساتميم وت اليم ا لمس ميمحته الشوييةو ويالوح ب   لي لمس وله الويو  ما يم 

 نيرة يراالوةو ويم ي يرح ل را لرم يك و لي  يم تكوم لتوة لضرو ملمرؤ اةالارم  الشرركة لتورة م الصدق:  1

 .ملمومات مقنرم و ح تن ي  يك ي  ة يو ل ال مم الشركة يو إحال  شركات ا التا لة

و لررري  ررريم يتلنررر  لضرررو ملمرررؤ اةالارم التلرررامتت التررر  تنالررروك لمرررس تلرررار  بررر  الميرررالحو مرررم  الـــوالء:  2

 .ت ه التئحة التح ا مم لالالة التلامحو ومرالام األحكام الواية  تلار  الميالح ب 

و لررري  ررريالام الوال رررات والمسرررقوليات الررروارالم بررر  ن رررام الشرررركات ون رررام السررروا الماليرررة  العنايـــة واالهتمـــام:  3

 .واألن مة األور   ات اللتوة  ولوائح ما التن ي ية ون ام الشركة األساس

 

 مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم -

 :الم ام والوال ات اآلتية –وتح لضويته ب  ملمؤ اةالارم مم  –يقالك كح لضو مم يلضام ملمؤ اةالارم 

 .ت اليم الم ترحات لتالوير استراتيلية الشركة  1

 .مراو ة يالام اةالارم التن ي ية ومال  تح ي  ا ألتالام الشركة ويغراض ا  2

 .مراللة الت ارير الواية  يالام الشركة  3

 .ةالتح ا مم ستمة ونااتة ال وائم والملمومات المالية لمشرك  4

 .التح ا مم يم الروا ة المالية ون م إالارم المواالر ب  الشركة ووية  5

 .تحاليال المستويات المتئمة لمكابآت يلضام اةالارم التن ي ية  6

 .إ الام الريك ب  تلييم يلضام اةالارم التن ي ية ولال م  7

 .المشاركة ب  وضم والة التلاو  واةحتح ب  و ائم الشركة التن ي ية  8
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 يحكرررام ن رررام الشرررركات ون رررام السررروا الماليرررة ولوائح مرررا التن ي يرررة واألن مرررة  ات اليرررمة والن رررام  االلتررراام الترررام  9

واالمتنا  لم ال يام يو المشراركة بر  يك لمرح يشركح إسرامم  الملمؤولنال ممارسته لم ام لضويته ب    األساس

 .لتال ير شقوم الشركة

 ي  لن را إال للر ر مشررو  يوالرر  ره رئريؤ الملمرؤ حضور التمالات ملمؤ اةالارم واللملية اللامة ولالم الت  10

 .مس  ًاو يو ألس ا  الارئة

تويررري  وورررت كرررام  لتضرررالت   مسرررقولياتهو والتحضرررير اللتمالرررات ملمرررؤ اةالارم وللانررره والمشررراركة بي رررا   11

 .  لاليةو  ما ب   لي توليه األسئمة  ات اللتوة ومناوشة ك ار التن ي ييم  الشركة

 .ومات  ات اليمة  الموضولات الت  ين ر بي ا ملمؤ اةالارم و ح إ الام الريك  شين االراسة وتحميح الملم  12

تمكرررريم يلضررررام ملمررررؤ اةالارم اآلوررررريم مررررم إ ررررالام آرائ ررررم  حريررررةو وحررررت الملمررررؤ لمررررس مالاولررررة الموضررررولات   13

 .واست يام آرام الموتييم مم يلضام اةالارم التن ي ية لمشركة ومم غيرتم إ ا   رت حالة إلس  لي

بر  األلمراح والل روال  -م اشررم كانرت يم غيرر م اشررم  -إ تغ ملمؤ اةالارم  شكح كامح وبورك  يك ميمحة لره   14

الت  تتم لحسا  الشركةو ويم يتضرمم  لري اة رتغ ال يلرة تمري الميرمحة وحرالوالتا ويسرمام يك يشروا  ملنيريم 

الميررمحة سرروام يكانررت تمرري ال ائررالم    رراو وال ائررالم المتووررم الحيرروح لمي ررا  شرركح م اشررر يو غيررر م اشررر مررم تمرري

مالية يم غير ماليةو ولمس  لي اللضو لالم المشاركة ب  التيويت لمس يك ورار ييرالر  شريم  لريو و لري وب رًا 

 .ألحكام ن ام الشركات ون ام السوا المالية ولوائح ما التن ي ية

بررر  يك يلمررراح مرررم شرررين ا  –اشررررم الم اشررررم يو غيرررر الم  –إ رررتغ ملمرررؤ اةالارم  شررركح كامرررح وبرررورك  مشررراركته   15

بر  يحرال بررو  النشراال الر ك تااولرهو و لري  – شكح م اشر يو غير م اشر  –منابسة الشركةو يو  منابسته الشركة 

 .وب ًا ألحكام ن ام الشركات ون ام السوا المالية ولوائح ما التن ي ية

مرا  –لالم إ الة يو إبشام يك يسرار ووم لمي ا لم الريا لضويته بر  الملمرؤ إلرس يك مرم مسراتم  الشرركة   16

يو إلرس ال يرررو و لرري  حسر  مررا ت تضريه يحكررام ن ررام  –لرم يكررم  لري برر  يننرام انل رراال التمالررات اللمليرة اللامررة 

 .الشركات ون ام السوا المالية ولوائح ما التن ي ية
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لمومات كاممةو و حسم نيةو مم   ح اللناية واالتتمرام التامريمو لميرمحة الشرركة والمسراتميم اللمح  ناًم لمس م  17

 .كابة

 .إالراي وال اته ويالواره ومسقولياته المترت ة لمس اللضوية  18

 .تنمية ملاربه ب  ملاح ينشالة الشركة ويلمال ا وب  الملاالت المالية والتلارية والينالية  ات اليمة  19

 .وية ملمؤ اةالارم ب  حاح لالم تمكنه مم الوبام  م امه ب  الملمؤ لمس الوله األكمحاالست الة مم لض  20

 

 مهام العضو المستقل -

 لمس لضو ملمؤ اةالارم المست ح المشاركة   لالية ب  يالام الم ام اآلتية:

 رم التن ي ية  إ الام الريك المست ح ب  المسائح االستراتيليةو وسياسات الشركةو ويالائ او وتلييم يلضام اةالا  1

 التح ا مم مرالام ميالح الشركة ومساتمي ا وت اليم ا لنال حيوح يك تلار  ب  الميالح    2

 اةشرام لمس تالوير ووالال الحوكمة الواية  الشركةو ومراو ة تال يا اةالارم التن ي ية ل ا   3

 

 مجلس اإلدارة إجراءات عمل -

 مجلس اإلدارة اجتماعات

التمالررات منت مررة لممارسررة م امرره   لاليررةو ويل ررال التمالاترره ييضررًا متررس مررا اللررت الحالررة إلررس يل رال ملمررؤ اةالارم   1

 . لي

 راللوم األلضرام  الملمرؤ رئريؤ وي روم او نائ ره  رئيسره مرم  راللومالسرنة  بر  األوح لمس مرتيم اةالارم ملمؤ يلتمم  2

الراللوم لتلتمرا  إلرس كرح لضرو مرم يلضرام و ويتم إرسراح األلضام مم اننام  لي إليه الم  ما متس االلتما  إلس

الملمررؤ و ررح ومسررة ييررام لمررس األوررح مررم ترراري  االلتمررا  مراب ررًا ل ررا لررالوح يلمرراح االلتمررا  والونررائا والملمومررات 
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التامرةو مرا لرم تسرتال  األوضرا  ل رال االلتمرا   شركح الرارءو بيلروا إرسراح الراللوم إلرس االلتمرا  مراب رًا ل را لررالوح 

 لونائا والملمومات التامة وتح مالم ال ت ح لم ومسة ييام و ح تاري  االلتما  يلماح االلتما  وا

يلررروا لملمرررؤ اةالارم يم ييرررالر وررررارات بررر  األمرررور اللالمرررة للرضررر ا لمرررس االلضرررام مت ررررويمو مرررالم يالمررر  يحرررال   3

 التما  تاِح له التما  الملمؤ لممالاولة بي ا  وتلر  ت ه ال رارات لمس الملمؤ ب  يوح  -كتا ة–األلضام 

 لرم الحاضرريم لرالال ي رح يال  شررال األورحو لمرس األلضرام نيرم حضرره إ ا إال يرحيحاً  الملمرؤ التمرا  يكروم ال  4

 .نتنة يلضام

 

 ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة -

إ ا كام لال  يك مم يلضام ملمؤ اةالارم ممحو رات حيراح يالام الشرركة يو يك مرم الموضرولات الملروضرة ولرم   1

برر  التمررا  الملمررؤو بيلرر  تررالوين ا و يررام مررا يتورر ه الملمررؤ يو يررر  اتوررا ه مررم إلرررامات حيال ررا برر  ُي ررّت بي ررا 

 .محضر التما  ملمؤ اةالارم

 إ ا ي ال  لضو ملمؤ اةالارم رييًا م ايرًا ل رار الملمؤو بيل  إن اته  الت ييح ب  محضر التما  الملمؤ   2

 

 مجلس اإلدارة اجتماعاتتنظيم حضور 

لممية حضور التمالرات ملمرؤ اةالارمو والتلامرح مرم حراالت لرالم انت رام األلضرام بر  حضرور تمري يتم تن يم   1

 .االلتمالات

لضرو ملمرؤ اةالارم المسرت ح حضرور لميرم اةلتمالرات التر  تُتور  بي را وررارات م مرة ولوتريرة ترقنر بر   لمس  2

 .وضم الشركة
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 جدول أعمال مجلس اإلدارة -

حاح انل راالهو وبر  حراح التررا  يك لضرو لمرس تر ا اللرالوح يرتم إن رات  لري ي ر ملمؤ اةالارم لالوح األلماح   1

 .ب  محضر التما  الملمؤ

 .لكح لضو ب  ملمؤ اةالارم حا اوترا  إضابة يك  نال إلس لالوح األلماح  2
 

 ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة -

وم امه ب  وياالم الشركة ب  إالار ضوا ال حكيمة وبلالرة تسرمح   يراؤ  ي وم ملمؤ اةالارم  ممارسة إوتياياته  1

الارت ا والحال مم آنارتا   المواالر واس

م يلمال را لرم المسرقولية الشرركة إالارم ملمرؤ لراتا لمرس ي رم  2  ممارسرة يبرراال بر  يو ل رات يو للانراً  برو  واس

 كمرا والمرالم محرالال غيرر لام يو ت وي  إيالار اةالارم لملمؤ يلوا ال األحواحو لميم وب  اوتياياته   ل 

يم ي ررو  إلررس واحررال يو يكنررر مررم يلضررائه يو للانرره يو مررم  –برر  حررالوال اوتيايرراته  –يلرروا لملمررؤ اةالارم 

 غيرتم م اشرم لمح يو يلماح ملينة  

يضم ملمؤ اةالارم سياسة الاومية ت يم إلرامات اللمح ب  ملمؤ اةالارم وت الم إلس حرت يلضرائه لمرس اللمرح   3

 لتلتاام  وال ات م تلاه الشركة   لالية 

يتررولس ملمررؤ اةالارم تن رريم يلمالرره وتويرري  الووررت الكرراب  لتضررالت   الم ررام والمسررقوليات المنوالررة  رره  مررا   4

 ب   لي التحضير اللتمالات الملمؤ والملامو والتيكيال لمس تنسيا وتسليح وح   محاضر التمالاته 

 صالحيات مجلس اإلدارة    -

اوتيايرررات اللمليرررة اللامرررةو يترررولس ملمرررؤ إالارم الشرررركة لميرررم اليرررتحيات والسرررمالات التامرررة مرررم مرالرررام   1

م شرركَّح للانررًا يو برروَّ  ل ررات يو يبررراالًا  ةالارت رراو وت ررح المسررقولية الن ائيررة لررم الشررركة لمررس الملمررؤو حتررس واس

 م المالم آوريم لم يام   ل  يلمالهو ولمس الملمؤ تلن  إيالار ت ويضات لامة يو غير محالال
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يل  يم يقالك ملمؤ اةالارم م امه  مسقولية وحسم نية ولالية واتتمامو ويم تكروم وراراتره م نيرة لمرس ملمومرات   2

 وابية مم اةالارم التن ي ية يو يك ميالر آور مونوا  ه 

مرا يمنح لضو ملمؤ اةالارم لميم المساتميمو ولميه يم يمتام  ال يام  ما يح ا ميرمحة الشرركة لمومرًاو ولريؤ   3

 يح ا ميالح الملمولة الت  يمنم او يو الت  يوتت لمس تليينه ب  ملمؤ اةالارم 

لرامات اتوا  ال ررار ومرالم الت روي و كمرا يحرالال   4 يحالال ملمؤ اةالارم اليتحيات الت  ي وض ا ل الارم التن ي يةو واس

ة لرم ممارسرات ا لميرتحيات الموضرولات التر  يحرت    يرتحية ال رت بي راو وتربرم اةالارم التن ي يرة ت رارير الورير

 الم وضة 

يلرر  لمررس ملمررؤ اةالارم التيكررال مررم وضررم إلرررامات لتلريررم يلضررام الملمررؤ اللررالال  لمررح الشررركةو و وايررة    5

 اللوان  المالية وال انونيةو بضًت لم تالري  م إم لام األمر 

يلضررام ملمررؤ اةالارم  يلرر  لمررس ملمررؤ اةالارم التيكررال مررم ترروبير الشررركة ملمومررات وابيررة لررم شررقون ا للميررم  6

 ولرره لررامو وأللضررام ملمررؤ اةالارم غيررر التن يرر ييم  ولرره وررا و و لرري مررم يلررح تمكيررن م مررم ال يررام  وال ررات مو 

 وم ام م  ك اية 

يح ر لمس يلضام ملمؤ اةالارم يم ي يلوا إلس المساتميم ب  غير التمالرات اللمليرة اللامرةو يو إلرس ال يررو   7

ال ول  لال م ومساملت م لم التلوي  ما وو وا لميه مم يسرار ال  شركة  س   م اشرت م ةالارت او واس

الضررر الر ك ينشري لرم  ُيسيح يلضام ملمؤ اةالارم  التضامم لم تلوي  الشرركة يو المسراتميم يو ال يرر لرم  8

إسررامت م تررال ير شررقوم الشررركة يو موررال ت م يحكررام األن مررة والمرروائحو وت ررم المسررقولية لمررس لميررم يلضررام ملمررؤ 

اةالارم إ ا نشررري الوالررري لررررم وررررار يررررالر  للمرررال م  يمررررا ال ررررارات التررر  تيررررالر  يغم يرررة اآلرام بررررت يسررريح لن ررررا 

االلتمرا   وال يلت رر ال يرا  لرم حضرور االلتمرا  الر ك الملارضوم متس ين توا التراضر م يرراحة بر  محضرر 

المسقولية إال إ ا ن رت لرالم لمرم ال ائر   رال رار يو لرالم تمكنره مرم االلتررا   ييالر بيه ال رار س  ًا ل ل ام مم

 لممه  ه  لميه  لال
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 أمين سر مجلس اإلدارة -

ال اوتيايررات ومكابررآت يمرريم السررر   رررار مررم ُيلررّيم ملمررؤ اةالارم يمينررًا لمسررر مررم  رريم يلضررائه يو مررم غيرررتمو وتحررالَّ 

يحكامرًا بر  تر ا الشريم لمرس يم تتضرمم تر ه االوتيايرات مرا   ما لم يتضمم ن ام الشركة األساسر –ملمؤ اةالارم 

 :يم 

لرالاال محاضرر ل را تتضرمم مرا الار مرم ن اشرات ومرالاوالتو و يرام مكرام االلتمرا    1 تونيا التمالرات ملمرؤ اةالارم واس

 الايتره وانت ائرهو وتونيرا وررارات الملمرؤ ونترائ  التيرويتو وح   را بر  سرلح ورا  ومرن مو وترالويم وتاري  ووورت 

و وتوويررم ترر ه المحاضررر مررم لميررم األلضررام –إم ولررالت  –يسررمام األلضررام الحاضررريم والتح  ررات الترر  ي ررالوتا 

 .الحاضريم

 .مؤح   الت ارير الت  ُتربم إلس ملمؤ اةالارم والت ارير الت  يلاّلتا المل  2

تاويرال يلضررام ملمرؤ اةالارم  لررالوح يلمراح الملمررؤ ويوراا اللمرح والونررائا والملمومرات المتلم ررة  رهو ويك ونررائا يو   3

 .ملمومات إضابية يالم  ا يك مم يلضام ملمؤ اةالارم  ات لتوة  الموضولات المشمولة ب  لالوح االلتما 

 .ا الملمؤالتح ا مم ت يال يلضام ملمؤ اةالارم  اةلرامات الت  يورت  4

 .ت ميغ يلضام ملمؤ اةالارم  مواليال التمالات الملمؤ و ح التاري  المحالال  مالم كابية  5

 .لر  مسوالات المحاضر لمس يلضام ملمؤ اةالارم ة الام مرئيات م حيال ا و ح توويل ا  6

التح رررا مرررم حيررروح يلضرررام ملمرررؤ اةالارم  شررركح كامرررح وسرررريم لمرررس نسررروة مرررم محاضرررر التمالرررات الملمرررؤ   7

 .لمومات والونائا المتلم ة  الشركةوالم

 .التنسيا  يم يلضام ملمؤ اةالارم  8

 تن يم سلح إبياحات يلضام ملمؤ اةالارم واةالارم التن ي ية   9

 .ت اليم اللوم والمشورم إلس يلضام ملمؤ اةالارم  10

 .ال يلوا لاح يميم سر ملمؤ اةالارم إال   رار مم ملمؤ اةالارم  11
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 شروط أمين السر

 :كالتال الشروال الوال  توبرتا ب  يميم سر ملمؤ اةالارمو 

يم يكرروم حايررًت لمررس شرر االم لامليررة برر  ال ررانوم يو الماليررة يو المحاسرر ة يو اةالارم يو مررا يلاالل رراو ويم تكرروم لاليرره  -1

 و رم لممية  ات يمة ال ت ح لم نتت سنوات 

 يم تكوم لاليه و رم لممية  ات يمة ال ت ح لم ومؤ سنوات  -2

 

 تإلويد األعضاء بالمعلومات-

ت ررروم اةالارم التن ي يرررة  الشرررركة  تاويرررال يلضرررام ملمرررؤ اةالارم واأللضرررام غيرررر التن يررر ييم  ولررره ورررا  وللرررام الشرررركة 

 لميررم الملمومررات وال يانررات والونررائا والسررلتت التامررةو لمررس يم تكرروم كاممررة وواضررحة ويررحيحة وغيررر مضررممة وبرر  

 يالام وال ات م وم ام م الووت المناس   لتمكين م مم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
41 / 95 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 تعارض المصالح: الخامس لفصلا .4

مم مرالام يحكام ن رام الشرركات ولوائحره التن ي يرةو يلررك التلامرح مرم حراالت تلرار  الميرالح وير  ات يو تلرامتت 

 .األالرام  وك اللتوة وب ًا ل حكام الوارالم ب  ت ا ال يح

وملاللت را    را لممره برور لن را واةبيرا  تلرار  الميرالح حراالت لرم ال لال مم التيكال الشركة منسو   لمس يل  -

لمرس  الشويرية ميرالح م إينرار ولرالم األوورات لميرم بر  الشرركة ميرالح مرالرام ولمري م  لنيرامو ولرالت إم

 .ميالح ا

ويرام م  مرم تتلرار  يم يمكرم يو تتلرار  التر  الميرالح لميرم لرم اةبيرا  الشرركة منسرو   لميرم لمرس يلر  -

 . الميالح المتلارضة اللتوة  ات ال رارات يو األلماح ب  مشاركت م لالم مم التيكال يل  كما ووال ات مو  م ام م

ك لمرح يم يشرتري بر  ي – اللامة اللاالية يلرالال كرح سرنة   ير تروي  مم اللملية – الارمال يلوا للضو ملمؤ اة -

اللمميرات التر   اشررتا لحسرا ه الورا   م تلت رريو يم تالال ره  رالتلوي  يال كام لمشرركة اس و  ومم شينه منابسة الشركة

  لريت لحسا  ايوال 

يم تكررروم لررره يك ميرررمحة  –  يرررر ترررروي  مرررم اللمليرررة اللامرررة يلرررالال كرررح سرررنة  –ال يلررروا للضرررو ملمرررؤ اةالارم  -

)م اشرم يو غير م اشررم( بر  األلمراح والل روال التر  ترتم لحسرا  الشرركةو وتسرتننس مرم  لري األلمراح التر  ترتم  الريرا 

لمنابسرررة اللامرررةو إ ا كررررام لضرررو ملمرررؤ اةالارم يرررراح  اللرررر  األبضرررحو ولمررررس لضرررو ملمرررؤ اةالارم يم ي مررررغ ا

الملمؤ  ما له مم ميمحة شوييةو ب  األلماحو والل وال الت  تتم لحسرا  الشرركةو وين رت تر ا الت ميرغ بر  محضرر 

الررر ك ييرررالر بررر  تررر ا الشررريم بررر  االلتمرررا و وال يلررروا لملضرررو  ك الميرررمحة االشرررتراي بررر  التيرررويت لمرررس ال ررررار 

اللملية اللامةو يو ب  التما  ملمؤ اةالارم  وي مغ رئيؤ ملمؤ اةالارم اللملية اللامة لنال انل االتاو لرم األلمراح 

والل وال الت  يكوم ألحال يلضام ملمؤ اةالارم ميمحة شويية بي او ويربا    ا الت ميغ ت ريرر ورا  مرم المحاسر  

 ال انون  

أو أي شـخص ذي عالقـة بـمي مـنهم التعامـل فـك أي  ،أو كبـار التنفيـذيين الشـركة،ء مجلـس إدارة ال يجوإل ألعضـا -

 خالل الفترات اآلتية: شركة أوراق مالية لل
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يو  لمشررركةو ررح انت ررام الر ررم السررنوك المررال  وحتررس ترراري  إلررتم ونشررر النتررائ  األوليررة  ً ومسررة لشررر يومررًا ت ويميررابترررم  -

   ال ترم الت  تحالالتا الل ات الروا ية

و يو اةلرتم الن رائ  لمشرركةيومًا و رح انت رام السرنة الماليرة وحترس تراري  اةلرتم الم رالئ  لمنترائ  السرنوية  نتنيمترم ب -

  و يو ال ترم الت  تحالالتا الل ات الروا يةو يي ما يويرلمشركةلمنتائ  السنوية 

رم يو مم ك ار التن ي ييم مم الشرركةو يننرام يك مرم بتررات الح ررو ولميره بلنره يسررك ولنال إست الة لضو ملمؤ اةالا -

 لمس المست يح يو يك شو   و لتوة  يك من م 

ال يلوا لمشركة يم ت الم ورضًا ن اليًا مم يك نرو  أللضرام ملمرؤ إالارت راو يو يم تضرمم يك ورر  يل راله واحرال مرن م  -

 مم ال ير 

إ ررتغ ال يئررة واللم ررور مررم الوم يك ترريوير  بسرريتم برروراً تلامم ررا مررم الرررم  ك لتوررةو تلاوررال الشررركة يو  برر  حرراح تررم -

% مرم إلمرال  إيرراالات الشرركة وب رًا 1  لي التلاوال يو التلامرحو إ ا كرام تر ا التلاورال يو التلامرح مسراويًا يو يايرال لمرس 

  آلور ووائم مالية سنوية مراللة

ملمؤ اةالارم يو ك ار التن ير ييم بر  يك مرم الشرركات المنابسرة يو مم يمنمة تلار  الميالحو لضوية يحال يلضام  -

يك شررركة يوررر   يلضررام وييضررا كرريم يكرروم تنرراي تلامررح مررال  برر  شررركة يوررر  ويشرر ح يحررال ملمررؤ اةالارم واةالارم 

 التن ي ية 

ةالارم برر  حرراح ت رريم يم تنرراي إوررتح  سياسررة تلررار  الميررالح مررم و ررح يلضررام الملمررؤ اةالارمو بيحررا لملمررؤ ا -

 التح ا وتال يا اةلرامات ال انونية حياح  لي 

 

 تجنب تعارض المصالح -

 لمس لضو ملمؤ اةالارم:

ممارسررة م امرره  يمانرررة ونااتررةو ويم ي ررراّلم ميررالح الشرررركة لمررس ميرررمحته الشويرريةو ويال يسرررت ح منيرر ه لتح يرررا  -1

 .ميالح واية
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التلرررار  التررر  ورررال ترررقنر بررر  حيرررااله لنرررال الن رررر بررر  تلنررر  حررراالت تلرررار  الميرررالحو واس رررتغ الملمرررؤ  حررراالت   -2

الموضولات الملروضة لمس الملمؤو ولمس ملمؤ اةالارم لالم إشراي ت ا اللضرو بر  المرالاوالتو ولرالم احتسرا  

 .يوته ب  التيويت لمس ت ه الموضولات ب  التمالات ملمؤ اةالارم ولمليات المساتميم

 .ركة وينشالت ا ولالم إبشائ ا إلس يك شو الح ا  لمس سرية الملمومات  ات اليمة  الش -3

 

 :ُيحظر على عضو مجلس اإلدارة -

التيويت لمس ورار ملمؤ اةالارم يو اللمليرة اللامرة بر  األلمراح والل روال التر  ترتم لحسرا  الشرركة إ ا كانرت   ي

 .له ميمحة م اشرم يو غير م اشرم بي ا

ك مرم ييروح الشرركة يو ملمومات را يو ال رر  مرم ي – شكح م اشر يو غير م اشر  –االست تح يو االست االم    

االسرررتنمارية الملروضرررة لميررره  يررر ته لضررروًا بررر  ملمرررؤ اةالارمو يو الملروضرررة لمرررس الشرررركةو ويشرررمح  لررري 

ال ررر  االسرررتنمارية التررر  ترررالوح ضرررمم ينشرررالة الشرررركةو يو التررر  ترغررر  الشرررركة بررر  االسرررت االم من ررراو ويسررررك 

 الريرا م اشرر يو غيرر م اشرر  –است تح ال ر  االسرتنمارية  الح ر لمس لضو الملمؤ ال ك يست يح أللح

ِمم   ا يننام لضويته  ملمؤ اةالارم –  .الت  ترغ  الشركة ب  االست االم من ا والت  لا

 

 إفصاح المرشح عن تعارض المصالح  -

حرراالت لمررس مررم يرغرر  برر  ترشرريح ن سرره للضرروية ملمررؤ اةالارم يم ي يررح لمملمررؤ ولململيررة اللامررة لررم يك مررم 

 :وتشمح –وبا اةلرامات الم ررم مم ال يئة  –تلار  الميالح 

ولوال ميمحة م اشرم يو غير م اشرم ب  األلماح والل وال الت  تتم لحسا  الشركة الت  رغر  بر  الترشرح لملمرؤ  -1

 .إالارت ا

  اشتراكه ب  لمح مم شينه منابسة الشركةو يو منابست ا ب  يحال برو  النشاال ال ك تااوله -2
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 منافسة الشركة  -

مم مرالام ما ورال ب  الماالم النانية والس ليم مم ن ام الشركاتو إ ا رغ  لضو ملمؤ اةالارم ب  االشتراي ب  
 :لمح مم شينه منابسة الشركةو يو منابست ا ب  يحال برو  النشاال ال ك تااولهو بيتم مرالام ما يم 

ن ات ت ا اة تغ ب  محضر التما   إ تغ ملمؤ اةالارم  األلماح المنابسة الت  يرغ  ب  -1 ممارست او واس
 .ملمؤ اةالارم

لالم اشتراي اللضو ياح  الميمحة ب  التيويت لمس ال رار ال ك ييالر ب  ت ا الشيم ب  ملمؤ  -2
 .اةالارم ولمليات المساتميم

  يااول ا لضو ويام رئيؤ ملمؤ اةالارم  ل تغ اللملية اللامة اللاالية لنال انل االتا  األلماح المنابسة الت -3
 .الملمؤ

الحيوح لمس تروي  مس ا مم اللملية اللامة اللاالية لمشركة يسمح لملضو  ممارسة األلماح المنابسةو  -4
 .لمس يم يلالَّال ت ا التروي  سنوياً 

 

 مفهوم أعمال المنافسة  -

النشاال ال ك تااوله ما يالوح ب  م  وم االشتراي ب  يك لمح مم شينه منابسة الشركة يو منابست ا ب  يحال برو  
 :يم 

تيسيؤ لضو ملمؤ اةالارم لشركة يو مقسسة برالية يو تممكه نس ة مقنرم ألس م يو حي  ب  شركة يو  -1
 .منشيم يور و تااوح نشاالًا مم نو  نشاال الشركة يو ملمولت ا

رالية و وح لضوية ملمؤ إالارم شركة يو منشيم منابسة لمشركة يو ملمولت او يو تول  إالارم مقسسة ب -2
 .منابسة يو شركة منابسة ييًا كام شكم ا

حيوح اللضو لمس وكالة تلارية يو ما ب  حكم او  اترم كانت يو مستترمو لشركة يو منشيم يور   -3
 .منابسة لمشركة يو ملمولت ا

 

 رفض تجديد الترخيص  -

 مول  الماالتيم الحاالية والس ليم والنانية والس ليم مم ن ام  له إ ا ربضت اللملية اللامة تلاليال التروي  الممنو 
الشركات والماالم المتلم ة " منابسة الشركة" الم كورم ب  ت ا الن امو بلمس لضو ملمؤ اةالارم ت اليم است الته وتح 

ال ُلالت لضويته ب  الملمؤ منت يةو و لي ما لم ي رر اللالوح لم  الل ال يو م مة تحالالتا اللملية اللامةو واس
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التلامح يو المنابسة يو توبيا يوضاله ال  ًا لن ام الشركات ولوائحه التن ي ية و ح ان ضام الم مة المحالالم مم و ح 
 .اللملية اللامة

 قبول الهدايا  -

ال يلوا ألك مم يلضام ملمؤ اةالارم وك ار التن ي ييم و وح ال الايا مم يك شو  له تلامتت تلارية مم 
 مم شيم تمي ال الايا يم تقالك إلس تلار  ب  الميالح  الشركةو إ ا كام

 

 لجان مجلس اإلدارة: السادس الفصل .5

 تشكيل اللجان-

 ملمؤ التئحةو يشكح ت ه مم والومسيم الرا لة والماالم الشركات ن ام مم المائة  لال األولس الماالم مرالام مم
 :يم  لما وب اً  متويية للاناً  اةالارم

 .  لالية م ام ا تيالية مم يمّكن ا  ما ويوضال ا و روب ا الشركة حالة -1
 لمم ا للنة ومالم كح م مة تحاليال تتضمم الملمؤ يضل ا لامة ةلرامات وب اً  الملام تشكيح يكوم -2

 ملمؤ ت مغ يم ولمس الملنة لمي ا اةالارم ملمؤ روا ة وكي ية المالم ت ه وتح ل ا الموولة واليتحيات
 ت ه لمح يتا م يم اةالارم ولمس ملمؤ  ش ابية ورارات مم تتو ه يو نتائ  مم إليه تتويح  ما اةالارم
 .إلي ا الموكمة األلماح ممارست ا مم لمتح ا  انت ام الملام

 األلماح تمي الملمؤ لم  مسقولية  لي يوحّ  وال اةالارمو ملمؤ يمام يلمال ا لم مسقولة للنة كح تكوم -3
 .إلي ا بوض ا الت  السمالات يو اليتحيات ولم

 .ومسة سلم يايال وال نتنة لم الملام يلضام لالال ي ح يال -4
 .يسئمة المساتميم لم ل لا ة اللامة لململيات يلضائ ا مم يني ون م مم يو الملام رقسام حضور يل  -5
 تاري  لمح مم ييام ومسة وتح لضويت م وي ات الملام يلضام  يسمام ال يئة تشلر يم الشركة لمس -6

 .حالوت الت ييرات تاري  مم لمح ييام ومسة وتح  لي لح تالري ت ييرات ويك تليين م
 وب  .المكابآت والترشيحات للنة تسمس واحالم للنة ب  والترشيحات المكابآت للنت  الم  لمشركة يلوا -7

لميم  تمارؤ ويم من ما  يك المتالم ات الواية والترشيحات المكابآت للنة تستوب  يم يل  الحالةو ت ه
 لمس يم الئحة حوكمة الشركاتو مم والستيم والوامسة والستيم الحاالية الماالتيم ب  الوارالم االوتيايات

 .األوح لح يش ر ستة كح الورية  ي ة الملنة تلتمم
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 عضوية اللجان   -

وال ينشا لن ا يتم تلييم لالال كام  مم يلضام ملمؤ اةالارم غير التن ي ييم ب  الملام الملنية  الم ام الت   -1
حاالت تلار  ب  الميالحو كالتيكال مم ستمة الت ارير المالية وغير الماليةو ومراللة ي  ات األالرام 
 وك اللتوةو والترشيح للضوية ملمؤ اةالارمو وتلييم ك ار التن ي ييمو وتحاليال المكابآتو ويمتام رقسام 

ناية واالتتمام  ميالح الشركة والمساتميم ويلضام ت ه الملام  م االء اليالا واألمانة والوالم والل
 وت اليم ا لمس ميمحت م الشويية 

ترال  الشركة لنال تشكيح للنت  المكابآت والترشيحات يم يكوم يلضاقتا مم يلضام ملمؤ اةالارم   -2
المست ميمو ويلوا االستلانة  يلضام غير تن ي ييم يو  يشوا  مم غير يلضام الملمؤ سوام يكانوا مم 

 ميم يم غيرتمو لمس يم يكوم رئيسا الملنتيم المشار إلي ما ب  ت ه ال  رم مم األلضام المست ميم المسات
ال يلوا يم يكوم رئيؤ ملمؤ اةالارم لضوًا ب  للنة المراللةو وتلوا مشاركته ب  لضوية الملام  -3

 األور و لمس يال يش ح مني  الرئيؤ ب  الملام الت  نيت لمي ا ت ه التئحة 
 

 ة الموضوعاتدراس  -

ولس الملام الراسة الموضولات الت  توت    ا يو الت  تحاح إلي ا مم ملمؤ اةالارمو وتربم توييات ا تت -1
إلس الملمؤ التوا  ال رار  شين او يو يم تتو  ال رارات إ ا بو  إلي ا الملمؤ  ليو لمس يم ترا  ال  رم 

  الشركاتمم الئحة حوكمة ( مم الماالم الحاالية واللشريم ي)
لّملام االستلانة  مم تراه مم الو رام والموتييم مم الاوح الشركة يو مم وارل ا ب  حالوال يتحيات او   -2

 لمس يم يضمَّم  لي ب  محضر التما  الملنةو مم  كر اسم الو ير ولتوته  الشركة يو اةالارم التن ي ية 
 

 اجتماعات اللجان  -

الارم التن ي ية لالا يميم سر الملنة ويلضام الملام حضور ال يحا ألك لضو ب  ملمؤ اةالارم يو اة -1
 التمالات ا إال إ ا الم ت الملنة االستما  إلس رييه يو الحيوح لمس مشورته 

ُيشترال ليحة التمالات الملام حضور يغم ية يلضائ او وتيالر ورارات ا  يغم ية ييوات الحاضريمو  -2
ح اللان  ال ك يوت مل  ه رئيؤ االلتما  ولنال تساوك األيوات يرلَّ
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 االجتماعاتمحاضر 

لرالاال الملنرة التمالرات يرتم تونيرا  الملرام تويريات ومرالاوالتو وتونيرا ن اشرات مرم الار مرا تتضرمم ل را محاضرر واس
 إم – ي رالوتا التر  والتح  ات الحاضريم يسمام األلضام و يام ومن مو وا  سلح ب  وح   ا التيويتو ونتائ 
ت رالم الملنرة ت رارير موتيررم لمملمرؤ  لرال كرح ويم  .الحاضرريم لميرم األلضرام مرم المحاضرر ت ه وتوويم و– ولالت

 التما  ل ا 

يلرروا لملمررؤ اةالارم يم ييررالر ورررارات برر  األمررور اللالمررة للرضرر ا لمررس االلضررام مت رررويمو مررالم يالمرر  يحررال كمررا 
 ب  يوح التما  تاِح له التما  الملمؤ لممالاولة بي ا  وتلر  ت ه ال رارات لمس الملمؤ  -كتا ة–األلضام 

 

 لجنة االستثمار: التاسع الفصل .6

تسرررررمس للنرررررة االسرررررتنمار  حيررررررت  إ ا ارتررررريت ملمرررررؤ إالارم الشرررررركة تشررررركيح للنرررررة يسرررررتنمار مرررررم الضرررررام الملمرررررؤ
يكررررررروم لمم رررررررا الرئيسررررررر  ت ررررررراليم التويررررررريات  شررررررريم إالارم الم رررررررالغ الن اليرررررررة المتررررررروبرم لرررررررال  الشرررررررركة بررررررر  الملررررررراالت 

وي ررررروم الملمرررررؤ  تليررررريم سررررركرتير ل رررررا مرررررم االسرررررتنمارية المتاحرررررة وحسررررر  الضررررروا ال الملتمرررررالم مرررررم ملمرررررؤ االالارم 
  يحال منسو   الشركة

 

 عضوية لجنة االستثمار:

تشكح الملنة مم نتنة يلضام لمس األوح  ما بي م رئيؤ الملنةو ويكوم مم  ين م موت   الشئوم المالية   1
ل ام لضويت م   رار مم ملمؤ اةالارم   واالستنماريةو ويتم تلييم يلضام للنة االستنمار واس

بة لضو مم وارج يكوم يلضام الملنة مم األلضام غير التن ي ييم ب  ملمؤ اةالارمو ويلوا لمملمؤ اضا  2
 الملمؤ 

يتم اوتيار يلضام الملنة  نام لمس وم يات م وم ارات م وو رات م المتنولةو ويرالس بي ا الو رات المالية   3
 واالستنمارية 

سنواتو ويمكم إلاالم تليين م حس   3يتم تلييم اللضو لمالم امنية يحالالتا ملمؤ اةالارم  شرال يال تايال لم   4
 الحالة 

 يسمام يلضام الملنة ب  ت رير ملمؤ اةالارم السنوك يتم اةبيا  لم   5
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 صالحيات لجنة االستثمار:

 لملنة الحا ب  م اوضة الل ات المرغو  االستنمار بي ا يو ت وي  مم ينو  لن م مم االارم الشركة   (1

 لملنة االستلانة  مستشار مال  وارل و متس كام  لي ضروريًا لمسالالت ا ب  يالام م ام ا  (2

 

 مل لجنة االستثمار:نطاق ع  

 مراللة السياسات والملايير االستنمارية    1

ورارتا مم و ح الملمؤ ية رةستنماب  الملاالت اكة رلشا لمي ا يرتس ت لا للامةا لسياسةاوترا  ا  2  واس

 االشرام لمس االستنمارات الن الية  حيت يتم استوالام الن ال ال ائ  والمتوبرم لال  الشركة   3

االسرتنمارية وتواب  را مرم اسرتراتيلية الشرركة االسرتنمارية والتويرية  الرالووح بر  اسرتنمار لاليرال او الراسة ال ر    4
 اياالم االستنمار والربم   ا لملضو المنتال  لتلتماال مم إوالار الملمؤ  ت رير لم االستنمار 

 استنمارات الشركة وربم ت ارير سنوية لمملمؤ  يمت ي  5

ة  ات اللتوررة  يلمرراح الملنررة الررس لانرر  الم ررام الترر  يوكم ررا ملمررؤ اةالارم اةشرررام لمررس االلمرراح االسررتنماري  6
 لملنة  

 ر للامة ل ستنماا الوالة مم تمشي ا ال م لمس وووملم كةرلشا واحمي رةستنما للامةا الوالة  تن ي متا لة  7

 ورك   ا لمملمؤ    الراسة المواالر والمنابم ب  االستنمارات اللاليالم والحالية وت ييم ا الوريًا وربم ت رير ال   8

يكوم نالاا االستنمار شرامح االسرتنمار بر  الشرركات المالرلرة بر  السروا الماليرة السرلوالية )ترالاوح( واالسرتنمار   9
ب  الشركات غير المالرلة واالستنمار الل ارك واليكوي والمرا حات وينااليا االستنمار بر  االسر م ويرنااليا 

ل اريرررة و لررري حسرر  االن مرررة التشرررريلية و مررا يتوابرررا مرررم يحكرررام المرا حررات ويرررنااليا االكتتا رررات واليررنااليا ال
 الشريلة اةستمية 

 

 ضوابط عمل لجنة االستثمار:

 الراسة ال ر  االستنمارية الراسة مستوبية   1

 تح يا يبضح لائال لمشركة    2
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 الراسة المواالر المتلم ة  االستنمار ومحاولة ت ميح المواالر والر اةمكام   3

 تنويم ملاالت االستنمار  حيت تتنو  المح  ة االستنمارية    4

 تنويم المالال الامنية لتستنمار  يم ويير األلح والويح األلح  مالم ال تتلاوا س م سنوات    5

 يم يكوم االستنمار متوابا مم يحكام الشريلة اةستمية    6

لشركة ومرالام حالة الشركة لمسيولة يم يكوم تمويح االستنمار الاوم   حيت يكوم مم الن ال المتوبر لال  ا  7
 لنال الالووح ب  يك استنمار لاليال 

 –تالاوح   –تيئة السوا المالية  –مرالام ال وانيم واألن مة  الل ات التشريلية  ات اللتوة )واارم التلارم   8
 .يك ل ات  ات لتوة الاوح المممكة يو وارل ا( وحس  ما ينيه الن ام االساس  لمشركة

  ة المستنمر بي ا  ات سملة ليالم و ات متمم مالية والل اا المشرم لمي ا  و ك امم ون ة يم تكوم الل  9
 

 تقارير لجنة االستثمار:

ت الم الملنة توييت ا  االستنمار لملضو المنتال  لتلتماال )حس  اليتحيات الممنوحة لملضو المنتال  مم   ي
 ملمؤ االالارم( مم اوالار الملمؤ 

لملمؤ االالارم  يك ورارات تتو تا الملنة ويوابا لمي ا مم و ح نائ  رئيؤ ملمؤ االالارم ت وم الملنة  الربم    
 او اللضو المنتال  

يربم سكرتير للنة االستنمار ووائم التمالات الملنة وتح س لة ييام مم تاري  التمال ا أللضام للنة   ج
 االستنمار ومم نم الربم ب  يور  التما  لملمؤ االالارم 

 

 أعضاء لجنة االستثمار: التإلامات

 يمتام لضو الملنة  الحر  لمس حضور االلتمالات ب  المواليال الم ررم   1

 لالم ال يام  يك يلماح تن ي ية  الشركة   2

 يم ي  ح الحال المل وح مم اللناية الوال ة لمااولة م امه   3

 لس المساتميم يو ال ير ح   يسرار الشركة ولالم إ الة ما يتيح  ه لممه  س   لممه مم يو ار تو  الشركة إ  4

 يم يتحمس ب  لممه  اليالا واألمانة والل ةو ويم تتسم آرامه  الموضولية واالست تح   5
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 لجنة االستثمار: اجتماعات

 تل ال الملنة التما  واحال لمس األوح ب  السنةو ويلوا لملنة ل ال التمالات إضابية إ ا تالم  لمم ا  لي    1

و وبرررر  حالررررة ت يرررر  رئرررريؤ للنررررة لمررررس االوررررحيتح ررررا النيررررا  ال ررررانون  اللتمالررررات الملنررررة  حضررررور لضررررويم   2
  ي وم  او  يلضام الملنة  اوتيار يحالتم لرئاسة الملنة ستنماراال

تلررالوح التمالررات الملنررة  حيررت يتسررنس لملنررة  حررت ال ررر  االسررتنمارية و ررح الميرراالوة لمي ررا مررم و ررح اللضررو   3
 يتحيات الممنوحة لملضو المنتال  مم ملمؤ االالارم( مم اوالار الملمؤ المنتال  )حس  ال

يرراللو رئرريؤ الملنررة لتلتمررا   المرر  مررم لضررويم مررم يلضررام الملنررة لمررس األوررحو او لنررال الالمرر  مررم الضررام   4
 ملمؤ االالارم  

 يلوا اللوم مم تراه الملنة مم منسو   ملمؤ االالارم او االارم الشركة   5

وتويريات ا  يغم يرة ييروات الحاضرريمو وبر  حالرة التسراوك يررلح اللانر  الر ك بيره رئريؤ تيالر وررارات الملنرة   6
 الملنةو وال يلوا االمتنا  لم التيويت يو اةنا ة بيه 

يرررتم تسرررليح وورررائم كابرررة التمالرررات الملنرررة والتوويرررم لمي رررا  واسرررالة رئيسررر ا والسررركرتيرو ويرررتم ربرررم محاضرررر تررر ه   7
 االلتمالات لملمؤ إالارم الشركة 

 لكح لضو ملتر  يم ي الك يس ا  التراضه  محضر التما  الملنة   8

 يمكم ام يل ال االلتما   التمرير ب  حاح تل ر التما  الضام الملنة   9

ييرم أللضام الملنة  الح حضور كما تو م رر ب   الح الحضور أللضام ملمؤ االالارم والملام المن ن ة   10
 مم الملمؤ 

 

 ستثمارإنهاء عضوية لجنة اال

    اللضوية  الملنة ب  الحاالت التالية:تنت-
 انت ام اللضوية  ملمؤ اةالارم  •
 الم  اةل ام مم االستمرار  اللضوية  •
 ت ي  اللضو لم حضور التمالات الملنة نتت مرات متتاليةو الوم ل ر ي  مه ملمؤ اةالارم  •
يضر  سملة إسامم استلماح اللضو لسمالاته المكتس ة مم لضويته  الملنةو يو التيرم  ما  •

 الشركة  ي ة لامةو يو الملنة  ي ة واية 
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 يم ي  ال اللضو يك شرال مم شروال اللضوية الم كورم يلته  •
إ ا انت ت لضوية يك مم يلضام الملنة سوام  الوبام يو  يك س   مم األس ا  الم كورم سم ًاو بيتليم لمس   6

 ملمؤ اةالارم ترشيح لضو آور لموايمة المني  الشاغر 

 

 الرقابة الداخلية: العاشر الفصل

يلتمال ملمؤ اةالارم ن ام روا ة الاومية لمشركة لت ييم السياسات واةلرامات المتلم ة  لالارم المواالر وتال يا يحكام 
ووالال الحوكمة الواية  الشركة الت  تلتمالتا الشركةو والت يال  األن مة والموائح  ات اليمةو ويل  يم يضمم ت ا 

ر واضحة لممسقولية ب  لميم المستويات التن ي ية ب  الشركة ويم تلامتت األالرام  ات اللتوة الن ام ات ا  ملايي
 .تتم وب ًا ل حكام والضوا ال الواية   ا

 

 تكوين إدارة المراجعة الداخلية

 تلييم مالير  للنة المراللة مم مالير مراللة الاومية ومرالليم الاومييم وتوي تتكوم إالارم المراللة الالاومية 
 ويكوم مسقوال يمام ا  ويرالس ب  تكويم إالارم المراللة الالاومية ولمم ا ما يم :المراللة الالاومية 

يم تتوابر ب  اللامميم   ا الك امم واالست تح والتالري  المناس و ويال يك موا  يك يلماح يور  سو  يلماح  -1
 المراللة الالاومية ون ام الروا ة الالاومية 

  ا إلس للنة المراللةو ويم ترت ال   ا وتكوم مسقولة يمام ا  اةالارم ت ار  يم تربم -2
 يم تحاًلال مكابآت مالير إالارم المراللة  نام لمس اوترا  للنة المراللة وب ًا لسياسات الشركة  -3
 يم ُتمكم مم االالت  لمس الملمومات والمستنالات والونائا والحيوح لمي ا الوم ويال  -4

 

 الداخلية مهام إدارة المراجعة

تتولس إالارم المراللة الالاومية ت ييم ن ام الروا ة الالاومية واةشرام لمس تال ي هو والتح ا مم مال  التاام الشركة 
لرامات ا   ولاممي ا  األن مة والموائح والتلميمات السارية وسياسات الشركة واس
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 خطة المراجعة الداخلية

لممراللة ملتمالم مم للنة المراللةو وتحالت ت ه الوالة سنويًاو  تلمح إالارم المراللة الالاومية وبا والة شاممة
الارم االلتاامو سنويًا لمس األوح   ويل  مراللة األنشالة واللمميات الرئيسةو  ما ب   لي ينشالة إالارم المواالر واس

 

 تقرير المراجعة الداخلية

 نيم  شكح المراللة اةالارم وللنة ملمؤ إلس وت الم ا يلمال ا لم مكتو اً  ت ريراً  الالاومية المراللة إالارم تلال  -ي
 نتائ  مم إليه انت ت وما الشركة ب  الالاومية لن ام الروا ة ت ييماً  الت رير ت ا يتضمم يم ويل   األوح لح سنوك

 ويك ممحو ات السا  ة المراللة وتوييات نتائ  ملاللة  شيم إالارم كح اتو ت ا الت  و يام اةلرامات وتويياتو
 . لي والوال  المناس  الووت ب  الملاللة لالم حاح ب  ال سيما  شين ا

 المراللة إالارم يو المراللة للنة تويية لمس  نامً  الالاومية المراللة إالارم ت رير نالاا اةالارم ملمؤ يحالال  - 
 :يم  ما واية  يورم الت رير يتضمم يم لمس الالاوميةو

الارم واالستنمارات المالية الشقوم سلم واةشرام الروا ة إلرامات -1  .المواالر واس
 المتوولة يو غير الل رية الت ييرات لموال ة المولوالم واألن مة الشركة ب  المواالر لوامح تالور ت ييم  -2

 .المالية السوا ب 
 يو ينرت الالوارء الت  حاالت يو تال ي  ا ب  الضلم مواالم يو الالاومية الروا ة تال يا ب  اةو اا يوله -3

 سيما ال( اةو اا ملاللة ت ا ب  الشركة ات لته ال ك واةلرام لمشركةو المال  األالام ب  تقنر وال
  ) و يانات ا المالية لمشركة السنوية الت ارير ب  لي ا الم يح المشكتت

الارت ا المواالر تحاليال لنال الالاومية الروا ة  ين مة الشركة ت يال مال  -4  .واس

 

 حفظ تقارير المراجعة الداخلية

إليه مم نتائ  وتوييات  الشركة  ح   ت ارير المراللة ومستنالات اللمح متضمنة  وضو  ما ينلا وما وميت ت وم
 وما وال اتو   شين ا 

 

 

 



 
 

 
53 / 95 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 مراجع حسابات الشركة: الحادي عشر الفصل .7

 إسناد مهمة مراجعة الحسابات

ةلالاال  والك امم والو رم والتيتيحتسنال الشركة م مة مراللة حسا ات ا السنوية إلس مرالم يتمتم  االست تح 
ال وائم المالية لمشركة تّل ر  ت رير موضول  ومست ح لملمؤ اةالارم والمساتميم ي ّيم بيه ما إ ا كانت

 . وضو  ولالالة لم المركا المال  لمشركة ويالائ ا ب  النوا  اللوترية

 

 تعيين مراجع الحسابات 

 :ما يم  حسا ات الشركة  ناًم لمس ترشيح ملمؤ اةالارمو مم مرالامتليم اللملية اللامة اللاالية مرالم 

 .يم يكوم ترشيحه  ناًم لمس تويية مم للنة المراللة  1

 .يم يكوم مرويًا له ويم يستوب  الشروال الم ررم مم الل ة الموتية  2

 .يال تتلار  ميالحه مم ميالح الشركة  3

 يال ي ح لالال المرشحيم لم مرالليم إننيم   4

 

 واجبات مراجع الحسابات 

 :يجب على مراجع الحسابات

 .  ح وال   اللناية واألمانة لمشركة  1

 إ تغ ال يئة ب  حاح لالم اتوا  ملمؤ اةالارم اةلرام المناس   شيم المسائح المنيرم لمش  ة الت    2
 .يالرح ا

ممه  ويكوم مسقواًل يم يالم  مم ملمؤ اةالارم اللوم اللملية اللامة اللاالية إ ا لم ييسر الملمؤ ل   3
لم تلوي  الضرر ال ك ييي  الشركة يو المساتميم يو ال ير  س   األوالام الت  ت م منه ب  

  التضامم  يالام لممهو واس ا تلالال المراللوم واشتركوا ب  الواليو كانوا مسقوليم

 

 اإلبالغ عن الممارسات المخالفة 

يت ل ا   وضم ما يمام مم سياسات يو إلرامات –لة  ناًم لمس اوترا  للنة المرال –ي وم ملمؤ اةالارم 
 :يم  ييحا  الميالح ب  ت اليم شكاواتم يو اة تغ لم الممارسات الموال ةو مم مرالام ما
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لم  تيسير إ تغ ييحا  الميالح ) مم بي م اللامموم ب  الشركة( ملمؤ اةالارم  ما وال ييالر  1
تنير الري ة ب   توالم األن مة والموائح وال والال المرلية يواةالارم التن ي ية مم تيربات يو ممارسات 

يو الممارسات ب   ال وائم المالية يو ين مة الروا ة الالاومية يو غيرتاو سوام يكانت تمي التيربات
لرام التح يا التام  شين ا  .موال ت م يم لم تكمو واس

لضو مست ح ب  للنة المراللة يو الح ا  لمس سرية إلرامات اة تغ  تيسير االتياح الم اشر    2
 .غيرتا مم الملام الموتية

 .تكميم شو  موت   تم   شكاو  يو  تغات ييحا  الميالح والتلامح مل ا   3

 .تويي  تاتم يو  ريال إلكترون  لتم   الشكاو   4

 توبير الحماية التامة أليحا  الميالح    5

 

 المعايير المهنية األخالقية: الثانك عشر الفصل .8

 سياسة السلوك المهنك 

 سياسة السلوكيات واالخالقيات: .1

المسررراتمة  يرررورم إيلا يرررة لتح يرررا  الشرررركةمرررو    يلضرررام ملمرررؤ اةالارم واةالارم التن ي يرررة و يلررر  لمرررس لميرررم   1
 تلاه الشركة  متالام الشركة وتنمية وتل يم ويمت ا ولوالا

  يم ت ررراليم ميرررمحة الشرررركة لمرررس الميرررمحة المرررو يلضرررام ملمرررؤ اةالارم واةالارم التن ي يرررة و يلررر  لمرررس لميرررم    2
 الشويية ب  لميم األحواح 

 .الشركة  لميم األن مة والموائح والتلميمات  ات اليمة يلضام ملمؤ اةالارم واةالارم التن ي ية ومو   يمتام   3

الرررو ي    المنيررر اسرررت تح  يلضرررام ملمرررؤ اةالارم واةالارم التن ي يرررة ومرررو    الشرررركة لرررالميلررر  لمرررس لميرررم   4
ل يرره يو ال يرام  رالتروي  ألك المرح يو يبلراح موال رة لممسرتويات األوتويرة  يوشويرية لره   الم تح يا ميمحة 
 .الملموح   ا ب  الشركة

لتح يرا يغررا  الشرركة ويترالاب او ويلر  لرالم اسرت تح تمري األيروح  وموارالتا وضرلتاستلماح ييوح الشركة   5
 .يو الموارال لتح يا ميالح واية

 

 المهنيةالسرية  .2
   شكح لام لمح الشركة يوالمحاب ة لمس السرية بيما يتلما  لمح المو  يم   1
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التلامح مم الونائا والملمومرات الشويرية المتلم رة  راألبراال  سررية تامرة وب رًا لمتشرريلات والتلميمرات الملمروح   را   2
 شويية ولالم است تح ت ه الملمومات ل ايات 

ونرررائا يو مسرررتنالات ترررم الحيررروح لمي رررا يو االالرررت  لمي رررا يننرررام ال يرررام  لرررالم اةبشرررام لم يرررر  ررريك ملمومرررات يو  3
ويرالر  شريم سرريت ا تلميمرات يو تشرريلات وايرة ويلر   الكترونيرًاو الو ي ة سوام كام  لي كتا يًا يو شر ويًا يو 

  الشركة يم ت ح مكتومة حتس  لال انت ام مالم المو م 
توررر  الشرررركة إال  لرررال الحيررروح المواب رررة مرررم تلمرررا  مواضررريم لرررالم اةالالم  ررريك تيرررريح يو تلميرررا يو مالاومرررة ت  4

 الشركة 
الحيرروح لمرررس مواب رررة الل رررة  ات اليررتحية و رررح ت ررراليم شررر االم يو و ررررم لررال  يك محكمرررة يو للنرررة تحكررريم بيمرررا   5

 الشركة يتلما  لمح 
االتيراح ويح رر  الشرركةولالم اةبيا  لم يك ملمومات حوح اللرو  الم المة لمشركة يو تمي التر  تلرضر ا   6

     ا  م الم  يو الال   اللرو  إال مم وتح ال نوات الرسمية المسمو  

 

 . تضارب المصالح3

مو  و شرركة يسرمنت اليمامرة ت راالك تضرار  الميرالح  وبر  و  يلضام ملمؤ اةالارم واةالارم التن ي يةلمس يل    1
رقسررائ م والمررو  يم يم ي ومرروا  ررل تغ  وحرراح   ررور تضررار  واضررح برر  الميررالح بلنرره يلرر  اة ررتغ لررم  لرري بررورا

 الموارال ال شرية التوا  اةلرام المتئم  لالارم الم اشريم يو مالرام اةالاراتو وال يم ي وموم  الورتم  االتياح 

مو  رو شرركة اليمامرة المنورراليم بر  يك لمرح ال لتورة لره و  يلضرام ملمرؤ اةالارم واةالارم التن ي يرة يل  لمرس  2
إلرس رقسرائ م  والمرو  يم يم ي ومروا  رل تغ  الكشم الكامح لم ال يلة  لي وكابة الح رائا  ات اليرمة شركة اليمامة 

 إالارم الموارال ال شرية   والسالم اشريم 

 لحسرا  الم رمرة الل روال ير  ات بر  لاليره تكروم ورال شويرية ميرمحة يك لرم لمملمرؤ لضرو ي يرح يم   يلر 3
 بر  الميرمحة يراح  اللضرو يشراري يال لمرس الملمرؤو التمرا  محضرر بر  اةبيرا   اھ تسليح الشركةو ويل 
 .اللمومية اللملية يو اةالارم ملمؤ انل اال يننام سوام اليالال  اھ ب  اتوا ه الوال  ال رار التيويت لمس

 وسي  س منح ت ا الكشم لمح ائا سريًاو إلس يم يكوم مم الضرورم اةبيا  لنه لت ييم ومنم تضار  الميالح 

مو  و شركة يسمنت اليمامة مم يم يكوم ل رم ميرمحة يو من لرة شويرية م اشررم يو غيرر م اشررم بر  ل روال  يمنم 4
 يو مشاريم الشركة يو مم الم اوليم ال ك ي وموم  يلماح لمشركة 
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يلرر  ياّل ي رروم يك مو ررم  اسررتلماح مرابررا يو ممتمكررات يو يووررات لمررح شررركة يسررمنت اليمامررة لتشررليم ميررالح   5
  الشررركة يو ميررالح يالرررام نالنررة الوم مواب ررة مسرر  ة مررم مررالير لررام الشررركة يو مررالرام اةالارات يو مررالير غيررر متلم ررة

 الموارال ال شرية إالارم 

لررم ي رروم يك مو ررم  الكشررم لررم يو اسررتلماح يك ملمومررات سرررية حيررح لمي ررا يننررام لممرره لررال  شررركة يسررمنت   6
 ميمحة يك شو  يور اليمامة لمن لة يو ميمحة شويية له يو لمن لة يو 

الارم الموارال ال شرية بورًا لرم يك غرر  يو ت رة يو تاليرة  ات و سي وم لميم المو  يم  ل تغ رقسائ م الم اشريم   7 اس
 ويمة 
لررس مررالير إالارم المرروارال  المرروارال ال شررريةيك موال ررة لسياسررات   8 سرريتم اة ررتغ لن ررا بررورا إلررس مررالير اةالارم الملنرر  واس

 ال شرية 
 

 ات وتحذيرات الموظفين. مخالف4

 يل  يم تكوم لميم الل و ات والتح يرات  مول  ن ام اللمح السلوالك   1

يلرررر  لمررررس شررررركة يسررررمنت اليمامررررة يم تتورررر  التررررالا ير الضرررررورية إ ا وررررام المو ررررم  موال ررررة يك مررررم السياسررررات   2
 واةلرامات الالاومية لمشركة 

رسررال ا إلررس إالارم المرروارال ال شرررية و مررا يرتم إيررالار التحرر يرات لممو ررم مررم و ررح مررالرام   3 اةالارات والمواب ررة لمي رراو واس
 يتوابا مم لالوح اليتحيات والم ام 

 يل  لمس الشركة يم تلرك تح ي ًا ب  يك موال ة وام   ا المو مو مما تم  كره ب  ن ام اللمح السلوالك   4

 ض  سنة لمس إيالارتاالملالام لممو  يم مم ام وغير بالمة  لال م االن اراتتلت ر   5

ال يلرر  لمررس الشررركةو برر  يّك ووررت مررم األوورراتو يم ت رروم  اتوررا  يكنررر مررم إلرررام واحررال يو إيررالار مررا يايررال لررم   6
 تح ير واحال لن ؤ الموال ة 

بررام الشررركة سررت وم  لرسرراح الوالررا   ال ريررال المسررلح لمررس  االنرر اراتإ ا ربرر  المو ررم اسررتتم يو توويررم والررا    7
 الم يم ب  مم ه الشوي و يو ت وم  الحيوح لمس ش االم مو  يم اننيم لم الواولة  ات اللتوة لنوام المو م 

 الياالرم لممو  يم وح   ا ب  مم ات م الشويية  االن اراتيل  متا لة لميم    8

 



 
 

 
57 / 95 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 اإلفصاح والشفافية: الثالث عشر الفصل .9

جراءاته  سياسات اإلفصاح وا 

لراماته وين مته اةشرابية  ما  الوم إوتح   والال التسليح واةالراجو يضم ملمؤ اةالارم سياسات مكتو ة ل بيا  واس
ولوائح ما التن ي يةو  – حس  األحواح  – يت ا مم متالم ات اةبيا  الوارالم ب  ن ام الشركات ون ام السوا المالية

 :مم مرالام ما يم 

ي  إبيا  متئمة تمّكم المساتميم وييحا  الميالح مم االالت  لمس يم تتضمم تمي السياسات يسال  1
الملمومات المالية وغير المالية المتلم ة  الشركة ويالائ ا وممكية األس م والوووم لمس وضم الشركة  شكح 

 .متكامح

ت يم يكوم اةبيا  لممساتميم والمستنمريم مم الوم تميياو و شكح واضح ويحيح وغير مضمحو وب  الوو  2
المناس  ولمس نحو من م والويا و لي لتمكيم المساتميم وييحا  الميالح مم ممارسة ح وو م لمس يكمح 

 .وله

إلالاال ن م لمت ارير تتضمم تحاليال الملمومات الت  يل  اةبيا  لن او ويسمو  تيني  ا مم حيت ال يلت ا يو   3
 .الورية اةبيا  لي ا

مم تواب  ا مم يبضح الممارساتو ومم يحكام ن ام السوا مراللة سياسات اةبيا   شكح الوركو والتح ا   4
 .المالية ولوائحه التن ي ية

 

 سياسة اإلفصاح:

الت  ت م و  و الوم يك تيويروإ  ار لميم الملمومات التامة لم الشركةتمتام الشركة  ت ن  سياسة ل بيا  تك ح 
متناوح تمي األالرام ب  الووت المناس  و لالحو للم ا ب  تمتام  والملتمم االستنماركو و  األالرام  ات اليمة

   حيت يتسنس اتوا  ال رارات المناس ة الم نية لمس ملمومات يحيحة والوي ة

 يرتكا اةبيا  لمس ومسة مستويات كتال :

 يواًل: اةبيا  لم مستو  الشركة بيما يم :

 نتائ  يلماح الشركة   •
 يتالام الشركة  •
 ة  اللمميات مم األالرام  ات اللتو •
 المساتميم الرئيسييم وح وا التيويت  •
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 مياات وتلويضات األلضام  •
 المواالر المحتممة الم مة  •

 االلتاام  ين مة تيئة السوا المالية ب  تممي األس م -

 

 اإلفصاح المتعلق بمجلس اإلدارة: -

 يتم اةبيا  لم الملمومات اآلتية:

ملمؤ إالارم تن ي كو يو لضو ملمؤ إالارم غير يسمام األلضام ويور اقتمو مم تينيم كح لضو )لضو  •
 تن ي كو يو لضو ملمؤ إالارم مست ح( و يام لضويته  الشركات المساتمة األور  

 يية ميالح تامة ب  الملامتت مم الشركة  •
ويم موتير الوتيايات للام ملمؤ اةالارم الرئيسة وم ام ا منح للنة المراللة وللنة الترشيحات  •

 ر يسمام ت ه الملام ورقسائ ا ويلضائ ا ولالال التمالات ا والمكابآتو مم  ك
يل  لمس الملمؤ يم يربا ت ريرًا يتضمم لرضًا للمميات الشركة وتح السنة المالية األويرمو ولميم  •

اللوامح المقنرم ب  يلماح الشركة والت  يحتال ا الملتمم االستنمارك لمت ييمو كما يل  يم يشتمح لمس 
 اآلت :

 النشاال الرئيس  ويم نو   •
 ويم والال وورارات الشركة الم مة  •
 لالاوح ورسوم  يانية موتيرم أليوح وويوم الشركة ونتائ  األلماح المالية لمالم ومؤ سنوات يويرم  •
لمال  إيراالات شركات ا التا لة وارج المممكة  •  تحميح ل راب  ةلمال  إيراالات الشركةو واس
التش يمية لم نتائ  السنة السا  ةو يو يك توولات ملمنة مم  يام لم يك برووات لوترية ب  النتائ   •

 الشركة 
  يام ألك اوتتم لم ملايير المحاس ة الياالرم مم ال يئة السلوالية لممحاس يم ال انونييم  •
 اسم كح شركة تا لة ونشاال ا الرئيؤ  •
 ت اييح لم األس مو ويالوات الاليم الياالرم لكح شركة تا لة  •
 األر ا  توضيح سياسة توايم  •
 يام  يك ميمحة ب  بئة األس م  ات األح ية ب  التيويت تلوال ألشوا  )لالا يلضام ملمؤ الشركةو  •

وك ار التن ي ييمو وياوال مو ويوالالتم ال ير( واموا  ل تغ الشركة  تمي الح وا يو يك ت يير بي ا وتح 
 السنة المالية األويرم 
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تلوال أللضام ملمؤ إالارم الشركة وك ار التن ي ييم   يام  يك ميمحة وح وا ويار وح وا اكتتا  •
وياوال م ويوالالتم ال ير ب  يس م يو يالوات اليم الشركة يو يك مم شركات ا التا لةو يو يك ت يير ب  تمي 

 الميمحة يو ت ه الح وا وتح السنة المالية األويرم 
لنال الالم  يو غير  ليو وكشم  الملمومات المتلم ة  يك ورو  لمس الشركة سوام كانت وال ة السالاال •

  الماليونية اةلمالية لمشركة وملمولات او ويك م الغ البلت ا الشركة سالاالًا ل رو  وتح السنة 
 ئات ويلالاال يك يالوات اليم وا مة لمتحويح إلس يس مو ويك ح وا ويار يو م كرات حا اكتتا  يو  يام   •

المالية مم إيضا  يك لو  حيمت لميه الشركة  ح وا مشا  ة ييالرت ا يو منحت ا الشركة وتح السنة
  م ا ح  لي

يك ح وا تحويح يو اكتتا   مول  يالوات اليم وا مة لمتحويح إلس يس م يو ح وا ويار يو م كرات    يام •
  كتتا  يو ح وا مشا  ة ييالرت ا يو منحت ا الشركةاحا 

اليم وا مة لتسترالاال وويمة األوراا المالية ألك يالوات  يك استرالاال يو شرام يو إل ام مم لان  الشركة يام   •
   المت  يةو مم التمييا  يم األوراا المالية المالرلة الت  اشترت ا الشركة وتمي الت  اشترت ا شركات ا التا لة

 لالال التمالات ملمؤ اةالارم الت  ل الت وتح السنة المالية األويرمو وسلح حضور كح لضو  •
 ت المالبولة لكح مم اآلت  كح لمس حالم:ت ييح لم المكابآت والتلويضا •
 يلضام ملمؤ اةالارم  •
ومسة مم ك ار التن ي ييم ممم تم وا يلمس المكابآت والتلويضات مم الشركةو يضام إلي م المالير اللام  •

 والمالير المال  إم لم يكونا مم ضمن م 
يمحة لوترية ألحال يلضام وتولال يو كانت تولال بيه م وملمومات تتلما  يك ل ال تكوم الشركة الربًا بيه •

  لتوة  يك من م كيو لممالير المال  يو ألك شو    لممالير اللامملمؤ إالارم الشركة يو 
 يام ألك ترتي ات يو ات اا تنااح  مول ه يحال يلضام ملمؤ إالارم الشركة يو يحال ك ار التن ي ييم لم يك  •

  رات  يو تلوي 
  ال مساتم  الشركة لم يك ح وا ب  األر ا  يام ألك ترتي ات يو ات اا تنااح  مول ه يح •
اكام يو ضرائ  يو رسوم يو يك مستح ات يور و مم  ة يام   يمة المالبولات الن امية المستح ة لسالاال يي •

   ويم مولا ل ا و يام يس ا  ا
    يام   يمة يك استنمارات يو احتيااليات يور  تم إنشاقتا لميمحة مو    الشركة •
و ويال احتياال  م رو  لمس الشركة مم ال يئة يو مم يك ل ة إشرابية يو تن يمية يو يية ل و ة يو لاام ي •

 وضائية يور  
 يل  يم يوضح الت رير يك تح  ات مم و ح المحاس  ال انون  لمس ال وائم المالية  •
 يل  يم يشتمح الت رير لمس إورار  االحت ا   سلتت محاس ية حس  الملايير الملتمالم  •
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 الت رير لمس إورار  للالاال ن ام الروا ة الالاومية لمس يسؤ سميمةو وتم تن ي ه   المية يل  يم يشتمح  •
 يل  يم يشتمح الت رير لمس إورار  ينه ال يولال يك شي ُي كر  شيم م الرم الشركة لمس موايمة نشاال ا  •

 

 اإلفصاح المتعلق بالمساهمين:

السوا المالية ب  ن اية يوم التالاوح ال ك تتح ا يل  لمس كح شو   ك لتوة يم ي وم  لوالار الشركة وتيئة 
 بيه إحال  الحاالت التالية:

( يو يكنر مم يك بئة مم بئات األس م  ات األح ية ب  %5لنالما يي ح مالكًا يو له ميمحة بيما نس ته ) -
 التيويتو يو يالوات اليم وا مة لمتحويح إلس يس م 

( يو يكنر %1لنال حالوت اياالم يو ن   ب  ممكية يو ميمحة المساتم المشار إليه  ال  رم السا  ةو  نس ة ) -
 مم يس م يو يالوات اليم  لي الميالر  

لنالما يي ح لضو ملمؤ اةالارم يو يحال ك ار التن ي ييم )يو يك مم تا ليه( مالكًا يو له ميمحة ب  يك  -
 ح وا يس م يو يالوات اليم  

ت يك اياالم يو ن   ب  ممكية يو ميمحة يك مم يلضام ملمؤ اةالارم ب  الميالر يو يحال لنال حالو  -
%( يو يكنر مم األس م يو يالوات الاليم الت  يمتمك ا ب   لي الميالر )يو 5ك ار التن ي ييم لاليهو  نس ة )
ا ليه( يي ما %( يو يكنر مم يس مو يو يالوات اليم  لي الميالر )يو يك مم ت1يك مم تا ليه(و يو  نس ة )

 يوح 

 

و ويرسح لمس باكؤ اةالارم حس  األحواح نما ج اةبيا  الياالرم لم ال يئةلمس يكوم إوالار ال يئة  -
اللامة ل شرام والروا ة لمس التالاوحو ولمس المرسح االحت ا   ما ين ت ويامه  الت ميغ وتح الم مة 

 نات المحالالمو لممًا  ينه لم يلتال  يك إشلار غير مكتمح ال يا

 

( يو يكنر مم يك بئة مم بئات %10ال يلوا لمشو  ال ك يي ح مالكًا يو له ميمحة بيما نس ته ) -
التيرم ب  يك من ا إال  -األس م  ات األح ية ب  التيويتو يو يالوات الاليم ال ا مة لمتحويح إلس يس م 

الالم  الم الم مم ياح  الشيم  لال مواب ة تيئة السوا المالية لمس  ليو وتكوم مواب ة ال يئة  ناًم لمس 
  مول  النمو ج الياالر لم ال يئة 
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 ضوابط اإلفصاح:

 يل  اةبيا  لم التالورات الم مةو والمستلالم  شكح بوركو لكابة المشاركيم ب  السوا  يورم متاامنة  التوقيت:

 يل  يم تكوم كابة الملمومات الت  تم اةبيا  لن ا الوي ة وكابية  الدقة:

 يتم اةبيا  لم الملمومات لممساتميم لم الريا مووم "تالاوح" تيئة السوا المالية  ح:طرق اإلفصا

يل  اةبيا  لم الملمومات الت  تقنر لمس سلر س م الشركةو ويل   سرية المعلومات المؤثرة على السهم:
 التلامح  سرية تامة مم يية ملمومة حتس يتم نشرتا لممساتميم 

اةشالات يو التوولاتو كما تح ر يك محاولة لمتينير لمس آرام يو  تمامًا الت الح مم يح ر التفاعل مع الشائعات:
 استنتالات المحمميم 

 -لمس س يح المناح-يحا لمشركة لالم اةبيا  لم يية ملمومات وال تشكح والرًا لمس وضل ا التنابس و ومم  لي 
 اةبيا  لم الي  ات الت  تكوم ب  مراحم ا الت اوضية 

 

 :مجلس اإلدارة تقرير

يتضمم ت رير ملمؤ اةالارم لرضًا للممياته وتح السنة المالية األويرمو ولميم اللوامح المقنرم ب  يلماح الشركةو 
 :ويشمح ت رير ملمؤ اةالارم لمس ما يم 

 .ما اُل ا مم يحكام ت ه التئحة وما لم يال َّا ويس ا   لي  1

 .واةالارم التن ي يةو وو ائ  م الحالية والسا  ة ومقتتت م وو رات ميسمام يلضام ملمؤ اةالارمو ويلضام الملامو   2

يسمام الشركات الاوح المممكة يو وارل ا الت  يكوم لضو ملمؤ إالارم الشركة لضوًا ب  ملاح إالارت ا الحالية   3
 .والسا  ة يو مم ماليري ا

لضو ملمؤ إالارم غير  - ي ك تكويم ملمؤ اةالارم وتينيم يلضائه لمس النحو اآلت : لضو ملمؤ إالارم تن  4
 .لضو ملمؤ إالارم مست ح -تن ي ك 

لممًا  م ترحات المساتميم  –و واية غير التن ي ييم  –اةلرامات الت  اتو تا ملمؤ اةالارم ةحاالة الضائه   5
 .وممحو ات م حياح الشركة ويالائ ا

يحات والمكابآتو مم  كر ويم موتير الوتيايات الملام وم ام او منح: للنة المراللةو وللنة الترش  6
 .يسمام الملام ورقسائ ا ويلضائ ا ولالال التمالات ا وتواري  انل االتا و يانات الحضور ل لضام لكح التما 
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حينما ينال او الوسائح الت  التمال لمي ا ملمؤ اةالارم ب  ت ييم االائه ويالام للانه ويلضائهو والل ة الوارلية   7
 .شركةو إم ولالتالت  وامت  الت ييم ولتوت ا  ال

  اةبيا  لم مكابآت يلضام ملمؤ اةالارم واةالارم التن ي ية  8

يو  يك ل و ة يو لاام يو تال ير احترااك يو ويال احتياال  م رو  لمس الشركة مم ال يئة يو مم يك ل ة إشرابية  9
 .تن يمية يو وضائيةو مم  يام يس ا  الموال ة والل ة الموولة ل ا وس ح لتل ا وت االك ووول ا ب  المست  ح

نتائ  المراللة السنوية ل لالية إلرامات الروا ة الالاومية  الشركةو إضابة إلس ريك للنة المراللة ب  مال  ك اية    10
 .ن ام الروا ة الالاومية ب  الشركة

 .لمراللة  شيم مال  الحالة إلس تلييم مرالم الاوم  ب  الشركة ب  حاح لالم ولوالهتويية للنة ا  11

توييات للنة المراللة الت  يولال تلار   ين ا و يم ورارات ملمؤ اةالارمو يو الت  رب  الملمؤ األو    ا   12
اوم و ومسوغات تمي  شيم تلييم مرالم حسا ات الشركة ولاله وتحاليال يتلا ه وت ييم يالائه يو تلييم المرالم الال

 .التويياتو ويس ا  لالم األو    ا

 .ت اييح المساتمات االلتمالية لمشركةو إم ولالت  13

المالية األويرم ويسمام يلضام ملمؤ اةالارم  نة يام  تواري  اللمليات اللامة لممساتميم المنل الم وتح الس  14
 .الحاضريم ل  ه اللمليات

كات ا التا لة  وب  حاح ويم نوليم يو يكنر مم النشاالو يل  إرباا ويم ألنوا  النشاال الرئيسة لمشركة وشر   15
س ام ا ب  النتائ   . يام  كح نشاال وتينيره ب  حلم يلماح الشركة واس

ويم لوالال وورارات الشركة الم مة ) ما ب   لي الت ييرات ال يكمية لمشركةو يو توسلة يلمال او يو ووم   16
 .ح الشركةلمميات ا( والتوولات المست  مية أللما

الملمومات المتلم ة  يك مواالر توال  ا الشركة )سوام يكانت مواالر تش يمية يم مواالر تمويميةو يم مواالر    17
 .السوا( وسياسة إالارم ت ه المواالر ومراو ت ا

وتية لمس شكح لالوح يو رسم  يان  أليوح الشركة وويوم ا ونتائ  يلمال ا ب  السنوات المالية الومؤ   18
 .ن  التيسيؤ يي ما يويراألويرم يو م

 .تحميح ل راب  ةلمال  إيراالات الشركة وشركات ا التا لة  19

 .يلمنت ا الشركة إيضا  ألك برووات لوترية ب  النتائ  التش يمية لم نتائ  السنة السا  ة يو يك توولات  20

 .يمإيضا  ألك اوتتم لم ملايير المحاس ة الملتمالم مم ال يئة السلوالية لممحاس يم ال انوني  21

اسم كح شركة تا لة وريؤ مال ا ونس ة ممكية الشركة بي ا ونشاال ا الرئيؤ و والالولة المحح الرئيؤ للمميات او   22
 .والالولة محح تيسيس ا
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 .ت اييح األس م ويالوات الاليم الياالرم لكح شركة تا لة  23

 .ويم لسياسة الشركة ب  توايم ير ا  األس م  24

األح ية ب  التيويت تلوال ألشوا  )لالا يلضام ملمؤ إالارم الشركة ويم ألك ميمحة ب  بئة األس م  ات   25
وك ار التن ي ييم ويور امتم( ي م وا الشركة  تمي الح وا  مول  الماالم الوامسة واألر ليم مم ووالال التسليح 

 .واةالراجو ويك ت يير ب  تمي الح وا وتح السنة المالية األويرم

ية وح وا اكتتا  تلوال أللضام ملمؤ إالارم الشركة وك ار التن ي ييم ويم ألك ميمحة ويوراا مالية تلاوال  26
ويور ائ م ب  يس م يو يالوات اليم الشركة يو يك مم شركات ا التا لةو ويك ت يير ب  تمي الميمحة يو تمي الح وا 

 .وتح السنة المالية األويرم

ال لنال الالم  يم غير  لي(و وكشم الملمومات المتلم ة  يك ورو  لمس الشركة )سوام يكانت وال ة السالا  27
 الماليونية اةلمالية لمشركة والشركات التا لة ل ا ويك م الغ البلت ا الشركة سالاالًا ل رو  وتح السنة وم مغ ييح 
ال ر  واسم الل ة المانحة ل ا ومالته والم مغ المت   و وب  حاح لالم ولوال ورو  لمس الشركةو لمي ا ت اليم 

 .إورار   لي

ويلالاال يك يالوات اليم وا مة لمتحويح ويك يوراا مالية تلاوالية يو م كرات حا اكتتا  يو ح وا  ويم ل ئات  28
 .مشا  ة ييالرت ا يو منحت ا الشركة وتح السنة المالية مم إيضا  يك لو  حيمت لميه الشركة م ا ح  لي

تلاوالية يو م كرات حا ويم ألك ح وا تحويح يو اكتتا   مول  يالوات اليم وا مة لمتحويح يو يوراا مالية   29
 .اكتتا و يو ح وا مشا  ة ييالرت ا يو منحت ا الشركة

ويم ألك استرالاال يو شرام يو إل ام مم لان  الشركة ألك يالوات اليم وا مة لتسترالاالو وويمة األوراا المالية   30
 .ا شركات ا التا لةالمت  يةو مم التمييا  يم األوراا المالية المالرلة الت  اشترت ا الشركة وتمي الت  اشترت 

لالال التمالات ملمؤ اةالارم الت  ُل الت وتح السنة المالية األويرمو وتواري  انل االتاو وسلح حضور كح   31
 .التما  موضحًا بيه يسمام الحاضريم

 .لالال الم ات الشركة لسلح المساتميم وتواري  تمي الالم ات ويس ا  ا  32

 .ويم ألك ي  ة  يم الشركة والرم  ك لتوة  33

ت تتلما  يك يلماح يو ل وال تكوم الشركة الربًا بي او وبي ا يو كانت بي ا ميمحة ألحال يلضام ملمؤ ملموما  34
إالارم الشركة يو لك ار التن ي ييم بي ا يو ألك شو   ك لتوة  يك من مو  حيت تشمح يسمام الملنييم  األلماح 

واس ا لم تولال يلماح يو ل وال مم ت ا ال  يحو  يو الل والو وال يلة ت ه األلماح يو الل وال وشروال ا ومالت ا وم م  او
 .الشركة ت اليم إورار   لي بلمس
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 يام ألك ترتي ات يو ات اا تنااح  مول ه يحال يلضام ملمؤ إالارم الشركة يو يحال ك ار التن ي ييم لم يك   35
 .مكابآت

 . يام ألك ترتي ات يو ات اا تنااح  مول ه يحال مساتم  الشركة لم يك ح وا ب  األر ا   36

 يام   يمة المالبولات الن امية المسالالم والمستح ة لسالاال يك اكام يو ضرائ  يو رسوم يو يك مستح ات يور  ولم   37
 .تسالال حتس ن اية ال ترم المالية السنويةو مم ويم مولا ل ا و يام يس ا  ا

 . يام   يمة يك استنمارات يو احتياالات ينشئت لميمحة مو    الشركة  38

 :إورارات  ما يم   39

 .يم سلتت الحسا ات ُيلالت  الشكح اليحيح ي  

 .   يم ن ام الروا ة الالاومية ُيلال لمس يسؤ سميمة وُن     المية

 .ج  انه ال يولال يك شي ي كر ب  والرم الشركة لمس موايمة نشاال ا

إ ا كام ت رير مرالم الحسا ات يتضمم تح  ات لمس ال وائم المالية السنويةو يل  يم يوضح ت رير ملمؤ   40
 .اةالارم تمي التح  ات ويس ا  ا ويك ملمومات متلم ة   ا

ب  حاح تويية ملمؤ اةالارم  ت يير مرالم الحسا ات و ح انت ام ال ترم المليم مم يلم او يل  يم يحتوك   41
 .الت رير لمس  ليو مم  يام يس ا  التويية  الت يير

 

 إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة: الرابع عشر الفصل .10

اةالارم لمميات اةبيا  الواية  كح لضو مم يلضائه ومم يلضام اةالارم التن ي يةو مم ين م ملمؤ 
 :مرالام ما يم 

وضم سلح وا   لبياحات يلضام ملمؤ اةالارم واةالارم التن ي ية وتحالينه الوريًاو و لي وب ًا   1
 .يةل بياحات المالمو ة  مول  ن ام الشركات ون ام السوا المالية ولوائح ما التن ي 

 .إتاحة االالت  لمس السلح لمساتم  الشركة الوم م ا ح مال   2

 

 يتم اإلفصاح عن المعلومات اآلتية:

يسمام األلضام ويور اقتمو مم تينيم كح لضو )لضو ملمؤ إالارم تن ي كو يو لضو ملمؤ إالارم  -1
 غير تن ي كو يو لضو ملمؤ إالارم مست ح( و يام لضويته  الشركات المساتمة األور  
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 ميالح تامة ب  الملامتت مم الشركة يية  -2
ويم موتير الوتيايات للام ملمؤ اةالارم الرئيسة وم ام ا منح للنة المراللة وللنة الترشيحات  -3

 والمكابآتو مم  كر يسمام ت ه الملام ورقسائ ا ويلضائ ا ولالال التمالات ا 
السنة المالية األويرمو ولميم يل  لمس الملمؤ يم يربا ت ريرًا يتضمم لرضًا للمميات الشركة وتح  -4

اللوامح المقنرم ب  يلماح الشركة والت  يحتال ا الملتمم االستنمارك لمت ييمو كما يل  يم يشتمح لمس 
 اآلت :

 ويم نو  النشاال الرئيس   -5
 ويم والال وورارات الشركة الم مة  -6
 الم ومؤ سنوات يويرم لالاوح ورسوم  يانية موتيرم أليوح وويوم الشركة ونتائ  األلماح المالية لم -7
لمال  إيراالات شركات ا التا لة وارج المممكة  -8  تحميح ل راب  ةلمال  إيراالات الشركةو واس
 يام لم يك برووات لوترية ب  النتائ  التش يمية لم نتائ  السنة السا  ةو يو يك توولات ملمنة مم  -9

 الشركة 
 السلوالية لممحاس يم ال انونييم  يام ألك اوتتم لم ملايير المحاس ة الياالرم مم ال يئة  -10
 اسم كح شركة تا لة ونشاال ا الرئيؤ  -11
 ت اييح لم األس مو ويالوات الاليم الياالرم لكح شركة تا لة  -12
 توضيح سياسة توايم األر ا   -13
 يام  يك ميمحة ب  بئة األس م  ات األح ية ب  التيويت تلوال ألشوا  )لالا يلضام ملمؤ  -14

وياوال مو ويوالالتم ال ير( واموا  ل تغ الشركة  تمي الح وا يو يك ت يير بي ا الشركةو وك ار التن ي ييمو 
 وتح السنة المالية األويرم 

 يام  يك ميمحة وح وا ويار وح وا اكتتا  تلوال أللضام ملمؤ إالارم الشركة وك ار التن ي ييم  -15
ا التا لةو يو يك ت يير ب  وياوال م ويوالالتم ال ير ب  يس م يو يالوات اليم الشركة يو يك مم شركات 

 تمي الميمحة يو ت ه الح وا وتح السنة المالية األويرم 
الملمومات المتلم ة  يك ورو  لمس الشركة سوام كانت وال ة السالاال لنال الالم  يو غير  ليو وكشم  -16

   الماليونية اةلمالية لمشركة وملمولات او ويك م الغ البلت ا الشركة سالاالًا ل رو  وتح السنة
 ئات ويلالاال يك يالوات اليم وا مة لمتحويح إلس يس مو ويك ح وا ويار يو م كرات حا اكتتا  يو  يام   -17

ح وا مشا  ة ييالرت ا يو منحت ا الشركة وتح السنة المالية مم إيضا  يك لو  حيمت لميه 
  الشركة م ا ح  لي

س يس م يو ح وا ويار يو م كرات يك ح وا تحويح يو اكتتا   مول  يالوات اليم وا مة لمتحويح إل   يام -18
  كتتا  يو ح وا مشا  ة ييالرت ا يو منحت ا الشركةاحا 
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ألك يالوات اليم وا مة لتسترالاال وويمة األوراا  يك استرالاال يو شرام يو إل ام مم لان  الشركة يام   -19
الت  اشترت ا شركات ا المالية المت  يةو مم التمييا  يم األوراا المالية المالرلة الت  اشترت ا الشركة وتمي 

   التا لة
 لالال التمالات ملمؤ اةالارم الت  ل الت وتح السنة المالية األويرمو وسلح حضور كح لضو  -20
 ت ييح لم المكابآت والتلويضات المالبولة لكح مم اآلت  كح لمس حالم: -21
 يلضام ملمؤ اةالارم  -22
م الشركةو يضام إلي م المالير اللام ومسة مم ك ار التن ي ييم ممم تم وا يلمس المكابآت والتلويضات م -23

 والمالير المال  إم لم يكونا مم ضمن م 
وتولال يو كانت تولال بيه ميمحة لوترية ألحال  وملمومات تتلما  يك ل ال تكوم الشركة الربًا بيه -24

  لتوة  يك من م كيو لممالير المال  يو ألك شو    لممالير اللاميلضام ملمؤ إالارم الشركة يو 
ترتي ات يو ات اا تنااح  مول ه يحال يلضام ملمؤ إالارم الشركة يو يحال ك ار التن ي ييم لم يك  يام ألك  -25

  رات  يو تلوي 
   يام ألك ترتي ات يو ات اا تنااح  مول ه يحال مساتم  الشركة لم يك ح وا ب  األر ا  -26
يك مستح ات يور و مم اكام يو ضرائ  يو رسوم يو  ة يام   يمة المالبولات الن امية المستح ة لسالاال يي -27

   ويم مولا ل ا و يام يس ا  ا
    يام   يمة يك استنمارات يو احتيااليات يور  تم إنشاقتا لميمحة مو    الشركة -28
يية ل و ة يو لاام يو ويال احتياال  م رو  لمس الشركة مم ال يئة يو مم يك ل ة إشرابية يو تن يمية  -29

 يو وضائية يور  
 ح  ات مم و ح المحاس  ال انون  لمس ال وائم المالية  يل  يم يوضح الت رير يك ت -30
 يل  يم يشتمح الت رير لمس إورار  االحت ا   سلتت محاس ية حس  الملايير الملتمالم  -31
 يل  يم يشتمح الت رير لمس إورار  للالاال ن ام الروا ة الالاومية لمس يسؤ سميمةو وتم تن ي ه   المية  -32
  ينه ال يولال يك شي ُي كر  شيم م الرم الشركة لمس موايمة نشاال ا  يل  يم يشتمح الت رير لمس إورار -33

 

 عن المكافآت اإلفصاح

 :يمتام ملمؤ اةالارم  ما يم  

 .اةبيا  لم سياسة المكابآت ولم كي ية تحاليال مكابآت يلضام الملمؤ واةالارم التن ي ية ب  الشركة  1

اةبيا   الوة وش ابية وت ييح ب  ت رير ملمؤ اةالارم لم المكابآت الممنوحة أللضام ملح اةالارم   2
واةالارم التن ي ية  يورم م اشرم يو غير م اشرمو الوم إو ام يو تضميحو سوام يكانت م الغ يم منابم يم 
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تكوم ال يمة المالومة ل س م ت  مااياو ييًا كانت ال يلت ا واسم ا  واس ا كانت الماايا يس مًا ب  الشركةو ب
 .ال يمة السووية لنال تاري  االستح اا

توضيح اللتوة  يم المكابآت الممنوحة وسياسة المكابآت الملموح   او و يام يك انحرام لوترك لم   3
 .ت ه السياسة

 : يام الت اييح التامة  شيم المكابآت والتلويضات المالبولة لكح ممم يم  لمس حالم  4

 .اةالارم يلضام ملمؤ .أ

المالير ومسة مم ك ار التن ي ييم ممم تم وا يلمس المكابآت مم الشركة لمس يم يكوم مم ضمن م  .ب
 و  ية يلضام اةالارم التن ي ية  اللام

 .يلضام الملام .ج

 .يكوم اةبيا  الوارال ب  ت ه الماالم ب  ت رير ملمؤ اةالارم-
 

 تطبيق حوكمة الشركات: الخامس عشر الفصل .11

 الحوكمة الفعالةتطبيق 

التئحةو ولميه  يضم ملمؤ اةالارم ووالال حوكمة واية  الشركة ال تتلار  مم األحكام اةلاامية ب  ت ه
 :ال يام  ما يم  مراو ة تال ي  ا والتح ا مم بلاليت او وتلاليم ا لنال الحالةو ولميه ب  س يح  لي

 .التح ا مم التاام الشركة    ه ال والال  1

 .وتحالين ا وب ًا لممتالم ات الن امية ويبضح الممارساتمراللة ال والال   2

مراللة وتالوير ووالال السموي الم ن  الت  تمنح ويم الشركةو وغيرتا مم السياسات واةلرامات الالاومية  ما   3
 .يم   حالات الشركة ويت ا مم يبضح الممارسات

ات ويبضح الممارساتو يو إالت  يلضام ملمؤ اةالارم الومًا لمس التالورات ب  ملاح حوكمة الشرك  4
 .ت وي   لي إلس للنة المراللة يو يك للنة يو إالارم يور 

 

 االحتفاظ بالوثائق  

تحت   الشركة  لميم المحاضر والمستنالات والت ارير والونائا األور  المالمو  االحت ا    ا  مول  ت ه 
 لي ت رير ملمؤ اةالارم وت رير التئحة ب  م ر الشركة الرئيؤ مالم ال ت ح لم لشر سنواتو ويم يشمح 

للنة المراللةو ومم لالم اةوتح    ه المالمو يل  لمس الشركة ب  حاح ولوال اللو  وضائية ) ما ب  
 لي يك اللو  وائمة يو م الال  لوامت ا( يو مالال ة يو يك إلرامات تح يا وائمة تتلما  تمي المحاضر يو 
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  ا لحيم انت ام تمي الاللو  ال ضائية يو المالال ة يو إلرامات المستنالات يو الت ارير يو الونائا االحت ا  
 .التح يا ال ائمة

 أحكام ختامية: السادس عشر الفصل .12

 ولميم اللامميم بي ا  والمالرام وك ار التن ي ييم تسرك يحكام ت ه التئحة لمس ملمؤ إالارم الشركةو

 لمس ت ه التئحة والحيوح لمس نسوة من ا  االالت الحا ب  مساتم لكح  -
 يتم اللمح  ما تضمنته ت ه التئحة وتكوم ناب م من  تاري  التماالتا مم ملمؤ اةالارم -
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 عمل جلنة الرتشيحات واملكافآتالئحة 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت .13

 :مقدمة

 مرم التوابرا   رالمشرركة اسرمنت اليمامرة"  إالارم ملمرؤ لرم المن ن ة والترشيحات المكابآت للنة لمح الئحة" إلالاال تم
( وترراري  8-16-2017) ال ررار  مولر  الماليررة السرروا تيئررة ملمررؤ مرم اليراالرم الشرركات حوكمرة الئحرة
 لمرس  نرًام – الشرركة لمساتم  اللامة اللملية ت وم"  يم ت تض  الت م  و 13/02/2017تر الموابا 16/05/1438

 تر ه تشمح يم لمس و)الملنة( والترشيحات المكابآت للنة لمح الئحة  التماال )الملمؤ( - اةالارم ملمؤ مم اوترا 
لرامات ضوا ال التئحة  م ومكابآت  لضويت مو ومالم يلضائ او اوتيار وووالال وم ام او الملنةو لمح واس

 

 : دمج لجنتك المكافآت والترشيحات فك لجنة واحدة:أوال
الت  تن  لمس ينه يلوا لمشركة المر  للنتر   حكومة الشركات( مم الماالم الومسوم مم الئحة 7استناالًا إلس ال  رم )

المكابآت والترشيحات ب  للنة واحالم تسمس للنة المكابآت والترشيحاتو لمس يم تسرتوب  الملنرة المتالم رات الوايرة 
و ويم تلتمررم الملنررة  يرر ة الوريررة كررح سررتة يشرر ر لمررس  رريك من مرراو ويم تمررارؤ لميررم االوتيايررات الم ررررم ل مررا

 للنة واحالم  مول  ت ه التئحة  األوحو ولمس  لي وررت الشركة الم  للنت  المكابآت والترشيحات ب 
 

 :الهدف :ثانيا

  الم رام لم يرام( الشرركة(شرركة اسرمنت اليمامرة  إالارم ملمرؤ مسرالالم إلرس والترشريحات المكابرآت للنرة ت رالم
 :التالية والمسقوليات

 .تن ي تا ومتا لة اليمامة لمو    والحوابا المكابآت والة لمس االشرام  1
 .الشركة مستو  لمس اللميا لم ياالات اةالارك التلاو  والال لمس اةشرام  2
 . األالام ر ال ا مم والتيكال  الشركة التن ي ية واةالارم والملام الملمؤ للضوية الترشح لممية لمس اةشرام  3
 .المو  يم ت ممات سياسة تال يا مم والتيكال اةشرام  4
 .والملام الملمؤ يلضام يالام ت ييم لممية االارم  5
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 :عضويتهم ومدة ترشيحهم وكيفية والترشيحات المكافآت لجنة أعضاء اختيار قواعد :ثالثا

يكروم مرم  يررن م الملنرة   رررار مرم ملمرؤ إالارم الشرركة مرم غيرر يلضررام الملمرؤ التن ير ييمو لمرس يم  تشركح  1
 .لضو مست ح لمس األوح

 يكوم يم لمس ومسةو لمس لضويت ا تايال وال األوح لمس يلضام نتنة مم الملنة لضوية تشكح يم ين      2
 الملنرة لضروية بر  ورارلييم و ررام تليريم إمكانيرة مرم التن ير ييم غيرر اةالارم ملمرؤ يلضرام مرم يلضامتا

 .غيرتم يو المساتميم مم كانوا سوامً 
 يتم تلييم يلضام الملنة لمالم ال تتلاوا نتت سنوات ويلوا إلاالم تليين م حس  احتيالات تكويم الملنة   3
 يلوا يم يكوم رئيؤ الملمؤ لضوًا ب  للنة المكابآت والترشيحاتو لمس يال يش ح مني  رئيؤ الملنة   4
  تشكيم ايل  يم يكوم رئيؤ الملنة مم األلضام المست ميمو ويتم تليينه ب  يوح التما  لملنة  لال   5
 وال يلرة ومسرقوليات ا الملنرة  م رام اللتورة  ات والمرقتتت المناسر ة  رالو رم الملنرة يلضرام يتمترم يم يلر   6

 .لمم ا
 يلروا كمرا مناسر او يرراه وورت يك بر  الملنرة يلضرام كرح يو / مم يك است الاح يو /لاح اةالارم لملمؤ يحا  7

 .مناس  ووت ب   لي يكوم يم  شرال الملنة لضوية مم يست يح يم الملنة للضو
 يكروم يم لمرس الشراغرو المركرا بر يم يلييم لضروا  اةالارم لملمؤ كام الملنة يلضام يحال مركا ش ر إ ا  8

 .التلييم حالوت تاري  مم ييام لمحومسة  وتح ال يئة ت مغ يم ويل  والك ايةو الو رم بي م تتوابر ممم
 لمرس تالرري ت ييررات ويك تليين م لنال لضويت م وي ات الملنة يلضام  يسمامشلر ال يئة ت يم الشركة لمس  9

  .ال يئة مم الياالرم الشركات حوكمة الئحة حالالت ا الت  ومسة ييام لمح وتح  لي

 

 :اللجنة واختصاصات : مهامرابعا

 مسرقولة بلن را  لري إلرس  اةضرابة والترشريحاتو المكابرآت :تمرا  لان يم المتلم ة واالوتيايات الم ام الملنة تتولس
 :الملنة واوتيايات م ام يم  وبيما .الورية  ي ة و لي لمملمؤ ينشالت ا لم ت ارير ت اليم لم

 

 :المكافآتاختصاصات لجنه  أ(

 تلراا التن ي يرة واةالارم الملمرؤ لرم المن ن رة والملرام اةالارم ملمرؤ يلضرام لمكابآت واضحة سياسة إلالاال  1
 تم يرالا بي را لمن رر اةالارم ملمرؤ إلرس وربل را المتميرامو الكرواالر لمرس والمحاب رة اةالارك الل راا تح يا مم

 واةبيرا   راألالامو تررت ال ملرايير ات را  السياسرة تمري بر  يرالرس يم لمرس اللامرةو اللمليرة مرم اللتماالترا
 .تن ي تا مم والتح ا لن او
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 تر ه لم لوترك انحرام يك و يام   او الملموح المكابآت وسياسة الممنوحة المكابآت  يم اللتوة توضيح  2
 .السياسة

 .يتالاب ا تح يا ب  بلاليت ا مال  وت ييم المكابآتو لسياسة الالورية المراللة  3
 وب را  الشرركة التن ير ييم وك رار منره المن ن رة والملرام اةالارم ملمرؤ يلضرام  مكابآت اةالارم لملمؤ التويية  4

 .الملتمالم لمسياسة
 لمرس الشرركة وتنميت را إنلرا  لمرس التن ي يرة واةالارم اةالارم ملمرؤ يلضرام حرت   رر  المكابرآت ت رالَّم يم  5

 .المال  الالويح لمس  األالام المكابآت مم المت ير اللام تر ال كيم الالويحو المال 
 سر م تحاليرال لانر  إلرس األلرح وويريرم الويمرة الحروابا  لري بر   مرا ولممالير اللرام المالية المكابآت مراللة  6

 .اةالارم ملمؤ إلس  شين ا توييات وت اليم والمالير اللام مم تح ي  ا المتووم النتائ 
 لك رار األورر  والماايرا الماليرة لممكابرآت اللامرة والملرايير المول رات حروح المرالير اللرام تويريات مراللرة  7

 .يلته) ي)مم (1) ال  رم ب  والم كورم المت لة السياسة ضوم ب   تن ي تا المالير اللام ي وم والت  التن ي ييم
 
 

 :الترشيحاتاختصاصات لجنه  ب(

 .التن ي ية واةالارم اةالارم ملمؤ ب  لملضوية واضحة وملايير سياسات اوترا   1
لراالم ترشريح م وب رًا لمسياسرات والملرايير   2 الملتمرالمو مرم مرالرام لرالم التويية لمملمرؤ  ترشريح يلضرام بيره واس

 ترشيح يك شو  س  ت إالانته  لريمة مومة  األمانة 
 اةالارم وو رائم اةالارم ملمرؤ للضروية الو ررات يو الم رارات مرم التامرة لممتالم رات السرنوية المراللرة  3

  التن ي ية
 التن ي ية اةالارم  لم الرات والمقتتت المالمو ة للضوية ملمؤ اةالارم وو ائم و ي   ويم وضم  4
 .اةالارم ملمؤ أللماح تويييه اللضو لمس يتليم ال ك الووت تحاليال   5
 يمكرم التر  الت ييررات شريم بر  التويريات وت راليم التن ي يرة واةالارم والملرام اةالارم ملمرؤ تيكرح مراللرة  6

 .إلراقتا
 .التن ي ييم وك ار المست ميم واأللضام التن ي ييم غير واأللضام التن ي ييم ل لضام و ي   ويم وضم  7
 .التن ي ييم ك ار يو االالارم ملمؤ يلضام ضمم مركا ش ور حاح ب  الواية اةلرامات وضم  8
   الشركة ميمحة مم يت ا  ما لملاللت ا الحموح واوترا  اةالارمو ملمؤ ب  وال وم الضلم لوان  تحاليال  9
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 كمرا اللتماالتراو الملمرؤ لمرس ولرضر ا  ويوير ا تلراليتت  يك والتويية الملمؤ للام مكابآت مراللة  10
 الملمرؤ للرام مرم يك لضروية م الرال يحرال ر شر حراح بر  لمملمرؤ تويريات ا  ت راليم الملنرة ت روم يم يلروا
 .الحالة لنال لالال يلضام  تلييم

 كرام إ ا ميرالح تلرار  يك ولروال لرالم مرم والتح را المست ميمو األلضام است تلية مم سنوك  شكح التح ا  11
 .يور  شركة إالارم ملمؤ لضوية يش ح اللضو

ن ام  تلييم الواية المالير اللام توييات ومراللة الراسة  12  .التن ي ييم ك ار والمة واس
والمرالير اللرام  ولمملمرؤ لامرة  ير ة لمشرركة الرو ي   اةحرتح يو اةالارك التلاور  والرال ومراللرة الراسرة  13

 .واية  ي ة التن ي ييم وك ار
 الشرركة م رام لرم والملرام الملمرؤ بر  اللرالال  لضرامل والتلريرم الترالري  مرم مناسر  مسرتو  تروبير  14

 .المالمو ة  الك امم يلمال م يالام مم يمكن م  ما ومنلاات ا
 تالري يرة والورات  ررام  لمرس التن ي يرة واةالارم اةالارم ملمرؤ يلضرام مرم كح لحيوح التامة اآلليات تالوير  15

 .الشركة  ينشالة اللتوة  ات الملاالت ب  وملارب م م ارات م تنمية   ر  مستمر  شكح
  .لمشركة التن يم  ال يكح ومراللة وضم ب  اةالارم ملمؤمسالالم   16

 

 :نشر إعالن الترشح )ج

تمتام الشركة  نشر إلتم الترشح ب  المووم اةلكترون  لمشركة والمووم اةلكترون  لمسروا )ترالاوح( وبر  يك 
الترشررح للضرروية الملمررؤو لمررس يم ي  ررس  ررا  وسرريمة تحررالالتا ال يئررةو و لرري لرراللوم األشرروا  الررراغ يم برر  

 .الترشيح م توحًا مالم ش ر لمس األوح مم تاري  اةلتم

 

 :اللجنة صالحيات أبرإل: خامسا

 ولره لمرس الملمرؤ يالم ره موضرو  يك يو وم ام راو اوتيايرات ا ضرمم يرالوح يمرر يك لرم التحررك حرا  1
 .التحاليال

 حا االالت  لمس سلتت الشركة وونائ  ا   2
إيضرررررا  يو  يرررررام مرررررم يلضرررررام الملمرررررؤ يو اةالارم التن ي يرررررة يو مرررررو    الشرررررركة   رررررر  التحررررررك المررررر    3

 واالست سار لم يك ملمومات 
حرا االسرتلانة  المشرورم ال انونيرة وال نيرة مررم ييرة ل رة وارليرة يو ييرة ل ررة استشرارية مسرت مة يورر  مترس مررا   4

 كام  لي ضروريًا لمسالالم الملنة ب  يالام م ام ا 
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جراءات وضوابط اجتماعات: سادسا  :اللجنة عمل وا 

 الارئرة يو اسرتننائية التمالرات تل رال يم ل را يلروا كمرا و ي ة الورية كح ستة يشر ر لمرس األورح الملنة تلتمم  1
 .ةالملن رئيؤ مم اللوم لمس  نامً  و لي اللمح ميمحة ت تضيه ما حس 

( اللماليرة ال ات يرة المحاالنرة( الحالينرة االتيراح  وسرائح الملنرة التمالرات بر  المشراركة الملنرة للضرو يلروا  2
 سر   ألك  سر   سر ره يو ييالة حضوره تل ر حاح ب  و لي  ييالة حضر كمم الحالة    ه مشاركته لالوت

 .الارء
 .يلضائ ا يغم ية  حضور الملنة اللتما  ال انون  النيا  يكتمح  3
 وب و االلتما   ات حضور ب  واحال لضو مم يكنر لم ينو  يم )ييالة الحاضر( الملنة للضو يلوا ال  4

 رئريؤ ي رم لرم حراح وبر  اللمسرةو تمري لترريؤ يلضرائ ا يحرال ت روي  لره يحرا الملنرة رئريؤ حضرور تل ر حاح
 .االلتما  يتريؤ مم  ين م مم الملنة يلضام يوتار االلتما و يتريؤ مم  ت وي  الملنة

 لره يروت الر ك الرريك يررلح األيروات تسراوك ولنرال الحاضرريم األلضرام آرام  يغم يرة الملنرة وررارات تيرالر  5
 .الملنة رئيؤ

 .االلتما  و ح الملنة رئيؤ مم  التنسيا  الاللوم تضمينه يتم وال ك االلتما  يلماح لالوح إلالاال يتم  6
 و رح مرم  ر لي لم يرام ت ويضره ترم إ ا الملنرة سرر يمريم يو الملنرة رئريؤ و رح مرم االلتمرا  لحضور الاللوم توله  7

 مولرال مرم كابيرة مرالم و رح التامرة والونرائا اللررو  ارسراح يرتم كما اللمسةو مولال مم كابية مالم و ح الرئيؤ
 .االلتما 

 التن ي يرة االالارم بريرا مرم الملنرة يلضرام ل ير يمكم ينه اال التمالات او حضور الملنة يلضام ل ير يحا ال  8
 الملنرة مرم اللروم يو المر  لمرس  نرام االلتمالات مم لام يو كح حضور المراو يم يو المو  يم يو والماليريم

 .التامة  الملمومات لتاويالتا و لي
لررالاال محاضررر ل ررا تتضررمم مررا الار مررم ن اشررات ومررالاوالتو وتونيررا تويرريات ا   9 يلرر  تونيررا التمالررات الملنررة واس

ونتائ  التيويتو وح   ا ب  سلح وا  ومن مو و يام يسمام األلضام الحاضرريم والتح  رات التر  ي رالوتا 
 وويم ت ه المحاضر مم لميم األلضام الحاضريم وت -إم ولالت-

يلرر  حضررور رئرريؤ الملنررة يو مررم ينررو  لنرره مررم يلضررائ ا لململيررات اللامررة لمشررركة ل لا ررة لمررس يسررئمة   10
 المساتميم 

 إالارم ملمرؤ إلرس تربرم التر  الالوريرة الت رارير ورتح ومرم رئيسر ا ل رر الملنرة ويالام يلمراح اةالارم ملمؤ يتا م  11
 .الشركة
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 :اللجنة سكرتير :سابعا

 لمرس التيرويت حرا لره يكروم يال لمرس الشرركة مرو    مرم يو يلضرائ ا  ريم مرم ل را سركرتير الملنرة توترار  1
 الملنرة ينشرالةلرم ال يرام  اةلرالاال اللتمالرات و  مسرقوال يكرومو  )يلضرائ ا غيرر مرم كرام حراح بر ( ورارات را
لالاال  واةلررامات يلضرائ ا  ريم والتوايرح وورارات راو وتولي ات را تويريات ا تن ير  ومتا لرة وتوني  ا محاضرتا واس
 بر    را الملروح السياسرات ضروم ب  يرب ا والري ة مكابيته  تحاليال الملنة مو وت  واألور  والمولستية اةالارية

 .الويو  ت ا

 

 :اللجنة أعضاء مكافآت

 مرم يتوابرا و مرا اةالارم ملمرؤ يضرل ا التر  السياسرة لمرس  نرامً  الملنرة أللضرام السرنوية المكابرآت تحرالال  1
 .اللتوة  ات وال وانيم واألن مة لممساتميم اللامة اللملية وورارات لمشركة  األساس الن ام

 ويكو اللمسرات لرم حضرور  رالح إلرس  اةضرابة -إم ولرال- م الولرا م م راً  الملنرة يلضرام مكابرآت تكوم  2
 واةالارم الملرام ويلضرام أللضرائه اةالارم ملمرؤ يضرل ا التر  المكابرآت سياسرة بر  تررال يورر  ماايرا

  .السياسة تمي ب  الوارالم ا لمضوا الوب  يرب ا ويتم لمضوا ال التن ي ية
 
 

 :)السياسة هذه ونشر وتعديل مراجعة(ختامية  أحكام

 اللامرة اللمليرة و رح مرم التماالترا تراري  مرمالت رارا  الشرركة و رح مم  ه االلتاام ويتم السياسة ت ه ب  لام  ما يلمح
 مرم الميرالح وييرحا  واللم رور المسراتميم لتمكريم اةلكترون  الشركة مووم لمس السياسة ت ه وتنشر لممساتميم
 ويرتم والترشريحاتو المكابرآت للنرة و رح مرم-الحالرة لنرال – الوريرة  ير ة السياسرة تر ه مراللرة ويرتم لمي راو االالت 
 الم ترحرة التلراليتت ومراللرة  الراسرة ي روم الر ك اةالارمو ملمرؤ لمرس الملنرة و رح مرم م ترحرة تلراليتت يك لرر 
 .اللتماالتا لممساتميم اللمومية لململية   ا ويوي 

 

 

 

 

 



 
 

 
76 / 95 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 
 
 
 
 
 
 
 

 عمل جلنة املراجعةالئحة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
77 / 95 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 المراجعةلجنة  .14

 :مقدمة

 بر  وبّلراح لروترك الور مرم  ره ت روم لمرا المالرلرة اللامرة المسراتمة شرركات بر  ال امرة الملام مم المراللة للنة لالتُ 
 ومتا لرة األنشرالة   ر ه المتلم رة والوالرال الرن م وتالروير الالاوميرة الروا رة ولمميرة والوارليرة الالاوميرة المراللرة يلمراح
 السرلوالية الماليرة السوا تيئة ين مة يولت ووال  لمي ا المتلارم والملايير األن مة مم وتواب  ا الشركة والتاام تن ي تا
لممسراتميم وب رًا  اللامرة اللمليرة و رح مرم تشركيم ا ورتح مرم المراللرة لملنرة وايرة يتميرة السلوالك الشركات ون ام
 :الملنة يتالام ي را يم  وبيما  ويتحيات ا لمم ا إالار وتلايا الشركات ن ام مم (101) الماالم ألحكام

 
 :اللجنة أهداف

 المراللرة  رلالارم الوايرة الترتي رات بالميرة مراللرة ورتح مرم الالاوميرة المراللرة يلمراح وك ايرة اسرتي ام مرم التح را  1
 .وك ايت ا استي ائ ا ومال  الالاومية

 يلماح واية الملنةو ولمح نشاال وتح مم وريالتا تحاليالتا يتم الت  لممواضيم الشركة إالارم استلا ة مم التح ا  2
 .است تل ا مم والتح ا والوارلية الالاومية المراللة

 الت ريرر منرح   را الملمروح اآلليرات ورتح مرم الالاوميرة المراللرة وويمرة ولمرح لرالور الشرركة وت  رم و روح مرم التح را  3
 .الالاومية لممراللة السنوك

 .الشركة ب  الالاومية والمراللة الروا ة ن م بلالية مستو  وت ييم وياؤ  4
 .الملنة ومسئوليات وم ام لمح  نالاا اللتوة  ات والسياسات والملايير وال وانيم  األن مة االلتاام مم التح ا  5

 
 :اللجنة عضوية وضوابط قواعد: أوال

 تشكيل لجنة المراجعة
تشكَّح   رار مم اللملية اللامة اللاالية لمشركة للنة مراللة مم المساتميم يو مم غيرتم لمس يم يكوم مم  -1

 يال ي ح لالال يلضام ين م لضو مست ح لمس األوح ويال تضم ييًا مم يلضام ملمؤ اةالارم التن ي ييمو ويل  
 .للنة المراللة لم نتنة وال يايال لمس ومسةو ويم يكوم مم  ين م موت   الشقوم المالية والمحاس ية

 وتح السنتيم الماضيتيم ب  اةالارم التن ي ية يو المالية لمشركةو يو لال ال يلوا لمم يلمح يو كام يلمح  -2
  المراللةمرالم حسا ات الشركةو يم يكوم لضوًا ب  للنة 

 إالارم ملمؤ الورم  انت ام وتنت   الشركة إالارم ملمؤ الورم  الاية مم ت الي سنوات نتت الملنة لضوية مالم تكوم -3
 .يور  ممانمة بترات يو ل ترم لممساتميم اللامة لململية ترشيح م إلاالم لمملمؤ يلوا كما الشركةو

 .المست ميم يو التن ي ييم غير األلضام مم يكوم يم لمس رئيسا لملنة  ين م مم الملنة يلضام يوتار  -4
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 ب  لضوا مقوتاً  تلييم ب  الحا اةالارم لملمؤ اللضويةو مالم يننام الملنة لضوية م الال يحال حاح ش ور ب  -5
 اللامة اللملية لمس التلييم ت ا يلر  ويم الكابية الو رم بيه تتوبر ممم يكوم يم لمس الشاغر المركا
 .سم ه مالم اللاليال اللضو ويكمح لميه لممياالوة ل ا التما  يوح ب  اللاالية

مم بريا إالارم الشركة لم يام  مناس ا تراه ممم يو يلضائ ا  يم مم سوام ل ا سكرتير  تلييم الملنة  ومت  -6
لالاال الملنة ويلماح اللتمالات  اةلالاال  الوم وورارات ا وتولي ات ا توييات ا تن ي  ومتا لة وتوني  ا محاضرتا واس

 .التيويت حا له يكوم يم
 

جراءات اجتماعات :ثانيا  :اللجنة عمل وضوابط وا 

  لريو إلرس الحالرة اللرت وكممرا األورحو لمرس السرنة بر  مررات ير رم  واورم و لري الوريرة  ير ة المراللرة للنرة تلتمرم ي 
 .وورارات ا وتولي ات ا وتوييات ا مناوشات ا ممو  تتضمم والت  التمالات ا محاضر إلالاال ويل 
الارم المراللة الالاومية  الشركة  الشركة حسا ات مرالم مم الورية  ي ة المراللة للنة تلتمم     واس
 . لي إلس الحالة اللت كمما الملنة مم االلتما  الم  الحسا ات رالمالير المراللة الالاومية ولممل ج 
 األلضرام يغم ية يو الملنة لرئيؤ يحا كماو الضرورم ت تضيه ما حس  استننائية التمالات تل ال يم لملنة يلواال  

 يغم يرة حضرور لنال الملنة اللتما  ال انون  النيا  ويكتمح والحالة ت تضيه لما وب اً   ئاستننا التما  لل ال الاللوم
 .يلضائ ا

 يو الملنرة يلضرام مرم ي وضره مرم يو الملنرة رئريؤ و رح مرم كتا رة الملنرة التمالرات لحضرور الراللوم تولرهه  
  واللررو  االلتمرا  يلمراح  لرالوح الملنرة يلضرام تاويرال يرتم كمرا االلتمرا و مولرال مرم كابيرة مرالم و رح سركرتيرتا
 .االلتما  مولال مم كابية بترم و ح التامة والونائا

 .المحالالم اللمسة لتريؤ يلضائ ا يحال ت وي  له يلوا الملنة رئيؤ حضور تل ر حالة ب و  
 وبر  الحضرور مرم اللضرو لتمكريم الكراب  الل رال  ر ح يتم ييالةو الملنة اللتما  اللضو حضور تل ر حالة ب ا  
 .ييالة الحضور  منا ة الحالينة االتياح  وسائح االستلانة وتح مم اللضو حضور يكوم الحالة ت ه
 يلروا وال لنره نيا رة الملنرة يلضرام مرم لضروا آوررا إنا رة لملضرو يلروا ييرالة اللضرو حضرور تلر ر حالرة بر    

 .االلتما   ات حضور ب  واحال لضو   مم يكنر لم ينو  يم الملنة للضو
 والممنمريم الحاضرريم األلضرام آرام  يغم يرة الملنرة وررارات وتيرالر وًا متسراوياً يروت الملنرة بر  لضو لكح يكوم ال 
 .االلتما  رئيؤ له يوت ال ك الريك يرلح األيوات تساوك ولنال االلتما  ب 
رسرال ا الملنرة التما  محضر مسوالم  للالاال الملنة سكرتير ي وم ك   واس رالام لمي را لتالرت  الملنرة ويلضرام لررئيؤ واس
 رئيؤ لميه يووم وا  سلح ب  كتا ة الملنة التمالات محاضر نّ تت حيت اةلكترون و ال ريال ل ر متح ات يك

 .لمشركة ال امة الونائا ضمم المحاضر تمي وتح  سكرتيرتا و  الملنة
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 إالارم ملمرؤ تربرم إلرس التر  الالوريرة الت رارير ورتح ومرم رئيسر ا ل رر الملنرة ويالام يلمراح اةالارم ملمرؤ يترا مي  
 .الشركة
 إ ا إال التمالات را حضرور الملنرة يلضرام غيرر مرم التن ي يرة اةالارم يو اةالارم ملمرؤ بر  لضرو ألك يحرا الح  

 .مشورته لمس الحيوح يو رييه إلس االستما  الملنة الم ت
 

 :الخارجيون والمستشارون والدراسات األبحاث :ثالثا

 ي روم مرم ت روي  يو مسرقوليات او نالراا ضرمم الواولرة المسرائح لرم الراسرات يو تح ي رات  لمرح ت روم يم لملنرة يلروا
  مرا مترس األلمراح تر ه  منرح لم يرام مسرت مة متوييرة وارليرة  ل رة الشرركة ن  رة لمرس االسرتلانة ل را ويلروا   ر لي
 تن ررال كمرا  مسرقوليات ا ال يرام لمرس تسرالالتا ل رة يك لرم االسرت نام يو تليريم  سرمالة الملنرة تن ررال كمرا ي  لر ريت

 .الن  ات ت ه الشركة تتحمح يم لمس  يتلا  ا الواية األور  والشروال الل ة ت ه يلور لمس المواب ة  سمالة
 

 :المراجعة لجنة صالحيات أبرإل: رابعا

 اللمرح بريرا مرنح ل ا يحا كما ألتالابهو ومح  ا مناس ا تراه غر  ألك من ا من نا لمح بريا تشكيح لملنة يحا  ي
 لرم لمرح بريرا يك يلضرام لرالال ي رح يال لمرس مناسر اً   لري ريت مرا مترس وسرمالات ا يرتحيات ا  لر  من را المن نرا
 .لضويم

 لمليرة يو اةالارم ملمرؤ يالم ره موضرو  يك يو وم ام را يرتحيات ا تحرت يرالوح نشراال يك لرم التحررك   
 .لمشركة الوارل  المرالم يو المساتميم

 بر  الملنرة لمسالالم ضروريا  لي كام متس استشارية يو وارلية ل ة يية مم وال نية ال انونية  المشورم االستلانةج  
 .م ام ا يالام

الروا ة  والتح ا مم ستمة ونااتة الت ارير وال وائم المالية وين مة الشركة يلماح  مراو ة المراللة للنة توت   ال
 :م ام ا يالام س يح ب  ول او الالاومية بي ا

 .وونائ  ا الشركة سلتت لمس االالت  حا  1
الم  إيضا  يو  يام مم يلضام الملمؤ يو اةالارم التن ي يرة يو مرو    الشرركة   رر  التحررك واالست سرار لرم   2

 يك ملمومات 
 تتلرر  الشرركة كانرت يو لمم را إلاورة ترم إ ا لتنل راال لمشرركة اللامرة اللملية اللوم اةالارم ملمؤ مم تالم  يم  3

 .لسيمة وسائر يو ألضرار
 المراللرة يلمراح لرم مرن م ست سرارتل الرالاوم  المرالرم بري م  مرم الشرركة ومنسرو   الورارلييم المررالليم م ا مة  4

 .يلمال ا نالاا ضمم متح ات يك وا الام
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 :مهام رئيس لجنة المراجعة: خامسا

 الملنة ويولويات لمم ا  التمالاتإالارم   1

  التمالات اإسناال يلماح وم ام الملنة ل لضام مم وتح   2

 إ تغ يلضام الملنة  األحالات ال امة الت  تتلما   الا  األلماح وحاالت تلر  األلماح لمواالر لالية   3

 مسقوح  ي ة لامة لم تن ي  ال رارات الت  تتو تا الملنة   4

 الملنة  سكرتير او األلضام يحال تكميم اللامة او  اللملية المراللة للنة ت رير لر  وورامم  5

 

 :أعضاء اللجنةسادسا: مهام 

 الملنة  التمالاتحضور   ي
 واستوالام و رات م واوتيايات م لميمحة اللمح  االلتمالاتالمشاركة ال المة وتح    
 المشاركة ب  إالارم وملاللة الم ام واألمور المتلم ة  اللمح   ج

 

 :المراجعة لجنة ومسؤوليات مهام :سابعا

 والتويرية آلوررو وورت مرم التئحة ت ه تضمنت ا الت  والضوا ال وال والال الم ام ك اية مال  ت ييماالشرام و   1
 اللامرة لململيرة  شرين ا والتويرية  الراسرت ا ي روم والر ك اةالارم لملمرؤ حول را م ترحرة ت ييررات  ريك

 .لممساتميم
 الماليرة وال روائم الت رارير ونااترة ستمة تضمم الت  واةلرامات السياسات مم والتح ا الشركة يلماح مراو ة  2

 :يم  ما واية  ي ة الملنة م ام وتشمح بي او الالاومية الروا ة وين مة
 
 :المالية التقارير 4-1
 بر  والتويرية الرريك واس رالام اةالارم ملمرؤ لمرس لرضر ا و رح والسرنوية سرنوية الر رم األوليرة الماليرة ال روائم الراسرة .ي

 .وش ابيت ا ولالالت ا نااتت ا لضمام شين ا
 الماليرة وال روائم اةالارم لملمرؤ السرنوك الت ريرر كرام إ ا بيمرا اةالارم ملمرؤ المر  لمرس  نرام  نرال  الرريك إ رالام   

 لمشرركة المرال  المركرا ت يريم والمسرتنمريم لممسراتميم تتيح الت  الملمومات وتتضمم وم  ومة ومتواانة لااللةلمشركة 
 .واستراتيليت ا لمم ا ونمو ج ويالائ ا

 .والحسا ات المالية الت ارير تتضمن ا ميلوبة غير يو م ّمة مسائح يية الراسة  ج
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 مرالرم يو الشرركة بر  االلتراام مسرقوح يو م امره يترولس مرم يو لمشرركة المرال  المالير ينيرتا مسائح يية ب  ال حت  ال
 .الحسا ات

 .المالية الت ارير ب  الوارالم اللوترية المسائح ب  المحاس ية الت اليرات مم التح ا  ه
 .شين ا ب  اةالارم لملمؤ والتويية الريك واس الام الشركة ب  المت لة المحاس ية السياسات الراسة و 

 

 :الداخلية المراجعة 4-2

الارم المواالر ب  الشركةي    .الراسة ومراللة ن م الروا ة الالاومية والمالية واس

 .الراسة ت ارير المراللة الالاومية ومتا لة تن ي  اةلرامات التيحيحية لمممحو ات الوارالم بي ا   

إالارم المراللة الالاومية ب  الشركة لمتح ا مم توابر الموارال التامة  الروا ة واةشرام لمس يالام وينشالةج  
  وبلاليت ا ب  يالام األلماح والم ام

  الارم المراللة الالاومية واوترا  مكابآتهإ م ماليرالتويية لملمؤ اةالارم  تلييال  

 ه  التيكال مم است تلية المراللة الالاومية وتمكين ا مم يالام لمم ا   لالية 
 

 :الحسابات مراجع 4-3

التويية لملمؤ اةالارم  ترشيح مرالل  الحسا ات ولال م وتحاليال يتلا  م وت ييم يالائ مو  لال التح ا مم ي  
 .ومراللة نالاا لمم م وشروال التلاوال مل ماست تل م 

التح ا مم است تح مرالم الحسا ات وموضوليته ولالالتهو ومال  بلالية يلماح المراللةو مم األو  ب     
 .االلت ار ال والال والملايير  ات اليمة

رية تورج لم نالاا مراللة والة مرالم حسا ات الشركة ويلمالهو والتح ا مم لالم ت اليمه يلمااًل بنية يو إالاج  
 .يلماح المراللةو واس الام مرئيات ا حياح  لي

 .اةلا ة لم است سارات مرالم حسا ات الشركةال  

 .الراسة ت رير مرالم الحسا ات ومتح اته لمس ال وائم المالية ومتا لة ما اتِو   شين اه  

 
 

 :االلتإلام ضمان 3-4

 .اتوا  الشركة اةلرامات التامة  شين امراللة نتائ  ت ارير الل ات الروا ية والتح ا مم ي  

 .التح ا مم التاام الشركة  األن مة والموائح والسياسات والتلميمات  ات اللتوة   
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مراللة الل وال والتلامتت الم تر  يم تلري ا الشركة مم األالرام  وك اللتوةو وت اليم مرئيات ا حياح  لي إلس ج  
 .ملمؤ اةالارم

مسائح تر  ضرورم اتوا  إلرام  شين ا إلس ملمؤ اةالارمو واس الام توييات ا  اةلرامات الت  ربم ما تراه مم ال  
 .يتليم اتوا تا

 

 :المراجعة لجنة تقرير ثامنا:
يل  يم يشتمح ت رير للنة المراللة لمس ت اييح يالائ ا الوتيايات ا وم ام ا المنيو  لمي ا ب  ن ام  -1

الارم الشركات ولوائحه التن ي يةو لمس  يم يتضمم توييات ا وريي ا ب  مال  ك اية ن م الروا ة الالاومية والمالية واس
 .المواالر ب  الشركة

يل  يم يوال  ملمؤ اةالارم نسوًا كابية مم ت رير للنة المراللة ب  مركا الشركة الرئيؤ ويم ينشر ب   -2
النل اال اللملية اللامة لتمكيم مم يرغ  مم المووم اةلكترون  لمشركة والمووم اةلكترون  لمسوا لنال نشر الاللوم 

 .المساتميم ب  الحيوح لمس نسوة منه  ويتمس ممو  الت رير يننام انل اال اللملية اللامة
 

 :المالحظات تقديم ترتيباتتاسعا: 

 بر  تلراوا يك  شريم متح رات م ت راليم الشرركة بر  وييرحا  الميرالح لملامميم تتيح آلية وضم مراللة الملنة لمس
 حلرم مرم يتناسر  مسرت ح تح يرا  رللرام اآلليرة تر ه تال يرا مم التح ا الملنة ولمس   سرية غيرتا يو المالية الت ارير
 .مناس ة متا لة إلرامات تت نس ويم التلاوا يو الوالي

 
 :المراجعة لجنة أعضاء مكافآت سياسةعاشرا: 

 .( نتنة آالم لاير3000يتم يرم  الح حضور لم كح لمسة ) -1
يرا   ترا ) األولرس الالرلرة لمرس تر اكر  رالح -2 مرم تحمرح  الريرا  مالينرة ورارج الم يمريم الملنرة أللضرام( واس

 مياريم السكم والن ح 
 .الريا  مالينة وارج االلتما  ل ال حالة ب  األلضام لكابة وت اكر إوامة  الح -3
 لملنرة يحرا كمرا الواحرالمو لملمسرة الملنرة سركرتيرل ( نتنرة آالم لاير3000) الملنرة التمالرات حضرور  رالح -4

  مناس ا تراه  ما ألور  بترم مم سكرتيرتا  الالت مراللة
 يو الشرركة مرو    مرم شر رياً  رات را يت اضروم ممرم كرام إ ا- وايرة مكابريم الملنرة سركرتير يسرتحا ال -5

  يلته )4( ب  إليه المشار الحضور   الح الوا  االستح اا لالا–ة الملن يلضام مم يو مستشاري ا
 لملمرؤ السرنوك الت ريرر محتويرات ضرمم مكابرآت مرم الملنرة يلضرام ت اضراه مرا ت اييح لم اةبيا  يتم -6

 .اةالارم
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 :اإلدارة ومجلس المراجعة لجنة بين تعارض حدوثالحادي عشر: 

إ ا حيح تلار   يم توييات للنة المراللة وورارات ملمؤ اةالارمو يو إ ا رب  الملمؤ األو   تويية الملنة 
مرالم حسا ات الشركة ولاله وتحاليال يتلا ه وت ييم يالائه يو تلييم المرالم الالاوم و بيل  تضميم  شيم تلييم 

 .ت رير ملمؤ اةالارم تويية الملنة وم ررات او ويس ا  لالم يو ه   ا

 

 :) السياسة هذه ونشر وتعديل مراجعة (ختامية أحكام

 اللامرة اللمليرة و رح مرم التماالترا تراري  الت رارا مرم الشرركة و رح مم  ه االلتاام ويتم السياسة ت ه ب  لام  ما يلمح
 مرم الميرالح وييرحا  واللم رور المسراتميم لتمكريم اةلكترون  الشركة مووم لمس السياسة ت ه لممساتميم وتنشر

 ويرتم و لري  نرام لمرس تويرية مرم ملمرؤ اةالارمو -الحالرة لنرال – وتلرالح محتويرات تر ه التئحرة لمي راو االالرت 
 .اللملية اللامة لممساتميم ب  يور  التما  ل ا اللتماالتا لمس م ترحة تلاليتت كي لر 
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 التنفيذية واإلدارة وجلانه اإلدارة جملس مكافآت سياسة
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 :مقدمة :أوال

   رالمشرركة اسرمنت اليمامرة"  إالارم ملمرؤ لرم "سياسرة مكابرآت ملمرؤ اةالارم وللانره واةالارم التن ي يرة إلرالاال ترم
( وتراري  8-16-2017) ال ررار  مولر  الماليرة السروا تيئرة ملمرؤ مرم اليراالرم الشرركات حوكمة الئحة مم التوابا
إلرالاال سياسرة  رر " والترشريحات المكابرآت للنرة ت روم"  ريم نيرت التر م  و 13/02/2017ترر الموابرا 16/05/1438

والملررام المن ن ررة لررم الملمررؤ واةالارم التن ي يررةو وربل ررا إلررس ملمررؤ اةالارم واضررحة لمكابررآت يلضررام ملمررؤ اةالارم 
 لمن ر بي ا تم يالًا اللتماالتا مم اللملية اللامة   "

 

 :الهدف ثانيا:

 ضروم بر  التن ير ييم وك رار وللانره اةالارم ملمرؤ يلضرام لمكابرآت واضرحة ملرايير تحاليرال إلرس السياسرة تر ه ت رالم
 مرم   رالر يتمتلروم يبرراال لر   إلرس السياسرة ت رالم كمرا الماليرةو السروا تيئرة ولوائح وين مة الشركات ن ام متالم ات
 و ررام  والرال  نرت  ورتح مرم التن ي يرة واةالارم والملرام اةالارم ملمرؤ بر  اللمرح يلرح مرم والموت رة وال رالرم الك رامم
 .مساتمي ا ميالح وتح يا الشركة يالام تحسيم ب  يساتم مما  األالامو ومرت الة لممكابآت محّ ام

 

 :للمكافآت العامة المعايير :ثالثا

 التن ير ييم وك رار الملرام ويلضرام الملمرؤ يلضرام  مكابرآت لمملمرؤ  التويرية والترشريحات المكابرآت للنرة تورت 
 :التال  النحو لمس و لي الملتمالم لمملاييروب ًا  كةور  الش

  ةالارت ا التامة والم ارات واتالاب ا الشركة واستراتيلية نشاال مم متناس ة المكابآت تكوم يم  1
  الالويح المال  لمس  األالام المكابآت مم المت ير اللام ر ال مرالام  2
 .لالي ا المواالر والرلة وال يلة حلم ومم ويتالاب ا الشركة استراتيلية مم المكابآت انسلام الشركة ترال   3
 المكابرآتو تحاليرال بر  اللمرح سروا بر  سرائال ترو ومرا األورر  الشرركات ممارسات االلت ار ب  الشركة تيو   4

 .والتلويضات لممكابآت م رر غير ارت ا  مم  لي لم ينشي وال ما ت االك مم
 .اللاليالم  التليينات يتلما بيما والترشيحات المكابآت للنة مم  التنسيا إلالاالتا يتم  5
 اللمميرةو والمرقتتت  شراغم او المنوالرة والمسرقوليات والم رام الو ي رةو مسرتو  لمرس  نرامً  المكابرآت تحرالَّال  6

 .األالام ومستو  والم اراتو اللمميةو والو رات
 .لمي م واة  ام وتح ياتم مناس ة وو رم ك امم  وك الست الا  مل وح  شكح كابية المكابيم تكوم يم  7
  ره المنوالرة والم رام واوتيايراته اللضرو و ررم مرال  تلكرؤ  حيرت اةالارم ملمرؤ يلضرام مكابرآت تحرالال  8

  االلت ارات مم وغيرتا يحضرتا الت  اللمسات ولالال
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 ب  لضو والم ا الوي ة غير ملمومات لمس  نامً  ت ررت ين ا ت يم إ ا استرالاالتا يو المكابيم يرم إي ام يتم  9
 غيرر مكابرآت لمرس لمحيروح الرو ي   الوضرم اسرت تح لمنرم و لري التن ي يرة  اةالارم يو اةالارم ملمرؤ
 .مستح ة

 سروام ومو  ي را التن ي يرة واةالارم اةالارم ملمرؤ أللضرام الشرركة بر  يسر م لمرنح  رنرام  تالروير حراح بر   10
 يتوابا و ما والترشيحات المكابآت للنة إشرام تحت  لي يتم الشركة اشترت ا يس ما يم لاليالا إيالارا يكانت
 .اللتوة  ات المالية السوا تيئة ولوائح وين مة لمشركة  األساس الن ام مم
 

 :اإلدارة مجلس أعضاء مكافمة رابعا

 لرم حضرور  رالح يو ملريم م مغ مم )الشركة (شركة اسمنت اليمامة ب  اةالارم ملمؤ يلضام مكابيم تتكوم  1
 تر ه مرم يكنرر يو اننتريم  ريم اللمم ويلوا األر ا  مم نس ة يو لينية ماايا يو ميروبات  الح يو اللمسات
 ويك السياسرة   ر ه المضرمم  لملرالوحوب راً  ولوائحره الشرركات ن رام لميره نر  مرا يتلراوا ال و مرا الماايرا

 وب ًا لمن ام  التماالتا ويتم الح ا اللالوحا ت  لمس تالري تلاليتت
 وت رترا والترشريحات المكابرآت للنرة تيرالرتا سياسرة ضروم وبر  الم الار مت اوتة المكابيم ت ه تكوم يم يلوا  2

 شرامح  يرام لمرس لممسراتميم اللامرة اللمليرة إلرس السرنوك اةالارم ملمرؤ ت ريرر يشرتمح يم ويلر  اللمليرةو
 مرم  لري وغير ميروبات و الح مكابآت مم المالية السنة وتح اةالارم ملمؤ يلضام لميه حيح ما لكح

 يلمراح ن يرر يو إالاريريم يو لامميم  وي  م الملمؤ يلضام و ضه ما  يام لمس ك لي يشتمح ويم المااياو
 اللمسرات ولرالال الملمرؤ لمسرات  لرالال  يام لمس ك لي يشتمح ويم )ولالت إم( استشارات يو إالارية يو بنية
 .اللامة لململية التما  آور تاري  مم لضو كح حضرتا الت 

 المراالم مرم (2) ال  ررم يحكرام مرالرام بيلر  األر را  مرم نسر ة اةالارم ملمرؤ يلضرام مكابريم كانرت حراح بر   3
 مرا ملمرو  يتلراوا يال  شررال لمشرركةو األسراؤ الن رام مرم( 24) والمراالم (2) الشرركات ن رام مرم( 76)

 م مرغ األحرواح لميرم بر  ولينيرة ماليرة وماايرا مكابرآت مرم الواحرال اةالارم ملمرؤ لضرو لميره يحيرح
 .سنويا سلوالك( ومسمائة يلم لاير 500,000)
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 :اللجانأعضاء  مكافمة :خامسا

 و رالالت - المراللرة للنرة  اسرتننام - منره المن ن رة للانره لضروية مكابرآت اةالارم ملمرؤ ويلتمرال يحرالال  1
 .والترشيحات المكابآت للنة مم تويية لمس  نام استح اوات مم وغيرتا الحضور

لملرالوح  وب را السياسرة تر ه بر  موضرح ترو كمرا االسرتح اواتا مرم وغيرتمر االلتمالات حضور  الحييرم   2
 .  ا ضممالم

 اللامرة اللمليرة و رح مرم التماالترا يرتمااللتمالرات  راو  رالح حضرو  المراللرة للنرة لضروية مكابريم يمرا  3
 .الن ام حس  و لي اةالارم ملمؤ مم تويية لمس  نام لممساتميم

 يم الملمرؤ للضرو يمكرم التر  الملرام لرالال يرالر  اةالارمو ملمرؤ مرم المن ن رة الملرام لضوية تشكيح لنال  4
 الحرال والملرام الملمرؤ بر  لضرويته لرم مكابرآت مرم اللضو يت اضاه ما إلمال  يتلاوا ال  حيت يش م او
 .الشركات ن ام ب  لميه المنيو  األلمس

 
 

 :التنفيذية اإلدارة مكافمة :سادسا

 و رنرام  التن ير ييم وك رار المرو  يم للميرم المحرالال الرواتر  سرمم  مراللرة والترشريحات المكابرآت للنرة ت روم  1
 اةالارم مكابآت وتشتمح التن ي ية اةالارم مم تويية لمس  نام و لي والتماالتا مستمر  شكح الحوابا ووالال
 :يم  ما لمس التن ي ية

 ال المنراح سر يح لمرس تشرتمحو و رالالت  )شر رية و ير ة مريتالك شر ر كرح ن ايرة ب  البله يتم( يساؤ رات  -
 وللائمترهو لره ال ر  تريميم ماايرا تراتم  و رالح ل  نرامو تلمريم و رالح موايرتتو و رالح سركمو  رالح الحيررو
  تيميمال سياسة

  الويو     ا يتم ال ك السنوك ييملمت  وب ا األالام  مقشرات مرت الة سنوية مكابيم -
  ررام  منرح األلرح الويمرة التح يايرة والوالرال واالسرتننائ   راألالام المرت الرة األلرح ويريرم التح يايرة لوالرالا -

 سر ر وتر اكر سرنويةو إلراام الحيررو ال المنراح س يح لمس تشمح يور  ماايا  )ولالت متس) األس م ويارات
 .الشركة و ح مم الملتمالم ال شرية الموارال وسياسة اللمح ن ام حس  والمة ن اية ومكابيم سنويةو

 .والترشيحات لمكابآت للنة و ح مم التن ي ييم ك ار لمكابآت وال رام  الوالال التماال يتم -
 والمول رات وال ررام  الوالرال ضروم بر  التن ير ييم وك رار لممرو  يم المكابرآت سياسة  تن ي  المالير اللام ي وم -

 .الملنة ت رتا الت  اللامة
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 :الصرف وطريقة للمكافآت إضافية محدداتسابعًا: 

 اللامرة اللمليرة التمرا  بر  اةالارم ملمرؤ يلضرام مكابريم  نرال لمرس التيرويت اةالارم ملمرؤ أللضرام يلروا ال  1
 .لممساتميم

وب رًا  اةالارم لملمؤ السنوك الت رير ب  التن ي ييم وك ار والملام الملمؤ يلضام مكابآت لم  اةبيا  الشركة ت وم  2
 .التن ي ية ولوائح ما المالية السوا تيئة وين مة الشركات ن ام  مول  الياالرم والتولي ات لمضوا ال

  لضويته ووب ا لمالم الملنة يو لمملمؤ انضمامه تاري  مم الت ارا المكابيم اللضو يستحا  3
 يم لمرس الملمرؤ  السرر  يميم و ح مم والملام اةالارم ملمؤ  يلضام الواية المكابآت يرم إلرامات إلالاال يتم  4

 .المالير اللام و ح مم يرب ا يمر التماال يتم
ورتح يسر و  مرم ل رال  الملرام التمالرات حضرور و رالح الملرام ومكابرآت الملمرؤ التمالرات حضرور  رالح يررمي  5

 .السنوك اللامة اللملية التما  ب  اورارتا  لال كاممة بتالبم لمملمؤ السنوية المكابيم يما االلتما و

 :ولجانه اإلدارة مجلس أعضاء مكافمة تفاصيل بيان :ثامنا

 :اإلدارة مجلس أعضاء (1

 لاير 3,000 الواحالم اللمسة حضور  الح )ي

 حسب المصروف الفعلك ))الريا  االلتما  م ر مالينة وارج مم تم لمم )وانت اح س ر( إضاب   الح(  

 500يتجــاوإل  بمــا ال ســنوياً تحــدد   الواحال لملضو م الو  سنوك م مغ( ج
 لنظام الشركات  ووفقاالف لاير 

 اليرم وآليات التلاليح )ه

 تويرية لمرس  نرام يورر  إلرس  بتررم مم يلته( 1) ال نال مم )ج( ال  رم ب  إلي ا المشار اةالارم ملمؤ للضو الم الولة السنوية المكابيم م مغ مراللة يلوا •
 . لي لمس لممساتميم اللامة اللملية مواب ة يو  نم ومم  األالام المتلم ة المت يرات ضوم ب  و لي والترشيحات المكابآت للنة مم

 اللامرة اللمليرة و رح مرم التماالترا  لرال الم الولرة السرنوية المكابريم يررم يتم  ينما ووتح يس و   لال انت ام االلتما  االلتمالات حضور  الح يرم يتم •
 .)حس  ما ن  لميه ن ام الشركة( لممساتميم

 :اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان أعضاء (2

 الواحالم اللمسة حضور  الح )ي

 . لال كح التما  اللمسات حضور  الح يرم يتم
 لاير 3000

حس  مرا تلتمراله للنرة الترشريحات والمكابرآت  نرام لمرس الم رام )مكابيم لضو الملنة مم وارج الملمؤ   ( 
 المكابآتي الر مم للنة الترشيحات و  (إليه هالموكم

 المجلس: سكرتارية لجان (3

  الواحالم لملمسة الملنة سكرتيرل ( لاير3000) الملنة التمالات حضور  الحييرم 
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 :)السياسة هذه ونشر وتعديل مراجعة(ختامية  أحكام

 اللامرة اللمليرة و رح مرم التماالترا تراري  مرمالت رارا  الشرركة و رح مم  ه االلتاام ويتم السياسة ت ه ب  لام  ما يلمح
 مرم الميرالح وييرحا  واللم رور المسراتميم لتمكريم اةلكترون  الشركة مووم لمس السياسة ت ه وتنشر لممساتميم
 ويرتم والترشريحاتو المكابرآت للنرة و رح مرم-الحالرة لنرال – الوريرة  ير ة السياسرة تر ه مراللرة ويرتم لمي راو االالت 
 الم ترحرة التلراليتت ومراللرة  الراسرة ي روم الر ك اةالارمو ملمرؤ لمرس الملنرة و رح مرم م ترحرة تلراليتت يك لرر 
 .اللتماالتا لممساتميم اللمومية لململية   ا ويوي 
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  العضوية وإجراءات ومعايري سياسات
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 :مقدمة أوال:

 حوكمرة الئحرة مم التوابا   المشركة اسمنت اليمامة"  إالارم ملمؤ اللضوية ب  "سياسة وملايير إلرامات إلالاال تم
ترر الموابرا 16/05/1438( وتراري  8-16-2017) ال ررار  مولر  الماليرة السوا تيئة ملمؤ مم الياالرم الشركات

لرررامات واضررحة ومحررالالم ي رروم ملمررؤ اةالارم  ررر ""  رريم نيررت الترر م  و 13/02/2017 إلررالاال سياسررة وملررايير واس
ووضرل ا موضرم التن ير  - مرا ال يتلرار  مرم األحكرام اةلااميرة بر  الئحرة حوكمرة الشرركات  -لمرؤلملضوية بر  الم

  لال إورار اللملية اللامة ل ا" 

 

 :الشركة إدارة مجلس فك العضوية ومعايير سياسات ثانيا
 لضرو يكروم يم يشرترالو  -كمرا نر  لميره الن رام األساسر  لمشرركة-يتكروم ملمرؤ اةالارم مرم يحرال لشرر لضروًا 

 مرم نرهيمك  مرا الرتامو واالسرت تح والم رارم والملربرة الو ررم بري م تتروابر ممرم الم نيرة الك ايرة  وك مرم اةالارم ملمرؤ
 للنرة تويريات اةالارم ملمرؤ يلضرام انتورا  لنرال اللامرة اللمليرة ترالر  يم لمرس واوترالارو  ك رامم م امره ممارسرة
 يم ويرالرس بّلراحو  شركح م رام م ألالام التامرة والم نيرة الشويرية الم ومرات وتروابر  الشرركة والترشريحات المكابرآت
 :يم  ما الويو  وله لمس اللضو  ب يتوابر

 يو ملسرراً  يكروم ويال واألمانرةو  الشررم مومرة  لريمرة إالانتره سر ا ورال الملمرؤ للضروية المرشرح يكروم يال -1
 .المممكة ب  سارية تلميمات يو ن ام ألك وب اً  الملمؤ للضوية يالح غير يي ح يو م مساً 

 .واحال آم ب  المالية السوا ب  مالرلة مساتمة شركات ومؤ مم يكنر لضوية الملمؤ لضو يش ح يال -2
 ولريؤ مرا لمومراً  الشرركة ميرمحة يح را  مرا يمترام ويم المسراتميمو لميرم اةالارم ملمرؤ لضرو يمنرح يم -3

 .اةالارم ملمؤ ب  تليينه لمس يوتت الت  يو يمنم ا الت  الملمولةيح ا ميالح 
 يم يكوم يغم ية يلضام الملمؤ مم غير التن ي ييم  -4
 يي ما يكنر - الملمؤ يلضام نمت لم لضويم يو لم المست ميم األلضام لالال ي ح يال -5
 لروار  مرم يك لميره تنال را وال ووراراترهو مركراه بر  الترام  االسرت تح المسرت ح اللضرو يتمترم يم يلر  -6

 .ال يئة مم الياالرم الحوكمة الئحة مم (20) الماالم ب  لمي ا المنيو  االست تح
 األالام تح يرا إلرس يرقالك  مرا اليرتحيات لمرنح تقتمره ويااليرة  م رارات يتمترم  ريم و لري :القيـادة على القدرة -7

 التوايرح لمرس وال رالرم الم نيرة واألورتا  رال يم والت يرال ال لالرة اةالارم ملراح بر  الممارسرات يبضرح وتال يرا
 .االستراتيل  والتواليال والت كير ال الح

 والشويرية الم نيرةو والم رارات اللمميرةو المرقتتت بيره تتروابر  ريم و لري :والخبـرات والمهـارات، المـؤهالت، -8
 والملربرة والمسرت  مية الحاليرة الشرركة  ينشرالة اليرمة  ات اللمميرة والو ررات الترالري و ومسرتو  المناسر ةو
 .والتالري  التلمم ب  الرغ ة لم يو ال انومو يو المحاس ةو يو االوتياالو يو  اةالارمو
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 ال ررارو اتورا  بر  والسررلة واةالاريرةو وال يااليرةو ال نيرةو ال رالرات بيره تتروابر  ريم و لري :التوجيـه علـى القـدرة -9
 ويم اللمرحو  سرير المتلم رة ال نيرة المتالم رات واسرتيلا  المرال  ال ليرال والتوالريال االسرتراتيل  التوليره لمرس
 .الواضحة المست  مية والرقية واالرا يكوم

 .وب م ما المالية والت ارير ال يانات ورامم لمسو لي  يم يكوم واالرًا  :المالية المعرفة -10
 .واوتياياته م امه ممارسة لم يلووه يح  مانم لاليه يكوم  يال و لي: الصحية اللياقة -11
 الشرركة  ميرالح واالتتمرام واللنايرة والروالم واألمانرة اليرالا  م راالء الملمرؤ للضروية المرشرح يمترام يم -12

 الشوييةو ميمحته لمس وت اليم ا والمساتميم
 لرم لمشرركة واةبيرا  يراالوةو م نيرة لتورة  الشرركة الملمرؤ لضرو لتورة تكروم  يم اليالا ويكوم (ي

 التا لةو شركات ا إحال  يو الشركة مم ل ال يو ي  ة يك تن ي  و ح مقنرم ملمومات يك
 لالالرة مرم التح را مرم الميرالح بر  تلار  لمس تنالوك الت  التلامتت تلن  ب  الوالم يتح ا  ينما  ( 

 الحوكمةو الئحة ب  الوارالم الميالح  تلار  الواية األحكام ومرالات التلامح
 الماليرة السروا ون رام الشرركات ن ام ب  الوارالم والمسقوليات الوال ات  يالام بتكوم واالتتمام اللناية يما (ت

 .اللتوة  ات األور  واألن مة لمشركة األساؤ والن ام
 المالمو رة لتحتيالرات الترشريح بر  األولويرة ومرنح اللمميرةو والو ررم اللممر  التيتيرح بر  التنرو  مرالرام ين    -13

 .اةالارم ملمؤ للضوية المناس ة الم ارات ييحا  مم
 ألتميتره ب الانره حراح بر  اةالارمو ملمرؤ بر  مالتره ن ايرة و رح يسرت يح يم اةالارم ملمرؤ لضرو لمرس يلر  -14

 الل رال يو الوورت تويري  لمرس والرتره لرالم يو يلمالرهو ممارسرة لرم للراه يو إالارمو ملمؤ كلضو لملمح
 الحيروح بر   الويرار اللضرو بيكروم الميرالح تلرار  حراح بر  يمرا الملمرؤو بر  م ماتره ألالام التامريم

 .است الته ت اليم يو سنة كح يلالال اللامة اللملية مم تروي  لمس
 تال يا يك متالم ات ت رتا الل ات التشريلية  المممكة  ات االوتيا   يل  -15
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جراءات أحقية ثالثا  :اإلدارة مجلس لعضوية الترشح وا 

 ممكيته نس ة حالوال ب  و لي اةالارمو ملمؤ للضوية يكنر يو آور شو  يو ن سه ترشيح مساتم لكح يحا -1
 .الماح ريؤ ب 

 اةلكترونر  الموورم لمرس وكر لي )ترالاوح( الماليرة لمسروا اةلكترونر  الموورم لمرس الترشرح إلرتم نشرر يرتم -2
 ملمرؤ للضروية الترشرح بر  الرراغ يم االشروا  لاللوم و لي ال يئةو تحالالتا يور  وسيمة يك  وب لمشركةو
اةلتمو وي تير التيرويت بر   تاري  مم األوح لمس ش ر لمالمي  س  ا  الترشيح م توحًا  يم لمس االالارمو
  م اللامة لمس المرشحيم للضوية ملمؤ اةالارم ال يم يلمنت الشركة لناللملية 

 للضروية الترشرح  شريم اةالارم لملمرؤ تويريات ا الموضرحة لمملرايير والترشريحات المكابرآت للنرة ت رالم -3
 .السياسة ت ه ب  وب اً  الملمؤ

 و لري الترشرح بر  رغ تره لرم االبيرا  الشرركة إالارم ملمرؤ للضروية ن سره ترشريح يرغر  مرم لمرس يلر  -4
 واألن مرة السياسرة تر ه حسر  لمي را المنيرو  والمواليرال ملممرال وبرا الشرركة ةالارم ي رالم إوالرار  مولر 
 ومقتتترهو ال اتيرة سريرته حيرت مم اللر ية  الم ة تلري ا اةوالار ت ا يشمح يم ويل    او الملموح والموائح
 اللائمرةو  الاورة الوالنيرةو ال ويرة  الاورة( منرح الن وتيرة الونرائا  كابرة الشرركة تاويرال  لانر  اللمميرةو وو راتره
 الشرركة تالم  را لتورة  ات يورر  ونرائا ويك الملمرؤ للضروية المترشرحيم السرلوالييم ل يرر السر ر لرواا

  )الن امية المتالم ات الستي ام
 تلرار  حراالت مرم يك لرم اللامرة ولململيرة لمملمرؤ ي يرح يم الملمرؤ للضروية المرشرح لمرس يلر  -5

 :تشمح الت  الميالح
 بر  يرغر  التر  الشرركة لحسرا  ترتم التر  والل روال األلمراح بر  م اشررم غيرر يو م اشررم ميرمحة ولروال -ي

 .إالارت ا لملمؤ الترشح
 .تااوله ال ك النشاال برو  يحال ب  منابست ا يو الشركةو منابسة شينه مم لمح ب  اشتراكه - 

 يمكرم والتر  الماليرة السروا تيئرة تحرالالتا التر  النمرا ج يو النمرو ج تل ئرة الملمرؤ للضروية المت رالميم لمرس -6
 .لم يئة اةلكترون  المووم وتح مم لمي ا الحيوح

 اري ترو   يانرا يربرا يم المساتمة الشركات إحال  إالارم ملمؤ لضوية ش ح له س ا ال ك المرشح لمس يل  -7
 .لضويت ا تولس الت  الشركات إالارات ملالؤ لالال 

  يانرا الترشريح  لوالار يربا يم الشركة إالارم مم إالارم ملمؤ لضوية ش ح له س ا ال ك المرشح لمس يل  -8
 :التالية الملمومات متضمنا الملمؤ لضوية بي ا تولس الورم آور لم الشركةمم إالارم 

 .الالورم سنوات مم سنة كح وتح تمت الت  الملمؤ التمالات لالال -ي
 .االلتمالات لملمو  حضوره ونس ة ييالةو اللضو حضرتا الت  االلتمالات لالال - 
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 وتح الملام تمي مم للنة كح ل الت ا الت  االلتمالات ولالال اللضوو بي ا شاري الت  الالائمة الملام -ج
 .االلتمالات ملمو  إلس حضوره ونس ة حضرتاو الت  االلتمالات ولالال الالورمو سنوات مم سنة كح

 لضرو يو تن ير ك غيرر لضرو يو تن ير ك اللضرو كرام إ ا ما يك الترشحو لنال اللضوية ي ة توضيح يل  -9
 .مست ح

 شويرية لرم ممنرح ينره يم الشويرية  ير تهيلر  توضريح ال يلرة اللضروية  يك إ ا كرام اللضرو مترشرحًا  -10
 .الت ارية

 الل رات وتاويرال الن اميرة المتالم رات ألن رام التن ي يرة اةالارم مرم  التنسريا والترشريحات المكابرآت للنرة ت روم -11
 .المالمو ة الونائا  كابة الموتية الن امية

 .التراكم  التيويت يسمو  وتح مم االالارم ملمؤ يلضام اوتيار لمس التيويت يتم -12
 المت رالم واةلررامات والملرايير لمسياسرات وب را ين سر م رشرحوا مرم لمرس اللامرة اللمليرة ب  التيويت ي تير -13

 .  كرتا

 

   :والعضو المنتدب الرئيس ونائب اإلدارة مجلس رئيس اختيار آلية رابعا

 الن رام حسر  لممسراتميم اللامرة اللمليرة التمرا  بر  اةالارم ملمرؤ يلضرام  انتورا  اسرمنت اليمامرة مساتمو ي وم
ويلروا  يلضرائه  ريم مرم و لي ونائ  لمرئيؤ له رئيسا  اوتيار الملمؤ ي وم نم السياسةو ت ه ب  المضمنة والملايير

 ويكروموال يلوا اللمم  ريم منير  رئريؤ ملمرؤ اةالارم ويك منير  تن ير ك  الشرركة  ومنتال يم يتم تلييم لضو 
  ووت يك ب  اوتيارتم إلاالم يو مناي  م مم لال م ب  الحا لمملمؤ

 

   :المراكإل أحد وشغور المجلس عضو عضوية خامسا انتهاء

مرة اللا اللمليرة و رح مرم انتوا ره تراري  مرم سرنوات نرتت وتر  لره الم رررم المرالم  انت رام الملمرؤ لضروية تنت ر  -1
 ويلوا إلاالم انتوا  األلضام ال يم انت ت مالم لضويت م 

ولرو نر  ن رام الشرركة   لضر م يو اةالارم ملمرؤ يلضرام لميم لاح ووت كح ب  اللاالية اللامة لململية يلوا -2
 اللراح وورم إ ا  رالتلوي   المالال رة الشرركة تلراه الملراوح اللضرو  حرا إورتح الومو لري  األساؤ لمرس غيرر  لريو

 وورت بر   لري يكروم يم  شررال يلتراحو يم اةالارم ملمرؤ وللضرو مناسر   غيرر وورت بر  يو م  روح غيرر لسر  
ال مناس    .يضرار مم االلتااح لمس يترت  لما الشركة  احو مسقوال كام واس
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 حسر   الشراغر المركرا بر  لضرواً  -مقوتراً - يلريم يم لمملمرؤ كرام اةالارمو ملمرؤ يلضرام يحرال مركرا شر ر إ ا -3
 الل رات  ر لي ت مرغ ام ويلر  والك ايرةو الو ررم بري م تتروابر ممرم يكروم يم لمرس الترتي  ب  الحيوح لمس األيوات

 يوح بر  اللااليرة اللامرة اللمليرة لمرس التليريم يلرر  ويم التليريمو تراري  مرم لمرح ييرام ومسرة ورتح الموتيرة
 .سم ه مالم اللاليال اللضو ويكمح ل او التما 

الحال األالنرس المنيرو  لميره  لم يلضائه لالال ن    س   اةالارم ملمؤ النل اال التامة الشروال تتوابر لم إ ا -4
 اللالال النتوا  يومًاو ستيم وتح لتنل اال اللاالية اللامة اللملية اللوم األلضام   ية لمس ول  ب  ن ام الشركاتو

 .األلضام مم التام

 حضرور لرم األلضرام مرم ت ير  مرم لضروية إن رام -الملمرؤ مرم تويرية لمرس  نرام -اللامرة لململيرة يلروا -5
 .مشرو  ل ر الوم لمملمؤ متتالية التمالات نتنة

 إلرس   را مكترو  بلميره ت راليم  يرام الشرركةو يالام سلمر ممحو رات لاليره وكانرت اةالارمو ملمرؤ لضرو اسرت اح إ ا -6
 .ملمؤ اةالارم يلضام لمس ال يام ت ا لر  ويل  اةالارمو رئيؤ ملمؤ

 

 

 :)السياسة هذه ونشر وتعديل مراجعة(ختامية  أحكامسادسا 

 اللامرة اللمليرة و رح مرم التماالترا تراري  مرمالت رارا  الشرركة و رح مم  ه االلتاام ويتم السياسة ت ه ب  لام  ما يلمح
 مرم الميرالح وييرحا  واللم رور المسراتميم لتمكريم اةلكترون  الشركة مووم لمس السياسة ت ه وتنشر لممساتميم
 ويرتم والترشريحاتو المكابرآت للنرة و رح مرم-الحالرة لنرال – الوريرة  ير ة السياسرة تر ه مراللرة ويرتم لمي راو االالت 
 الم ترحرة التلراليتت ومراللرة  الراسرة ي روم الر ك اةالارمو ملمرؤ لمرس الملنرة و رح مرم م ترحرة تلراليتت يك لرر 
 .اللتماالتا لممساتميم اللمومية لململية   ا ويوي 

 

 

 

 

 

 


