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 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 المقدمة:

ترتبط الئحة الحوكمة بتأسييييي بيمة ماسيييوييياتية  اقتنيييا مة  قاتوتية مىئمة تهمل وال التويييسيل  الويييما  لماسيييويييا  

األومال بأن تنمو  تز هر باوتبارها ماسيييييييييييويييييييييييا  تهمل وال رتك قيمة نسيييييييييييسمسا  بينما ت ون ت  ت ي الوقت  اوية 

.  يقك وال واتق الموييييييياهميع مويييييييا لية ا تيار  اتت ا    اومة لا يان الوييييييياي  لمميك الموييييييياهميع  ك ل  لاممتمك

نوضييييياس مماي ا  ارؤ الماهايع  ك ل  قيييييمان قيامس  بك ارؤ الحيييييركة وال تحو يتواتق مك م سوم ا  ارؤ.  يقتضيييييي  

م سوم الئحة الحوكمة نن مقوم مماي ا  ارؤ بك ارؤ الحركة بحكل مهمل وال رتك قيمة نسسمسا ألكبر قدر ممكع  بما 

وم  مك الممتمك  إذ إته ليي ت  صالح الماسوا  ن  الممتمك وال المدى الطويل نن يت  حد ث التغيير الوريك ين

لاهمىس  ن  اسيييتن اذ الهمالة  ن  تاويل البيمة ن  حتل االتغماي ت  الممارسيييا  ال اسيييدؤ.  قد مضيييل نك ر مع سيييتون 

جيل بهد جيل   ال تزال الحركة تتبون مكاتتسا ت  المقدمة  وامًا وال تحأؤ شركة نسمنت اليمامة   تهاقب وال إ ارتسا

بيع كبريا  الحييييركا  الو،نية   تهز  مع تماحاتسا يومًا بهد يوم   ذل  ب ضييييل اقتناصييييسا ل رث  منا  االسييييت مار 

 ال ي ت  ات بكمما ه  إتماسه الوييييييييياسييييييييا  الرشيييييييييدؤ لاد لة.  كان لزامًا وال إ ارؤ شييييييييركة نسييييييييمنت اليمامة نن تنس 

بالمومولية الماقاؤ وال واتقسا   نن تهمل جاهدؤ وال قخ كل مقوما  النما  ت  شراييع األجسزؤ ا  ارية  التن ي مة 

لاحييييركة  لتضييييمع اسييييتمرار الهطاس  تويييياه  ت  االرتقاس بالنييييناوة الو،نية  لت ون  ائمًا وند حوييييع  ع  الؤ األمر 

طاق   حرصًا مع مماي إ ارؤ شركة نسمنت اليمامة وال مواكبة  ذ ي الحأن مع الموت مريع  الهمىس. مع ه ا المن

 اتوييييييييييياقًا مك منظومة  –ح ظه هللا–التطورا  االقتنيييييييييييا مة السائاة الت  تحيييييييييييسدها المما ة تحت قيا ؤ  ا م الحرميع 

وييوا المالية  التحييريها  المالية  االقتنييا مة  االسييت مارية القائمة  الموييتحدلة بالمما ة   تمحيييًا مك توجيسا  هيمة ال

تكن مماي ا  ارؤ مويييييييهده نن مهتمد إصيييييييدار الئحة حوكمة الحيييييييركة بنييييييييغتسا المرتقة   الت  تتضيييييييمع ن ا القواود 

 نتضييييييل المهايير الموييييييتقاؤ مع النظ   األورام الد لية المهتبرؤ   الت  ت  ل نتضييييييل الممارسييييييا  ا  ارية  التن ي مة  

 وياج إ اري محك  مهز  ال قة  يضمع استمرار تدتق النما . حا،ة حقوا المواهميع  نصحا  المنالح ب

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

 (: 1مادة )

 تومل ه ه الىئحة بي " الئحة الحوكمة "  يحار إليسا تيما بهد بالىئحة.

 

 (: تعريفات.2مادة )

لامنييييييييييييطاحا    الهبارا  التالية  المهات  الموقييييييييييييحة نمام كل منسا  ما ل  مق   لغرض تطبيق نحكام ه ه الىئحة مكون 

 سياا النص غير ذل :

 شركة نسمنت اليمامة. الشركة: -

 هيمة الووا المالية الوهو مة. الهيئـة: -

 الووا المالية الوهو مة. السوق: -

 شراس  بيك األ راا المالية. التداول: -

 هي.28/1/1437( بتاريخ 3سوم الما   رق  )م/النظام النا ر بالمر  نظام الشركات: -

 آ ر  ه9/5/1376(  تاريخ 1016-14-1-23النظام النييييييييا ر باألمر الما   رق  ) النظام األســــــاســــــي للشــــــركة: -

  ماحقاته ي  تحدي اته

 مماي إ ارؤ شركة نسمنت اليمامة. المجلس: -

 رئيي مماي إ ارؤ شركه نسمنت اليمامة. الرئيس: -

 نوضاس مماي إ ارؤ شركة نسمنت اليمامة. األعضاء: -

قواود لقيا ؤ الحيييييييركة  توجيسسا تحيييييييتمل وال آليا  لتنظي  الهىقا  الم تا ة بيع بيع مماي ا  ارؤ  حوكمة الشـــــركات: -

 المديريع التن ي ييع  المواهميع  نصحا  المنالح   ذل  بوقك قواود  إجراسا   اصة لتوسيل وماية ات اذ القرارا  
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،ابك الح اتية  المنداقية وايسا بغرض حمامة حقوا المواهميع  نصحا  المنالح  تحقيق الهدالة  التناتوية   اق اس

  الح اتية ت  الووا  بيمة الهمل.

ل مع مواهم  الحركة بموجب نحكام تظام الحركا   تظام الحركة األساسجمعية المساهمين -  . : جمهية تحكَّ

 .بالحركة التن ي مة ا  ارؤ وال  ا شرام لمتابهة ا  ارؤ  مماي م تاره ال ي ا  ارؤ مماي وضو العضو المنتدب: -

 : وضو مماي ا  ارؤ ال ي مكون مت رغًا ت  ا  ارؤ التن ي مة لاحركة  يحارك ت  األومال اليومية لسا.العضو التنفيذي -

 . ال محارك ت  األومال اليومية لسا : وضو مماي ا  ارؤ ال ي ال مكون مت رغًا   ارؤ الحركةالعضو غير التنفيذي -

 مع ني وايه  ال تنطبق  قراراته  مركزه ت  التام باالسيييتقىل يتمتك تن ي ي غير إ ارؤ مماي وضيييو: العضــو المســتق  -

 .الىئحة ه ه مع )البا  ال الل( الما ؤ ت  وايسا المننوث االستقىل ووارض

األشييي اث المنوه بس  إ ارؤ ومايا  الحيييركة اليومية   اقترا  القرارا  االسيييتراتيمية اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:  -

 . مدير وام المالية  اتظمة المهاوما   بقية مدراس الهموم كالمدير الهام تن ي ها  

  :األقارب أو صلة القرابة -

 .اآلباس   األمسا    األجدا    المدا   إن واوا .1

 .األ ال    ن ال ه   إن تزلوا .2

 .ا  وؤ  األ وا  األشقاس  ن  أل   ن  ألم   ن ال ه  .3

 .األ  اج  الز جا  .4

: شيييركة موييياهمة ن  ذا  مويييا لية محد  ؤ تسدم إلل الوييييطرؤ وال شيييركا  ن رى موييياهمة ن  ذا  الشــركة القابضــة -

طرؤ وال مويييييا لية محد  ؤ تدول الحيييييركا  التابهة   ذل  بامتىك نك ر مع تنيييييل رني مال تا  الحيييييركا  ن  بالويييييي

 .تحكيل مماي إ ارتسا

 .: ني ش ص ،بيه   ن  اوتباري تقر له نتظمة المما ة بس ه الن ةشخص -
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 :األطراف ذوو العالقة -

 .كبار المواهميع ت  الحركة .1

 .نوضاس مماي إ ارؤ الحركة ن  ني مع شركاتسا التابهة  نقاربس  .2

 . نقاربس كبار التن ي ييع ت  الحركة ن  ني مع شركاتسا التابهة  .3

 .نوضاس مماي ا  ارؤ  كبار التن ي ييع لدى كبار المواهميع ت  الحركة .4

 .المماوكة لهضو مماي ا  ارؤ ن  نحد كبار التن ي ييع ن  نقاربس  –مع غير الحركا   –المنحآ   .5

 .ن  نقاربس  شريكًا تيسا التن ي ييعالحركا  الت  مكون ني مع نوضاس مماي ا  ارؤ ن  كبار  .6

ا  الت  مكون ني مع نوضيييياس مماي ا  ارؤ ن  كبار التن ي ييع ن  نقاربس  وضييييوًا ت  مماي إ ارتسا الحييييرك .7

 .ن  مع كبار التن ي ييع تيسا

شييييييركا  المويييييياهمة الت  مما  تيسا ني مع نوضيييييياس مماي ا  ارؤ ن  كبار التن ي ييع ن  نقاربس  ما توييييييبته  .8

 .مع ه ا التهريف (4%( ن  نك ر  مك مراواؤ ما  ر  ت  ال قرؤ )5)

الحييييييييييييركا  الت  مكون ألي مع نوضيييييييييييياس مماي ا  ارؤ ن  كبار التن ي ييع ن  نقاربس  تألير ت  قراراتسا  لو  .9

 .بكسداس الننح ن  التوجيه

 .ني ش ص مكون لننائحه  توجيساته تألير ت  قرارا  الحركة  نوضاس مماي إ ارتسا  كبار تن ي يسا .10

( مع ه ا التهريف الننيييييييييائح 10(  )9لاحيييييييييركة   يويييييييييت ن  مع ال قرتيع )الحيييييييييركا  القابضييييييييية ن  التابهة  .11

م بحكل مسن  مع ش ص مر ص له ت  ذل   . التوجيسا  الت  تقدَّ

 .: تيما يتهاق بح ص  تهن  ذل  الح ص  كل تابك لهالمجموعة -

وته مويطرًا : الح ص ال ي مويطر وال ش ص آ ر  ن  مويطر وايه ذل  الح ص اآل ر  ن  محترك مهه ت  كتابع -

 .وايه مع قبل ش ص لالل.  ت  ني مما سبق ت ون الويطرؤ بحكل مباشر ن  غير مباشر

 .: كل مع له مناحة مك الحركة  كالهامايع   الدائنيع   الهمىس   الموّر يع   الممتمكأصحاب المصالح -

 .تنويت تيسا%( ن  نك ر مع نسس  الحركة ن  حقوا ال5: كل مع مما  ما توبته )كبار المساهمين -
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: نسييياو  تنيييويت ال تيار نوضييياس مماي ا  ارؤ ممنح كل موييياه  قدرؤ تنيييويتية بهد  األسيييس  الت  التصــويت التراكمي -

 .مما سا  بحيل محق له التنويت بسا لمرشح  احد ن  تقويمسا بيع مع م تاره  مع المرشحيع   ن ت رار لس ه األصوا 

ال ن  قرارا  شيي ص آ ر  بحييكل مباشيير ن  غير مباشيير  من ر ًا ن  ممتمهًا : القدرؤ وال التألير ت  نتهحصــة الســيطرة -

% 30% ن  نك ر مع حقوا التنيييويت ت  شيييركة. ) ( حق تهييع 30مك قريب ن  تابك  مع  ىل: )ن( امتىك تويييبة 

 .ن  نك ر مع نوضاس المسا  ا  اري 

يمية لاح ص.  ُيهّد مماي إ ارؤ الحركة المسا  ا  اري : مممووة األترا  ال يع يت   ن القرارا  االستراتالجهاز اإلداري  -

 .لسا

: المبالغ  البدال   األربا   ما ت  حكمسا   المكاتآ  الد رية ن  الويييييييينوية المرتبطة باأل اس   ال طط التح يزية المكافآت -

لة الت  تتحماسا الحركة وع قنيرؤ ن  ،وياة األجل   ني مزاما وينية ن رى  باست ناس الن قا   المناريف ال هاية المهقو 

 .وضو مماي ا  ارؤ لغرض تأ مة وماه

 : يوم تقويم   سواس نكان يوم ومل نم ال.يوم -
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 : حقوق المساهمينالباب الثاني

 المعاملة العادلة للمساهمين: -

 ياتزم مماي ا  ارؤ بالهمل وال حمامة حقوا المواهميع بما مضمع الهدالة  الموا اؤ بينس . .ن

تمة األسس    بهدم حمب  ياتزم مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة لاحركة بهدم التمييز بيع المواهميع المال يع ل ا   . 

 .ونس ني حق 

 لحقوقس . تبيع الحركة ت  سياساتسا الدا اية ا جراسا  الى مة لضمان ممارسة جميك المواهميع .ج

 
 الحقوق المرتبطة باألسهم -

 الحقوا المتناة بالوس    بوجه  اث الحقوا التالية:ت بت لامواه  جميك 

 الحنول وال تنيبه مع صات  األربا  الت  يتقرر تو يهسا تقدًا ن  بكصدار نسس . .1

 الحنول وال تنيبه مع موجو ا  الحركة وند التن ية. .2

 حضور جمهيا  المواهميع الهامة  ال اصة  االشتراك ت  مدا التسا  التنويت وال قراراتسا. .3

 تنرم ت  نسسمه  تق نحكام تظام الحركا   تظام الووا المالية  لوائحسما التن ي مة.ال .4

االسييت وييار  ،اب اال،ىى وال  تاتر الحييركة   لائقسا   يحييمل ذل  البياتا   المهاوما  ال اصيية بنحيياه الحييركة  .5

ام الحييركا   تظام الوييوا  اسييتراتيميتسا التحييغياية  االسييت مارية بما ال مضيير بمنييالح الحييركة  ال يتهارض مك تظ

 المالية  لوائحسما التن ي مة.

 مراقبة ن اس الحركة  نومال مماي ا  ارؤ. .6

موييياسلة نوضييياس مماي ا  ارؤ  رتك  ووى المويييا لية ت  مواجستس    الطهع ببطىن قرارا  جمهيا  الموييياهميع  .7

 . ركة األساسالهامة  ال اصة  تق الحر ه  القيو  الوار ؤ ت  تظام الحركا   تظام الح

ن لويييييية االكتتيييييا  باألسيييييس  المدييييييدؤ التييييي  تنيييييدر مقابيييييل حنيييييص تقدمييييية  ميييييا لييييي  توقيييييل الممهيييييية الهامييييية غيييييير  .8
 تقييييًا لامييييا ؤ األربهيييييع بهييييد  –  إذا تييييص واييييل ذليييي  تيييي  تظييييام الحييييركة األساسيييي –الها ميييية الهمييييل بحييييق األ لوييييية 

 المائة مع تظام الحركا .
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 ركة.تقييد نسسمه ت  سمل المواهميع ت  الح .9
ميييا ليييي  تنحييييرهما الحييييركة تيييي  موقهسييييا   ،ايييب اال،ييييىى واييييل تويييي ة مييييع وقيييد تأسيييييي الحييييركة  تظامسييييا األساسيييي .10

 ا ل تر ت .
 ترشيح نوضاس مماي ا  ارؤ  اتت ابس . .11

 

 حصول المساهم على المعلومات   -

مماي ا  ارؤ وال توتير المهاوما  ال اماة  الواقييييييييحة  النييييييييحيحة  غير المضييييييييااة لتمكيع المويييييييياه  مع  ياتزم .ن

م ه ه المهاوما  ت  الوقت المناسب  يمري تحدي سا باتتظام.  ممارسة حقوقه وال نكمل  جه   تقدَّ

 اهميع مع ذا  ال مة.تتو   سياة توتير المهاوما  لامواه  بالوقو   الت نيل   يت  توتيرها لهموم المو . 

 يت  اتباى نك ر الوسائل تهالية ت  التواصل مك المواهميع  ودم التمييز بينس  ت  توتير المهاوما . .ج

 

 التواص  مع المساهمين  -

مضمع مماي ا  ارؤ تحقيق تواصل بيع الحركة  المواهميع مكون مبنيًا وال ال س  المحترك لألهدام االستراتيمية  .ن

 .لاحركة  منالحسا

وال إ،ىى بقية نوضييييياس مماي ا  ارؤ وال آراس الموييييياهميع  مناقحيييييتسا   المدير الهاممهمل رئيي مماي ا  ارؤ  . 

 .مهس 

ال ممو  ألي مع الموييياهميع التد ل ت  نومال مماي ا  ارؤ ن  نومال ا  ارؤ التن ي مة لاحيييركة ما ل  مكع وضيييوًا  .ج

تد اه وع ،ريق الممهية الهامة الها مة   تقًا ال تناصاتسا ن   ت  مماي إ ارتسا ن  مع إ ارتسا التن ي مة ن  كان

 ت  الحد    األ قاى الت  مميزها مماي ا  ارؤ.

 

  الحصول على أرباح  -
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تو ى نربا  الحيييييييركة النييييييياتية الوييييييينوية بهد  نييييييي  جميك المنييييييير تا  الهمومية  الت اليل األ رى بما تيسا الزكاؤ 
 كاآلت : -س حوب النظام األسا- الم ر قة شرواً 

%( مع األربا  النييييياتية لت ويع احتيا،  تظام   يمو  لاممهية الهامة الها مة 10ممنب وحيييييرؤ ت  المائة ) -1
 مهينة توييييبة تمنيب  يمو  .%( مع رني المال المدتوى30 قل ه ا ال نيييي  متل باغ االحتيا،  الم كور )

 منسا وال سيييبيل الم ال ال  محد ؤ ألغراض م نيييص ات اق  )إقيييات ( لت ويع احتيا،  األربا  صيييات  مع
م ز ن   –م ز ن قطك الغيار  – األصيييييول ال ابتة  المهدا )مقاباة نمة ات  اض ن  هبوه ت  قيمة  الحنييييير

ن  ني غرض ن ر حوب ما تقرره الممهية الهامة ن رى(  –االست مار  –الموا  تحت التحغيل ن  الموا  ال ام 
 .الها مة لامواهميع

%( مع راي 5هد ذل  حنيييييييية ن لل مع األربا  وال المويييييييياهميع مقدارها  مويييييييية بالمائة )يو ى مع الباق  ب -2
المال المدتوى   إذا ل  توييييمح نربا  سيييينة مع الويييينوا  بتو يك ه ه الحنيييية  تى ممو  المطالبة بسا مع نربا  

 الونوا  القا مة. 
 500,000ا ال يتمييا   بميي  %( مع البيياق  لمكيياتييأؤ نوضيييييييييييييياس مماي ا  ارؤ10وحيييييييييييييرؤ ت  المييائيية ) ممنييب -3

 ) مومائة نلل ريال( ل ل وضو.
 يو ى مع الباق  بهد ذل  حنة إقاتية مع األربا  وال المواهميع.   -4
 ممو  لاممهية الهامة بناس وال اقترا  مماي ا  ارؤ  نن تقرر ت ويع احتيا،يا  ن رى.  -5
تقرر الممهية الهامة بناس وال اقترا  مماي ا  ارؤ كي ية التنييييييرم تيما تبقل بهد ذل  مع األربا  بما محقق  -6

 مناحة الحركة. 
 االحتيا،  ه ا جا    إذا المال. رني  يا ؤ ن  الحييييييركة   وييييييائر تغطية ت  النظام  االحتيا،  موييييييت دم -7

 ت  الموييييييياهميع وال الزيا ؤ تو يك تقرر نن الها مة الهامة لاممهية جا  المال المدتوى  رني مع %(30)
 الحييييييركة تظام ت  لس  المقرر الننيييييييب ت    لتو يك صيييييياتية نرباحاً  الحييييييركة تيسا تحقق ال الت  الويييييينوا 
 .األساس 

تقرر الممهية الهامة بناس وال اقترا  مماي ا  ارؤ كي ية التنيييييييييييييرم تيما تبقل بهد ذل  مع األربا  بما محقق -
تنييل سيينوي ن  ربك سيينوي ن  ممو  لاحييركة تو يك نربا  مرحاية وال مويياهميسا بحييكل  - الحييركة.  منيياحة

سنوي  تقًا لاضوابط النا رؤ وع هيمة الووا المالية   ذل  بناس وال ت وي  صا ر مع قبل الممهية الهامة 
 .الها مة لمماي ا  ارؤ بتو يك نربا  مرحاية

 
 
 
 

 استحقاق األرباح:
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ت   الموييييمايع األسييييس  لمال   األربا لقرار الممهية الهامة  ت ون نحقية   تقاً  األربا حنييييته ت   المويييياه موييييتحق 

 المكانت   المويييييياهميعتو يهسا وال  المقرر االربا  تدتك  لىسييييييتحقاا المحد ت  تسامة اليوم  المويييييياهميع سييييييمى 

 .الم تنةدرها المسا  تن الت لاتهايما   تقاً    ا  ارؤمحد ها مماي  الت   المواويد

 

 الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة -

ت تص الممهيا  الهامة لاموييييييييياهميع بمميك األمور المتهاقة بالحيييييييييركة   تم ل الممهية الهامة المنهقدؤ  تقًا ل جراسا  

تظام الحركا   لوائحه النظامية جميك المواهميع ت  ممارسة ا تناصاتس  المتهاقة بالحركة  تا ي   رها  تقًا ألحكام 

 . التن ي مة  تظام الحركة األساس

 

 اختصاصات الجمعية العامة غير العادية  -

 ت تص الممهية الهامة غير الها مة بما يا : 

 باست ناس التهديى  الت  ُتهّد بموجب نحكام تظام الحركا  با،اة.   تهديل تظام الحركة األساس .1

 لمقررؤ ت  تظام الحركا   لوائحه التن ي مة. يا ؤ رني مال الحركة  تق األ قاى ا .2

ت  ي  رني مال الحييركة ت  حال  يا ته وال حاجة الحييركة ن  إذا ُمنيت ب وييائر مالية   تق األ قيياى المقررؤ ت   .3

 تظام الحركا   لوائحه التن ي مة.

ص لغرض مهيع   التنرم تيه .4   .تقرير ت ويع احتيا،  ات اق  لاحركة  ي نَّ

  . الحركة ن  حاسا قبل األجل المهيع ت  تظامسا األساستقرير استمرار  .5

 .المواتقة وال وماية شراس نسس  الحركة .6

إصيييدار نسيييس  ممتا ؤ ن  إقرار شيييرائسا ن  تحويل نسيييس  وا مة إلل نسيييس  ممتا ؤ ن  تحويل األسيييس  الممتا ؤ إلل وا مة   .7

 .ركا  ال اصة بحركا  المواهمة المدرجة  تقًا لاضوابط  ا جراسا  التنظيمية النا رؤ تن ي ًا لنظام الح
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إصدار ن  ا   يع ن  صكوك تموياية قاباة لاتحويل إلل نسس    بيان الحد األقنل لهد  األسس  الت  ممو  إصدارها  .8

 .مقابل تا  األ  ا  ن  النكوك

التابهة ن  بهضييسا  ن  ت نيييص األسييس  المنييدرؤ وند  يا ؤ رني المال ن  جزس منسا لاهامايع ت  الحييركة  الحييركا   .9

 .ني مع ذل 

 قل الهمل بحق األ لوية لاموييييييييياهميع ت  االكتتا  بزيا ؤ رني المال مقابل حنيييييييييص تقدمة ن  إوطاس األ لوية لغير  .10

  .المواهميع ت  الحاال  الت  تراها مناسبة لمناحة الحركة

 يمو  لاممهية الهامة غير الها مة نن تنييييدر قرارا   ا اة ت  ا تنيييياصييييا  الممهية الهامة الها مة  وال نن تنييييدر 

 تا  القرارا   تقًا لحر ه إصدار قرارا  الممهية الهامة الها مة المحد ؤ باألغابية المطاقة لألسس  المم اة ت  االجتماى. 

 

 اختصاصات الجمعية العامة العادية -

 ا ت تص به الممهية الهامة غير الها مة  ت تص الممهية الهامة الها مة بمميك شا ن الحركة   ب اصة ما يا :ودا م

 تهييع نوضاس مماي ا  ارؤ  وزلس . .1

التر يص ت  نن مكون لهضيييو مماي ا  ارؤ منييياحة مباشيييرؤ ن  غير مباشيييرؤ ت  األومال  الهقو  الت  تت  لحويييا   .2

 ام الحركا   لوائحه التن ي مة.الحركة   ذل   تق نحكام تظ

التر يص باشييتراك وضييو مماي ا  ارؤ ت  ني ومل مع شييأته مناتويية الحييركة  ن  نن يناتي الحييركة ت  نحد تر ى  .3

 النحاه ال ي تزا له   ذل   تق نحكام تظام الحركا   لوائحه التن ي مة.

لتن ي مة  األتظمة األ رى ذا  الهىقة  تظام مراقبة التزام نوضيييييييييييياس مماي ا  ارؤ بأحكام تظام الحييييييييييييركا   لوائحه ا .4

   تحص ني قيييييرر ينحيييييأ وع م ال تس  لتا  األحكام ن  إسييييياستس  تدبير نمور الحيييييركة   تحديد  الحيييييركة األسييييياسييييي

 الموا لية المترتبة وال ذل    ات اذ ما تراه مناسبًا ت  ه ا الحأن  تقًا لنظام الحركا   لوائحه التن ي مة.

 اجهة  تقًا ألحكام تظام الحركا   لوائحه التن ي مة.تحكيل لمنة المر  .5

 المواتقة وال القوائ  المالية لاحركة. .6
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 المواتقة وال تقرير مماي ا  ارؤ. .7

 البت ت  اقتراحا  مماي ا  ارؤ بحأن ،ريقة تو يك األربا  الناتية. .8

 المواتقة وال تقاريره .تهييع مراجه  حوابا  الحركة   تحديد مكاتآتس    إوا ؤ تهيينس    تغييره      .9

 –النظر ت  الم ال ا   األ طاس الت  تقك مع مراجه  حوييييييييابا  الحييييييييركة ت  ن ائس  لمسامس    ت  ني صييييييييهوبا   .10

تتهاق بتمكيع مماي ا  ارؤ ن  إ ارؤ الحييييييييركة لس  مع اال،ىى وال الدتاتر  –ُم طر بسا مراجهو حوييييييييابا  الحييييييييركة

  ا مضاحا  الى مة أل اس مسامس    ات اذ ما تراه مناسبًا ت  ه ا الحأن.  الومى   غيرها مع الولائق  البياتا 

%( مع رني مال الحيييييركة المدتوى   تقرير تو يك ما جا    30 قل تمنيب احتيا،  الحيييييركة النظام  متل ما باغ ) .11

 اتية.منه ه ه النوبة وال مواهم  الحركة ت  الونوا  المالية الت  ال تحقق الحركة تيسا نرباحًا ص

اسييت دام االحتيا،  االت اق  لاحييركة ت  حال ودم ت نييينييه لغرض مهيع  وال نن مكون اسييت دام ه ا االحتيا،   .12

 بناًس وال اقترا  مع مماي ا  ارؤ  ت  األ جه الت  تهو  بالن ك وال الحركة ن  المواهميع.

 ت اق    التنرم تيسا.ت ويع احتيا،يا  ن رى لاحركة  ب ىم االحتيا،  النظام   االحتيا،  اال .13

اقتطاى مبالغ مع األربا  النيياتية لاحييركة  تحيياس ماسييوييا  اجتماوية لهاما  الحييركة ن  لمها تة ما مكون قائمًا مع  .14

 ه ه الماسوا    تقًا لما  ر  ت  الما ؤ التاسهة  الهحريع بهد المائة مع تظام الحركا .

سيييواس ت  صييي قة  احدؤ نم ودؤ صييي قا   ىل الن  وحييير  %( مع نصيييول الحيييركة  50المواتقة وال بيك نك ر مع ) .15

شيييسرًا مع تاريخ ن ل صييي قة بيك   ت  حال تضيييمع بيك تا  األصيييول ما يد ل قيييمع ا تنييياصيييا  الممهية الهامة 

 غير الها مة  تيمب الحنول وال مواتقة الممهية الهامة غير الها مة وال ذل .

 

 جمعية المساهمين -

الها مة لاموييييياهميع  تقًا لأل قييييياى  الظر م المننيييييوث وايسا ت  تظام الحيييييركا   لوائحه تنهقد الممهية الهامة  .ن

 .                   التن ي مة  تظام الحركة األساس

 ُتهقد الممهية الهامة الها مة مرؤ وال األقل ت  الونة  ىل الوتة األشسر التالية التتساس الونة المالية لاحركة. . 
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ن  ال اصييييية بدووؤ مع مماي ا  ارؤ  تقًا لأل قييييياى المننيييييوث وايسا ت  تظام الحيييييركا   تنهقد الممهية الهامة .ج

   يمب وال مماي ا  ارؤ نن يدوو الممهية الهامة الها مة لىجتماى إذا   لوائحه التن ي مة  تظام الحركة األساس

مع رني  وال األقل (5%)،اب ذل  مراجك الحوييييييييابا  ن  لمنة المراجهة ن  ود  مع المويييييييياهميع تم ل ما يتس  

المال   يمو  لمراجك الحوييييييييييييييابا   ووؤ الممهية إلل االتهقا  إذا ل  يدُوسا مماي ا  ارؤ  ىل لىليع يومًا مع 

 تاريخ ،اب مراجك الحوابا .

وال األقل  بواحد  وحيييييريع يوم ممب ا وىن وع موود اتهقا  الممهية الهامة  مكاته  جد ل نومالسا قبل الموود  . 

حييير الدووؤ ت  الموقك ا ل تر ت  لاويييوا  ت  الموقك ا ل تر ت  لاحيييركة  ت  صيييحي ة يومية تو َّى ت  المنطقة  تن

الت  مكون تيسا مركز الحييركة الرئيويي .  با قيياتة إلل ذل   ممو  لاحييركة توجيه الدووؤ التهقا  الممهيا  الهامة 

  ال اصة لمواهميسا وع ،ريق  سائل التقنية الحدي ة.

( مع    لاحيييركة تهديل جد ل نومال الممهية الهامة  ىل ال ترؤ ما بيع تحييير ا وىن المحيييار إليه ت  ال قرؤ )ممو  .ه

( مع  ه ه الما ؤ  موود اتهقا  الممهية الهامة  وال نن تهاع الحيييييركة وع ذل   تقًا لأل قييييياى المقررؤ ت  ال قرؤ )

 ه ه الما ؤ.

ال هالة  التنييييييييييويت ت  اجتماوا  الممهية الهامة   يمو  وقد ممب نن يتا  لامويييييييييياهميع ال رصيييييييييية لامحيييييييييياركة  . 

اجتماوا  الممهيا  الهامة لامويييياهميع  اشييييتراك المويييياه  ت  مدا التسا  التنييييويت وال قراراتسا بواسييييطة  سييييائل 

التقنية الحدي ة   ذل   تقًا لاضييييييييوابط  ا جراسا  التنظيمية النييييييييا رؤ تن ي ًا لنظام الحييييييييركا  ال اصيييييييية بحييييييييركا  

 لمواهمة المدرجة.ا

مهمل مماي ا  ارؤ وال تيوييييير محيييياركة نكبر ود  مع المويييياهميع ت  اجتماى الممهية الهامة   مع ذل  ا تيار  . 

 المكان  الوقت المىئميع.

وال الحيييركة التحقق مع تويييميل بياتا  الموييياهميع الراغبيع ت  الحضيييور ت  مركز الحيييركة الرئيوييي  قبل الوقت  . 

 .يةالمحد  التهقا  الممه
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  جدول أعمال الجمعية العامة -

إودا  جد ل نومال اجتماى الممهية الهامة الموقيييييييييييييووا  الت  يرغب  باأل   ت  االوتبار وندمماي ا  ارؤ  مقوم .ن

%( وال األقل مع نسس  الحركة إقاتة موقوى ن  5المواهمون ت  إ راجسا   يمو  لامواهميع ال يع مما ون توبة )

 نك ر إلل جد ل نومال الممهية الهامة وند إودا ه.

جد ل نومال الممهية الهامة ت  بند موييييييتقل   لمدرجة والمقوم مماي ا  ارؤ بكترا  كل موقييييييوى مع الموقييييييووا  ا. 

 ودم الممك بيع الموقييييييييووا  الم تا ة جوهريًا تحت بند  احد   ودم  قييييييييك األومال  الهقو  الت  مكون ألوضيييييييياس 

المماي منيياحة مباشييرؤ ن  غير مباشييرؤ تيسا قييمع بند  احد  لغرض الحنييول وال تنييويت المويياهميع وال البند 

 ككل.

لحييييركة بأن تتيح لامويييياهميع مع  ىل الموقك ا ل تر ت  لاحييييركة  الموقك ا ل تر ت  لاوييييوا وند تحيييير الدووؤ تاتزم ا .ج

الحنيييييييييييييول وال المهاوما  المتهاقة ببنو  جد ل نومال الممهية الهامة   ب اصييييييييييييية تقرير  –التهقا  الممهية الهامة 

المراجهة   ذل  لتمكينس  مع ات اذ قرار مدر ي بحييأتسا   مماي ا  ارؤ  مراجك الحوييابا   القوائ  المالية  تقرير لمنة

  وال الحركة تحديل تا  المهاوما  ت  حال تهديل جد ل نومال الممهية الهامة.

 لاسيمة إقاتة ما تراه مع موقووا  إلل جد ل نومال الممهية الهامة. . 

 

 

 

 

 

 إدارة جمعية المساهمين -
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رئيي مماي ا  ارؤ ن  تائبه وند غيابه ن  مع ينتد  مماي ا  ارؤ مع يرني اجتماوا  الممهيا  الهامة لامواهميع  .ن

 .بيع نوضائه ل ل  ت  حال غيا  رئيي مماي ا  ارؤ  تائبه

ياتزم رئيي جمهية المويياهميع بكتاحة ال رصيية لامويياهميع لامحيياركة ال هالة  التنييويت ت  اجتماوا  الممهية الهامة  . 

ة حضور الممهيا  ن  است دام حق التنويت   يمب إحا،تس  وامًا بالقواود  تمنب  قك ني إجراس يا ي إلل إواق

 .الت  تحك  ومل تا  االجتماوا   إجراسا  التنويت

لامويييياهميع حق مناقحيييية الموقييييووا  المدرجة ت  جد ل نومال الممهية الهامة  توجيه األسييييماة بحييييأتسا إلل نوضيييياس  .ج

 .وع ه ه األسماة بالقدر ال ي ال مهّرض مناحة الحركة لاضررمماي ا  ارؤ  مراجك الحوابا    يمب ا جابة 

محضيير اجتماى الممهية الهامة   يتهيع وال الحييركة تز يد السيمة بنويي ة منه  تمكع الحييركة مويياهميسا اال،ىى وال . 

 . ىل وحرؤ نمام مع تاريخ وقد االجتماى

بنتائج الممهية الهامة  –اضييييوابط الت  تحد ها السيمة تقًا ل –تاتزم الحييييركة با وىن لاممسور  إشييييهار السيمة  الوييييوا  .ه

 تور اتتسائسا.

وضو مماي ا  ارؤ الت  ممب لسا الحنول وال تر يص مع الممهية  الستقىليةال ُتهد مع قبيل المناحة المناتية  -

تمت ه ه األومال لتابية االحتياجا  الحيي نييية إذا الهامة الها مة  األومال  الهقو  الت  تت  مك وضييو مماي ا  ارؤ 

 الهقو  بن ي األ قيييياى  الحيييير ه الت  تتبهسا الحييييركة مك وموم المتهاقديع  المتهامايع  كاتت قييييمع تحيييياه الحييييركة 

 المهتا  ما ل  تَر لمنة الترشيحا   المكاتآ   ىم ذل .

 

 

 مجلس اإلدارة: الباب الثالث

 مجلس اإلدارة   -

 تكوين مجلس اإلدارة 
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 ا  ارؤ ما يا :يراول ت  ت ويع مماي 

 يت ون مماي إ ارؤ الحركة مع نحد وحر وضوًا. .1

 نن ت ون نغابيته مع األوضاس غير التن ي ييع. .2

 نن ال مقل ود  نوضائه الموتقايع وع وضويع ن  وع لال نوضاس المماي  نيسما نك ر.  .3

 

 عوارض االستقالل -

ن  مييييع نسييييس  شييييركة ن ييييرى مييييع  نن مكييييون مال ييييًا لمييييا توييييبته  مويييية تيييي  المميييية ن  نك يييير مييييع نسييييس  الحييييركة -1

 مممووتسا ن  له صاة قرابة مك مع مما  ه ه النوبة.

نن مكييييييون مميييييي ًى لحيييييي ص ذي صيييييي ة اوتبارييييييية ممايييييي  مييييييا توييييييبته  مويييييية تيييييي  المميييييية ن  نك يييييير مييييييع نسييييييس   -2

 الحركة ن  مع نسس  شركة ن رى مع مممووتسا.

تيييييي  شييييييركة ن ييييييرى مييييييع نن ت ييييييون لييييييه صيييييياة قرابيييييية مييييييك ني مييييييع نوضيييييياس مماييييييي ا  ارؤ تيييييي  الحييييييركة ن   -3

 مممووتسا.

 نن ت ون له صاة قرابة مك ني مع كبار التن ي ييع ت  الحركة ن  ت  شركة ن رى مع مممووتسا. -4

 نن مكون وضو مماي إ ارؤ ت  شركة ن رى مع مممووة الحركة المرشح لهضوية مماي إ ارتسا. -5

ي ،يييييرم متهاميييييل مهسيييييا ن  نن مهميييييل ن  كيييييان مهميييييل مو  يييييًا  يييييىل الهييييياميع الماقيييييييع ليييييدى الحيييييركة ن  ن -6

شيييييييركة ن يييييييرى ميييييييع مممووتسيييييييا  كمراجهييييييي  الحويييييييابا   كبيييييييار الميييييييور يع  ن  نن مكيييييييون مال يييييييًا لحنيييييييص 

 سيطرؤ لدى ني مع تا  األ،رام  ىل الهاميع الماقييع.

 نن ت ون له مناحة مباشرؤ ن  غير مباشرؤ ت  األومال  الهقو  الت  تت  لحوا  الحركة. -7

 الحركة وى ؤ وال مكاتأؤ وضوية مماي ا  ارؤ ن  ني مع لماته.نن يتقاقل مبالغ مالية مع  -8

نن محييييييترك تيييييي  ومييييييل مييييييع شييييييأته مناتويييييية الحييييييركة  ن  نن يتميييييير تيييييي  نحييييييد تيييييير ى النحيييييياه اليييييي ي تزا لييييييه  -9

 الحركة.
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 مكون قد نمضل ما يزيد وال توك سنوا  متناة ن  من ناة ت  وضوية مماي إ ارؤ الحركة.نن  -10

 

 مسؤولية مجلس اإلدارة -

مماي ا  ارؤ جميك الموييييييييياهميع   وايه ب ل  اجب  الهنامة  الوالس ت  إ ارؤ الحيييييييييركة  كل ما مع شيييييييييأته  مم ل .ن

 .صون منالحسا  تنميتسا  تهظي  قيمتسا

تقك وال واتق مماي إ ارؤ الحييييييييركة الموييييييييا لية وع نومالسا  إن توض لماتًا ن  جسا  ن  نترا  ت  ممارسيييييييية  . 

 ال ممو  لمماي ا  ارؤ إصدار ت وي  وام ن  غير محد  المدؤ.به  ا تناصاتسا   ت  جميك األحوال 

 

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة   -

لمماي ا  ارؤ ن سيييك النيييىحيا  ت  إ ارؤ الحيييركة  توجيه اومالسا بما محقق نغراقيييسا   يد ل قيييمع مسام مماي 

 ا  ارؤ  ا تناصاته ما يا :

 األهدام الرئيوييية لاحيييركة  ا شيييرام وال تن ي ها  مراجهتسا بحيييكل  قيييك ال طط  الويييياسيييا   االسيييتراتيميا   .1

   ري   التأكد مع تواتر الموار  البحرية  المالية الى مة لتحقيقسا   مع ذل :

 قيييك االسيييتراتيمية الحييياماة لاحيييركة   طط الهمل الرئيوييية  سيييياسيييا   إجراسا  إ ارؤ الم ا،ر  مراجهتسا  .ن

  توجيسسا.

 .ةالحرك شا ن  لتوسيل وماية ات اذ القرار ت   قك ترتيبا  لحوكمة تهالة  مراجهة تظام الحوكمة . 

 تحديد السيكل الرنسمال  األم ل لاحركة  استراتيميتسا  نهداتسا المالية  إقرار الميزاتيا  التقديرية بأتواوسا. .ج

 ا شرام وال الن قا  الرنسمالية الرئيوة لاحركة   تما  األصول  التنرم بسا. . 

 م األ اس  مراقبة التن ي   األ اس الحامل ت  الحركة. قك نهدا .ه

 المراجهة الد رية لاسياكل التنظيمية  الو ي ية ت  الحركة  اوتما ها.   . 
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 التحقق مع تواتر الموار  البحرية  المالية الى مة لتحقيق نهدام الحركة   ططسا الرئيوة. . 

 

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

 قييييك سييييياسيييية مكتوبة لمهالمة حاال  تهارض المنييييالح ال هاية  المحتماة ل ل مع نوضيييياس مماي ا  ارؤ  .ن

 ا  ارؤ التن ي مة  المويياهميع   يحييمل ذل  إسيياسؤ اسييت دام نصييول الحييركة  مراتقسا   إسيياسؤ التنييرم الناتج 

 وع التهامى  مك األش اث ذ ي الهىقة.

 المالية  المحاسبية  بما ت  ذل  األتظمة ذا  الناة بكودا  التقارير المالية. التأكد مع سىمة األتظمة . 

التأكد مع تطبيق نتظمة رقابية مناسييييييييييبة لقياي  إ ارؤ الم ا،ر   ذل  مع  ىل  قييييييييييك تنييييييييييور وام وع  .ج

 الم ا،ر الت  قد تواجه الحركة  ،رحسا بح اتية مك نصحا  المنالح  األ،رام ذا  الناة بالحركة.

 جهة الونوية ل اواية إجراسا  الرقابة الدا اية ت  الحركة.المرا . 

 قك سياسا   مهايير  إجراسا   اقحة  محد ؤ لاهضوية ت  مماي ا  ارؤ   قهسا موقك التن ي  بهد إقرار  .3

 الممهية الهامة لسا.

  قك سياسة مكتوبة تنظ  الهىقة مك نصحا  المنالح.  .4

تقيد الحيييييركة باألتظمة  الاوائح  التزامسا با تنيييييا  وع المهاوما   قيييييك الويييييياسيييييا   ا جراسا  الت  تضيييييمع  .5

 الموهرية لامواهميع  نصحا  المنالح   التحقق مع تقيد ا  ارؤ التن ي مة بسا.

 حركة   تدتقاتسا النقدمة   وىقاتسا المالية  االئتماتية مك الغير.إ ارؤ مالية الا شرام وال  .6

 لها مة بما يراه حيال ما يا :االقترا  لاممهية الهامة غير ا .7

  يا ؤ رني مال الحركة ن  ت  يضه. -ن

 ن  تقرير استمرارها.  حل الحركة قبل األجل المهيع ت  تظام الحركة األساس - 

 االقترا  لاممهية الهامة الها مة بما يراه حيال ما يا : .8
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ير الها مة  ودم ت نينيه است دام االحتيا،  االت اق  لاحركة ت  حال ت وينه مع قبل الممهية الهامة غ .أ
 لغرض مهيع.

 ت ويع احتيا،يا  ن  م ننا  مالية إقاتية لاحركة. .ب
 ،ريقة تو يك نربا  الحركة الناتية. .ج

 إودا  القوائ  المالية األ لية  الونوية لاحركة  اوتما ها قبل تحرها. .9

 إودا  تقرير مماي ا  ارؤ  اوتما ه قبل تحره. .10

اوما  الواجب ا تنيييييا  ونسا  ذل   تق سيييييياسيييييا   تظ  ومل ا تنيييييا  قيييييمان  قة  سيييييىمة البياتا   المه .11

  الح اتية المهمول بسا.

إرساس قنوا  اتنال تهالة تتيح لامواهميع اال،ىى بحكل موتمر    ري وال ن جه األتحطة الم تا ة لاحركة   .12

  ني تطورا  جوهرية.

نة  صيييييييىحياتسا  مويييييييا لياتسا   كي ية رقابة تحيييييييكيل لمان مت نييييييينييييييية منب قة ونه بقرارا  محدَّ  تيسا مدؤ الام .13

المماي وايسا  وال نن يتضييييمع قرار التحييييكيل توييييمية األوضيييياس  تحديد مسامس   حقوقس    اجباتس   مك تقيي  

 ن اس  نومال ه ه الامان  نوضائسا.

المرتبطيية بيياأل اس  تحييديييد نتواى المكيياتييآ  الت  تمنح لاهييامايع ت  الحيييييييييييييركيية  م ييل المكيياتييآ  ال ييابتيية   المكيياتييآ   .14

 المكاتآ  ت  شييييكل نسييييس   بما ال يتهارض مك الضييييوابط  ا جراسا  التنظيمية النييييا رؤ تن ي ًا لنظام الحييييركا  

 ال اصة بحركا  المواهمة المدرجة.

  قك القي   المهايير الت  تحك  الهمل ت  الحركة. .15

 

 

 توزيع االختصاصات والمهام -
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ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة بما يت ق مك  تحديد اال تناصا   تو يك المسام بيع مماييتضمع السيكل التنظيم  لاحركة 

ع ك اسؤ ات اذ قرارا  الحييييركة  يحقق التوا ن ت  النييييىحيا   الويييياطا   نتضييييل ممارسييييا  حوكمة الحييييركا   يحوييييّ

 :سبيل ذل  ا  ارؤ ت  بينسما   يقوم مماي

حييييييييييركة  تطويرها  بما ت  ذل  تحديد المسام  اال تنيييييييييياصييييييييييا  إوتما  الوييييييييييياسييييييييييا  الدا اية المتهاقة بهمل ال .1

 . الموا ليا  الموكاة إلل الموتويا  التنظيمية الم تا ة

إوتما  سييييييييياسيييييييية مكتوبة  ت نييييييييياية بتحديد النييييييييىحيا  الم وقيييييييية إلل ا  ارؤ التن ي مة  جد ل يوقييييييييح تا   .2

اب مع ا  ارؤ التن ي مة رتك تقارير   رية النيييييييييييييىحيا    ،ريقة التن ي   مدؤ الت وي    لمماي ا  ارؤ نن مط

 .بحأن ممارساتسا لانىحيا  الم وقة

 .تحديد الموقووا  الت  محت ظ المماي بنىحية البت تيسا .3

 

 اإلشراف على اإلدارة التنفيذية  -

 التحقق مع ن ائسا يتولل مماي ا  ارؤ تحييكيل ا  ارؤ التن ي مة لاحييركة   تنظي  كي ية وماسا   الرقابة  ا شييرام وايسا  

 :المسام الموكولة إليسا   يقوم ت  سبيل ذل 

 . قك الوياسا  ا  ارية  المالية الى مة .1

 .التحقق مع نن ا  ارؤ التن ي مة تهمل  تق الوياسا  المهتمدؤ منه .2

 . تهيينه   ا شرام وال نوماله مدير الهام لاحركةإ تيار ال .3

 . وزله  تحديد مكاتآتهتهييع مدير إ ارؤ المراجهة الدا اية  .4

وقد اجتماوا    رية مك ا  ارؤ التن ي مة لبحل ممريا  الهمل  ما مهتريه مع مهوقا   محيييييييياكل   اسييييييييتهراض  .5

 . مناقحة المهاوما  المسمة بحأن تحاه الحركة

 . قك مهايير ن اس ل  ارؤ التن ي مة تنوم  مك نهدام الحركة  استراتيميتسا .6

 . ي مة  تقويمهمراجهة ن اس ا  ارؤ التن .7
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 . قك  طط التهاقب وال إ ارؤ الحركة .8

 

 

 اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها -

المقررؤ لمماي ا  ارؤ بموجب نحكام تظام الحييييييييييركا   لوائحه التن ي مة  ت تص ا  ارؤ  اال تنيييييييييياصييييييييييا مك مراواؤ 

التن ي مة بتن ي  ال طط  الويييييياسيييييا   االسيييييتراتيميا   األهدام الرئيويييييية لاحيييييركة بما محقق نغراقيييييسا.  يد ل قيييييمع 

 :ا تناصا  ا  ارؤ التن ي مة  مسامسا ما يا 

 .لاحركة المقرؤ مع مماي ا  ارؤ تن ي  الوياسا   األتظمة الدا اية .1

االسييييتراتيمية الحيييياماة لاحييييركة   طط الهمل الرئيوييييية  المرحاية  سييييياسييييا   آليا  االسييييت مار   التمويل   اقترا  .2

 . إ ارؤ الم ا،ر    طط إ ارؤ الظر م ا  ارية الطارئة  تن ي ها

 .السيكل الرنسمال  األم ل لاحركة  استراتيمياتسا  نهداتسا المالية اقترا  .3

 .الن قا  الرنسمالية الرئيوية لاحركة  تما  األصول  التنرم تيسا اقترا  .4

 .السياكل التنظيمية  الو ي ية لاحركة  رتهسا إلل مماي ا  ارؤ لانظر ت  اوتما ها اقترا  .5

 :ا شرام الهام وايسا   تحملتن ي  نتظمة  قوابط الرقابة الدا اية    .6

 .تن ي  سياسة تهارض المنالح .ن

 .تطبيق األتظمة المالية  المحاسبية بحكل ساي   بما ت  ذل  األتظمة ذا  الناة بكودا  التقارير المالية . 

تطبيق نتظمة رقابية مناسيييبة لقياي  إ ارؤ الم ا،ر   ذل  بوقيييك تنيييور وام وع الم ا،ر الت  قد تواجه  .ج

اس بيمة مامة ب قاتة الحد مع الم ا،ر وال موتوى الحركة   ،رحسا بح اتية مك مماي ا  ارؤ الحركة  إتح

 . غيره مع نصحا  المنالح

 .تن ي  قواود الحوكمة ال اصة بالحركة ب هالية  اقترا  تهدياسا وند الحاجة .7
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با تنيييا  وع المهاوما  تن ي  الويييياسيييا   ا جراسا  الت  تضيييمع تقيد الحيييركة باألتظمة  الاوائح  التزامسا  .8

 الموهرية لامواهميع  نصحا  المنالح.

 :تز يد مماي ا  ارؤ بالمهاوما  الى مة لممارسة ا تناصاته  تقدم  توصياته حيال ما يا  .9

 . يا ؤ رني مال الحركة ن  ت  يضه (ن)

 .ن  تقرير استمرارها  حل الحركة قبل األجل المحد  ت  تظامسا األساس ( )

 .االت اق  لاحركةاست دام االحتيا،   (ج)

 .ت ويع احتيا،يا  إقاتية لاحركة ( )

 .،ريقة تو يك نربا  الحركة الناتية (ه)

اقترا  سيييييييييييييياسييييييييييييية  نتواى المكاتآ  الت  تمنح لاهامايع  م ل المكاتآ  ال ابتة   المكاتآ  المرتبطة باأل اس    .10

 . المكاتآ  ت  شكل نسس 

تقدم المحر  ت  تحيييياه الحييييركة ت  قييييوس  طط  نهدام إودا  التقارير الد رية المالية  غير المالية بحييييأن ال .11

 .الحركة االستراتيمية   ورض تا  التقارير وال مماي ا  ارؤ

إ ارؤ الهمل اليوم  لاحييركة  تويييير نتحييطتسا  تضييًى وع إ ارؤ موار ها بالحييكل األم ل  بما يت ق مك نهدام  .12

 .الحركة  استراتيميتسا

 .ي  األ ىقية  تنميتسا  ا ل الحركةالمحاركة ال هالة ت  بناس لقاتة الق .13

تن ي  تظ  الرقابة الدا اية  إ ارؤ الم ا،ر   التحقق مع تهالية تا  النظ   ك ايتسا   الحرث وال االلتزام  .14

 .بموتوى الم ا،ر المهتمد مع مماي ا  ارؤ

 اال تنيييييياصييييييا   اقترا  الوييييييياسييييييا  الدا اية المتهاقة بهمل الحييييييركة  تطويرها  بما ت  ذل  تحديد المسام  .15

 . الموا ليا  الموكاة إلل الموتويا  التنظيمية الم تا ة

 .اقترا  سياسة  اقحة لت وي  األومال إليسا  ،ريقة تن ي ها .16



 
 

 
23 / 114 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

اقترا  النيييييييييييييىحيييا  الت  ت وض إليسييا   إجراسا  ات يياذ القرار  مييدؤ الت وي   وال نن ترتك إلل مماي  .17

 النىحيا .ا  ارؤ تقارير   رية وع ممارساتسا لتا  

 

 اإلدارة التنفيذية -

 :المدير الهام

مهيع مماُي ا  ارِؤ المديَر الهام بناًس وال توصيييييية الرئيي ن  الهضيييييو المنتد    يقر المماي شييييير ه  دمته  يقي  -

 ن اسه.

يت  تهييع المدير الهام مع قبل المماي بناًس وال قدراته   براته الت  تاهاه لتول  ه ا المننيييييييييييييب السام   يمب نن -

مكون ماهًى واميًا لس ا المننيييب  مع  ىل الحنيييول وال التأهيل األكا مم  المناسيييب مك  برؤ سيييابقة ت  مننيييب 

 قيا ي ت  شركا  مواهمة. 

الحييييييركة اليومية,  نومال إ ارؤالموييييييا لية الرئيوييييييية ت   حييييييركة المدير الهام   تقك وال واتقهيتولل ا  ارؤ التن ي مة لا-

حنة   تحقيق الم ططة المبيها  تحقيق الونوية  األربا الحركة  تحقيق  ن اسوع  ا  ارؤ مماي نمام والً ممو يكون 

 هو  المماي الحييييييركة  بيع ا  ارؤ التن ي مة بالمدير الهام حاقة الوصييييييل بيع   يكون الحييييييركة ت  الوييييييوا الموييييييتسدتة, 

 ل ا  هو المو نومالسا المواقيك الت  تس   ال و  الحركة ن اس والبنورؤ مناسبة  المماي،ىى إمومول وع قمان 

مع  ىل اقيييييطىوه   بسدم  يا ؤ حقوا الموييييياهميع وال المدى الطويل  وع قيا ؤ ال ريق التن ي ي لاحيييييركة نمضييييياً 

 الهمل المقررؤ . استراتيميا رام وال تطوير  تطبيق با ش المباشر

 

 -ص مسئوليات المدير العام في التالي :لختت-

 .الهامة لمواهم  الحركة  الممهية ا  ارؤ ممايتن ي  قرارا   .1

  تنمية نرباحسا.  لتطوير الحركة قنيرؤ  ،وياة األمد االستراتيميةتطبيق ال طط  .2

 .المسا وىقا  الحركة مك ه ه   إ ارؤ  الواطا  الرسميةالتهامل مك    الغير نمامتم يل الحركة  .3
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 سايمة لاهمل. إ ارؤقيا ؤ  تح يز تريق الهمل التن ي ي لاحركة لضمان  .4

 التن ي مة. ا  ارؤتريق  نتحطةتنويق  .5

  لاقيام ب ل  آ ربت ويل شيييي ص  ن سييييواس بن وييييه ا وىم  نجسزؤ مند ب   الممسور إللتقل  توصيييييل المهاوما   .6

 بما ال يتهارض مك الوياسة الهامة ل تنا .

 .لاحركة  التمارية تك  تطوير النظ  التحغياية  .7

 استراتيمياتسا. ح ز الحركة لتحقيق  إممابيةتقدم  رؤى  مقترحا   .8

 .اح نو  رتك القدرا  التقنية لاحركة ت  م تال ال مراجهة .9

 .ت  سبيل  و  تحاه ومل الحركة ةا  اريالوسائل التقنية  التطبيقا   لاستغى .10

الت   االسييييتراتيميةوال القضيييياما   ا،ىوس    الهضييييو المنتد  ممايرئيي ال المحاتظة وال التواصييييل الوليق مك .11

  .تس  الحركة

 ا  ارؤ.  لممايالتن ي مة  ل  ارؤالحركة  استراتيميةتقل صورؤ  اقحة وع  .12

 .المواهميعقيا ؤ تمو  تطور الحركة لمضاو ة وائدا   .13

 الحركة. ن اسك اسؤ  لزيا ؤ  تهزيز لقاتة ومل تاواة مبنية وال التح يز .14

 قيا ته بنيييييورؤ مناسيييييبة  تقدم     متماسييييي  منويييييم تريق ومل تن ي ي   إمما   منويييييوب  الحيييييركة التابهيع له إ ارؤ .15

 الى م له. التوجيه

 التن ي مة. ل  ارؤمنتظمة  اجتماوا وقد  ترؤي  .16

 التوجيهتحيياه الحييركة بنييورؤ مناسييبة  تقدم     ارؤيتمتك بالقدرا  المطاوبة  إ اري ظة وال تريق اسييتقطا   المحات .17

 الى م له.

لضييمان تحقيق   التنييحيحية المطاوبة با جراسا  القيام   بنييورؤ موييتمرؤ ا  ارا  لمميكالموييتسدم  األ اسمراقبة  .18

 .ةالموقوو األهدام
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ت وي      القوى البحيييييييريةالمو ؤ   سييييييييما تيما يتهاق بضيييييييبط ال  الحيييييييركة قيييييييك النظ  ال  ياة بتحقيق سيييييييياسيييييييا   .19

 .النىحيا   الحا ن المالية

  .وتما  بياتا  الميزاتيا  الونويةا    مراجهة .20

 الرنسمالية. اوتما  االست مارا   مراجهة .21

 .اهضو المنتد لقبل ورقسا    اوتما  التقارير المالية الحسرية  ربك الونوية  الونوية مراجهة .22

  الهضو المنتد . ا  ارؤلاحركة بالتنويق مك  لموتقبايةا االستراتيمية تنويق  تطوير  طط الهمل .23

 المهتمدؤ. االستراتيميةال طط   تحقيق الناجحالتحقق مع التطبيق  .24

 الحركة الم تا ة. نقوامالتحقق مع تووية ال ىتا  المتهاقة بالهمل  تنا ى اال تناصا  بيع  .25

  المسا ا التنمية النيييييييييناوية الويييييييييهو ي  الو ارا  د   صييييييييين التماريةا  سيييييييييايمة مك البنوك المحاتظة وال وىق .26

 .األساسييع همىسالنناوية  الماسوا  الحكومية  المور يع  ال

 ة لاحركة.ملح اظ وال النورؤ الهاالاحركة    التماريةلحمامة الهىما     الترتيبا  المناسبة با جراسا القيام  .27

 األسيييييييييييييس  تدا ل   الحكومية    السيما  المتطابا  النظامية لسيمة الويييييييييييييوا المالية  الو ارا  اسيييييييييييييتي اسالتأكد مع  .28

  التر يص بنحر التقارير المالية.

 تتا ص موموليا  المدير الهام تماه مماي ا  ارؤ تيما يا :-

ا ال    ن نن مكون له حق  المحاركة ت  المد  بن ته وضو غير رسم  ا  ارؤ مماي اجتماوا المحاركة ت  كاتة  .1

 .الممايالتنويت وال قرارا  

الحييييركة  غير  بأ اسبما ت  ذل  البياتا  المتهاقة   بكاتة المهاوما  المتهاقة بحييييمون الحييييركةالمماي مع تز يد  التأكد .2

 الى مة. المهاوما ذل  مع 

 القرارا  المىئمة  القاباة لاتن ي . إصدارالتن ي مة ت    الامنة الممايوال المدير الهام مواودؤ  .3

 

 :وال النحو التال  ا  ارية ت ون التبهية-
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 تيسا منهقدًا. الممايمكون  ت  الحاال  الت  الالهضو المنتد    تماه ا  ارؤ  مماي تماهالهام مومول  المدير .1

ا بكاتة الموييييييائل م إبىغسالمنتد    الهضييييييو  الممايمع رئيي  التنويييييييق بنييييييورؤ مباشييييييرؤ مك كل   ب وال المديرمم .2

 . جها ت  الحركة وال نكمل ممسامس ن اسا مع ملتمكينس الموهرية التطورا  

ته يتحمل نمضًا الموموليا  ا قاتية كت الح نية  بن ته ا  ارؤ ممايت  حالة حنول المدير الهام وال وضوية  .3

 المدير الهام. تهكما ه  بن  ا  اريةمك استمرار تبهيته   بس ه الن ة الممايالمقررؤ وال وضو 

 ت ون لامدير الهام نمة موموليا  إقاتية ن رى مقررها مماي ا  ارؤ.-

 المعلومات: وتقنيةمدير عام اإلدارة المالية  -

المهاوميا    يت  اوتميا  تهييع  تقنييةالمهاوميا  هو الرئيي التن يي ي ل  ارؤ المياليية    تقنييةميدير ويام ا  ارؤ المياليية    .4

المهاوما  مع قبل الهضييييييييو المنتد  بناس وال توصييييييييية  تقنية وزل  تحديد شيييييييير ه  دمة مدير وام ا  ارؤ المالية   

 المدير الهام.

 

 التبهية ا  ارية: -

ن ائه  ن اس ا  ارؤ  المهاوما  مباشييييييييييييرؤ المدير الهام   يكون موييييييييييييمواًل نمامه وع تقنيةيتبك مدير وام ا  ارؤ المالية     .5

المالية   يكون مدير وام ا  ارؤ المالية مويييييييييييييمواًل نمام لمنة المراجهة   يمب وايه تز يد الامنة بالمهاوما   البياتا  

 المطاوبة أل اس مسامسا  االستمرار ت  مراقبة الحمون المالية لاحركة.

 

 الماهى : -

 الماهى  التالية: يحتره لتو يل مدير وام ا  ارؤ المالية توتر 

نن مكون  ريج جامهة مهترم بسا ن  ما مها لسا  له وال األقل  برؤ وحر سنوا  ت  ممال الحمون المالية  .1

 ن  ت  ني شركة وامة ن بن  ن  ماسوة مالية مهتبرؤ.
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 المعلومات: تقنيةو مسئوليات مدير عام اإلدارة المالية  -
  تحاياسا.مواودؤ المدير الهام ت  كل ما يتهاق بالبياتا   المهاوما  المالية  .1
تأسيييييي  تطبيق نتظمة  إجراسا  المراقبة الدا اية لضييييمان سييييىمة  تهالية ومايا  الحييييركة التمارية  المالية  الح اظ  .2

 موجو اتسا.وال 
 إليه.وند توجيه الدووؤ   -ب الامانبناس وال ،ا- المحاركة ت  اجتماوا  مماي ا  ارؤ  لمنة المراجهة .3
 لاحركة.ا شرام وال إودا  القوائ  المالية ،بقًا لاقواود النظامية المتبهة  بما ال يتهارض مك النظام األساس   .4
 التأكد مع ودم م ال ة التقارير المالية لامتطابا   األحكام   مراقبة ومايا  الحييييييييركة  الحييييييييركا   الوحدا  التابهة لسا .5

 الوهو مة. وال تحو  اث الاوائح النا رؤ مع هيمة الووا المالية  ية النظام
 ال مة.تحايى   تز يد المماي  لماته ال روية بأمة مهاوما  ن  بياتا  ن  .6
التأكد مع توتر كاتة المهاوما  ن  البياتا  المالية  المحاسبية الى مة  تقدممسا لألجسزؤ ا  ارية الم تنة ت  الحركة  .7

 الطاب.وند 
إودا  الدراسا   التحايى  الى مة وع إ ارؤ الحركة  إبىغ مدير وام الحركة  بقية نوضاس ا  ارؤ بكل ما يس  ت  ه ا  .8

 الحأن.
 الهام.المحاركة ت  اجتماوا  مماي ا  ارؤ حوب المتبك ن   تقًا لتوجيسا  المدير  .9

يرها تيما يتهاق با تناصس  بطاب مع رئيي المماي ن  تم يل الحركة لدى الد ائر الحكومية  الماسوا  المالية  غ .10
 الهام.الهضو المنتد  ن  المدير 

الئحة االتنال المماهيري  ،بقًا ألحكامبطاب مع ني ش ص م ول   التنريح باس  الحركة ت  ني مواقيك محد ؤ .11
 لاحركة.

 ا تناصه.حد   المحاركة ت  اجتماوا  الممهيا  الهامة لامواهميع  ا جابة وال األسماة ت   .12
  بالحركة. غيرها مع ال طط المالية المتهاقة   ا شرام وال إودا   ترتيب الموا تة التقديرية .13
 له.التوقيك وال الحيكا   غيرها مع موتندا  النرم المالية لدى البنوك ،بقا لانىحيا  الم ولة  .14
 .اليمامة نسمنت ت  المطبقة  األ ىق  المسن  الواوك بمهايير التقيد .15
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 اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة -

 صالحيات مجلس اإلدارة -

مراوييييييياؤ اال تناصيييييييا  المقيييييييررؤ لاممهيييييييية الهامييييييية  مكيييييييون لممايييييييي ا  ارؤ ن سيييييييك الوييييييياطا  تييييييي  إ ارؤ الحيييييييركة  -1
تييييي  حيييييد   - تنيييييريف نمورهيييييا  رسييييي  الوياسييييية الهامييييية لاحيييييركة بميييييا محقيييييق نغراقيييييسا   يكيييييون لاممايييييي نمضيييييًا 

  احدًا ن  نك ر مع نوضائه ن  مع الغير ت  مباشرؤ ومل ن  نومال مهينة.نن م وض  -ا تناصه
مميييييو  لممايييييي ا  ارؤ شيييييراس األصيييييول ن  ميييييا تحتاجيييييه الحيييييركة  نن تهقيييييد القييييير ض  غيييييير ذلييييي  ميييييع التويييييسيى   -2

االئتماتييييييية نًمييييييا كاتييييييت مييييييدتسا  قيمتسييييييا   ذليييييي  مييييييك صيييييينا يق  ماسوييييييا  التمويييييييل الحكييييييوم   البنييييييوك التمارييييييية 
الئتمييييييان ن  ني جسييييييية ن ييييييرى ن  بييييييييك نصييييييول الحييييييركة ن  رهنسيييييييا ن  تيييييي  اليييييييرهع ن  إتراغسييييييا  تقيييييييدم   شييييييركا  ا

الويييييييندا  ألمييييييير  ني قيييييييماتا  ال مييييييية  ني مويييييييتندا  ت يييييييص القييييييير ض  التويييييييسيى   ن  بييييييييك محيييييييل الحيييييييركة 
دهما ميييييدين  الحيييييركة ميييييع التزامييييياتس    يمييييي اس  رئييييييي الممايييييي ن  تائبيييييه   ألحيييييالتمييييياري ن  رهنيييييه  ن  إبيييييراس ذمييييية 
 الحق ت  ت وي  مع ير ته مناسبًا.

مميييييييو  لممايييييييي ا  ارؤ إقيييييييرار تقيييييييدم  اليييييييدو  الميييييييال   الضيييييييماتا   القييييييير ض لاحيييييييركا  التييييييي  تما سيييييييا الحيييييييركة  -3
بال امييييل ن  تحييييارك تيييي  رني مالسييييا مييييك شييييركا  ن ييييرى  قييييمان  يييييون ني مييييع هيييي ه الحييييركا .  يميييي اس  رئيييييي 

 ير ته مناسبًا.المماي ن  تائبه   ألحدهما الحق ت  ت وي  مع 
 

 اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومهامه

  ن إ ىل با تنييييييياصيييييييا  مماي ا  ارؤ  يتولل رئيي مماي ا  ارؤ قيا ؤ المماي  ا شيييييييرام وال سيييييييير وماه  ن اس 

 ا تناصاته ب هالية   يد ل ت  مسام  ا تناصا  رئيي مماي ا  ارؤ بن ة  اصة ما يا :

ت  الوقت المناسيييييب وال المهاوما  ال اماة  الواقيييييحة  النيييييحيحة  غير  قيييييمان حنيييييول نوضييييياس مماي ا  ارؤ .1

 .المضااة

 .التحقق مع قيام مماي ا  ارؤ بمناقحة جميك الموائل األساسية بحكل تهال  ت  الوقت المناسب .2

و  نن مم ل رئيي مماي ا  ارؤ ن  تائبه الحييييييييركة نمام القضيييييييياس  هيما  التحكي   الغير   لرئيي المماي بقرار مكت .3

 م وض به  صىحياته إلل غيره مع نوضاس المماي ن  مع الغير ت  مباشرؤ ومل ن  نومال محد ؤ.

 .تحميك نوضاس مماي ا  ارؤ وال ممارسة مسامس  ب هالية  بما محقق مناحة الحركة .4

 .قمان  جو  قنوا  لاتواصل ال ها  مك المواهميع  إمنال آرائس  إلل مماي ا  ارؤ .5
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البناسؤ  المحاركة ال هالة بيع كل مع مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة  بيع األوضاس التن ي ييع  غير  تحميك الهىقا  .6

 .التن ي ييع  الموتقايع   إمما  لقاتة تحمك وال النقد البناس

ؤ إودا  جد ل نومال اجتماوا  مماي ا  ارؤ مك األ   بهيع االوتبار ني موألة مطرحسا نحد نوضاس مماي ا  ار  .7

 ن  ي يرها مراجك الحوابا    التحا ر مك نوضاس المماي  الرئيي التن ي ي وند إودا  جد ل نومال المماي.

 .وقد لقاسا  بن ة   رية مك نوضاس مماي ا  ارؤ غير التن ي ييع   ن حضور ني تن ي ي ت  الحركة .8

ألحد نوضاس مماي ا  ارؤ مناحة مباشرؤ  إبىغ الممهية الهامة الها مة وند اتهقا ها باألومال  الهقو  الت  مكون  .9

ن  غير مباشرؤ تيسا  وال نن يتضمع ه ا ا بىغ المهاوما  الت  قدمسا الهضو إلل مماي ا  ارؤ  نن يراتق ه ا 

 .التبايغ تقرير  اث مع مراجك حوابا  الحركة ال ارج 

 وال األ رى  وضوية الامان ت  محاركته  تمو  المراجهة  لمنة ت  وضواً  ا  ارؤ مماي رئيي مكون  نن ممو  ال .10

 .الىئحة ه ه وايسا تنت الت  الامان ت  الرئيي مننب محغل ال نن

 بنورؤ تضمع لاحركة  الهامة  األتحطة الحا ن  إ ارؤ وال الهام ا شرام وال قا راً  مكون  نن الرئيي مسمة تقتض  .11

 الن ا  المماي ت  رئيي تتوتر نن  يمب المواهميع تماه اللتزاماته مدركاً   تمهاه الحركة شا ن  ت  المماي تحك 

 بنورؤ  المواهميع الحركة المماي  إ ارؤ نوضاس بقية  احترام لقة  اكتوا    ره  ن اس مع لتمكينه المىئمة القيا مة

 .وامة

  يتحقق. الحيركة  اسيتراتيمية رؤية رسي  ت  المماي  ىل مع لاحيركة كقائد رئيويياً    راً  ا  ارؤ مماي رئيي ياهب .12

 :اآلت   ىل مع ذل 

 . اقحة رؤية ت ويع -1
 .الحركة استراتيمية لتطوير المماي توجيه -2
 الموييتقباية بهيدؤ  ال طط الويينوية   تية ا الم  ذل  ت  بما الهمل   طط  اوتما  تقيي  ت  المماي توجيه -3

 . ال موية ال طة م ل المدى 
 . المرسومة االستراتيمية مك  اتما اتسا الحركة نتحطة تناغ  مع التأكد -4
 . الحركة   ارؤ الهام المدير لدى الى مة  ال  اسؤ ر  ا  القد الماهى  توتر مع التأكد -5
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 رئيس مجلس اإلدارة ومهامهنائب اختصاصات 

تائب رئيي مماي ا  ارؤ ينو  وع رئيي مماي ا  ارؤ ت  حال غيابه  إقييييياتة إلل النيييييىحيا  الممنوحة له ت  

 األساس  لاحركة. النظام

 

 اختصاصات العضو المنتدب ومهامه:

يا ي الهضييو المنتد    رًا رئيويييًا ت  مويياودؤ رئيي مماي إ ارؤ الحييركة  النيابة ونه   ت   و  وىقا  الحييركة مك 

 المسا  الحكومية  الحركاس التمارييع  المحاتظة وايسا.

 

 ض المجلس( فيما يلي:تتلخص المسئوليات األصلية للعضو المنتدب )حسب تفوي-

 الهمل وال تهزيز النورؤ الهامة لاحركة لدى الهمىس  المواهميع  الموت مريع  غيره . -1

ا شييييييييييرام وال ا جراسا  التنظيمية المتهاقة بحييييييييييا ن نوضيييييييييياس مماي ا  ارؤ  موييييييييييا لياتس   تم ياس   تهيينس   -2

  استقاالتس   استحقاقاتس    غيرها .

مك الرئيي بتم يل الحركة وند الضر رؤ مك األ،رام األ رى   لدى الواطا  القضائية  المنالح مقوم من ر ًا ن   -3

الحكومية  المسا  الهدلية  المحاك  بأتواوسا  لمان تويييييييييييييوية النزاوا   ممالي التحكي   الحقوا المدتية  الحييييييييييييير،ة  

  الغرم التمارية   النناوية  جميك الحركا   الماسوا  .

 ر مهاوما  الحركة لاممسور  لمم ا  نجسزؤ ا وىم بما يت ق مك الوياسة الهامة ل تنا  بالحركة.مقوم بكشسا -4

 التوقيك وال الهقو   المهامى  بالنيابة وع الحركة .-5

 إصدار التوكيى   تهييع  إقامة الوكىس  المحاميع  وزلس  .-6

  المراتهة  المداتهة وع الحركة   االستمنام  إبرام التوويا   الناح  التحكي . سا  وا-7
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 قبول ن  رت  األحكام القضائية تيابة وع الحركة .-8

التوقيك وال  تن ي  االت اقيا   الحيسا ا   الويندا   وقو  تأسييي الحيركا  الت  تحيارك تيسا الحيركة   تهديل ه ه -9

  التويييييييييييييوية  الهقو   سيييييييييييييندا  الما ية  ا وىتا  نمام السيما  المدتية  المسا  الحكومية الهقو   التوقيك وال قرارا

األ رى   ات اقيا  القر ض مك ماسيييييويييييا  التمويل الحكومية  البنوك التمارية  الماسيييييويييييا  المالية  إبرام الضيييييماتا  

 . الرهوتا   وقو  ا ممار  إتساس م ل ه ه التهاقدا    ذل  بت وي  مع المماي

 المحاتظة وال حقوا الحركة  الوتاس بااللتزاما  تيابة ونسا.-10

إصييييييييدار النييييييييكوك   الحيييييييييكا   الوييييييييندا  القاباة لاتدا ل   التهاقد مك الموييييييييت دميع  الهامايع  تحديد ر اتبس  -11

 مكاتآتس   إلغائسا   ،اب التأشيرا  لاموت دميع  الهمالة القا مة مع  ارج البى    إوطاس تناريح ا قامة  تأشيرا  

 الهمل  إتساس التهاقدا  مهس . 

ه  ه ه النييييىحيا  ألي شيييي ص ن  نشيييي اث آ ريع لهمل ن  إت اذ ني إجراس م كور نوىه  ت وي  كل ن  ب-12

  إلغاس م ل ه ه الت ويضا  كايًا ن  جزئيًا.

التوقيك وال وقو  التأسييييييييي الت  تحيييييييارك تيسا الحيييييييركة   تهديىتسا  ماحقاتسا  تيابة وع الحيييييييركة بت وي  مع -13

 مماي ا  ارؤ.

 نتظمة  نتحطة الحركة مك القواتيع الوارية.مراقبة تواتق  اتومام -14

 تم يل الحركة كمدير م وض ت  الومل التماري.-15

 

 كالتالي: في حالة النيابة عن الرئيستكون مسئوليات العضو المنتدب -

 الدووؤ الجتماوا  مماي ا  ارؤ. -1

 ا شرام وال تن ي  قرارا  مماي ا  ارؤ  الممهية الهامة لامواهميع. -2

 تم يل الحركة نمام المسا  الحكومية  الغير   المحاتظة وال وىقا  الحركة مك ه ه المسا    إتماؤها. -3

 إصدار الدووا  الجتماوا  مماي ا  ارؤ  التأكد مع الننا  القاتوت  لس ه االجتماوا . -4
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 حركة  المواهميع. قك جد ل نومال اجتماوا  مماي ا  ارؤ   التأكد مع تضميع المواقيك الت  تس  ال-5

التأكد مع حنيييييييييول نوضييييييييياس مماي ا  ارؤ وال المهاوما  المناسيييييييييبة قبل اجتماوا  المماي لضيييييييييمان تاواية  -6

  موقووية المدا ال .

 ترؤي اجتماوا  مماي ا  ارؤ ت  حال غيا  الرئيي  تائبه.-7

يترني تيسا تيابة وع الرئيي ن  التأكد مع تويييييييميل  مراجهة محاقييييييير اجتماوا  مماي ا  ارؤ ت  الحاال  الت  -8

 تائبه.

 التأكد مع إبىغ قرارا  مماي ا  ارؤ بنورؤ صحيحة   ارؤ الحركة   متابهتسا لضمان تن ي ها .-9

مكون لاهضييو المنتد  وند ترني اجتماوا  المماي تيابة وع الرئيي ن  تائبه صييوتًا مرجحًا ت  التنييويت ت   -10

 حال توا ي األصوا  .

 اجتماوا  الممهية الهامة ت  حال غيا  الرئيي ن  تائبه . ترؤي -11

للعضـــــو المنتدب ممارســـــة صـــــالحيات أخرإل يحددها مجلس اإلدارة، وعليه تنفيذ التوجيهات الصـــــادرة من مجلس 

 اإلدارة أو من الرئيس .

 

 مبادئ الصدق واألمانة والوالء -

 األماتة  الوالس  الهنامة  االهتمام بمنييييييييالح الحييييييييركة ياتزم كل وضييييييييو مع نوضيييييييياس مماي ا  ارؤ بمبا   النييييييييدا 

 : المواهميع  تقدممسا وال مناحته الح نية   يد ل ت  ذل  وال  جه ال نوث ما يا 

 ذل  بأن ت ون وىقة وضييو مماي ا  ارؤ بالحييركة وىقة مسنية صييا قة   نن م نييح لسا وع ني  الصـدق: .1

 .ك الحركة ن  إحدى شركاتسا التابهةمهاوما  مالرؤ قبل تن ي  ني ص قة ن  وقد م

 ذل  بأن يتمنب وضو مماي ا  ارؤ التهامى  الت  تنطوي وال تهارض ت  المنالح  مك التحقق  الوالء: .2

 .مع ودالة التهامل   مراواؤ األحكام ال اصة بتهارض المنالح ت  ه ه الىئحة
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ؤ ت  تظام الحيييييييييييييركا   تظام الويييييييييييييوا المالية  ذل  بأ اس الواجبا   المويييييييييييييا ليا  الوار  العناية واالهتمام: .3

 . األتظمة األ رى ذا  الهىقة   لوائحسما التن ي مة  تظام الحركة األساس

 

 مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم -

 :المسام  الواجبا  اآلتية –مع  ىل وضويته ت  مماي ا  ارؤ  –يا ي كل وضو مع نوضاس مماي ا  ارؤ 

 .وير استراتيمية الحركةتقدم  المقترحا  لتط .1

 .مراقبة ن اس ا  ارؤ التن ي مة  مدى تحقيقسا ألهدام الحركة  نغراقسا .2

 .مراجهة التقارير ال اصة بأ اس الحركة .3

 .التحقق مع سىمة  تزاهة القوائ   المهاوما  المالية لاحركة .4

 .التحقق مع نن الرقابة المالية  تظ  إ ارؤ الم ا،ر ت  الحركة قوية .5

 .لموتويا  المىئمة لمكاتآ  نوضاس ا  ارؤ التن ي مةتحديد ا .6

 .إبداس الرني ت  تهييع نوضاس ا  ارؤ التن ي مة  وزلس  .7

 .المحاركة ت   قك  طة التهاقب  ا حىل ت    ائل الحركة التن ي مة .8

النييييييييييياة  النظام االلتزام التام بأحكام تظام الحيييييييييييركا   تظام الويييييييييييوا المالية  لوائحسما التن ي مة  األتظمة ذا   .9

 االمتناى وع القيام ن  المحاركة ت  ني ومل محكل إساسؤ  المماي وند ممارسته لمسام وضويته ت    األساس

 .لتدبير شا ن الحركة

حضيييور اجتماوا  مماي ا  ارؤ  الممهية الهامة  ودم التغيب ونسا إال له ر محييير ى م طر به رئيي المماي  .10

 .موبقًا  ن  ألسبا  ،ارئة

 قت كام  لىقييييييطىى بموييييييا لياته   التحضييييييير الجتماوا  مماي ا  ارؤ  لماته  المحيييييياركة تيسا  ت نيييييييص .11

 .ب هالية  بما ت  ذل  توجيه األسماة ذا  الهىقة  مناقحة كبار التن ي ييع بالحركة

 .سا راسة  تحايل المهاوما  ذا  الناة بالموقووا  الت  ينظر تيسا مماي ا  ارؤ قبل إبداس الرني بحأت .12
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تمكيع نوضييييييييييييييياس مماي ا  ارؤ اآل ريع مع إبييداس آرائس  بحرييية   حييل المماي وال مييدا ليية الموقيييييييييييييووييا   .13

 . استقناس آراس الم تنيع مع نوضاس ا  ارؤ التن ي مة لاحركة  مع غيره  إذا  سر  حاجة إلل ذل 

ت  األومال  الهقو   -ؤ مباشييرؤ كاتت نم غير مباشيير  -إبىغ مماي ا  ارؤ بحييكل كامل  توري بأي منيياحة له  .14

الت  تت  لحوييا  الحييركة   نن يتضييمع ذل  ا بىغ ،بيهة تا  المنيياحة  حد  ها  نسييماس ني نشيي اث مهنييع 

بسا   ال ائدؤ المتوقك الحنييييول وايسا بحييييكل مباشيييير ن  غير مباشيييير مع تا  المنيييياحة سييييواس نكاتت تا  ال ائدؤ 

حاركة ت  التنويت وال ني قرار مندر بحأن ذل    ذل   تقًا مالية نم غير مالية   وال ذل  الهضو ودم الم

 .ألحكام تظام الحركا   تظام الووا المالية  لوائحسما التن ي مة

ت  ني نومال مع شييييييأتسا  –المباشييييييرؤ ن  غير المباشييييييرؤ  –إبىغ مماي ا  ارؤ بحييييييكل كامل  توري بمحيييييياركته  .15

ت  نحد تر ى النحاه ال ي تزا له   ذل   –ن  غير مباشر  بحكل مباشر –مناتوة الحركة  ن  بمناتوته الحركة 

 . تقًا ألحكام تظام الحركا   تظام الووا المالية  لوائحسما التن ي مة

ما  –ودم إذاوة ن  إتحيياس ني نسييرار  قل وايسا وع ،ريق وضييويته ت  المماي إلل ني مع مويياهم  الحييركة  .16

ن  إلل الغير   ذل  بحوييييييييب ما تقتضيييييييييه نحكام تظام  –الهامة ل  مكع ذل  ت  نلناس اتهقا  اجتماوا  الممهية 

 .الحركا   تظام الووا المالية  لوائحسما التن ي مة

الهمل بناًس وال مهاوما  كاماة   بحوع تية  مك ب ل الهنامة  االهتمام الى ميع  لمناحة الحركة  المواهميع  .17

 .كاتة

 .الهضوية إ راك  اجباته  ن  اره  موا لياته المترتبة وال .18

 .تنمية مهارته ت  ممال نتحطة الحركة  نومالسا  ت  المماال  المالية  التمارية  النناوية ذا  الناة .19

 .االستقالة مع وضوية مماي ا  ارؤ ت  حال ودم تمكنه مع الوتاس بمسامه ت  المماي وال الوجه األكمل .20
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 مهام العضو المستق  -

 المحاركة ب هالية ت  ن اس المسام اآلتية:وال وضو مماي ا  ارؤ الموتقل 

 إبداس الرني الموتقل ت  الموائل االستراتيمية   سياسا  الحركة   ن ائسا   تهييع نوضاس ا  ارؤ التن ي مة.  .1

 التحقق مع مراواؤ منالح الحركة  مواهميسا  تقدممسا وند حنول ني تهارض ت  المنالح.  .2

 ل اصة بالحركة   مراقبة تطبيق ا  ارؤ التن ي مة لسا.ا شرام وال تطوير قواود الحوكمة ا .3

 

 مجلس اإلدارة إجراءات عم  -

 مجلس اإلدارة اجتماعات

مهقد مماي ا  ارؤ اجتماوا  منتظمة لممارسيييييييية مسامه ب هالية   يهقد اجتماواته نمضييييييييًا متل ما  وت الحاجة إلل  .1

 .ذل 

بدووؤ األوضيياس  المماي رئيي  يقوم ا  تائبه. رئيوييه مع بدووؤالويينة  ت  األقل وال مرتيع ا  ارؤ مماي ممتمك .2

   يت  إرسييال الدووؤ لىجتماى إلل كل وضييو مع نوضيياس األوضيياس مع النان ذل  إليه ،اب ما متل االجتماى إلل

المماي قبل  مويييييييييييييية نمام وال األقل مع تاريخ االجتماى مراتقًا لسا جد ل نومال االجتماى  الولائق  المهاوما  

الى مة  ما ل  توييييتدى األ قيييياى وقد االجتماى بحييييكل ،ار   تيمو  إرسييييال الدووؤ إلل االجتماى مراتقًا لسا جد ل 

 نومال االجتماى  الولائق  المهاوما  الى مة  ىل مدؤ ال تقل وع  موة نمام قبل تاريخ االجتماى.

االوضييييييييييياس مت رقيع  مال  مطاب نحد  ممو  لمماي ا  ارؤ نن منيييييييييييدر قرارا  ت  األمور الهاجاة لهرقيييييييييييسا وال .3

 اجتماى المماي لامدا لة تيسا.  تهرض ه ه القرارا  وال المماي ت  ن ل اجتماى تاِل له. -كتابة–األوضاس 

 وع الحاقييريع ود  مقل نال بحييره األقل  وال األوضيياس تنييل حضييره إذا إال صييحيحاً  المماي اجتماى مكون  ال .4

 .لىلة نوضاس
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 اإلدارة ملحوظات أعضاء مجلس -

إذا كان لدى ني مع نوضيياس مماي ا  ارؤ ماحو ا  حيال ن اس الحييركة ن  ني مع الموقييووا  المهر قيية  ل   .1

ُيبييّت تيسييا ت  اجتميياى المماي  تيمييب تيد ينسييا  بيييان ميا يت يي ه المماي ن  يرى ات يياذه مع إجراسا  حيييالسييا ت  

 .محضر اجتماى مماي ا  ارؤ

 رنمًا مغايرًا لقرار المماي  تيمب إلباته بالت نيل ت  محضر اجتماى المماي.إذا نبدى وضو مماي ا  ارؤ  .2

 

 مجلس اإلدارة اجتماعاتتنظيم حضور 

يت  تنظي  وماية حضيييور اجتماوا  مماي ا  ارؤ   التهامل مك حاال  ودم اتتظام األوضييياس ت  حضيييور تا   .1

 .االجتماوا 

وضيييييو مماي ا  ارؤ المويييييتقل حضيييييور جميك ا جتماوا  الت  ُتت   تيسا قرارا  مسمة  جوهرية تالر ت   وال .2

 . قك الحركة
 

 

 جدول أعمال مجلس اإلدارة -

مقر مماي ا  ارؤ جد ل األومال حال اتهقا ه   ت  حال اوتراض ني وضيييييييييييو وال ه ا المد ل يت  إلبا  ذل   .1

 .ت  محضر اجتماى المماي

 .مماي ا  ارؤ حق اقترا  إقاتة ني بند إلل جد ل األومال ل ل وضو ت  .2
 

 ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة -

مقوم مماي ا  ارؤ بممارسة إ تناصاته  مسامه ت  قيا ؤ الحركة ت  إ،ار قوابط حكيمة  تهالة تومح بقياي  .1

 الم ا،ر  إ ارتسا  الحد مع آلارها.
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 ممارسييييية نترا  ت  ن  جسا  ن  لماتاً  توض  إن نومالسا وع المويييييا لية الحيييييركة إ ارؤ مماي واتق وال مقك .2

 كما  المدؤ محد  غير وام ن  ت وي  إصدار ا  ارؤ لمماي ممو  ال األحوال  جميك  ت  ا تناصاته. به 

نن م وض إلل  احد ن  نك ر مع نوضيييييييائه ن  لماته ن  مع  –ت  حد   ا تنييييييياصييييييياته  –ممو  لمماي ا  ارؤ 

 ن  نومال مهينة. غيره  مباشرؤ ومل 

مضك مماي ا  ارؤ سياسة  ا اية تبيع إجراسا  الهمل ت  مماي ا  ارؤ  تسدم إلل حل نوضائه وال الهمل  .3

 ب هالية لىلتزام بواجباتس  تماه الحركة.

يتولل مماي ا  ارؤ تنظي  نوماله  ت نيص الوقت ال ات  لىقطىى بالمسام  الموا ليا  المنو،ة به بما ت   .4

 لتحضير الجتماوا  المماي  الامان   التأكيد وال تنويق  توميل  ح ظ محاقر اجتماواته.ذل  ا

 صالحيات مجلس اإلدارة    -

مك مراواؤ ا تنييييييياصيييييييا  الممهية الهامة  يتولل مماي إ ارؤ الحيييييييركة جميك النيييييييىحيا   الوييييييياطا  الى مة  .1

ل لماتًا ن  توَّض جسا  ن  نترا ًا   ارتسا   تظل الموييييييا لية النسائية وع الحييييييركة وال المماي  حتل   إن شييييييكَّ

 آ ريع لاقيام ببه  نوماله   وال المماي تمنب إصدار ت ويضا  وامة ن  غير محد ؤ المدؤ.

ممب نن يا ي مماي ا  ارؤ مسامه بمويييا لية  حويييع تية  جدمة  اهتمام   نن ت ون قراراته مبنية وال مهاوما   .2

 مندر آ ر مولوا به. اتية مع ا  ارؤ التن ي مة ن  ني 

مم ل وضو مماي ا  ارؤ جميك المواهميع   وايه نن ياتزم بالقيام بما محقق مناحة الحركة ومومًا   ليي ما  .3

 محقق منالح المممووة الت  مم اسا  ن  الت  صوتت وال تهيينه ت  مماي ا  ارؤ.

سا  ات اذ القرار  مدؤ الت وي   كما محد  محد  مماي ا  ارؤ النىحيا  الت  م وقسا ل  ارؤ التن ي مة   إجرا .4

الموقيييووا  الت  محت ظ بنيييىحية البت تيسا   ترتك ا  ارؤ التن ي مة تقارير   رية وع ممارسييياتسا لانيييىحيا  

 الم وقة.

ممب وال مماي ا  ارؤ التأكد مع  قيييييك إجراسا  لتهريف نوضييييياس المماي المد  بهمل الحيييييركة   ب اصييييية   .5

 القاتوتية  تضًى وع تدريبس  إن لزم األمر.المواتب المالية   
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ممب وال مماي ا  ارؤ التأكد مع توتير الحركة مهاوما   اتية وع شا تسا لمميك نوضاس مماي ا  ارؤ بوجه  .6

وام   ألوضاس مماي ا  ارؤ غير التن ي ييع بوجه  اث   ذل  مع نجل تمكينس  مع القيام بواجباتس    مسامس  

 بك امة.

نوضييياس مماي ا  ارؤ نن ي مهوا إلل الموييياهميع ت  غير اجتماوا  الممهية الهامة  ن  إلل الغير   محظر وال .7

 ما  ق وا وايه مع نسرار الحركة بوبب مباشرتس    ارتسا   إال  جب وزلس   مواسلتس  وع التهوي .

الضيرر ال ي ينحيأ وع  ُمويأل نوضياس مماي ا  ارؤ بالتضيامع وع تهوي  الحيركة ن  الموياهميع ن  الغير وع .8

إسيييياستس  تدبير شييييا ن الحييييركة ن  م ال تس  نحكام األتظمة  الاوائح   تقك الموييييا لية وال جميك نوضيييياس مماي 

ا  ارؤ إذا تحيييييييييييأ ال طأ وع قرار صيييييييييييدر بكجماوس . نما القرارا  الت  تنيييييييييييدر بأغابية اآلراس تى مويييييييييييأل ونسا 

االجتماى.  ال مهتبر الغيا  وع حضييور االجتماى ال ي المهارقييون متل نلبتوا اوتراقييس  صييراحة ت  محضيير 

المويييا لية إال إذا لبت ودم وا  الغائب بالقرار ن  ودم تمكنه مع االوتراض  منيييدر تيه القرار سيييببًا ل و اس مع

 وامه به. وايه بهد

 

 أمين سر مجلس اإلدارة -

 تحدَّ  ا تنيييياصييييا   مكاتآ  نميع الويييير بقرار مع ُمهّيع مماي ا  ارؤ نمينًا لاويييير مع بيع نوضييييائه ن  مع غيره   

نحكامًا ت  ه ا الحيأن وال نن تتضيمع ه ه اال تنياصيا  ما   ما ل  يتضيمع تظام الحيركة األسياسي –مماي ا  ارؤ 

 :يا 

توليق اجتماوا  مماي ا  ارؤ  إودا  محاقييييير لسا تتضيييييمع ما  ار مع تقاشيييييا   مدا ال    بيان مكان االجتماى  .1

  قت بدايته  اتتسائه   توليق قرارا  المماي  تتائج التنييييييويت   ح ظسا ت  سييييييمل  اث  منظ    تد يع  تاريخ 

   توقيك ه ه المحاقيييير مع جميك األوضيييياس –إن  جد   –نسييييماس األوضيييياس الحاقييييريع  التح ظا  الت  نبد ها 

 .الحاقريع

 .المماي ح ظ التقارير الت  ُترتك إلل مماي ا  ارؤ  التقارير الت  مهّدها .2
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تز يد نوضييييييييييييياس مماي ا  ارؤ بمد ل نومال المماي  ن راا الهمل  الولائق  المهاوما  المتهاقة به   ني  لائق ن   .3

 .مهاوما  إقاتية مطابسا ني مع نوضاس مماي ا  ارؤ ذا  وىقة بالموقووا  المحمولة ت  جد ل االجتماى

 .نقرها المماي التحقق مع تقيد نوضاس مماي ا  ارؤ با جراسا  الت  .4

 .تبايغ نوضاس مماي ا  ارؤ بمواويد اجتماوا  المماي قبل التاريخ المحد  بمدؤ كاتية .5

 .ورض موو ا  المحاقر وال نوضاس مماي ا  ارؤ  بداس مرئياتس  حيالسا قبل توقيهسا .6

 التحقق مع حنيييييييول نوضييييييياس مماي ا  ارؤ بحيييييييكل كامل  سيييييييريك وال توييييييي ة مع محاقييييييير اجتماوا  المماي .7

 . المهاوما   الولائق المتهاقة بالحركة

 .التنويق بيع نوضاس مماي ا  ارؤ .8

 تنظي  سمل إتناحا  نوضاس مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة  .9

 .تقدم  الهون  المحورؤ إلل نوضاس مماي ا  ارؤ .10

 .ال ممو  وزل نميع سر مماي ا  ارؤ إال بقرار مع مماي ا  ارؤ .11

 

 شروط أمين السر

 :كالتال الحر ه الواجب توترها ت  نميع سر مماي ا  ارؤ  

نن مكون حاصيييييييًى وال شيييييييسا ؤ جامهية ت  القاتون ن  المالية ن  المحاسيييييييبة ن  ا  ارؤ ن  ما مها لسا   نن ت ون لدمه  -1

  برؤ وماية ذا  صاة ال تقل وع لىث سنوا .

 نن ت ون لدمه  برؤ وماية ذا  صاة ال تقل وع  مي سنوا . -2
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 تزويد األعضاء بالمعلومات-

تقوم ا  ارؤ التن ي مة بالحركة بتز يد نوضاس مماي ا  ارؤ  األوضاس غير التن ي ييع بوجه  اث  لمان الحركة بمميك 

المهاوما   البياتا   الولائق  الوييييمى  الى مة  وال نن ت ون كاماة   اقييييحة  صييييحيحة  غير مضييييااة  ت  الوقت 

 مع ن اس  اجباتس   مسامس .المناسب  لتمكينس  

 

 

 تعارض المصالح: الخامس الفص 

مك مراواؤ نحكام تظام الحييييركا   لوائحه التن ي مة  ممري التهامل مك حاال  تهارض المنييييالح  صيييي قا  ن  تهامى  

 .األ،رام ذ ي الهىقة  تقًا لألحكام الوار ؤ ت  ه ا ال نل

 مهالمتسا  بسا وامه تور ونسا  ا تنييا  تهارض المنييالح حاال  وع البهد مع التأكد الحييركة منوييوب  وال ممب -

وال  الحييييي نيييييية منيييييالحس  إي ار  ودم األ قا  جميك ت  الحيييييركة منيييييالح مراواؤ  وايس  بكتنيييييام   جد  إن

 .منالحسا

قيامس   مك تتهارض نن ممكع ن  تتهارض الت  المنييييالح جميك وع ا تنييييا  الحييييركة منوييييوب  جميك وال ممب -

 .بالمنالح المتهارقة الهىقة ذا  القرارا  ن  األومال ت  محاركتس  ودم مع التأكد ممب كما   اجباتس   بمسامس 

ي ومل نن محييترك ت  ن – الهامة الها مة ممد  كل سيينة بغير تر يص مع الممهية –  ارؤال ممو  لهضييو مماي ا  -

الهمايا  الت  باشييرها لحوييابه ال اث  ن تهتبرن  نن تطالبه بالتهوي  نال كان لاحييركة إ    مع شييأته مناتويية الحييركة

 .جريت لحوابسانقد 

نن ت ون له ني مناحة )مباشرؤ  –بغير تر يص مع الممهية الهامة ممد  كل سنة  –ال ممو  لهضو مماي ا  ارؤ  -

لمناتويية ن  غير مباشييرؤ( ت  األومال  الهقو  الت  تت  لحوييا  الحييركة   توييت نل مع ذل  األومال الت  تت  بطريق ا

الهامة  إذا كان وضييو مماي ا  ارؤ صيياحب الهرض األتضييل   وال وضييو مماي ا  ارؤ نن يباغ المماي بما له 
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مع منيياحة شيي نييية  ت  األومال   الهقو  الت  تت  لحوييا  الحييركة   ي بت ه ا التبايغ ت  محضيير االجتماى   ال 

ال ي منييدر ت  ه ا الحييأن ت  الممهية الهامة  ن  ممو  لاهضييو ذي المنيياحة االشييتراك ت  التنييويت وال القرار 

ت  اجتماى مماي ا  ارؤ.  يباغ رئيي مماي ا  ارؤ الممهية الهامة وند اتهقا ها  وع األومال  الهقو  الت  مكون 

 ألحد نوضاس مماي ا  ارؤ مناحة ش نية تيسا   يرتق بس ا التبايغ تقرير  اث مع المحاسب القاتوت .

أو أي شــــخص ذي عالقة بني منهم التعام  في أي  ،أو كبار التنفيذيين الشــــركة،ال يجوز ألعضــــاء مجلس إدارة  -

 خالل الفترات اآلتية: شركة أوراق مالية لل

ن   لاحييييركةقبل اتتساس الربك الويييينوي المال   حتل تاريخ إوىن  تحيييير النتائج األ لية  ً  مويييية وحيييير يومًا تقويمياتترؤ  -

 . تحد ها المسا  الرقابية ال ترؤ الت 

  ن  ا وىن النسائ  لاحييييركةيومًا قبل اتتساس الويييينة المالية  حتل تاريخ ا وىن المبدئ  لانتائج الويييينوية  لىليعترؤ ت -

 .  ن  ال ترؤ الت  تحد ها المسا  الرقابية  نيسما نقنرلاحركةلانتائج الونوية 

التن ي ييع مع الحييركة  نلناس ني مع تترا  الحظر   وايه تكته موييري  وند إسييتقالة وضييو مماي ا  ارؤ ن  مع كبار  -

 وال الموتقيل ن  ني ش ص ذ  وىقة بأي منس .

ال ممو  لاحييركة نن تقدم قرقييًا تقدمًا مع ني توى ألوضيياس مماي إ ارتسا  ن  نن تضييمع ني قرض مهقده  احد منس   -

 مك الغير.

إبىغ السيمة  الممسور مع   ن ني تأ ير  توييييييييييييت  توراً ذي وىقة   تهاقد الحيييييييييييركة ن  تهاماسا مك ،رم ت  حال ت  -

% مع إجمال  إيرا ا  الحييييييركة  تقًا 1ب ل  التهاقد ن  التهامل  إذا كان ه ا التهاقد ن  التهامل موييييييا يًا ن  يزيد وال 

 .آل ر قوائ  مالية سنوية مراجهة

  كبار التن ي ييع ت  ني مع الحركا  المناتوة ن  مع نم اة تهارض المنالح  وضوية نحد نوضاس مماي ا  ارؤ ن -

ني شييييركة ن رى. نوضيييياس  نمضييييا كأن مكون هناك تهامل مال  ت  شييييركة ن رى  يحييييغل نحد مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ 

 التن ي مة.
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ت  حال تبيع نن هناك إ ىل بويييييييياسييييييية تهارض المنيييييييالح مع قبل نوضييييييياس المماي ا  ارؤ  تيحق لمماي ا  ارؤ  -

  تطبيق ا جراسا  القاتوتية حيال ذل .التحقق 

 

 تجنب تعارض المصالح -

 وال وضو مماي ا  ارؤ:

ممارسيييية مسامه بأماتة  تزاهة   نن مقّدم منييييالح الحييييركة وال منيييياحته الحيييي نييييية   نال موييييتغل مننييييبه لتحقيق  -1

 .منالح  اصة

ت  حيييا ه ونييد النظر ت  تمنييب حيياال  تهييارض المنيييييييييييييييالح   إبىغ المماي بحيياال  التهييارض الت  قييد تالر   -2

الموقووا  المهر قة وال المماي   وال مماي ا  ارؤ ودم إشراك ه ا الهضو ت  المدا ال    ودم احتوا  

 .صوته ت  التنويت وال ه ه الموقووا  ت  اجتماوا  مماي ا  ارؤ  جمهيا  المواهميع

 .ائسا إلل ني ش صالح اظ وال سرية المهاوما  ذا  الناة بالحركة  نتحطتسا  ودم إتح -3

 

 :ُيحظر على عضو مجلس اإلدارة -

التنيييويت وال قرار مماي ا  ارؤ ن  الممهية الهامة ت  األومال  الهقو  الت  تت  لحويييا  الحيييركة إذا كاتت  .ن

 .له مناحة مباشرؤ ن  غير مباشرؤ تيسا

مهاوماتسا ن  ال رث مع ني مع نصول الحركة ن   –بحكل مباشر ن  غير مباشر  –االستغىل ن  االست ا ؤ  . 

االسيييييت مارية المهر قييييية وايه بنييييي ته وضيييييوًا ت  مماي ا  ارؤ  ن  المهر قييييية وال الحيييييركة   يحيييييمل ذل  

ال رث االسييييت مارية الت  تد ل قييييمع نتحييييطة الحييييركة  ن  الت  ترغب الحييييركة ت  االسييييت ا ؤ منسا   يوييييري 

بطريق مباشر ن  غير مباشر  – مارية الحظر وال وضو المماي ال ي موتقيل ألجل استغىل ال رث االست

 .الت  ترغب الحركة ت  االست ا ؤ منسا  الت  َوِا  بسا نلناس وضويته بمماي ا  ارؤ –
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 إفصاح المرشح عن تعارض المصالح  -

وال مع يرغب ت  ترشيييييييح ت وييييييه لهضييييييوية مماي ا  ارؤ نن م نييييييح لامماي  لاممهية الهامة وع ني مع حاال  

 : تحمل – تق ا جراسا  المقررؤ مع السيمة  –تهارض المنالح 

 جو  مناحة مباشرؤ ن  غير مباشرؤ ت  األومال  الهقو  الت  تت  لحوا  الحركة الت  رغب ت  الترشح لمماي  -1

 .إ ارتسا

 .اشتراكه ت  ومل مع شأته مناتوة الحركة  ن  مناتوتسا ت  نحد تر ى النحاه ال ي تزا له -2

 

 

 منافسة الشركة  -

ما  ر  ت  الما ؤ ال اتية  الوبهيع مع تظام الحركا   إذا رغب وضو مماي ا  ارؤ ت  االشتراك ت   مك مراواؤ
 :ومل مع شأته مناتوة الحركة  ن  مناتوتسا ت  نحد تر ى النحاه ال ي تزا له  تيت  مراواؤ ما يا 

بىغ ت  محضر اجتماى إبىغ مماي ا  ارؤ باألومال المناتوة الت  يرغب ت  ممارستسا   إلبا  ه ا ا  -1
 .مماي ا  ارؤ

ودم اشتراك الهضو صاحب المناحة ت  التنويت وال القرار ال ي مندر ت  ه ا الحأن ت  مماي ا  ارؤ  -2
 . جمهيا  المواهميع

قيام رئيي مماي ا  ارؤ بكبىغ الممهية الهامة الها مة وند اتهقا ها باألومال المناتوة الت  يزا لسا وضو  -3
 .المماي

 .حنول وال تر يص مع الممهية الهامة الها مة لاحركة مومح لاهضو بممارسة األومال المناتوةال -4
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 مفهوم أعمال المنافسة  -

 :يد ل ت  م سوم االشتراك ت  ني ومل مع شأته مناتوة الحركة ن  مناتوتسا ت  نحد تر ى النحاه ال ي تزا له ما يا 

تر مة ن  تما ه توبة مالرؤ ألسس  ن  حنص ت  شركة ن  تأسيي وضو مماي ا  ارؤ لحركة ن  ماسوة  -1
 .منحأؤ ن رى  تزا ل تحا،ًا مع توى تحاه الحركة ن  مممووتسا

قبول وضوية مماي إ ارؤ شركة ن  منحأؤ مناتوة لاحركة ن  مممووتسا  ن  تول  إ ارؤ ماسوة تر مة مناتوة  -2
 .ن  شركة مناتوة نمًا كان شكاسا

مارية ن  ما ت  حكمسا   اهرؤ كاتت ن  موتترؤ  لحركة ن  منحأؤ ن رى مناتوة حنول الهضو وال  كالة ت -3
 .لاحركة ن  مممووتسا

 

 رفض تجديد الترخيص  -

بموجب الما تيع الحا مة  الوبهيع  ال اتية  الوبهيع مع تظام  له التر يص الممنو  منحإذا رتضت الممهية الهامة 
الحركا   الما ؤ المتهاقة "بمناتوة الحركة" الم كورؤ ت  ه ا النظام  تهال وضو مماي ا  ارؤ تقدم  استقالته  ىل 

الهقد ن  التهامل مساة تحد ها الممهية الهامة   إال ُود  وضويته ت  المماي منتسية   ذل  ما ل  مقرر الهد ل وع 
ن  المناتوة ن  توتيق ن قاوه ،بقًا لنظام الحركا   لوائحه التن ي مة قبل اتقضاس المساة المحد ؤ مع قبل الممهية 

 .الهامة

 قبول الهدايا  -

ال ممو  ألي مع نوضاس مماي ا  ارؤ  كبار التن ي ييع قبول السداما مع ني ش ص له تهامى  تمارية مك الحركة  
 مع شأن تا  السداما نن تا ي إلل تهارض ت  المنالح. إذا كان
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 لجان مجلس اإلدارة: السادس الفص 

 تشكي  اللجان-

 ا  ارؤ مماي الىئحة  محكل ه ه مع  ال مويع الرابهة  الما ؤ الحركا  تظام مع المائة بهد األ لل الما ؤ مراواؤ مك
 :يا  لما  تقاً  مت ننة لماتاً 

 .ب هالية مسامسا تأ مة مع ممّكنسا بما  ن قاوسا   ر تسا الحركة حاجة -1

 وماسا لمنة  مدؤ كل مسمة تحديد تتضمع المماي مضهسا وامة  جراسا   تقاً  الامان تحكيل مكون  -2

 مماي تباغ نن  وال الامنة وايسا ا  ارؤ مماي رقابة  كي ية المدؤ ه ه  ىل لسا الم ولة  النىحيا 

 الامان ه ه ومل يتابك نن ا  ارؤ  وال مماي بح اتية قرارا  مع تت  ه ن  تتائج مع إليه تتوصل بما ا  ارؤ

 .إليسا الموكاة األومال ممارستسا مع لاتحقق باتتظام

 األومال تا  المماي وع بموا لية ذل  م لّ   ال ا  ارؤ  مماي نمام نومالسا وع موا لة لمنة كل ت ون  -3

 .إليسا توقسا الت  الواطا  ن  النىحيا   وع

 . موة لوا يزيد  ال لىلة وع الامان نوضاس ود  مقل نال -4

 .نسماة المواهميع وع ل جابة الهامة لاممهيا  نوضائسا مع ينيبوتس  مع ن  الامان رؤساس حضور ممب -5

 تاريخ ومل مع نمام  موة  ىل وضويتس   ص ا  الامان نوضاس بأسماس السيمة تحهر نن الحركة وال -6

 .حد ث التغييرا  تاريخ مع ومل نمام  موة  ىل ذل  ول تطرن تغييرا   ني تهيينس 

 ه ه  ت  .المكاتآ   الترشيحا  لمنة تومل  احدؤ لمنة ت   الترشيحا  المكاتآ  لمنت   مج لاحركة ممو  -7

جميك  تماري  نن منسما بأي المتطابا  ال اصة  الترشيحا  المكاتآ  لمنة توتوت  نن ممب الحالة 

 وال نن الئحة حوكمة الحركا   مع  الوتيع  ال اموة  الوتيع الحا مة الما تيع ت  الوار ؤ اال تناصا 

 .األقل ول نشسر ستة كل   رية بن ة الامنة تمتمك
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 عضوية اللجان   -

ونسا يت  تهييع ود  كام  مع نوضاس مماي ا  ارؤ غير التن ي ييع ت  الامان المهنية بالمسام الت  قد ينحا  -1
حاال  تهارض ت  المنالح  كالتأكد مع سىمة التقارير المالية  غير المالية   مراجهة ص قا  األ،رام 
ذ ي الهىقة   الترشيح لهضوية مماي ا  ارؤ   تهييع كبار التن ي ييع   تحديد المكاتآ    ياتزم رؤساس 

هتمام بمنالح الحركة  المواهميع  تقدممسا  نوضاس ه ه الامان بمبا   الندا  األماتة  الوالس  الهنامة  اال
 وال مناحتس  الح نية.

تراو  الحركة وند تحكيل لمنت  المكاتآ   الترشيحا  نن مكون نوضاؤها مع نوضاس مماي ا  ارؤ   -2
الموتقايع   يمو  االستهاتة بأوضاس غير تن ي ييع ن  بأش اث مع غير نوضاس المماي سواس نكاتوا مع 

 يره   وال نن مكون رئيوا الامنتيع المحار إليسما ت  ه ه ال قرؤ مع األوضاس الموتقايع.المواهميع نم غ
ال ممو  نن مكون رئيي مماي ا  ارؤ وضوًا ت  لمنة المراجهة   تمو  محاركته ت  وضوية الامان  -3

 األ رى  وال نال محغل مننب الرئيي ت  الامان الت  تنت وايسا ه ه الىئحة.
 

 عاتدراسة الموضو   -

ولل الامان  راسة الموقووا  الت  ت تص بسا ن  الت  تحال إليسا مع مماي ا  ارؤ   ترتك توصياتسا تت -1
( نإلل المماي الت اذ القرار بحأتسا  ن  نن تت   القرارا  إذا توض إليسا المماي ذل   وال نن تراى ال قرؤ )

 .مع الئحة حوكمة الحركا مع الما ؤ الحا مة  الهحريع 
لّامان االستهاتة بمع تراه مع ال براس  الم تنيع مع  ا ل الحركة ن  مع  ارجسا ت  حد   صىحياتسا    -2

 وال نن مضمَّع ذل  ت  محضر اجتماى الامنة  مك ذكر اس  ال بير  وىقته بالحركة ن  ا  ارؤ التن ي مة.
 

 اجتماعات اللجان  -

 ي مة ودا نميع سر الامنة  نوضاس الامان حضور ال محق ألي وضو ت  مماي ا  ارؤ ن  ا  ارؤ التن -1
 اجتماواتسا إال إذا ،ابت الامنة االستماى إلل رنمه ن  الحنول وال محورته.

ُمحتره لنحة اجتماوا  الامان حضور نغابية نوضائسا   تندر قراراتسا بأغابية نصوا  الحاقريع   وند  -2
ح الماتب ال ي صو  مهه رئيي اال  جتماى.توا ي األصوا  يرجَّ

 

 

 االجتماعاتمحاضر 
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 الامان توصيييييا   مدا ال    توليق تقاشييييا  مع  ار ما تتضييييمع لسا محاقيييير  إودا  الامنة اجتماوا  يت  توليق
 إن – نبد ها الت   التح ظا  الحاقريع نسماس األوضاس  بيان  منظ    اث سمل ت   ح ظسا التنويت   تتائج
تقدم الامنة تقارير م تنييرؤ لامماي بهد كل  نن  .الحاقييريع األوضيياسجميك  مع المحاقيير ه ه  توقيك  –  جد 

 اجتماى لسا.

ممو  لمماي ا  ارؤ نن منيييييييدر قرارا  ت  األمور الهاجاة لهرقيييييييسا وال االوضييييييياس مت رقيع  مال  مطاب نحد كما 
 تماى تاِل له.اجتماى المماي لامدا لة تيسا.  تهرض ه ه القرارا  وال المماي ت  ن ل اج -كتابة–األوضاس 

 

 لجنة االستثمار: التاسع الفص  .1

توييييييمل لمنيييييية االسييييييت مار بحيييييييل  إذا ارتيييييأ  مماييييييي إ ارؤ الحييييييركة تحييييييكيل لمنييييية نسييييييت مار مييييييع اوضيييييياس الممايييييي
مكيييييييون وماسيييييييا الرئيوييييييي  تقيييييييدم  التوصييييييييا  بحيييييييأن إ ارؤ المبيييييييالغ النقدمييييييية المتيييييييوترؤ ليييييييدى الحيييييييركة تييييييي  الممييييييياال  

 يقيييييوم الممايييييي بتهيييييييع سيييييكرتير لسيييييا ميييييع االسيييييت مارية المتاحييييية  حويييييب الضيييييوابط المهتميييييدؤ ميييييع ممايييييي اال ارؤ 
 .نحد منووب  الحركة

 

 عضوية لجنة االستثمار:

ل الامنة مع لىلة نوضاس وال األقل بما تيس  رئيي الامنة   يكون مع بينس  م تص بالحمون المالية تحك .1
  االست مارية   يت  تهييع نوضاس لمنة االست مار  إلغاس وضويتس  بقرار مع مماي ا  ارؤ.

وضو مع  ارج مكون نوضاس الامنة مع األوضاس غير التن ي ييع ت  مماي ا  ارؤ   يمو  لامماي اقاتة  .2
 المماي.

يت  ا تيار نوضاس الامنة بناس وال  ا ياتس   مساراتس    براتس  المتنووة   يراول تيسا ال برا  المالية  .3
  االست مارية.

سنوا    يمكع إوا ؤ تهيينس  حوب  3يت  تهييع الهضو لمدؤ  منية محد ها مماي ا  ارؤ بحره نال تزيد وع  .4
 الحاجة.

 اس نوضاس الامنة ت  تقرير مماي ا  ارؤ الونوي.يت  ا تنا  وع نسم .5

 صالحيات لجنة االستثمار:
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 لامنة الحق ت  م ا قة المسا  المرغو  االست مار تيسا ن  ت وي  مع ينو  ونس  مع ا ارؤ الحركة.  (1

 لامنة االستهاتة بموتحار مال   ارج   متل كان ذل  قر ريًا لمواودتسا ت  ن اس مسامسا. (2

 

 نطاق عم  لجنة االستثمار:  

 مراجهة الوياسا   المهايير االست مارية.  .1

  إقرارها مع قبل المماي.ية ر ستلمات  المماال  اكة رلشا وايسا يرتس ت لا لهامةا لسياسةاقترا  ا .2

 االشرام وال االست مارا  النقدمة بحيل يت  است دام النقد ال ائ   المتوترؤ لدى الحركة. .3

االسييت مارية  تواتقسا مك اسييتراتيمية الحييركة االسييت مارية  التوصييية بالد ول ت  اسييت مار جديد ا   راسيية ال رث  .4
  يا ؤ االست مار  الرتك بسا لاهضو المنتد  لىوتما  مك إ طار المماي بتقرير وع االست مار.

 است مارا  الحركة  رتك تقارير سنوية لامماي. م تقي .5

ة ذا  الهىقة بأومال الامنة الل جاتب المسام الت  يوكاسا مماي ا  ارؤ ا شييييييييييرام وال االومال االسييييييييييت ماري .6
 لامنة. 

 ر.لهامة ل ستلماا ال طة مك تمحيسا  ىم وال  قوملا كةرلشا  المن ر ستلما لهامةا ال طة ذتت ي متابهة .7

  ري بسا لامماي.    راسة الم ا،ر  المناتك ت  االست مارا  المديدؤ  الحالية  تقييمسا   ريًا  رتك تقرير    .8

مكون تطاا االسييت مار شييامل االسييت مار ت  الحييركا  المدرجة ت  الوييوا المالية الوييهو مة )تدا ل(  االسييت مار  .9
ت  الحركا  غير المدرجة  االست مار الهقاري  النكوك  المرابحا   صنا يق االست مار ت  االسس   صنا يق 

هقارية  ذل  حويييييييب االتظمة التحيييييييريهية  بما يتواتق مك نحكام المرابحا   صييييييينا يق االكتتابا   النييييييينا يق ال
 الحريهة ا سىمية.

 

 

 ضوابط عم  لجنة االستثمار:

  راسة ال رث االست مارية  راسة موتوتية. .1

 تحقيق نتضل وائد لاحركة.  .2

  راسة الم ا،ر المتهاقة باالست مار  محا لة تقايل الم ا،ر قدر ا مكان. .3
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 تنويك مماال  االست مار بحيل تتنوى المح ظة االست مارية.  .4

 تنويك المد  الزمنية لىست مار بيع قنير األجل  ،ويل األجل بمدؤ ال تتما   سبك سنوا .  .5

 نن مكون االست مار متواتق مك نحكام الحريهة ا سىمية.  .6

لحركة  مراواؤ حاجة الحركة لاويولة نن مكون تمويل االست مار  ا ا  بحيل مكون مع النقد المتوتر لدى ا .7
 وند الد ول ت  ني است مار جديد.

 –تدا ل   –هيمة الووا المالية  –مراواؤ القواتيع  األتظمة بالمسا  التحريهية ذا  الهىقة )  ارؤ التمارؤ  .8
 .ني جسا  ذا  وىقة  ا ل المما ة ن   ارجسا(  حوب ما يننه النظام االساس  لاحركة

 المسة الموت مر تيسا ذا  سمهة جيدؤ  ذا  مىسؤ مالية  المسا  المحرم وايسا ذ  ك اسؤ  لقة.نن ت ون  .9
 

 تقارير لجنة االستثمار:

تقدم الامنة توصيتسا باالست مار لاهضو المنتد  لىوتما  )حوب النىحيا  الممنوحة لاهضو المنتد  مع  .ن
 مماي اال ارؤ( مك ا طار المماي.

لمماي اال ارؤ بأي قرارا  تت  ها الامنة  يواتق وايسا مع قبل تائب رئيي مماي اال ارؤ تقوم الامنة بالرتك  . 
 ا  الهضو المنتد .

يرتك سكرتير لمنة االست مار  قائك اجتماوا  الامنة  ىل سبهة نمام مع تاريخ اجتماوسا ألوضاس لمنة  .ج
 االست مار  مع ل  الرتك ت  نقر  اجتماى لمماي اال ارؤ.

 

 أعضاء لجنة االستثمار: التزامات

 ياتزم وضو الامنة بالحرث وال حضور االجتماوا  ت  المواويد المقررؤ. .1

 ودم القيام بأي نومال تن ي مة بالحركة. .2

 نن يب ل الحد المهقول مع الهنامة الواجبة لمزا لة مسامه. .3

 لل المواهميع ن  الغير.ح ظ نسرار الحركة  ودم إذاوة ما يتنل به وامه بوبب وماه مع ن بار ت ص الحركة إ .4

 نن يتحال ت  وماه بالندا  األماتة  اله ة   نن تتو  آراسه بالموقووية  االستقىل. .5

 لجنة االستثمار: اجتماعات
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 تهقد الامنة اجتماى  احد وال األقل ت  الونة   يمو  لامنة وقد اجتماوا  إقاتية إذا تطاب وماسا ذل .  .1

 ست مار   ت  حالة تغيب رئيي لمنة االوال االقلالامنة بحضور وضويع يتحقق الننا  القاتوت  الجتماوا   .2
 .مقوم باق  نوضاس الامنة با تيار نحده  لرئاسة الامنة

تمد ل اجتماوا  الامنة بحيل يتوييييينل لامنة بحل ال رث االسيييييت مارية قبل المنيييييا قة وايسا مع قبل الهضيييييو  .3
 مع مماي اال ارؤ( مك ا طار المماي.المنتد  )حوب النىحيا  الممنوحة لاهضو المنتد  

يدوو رئيي الامنة لىجتماى بطاب مع وضييييييييويع مع نوضيييييييياس الامنة وال األقل  ا  وند الطاب مع اوضيييييييياس  .4
 مماي اال ارؤ. 

 ممو   ووؤ مع تراه الامنة مع منووب  مماي اال ارؤ ا  ا ارؤ الحركة. .5

 ت  حالة التويييا ي يرجح الماتب ال ي تيه رئيي تنيييدر قرارا  الامنة  توصيييياتسا بأغابية نصيييوا  الحاقيييريع   .6
 الامنة   ال ممو  االمتناى وع التنويت ن  ا تابة تيه.

يت  توييييييميل  قائك كاتة اجتماوا  الامنة  التوقيك وايسا بواسييييييطة رئيوييييييسا  الوييييييكرتير   يت  رتك محاقيييييير ه ه  .7
 االجتماوا  لمماي إ ارؤ الحركة.

 قه بمحضر اجتماى الامنة.ل ل وضو مهترض نن يبدي نسبا  اوترا .8

 ممكع ان مهقد االجتماى بالتمرير ت  حال ته ر اجتماى اوضاس الامنة. .9

منرم ألوضاس الامنة بدل حضور كما هو مقرر ت  بدل الحضور ألوضاس مماي اال ارؤ  الامان المنب قة  .10
 مع المماي.

 

 ستثمارإنهاء عضوية لجنة اال

 التالية:تنتس  الهضوية بالامنة ت  الحاال  -
 اتتساس الهضوية بمماي ا  ارؤ. •
 ،اب ا و اس مع االستمرار بالهضوية. •
 تغيب الهضو وع حضور اجتماوا  الامنة لىث مرا  متتالية    ن و ر مقباه مماي ا  ارؤ. •
إساسؤ استهمال الهضو لواطاته المكتوبة مع وضويته بالامنة  ن  التنرم بما مضر بومهة  •

 الامنة بن ة  اصة. الحركة بن ة وامة  ن 
 نن م قد الهضو ني شره مع شر ه الهضوية الم كورؤ نوىه. •
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إذا اتتست وضوية ني مع نوضاس الامنة سواس بالوتاؤ ن  بأي سبب مع األسبا  الم كورؤ سا ًا  تيتهيع وال  .6
 مماي ا  ارؤ ترشيح وضو آ ر لمواصاة المننب الحاغر.

 

 الرقابة الداخلية: العاشر الفص 

مماي ا  ارؤ تظام رقابة  ا اية لاحركة لتقيي  الوياسا   ا جراسا  المتهاقة بك ارؤ الم ا،ر  تطبيق نحكام  مهتمد
قواود الحوكمة ال اصة بالحركة الت  تهتمدها الحركة   التقيد باألتظمة  الاوائح ذا  الناة   يمب نن مضمع ه ا 

ويا  التن ي مة ت  الحركة  نن تهامى  األ،رام ذا  الهىقة النظام اتباى مهايير  اقحة لاموا لية ت  جميك الموت
 .تت   تقًا لألحكام  الضوابط ال اصة بسا

 

 تكوين إدارة المراجعة الداخلية

بتهييع مدير المراجهة  لمنة المراجهة مع مدير مراجهة  ا اية  مراجهيع  ا اييع  توص تت ون إ ارؤ المراجهة الدا اية 
 ال نمامسا.  يراول ت  ت ويع إ ارؤ المراجهة الدا اية  وماسا ما يا : يكون موا  الدا اية 

نن تتواتر ت  الهامايع بسا ال  اسؤ  االستقىل  التدريب المناسب   نال مك اوا بأي نومال ن رى سوى نومال  -1
 المراجهة الدا اية  تظام الرقابة الدا اية.

 ترتبط بسا  ت ون موا لة نمامسا.سا إلل لمنة المراجهة   نن بنن ترتك ا  ارؤ تقار  -2
 نن تحًد  مكاتآ  مدير إ ارؤ المراجهة بناس وال اقترا  لمنة المراجهة  تقًا لوياسا  الحركة. -3
 نن ُتمكع مع اال،ىى وال المهاوما   الموتندا   الولائق  الحنول وايسا   ن قيد. -4

 

 مهام إدارة المراجعة الداخلية

تقيي  تظام الرقابة الدا اية  ا شرام وال تطبيقه   التحقق مع مدى التزام الحركة تتولل إ ارؤ المراجهة الدا اية 
  وامايسا باألتظمة  الاوائح  التهايما  الوارية  سياسا  الحركة  إجراساتسا.

 

 خطة المراجعة الداخلية

ه ه ال طة سنويًا   يمب  تهمل إ ارؤ المراجهة الدا اية  تق  طة شاماة لامراجهة مهتمدؤ مع لمنة المراجهة   تحدث
 مراجهة األتحطة  الهمايا  الرئيوة  بما ت  ذل  نتحطة إ ارؤ الم ا،ر  إ ارؤ االلتزام  سنويًا وال األقل.
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 تقرير المراجعة الداخلية

 تنل بحكل المراجهة ا  ارؤ  لمنة مماي إلل  تقدمسا نومالسا وع مكتوباً  تقريراً  الدا اية المراجهة إ ارؤ تهد  -ن
 تتائج مع إليه اتتست  ما الحركة ت  الدا اية لنظام الرقابة تقييماً  التقرير ه ا يتضمع نن  يمب. األقل ول سنوي 

  ني ماحو ا  الوابقة المراجهة  توصيا  تتائج مهالمة بحأن إ ارؤ كل ات  تسا الت   بيان ا جراسا   توصيا  
 .ذل     او  المناسب الوقت ت  المهالمة ودم حال ت  ال سيما بحأتسا

 المراجهة إ ارؤ ن  المراجهة لمنة توصية وال بناسً  الدا اية المراجهة إ ارؤ تقرير تطاا ا  ارؤ مماي محد   - 
 :يا  ما  اصة بنورؤ التقرير يتضمع نن وال الدا اية 

 .الم ا،ر  إ ارؤ  االست مارا  المالية الحا ن  لوا  ا شرام الرقابة إجراسا  -1
 ت  المتوقهة ن  غير الم رية التغييرا  لمواجسة الموجو ؤ  األتظمة الحركة ت  الم ا،ر ووامل تطور تقيي   -2

 .المالية الووا 
 ن  نلر  الطوار  الت  حاال  ن  تطبيقسا ت  الضهل موا،ع ن  الدا اية الرقابة تطبيق ت  ا   اا ن جه -3

 المحكى  سيما ال( ا   اا مهالمة ه ا ت  الحركة اتبهته ال ي  ا جراس لاحركة  المال  األ اس ت  تالر قد
 .)  بياتاتسا المالية لاحركة الونوية التقارير ت  ويسا الم نح

 . إ ارتسا الم ا،ر تحديد وند الدا اية الرقابة بأتظمة الحركة تقيد مدى -4

 

 حفظ تقارير المراجعة الداخلية

إليه مع تتائج  توصيا   الحركة بح ظ تقارير المراجهة  موتندا  الهمل متضمنة بوقو  ما نتمز  ما  انت تقوم
  ما قد ات   بحأتسا.

 

 مراجع حسابات الشركة: الحادي عشر الفص 

 إسناد مهمة مراجعة الحسابات

 ودا    ال  اسؤ  ال برؤ  التأهيلتوند الحركة مسمة مراجهة حواباتسا الونوية إلل مراجك يتمتك باالستقىل 
القوائ  المالية لاحركة تّهبر بوقو   تقرير موقوو   موتقل لمماي ا  ارؤ  المواهميع يبّيع تيه ما إذا كاتت

 . ودالة وع المركز المال  لاحركة  ن ائسا ت  النوا  الموهرية

 



 
 

 
53 / 114 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 تعيين مراجع الحسابات 

 :ما يا    الحركة بناًس وال ترشيح مماي ا  ارؤ  مك مراواؤتهيع الممهية الهامة الها مة مراجك حوابا

 .نن مكون ترشيحه بناًس وال توصية مع لمنة المراجهة .1

 .نن مكون مر نًا له  نن موتوت  الحر ه المقررؤ مع المسة الم تنة .2

 .نال تتهارض منالحه مك منالح الحركة .3

 نال مقل ود  المرشحيع وع مراجهيع إلنيع. .4

 

 واجبات مراجع الحسابات 

 :يجب على مراجع الحسابات

 .ب ل  اجب  الهنامة  األماتة لاحركة .1

 إبىغ السيمة ت  حال ودم ات اذ مماي ا  ارؤ ا جراس المناسب بحأن الموائل الم يرؤ لاحبسة الت   .2
 .مطرحسا

ماه.  يكون موا اًل نن مطاب مع مماي ا  ارؤ  ووؤ الممهية الهامة الها مة إذا ل  ييور المماي و  .3
وع تهوي  الضرر ال ي منيب الحركة ن  المواهميع ن  الغير بوبب األ طاس الت  تقك منه ت  ن اس 

 بالتضامع. وماه   إذا تهد  المراجهون  اشتركوا ت  ال طأ  كاتوا موا ليع

 
 
 

 اإلبالغ عن الممارسات المخالفة 

يتبهسا  بوقك ما يازم مع سياسا  ن  إجراسا  –المراجهة بناًس وال اقترا  لمنة  –مقوم مماي ا  ارؤ 
 :يا  نصحا  المنالح ت  تقدم  شكا اه  ن  ا بىغ وع الممارسا  الم ال ة  مك مراواؤ ما

وع  تيوير إبىغ نصحا  المنالح )بمع تيس  الهاماون ت  الحركة( مماي ا  ارؤ بما قد مندر .1
ت ير الريبة ت     ت الل األتظمة  الاوائح  القواود المروية ن ا  ارؤ التن ي مة مع تنرتا  ن  ممارسا

ن  الممارسا  ت   القوائ  المالية ن  نتظمة الرقابة الدا اية ن  غيرها  سواس نكاتت تا  التنرتا 
 .مواجستس  نم ل  ت ع   إجراس التحقيق الى م بحأتسا
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بهضو موتقل ت  لمنة المراجهة ن   الح اظ وال سرية إجراسا  ا بىغ بتيوير االتنال المباشر .2
 .غيرها مع الامان الم تنة

 .ت ايل ش ص م تص بتاق  شكا ى ن  بىغا  نصحا  المنالح  التهامل مهسا  .3

 .ت نيص هاتل ن  بريد إل تر ت  لتاق  الحكا ى  .4

 توتير الحمامة الى مة ألصحا  المنالح.  .5

 

 المعايير المهنية األخالقية: الثاني عشر الفص 

 سياسة السلوك المهني 

 سياسة السلوكيات واالخالقيات: .1

الموييييييياهمة بنيييييييورؤ إممابية لتحقيق  الحيييييييركةمو    نوضييييييياس مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة   ممب وال جميك  .1
 تماه الحركة. سهدام الحركة  تنمية  تهظي  قيمتسا  لوالا 

المو  يع تقدم  منييييييياحة الحيييييييركة وال المنييييييياحة نوضييييييياس مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة   ممب وال جميك   .2
 الح نية ت  جميك األحوال.

 .الحركة بمميك األتظمة  الاوائح  التهايما  ذا  الناة نوضاس مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة  مو   ياتزم  .3

ي   بسدم الو  المننباستغىل  نوضاس مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة  مو    الحركة ودمممب وال جميك  .4
لغيره ن  القيام بالتر يج ألي اومل ن  نتهال م ال ة لاموتويا  األ ىقية المهمول  ن ش نية له تحقيق مناحة 
 .بسا ت  الحركة

لتحقيق نغراض الحييركة  نهداتسا   يمب ودم اسييتغىل تا  األصييول   موار ها  قييهتاسييتهمال نصييول الحييركة  .5
 .ن  الموار  لتحقيق منالح  اصة

 

 المهنيةالسرية  .2
 .بحكل وام ومل الحركة ن المحاتظة وال الورية تيما يتهاق بهمل المو  يع  .1
التهامل مك الولائق  المهاوما  الحييي نيييية المتهاقة باألترا  بويييرية تامة  تقًا لاتحيييريها   التهايما  المهمول بسا  .2

 ش نية. ودم استغىل ه ه المهاوما  لغاما  
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 لائق ن  موييييييييييييتندا  ت  الحنييييييييييييول وايسا ن  اال،ىى وايسا نلناس القيام  ودم ا تحيييييييييييياس لاغير بأي مهاوما  ن  .3
 صيدر بحيأن سيريتسا تهايما  ن  تحيريها   اصية  يمب  ال تر تيًا بالو ي ة سيواس كان ذل  كتابيًا ن  شي ويًا ن  

 بالحركة.نن تظل مكتومة حتل بهد اتتساس مدؤ المو ل 
ت ص الحيييييييركة إال بهد الحنيييييييول المواتقة مع تهاق بمواقييييييييك ودم ا  الس بأي تنيييييييريح ن  تهايق ن  مدا اة ت .4

 الحركة.
الحنول وال مواتقة المسة ذا  النىحية قبل تقدم  شسا ؤ ن   برؤ لدى ني محكمة ن  لمنة تحكي  تيما يتهاق  .5

 الحركة.بهمل 
االتنال  يحظر  الحركة ودم ا تنا  وع ني مهاوما  حول الهر ض المقدمة لاحركة ن  تا  الت  تهرقسا  .6

   بسا.بمقدم  ن  ،الب  الهر ض إال مع  ىل القنوا  الرسمية المومو  

 

 . تضارب المصالح3

مو  و شييركة نسييمنت اليمامة ت ا ي تضييار  المنييالح.  ت     نوضيياس مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مةوال ممب  .1
رؤسييييييائس   المو  يع نن مقوموا بكبىغ   حال  سور تضييييييار   اقييييييح ت  المنييييييالح تكته ممب ا بىغ وع ذل  تورا

 الموار  البحرية الت اذ ا جراس المىئ .بك ارؤ المباشريع ن  مدراس ا  ارا    ال يع مقومون بد ره  باالتنال 

مو  و شييييييركة اليمامة المن ر،يع ت  ني ومل ال وىقة له    نوضيييييياس مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة ممب وال .2
إلل رؤسييائس    المو  يع نن مقوموا بكبىغ بال حييل ال امل وع ،بيهة ذل   كاتة الحقائق ذا  النيياةبحييركة اليمامة 

 إ ارؤ الموار  البحرية.   اللالمباشريع 

 لحوييا  المبرمة الهقو  صيي قا  ت  لدمه ت ون  قد شيي نييية منيياحة ني وع لامماي وضييو م نييح نن . ممب3
 ت  المناحة صاحب الهضو محارك نال وال المماي  اجتماى محضر ت  ا تنا  ذاھ توميل الحركة   يمب
 .الهمومية الممهية ن  ا  ارؤ مماي اتهقا  نلناس سواس الند  ذاھ ت  ات اذه الواجب القرار التنويت وال

  سيبقل م ل ه ا ال حل لاحقائق سريًا  إلل نن مكون مع الضر رؤ ا تنا  ونه لتقيي   منك تضار  المنالح.

  و شييركة نسييمنت اليمامة مع نن مكون لس  منيياحة ن  من هة شيي نييية مباشييرؤ ن  غير مباشييرؤ ت  وقو  .ممنك مو 4
 ن  محاريك الحركة ن  مك المقا ليع ال ي مقومون بأومال لاحركة.
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ممب ناّل مقوم ني مو ل باسييييتهمال مراتق ن  ممتا ا  ن  ن قا  ومل شييييركة نسييييمنت اليمامة لتحييييميك منييييالح  .5
 بالحيييييركة ن  منيييييالح ن،رام لال ة   ن مواتقة مويييييبقة مع مدير وام الحيييييركة ن  مدراس ا  ارا  ن  مديرغير متهاقة 

 الموار  البحرية.إ ارؤ 

لع مقوم ني مو ل بال حييييل وع ن  اسييييتهمال ني مهاوما  سييييرية حنييييل وايسا نلناس وماه لدى شييييركة نسييييمنت  .6
 ة ني ش ص ن ر.اليمامة لمن هة ن  مناحة ش نية له ن  لمن هة ن  مناح

إ ارؤ الموار  البحرية تورًا وع ني غرض ن  هبة ن  هدمة ذا    سيقوم جميك المو  يع بكبىغ رؤسائس  المباشريع  .7
 قيمة.

سيييييييت  ا بىغ ونسا تورا إلل مدير ا  ارؤ المهن   إلل مدير إ ارؤ الموار   الموار  البحييييييريةني م ال ة لوييييييياسييييييا   .8
 البحرية.

 

 تحذيرات الموظفين. مخالفات و 4

 ممب نن ت ون جميك الهقوبا   التح يرا  بموجب تظام الهمل الوهو ي. .1

ممب وال شييييييييركة نسييييييييمنت اليمامة نن تت   التدابير الضيييييييير رية إذا قام المو ل بم ال ة ني مع الوييييييييياسييييييييا   .2
  ا جراسا  الدا اية لاحركة.

 المواتقة وايسا   إرسيييييالسا إلل إ ارؤ الموار  البحيييييرية  بما  يت  إصيييييدار التح يرا  لامو ل مع قبل مدراس ا  ارا  .3
 يتواتق مك جد ل النىحيا   المسام.

 ممب وال الحركة نن تمري تحقيقًا ت  ني م ال ة قام بسا المو ل  مما ت  ذكره ت  تظام الهمل الوهو ي. .4

 المهطاؤ لامو  يع ماغاؤ  غير تاواة بهد مض  سنة وال إصدارها االت ارا تهتبر  .5

ال ممب وال الحيييييييييركة  ت  نّي  قت مع األ قا   نن تقوم بات اذ نك ر مع إجراس  احد ن  إصيييييييييدار ما يزيد وع  .6
 تح ير  احد لن ي الم ال ة.

ال طا  بالبريد المويييمل وال  تان الحيييركة سيييتقوم بكرسيييال االت ارا إذا رت  المو ل اسيييتىم ن  توقيك  طا   .7
 ونوان المو ل المبيع ت  ما ه الح ن   ن  تقوم بالحنول وال شسا ؤ مو  يع النيع وع الواقهة ذا  الهىقة.

 النا رؤ لامو  يع  ح ظسا ت  ما اتس  الح نية. االت ارا ممب متابهة جميك   .8
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 اإلفصاح والشفافية: الثالث عشر الفص 

 وإجراءاتهسياسات اإلفصاح 

  ن إ ىل بقواود التوميل  ا  راج  مضك مماي ا  ارؤ سياسا  مكتوبة ل تنا   إجراساته  نتظمته ا شراتية بما 
 لوائحسما التن ي مة   –بحوب األحوال  – يت ق مك متطابا  ا تنا  الوار ؤ ت  تظام الحركا   تظام الووا المالية

 :مك مراواؤ ما يا 

الوياسا  نساليب إتنا  مىئمة تمّكع المواهميع  نصحا  المنالح مع اال،ىى وال نن تتضمع تا   .1
 .المهاوما  المالية  غير المالية المتهاقة بالحركة  ن ائسا  ما ية األسس   الوقوم وال  قك الحركة بحكل مت امل

ضال   ت  الوقت نن مكون ا تنا  لامواهميع  الموت مريع مع   ن تمييز   بحكل  اقح  صحيح  غير م .2
المناسب  وال تحو منظ    قيق  ذل  لتمكيع المواهميع  نصحا  المنالح مع ممارسة حقوقس  وال نكمل 

 . جه

إودا  تظ  لاتقارير تتضمع تحديد المهاوما  الت  ممب ا تنا  ونسا   نساو  تنني سا مع حيل ،بيهتسا ن   .3
 .  رية ا تنا  ويسا

 ري   التحقق مع تواتقسا مك نتضل الممارسا    مك نحكام تظام الووا المالية مراجهة سياسا  ا تنا  بحكل   .4
 . لوائحه التن ي مة

 

 سياسة اإلفصاح:

الت  تس         ن ني تأ ير إ سار جميك المهاوما  الى مة وع الحركةتاتزم الحركة بتبن  سياسة ل تنا  ت  ل 
مهاسا ت  متنا ل تا  األ،رام ت  الوقت المناسب  بهدل  بحيل تاتزم ب الممتمك االست ماري     األ،رام ذا  الناة

 .يتونل ات اذ القرارا  المناسبة المبنية وال مهاوما  صحيحة   قيقة

 يرت ز ا تنا  وال  موة موتويا  كتال :

 ن اًل: ا تنا  وع موتوى الحركة تيما يا :

 تتائج نومال الحركة.  •
 نهدام الحركة. •
 الهمايا  مك األ،رام ذا  الهىقة.  •
 المواهميع الرئيوييع  حقوا التنويت. •
 ميزا   تهويضا  األوضاس. •
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 الم ا،ر المحتماة المسمة. •
 االلتزام بأتظمة هيمة الووا المالية ت  تما  األسس .-

 

 اإلفصاح المتعلق بمجلس اإلدارة: -

 يت  ا تنا  وع المهاوما  اآلتية:

 نقرباؤه   مك تننيل كل وضو )وضو مماي إ ارؤ تن ي ي  ن  وضو مماي إ ارؤ غير نسماس األوضاس  •
 تن ي ي  ن  وضو مماي إ ارؤ موتقل(  بيان وضويته بالحركا  المواهمة األ رى.

 نمة منالح هامة ت  المهامى  مك الحركة. •
 لمنة الترشيحا   صل م تنر ال تناصا  لمان مماي ا  ارؤ الرئيوة  مسامسا م ل لمنة المراجهة  •

  المكاتآ   مك ذكر نسماس ه ه الامان  رؤسائسا  نوضائسا  ود  اجتماواتسا.
ممب وال المماي نن يرتق تقريرًا يتضمع ورقًا لهمايا  الحركة  ىل الونة المالية األ يرؤ   جميك  •

ممب نن محتمل وال الهوامل المالرؤ ت  نومال الحركة  الت  محتاجسا الممتمك االست ماري لاتقيي   كما 
 اآلت :

  صل توى النحاه الرئيو . •
  صل  طط  قرارا  الحركة المسمة. •
 جدا ل  رسوم بياتية م تنرؤ ألصول   نوم الحركة  تتائج األومال المالية لمدؤ  مي سنوا  ن يرؤ. •
 تحايل جغرات   جمال  إيرا ا  الحركة   إجمال  إيرا ا  شركاتسا التابهة  ارج المما ة. •
 وع ني تر قا  جوهرية ت  النتائج التحغياية وع تتائج الونة الوابقة  ن  ني توقها  مهانة مع الحركة. بيان •
 بيان ألي ا تىم وع مهايير المحاسبة النا رؤ مع السيمة الوهو مة لامحاسبيع القاتوتييع. •
 اس  كل شركة تابهة  تحا،سا الرئيي. •
 شركة تابهة. ت اصيل وع األسس    ن  ا  الديع النا رؤ ل ل •
 توقيح سياسة تو يك األربا . •
بيان بأي مناحة ت  تمة األسس  ذا  األحقية ت  التنويت تهو  ألش اث )ودا نوضاس مماي الحركة   •

 كبار التن ي ييع   ن  اجس    ن ال ه  القنر( قاموا بكبىغ الحركة بتا  الحقوا ن  ني تغيير تيسا  ىل الونة 
 المالية األ يرؤ.

ي مناحة  حقوا  يار  حقوا اكتتا  تهو  ألوضاس مماي إ ارؤ الحركة  كبار التن ي ييع  ن  اجس  بيان بأ •
 ن ال ه  القنر ت  نسس  ن  ن  ا   يع الحركة ن  ني مع شركاتسا التابهة  ن  ني تغيير ت  تا  المناحة 

 ن  ه ه الحقوا  ىل الونة المالية األ يرؤ.
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ل الحركة سواس كاتت  اجبة الودا  وند الطاب ن  غير ذل    كحل المهاوما  المتهاقة بأي قر ض وا •
 بالمديوتية ا جمالية لاحركة  ممموواتسا   ني مبالغ  تهتسا الحركة سدا ًا لقر ض  ىل الونة.

 ما   نودا  ني ن  ا   يع قاباة لاتحويل إلل نسس    ني حقوا  يار ن  م كرا  حق اكتتا  ن  حقوا بيان ب •
تسا ن  منحتسا الحركة  ىل الونة المالية مك إمضا  ني ووض حنات وايه الحركة مقابل محابسة نصدر 

 .ذل 
أي حقوا تحويل ن  اكتتا  بموجب ن  ا   يع قاباة لاتحويل إلل نسس  ن  حقوا  يار ن  م كرا  ب بيان •

 .كتتا  ن  حقوا محابسة نصدرتسا ن  منحتسا الحركةاحق 
ألي ن  ا   يع قاباة لىستر ا   قيمة األ راا المالية  إلغاس مع جاتب الحركةأي استر ا  ن  شراس ن  بيان ب •

  .المتبقية  مك التمييز بيع األ راا المالية المدرجة الت  اشترتسا الحركة  تا  الت  اشترتسا شركاتسا التابهة
 ضو.ود  اجتماوا  مماي ا  ارؤ الت  وقد   ىل الونة المالية األ يرؤ   سمل حضور كل و •
 ت نيل وع المكاتآ   التهويضا  المدتووة ل ل مع اآلت  كل وال حدؤ: •
 نوضاس مماي ا  ارؤ. •
 موة مع كبار التن ي ييع ممع تاقوا نوال المكاتآ   التهويضا  مع الحركة  مضام إليس  المدير الهام  •

  المدير المال  إن ل  مكوتا مع قمنس .
 توجد ن  كاتت توجد تيه مناحة جوهرية ألحد نوضاس    تيهمهاوما  تتهاق بأي وقد ت ون الحركة ،رتاً  •

 .وىقة بأي منس  ين  لامدير المال  ن  ألي ش ص ذ لامدير الهاممماي إ ارؤ الحركة ن  
بيان ألي ترتيبا  ن  ات اا تنا ل بموجبه نحد نوضاس مماي إ ارؤ الحركة ن  نحد كبار التن ي ييع وع ني  •

 .راتب ن  تهوي 
 .رتيبا  ن  ات اا تنا ل بموجبه نحد مواهم  الحركة وع ني حقوا ت  األربا بيان ألي ت •
 كاؤ ن  قرائب ن  رسوم ن  ني موتحقا  ن رى  مك  ةبيان بقيمة المدتووا  النظامية الموتحقة لودا  نم •

 .  صل موجز لسا  بيان نسبابسا
 .    الحركةبيان بقيمة ني است مارا  ن  احتيا،يا  ن رى ت  إتحاؤها لمناحة مو  •
نمة وقوبة ن  جزاس ن  قيد احتيا،  م ر ض وال الحركة مع السيمة ن  مع ني جسة إشراتية ن  تنظيمية ن   •

 قضائية ن رى.
 ممب نن يوقح التقرير ني تح ظا  مع قبل المحاسب القاتوت  وال القوائ  المالية. •
 لمهايير المهتمدؤ.ممب نن محتمل التقرير وال إقرار باالحت اظ بومى  محاسبية حوب ا •
 ممب نن محتمل التقرير وال إقرار بكودا  تظام الرقابة الدا اية وال نسي سايمة   ت  تن ي ه ب اواية. •
 ممب نن محتمل التقرير وال إقرار بأته ال يوجد ني ش  ُي كر بحأن مقدرؤ الحركة وال مواصاة تحا،سا. •
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 اإلفصاح المتعلق بالمساهمين:

وىقة نن مقوم بك طار الحركة  هيمة الووا المالية ت  تسامة يوم التدا ل ال ي تتحقق تيه ممب وال كل ش ص ذي 
 إحدى الحاال  التالية:

%( ن  نك ر مع ني تمة مع تما  األسس  ذا  األحقية ت  5وندما منبح مال ًا ن  له مناحة تيما توبته ) -
 التنويت  ن  ن  ا   يع قاباة لاتحويل إلل نسس .

%( ن  نك ر 1وند حد ث  يا ؤ ن  تقص ت  ما ية ن  مناحة المواه  المحار إليه بال قرؤ الوابقة  بنوبة ) -
 مع نسس  ن  ن  ا   يع ذل  المندر. 

وندما منبح وضو مماي ا  ارؤ ن  نحد كبار التن ي ييع )ن  ني مع تابهيه( مال ًا ن  له مناحة ت  ني  -
 حقوا نسس  ن  ن  ا   يع. 

ث ني  يا ؤ ن  تقص ت  ما ية ن  مناحة ني مع نوضاس مماي ا  ارؤ ت  المندر ن  نحد كبار وند حد   -
%( ن  نك ر مع األسس  ن  ن  ا  الديع الت  ممتا سا ت  ذل  المندر )ن  ني مع 5التن ي ييع لدمه  بنوبة )

 ابهيه( نيسما نقل.%( ن  نك ر مع نسس   ن  ن  ا   يع ذل  المندر )ن  ني مع ت1تابهيه(  ن  بنوبة )

 

   يرسل وال تاكي ا  ارؤ حوب األحوال تماذج ا تنا  النا رؤ وع السيمةوال مكون إ طار السيمة  -
الهامة ل شرام  الرقابة وال التدا ل   وال المرسل االحت اظ بما ي بت قيامه بالتبايغ  ىل المساة المحد ؤ  

 تا .وامًا بأته لع مهتد بأي إشهار غير مكتمل البيا

 

%( ن  نك ر مع ني تمة مع تما  األسس  10ال ممو  لاح ص ال ي منبح مال ًا ن  له مناحة تيما توبته ) -
التنرم ت  ني منسا إال بهد مواتقة  -ذا  األحقية ت  التنويت  ن  ن  ا  الديع القاباة لاتحويل إلل نسس  

الطاب المقدم مع صاحب الحأن بموجب هيمة الووا المالية وال ذل    ت ون مواتقة السيمة بناًس وال 
 النموذج النا ر وع السيمة.

 

 ضوابط اإلفصاح:

 ممب ا تنا  وع التطورا  المسمة   الموتمدؤ بحكل توري  ل اتة المحاركيع ت  الووا بنورؤ متزامنة. التوقيت:

 ممب نن ت ون كاتة المهاوما  الت  ت  ا تنا  ونسا  قيقة  كاتية. الدقة:
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 يت  ا تنا  وع المهاوما  لامواهميع وع ،ريق موقك "تدا ل" هيمة الووا المالية. ح:طرق اإلفصا

ممب ا تنا  وع المهاوما  الت  تالر وال سهر سس  الحركة   يمب  سرية المعلومات المؤثرة على السهم:
 التهامل بورية تامة مك نمة مهاومة حتل يت  تحرها لامواهميع.

ا شاوا  ن  التوقها   كما تحظر ني محا لة لاتألير وال آراس ن   تمامًا الت اول مك محظر التفاع  مع الشائعات:
 استنتاجا  المحاايع.

 -وال سبيل الم ال-محق لاحركة ودم ا تنا  وع نمة مهاوما  قد تحكل  طرًا وال  قهسا التناتو    مع ذل  
 ا تنا  وع الن قا  الت  ت ون ت  مراحاسا الت ا قية.

 

 :مجلس اإلدارة تقرير

يتضمع تقرير مماي ا  ارؤ ورقًا لهماياته  ىل الونة المالية األ يرؤ   جميك الهوامل المالرؤ ت  نومال الحركة  
 : يحمل تقرير مماي ا  ارؤ وال ما يا 

 .ما ُ،بق مع نحكام ه ه الىئحة  ما ل  مطبَّق  نسبا  ذل  .1

 . ا  ارؤ التن ي مة     ائ س  الحالية  الوابقة  ماهىتس    براتس نسماس نوضاس مماي ا  ارؤ   نوضاس الامان   .2

نسماس الحركا   ا ل المما ة ن   ارجسا الت  مكون وضو مماي إ ارؤ الحركة وضوًا ت  ممال إ ارتسا الحالية  .3
 . الوابقة ن  مع مديريسا

وضو مماي إ ارؤ غير  - ي ي ت ويع مماي ا  ارؤ  تننيل نوضائه وال النحو اآلت : وضو مماي إ ارؤ تن .4
 .وضو مماي إ ارؤ موتقل -تن ي ي 

وامًا بمقترحا  المواهميع  – ب اصة غير التن ي ييع  –ا جراسا  الت  ات  ها مماي ا  ارؤ  حا،ة اوضائه  .5
 . ماحو اتس  حيال الحركة  ن ائسا

يحا   المكاتآ   مك ذكر نسماس  صل م تنر ال تناصا  الامان  مسامسا  م ل: لمنة المراجهة   لمنة الترش .6
 .الامان  رؤسائسا  نوضائسا  ود  اجتماواتسا  تواريخ اتهقا ها  بياتا  الحضور لألوضاس ل ل اجتماى

حي ما ينطبق  الوسائل الت  اوتمد وايسا مماي ا  ارؤ ت  تقيي  ا ائه  ن اس لماته  نوضائه   المسة ال ارجية الت   .7
 .حركة  إن  جد قامت بالتقيي   وىقتسا بال

 .ا تنا  وع مكاتآ  نوضاس مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة .8

ني وقوبة ن  جزاس ن  تدبير احترا ي ن  قيد احتيا،  م ر ض وال الحركة مع السيمة ن  مع ني جسة إشراتية ن   .9
 . قووسا ت  الموتقبلتنظيمية ن  قضائية  مك بيان نسبا  الم ال ة  المسة الموقهة لسا  سبل وىجسا  ت ا ي 
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تتائج المراجهة الونوية ل هالية إجراسا  الرقابة الدا اية بالحركة  إقاتة إلل رني لمنة المراجهة ت  مدى ك امة   .10
 .تظام الرقابة الدا اية ت  الحركة

 .توصية لمنة المراجهة بحأن مدى الحاجة إلل تهييع مراجك  ا ا  ت  الحركة ت  حال ودم  جو ه .11

ة المراجهة الت  يوجد تهارض بينسا  بيع قرارا  مماي ا  ارؤ  ن  الت  رت  المماي األ   بسا بحأن توصيا  لمن .12
تهييع مراجك حوابا  الحركة  وزله  تحديد نتهابه  تقيي  ن ائه ن  تهييع المراجك الدا ا    مووغا  تا  التوصيا   

 . نسبا  ودم األ   بسا

 .  إن  جد ت اصيل المواهما  االجتماوية لاحركة .13

المالية األ يرؤ  نسماس نوضاس مماي ا  ارؤ  نةبيان بتواريخ الممهيا  الهامة لامواهميع المنهقدؤ  ىل الو .14
 .الحاقريع لس ه الممهيا 

 صل ألتواى النحاه الرئيوة لاحركة  شركاتسا التابهة.  ت  حال  صل توويع ن  نك ر مع النحاه  ممب إرتاا  .15
 .ت  حم  نومال الحركة  إسسامسا ت  النتائجبيان بكل تحاه  تأليره 

 صل ل طط  قرارا  الحركة المسمة )بما ت  ذل  التغييرا  السيكاية لاحركة  ن  توسهة نومالسا  ن   قل وماياتسا(  .16
 . التوقها  الموتقباية ألومال الحركة

م ا،ر تموياية  نم م ا،ر المهاوما  المتهاقة بأي م ا،ر تواجسسا الحركة )سواس نكاتت م ا،ر تحغياية نم   .17
 .الووا(  سياسة إ ارؤ ه ه الم ا،ر  مراقبتسا

 ىصة وال شكل جد ل ن  رس  بيات  ألصول الحركة   نومسا  تتائج نومالسا ت  الونوا  المالية ال مي  .18
 .األ يرؤ ن  من  التأسيي نيسما نقنر

 .تحايل جغرات   جمال  إيرا ا  الحركة  شركاتسا التابهة .19

 .نوانتسا الحركة ي تر قا  جوهرية ت  النتائج التحغياية وع تتائج الونة الوابقة ن  ني توقها إمضا  أل .20

 .إمضا  ألي ا تىم وع مهايير المحاسبة المهتمدؤ مع السيمة الوهو مة لامحاسبيع القاتوتييع .21

المحل الرئيي لهماياتسا   الد لة اس  كل شركة تابهة  رني مالسا  توبة ما ية الحركة تيسا  تحا،سا الرئيي    الد لة  .22
 .محل تأسيوسا

 .ت اصيل األسس   ن  ا  الديع النا رؤ ل ل شركة تابهة .23

 . صل لوياسة الحركة ت  تو يك نربا  األسس  .24

 صل ألي مناحة ت  تمة األسس  ذا  األحقية ت  التنويت تهو  ألش اث )ودا نوضاس مماي إ ارؤ الحركة  .25
نباغوا الحركة بتا  الحقوا بموجب الما ؤ ال اموة  األربهيع مع قواود التوميل  ا  راج    كبار التن ي ييع  نقرباسه (

 . ني تغيير ت  تا  الحقوا  ىل الونة المالية األ يرؤ
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 صل ألي مناحة  ن راا مالية تهاقدمة  حقوا اكتتا  تهو  ألوضاس مماي إ ارؤ الحركة  كبار التن ي ييع  نقربائس   .26
ا   يع الحركة ن  ني مع شركاتسا التابهة   ني تغيير ت  تا  المناحة ن  تا  الحقوا  ىل ت  نسس  ن  ن   

 .الونة المالية األ يرؤ

المهاوما  المتهاقة بأي قر ض وال الحركة )سواس نكاتت  اجبة الودا  وند الطاب نم غير ذل (   كحل بالمديوتية  .27
غ  تهتسا الحركة سدا ًا لقر ض  ىل الونة  مباغ نصل القرض ا جمالية لاحركة  الحركا  التابهة لسا  ني مبال

 . اس  المسة الماتحة لسا  مدته  المباغ المتبق    ت  حال ودم  جو  قر ض وال الحركة  وايسا تقدم  إقرار ب ل 

محابسة  صل ل ما   نودا  ني ن  ا   يع قاباة لاتحويل  ني ن راا مالية تهاقدمة ن  م كرا  حق اكتتا  ن  حقوا  .28
 .نصدرتسا ن  منحتسا الحركة  ىل الونة المالية مك إمضا  ني ووض حنات وايه الحركة مقابل ذل 

 صل ألي حقوا تحويل ن  اكتتا  بموجب ن  ا   يع قاباة لاتحويل ن  ن راا مالية تهاقدمة ن  م كرا  حق  .29
 .اكتتا   ن  حقوا محابسة نصدرتسا ن  منحتسا الحركة

  شراس ن  إلغاس مع جاتب الحركة ألي ن  ا   يع قاباة لىستر ا    قيمة األ راا المالية  صل ألي استر ا  ن .30
 .المتبقية  مك التمييز بيع األ راا المالية المدرجة الت  اشترتسا الحركة  تا  الت  اشترتسا شركاتسا التابهة

اريخ اتهقا ها   سمل حضور كل اجتماى ود  اجتماوا  مماي ا  ارؤ الت  ُوقد   ىل الونة المالية األ يرؤ   تو  .31
 .موقحًا تيه نسماس الحاقريع

 .ود  ،ابا  الحركة لومل المواهميع  تواريخ تا  الطابا   نسبابسا .32

 . صل ألي ص قة بيع الحركة  ،رم ذي وىقة .33

ماي إ ارؤ مهاوما  تتهاق بأي نومال ن  وقو  ت ون الحركة ،رتًا تيسا   تيسا ن  كاتت تيسا مناحة ألحد نوضاس م .34
الحركة ن  ل بار التن ي ييع تيسا ن  ألي ش ص ذي وىقة بأي منس   بحيل تحمل نسماس المهنييع باألومال ن  
الهقو    ،بيهة ه ه األومال ن  الهقو   شر ،سا  مدتسا  مباغسا   إذا ل  توجد نومال ن  وقو  مع ه ا القبيل  

 .الحركة تقدم  إقرار ب ل  تهال

 .ا  ن  ات اا تنا ل بموجبه نحد نوضاس مماي إ ارؤ الحركة ن  نحد كبار التن ي ييع وع ني مكاتآ بيان ألي ترتيب .35

 .بيان ألي ترتيبا  ن  ات اا تنا ل بموجبه نحد مواهم  الحركة وع ني حقوا ت  األربا  .36

وتحقا  ن رى  ل  بيان بقيمة المدتووا  النظامية المود ؤ  الموتحقة لودا  ني  كاؤ ن  قرائب ن  رسوم ن  ني م .37
 .تود  حتل تسامة ال ترؤ المالية الونوية  مك  صل موجز لسا  بيان نسبابسا

 .بيان بقيمة ني است مارا  ن  احتيا،ا  نتحمت لمناحة مو    الحركة .38

 :إقرارا  بما يا  .39

 .ن. نن سمى  الحوابا  نُود  بالحكل النحيح 
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 . ُت   ب اواية . نن تظام الرقابة الدا اية نُود وال نسي سايمة 

 .ج. اته ال يوجد ني ش  ي كر ت  قدرؤ الحركة وال مواصاة تحا،سا

إذا كان تقرير مراجك الحوابا  يتضمع تح ظا  وال القوائ  المالية الونوية  ممب نن يوقح تقرير مماي ا  ارؤ  .40
 .تا  التح ظا   نسبابسا  ني مهاوما  متهاقة بسا

مراجك الحوابا  قبل اتتساس ال ترؤ المهيع مع نجاسا  ممب نن محتوي التقرير ت  حال توصية مماي ا  ارؤ بتغيير  .41
 .وال ذل   مك بيان نسبا  التوصية بالتغيير

 

 إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة: الرابع عشر الفص 

ينظ  مماي ا  ارؤ ومايا  ا تنا  ال اصة بكل وضو مع نوضائه  مع نوضاس ا  ارؤ التن ي مة  مك مراواؤ 
 :يا ما 

 قك سمل  اث بكتناحا  نوضاس مماي ا  ارؤ  ا  ارؤ التن ي مة  تحدي ه   ريًا   ذل   تقًا  .1
 .ل تناحا  المطاوبة بموجب تظام الحركا   تظام الووا المالية  لوائحسما التن ي مة

 .إتاحة اال،ىى وال الومل لمواهم  الحركة   ن مقابل مال  .2

 

 ة:يتم اإلفصاح عن المعلومات اآلتي

نسماس األوضاس  نقرباؤه   مك تننيل كل وضو )وضو مماي إ ارؤ تن ي ي  ن  وضو مماي إ ارؤ غير  -1
 تن ي ي  ن  وضو مماي إ ارؤ موتقل(  بيان وضويته بالحركا  المواهمة األ رى.

 نمة منالح هامة ت  المهامى  مك الحركة. -2
م ل لمنة المراجهة  لمنة الترشيحا   صل م تنر ال تناصا  لمان مماي ا  ارؤ الرئيوة  مسامسا  -3

  المكاتآ   مك ذكر نسماس ه ه الامان  رؤسائسا  نوضائسا  ود  اجتماواتسا.
ممب وال المماي نن يرتق تقريرًا يتضمع ورقًا لهمايا  الحركة  ىل الونة المالية األ يرؤ   جميك  -4

ماري لاتقيي   كما ممب نن محتمل وال الهوامل المالرؤ ت  نومال الحركة  الت  محتاجسا الممتمك االست 
 اآلت :

  صل توى النحاه الرئيو . -5
  صل  طط  قرارا  الحركة المسمة. -6
 جدا ل  رسوم بياتية م تنرؤ ألصول   نوم الحركة  تتائج األومال المالية لمدؤ  مي سنوا  ن يرؤ. -7
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  ارج المما ة.تحايل جغرات   جمال  إيرا ا  الحركة   إجمال  إيرا ا  شركاتسا التابهة  -8
بيان وع ني تر قا  جوهرية ت  النتائج التحغياية وع تتائج الونة الوابقة  ن  ني توقها  مهانة مع  -9

 الحركة.
 بيان ألي ا تىم وع مهايير المحاسبة النا رؤ مع السيمة الوهو مة لامحاسبيع القاتوتييع. -10
 اس  كل شركة تابهة  تحا،سا الرئيي. -11
 الديع النا رؤ ل ل شركة تابهة. ت اصيل وع األسس    ن  ا  -12
 توقيح سياسة تو يك األربا . -13
بيان بأي مناحة ت  تمة األسس  ذا  األحقية ت  التنويت تهو  ألش اث )ودا نوضاس مماي الحركة   -14

 كبار التن ي ييع   ن  اجس    ن ال ه  القنر( قاموا بكبىغ الحركة بتا  الحقوا ن  ني تغيير تيسا  ىل 
 ة األ يرؤ.الونة المالي

بيان بأي مناحة  حقوا  يار  حقوا اكتتا  تهو  ألوضاس مماي إ ارؤ الحركة  كبار التن ي ييع  ن  اجس   -15
 ن ال ه  القنر ت  نسس  ن  ن  ا   يع الحركة ن  ني مع شركاتسا التابهة  ن  ني تغيير ت  تا  المناحة 

 ن  ه ه الحقوا  ىل الونة المالية األ يرؤ.
متهاقة بأي قر ض وال الحركة سواس كاتت  اجبة الودا  وند الطاب ن  غير ذل    كحل المهاوما  ال -16

 بالمديوتية ا جمالية لاحركة  ممموواتسا   ني مبالغ  تهتسا الحركة سدا ًا لقر ض  ىل الونة.
   ما   نودا  ني ن  ا   يع قاباة لاتحويل إلل نسس    ني حقوا  يار ن  م كرا  حق اكتتا  نبيان ب -17

حقوا محابسة نصدرتسا ن  منحتسا الحركة  ىل الونة المالية مك إمضا  ني ووض حنات وايه الحركة 
 .مقابل ذل 

أي حقوا تحويل ن  اكتتا  بموجب ن  ا   يع قاباة لاتحويل إلل نسس  ن  حقوا  يار ن  م كرا  ب بيان -18
 .كتتا  ن  حقوا محابسة نصدرتسا ن  منحتسا الحركةاحق 

ألي ن  ا   يع قاباة لىستر ا   قيمة األ راا المالية  تر ا  ن  شراس ن  إلغاس مع جاتب الحركةأي اسبيان ب -19
  .المتبقية  مك التمييز بيع األ راا المالية المدرجة الت  اشترتسا الحركة  تا  الت  اشترتسا شركاتسا التابهة

 ؤ   سمل حضور كل وضو.ود  اجتماوا  مماي ا  ارؤ الت  وقد   ىل الونة المالية األ ير  -20
 ت نيل وع المكاتآ   التهويضا  المدتووة ل ل مع اآلت  كل وال حدؤ: -21
 نوضاس مماي ا  ارؤ. -22
 موة مع كبار التن ي ييع ممع تاقوا نوال المكاتآ   التهويضا  مع الحركة  مضام إليس  المدير الهام  -23

  المدير المال  إن ل  مكوتا مع قمنس .
 توجد ن  كاتت توجد تيه مناحة جوهرية ألحد نوضاس   ت ون الحركة ،رتًا تيه مهاوما  تتهاق بأي وقد -24

 .وىقة بأي منس  ين  لامدير المال  ن  ألي ش ص ذ لامدير الهاممماي إ ارؤ الحركة ن  
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بيان ألي ترتيبا  ن  ات اا تنا ل بموجبه نحد نوضاس مماي إ ارؤ الحركة ن  نحد كبار التن ي ييع وع ني  -25
 .تهوي راتب ن  

 .بيان ألي ترتيبا  ن  ات اا تنا ل بموجبه نحد مواهم  الحركة وع ني حقوا ت  األربا  -26
 كاؤ ن  قرائب ن  رسوم ن  ني موتحقا  ن رى  مك  ةبيان بقيمة المدتووا  النظامية الموتحقة لودا  نم -27

 .  صل موجز لسا  بيان نسبابسا
 . تحاؤها لمناحة مو    الحركةبيان بقيمة ني است مارا  ن  احتيا،يا  ن رى ت  إ -28
نمة وقوبة ن  جزاس ن  قيد احتيا،  م ر ض وال الحركة مع السيمة ن  مع ني جسة إشراتية ن  تنظيمية ن   -29

 قضائية ن رى.
 ممب نن يوقح التقرير ني تح ظا  مع قبل المحاسب القاتوت  وال القوائ  المالية . -30
 مى  محاسبية حوب المهايير المهتمدؤ.ممب نن محتمل التقرير وال إقرار باالحت اظ بو -31
 ممب نن محتمل التقرير وال إقرار بكودا  تظام الرقابة الدا اية وال نسي سايمة   ت  تن ي ه ب اواية. -32
 ممب نن محتمل التقرير وال إقرار بأته ال يوجد ني ش  ُي كر بحأن مقدرؤ الحركة وال مواصاة تحا،سا. -33

 

 عن المكافآت اإلفصاح

 :ياتزم مماي ا  ارؤ بما يا  

 .ا تنا  وع سياسة المكاتآ   وع كي ية تحديد مكاتآ  نوضاس المماي  ا  ارؤ التن ي مة ت  الحركة .1

ا تنا  بدقة  ش اتية  ت نيل ت  تقرير مماي ا  ارؤ وع المكاتآ  الممنوحة ألوضاس ممل ا  ارؤ  .2
    ن إ  اس ن  تضايل  سواس نكاتت مبالغ نم مناتك نم مزاما   ا  ارؤ التن ي مة بنورؤ مباشرؤ ن  غير مباشرؤ

نمًا كاتت ،بيهتسا  اسمسا.  إذا كاتت المزاما نسسمًا ت  الحركة  تت ون القيمة المد اة لألسس  ه  القيمة 
 .الووقية وند تاريخ االستحقاا

ن ني اتحرام جوهري وع ه ه توقيح الهىقة بيع المكاتآ  الممنوحة  سياسة المكاتآ  المهمول بسا   بيا .3
 .الوياسة

 :بيان الت اصيل الى مة بحأن المكاتآ   التهويضا  المدتووة ل ل ممع يا  وال حدؤ .4

 .نوضاس مماي ا  ارؤ .أ

المدير  موة مع كبار التن ي ييع ممع تاقوا نوال المكاتآ  مع الحركة وال نن مكون مع قمنس   .ب
  بقية نوضاس ا  ارؤ التن ي مة. الهام

 .نوضاس الامان .ج
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 .مكون ا تنا  الوار  ت  ه ه الما ؤ ت  تقرير مماي ا  ارؤ-
 

 تطبيق حوكمة الشركات: الخامس عشر الفص 

 تطبيق الحوكمة الفعالة

الىئحة   وايه مراقبة  مضك مماي ا  ارؤ قواود حوكمة  اصة بالحركة ال تتهارض مك األحكام ا لزامية ت  ه ه
 :القيام بما يا  تهاليتسا   تهدياسا وند الحاجة   وايه ت  سبيل ذل تطبيقسا  التحقق مع 

 .التحقق مع التزام الحركة بس ه القواود .1

 .مراجهة القواود  تحدي سا  تقًا لامتطابا  النظامية  نتضل الممارسا  .2

الدا اية بما مراجهة  تطوير قواود الواوك المسن  الت  تم ل قي  الحركة   غيرها مع الوياسا   ا جراسا   .3
 .ياب  حاجا  الحركة  يت ق مك نتضل الممارسا 

إ،ىى نوضاس مماي ا  ارؤ   ماً وال التطورا  ت  ممال حوكمة الحركا   نتضل الممارسا   ن  ت وي   .4
 .ذل  إلل لمنة المراجهة ن  ني لمنة ن  إ ارؤ ن رى 

 

 االحتفاظ بالوثائق  

التقارير  الولائق األ رى المطاو  االحت اظ بسا بموجب ه ه تحت ظ الحركة بمميك المحاقر  الموتندا    
الىئحة ت  مقر الحركة الرئيي مدؤ ال تقل وع وحر سنوا    نن محمل ذل  تقرير مماي ا  ارؤ  تقرير 
لمنة المراجهة   مك ودم ا  ىل بس ه المدؤ  ممب وال الحركة ت  حال  جو   ووى قضائية )بما ت  ذل  

ن  مسد  بكقامتسا( ن  مطالبة ن  ني إجراسا  تحقيق قائمة تتهاق بتا  المحاقر ن  الموتندا   ني  ووى قائمة
ن  التقارير ن  الولائق االحت اظ بسا لحيع اتتساس تا  الدووى القضائية ن  المطالبة ن  إجراسا  التحقيق 

 .القائمة

 أحكام ختامية: السادس عشر الفص  .2

  جميك الهامايع تيسا.  المدراس  كبار التن ي ييع مماي إ ارؤ الحركة توري نحكام ه ه الىئحة وال 

 وال ه ه الىئحة  الحنول وال تو ة منسا. اال،ىىالحق ت  مواه  ل ل  -
 يت  الهمل بما تضمنته ه ه الىئحة  ت ون تات ؤ من  تاريخ اوتما ها مع مماي ا  ارؤ -
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 لجنة الترشيحات والمكافآت .3

 :مقدمة

 مك التواتق بسدمشييركة اسييمنت اليمامة"  إ ارؤ مماي وع المنب قة  الترشيييحا  المكاتآ  لمنة ومل الئحة" إودا  ت 
(  تاريخ 8-16-2017) القرار بموجب المالية الوييييييييييييوا  هيمة مماي مع النييييييييييييا رؤ الحييييييييييييركا  حوكمة الئحة
 وال بنًاس – الحركة لمواهم  الهامة الممهية تقوم" بأن تقتض  الت م.   13/02/2017هييي المواتق 16/05/1438

 تحيييييمل نن وال  )الامنة(  الترشييييييحا  المكاتآ  لمنة ومل الئحة باوتما  )المماي( - ا  ارؤ مماي مع اقترا 
  . مكاتآتس وضويتس    مدؤ نوضائسا  ا تيار  قواود  مسامسا  الامنة  ومل  إجراسا  قوابط الىئحة ه ه

 

 : دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة:أوال
الت  تنص وال نته ممو  لاحركة  مج لمنت   حكومة الحركا ( مع الما ؤ ال موون مع الئحة 7استنا ًا إلل ال قرؤ )

المكاتآ   الترشيحا  ت  لمنة  احدؤ تومل لمنة المكاتآ   الترشيحا   وال نن توتوت  الامنة المتطابا  ال اصة 
   نن تمتمك الامنة بنيييييي ة   رية كل سييييييتة نشييييييسر وال بأي منسما   نن تماري جميك اال تنيييييياصييييييا  المقررؤ لسما

 لمنة  احدؤ بموجب ه ه الىئحة. ر  الحركة  مج لمنت  المكاتآ   الترشيحا  ت األقل   وال ذل  قر 
 

 :الهدف :ثانيا

 بالمسام لاقيام( الحييييييييركة(شييييييييركة اسييييييييمنت اليمامة  إ ارؤ مماي مويييييييياودؤ إلل  الترشيييييييييحا  المكاتآ  لمنة تسدم
 :التالية  الموا ليا 

 .تن ي ها  متابهة اليمامة لمو     الحواتز المكاتآ   طة وال االشرام .1
 .الحركة موتوى  وال الهايا لاقيا ا  ا  اري  التهاقب  طط وال ا شرام .2
 .باأل اس ربطسا مع  التأكد بالحركة التن ي مة  ا  ارؤ  الامان المماي لهضوية الترشح وماية وال ا شرام .3
 .المو  يع تظاما  سياسة تطبيق مع  التأكد ا شرام .4
 . الامان المماي نوضاس ن اس تقيي  وماية ا ارؤ .5
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 :عضويتهم ومدة ترشيحهم وكيفية والترشيحات المكافآت لجنة أعضاء اختيار قواعد :ثالثا

الامنة بقرار مع مماي إ ارؤ الحييييييركة مع غير نوضيييييياس المماي التن ي ييع  وال نن مكون مع بينس   تحييييييكل .1
 .وضو موتقل وال األقل

 نن وال  موييية  وال وضيييويتسا تزيد  ال األقل وال نوضييياس لىلة مع الامنة وضيييوية تحيييكل نن ينبغ   .2
 وضييييوية ت   ارجييع  براس تهييع إمكاتية مك التن ي ييع غير ا  ارؤ مماي نوضيييياس مع نوضيييياسها مكون 
 .غيره  ن  المواهميع مع كاتوا سواسً  الامنة

 احتياجا  ت ويع الامنة.يت  تهييع نوضاس الامنة لمدؤ ال تتما   لىث سنوا   يمو  إوا ؤ تهيينس  حوب  .3
 ممو  نن مكون رئيي المماي وضوًا ت  لمنة المكاتآ   الترشيحا   وال نال محغل مننب رئيي الامنة. .4
 .تحكياساممب نن مكون رئيي الامنة مع األوضاس الموتقايع   يت  تهيينه ت  ن ل اجتماى لامنة بهد  .5
  ،بيهة  مويييا لياتسا الامنة بمسام الهىقة ذا   الماهى  المناسيييبة بال برؤ الامنة نوضييياس يتمتك نن ممب .6

 .وماسا
 ممو  كما مناسييبا  يراه   قت ني ت  الامنة نوضيياس كل ن  / مع ني اسييتبدال ن  /وزل ا  ارؤ لمماي محق .7

 .مناسب  قت ت  ذل  مكون  نن بحره الامنة وضوية مع موتقيل نن الامنة لهضو
 مكون  نن وال الحياغر  المركز ت نن مهييع وضيوا  ا  ارؤ لمماي كان الامنة نوضياس نحد مركز شيغر إذا .8

 .التهييع حد ث تاريخ مع  موة نمام ومل  ىل السيمة تباغ نن  يمب  ال  امة  ال برؤ تيس  تتواتر ممع
 وال تطرن تغييرا   ني تهيينس  وند وضويتس   ص ا  الامنة نوضاس بأسماسحهر السيمة ت نن الحركة وال .9

  .السيمة مع النا رؤ الحركا  حوكمة الئحة حد تسا الت   موة نمام ومل  ىل ذل 

 

 :اللجنة واختصاصات : مهامرابعا

 موا لة تكتسا ذل  إلل با قاتة  الترشيحا   المكاتآ  :هما بماتبيع المتهاقة  اال تناصا  المسام الامنة تتولل
 :الامنة  ا تناصا  مسام يا   تيما .  رية بن ة  ذل  لامماي نتحطتسا وع تقارير تقدم  وع

 

 :المكافآتاختصاصات لجنه  أ(

 تهز  التن ي مة  ا  ارؤ المماي وع المنب قة  الامان ا  ارؤ مماي نوضيياس لمكاتآ   اقييحة سييياسيية إودا  .1
 تمسيدا تيسا لانظر ا  ارؤ مماي إلل  رتهسا المتميزؤ  ال وا ر وال  المحاتظة ا  اري  المسا  تح يز مع

  ا تنييييا  باأل اس  ترتبط مهايير اتباى الوييييياسيييية تا  ت  يراول نن وال الهامة  الممهية مع الوتما ها
 .تن ي ها مع  التحقق ونسا 
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 ه ه وع جوهري  اتحرام ني  بيان بسا  المهمول المكاتآ   سياسة الممنوحة المكاتآ  بيع الهىقة توقيح .2
 .الوياسة

 .نهداتسا تحقيق ت  تهاليتسا مدى  تقيي  المكاتآ   لوياسة الد رية المراجهة .3
  تقا بالحييركة التن ي ييع  كبار منه المنب قة  الامان ا  ارؤ مماي نوضيياس بمكاتآ  ا  ارؤ لمماي التوصييية .4

 .المهتمدؤ لاوياسة
م نن .5  وال الحييييركة  تنميتسا إتما  وال التن ي مة  ا  ارؤ ا  ارؤ مماي نوضيييياس حل بغرض المكاتآ  تقدَّ

 .المدى الطويل وال باأل اس المكاتآ  مع المتغير المزس تربط كأن الطويل  المدى
 سيييقل تحديد جاتب إلل األجل  قنييييرؤ ،وياة الحواتز ذل  ت  بما  لامدير الهام المالية المكاتآ  مراجهة .6

 .ا  ارؤ مماي إلل بحأتسا توصيا   تقدم   المدير الهام مع تحقيقسا المتوقك النتائج
 ل بار األ رى   المزاما المالية لامكاتآ  الهامة  المهايير الموجسا  حول المدير الهام توصيييييييييا  مراجهة .7

 .نوىه) ن)مع (1) ال قرؤ ت   الم كورؤ المتبهة الوياسة قوس ت  بتن ي ها المدير الهام مقوم  الت  التن ي ييع
 
 

 :الترشيحاتاختصاصات لجنه  ب(

 .التن ي مة  ا  ارؤ ا  ارؤ مماي ت  لاهضوية  اقحة  مهايير سياسا  اقترا  .1
التوصيييية لامماي بترشييييح نوضييياس تيه  إوا ؤ ترشييييحس   تقًا لاويييياسيييا   المهايير المهتمدؤ  مك مراواؤ ودم  .2

 ترشيح ني ش ص سبقت إ اتته بمريمة م اة باألماتة.
 ا  ارؤ    ائل ا  ارؤ مماي لهضيييييييوية ال برا  ن  المسارا  مع الى مة لامتطابا  الوييييييينوية المراجهة .3

 .التن ي مة
 ا  ارؤ التن ي مة. لاقدرا   الماهى  المطاوبة لهضوية مماي ا  ارؤ    ائل   ي    صل  قك .4
 .ا  ارؤ مماي ألومال ت نينه الهضو وال يتهيع ال ي الوقت تحديد  .5
 ممكع الت  التغييرا  أنشيييييي ت  التوصيييييييا   تقدم  التن ي مة  ا  ارؤ  الامان ا  ارؤ مماي هيكل مراجهة .6

 .إجراؤها
 .التن ي ييع  كبار الموتقايع  األوضاس التن ي ييع غير  األوضاس التن ي ييع لألوضاس   ي    صل  قك .7
 .التن ي ييع كبار ن  اال ارؤ مماي نوضاس قمع مركز شغور حال ت  ال اصة ا جراسا   قك .8
  .الحركة مناحة مك يت ق بما لمهالمتسا الحاول  اقترا  ا  ارؤ  مماي ت   القوؤ الضهل جواتب تحديد .9
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 كما الوتما ها  المماي وال  ورقيسا ب نيوصيسا تهديى  بأي  التوصيية المماي لمان مكاتآ  مراجهة .10
 المماي لمان مع ني وضييييوية مقاود نحدغر شيييي حال ت  لامماي توصييييياتسا بتقدم  الامنة تقوم نن ممو 
 .الحاجة وند جد  نوضاس بتهييع

 كان إذا منالح تهارض ني  جو  ودم مع  التحقق الموتقايع  األوضاس استقىلية مع سنوي  بحكل التحقق .11
 .ن رى  شركة إ ارؤ مماي وضوية محغل الهضو

 .التن ي ييع كبار  دمة  إتساس بتهييع ال اصة المدير الهام توصيا   مراجهة  راسة .12
 المدير الهام   لامماي وامة بنييييي ة لاحيييييركة الو ي   ا حىل ن  ا  اري  التهاقب  طط  مراجهة  راسييييية .13

 . اصة بن ة التن ي ييع  كبار
 الحيييييييركة مسام وع  الامان المماي ت  المد  ألوضييييييياسل  التهريف التدريب مع مناسيييييييب مويييييييتوى  توتير .14

 .المطاوبة بال  اسؤ نومالس  ن اس مع ممكنس  بما  منمزاتسا
 تدريبية    را  برامج وال التن ي مة  ا  ارؤ ا  ارؤ مماي نوضيياس مع كل لحنييول الى مة اآلليا  تطوير .15

 .الحركة بأتحطة الهىقة ذا  المماال  ت   مهارتس  مساراتس  تنمية بغرض موتمر بحكل
  .لاحركة التنظيم  السيكل  مراجهة  قك ت  ا  ارؤ ممايمواودؤ  .16

 

 :نشر إعالن الترشح )ج

ا ل تر ت  لاحركة  الموقك ا ل تر ت  لاووا )تدا ل(  ت  ني تاتزم الحركة بنحر إوىن الترشح ت  الموقك 
 سيييييياة تحد ها السيمة   ذل  لدووؤ األشييييي اث الراغبيع ت  الترشيييييح لهضيييييوية المماي  وال نن يبقل با  

 .الترشيح م توحًا مدؤ شسر وال األقل مع تاريخ ا وىن

 

 :اللجنة صالحيات أبرز: خامسا

  جه وال المماي مطابه موقيييوى ني ن   مسامسا  ا تنييياصييياتسا قيييمع يد ل نمر ني وع التحري  حق .1
 .التحديد

 حق اال،ىى وال سمى  الحركة   لائقسا. .2
،اب إمضا  ن  بيان مع نوضاس المماي ن  ا  ارؤ التن ي مة ن  مو    الحركة بغرض التحري  االست وار  .3

 وع ني مهاوما .
نمة جسة  ارجية ن  نمة جسة اسيييتحيييارية مويييتقاة ن رى متل ما حق االسيييتهاتة بالمحيييورؤ القاتوتية  ال نية مع  .4

 كان ذل  قر ريًا لمواودؤ الامنة ت  ن اس مسامسا.
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 :اللجنة عم  وإجراءات وضوابط اجتماعات: سادسا

 ،ارئة ن  اسييت نائية اجتماوا  تهقد نن لسا ممو  كما  بنيي ة   رية كل سييتة نشييسر وال األقل الامنة تمتمك .1
 .ةالامن رئيي مع  ووؤ وال بناسً   ذل  الهمل مناحة تقتضيه ما حوب

( المماوية السات ية المحا لة( الحدي ة االتنيييال بوسيييائل الامنة اجتماوا  ت  المحييياركة الامنة لهضيييو ممو  .2
 سبب ألي بوبب س ره ن  نصالة حضوره ته ر حال ت   ذل   نصالة حضر كمع الحالة بس ه محاركته هد ت

 .،ار  
 .نوضائسا نغابية بحضور الامنة الجتماى القاتوت  الننا  مكتمل .3
  االجتماى ذا  حضيييور ت   احد وضيييو مع نك ر وع ينو  نن )نصيييالة الحاقييير( الامنة لهضيييو ممو  ال .4

 مق  ل  حال  ت  الماويييية  تا  لترني نوضييييائسا نحد ت وي  له محق الامنة رئيي حضييييور ته ر حال  ت 
 .االجتماى يترني مع بينس  مع الامنة نوضاس م تار االجتماى  يترني مع بت وي  الامنة رئيي

 له صييو  ال ي الرني يرجح األصييوا  توييا ي   وند الحاقييريع األوضيياس آراس بأغابية الامنة قرارا  تنييدر .5
 .الامنة رئيي

 .االجتماى قبل الامنة رئيي مك بالتنويق بالدووؤ تضمينه يت   ال ي االجتماى نومال جد ل إودا  يت  .6
 قبل مع ب ل  لاقيام ت ويضييه ت  إذا الامنة سيير نميع ن  الامنة رئيي قبل مع االجتماى لحضييور الدووؤ توجه .7

 موود مع كاتية مدؤ قبل الى مة  الولائق الهر ض ارسييال يت  كما الماويية  موود مع كاتية مدؤ قبل الرئيي
 .االجتماى

 التن ي مة اال ارؤ تريق مع الامنة نوضياس لغير ممكع نته اال اجتماواتسا  حضيور الامنة نوضياس لغير محق ال .8
 الامنة مع  ووؤ ن  ،اب وال بناس االجتماوا  مع جزس ن  كل حضييور المراقبيع ن  المو  يع ن   المديريع

 .الى مة بالمهاوما  لتز يدها  ذل 
توصييييياتسا ممب توليق اجتماوا  الامنة  إودا  محاقيييير لسا تتضييييمع ما  ار مع تقاشييييا   مدا ال    توليق  .9

 تتائج التنويت   ح ظسا ت  سمل  اث  منظ    بيان نسماس األوضاس الحاقريع  التح ظا  الت  نبد ها 
  توقيك ه ه المحاقر مع جميك األوضاس الحاقريع. -إن  جد -

ممب حضييييييييور رئيي الامنة ن  مع ينو  ونه مع نوضييييييييائسا لاممهيا  الهامة لاحييييييييركة ل جابة وال نسييييييييماة  .10
 المواهميع.

 إ ارؤ مماي إلل ترتك الت  الد رية التقارير  ىل  مع رئيوييييسا وبر الامنة  ن اس نومال ا  ارؤ مماي تابكي .11
 .الحركة
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 :اللجنة سكرتير :سابعا

 وال التنييييويت حق له مكون  نال وال الحييييركة مو    مع ن  نوضييييائسا بيع مع لسا سييييكرتير الامنة ت تار .1
 الامنة نتحيييييييطةوع القيام با ودا  الجتماوا     مويييييييا ال يكون    )نوضيييييييائسا غير مع كان حال ت ( قراراتسا
  ا جراسا  نوضييائسا بيع  التواصييل  قراراتسا   توجيساتسا توصييياتسا تن ي   متابهة  توليقسا محاقييرها  إودا 

 ت  بسا المهول الوياسا  قوس ت  صرتسا  ،ريقة مكاتأته بتحديد الامنة مو  تق  األ رى   الاوجوتية ا  ارية
 .ال نوث ه ا

 

 :اللجنة أعضاء مكافآت

 مك يتواتق  بما ا  ارؤ مماي مضييهسا الت  الوييياسيية وال بناسً  الامنة ألوضيياس الويينوية المكاتآ  تحد  .1
 .الهىقة ذا   القواتيع  األتظمة لامواهميع الهامة الممهية  قرارا  لاحركة  األساس النظام

  ني  الماويييا  وع حضيييور بدل إلل با قييياتة -إن  جد- مقطووا مباغاً  الامنة نوضييياس مكاتآ  ت ون  .2
  ا  ارؤ الامان  نوضييييياس ألوضيييييائه ا  ارؤ مماي مضيييييهسا الت  المكاتآ  سيييييياسييييية ت  تر  ن رى  مزاما

  .الوياسة تا  ت  الوار ؤ ا لاضوابط تق صرتسا  يت  لاضوابط التن ي مة
 
 

 :)السياسة هذه ونشر وتعدي  مراجعة(ختامية  أحكام

 الهامة الممهية قبل مع اوتما ها تاريخ معاوتبارا  الحييركة قبل مع به االلتزام  يت  الوييياسيية ه ه ت  جاس بما مهمل
 مع المنالح  نصحا   الممسور المواهميع لتمكيع ا ل تر ت  الحركة موقك وال الوياسة ه ه  تنحر لامواهميع
  يت   الترشيييحا   المكاتآ  لمنة قبل مع-الحاجة وند –   رية بنيي ة الوييياسيية ه ه مراجهة  يت  وايسا  اال،ىى
 المقترحة التهديى   مراجهة بدراسييييييية مقوم ال ي ا  ارؤ  مماي وال الامنة قبل مع مقترحة تهديى  ني ورض

 .الوتما ها لامواهميع الهمومية لاممهية بسا  يوص 
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 لجنة المراجعة

 :مقدمة

 ت   تّهال جوهري    ر مع به تقوم لما المدرجة الهامة الموييياهمة شيييركا  ت  السامة الامان مع المراجهة لمنة هدتُ 
  متابهة األتحيييييطة بس ه المتهاقة  ال طط النظ   تطوير الدا اية الرقابة  وماية  ال ارجية الدا اية المراجهة نومال
 الوهو مة المالية الووا  هيمة نتظمة ن لت  قد .وايسا المتهارم  المهايير األتظمة مك  تواتقسا الحركة  التزام تن ي ها
لامويياهميع  تقًا  الهامة الممهية قبل مع تحييكياسا  ىل مع المراجهة لامنة  اصيية نهمية الوييهو ي الحييركا   تظام
 :الامنة نهدام نبر  يا   تيما . صىحياتسا وماسا إ،ار  تهزيز الحركا  تظام مع (101) الما ؤ ألحكام

 
 :اللجنة أهداف

 المراجهة بك ارؤ ال اصيييية الترتيبا  تاواية مراجهة  ىل مع الدا اية المراجهة نومال  ك امة اسييييتي اس مع التحقق .1
 . ك ايتسا استي ائسا  مدى الدا اية

  اصييية الامنة   ومل تحييياه  ىل مع  رصيييدها تحديدها يت  الت  لامواقييييك الحيييركة إ ارؤ اسيييتمابة مع التحقق .2
 .استقىلسا مع  التحقق  ال ارجية الدا اية المراجهة نومال

 التقرير م ل بسا المهمول اآلليا   ىل مع الدا اية المراجهة  قيمة  ومل لد ر الحيييييركة  ت س  قبول مع التحقق .3
 .الدا اية لامراجهة الونوي 

 .الحركة ت  الدا اية  المراجهة الرقابة تظ  تهالية موتوى   تقيي  قياي .4
 .الامنة  موموليا   مسام ومل بنطاا الهىقة ذا   الوياسا   المهايير  القواتيع باألتظمة االلتزام مع التحقق .5

 
 :اللجنة عضوية وضوابط قواعد: أوال

 تشكي  لجنة المراجعة
ل بقرار مع الممهية الهامة الها مة لاحركة لمنة مراجهة مع المواهميع ن  مع غيره  وال نن -1 مكون مع  تحكَّ

 بينس  وضو موتقل وال األقل  نال تض  نمًا مع نوضاس مماي ا  ارؤ التن ي ييع   يمب نال مقل ود  نوضاس
 .لمنة المراجهة وع لىلة  ال يزيد وال  موة   نن مكون مع بينس  م تص بالحا ن المالية  المحاسبية

مراجك  ا  ارؤ التن ي مة ن  المالية لاحركة  ن  لدى ىل الونتيع الماقيتيع ت  ال ممو  لمع مهمل ن  كان مهمل  -2
 .حوابا  الحركة  نن مكون وضوًا ت  لمنة المراجهة

 إ ارؤ مماي   رؤ باتتساس  تنتس  الحركة إ ارؤ مماي   رؤ بدامة مك تبدن سنوا  لىث الامنة وضوية مدؤ ت ون  -3
 .ن رى  ممالاة تترا  ن  ل ترؤ لامواهميع الهامة لاممهية ترشيحس  إوا ؤ لامماي ممو  كما الحركة 

 .الموتقايع ن  التن ي ييع غير األوضاس مع مكون  نن وال رئيوا لامنة بينس  مع الامنة نوضاس م تار  -4
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 ت  وضوا ماقتاً  تهييع ت  الحق ا  ارؤ لمماي الهضوية  مدؤ نلناس الامنة وضوية مقاود نحد حال شغور ت  -5
 الها مة الهامة الممهية وال التهييع ه ا مهرض  نن ال اتية ال برؤ تيه تتوتر ممع مكون  نن وال الحاغر المركز

 .سا ه مدؤ المديد الهضو  يكمل وايه لامنا قة لسا اجتماى ن ل ت 
 با ودا مع تريق إ ارؤ الحركة لاقيام  مناسبا تراه  ممع ن  نوضائسا بيع مع سواس لسا سكرتير بتهييع الامنة قومت  -6

 مكون  نن   ن   قراراتسا  توجيساتسا توصياتسا تن ي   متابهة  توليقسا محاقرها  إودا  الامنة  نومال الجتماوا 
 .التنويت حق له

 
 :اللجنة عم  وضوابط وإجراءات اجتماعات :ثانيا

 ذل   إلل الحاجة  وت  كاما األقل  وال الويييينة ت  مرا  نربك بواقك  ذل    رية بنيييي ة المراجهة لمنة تمتمك ن.
 . قراراتسا  توجيساتسا  توصياتسا مناقحاتسا ما ص تتضمع  الت  اجتماواتسا محاقر إودا   يمب

  إ ارؤ المراجهة الدا اية بالحركة. الحركة حوابا  مراجك مك   رية بن ة المراجهة لمنة تمتمك  .
 .ذل  إلل الحاجة  وت كاما الامنة مك االجتماى ،اب الحوابا  راجكدير المراجهة الدا اية  لممل ج.
 األوضاس نغابية ن  الامنة لرئيي محق كما  الضر رؤ تقتضيه ما حوب است نائية اجتماوا  تهقد نن لامنة ممو  . 

 نغابية حضور وند الامنة الجتماى القاتوت  الننا   يكتمل  الحاجة تقتضيه لما  تقاً   ئاست نا اجتماى لهقد الدووؤ
 .نوضائسا

 ن  الامنة نوضييييييياس مع م وقيييييييه مع ن  الامنة رئيي قبل مع كتابة الامنة اجتماوا  لحضيييييييور الدووؤ توجهه. 
   الهر ض االجتماى نومال بمد ل الامنة نوضيييييييياس تز يد يت  كما االجتماى  موود مع كاتية مدؤ قبل سييييييييكرتيرها

 .االجتماى موود مع كاتية تترؤ قبل الى مة  الولائق
 .المحد ؤ الماوة لترني نوضائسا نحد ت وي  له ممو  الامنة رئيي حضور ته ر حالة ت  . 
  ت  الحضور مع الهضو لتمكيع ال ات  المسد ب ل يت  نصالة  الامنة الجتماى الهضو حضور ته ر حالة ت  . 
 .نصالة الحضور بم ابة الحدي ة االتنال بوسائل االستهاتة  ىل مع الهضو حضور مكون  الحالة ه ه
 ممو   ال ونه تيابة الامنة نوضيياس مع وضييوا آ را إتابة لاهضييو ممو  نصييالة الهضييو حضييور ته ر حالة ت  . 

 .االجتماى ذا  حضور ت   احد وضو   مع نك ر وع ينو  نن الامنة لهضو
  المم ايع الحاقييريع األوضيياس آراس بأغابية الامنة قرارا   تنييدر  ًا متوييا ياً صييوت الامنة ت  وضييو ل ل مكون  ه.
 .االجتماى رئيي له صو  ال ي الرني يرجح األصوا  توا ي   وند االجتماى ت 
  إبداس وايسا لى،ىى الامنة  نوضياس لرئيي  إرسيالسا الامنة اجتماى محضير مويو ؤ بكودا  الامنة سيكرتير مقوم ي.
 وايه يوقك  اث سييييييمل ت  كتابة الامنة اجتماوا  محاقيييييير  ّبتت حيل ا ل تر ت   البريد وبر مىحظا  ني

 .لاحركة السامة الولائق قمع المحاقر تا   تح ظسكرتيرها    الامنة رئيي
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 إ ارؤ مماي ترتك إلل الت  الد رية التقارير  ىل  مع رئيويييييييييسا وبر الامنة  ن اس نومال ا  ارؤ مماي يتابكك. 
 .الحركة

 إذا إال اجتماواتسا حضيييييور الامنة نوضييييياس غير مع التن ي مة ا  ارؤ ن  ا  ارؤ مماي ت  وضيييييو ألي محق الل. 
 .محورته وال الحنول ن  رنمه إلل االستماى الامنة ،ابت

 

 :الخارجيون  والمستشارون  والدراسات األبحاث :ثالثا

 مقوم مع ت وي  ن  مويييا لياتسا  تطاا قيييمع الواقهة المويييائل وع  راسيييا  ن  تحقيقا  بهمل تقوم نن لامنة ممو 
  ما متل األومال ه ه بم ل لاقيام مويييتقاة مت نييينييية  ارجية بمسة الحيييركة ت قة وال االسيييتهاتة لسا  يمو . ب ل 
 تن ر  كما بموييييا لياتسا القيام وال تويييياودها جسة ني وع االسييييتغناس ن  تهييع بويييياطة الامنة تن ر  كما  .ذل رن 

 .الن قا  ه ه الحركة تتحمل نن وال بأتهابسا ال اصة األ رى   الحر ه المسة ه ه نجور وال المواتقة بواطة
 

 :المراجعة لجنة صالحيات أبرز: رابعا

 الهمل تريق منح لسا محق كما ألهداته   محققا مناسبا تراه  غرض ألي منسا منب ق ومل تريق تحكيل لامنة محق. ن
 وع ومل تريق ني نوضييياس ود  مقل نال وال مناسيييباً  ذل  رن  ما متل  سييياطاتسا صيييىحياتسا به  منسا المنب ق
 .وضويع

 جمهية ن  ا  ارؤ مماي مطابه موقييييييييوى ني ن   مسامسا صييييييييىحياتسا تحت يد ل تحيييييييياه ني وع التحري  . 
 .لاحركة ال ارج  المراجك ن  المواهميع

 ت  الامنة لمواودؤ قر ريا ذل  كان متل استحارية ن   ارجية جسة نمة مع  ال نية القاتوتية بالمحورؤ االستهاتةج. 
 .مسامسا ن اس

 التحقق مع سىمة  تزاهة التقارير  القوائ  المالية  نتظمة الرقابة  الحركة نومال بمراقبة المراجهة لمنة ت تص . 
 :مسامسا ن اس سبيل ت   لسا  الدا اية تيسا

 .  لائقسا الحركة سمى  وال اال،ىى حق .1
 االسييت وييار وع  ،اب إمضييا  ن  بيان مع نوضيياس المماي ن  ا  ارؤ التن ي مة ن  مو    الحييركة بغرض التحري  .2

 ني مهاوما .
 تتهرض الحييركة كاتت ن  وماسا إواقة ت  إذا لىتهقا  لاحييركة الهامة الممهية  ووؤ ا  ارؤ مماي مع تطاب نن .3

 .جويمة  وائر ن  ألقرار
 المراجهة نومال وع منس  سيييت ويييارىل الدا ا  المراجك تيس  بمع الحيييركة  منويييوب  ال ارجييع المراجهيع مقاباة .4

 .نومالسا تطاا قمع مىحظا  ني  ابداس
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 :مهام رئيس لجنة المراجعة: خامسا

 الامنة  ن لويا  وماسا. اجتماوا إ ارؤ  .1

 .اجتماواتساإسنا  نومال  مسام الامنة لألوضاس مع  ىل  .2

 إبىغ نوضاس الامنة باألحداث السامة الت  تتهاق بقطاى األومال  حاال  تهرض األومال لم ا،ر والية. .3

 بن ة وامة وع تن ي  القرارا  الت  تت  ها الامنة.موا ل  .4

 الامنة. سكرتير ا  األوضاس نحد ت ايل الهامة ا  بالممهية المراجهة لمنة تقرير ورض  قراسؤ .5

 

 :أعضاء اللجنةسادسا: مهام 

 الامنة. اجتماوا حضور  .ن
  است دام  براتس   ا تناصاتس  لمناحة الهمل. االجتماوا المحاركة ال اواة  ىل  . 
 المحاركة ت  إ ارؤ  مهالمة المسام  األمور المتهاقة بالهمل. .ج

 

 :المراجعة لجنة ومسؤوليات مهام :سابعا

  التوصية آل ر   قت مع الىئحة ه ه تضمنتسا الت   الضوابط  القواود المسام ك امة مدى تقيي االشرام    .1
 الهامة لاممهية بحييييييييييأتسا  التوصييييييييييية بدراسييييييييييتسا مقوم  ال ي ا  ارؤ لمماي حولسا مقترحة تغييرا  بأي

 .لامواهميع
 المالية  القوائ  التقارير  تزاهة سىمة تضمع الت   ا جراسا  الوياسا  مع  التحقق الحركة نومال مراقبة .2

 :يا  ما  اصة بن ة الامنة مسام  تحمل تيسا  الدا اية الرقابة  نتظمة
 
 :المالية التقارير 4-1
 ت   التوصيييية الرني  إبداس ا  ارؤ مماي وال ورقيييسا قبل  الوييينوية سييينوية الربك األ لية المالية القوائ   راسييية .ن

 . ش اتيتسا  ودالتسا تزاهتسا لضمان شأتسا
 المالية  القوائ  ا  ارؤ لمماي الوييييييينوي  التقرير كان إذا تيما ا  ارؤ مماي ،اب وال بناس  نال  الرني إبداس.  

 لاحركة المال  المركز تقيي   الموت مريع لامواهميع تتيح الت  المهاوما   تتضمع  م سومة  متوا تة وا لةلاحركة 
 . استراتيميتسا وماسا  تموذج  ن ائسا

 . الحوابا  المالية التقارير تتضمنسا مألوتة غير ن  مسّمة موائل نمة  راسة .ج
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 مراجك ن  الحييركة ت  االلتزام موييا ل ن  مسامه يتولل مع ن  لاحييركة المال  المدير ي يرها موييائل نمة ت  البحل.  
 .الحوابا 

 .المالية التقارير ت  الوار ؤ الموهرية الموائل ت  المحاسبية التقديرا  مع التحقق. ه
 .شأتسا ت  ا  ارؤ لمماي  التوصية الرني  إبداس الحركة ت  المتبهة المحاسبية الوياسا   راسة  .

 

 :الداخلية المراجعة 4-2

 . راسة  مراجهة تظ  الرقابة الدا اية  المالية  إ ارؤ الم ا،ر ت  الحركةن. 

 . راسة تقارير المراجهة الدا اية  متابهة تن ي  ا جراسا  التنحيحية لاماحو ا  الوار ؤ تيسا . 

الدا اية ت  الحركة لاتحقق مع تواتر الموار  الى مة  تهاليتسا إ ارؤ المراجهة  الرقابة  ا شرام وال ن اس  نتحطةج. 
 .ت  ن اس األومال  المسام

 . ارؤ المراجهة الدا اية  اقترا  مكاتآتهإ التوصية لمماي ا  ارؤ بتهييع مدير . 

 ه. التأكد مع استقىلية المراجهة الدا اية  تمكينسا مع ن اس وماسا ب هالية.
 

 :الحسابات مراجع 4-3

التوصية لمماي ا  ارؤ بترشيح مراجه  الحوابا   وزلس   تحديد نتهابس   تقيي  ن ائس   بهد التحقق مع استقىلس  ن. 
 . مراجهة تطاا وماس   شر ه التهاقد مهس 

التحقق مع استقىل مراجك الحوابا   موقوويته  ودالته   مدى تهالية نومال المراجهة  مك األ   ت  االوتبار  . 
 .قواود  المهايير ذا  الناةال

مراجهة  طة مراجك حوابا  الحركة  نوماله   التحقق مع ودم تقدممه نومااًل تنية ن  إ ارية ت رج وع تطاا ج. 
 .نومال المراجهة   إبداس مرئياتسا حيال ذل 

 .ا جابة وع است وارا  مراجك حوابا  الحركة . 

 .وال القوائ  المالية  متابهة ما اتِ   بحأتسا راسة تقرير مراجك الحوابا   مىحظاته ه. 

 
 

 :االلتزام ضمان 4-3

 .مراجهة تتائج تقارير المسا  الرقابية  التحقق مع ات اذ الحركة ا جراسا  الى مة بحأتسان. 

 .التحقق مع التزام الحركة باألتظمة  الاوائح  الوياسا   التهايما  ذا  الهىقة . 
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 التهامى  المقتر  نن تمريسا الحركة مك األ،رام ذ ي الهىقة   تقدم  مرئياتسا حيال ذل  إلل مراجهة الهقو  ج. 
 .مماي ا  ارؤ

رتك ما تراه مع موائل ترى قر رؤ ات اذ إجراس بحأتسا إلل مماي ا  ارؤ   إبداس توصياتسا با جراسا  الت  يتهيع  . 
 .ات اذها

 

 :المراجعة لجنة تقرير ثامنا:
نن محتمل تقرير لمنة المراجهة وال ت اصيل ن ائسا ال تناصاتسا  مسامسا المننوث وايسا ت  تظام  ممب -1

الحركا   لوائحه التن ي مة  وال نن يتضمع توصياتسا  رنيسا ت  مدى ك امة تظ  الرقابة الدا اية  المالية  إ ارؤ 
 .الم ا،ر ت  الحركة

ع تقرير لمنة المراجهة ت  مركز الحركة الرئيي  نن ينحر ت  الموقك ممب نن يو ى مماي ا  ارؤ تو ًا كاتية م -2
ا ل تر ت  لاحركة  الموقك ا ل تر ت  لاووا وند تحر الدووؤ التهقا  الممهية الهامة لتمكيع مع يرغب مع المواهميع 

 .ت  الحنول وال تو ة منه.  يتال ما ص التقرير نلناس اتهقا  الممهية الهامة
 

 :المالحظات تقديم باتترتيتاسعا: 

 ت  تما   ني بحأن مىحظاتس  تقدم  الحركة ت   نصحا  المنالح لاهامايع تتيح آلية  قك مراجهة الامنة وال
 حم  مك يتناسييب موييتقل تحقيق بكجراس اآللية ه ه تطبيق مع التحقق الامنة  وال. بوييرية غيرها ن  المالية التقارير
 .مناسبة متابهة إجراسا  تتبنل  نن التما   ن  ال طأ

 
 :المراجعة لجنة أعضاء مكافآت سياسةعاشرا: 

 .( لىلة آالم ريال3000يت  صرم بدل حضور وع كل جاوة ) -1
مك تحمل  الرياض مدينة  ارج المقيميع الامنة ألوضييييييييياس(  إما  ذها ) األ لل الدرجة وال ت اكر بدل -2

 مناريف الوكع  النقل.
 .الرياض مدينة  ارج االجتماى وقد حالة ت  األوضاس ل اتة  ت اكر إقامة بدل -3
 لامنة محق كما الواحدؤ  لاماويية الامنة وييكرتيرل ( لىلة آالم ريال3000) الامنة اجتماوا  حضييور بدل -4

 .مناسبا تراه  بما أل رى  تترؤ مع سكرتيرها بدال  مراجهة
 ن  الحيييييركة مو    مع شيييييسرياً  راتبا يتقاقيييييون  ممع كان إذا-  اصييييية مكاتأؤ الامنة سيييييكرتير مويييييتحق ال -5

 .نوىه )4( ت  إليه المحار الحضور ببدل ال اث االستحقاا ودا–ة الامن نوضاس مع ن  موتحاريسا
 لمماي الويينوي  التقرير محتويا  قييمع مكاتآ  مع الامنة نوضيياس تقاقيياه ما ت اصيييل وع ا تنييا  يت  -6

 .ا  ارؤ



 
 

 
82 / 114 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 
 :اإلدارة ومجلس المراجعة لجنة بين تعارض حدوثالحادي عشر: 

إذا حنل تهارض بيع توصيا  لمنة المراجهة  قرارا  مماي ا  ارؤ  ن  إذا رت  المماي األ   بتوصية الامنة 
بحأن تهييع مراجك حوابا  الحركة  وزله  تحديد نتهابه  تقيي  ن ائه ن  تهييع المراجك الدا ا   تيمب تضميع تقرير 

 .   نسبا  ودم ن  ه بسامماي ا  ارؤ توصية الامنة  مبرراتسا

 

 :) السياسة هذه ونشر وتعدي  مراجعة (ختامية أحكام

 الهامة الممهية قبل مع اوتما ها تاريخ اوتبارا مع الحييركة قبل مع به االلتزام  يت  الوييياسيية ه ه ت  جاس بما مهمل
 مع المنالح  نصحا   الممسور المواهميع لتمكيع ا ل تر ت  الحركة موقك وال الوياسة ه ه لامواهميع  تنحر

  يت   ذل  بناس وال توصيييييييييييية مع مماي ا  ارؤ  -الحاجة وند –  تهدل محتويا  ه ه الىئحة وايسا  اال،ىى
 .الممهية الهامة لامواهميع ت  نقر  اجتماى لسا الوتما ها وال مقترحة تهديى  ني ورض
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 التنفيذيةجنة للا: العاشر الفص 
 

 تمهيد:

 .ه ه الىئحةت  اال تناصا   المسام الوار ؤ )الامنة( تتولی الامنة التن ي مة  .7

 .توقح الئحة الامنة تطاا وماسا  هيکاسا  ا تناصاتسا .8

 نتضييييلالامنة مواکبة نتضييييل الممارسييييا  ذا  الهىقة  قييييمان التأکد مع نن نومال الحيييير ة تتماشييييی مك وای  .9
 رتك التوصيييييييا  لمماي  مراجهة ه ه الىئحة   ريًا -حو مة الحيييييير ا  إ ارؤ الم ا،ر   ممال ت  الممارسييييييا  

 .ا  ارؤ الوتما  ني تهديى  قر رية  تقًا لألتظمة المطبقة

 .ن اس الامنة   ريًا   يقدم توجيساته لرتك موتوى ن ائسا مماي ا  ارؤ )المماي(مقي   .10

 
 اختصاصات اللجنة:

قنوا  اتنيييييييال وای تماري الامنة جميك اال تنييييييياصيييييييا  المو اة إليسا   ترتك تقاريرها إلی المماي  تحاتظ  -1
مباشييييرؤ مهه   ال محق لسا تهديل ني قرار صييييا ر مع المماي.  تاون ا تنيييياصييييا  الامنة بموجب األتظمة 

 :النحو التال وای  الاوائح ذا  الهىقة 
   ترتك توصييييييييييياتسا إلل الممايتتولل الامنة  راسيييييييييية الموقييييييييييووا  الت  ت تص بسا ن  الت  تحال إليسا مع  -

المماي الت اذ القرار بحييييأتسا  ن  تت   القرارا  إذا توض إليسا المماي ذل    مك ذل  تقك وال واتق مماي 
 إ ارؤ الحركة الموا لية وال تا  القرارا .

االسيييييتراتيمية لاحييييير ة  تقيي  المقترحا  المقدمة مع ا  ارؤ التن ي مة  طال ط  قيييييكوای المحيييييار ة  ا شيييييرام  -
 .المهنية برؤية  رسالة الحر ة  المحا ر  األهدام  المبا را  االستراتيمية  المالية  الرتك لامماي لىوتما 

 .تحقيق األهدامت  التأکد مع تطبيق االستراتيمية الهامة لاحر ة  مدى تاوايتسا  -
الويينوية لاحيير ة  مراجهة المقترحا  المقدمة مع ا  ارؤ التن ي مة  رتك التوصيييا   الموا تةإودا  وای ام ا شيير  -

 .رهالامماي  قرا
مراجهة تقارير األ اس المال   االسييييتراتيم  ال اصيييية بمتابهة تن ي  ال طط االسييييتراتيمية  المبا را   رتك ما تراه  -

 .مع توصيا  لامماي
 .المواقيك  المحاريك المسمة ذا  األلر المال  الابير  الرتك لامماي لىوتما   متابهة  راسة -
 رتك   اسيييتهراض تقاريرها حوكمة الحيييركة  االلتزام  إ ارؤ الم ا،ر قواودا شيييرام  المراجهة بحيييكل   ري وال  -

 ما تراه مع توصيا  لامماي.



 
 

 
85 / 114 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

إلل    رتك ما تراه مع توصييييا   التويييويقية ىميةا و طالمويييا لية  المبا را  االجتماوية  ال ط برامج مراجهة -
 .المماي

 مراجهة  تطوير قواود الواوك المسن   القي  اال ىقية ت  الحركة. -
 مراجهة الموقووا   األومال الت  ممكع نن تالر وال النورؤ الهامة لاحركة. -

 
 تنظيم أعمال اللجنة

 :تشکي  اللجنة
األقل   بحد نقنی  موة مع نوضاس المماي ن  مع وای نوضاس تحکل الامنة بقرار مع المماي مع لىلة  -1

 .األوضاس موتوى مىئ  مع المهرتة  ال برا ت  غيره    يمب نن يتواتر 
 .لسا ت  ن ل إجتماى لارئييتائبًا رئيوًا   مهيع نوضاس الامنة  -2
وع نحد االجتماوا  ُيرشييييييح نوضيييييياس الامنة الحاقيييييير ن رئيوييييييًا لىجتماى  هحال تغيب رئيي الامنة  تائبت   -3

 .بنورؤ ماقتة
 

 :رئيس اللجنة
حالة إوا ؤ تحييييييييکيل الامنة ت  االجتماى األ ل لامنة مك بدامة  ل   رؤ جديدؤ ن  ت  يت ق نوضيييييييياس الامنة  -1

 .ا تيار رئيي لامنةوای 
جميك المهاوما  وای جد ل نومال اجتماواتسا   يطاك مقوم رئيي الامنة بتنظي  اجتماوا  الامنة   ُيحد   -2

 . الولائق الى مة لتن ي  موا لياتسا
رئيي الامنة ن  مع ينيبه مع نوضييييييييييياس الامنة حضيييييييييييور الممهيا  الهامة ل جابة وع نسيييييييييييماة وای ممب  -3

 .المواهميع
 

 سكرتير اللجنة
ل نال مكون له حق التنييييييويت وال ت تار الامنة سييييييكرتير لسا مع بيع اوضييييييائسا ن  مع مو    الحييييييركة وا

قراراتسا )ت  حال كان مع غير اوضيييييييييائسا(  يكون مويييييييييا اًل وع القيام با ودا  الجتماوا   نتحيييييييييطة الامنة 
 إودا  محاقيييرها  توليقسا  متابهة تن ي  توصيييياتسا  توجيساتسا  قراراتسا   التواصيييل بيع اوضيييائسا  ا جراسا  

م الامنة بتحديد مكاتأته  ،ريقة صيييرتسا ت  قيييوس الويييياسيييا  المهمول بسا ا  ارية  الاوجويييتية األ رى   تقو 
 ت  ه ا ال نوث.
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 المدعوون من خارج اللجنة

محق ألوضييييييييياس الامنة تقط حضيييييييييور اجتماواتسا   يمو  متی ما  وت الضييييييييير رؤ  ووؤ نشييييييييي اث آ ريع  -1
 .ني قرار تت  ه الامنةوای التنويت ت  نال مکون لامدوويع الحق وای لحضور ني اجتماى ن  جزس منه  

 .تا  النقاشا ت  ني تقاش مال  تاع الامنة قد ،ابت منس  المحار ة ت  ال محق نن محارك المدوو ن  -2
نوضيييياس الامنة  غيره  مع األشيييي اث المدوويع الجتماوا  الامنة ودم إتحيييياس نسييييرار الحيييير ة وای ممب  -3

 . استهراض لموتندا  ا،اك وايسا الحاقر ن سرية االجتماوا   ما تضمنته مع تقاشا  وای  المحاتظة 
 

 مدة عم  اللجنة
تبدن مدؤ ومل الامنة مع تاريخ تحکياسا   تنتس  باتتساس مدؤ ومل   رؤ المماي  ن  بكتساس  دماتسا مع قبل  -1

 .المماي   يمب نن تتواتق مدؤ وضوية ومل الامنة مك مدؤ وضوية المماي
 

 إنهاء اعمال اللجنة
ماي  إتساس وضيييييوية نوضييييياس الامنة بالاامل ن  نحد نوضيييييائسا بويييييبب إسييييياسؤ اسيييييت دام ممو  بقرار مع الم -1

الامنة ن  سيييوس التنيييرم ال ي مهتبره المماي مضيييرًا بأهدام الحييير ة  سيييمهتسا بنييي ة ت  الهضيييو لمننيييبه 
 .وامة  الامنة بن ة  اصة

لرئيي المماي ار  ط  ممو  ألي وضو مع نوضاس الامنة االستقالة مع وضوية الامنة   ذل  بتواي  إشه -2
حد  ا شييهار  قتًا   رئيي الامنة   تنييبح االسييتقالة سييارية الم هول اوتبارًا مع تاريخ تويياي  ا شييهار  إال إذا

 .الحقًا لتن ي  االستقالة
توقط وضوية وضو الامنة إذا ت ال وع حضور اجتماوا  الامنة ألک ر مع لىلة اجتماوا  متتالية   ن  -3

 .الامنة ن  و ر مقبولإذن موبق مع رئيي 
المر ز الحيياغر   يکمل الهضييو المديد المدؤ ت  محق لامنة ترشيييح وضييو بديل   الوتما ه مع قبل المماي  -4

 .المتبقية
 

 
 سياسة مكافآت أعضاء اللجنة 

تحد  المكاتآ  الونوية ألوضاس الامنة بناًس وال الوياسة الت  مضهسا مماي ا  ارؤ  بما يتواتق مك النظام  -1
 االساس  لاحركة  قرارا  الممهية الهامة لامواهميع  األتظمة  القواتيع ذا  الهىقة.

با قاتة إلل بدل حضور وع الماوا    ني مزاما  -إن  جد-ت ون مكاتآ  اوضاس الامنة مباغًا مقطووًا   -2
التن ي مة  ن رى تر  ت  سيييييياسيييييا  المكاتآ  الت  مضيييييهسا مماي ا  ارؤ ألوضيييييائه  اوضييييياس الامان  ا  ارؤ

 لاضوابط  يت  صرتسا  تقًا لاضوابط الوار ؤ ت  تا  الوياسة.
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 اجتماعات اللجنة
 الدعوة لالجتماع

رئيي الامنة ن  تائبه نن يدوو وای تمتمك الامنة بدووؤ مع رئيوسا ن  تائبه ن  سكرتير الامنة   ما يتوجب  -1
 . تابيًا موجسًا لرئيي الامنةحال تقدم  النيع مع نوضاس الامنة ،ابًا ت   إلی االجتماى 

 .تهقد الامنة اجتماوسا بغرض تن ي  مسامسا  بحد ن تی مره  احدؤ كل سنه ن   اما  وت الحاجة إلی ذل  -2
إن ته ر حضور نحد نوضاس الامنة ش نيًا  تيمو  له است دام ني مع  سائل االتنال الحدي ة  لحضور  -3

 .الجتماىا
نن يوقيييييييييييح بالدووؤ  قت االجتماى    تاري ه   مکاته  وای ام  يتهيع إرسيييييييييييال  ووا  االجتماى بوقت   -4

 .االجتماىت  األومال  إقاتًة إلی الولائق الت  ستناقش   جد ل
 .ني مکان آ ر يت ق وايه نوضاس الامنةت  المر ز الرئيي لاحر ة ن  ت  تهقد الامنة جميك اجتماواتسا  -5

 
 جدول أعمال االجتماع

الامنة بالتنوييييييييييييييق مك رئيي الامنة  ا  ارؤ التن ي مة جد ل نومال اجتماى الامنة   جد لة  سيييييييييييييكرتيرُمهد  -1
نن ُتراجك  ُتهتميد مع قبيل رئيي الامنية قبيل وای المواقييييييييييييييك المطر حية لانقياش  تقيًا ألهميتسيا  ن لويتسيا  

 .األوضاسوای تو يهسا 
 

 النصاب القانوني والتصويت
 .ليکتمل الننا  القاتوت  التهقا  اجتماى الامنةممب حضور نغابية نوضاس الامنة  -1
ت  ال ممو  لهضيييييييييييو الامنة تو يل وضيييييييييييو آ ر لحضيييييييييييور اجتماى الامنة تيابة ونه ن  التنيييييييييييويت ونه  -2

 .االجتماوا 
حال توييييا ي األصييييوا  يا   ت  تنييييدر قرارا  الامنة بأصييييوا  نغابية األوضيييياس الحاقييييريع لىجتماى    -3

حال توييييا ي األصييييوا  تأجيل ات اذ القرار لمزيد ت  تماى  يمو  لارئيي بالقرار ال ي صييييو  له رئيي االج
 .مع الدراسة

األوضيييييياس مت رقيع  ن  اسييييييت دام  سييييييائل االتنييييييال وای ممو  لامنة نن ُتنييييييدر قراراتسا بطريق ورقييييييسا  -4
تا   ه ه القرارا   تابًة   ُتهدوای نوضييييييييييييياس الامنة   ُيحيييييييييييييتره وندها مواتقة نغابية ن  بالتمرير  الحدي ة 

الامنة وای حالة التوقيك وايسا مع قبل جميك األوضييييياس  تهرض ه ه القرارا  ت  القرارا  سيييييارية الم هول 
 .محضر االجتماىت  ن ل اجتماى تال  لسا  لباتسا ت  
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 محضر االجتماع

 موة يت  إودا  محضر االجتماى مع قبل سكرتير الامنة  ترسل الموو ؤ األ لل إلی نوضاس الامنة  ىل  -1
 .نمام ومل  حد نقنی

مع تاريخ توييامس  لاموييو ؤ األ لی   قت  ام  مقدم نوضيياس الامنة مىحظاتس   مرئياتس  وع المحضيير  ىل  -2
 .لامحضر مع قبل سكرتير الامنة

نن يبيع األسيييييييبا  األسييييييياسيييييييية الت   وته إلی وای ني قرار تت  ه الامنة وای ممو  ألي وضيييييييو التح ظ  -3
القرارا  وای ي وضيييييو مع اجتماى الامنة قبل ا تتامه تيقتنييييير تح ظه إن  جد  ت  حال  ر ج نالتح ظ. 

البنو  الت  ل  وای رغبته وای المحضييييييير بناًس ت  نن ينص وای المتهاقة بالبنو  الت  حضييييييير مناقحيييييييتسا  
 .ذل ت  محضر مناقحتسا إذا نبدى رغبته  تابة 

 .ألوضاسمىحظا  اوای مهدل سكرتير الامنة الموو ؤ األ لی بناًس  -4
مقدم نوضييياس الامنة مىحظاتس  وع المحضييير  ىل يوم  ومل مع تاريخ تويييامس  لامويييو ؤ ال اتية مع قبل  -5

 .سكرتير الامنة
مهد سييكرتير الامنة المحضيير بنييورته النسائية  يهد المحضيير رسييميًا بممر  توقيهه مع قبل جميك األوضيياس  -6

 .الحاقريع  سكرتير الامنة
 .ر المُهتمد  الُمنا ا وايه إلی نوضاس الامنةيرسل سكرتير الامنة المحض -7
جد ل نومال االجتماى التال  ل ل  االجتماى  أحد المواقيك ت  إذا نرا  نحد نوضاس الامنة إ راج ماحو اته  -8

 .جد ل نومال االجتماىت  الرئيوة  تيت  التنويق مك رئيي الامنة   ارج ذل  
 .اجتماوا  سابقةت  ؤ ونسا  ني مواقيك ن رى توقحت ُتتابك الامنة تتائج تن ي  القرارا  النا ر  -9

 
 تقارير اللجنة

 .مکون المحضر بهد اوتما ه متاحًا لى،ىى مك الموتندا  ألي مع نوضاس المماي -1
ت  األمور الت  تقك قيييمع ا تنييياصيييا  المماي  تالر ت  تقدم الامنة التوصييييا  المناسيييبة إلی المماي  -2

 .مسام الامنةوای ذا  الوقت 
 

 الموارد ومصادر المعلومات
محق لامنة الوصييييول إلی جميك الموار   المهاوما  الى مة لسا بما ممکنسا مع ن اس ا تنيييياصيييياتسا  مسامسا  -1

 . موا لياتسا وال نكمل  جه
محق لامنة ا سييييتهاته بالمحييييورؤ القاتوتية  ال نية مع ني جسة  ارجية ن  نمة جسة إسييييتحييييارية موييييتقاة ن رى  -2

وال نن يتضيييييمع محضييييير االجتماى نسييييي  ال بير  قييييير ريًا لموييييياودؤ الامنة ت  ن اس مسامسامتل كان ذل  
 . وىقته بالحركة ن  ا  ارؤ التن ي مة
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 أحکام عامة

هي ه الىئحية ن  ُتحي م ن  ت  تهيد هي ه الىئحية تياتي ًؤ مع تياريخ مواتقية المماي وايسيا   ال ُتهيدل نمية موا   -1
 .الممايمواتقة وای ُتضام لسا إال بناًس 

الحيييير ة   لوائح ومل المماي  لماته ت  تهد ه ه الىئحة مکماًة لانظام األسيييياي لاحيييير ة   الئحة الحو مة  -2
 .المنب قة ونه  غيرها مع األتظمة ذا  الهىقة

 .تاغ  ه ه الىئحة  تحل محاسا  ل ما يتهارض مهسا مع إجراسا  ن  قرارا  ن  لوائح  ا اية لاحر ة -3
ه ه الىئحة مطبق بحييييأته األتظمة  الاوائح ذا  النيييياة النييييا رؤ مع المسا  ت  ه تص کل ما ل  ير  بحييييأت -4

 الم تنة.
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واحلوكمة وااللتزام جلنة املخاطر ميثاق  
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  :مقدمة: أوالا 

 ال قرؤ مك التواتق بسدم ”اسمنت اليمامة إ ارؤ مماي وع المنب قة  الحوكمة  االلتزام الم ا،ر لمنة مي اا“ إودا  ت 
-8) رق  القرار بموجب المالية الووا  هيمة مماي وع النا رؤ الحركا  حوكمة الئحة مع( 50) الما ؤ مع( 2)

  جراسا   تقاً  مكون  ا  ارؤ مماي وع المنب قة الامان تحكيل"  بأن تقتض  الت  م13/2/2017  تاريخ( 16-2017
  كي ية المدؤ ه ه  ىل لسا الم ولة  النىحيا  وماسا  مدؤ لمنة كل مسمة تحديد تتضمع المماي مضهسا وامة
 ". وايسا ا  ارؤ مماي رقابة

 تمهيد:ثانياا: 

 .ه ا المي ااتتولل الامنة اال تناصا   المسام الوار ؤ ت   .1
 الامنة تطاا وماسا  هيكاسا  ا تناصسا. مي ااوقح ي .2
وال الامنة مواكبة نتضل الممارسا  ذا  الهىقة  قمان التأكد مع نن نومال الحركة تتماشل مك نتضل  .3

 رتك التوصيا  لمماي ا  ارؤ  اً   ري المي ااالممارسا  ت  ممال إ ارؤ الم ا،ر  االلتزام  الحوكمة  مراجهة 
 الوتما  ني تهديى  قر رية  تقآ لألتظمة المطبقة.

 لرتك موتوى ن ائسا. هارؤ ن اس الامنة   ريا  يقدم توصياتمقي  مماي ا   .4

 اختصاصات اللجنةثالثاا: 

 تكتسا ذل  إلل با قاتة  إ ارؤ الم ا،ر  االلتزام  الحوكمة: ماه بماتبيع المتهاقة  اال تناصا  المسام الامنة تتولل
 :الامنة  ا تناصا  مسام يا   تيما.   رية بن ة  ذل  لامماي نتحطتسا وع تقارير تقدم  وع موا لة

 :المخاطرفيما يتعلق بإدارة  (أ
مع   التحقق الحركة  نتحطة  حم  ،بيهة مك يتناسب بما الم ا،ر   ارؤ شاماة  سياسا  استراتيمية  قك .1

 .لاحركة  ال ارجية الدا اية المتغيرا  وال بناسً   تحدي سا  مراجهتسا تن ي ها
 .له الحركة تما   ودم مع  التحقق وايه  الح اظ الحركة لسا تتهرض قد الت  لام ا،ر مقبول موتوى  تحديد .2
  ىل االلن  استمرارها تسد  الت  الم ا،ر تحديد مك بنما   تحا،سا  مواصاة الحركة استمرار جد ى  مع التحقق .3

 .القا مة شسراً  وحر
قد  الت  الم ا،ر  متابهة  قياي تحديد  آليا  تظ  تهالية  تقيي  بالحركة الم ا،ر إ ارؤ تظام وال ا شرام .4

 .بسا القنور ن جه لتحديد الحركة  ذل  لسا تتهرض
 .  ري  بحكل لسا  تهّرقسا الم ا،ر تحمل وال الحركة قدرؤ تقيي  إوا ؤ .5
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 بداس رني تن  تيما م ص الم ا،ر وال الهقو   المحاريك االستراتيمية الغير مهتمدؤ قمع  طة ميزاتيةا  .6
 بالتنويق مك الامنة التن ي مة.الحركة قبل ابرامسا 

 .مماي ا  ارؤ إلل  رتهسا الم ا،ر  ه ه   ارؤ المقترحة  ال طوا  لام ا،ر التهرض حول م ناة تقارير إودا  .7
 .الم ا،ر بك ارؤ المتهاقة الموائل حول لامماي التوصيا  تقدم  .8
 .الم ا،ر   ارؤ ال اتية  النظ  الموار  تواتر قمان .9

 مماي قبل مع اوتما ه قبل بحأته توصيا    قك  االلتزام  الحوكمة الم ا،ر   ارؤ التنظيم  السيكل مراجهة .10
 .ا  ارؤ

 الحركة تهرض ونسا ينحأ قد الت  األتحطة  االلتزام  الحوكمة وع الم ا،ر إ ارؤ مو    استقىل مع التحقق .11
 .لام ا،ر

 .ب قاتة الم ا،ر الوو   يا ؤ وال  الهمل بالحركة  المحيطة لام ا،ر الم ا،ر إ ارؤ مو    استيها  مع التحقق .12
 .الحركة ت  الم ا،ر إ ارؤ ت  تالر قد موائل مع المراجهة لمنة ت يره ما مراجهة .13
 منتظمة إلل مماي ا  ارؤ وع نتحطة الامنة  توصياتسا. إودا   رتك تقارير .14

 :والحوكمة االلتزامفيما يتعلق ب (ب
 نتظمة  لوائح   ارؤ التمارؤ حوكمة الحركا  النا رؤ وع هيمة الووا المالية   ىئحة التحقق مع التزام الحركة ب .1

 . ني جسا  ن رى ذا  وىقةاأل رى هيمة الووا المالية نتظمة    االست مار 
  تقيي  الئحة  قواود الحوكمة المهتمدؤ مع مماي ا  ارؤ  تقدم  التوصيا  حيالسا.مراجهة  .2
بما ياب  حاجا  الحركة  يت ق مك نتضل    سن  الت  تم ل قي  الحركة مراجهة  تطوير قواود الواوك الم .3

 .الممارسا 
 .،ىى نوضاس مماي ا  ارؤ   ما وال التطورا  ت  ممال حوكمة الحركا   نتضل الممارسا إ .4
 اودا  تقارير توقح مدى ك اسؤ تطبيق مبا   الحوكمة  تهاليتسا ت  الحركة. .5
 ارؤ الحركة باألتظمة  الاوائح ذا  الناة.اودا  تقارير توقح مدى التزام إ  .6
 مماي ا  ارؤ  تقدم  التوصيا  حيالسا. –لوائح  –مراجهة  تقيي  مواليق لمان  .7
 التأكد مع امت ال ا  ارؤ التن ي مة بمد ل النىحيا   ابداس التوصيا  حيال تطويره. .8
بمتطابا  هيمة سوا المال مع حيل ا تنا  ابداس الرني ت  تقرير مماي ا  ارؤ الونوي تيما يتهاق بااللتزام  .9

  الح اتية ت  التقرير قبل اوتما ه مع مماي ا  ارؤ.
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 صالحيات اللجنة:رابعاا: 

 البياتا  بما ممكنسا مع ن اس ا تناصاتسا  مسامسا المهاوما  جميك  وال  اال،ىى محق لامنة الوصول .1
 .ل  جهم موا ليتسا وال اك

موتقاة ن رى متل  استحاريةبالمحورؤ القاتوتية  ال نية مع ني جسة  ارجية ن  نمة جسة  االستهاتةمحق لامنة  .2
وال نن يتضمع محضر االجتماى نس  ال بير  وىقته  كان ذل  قر ريًا لمواودؤ الامنة ت  ن اس مسامسا

 .بالحركة ن  ا  ارؤ التن ي مة
 

 تشكي  وتنظيم أعمال اللجنة:خامساا: 

تحكل الامنة بقرار مع المماي مع لىلة نوضاس وال األقل  بحد نقنل  موة مع نوضاس المماي ن  مع  .1
 مىئ  موتوى  نوضائسا ت  يتواتر نن  ُيحترهغيره  وال نن مكون الرئيي  غالبية األوضاس مع غير التن ي ييع  

  . الحوكمة  االلتزام المالية  الحا ن  الم ا،ر بك ارؤ المهرتة مع
 ممب نن يتواتر ت  األوضاس موتوى مىئ  مع المهرتة  ال برا . .2
 لىجتماى بنورؤ ماقتة. اً ت  حال تغيب رئيي الامنة وع نحد االجتماوا  يرشح نوضاس الامنة الحاقر ن رئيو .3

 :اللجنة رئيسسادساا: 

إوا ؤ تحكيل الامنة وال يت ق نوضاس الامنة ت  االجتماى األ ل لامنة  مك بدامة كل   رؤ جديدؤ ن  ت  حالة  .1
 ا تيار رئيي الامنة.

مقوم رئيي الامنة بتنظي  اجتماوا  الامنة  يحد  جد ل نومال اجتماواتسا  يطاك وال جميك المهاوما   الولائق  .2
 الى مة لتن ي  موا لياتسا.

 أمين سر اللجنة: سابعاا:  

وال نال   يكون موتقى  يرتبط مباشرؤ برئيي الامنة  ت تار الامنة نميع سر مع بيع اوضائسا ن  مع مو    الحركة 
مكون له حق التنويت وال قراراتسا )ت  حال كان مع غير اوضائسا(  يكون موا ال  ودا  االجتماوا   نتحطة الامنة 

  ارية  إودا  محاقرها  توليقسا  متابهة تن ي  توصياتسا  توجيساتسا  قراراتسا  التواصل بيع نوضائسا  ا جراسا  ا
 الاوجوتية األ رى كما نته بم ابة قابط االتنال بيع الامنة  ا  ارؤ التن ي مة  يمكع له إبداس رنمه االستحاري متل ما 
،اب نوضاس الامنة منه ذل .  تقوم الامنة بتحديد مكاتأته  ،ريقة صرتسا ت  قوس الوياسا  المهمول بسا ت  ه ا 

 ال نوث.
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 مدة عم  اللجنة:ثامناا: 

تبدن مدؤ ومل الامنة مع تاريخ تحكياسا  تنتس  باتتساس مدؤ ومل   رؤ المماي ن  بكتساس  دماتسا مع قبل المماي  
  يمب نن تتواتق مدؤ وضوية ومل الامنة مك مدؤ وضوية المماي.

 

 

 إنهاء أعمال اللجنة:تاسعاا: 

نوضائسا بوبب إساسؤ است دام الهضو ممو  بقرار مع المماي إتساس وضوية نوضاس الامنة بال امل ن  نحد  .1
بأهدام الحركة  سمهتسا بن ة وامة  الامنة  اً لمننبه ت  الامنة ن  سوس التنرم ال ي مهتبره المماي مضر 

 بن ة  اصة.
ممو  ألي وضو مع نوضاس الامنة االستقالة مع وضوية الامنة  ذل  بتواي  إشهار  ط  لرئيي المماي  .2

 اً الحق اً مع تاريخ تواي  ا شهار إال إذا حد  ا شهار  قت اً لة سارية الم هول اوتبار  رئيي الامنة  تنبح االستقا
 لتن ي  االستقالة.

متتالية   ن إذن   لىلة اجتماواتوقط وضوية وضو الامنة إذا ت ال وع حضور اجتماوا  الامنة ألك ر مع  .3
 موبق مع رئيي الامنة ن  و ر مقبول.

 الوتما ه مع قبل المماي ت  المركز الحاغر  يكمل الهضو المديد المدؤ المتبقية.محق لامنة ترشيح وضو بديل  .4
 

 سياسة مكافآت أعضاء اللجنة وأمين السر:عاشراا: 

تحد  المكاتآ  الونوية ألوضاس الامنة بناس وال الوياسة الت  مضهسا مماي ا  ارؤ  بما يتواتق مك النظام  .1
 مة لامواهميع  األتظمة  القواتيع ذا  الهىقة.لاحركة  قرارا  الممهية الها  االساس

إن  جد با قاتة إلل بدل حضور وع الماوا   ني مزاما ن رى  اً مقطوو اً ت ون مكاتآ  نوضاس الامنة مباغ .2
تر  ت  سياسة المكاتآ  الت  مضهسا مماي ا  ارؤ ألوضائه  نوضاس الامان  ا  ارؤ التن ي مة  يت  صرتسا 

  تقآ لاضوابط الوار ؤ ت  تا  الوياسة.
 .الم ريال ل ل مع األوضاسآ( لىلة 3000يت  صرم بدل حضور وع كل جاوة ) .3
بدل ت اكر وال الدرجة األ لل )ذها / إما ( ألوضاس الامنة المقيميع  ارج مدينة الرياض مك تحمل  .4

 مناريف الوكع  النقل.
 بدل إقامة  ت اكر ل اتة األوضاس ت  حالة وقد االجتماى  ارج مدينة الرياض. .5
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الواحدؤ  كما محق لامنة ( لىلة االم ريال ألميع سر الامنة لاماوة 3000بدل حضور وع كل جاوة ) .6
 مراجهة بدال  نميع الور مع تترؤ أل رى بما تراه مناسبا  التوصية لتهدياسا.

 

 اجتماعات اللجنة إحدإل عشر:

 :لالجتماع الدعوة (أ
تمتمك الامنة بدووؤ مع رئيوسا ن  نميع الور كما يتوجب وال رئيي الامنة نن يدوو إلل االجتماى ت  حال  .1

 لرئيي الامنة. اً موجس اً كتابي اً الامنة ،ابتقدم  النيع مع نوضاس 
 ( ت  الونة ن  كاما  وت الحاجة إلل ذل .2تهقد الامنة اجتماوسا بغرض تن ي  مسامسا  بحد ن تل مرتيع ) .2
تيمو  له است دام ني مع  سائل االتنال الحدي ة لحضور  اً إن ته ر حضور نحد األوضاس الامنة ش ني .3

 االجتماى.
  مكان االجتماى. هاالجتماى بوقت كام وال نن يوقح بالدووؤ  قت االجتماى  تاري يتهيع إرسال  ووا   .4
 وعن  " تهقد الامنة جميك اجتماواتسا ت  المركز الرئيي لاحركة ن  ت  ني مكان يت ق وايه نوضاس الامنة .5

 .الحدي ة التواصل  سائل وبر "بهد
 االجتماع:ووثائق جدول أعمال  (ب

بالتنويق مك رئيي الامنة جد ل نومال اجتماى الامنة  جد لة المواقيك المطر حة لانقاش  تقآ مهد نميع سر الامنة 
يت  مواتاؤ نوضاس  ألهميتسا  ن لوياتسا وال نن تراجك  تهتمد مع قبل رئيي الامنة قبل تو يهسا وال األوضاس.

  المتهاقة بمد ل األومال. الامنة قبل  قت كام بالولائق  الهر ض الت  سيت  مناقحتسا  ىل االجتماى 

 النصاب القانوني والتصويت: (ج
 ممب حضور نغابية نوضاس الامنة ليكتمل الننا  القاتوت  التهقا  اجتماى الامنة. .1
 ممو  لهضو الامنة توكيل وضو آ ر لحضور اجتماى الامنة تيابة ونه ن  التنويت ونه ت  االجتماوا . ال .2
األوضاس الحاقريع لىجتماى  ت  حالة توا ي األصوا  يا   بالقرار تندر قرارا  الامنة بأصوا  نغابية  .3

 ال ي صو  له رئيي االجتماى  يمو  لارئيي ت  حال توا ي األصوا  تأجيل ات اذ القرار لمزيد مع الدراسة.
 محضر االجتماع: (د

 توصياتسا  توليق  مدا ال   تقاشا  مع  ار ما تتضمع لسا محاقر  إودا  الامنة اجتماوا  توليق ممب .1
 نبد ها الت   التح ظا  الحاقريع األوضاس نسماس  بيان  منظ    اث سمل ت   ح ظسا  تتائج التنويت 

 . نميع سر الامنة الحاقريع األوضاس جميك مع المحاقر ه ه    توقيك)  جد  )إن
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 محر ى تدا ل  يقتنر األوضاس  وال ل  الامنة  رئيي وال  يهرض الامنة  نميع سر قبل مع المحضر ُمهد .2
 .مهتمد حتل تقط المممووة ه ه وال المحضر

 توت مل بحيل لىجتماى التال  اليوم تاريخ مع ومل  نمام( 5)  موة تتما   ال مدؤ  ىل المحضر موو ؤ ُتهد .3
 رنمه يبدي نن وضو كل  وال. الامنة نوضاس إلل بهدها  يرسل الامنة   رئيي الامنة كل مع نميع سر مع

 ا تا ؤ قر رؤ مك لاهضو  الموو ؤ إرسال تاريخ مع ( نمام 3 لىلة )  ىل موو ؤ المحضر حول  مقترحاته
 مع ( نمام3لىلة )  ىل الر  ودم حال  ت  المحضر  موو ؤ وال  جد ( ن  بالمواتقة )إن مىحظا  بأي

 .ذل  بهد تنل مىحظا  بأي يا    ال موو ؤ المحضر  وال مواتقة ذل  تيهد ا رسال تاريخ

 تقارير اللجنة:اثنى عشر: 

 لى،ىى مك الموتندا  ألي مع نوضاس المماي. اً مكون المحضر بهد اوتما ه متاح .1
تقدم الامنة التوصيا  المناسبة إلل المماي ت  األمور الت  تقك قمع ا تناصا  المماي  تالر ت  ذا   .2

 الوقت وال مسام الامنة.
 

 أحكام عامة:ثالثة عشر: 

تح م ن  تضام ن  نمة موا   مهدل ت  ه ا المي اامع تاريخ مواتقة المماي وايه  ال  اً تات  المي اا اهد ه م .1
 إال بناس وال مواتقة المماي.

ومل المماي  لماته المنب قة   مواليقلانظام األساي لاحركة  الئحة الحوكمة ت  الحركة  مكمى المي اا اهد ه م .2
 ونه  غيرها مع األتظمة ذا  الهىقة.

 المسا  مع النا رؤ الناة ذا   الاوائح األتظمة بحأته مطبق المي اا ه ه ت  تص بحأته ير  مال  كل .3
 . الم تنة

 الامنة تقترحسا تغييرا   ني الامنة  قبل مع -الحاجة حوب-   رية بن ة ا المي ااه  محتوى  مراجهة يت  .4
 .ا  ارؤ مماي قبل مع اوتما ها ممب
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 التنفيذية واإلدارة وجلانه اإلدارة جملس مكافآت سياسة
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 :مقدمة :أوال

 بسدمشييييييركة اسييييييمنت اليمامة"  إ ارؤ مماي وع "سييييييياسيييييية مكاتآ  مماي ا  ارؤ  لماته  ا  ارؤ التن ي مة إودا  ت 
(  تاريخ 8-16-2017) القرار بموجب المالية الوييوا  هيمة مماي مع النييا رؤ الحييركا  حوكمة الئحة مك التواتق

إودا  سياسة بيييييييييييي "  الترشيحا  المكاتآ  لمنة تقوم" بأن تنت الت م.   13/02/2017هيييييييييييي المواتق 16/05/1438
 اقيييييييييحة لمكاتآ  نوضييييييييياس مماي ا  ارؤ  الامان المنب قة وع المماي  ا  ارؤ التن ي مة   رتهسا إلل مماي ا  ارؤ 

 ية الهامة..."لانظر تيسا تمسيدًا الوتما ها مع الممه

 :الهدف ثانيا:

 قيييوس ت  التن ي ييع  كبار  لماته ا  ارؤ مماي نوضييياس لمكاتآ   اقيييحة مهايير تحديد إلل الويييياسييية ه ه تسدم
 مع بقدر يتمتهون  نترا  ج   إلل الوييياسيية تسدم كما المالية  الوييوا  هيمة  لوائح  نتظمة الحييركا  تظام متطابا 
  برامج  طط  نتب  ىل مع التن ي مة  ا  ارؤ  الامان ا  ارؤ مماي ت  الهمل نجل مع  الموهبة  القدرؤ ال  اسؤ
 .مواهميسا منالح  تحقيق الحركة ن اس تحويع ت  مواه  مما باأل اس   مرتبطة لامكاتآ  محّ زؤ

 :للمكافآت العامة المعايير :ثالثا

 التن ي ييع  كبار الامان  نوضييياس المماي نوضييياس بمكاتآ  لامماي بالتوصيييية  الترشييييحا  المكاتآ  لمنة ت تص
 :التال  النحو وال  ذل  المهتمدؤ لامهايير تقًا  كة ر بالح

 .  ارتسا الى مة  المسارا   اهداتسا الحركة  استراتيمية تحاه مك متناسبة المكاتآ  ت ون  نن .1
 .الطويل المدى وال باأل اس المكاتآ  مع المتغير المزس ربط مراواؤ .2
 .لديسا الم ا،ر   رجة  ،بيهة حم   مك  نهداتسا الحركة استراتيمية مك المكاتآ  اتومام الحركة تراو  .3
 المكاتآ   تحديد ت  الهمل سييوا  ت  سييائد هو  ما األ رى  الحييركا  ممارسييا  االوتبار ت  الحييركة تأ   .4

 . التهويضا  لامكاتآ  مبرر غير ارت اى مع ذل  وع ينحأ قد ما ت ا ي مك
 .المديدؤ بالتهيينا  يتهاق تيما  الترشيحا  المكاتآ  لمنة مك بالتنويق إودا ها يت  .5
 الهامية   الماهى  بحييييياغاسا  المنو،ة  المويييييا ليا   المسام الو ي ة  مويييييتوى  وال بناسً  المكاتآ  تحدَّ  .6

 .األ اس  موتوى   المسارا   الهماية   ال برا 
 .وايس   ا بقاس  تح يزه  مناسبة   برؤ ك اسؤ ذ ي  الستقطا  مهقول بحكل كاتية المكاتأؤ ت ون  نن .7
 به المنو،ة  المسام  ا تنيييياصيييياته الهضييييو  برؤ مدى تهكي بحيل ا  ارؤ مماي نوضيييياس مكاتآ  تحد  .8

 .االوتبارا  مع  غيرها محضرها الت  الماوا   ود 
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 وضيييو قدمسا  قيقة غير مهاوما  وال بناسً  تقرر  نتسا تبيع إذا اسيييتر ا ها ن  المكاتأؤ صيييرم إمقام يت  .9
 غير مكاتآ  وال لاحنيييول الو ي   الوقيييك اسيييتغىل لمنك  ذل  التن ي مة  ا  ارؤ ن  ا  ارؤ مماي ت 

 .موتحقة
 سيييواس  مو  يسا التن ي مة  ا  ارؤ ا  ارؤ مماي ألوضييياس الحيييركة ت  نسيييس  لمنح برتامج تطوير حال ت  .10

  بما  الترشيييييحا  المكاتآ  لمنة إشييييرام تحت ذل  يت  الحييييركة اشييييترتسا نسييييسما نم جديدا إصييييدارا نكاتت
 .الهىقة ذا  المالية الووا  هيمة  لوائح  نتظمة لاحركة  األساس النظام مك يتواتق

 :اإلدارة مجلس أعضاء مكافنة رابعا

 وع حضور بدل ن  مهيع مباغ مع )الحركة (شركة اسمنت اليمامة ت  ا  ارؤ مماي نوضاس مكاتأؤ تت ون  .1
 ه ه مع نك ر ن  النتيع بيع الممك  يمو  األربا  مع توبة ن  وينية مزاما ن  منر تا  بدل ن  الماوا 

  ني الويييييياسييييية بس ه المضيييييمع  لامد ل تقاً   لوائحه الحيييييركا  تظام وايه تص ما يتما   ال  بما المزاما
  تقًا لانظام. اوتما ها  يت  الحقا المد لا ه  وال تطرن تهديى 

  تقرها  الترشيحا  المكاتآ  لمنة تندرها سياسة قوس  ت  المقدار مت ا تة المكاتأؤ ه ه ت ون  نن ممو  .2
 شيييامل بيان وال لاموييياهميع الهامة الممهية إلل الوييينوي  ا  ارؤ مماي تقرير محيييتمل نن  يمب الممهية 

 مع ذل   غير منر تا   بدل مكاتآ  مع المالية الونة  ىل ا  ارؤ مماي نوضاس وايه حنل ما ل ل
 نومال تظير ن  إ ارييع ن  وامايع بوص س  المماي نوضاس قبضه ما بيان وال ك ل  محتمل  نن المزاما 

 الماوا   ود  المماي جاوا  بهد  بيان وال ك ل  محتمل  نن ) جد  إن( استحارا  ن  إ ارية ن  تنية
 .الهامة لاممهية اجتماى آ ر تاريخ مع وضو كل حضرها الت 

 الما ؤ مع (2) ال قرؤ نحكام مراواؤ تيمب األربا  مع توييييبة ا  ارؤ مماي نوضيييياس مكاتأؤ كاتت حال ت  .3
 ما ممموى يتما   نال بحيييييره لاحيييييركة  األسييييياي النظام مع( 24)  الما ؤ (2) الحيييييركا  تظام مع( 76)

 مباغ األحوال جميك ت   وينية مالية  مزاما مكاتآ  مع الواحد ا  ارؤ مماي وضيييييييييييو وايه محنيييييييييييل
 .سنويا سهو ي(  مومائة نلل ريال 500,000)

 :اللجانأعضاء  مكافنة :خامسا

  بدال  - المراجهة لمنة باسيييييييت ناس - منه المنب قة لماته وضيييييييوية مكاتآ  ا  ارؤ مماي  يهتمد محد  .1
 . الترشيحا  المكاتآ  لمنة مع توصية وال بناس استحقاقا  مع  غيرها الحضور

لامد ل   تقا الوييياسيية ه ه ت  موقييح هو كما االسييتحقاقا ا مع  غيرهم االجتماوا  حضييور بدلمنييرم  .2
 .بسا ضمعالم



 
 

 
100 / 114 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 الهامة الممهية قبل مع اوتما ها يت االجتماوا   را  بدل حضيييييييييو  المراجهة لمنة وضيييييييييوية مكاتأؤ نما .3
 .النظام حوب  ذل  ا  ارؤ مماي مع توصية وال بناس لامواهميع

 نن المماي لهضييو ممكع الت  الامان ود  يراو  ا  ارؤ  مماي مع المنب قة الامان وضييوية تحييكيل وند .4
 الحد  الامان المماي ت  وضيويته وع مكاتآ  مع الهضيو يتقاقياه ما إجمال  يتما   ال بحيل محيغاسا 
 .الحركا  تظام ت  وايه المننوث األوال

 :التنفيذية اإلدارة مكافنة :سادسا

  برتامج التن ي ييع  كبار المو  يع لمميك المحد  الر اتب سيييا  بمراجهة  الترشييييحا  المكاتآ  لمنة تقوم .1
 مكاتآ   تحيييييتمل التن ي مة ا  ارؤ مع توصيييييية وال بناس  ذل   اوتما ها مويييييتمر بحيييييكل الحواتز   طط
 :يا  ما وال التن ي مة ا  ارؤ

 ال الم ال سييبيل وال تحييتمل   بدال   )شييسرية  بنيي ة ميى ي شييسر كل تسامة ت   تهه يت ( نسيياي راتب -
  لهائاته  له ،ب  تأميع مزاما هاتل   بدل لألبناس  تهاي   بدل مواصييييييى    بدل سييييييكع  بدل الحنيييييير 

 .تأميعال سياسة
 .ال نوث بس ا يت  ال ي الونوي  يي لاتق  تقا األ اس بماشرا  مرتبطة سنوية مكاتأؤ -
 برامج م ل األجل ،وياة التح يزية  ال طط  االسييييت نائ  باأل اس المرتبطة األجل قنيييييرؤ التح يزية ل ططا -

 س ر  ت اكر سنوية  إجا ؤ الحنر  ال الم ال سبيل وال تحمل ن رى  مزاما  ) جد  متل) األسس   يارا 
 .الحركة قبل مع المهتمدؤ البحرية الموار   سياسة الهمل تظام حوب  دمة تسامة  مكاتأؤ سنوية 

 . الترشيحا  لمكاتآ  لمنة قبل مع التن ي ييع كبار لمكاتآ   البرامج ال طط اوتما  يت  -
  الموجسا   البرامج ال طط قييوس ت  التن ي ييع  كبار لامو  يع المكاتآ  سييياسيية بتن ي  المدير الهام مقوم -

 .الامنة تقرها الت  الهامة

 :الصرف وطريقة للمكافآت إضافية محدداتسابعاا: 

 الهامة الممهية اجتماى ت  ا  ارؤ مماي نوضيييييياس مكاتأؤ بند وال التنييييييويت ا  ارؤ مماي ألوضيييييياس ممو  ال .1
 .لامواهميع

 تقًا  ا  ارؤ لمماي الونوي  التقرير ت  التن ي ييع  كبار  الامان المماي نوضاس مكاتآ  وع با تنا  الحركة تقوم .2
 .التن ي مة  لوائحسما المالية الووا  هيمة  نتظمة الحركا  تظام بموجب النا رؤ  التوجيسا  لاضوابط

 .وضويته   تقا لمدؤ الامنة ن  لامماي اتضمامه تاريخ مع اوتبارا المكاتأؤ الهضو موتحق .3
 نن وال المماي  الوير  نميع قبل مع  الامان ا  ارؤ مماي بأوضياس ال اصية المكاتآ  صيرم إجراسا  إودا  يت  .4

 .المدير الهام قبل مع صرتسا نمر اوتما  يت 
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 ىل نسيييييبوى مع وقد  الامان اجتماوا  حضيييييور  بدل الامان  مكاتآ  المماي اجتماوا  حضيييييور بدل نيييييرمم .5
 .الونوي  الهامة الممهية اجتماى ت  اقرارها بهد كاماة تتدتك لامماي الونوية المكاتأؤ نما االجتماى 

 :ولجانه اإلدارة مجلس أعضاء مكافنة تفاصي  بيان :ثامنا

 :اإلدارة مجلس أعضاء (1

 ريال 3,000 الواحدؤ الماوة حضور بدل )ن

 حسب المصروف الفعلي ))الرياض االجتماى مقر مدينة  ارج مع ه  لمع ) اتتقال س ر( إقات  بدل(  

  الواحد لاهضو مقطوى سنوي  مباغ( ج
 500يتجاوز  بما ال ســــــنوياا تحدد 

 لنظام الشركات  ووفقاالف ريال 

 النرم  آليا  التهديل )ه

 وال بناس ن رى  إلل  تترؤ مع نوىه( 1) البند مع )ج( ال قرؤ ت  إليسا المحييييار ا  ارؤ مماي لهضييييو المقطووة الويييينوية المكاتأؤ مباغ مراجهة ممو  •
 .ذل  وال لامواهميع الهامة الممهية مواتقة ن   ل   مع باأل اس المتهاقة المتغيرا  قوس ت   ذل   الترشيحا  المكاتآ  لمنة مع توصية

 الممهية قبل مع اوتما ها بهد المقطووة الوييينوية المكاتأؤ صيييرم يت  بينما   ىل نسيييبوى بهد اتتساس االجتماى االجتماوا  حضيييور بدل صيييرم يت  •
 .)حوب ما تص وايه تظام الحركة( لامواهميع الهامة

 :اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان أعضاء (2

 الواحدؤ الماوة حضور بدل )ن

 .بهد كل اجتماى الماوا  حضور بدل صرم يت 
 ريال 3000

 نلل ريال 100 مكاتأؤ نوضاس لمنة المراجهة مع  ا ل   ارج المماي    (

 نلل ريال 50 ج( مكاتأؤ بقية نوضاس الامان مع  ا ل   ارج المماي 

 

 :)السياسة هذه ونشر وتعدي  مراجعة(ختامية  أحكام

 الهامة الممهية قبل مع اوتما ها تاريخ معاوتبارا  الحييركة قبل مع به االلتزام  يت  الوييياسيية ه ه ت  جاس بما مهمل
 مع المنالح  نصحا   الممسور المواهميع لتمكيع ا ل تر ت  الحركة موقك وال الوياسة ه ه  تنحر لامواهميع
  يت   الترشيييحا   المكاتآ  لمنة قبل مع-الحاجة وند –   رية بنيي ة الوييياسيية ه ه مراجهة  يت  وايسا  اال،ىى
 المقترحة التهديى   مراجهة بدراسييييييية مقوم ال ي ا  ارؤ  مماي وال الامنة قبل مع مقترحة تهديى  ني ورض

 .الوتما ها لامواهميع الهمومية لاممهية بسا  يوص 
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 :مقدمة أوال:

 حوكمة الئحة مك التواتق بسدمشركة اسمنت اليمامة"  إ ارؤ مماي الهضوية ت  إجراسا "سياسة  مهايير  إودا  ت 
هيييييي المواتق 16/05/1438(  تاريخ 8-16-2017) القرار بموجب المالية الووا  هيمة مماي مع النا رؤ الحركا 

حة  محد ؤ لاهضوية إودا  سياسة  مهايير  إجراسا   اقمقوم مماي ا  ارؤ بي "" بأن تنت الت م.   13/02/2017
  قييييهسا موقييييك التن ي  بهد إقرار -بما ال يتهارض مك األحكام ا لزامية ت  الئحة حوكمة الحييييركا   -ت  المماي

 الممهية الهامة لسا".

 

 :الشركة إدارة مجلس في العضوية ومعايير سياسات :ثانيا
 وضييييو مكون  نن يحييييتره   -لاحييييركةكما تص وايه النظام األسيييياسيييي  -يت ون مماي ا  ارؤ مع نحد وحيييير وضييييوًا 

 مع نهممك بما الى م   االسييييتقىل  المسارؤ  المهرتة ال برؤ تيس  تتواتر ممع المسنية ال  امة ذ ي  مع ا  ارؤ مماي
 لمنة توصيييييا  ا  ارؤ مماي نوضيييياس اتت ا  وند الهامة الممهية تراو  نن وال  اقتدار  بك اسؤ مسامه ممارسيييية
 نن  يراول تّهال  بحييكل مسامس  أل اس الى مة  المسنية الحيي نييية المقوما   تواتر بالحييركة  الترشيييحا  المكاتآ 

 :يا  ما ال نوث  جه وال الهضو  ت يتواتر

 ن  مهويييراً  مكون   نال  األماتة  بالحيييرم م اة بمريمة إ اتته سيييبق قد المماي لهضيييوية المرشيييح مكون  نال -1
 .المما ة ت  سارية تهايما  ن  تظام ألي  تقاً  المماي لهضوية صالح غير نصبح ن  م اواً 

 . احد آن ت  المالية الووا  ت  مدرجة مواهمة شركا   مي مع نك ر وضوية المماي وضو محغل نال -2
  ليي ما وموماً  الحيييييركة منييييياحة محقق بما ياتزم  نن الموييييياهميع  جميك ا  ارؤ مماي وضيييييو مم ل نن -3

 .ا  ارؤ مماي ت  تهيينه وال صوتت الت  ن  مم اسا الت  المممووةمحقق منالح 
 نن مكون نغابية نوضاس المماي مع غير التن ي ييع. -4
 نيسما نك ر.- المماي نوضاس لال وع وضويع ن  وع الموتقايع األوضاس ود  مقل نال -5
 ووارض مع ني وايه تنطبق  ال  قراراته  مركزه ت  التام باالسيييييتقىل المويييييتقل الهضيييييو يتمتك نن ممب -6

 .السيمة مع النا رؤ الحوكمة الئحة مع (20) الما ؤ ت  وايسا المننوث االستقىل
 األ اس تح يز إلل يا ي بما النييييىحيا  لمنح تاهاه قيا مة بمسارا  يتمتك بأن  ذل  :القيادة على القدرة -7

 التواصييييل وال  القدرؤ المسنية  األ ىا بالقي   التقيد ال هالة ا  ارؤ ممال ت  الممارسييييا  نتضييييل  تطبيق
 .االستراتيم   الت طيط  الت  ير ال اول
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  الحيييي نييييية المسنية   المسارا  الهامية  الماهى  تيه تتواتر بأن  ذل  :والخبرات والمهارات، المؤهالت، -8
  المهرتة  المويييتقباية الحالية الحيييركة بأتحيييطة النييياة ذا  الهماية  ال برا  التدريب   مويييتوى  المناسيييبة 
 . التدريب التها  ت  الرغبة وع ن  القاتون  ن  المحاسبة  ن  االقتنا   ن  با  ارؤ 

 القرار  ات اذ ت   الوييييييروة  ا  ارية   القيا مة  ال نية  القدرا  تيه تتواتر بأن  ذل  :التوجيه على القدرة -9
  نن الهمل  بوييييير المتهاقة ال نية المتطابا   اسييييتيها  المدى البهيد  الت طيط االسييييتراتيم  التوجيه وال
 .الواقحة الموتقباية  الرؤية قا را مكون 

 . تسمسما المالية  التقارير البياتا  قراسؤ وال ذل  بأن مكون قا رًا  :المالية المعرفة -10
 . ا تناصاته مسامه ممارسة وع مهوقه صح  ماتك لدمه مكون  بأال  ذل : الصحية اللياقة -11
 الحييييركة بمنييييالح  االهتمام  الهنامة  الوالس  األماتة النييييدا بمبا   المماي لهضييييوية المرشييييح ياتزم نن -12

 الح نية  مناحته وال  تقدممسا  المواهميع
 وع لاحييركة  ا تنييا  صييا قة  مسنية وىقة بالحييركة المماي وضييو وىقة ت ون  بأن النييدا  يكون  (ن

 التابهة  شركاتسا إحدى ن  الحركة مك وقد ن  ص قة ني تن ي  قبل مالرؤ مهاوما  ني
 ودالة مع التحقق مك المنييالح ت  تهارض وال تنطوي  الت  التهامى  تمنب ت  الوالس يتحقق بينما  ( 

 الحوكمة  الئحة ت  الوار ؤ المنالح بتهارض ال اصة األحكام  مراوا  التهامل
 المالية الووا   تظام الحركا  تظام ت  الوار ؤ  الموا ليا  الواجبا  بأ اس تت ون   االهتمام الهنامة نما ( 

 .الهىقة ذا  األ رى   األتظمة لاحركة األساي  النظام
 المطاوبة لىحتياجا  الترشيييييح ت  األ لوية  منح الهماية   ال برؤ الهام  التأهيل ت  التنوى مراواؤ ينبغ  -13

 .ا  ارؤ مماي لهضوية المناسبة المسارا  نصحا  مع
 ألهايته تقداته حال ت  ا  ارؤ  مماي ت  مدته تسامة قبل مويييييتقيل نن ا  ارؤ مماي وضيييييو وال ممب -14

 المسد ن  الوقت ت نيييص وال قدرته ودم ن  نوماله  ممارسيية وع ومزه ن  إ ارؤ  مماي كهضييو لاهمل
 الحنيييول ت  بال يار الهضيييو تيكون  المنيييالح تهارض حال ت  نما المماي  ت  مسماته أل اس الى ميع

 .استقالته تقدم  ن  سنة كل ممد  الهامة الممهية مع تر يص وال
 ممب تطبيق ني متطابا  تقرها المسا  التحريهية بالمما ة ذا  اال تناث. -15

 :اإلدارة مجلس لعضوية الترشح وإجراءات أحقية :ثالثا

 تويييبة حد   ت   ذل  ا  ارؤ  مماي لهضيييوية نك ر ن  آ ر شييي ص ن  ت ويييه ترشييييح موييياه  ل ل محق -1
 .المال رني ت  ما يته

 ا ل تر ت  الموقك وال  ك ل  )تدا ل( المالية لاوييييييوا  ا ل تر ت  الموقك وال الترشييييييح إوىن تحيييييير يت  -2
 مماي لهضوية الترشح ت  الراغبيع االش اث لدووؤ  ذل  السيمة  تحد ها ن رى   سياة ني   ت لاحركة 
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ا وىن   يقتنر التنويت ت   تاريخ مع األقل وال شسر لمدؤيبقل با  الترشيح م توحًا  نن وال اال ارؤ 
 س .الممهية الهامة وال المرشحيع لهضوية مماي ا  ارؤ ال يع نوانت الحركة ون

 لهضييييوية الترشييييح بحييييأن ا  ارؤ لمماي توصييييياتسا الموقييييحة لامهايير  الترشيييييحا  المكاتآ  لمنة تقدم -3
 .الوياسة ه ه ت   تقاً  المماي

  ذل  الترشيييح ت  رغبته وع االتنيييا  الحيييركة إ ارؤ مماي لهضيييوية ت ويييه ترشييييح يرغب مع وال ممب -4
  األتظمة الويييياسييية ه ه حويييب وايسا المننيييوث  المواويد ؤلامد  تق الحيييركة   ارؤ مقدم إ طار بموجب
  ماهىته  ال اتية سيرته حيل مع الهربية بالاغة تهري ا ا  طار ه ا محمل نن  يمب بسا  المهمول  الاوائح
 الهائاة  بطاقة الو،نية  السوية بطاقة( م ل ال بوتية الولائق بكاتة الحييييييييركة تز يد بماتب الهماية    براته
 الحيييركة تطابسا وىقة ذا  ن رى   لائق  ني المماي لهضيييوية المترشيييحيع الويييهو ييع لغير الوييي ر جوا 

 .)النظامية المتطابا  الستي اس
 تهارض حاال  مع ني وع الهامة  لاممهية لامماي م نيييييح نن المماي لهضيييييوية المرشيييييح وال ممب -5

 :تحمل الت  المنالح
 ت  يرغب الت  الحيييركة لحويييا  تت  الت   الهقو  األومال ت  مباشيييرؤ غير ن  مباشيييرؤ منييياحة  جو  -ن

 .إ ارتسا لمماي الترشح
 .تزا له ال ي النحاه تر ى نحد ت  مناتوتسا ن  الحركة  مناتوة شأته مع ومل ت  اشتراكه - 

 ممكع  الت  المالية الوييييوا  هيمة تحد ها الت  النماذج ن  النموذج تهبمة المماي لهضييييوية المتقدميع وال -6
 .لاسيمة ا ل تر ت  الموقك  ىل مع وايسا الحنول

 اريخت   بياتا يرتق نن المواهمة الحركا  إحدى إ ارؤ مماي وضوية شغل له سبق ال ي المرشح وال ممب -7
 .وضويتسا تولل الت  الحركا  إ ارا  مماليبهد  

 الترشيييح بك طار يرتق نن الحييركة إ ارؤ مع إ ارؤ مماي وضييوية شييغل له سييبق ال ي المرشييح وال ممب -8
 :التالية المهاوما  متضمنا المماي وضوية تيسا تولل   رؤ آ ر وع الحركةمع إ ارؤ  بياتا

 .الد رؤ سنوا  مع سنة كل  ىل تمت الت  المماي اجتماوا  ود  -ن
 .االجتماوا  لممموى حضوره  توبة نصالة  الهضو حضرها الت  االجتماوا  ود  - 
  ىل الامان تا  مع لمنة كل وقدتسا الت  االجتماوا   ود  الهضو  تيسا شارك الت  الدائمة الامان -ج
 .االجتماوا  ممموى إلل حضوره  توبة حضرها  الت  االجتماوا   ود  الد رؤ  سنوا  مع سنة كل

 وضو ن  تن ي ي غير وضو ن  تن ي ي الهضو كان إذا ما ني الترشح  وند الهضوية ص ة توقيح ممب -9
 .موتقل

 شيي نييية وع مم ل نته نم الحيي نييية بنيي تهممب توقيييح ،بيهة الهضييوية. ني إذا كان الهضييو مترشييحًا  -10
 .اوتبارية
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 المسا   تز يد النظامية المتطابا  ألتساس التن ي مة ا  ارؤ مك بالتنوييييييق  الترشييييييحا  المكاتآ  لمنة تقوم -11
 .المطاوبة الولائق بكاتة الم تنة النظامية

 .التراكم  التنويت نساو   ىل مع اال ارؤ مماي نوضاس ا تيار وال التنويت يت  -12
 المتقدم  ا جراسا   المهايير لاوييياسييا   تقا نت وييس  رشييحوا مع وال الهامة الممهية ت  التنييويت مقتنيير -13

 . ذكرها

 

   :والعضو المنتدب الرئيس ونائب اإلدارة مجلس رئيس اختيار آلية :رابعا

 النظام حوييب لامويياهميع الهامة الممهية اجتماى ت  ا  ارؤ مماي نوضيياس باتت ا  اسييمنت اليمامة مويياهمو مقوم
 يمو   نوضائه بيع مع  ذل   تائب لارئيي له رئيوا با تيار المماي مقوم ل  الوياسة  ه ه ت  المضمنة  المهايير

  يكون  ال ممو  الممك بيع مننييب رئيي مماي ا  ارؤ  ني مننييب تن ي ي بالحييركة   منتد نن يت  تهييع وضييو 
 . قت ني ت  ا تياره  إوا ؤ ن  مناصبس  مع وزلس  ت  الحق لامماي

 

   :المراكز أحد وشغور المجلس عضو عضوية انتهاء :خامسا

مة الها الممهية قبل مع اتت ابه تاريخ مع سيييينوا  لىث  ه  له المقررؤ المدؤ باتتساس المماي وضييييوية تنتس  -1
  يمو  إوا ؤ اتت ا  األوضاس ال يع اتتست مدؤ وضويتس .

 لو تص تظام الحييركة  بهضييس  ن  ا  ارؤ مماي نوضيياس جميك وزل  قت كل ت  الها مة الهامة لاممهية ممو  -2
 الهزل  قك إذا بالتهوي  بالمطالبة الحيييركة تماه المهز ل الهضيييو بحق إ ىل   ن  ذل   األسييياي وال غير ذل  

  قت ت  ذل  مكون  نن بحيييييره مهتزل  نن ا  ارؤ مماي  لهضيييييو مناسيييييب. غير  قت ت  ن  مقبول غير لويييييبب
 .نقرار مع االوتزال وال يترتب وما الحركة َبلق موا ال كان  إال مناسب 

 نن وال الحاغر المركز ت  وضواً  -ماقتاً - مهيع نن لامماي كان ا  ارؤ  مماي نوضاس نحد مركز شغر إذا -3
 تاريخ مع ومل نمام  مويييية  ىل الم تنيييية المسا  ب ل  تباغ ان  يمب  ال  امة  ال برؤ تيس  تتواتر ممع مكون 

 .سا ه مدؤ المديد الهضو  يكمل لسا  اجتماى ن ل ت  الها مة الهامة الممهية وال التهييع مهرض  نن التهييع 

الحد األ تل المننوث وايه  وع نوضائه ود  تقص بوبب ا  ارؤ مماي التهقا  الى مة الحر ه تتواتر ل  إذا -4
 التت ا  يومًا  سيييييتيع  ىل لىتهقا  الها مة الهامة الممهية  ووؤ األوضييييياس بقية وال  جب ت  تظام الحيييييركا  

 .األوضاس مع الى م الهد 
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 حضيييور وع األوضييياس مع تغيب مع وضيييوية إتساس -المماي مع توصيييية وال بناس -الهامة لاممهية ممو  -5
 .محر ى و ر   ن  لامماي متتالية اجتماوا  لىلة

 إلل بسا مكتو  تهايه تقدم  بيان الحيييركة  ن اس لوا ماحو ا  لدمه  كاتت ا  ارؤ  مماي وضيييو اسيييتقال إذا -6
 .مماي ا  ارؤ نوضاس وال البيان ه ا ورض  يمب ا  ارؤ  رئيي مماي

 

 

 :)السياسة هذه ونشر وتعدي  مراجعة(ختامية  أحكام :سادسا

 الهامة الممهية قبل مع اوتما ها تاريخ معاوتبارا  الحييركة قبل مع به االلتزام  يت  الوييياسيية ه ه ت  جاس بما مهمل
 مع المنالح  نصحا   الممسور المواهميع لتمكيع ا ل تر ت  الحركة موقك وال الوياسة ه ه  تنحر لامواهميع
  يت   الترشيييحا   المكاتآ  لمنة قبل مع-الحاجة وند –   رية بنيي ة الوييياسيية ه ه مراجهة  يت  وايسا  اال،ىى
 المقترحة التهديى   مراجهة بدراسييييييية مقوم ال ي ا  ارؤ  مماي وال الامنة قبل مع مقترحة تهديى  ني ورض

 .الوتما ها لامواهميع الهمومية لاممهية بسا  يوص 
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البالغات مقدمي وحماية المخالفات عن اإلبالغ سياسة  
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 مقدمة

 حوكميية مييك الئحيية التواتييق " بسييدما بييىغ وييع الم ال ييا   حماميية مقييدم  البىغييا  "سياسيية إوييدا  تيي 
(  تييياريخ 8-16-2017)القيييرار  بموجيييب الماليييية الويييوا  هيمييية ممايييي ميييع النيييا رؤ الحيييركا 

وايييل اقتيييرا   بنييياسً مقيييوم ممايييي ا  ارؤ " بيييأن تنيييت م.  التييي 13/02/2017هيييي المواتيييق 16/05/1438
مييييييع لمنيييييية المراجهيييييية بوقييييييك مييييييا ياييييييزم مييييييع سياسييييييا  ا  إجييييييراسا  يتبهسييييييا نصييييييحا  المنييييييالح تيييييي  تقييييييدم  

 شكا اه  ا  ا بىغ وع الممارسا  الم ال ة".

 الغرض
 يا : الوياسة تيماه مع ه  الغرضيتم ل 
 م ال ة.وال ا بىغ وع ني  نصحا  المنالححل  .1
 ي م ال ة.تقدم   سياة سرية بغرض ا بىغ وع ن .2
 الم ال ا .حمامة األترا  المباغيع بحوع تية وع  .3
 االرتقاس بموتوى التواصل  الح اتية. .4
بترتيييييييب تقييييييدم  تن ييييييي  مييييييوا  الئحيييييية حوكميييييية الحييييييركا  النييييييا رؤ وييييييع هيميييييية سييييييوا المييييييال المتهاقيييييية  .5

 الماحو ا    االبىغ وع الممارسا  الم ال ة.
 

 الهدف
ل بييييىغ وييييع الم ال ييييا   قييييمان  الحييييركةإلييييل إتاحيييية ال رصيييية ل ييييل مييييع مهمييييل لنييييالح ه الوياسيييية سييييدم هيييي ت

 ودم تهرقه لىتتقام ن  ا ي اس تتيمة ل ل .

لحيييييركة الطبيهييييي .  متيييييل كيييييان إن االحيييييداث ال اتويييييية النيييييغيرؤ مميييييب التهاميييييل مهسيييييا ميييييع  يييييىل هيكيييييل إ ارؤ ا
ذلييييي  ممكنيييييًا مميييييب وايييييل الميييييو  يع التواصيييييل ميييييك ميييييديره  المباشييييير ا اًل لمناقحييييية م يييييا تس   قاقسييييي  حيييييول ني 

 سوس ممارسة.
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غيرهيييييا ميييييع قيييييرارا  التحيييييغياية ن   ال ُييييييرا  ميييييع هييييي ه الوياسييييية التحيييييكي  تييييي  القيييييرارا  الماليييييية ن  التماريييييية ن 
بغييييي  اسيييييت دامسا بغيييييرض النظييييير بيييييألر رجهييييي  تييييي  ني نميييييور  قهيييييت األوميييييال التييييي  تت ييييي ها الحيييييركة   ال ين

بال هييييييل تيييييي  إ،ييييييار إجييييييراسا  ن ييييييرى  كمييييييا ال ينبغيييييي  اسييييييت دامسا كيييييي ل   لييييييارؤ ني نمييييييور قييييييد تنيييييينل تيييييي  
 المهتا  تحت بند اتسام الحركة ساوكيًا ا  اتضبا،يًا.

 

 الضمانات
ه ن  مننيييييييبه ن  مكاتتيييييييه ل طييييييير تقيييييييدان   ي تيييييييل يييييييي اس ا  ويييييييدم تهيييييييرض مقيييييييدم اليييييييبىغ  الوياسيييييييةضيييييييمع ت

 تييييق هيييي ه   ألي شييييكل مييييع نشييييكال الهقييييا  تتيميييية قيامييييه بييييا بىغ وييييع نميييية م ال يييية الحييييركةاالجتماوييييية تيييي  
شييييريطة نن يييييت  ا بييييىغ وييييع الم ال يييية بحوييييع تييييية  نن تتييييوتر لييييدى مقييييدم الييييبىغ مهطيييييا  اشييييتباه  الوياسيييية 

 صا قة  مهقولة   ال يس  إذا اتضح بهد ذل  بأته م طئ.

ضيييييمع ويييييدم ال حيييييل ويييييع هويييييية مقيييييدم تجيييييل حمامييييية المنييييياحة الح نيييييية لامبايييييغ تيييييكن هييييي ه الوياسييييية ميييييع ن
ممكيييييع اللمسيييييد االيييييبىغ ونيييييد ويييييدم رغبتيييييه تييييي  ذلييييي   ميييييال  يييييينص القييييياتون وايييييل  يييييىم ذلييييي .  سييييييت  بييييي ل 

لامحاتظييييية وايييييل كتميييييان  سيييييرية هويييييية مقيييييدم اليييييبىغ ويييييع ني م ال ييييية.  ل يييييع تييييي  حييييياال  مهينييييية  يتوجيييييب 
بييييىغ نن يييييت  ال حييييل وييييع هوييييية مقييييدم الييييبىغ   منسييييا واييييل سييييبيل الم ييييال قيييير رؤ كحييييل لاتهامييييل مييييك ني 

 السوية نمام ني محكمة م تنة.

كيييي ل  يتوجييييب واييييل مقييييدم الييييبىغ المحاتظيييية واييييل سييييرية الييييبىغ المقييييدم مييييع قباييييه  وييييدم كحيييي ه ألي مو ييييل 
 ن  ش ص آ ر.  يتوجب وايه نمضا ودم إجراس نمة تحقيقا  بن وه حول البىغ. 

 التطبيق طاقن
واييييل جميييييك نصييييحا  المنييييالح بمييييع تيييييس  مييييو    الحييييركة الييييدائميع   اليييي يع مهماييييون هيييي ه الوياسيييية تطبييييق 

بهقيييييو    اي موتحييييياريع ن  اشييييي اث يتنيييييرتون باسييييي  الحيييييركة  ن  تيابييييية ويييييع الحيييييركة بنيييييرم النظييييير ويييييع 
 مناصبس  ت  الحركة  بد ن ني است ناس.

ميييييييور يع ن  شيييييييركاس ا  ميييييييع الممسيييييييور التباييييييييغ ويييييييع ني   يمكيييييييع ألي تييييييير  ا  مممووييييييية ميييييييع االتيييييييرا  سيييييييواس
 م ا،ر ا  م ال ا .

 



 
 

 
111 / 114 

 الئحة حوكمة شركة اسمنت اليمامة

 

 تعريفات واصطالحات
 الم ال ة. وع يباغ ال ي الح ص المبِاغ: هو .1
الميييييييو  يع: الهيييييييامايع بموجيييييييب وقيييييييو  وميييييييل ليييييييدى الحيييييييركة  يحيييييييمل ذلييييييي  الميييييييو  يع بممييييييييك  رجييييييياتس   .2

 .الو ي ية
 ومالسا.نصحا  المنالح: جميك مع لس  وىقة بالحركة  بأ .3
 ال وا : إساسؤ است دام الواطة. .4
وميييييييل متهميييييييد  يتضيييييييمع اسيييييييتهمال ال يييييييداى لحييييييييا ؤ شيييييييكل ميييييييع نشيييييييكال المن هييييييية الماليييييييية ن   االحتييييييييال: .5

 .مما يا ي إلل إلحاا  وارؤ مالية ن  مهنوية مننب مع  ميزؤ والالحنول 
ا  ممارسييييييييا  غييييييييير تظامييييييييية ا  غييييييييير ا ىقييييييييية ا  غييييييييير ذليييييييي  مييييييييع   ييييييييا،ئاي تنييييييييرم الم ال يييييييية:  .6

 تحيييييمل الم ال يييييا  التييييي  يتوجيييييب ا بيييييىغ ونسيييييا  وايييييل سيييييبيل  .الويييييارية  التهايميييييا  لألتظميييييةاتتساكيييييا  
 الم ال ال الحنر  ما يا :

 سوس التنرم. الواوك غير القاتوت  )بما ت  ذل  الرشوؤ ن  ال وا ( ن  •
 ل  ا واس الن قا  ال اذبة  إساسؤ است دام األشياس القيمة(.سوس التنرم المال  )بما ت  ذ •
 الحييييييركةوييييييدم ا تنييييييا  وييييييع حيييييياال  تهييييييارض المنييييييالح )م ييييييل اسييييييت دام شيييييي ص مننييييييبه تيييييي   •

 (.الحركةلتهزيز منالحه ال اصة ن  منالح اآل ريع توا مناحة 
 االحتيال )بما ت  ذل  إقاوة  إ  اس ن  إتىم الولائق الرسمية(. •
 ئية المرت بة  ن  الت  يت  ارت ابسا  ن  الت  محتمل ارت ابسا نما كان تووسا.المرائ  المنا •
 ودم االلتزام بالوياسا   نتظمة  قواود الرقابة الدا اية ن  تطبيقسا بنورؤ غير صحيحة. •
الحنيييييول وايييييل منييييياتك ن  مكاتيييييآ  غيييييير مويييييتحقة ميييييع جسييييية  ارجيييييية لمييييينح تاييييي  المسييييية مهاماييييية  •

 ت ضياية غير مبررؤ.
 وع مهاوما  سرية بطريقة غير قاتوتية. ا تنا  •
 التىوب بالبياتا  المحاسبية. •
 تسديد صحة المو  يع  سىمتس . •
  الواوك غير األ ىق .  اتتساك قواود الواوك المسن  •
 .لتحقيق مناتك  اصةسوس است دام النىحيا   •
 محاباؤ األقار    المحووبية. •
 اال واسا  ال اذبة  االغ ال   التآمر. •
 ل ت  است دام الواطة.التهو •
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 ماامرؤ النمت  التوتر تيما يتهاق بأي مع الموائل الم كورؤ نوىه. •
 .الحركة  ا ل الم ال ة وع التبايغ ت  المتبهة الهماية ا بىغ: هو .7
 ل بىغ وع الم ال ة. ه ه الوياسة سياة االتنال: ه  الوسياة المحد ؤ ت   .8
ا تنييييييا  ا  إ سييييييار ني مهاومييييييا  قييييييد ت بييييييت القيييييييام ا تنييييييا : ني بييييييىغ يييييييت  بحوييييييع تييييييية مييييييع شييييييأته  .9

 بنحاه م الل.
 تريق التحقيق: هو ال ريق ال ي مقوم بالتحقيق ت  البىغ. .10

 

 الصالحيات والمسئوليات
 جد ه ه الوياسة  اوتما ها.مماي اال ارؤ هو المومول وع التأكد مع توا .1
النيييييييىحيا  لانظييييييير تييييييي  البىغيييييييا  لمنيييييية المراجهييييييية: هييييييي  لمنييييييية منب قييييييية ميييييييع ممايييييييي ا  ارؤ  ليييييييديسا  .2

 المقدمة   التحقيق تيسا  ات اذ ا جراسا  المناسبة ت  حال لبو  البىغا  لديسا.
 مدير المراجهة: هو الموا ل وع استقبال البىغا    رتهسا الل لمنة المرجهة. .3
 اال،يييييييىى غيييييييير   الحيييييييركة مبيييييييات اليييييييد ول غيييييييير المحييييييير ه لممييييييييك ترييييييييق التحقييييييييق: لدمييييييية صيييييييىحية  .4

تحييييييص  توييييييخ ن  ا اليييييية كييييييل ن  جييييييزس مييييييع محتويييييييا  الما ييييييا   المكاتييييييب   لمحيييييير ه واييييييل سييييييمىتسا ا
يمكيييييع نن مويييييت دم ن  ممتاييييي  الوصيييييامة وايييييل     تييييير  نيميييييع  مواتقيييييةن   مويييييبقة ال زاتيييييا    ن مهرتييييية 

بوجيييييو ه  ن   ذليييي نن ييييييت   واييييل تحقيقيييياتس مميييييال  تيييي مييييع هيييي ه البنيييييو  ن  التوييييسيى  ونييييدما ت يييييون  ني
 المباشر لس .  جو  الرئيي

جمييييييييييك نصيييييييييحا  المنيييييييييالح  الميييييييييو  يع الييييييييي يع ليييييييييديس  صيييييييييىحية اال،يييييييييىى وايييييييييل البىغيييييييييا   /ن   .5
األشييييي اث  غيييييير شييييي ص ني ميييييك مناقحيييييتسان   التحقييييييق تتيييييائج ويييييع التحقيقيييييا  ال محيييييق لسييييي  ال حيييييل

 متسمييييييع نشييييي اث سيييييمهةاليييييل  ا سييييياسؤ تمنيييييبميييييع نجيييييل النتيييييائج  مهرتييييية هييييي ه  تييييي الييييي يع لسييييي  الحيييييق 
 .   ك ل  مع نجل حمامة الحركة مع المومولية المدتية المحتماةإليس مما توب  براستس   سر 

 محت ظ مدير المراجهة بمميك الومى   الولائق المتهاقة بالبىغا . .6
 

 والعمليات األنشطة
 المباغ .1
 مقوم المباغ بتقدم  بىغه مك تقدم  مهاومة مولقة الل الهنوان الموقح ن تاه. .1
 تقدم  البىغ نبكر  كاما كان مع االسسل ات اذ االجراس المناسب.كاما نمكع  .2
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مميييييب وايييييل المبايييييغ ان مكيييييون قيييييا رًا وايييييل البيييييا  حويييييع النيييييية  وايييييل اليييييرغ  بأتيييييه ال مطايييييب منيييييه البيييييا   .3
 صحة البىغ.

 ال ممب نن يتنرم المباغون مع تاقاس نت وس  ت  إجراس ني تحقيق. .4
المباييييييغ المراسييييييى  المولقيييييية المتبا ليييييية بينييييييه  بيييييييع ال مميييييب تحييييييت ني  ييييييرم مييييييع الظيييييير م نن محييييييارك  .5

 المراجهة الدا اية مك الغير   ودم االلتزام ب ل  سوم يا ي الل اجراس تأ يب  قد المو ل.

 مدير المراجعة
 مقوم باستقبال البىغا  مع المباغ. .1
  التييييي  مقيييييوم بيييييا،ىى لمنييييية المراجهييييية وايييييل جمييييييك البىغيييييا   ا جيييييراسا  المت ييييي ؤ   متابهييييية البىغيييييا .2

 ت  ات اذ قرار بحأتسا.

  لجنة المراجعة
 الحييييكل اليييي ي   كجراس مراجهيييية ن لييييية لتحديييييد مييييا إذا كييييان يتوجييييب إجييييراس تحقيييييقبيييي تقييييوم لمنيييية المراجهيييية .1

 .ممب نن يت  ه.  يمكع حل به  البىغا  بد ن الحاجة  جراس تحقيق
 . لة  مناسبةتاتزم لمنة المراجهة بالتهامل مك ا بىغ وع ني م ال ة بطريقة وا .2
إذا تبيييييييع نن الييييييبىغ غييييييير مبييييييرر  تاييييييع يييييييت  إجييييييراس ني تحقيييييييق إقييييييات .  يكييييييون هيييييي ا القييييييرار تسائيييييييا  .3

  غير قابل  وا ؤ النظر مال  يت  تقدم  إلباتا  إقاتية ب نوث البىغ.
 .تحقيق ت  البىغتحكيل تريق لاإذا تبيع نن البىغ موتند الل مهطيا  مهقولة  مبررؤ  يت   .4
 نة ان توتهيع بأي جسة  ارجية مت ننة لاقيام بأومال التحقيق.ممو  لام .5
 ممو  لامنة نن توتهيع بأي مو ل ا  جسة  ا ل الحركة. .6
 تقوم الامنة بكحالة البىغ الل المسا  الم تنة إذا رن  ذل . .7
تاتييييزم لمنيييية المراجهيييية بك طييييار المباييييغ ويييينس  باال ويييياسا  المزووميييية تيييي  بداميييية التحقيييييق الرسييييم   مييييك  .8

 اتاحة ال رصة  بداس آرائس    جسا  تظره   ىل التحقيق.
ميييييا لييييي  ت يييييع  سييييييتا  لامبايييييغ وييييينس  ترصييييية الييييير  وايييييل النتيييييائج الموهريييييية اليييييوار ؤ تييييي  تقريييييير التحقييييييق .9

 .هناك نسبا  قسرية تمنك قيام ذل 
 لع يت  تأييد اال واس بارت ا  تهل  ا،ئ ما ل  مكع هناك  ليل  جيه يايد ذل . .10
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دم الييييبىغ بمهطيييييا  وييييع ني تحقيييييق يييييت  إجييييراؤه.  مييييك ذليييي   ال ممييييو  إوييييىم مقييييدم تز يييييد مقييييممكييييع  .11
بالتزامييييييا  الوييييييرية  الحييييييركة ييييييىل إالييييييبىغ بييييييأي إجييييييراسا  تأ يبييييييية ن  غيرهييييييا ممييييييا قييييييد يترتييييييب وايسييييييا 

 تماه ش ص آ ر.
الهمييييل  يييييت  تحديييييد ا جييييراسا  التأ يبييييية المترتبيييية واييييل الم ال يييية  تقييييًا لوياسيييية المييييوار  البحييييرية   تظييييام .12

 الواري.
 ترتك لمنة المراجهة توصياتسا الل مماي ا  ارؤ لىوتما . .13

  سائل تقدم  البىغ .2
 يت  تقدم  البىغا  الل ونوان البريد االل تر ت  التال :

Comm.audit.yam@gmail.com 
 
 

 احكام النشر والتعدي 
 مع مماي ا  ارؤ.لوياسة ه ه ايت  اوتما   .1
 اوتبارًا مع تاريخ اوتما ها.س ه الوياسة تاتزم الحركة ب .2
 بيع المو  يع   وال الموقك االل تر ت  لاحركة.ه ه الوياسة يت  تحر  .3
 أي وقت وعند الحاجة الى ذلك. ت ه ه الوياسة يت  مراجهة محتوى  .4
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