








 ۱۲٤ من ٥ صفحة 
 

 

 المصطلحات الواردة بالدلیل
 :ببعض العبارات المستخدمة في ھذه الالئحةفیما یلي التعریفات الخاصة 

 م العبــــــارة الوصف 
أسلوب تصویت الختیار أعضاء مجلس اإلدارة یمنح كل مساھم قدرة تصویتیة بعدد 
األسھم التي یملكھا، بحیث یحق لھ التصویت بھا لمرشح واحد أو تقسیمھا بین من 

األصوات، ویزید ھذا األسلوب من یختارھم من المرشحین دون وجود أي تكرار لھذه 
فرص حصول مساھمي األقلیة على تمثیل لھم في مجلس اإلدارة عن طریق األصوات 

 التراكمیة لمرشح واحد.

 ۱ التصویت التراكمي 

الشخص الذي یسیطر على شخص آخر أو یسیطر علیھ ذلك الشخص اآلخر أو یشترك 
أي مما سبق تكون السیطرة معھ في كونھ مسیطرا على من قبل شخص ثالث، وفي 

 بشكل مباشر أو غیر مباشر.

 ۲ التابع 

یتعلق بكبار التنفیذیین أو عضو مجلس اإلدارة أو مساھم فرد یمتلك نسبة كبیرة من 
 األسھم، أي من اآلتي بیانھم:

الزوج والزوجة أو األوالد القصر (یشار إلیھم مجتمعین  .أ
 بـ"عائلة الفرد")

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

 غیر مباشر بما یتیح لھم القدرة على:   مباشر أوبشكل 

 %۳۰و تزید على التصویت أو السیطرة على أصوات بنسبة تساوي أ •
 في الجمعیة العمومیة فیما یتعلق بكل أو معظم الوسائل

أو تعیین أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة المالكین لغالبیة حقوق  •
التصویت في اجتماعات مجلس اإلدارة فیما یتعلق بكل أو معظم 

 المسائل.
 یقصد بـ"شخص ذي عالقة" فیما یتعلق بشركة تملك نسبة كبیرة من األسھم: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شخص ذو عالقة
 

۳ 



 ۱۲٤ من ٦ صفحة 
 

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

 زمیلة لھا تملكھا الشركة األم نفسھا 
أي شركة یكون أعضاء مجلس إدارتھا معتادین على   .ب

التصرف وفقا لتوجیھات أو تعلیمات الشركة التي تملك نسبة 
 كبیرة من األسھم. 

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

مصلحة في رأسمالھا سواء بشكل مباشر أو  مجتمعتین، أي
 غیر مباشر بما یتیح لھم القدرة على:  

 %۳۰التصویت أو السیطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزید على  •
 في الجمعیة العمومیة فیما یتعلق بكل أو معظم الوسائل

تعیین أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة المالكین لغالبیة حقوق  أو •
التصویت في اجتماعات مجلس اإلدارة فیما یتعلق بكل أو معظم 

 المسائل.
جمیع حقوق التصویت المرتبطة بأسھم شركة ویمكن ممارستھا من خالل الجمعیة 

 العمومیة
 ٤ حقوق التصویت 

 ٥ الشخص المرخص لھ بممارسة أعمال األوراق المالیةشخص مرخص لھ من الھیئة 

 ٦ المجلس  مجلس إدارة شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 ۷ لجان مجلس اإلدارة اللجان التي یتم تعیینھا من قبل مجلس إدارة الشركة.

لجنة، أو لجنة فرعیھ، او موظف،  النص، أيھیئة السوق المالیة شاملة حیثما یسمح 
 أو وكیل یمكن ان یتم تفویضھ للقیام بأي وظیفة من وظائف الھیئة.

  الھیئة
 

۸ 

ھـ ۲۸/۱/۱٤۳۷بتاریخ  ۳بالمرسوم الملكي رقم م/الصادر الشركات السعودي  نظام
 وتعدیالتھ.، م۲۰۱٥ لعام

نظام الشركات 
 السعودي

۹ 

 ۱۰ الرئیس  رئیس مجلس إدارة شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة 

شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ویمكن التعبیر عنھا بأى من المصلحات التالیة 
 ("الیمامة"، "الشركة")

 ۱۱ الشركة

  تابعة شركة شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة تسیطرعلیھا أخرى شركة أي

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

 أكثر منأو  %۳۰ أو أكثر من حقوق التصویت في شركة. (ب) حق تعیین ۳۰%
 وتفسر كلمة "المسیطر" وفقا لذلك.    اإلداري؛أعضاء الجھاز 

 ۱۲ طرة السی

 ۱۳ مساھم كبیر  أو أكثر من أسھم المصدر %٥شخص یملك 
المساھمین الذین یمثلون فئة غیر مسیطرة على الشركة بحیث ال یستطیعون التأثیر 

 علیھا.   
 ۱٤ مساھمو األقلیة 

تتألف الجمعیة العمومیة من كافة المساھمین الذین یمتلكون حصص في الشركة. یتولى 
 المساھمون ممارسة حقوقھم في اجتماع الجمعیة العمومیة.  

المساھمین في الجمعیة 
 العمومیة

۱٥ 

كل شخص لھ مصلحة مع الشركة مثل: المساھمین، العاملین، الدائنین، العمالء، 
 الموردین، المجتمع. 

 ۱٦ أصحاب المصالح

الحصة في أي شركة (أینما یتم دمجھا) أو الحصة في أي ھیئة غیر مدرجة بسجل 
الشركات، ویشمل تعریف " الحصة" كل سند مالي یتمتع بمواصفات األسھم بما في 

 ذلك الصكوك.

 ۱۷ حصص  ال



 ۱۲٤ من ۷ صفحة 
 

 م العبــــــارة الوصف 
بالنسبة للشركة المساھمة یشمل أعضاء مجلس اإلدارة وبالنسبة ألي شركة أخرى 
یشمل أي مدیر أو مسؤول كبیر أخر من مھامھ وضع وتنفیذ القرارات اإلستراتیجیة 

 للشركة.

 ۱۸  عضو مجلس اإلدارة 

یشمل عضو مجلس إدارة شركة، أو مدیر الشركة أو الشریك  فیما یتعلق بالشخص،
أو عقد خدمات ویتم  أو أي فرد اخر یعمل بموجب عقد عمل، في شركة تضامن،

  وضع خدماتھ في تصرف أو تحت سیطرة ذلك الشخص.

 ۱۹ موظف

 ۲۰ تداول  النظام اآللي لتداول األسھم السعودیة
مجموعة من األفراد الذین یتخذون القرارات اإلستراتیجیة للشخص, ویعتبر مجلس 

  إدارة الشركة المساھمة الجھاز اإلداري لھا.
 ۲۱ الجھاز اإلداري

عضو مجلس اإلدارة الذي یتمتع باالستقاللیة التامة ومما ینافي االستقاللیة على سبیل 
 المثال ال الحصر. 

أو أكثر من أسھم الشركة  %٥أن یكون مالكا لما نسبتھ  .أ
 أو أي شركة من مجموعتھا.

أن یكون ممثال لشخص ذي صفة اعتباریة یملك ما نسبتھ  .ب
ة من أو أكثر من أسھم الشركة أو أي شرك %٥

 مجموعتھا.
أن یكون من كبار التنفیذیین خالل العامین الماضیین في  .ج

 الشركة أو في أي شركة من مجموعتھا.
أن تكون لھ صلة القرابة من الدرجة األولى مع أي من  .د

أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في أي شركة من 
 مجموعتھا.

أن تكون لھ صلة القرابة من الدرجة األولى مع أي من  .ه
كبار التنفیذیین في الشركة أو في أي شركة من 

 مجموعتھا.
أن یكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن  .و

 مجموعة الشركة المرشح لعضویة مجلس إدارتھا.
أن یكون موظفا خالل العامین الماضیین لدى أي من  .ز

األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتھا 
الموردین، أو أن یكون مالكا كالمحاسبین القانونیین وكبار 

لحصص السیطرة لدى أي من تلك األطراف خالل 
 العامین الماضیین

 العضو المستقل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

۲۲ 

 ۲۳ الُمصدر  الشخص الذي یصدر أوراقا مالیة أو یعتزم إصدارھا 
 -المستثمرین ھم األشخاص القضائیین والذي یتولون التصرف نیابة عن اآلخرین 

سبیل المثال یجب على صنادیق االستثمار اإلفصاح في تقاریرھا السنویة عن على 
سیاسات التصویت الخاصة بھا والتصویت الفعلي وكذلك سبل التعامل مع أي تضارب 
مادي في المصالح التي قد تؤثر على ممارسة الحقوق األساسیة في ما یتعلق 

 باستثماراتھم.

 ۲٤ األشخاص القضائیة 

 الئحة االندماج واالستحواذ:یقصد بھا في 
األوراق المالیة للشركة المعروض علیھا التي تم تقدیم العرض  .أ

 بشأنھا أو التي تتمتع بحقوق التصویت.
 أسھم رأس المال للشركة المعروض علیھا والعارض. .ب

األوراق المالیة ذات 
 العالقة

۲٥ 



 ۱۲٤ من ۸ صفحة 
 

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

 كثمن للعرض. بالحقوق نفسھا ألي أوراق مالیة سیتم إصدارھا
األوراق المالیة للشركة المعروض علیھا والعارض التي تتمتع  .د

بحقوق اكتتاب أو تحویل ألي من األوراق المالیة المذكورة 
 أعاله.    

 
عملیة إدراج األوراق المالیة في السوق، أو حیث یسمح سیاق النص بذلك، تقدیم طلب 

 اإلدراج. التسجیل وقبول
 ۲٦ اإلدراج

عضو مجلس اإلدارة الذي ال یكون متفرغا إلدارة الشركة أو ال یتقاضى راتب شھریا 
 أو سنویا منھا. 

 ۲۷ العضو غیر التنفیذي 

 ۲۸ الشخص  أو اعتباري تقر لھ أنظمة المملكة بھذه الصفة. أي شخص طبیعي،
 ۲۹ یوم الھیئة.یوم عمل في المملكة طبقاً ألیام العمل الرسمیة في 

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

 القرابة صلة أو األقارب
 

۳۰ 

 ۳۱ أقرباء الدرجة األولى األب واألم والزوج والزوجة واألوالد.
 باألداء، السنویة المرتبطة أو الدوریة والمكافآت حكمھا، في وما والبدالت المبالغ

 .أخرى عینیة مزایا وأیة األجل، طویلة أو قصیرة التحفیزیة والخطط
 ۳۲ المكافآت

 ۳۳ المعرفة المالیة یقصد بالمعرفة المالیة القدرة على قراءة القوائم المالیة واستیعابھا.
 نسبة یمتلك مساھم أي أو التنقیذیین كبار أو إدارة، مجلس عضو أو المنتدب، العضو
 عالقة ذي شخص أي أو مدرجة، المالیة أوراقھا تكون شركة في األسھم من كبیرة

 .التعریف ھذا علیھ ینطبق بشخص

 ۳٤ صلة ذو شخص

ھـ ۲/٦/۱٤۲٤ وتاریخ ۳۰ /م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المالیة السوق نظامھو 
 وتعدیالتھ.

 ۳٥ المالیة السوق نظام

قواعد التسجیل واإلدراج المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق علیھا من مجلس 
 الھیئة.

 ۳٦ واإلدراج التسجیل دعقوا

 ۳۷ الشركات حوكمة الئحة .المالیة السوق ھیئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة
أو وزاره التجارة  الھیئة تصدرھا أوامر أو إجراءات أو تعلیمات أو قواعد أو لوائح أي

أي من االنظمھ المرتبطة بتلك  أحكام لتطبیقواالستثمار أو السلطة المخولھ قانونیا 
 .الدلیل

 ۳۸ یةیذفالتن اللوائح /اللوائح

 أو لجنة، أي بذلك النص سیاق یسمح حیث وتشمل السعودیة المالیة السوقیقصد بھا 
 في تكلیقھ یتم أن یمكن وكیل أو تابع، شخص أو مسؤول، أو موظف، أو فرعیة، لجنة

 یتم نشاط أي تعني "السوق في" وعبارة السوق، وظائف من بأي بالقیام الحاضر الوقت
 .السوق توفرھا التي ات التجھي بواسطة أو خالل من

 ۳۹ السوق / السوق المالیة

ن المذكوریتعنى في قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة األشخاص غیر 
 أدناه:

 تابعي المصدر. .۱
 المساھمین الكبار في المصدر. .۲
 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین للمصدر. .۳
 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفیذیین لتابعي المصدر. .٤
 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفیذیین لدى المساھمین الكبار في المصدر. .٥
 .) أعاله ٥أو  ٤،۳،۲،۱في (أي أقرباء لألشخاص المشار إلیھم  .٦
أو  ٥, ٤،۳،۲،۱أي شركة یسیطر علیھا أي من األشخاص المشار إلیھم في ( .۷

 ) أعاله. ٦

 ٤۰ الجمھور



 ۱۲٤ من ۹ صفحة 
 

 م العبــــــارة الوصف 
) أو أكثر من %٥األشخاص الذین یعملون باالتفاق معاً ویملكون مجتمعین ( .۸

 فئة األسھم المراد إدراجھا.
 

 التنقیذي والرئیس المنتدب العضو ویشمل شخص أي عملیات یدیر طبیعي شخص أي
 .یعادلھ وما الشركة ورئیس

 ٤۱ تنقیذي رئیس

 الطوعي الترتیب أو التصقیة أو باإلعسار تتعلق إجراءات بأي البدء أو فعلي، إعسار
 آخر مكان أي في أو المملكة في شبیھة إجراءات بأي البدء أو اإلفالس، أنظمة بموجب
 .المملكة خارج

 ٤۲ إعسار

 بشأن تنقیذه یمكن الذي المملكة أنظمة بموجب بھ المعترف الضمان أشكال من شكل أي
 .مالیة ورقة

 ٤۳ رھن

 ٤٤ االستحواذ .السوق في أسھمھا مدرجة شركة في سیطرة حصة على االستحواذ
 .عمیل لحساب تغطیة بھامش صققة بتنقیذ لھ المرخص الشخص خاللھ من یقوم شخص

 
 ٤٥ وسیط سمسار

 لھا تكون أداة كل "سھم" تعریف ویشمل .تأسیسھا مكان كان أینما شركة أي سھم
 .المال رأس خصائص

 ٤٦ سھم

  تقدیم بذلك، النص سیاق یسمح حیث أو الھیئة، لدى المالیة األوراق تسجیل
 .اإلدراج وقبول للتسجیل للھیئة طلب

 ٤۷ التسجیل

الجھاز اإلداري للمنشأة من قبل  -وحده أو مع آخرین –أي شخص طبیعي یكون مكلفاً 
أو من قبل عضو في الجھاز اإلداري للمنشأة بمھام إشراف وإدارة, وتكون مرجعیتھ 

 إلى أي من اآلتي بیانھم:
 ) الرئیس التنفیذي.۳) عضو في الجھاز اإلداري. ۲الجھاز اإلداري مباشرة. ) ۱

 ٤۸ كبار التنفیذیین



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

المقدمة       
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 النسخة الرابعة م ۲۰۱۸اكتوبر   تاریخ اإلصدار:                                                                             



 ۱۲٤ من ۱۱ صفحة 
 

  

") مسئولیة اإلشراف على الشركة") شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ("المجلسیجب أن یتحمل مجلس إدارة ("
إدارة الشركة وشئون األعمال التجاریة، كما یجب أن یتولى اتخاذ جمیع القرارات الرئیسیة المتعلقة بالسیاسة العامة 
للشركة، وعلى ھذا النحو فقد اعتمد المجلس الئحة حوكمة الشركات، جنبا إلى جنب مع النظام األساسي وعقد 

إلدارة  البیئة الحاكمة وأفضل الممارساتالتي توفر د من مواثیق بعض لجان المجلس التأسیس للشركة وباإلضافة لعد
 الشركة.

 الغرض  ۱٫۱

یعتبر ھذا المستند بمثابة دلیل / الئحة الحوكمة لشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة، حیث یقدم مبادئ توجیھیة  ۱٫۱٫۱
 األجل للمساھمین.لممارسة الحوكمة الفعالة في محاولة لتعزیز قیمة طویلة 

وقد تم وضع الئحة الحوكمة على أساس النظام األساسي للشركة / أنظمة ولوائح الشركات والمبادئ التوجیھیة  ۲٫۱٫۱
لإلدارة الرشیدة الخاصة بھیئة السوق المالیة (وقد تم اتخاذ بعض المبادئ التوجیھیة وأفضل الممارسات 

عتبار عند وضع ھذه االئحة لضمان وجود ھیكل حوكمة فعال الدولیة الفعالة فى حوكمة الشركات عند اال
 لشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة وبما یتواكب مع متطلبات ھیئة السوق المالیة).

 الھدف من الحوكمة  ۲٫۱

ائج من خالل؛ أن تفعل ما تقول وإعداد تقریر بالنت وذلكالسلوك األخالقي  معاییر أعلىتتطلع الشركة لتحقیق  ۱٫۲٫۱
 مع تحري الدقة والشفافیة، والحفاظ على االمتثال الكامل لألنظمة والقواعد واللوائح التي تحكم أعمال الشركة. 

یقوم مجلس اإلدارة بالقیادة المركزیة للشركة ووضع أھدافھا وتطویر االستراتیجیات التي توجھ األنشطة  ۲٫۲٫۱
ئمة لتحقیق ھذه األھداف، ویجب علیة أن یتولى تشكیل الخطوط المستقبلیة للشركة وحمایة أصولھا القا

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

ممارسة مھامھ، مع تأدیة أعضائھ واجباتھم  ھذا ویجب على مجلس اإلدارة استخدام المھارة والحرص عند ۳٫۲٫۱
على نحو قائم على الثقة، ویجب أن یكون مجلس اإلدارة مسئوال أمام المساھمین عن أداء الشركة، كما یمكن 

 تقییم أعضائھ وعزلھم من منصبھم من قبل المساھمین. 

 ما ھي الحوكمة؟ ۳٫۱

ع التغیر ھو حقیقة أن الشركات وقیاداتھا تواجھ بشكل من إحدى أكثر االتجاھات نفوذا اآلن في عالم سری ۱٫۳٫۱
متزاید مشكلة االستقالل بین اإلدارة وبین المساھمین فیھا. ونتیجة لھذه المواجھة فقد تم تحدي الدور التقلیدي 
األساسي للعمل بوصفھ "ُمدر للربح"؛ حیث یجب أن یتخطى األداء الجید لألعمال مرحلة كونھ مجرد أداء 

 ز على الربح. مالي یرتك

یمثل ھذا االتجاه تحوال للسلطة من داخل إلى خارج المنظمة، مع إحداث تغیرا في ثقافة وأولویات مجلس  ۲٫۳٫۱
اإلدارة. وكما یتیح ألصحاب المصلحة الخارجیین على نحو أكثر من أي وقت مضى حول طریقة إدارة كبار 

ن خالل أفعالھم وقراراتھم بأنھم جزء من المجتمع التنفیذیین لشركاتھم، الذین أصبحوا مطالبون بإثبات م
 ولیس فقط أداة تنتمي لالقتصاد.

تعتبر حوكمة الشركات نظاما "للضوابط والتوازنات"، تم تصمیمھ لخلق توازن دقیق بین مصالح مختلف  ۳٫۳٫۱
المجتمع أصحاب المصلحة المعنیین في المنظمة (المساھمین واإلدارة والموظفین والعمالء والموردین و

ككل)، وعلى ھذا النحو فإن حوكمة الشركات ال تقتصر على المسائل النظامیة/القانونیة واحترام اللوائح أو 
  إدارة المخاطر، بل یجب انتشارھا في جمیع أنحاء الشركة.

وخلق  ةاستخدام عبارة "الحوكمة" تعني حرفیا تطبیق ھذا المفھوم في أوسع معانیھ نحو توجیھ وإدارة الشرك ٤٫۳٫۱
قیمة للمساھمین وبالنسبة لآلخرین، فقد تعني الحوكمة ببساطة تنفیذ نظم المراقبة لمنع تضارب المصالح 

 وغیرھا من التصرفات غیر الالئقة.



 ۱۲٤ من ۱۲ صفحة 
 

 استخدام الئحة الحوكمة ٤٫۱

 رجوعال یتم للمساھمین ومجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة، بحیث ھذه الالئحة كمرجعیة تعد ۱٫٤٫۱
 لالسترشاد بھ. الدلیل ھذا من العالقة ذي الجزء إلى

 للتطبیق، أوحاجتھ وقابلیتھ مالءمتھ مدى تقییم بھدف وذلك الدلیل، لھذا دوریة مراجعة بعملیة ینبغي القیام ۲٫٤٫۱
 بھا. المحیطة أوالبیئة الشركة في تطرأ قد التي للتغیرات وفقاً  التعدیل إلى

 الشركاتاصدار الئحة حوكمة  ٥٫۱

 فعالیتھا، من والتحقق تطبیقھا بمراقبة ویلتزم الشركات، خاصة بحوكمة الئحةیقوم مجلس االدارة بأصدار  ۱٫٥٫۱
 .الالئحة بھذه الشركة التزام من الحاجة، والتحقق عند وتعدیلھا

 مراقبة تطبیق وفعالیة لالئحة حوكمة الشركات  ٦٫۱

وفعالیة ھذه الالئحة/الدلیل. ویجب أن یتم توجیھ كافة االستفسارات واألمور یراقب الرئیس التنفیذي تطبیق  ۱٫٦٫۱
المتعلقة بھذه الالئحة سواء اللغة المستخدمة / المحتویات أو تنفیذه أو نطاق العمل أو األھداف وغیره إلى 

حدیثھ إلى ت مراقب الدلیل. إن مسؤولیة الحفاظ على الدلیل ومحتویاتھ وتوزیعھ كلیا أو جزئیاً، باإلضافة
  وتنفیذه على نحو صحیح ھي من صالحیات مراقب تطبیق اللالئحة.

وكذا  .الممارسات وأفضل النظامیة للمتطلبات وفقاً  وتحدیثھا الالئحة یلتزم مجلس اإلدارة بمراجعةكما  ۲٫٦٫۱
 الداخلیة واإلجراءات من السیاسات وغیرھا الشركة، قیم تمثل التي المھني السلوك قواعد وتطویر مراجعة

 أفضل الممارسات في ھذا الشأن. مع ویتفق الشركة حاجات یلبي بما

 التقید ومدى حوكمة الشركات قواعد استكمال وإجراءات متطلبات یتضمن سنوي تقریر إعداد على المجلس ۳٫٦٫۱
 بھا.

 الشركات وأفضل حوكمة مجال في بالتطورات الدوام على اإلدارة مجلس أعضاء إطالع یجب الحرص على ٤٫٦٫۱
 الممارسات.

المراجعة اولجنة الترشیحات  كلجنةلمجلس اإلدارة انشاء عدد من اللجان لمساعدتھ وتفویضة في أداء مھامة  ٥٫٦٫۱
 .األخرى والمكأفات وغیرھا من اللجان وإالدارات

 وإدارة المعتمد. لتقییم الداخلیة الرقابة نظام تفعیلھا سبیل ومستقلة، في فعالة وحدات تنشئعلى الشركة ان  ٦٫٦٫۱
 .الخارجیة والمراجعة الداخلیة والتشغیلیة المالیة والمراجعة المخاطر،

في  المقررة االختصاصات في وتفویضھا الشركات، بحوكمة مختصة لجنة تشكیلیجوز لمجلس اإلدارة  ۷٫٦٫۱
 وتزوید الحوكمة، تطبیقات بشأن موضوعات أي متابعة اللجنة ھذه وعلى الالئحة، بھذه البنود المتعلقة

 .إلیھا تتوصل التي والتوصیات بالتقاریر األقل، على سنویاً  اإلدارة، مجلس

 حق اإلطالع على الئحة الحوكمة ۷٫۱

للمساھمین ومجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة أحقیة االطالع على ھذه الالئحة/ الدلیل، كما أنھ  ۱٫۷٫۱
 وثیقة بمثابة ملكیة خاصة للشركة.من المھم أن تظل ھذه ال

 الموافقة على الئحة الحوكمة ۸٫۱

یجب أن یتم الموافقة على محتویات الئحة الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة وذلك قبل وضعھ قید التنفیذ، وأن  ۱٫۸٫۱
یده والموافقة دیتم تفعیل ھذا المستند والمستجدات الخاصة بھ من قبل مراقب الدلیل بدءاً من التاریخ الذي تم تح

 علیھ.

 



 ۱۲٤ من ۱۳ صفحة 
 

 تنفیذ الئحة الحوكمة ۹٫۱

یتولى مراقب الدلیل مسؤولیة التأكد من تنفیذ وااللتزام بالئحة / دلیل الحوكمة، ویمكن لمراقب الدلیل تفویض  ۱٫۹٫۱
مسؤولیة تنفیذ الئحة / دلیل الحوكمة وفقاً لما ھو وارد بھذا االئحة إلى شخص مختص في التعامل مع دلیل 

 الحوكمة. إدارة

 تحدیث الئحة الحوكمة ۱۰٫۱

 لیل إلىالدتھدف ھذا الالئحة / الدلیل إلى أن تكون بمثابة وثیقة حیة. إنھ من المتوقع أن تتطلب الالئحة /  ۱٫۱۰٫۱
 إجراء تعدیالت وإضافات إلیھ عند الضرورة.

یل. كما یجب أن یتم تضمین یجب أن ُیحسن التصرف في حالة مواجھة قضیة لم یتم تناولھا في ھذا الدل ۲٫۱۰٫۱
 كیفیة معالجة الحالة في دلیل إدارة الحوكمة.

 یجب أن تتم كافة التعدیالت والتحدیثات على ھذا الدلیل وفقاً إلجراءات التحدیث الواردة في ھذا الجزء. ۳٫۱۰٫۱

 الحوكمة الئحةنطاق  ۱۱٫۱

یقدم ھذا المستند إطارا إلدارة الشركة بشكل فعال في محاولة لتعزیز قیمة طویلة األجل للمساھمین. یتناول  ۱٫۱۱٫۱
 والمبادئ الرئیسیة وقد تم تقسیمھ إلى األقسام التالیة: بالحوكمةاإلطار عدة قضایا تتعلق 

توجیھیة مناقشة غرض ومسئولیات تتناول المبادئ ال – المساھمین والمبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة .أ
 األرباح. وتوزیعوحقوق المساھمین  وھیكل وعملیات الجمعیة العمومیة للمساھمین

تتناول المبادئ التوجیھیة مناقشة عدة قضایا تتعلق بالحوكمة والمبادئ  – المبادئ التوجیھیة لمجلس اإلدارة .ب
 اإلدارة.إلدارة ومسئولیاتھ وھیكل مجلس الرئیسیة بما في ذلك مسئولیات المجلس ومؤھالت عضو مجلس ا

وضوابط اختیار  إجراءاتو اإلدارة، مجلس ھیكل تتناول  – اختیار وتألیف رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة .ج
 توجیھ أداء المجلس كیفیةتعاقب اإلدارة مع  سیاساتاإلدارة ووالمجلس  أعضاء واستقالھ وعزلأعضاء المجلس 

 والعالقات مع المساھمین. واإلدارة
واجتماعات المجلس  المجلستتناول العملیات التشغیلیة الخاصة ب – التشغیلیةعملیات مجلس اإلدارة  .د

 .المجلس التنفیذیة توجیھ وتقییم ولالدارةالرئیسیة للمجلس  واالداور
 ملعأعضاء اللجان وكیفیة  اختیارتشكیل و فىالعامة  المباددئتتناول  – - مجلس اإلدارة مكافآتو لجان .ه

ان مجلس اإلدارة واللج العضاء والمكافاتوكذا كیفیة وضوابط تقدیم التعویضات  ومسؤلیاتھا،لجان المجلس 
 .لھواللجان التابعة وكبار التنفیذیین بالشركة 

جزء ال یتجزأ من الئحة حوكمة  تعتیر ومستنداتوثائق  ضمنویت -مالحق دلیل / الئحة حوكمة الشركات  .و
الشركات لشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة، وتسري على تلك الوثائق جمیع االحكام الخاصة باإلصدار والتعدیل 

 .الواردة بدلیل / الئحة حوكمة الشركات للشركة
 المواثیق الصادرة عن الشركة  - أوال

یناقش السیاسات التي تتصل بالمعاییر القانونیة  -الوظیفي واخالقیات العمل المسؤول یثاق السلوك م .۱
واألخالقیة في السلوك والتي من المتوقع أن یمتثل لھا أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین 

 والموظفین في شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة أثناء تأدیة مھامھم ومسئولیاتھم بالنیابة عن الشركة. 
یناقش غرض ومسئولیات وھیكل والعملیات التشغیلیة للجنة المراجعة  - میثاق لجنة المراجعة (^) .۲

 بمجلس اإلدارة. 
یناقش غرض ومسئولیات وھیكل والعملیات التشغیلیة للجنة  - میثاق لجنة الترشیحات والمكافآت (^) .۳

 الترشیح والمكافآت بمجلس اإلدارة.
یة والعملیات التشغیلیة للجنة التنفیذ یناقش غرض ومسئولیات وھیكل -میثاق اللجنة التنفیذیة (*)  .٤

 بمجلس اإلدارة لتسھیل العملیات التشغیلیة للشركة.
 الصادرة عن الشركة السیاسات - ثانیا

یناقش ھذا القسم متطلبات اإلفصاح التي یجب على الشركة أدائھا وفقا للقواعد  - اإلفصاح سیاسات .۱
 الساریة والقوانین واللوائح. 

یناقش ھذا القسم المسائل المتعلقة بتضارب المصالح بین أعضاء مجلس  - المصالحتضارب  سیاسات .۲
 اإلدارة فضال عن عملیة التداول من الداخل.

 



 ۱۲٤ من ۱٤ صفحة 
 

من وقت آلخر عن طریق التصویت اإلیجابي  السیاسات منأخر عدد بإصدار المجلس یقومومن المتوقع ان 
 ألغلبیة المجلس، كلما دعت الحاجة الى ذلك.

 إلزامیة حسب ھیئة السوق المالیة(^) لجان 

 (*) لجان مقترحة حسب الممارسات الرائدة

 تكرار ومعدل مراجعة لالئحة الحوكمة ۱۲٫۱

 في تطرأ قد یجب أن یتم مراجعة واعتماد الئحة الحوكمة على فترات منتظمة لتعكس التغییرات التي ۱٫۱۲٫۱
 .بھا المحیطة أوالبیئة الشركة

   تالي معدل تكرار المراجعة ومسؤولیة أداء المراجعة ومسؤولیة اتخاذ الموافقة:یتناول الجدول ال ۲٫۱۲٫۱

 المراجعة معدل تكرار المراجعة مسؤولیة المراجعة مسؤولیة الموافقة

 دلیل / الئحة حوكمة شھر ۱۲كل  الرئیس التنفیذي مجلس اإلدارة

 إجراءات التحدیث ۱۳٫۱

الحوكمة كنتیجة أوسبب أو مجموعة من األسباب التالیة التي لھا تأثیر مباشر یتم عمل التعدیالت بالئحة  ۱٫۱۳٫۱
 على أعمال الشركة:

 التغیرات في القوانین السعودیة .أ
 التغیرات في لوائح ھیئة سوق المال .ب
 التغیرات في عقد تأسیس الشركة .ج
 التغیرات في ھیكل مجلس اإلدارة .د
 التوافق مع أفضل الممارسات النفاذ الحوكمة .ه

یتم طلب تحدیث الدلیل (اإلضافة / اإللغاء / التعدیل) فقط من قبل مستخدم الدلیل أو من قبل مراقب الدلیل.  ۲٫۱۳٫۱
 یجب أیضا أن یلقي طلب التغییر / التحدیث الضوء على أثر التغییرات المقترحة.

یرات مؤقتة أو أن تلك التغیسوف یتم تحدیث ھذا الدلیل للتأكد من التصریح بكافة التغییرات وتوثیقھا سواء  ۳٫۱۳٫۱
 دائمة وكذلك التأكد من أن محتویات الدلیل تعكس باستمرار الممارسات الحالیة في الشركة.  

 سوف تتم عملیة التحدیثات فقط من خالل طلب تحدیث ھذة الالئحة.  ٤٫۱۳٫۱

سوف یتم منح الموافقة المبدئیة والنھائیة ألیة تغییرات وفقا للمبدأ التوجیھي لمعدل تكرار المراجعة الوارد  ٥٫۱۳٫۱
 في ھذا الجزء. 

بمجرد الحصول على الموافقة، سوف یتم إعادة طلب تحدیث الدلیل/الالئحة إلى مراقب الدلیل لیتم تسجیلھ  ٦٫۱۳٫۱
 رد في ھذا الجزء.في سجل ضبط تحدیثات الدلیل الوا

سوف یتم إصدار كافة التغییرات المؤقتة في صیغة مذكرة مستقلة مع إتباع نفس اإلجراء الخاص بتحدیث  ۷٫۱۳٫۱
 .الدلیل مع إشارة تدل على األجزاء ذات الصلة المتأثرة في ھذا الدلیل

احداً لھا لمدة ال تتجاوز شھراً ویجب أن یتم االحتفاظ بالحد األدنى من التغییرات المؤقتة وسوف یتم تفعی ۸٫۱۳٫۱
 .وإال یتطلب األمر إعادة إصدار مذكرة محدثة بالتغییرات المؤقتة

 



 ۱۲٤ من ۱٥ صفحة 
 

 سجل مراقبة عملیات التحدیث  ۱٤٫۱

 یجب وضع أي متغیرات تطرأ على ھذا الدلیل مؤرخة ومتسلسلة. ۱٫۱٤٫۱

 من صفحات دلیل إدارة الحوكمة.  یتم إدخال تاریخ إجراء التحدیث إلى جانب رقم التغییر في كل صفحة ۲٫۱٤٫۱

یتولى مراقب الدلیل التحقق من معرفة جمیع الموظفین بالتحدیثات ورقم آخر إصدار من إصدارات الدلیل  ۳٫۱٤٫۱
 وتاریخ بدء التطبیق. 

 یجب االستعانة بالجدول اآلتي وتوقیعھ إلجراء جمیع التحدیثات على لدلیل.  ٤٫۱٤٫۱

 xx/xx/xxxتاریخ اإلصدار التالي:                                    xx/xx/xxxتاریخ ھذا اإلصدار: 

 اإلصدار التاریخ ملخص التغییرات

   

   

بات في الثأھمیة لتفعیل انفاذ الحوكمة یجب المواكبھ بین ما یلحق من تعدیالت وولضمان أفضل الممارسات  ٥٫۱٤٫۱
یجب كتابة رقم اإلصدار من خانتین، أحدھما (أحادیة / اساسیة)  اللوائح بالنسبة للمخاطبین بالدلیل ومالحقھ،

تدل على ان تغیر جوھرى قد طرأ على الدلیل، واالخري (عشریة / فرعیة) اساسى وتدل على ان تغیر 
 . طرأ على محتوى الدلیل او الملحققد غیر جوھرى ثانوى 

من الجھھ  اخر إصدار معتمد عن %۲٥ علىویعتبر التغیر جوھرى إذا تناول التغیر او التعدیل مایزید 
دة في ھذا الدلیل، وما دون ذلك اعتبر ھذا التغیر ثانوى. مالم یقرر المجلس رلإلجراءات الوا وفقا المختصة

 خالف ذلك. 

 حقوق التألیف والنشر ۱٥٫۱

حیث ال یجوز أن یتم نسخ أو تخزین أي جزء  فقط،ھذا الدلیل/الالئحة ومحتویاتھا ھو لالستخدام الداخلي  ۱٫۱٥٫۱
سواء الكترونیة أو  –من ھذا الدلیل في أي نظام أو شكل أو أن یتم نقلھ في أي شكل من خالل أي وسیلة 

دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة من مراقب الدلیل، وقد تؤدي  –مصورة أو مسجلة أو غیر ذلك 
إلى إخضاع شخص أو كیان إلى اإلجراءات القانونیة المعمول بھا مخالفة أي من الفقرات الواردة أعاله 

 وفقا لقوانین المملكة العربیة السعودیة وسیاسات الشركة. 

 
 

 الرقم العشرى
 

 الرقم االحادي

 دل على رقم تغیر ثانوى على محتوى الدلیل او الملحقی
 

 على محتوى الدلیل او الملحقیدل على رقم تغیر اساسى جوھرى 

۲٫٤ 
 
۲٫٤ 



 ۱۲٤ من ۱٦ صفحة 
 

 

 مزایا حوكمة الشركات الفعالة  ۱٦٫۱

تدور الحوكمة حول تطویر واصالح ومراقبة والسیطرة على ھیاكل وإجراءات الشركات لضمان عملیة  ۱٫۱٦٫۱
 شفافیة والنزاھة والمسئولیة التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ في عملیة صنع القرارات في الشركات. المساءلة، وال

 أساسھا عمل بتھیئة بیئة ومواردھا والرشید للشركة في قدراتھا األمثل االستثمار إلى الحوكمة تھدف ۲٫۱٦٫۱
 وخططھا الشركة أھداف في تحدید سواء والشفافیة، الوضوح عمادھا وااللتزام والرقابة المسؤولیة
 بالموردین عالقتھا إدارة في أو والتزاماتھ، كیاناتھا من كل كیان حقوق بیان في أو االستراتیجیة، التجاریة

منظومة  مع البیئة ھذه وتتفاعل .فیھ تعمل الذي النشاط وعلى علیھا الرقابة والمستھلكین وجھات والممولین
 .ونزاھة أغراضھا بفعالیة لتحقیق معھا وتتكامل الشركات إطارھا في تعمل التي الوطنیة التشریعات

 ویتضمن الشركة وتوجیھھا، قیادة بموجبھ یتاح نظام إیجاد الشركات بصورة أساسیة إلى حوكمة حیث تھدف
 التنفیذیین والمدیرین اإلدارة بین مجلس الشركة داخل المختلفة العالقات تنظیم إجراءات النظام ھذا

 القرار اتخاذ عملیة لتسھیل الخاصة واإلجراءات بوضع القواعد وذلك المصالح، وأصحاب والمساھمین
 المساھمین لحقوق حمایة القرارات؛ ھذه على والمصداقیة الشفافیة وإضفاء طابع الشركة، شؤون في

  .المالیة السوق في والشفافیة والتنافسیة للعدالة وتحقیقاً  وأصحاب المصالح

إن الحوكمة الجیدة لیست مجرد تجنب الصدمات المالیة، وال ضرورة التركیز على اآلثار السلبیة لضعف  ۳٫۱٦٫۱
 الحوكمة، بل یجب وضع المزایا اإلیجابیة للحوكمة الجیدة قید االعتبار بشكل رئیسي للشركة. 

 سوف یؤدي ھذا إلى دفعھا دفعةالشركات التي تعتمد على مستوى عال من الشفافیة والمساءلة واإلنصاف  ۳٫۱٦٫۱
 قویة ومستمرة لألداء الجید وخلق قیمة طویلة المدى.

 ویمكن للشركات التي تمارس الحوكمة الجیدة جني مزایا مختلفة مثل: ٤٫۱٦٫۱

 التخفیف من المخاطر  .أ

 لتقلیل مخاطر األزمات المالیة للشركة ولالقتصاد.  ،نظام لإلنذار المبكر واكتشاف المخاطر •
 قبة الفعالة لمجلس اإلدارة تؤدي إلى الحد من سوء اإلدارة واالحتیال.المرا •
 الضوابط الداخلیة القویة تؤدي إلى تحسین سالمة البیانات المالیة. •
 غرس ثقافة االمتثال واالنضباط.   •

 كسب الثقة في تداول: .ب

تعزیز الثقة في تداول من خالل حوكمة الشركات، یؤدي إلى ارتفاع سعر السھم / انخفاض  •
 تكلفة رأس المال والحصول على تجمیع أوسع لرأس المال. 

 جذب كبار المستثمرین وتحفظ ثقة المساھمین في الشركة.یتحسین الحوكمة  •
 تحسین درجة الثقة مع األطراف المتعاملة مع الشركة. •

 زة التنافسیة:  تحسین المی .ج

أن یتجاوز مرحلة  اإلطالعلمجلس اإلدارة المؤھل تأھیال جیدا ولدیھ مساحة من  یمكن •
مع توفیر التوجیھات  اإلستراتیجیةاإلشراف وتقدیم المساھمات ذات القیمة المضافة إلى 

 الفعالة لإلدارة.
 یضمن مواھبال إدارة عملیات/  الرئیس منصب لخالفة اإلدارة لمجلس الصارمة الرقابة •

 .المناسب الوقت في لھم المناسبة األماكن شغل المالئمین لألفراد
 خاذات في تساھم أن أیضا شأنھا من القویة الداخلیة الرقابة من المنبثقة الدقیقة المعلومات •

 .القرارات أفضل اإلدارة

 



 ۱۲٤ من ۱۷ صفحة 
 

 

 

 : والتفسیر االختالف ۱۷٫۱

" بإرسال طلب تفسیر الغموض او الدلیل مراقبیقوم " الالئحة، هإذا حدث أي اختالف في تفسیر ھذ ۱٫۱۷٫۱
 ذلك) أیام. وعلى االخیر الرد كتابیا حول ۷(سلطة التفسیر) خالل ( "/الالئحةالدلیل محرر"ـ لاالختالف 

) أیام برایھ حول تفسیر ھذا الدلیل/الالئحة. وفى حالھ تعذر ذلك یقوم بطلب ذلك التفسیر من ۷خالل (
 اع الشركات بوزارة التجارة واالستثمار.وق المالیة أو قطالس

المبادئ والقواعد و السعودیة األنظمة أحكامبالالئحة یمكن االسترشاد  همن المتوافق علیة أن لتفسیر ھذ ۲٫۱۷٫۱
حوكمة  الئحةكالتالي:  العالقة ذاتوأفضل الممارسات الصادرة عن الھیئات الدولیة والتي تعتمدھا المملكة 

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

 دول في المطبقة الشركات حوكمة قواعد وكذلك ،البنك الدولي و IFCمؤسسة التمویل الدولیة  ثائقو ،
 والئحة ،السعودیة البنوك في المطبقة للحوكمة الرئیسة المبادئ العربیة، الخلیج لدول التعاون مجلس
 .التأمین شركات حوكمة

 وفي حال االختالف في التفسیر یكون النص العربي ھو المعتمد. األجنبیة، للغات الالئحة ھذه ترجمھ یمكن ۳٫۱۷٫۱

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱۲٤ من ۱۸ صفحة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

المساھمین والمبادئ التوجیھیة 
 للجمعیة العمومیة
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 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۱۹ صفحة 
 

  العمومیة للجمعیة التوجیھیة والمبادئ المساھمین ۲
 الغرض ۱٫۲

 تتناول النقاط التالیة مناقشات حول المساھمون والمبادئ التوجیھیة للجمعیة العمومیة  ۱٫۱٫۲

  للمساھمین العامة الحقوق ۲٫۲

 یجب أن یتم وضع كافة حقوق المساھمین المتصلة باألسھم، وعلى وجھ الخصوص الحقوق اآلتیة:  ۱٫۲٫۲

 الحق في الحصول على عائد من األرباح التي تم الموافقة على توزیعھا.  .أ
 الحق في الحصول على حصة من أصول الشركة في حالة التصفیة.  .ب
العمومیة للمساھمین وكذلك حق الحق في الحضور والتفاعل في اجتماعات الجمعیة  .ج

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

 وكذا إثارة أیة مطالبات بالمساءلة ضد أي من أعضاء مجلس اإلدارة.ھم وعزل اإلدارة
حق في تقدیم االستفسارات والحصول على معلومات بشأن عملیات الشركة التشغیلیة دون ال .و

التسبب في اإلضرار بمصالح الشركة، وال یجب أن تشكل تعارض مع قوانین ولوائح ھیئة 
 سوق المال. 

یجب إتاحة أي معلومات من شأنھا تمكین المساھمین من ممارسة حقوقھم بشكل صحیح،  .ز
المساھمین فى الوقت المناسب وبصورة المعلومات كاملة ودقیقة لكافة على أن تكون تلك 

، كما یجب توفیر المعلومات وتحدیثھا لھم على أسس متكررة وضمن الفترة الزمنیة منتظمة
المحددة وفقا لعقد الشركة، وال یجب أن یتم ممارسة التضارب ذو الصلة بالمساھمین وذلك 

 بشأن توفیر المعلومات. 

  لھم المعلومات وإتاحة المساھمین حقوق تیسیر ۳٫۲

 ھذه تكون أن ویجب. القانونیة حقوقھمان تتیح الشركة كافة المعلومات التى تمكن المساھمین من  یجب ۱٫۳٫۲
 ورةوبص للكافھ كامل بشكلو منتظمة بطریقة للمساھمین المعلومات ھذه وًتتاح. ودقیقة وافیة المعلومات

 . وال یجوز التمییز بین المساھمین من حیث المعلومات المتاحة لھم. المناسب الوقت فى كافیة

مجلس إدارة الشركة تعیین مسئول عن الحوكمة وعالقات المستثمرین تعھد إلیھ بمسؤلیة متابعة  على ۲٫۳٫۲
وتطبیق مبادىء الحوكمة والرد على إستفسارات المساھمین. وتحدد مھامھ ومسؤلیاتھ ضمن الھیكل 

شركة على أن یقوم برفع تقریر دورى عن مدى اإللتزام بتطبیق قواعد الحوكمة إلى مجلس التنظیمى لل
 إدارة الشركة. 

 ار التشكیل.فور إقر عنھ المنبثقةمجلس إدارة الشركة أن یفصح للھیئة عن أى تعدیل فى تشكیل اللجان  على ۳٫۳٫۲

 

 

 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۲۰ صفحة 
 

  العمومیة الجمعیة باجتماعات المتعلقة المساھمین حقوق ٤٫۲

 المالیة نةالس لنھایة التالیة الستة األشھر غضون في السنة في مرة األقل على العادیة العمومیة الجمعیة تعقد ۱٫٤٫۲
 كما یجوز الدعوة لجمعیات عادیة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  للشركة،

أن یدعو الجمعیة العامة الجمعیة العامة للمساھمین بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة  تنعقد ۲٫٤٫۲
من رأس المال %٥العادیة إذا طلب ذلك ُمراجع الحسابات أو لجنة المراجعة او عدد من المساھمین یمثل

على األقل، ویجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة لالنعقاد إذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خالل ثالثین 
) ۹۰( المادة من/د) ۲( الفقرة وفقدعوة النعقاد الجمعیة  یوماً من تاریخ طلب مراجع الحسابات ولم توجھ

 نظام الشركات. من

الشركة إخطارات اجتماع الجمعیة العمومیة في تداول وفي صحیفة یومیة توزع في موقع المكتب الرئیسي تنشر  ۳٫٤٫۲
۔  المتفق علیھ النعقاد االجتماعللشركة، ومن خالل الموقع االلكتروني وذلك بواحد وعشرین یوماً على األقل قبل الموعد 

واضافة إلى ذلك، یجوز للشركة توجیھ الدعوة النعقاد الجمعیات العامة والخاصة لمساھمیھا عن طریق وسائل التقنیة 
 .الحدیثة

ویجوز للشركة تعدیل جدول أعمال الجمعیة العامة خالل الفترة ما بین االعالن المشاار الیة وموعد انعقاد الجمعیة 
العامة على أن تعلن الشركة عن ذلك فى الموقع االلكترونى للسوق والموقع االلكترونى للشركة وفى صحیفة 

 یومیة توزع فى المنطقة التى یكون فیھا مركز الشركة الرئیسى .

 تحكم التي بالقواعد وإخطارھم العمومیة، الجمعیة في التصویت في حقوقھم ممارسة للمساھمین یحق ٤٫٤٫۲
 . العمومیة الجمعیة اجتماع إخطارات خالل من التصویت وإجراءات عاتاالجتما

 الجمعیة اجتماعات في ممكن نطاق أوسع على للمساھمین المشاركة وتسھیل تشجیع المجلس على یجب ٥٫٤٫۲
 .االجتماع لعقد ومكان وقت أنسب بتحدید وذلك العمومیة

یجب إعداد جدول أعمال لكل اجتماع یعقده المجلس مع األخذ في االعتبار الموضوعات التي یرغب  ٦٫٤٫۲
أو أكثر لھم الحق  ٪ ٥المساھمین في مناقشتھا خالل االجتماع، كما إن المساھمین الذین یمتلكون أسھم تمثل 

 في إضافة بند أو أكثر في جدول األعمال لیتم مناقشتھ في االجتماع. 

یجب أن یتم دعم كافة األمور التي یتم تناولھا في االجتماع بالمعلومات الكافیة لتمكین المساھمین من اتخاذ  ۷٫٤٫۲
 القرار الصحیح المتعلق ببند محدد یتم مناقشتھ خالل االجتماع. 

للمساھمین مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة وتوجیھ األسئلة یجب اتاحة الفرصة  ۸٫٤٫۲
الحسابات الرد على  مراجعویجب على المجلس أو الحسابات    مراجعبشأنھا إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

تلك األسئلة بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة للضرروإذا رأى المساھم أن الرد على سؤالھ غیر مقنع 
 احتكم إلى الجمعیة وكان قرارھا في ھذا الشأن نافذا.

 ركات،الش بحوكمة الخاصة الرئیسیة القرارات فى للمساھمین الفعالة المشاركة تسھیل المجلس على یجب ۹٫٤٫۲
 أن ینبغى كما اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سیاسة كذلكو ،ھموانتخابات أعضاء مجلس اإلدارة اتترشیح مثل

  .المساھمین لموافقة مكافآتھم من كجزء والعاملین اإلدارة مجلس ألعضاء أسھم تقدیم یخضع

كما یجب إرسال نسخة منھ إلى  العامة،یجب تمكین المساھمین من االطالع على محضر اجتماع الجمعیة  ۱۰٫٤٫۲ 
 المنظمة والقرارات النظام یحددھا التي المدة أو االجتماع تاریخ منأیام  ٥ھیئة سوق المال خالل مدة أقصاھا 

 .الشأن ذات

یجب أن یتم إخطار تداول على الفور بنتائج اجتماع الجمعیة العمومیة، ھذه النتائج ھي ذو الطبیعة  ۱۱٫٤٫۲
إستراتیجیة و/أو یكون لھا تأثیر كبیر على عملیات الشركة، مثل: االندماجات واالستحواذ وسحب 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۲۱ صفحة 
 

الل والنتائج المالیة للشركة خ االستثمارات والقرارات الرئیسیة بشأن عقود الموردین واألطراف ذات العالقة،
 العام، والتغییرات في عضویة المجلس الخ. 

 من )الشأن ذات المنظمة والقرارات النظام یحددھا التي(او المدة  یوماً  ثالثین خالل اإلدارة مجلس على۱۲٫٤٫۲
 وتقریر اإلدارة مجلس وتقریر المالیة القوائم من صوراً  یودع أن المالیة القوائم على العامة الجمعیة موافقة
 .المالیة السوق ھیئة لدى وكذا واالستثمار، التجارة وزارة لدى المراجعة لجنة وتقریر الحسابات مراجع

 

   العادیة العمومیة للجمعیة التوجیھیة المبادئ ٥٫۲

یجوز للمساھم، إعطاء تفویض كتابي الي شخص طبیعي آخر بخالف موظفي الشركة وأعضاء مجلس  ۱٫٥٫۲
اإلدارة لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة نیابة عنھ. مع االخذ في االعتبار بعدم جواز قیام ھذا المساھم 

جتماعات اوالتصویت خالل  بأجراء مثل ذلك التفویض في حالة استخدام المساھم التقنیة الحدیثة في الحضور
 الخاصة.الجمعیة العامة او

 معیةالج اجتماعات جمیع الرئیس غیاب حال في الرئیس نائب أو("الرئیس")  اإلدارة مجلس رئیس یترأس ۲٫٥٫۲
 على ماعاالجت ھذا لرئاسة رئیسا بالتبادل المجلس ینتخب ونائبھ، الرئیس غیاب حال وفي. العادیة العمومیة

 العمومیة الجمعیة اجتماع محاضر بكل باالحتفاظ یقوم لالجتماعات سكرتیرا الرئیس یعین كما التحدید، وجھ
 سواء منھم، واحد كل یمتلكھا التي األسھم وعدد الممثلین أو الحاضرین المساھمین أسماء تعرض التي

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

 . االجتماع أعمال جدول في فقط المدرجة البنود مناقشة العمومیة الجمعیة تتولى ۳٫٥٫۲

 . للمساھمین السنویة العمومیة الجمعیة اإلدارة مجلس أعضاء كافة یحضر أن المتوقع ومن ٤٫٥٫۲

 نظورم لوضع المجلس مع والتواصل لاللتقاء الفردیین للمساھمین فرصة العمومیة الجمعیة اجتماعات إن ٥٫٥٫۲
 .وآفاقھا الشركة عملیات لتفھم أفضل

 یكون والذي خاص، سجل في االجتماعات محاضر إرفاق یتم أن یجب العمومیة، للجمعیة اجتماع كل عقب ٦٫٥٫۲
 . االجتماع في المجلس وسكرتیر المجلس رئیس من موقعاَ 

یكون اجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحا إال إذا حضره مساھمون یمثلون ربع رأس المال على األقل،  ال ۷٫٥٫۲
یوما التالیة  ۳۰فإذا لم یتوفر النصاب الالزم لعقد ھذا االجتماع وجھت الدعوة إلى اجتماع ثان یعقد خالل 

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

الدعوة لعقد االجتماع األول ما یفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا االجتماع. ویعتبر االجتماع الثاني صحیحا 
 لة فیھ.أیا كان عدد األسھم الممث

 الحضور احتساب یتم والتصویت االجتماعات في المساھم مشاركة في الحدیثة التقنیة استخدام حالة وفي
 والمساھمین الحدیثة التقنیة وسالل بواسطة والخاصة العامة الجمعیات في المشاركین للمساھمین واألصوات

 .والخاصة العامة الجمعیة اجتماع انعقاد لصحة الالزم النصاب ضمن آلیا صوتوا الذین

 التي ءباستثنا العادیة، العمومیة الجمعیة اجتماع في بالشركة الصلة ذات األمور جمیع ومعالجة مناقشة یجب ۸٫٥٫۲
 نموذجیةال والمسئولیات المھام یلي وفیما. العادیة غیر العمومیة الجمعیة اجتماعات اختصاص نطاق في تدخل

 :  العادیة العمومیة للجمعیة

 انتخاب وفصل أعضاء مجلس اإلدارة  .أ



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۲۲ صفحة 
 

 مراجعة تقریر مجلس اإلدارة عن أنشطة وأداء الشركة. .ب
 مراجعة تقریر مراقب الحسابات المستقل. .ج
 الموافقة على البیانات المالیة السنویة للشركة.  .د
 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالیة المنتھیة. .ه
 رباح على المساھمین (أرباح األسھم).الموافقة على توزیع األ .و
 الموافقة على تعیین مراقب حسابات مستقل وصرف مكافأة لھ. .ز
الموافقة على صرف أسھم كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین، على سبیل  .ح

 المثال أسھم ممتازة.

  في ةالممثل لألس��ھم المطلقة األغلبیة أص��واتب االجتماع أثناء العادیة العمومیة الجمعیة قرارات اعتماد یتم ۹٫٥٫۲
  .للشركة االساسى والنظام الشركات لنظام وفقا االجتماع

  العادیة غیر العمومیة الجمعیة ٦٫۲

 ،.اإلدارة مجلس یحدده لما وفقا األحیان بعض وفي الحاجة دعت كلما العادیة غیر العمومیة الجمعیة تعقد ۱٫٦٫۲
العامة غیر العادیة بتعدیل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور علیھا  الجمعیةعلى ان یكون اختصاص 

وفضال عن ذلك یكون لھا أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعیة العامة  نظاما،تعدیلھا 
 .العامةالعادیة وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعیة 

 وفیما یلي المھام والمسئولیات النموذجیة للجمعیة العمومیة غیر العادیة:  ۲٫٦٫۲

 تعدیالت على لوائح أو عقد الشركة وغیرھا من المستندات اإلداریة المماثلة للشركة. .أ
 المعامالت االستثنائیة، بما في ذلك بیع الشركة وعملیات الدمج واالقتناء.   .ب
 ة.تعدیالت على ھیكل رأس مال الشرك .ج
أیة تغییرات في الشركات التي من شأنھا أن تؤدي إلى تخفیض األسھم أو إتالف مصالح  .د

 المساھمین.

یجوز اعتماد قرارات حول بعض المسائل خالل اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة والتي تدخل أساسا  ۳٫٦٫۲
 في نطاق اختصاصات الجمعیة العامة العادیة. 

 رأس نصف یمثلون مساھمون حضره إذا إال صالحة تكون لن العادیة غیر العمومیة الجمعیة اجتماعات ٤٫٦٫۲
 بنفس ثان اجتماع إلى الدعوة وجھت االجتماع ھذا لعقد الالزم النصاب یتوفر لم فإذا األقل، على المال

 إذا حاصحی الثاني االجتماع ویكون للشركة االساسى والنظام الشركات نظام في علیھا المنصوص األوضاع
 عدب الثاني االجتماع یعقد أن یجوز ذلك ومع. األقل على المال رأس ربع یمثلون المساھمین من عدد حضره
 فیدی ما األول االجتماع لعقد الدعوة تتضمن أن بشرط األول، االجتماع النعقاد المحددة المدة انتھاء من ساعة

 .االجتماع ھذا عقد إمكانیة عن اإلعالن

اب الالزم في االجتماع الثاني وجھت دعوة إلى اجتماع ثالث ینعقد باألوض�������اع نفس�������ھا وإذا لم یتوفر النص�������
ویكون االجتماع الثالث صحیحاً أیا كان  للشركة االساسى المنصوص علیھا في في نظام الشركات والنظام

 عدد األسھم الممثلة فیھ بعد موافقة الجھة المختصة.

یجب اعتماد القرارات من الجمعیة العمومیة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي األصوات من األسھم الممثلة في  ٥٫٦٫۲
االجتماع، ولكن إذا كان القرار یتعلق بزیادة أو تخفیض رأس المال، أو لتمدید مدة الشركة أو بحل الشركة 

مع شركة أو مؤسسة أخرى، تكون القرارات قبل انقضاء المدة المحددة في نظامھا الداخلي أو لدمج الشركة 
 ساریة المفعول فقط إذا تم اعتمادھا بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثلة في االجتماع. 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۲۳ صفحة 
 

 أن یجب)، المساھم(أو  المساھمین قبل من للمساھمین العادیة غیر العامة الجمعیة اجتماع عقد طلب تم إذا ٦٫٦٫۲
 میةك وتوضیح االجتماع بانعقاد طالبوا الذین) المساھم(أو  المساھمین أسماء على المقدمة المعلومات تتضمن

 .قبلھ/  قبلھم من المملوكة األسھم(نوع)  وفئة

 أسباب إبداء یجب للمساھمین العادیة غیر العامة الجمعیة اجتماع انعقاد لرفض اإلدارة مجلس قرار عند ۷٫٦٫۲
 .القرار تاریخ بعد أیام ثالثة غضون في االجتماع، بانعقاد طالب الذي الشخص أو لألشخاص الرفض

  التصویت وصالحیات المساھمین حقوق ۷٫۲

 راءإج أي تجنب یجب كما للشركة، العمومیة الجمعیة اجتماعات في والتصویت المشاركة مساھم كل حق من ۱٫۷٫۲
 يف المساھمین حقوق تسھیل الشركة على یجب اآلخر الصعید وعلى التصویت، حق یعیق أن شأنھ من

 .التصویت

 . اإلدارة مجلس أعضاء نتخابإل التصویت عند التراكمي التصویت تقنیة استخدام یجب ۲٫۷٫۲

 ال كذل إلى باإلضافة. سھم لكل واحد كصوت تحتسب العادیة وغیر العادیة العامة الجمعیات في األصوات ۳٫۷٫۲
 .ھمعضویت مدة عن ذمتھم بإبراء تتعلق التي الجمعیة قرارات على التصویت اإلدارة مجلس ألعضاء یمكن

مثل ( غیرھم عن بالنیابة یتصرفون الذین االعتباریة الصفة ذوي األشخاص من المستثمرین على یجب ٤٫۷٫۲
 وكذلك نویة،الس تقاریرھم في الفعلي وتصویتھم التصویت في سیاساتھم عن اإلفصاح) االستثمار صنادیق
 لخاصةا األساسیة الحقوق ممارسة على یؤثر قد للمصالح جوھري تضارب أي مع التعامل كیفیة عن اإلفصاح

 .باستثماراتھم

 العامة الجمعیات اجتماعات في) المساھمین غیر من اإلدارة مجلس أعضاء(دون  المساھمین اشتراك یجوز ٥٫۷٫۲
 العالقة ذات والمستندات االجتماعات، تلك أعمال جداول على المساھمین وإطالع ومداواتھا، والخاصة
 :التالیة للضوابط وفقا وذلك الحدیثة، التقنیة وسائل بواسطة

 .والخاصة العامة للجمعیة لحظي وصوتي مرئي نقل طریق عن المساھم مشاركة تكون أن -۱
 المشاركة من المساھم یمكن بما والمساھمین، الشركة بین مباشر اتصال طریق عن المشاركة تكون أن -۲

 الرأي وابداء العروض ومتابعة استماع من تمكنھم آمنیة وبصوره والخاصة العامة الجمعیة في فعال بشكل
 .القرارات على والتصویت قشة والمنا

 
 والخاصة العامة الجمعیات اجتماعات جدول بنود على للمساھمین اآللي التصویت إتاحة شركةال ب علىیج ٦٫۷٫۲

 :التالیة للضوابط وفقا االجتماعات ھذه یحضروا لم وإن
 العامة الجمعیة اجتماع خالل أو قبل سواءً  إلدالء بأصواتھم،ا من المساھمین اآللي التصویت یمّكن أن  - ۱

 .عنھم نیابة الخاصة وا العامة الجمعیة اجتماع لحضور وكیل تعیین إلى الحاجة دون والخاصة،
 نشر تاریخ بعد وخاصة عامة جمعیة اجتماع أي أعمال جدول بنود على اآللي تیالتصو باب فتحیُ  أن -۲

 الجمعیة، انعقاد تاریخ قبل أیام ثالثة عن اآللي التصویت إتاحة فتره تقل اال على باالجتماع الخاصة الدعوة
 البند ذلك شةمناق انتھاء عند الخاصة أو العامة الجمعیة اجتماع بنود من بند أي ىعل اآللي التصویت ویتوقف

 .الجمعیة تلك في علیة والتصویت
 

 الضوابط بوضع والخاصة، العامة الجمعیة في الحدیثة التقنیة وسالل استخدام حال في االدارة یقوم مجلس ۷٫۷٫۲
 والخاصة العامة الجمعیة اجتماع في المشارك والمساھم آلیا یصوت الذي المساھم ھویة من للتأكد والقیود

 .االجتماع بنود من بند من أي عل التصویت في مساھم كل أحقیة من والتأكد الحدیثة، التقنیة وسالل خالل من
 

 صةوالخا العامة العمومیة الجمعیات حضور في أخر طبیعى شخص الى توكیل أجراء بالشركة للمساھم یحق ۸٫۷٫۲
 أم الشركة في المساھمین بین من الشخص ھذا أكان سواء عنة، نیابة أعمالھا جدول بنود عل والتصویت

 الطرق أحد بموجب ذلك یتم ان على لدیھا، موظفا أو دارتھا إ مجلس في عضوا یكون اال على غیرھم من
 :التالیة
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 ۱۲٤ من ۲٤ صفحة 
 

 .الشركة إدارة مجلس عن الصادرة لالجتماع بالدعوه المرفقة التوكیل لصیغة وفقا خطي توكیل  -۱
 العمومیة الجمعیات حضور في الوكیل حق النص صراحة تنضمن ان على نظامیة، أو شرعیة وكالة  -۲

 .اعمالھا جدول بنود على والتصویت الموكل عن للشركة والخاصة العامة
 

 طبیعیا شخصا كان إذا المساھم مالم ینص نظام الشركات والسوق المالیة ولوائحھم على خالف ذلك، على ۹٫۷٫۲
 أحدي من عنھ الصادر التوكیل مصادقة المملكة في مؤسسا اعتباریا شخصا أو المملكة في مقیما أو سعودیا
 :التالیة الجھات

 مؤسسة أو شركة المساھم كان إذا أو ألحدھا منتسبا المساھم كان متى الصناعیة التجاریة الغرف  -۱
 .اعتباریة

 لدى حساب للموكل یكون أن شریطة المملكة في لھم المرخص األشخاص أو المرخصة البنوك إحدى -۲
 .بالتصدیق یقوم الذي لھ المرخص الشخص أو البنك

 .التوثیق بأعمال لھم المرخص األشخاص أو العدل كتابة  -۳
 

 اعتباریا شخصا كان إذا مالم ینص نظام الشركات والسوق المالیة ولوائحھم على خالف ذلك، یجوز للمساھم ۱۰٫۷٫۲
 وسفاره الدبلوماسیة المراجع من علیة ومصادق الشركة إلى موجھ كتاب إرسال المملكة خارج مؤسسة أو

 حضور لھم یحق الذین ممثلیة فیة یحد أن على السعودیة، الخارجیة ووزاره فیھا، المؤسس البلد في المملكة
 الشركة إلى الخطاب ھذا إرسال یتم أن على عنھ، نیابة للشركة الخاصة أو العامة الجمعیات اجتماعات

  .الشركة في لألسھم تملكھ تاریخ من شھر خالل أو المالیة للسنة األولى أشھر الثالثة خالل
 لھ المرخص الشخص من إلیة المشار الكتاب مصاقة المؤھل األجنبي للمستثمر یجوز ذلك، من واستثناءً 

 األوراق في المؤھلة األجنبیة المالیة المؤسسات الستثمار المنظمة للقواعد وفقا معھ یتعامل الذي الُمَقیِّم
 .المدرجة المالیة

 ومصادق الشركة إلى موجھ كتاب إرسال المملكة في مقیم غیر طبیعیا شخصا كان إذا للمساھم یجوز كما
 في والتصویت حضور حق فیھ یحدد فیھ، یقییم الذي البلد في المملكة وسفاره الدبلوماسیة المراجع من علیة

 .للشركة الخاصة أو العامة الجمعیات اجتماعات

 انعقا موعد من األقل عل یومین قبل التوكیل من بنسخة الشركة تزوود وكیل أو یجب على المساھم ۱۱٫۷٫۲
 .الجمعیة انعقاد قبل التوكیل أصل إبراز الوكیل وعلى الجمعیة،

 .العامة الجمعیة اجتماع في اإلدارة مجلس أعضاء مكافأه بند على التصویت المجلس ألعضاء ال یجوز ۱۲٫۷٫۲

  للمساھمین األرباح أنصبة توزیع حقوق ۸٫۲  

 تبلیغ بیج. المساھمین ومصالح الشركة لمصالح عادلة تكون أن على األرباح توزیع لسیاسة المجلس متابعة ۱٫۸٫۲
 . اإلدارة مجلس تقریر في وتدوینھا العمومیة الجمعیة اجتماعات في السیاسة بھذه المساھمین

اح، الحق في الحصول على أرب .التوزیعیجب أن تعلن الجمعیة العمومیة توزیعات األرباح المقترحة وتاریخ  ۲٫۸٫۲
 فيسواء نقدا أو أسھم ممنوحة ھو للمساھمین المسجلین في مركز إیداع األوراق المالیة عند نھایة التداول 

 قبل الجمعیة العمومیة. من لإلستحقاق المحدد الیوم

 تاریخب المعدل، للشركة األساسي النظام المادة في الواردة األرباح توزیع لسیاسة وفقا األرباح توزیع یتم ۳٫۸٫۲
 تالفقرا في المذكورة المتطلبات االعتبار بعین الشركة وتأخذم، ۲۰/۱۱/۲۰۱٦ الموافقھـ ۲۰/۰۲/۱٤۳۸
 .أدناه

من األرباح الصافیة لتكوین االحتیاطي النظامي، ویجوز  ٪۱۰على مجلس اإلدارة في كل سنة تجنیب  یتعین ٤٫۸٫۲
 .المدفوعمن رأس المال  %۳۰للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۲٥ صفحة 
 

 االحتیاطي ھذا تجاوز حالة وفى .المال رأس زیادة أو الشركة، خسائر تغطیة في النظامي االحتیاطي یستخدم ٥٫۸٫۲
 في المساھمین على الزیادة توزیع تقرر أن العادیة العامة للجمعیة جاز المدفوع، المال رأس من ۳۰%

 .األساس الشركة نظام في لھم المقرر النصیب لتوزیع تكفي صافیة أرباحاً  الشركة فیھا تحقق ال التي السنوات

 لتكوین الصافیة األرباحمن %۱۰ نسبة تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح على بناءاً  العادیة العامة للجمعیة ٦٫۸٫۲
 .معینة ألغراض یخصص إتفاقي كافي احتیاطي

 بین الصافیة األرباح توزیع ویتم األرباح، صافي في األسھم نصیب تحدید عند العادیة العامة للجمعیة ۷٫۸٫۲
 .المال رأس من ٪٥ عن النسبة تقل أال شریطة والتعاقدي، النظامي االحتیاطي خصم بعد المساھمین

) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على أال یتجاوز في جمیع األحوال مجموع ما یحصل %۱۰یتم توزیع ( ۸٫۸٫۲
علیھ عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزایا مالیة أو عینیة مبلغ خمسمائة ألف لایر سنویاً، وفق الضوابط 

تصة وعلى أن یكون استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي یحضرھا التي تضعھا الجھة المخ
 ) من النظام االساسى.۲۱) من نظام الشركات، والمادة (۷٦العضو مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (

 أو سنويع (رب المالیة للفترة المالیة التقاریر اعتماد بعد الشركة إدارة مجلس اجتماع في األرباح تقریر یتم ۹٫۸٫۲
 .دفعات عدة على أو واحدة كدفعة األرباح توزیع یمكن كما)، سنوي

 النتائج السنویة والربع سنویة للمساھمین إصدار ۹٫۲

 المالیة النتائج ھذه اإلدارة، مجلس موافقة فور والسنویة المرحلیة المالیة بیاناتھا تعلن أن الشركة على یجب ۱٫۹٫۲
 .المالیة السوق ھیئة لدى اإلعالن قبل غیرھم أو للمساھمین تنشر ال

یجب أن تتم الموافقة على القوائم المالیة السنویة وللشركة من قبل مجلس اإلدارة وتوقیعھ من رئیس مجلس  ۲٫۹٫۲
 إصدارھا وتداولھا على المساھمین. قبل المالياإلدارة، والرئیس التنفیذي والرئیس 

 بمجرد لمساھمینل وتعلن المالیة السوق لھیئة المالیة البیانات عن) سنویة(ربع  التقاریر بتقدیم الشركة ستقوم ۳٫۹٫۲
 فھذه ذلك ومع بھا، تتعلق التي المالیة الفترة نھایة من یوما ۱٥ تتجاوز ال مدة خالل وذلك علیھا الموافقة
 .المالیة السوق ھیئة لدى اإلعالن قبل غیرھم أو للمساھمین تنشر ال المالیة النتائج

 وذلك علیھا قةالمواف بمجرد للمساھمین وتعلن المالیة السوق لھیئة السنویة المالیة البیانات تقدیم الشركة على ٤٫۹٫۲
 البیانات یمتقد یجب كما بھا، تتعلق التي السنویة المالیة الفترة نھایة من تقویمیا یوما ۷٥ تتجاوز ال مدة خالل
 الجمعیة اجتماع تاریخ قبل یوما ۱۰ عن تقل ال فترة في للمساھمین وتعلن مالیة،ال السوق ھیئة إلى المالیة

 .السنوي العمومیة
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 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۲۷ صفحة 
 

 المبادئ التوجیھیة لمجلس اإلدارة ۳
 الغرض ۱٫۳

الشركة لمصلحة مساھمیھا وإیجاد إن المسئولیة الرئیسیة للمجلس ھو توفیر الحوكمة الفعالة على شئون  ۱٫۱٫۳
وفي جمیع اإلجراءات التي تم اتخاذھا  ،ین والموردین ومجتمعاتھا المحلیةتوازن بین مصالح عمالئھا والموظف

یتوقع أن یقوم أعضاء مجلس اإلدارة بممارسة القرارات الخاصة باألعمال وفقا لما یعتقدون  ،من قبل المجلس
قد یعتمد أعضاء مجلس اإلدارة على أمانة ونزاھة كبار  ،یذ ھذا االلتزامأنھا في مصلحة الشركة. عند تنف

 .مراقب الحساباتالمدراء التنفیذیین في الشركة ومستشاریھا و

ات عملی ،اختیار وتألیف رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة ، و المبادئ التوجیھیة لمجلس اإلدارةكل من  تمثل ۲٫۱٫۳
 الیمامة للصناعات الحدیدیة . شركةل االدارة مجلسإجراءات العمل بسیاسة التشغیلیة مجلس اإلدارة 

 ھیكل مجلس اإلدارة  ۲٫۳

 

 

 

 (^) لجان إلزامیة حسب ھیئة السوق المالیة

 (*) لجان مقترحة حسب الممارسات الرائدة

 تطبیق ھذه اللجان یعود لقرار مجلس اإلدارة بما تراه مناسبا

 

 

مجلس اإلدارة

)^(لجنة المراجعة 

إدارة المراجعة الداخلیة

)^(لجنة الترشیحات والمكافآت 

الرئیس التنفیذي

(*)اللجنة التنفیذیة 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۲۸ صفحة 
 

 اإلدارة األدوار الرئیسیة لمجلس  ۳٫۳

الوظائف التالیة ھي األنشطة المشتركة المتكررة للمجلس في االضطالع بمسئولیاتھ. وتنشأ ھذه الوظائف لیتم اتخاذھا 
 :نظرا للظروف ،حسب االقتضاء ،كدلیل مع اإلدراك أن المجلس قد یحید عن ھذا الدلیل

 القیادة والتوجیھ  ۱٫۳٫۳

 وضمان تحقیقھا والتمسك بھا. ،تحدید الرؤیة والقیم للمنظمة .أ
 تحدید اتجاه األعمال. .ب
 التأكد من وضوح المسئولیات واالتصاالت داخل الشركة مع رصد أنشطتھا. .ج
 خلق مناخ إیجابي من شأنھ تعزیز التحدي البًناء للعمل. .د
 استعراض تكوین وأداء وخطط خالفة المناصب بالمجلس دوریا. .ه
 .لزم األمر (رئیس المجلس)، إذا وفصل الرئیستعیین  .و

 

 الموافقة على التوجھات اإلستراتیجیة وأھداف الشركة ومتابعة تنفیذھا  ۲٫۳٫۳

 وضع الخطط اإلستراتیجیة الرئیسیة وتحدید األھداف اإلستراتیجیة والنتائج المطلوبة. .أ
 الَبنـاء وضمان فعالیتھ. وتوفیر التحديدفع عملیة تطویر خطط العمل،  .ب
ویة والموازنات المتعلقة باإلیرادات والنفقات الرأسمالیة وكذلك الموافقة على خطة العمل السن .ج

 اعتماد اإلستراتیجیة المالیة التي تدعم تحقیق أھداف الشركة.
وضع إطار لعملیة الموافقة على السیاسات واإلجراءات مع استعراضھا دوریا لتحقیق  .د

 أھدافھا المرجوة في العمل.
 وذلك ،فعالیة واستخدام رأس المال بشكل صحیحالتأكد من إدارة جمیع األصول بكفاءة و .ه

 للمحافظة على سالمة واستدامة الشركة وأصولھا على المدى الطویل.
 الشراء والبیع. الرئیسیة وعملیاتاإلشراف على النفقات الرأسمالیة  .و
 الكلي للشركة. وكذلك األداءتحدید أھداف األداء الواجب تحقیقھا واإلشراف على تنفیذھا  .ز
 واعتماد الھیكل التنظیمي والوظیفي للشركة على أساس دوري.مراجعة  .ح

 إدارة المخاطر  ۳٫۳٫۳

 تنفیذ سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر.اإلشراف على  .أ
دارة نظم المالئمة إلتحدید المخاطر الرئیسیة الناشئة في نطاق أعمال الشركة وضمان تنفیذ ال .ب

 .ونسبة ًتحُملھابما في ذلك االتفاق على حجم المخاطر  ،تلك المخاطر
المساھمة في استعراض وتقییم المخاطر اإلستراتیجیة وتلقي تقاریر منتظمة عن ھذه  .ج

 .المخاطر وإبرازھا
التأكد من ترسیخ الثقافة اإلیجابیة الخاصة بإدارة الفرص والتھدیدات والشكوك في جمیع  .د

 أنحاء الشركة.
إلجراءات واتخاذ القرارات بشأن جمیع المسائل التي قد ینشأ عنھا مخاطر تحدید السیاسات وا .ه

مالیة كبیرة للشركة أو غیرھا من المخاطر أو تلك المخاطر التي قد تثیر الموضوعات 
 المادیة للمبادئ الموضوعة.

توضیح في وثیقة إستراتیجیة مدى قدرة الشركة على تحدید وإدراك المخاطر الكبیرة بشكل  .و
 ي والتي قد تواجھ الشركة عند تحقیق أھدافھا من خالل استراتیجیات وخطط أعمالھا.استباق



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۲۹ صفحة 
 

 ھیكلة الضوابط الداخلیة ورصد فعلیتھا (**)إطار عمل  ٤٫۳٫۳

سیاسة تضارب المصالح لرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا  متابعة .أ
ر اإلساءة سواء في استخدام أصول تشمل ھذه السیاسة أي صورة من صو والمساھمین حیث

 الشركة أو سوء السلوك الناتج من معامالت األطراف ذات الصلة.
التأكد من مدى كفایة أنظمة الشركة المالیة والمحاسبیة، بما في ذلك نظم إعداد التقاریر  .ب

 المالیة.
للمخاطر المخاطر من خالل التحدید العام  والمتعلقة بإدارةضمان تنفیذ الرقابة الداخلیة  .ج

 الجوھریة التي تواجھ الشركة وتقدیمھا بطریقة تتسم بالشفافیة.
 وتجنب تفویض المسؤولیات ،یضع المجلس إطارا للقواعد واإلشراف لتفویض المسؤولیات .د

 مثل ھذه لفترة زمنیة غیر محدودة أو غیر محدودة السلطات.
 لیة للشركة.االستعراضات السنویة والدوریة لقیاس مدى فعالیة الرقابة الداخ .ه
یقوم المجلس بإجراء االستعراض السنوي لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلیة للشركة. على  .و

الرغم من تنفیذ ذلك عن طریق لجنة المراجعة نیابة عن المجلس، فإنھ لن یعفي المجلس من 
 مسؤولیتھ في ھذا الصدد.

 مراقبة األداء  ٥٫۳٫۳

 ق بالخطط والموازنات والرقابة والقرارات.استعراض ومراقبة األداء دوریا في ما یتعل .أ
الحصول على معلومات عن األداء والنظر فیھا وذلك فیما یتعلق بآراء العمالء وأصحاب  .ب

 المصلحة وقیاسھا مقابل المنظمات واألنشطة المماثلة.

 إعداد التقاریر حول أداء الشركة  ٦٫۳٫۳

صورة قانونیة ووفقا للمعاییر الحصول على تأكید بإجراء الشئون المتعلقة باألعمال ب .أ
 المتعارف علیھا والمحددة إلعداد التقاریر واألداء واالستقامة.

 التأكد من امتثال الشركة لكافة المتطلبات التنظیمیة ذات الصلة. .ب
لي المدقق الداخ ،اإلدارة التنفیذیة ،یقوم المجلس بمراجعة التقاریر الدوریة من لجان المجلس .ج

 ومراجعي الحسابات الخارجیین لتقییم األداء وتعدیل الفروقات.
الحصول على معلومات األداء والنظر في تقییمات أصحاب المصلحة والمقارنة مع  .د

 المنظمات المماثلة.
اعداد تقییم وفق الیھ محددة لتقییم المجلس واعضاءه بالتعاون مع لجنة الترشیحات  .ه

 والمكافات.

 االلتزام ۷٫۳٫۳

 تحدید وقت االجتماعات وااللتزام بحضورھا. .أ
إظھار االلتزام عند قراءة الوثائق قبل االجتماعات وتقییم المعلومات المقدمة من إدارة  .ب

 الشركات.
 تقدیم مساھمات فعالة في عملیة صنع القرار. .ج
 ك.ذل االلتزام باستمرار لمراقبة وحمایة سمعة الشركة والعمل بشكل وثیق من أجل تعزیز .د

 
 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
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 ۱۲٤ من ۳۰ صفحة 
 

 الحوكمة متابعة وتفعیل ممارسات  ۸٫۳٫۳

یتعارض مع القوانین  أالنظام إدارة الحوكمة داخل الشركة، على لمجلس اإلدارة  متابعة .أ
رصد مدى فاعلیتھا و األخرى؛واللوائح الصادرة عن ھیئة السوق المالیة والھیئات التنظیمیة 

 وتعدیلھا كلما اقتضت الضرورة.
تقییم جھة خارجیة  ىعلى مجلس االدارة ان یتخذ الترتیبات الالزمة للحصول عل یجب .ب

 ثالث سیوات. كل  ھمختصة ألدائ

  المجلس في تمثیل الشركة دور  ۹٫۳٫۳

سم وإنشاء عالقات بناءة وتت ،الترویج للشركة في المناسبات واالجتماعات الرئیسیة األخرى .أ
ن والمحتملین وأصحاب المصلحة المعنیین على بالجودة مع الشركاء الرئیسیین الحالیی

 المستوى الداخلي والخارجي وفقا لما یقتضیھ األمر.
 مراقبة وحمایة سمعة الشركة والعمل على تعزیزھا. .ب

 اإلدارة التنفیذیة والترتیبات ذات الصلة ۱۰٫۳٫۳

ة الخاص تعیین (وإذا لزم األمر، عزل) الرئیس والموافقة على راتبھ والمزایا وشروط العمل .أ
 بھ.

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

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

وضع سیاسات بشأن تقییم اإلدارة العلیا للشركة والتأكد من تواجد واستخدام السیاسات  .ه
 المالئمة ذات الصلة بتقییم الموظفین اآلخرین من قبل اإلدارة العلیا.

 مسائل المتعلقة بحوكمة الشركة.تقییم األداء العام وفعالیة المجلس واتخاذ القرارات في ال .و
 استعراض خطط خالفة المناصب وبرامج التطویر اإلداري لإلدارة العلیا. .ز

 إعداد التقاریر ۱۱٫۳٫۳

التأكد من سالمة نظم إعداد التقاریر المحاسبیة والمالیة التابعة للشركة، بما في ذلك المراجعة  .أ
النظم المناسبة للرقابة، وعلى وجھ ، والتأكد من تواجد مراقب الحساباتالمستقلة من قبل 

 الخصوص، نظم رصد المخاطر والضوابط المالیة واالمتثال للقانون.
 اإلشراف على عملیة اإلفصاح وتبلیغ النتائج. .ب
یقوم المجلس بمناقشة وإقرار البیانات المالیة للشركة وضمان صحتھا قبل رفعھا إلى  .ج

 المساھمین.

ول المجلس التحقیق في أي أمر یوجھ انتباھھ إلیھ مع تمكینھ ومن مھامھ ألداء الدور الرقابي ُیخ
اظ وكذلك سلطة االحتف ،الكامل من اإلطالع على كافة الدفاتر والسجالت واألبنیة وموظفي الشركة

أو استشاریین من الخارج أو تكبد نفقات أخرى لھذا الغرض  الحساباتومراقب بمستشار قانوني 
والتي تتحمل الشركة دفعھا. كما یجوز للمجلس االجتماع أیضا مع المصرفیین في البنوك 

كما یجوز لمجلس اإلدارة أن یطلب االجتماع  ،االستثماریة التابعة للشركة أو المحللین المالیین بھا
 ومدققي الحساباتالمستشار القانوني الخارجي للشركة  أوالشركة مع أي مسئول أو موظف في 

الخارجیین وكذلك االجتماع مع أي لجنة من لجان المجلس. یجب على المجلس استخدام السلطة 
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 ۱۲٤ من ۳۱ صفحة 
 

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

 لس اإلدارة عضویة مج ۱۲٫۳٫۳

سیاسات ومعاییر وإجراءات عضویة مجلس اإلدارة بعد موافقة لمجلس اإلدارة وتنفیذ  متابعة
 .اعلیھ الجمعیة العامة للمساھمین

 أصحاب المصلحة المعنیین حمایة  ۱۳٫۳٫۳

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

وضع آلیة لتعویض أصحاب المصلحة في حالة حدوث نقض لحقوقھم القانونیة التي تم  .أ
 للقوانین والعقود. وضعھا وفقا

 وضع آلیة لتسویة المنازعات أو الشكاوى التي قد تنشأ بین الشركة ومساھمیھا. .ب
یة مع الموردین والعمالء وضمان سریة المعلومات ضمان آلیات مناسبة إلقامة عالقات قو .ج

 الشركة. المتعلقة بھا مع
وضع مبادئ السلوك المھني إلدارة الشركة وموظفیھا وفقا للمعاییر المھنیة واألخالقیة التي  .د

ینبغي أن تكون بمثابة مبادئ توجیھیة للعالقة مع أصحاب المصلحة. كما یجب على المجلس 
 قبة تنفیذ تلك المبادئ والمعاییر.أیضا أن ینشأ آلیة لمرا

 متابعة االمتثال  ۱٤٫۳٫۳

واللوائح  نظمةیجب على مجلس اإلدارة وضع السیاسات واإلجراءات التي تكفل االمتثال لال
 وقواعد اإلفصاح عن معلومات ھامة للمساھمین والدائنین وغیرھم من أصحاب المصلحة 

 مسؤولیات مجلس اإلدارة ٤٫۳

مجلس یقوم  الصالحیات المخولة بموجب القانون إلى الجمعیة العمومیة للمساھمین، یجب أنمع مراعاة  ۱٫٤٫۳
للشركة حتى في  یحتفظ المجلس بالمسئولیة المطلقةوفي إدارة الشركة،  ھكامل صالحیاتاستخدام اإلدارة ب

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

لمجلس االدارة أن یوكل عنھ في حدود اختصاصاتھ واحد أو أكثر من أعضائھ أو من الغیر في اتخاذ اجراء  ۲٫٤٫۳
 أو تصرف معین أو القیام بعمل أو أعمال معینة وللمجلس حق تفویض من یراه من اختصاصاتھ وصالحیاتھ.

یكون لمجلس االدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونیابة عنھا ولمجلس  ۳٫٤٫۳
 االدارة القیام بكافة االعمال والتصرفات التى من شأنھا تحقیق أغراض الشركة.

رار اإلدارة في ق للمجلس تعیین رئیس تنفیذي ومدیر عام للش���ركة، وإعفائھم من مناص���بھم، ویحدد مجلس ٤٫٤٫۳
 تعیینھما السلطات والصالحیات المناطة بھما ومكافآتھما ومدة تولیھما ھذا المنصب. 

لمجلس إدارة الشركة االشراف على اعداد ومتابعة تطویر اللوائح واألنظمة الداخلیة للشركة، وعلیھ العمل  ٥٫٤٫۳
 على إقرارھا.
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 ۱۲٤ من ۳۲ صفحة 
 

في إدارة الش��ركة وتص��ریف أمورھا داخل المملكة وخارجھا بما  یكون لمجلس اإلدارة أوس��ع الص��الحیات ٦٫٤٫۳
یحقق أغراض��ھا واالش��راف على جمیع اعمالھا واموالھا وجمیع معامالتھا والتص��رف في أص��ول الش��ركة 
وممتلكاتھا وعقاراتھا ولھ الحق في الش���راء وقبولھ ودفع الثمن والرھن وفك الرھن واالفراغ وقبض الثمن 

ظمھ وفقا لالن نازل وقبولھ وطلب التحكیم وتعیین المحكمین والخبراء والمخالص�������ةوتس�������لیم المثمن والت
 واللوائح والنظام االساسى للشركة. 

یجوز لمجلس االدارة عقد القروض مع صنادیق ومؤسسات التمویل الحكومیة وغیر الحكومیة مھما بلغت  ۷٫٤٫۳
اقیات الخزینة والض�������مانات من البنوك مدتھا ، والقروض التجاریة وعقود المش�������اركة والمرابحة واتف

شركة مع مراعاة أن  والمؤسسات المالیة وشركات االئتمان على  أن ال یتجاوز أجل القروض نھایة مدة ال
ال تزید قیمة القروض التى یجوز لمجلس االدارة عقدھا خالل الس����نة المالیة للش����ركة عن ثالثة أض����عاف 

ش�����ركة تقدیم الض�����مانات والكفاالت الالزمة لتحقیق أغراض�����ھا رأس المال ، ولمجلس اإلدارة نیابة عن ال
 والكفاالت التضامنیة للشركات المشاركة فیھا بما یعادل ما تملكھ في تلك الشركات.

في حالھ التصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة یجب ان یتضمن محضر مجلس االدارة وحیثیاتھ  ۸٫٤٫۳
 : ـقرار التصرف مراعاة الشروط التالیة

 أن یحدد المجلس في قرار البیع األسباب والمبررات لھ. .۱
 أن یكون البیع مقارباً لثمن المثل. .۲
 أن یكون البیع حاضراً إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافیة. .۳
أن ال یترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحمیلھا بالتزامات أخرى ولھ  .٤

كة في شركات أخرى أو إنھاء الشراكة في الشركات التي حق اتخاذ القرارات بمشاركة الشر
 للغیر.تشارك فیھا ولمجلس اإلدارة صالحیة إعطاء الضمانات 

لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التي یقدرھا حق إبراء ذمة مدیني الشركة من إلتزاماتھم طبقاً لما یحقق مصلحتھا  ۹٫٤٫۳
 مراعاة الشروط األتیة:ـ على أن یتضمن محضر مجلس اإلدارة وحیثیات قراره

 أن یكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدین . .۱
 اإلبراء حق للمجلس ال یجوز التفویض فیھ .  .۲
 أن یكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدین الواحد. .۳
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 اختیار وتألیف رئیس وأعضاء
 اإلدارةمجلس 
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 اختیار وتألیف رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة  ٤
 ھیكل مجلس اإلدارة وحجم المبادئ التوجیھیة   ۱٫٤

یتولى و سنوات،ضاء یتم تعیینھم لمدة ثالث ) أع۷( سبعةلنظام األساسي للشركة یتألف المجلس من وفقاُ ل ۱٫۱٫٤
 أحد أعضاء المجلس منصب الرئیس.

 %٥۱یتم اختیار رئیس المجلس من خالل التصویت اإلیجابي ألغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة والتي تمثل  ۲٫۱٫٤
من بین أعضائھ نائباً  كما یعین المجلس على غیر ذلك. على األقل، ما لم ینص النظام األساسي للشركة

مھامھ سلطاتھ وصالحیاتة ولألخیر في قرار تعیینھ المجلس یحدد  منتدبا للرئیس ویجوز لھ أن ُیعیِّن عضوا
حالة  وفيوفي حالة غیاب الرئیس سیكون نائب الرئیس رئیساً للمجلس  المنصب،ومكافأة مدة تولیھ ھذا 

 العضو المنتدب في حالة تعیینھ أو ُیعیِّن المجلس العضو الذي یقوم بعملھ مؤقتاً. غیابھما ینوب عنھ

تتولى الجمعیة العمومیة للمساھمین مسئولیة تعیین أعضاء المجلس لفترة من الفترات وفقا للوائح الشركة  ۳٫۱٫٤
ة تعیین نفس األعضاء كما یجوز إعاد ،) سنوات۳جاوز ھذه الفترة ثالثة (الداخلیة. ومع ذلك یجب أن ال تت

 في نھایة الفترة، طالما أنھ ال یتعارض مع اللوائح الداخلیة للشركة.

  .لبیة أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غیر التنفیذییناغیجب أن یكون  ٤٫۱٫٤

یجوز أن یجمع عضو ال و بالشركة،یجوز الجمع بین منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفیذي  ال ٥٫۱٫٤
 ین مركز نائب الرئیس ومركز العضو المنتدب. واحد ب

 ) أعضاء المجلس. ۳( ثالثةیقل عدد األعضاء المستقلین في المجلس عن  أالیجب  ٦٫۱٫٤

في نھایة مدة عضویة المجلس، بغض النظر عن وسائل إنھاء مدة العضویة، یجب على الشركة سرعة  ۷٫۱٫٤
 السوق المالیة وتداول باألسباب المؤدیة لھذا اإلجراء.  إخطار ھیئة

 ) شركات مدرجة في وقت واحد.٥یجب على األعضاء عدم حیازة عضویة المجلس ألكثر من خمس ( ۸٫۱٫٤

الذي یحق لھ بحسب نظام الشركة تعیین ممثلین لھ في مجلس  –ال یجوز للشخص ذي الصفة االعتباریة  ۹٫۱٫٤
 .اختیار األعضاء اآلخرین في مجلس اإلدارة التصویت على –اإلدارة 

 تعیین أعضاء مجلس اإلدارة  ۲٫٤

 ،لجنة الترشیحات والمكافآت ھي المسئولة عن تحدید األفراد المؤھلین لیصبحوا أعضاء بمجلس اإلدارة ۱٫۲٫٤
 .بالمرشحین لعضویة مجلس اإلدارة إلى المجلس والتوصیة

لمكافآت تنفیذ مراجعة سنویة للمھارات المطلوبة والكفاءات والمؤھالت أن تتولى لجنة الترشیحات وا یجب ۲٫۲٫٤
  .الخاصة باألفراد لیتم ترشیحھم للعضویة وكذلك لألعضاء الحالیین

یجب على لجنة الترشیحات والمكافآت أیضا مساعدة المجلس في تحدید امتثال كل عضو من أعضاء المجلس  ۳٫۲٫٤
اصة باألعمال والسلوك واستقاللیة كل عضو من األعضاء وفقا لما على أساس سنوي لقوانین الشركة الخ

اعداد الیھ محددة لتقییم وعلیھا  .ولوائح تداولیقتضیھ األمر بموجب قوانین األوراق المالیة المعمول بھا 
 .واعتمادھا من المجلسالمجلس واعضاءه 
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 مؤھالت عضو مجلس اإلدارة ۳٫٤

ات االستقاللیة والخبرة للحد المطلوب بموجب القوانین واألنظمة والقواعد یجب على األعضاء تلبیة متطلب ۱٫۳٫٤
 المعمول بھا.

 كز على تعزیز القیمة طویلة األجلیجب أن یتسم أعضاء مجلس اإلدارة بدرجة عالیة من النزاھة والتي تر ۲٫۳٫٤
 للمساھمین.

فعال،  واتھم على نحلتنفیذ مھامھم ومسئولییجب على أعضاء مجلس اإلدارة االستعداد لتكریس الوقت الكافي  ۳٫۳٫٤
یجب علیھم االلتزام بالعمل في عضویة المجلس لفترة زمنیة ممتدة أخرى. یجوز ألعضاء المجلس العمل  كما

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

ألعضاء: الرؤیة والمنظور االستراتیجي والحكم اإلداري الجید والقدرة أھم المھارات التي یجب توافرھا في ا ٤٫۳٫٤
فضال عن بعض  ،اإللمام بالقانون و / أو الشئون المالیة المنظمة وكذلكعلى اإلدارة واإلشراف على 

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

 المجلسمعاییر تألیف  ٤٫٤

ب یج ،للعمل بمثابة أعضاء مجلس اإلدارةمن إحدى مسئولیات المجلس الھامة، تقییم واختیار المرشحین  ۱٫٤٫٤
على المجلس السعي للبحث عن أعضاء لدیھم خلفیات مھنیة متنوعة ویجمعون بین مجموعة واسعة من 

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

 على أساس المساھمات التي یمكن تقدیمھا إلى المجلس.

ركات تفھم نظام عمل الش یجـب أن یشمل التقییم أیضا مسائل تتعلق بالحكم والتنوع والسن والمھارات مثل ۲٫٤٫٤
كل ذلك في سیاق تقییم احتیاجات المجلس المدركة في ھذا  -المالیة واالستثماریة والخلفیة الدولیة وغیرھا 

لنزاھة ا تمتع بالسمات الشخصیة والتي تشملالشأن وفي الوقت المناسب. یجب على األعضاء الفردیین ال
نواحي المالیة والثقة المدروسة ومعاییر األداء على أعلى مستوى. والمسئولیة والحكم بعد اإلطالع واإللمام بال

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

 یر عن وجھات نظرھم الشخصیة. والتعب

 وعوارض االستقاللیةأعضاء مجلس اإلدارة المستقلین  ٥٫٤

في جمیع األوقات یجب أن یتألف المجلس من أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین عن اإلدارة وجمیع  ۱٫٥٫٤
 علیھ یجب أن یكون وبناء ،غیر التنفیذي") عضوالكیانات التي لھا عالقة مادیة باألعمال مع الشركة ("ال

 المستقلین. األعضاءمن  على االقلث أعضاء ثال

ر غی األعضاءكما جرت العادة أن یكون  ،كأعضاء مستقلین عن إدارة الشركة یعتبر أعضاء مجلس اإلدارة ۲٫٥٫٤
التنفیذیین مستقلین عن أي مصلحة أو عالقة یمكن (أو یمكن أن ینظر إلیھا على) لھا أن تتداخل مع قدرة 

ا غیر التنفیذیین على ھذ فإن األعضاء وعالوة على ذلك ،عمل الدائم لما فیھ مصلحة الشركةعلى ال العضو
 النحو ال یكون لھم دور قانوني مستقل عن المدراء اآلخرین.

 
 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۳٦ صفحة 
 

 فیجب ،غیر التنفیذیین في الشركة األعضاءبما أنھ یتوقع االستقاللیة في الرأي عند اتخاذ القرار من جمیع  ۳٫٥٫٤
الل غیر التنفیذیین تلبیة مفھوم االستقاللیة من خ لألعضاءمراجعة التعریف المذكور أعاله بانتظام حتى یمكن 

 عملیات الشركة ذات الصلة بتضارب المصالح وتقییم األعضاء. 

للحفاظ على االستقاللیة، قد ال یقبل العضو أي استشارات أو خدمات استشاریة أو رسوم تعویضیة أخرى  ٤٫٥٫٤
 رسوم األعضاء)، أو أن یكون *"شخص تابع" للشركة أو أي من شركاتھا التابعة. من الشركة (باستثناء 

أو أكثر من التصویت على  ٪ ٥(*) ھو أي شخص یعرف كمسئول أو موظف أو أي شخص آخر قد یملك 
 األوراق المالیة في الشركة أو أي من شركاتھا التابعة.

 وال وقراراتھ، مركزه في التام باالستقالل یتمتع تنفیذي غیر إدارة مجلس عضو بأنھ المستقل العضو عرفیُ  ٥٫٥٫٤
  .االستقالل عوارض من أي علیھ تنطبق

 على والتصویت آرائھ وإبداء مھامھ ممارسة على قادراً  المستقل اإلدارة مجلس عضو یكون أن یجب
 تحقیق في تسھم التي السلیمة القرارات اتخاذ على اإلدارة مجلس یعین بما وحیاد، بموضوعیة القرارات

 .الشركة مصالح

 :یلي ما الحصر ال المثال سبیل على المستقل اإلدارة مجلس عضو في توافره الالزم االستقالل مع یتنافى ٦٫٥٫٤

أو أكثر من أسھم الشركة أو من أسھم شركة أخرى من   %٥ ھأن یكون مالكاً لما نسبت .۱
 .سبة نه الصلة قرابة مع من یملك ھذ ھمجموعتھا أو ل

أو أكثر من أسھم الشركة  %٥ ھنسبتأن یكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتباریة یملك ما  .۲
 .أو من أسھم شركة أخرى من مجموعتھا

اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى    لسصلة قرابة مع أي من أعضاء مج ھأن تكون ل .۳
 من مجموعتھا. 

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

إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضویة    سأن یكون عضو مجل .٥
 إدارتھا.   سمجل

 أن یعمل أو كان یعمل موظفاً خالل العامین الماضیین لدى الشركة أو أي طرف متعامل  .٦
كمراجعي الحسابات وكبار الموّردین، أو أن یكون تھا ، معھا أو شركة أخرى من مجموع

 مالكاً لحصص سیطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامین الماضیین. 
 كة.الشر مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب ھأن تكون ل .۷
شاط الذي  نمیافسة الشركة، أو أن یتجر في أحد فروع ال ھأن یشترك في عمل من شأن  .۸

 الشركة. ھتزاول
من  أي أو اإلدارة مجلس عضویة مكافأة على عالوة الشركة من مالیة مبالغ یتقاضى أن .۹

تحصل  التي السابق العام في من مكافأتھ  %٥۰عن أو لایر )۲۰۰٫۰۰۰(عن  تزیدلجانھ، 
 .أقل أیھما لجانھ من أي أو اإلدارة مجلس علیھا مقابل عضویة

 .الشركة إدارة مجلس عضویة في سنوات تسع على یزید ما أمضى قد یكون أن .۱۰

ال یجوز الجمع بین عمل مراجع الحسابات واالشتراك في تأسیس الشركة أو عضویة وفى جمیع االحوال   ٥،٤،۷
أو القیام بعمل فني أو إداري في الشركة أو مصلحتھا ولو على سبیل االستشارة .وال یجوز  ،مجلس اإلدارة 

كذلك أن یكون المراجع شریكاً ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس إدارتھا أو عامالً لدیھ أو قریباً 
مھ برد ما قبضھ إلى لھ إلى الدرجة الرابعة بدخول الغایة .ویكون باطالً كل عمل مخالف لذلك، مع إلزا

 . وزارة المالیة



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۳۷ صفحة 
 

ال تعد من قبیل المصلحة النافیة الستقاللیة عضو مجلس اإلدارة التي یجب لھا الحصول على ترخیص من الجمعیة   ۸٫٥٫٤
العامة العادیة، األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبیة احتیاجاتھ الشخصیة إذا تمت ھذه األعمال والعقود 
بنفس األوضاع والشروط التي تتبعھا الشركة مع عموم المتعاقدین والمتعاملین وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، مالم 

 ۔تر لجنة الترشیحات خالف ذلك

 تحقق لمدى تقییماً  یجري وأن وعددھم، المستقلین أعضائھ أسماء تقریره في یورد أن اإلدارة مجلس على ۹٫٥٫٤
 .فیھ تؤثر أن یمكن أو تؤثر ظروف أو عالقات وجود عدم من والتأكد العضو استقالل

 المدة الزمنیة للعضویة ٦٫٤

الشركات، یجب على الجمعیة العمومیة العادیة تعیین أعضاء مجلس إدارة لمدة محددة في الالئحة  لنظاموفقا  ۱٫٦٫٤
 الداخلیة للشركة، والتي ال تتجاوز ثالث سنوات.

 یجوز إعادةو ،لة للتجدیدیتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قاببناء على ذلك یجب أن  ۲٫٦٫٤
 یجب عدم وضع حدود على عددكما  ،المجلس عند انتھاء فترة العضویة انتخاب العضو المنتخب من قبل في

على  ءمجلس اإلدارة وفقا لتقدیرھا بنا عضویةالفترات المحددة للعضویة أو سن إلزامي للتقاعد. تحدد مدة 
 توصیات لجنة الترشیح والمكافآت بالمجلس.

 مجلس اإلدارة یةعضو غرش ۷٫٤

شغر مركز أحد أعضاء المجلس جاز للمجلس أن یعین مؤقتاَ عضو في المركز الشاغر بحسب الترتیب  إذا ۱٫۷٫٤
في الحصول على األصوات في الجمعیة التي انتخبت المجلس، على أن یكون ممن تتوافر فیھم الخبرة 

 أیام عمل من والكفایة ویجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة واالستثمار وھیئة السوق المالیة خالل خمسة
 أول اجتماع لھا إلقراره ویكمل فيتاریخ التعیین على أن یعرض ھذا التعیین على الجمعیة العامة العادیة 

 العضو الجدید مدة سلفھ.

إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائھ عن الحد األدنى المنصوص  ۲٫۷٫٤
ھذا النظام وجب على بقیة األعضاء دعوة الجمعیة العامة العادیة لالنعقاد خالل علیھ في نظام الشركات أو 

 ستین یوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء

 مجلس ال عضوواستقالھ اعتزال  ۸٫٤

أو أي  ،یجب أن یتم تفعیل استقالة العضو من مجلس اإلدارة اعتبارا من الوقت الذي یتم إبالغھا إلى المجلس ۱٫۸٫٤
 ت آخر یتفق علیھ.وق

 ،یجب على أعضاء مجلس اإلدارة تقدیم استقالتھم في حال وجود أي تغییرات كبیرة في مسئولیاتھم الشخصیة ۲٫۸٫٤
ومن المتوقع  ،فعال على المجلس أو أي من لجانھ بما في ذلك التغییر في مسئولیاتھم الرئیسیة التي تؤثر بشكل

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

بشرط أن یكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوًال من عضویة المجلس لعضو مجلس اإلدارة أن یعتزل  ۳٫۸٫٤
 .قبل الشركة عما یترتب على االعتزال من أضرار

 

 المجلسبعضویة الإنھاء  ۹٫٤

المجلس بإنتھاء مدتھ أو بإنتھاء صالحیة العضو لھا وفقا ألي ، تنتھي عضویة حسب النظام األساسي للشركة ۱٫۹٫٤
 .نظام أو تعلیمات



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۳۸ صفحة 
 

 كما أن إنھاء عضویة مجلس اإلدارة تتم وتكون نافذة المفعول في الحاالت التالیة: ۲٫۹٫٤

ریطة ش ،إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباتھ بطریقة تضر بمصالح الشركة .أ
 .عیة العامة العادیةأن یرتبط بموافقة الجم

 .عدم حضور أي عضو أكثر من ثالثة اجتماعات متتالیة دون عذر یقبلھ مجلس اإلدارة .ب
إذا أعلن العضو اإلفالس أو اإلعسار أو توصل إلى تسویة مع دائنیھ أو توقف عن دفع  .ج

 .دیونھ
 .إذا أصیب بمرض عقلي .د
أو أدین بأعمال احتیال  ،قإذا ثبت أن العضو قد ارتكب عمال فیھ تعدي على الصدق واألخال .ه

 .وغش

 مجلس في العضویة الالحدود المفروضة على  ۱۰٫٤

ام الالزم لتحقیق التزاماتھ یجب على كل شخص یعمل كعضو في مجلس اإلدارة تكریس الوقت واالھتم ۱٫۱۰٫٤
وتشمل االلتزامات الرئیسیة الحضور المناسب في اجتماع المجلس واستعراض المواد التحضیریة  ،كعضو

 بشكل كافي. ومن المتوقع أیضا حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعیة العمومیة للمساھمین.

ي ف ،عشرة آالف لایر"متالك أسھم في الشركة " ال تقل قیمتھا عن لذى ایجب على عضو مجلس اإلدارة ا ۲٫۱۰٫٤
غضون ثالثین یوما من تاریخ تعیین العضو ویجب أن تودع ھذه األسھم في أحد البنوك التي یحددھا وزیر 
التجارة. ووفقا للوائح ھیئة السوق المالیة "ال یجب ألعضاء المجلس حیازة عضویة مجلس اإلدارة ألكثر 

 ) خمس شركات مدرجة في وقت واحد".٥من (

 أسرار من علیھ اطلعوا ما العامة الجمعیة اجتماعات غیر في یفشوا أن اإلدارة مجلس ألعضاء وزیج ال ۳٫۱۰٫٤
 ألحد أو لھم مصلحة تحقیق فيتلك المعلومات  استغالل یجوز والالمجلس، في  عضویتھم بحكم .الشركة
 .بالتعویض ومطالبتھم عزلھم وجب وإال للغیر؛ أو أقاربھم

 في الشركة ینافس أن أو الشركة، منافسة شأنھ من عمل أي في یشترك أن اإلدارة مجلس لعضو یجوز ال ٤٫۱۰٫٤
 بالتعویض المختصة القضائیة الجھة أمام تطالبھ أن للشركة كان وإال تزاولھ؛ الذي النشاط فروع أحد

 القیام لھ یسمح سنة كل یجدد العادیة العامة الجمعیة من سابق ترخیص على حاصالً  یكن لم ما المناسب،
 .بذلك

 تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غیر أو مباشرة مصلحة أي اإلدارة مجلس لعضو یكون أن یجوز ال ٥٫۱۰٫٤
 العضو لھذا یجوز وال، سنة كل یجدد العادیة العامة الجمعیة من مسبق بترخیص إال الشركة لحساب

  .المساھمین وجمعیات اإلدارة مجلس في الشأن ھذا في یصدر الذي القرار على التصویت في االشتراك

 والعقود األعمال في مباشرة غیر أو مباشرة مصلحة من لھ بما المجلس یبلغ أن اإلدارة مجلس عضو على ٦٫۱۰٫٤
 جازوفى حالھ تخلفھ عن اإلبالغ   .االجتماع محضر في التبلیغ ھذا ویثبت الشركة، لحساب تتم التي

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

 أعضاء ألحد یكون التي والعقود األعمال عن انعقادھا عند العادیة العامة الجمعیة اإلدارة مجلس رئیس یبلغ ۷٫۱۰٫٤
 الشركة حسابات مراجع من خاص تقریر التبلیغ ویرافق فیھا، مباشرة غیر أو مباشرة مصلحة المجلس

 .الخارجي
 
 
 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۳۹ صفحة 
 

على العضو صاحب  عالیةتقع المسئولیة عن األضرار الناتجة من األعمال والعقود المشار إلیھا  ۸٫۱۰٫٤
المصلحة أو العقد وكذلك على أعضاء مجلس اإلدارة أذا تمت تلك األعمال أو العقود بالمخالفة ألحكام 

 على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساھمین. تنطويتلك الفترة أو إذا ثبت أنھا غیر عادلة أو 

یعفى أعضاء مجلس اإلدارة المعارضون للقرار من المسئولیة متى أثبتوا اعتراضھم صراحة في محضر و ۹٫۱۰٫٤
و من المسئولیة إال إذا ثبت أن العض لإلعفاءاالجتماع وال یعد الغیاب عن حضور االجتماع الذي یصدر فیھ القرار سبباً 

 یعلم بالقرار أو لم یتمكن من االعتراض علیھ بعد علمھ بھ. الغائب لم
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 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٤۱ صفحة  
  

 عملیات مجلس اإلدارة التشغیلیة  ٥
 الفصل بین مھام رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي للشركة   ۱٫٥

 الرئیس بصفتھ رئیسا للمجلس بأداء دورا محوریا في ضمان إدارة فعالة للشركة ویكون مسئوال عنیقوم  ۱٫۱٫٥
إن الفصل بین دور الرئیس التنفیذي للشركة ورئیس مجلس اإلدارة ھو  ،قیام المجلس بعملھ على نحو فعال

ار جلس على اتخاذ قروزیادة المسئولیات والرفع من قدرة الم ،لضمان التوازن المناسب للصالحیاتوسیلة 
اعلیة ویھدف الفصل بین األدوار للحفاظ على ف ،ابةمستقل وبالتالي تحقیق توازن بین السلطة والوظائف والرق

ویمكن أن یتعرض ھذا الدور الرقابي للضعف إذا قام  ،مراقبة عملیات المجلس التشغیلیة رئیس المجلس في
 ركة إلى جانب مھامھ في آن واحد.التنفیذي للشرئیس المجلس بممارسة مھام الرئیس 

 دور رئیس مجلس اإلدارة  ۲٫٥

لمجلس كافة صالحیات االمجلس لتنفیذ  ورئاسة بإدارة لنظام األساسي للشركة یختص رئیس المجلسوفقاً ل ۱٫۲٫٥
باإلضافة دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات ) من النظام األساسي للشركة ۲۲الواردة في المادة (

الى تمثیل الشركة في عالقاتھا مع الغیر ومع الجھات الحكومیة ، اإلدارة والجمعیات العامة للمساھمینمجلس 
والجھات الخاصة ، وأمام المحاكم الشرعیة والھیئات القضائیة ودیوان المظالم ومكاتب العمل واللجان 

یة ولجان مكافحة الغش التجاري العمالیة ولجان األوراق التجاریة واللجان الطبیة الشرعیة واللجان الجمرك
وكافھ اللجان القضائیة وھیئات التحكیم والحقوق المدنیة وأقسام الشرطة والمدیریة العامة للدفاع المدني 
وفروعھا وما یتبعھا من إدارات وأقسام والغرف التجاریة والصناعیة وكتاب العدل والبنوك والھیئات الخاصة 

على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر والشركات والمؤسسات وحق التوقیع 
العقود الخاصة بالقروض التي تحصل علیھا الشركة واالتفاقیات المالیة األخرى والرھن وفكھ ومنح 
الضمانات وطلبات الشراء أو التشغیل الخاصة بنشاط الشركة وعقود ترسیة المناقصات والمزایدات وعقود 

ت الالزمة للشركة من المنقوالت والعقارات واألراضي وبیع تلك الممتلكات والعقارات شراء الممتلكا
واألراضي والتوقیع على عقود تأسیس الشركات التي تشترك فیھا الشركة وكافة التعدیالت علیھا وحق 

االعتمادات و اإلفراغ وقبولھ واالستالم والتسلیم واالستئجار والتأجیر والقبض والدفع وفتح وإقفال الحسابات
والسحب واإلیداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفیة والتوقیع على كافة األوراق والمستندات 
والشیكات وكافة المعامالت المصرفیة واستخراج رخص البناء وغیرھا من التراخیص التي تحتاجھا الشركة 

د العمل الخاصة بھم وطلب التأشیرات في ممارسة نشاطھا وحق تعیین الموظفین والعمال وعزلھم وتوقیع عقو
واستقدام األیدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معھم وتحدید مرتباتھم واستخراج رخص العمل واإلقامات 
وتجدیدھا  ونقل الكفاالت والتنازل عنھا وتعدیل المھن واستالم تعویضات التأشیرات والتبلیغ عن ھروب 

ة لدى التأمینات االجتماعیة ، ومراجعة إدارة الحاسب اآللي في القوى العاملة العمالة وإنھاء إجراءات العمال
إلسقاط أو إضافة العمالة وإضافة وحذف السعودیین واستالم شھادات السعودة وفتح الملفات األساسیة 

 ةوالفرعیة وتجدیدھا وإلغاؤھا واستخراج كشف بیانات (برنت) واالستالم والتسلیم. ولرئیس مجلس اإلدار
أن یعیِّن الوكالء والمحامین للمراجعة في شئون الشركة والمرافعة والمدافعة عن الشركة وسماع الدعاوى 
والرد علیھا واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وحلف الیمین وطلبھا  وردھا والنكول عنھا وتقدیم 

یھا واإلجابة والجرح والتعدیل والطعن المذكرات والبینات والدفوع وإحضار الشھود والبینات والطعن ف
بالتزویر وإنكار الخطوط واألختام والتواقیع وطلب المنع من السفر ورفعھ ، وطلب الحجز والتنفیذ وطلب 
التحكیم وتعیین الخبراء والمحكمین ، والطعن بتقاریر الخبراء والمحكمین وردھم واستبدالھم ، وطلب تنفیذ 

عات الشرعیة، والمطالبة بتنفیذ األحكام وقبول األحكام واالعتراض علیھا ) من نظام المراف۲۳۰المادة (
وطلب االستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة ، والمثول أمام المحاكم والجھات 

 مة القضائیة بكافة أنواعھا ودرجاتھا ، ومراجعة جمیع الجھات ذات العالقة وإنھاء جمیع اإلجراءات الالز

 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٤۲ صفحة  
  

والتوقیع فیما یتطلب ذلك ، ولرئیس المجلس بقرار مكتوب أن یفوض بعض صالحیاتھ إلى غیره من أعضاء المجلس 
 أو من الغیر في مباشرة عمل أو أعمال معیَّنة.  

 

القیام بجمیع المھام األخرى التي یعھد إلیھ بھا مجلس اإلدارة وذلك بموجب قرار وعلیة في جمیع األحوال 
 مجلس اإلدارة أو تفویض أو وكالة من جمیع األعضاء.یتخذه 

 یجب على رئیس المجلس تولي مسئولیة ریادة المجلس وضمان كفاءة تنفیذ كافة مسئولیاتھ في الشركة ككل.  ۲٫۲٫٥

 یتوقع أن یقوم رئیس المجلس بتنفیذ المسئولیات التالیة: ۳٫۲٫٥

 لشركة.التأكد من تقدیم المجلس القیادة والرؤیة الالزمة ل .أ
 التأكد من مشاركة المجلس في وضع أھداف واستراتیجیات وسیاسات التابعة للشركة. .ب
 ضمان وجود نظام رقابة داخلیة كافیة لمتابعة وتحقیق أھداف وغایات الشركة. .ج
توجیھ مناقشات المجلس نحو استخدام الوقت بفاعلیة لمعالجة القضایا الھامة التي تواجھ  .د

 الشركة.
 أعضاء المجلس وتحفیزھم على القیام بدورھم المطلوب في االجتماعات.التأكد من تمكین  .ه
 التأكد من توافر الفرص الكافیة ألعضاء المجلس للتعبیر عن وجھة نظرھم. .و
 التأكد من توفیر معلومات كافیة صحیحة وفوریة ألعضاء مجلس اإلدارة. .ز
 نحو صحیح. التأكد من إدراج كافة األحكام والقرارات في محاضر االجتماعات على .ح
استمراریة التطویر للمجلس ككل   - المكافآتمن خالل لجنة الترشیح و -المشاركة في  .ط

 واألعضاء بصفة فردیة.
 الحوكمة للشركات. نظام قتطبیمراقبة   .ي
 الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة عند االقتضاء. .ك

كما  .لرئیس التنفیذي للشركةكما یتحمل الرئیس أیضا مسئولیة وضع عالقة عمل صحیحة بین المجلس وا ٤٫۲٫٥
 اإلدارة بما یلي لتسھیل ھذه العالقة: مجلسھو متوقع یقوم رئیس 

 أن یكون نقطة وصل رئیسیة بین مجلس اإلدارة والرئیس. .أ
أن یحافظ على اإللمام بالقضایا الرئیسیة من قبل الرئیس التنفیذي للشركة بشأن جمیع المسائل  .ب

 مجلس اإلدارة.والتي قد تكون موضع اھتمام أعضاء 
التقدم  -مع الرئیس التنفیذي للشركة واإلدارة العلیا وفقا لتوصیات الرئیس  -استعراض  .ج

 المحرز في المبادرات والقضایا الھامة التي تواجھ الشركة بشكل دوري.
 تقدیم التوجیھات للرئیس التنفیذي للشركة. .د
 المشاركة في عملیة تقییم"الرئیس".  .ه
عملیة التقییم السنویة لمجلس اإلدارة  - المكافآتلجنة الترشیح ومن خالل  -المشاركة في  .و

 وأعضاء مجلس اإلدارة.

 التوجیھ والتعلیم المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة ۳٫٥

دد ألعضاء مجلس اإلدارة الج عرض تعریفيیجب على لجنة الترشیحات والمكافآت التابعة للمجلس تقدیم  ۱٫۳٫٥
اسبیة حدارة العلیا بشأن خطط الشركة اإلستراتیجیة والشئون المالیة والمضمن عروضا من قبل اإلیتس ذيوال

 الوظیفي واخالقیات العمل المسؤولیثاق السلوك م ووعملیات الشركة التشغیلیة الرئیسیة وإدارة المخاطر 
الداخلیة  اباتومدققي الحسفي الشركة  التنفیذیین المسئولینووھیكلھا اإلداري وسیاساتھا وأنشطتھا الرئیسیة 

 لرئیسیةا الفروعزیارات إلى بعض . باإلضافة إلى ذلك، سوف یشمل العرض التعریفي والخارجیة بالشركة
ن نسخاً م یشملمن أعضاء مجلس اإلدارة جدید لكل عضو  كتیب للمعلومات األساسیة توفیروسوف یتم 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٤۳ صفحة  
  

ا نفیذي لخطة الشركة وغیرھمذكرة وعقد التأسیس ومقتطفات من السیاسات ذات الصلة وكذلك الملخص الت
 .األساسیةمن المعلومات 

یجب على لجنة الترشیحات والمكافآت التابعة للمجلس العمل أیضا على إتاحة برامج التعلیم المستمر و / أو  ۲٫۳٫٥
كما یجب أیضا تشجیع جمیع  ،شأنھا أن تساعدھم في أداء مھامھمجلسات إحاطة بشأن الموضوعات التي من 

على المشاركة في برامج التعلیم المستمر المناسبة على نفقة الشركة لمساعدتھم في تنفیذ  أعضاء المجلس
 مھامھم ومسئولیاتھم.

 دور الرئیس التنفیذي للشركة ٤٫٥

 العلیا التنفیذیة. وفریق اإلدارةتوفیر االتصال المطلوب بین أعضاء مجلس اإلدارة  ۱٫٤٫٥

 كافیة ألداء مسئولیاتھم.تزوید المجلس ورئیسھ بالمعلومات ال ۲٫٤٫٥

 مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في وضع االتجاه االستراتیجي للشركة لزیادة اإلیرادات والربحیة. ۳٫٤٫٥

 ،مع السماح لفریق اإلدارة التنفیذیة بأداء الخطط واإلجراءات الرئیسیة ،المشورة والتوجیھ واإلرشادتقدیم  ٤٫٤٫٥
 بما یتفق مع السیاسات الموضوعة في ھذا الشأن.

الخطط المتكاملة لإلستراتیجیات واألعمال التي تعمل على  -بالتنسیق مع فریق اإلدارة التنفیذیة  -تطویر  ٥٫٤٫٥
 تحسین حصتھا في السوق وربحیة الشركات القائمة أو الجدیدة.

منتظم لتحدید مدى تحقیق الشركة ألھدافھا قصیرة  إجراء استعراض استراتیجي ألداء الشركة على أساس ٦٫٤٫٥
 وطویلة األجل (سواء كانت مالیة أو غیر مالیة) على النحو الذي یحدده المجلس.

مان ومتابعتھا لض ،ومقارنتھا مع األھداف المحددة ،مراجعة النتائج التشغیلیة للشركة والمشاریع المشتركة ۷٫٤٫٥
 ة نتائج غیر مرضیة.اتخاذ التدابیر المناسبة لتصحیح أی

وضع واالحتفاظ بنظام فعال لالتصاالت في جمیع أنحاء المنظمة لضمان تحدید وإدراك المسئولیات  ۸٫٤٫٥
 ع الرؤساءوالسلطات والمساءلة لجمی

كذلك وتمثیل الشركة مع كبار العمالء والكیانات الحكومیة والشركاء في المشاریع المشتركة والمجتمع المالي  ۹٫٤٫٥
 العامة. الشركة مع تمثیل

 المشاركة في أنشطة تطویر األعمال مع عمالء رفیعي المستوى وتعزیز اسم وصورة الشركة المعروفة. ۱۰٫٤٫٥

 مجلس اإلدارة  امین سر ٥٫٥

من بین أعضائھ أو من خارج المجلس، كما یجب تحدید مھامھ وسلطاتھ للمجلس  سر امینیعین مجلس اإلدارة  ۱٫٥٫٥
  . االدارة مجلس من بقرار اال عزلھ یجوز الو ومكافأتھ.

   أنأن تتضمن   ویفضلاإلدارة،   ساإلدارة تحدید الشروط الواجب توافرھا في أمین سر مجل  سمجل  ىعل      
 ھأن تكون لدیو.یكون حاصالً عل  شھادة جامعیة في القانون أو المالیة أو المحاسبة أو اإلدارة أو ما یعادلھا 

 .   ذات صلة بة ماس خبرة عملیة

وتدوین القرارات  اإلدارة،بصورة أساسیة بتسجیل محاضر إجتماعات مجلس  المجلس سر امینویختص  ۲٫٥٫٥
 اإلدارة،الصادرة عن ھذه اإلجتماعات وحفظھا إلى جانب ممارسة اإلختصاصات األخرى التي یوكلھا إلیھ مجلس 

 تشمل: ومنھا عدة أدوار



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٤٤ صفحة  
  

وإعداد محاضر لھا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت،  توثیق اجتماعات مجل  اإلدارة  .أ
ونتائج  س، وتوثیق قرارات المجلھوانتھائ ھوبیان مكان االجتماع وتاریخ ووقت بدایت
والتحفظات وتدوین أسماء األعضاء الحاضرین   التصویت، وحفظھا في سجل خاص ومیظم

 الحاضرین .األعضاء ، وتوقیع ھذه المحاضر من جمیع  –إن وجدت   –التي أبدوھا 
  .ساإلدارة والتقاریر التي یعّدھا المجل سحفظ التقاریر التي ُترفع إلى مجل .ب
وأوراق العمل والوثائق والمعلومات   ساإلدارة بجدول أعمال المجل ستزوید أعضاء مجل .ج

اإلدارة ذات عالقة  سفیة یطلبھا أي من أعضاء مجل، وأي وثائق أو معلومات إضاھالمتعلقة ب
 بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع  

  ساإلدارة باإلجراءات التي أقرھا المجل  سالتحقق من تقید أعضاء مجل .د
 . قبل التاریخ المحدد بمدة كافیة  ساإلدارة بمواعید اجتماعات المجل  ستبلیغ أعضاء مجل .ه
 .اإلدارة إلبداء مرئیاتھم حیالھا قبل توقیعھا  سأعضاء مجل  ىعرض مسودات المحاضر عل .و
نسخة من محاضر   ىاإلدارة بشكل كامل وسریع عل سالتحقق من حصول أعضاء مجل .ز

 والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.   ساجتماعات المجل
 اإلدارة.   سالتیسیق بین أعضاء مجل .ح
 یذیة اإلدارة واإلدارة التیف ستیظیم سجل إفصاحات أعضاء مجل .ط
 تقدیم العون والمشورة إلى أعضاء مجل  اإلدارة. .ي

المجلس  رس امینوفقا للقرار الصادر بتعیینھ وال تزید مدة رئیس المجلس أو  المجلس سر امینمكافأة  تحدد ۳٫٥٫٥
 المجلس. سر امینعن مدة عضویة كل منھم في المجلس ویجوز دائما إعادة تعیین 

 اجتماعات مجلس اإلدارة ٦٫٥

تسلم بالید أو الفاكس أو برید  كتابیة من رئیسھ بدعوة السنة فى األقل على ) ۲( مرتینیجتمع المجلس  ۱٫٦٫٥
على رئیس المجلس عقد اجتماع یجب  .) یوما قبل تاریخ االجتماع)۱٥(على األقل خمسة عشر (االلكتروني 

تعقد الجلسة في الشركة أو أي مكان آخر یحدده  ،) اثنین من أعضاء المجلس۲للمجلس إذا طلب منھ ذلك (
من خالل األصوات الفردیة من قبل  ،في حال الضرورة ،یجوز لمجلس اإلدارة إصدار قراراتھ ،المجلس

) من أعضائھا كتابة أن ینعقد اجتماع المجلس ۲فاكس، ما لم یطلب اثنین (أعضائھا عن طریق برقیة أو 
ن یراعى ویجب أ القرار للمجلس في أول اجتماع الحق للموافقة علیھ. لمناقشة التصویت، وینبغي أن یعرض

قواعد التسجیل واإلدراج باعتماد مجلس اإلدارة االنظمھ واللوائح وفي تحدید اجتماعات المجلس ما تقتضیھ 
 القوائم المالیة األولیة والسنویة للشركة.

حتفظ یتولى تفویض فریق كبار التنفیذیین باإلدارة. یحیث  ،یتم تفویض اإلدارة الیومیة للشركة إلى الرئیس ۲٫٦٫٥
المجلس بصالحیات تتعلق باإلستراتیجیة العامة والمسائل ذات الصلة بالسیاسات وھیكل رأس مال الشركة 
وإعالن األرباح وغیرھا من القضایا الرئیسیة التي تؤثر على الشركة. ال یستلزم األمر اتخاذ كل قرار من 

دارة في اجتماع المجلس. قد ال یتطلب بالضرورة اجتماع أعضاء المجلس معا في قبل أعضاء مجلس اإل
مكان واحد التخاذ القرارات. كما یتم قبول االجتماعات عن طریق الفیدیو أو التوصیالت الھاتفیة أو أي شكل 

 آخر من أشكال المعلوماتیة التي قد یوافق أعضاء مجلس اإلدارة على استخدامھا.

على كافة وتمرریرھا اإلدارة أن یص�������در قرارات في األمور العاجلة عن طریق عرض�������ھا  لمجلسیجوز  ۳٫٦٫٥
وتعرض ھذه القرارات  فیھا،األعض���اء متفرقین مالم یطلب أحد األعض���اء كتابة إجتماع المجلس للمداولة 

 لھ.على مجلس اإلدارة في أول إجتماع تال 

بشكل خاص في جلسات تنفیذیة دوریة دون مشاركة اإلدارة  غیر التنفیذیین االجتماع األعضاءى یجب عل ٤٫٦٫٥
ي ذلك أعضاء بما ف ،غیر التنفیذیین ھم من غیر الموظفین التنفیذیین العاملین بالشركة األعضاءخالل السنة. 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٤٥ صفحة  
  

 ،ألي سبب آخر األسرة أوأو عضویة القانون السابق  المواد أومجلس اإلدارة غیر المستقلین بموجب عالقة 
 األعضاء غیر التنفیذیین تعیین واحد منھم كمدیر لتولي قیادة الجلسات التنفیذیة. یجب علىو

یجب أن یترأس رئیس المجلس االجتماعات ویتولى مسئولیة تنسیق اإلدارة الشاملة وسیر عمل المجلس. في  ٥٫٦٫٥
 غیاب الرئیس، سینتخب المجلس بالتبادل الرئیس لرئاسة ھذا االجتماع على وجھ التحدید.

 مواد وعروض مجلس اإلدارة  ۷٫٥

على رئیس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرین والرئیس التنفیذي عند إعداد جدول محدد  ۱٫۷٫٥
بل لألعضاء ق –مصحوباً بالمستندات  –بالموضوعات التي ستعرض على المجلس. ویرسل جدول األعمال 

واالستعداد الجید لالجتماع. ویقر مجلس اإلدارة  االجتماع بوقت كاف؛ حیث یتاح لھم دراسة الموضوعات
جدول األعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على ھذا الجدول تثبت تفاصیل ھذا االعتراض 

 في محضر االجتماع.

یجب أن یتم منح مجلس اإلدارة المعلومات الكافیة لممارسة مھام إدارة الحوكمة بشكل تام. و قد تأتي ھذه  ۲٫۷٫٥
مصادر متنوعة، بما في ذلك تقاریر اإلدارة والمراقبة الشخصیة ومقارنة األداء  لمعلومات من مجموعةا

 مقابل الخطط الموضوعة وتقاریر محللین األمن والمقاالت المنشورة حول األعمال المختلفة، وغیرھا.

 الحضور واالجتماعات  ۸٫٥

ع بمسؤولیاتھم، بما في ذلك التحضیر الجتماعات على أعضاء مجلس اإلدارة تخصیص وقت كاف لالضطال ۱٫۸٫٥
 .المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضورھا

یجب على جمیع أعضاء المجلس حضور ما ال یقل عن نصف اجتماعات المجلس في غضون السنة التقویمیة  ۲٫۸٫٥
 أكبر. بة أو عددما لم تنص لوائح الشركة على نس اربعھ،بشرط أال یقل عدد الحاضرین عن 

قد یقوم رئیس ونائب رئیس المجلس بدعوة واحد أو أكثر من أعضاء اإلدارة العلیا للشركة للحضور في  ۳٫۸٫٥
ویمكن أن تشمل الدعوة مسئولین وموظفین آخرین بالشركة من وقت آلخر  اجتماعات المجلس بشكل منتظم

 حسب االقتضاء في ظل ھذه الظروف.

لشركة إرسال إشعارات باجتماعات المجلس إلى جمیع األعضاء. كما یجب أن تتضمن یجب على سكرتیر ا ٤٫۸٫٥
التقاریر السنویة بیان بعدد اجتماعات المجلس التي عقدت خالل فترة إعداد التقریر والذي یمكن أن یحضرھا 

بر عضو مجلس اإلدارة، وعدد االجتماعات التي لم یحضرھا عضو مجلس اإلدارة فعلیا. ال یجب أن یعت
التغیب عن اجتماع (اجتماعات) المجلس عذرا ألعضاء مجلس اإلدارة لإلعفاء من أداء مھامھم نحو الشركة 

 فیما یتعلق بالنظر في المسائل واتخاذ القرار بشأنھا.

 النصاب القانوني للمجلس ۹٫٥

شریطة أن ال یقل عدد  ،اجتماع مجلس اإلدارة ما ال یقل عن نصف أعضاء مجلس اإلدارة یحضر یجب أن ۱٫۹٫٥
كذلك قد یمنح عضو المجلس  ،ما لم تنص لوائح الشركة على نسبة أو عدد أكبر ،)٤أربعة (الحاضرین عن 

 .إلى أي عضو آخر لحضور اجتماع مجلس اإلدارة نیابة عنھ تفویض

وفي  ،ى األقل) أعضاء عل٤( أربعةیكون اجتماع المجلس صحیحا إال إذا حضره  الاالساسى للنظام وفقا  ۲٫۹٫٥
حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس یتعین ان تكون اإلنابة طبقا 

 -اآلتیة: للضوابط 

 أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. ھال یجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ینوب عن .أ
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 ۱۲٤ من ٤٦ صفحة  
  

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. .ب
 القرارات التي یحظر النظام على المنیب التصویت بشأنھا.ال یجوز للنائب التصویت على  .ج

المجلس باألغلبیة المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرین والممثلین وفي حالة تساوي  قراراتوتصدر  ۳٫۹٫٥
 األصوات یرجح الرأي الذي فیھ الرئیس.

 محاضر االجتماعات ۱۰٫٥

ي فاوالت وقرارات للمجلس الشركات، وحسب النظام األساسي للشركة سیتم تسجیل أي مد لنظاموفقا  ۱٫۱۰٫٥
 .المجلس وامین السررئیس  یوقعھ  وسوف یتم تدوین ھذه المحاضر في سجل خاص ،المحاضر

حیث یجب أن تعكس سیر األحداث في كل  ،یتم تدوین اجتماعات المجلس بترقیم تسلسلي على المحاضر ۲٫۱۰٫٥
على أن تتضمن أسماء وألقاب األشخاص الحاضرین في اجتماع مجلس اإلدارة  ،مجلس اإلدارةاجتماع 

والكلمات الفعلیة التي تم تناولھا في القرارات والقضایا واآلراء وعدد األصوات  ،وجدول أعمال االجتماع
كرتیر من قبل س التي تمنح لقرار معین واآلراء المعارضة. یجب تعیین الشخص الذي یقوم بإعداد المحاضر

 المجلس.

على محضر االجتماع في حالة استخدام وامین السر یتم التوقیع من قبل جمیع أعضاء المجلس الحاضرین  ۳٫۱۰٫٥
تكون موقعة من جمیع أعضاء المجلس ووسائل االتصاالت عن بعد مثل مؤتمرات عبر الھاتف /الفیدیو، 

ضا أن یتناول المحضر بذكر أعضاء كما یجب أی ،افي اجتماع مجلس اإلدارة ھذوامین السر المشاركون 
 المجلس الغیر الحاضرین شخصیا ولكن عبر وسائل أخرى، مع اإلعالن عن تصویتھم في المحضر. 

 عقد االجتماعات  ۱۱٫٥

یجب على رئیس مجلس اإلدارة تحدید مستوى الشكلیات المطلوبة في كل اجتماع من اجتماعات المجلس  ۱٫۱۱٫٥
 وفي كل األحوال یجب تطبیق القواعد العامة التالیة: ،لیاقة اجتماعات مجلس االدارة مع الحفاظ على

 یجب التأكد من إلمام جمیع األعضاء بما تناولھ االجتماع. .أ
یجب على رئیس مجلس اإلدارة االحتفاظ أیضا برقابة كافیة لضمان االعتراف بسلطة  .ب

 األمر تحقیق بعض التطورات. الرئیس بحیث یمكن إعادة مستوى الشكلیات عندما یتطلب
 حرص رئیس مجلس اإلدارة على تفھم القرارات بشكل صحیح وتسجیلھا تسجیال جیدا.  .ج
تأكد رئیس مجلس اإلدارة من االنتھاء من القرارات والمناقشات، مع وضع قرار رسمي  .د

 معقول لتسجیل االستنتاجات التي تم التوصل إلیھا.

 خطط التعاقب / تطویر اإلدارة ۱۲٫٥

یة تخطیط التعاقب والتنمیجب على مجلس اإلدارة أیضا إلى جانب أداء مسئولیاتھ بفاعلیة اإلشراف على  ۱٫۱۲٫٥
 االلتزام بالمبادئ التوجیھیة التالیة: األمروبناء علیھ یتطلب  ،اإلداریة

یجب على الرئیس التنفیذي للشركة إعداد تقریر سنوي بشأن تخطیط التعاقب والتنمیة  .أ
 لتقدیمھا إلى المجلس.اإلداریة 

یجب أن تتوافر توصیات من قبل رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي  ،باإلضافة إلى ذلك .ب
للشركة في كافة األوقات بشأن الشخص الذي سیتولى خالفة المنصب في حال عجزه عن 

 مباشرة عملھ بشكل غیر متوقع.
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في اختیار وتطویر وتقییم  یجب على لجنة الترشیحات والمكافآت مساعدة مجلس اإلدارة .ج
المرشحین المحتملین لشغل الوظائف التنفیذیة، بما في ذلك الرئیس التنفیذي للشركة 

 واإلشراف على وضع الخطط الخاصة بتعاقب مناصب المسئول التنفیذي.
في جمیع األوقات حیازة إجراءات سریة  -القائم  -یجب أیضا على رئیس مجلس اإلدارة  .د

لیاتھ بشكل فعال في الوقت المناسب في حالة حدوث عجز مفاجئ لھ أو مكتوبة لنقل مسئو
بما في ذلك توصیاتھ / توصیاتھا حول ترتیبات لفترة طویلة  ،لھا أو في حالة مغادرة العمل

بشأن تعاقب المنصب. ویجب على الرئیس التنفیذي للشركة استعراض ھذا اإلجراء بصفة 
 دوریة مع لجنة الترشیحات والمكافآت.

یجب على لجنة الترشیحات والمكافآت طلب التوصیات والتقییمات الخاصة بالرئیس التنفیذي  .ه
  للشركة فیما یتعلق بالخلفاء المحتملین لتولي مناصب اإلدارة العلیا.

 اإلطالع على اإلدارة والمستشارین المستقلین  ۱۳٫٥

ي أي أمر یوجھ انتباھھ إلیھ مع إمكانیة اإلطالع یخول مجلس اإلدارة التحقیق ف ،في نطاق أداء دوره الرقابي ۱٫۱۳٫٥
الكامل على جمیع الدفاتر والسجالت والمرافق وموظفي الشركة وإمكانیة االحتفاظ بمحامي أو مراجعي 

 خارج الشركة.حسابات أو مستشارین من 

وكذلك  ،یجوز لمجلس اإلدارة طلب أي مسئول تنفیذي أو أي موظف في الشركة أو أي من فروعھا ۲٫۱۳٫٥
التابعین للشركة لالجتماع مع المجلس أو أي لجنة  الحساباتللشركة ومراقب المحامي القانوني الخارجي 

السلطة التقدیریة للتأكد من أن ھذا االتصال لم یؤثر على  كما یقوم المجلس باستخدام ،من لجان المجلس
 ئیس التنفیذي للشركة. العملیات التجاریة للشركة وإمكانیة نسخ أي مراسالت خطیة إلى الر

 تقییم مجلس اإلدارة  ۱٤٫٥

سوف یتولى مجلس اإلدارة إجراء تقییم ذاتي سنوي لتحدید مدى فاعلیة عمل المجلس ولجانھ. یجب على  ۱٫۱٤٫٥
التابعة للمجلس اإلشراف على التقییم الذاتي السنوي للمجلس والذي یشمل تقییما  المكافاتوالجنة الترشیح 

مقابل أنشطة المجلس. یجب أن یكون ھذا التقییم عامال ھاما  المجلسلألداء ومدى التزام كل فرد من أعضاء 
أعضاء مجلس اإلدارة، فضال عن المھارات والصفات المطلوبة في المرشحین  عضویةفي تحدید مدة 

 المحتملین لعضویة المجلس.

 تقییم الرئیس التنفیذي للشركة  ۱٥٫٥

على المجلس تقییم الرئیس التنفیذي للشركة على أدائھ مقابل األھداف المحددة من قبل المجلس (بما یجب  ۱٫۱٥٫٥
 في ذلك نتائج األعمال وتحقیق اإلستراتیجیة وغیرھا).

 ي للشركة مع مصلحة المساھمین على المدى الطویل.یجب تماشي معاییر تقییم الرئیس التنفیذ ۲٫۱٥٫٥

قییم الرئیس التنفیذي للشركة مقابل مجموعة من نظرائھ وأن یعتمد جزء كبیر من التعویض اإلجمالي یتم ت ۳٫۱٥٫٥
 للرئیس على األداء.

 العالقات مع المساھمین  ۱٦٫٥

 عادل یتعلق بالمساھمین.یجب على مجلس اإلدارة وضع واإلشراف والمشاركة في برنامج  ۱٫۱٦٫٥

 یجب على مجلس اإلدارة معاملة جمیع المساھمین على قدم المساواة من حیث اإلطالع على المعلومات. ۲٫۱٦٫٥
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یجب على رئیس مجلس اإلدارة الحفاظ على االتصال مع كبار المساھمین بشكل كافي لفھم القضایا  ۳٫۱٦٫٥
المساھمین إلى المجلس ككل. ال یجب استخدام أیا من تلك والشواغل، مع ضرورة ضمان توصیل آراء 

المبادئ التوجیھیة لتجاوز المتطلبات العامة للقانون للتعامل مع المساھمین على قدم المساواة في اإلطالع 
 على المعلومات.

دارة إ یجب على رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي للشركة وغیرھم من األعضاء المفوضین وموظفي ٤٫۱٦٫٥
العالقات مع المستثمرین مواصلة الحوار مع ممثلي المؤسسات وغیرھم من المساھمین فیما یتعلق 
باستراتیجیات األعمال طویلة األجل واألداء المالي وإدارة الحوكمة للشركات من أجل إقامة تفاھم متبادل 

 لألھداف.

ثمرین، استنادا إلى اإلعالنات الرسمیة یجب على الشركة العمل على برنامج منظم لعالقات المست ٥٫۱٦٫٥
 والمنشورات المتعلقة باألحداث الھامة والنتائج المالیة وفقا للقوانین والقواعد واألنظمة المعمول بھا.

یجب على الشركة تعیین موظف مسئول عن العالقات العامة وعالقات المساھمین والتي تتمثل مسؤولیتھ  ٦٫۱٦٫٥
ابة على االستفسارات الواردة من المسئولین في تداول والمساھمین والمستثمرین في توفیر المعلومات واإلج

 من المؤسسات.

كما یجب أیضا نشر معلومات عن الشركة بما في ذلك النتائج الجزئیة والكاملة والمنبثقة عن البیانات المالیة  ۷٫۱٦٫٥
 لى موقع الشركة.على مدار العام وغیرھا من اإلعالنات الرئیسیة والتي سیتم نشرھا ع

 مجلس واإلدارة التنفیذیة للشركةالالفصل بین  ۱۷٫٥

 ویحدد مجلس اإلدارة في مناصبھم،وإعفائھم من  للشركة،تعیین رئیس تنفیذي ومدیر عام  االدارة لمجلس ۱٫۱۷٫٥
مع وال یجوز أن یج قرار تعیینھما السلطات والصالحیات المناطة بھما ومكافآتھما ومدة تولیھما ھذا المنصب.

ة رئیس مجلس االدارھ ومنصب أو المدیر العام أو أي منصب تنفیذي في الشركة، بینالرئیس التنفیذي 
 التنفیذي.ومنصب العضو المنتدب او الرئیس أ

ومدیرھا المالي في نھایة كل سنة مالیة للشركة  ه الشركة ورئیسھا التنفیذيرئیس مجلس ادار یجب أن یوقع ۲٫۱۷٫٥
أن القوائم المالیة للشركة وتقریرا عن نشاط الشركة ومركزھا المالي عن السنة المالیة المنقضیة والطریقة 
التي یقترحھا لتوزیع األرباح الصافیة ویضع ھذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد 

لعامة بخمسة وأربعین یوما على األقل، كما تودع نسخ منھا في المركز الرئیسي للشركة النعقاد الجمعیة ا
 على األقل. یوماواحد وعشرین بتحت تصرف المساھمین قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعیة العامة 

ومجلس طبیعة عمل اإلدارة  مراعاةیجب على مجلس اداره الشركة ومجلس اداراتھا الحرص على ضمان  ۳٫۱۷٫٥
 :الممارسات في ھذا الشأن  وأفضلداخل الشركة وفقا لقواعد الحوكمة بینھم  وتوزیع المسؤولیاتاإلدارة 

ھو ، والمجلسفھو من یتولى ادارة  The Chairman of the Boardرئیس مجلس اإلدارة  -
التى یقوم من أھم اعمالھ و اإلداري،ویقیم أدلة األداء  االدارة،نظم عمل مجلس المسؤول عن ت

ط الموافقة على خطللشركة، والموافقة على االتجاه االستراتیجي  بھا مع أعضاء المجلس تولى
 .العمل والمیزانیات قبل عرضھا على الجمعیة العامة

ھو من یتولى إدارة الشركة وھو  The Chief Executive Officerأما الرئیس التنفیذي  -
اعمالھ التى یقوم بھا: التطور والتوصیة بكل من التوجھ المسؤول عن قیادة األعمال، ومن أھم 

االستراتیجي للشركة، خطط العمل والمیزانیات، وتطور فاعلیة المجلس التنفیذي أو فریق العمل 
 واإلدارة العلیا، وتنفیذ أنشطة وعملیات الشركة لتحقیق االستراتیجیة العامة وخطط العمل.

 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٤۹ صفحة  
  

 لشركة وتحفیز برامجھال االجتماعیة ترسیخ المسؤولیة ۱۸٫٥
 المجتمعیة، ترسیخاً  واألھداف أھدافھا بین التوازن إقامة تكفل شركة كل في سیاسة تھدف الشركة الى وضع ۱٫۱۸٫٥

 .وفعالة رائدةً  اجتماعیة إعداد برامج على لھا وتحفیزاً  المدرجة المساھمة للشركات االجتماعیة للمسؤولیة
 الثقة على قائمة العمالء مع لشركةبین اجیدة  حرص على إیجاد عالقةیان ینبغي على مجلس اإلدارة  ۲٫۱۸٫٥

وعندما  .أرباحھا على ینعكس ثم ومن للشركة العمالء قاعدة زیادة في یسھم ذلك واألمانة، فإن والصدق
 .المساھمة االجتماعیة وتقدم الوظائف فرص وتوفر فیھ تعمل التي أھمیة المجتمع الشركة تالحظ

 التوازن إقامة على مجلس إدارة الشركة ان یقوم بأعداد سیاسة للمسؤولیة االجتماعیة للشركة تكفلیجب  ۳٫۱۸٫٥
 واالقتصادیة األوضاع االجتماعیة تطویر بغرض تحقیقھا، إلى المجتمع یصبو التي بین أھدافھا األھداف

 .للمجتمع
لتي الیة االجتماعیة والمسؤسیاسة الشركة في ان یعرض على الجمعیة العامة   مجلس اإلدارة على ینبغي ٤٫۱۸٫٥

 العامة الجمعیةتتولى  حیث .للمجتمع واالقتصادیة األوضاع االجتماعیة تطویر بغرض تضعھا الشركة
 .ھاالعادیة اعتماد

مجال  في الشركة مبادرات لطرح الالزمة الوسائل ویحدد البرامج اإلدارة ان یضع ینبغي على مجلس ٥٫۱۸٫٥
 :الحصر ال المثال سبیل على ذلك ویشمل االجتماعي، العمل

العمل  في مبادرات من تقدمھ بما الشركة أداء تربط قیاس مؤشرات وضع .أ
 .المشابھ النشاط ذات األخرى بالشركات ذلك ومقارنة االجتماعي،

 إلى الشركة تتبناھا التي االجتماعیة المسؤولیة أھداف عن اإلفصاح .ب
 .بھا وتثقیفھم وتوعیتھمفیھا  العاملین

 الدوریة التقاریر في االجتماعیة المسؤولیة تحقیق خطط عن اإلفصاح .ج
 .الشركة الصلة بأنشطة ذات

 .للشركة االجتماعیة بالمسؤولیة للتعریف للمجتمع توعیة برامج وضع .د

 بالشركة حوكمةللالفعال  تطبیقال ۱۹٫٥

أحكام الئحة حوكمة الشركات  مع تتعارض ال بالشركة خاصة حوكمة یجب على مجلس اإلدارة ان الئحة ۱٫۱۹٫٥
فعالیتھا، وتقییم الممارسات  من والتأكد تطبیقھا مراقبة بالسوق المالیة وأنظمة الشركات بالمملكة، وعلیھ

 .الخاصة بھا

 بما القیام ذلك في سبیل وعلیھ الحاجة بما یتناسب مع تفعیل الحكومة بالشركة، للمجلس تعدیل الالئحة عند ۲٫۱۹٫٥
 :یلي

 .الالئحة بھذه الشركة التزام من التحقق .أ
 .الممارسات وأفضل النظامیة للمتطلبات وفقاً  وتحدیثھا الالئحة مراجعة .ب
 وغیرھا الشركة، قیم تمثل التي المھني السلوك قواعد وتطویر مراجعة .ج

أفضل  مع ویتفق الشركة حاجات یلبي بما الداخلیة واإلجراءات من السیاسات
 .الممارسات

حوكمة  قواعد استكمال وإجراءات متطلبات یتضمن سنوي تقریر إعداد .د
 قبل من المعد السنوي التقریر في تضمینھ مع بھا، التقید ومدى الشركات

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

 أو لجنة أیة أو المراجعة لجنة تفویض أو الممارسات، الشركات وأفضل
 .ذلك في أخرى إدارة

تسمى  الشركات بحوكمة من لجانھ مختصة لجنة تشكیل الفعالة الحوكمة في سبیل تطبیقاإلدارة لمجلس  ۳٫۱۹٫٥ 
الئحة حوكمة الشركات بالسوق  في المقررة في االختصاصات وتفویضھا ،" الشركات  حوكمة لجنة "

 الحوكمة، تطبیقات بشأن أي موضوعات اللجنة متابعة ھذه وفى ھذه الحالة على ألحكام الالئحة،المالیة وفقا 
 .إلیھا تتوصل التي والتوصیات بالتقاریر على األقل، سنویاً  اإلدارة، مجلس وتزوید



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٥۰ صفحة  
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 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٥۱ صفحة  
  

 مجلس اإلدارة  مكافآتو لجان ٦
   أھمیة لجان المجلس ۱٫٦

 وظروفھا الشركة لحاجة وفقاً  المتخصصة مجلسیجب على مجلس اإلدارة تشكیل عدد مناسب من اللجان ال ۱٫۱٫٦
 . فعال بشكل مھامھ تأدیة من وأوضاعھا تمكنھ

بمسؤولیة  ذلك یخل وال اإلدارة، مجلس أمام أعمالھا عن مسؤولةمن لجان المجلس تكون  لجنة كل تكون ۲٫۱٫٦
 یتابع أن مجلس اإلدارة وعلى، فیھا فوضھا التي السلطات أو وعن الصالحیات األعمال تلك عن المجلس

 اإلدارة مجلس تقریر تضمین ویجب الموكلة إلیھا، األعمال ممارستھا من للتحقق بانتظام اللجان ھذه عمل
 .لجنة وإجراءاتھا كل ألعمال خاصاً  وصفاً 

 اللجان اجراءات تشكیل ۲٫٦

 یجب أن یكون تشكیل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا لإلجراءات العامة التي وضعھا المجلس  ۱٫۲٫٦

اإلشارة إلى مھام ومدة وصالحیات كل لجنة، والطریقة التي ینتھجھا المجلس لرصد أنشطتھا. یجب یجب  ۲٫۲٫٦
 أن تخطر اللجنة المجلس بأنشطتھا أو نتائجھا أو القرارات بشفافیة كاملة. 

 یتم وصف غرض ومسئولیات كل لجنة في المیثاق ذو الصلة باللجان. ۳٫۲٫٦

شطة ھذه اللجان متابعة دوریة وذلك لضمان تنفیذ األنشطة الموكلة إلى ھذه یتولى مجلس اإلدارة متابعة أن ٤٫۲٫٦
 اللجان على نحو صحیح. كما یجب أن یعتمد مجلس اإلدارة القوانین الداخلیة لجمیع لجان المجلس.

 تتضمن المجلس عامة یضعھا إلجراءات وفقاً  اإلدارة مجلس من المنبثقة اللجان تشكیل یكون أن یجب ٥٫۲٫٦
 اإلدارة مجلس رقابة وكیفیة المدة ھذه خالل المخولة لھا والصالحیات عملھا ومدة لجنة كل مھمة تحدید
  .علیھا

 وباستثناء .ومھامھا بیان اختصاصاتھا مع ونشره عملھا إطار اعتماد اإلدارة مجلس لجان تشكیل بعد یتعین ٦٫۲٫٦
 لجنة ومنھا عنھ، المنبثقة اللجان الدائمة جمیع عمل لوائح اإلدارة مجلس یقر أن یجب المراجعة، لجنة

 .الشركة حاجة تشكیلھا أخرى تقتضي لجان وأیة المكافآت ولجنة الترشیحات

  الجمعیة العامة الموضعات التالیة: على یعرض ان المجلس  على ینبغيھذا  وعلى
 .ھاأعضاء بتعین یتعلق ما وكل لجنة المراجعة عملوسیاسات  الئحةوتعدیل  اقرار •
 .ومعاییر واجراءات العضویة بالمجلس  سیاساتوتعدیل  اقرار •
 المدة، االختیار، قواعد(ضوابط، إجراءات عمل، مھام،  من والمكافات الترشیحاتعمل لجنة  الئحة •

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

 عضویتھم وصفات مجلس اإلدارة من المنبثقة اللجان أعضاء بأسماء المختصة الجھة تشعر أن الشركة على ۷٫۲٫٦
 حدوث تاریخ من أیام عشرة خالل ذلك تطرأ على تغییرات وأي تعیینھم تاریخ من أیام عشرة خالل

 .التغییرات

 

 

 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٥۲ صفحة  
  

 اللجان ختیار أعضاءا ۳٫٦

 من بین أعضائھ أو من خارجھ لجاناً حسبما تقتضي حاجات الشركة. اللجان لمجلس اإلدارة أن یشكل  ۱٫۳٫٦
 

یعین المجلس من بین أعضاء اللجنة رئیساً لكل منھا كما یحدد مجلس اإلدارة طریقة عمل كل لجنة  ۲٫۳٫٦
 واختصاصاتھا وعدد أعضائھا والنصاب الضروري الجتماعاتھا

التنفیذیین لمجلس اإلدارة في اللجان التي تتناول أنشطة قد تنطوي یجب تعیین عدد كاف من األعضاء غیر  ۱٫۳٫٦
على تضارب في المصالح، مثل التأكد من سالمة التقاریر المالیة وغیر المالیة واستعراض الصفقات 
المبرمة من جانب األطراف ذات الصلة والترشیح لعضویة المجلس وتعیین المدراء التنفیذیین وتحدید 

 .تالمكافآو األجور

یجب تعیین أعضاء لجان المجلس بناء على توصیة من لجنة الترشیحات والمكافآت وقد یمكن عزلھم من  ۲٫۳٫٦
 قبل المجلس وفقا لتقدیره.

یجب على أعضاء اللجان اإلجماع بین االستقالل والخبرة والمتطلبات األخرى إلى المدى المطلوب بموجب  ۳٫۳٫٦
 بھا. القوانین والقواعد واللوائح المعمول

 التي بالمھام المعنیة في اللجان والمستقلین التنفیذیین غیر اإلدارة مجلس أعضاء من كافٍ  عدد تعیین یجب ٤٫۳٫٦
 ومراجعة المالیة، وغیر المالیة التقاریر من سالمة كالتأكد المصالح، في تعارض عنھا حاالت ینتج قد

 وتحدید التنفیذیین، كبار وتعیین اإلدارة، مجلس لعضویة العالقة، والترشیح ذوي األطراف صفقات
 .المكافآت

 في عددھم یكن فإذا لم المستقلین، اإلدارة مجلس أعضاء من اللجان تشكیل على الشركة حرصیجب ان ت ٥٫۳٫٦
 المستقلین. األعضاء من اللجنة رئیس أن یكون على تنفیذیین غیر بأعضاء االستعانة فیجوز كافیاً  المجلس

   المجلسعمل لجان  ٤٫٦

 وترفع اإلدارة، مجلس من إلیھا تحال التي أو بھا تختص التي الموضوعات دراسة لجان المجلس تتولى ۱٫٤٫٦
 .بشأنھا القرار التخاذ المجلس إلى توصیاتھا

 أغلبیة حضور اللجان اجتماعات لصحة یشترطمیثاق او قرار تشكیل اللجنة ذلك، یحدد مجلس ما لم  ۲٫٤٫٦
 الذي الجانب یرجح األصوات تساوي وعند الحاضرین، أصوات بأغلبیة قراراتھا وتصدر أعضائھا،

 .االجتماع رئیس معھ صوت

 أو اإلدارة مجلس بما فیھم اعضاءال یحق ألي فرد من غیر أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة،  ۳٫٤٫٦
  .مشورتھ على الحصول أو رأیھ إلى اللجنة االستماع طلبت إذا إال اللجان، أعضاء غیر من التنفیذیة اإلدارة

 موافقة بعد خارجھا الشركة أو داخل من والمختصین الخبراء من تراه بمن االستعانة اإلدارة مجلس للجان ٤٫٤٫٦
 .التنفیذیة اإلدارة أو وعالقتھ بالشركة الخبیر اسم تقریرھا تضمن أن على اإلدارة، مجلس

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

 .أسئلة المساھمین عن لإلجابة العامة للجمعیات اإلدارة مجلس لجان رؤساء حضور یجب ٦٫٤٫٦

 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٥۳ صفحة  
  

 مجلس اإلدارة مكافآت ٥٫٦

مع مراعاة األحكام المقررة في كل من النظام االساسى ونظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعلیمات  ۱٫٥٫٦
) بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على % ۱۰أخرى مكملة لـھ یخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة (

مكافآت ومزایا مالیة أو عینیة أال یتجاوز في جمیع األحوال مجموع ما یحصل علیھ عضو مجلس اإلدارة من 
مبلغ خمسمائة ألف لایر سنویاً، وفق الضوابط التي تضعھا الجھة المختصة وعلى أن یكون استحقاق ھذه 

 المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو.

 أخرى تقتضي لجان وأیة المكافآت ولجنة الترشیحات لجنة ومنھا مكافات لوائح اإلدارة مجلس یقر أن یجب ۲٫٥٫٦
 المراجعة. لجنة الشركة، واستثناء من ذلك تختص الجمعیة العامة بتحدید مكافات حاجة تشكیلھا

 إجراءات تحدید وصرف المكافات ٦٫٦

یجب ان یراعى المجلس في تحدید وصرف المكافات التي یحصل علیھا كل من أعضاء المجلس، االحكام  ۱٫٦٫٦
 والئحة الشركات باإلضافة للمعاییر والسیاسات التالیة:ذات العالقة الواردة في نظام 

واألعمال  مع خبرة العضو واختصاصاتھ واستقاللیتھ ومتناسبة عادلھ المكافآت تكون أن .أ
من  المحد إلى األھداف باالضافة مجلس، أعضاء ویتحملھا بھا ویقوم التي والمسؤولیات

 .المالیة السنة خالل تحقیقھا المجلس المراد قبل
 .المكافآت لجنة توصیة على مبنیة المكافآت تكون أن .ب
 .الالزمھ الدارتھا والمھاره والخبره الشركة نشاط مع متناسبة المكافآت تكون أن .ج
 .أعضاء المجلس وخبره وحجمھا الشركة في تعمل الذي القطاع االعتبار بعین األخذ .د
 مناسبة وخبرهذوي كفاءه  مجلس أعضاء الستقطاب معقول بشكل كافیة المكافأه تكون .ه

 .علیھم واالبقاء وتحفیزھم

عضویتھ في اللجان المشكلھ من قبل المجلس وذلك  مقابل مكافأه عل الحصول االدارة مجلس لعضو یجوز ۲٫٦٫٦
وفقا لنظام حوكمة الشركة المعتمد أو مقابل اى اعمال أو مناصب تنفیذیھ أو فنیة أو إداریة أو استشاریة 

الشركة، وذلك باإلضافة للمكافاه التي یمكن ان یحصل علیھا بصفتھ عضو مجلس أضافیة یكلف بھا في 
 إدارة وفقا لنظام الشركات والنظام االساسى للشركة.

 واختصاصاتھ خبره العضو مدى تعكس بحیث المقدار متفاوتھ أعضاء المجلس مكافآت تكون یجوزأن ۳٫٦٫٦
 مجلس أعضاء مكافأه االعتبارات، ویجب ان تكون وغیرھا من یحضرھا التي الجلسات وعدد واستقاللیتھ

 المستقلین مبلغ مقطوع ولیس نسبھ من األرباح من اجل تأمین حیادیھ قرارتھم. االدارة

 المكافات قیمةو فصاح المجلس سیاساتإ ۷٫٦

 المتعلقة السیاسات تفاصیل عنالى الجمعیة العامة العادیة  السنوي تقریره في مجلسالیفصح  أن نبغيی ۱٫۷٫٦
 مقابل المجلس أعضاء من عضو لكل المدفوعة والعینیة المالیة والمزایا والمبالغ تحدیدھا بالمكافآت وآلیات

مناصب تنفیذیة، وغیر تنفیذیھ مع مراعاة االحكام ذات العالقھ من الئحة حوكمة الشركات  أو أعمال أي
 وقواعد التسجیل واالدراج.

تقریر المذكور بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم موظفین أو اداریین أو ما قبضوه ضمن یتیجب ان  ۲٫۷٫٦
نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو استشاریة للشركة سبق أن وافقت علیھا الجمعیة العامة للشركة، وأن یشتمل 

معیة ع للجأیضاً على بیان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرھا كل عضو من تاریخ آخر اجتما
 العامة. 

 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٥٤ صفحة  
  

 مجلس اإلدارة  مكافآتل الشركة ادداستر ۸٫٦

 اجتماعات بسب عدم حضوره ثالثة المجلس تغیب من أعضاء من عضویة إنھاء العامة الجمعیة قررت إذا ۱٫۸٫٦
 ویجب اجتماع حضره، مكافآت، منذ آخر أي العضو ھذا یستحق فال مشروع، عذر للمجلس دون متتالیة

 جمیع المكافات الى قبضھا عن تلك الفترة.علیھ إعادة 

یحق للشركة المطالبھ باسترداد ما صرف من مكافات الى من أعضاء المجلس إذا تبین ان تلك المكافات  ۲٫۸٫٦
صرفت بناء على معلومات خاطئھ او مضللھ تم عرضھا على الجمعیة العامة او تضمنھا ضمن تقریر 

 المجلس السنوي.

 الحالیة المجلس لجان ۹٫٦

اللجان و ة،بالرقابالمتعلقة  في االضطالع بمسئولیاتھ ه مجلس إدارة الشركةلمساعد اللجانمن تم تشكیل عدد  ۱٫۹٫٦
 التالیة:التي تم تشكیلھا اللجان 

 لجنة المراجعة. .أ
 لجنة الترشیحات والمكافآت. .ب
 اللجنة التنفیذیة.  .ج

لجان أخرى من وقت آلخر عن طریق التصویت اإلیجابي ألغلبیة  یقوم المجلس بأنشاءومن المتوقع ان 
 المجلس، كلما دعت الحاجة الى ذلك.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٥٥ صفحة  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 مالحق 
 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 النسخة الرابعة م ۲۰۱۸اكتوبر  تاریخ اإلصدار:                                                                          

  



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٥٦ صفحة  
  

  :الشركاتالئحة حوكمة / دلیل  مالحق
 الشركاتالئحة حوكمة  مالحقماھیة  -أوال 

تعتبر الوثائق التالیة جزء ال یتجزأ من الئحة حوكمة الشركات لشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة، وتسري على 
تلك الوثائق جمیع االحكام الخاصة باإلصدار والتعدیل الواردة بدلیل / الئحة حوكمة الشركات للشركة اال إذا نصت 

 ربیة السعودیة على خالف ذلك من احكام. األنظمة ولوائح الشركات والسوق المالیة بالمملكة الع

 الصادرة عن الشركة والسیاسات المواثیق بیان  -ثانیا 

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

 االصدار رقم راالخی التعدیل تاریخ األولى اإلصدار تاریخ المستند اسم م
 ٤,  ۰ ۲۰۱۷ینایر  م۲۰۱۳أكتوبر الوظیفي واخالقیات العمل المسؤولیثاق السلوك م ۱
 ٥,  ۰ ۲۰۱۸مارس  م۲۰۱۳أكتوبر میثاق لجنة المراجعة ۲
 ٤,  ۰ ۲۰۱۷ینایر  م۲۰۱۳أكتوبر میثاق لجنة الترشیحات والمكافآت ۳
 ٤,  ۰ ۲۰۱۷ینایر  م۲۰۱۳أكتوبر التنفیذیةمیثاق اللجنة  ٤

من بالرقابة، وفي االضطالع بمسئولیاتھ المتعلقة  ه مجلس إدارة الشركةلمساعدالسیاسات تم اصدار عدد من ب. 
 :المواثیق التي تم اصدارھا

 االصدار رقم راالخی التعدیل تاریخ األولى اإلصدار تاریخ المستند اسم م
 ٤,  ۰ ۲۰۱۷ینایر  م۲۰۱۳أكتوبر اإلفصاح اتسیاس ۱
 ٤,  ۰ ۲۰۱۷ینایر  م۲۰۱۳أكتوبر العالقة ذاتاألطراف  مععامالت الت سیاسات ۲

من وقت آلخر عن طریق التصویت اإلیجابي  من السیاساتأخر یقوم المجلس بإصدار عددومن المتوقع ان ج. 
 ألغلبیة المجلس، كلما دعت الحاجة الى ذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٥۷ صفحة  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النسخة الرابعة م ۲۰۱۸اكتوبر  تاریخ اإلصدار:                                                                          

 المسؤول العمل واخالقیات الوظیفيالسلوك  یثاقم
ركة الیمامة للصناعات الحدیدیةلمنسوبي ش  

 

 

  



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٥۸ صفحة  
  

 المحتویات
 أحكام عامة  .۱
 تعریفات  .۲
 القیم والمبادئ  .۳
 تعارض المصالح  .٤
 تضارب المصالح لدى أعضاء مجلس اإلدارة  .٥
 قبول الھدایا والمجامالت والمزایا .٦
 سریة المعلومات وحظر اإلفصاح عن أي معلومة سریة أو داخلیة .۷
 االلتزام باإلفصاح الجید، والتعامل مع الصحافة ووسائل اإلعالم .۸
 الشركة وممتلكاتھاااللتزام بحمایة موارد واموال  .۹

 االلتزام بمنع الممارسات غیر النظامیة .۱۰
 االنضباطقواعد المظھر العام و .۱۱
 التزامات مھنیة للكوادر الخاصة .۱۲
 التزام الشركة والمنسوبین تجاه المجتمعوالمسئولیة االجتماعیة واالستدامة  .۱۳
 حقوق منسوبو الشركة .۱٤
 البالغات والشكاوى .۱٥
 الجزاءات التأدیبیة .۱٦
 ختامیة  أحكام .۱۷

 
 

 

 

 

 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٥۹ صفحة  
  

 المسؤول العمل واخالقیات الوظیفيالسلوك  یثاقم ۷
 

 تمھید   ۱٫۷

لم یكن تحول شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة الى شركة سعودیة مدرجھ بسوق المال، ھو تغیر في الشكل القانوني، او 

تغیر في ھیكل الملكیة واألسھم بل كان انعكاسا لرغبة حقیقیة للتغیر الى العمل الجماعي المستدام واتباع أفضل الممارسات 

یز في األداء واالستمراریة واالستدامة في االعمال. وعلى ھذا كان لزاما ان یتزامن الدولیة في الحوكمة الرشیدة بھدف التم

اصدار موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تعدیل النظام األساسي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة عقب االدراج 

بصدور الئحة لحوكمة الشركات بالسوق بالسوق المالیة السعودیة وتزامنا مع تفعیل أنظمة الحوكمة والعمل المسؤول بھا 

بإصدار قواعد وسیاسات واضحة تحدد رؤیة ومسار عمل الشركة “ المالیة ان تقوم " شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة 

في التعامل مع األطراف ذات العالقة توضح فیھا احترامھا وتقدیرھا لقیمة العمل الجاد وتدعم احترام مبادئ اإلفصاح 

لوظیفي امیثاق السلوك " والعمل المسؤول في إطار مناسب وفقا ألفضل الممارسات الدولیة فكان ھذا اإلصدار والشفافیة 
حیث یحتوي میثاق قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات  “.واخالقیات العمل المسؤول لشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

منسوبي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة في كل موقع إتباعھا على معاییر السلوك التي یتعین على جمیع  العمل المسؤول

ومراعاتھا باستمرار في سائر المعامالت حیث تحمل سیاسات الشركة عند القیام بدورھا لتحقیق أھدافھا واستراتیجیتھا 

اخالقیات  وءأفضل الشركات الوطنیة في المملكة العربیة السعودیة. وقد تم وضع ھذا المیثاق في ض  فلتكون في مصا

وتعلیم دیننا الحنیف ومتمشیا مع تقالیدنا الوطنیة العریقة، مسترشدا بأنظمة الشركات والسوق المالیة والئحة الحوكمة 

الصادرة عنھا وبأفضل المبادئ والقواعد والممارسات والمبادرات العالمیة والوطنیة في الحوكمة واالفصاح والشفافیة 

 لمسؤولیة االجتماعیة بغرض استدامة االعمال. واالمتثال والعمل المسؤول وا

تلتزم الشركة في حال وجود أیة مخاوف أو شكوك بشأن عدم االلتزام بمیثاق قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات  ۱٫۱٫۷

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

على عدم اتخاذ أیة إجراءات مساءلة أو تبعات انتقامیھ من أي نوع ضد أي شخص جراء إبالغھ عن التأكید 

 مخاوفھ أو شكوكھ حیال وقوع مخالفات لھذا المیثاق.

یتألف میثاق قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات العمل المسؤول من عدد من السیاسات التى ُتعنى باحترام النزاھة  ۲٫۱٫۷

فافیة وببیئة ومكان العمل وحقوق األطراف المختلفة بغرض التمیز في األداء ودعم االبتكار واالفصاح والش

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

دائم على االلتزام التام تسعى لكسب ثقة جمیع األطراف أصحاب المصلحة بالشركة ، انطالقاً من الحرص ال

بأفضل القیم األخالقیة والممارسات والمبادئ، التي تمثل أساساً لقواعد السلوك الوظیفي واخالقیات العمل المسؤول 

 لمنسوبي الشركة ، ومعیاراً أساسیا تعتمد علیھ الشركة في تقویم أدائھم.



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٦۰ صفحة  
  

ومن الجدیر بالذكر انھ ال یمكن ألي قواعد أو سیاسة استباق كل حالة من الحاالت المتوقع ظھورھا، وكما تتوقع  ۳٫۱٫۷

الشركة أن یؤدي كل المدراء والمسئولین التنفیذیین والموظفین العمل بصدق ونزاھة لتمكنھم من اتخاذ قرار مھني 

 یات نیابة عن الشركة.مستقل وردع المخالفات في تنفیذ جمیع المھام والمسؤول

 أحكام عامة  ۲٫۷

 الغرض من المیثاق:   ۱٫۲٫۷
تھدف شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة  إلى تطبیق قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات العمل المسؤول على  ۱٫۱٫۲٫۷

منسوبیھا وفق أفضل الممارسات المھنیة العالمیة، وبما ینسجم مع عراقة الشركة وریادتھا لألعمال بالمملكة ، 

ادر وقیادات تھتم بتطبیق أفضل الممارسات وذلك بتوفیر مناخ عمل أخالقي ومسؤول لمنسوبیھا بغرض اعداد كو

في العمل المسؤول لتحقیق تنمیة مستدامة تھتم بتطویر قدرات الشركة لمواكبة سوق العمل وتعزیز االبتكار 

والتطویر في االعمال واالستثمارات وكذا االھتمام بالمسؤولیة االجتماعیة والشراكة المجتمعیة لتطویر 

سوبیھا بھذه القواعد وذلك لرفع مصداقیة وكفاءة وفعالیة أعمالھا وأنشطتھا وتعزیز مجتمعاتنا.وتلزم الشركة من

میثاق الشرف خطوة ایجابیة ومتقدمة لتطبیق الحوكمة مكانتھا والمحافظة على سمعتھا في قطاع االعمال، ویعتبر 

 الرشیدة مما یعزز الشفافیة والعدالة والمساءلة ، ومحاربة الفساد اإلداري .

تھدف ھذه المدونة/المیثاق إلى إلقاء الضوء على مجموعة المخاطر األخالقیة لتوجیھ مجلس اإلدارة كما  ۲٫۱٫۲٫۷

("المجلس") واإلدارة وتقدیم الدلیل للموظفین لمساعدتھم على التعرف والتعامل مع القضایا األخالقیة، فضال عن 

 تعزیز ثقافة النزاھة والمساءلة. توفیر آلیات لإلبالغ عن السلوك غیر األخالقي، والمساعدة على

 الشركة، في األخالقیة والقیم المھني للسلوك سیاسة من اصدار ھذا المیثاق الى وضع اإلدارة مجلس ویھدف  ۳٫۱٫۲٫۷
 :یلي تراعي ما

 واجبي العنایة یقوموا ببذل التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء الشركة و كل منسوبي أن التأكید .أ
 وتقدیم قیمتھا، وتعظیم الشركة وتنمیتھا مصالح صون شأنھ من ما وكل الشركة، إدارة في والوالء

 .جمیع األحوال في الشخصیة مصلحتھ على مصالحھا

 الشركة یحقق مصلحة بما وااللتزام الشركة، في المساھمین لجمیع اإلدارة مجلس عضو تمثیل .ب
 انتخبتھ التي المجموعة مصلحة اآلخرین، ولیس المصالح أصحاب حقوق ومراعاة المساھمین ومصلحة

 .فحسب

 والتعلیمات األنظمة واللوائح بجمیع فیھا، التنفیذیین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء التزام مبدأ ترسیخ .ج
 .الصلة ذات

 تحقیق بھدف لمنصبھ الوظیفي التنفیذیة اإلدارة عضو أو اإلدارة مجلس عضو استغالل دون الحیلولة .د

 .بغیره أو بھ خاصة مصلحة
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 وعدم وأھدافھا، أغراض الشركة تحقیق على ومواردھا الشركة أصول استعمال قصر على التأكید .ه

 .خاصة مصالح لتحقیق الموارد أو األصول تلك استغالل

 الداخلیة على المعلومات االطالع وتوقیت صالحیة تنظم وواضحة ومحكمة دقیقة قواعد و وضع

 أو منھا وغیرھم التنفیذیة اإلدارة واإلدارة مجلس أعضاء استفادة دون یحول بما بالشركة الخاصة

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

 اعداد المیثاق وتعدیلھ:    ۲٫۲٫۷

بمجلس إدارة الشركة ھي الجھة المسؤولة عن االشراف على اعداد ھذا  المكافآتلجنة الترشیحات و تعتبر ۱٫۲٫۲٫۷

المیثاق وتطویره ومتابعة تنفیذ االلتزام بھ، وتكون من مھامھا تطویر ھذا المیثاق والعمل على التأكد من التزام 

إدارة  جلسالعاملین بمعاییر العمل المسؤول الواردة في ھذا المیثاق، وتقوم برفع تقریر سنوي للعرض على م

الشركة بتقییم مدى االلتزام بمعاییر العمل المسؤول والمخالفات التي تم رصدھا وما اتخذ في شأنھا من إجراءات 

 وما یراء من اقتراحات في ھذا الشأن.

یجب أن یتم إدخال أیة تعدیالت أو إعفاءات من ھذه المدونة/المیثاق من قبل المجلس فقط بناء على توصیة من  ۲٫۲٫۲٫۷

جنة الترشیحات والمكافآت، وإذا تم تنفیذ أو منح تعدیل أو إعفاء من ھذه المدونة/المیثاق یجب اإلفصاح عن ل

 ھذا التعدیل أو اإلعفاء بشكل یتالءم مع القوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا في الشركة.

 سریان ومجال التطبیق:    ۳٫۲٫۷

یلتزم منسوبو شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة  بالقواعد والسیاسات والمبادئ المنصوص علیھا والمرتبطة   ۱٫۳٫۲٫۷

 قصاهأتمھیدا العتباره جزء ال یتجزأ من الئحة شؤون العاملین بالشركة في موعد اخالقیاً بتنفیذ ھذا المیثاق 

ویجب على جمیع منسوبي الشركة االلتزام بھذه القواعد، وعلیھم  .ھـ  ۱۳/۰٤/۱٤۳۹م الموافق  ۰۱/۰۱/۲۰۱۸

 قراءتھا وفھمھا وتوقیع تعھد بااللتزام بھ عند انضمامھم للشركة.

 تعریفات  ٤٫۲٫۷
 قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات العمل المسؤول لمنسوبي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة .القواعد: 

عات الحدیدیة  المحدودة وفروعھا بالمملكة العربیة السعودیة وخارجھا، واي شركات أخرى شركة الیمامة للصناالشركة: 

 تكون تابعھ لھا حالیا او بالمستقبل. 

في تطبیق احكام ھذا المیثاق أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین  یقصد بمنسوبو الشركةمنسوبو الشركة: 

وأعضاء اللجان واالداریین والموظفین والعاملیین وكل المتعاقدین مع الشركة والمنتدبون كل او بعض الوقت للعمل بھا 

و غیر محددة المدة أو أي من العاملین في والخبراء والمستشارون كل او بعض الوقت وكل العاملون بعقود محددة المدة أ
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الشركة بشكل مباشر أو غیر مباشر بمن فیھم العاملون بموجب النظام الجزئي أو العاملون بموجب عقود من الباطن. في 

 حدود ما یمارسونھ من صالحیات بحكم وظیفتھم أو ما یتصل بعملھم من معلومات.

 لما تحدده لھا ھذه القواعد من صالحیات. ) وفقاً المكافآتلجنة (الترشیحات واللجنة: 

 رئیس لجنة الترشیحات والمكافأت ونائب الرئیس في حالة غیاب الرئیس أو في حالة تفویضھ لھ.الرئیس: 

وھي (وحده/قسم/إدارة) مستقلھ تتبع اإلدارة العلیا للشركة  -من یقوم بعملھا  أو -وحده متابعة وتقییم االمتثال الوحدة: 

من ضمن عملھا مراجعة وتقییم االلتزام بمیثاق قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات العمل المسؤول وغیرة من والتي یكون 

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

 الصلة بعمل ونشاط الشركة. األشخاص من ذوي الصفة الطبیعیة أو المعنویة، ذات األطراف ذات العالقة أو الصلة: 

تأثر أي من مصالح الشركة أو مكانتھا أو حقوقھا أو أعمالھا أو قراراتھا أو سمعتھا، بالمصالح الشخصیة تعارض المصالح: 

ألي من منسوبیھا، التي قد تكون ناشئة عن مصالح مادیة أو معنویة سواء أكانت مباشرة أم غیر مباشرة، حالیة أم مستقبلیة 

 ة من عالقات شخصیة أو تجاریة.أو ناشئ

السیاسات واإلجراءات المكتوبة التي تضعھا شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة  الترتیبات الواقیة من تسرب المعلومات: 

للمحافظة على المعلومات السریة أو الداخلیة التي یحصل علیھا منسوبیھا في سیاق ممارستھم ألعمالھم، وكذلك السیاسات 

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

 ألي شخص آخر. 

الشخص الذي یحصل على معلومة داخلیة غیر متوفرة لعموم الجمھور من خالل عالقة عمل أو بأي الشخص المطلع: 

 صفة كانت سواًء أكان ذلك بشكل مباشر أم غیر مباشر.

 القیم والمبادئ   ۳٫۷

 : تلتزم الشركة ومنسوبیھا باحترام القیم والمبادئ التالیة
االلتزام بأعلى معاییر النزاھة واألخالق المؤھلة الكتساب ثقة المتعاملین مع الشركة، مع تقدیم مصالح النزاھة:  ۱٫۳٫۷

مكاسب ومصالح شخصیة، مع الشركة على المصالح الشخصیة، وعدم استغالل النفوذ والصالحیات لتحقیق 

 التأكد من حمایة حقوق األطراف األخرى.

 
االلتزام بالشفافیة في المعامالت بما ال یتعارض مع األنظمة واللوائح، وكذا العمل على وضوح الشفافیة:  ۲٫۳٫۷

 الصالحیات وكذا التفویض السلیم للصالحیات والمھمات والمسؤولیات.
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اللتزام ابمباشرة سلطاتھم وبتأدیة مھامھم الوظیفیة وفقا ألسس العدالة والمساواة وبما یضمن الجدیة في العدالة:  ۳٫۳٫۷

 بالحیاد التام حال التعامل مع جمیع األطراف ذات الصلة.
 

نظمھا في وااللتزام بأداء العمل بفعالیة وكفایة عالیة وبذل العنایة الالزمة، وااللتزام بسیاسات الشركة الكفاءة:  ٤٫۳٫۷

متابعة وتقییم األداء، وعلیھم السعي الدائم نحو تعزیز دور الشركة في المنافسة في مجتمع االعمال والعمل على 

  تطویرھا، وتطبیق أفضل المعاییر والممارسات الدولیة في اإلدارة المسؤولة والجودة في جمیع الخدمات المقدمة.

م بالتعاون الجاد فى إطار العمل الجماعي المشترك وبذل اقصى الجھد وانكار االلتزاالعمل الجماعي والشراكات:    ٥٫۳٫۷

الذات لرفع كفاءة األداء كفریق عمل متكامل، كما تلتزم الشركة بعمل شراكات مع مجتمع االعمال والقطاعات 

 المختلفة والمؤسسات المحلیة والدولیة لتدریب العاملین وحسن انتقاءھم بما یحقق خدمة أھدافھا.

االلتزام بالتقدم في ابتكار االعمال والممارسات وفقا للمعاییر العالمیة، وبما یتناسب مع احتیاجات البیئة  بتكار:اال  ٦٫۳٫۷

 والمجتمع ویلبى احتیاجات قطاع االعمال ویحقق التنمیة المستدامة

االلتزام باالحترام والتقدیر وحسن التعامل بین العاملین ومع اآلخرین دون النظر لالختالف في السن االحترام:   ۷٫۳٫۷

والنوع والجنس وغیرھا من االختالفات .... ، ویلتزم منسوبو الشركة بتمثیلھا بشكل إیجابي أثناء المشاركة في 

غیر الرسمیة داخل المملكة أو خارجھا، والعمل اجتماعات ومقابالت االعمال وكذا المناسبات والفعالیات الرسمیة و

على المحافظة على األطراف ذات الصلة وحسن انتقاءھم، وكذا االلتزام بجمیع األنظمة واللوائح والنظام األساسي 

والتعلیمات الداخلیة الساریة بما في ذلك لوائح العمل الداخلیة وأدلة السیاسات واإلجراءات الداخلیة وأي تعدیل قد 

 رأ على أي منھا. یط

االلتزام باحترام وتقدیر العلم والحق في التعلم دون النظر لالختالف في السن والنوع مواصلھ التعلم والمعرفة :  ۸٫۳٫۷

والجنس وغیرھا من االختالفات .... ، ویلتزم منسوبو الشركة بالعمل على المحافظة على مواصلة التعلم واالطالع 

الت عملھم ، كما یلتزم منسوبیھا بتقدیم خدماتھم وفقا اعلى معاییر الجودة في األداء على احدث المستجدات في مجا

 ، وكذا االلتزام باخالقیات المھنة المحلیة والعالمیة . 

تسھیل ودعم الحوار والنقاش وإیجاد وسائل اتصال فعالھ بین جمیع األطراف أصحاب المصلحة بالشركة الحوار:   ۹٫۳٫۷

مجلس االدارة وكبار التنفیذین وموظفین وعمال ومؤسسات مختلفة وقطاع االعمال  من مساھمین وأعضاء

والحكومة واالعالم ومنظمات المجتمع المدني وغیرھا من الفئات ذات االھتمام أصحاب المصلحة في استدامة 

 میة.ستدامة العالاالعمال بالشركة بما یخدم القضایا الوطنیة ویعزز تطبیق الحوكمة والمسؤولیة االجتماعیة واال
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 تعارض المصالح :  ٤٫۷
یجب على منسوبي الشركة التأكد من البعد عن حاالت تعارض المصالح واإلفصاح عنھا فور علمھ بھا ومعالجتھا   ۱٫٤٫۷

إن وجدت بإنصاف، وعلیھم رعایتھ مصالح الشركة في جمیع األوقات وعدم إیثار مصالحھم الشخصیة على 

 مصالحھا.

جب على جمیع منسوبي الشركة اإلفصاح عن جمیع المصالح التي تتعارض أو یمكن أن تتعارض مع قیامھم ی  ۲٫٤٫۷

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

 المتعارضة.

جب على منسوبي الشركة اإلفصاح عن أي وظیفة تم شغرھا خالل الخمس سنوات الماضیة، سواء كانت ھذه ی  ۳٫٤٫۷

 الوظیفة ذات عالقة مباشرة أم غیر مباشرة بـالشركة أو بأي من أعمالھا بشكل عام. 

ات سجب على منسوبي الشركة اإلفصاح عن أي عالقة أخرى مھما كانت طبیعتھا تنشأ مع األشخاص أو المؤسی ٤٫٤٫۷

ذات العالقة بأنشطة الشركة وعلى وجھ الخصوص العالقات المھنیة والمالیة والتجاریة، وكذلك االفصاح عن 

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

النسبة لكبار یجب إرسال جمیع المعلومات المفصح عنھا، الخاصة بمنسوبي الشركة للجھة المسؤولة. وب  ٥٫٤٫۷ 

على او ، فترسل للجنة و –المساھمین وألعضاء المجلس وكبار التنفیذیین ومدیر وحدة متابعة وتقییم االمتثال 

 الجمیع تحدیث ھذه المعلومات فور حدوث أي تغییر فیھا.

 

بحسب الصالحیات المحددة لكل منھما  -من یقوم بعملھا  أو -یجب على اللجنة أو وحدة متابعة وتقییم االمتثال    ٦٫٤٫۷

االحتفاظ بسجل دائم یتضمن جمیع المعلومات المفصح عنھا، كما یجب المحافظة على سریة ھذه -في ھذه القواعد

 المعلومات وعدم اإلفصاح عنھا إال إذا دعت الحاجة إلى اإلفصاح عنھا ألغراض نظامیة أو قانونیة.

، لمكافآتافردیة ذات اغلبیة من غیر التنفیذیین تشكل من أعضاء بلجنة الترشیحات و فرعیةلجنة أو نةاللجتتولى   ۷٫٤٫۷

ذوي الخبرة یتم اختیاره من مجلس إدارة الشركة ، وتضم مدیر وحدة متابعة وتقییم  منوبرئاسة عضو مستقل 

وذلك لدراسة حاالت تعارض المصالح  –ى ومدیر اإلدارة القانونیة او عضو قانون -من یقوم بعملھا  أو -االمتثال  

 للبت فیھا. المكافآتوترفع نتائج الدراسة لرئیس لجنة الترشیحات و

یحظر على موظفي الشركة ممارسة أي مھنھ أو عمل آخر خارج الشركة بما في ذلك أن یشغلوا مناصب أو  ۸٫٤٫۷

كما یحظر علیھم تقدیم المشورة ألي من وظائف في أي شركھ أو في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الخاصة، 

 األطراف اآلخرى، إال بعد موافقة من الشركة.
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أو اللجنة  -من یقوم بعملھا  أو -الحصول مسبقا على رأى الوحدة  یجوز إلدارات الشركة ووحداتھا ومنسوبیھا  ۹٫٤٫۷

بحسب الصالحیات المحددة لكل منھما في شأن شبھ تعارض المصالح ألي من االعمال والعملیات المزمع تنفیذھا 

 قبل الموافقة على االرتباط بتلك االعمال.

 تضارب المصالح لدى أعضاء مجلس اإلدارة  ٥٫۷

مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة، في الصفقات أو العقود المبرمة یكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة أي  الیجب أن   ۱٫٥٫۷

لحساب الشركة، إال بتصریح من الجمعیة العمومیة للمساھمین على أن یجدد سنویا، ومع ذلك یجب استثناء الصفقات 

 التي تتم عن طریق المناقصات العامة من ھذه القیود إذا قدم عضو مجلس اإلدارة أفضل عرض.

یفصح عضو للمجلس عن أي مصلحة شخصیة قد تكون لدیھ في صفقات العقود المبرمة لحساب الشركة، یجب أن   ۲٫٥٫۷

ویجب تسجیل ھذا اإلفصاح في محضر اجتماع المجلس، على أن ال یشارك العضو صاحب المصلحة في التصویت 

 العمومیة. على القرار الواجب اتخاذه في ھذا الصدد سواء أثناء انعقاد مجلس اإلدارة أو الجمعیة

یجب على رئیس المجلس إبالغ الجمعیة العمومیة للمساھمین في حالة أن عضو من األعضاء لدیھ مصلحة  ۳٫٥٫۷

شخصیة، في الصفقات والعقود التي تعرض علیھا وترفق ھذه البالغات مع تقریر خاص من مراجع حسابات 

 مستقل.

ص من الجمعیة العمومیة للمساھمین، المشاركة في أي ال یحق لعضو مجلس اإلدارة، دون الحصول على ترخی  ٤٫٥٫۷

دد ھذا على أن یج -عمل یتسم بالمنافسة مع نشاط الشركة أو االنخراط في أي من األنشطة التجاریة التي تقوم بھا 

 ھوإال كان للشركة الحق في المطالبة بتعویضات منھ أو النظر في العملیات التي تم تنفیذھا لحساب -الترخیص سنویا 

 الخاص على أنھا تمت لحساب الشركة.

ال یحق ألعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح للمساھمین من خارج الجمعیة العمومیة للمساھمین أو ألطراف ثالثة   ٥٫٥٫۷

عن أسرار تخص الشركة وعملیاتھا تم معرفتھا بحكم عضویتھم؛ وإال أمكن للشركة فصلھم وتحمیلھم مسئولیة ما 

 لحق الشركة من أضرار.

ال یحق للشركة منح قروض نقدیة ألي من أعضاء مجلس إدارتھا أو تقدیم ضمان فیما یتعلق بأي قرض ألحد   ٦٫٥٫۷

 أعضاء المجلس مع أطراف ثالثة.

 ظر على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین ما یلي: یح ۷٫٥٫۷

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

 ممتلكات الشركات أو المعلومات أومن خالل مناصبھم؛

 استخدام ممتلكات أو معلومات الشركة أو مناصبھم لتحقیق مكاسب شخصیة والتنافس مع الشركة.. ب



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ٦٦ صفحة  
  

ة أوراق مالیال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین بالشركة وأعوانھم تداول أي   ۸٫٥٫۷

 للشركة خالل الفترات التالیة:

أیام قبل نھایة الربع المالي وحتى تاریخ إعالن ونشر البیانات المالیة المؤقتة  ۱٥خالل  .أ

 للشركة.

یوما قبل نھایة السنة المالیة وحتى تاریخ إعالن البیانات المالیة األولیة السنویة  ۳۰خالل  .ب

  النھائیة السنویة للشركة، أیھما أقصر.للشركة أو حتى إعالن البیانات المالیة 

 قبول الھدایا والمجامالت والمزایا  ٦٫۷ 

یحظر على منسوبي الشركة إعطاء أو طلب أو قبول الھدایا والمزایا المادیة أو المعنویة التي تعرض علیھم من   ۱٫٦٫۷

ھدیة ذات قیمة تتجاوز  أي طرف ذي عالقة بالشركة أو بأعمالھم، وعلیھم اإلفصاح للجھة المسؤولة عن أي

 لایر قد تعرض علیھم أو ترسل إلیھم. ٥۰۰

 
ینبغي على منسوبي الشركة استخدام الحكمة والمنطق عند قبولھم أي دعوة ضیافة من األطراف ذات العالقة أو  ۲٫٦٫۷

حقیق تالصلة سواء أكانت تلك العالقة سابقة أم قائمة أم محتملة، وعلیھم التأكد من أن تلك الدعوة لیست لغرض 

منفعة شخصیة قد تتعارض مع قواعد الشركة ولوائحھا وسیاساتھا، ویجب علیھم رفض الدعوات التي یمكن أن 

تخلق لدیھم إحساسا بأي التزام تجاه المضیف أو حرجاً (بسبب ظروف الدعوة أو تكالیفھا)، وفي جمیع األحوال 

 یجب االلتزام بالتالي:

ض تحقیق منفعة شخصیة قد تتعارض مع قواعد الشركة التأكد من أن تلك الدعوة لیست لغر .أ

 ولوائحھا وسیاساتھا.

. الحصول على موافقة صاحب الصالحیة أو المدیر المباشر لتحدید مدى مالءمة تلبیتھ تلك ب

 الدعوة.

. حظر على منسوبي الشركة تقدیم أي ھدیة نیابة عن الشركة ألي شخص أو جھة قبل الحصول ج

الصالحیة، باستثناء إھداء التقاویم واألقالم ونحوھا التي توزعھا الشركة على موافقة من صاحب 

 وتحمل شعارھا. 

 المعلومات وحظر االفصاح عن أى معلومات سریة أو داخلیة علىاالطالع  سیاسة ۷٫۷

یجب على الشركة المحافظة على سریة المعلومات الخاصة بمنسوبیھا، إال إذا كانت لمطالب نظامیة أو قانونیة   ۱٫۷٫۷

على منسوبي الشركة طلب أي معلومة لیس أو كانت تقتضیھا مصلحة وطبیعة العمل في الشركة، كما یحظر 

 لھا صلة بأعمالھم.
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 ۱۲٤ من ٦۷ صفحة  
  

معلومة سریة أو داخلیة ألي طرف كان ، ویقصد یحظر على أي من منسوبي الشركة اإلفصاح عن أي  ۲٫۷٫۷

بالمعلومات السریة أو الداخلیة أي معلومة أو بیان أو رقم أو إحصائیة غیر متاح للجمھور الوصول إلیھا قد 

یطلع علیھا أي من منسوبي الشركة بحكم طبیعة عملھ أو بأي صفة كانت وسواء أكانت تلك المعلومة أو البیان 

ائیة شفھیة أو خطیة أو إلكترونیة أو غیرھا، وسواء أكانت صناعیة أم مالیة أم إداریة أم أو الرقم أو اإلحص

تجاریة أم تسویقیة أم فنیة أم أي معلومة أخرى تتعلق بالشركة أو أي من منسوبیھا أو عمالئھا أو متعاقدیھا أو 

 تتعلق بنشاط وعملیات الشركة بشكل عام.

دوام بااللتزام بجمیع الترتیبات الواقیة من تسرب المعلومات، والمحافظة الكاملة یتعھد منسوبو الشركة على ال  ۳٫۷٫۷

على أي من المعلومات السریة أو الداخلیة ویحظر اإلعالن أو التصریح عن أي منھا ألي طرف آخر. حیث 

ة، ویشمل خلیینبغي على منسوبي الشركة اتخاذ جمیع االحتیاطات الالزمة لمنع تسرب المعلومات السریة أو الدا

ذلك التأكد من عدم عرضھا بشكل ظاھر في منطقھ العمل بحیث یمكن لآلخرین االطالع علیھا، كما یجب علیھم 

اتخاذ جمیع االحتیاطات المعقولة إلحكام إغالق أجھزه الحاسب اآللي والمحافظة على اسم المستخدم وكلمة 

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

 وسیلة أخرى، وعدم إخراج أي وثیقة أو مستند أو بیان ورقي كان أم رقمي ذي صبغة سریة خارج مقر الشركة.

عند انتھاء خدمة أي من منسوبي الشركة، فإنھ یجب علیھ االلتزام بالتوقف عن استخدام أي من المعلومات السریة   ٤٫۷٫۷

لیة أو الوثائق التي بحوزتھ أو إفشائھا، وعلیھ في ھذه الحالة إعادتھا وتسلیمھا للشركة، وفي جمیع أو الداخ

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

 ى بعد انتھاء العالقة التعاقدیة مع الشركة.التزام بالمحافظة على عدم إفشاء المعلومات السریة أو الداخلیة حت

باإلضافة إلى الجزاءات اإلداریة التي یحق للشركة إیقاعھا نتیجة اإلخالل بااللتزام بالسریة؛ یحق للشركة اتخاذ   ٥٫۷٫۷

أي من اإلجراءات القضائیة التي تختارھا وتراھا مناسبة بحق أي من منسوبیھا عند انتھاكھ ألي من التزاماتھ 

 منصوص علیھا في ھذه المادة بما في ذلك مطالبتھ بأي خسارة أو تعویض ناتج عن اإلخالل بمبدأ السریة.ال
 

 باإلفصاح الجید، والتعامل مع الصحافة ووسائل اإلعالم االلتزام  ۸٫۷
واضحة للتواصل مع المساھمین والموظفین وأصحاب المصلحة  سیاسةتلتزم الشركة بالعمل على ان تنتھج   ۱٫۸٫۷

اآلخري  مع مراعاة أفضل الممارسات العالمیة فى اإلفصاح، وتنبى سیاسات تشجع على اإلفصاح الجید وتلزم 

وفقا لقواعد والممارسات العالمیة في منسوبیھا بتبني تلك السیاسات خالل سلوكھم واثناء تأدیتھم ألعمالھم 

ویلتزم منسوبي الشركة بمراعاة ان یحتوي التصرف المفصح عنھ على: إفصاح للكافة فى إطار من  اإلفصاح.

، وان یكون اإلفصاح حقیقیا وصحیحا، وان یكون إفصاحا كافیا مع  وفي التوقیت المناسبالشفافیة والنزاھة 

 ضمان اإلجابة عن التساؤالت.
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زوید تالعلیا بالشركة، وكذا اللجان المختلفة الخاصة بالشركة بیلتزم مجلس إدارة الشركة ولجانھ، واإلدارة   ۲٫۸٫۷

أعضاءھا بالمعلومات الكافیة فى التوقیت المناسب بشأن تواریخ وأماكن وجداول أعمال اجتماعاتھا، باإلضافة 

ھا خالل نإلى االلتزام بتوفیر المعلومات الكاملة فى التوقیت المالئم بشأن المسائل التى یستھدف اتخاذ قرارات بشأ

 تلك االجتماعات.
 

على تكلیف أو تفویض نظامي، ومنھا عدم التصریح بناءً یجب على منسوبي الشركة عدم التحدث باسم الشركة إال   ۳٫۸٫۷

لوسائل اإلعالم بمختلف أنواعھا أو تمثیل الشركة عند المشاركة في المناسبات والفعلیات ذات الصلة بأعمال 

معلومة تتعلق بأنشطة الشركة واستثماراتھا قبل الحصول على موافقة خطیة من الشركة أو اإلدالء عن أي بیان أو 

الجھات المختصة لدى الشركة، ویقتصر التصریح على المخولین بذلك رسمیاً من قبل الشركة، وعلى كل من یقدم 

 .السلیم أي معلومة أن یكون ملماً بطبیعتھا السریة وأن من صالحیتھ التصریح عنھا والتعامل معھا بالشكل

 
ة واألسالیب المختلفة مع التوسع في استخدام األسالیب االلكترونیتشجع الشركة استخدام الطرق والوسائل الحدیثة  ٤٫۸٫۷

لتواصل السریع بین األطراف المختلفة بغرض تفعیل أفضل الممارسات في اإلفصاح في إطار االلتزام الحدیثة ل

  ة.بمبدأ حظر اإلفصاح عن أي معلومة سریة أو داخلی

 

 االلتزام بحمایة موارد واموال الشركة وممتلكاتھا ۹٫۷
یجب على منسوبي الشركة استخدام مواردھا المتاحة تحت تصرفھم االستخدام األمثل، وذلك لتحقیق أھدافھا  ۱٫۹٫۷

 وعلیھم المحافظة على حقوقھا وممتلكاتھا أثناء قیامھم بواجباتھم الوظیفیة.
 

 االمتناع عن استخدام أي من موجوداتھا لألغراض الشخصیة أو التي ال تتعلق بالعمل. یجب على منسوبي الشركة ۲٫۹٫۷
 

یجب على منسوبي الشركة اتخاذ جمیع اإلجراءات واالحتیاطات الالزمة لضمان سالمة أنظمة الشركة  ۳٫۹٫۷

امي كل غیر نظااللكترونیة وحمایتھا من التلف أو التعدیل أو االختراق أو استخدامھا استخداما غیر أمثل أو بش

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

یعتبر كل من استخدام موارد الشركة في أغراض او انشطھ خاصة او كوسیلھ تسلیة او ترفیھ أو اجراء تعدیل  ٤٫۹٫۷

 والتعویض.لآلالت واألجھزة دون الرجوع للجھة المختصة (اھدار) لموارد الشركة وتعرض مرتكبھا للمساءلة 
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 االلتزام بمنع الممارسات غیر النظامیة ۱۰٫۷

یشترط في أي من منسوبي الشركة أال یكون قد صدر في حقھ أي حكم قضائي، أو أن یكون قید التحقیق أو  ۱٫۱۰٫۷

المحاكمة في أي جریمة مخلة بالشرف أو األمانة واال یكون قد ارتكب أي تصرف أو مخالفة مخلة بالنزاھة أو 

 األمانة.
 

كل بحسب الصالحیات المحددة  -على أي من منسوبي الشركة تقدیم إشعار مكتوب إلى الوحدة أو اللجنةیجب  ۲٫۱۰٫۷

عند قیام أي جھة تنظیمیة أو محكمة بفرض تدابیر أو عقوبات تأدیبیة علیھ فیما یتعلق بأعمال -لھ في ھذه القواعد

لھ أو تحقیق معھ لمخالفتھ أنظمة الشركة  مخلة بالنزاھة أو األمانة، أو عند صدور حكم علیھ أو إجراء محاكمة

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

بحسب الصالحیات المحددة  -أو اللجنة  -من یقوم بعملھا  أو -یجب على منسوبي الشركة إبالغ وحدة االمتثال   ۳٫۱۰٫۷

رف أو ممارسة غیر نظامیة أو مخالفة ألي من أنظمة أو تعلیمات الشركة عن أي تص-لكل منھما في ھذه القواعد

یتم ارتكابھا من قبل أي من منسوبي الشركة حال العلم بھا، وسیتم التعامل مع البالغ بسریة تامة ومھنیة عالیة 

غ عن تلك لحمایة من قام بالتبلیغ مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة األمر وتصحیحھ، ویعد عدم اإلبال

 التصرفات أو الممارسات أو المخالفات مخالفة إداریة قد تعرضھ للمساءلة القانونیة. 

    

  واالنضباظقواعد المظھر العام   ۱۱٫۷
االلتزام بالمحافظة على الھندام ونظافة المظھر ومكان العمل بما یالئم العمل بالشركة، وفي حالة عدم توافر  ۱٫۱۱٫۷

زي موحد للمنسوبین فعلیھم ارتداء المالبس الالئقة في حدود العرف والدین واعتبار مظھرھم العام ھو جزء 

 من مظھر الشركة. 

لذي ینطوي على إساءة أو تمیز أو یتضمن تعدیا أو تحرشا موجھا ألى االلتزام بتجنب جمیع اشكال السلوك ا ۲٫۱۱٫۷

من المنسوبین سواء كان لفظیا أو بدنیا معنویا، وعلى كل من یتعرض لذلك التقدم بشكوى للوحدة وتكون الشكوى 

 سریة وال یجوز اإلفصاح عنھا اال لجھات التحقیق المختصة.
 

 مسلك یسئ للشركة داخل وخارج الشركة. یلتزم منسوبى الشركة بعدم سلوك أي ۳٫۱۱٫۷
 

على منسوبى الشركة مراعاة الصالح العام للشركة وعدم ازعاج الزمالء بإجراء مكالمات شخصیة مطولة  ٤٫۱۱٫۷

اثناء ساعات العمل خاصة في المكاتب المشتركة، وعلیھم المحافظة على الھاتف المحمول في الوضع الصامت 

 اثناء االجتماعات، وعلیھم في كل األحوال مراعاة وقار مكان العمل. 
 یحظر على منسوبو الشركة القیام بأي من األفعال التالیة داخل مقارھا وفروعھا: ٥٫۱۱٫۷

 توزیع منشورات أو وضع ملصقات أو تنظیم اجتماعات غیر مرتبطة بدواعي العمل بالشركة.  -أ

 جمع النقود والتبرعات أو بیع وشراء البضائع.  -ب



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۷۰ صفحة  
  

 المخصص لھا .استخدام إمكانیات الشركة لمصلحة خاصة أو في غیر الھدف  -ج

 

 االلتزامات المھنیة للكوادر الخاصة ۱۲٫۷

تقدیرا لحرص الشركة على اتباع سلوكیات العمل المسؤول واحترام جودة اعمالھا و الحرص على عمالئھا،  ۱٫۱۲٫۷

ولما كان نطاق نشاط الشركة یحتوى على بعض األنشطة ذات المھنیة والكادر الخاص ( على سبیل المثال: 

والعلوم، الحاسبات ، المحاسبة  .. ) یجب ان یلتزم جمیع منسوبي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة   الھندسیة ،

ذوى الكادر الخاص بأخالقیات وضوابط ممارسة المھنة الصادرة من الجھات المھنیة والنظامیة المحلیة و الدولیة 

یة ومراعاتھا باستمرار في سائر المعامالت وفقا المعنیة بتنظیم العمل ومزوالھ المھنة واتباع تلك المعاییر المھن

ألفضل المبادئ والقواعد والممارسات والمبادرات العالمیة والوطنیة والحرص الدائم على اتباع التغیرات التي 

 تطرا علیھا بغرض استدامة االعمال. فضال عن االلتزام بما یلى على سبیل المثال:

  التزام المنسوب تجاه مھنتھ: ــ أ

یلتزم منسوب الشركة باإلفصاح عن مؤھالتھ وخبراتھ بصدق لمن یھمھ األمر، ویعتز بمھنتھ ویحافظ 

على كرامتھ وكرامة مھنتھ، ویقدم النموذج الطیب والقدوة الحسنة، ویلتزم باألمانة فى أدائھ لعملة، 

غیر مستحقة بسبب ویمتنع عن قبول الھدایا من اى من العمالء وذویھم ، وكذا یمتنع عن تحقیق مزایا 

 مركزة المھني أو الوظیفي. 

وعلى منسوبي الشركة االلتزام بالمنھج العلمي السلیم، والتحلي باألمانة التامة والدقة في اإلشارة إلى 

المراجع والمصادر العلمیة التي تم االستفادة منھا، وعلیھ مراعاة مواكبة مستجدات العصر في 

 لماء السابقین وآرائھم.التخصص، وضرورة احترام أفكار الع

 .التزام المنسوب تجاه العمالء: ــ ب

على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین یلتزم منسوبي الشركة ببذل كل الجھد والعنایة بالعمالء، و

التنفیذیین والموظفین السعي إلى التعامل بعدل مع عمالء الشركة والموردین والمنافسین والموظفین. 

ادة من أي شخص من خالل التستر والتالعب وإساءة استخدام المعلومات السریة، ولكن ال یجب االستف

 أو تحریف وقائع مادیة، أو القیام بأي تصرف آخر من أشكال المعاملة غیر العادلة.

 

 .التزام المنسوب تجاه االدارة والزمالء: ــ ج

یلتزم منسوب الشركة باحترام زمالئھ ویحافظ على العالقات الطیبة معھم، ویدعم زمالئھ مھنیا وعلمیا، 

ویحترم اختصاصاتھ واختصاصات األخرین، ویؤدى واجباتھ بإخالص لدعم نھوض المؤسسة التعلیمیة 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۷۱ صفحة  
  

الء خصوصیات الزمبرسالتھا، كما یلتزم بالعدل والموضوعیة فى التعامل مع االدارة والزمالء، ویحترم 

 االداریة والصناعیة ، ... ویدافع عن الحقوق المشروعة للمنسوبین.  الشركةویحافظ على اسرار 

 

  التزام الشركة والمنسوبین تجاه المجتمعوالمسئولیة االجتماعیة واالستدامة  ۱۳٫۷

لتزم منسوب الشركة بخدمة المجتمع، ویسعى خالل عملة الى المساھمة فى تنمیة المجتمع وتقدمة في تخصصھ ی  ۱٫۱۳٫۷

المھني، وربط ما یقدمھ بثقافة المجتمع وتطلعاتھ، ویتفاعل مع المتغیرات المجتمعیة بما یفید الشركة  والمجتمع، 

 ویعطى اھتماما كافیا لخدمة البیئة . 

مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین السعي للحفاظ على البیئة لألجیال المقبلة  یجب على أعضاء ۲٫۱۳٫۷

 من خالل فرض التوازن بین النمو االقتصادي وتحسین األداء البیئي بشكل مستمر وكذلك المسؤولیة االجتماعیة.

ت باع سیاسة واضحة تتعامل مع ممارسایجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین إت   ۳٫۱۳٫۷

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

 
 حقوق منسوبو الشركة ۱٤٫۷

 

 تطبیق المبادئ واالحكام على جمیع المنسوبین. العدالة: ۱٫۱٤٫۷
 

المنسوبین بموضوعیة وتجرید مع مرعاه مبادئ الشفافیة وفقا  الذي یقیم أداء جمیعالتقییم الواضح العادل:  ۲٫۱٤٫۷

 لنظم وأسالیب اإلدارة الحدیثة.
 

 توفر الشركة كل السبل والوسائل التي تمكنھم من أداء عملھم بشكل كفء وامن في حدود اإلمكانیات المتاحة.  ۳٫۱٤٫۷
 

تطویر واالبتكار وتشجع بما یكفل تنمیة مھارتھم وتوفر الشركة التدریب لمنسوبیھا وتتیح لھم الفرصة للتعلم   ٤٫۱٤٫۷

 قدراتھم واداءھم.
 

في حالھ ابالغ أحد المنسوبین عن مخالفة ألى من بنود ھذا االتفاق یكون لھ الحق في السریة والخصوصیة   ٥٫۱٤٫۷

 التامة وعلى الشركة حمایتھ من أى رد فعل یسببھ االخطار.

 

ظروف العمل للمنسوب عرضھا على رئیسة المباشر وعلى الرئیس العمل على في حالھ وجود أى شكوى من   ٦٫۱٤٫۷

ازالھ أسباب الشكوى، اما إذا كانت الشكوى من رئیسة المباشر فللمنسوب الحق في رفعھا للرئیس األعلى في 

 سلم التدرج الوظیفي.



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۷۲ صفحة  
  

 البالغات والشكاوى ۱٥٫۷

-لجنة بحسب الصالحیات المحددة لكل منھما في ھذه القواعدأو ال  -أو من یقوم بعملھا  -یجب على الوحدة   ۱٫۱٥٫۷
 وضع سجل یتم فیھ قید الشكاوى وحفظھا، وتوثیق اإلجراءات المستخدمة حیالھا.

بحسب الصالحیات المحددة لكل منھما في  الفرعیةأو اللجنة أو اللجنة   -من یقوم بعملھا  أو -تتولى الوحدة   ۲٫۱٥٫۷
النظر في بالغات السلوكیات غیر المشروعة داخل الشركة وتحویلھا للجھات المختصة وتكفل  دھذه القواع

 األنظمة واإلجراءات المتبعة التحقیق في ھذه المخالفات بطریقة تحقق العدل للجمیع دون إلحاق ضرر بالمبلغین. 

 المسئولیة والجزاءات التأدیبیة ۱٦٫۷ 

یتحمل كافة أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین مسئولیة التعرف على القوانین واللوائح   ۱٫۱٦٫۷

 ذات الصلة بما في ذلك مدونة قواعد السلوك واألخالق.    
 قمن المتوقع التزام جمیع منسوبو الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین بما ورد في میثا  ۲٫۱٦٫۷

قواعد السلوك الوظیفي (اخالقیات العمل المسؤول)  سواء بشكل عملي أو معنوي. ولن یتم التسامح في أیة 

 انتھاكات ترتكب ضد ھذا القانون. وقد یؤدي عدم االمتثال إلى فرض عقوبات تأدیبیة بما في ذلك إنھاء الخدمة.

ة، یعمل المسؤول، یحال الموضوع إلى اللجنة الفرعند مخالفھ أي من قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات الع ۳٫۱٦٫۷

وتتولى ھذه اللجنة التحقیق في المخالفة وترفع توصیاتھا متضمنة العقوبة اإلداریة المناسبة الى اللجنة لتتخذ 

راه مناسباً في شأنھا وفقا الئحة جزاءات وتقوم برفع توصیاتھا للرئیس التنفیذي متضمنة العقوبة اإلداریة تما 

ي مستوى اإلدارة العلیا فبالشأن . أما إذا كان التحقیق یمس أیاً ممن ھم  ھذاسبة لیتخذ ما یراه مناسباً في المنا

الشركة فیتم رفع التوصیة للجنة، وعلیھا وبحسب طبیعة المخالفة لھا أن تقرر إما أن تبت فیھا أو تحیلھا إلى 

 س إدارة الشركة.رئیس اللجنة لیتخذ ما یراه مناسباً في شأنھا لرفعھا مجل

-كل بحسب الصالحیات المحددة لھ في ھذه القواعد -أو اللجنة   -من یقوم بعملھا  أو -یجب على الوحدة   ٤٫۱٦٫۷

االحتفاظ بسجل بأسماء الموظفین الذین تتخذ الشركة إجراءات تأدیبیة في حقھم تتعلق بأي إخالل بھذه القواعد 

 وي السجل على تفاصیل عن اآلتي:أو أي سلوك آخر ذات عالقة، ویجب أن یحت
 اإلخالل أو السلوك الذي تم بسببھ اتخاذ إجراءات تأدیبیة بحق المخالف..أ 

 اإلجراءات والعقوبات المتخذة لتأدیب المخالف. .ب 

 

 

 
 

 

 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۷۳ صفحة  
  

 أحكام ختامیة  ۱۷٫۷

 االحتفاظ بالسجالت والتقاریر   ۱٫۱۷٫۷

یجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین والموظفین عكس معامالت الشركة بدقة في دفاترھا   ۱٫۱٫۱۷٫۷

وحساباتھا وسجالتھا وتقاریرھا، كما یجب الحفاظ على نظام مالئم للرقابة الداخلیة وضوابط اإلفصاح لتعزیز 

 االمتثال للقوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا في الشركة.

یحظر تزویر أي سجل من سجالت الشركة. و یجب أن تتسم جمیع التقاریر أو الوثائق أو المراسالت  ۲٫۱٫۱۷٫۷

المصرح بھا أو التي تم التكلیف بھا رسمیا لإلفصاح عنھا للجمھور باالكتمال والوضوح والدقة، على أن تتاح في 

 التوقیت المناسب مع إمكانیة استیعاب المعلومات الواردة بھا. 

 تفسیر المیثاق  ۲٫۱۷٫۷

أو الشبھة في مخالفھ أي من التصرفات او الوقائع ألحكام ھذا المیثاق یكون مبدا "حسن النیة  في حال الشك   ۱٫۲٫۱۷٫۷

 في ھذا المیثاق. یرد فیھ نصفي تنفیذ االلتزامات" ھو معیار مخالفھ ما لم 

میثاق السلوك أو وضوح متطلبات القانون/النظام أو  حاالت التي یظھر خاللھا عدم اكتمالالفي جمیع و  ۲٫۲٫۱۷٫۷

یجب على كل عضو أو مسئول تنفیذي أو موظف استخدام حسن التقدیر   الوظیفي واخالقیات العمل المسؤول

والحس السلیم.  وإذا لزم األمر، یجب طلب المشورة من إدارة الشركة أو المستشار أو الموظف المسئول عن 

 إدارة الحوكمة للشركات واالمتثال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۷٤ صفحة  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

الحدیدیة للصناعات الیمامة شركة  
المراجعة لجنة میثاق  

 النسخة الرابعة م ۲۰۱۸اكتوبر  تاریخ اإلصدار:
  



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۷٥ صفحة  
  

 میثاق لجنة المراجعة ۸
 : ماھیة وحدود المیثاق:تمھید

  :االصدار ھذا ماھیة -أوالً 

ابة دور المجلس في رق تفعیلالى  الیمامة للصناعات الحدیدیة من متابعة تعدیل میثاق لجنة المراجعةتھدف شركة 
ابة التي تلعب دور رئیسي في تفعیل الرقوالمراجعة  ةاإلدارة التنفیذیة من خالل لجان المجلس المتخصصة ومنھا لجن

 على الشركة بشكل عام، وخفض درجة المخاطر والتي تتعرض لھا ولحسن األداء واالستمراریة في االعمال
 ھكیلھي دعم مجلس اإلدارة بكامل تشولجنة المراجعة لن تحقیق الوظیفة الرئیسیة ضماواالستدامة على المدى البعید. و

 .ھمن خالل إمداده بالمعلومات ورفع التوصیات مع عدم اتخاذ قرارات نیابة عن

مامة الیشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة كجزء من دلیل/الئحة حوكمة لشركة  میثاق لجنة المراجعةاصدار وقد تم 
ھا بتنفیذ نطاق مسئولیات اللجنة وكیفیة قیام میثاق لجنة المراجعةحیث یصف  وتعدیالتھ المختلفة، الحدیدیة للصناعات
ذلك لرفع مصداقیة وكفاءة وفعالیة أعمالھا وأنشطتھا وتعزیز مكانتھا والمحافظة على سمعتھا في قطاع ومسئولیتھا. 

الفصاح ا من وكلخطوة ایجابیة ومتقدمة لتطبیق الحوكمة الرشیدة مما یعزز الشفافیة  المیثاقھذا ویعتبر  االعمال،
 ومحاربة الفساد اإلداري. والمساءلة،وتعزیز قواعد العدالة  المادي،المادي وغیر 

ھـ ۲۰/۰۲/۱٤۳۹لتوصیة مجلس اإلدارة بقراره بالتمریر بتاریخ إیماًء ویعد ھذا اإلصدار تعدیالً لمیثاق لجنة المراجعة 
م ۲٦/۰٦/۲۰۱۷م والمبنى على توصیة لجنة المراجعة لدورة المجلس الحالیة والتي بدأت في ۰۹/۱۱/۲۰۱۷الموافق 

لجمعیة والذي اعتمدتھ اولمدة ثالث سنوات قادمة بعمل تعدیل على بعض بنود میثاق لجنة المراجعة ( النسخة الرابعة )
 م.۲٦/۰۲/۲۰۱۷العامة للمساھمین بتارخ 

فضل أللتغیرات التي طرأت على األنظمة واللوائح المختلفة وفى ضوء وفقا  ھذا المیثاقتعدیالت  اجراءوقد تم 
المراجعة في جعل مواثیقھا وثائق فعالھ، واستخدامھا إلدارة جدول  نةبغرض مساعدة لجفي ھذا الشأن الممارسات 

 األعمال، والمراد من ھذه اإلدارة أن تكون نموذجاً لالسترشاد.

 : المیثاقحدود ونطاق -ثانیاً 

ق وھیئة السونظام الشركات بالواردة  واللوائح للقواعد واألنظمة لجنة المراجعة كجزء مكمالً  لمیثاقن ینظر أیجب 
 دقواعلمدونة ذات الصلة، وكذا معاییر المراجعة المحلیة والدولیة، باإلضافة  للوائحمن األنظمة واا وغیرھالمالیة 
  الیمامة للصناعات الحدیدیة.لشركة  واألخالقالسلوك 

 الغرض  ۱٫۸

للصناعات الحدیدیة (الشركة) ھي الھیئة اإلداریة العلیا التي تعمل على ضمان  الیمامةمجلس إدارة شركة  ۱٫۱٫۸
 إدارة الشركة والحفاظ على السیاسات والضوابط الداخلیة لما یلي:

 حمایة أصول الشركة.   .أ
 واألحداث القائمة.التسجیل الصحیح للمعامالت   .ب
 إعداد معلومات مالیة صحیحة وموثقة.  .ج
 اإلشراف ورقابة المخاطر على مستوى المؤسسة إلدارة عملیات الشركة.   .د

 
الجمعیة الیمامة للصناعات الحدیدیة باجتماع لشركة من میثاق لجنة المراجعة  الخامسةتم اعتماد النسخة 

م ۰۳/۲۰۱۸/ ۰٦ھـ الموافق ۰٦/۱٤۳۹/ ۱۸بتاریخ الحدیدیة  العادیة لشركة الیمامة للصناعات العامة
 ویعمل بھ من تاریخھ .

 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۷٦ صفحة  
  

 نوالمدققی دوري من قبل مراقب الحسابات بشكل ومراجعةیجب أن تكون الجوانب المذكورة أعاله مستقلة  ۲٫۱٫۸
 .الداخلین

               ادة تعزیز المھام وضمان موضوعیتھا واستقاللھا، یقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة المراجعة لزی ۳٫۱٫۸
(في اللجنة). وكما أن الغرض الرئیسي منھا ھو مراقبة شؤون الشركة ومتابعتھا نیابة عن مجلس اإلدارة 

 في:

ریر والسیاسات كفایة وسالمة نظم الرقابة الداخلیة، والمحاسبة المالیة والتقا .أ
 واإلجراءات وفعالیة مھام مراجعة المراجعة الداخلیة ومراقب الحسابات.

 .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات ذات العالقة .ب
كفایة وسالمة السیاسات واإلجراءات فیما یتعلق بسالمة وأمن موجودات الشركة،  .ج

 المالیة للشركة. ونزاھة البیانات
التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضعیتھ وعدالتھ ومدى فعالیة أعمال  .د

 .المراجعة مع األخذ في االعتبار القواعد والمعاییر ذات الصلة
المساھمة في استعراض وتقییم المخاطر اإلستراتیجیة وتلقي تقاریر منتظمة عن  .ه

 .ھذه المخاطر الناشئة
عة" مسئولة عن إعداد ونشر تقریر اللجنة السنوي إلى مجلس كما وأن "لجنة المراج .و

اإلدارة والتقاریر األخرى المطلوبة منھا وذلك بموجب القواعد التطبیقیة والقوانین 
 واللوائح. 

  .التأكد والتشدد بأن واجبات "لجنة المراجعة" تقوم بمساعدة مجلس اإلدارة في الدور الرقابي ینبغيكما وأنھ  ٤٫۱٫۸

 سؤولیات لجنة المراجعةم ۲٫۸

 لجنة المراجعة سوف تتحمل المسؤولیات التالیة:

 الرقابة الداخلیة والسیاسات المحاسبیة ۱٫۲٫۸ 

، والسیاسات واإلجراءات الداخلیة والمراجعة ومراجع الحساباتالمراجعة مع إدارة الشركة  .أ
 التي تطبقھا الشركة.العامة للشركة وضمان كفایة المبادئ والممارسات المحاسبیة المالیة 

نظام الرقابة الداخلیة للشركة، بما في ذلك رقابة وأمان المعلومات ووضع تقریر  دراسة .ب
 مكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا في شأنھ.

في استعراض المراقبة الداخلیة على التقاریر  الداخلیة والمراجعةفھم نطاق مراقب الحسابات  .ج
 إلى جنب مع ردود اإلدارة. تقاریر النتائج والتوصیات الھامة جنباً  ومراجعة المالیة،

المراجعة والتعلیق على أي جدید أو تغییر لإلجراءات والسیاسات القائمة المتخذة من قبل  .د
 .اإلدارة

 والبیانات المالیة الحساباتمراجع مراجعة  ۲٫۲٫۸

 عزلوشكل سنوي بتعیین یجب على لجنة المراجعة تقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة ب .أ
من تقدیم أي توصیة فیما یتعلق باستقاللیتھا أو أي شيء  بد وال، مراجع الحسابات وأجور

 من ھذا القبیل.



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۷۷ صفحة  
  

عن طریق الحصول على بیانات  تھمراجعة وتأكید استقاللیو ،الحساباتمراجع  أعمال متابعة .ب
بشأن العالقات بین مراقب الحسابات والشركة، ویشمل ذلك خدمات  الحساباتمراجع من 

  غیر مراجعة الحسابات، ومناقشة العالقات مع مراجعي الحسابات.
 .علیھا المالحظات وإبداء الحسابات مراجع مع المراجعة خطة دراسة .ج
حیثما أمكن لتوفیر  الحساباتمراجع والعمل على دعم  الحساباتمراجع مراجعة تقاریر  .د

 .ومجلس اإلدارة عند الحاجة الحساباتمراجع روابط اتصال بدیلة بین مراجعي 
 القیام بدراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة، وتقدیم الرأي والتوصیات إلى مجلس اإلدارة.  .ه
استعراض الشروط والمواصفات وكذلك المكافآت عن أي مراجعة خاصة / مھمة استشاریة  .و

 . الحساباتمراجع تم القیام بھا من قبل 
لمناقشة أي مسائل  الحساباتمراجع یتم عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع مراجعي  .ز

یعتقد أنھ ینبغي أن تناقش بصورة خاصة  الحساباتمراجع خاصة مع "لجنة المراجعة" أو 
 وسریة. 

على البیانات المالیة ومتابعة اإلجراءات  الحساباتمراجع  مالحظاتمراجعة ومتابعة  .ح
 المتخذة بشأنھا. 

مراجعة القوائم المالیة السنویة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصیات  .ط
 فیما یتعلق بذلك. 

عن مدى تأثیر المبادرات التنظیمیة  الحساباتومراجع القیام باالستعراض مع اإلدارة  .ي
 ت المالیة للشركة. والمحاسبة على البیانا

 الحساباتمراجع  بھا یكلف التي المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي اعتمادالتوصیة ب .ك
 .المراجعة بأعمال قیامھ أثناء

تقدیم تقاریر منتظمة إلى مجلس اإلدارة ألي قضایا قد تنشأ فیما یتعلق بجودة أو سالمة  .ل
بات القانونیة أو التنظیمیة، وأداء البیانات المالیة للشركة، ومدى امتثال الشركة للمتطل

 للشركة. الحساباتمراجع واستقاللیة 

 المراجعة الداخلیة  ۳٫۲٫۸

التأكد من أن الشركة تحدد غرض وسلطة ومسئولیة نشاط المراجعة الداخلیة تحدیداً رسمیاً  .أ
لیة الداخلتوفیر وعرض التقییمات الجاریة لعملیات الشركة وإدارة المخاطر ونظام الرقابة 

 بالتنسیق مع اإلدارة العلیا و"لجنة المراجعة".
الموافقة على التعویضات السنویة، وتقییم األداء وتعدیل راتب مدیر المراجعة الداخلیة بما  .ب

 یتماشى مع تعویض الشركة وسیاسة التحفیز.
 تقدیم التوصیة إلى رئیس مجلس اإلدارة في تعیین وإقالة مدیر المراجعة الداخلیة.  .ج
ونطاقھا والكفاءة واالستقاللیة  میثاقھا ومراجعةإلشراف على نشاط المراجعة الداخلیة ا .د

القیام بالمراجعة مع مدیر المراجعة الداخلیة وعرض بوالموضوعیة واألداء، وخطة العمل 
وتقدیم نتائج جھود المراجعة الداخلیة على أساس ربع سنوي، أو عند االقتضاء والحاجة، 

 ریر مراجعة الحسابات الدوریة والسنویة الداخلیة.واإلطالع على تقا
 إلدارةا وتعلیقاتالقیام باستعراض موجز لجمیع تقاریر المراجعة الداخلیة، بما في ذلك ردود  .ه

واالستثناءات التي تمت مالحظتھا ومتابعة تنفیذ التدابیر واإلجراءات التصحیحیة فیما یتعلق 
 حسابات.بالتعلیقات الواردة في تقریر مراجعة ال

اإلشراف على نشاط المراجعة الداخلیة في الشركة لضمان مدى فعالیتھا في تنفیذ نشاطھا  .و
 والواجبات التي یحددھا مجلس اإلدارة.



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۷۸ صفحة  
  

ینبغي أن یكون لدى "لجنة المراجعة" السلطة النھائیة الستعراض والموافقة على خطة  .ز
 للمراجعة الداخلیة. المراجعة السنویة وجمیع التغییرات الرئیسیة للخطة التابعة

االستبدال، التعیین، أو  على واالتفاقضمان عدم وجود قیود غیر مبررة، واالستعراض،  .ح
 فصل مدیر المراجعة الداخلیة.

 على واالتفاقاستعراض أداء مدیر المراجعة الداخلیة بما ال یقل عن مرة واحدة سنویاً،  .ط
 التعویضات السنویة وتعدیل الراتب، إذا لزم األمر. 

استعراض مدى فعالیة نشاط المراجعة الداخلیة، بما في ذلك االمتثال للمعاییر الدولیة المنبثقة  .ي
 من جمعیة المدققین الداخلیین والمختص بتنظیم الممارسة المھنیة للمراجعة الداخلیة. 

على أساس منتظم، یتم عقد لقاء منفصل مع مدیر المراجعة الداخلیة لمناقشة أیا من المسائل  .ك
 الطابع الخاص.  ذات

 التقید ٤٫۲٫۸

استعراض نتائج أیة فحوصات تم القیام بھا من قبل الجھات التنظیمیة ذات العالقة، وأیة  .أ
 مالحظات للمراجع.

الحصول على تحدیثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فیما یتعلق بمسائل  .ب
 التقید.

 إلى مجلس اإلدارة. واجب لجنة المراجعة ھو تقدیم تقاریر دوریة .ج

 إدارة المخاطر  ٥٫۲٫۸

 اإلشراف وتعزیز إطار الشركة إلدارة المخاطر.  .أ
تقییم إدارتھا ومواءمة أنشطة إدارة  على والعملتحدید ورصد مخاطر الشركة الرئیسیة  .ب

 المخاطر مع أھداف السیاسات العامة التابعة للشركة. 
التأكد من أن تؤخذ المخاطر ضمن حدود الحكمة، مع األخذ بعین االعتبار أھداف وحجم  .ج

 طویلة وقصیرة األمد.  المعدالت العمل،الشركة، حجم 
ضمان وضع سیاسات وإجراءات خطیة واإلبقاء علیھا لتحدید ورصد وقیاس ومراقبة جمیع  .د

 المخاطر الرئیسیة المرتبطة بعملیات الشركة وأھدافھا. 
موافقة على سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر والتي تحدد المستویات المالئمة للموافقة ال .ه

من خالل الرصد والمراقبة المناسبة، ووضع حدود إلدارة المخاطر وتحدید المخاطر كذلك 
 تحدید متطلبات تقدیم التقاریر من وجھة نظر اإلدارة. 

اءات إدارة المخاطر في الشركة من تلقي نتائج االستعراض السنوي لتنفیذ سیاسات وإجر .و
توصیات من أجل التغییر في حال حدوث أیة مشاكل مع اإلدارة  وتقدیم الداخلي،قبل المدقق 

 قیاس الداخلي. الأو مشاكل مع منھجیات 
توفیر الرقابة اإلداریة والحیطة لمتابعة أیة إجراءات إداریة مطلوبة من المناطق التجاریة  .ز

 المخاطر المستقبلیة وبعد النظر في االتجاھات. تحلیلم تضمین أن یت علىذات الصلة. 
 التجاریة للشركة والخطط الموضوعة من منظور المخاطر. لالستراتیجیاتإجراء تقییم ناقد  .ح
یتم مناقشة السیاسات فیما یتعلق بتقییم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض  .ط

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

 مراجعة وتقییم مخاطر األنشطة الرئیسیة على أساس دوري. .ي



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۷۹ صفحة  
  

 مراجعة أي مطالبات قانونیة على الشركة. .ك
 مراجعة خطة عمل الشركة لالستمراریة. .ل

 ضوابط وأدوات رقابة تقنیة المعلومات ٦٫۲٫۸

 مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي:یجب على اللجنة البحث واالستعراض 

 فعالیة ونقاط الضعف في الضوابط وأنظمة الرقابة في نظام معلومات الشركة. .أ
أي نتائج وتوصیات ذات صلة من قبل مراجعي الحسابات الخارجیین والمراجع الداخلي  .ب

تنفیذ التوصیات على إلى جنب مع ردود اإلدارة علیھا، بما في ذلك جدول زمني ل جنباً 
 الضوابط وأدوات الرقابة، بما في ذلك أي مخاطر كبیرة متعلقة بھذه الضوابط الرئیسیة.

 حالة وكفایة نظم المعلومات اإلداریة وغیرھا من تكنولوجیا المعلومات. .ج
وتستعرض اللجنة مع المراجع الداخلي والمراجع الخارجي تنسیق جھود المراجعة لضمان  .د

 ظام الضوابط ومجاالت الخطر الرئیسیة ذات الصلة التي تسیطر علیھا.تغطیة كاملة لن

 مھام تقدیم التقاریر ۷٫۲٫۸

إعداد تقاریر منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة لجنة المراجعة والقضایا والتوصیات  .أ
 ذات الصلة. 

  توفیر وسیلة اتصال مفتوحة بین المدقق الداخلي، ومراقب الحسابات، ومجلس اإلدارة. .ب
 اللجنة، والمسؤولیات، وأیة معلومات لةھیك تحضیر وتقدیم تقریر سنوي للمساھمین، واصفاً  .ج

 أخرى مطلوبة، بما في ذلك الموافقة على الخدمات غیر مراجعة الحسابات. 
 مراجعة أي تقاریر أخرى تتصل بمسؤولیات اللجنة الصادرة عن الشركة. .د

 مھام أخرى ۸٫۲٫۸

 لى النحو المطلوب من قبل المجلس. تنفیذ أنشطة أخرى ذات صلة ع .أ
متابعة المخالفات المادیة والمالیة واألخالقیة أو القانونیة، وأیة انتھاكات خطیرة لسیاسات  .ب

الشركة أو انتھاك لألحكام القانونیة أو أیة مخالفة لمدونة قواعد السلوك، والتي أبرزھا المدقق 
 الداخلي أو أي موظف آخر. 

أي تحقیقات خاصة، حسب االقتضاء، بشأن المسائل المتصلة بالبیانات  متابعةتوجیھ وال .ج
 للشركة، والضوابط الداخلیة، واالمتثال للقوانین أو أخالقیات األعمال التجاریة.  المالیة

مراجعة جمیع القضایا الھامة التي تدخل في نطاق میثاق لجنة المراجعة، بما في ذلك أیة  .د
مع اإلدارة ومراقب الحسابات، قبل اتخاذ أي قرار بشأن  ،ةالمحاسبی تغییرات في المبادئ

وتقدیم تقریر بھذا الشأن إلى  ،إتباعھا من قبل الشركة الواجب والممارساتتقدیم التقاریر 
 المجلس. 

، وطلب موافقة المجلس على استعراض وتقییم مدى كفایة المیثاق للجنة المراجعة سنویاً  .ه
جب بمو صاح حسب مقتضى الحال والذي قد یكون مطلوباً التعدیالت المقترحة، وضمان اإلف

 القانون أو اللوائح. 
 المراجعة مع اإلدارة لعوائد ضریبة الزكاة / والقضایا الضریبیة.  .و
د غیر ر على البنویبما في ذلك أي تأث ،مراجعة البیانات المالیة الفصلیة والسنویة للشركة .ز

 عادیة. ال
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 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۸۰ صفحة  
  

 . المسؤولیات الواردة في ھذا المیثاق سنویاً التأكد من أنھ قد تم تنفیذ جمیع  .ح
 تقییم أداء لجنة المراجعة وأعضائھا على أساس منتظم.  .ط
وذلك بما تراه ضروریا  ،یحق للجنة المراجعة توكیل محام مستقل وغیرھم من المستشارین .ي

 بمھامھا. للقیام
 بشأن المحاسبة،وضع إجراءات لالحتفاظ، وتلقي ومعالجة الشكاوى التي تتلقاھا الشركة  .ك

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

ن م تكون لجنة المراجعة متاحة في جمیع األوقات لتلقي االقتراحات واألسئلة أو توصیات  .ل
 مراجعي الحسابات الخارجیین، المدقق الداخلي واإلدارة التنفیذیة.

 ھیكل لجنة المراجعة  ۳٫۸

من ذوي  غیرھم أو المساھمینمن أعضاء  )۳( ن یشكل مجلس اإلدارة لجنة المراجعة من عددأیجب  ۸٫۱٫۳
 ىعل مستقل عضو بینھم من یكون أن علىومن غیر أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین  ،)۱(المعرفة المالیة 

 .والمحاسبیة المالیة بالشؤون مختص بینھم من وأن یكون األقل،

شروط العضویة والمؤھالت وشروط  بھ موضحاً العرض على الجمعیة العمومیة  عقبمر التكلیف أ ویصدر         
ومحدد على مر التكلیف بشكل صریح أینص  أن یجب كما ومھامھم،الخبرة المتوفرة في أعضاء اللجنة 

 اختصاصات لجنة المراجعة ودورھا ومسئولیتھا وأھدافھا الرئیسیة خالل فترة عملھا.

ة الجمعیة العامة بالموافق تختصو ،االدارة مجلسیتم تعیین أعضاء "لجنة المراجعة" بناء على توصیة من  ۲٫۳٫۸
لجنة  تضم أن یجوز الو .الشأن ھذا في الصادرة واللوائح األنظمة ألحكام وفقاً  المراجعة لجنة تشكیلعلى 

 .اإلدارة مجلس رئیسالمراجعة في عضویتھا 

بناًء على إقتراح من مجلس اإلدارة قواعد إختیار أعضاء لجنة المراجعة لمساھمین ل ،العامةتصدر الجمعیة  ۳٫۳٫۸
  ومدة عضویتھم وأسلوب وضوابط عمل اللجنة ومكافأت أعضائھا .

 أال تزید فترة عضویة "لجنة المراجعة"یجب وواحدة،  ةللتجدید لمر ةقابل ثالث اعواملمدة  اللجنة عضو یعین ٤٫۳٫۸
أحد  عضو اللجنة عن مدة عضویة مجلس اإلدارة. كما یجب أن تنتھي عضویة عضو لجنة المراجعة إذا كان

وز جوی ،عضویة المدة  بانتھاءستقالتھ الطوعیة أو لال وانتھت عضویتھ بالمجلس أعضاء مجلس اإلدارة
كما یحق لمجلس اإلدارة أن  یعین لمجلس اإلدارة إزالة عضو من أعضاء لجنة المراجعة بأغلبیة األصوات. 

مؤقتاً عضو في لجنة المراجعة على أن یعرض ھذا التعیین على الجمعیة العامة العادیة في أول اجتماع لھا 
 إلقراره. 

ویجوز لھ الشركة،  في المراجعة لجنة في عضویة لینالمستقاإلدارة  ن یشارك أحد أعضاء مجلسأبغي ین ۳،۸،٥
غلبیة أعضاء أمن بالتصویت اإلیجابي  رئیسھا أو اختیار .اللجنةن یرأس اللجنة وفقا لقرار تشكیل وتكلیف أ

 لرئیسھا.إذا لم یتضمن قرار تشكیل اللجنة تعیینا  اللجنة

ینبغي على العضو عدم القیام بأي عمل فني أو إداري في الشركة حتى وان كانت ذات طبیعة استشاریة.  ٦٫۳٫۸
 المراجعة. لجنة في یكون عضواً  أن الماضیتین السنتین خالل الحسابات مراجع لدى یعمل كان لمن یجوز الو

 على العضو أال یكون لدیھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في العمل أو العقود المبرمة لحساب الشركة. ۷٫۳٫۸

                                                
 بالمعرفة المالیة القدرة على قراءة القوائم المالیة واستیعابھا. یقصد )۱(
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یجب على لجنة المراجعة تعیین سكرتیر للجنة للحفاظ على سجالت اإلجراءات والقرارات، كما یمكن  ۸٫۳٫۸
لیس  السكرتیررة، إذا كان من أعضاء اللجنة أو أن یكون من خارج مجلس اإلدا أن یكون واحداً  سكرتیرلل

 أي حقوق في التصویت. في اللجنة فلیس لھ عضواً 

 سكرتیر اللجنة مسئول عن ما یلي: ۹٫۳٫۸

االحتفاظ بسجالت كاملة من اجتماعات اللجنة لغرض إصدار التقاریر حول أداء اللجنة  .أ
 لمجلس اإلدارة.

 تعمیم قرارات اللجنة إلى األطراف المعنیة. .ب
اإلدارات المعنیة بشأن قرار اللجنة القانونیة والتي تستلزم االمتثال واإلجراءات التنسیق مع  .ج

 التنظیمیة.
 إنشاء آلیة لتتبع ومتابعة قرارات اللجنة. .د
 تنفیذ أي مھام أو مسؤولیات أخرى یكلفھ بھا رئیس اللجنة أو أي من أعضائھا. .ه

 مسؤولیات أعضاء لجنة المراجعة ٤٫۸
بذل كل جھد لحضور جمیع اجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالیة في المناقشات. كما األعضاء یجب على  ۱٫٤٫۸

 في حالة غیابھم. یجب إبالغ الرئیس كتابیاً 
یجب على األعضاء الحفاظ على أسرار الشركة المكتسبة من خالل أداء واجباتھم، ویجب أال تنشر معلومات  ۲٫٤٫۸

ي طرف آخر، في مثل ھذه الحاالت یجب أن یتم عزل العضو سریة للمساھمین من الجمعیة العامة أو إلى أ
 حمل مسئولیة األضرار المالیة الناجمة.من منصبھ ویت

 االستشارات. یجب على أعضاء لجنة المراجعة عدم تنفیذ أي عمل تنفیذي في الشركة حتى عن طریق  ۳٫٤٫۸

ھم ومسؤولیاتھم، ویجب تحدیثھا في المجال االستمرار في األداء الجید في تنفیذ واجبات األعضاءیحب على  ٤٫٤٫۸
 الخاص بھا لصالح الشركة.

 یجب على األعضاء أن یكونوا صادقین ومستقلین في أداء عملھم. ٥٫٤٫۸

 یجب على األعضاء عدم المشاركة في أي المھن التي یمكن أن تنتھك مدونة السلوك للشركة أو مبادئھ. ٦٫٤٫۸

یجب على األعضاء أال یقبل أي المھن التي ھي عرضة إلى تضارب المصالح مع الشركة، وتلك التي قد  ۷٫٤٫۸
 بشكل موضوعي.تمنعھم من تنفیذ مھامھم 

األعضاء مطالبین بالكشف عن جمیع العملیات الشخصیة وطبیعتھا التي یتم تنفیذھا مع الشركة، وأي عالقة  ۸٫٤٫۸
 التنفیذیة. اإلدارة واإلدارة شخصیة مع مجلس

لواردة ا واللوائح لقواعد واألنظمةوا اللجنة لمیثاق على أعضاء لجنة المراجعة االلتزام بأداء العمل وفقاً یجب  ۹٫٤٫۸
 معاییرعلیھم االلتزام بذات الصلة، وكذا  للوائحمن األنظمة واا وغیرھوالسوق المالیة نظام الشركات ب

لشركة واخالقیات العمل المسؤول مدونة قواعد السلوك واالخالق باإلضافة المراجعة المحلیة والدولیة، 
 الیمامة للصناعات الحدیدیة.
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 أعمال لجنة المراجعة ٥٫۸

یجب على اللجنة أن تعتمد جدول أعمال سنوي في االجتماع األول لكل سنة، وفي كل اجتماع یجب علیھا  ۱٫٥٫۸
غالبیة أعضاء "لجنة المراجعة" النصاب القانوني. یكون االجتماع الذي یلیھ، كما یجب أن یحقق  موعد تحدید

یتم اتخاذ القرار عن اللجنة عند حضور أغلبیة األعضاء و ،المراجعة" صوت واحدلكل عضو في "لجنة 
 الرئیس.معھ صوت یرجح الجانب الذي في حالة تعادل األصوات ولالجتماع وبلوغ النصاب القانوني، 

 وكلما مالیة،األقل خالل كل سنة على ) أشھر ثالثة( كل دوریة بصفة" االجتماع یجب على "لجنة المراجعة ۲٫٥٫۸
ما لم و.  الحسابات ومراجع الداخلي للمراجع ،أو عند طلب من قبل مجلس اإلدارة ذلك، إلى الحاجة دعت

أن یراعى في  ویجبأن تجتمع في مركز للشركة.  یوجھ المجلس بخالف ذلك یتعین على "لجنة المراجعة"
 ة،اللجنقواعد تنظیمیة لعمل ومھام  منحوكمة الشركات  الئحةتحدید اجتماعات لجنة المراجعة ما تقتضیھ 

 وإبداء دارةاإل مجلس على عرضھا قبل والسنویة األولیة المالیة القوائم دراسة تستوجب التي تلكبما في ذلك 
 .شأنھا في والتوصیة الرأي

ولكن یجوز لغیر العضو الحضور في حال  ،ال یحق ألحد غیر أعضاء "لجنة المراجعة" حضور اجتماعاتھا ۳٫٥٫۸
 دعوة من قبل اللجنة. وجود

كما تعمم على كل األعضاء قبل موعد  ،یتم إعداد جدول األعمال لكل اجتماع من قبل رئیس لجنة المراجعة ٤٫٥٫۸
 االجتماع كل ما كان ذلك ممكنا. 

كما توثق جمیع قرارات وتوصیات "لجنة المراجعة"  ،لى رئیس "لجنة المراجعة" كل اجتماعات اللجنةیتو ٥٫٥٫۸
 .اللجنة سكرتیرسجل خاص مخصص لھذا الشأن یتم توقیعھا من قبل رئیس اللجنة و ضمن

یل تمث خالل اجتماع اللجنة، كما وأنھ ال تقبل على كل من رئیس وأعضاء لجنة المراجعة الحضور شخصیاً  ٦٫٥٫۸
 الرئیس أو أحد أعضاء اللجنة عبر أیة وكالة.

 على طلب أي اثنین من أعضائھا. یجب على "لجنة المراجعة" االجتماع وفقا لما یحدده رئیس اللجنة، أو بناءً  ۷٫٥٫۸

 یجب أن تتخذ قرارات "لجنة المراجعة" بأغلبیة األصوات.  ۸٫٥٫۸

وجز إلى مجلس اإلدارة یتضمن مالحظاتھا والتوصیات الھامة یجب على "لجنة المراجعة" تقدیم تقریر م ۹٫٥٫۸
 بشأن المسائل المعتبرة ضمن اجتماعات لجنة المراجعة. 

یجب على لجنة المراجعة و ،إال إذا حضر رئیس اللجنة وعضو  ال یكون اجتماع "لجنة المراجعة" نافذاً  ۱۰٫٥٫۸
للجنة. عند إرسال دعوة حضور االجتماع االجتماع عند دعوة رئیس اللجنة أو أي عضوین من أعضاء ا

أخرى  أو بأي طریقة وأن تسلم یدویا أو ترسل إلى األعضاء إلكترونیاً  ،یجب إرفاق مسودة جدول األعمال
ا كمو ء،) أیام على األقل من موعد انعقاد االجتماع إال في حال التنازل من قبل جمیع األعضا٤قبل أربعة (

 ب اللجنة رئیس بدیل لالجتماع القائم.أنھ وفي حال غیاب الرئیس تنتخ

أي عضو مجلس إدارة ولیس من ضمن أعضاء "لجنة المراجعة" یمكنھ أن یحضر بصفة مراقب، خالل  ۱۱٫٥٫۸
 أعمال اللجنة ما لم تكن أعمال تنفیذیة/خاصة. 

 سكرتیرویتم دعوتھم من خالل  ،یمكن دعوة ممثلي اإلدارة لحضور أي أو كل اجتماعات "لجنة المراجعة" ۱۲٫٥٫۸
 بتوجیھ من رئیس اللجنة. المجلس

في حالة الطوارئ أو في حاالت خارجة عن إرادة اللجنة حیث ال یمكن أن تعقد فیھا "لجنة المراجعة"  ۱۳٫٥٫۸
 ، یمكن للجنة المراجعة اتخاذ قراراتھا عن طریق التداول. اجتماعھا
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على "لجنة المراجعة" االحتفاظ ومسك سجل تدون فیھا المالحظات والتوصیات التي أقرت من خالل  یجب ۱٤٫٥٫۸
 جلسات اجتماعاتھا وتقدیم تقریر بشأنھا إلى مجلس اإلدارة.

وضع آلیة تتیح للعاملین في الشركة تقدیم ملحوظاتھم بشأن أي تجاوز في التقاریر المالیة أو غیرھا بسریة  ۱٥٫٥٫۸
لجنة التحقق من تطبیق ھذه اآللیة بإجراء تحقیق مستقل یتناسب مع حجم الخطأ وتبني إجراءات ، وعلى ال

 متابعة مناسبة.

تقترح لجنة المراجعة على مجلس اإلدارة وضع ما یلزم من سیاسات أو إجراءات یتبعھا أصحاب المصالح  ۱٦٫٥٫۸
 اة مایلي :في تقدیم شكواھم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة ، مع مراع

أ. تیسیر إبالغ أصحاب المصالح ( بمن فیھم العاملون في الشركة ) مجلس اإلدارة بما قد یصدر 
عن اإلدارة التنفیذیة من تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعیة أو 

فات كانت تلك التصرتثیر الریبة في القوائم المالیة أو أنظمة الرقابة الداخلیة أو غیرھا ، سواء أ
 أو الممارسات في مواجھتھم ام لم تكن ، وإجراء التحقیق الالزم بشأنھا.

ب. الحفاظ على سریة إجراءات اإلبالغ بتیسیر االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة 
 أو غیرھا من اللجان المختصة.

 تعامل معھا.ج. تكلیف شخص مختص بتلقى شكاوى أو بالغات أصحاب المصالح وال
 د. تخصیص ھاتف أو برید إلكتروني لتلقى الشكاوى.

 ه. توفیر الحمایة الالزمة ألصحاب المصالح.

أداء دورھا الرقابي، فإن "لجنة المراجعة" مخولة للتحقیق في أي أمر تم التوجیھ بھ مع إمكانیة  خالل ۱۷٫٥٫۸
وموظفي الشركة مع الصالحیة لطلب  توالسجال والمرافقالوصول الكامل إلى جمیع الدفاتر والقوائم، 

مصاریف أخرى لھذا الغرض  وتحمل أيمراجعي الحسابات أو المستشارین،  نخارجیة، مأي مشورة 
ویتم دفعھا على نفقة الشركة. كما یجوز للجنة طلب أي مسئول تنفیذي أو موظف في الشركة أو من 

الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي عضو  تومدققي حسابافروعھا، أو طلب المحامي القانوني للشركة، 
 من أعضاء اللجنة. 

، ویجب تقدیم تقریر بالنتائج إلى مجلس اإلدارة، ویتضمن یجب على "لجنة المراجعة" تقییم أدائھا سنویاً ۱۸٫٥٫۸
 اللجنة. أداء والتزام كل عضو تجاه أنشطة التقییم

 یتم توثیق اجتماعات اللجنة على النحو التالي:۱۹٫٥٫۸

تحدید تاریخ ومكان االجتماع، وأسماء الحضور والغائبین وملخص المناقشات التي جرت  .أ
 في االجتماع وقراراتھم والتوصیات ذات الصلة یجب أن تسجل.

) أیام عمل بعد كل ۷یجب إعداد مسودة للمحضر من قبل سكرتیر اللجنة خالل سبعة ( .ب
ة، وتقدم التعلیقات من قبل أعضاء اجتماع، ویتم إرسالھا إلى جمیع أعضاء اللجنة للمراجع

 اللجنة خالل أسبوع من تاریخ استالم المسودة.
على تعلیقات األعضاء ویرسل المرفقة مع ھذه التعلیقات  المحضر بناءسكرتیر اللجنة یعدل  .ج

 إلى الرئیس.
یعد سكرتیر اللجنة المحضر النھائي وفقا لتوصیات الرئیس ویرسلھ إلى أعضاء اللجنة  .د

 بل الرئیس والسكرتیر.موقعة من ق
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في  .ه

 ملف خاص.
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 اللجنة ضاتیوتعو مكافأت ٦٫۸

 یحق لكل عضو من أعضاء اللجنة التعویضات أدناه: ۱٫٦٫۸

 بدل حضور لكل اجتماع. .أ
 التعویض السنوي. .ب

خارج موقع الشركة الرسمي أن یدفع لھم جمیع النفقات التي تكبدوھا  یحق ألعضاء اللجنة الذین یقیمون ۲٫٦٫۸
لمعاییر األعمال مثل السفر  على أن تكون ھذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقاً  لحضور االجتماع،

 ألغراض العمل. اإلقامة وغیرھا من النفقات التي تكبدھا خصیصاً ، وأماكن والوجبات

على مجلس اإلدارة التقدیم واإلفصاح للجمعیة العامة عن التقاریر المقدمة والمكافآت والمدفوعات األخرى  ۳٫٦٫۸
 لى أعضاء اللجنة.التي أدخلت ع

 السلطة  ۷٫۸

للجنة المراجعة دور في استعراض وتقدیم المشورة دون اتخاذ أي قرارات عملیة، تقوم لجنة المراجعة بتقدیم  ۱٫۷٫۸
 .نھج بناء وتقدیم الدعم والمناھج االستشاریة ودوجبراھین على 

 :لتحقیق األھداف یأذن للجنة المراجعة القیام بالمھام التالیة ۲٫۷٫۸

القیام بأداء الواجبات والمھام المحددة والمنصوص علیھا في المیثاق وذلك بناء على  .أ
 .توجیھات وموافقة مجلس اإلدارة، للتحقیق في أي من نشاطات الشركة

مراقب الحسابات للحصول على معلومات وتوضیحات الخاصة بشؤون مراجعة دعوة  .ب
حسابات الشركة دون وضع قیود إلدارة الشركة والموظفین على جمیع المستویات للوصول 

من الوفاء  إلى التقاریر أو المعلومات الخاصة بالشؤون المالیة للشركة، ما یراه ضروریاً 
 بمسؤولیاتھا.

اجات وتوصیات قبل اتخاذ أي إجراءات تصحیحیة لمجلس اإلدارة یجب الوصول إلى استنت .ج
وعدم إصدار أي توجیھات إلدارة الشركة في ھذا الصدد ویقوم مجلس اإلدارة إما بقبول 
وتنفیذ التوصیات أو المشورة المقدمة من قبل لجنة المراجعة أو تقدیم المشورة للجنة 

  المراجعة لوجود انحرافات في اقتراحات اللجنة.

 یوماً  ۱٥مجلس اإلدارة بدعوة الجمعیة العامة لالنعقاد، وفى حالة مرور من طلب أن تیجوز للجنة المراجعة  ۳٫۷٫۸
 لالنعقاد. العادیة العامة الجمعیة دعوة المختصة الجھة من بقرار یجوز هعلى الطلب دون تنفیذ

 

 

 

 

 

 



 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 

 ۱۲٤ من ۸٥ صفحة  
  

 عالقة لجنة المراجعة وحدة/إدارة المراجعة الداخلیة ۸٫۸

 أصحاب یتبعھا أو إجراءات سیاسات من یلزم ما وضع المراجعة لجنة اقتراح على بناء اإلدارة مجلس لىع ۱٫۸٫۸
 الشركة. في الداخلیة الرقابة نظام كفایة مدى في المراجعة لجنة خذ رأيھ أوعلی شكواھم، تقدیم في المصالح

/إدارة المراجعة الداخلیة بالشركة والتي بدورھا تلتزم وحدة أداء بمتابعة تقومعلى لجنة المراجعة ان  یجب ۲٫۸٫۸
 األخیرة برفع تقاریر دوریة ربع سنوي للجنة المراجعة. 

لجنة المراجعة بصورة أساسیة اعتماد خطة المراجعة السنویة الصادرة من وحدة/إدارة المراجعة  تولى ۳٫۸٫۸
المراجعة الداخلیة الدوریة، باإلضافة لتقریر  مراجعة تقاریر وحدة/إدارة اللجنة على یتعین كماالداخلیة، 

 الوحدة/ اإلدارة السنوي الصادر مقارن بخطة المراجعة. 

 المراجعةلجنة  تقریر ۹٫۸

 مراجع الحسابات، یقدمھا التي والملحوظات والتقاریر للشركة المالیة القوائم في النظرب المراجعة لجنة تقوم ۱٫۹٫۸
 الرقابة كفایة نظام مدى شان في رأیھا عن تقریر إعداد كذلك وعلیھا وجدت، إن حیالھا مرئیاتھا وإبداء

  .اختصاصھا نطاق في تدخل أخرى أعمال من بھ قامت وعما الشركة في الداخلیة

على مجلس اإلدارة أن یودع نسخاً كافیة من تقریر لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئیس قبل  ینبغي ۲٫۹٫۸
على األقل لتزوید كل من یرغب من المساھمین بنسخة  یوماً  بواحد وعشرینموعد انعقاد الجمعیة العامة 

 منھ.

 المساھمین إحاطة العامة الجمعیة أعمال جدول یتضمنأن  علىأن یحرص مجلس اإلدارة  یتعین ۳٫۹٫۸
 .االجتماع خالل لمساھمینواتاحتھ ل ومناقشتھالمراجعة  لجنة تقریر بالموضوعات وتالوة

 وزارة من بكل ایداعھا الواجب المستندات ضمن المراجعة لجنة تقریر من صورة إیداع اإلدارة مجلس على ٤٫۹٫۸
م الجمعیة العامة على القوائافقة من مو النظامیةالفترة خالل  السعودي المال سوق وھیئة واالستثمار التجارة
 .المالیة

 والمجلس المراجعة لجنة بین حل التعارض ةلیآ ۱۰٫۸

 بتوصیة األخذ رفض المجلس إذا أو اإلدارة، مجلس وقرارات المراجعة لجنة توصیات بین تعارض حدث إذا ۱٫۱۰٫۸
 الداخلي، المراجع تعیین أو أدائھ وتقییم أتعابھوتحدید  وعزلھ الشركة حسابات مراجع تعیین بشأن اللجنة
 .بھا أخذه عدم وسبب ومبرراتھا، اللجنة اإلدارة توصیة مجلس تقریر تضمین فیجب
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 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 میثاق لجنة الترشیحات والمكافآت

 النسخة الرابعة م ۲۰۱۸اكتوبر  تاریخ اإلصدار:
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الئحة حوكمة الشركاتدلیل /   

 

 ۱۲٤ من ۸۷ الصفحة
 

 لجنة الترشیحات والمكافآت میثاق ۹
 

 :المیثاق وحدود ماھیة: تمھید

  :االصدار ھذا ماھیة - والً أ

تفعیل دور المجلس   )المكافآت"  الترشیحات ("لجنة میثاقللصناعات الحدیدیة من متابعة تعدیل  الیمامةتھدف شركة 
التي تلعب دور والمكافآت  الترشیحات جنةلفي رقابة اإلدارة التنفیذیة من خالل لجان المجلس المتخصصة ومنھا 

رئیسي في تفعیل الرقابة على الشركة بشكل عام، وخفض درجة المخاطر والتي تتعرض لھا ولحسن األداء 
 المكافآت الترشیحاتلجنة لواالستدامة على المدى البعید. وضمان تحقیق الوظیفة الرئیسیة واالستمراریة في االعمال 

 اإلدارة مجلس أعضاء مكافآتو وتقییم تعینل واضحة اتسیاسمن خالل إمداده ب ھدعم مجلس اإلدارة بكامل تشكیل كذاو
ورفع  الحالمص تعارض من والتحققلمدونة/میثاق قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات العمل المسؤول متابعة االمتثال  و

 .ھالتوصیات مع عدم اتخاذ قرارات نیابة عن

للصناعات الحدیدیة كجزء من دلیل/الئحة حوكمة شركة  الیمامةلشركة  المكافآت الترشیحاتلجنة  میثاقتم اصدار  وقد
نطاق مسئولیات اللجنة  المكافآت الترشیحات لجنة میثاقحیث یصف  المختلفة، وتعدیالتھ الحدیدیة للصناعات الیمامة

ذلك لرفع مصداقیة وكفاءة وفعالیة أعمالھا وأنشطتھا وتعزیز مكانتھا والمحافظة على وكیفیة قیامھا بتنفیذ مسئولیتھا. و
 فصاحاالخطوة ایجابیة ومتقدمة لتطبیق الحوكمة الرشیدة مما یعزز  المیثاقھذا ویعتبر  االعمال،سمعتھا في قطاع 

 ومحاربة الفساد اإلداري. والمساءلة،وتعزیز قواعد العدالة  ،الشفافیة و

لموافقة الجمعیة العامة غیر العادیة (السابعة)  ایماءً الصادر  المكافآت الترشیحات لجنةلمیثاق  تعدیال اإلصدار ھذا ویعد
المعد من قبل مجلس اإلدارة والصادر بتاریخ وھـ ۷/٦/۱٤۳٥لشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة بتاریخ 

 ).الرابعة النسخةم ۱٦/۰۱/۲۰۱۷ بتاریخ الرابع(اإلصدار  اسم یحملو ،م ۳۰/۱۰/۲۰۱۳

الئحة  صدور وخاصةالتي طرأت على األنظمة واللوائح المختلفة  للتغیراتوفقا  المیثاق ھذا تعدیالت اجراءوقد تم 
 ھـ ۱٦/٥/۱٤۳۸بتاریخ  ۲۰۱۷-۱٦-۸ رقم القرار المالیة بموجب السوق ھیئة مجلس عن الصادرةحوكمة الشركات 

 وفى. ھـ ۲۸/۱/۱٤۳۷بتاریخ  ۳رقم م/ الملكيھـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم  ۱۳/۲/۲۰۱۷ الموافق
المراجعة في جعل مواثیقھا وثائق فعالھ، واستخدامھا  نھھذا الشأن بغرض مساعدة لج فيضوء أفضل الممارسات 

 إلدارة جدول األعمال، والمراد من ھذه اإلدارة أن تكون نموذجاً لالسترشاد.
 

 : المیثاقحدود ونطاق - ثانیاً 

نظام الشركات بللقواعد واألنظمة واللوائح الواردة كجزء مكمال  المكافآت الترشیحات لجنةلجنة  لمیثاقیجب ان ینظر 
ة/میثاق لمدون باإلضافةمعاییر المحلیة والدولیة، الذات الصلة، وكذا  للوائحمن األنظمة وا االسوق المالیة وغیرھ وھیئة

  الیمامة للصناعات الحدیدیة.لشركة قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات العمل المسؤول 

 

 

 الجمعیةباجتماع  الحدیدیة للصناعات الیمامةلشركة  المكافآت الترشیحات لجنة میثاقمن  الرابعة النسخةاعتماد  تم
 م۲۰۱۷/ ۰٤/ ۱٦ الموافق  ھـ۱٤۳۸/ ۰۷ /۱۹بتاریخ لشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة  العادیة غیر العامة
 بھ من تاریخھ . ویعمل
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 ۱۲٤ من ۸۸ الصفحة
 

 
 بناءجمعیة المساھمین العامة  اجتماع وعقب مجلس اإلدارة من بقرار  )المكافآت"  الترشیحات ("لجنة تشكل
تعیین و  مھاموإجراءات عمل،  و ضوابط،وقواعد  بإعتمادجمعیة المساھمین  تقومل المجلس،توصیة من  على

  .تعیینھممكافآتھم، ومدة و اللجنة،أعضاء 
لجنة الترشیحات والمكافآت والنظام األساسي للشركة تحدید شكل  منیجب على المجلس وبناء على توصیة و

ومبلغ التعویض لألعضاء واعتمادھا في اجتماع الجمعیة العمومیة، كما تقوم اللجنة بإجراء مراجعة سنویة 
 لتعویضات األعضاء.

 

 الغرض ۱٫۹

مجلس") الیمامة للصناعات الغرض األساسي من لجنة الترشیحات والمكافآت ("لجنة") مجلس اإلدارة (" ۱٫۱٫۹
 لمساعدة المجلس في: ھيالحدیدیة ("شركة") 

 .التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس في للعضویة واضحة ومعاییر سیاسات اقتراح .أ
 اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة مجلس لعضویة المطلوبة والمؤھالت للقدرات وصف إعداد .ب

 .التنفیذیة
 المستقلین واألعضاء التنفیذیین غیر واألعضاء التنفیذیین لألعضاء وظیفي توصیف وضع .ج

 .التنفیذیة اإلدارة وأعضاء
 كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع .ط .د

 .التنفیذیین
 .اإلدارة مجلس ألعمال تخصیصھ العضو على یجب الذي الوقت تحدید . .ه
أعضاء في مجلس اإلدارة، وتوصیة المجلس باألعضاء تحدید األفراد المؤھلین لیصبحوا  .و

 .المرشحین باالجتماع السنوي المقبل لجمعیة المساھمین العامة
 توصیة مجلس اإلدارة باألعضاء المرشحین لكل لجنة من المجلس. .ز
 اإلدارة مجلس لعضویة المناسبة المھارات من الالزمة لالحتیاجات السنویة المراجعة .ح

 .نفیذیةالت اإلدارة ووظائف
 إذا مصالح تعارض أي وجود وعدم المستقلین، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التأكد .ط

 .أخرى شركة إدارة مجلس عضویة یشغل العضو كان
 . العمومیة الجمعیة من اعتمادھا المجلس وعلى واعضاءه المجلس لتقییم واضحةالیھ  اعداد .ي
 .والمدراء التنفیذیین اإلشراف على تقییم المجلس .ك
 .اإلشراف على جمیع المسائل المتعلقة بالرئیس التنفیذي ومسئول التعویضات .ل
 مراجعة خطط خالفة المجلس. .م
 مع یتفق بما لمعالجتھا الحلول واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحدید .ن

 .الشركة مصلحة
 واإلدارة المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء لمكافآت واضحة سیاسة إعداد .س

 على العامة، الجمعیة من العتمادھا تمھیداً  فیھا للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعھا التنفیذیة،
 .تنفیذھا من والتحقق عنھا، باألداء، واإلفصاح ترتبط معاییر اتباع السیاسة تلك في یراعى أن

 لجنة– عدا عنھ المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس التوصیة .ع
  .المعتمدة للسیاسة وفقاً  بالشركة التنفیذیین وكبار المراجعة

 التنفیذیة، واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة المكافآت عن مفصل سنوي تقریر إعداد .ف
 التقریر ھذا یعرض أن على ومسماھا، طبیعتھا كانت أیاً  مزایا، أو منافع أو مبالغ كانت سواء
 .بشأنھ الرأي وإبداء لمناقشتھ للشركة العامة الجمعیة على

 .منھا المتوخاة األھداف تحقیق في فعالیتھا مدى وتقییم المكافآت، لسیاسة الدوریة المراجعة .ص
 تقییم أداء المجلس في: .ق
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 ۱۲٤ من ۸۹ الصفحة
 

 أجور المدراء التنفیذیین وسیاسات التحفیز •
 إجمالیات أجور اإلدارة العلیا •
التوظیف في الیمامة للصناعات الحدیدیة، تمدید العقود، وسیاسات إنھاء العقود لإلدارة  •

  العلیا       
 أنظمة الحوافز  •
 ترتیبات التقاعد •
 المدراء أةأطر مكاف •

 وما الشركة بموارد المباشر التواصل من والمكافآت الترشیحات لجنة تتمكن أن یجب ،من خالل مھامھا ۲٫۱٫۹
 .اإلدارة مع فعالة عمل عالقات على حفاظ من ذلك یتطلب

 : ھاؤأعضا وتعین واختیار اللجنة ھیكل ۲٫۹

 من أو المساھمین من سواء التنفیذیین، اإلدارة مجلس أعضاء غیر من أعضاء ثالثة منتتكون اللجنة من  ۱٫۲٫۹
أعضاء المجلس  اختیار سیاسةل وفقا اختیارھم ویتم .األقل على مستقل عضو بینھم من یكون أن على غیرھم

 .واللجان الموضحة بھذا المیثاق 

حات الترشیلجنة  اءأعض إختیار قواعد اإلدارة مجلس من إقتراح على بناءً لمساھمین ل ،الجمعیة العامة تصدر ۲٫۲٫۹
ان یشارك رئیس  ویجوز ومدة عضویتھم وأسلوب وضوابط عمل اللجنة ومكافأت أعضائھا . والمكافآت

 رئاستھ لھا . حذر مراعاه معالمجلس فى عضویة اللجنة 

ال أیجب وقابلھ للتجدید لمره واحدة،  اعوام ثالثلمدة یعین كل من رئیس وأعضاء اللجنة من قبل المجلس  ۳٫۲٫۹
ون ستالمادة السادسة والتزید فترة عضویة " لجنة الترشیحات والمكافآت " عن مدة عضویة مجلس اإلدارة. 

: إجراءات الترشیح أ) عل  لجیة الترشیحات عید ترشیح أعضاء مجل  اإلدارة مراعاة ما ورد في ھذه الالئحة 
شروط وأحكام، وما تقرره الھیئة من متطلبات.  ب) یجب أن یفوق عدد المرشحین لمجل  اإلدارة الذین  من 

فرة بحیث یكون لدى الجمعیة العامة فرصة االختیار . المقاعد المتوا۲ ُتطرح أسماؤھم أمام الجمعیة العامة عدد 
من بین المرشحین المادة السابعة والستون :اجتماعات لجیة الترشیحات تجتمع لجیة الترشیحات بصفة دوریة 
كل (سیة) عل  األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة الثامیة والستون :نشر إعالن الترشح عل  الشركة 

ح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسیلة أخرى تحددھا نشر إعالن الترش
الھیئة؛ وذلك لدعوة األشخاص الراغبین في الترشح لعضویة مجل    عل  أن یظل باب الترشح مفتوحاً مدة 

 رشحشھر عل  األقل من تاریخ اإلعالن. ،اإلدارة المادة التاسعة والستون :حق المساھم في الت

 الشركة، في لجنة الترشیحات والمكافآتفي عضویة  المستقلیناإلدارة  بغي ان یشارك أحد أعضاء مجلسین ٤٫۲٫۹
 من رئیسھال اللجنةأو اختیار  .ھاوفقا لقرار تشكیل وتكلیف األعضاء المستقلینأحد  یرأس اللجنة ان یجب كما

ینا إذا لم یتضمن قرار تشكیل اللجنة تعی اللجنةأغلبیة أعضاء من بالتصویت اإلیجابي  األعضاء المستقلین
 لرئیسھا .

یجب أال تزید فترة عضویة "لجنة الترشیحات والمكافآت" عن مدة عضویة مجلس اإلدارة. كما یجب أن تنتھي  ٥٫۲٫۹
عضویة عضو لجنة الترشیحات والمكافآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس اإلدارة، في حال انتھاء مدة عضویتھ 

وغیر عضو مجلس اإلدارة  ،لس أو استقالتھ الطوعیة من عضویة " لجنة الترشیحات والمكافآت"في المج
تنتھي عضویتھ عن طریق االستقالة الوظیفیة أو في نھایة مدة عضویة اللجنة ویجوز لمجلس اإلدارة إزالة 

 عضو من أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت بأغلبیة األصوات. 

 : اللجنةمسؤولیات ومھام  ۳٫۹

 دلیلك تستخدم المھام ھذه أن كما. وظیفتھا أداء في للجنة ومشتركة متكررة أنشطة تكون أن یجب التالیة المھام ۱٫۳٫۹
 .معینة ظروف تحت تتبعھ ال قد الشركة بأن التنویھ مع
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 ۱۲٤ من ۹۰ الصفحة
 

 مسؤولیات التعیین: ۲٫۳٫۹

 مع مدةالمعت والمعاییر للسیاسات وفقاً  المجلس لعضویة بالترشیح اإلدارة لمجلس التوصیة .أ
  .واألمانة بالشرف مخلة بجریمة إدانتھ سبق شخص أي ترشیح عدم مراعاة

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

 المجلس.
المجلس وتوصیة مجلس اإلدارة للموافقة على أعضاء كل لجنة  ھیكل بمراجعةقوم اللجنة ت .ج

 .والتغییرات التي یمكن إجراؤھا
تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختیار وتطویر وتقییم المرشحین المحتملین لشغل وظائف  .د

 ة المسئولالمدراء التنفیذیین، بما في ذلك الرئیس، واإلشراف على وضع الخطط لخالف
 التنفیذي.

 .تقوم اللجنة بمتابعة البرامج التوجیھیة لألعضاء الجدد .ه
تقوم اللجنة بتطویر وتوصیة المجلس للموافقة على عملیة التقییم الذاتي السنوي للمجلس،  .و

 وتتولى اإلشراف على التقییم الذاتي السنوي للمجلس.
اعد كل عضو ومدیر تنفیذي مع قو تقوم اللجنة بمساعدة المجلس بشكل سنوي في تحدید امتثال .ز

  ولوائح السلوك واألخالق للشركة ویجب اإلبالغ إلى المجلس عن أي انتھاكات للوائح.
مراجعة ھیكلیة كل من رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة بما یتضمن الحجم والمكافآت  .ح

  المغایرات المناسبة بھذا الشأن. بتوصیة كماوالمھارات والمعرفة والخبرة 
قاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والتوصیة بالحلول التي تتوافق مع مصلحة تحدید ن .ط

  الشركة.
مستقلین وعدم وجود أي تضارب في المصالح العضاء األ یةاستقالل من سنوي بشكلالتأكد  .ي

  في حالة عمل أحد أعضاء المجلس عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى.

 :والمكافآت التعویضات تحدیدمسؤولیات  ۳٫۳٫۹

سیاسات واضحة بشأن تعویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولین  وضع .أ
 معاییر عم یتناسب بما) األعمال وحدات رؤساءالتنفیذیین (الرئیس التنفیذي، الرئیس المالي و

 األداء عند وضع ھذه السیاسات. 
 كافآت األعضاء، یجب علىتتحمل اللجنة المسئولیة المباشرة للتوصیة على شكل ومبالغ م .ب

اللجنة أن تسعى إلى جذب وتحفیز، واالحتفاظ باألعضاء ذوي االستقامة العالیة والقدرات 
 المتفوقة في التركیز لتحسین قیمة أسھم الشركاء على المدى البعید.

یجب على اللجنة مراجعة وتوصیة المجلس على مستوى المكافآت للموظفین التنفیذیین، بما  .ج
 رئیس، وكذلك استعراض واقتراح خطة المكافآت للموظفین.في ذلك ال

ام بما تراه ضروریا للقی والمكافآت التعویضاتتعیین استشاریین لتحدید  یمكنھااللجنة  .د
 لموافقة على الرسوم ذات الصلة.ا عن المسؤولة وتكون، ابأعمالھ

لجنة المعتمدة، والالتوصیة لمجلس اإلدارة لتعیین أعضاء المجلس وفقا للسیاسات والمعاییر  .ه
تكفل بعدم ترشیح أي شخص قد أدین من قبل في أي جریمة مخلة بالشرف أو األمانة لھذه 

 العضویة. 
 یجب على اللجنة القیام بأنشطة أخرى یتم إسنادھا من المجلس من وقت آلخر. .و
یجب على اللجنة استعراض وتقییم مدى كفایة ھذا المیثاق سنویا والتوصیة بأي تغییرات  .ز

 مقترحة على المجلس للموافقة علیھ.
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الئحة حوكمة الشركاتدلیل /   

 

 ۱۲٤ من ۹۱ الصفحة
 

قد تتكون ھذه األجور من الراتب المحدد، أو نسبة معینة من و ،تحدید طریقة مكافأة األعضاء .ح
األرباح، أو من مزیج من اثنین أو أكثر من ھذه الفوائد.، ومع ذلك، تلك المكافأة تمثل نسبة 

األرباح الصافیة بعد خصم من  ٪ ۱۰مئویة معینة من أرباح الشركة، ویجب أال تتجاوز 
المصاریف واالستھالك، وھذه االحتیاطیات على النحو الذي تحدده الجمعیة العمومیة وفقا 

من رأس  ٪ ٥ألحكام ھذا القانون أو الالئحة الداخلیة للشركة، وبعد توزیع أرباح ال تقل عن 
وعالوة  .وباطل مال الشركة على المساھمین كما وأن وأي انتھاك لتحدید األجور یعد الغي

 عضولایر سعودي في السنة لكل  ٥۰۰،۰۰۰على ذلك، یجب ان ال تتجاوز ھذه المخصصات 
 .إدارة مجلس

یقوم مجلس اإلدارة برفع تقریره إلى الجمعیة العادیة في االجتماع العادي حیث یجب أن  .ط
افآت، ل مكتتضمن بیان شامل عن جمیع المبالغ التي تلقتھا اإلدارة خالل السنة المالیة بشك

سھم في األرباح، رسوم الحضور، مصروفات، وغیرھا من الفوائد، فضال عن المبالغ التي 
تلقاھا كل من المدراء بصفتھم مسئولین أو مدراء تنفیذیین للشركة، أو في إطار الخدمات 

 التقنیة واإلداریة واالستشاریة.
كأعضاء، وأما األعضاء  األعضاء من ھم من موظفي الشركة ال تتم مكافآتھم عن خدماتھم .ي

من ھم لیسوا بموظفي الشركة ال یتم تضمینھم في أي تنسیقات استشاریة للشركة دون الحصول 
على موافقة مسبقة من لجنة الترشیحات والمكافآت. كما ال یجوز لألعضاء الذین یعملون في" 

ت ر خدمالجنة المراجعة" بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة الحصول على تعویضات عن توفی
استشاریة محاسبیة، قانونیة، استثماریة أو مالیة للشركة.  كذلك یتعین على الشركة أال تساھم 

 في المنظمات الخیریة التي ینتمي إلیھا العضو.
یجب على لجنة الترشیحات والمكافآت أن تكون مسؤولة عن تقییم وتوصیة مستوى التعویض  .ك

موافقة وتقدم اللجنة تقریر التعویض السنوي للمجلس للللموظفین التنفیذیین، بما فیھم الرئیس، 
 علیھ.

 اللجنة عمل ضوابط ٤٫۹

 یجب أن تجتمع اللجنة في األوقات التي یحددھا رئیسھا، أو بناء على طلب أي اثنین من أعضائھا.  ۱٫٤٫۹

، بما  ذلك إلى ةالحاج دعت وكلما األقل، على أشھر) كل (ستة دوریة بصفة المكافآت لجنة تجتمعیجب أن  ۲٫٤٫۹
 .وتوصیاتھا مناقشاتھا تتضمن محاضر اجتماعات إعداد ویجب ،الدوریة  بأعمالھا قیامھا فاغلیةیضمن لھا 

ال یحق ألحد غیر أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتھا، ولكن یجوز لغیر العضو الحضور في حال وجود دعوة  ۳٫٤٫۹
 من اللجنة. 

من قبل رئیس اللجنة وتعمیمھا على كل األعضاء قبل موعد االجتماع متى  یتم إعداد جدول أعمال كل اجتماع ٤٫٤٫۹
ما كان ذلك ممكنا، تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئیسھا أو أي عضوین. كما تكون الدعوة مصحوبة 
بجدول أعمال االجتماع وتسلم بالید أو ترسل إلى األعضاء إلكترونیا أو بأي طریقة أخرى في فترة ال تقل 

) یوما قبل تاریخ االجتماع إال إذا تغیرت بالتراضي من جمیع األعضاء، وفي حال ۱٥خمسة عشر (عن 
 غیاب الرئیس، تنتخب اللجنة رئیس لرئاسة ذلك االجتماع.

  الرئیس یتولى الرئاسة عند حضوره في جمیع اجتماعات اللجنة. ٥٫٤٫۹

م كل عضو في اللجنة صوت واحد. یتلیكون و ،لمجلسالنصاب القانوني یتكون من الغالبیة العظمى ألعضاء ا ٦٫٤٫۹
 عادلت حالة وفي ،اتخاذ القرار عن اللجنة عند حضور أغلبیة األعضاء لالجتماع وبلوغ النصاب القانوني

 . التعادل كسارة الرئیس صوت یكون األصوات
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الئحة حوكمة الشركاتدلیل /   

 

 ۱۲٤ من ۹۲ الصفحة
 

یر جلساتھا حیث تقدیم تقرسجل توثق فیھا النقاط األساسیة والتي نوقشت ضمن  امساكیجب على اللجنة  ۷٫٤٫۹
 بشأنھا إلى المجلس. 

 یتم توثیق اجتماعات اللجنة على النحو التالي: ۸٫٤٫۹

تحدید تاریخ ومكان االجتماع، وأسماء الحضور والغائبین وملخص المناقشات التي جرت في  .أ
 االجتماع وقراراتھم والتوصیات ذات الصلة یجب أن تسجل.

) أیام عمل بعد كل اجتماع، ۷سكرتیر اللجنة خالل سبعة (یجب إعداد مسودة للمحضر من قبل  .ب
ویتم إرسالھا إلى جمیع أعضاء اللجنة للمراجعة، وتقدم التعلیقات من قبل أعضاء اللجنة خالل 

 أسبوع من تاریخ استالم المسودة.
على تعلیقات األعضاء ویرسل المرفقة مع ھذه التعلیقات  المحضر بناءسكرتیر اللجنة یعدل  .ج

 لرئیس.إلى ا
یعد سكرتیر اللجنة المحضر النھائي وفقا لتوصیات الرئیس ویرسلھ إلى أعضاء اللجنة موقعة  .د

 من قبل الرئیس والسكرتیر.
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في  .ه

 ملف خاص.

مر یوجھ انتباھھ إلیھا مع إمكانیة الوصول الكامل إلى في أداء الدور الرقابي، اللجنة مخولة للتحقیق في أي أ ۹٫٤٫۹
 نخارجیة، مجمیع البیانات والقوائم، والمرافق والسجالت وموظفي الشركة مع الصالحیة لطلب أي مشورة 

مصاریف أخرى لھذا الغرض ویتم دفعھا على نفقة الشركة.  وتحمل أيمراجعي الحسابات أو المستشارین، 
طلب المحامي القانوني  فروعھا، أومسئول تنفیذي أو موظف في الشركة أو من  كما یجوز للجنة طلب أي

 للشركة، ومدققي حسابات الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة.

یجب على اللجنة أن تقیم أدائھا سنویا، ویجب تقدیم تقریر النتائج إلى المجلس. كما یتضمن التقییم أداء والتزام 
 اتجاه أنشطة اللجنة. كل عضو

المطلوبة واضحا للمرشحین لشغل  والمؤھالت للقدرات وصف إعداد المكافآت الترشیحات لجنةیجب على  ۱۰٫٤٫۹
 لھم، وایضاح وظیفي توصیف التنفیذیة، وعلیھا وضع اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة مجلس عضویة

 .التنفیذیین كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز لشغل الخاصة اإلجراءات

الئحة حوكمة الشركات  في ورد ما مراعاة اإلدارة مجلس أعضاء ترشیح عند الترشیحات لجنة على یجب ۱۱٫٤٫۹
 .متطلبات من المختصة الجھات تقرره وما وأحكام، شروط من بالسوق المالیة

 والمسؤولیات المنوطة المھام عن خاصھ اإلدارة اجتیاز أى برنامج مجلس لعضویة على المرشح تعینی ۱۲٫٤٫۹
 .الصلة ذات واللوائح لألنظمة وفقاً  المجلس بأعضاء

لذلك  ألحكام المنظمھل وفقاً  اإلدارة مجلس لعضویة غیره أو ترشیح نفسھ في الشركة في مساھم كل یحق ۱۳٫٤٫۹
 .وفقا للنظام

 كانت إذا السوق المالیة موقع وفي للشركة اإللكتروني الموقع في إعالن نشر الترشیحات لجنة على ینبغى ۱٤٫٤٫۹
 الترشح في الراغبین لدعوة األشخاص وذلك المختصة، الجھة تحددھا أخرى وسیلة أیة وفي بھا مدرجة

 .اإلعالن تاریخ من أسبوعین لمدة الترشیح مفتوحاً  باب یظل أن على اإلدارة، مجلس لعضویة

 أعضاء المجلس واللجان  اختیار سیاسة ٥٫۹

العوامل التي یجب أخذھا في االعتبار من قبل لجنة الترشیح والمكافآت والمجلس خالل استعراضھ یجب أن تشمل 
 ما یلي: والخبرات المطلوبة االعمالحجم وما یتضمن والمھارات والمعرفة  للمرشحین المحتملین
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 ۱۲٤ من ۹۳ الصفحة
 

 

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

إذا كان المرشح لدیھ خبرة واسعة في األعمال أو المنظمات الحكومیة أو غیر الربحیة أو لدیھ  .ب
س لخبرة مھنیة تشیر إلى قدرة المرشح على تقدیم مساھمة كبیرة وفوریة في مناقشات المج

 واتخاذ القرار في مجموعة من القضایا المعقدة.
إذا كان المرشح لدیھ مھارات خاصة وخبرة وخلفیة والتي من شأنھا أن تضیف إلى وتكمل  .ج

 مجموعة من الخبرات والمھارات والخلفیات ألعضاء مجلس اإلدارة القائمین.
حكام الھامة والحساسة إذا كان المرشح ناجحا في مجال عملھ والذي یظھر قدرتھ على اتخاذ األ .د

 بناء على طلب المجلس. 
إذا كان المرشح سیتولى مراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشئون المساھمین وأصحاب  .ه

 المصلحة اآلخرین على نحو فعال ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى قرارات.
ضو مجلس إذا كان المرشح قادرا على تخصیص وقت كاف والقدرة على أداء مھامھ كع .و

 إدارة.

ھذا وینطوي تطبیق ھذه العوامل على ممارسة إصدار القرارات والتي ال یمكن قیاسھا بأي 
 .شكل من األشكال الحسابیة أو الروتینیة

 المجلس  لعضویةإجراءات الترشیح   ٦٫۹

 اللوائحفي  هردااإلدارة مراعاة  االحكام والشروط الو سلجیة الترشیحات عید ترشیح أعضاء مجل  ىعل ۱٫٦٫۹
 المالیة من متطلبات فى ھذا الشأن .   السوقالمنظمة ، وما تقرره ھیئة  واالنظمة

المقاعد  اإلدارة الذین ُتطرح أسماؤھم أمام الجمعیة العامة عدد  سیجب أن یفوق عدد المرشحین لمجل ۲٫٦٫۹
 .المتوافرة بحیث یكون لدى الجمعیة العامة فرصة االختیار من بین المرشحین 

الشركة نشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسیلة  ىعل ۳٫٦٫۹
أن یظل باب  ىعل سمجلالأخرى تحددھا الھیئة؛ وذلك لدعوة األشخاص الراغبین في الترشح لعضویة 

 .األقل من تاریخ اإلعالن.  ىمدة شھر عللالترشح مفتوحاً 

 فقاً ألحكام نظام الشركاتاإلدارة و سأو غیره لعضویة مجل ھمساھم في الشركة في ترشیح نفسكل لبحق و
 التیفیذیة.  ھولوائح

 المكافآت یاسةس ۷٫۹

 :یلي ما المكافآت سیاسة في یراعى أن یجب النظام، بأحكام إخالل دون ۱٫۷٫۹

 .وأھدافھا الشركة استراتیجیة مع انسجامھا .أ

 الشركة إنجاح على التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث بغرض المكافآت تقدم أن .ب
 .الطویل المدى على باألداء المكافآت من المتغیر الجزء تربط كأن الطویل، المدى على وتنمیتھا

 بشاغلھا، المنوطة والمسؤولیات والمھام الوظیفة، مستوى على بناء المكافآت تحدد أن .ج
 .األداء ومستوى والمھارات، العملیة، والخبرات العلمیة، والمؤھالت
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 ۱۲٤ من ۹٤ الصفحة
 

 .الشركة لدى المخاطر ودرجة وطبیعة حجم مع انسجامھا .د

 التأثیرات من الحذر مع المكافآت، تحدید في األخرى الشركات ممارسات االعتبار في األخذ .ه
 .والتعویضات للمكافآت مبررة غیر ارتفاعات إحداث في المقارنات لھذه السلبیة

 .فیھا المبالغة عدم مع وتحفیزھا، علیھا والمحافظة المھنیة الكفایات استقطاب تستھدف أن .و

 .الجدیدة التعیینات عند الترشیحات لجنة مع بالتنسیق تعد أن .ز

 دقیقة غیر معلومات على بناء تقررت أنھا تبین إذا استردادھا أو المكافأة صرف إیقاف حاالت .ح
 للحصول الوظیفي الوضع استغالل لمنع وذلك التنفیذیة، اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو قدمھا
 .مستحقة غیر مكافآت على

 أو جدیداً  إصداراً  كانت سواء التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة في أسھم منح .ط
 النظام أحكام مراعاة مع الشركة، اشترتھا أسھماً 

 

 آلیھ تقییم اداء المجلس: ۸٫۹

یجب على مجلس اإلدارة إجراء عملیات تقییم ذاتیة لألداء ، وعلیة إجراء تقییم سنوي لمجلس اإلدارة ككل  ۱٫۸٫۹
ولألعضاء منفردین من خالل لجنة الترشیحات والمكافآت. وذلك لقیاس كفاءة ونجاح األعضاء فى اداء العمل 

المجاالت التي تحتاج إلى تطویر،  المكلف بھ ، والوقوف على الممارسات الناجحة والتعرف علیھا ، وتحدید
ومناقشة أولویات التغییر واالتفاق علیھا بحیث یمكن التطرق إلیھا في المدى القصیر والبعید ، واالتفاق على 

 خطة عمل .
یجب مراعاه أن تكون عملیات التقییم سریة لتشجیع تقدیم تعقیبات مباشرة وصریحة وتجنب القضایا الخالفیة 

 االستعانة بامین سر المجلس). وإرسال النتائج إلى مجلس اإلدارة واالتفاق على خطة للتطویر.الفردیة (یمكن 
 
 إجراءات واسالیب تقییم المجلس: ۲٫۸٫۹

 
ھناك أسالیب متعددة یتم استخدامھا فى التقییم وتكون متباینة وفقا لمتطلبات واالھداف. ومع ھذا  ۱٫۲٫۸٫۹

 على االستبیان ، یمكن تصنیف آلیات التقییم تحت ثالث فئات:فإن ھذا اإلجراء یعتمد بشكل أساسي 
 

اإلجراء الداخلي، ویعتمد على عملیات التقییم الذاتي والمراجعة/التقییم من قبل الرئیس أو  .أ
 اللجنة أو الشخص الذي یحددونھ للقیام بذلك.

 
لجنة  دارة لكلعملیات التقییم الذاتي وتقییم الزمالء، وھي تتم من قبل جمیع أعضاء مجلس اإل .ب

ولمجلس اإلدارة، وتتم عملیة المراجعة والتقییم من قبل مستشار خارجي یقدم تقریره إلى 
 مجلس اإلدارة. وتكون نماذج التقییم معدة عادة ومتوفرة من قبل المستشار.

 
ج. التقییم الذاتي، التقییم على مستوى الزمالء والمقابالت الشخصیة مع جمیع أعضاء مجلس 

 من قبل المستشار. بناء على ھذا اإلجراء سوف المستشار بتقدیم تقریره. اإلدارة
ویكون لكل اإلجراءات المزایا والقیود الخاصة بھا. ویعتبر اإلجراء القائم على االستبیان المعد 

 داخلیا من األسالیب األكثر مالءمة وفعالیة.
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 واسعة من المتطلبات/التوقعات بموجب سوف یتكون إجراء التقییم على استبیانات تغطي مجموعة ۲٫۲٫۸٫۹
نموذج إجراءات. باإلضافة إلى ذلك، تشمل االستبیانات التقییم المتعلق بالتوقعات بموجب میثاق 
عمل مجلس اإلدارة، میثاق /مدونھ السلوك الوظیفي واخالقیات العمل المسؤول لمنسوبى الشركة، 

 الثة الذاتیة والتي یتم تعبئتھا من قبل أعضاءتعارض المصالح إلخ. یشمل اإلجراء االستبیانات الث
 مجلس اإلدارة:

 
 أ. استبیان التقییم الذاتي 
 ب. استبیان تقییم اللجنة 

 ج. استبیان تقییم مجلس اإلدارة 
 
یقوم امین سر مجلس اإلدارة بتوزیع االستبیانات على جمیع أعضاء مجلس اإلدارة وتقدیمھا إلى  ۳٫۲٫۸٫۹

و تلخیص نتائج التقییم وتقدیمھا مرفقة باالستبیانات إلى لجنة الترشیحات  اللجان ذات العالقة.
والمكافات للنظر فیھا. وعلیة االحتفاظ بسجالت ومراجع مستقبلیة. ملخص تحلیل النتائج التوصیات 
والجوانب التي تكون بحاجة إلى تحسین/خطط عمل.  تحدید ما إذا كانت ھناك حاجة إلى إجراء 

 .جلسات مع أعضاء مجلس اإلدارةمقابالت شخصیة/
 

 یمكن فیما بعد، استنادا إلى الخبرة، تعزیز ھذا اإلجراء لیشمل، إذا رغب المجلس في ذلك:  ٤٫۲٫۸٫۹
 

 .أ.  تقییم على مستوى الزمالء لجمیع أعضاء مجلس اإلدارة من قبل كل عضو
 .ب. تقییم رئیس مجلس اإلدارة

 
نایر من كل عام.  تقوم خالل لجنة الترشیحات والمكافآت بمراجعة تبدأ عملیة التقییم من شھر ی  ٥٫۲٫۸٫۹

التقییمات ورفع توصیة إلى رئیس مجلس اإلدارة في شھر ینایر. ویتم إعداد تقریر موجز قبل 
 اجتماع الجمعیة العامة السنوي.

 

 معاییر تقییم اداء المجلس  ۳٫۸٫۹
 

لتقییم اعضاء المجلس ولجانھ تعتمد على المعاییر تقوم خالل لجنة الترشیحات والمكافآت بوضع نماذج 
 واإلجراءات العملیة التالیة والتى تم تبنتھا الشركة وفقا الفضل الممارسات فى ھذا الشأن كالتالى :

 
 معاییر نموذج تقییم األعضاء بشكل فردي : ۱٫۳٫۸٫۹
 

 االستعداد الجتماعات مجلس اإلدارة 
 حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
 المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة 
 مستوى فھم نشاط الشركة 
 المساھمة في وضع اإلستراتیجیة وإدارة المحفظة وإدارة المخاطر 
 الثقة واالحترام 
 تطویر المھارات 
 مھارات شخصیة جیدة 
 عقلیة متفتحة ومستقلة 
 االلتزام بواجب العنایة والوالء 
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 ۱۲٤ من ۹٦ الصفحة
 

 
في  لعضوماذج تقییم األعضاء بشكل فردي التأكد من مدى فاعلیة أداء اوینبغى بان تعكس ن ۲٫۳٫۸٫۹

 :تحقیق ما یلي
 

 المساھمة في قیادة ومراقبة الشركة 
 المساھمة في تحقیق أھداف الشركة 
 فھم مھمة الشركة وخطتھا اإلستراتیجیة وقضایاھا الرئیسیة 
  المطروحة أثناء االجتماعاتالمشاركة البناءة في اتخاذ القرارات بشأن القضایا 
 التعبیر عن التوقعات والمخاوف بشكل واضح 
 الحصول على معلومات كافیة وذات صلة في الوقت المناسب 
 دعم مصالح الشركة على المستوى الخارجي 
 عالقات شخصیة جیدة مع باقي األعضاء واإلدارة 
  واالستعداد لھاحضور االجتماعات والحفاظ على طابعھا السري 
 

 :معاییر نموذج تقییم تقییم المجلس ككل ۳٫۳٫۸٫۹
 

 قیاس األداء في مقابل األھداف المحددة 
 مساھمة مجلس اإلدارة في تطویر/ مراقبة اإلستراتیجیة 
 مساھمة مجلس اإلدارة في دعم إدارة المحفظة وإدارة ومراقبة المخاطر 
  من المعارف والمھارات الحدیثةامتالك مجلس اإلدارة للمزیج المناسب 
 استجابة مجلس اإلدارة ألي مشكالت أو أزمات 
 مستوى جداول أعمال مجلس اإلدارة 
 تواصل مجلس اإلدارة مع اإلدارة 
 المشاركة في الجمعیة العمومیة والتقریر السنوي 
 فاعلیة اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
 

 لمجلس اإلدارة وفًقا لمبادئ حوكمة الشركات:نموذج للتقییم الذاتي  ٤٫۳٫۸٫۹
 مراقبة المراجعة واالمتثال

 
  یضمن مجلس اإلدارة وجود دائرة مستقلة للمراجعة الداخلیة في المؤسسة تتبع مجلس

 اإلدارة بشكل مباشر.
  یتلقى مجلس اإلدارة تقاریر مراجعة دوریة من دائرة المراجعة الداخلیة ویضمن اتخاذ

 كافیة للمتابعة والتصحیح.إجراءات 
  یضمن مجلس اإلدارة وجود مراجع خارجي مستقل ومؤھل بشكل كامل لمراجعة الحسابات

 وضوابط الرقابة بالشركة.
  یضمن مجلس اإلدارة وجود دائرة امتثال نشطة في المؤسسة تتولى مراقبة االمتثال

 بالقوانین واللوائح والقواعد الداخلیة المعمول بھا
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 ۱۲٤ من ۹۷ الصفحة
 

 اقشات مجلس اإلدارةمن
  یجري مجلس اإلدارة مناقشات كاملة وعلنیة وصریحة للقضایا، ویتناول القضایا

 بموضوعیة وعمق قبل اتخاذ قرار.
  یسھم األعضاء بشكل كامل في مناقشات مجلس اإلدارة حسب الضرورة لضمان دراسة

 مجموعة مختلفة من وجھات النظر.
 دور رئیس مجلس اإلدارة

 یس مجلس اإلدارة أداء المجلس واجباتھ ومسؤولیاتھ بفاعلیة ویتولى وضع یضمن رئ
جداول أعمال االجتماعات والتواصل مع األعضاء اآلخرین وتیسیر المناقشات أثناء 

 االجتماعات لضمان مشاركة كاملة ومناقشة بناءة.
 فھم حوكمة الشركات ومدونة قواعد السلوك

 كة المتفق علیھا بشأن حوكمة الشركات والمعاییر یضمن األعضاء فھمھم لسیاسات الشر
 األخالقیة وإخطار رئیس مجلس اإلدارة إذا شعروا بعدم مراعاة ھذه السیاسات

 الحضور
 یحضر األعضاء اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان بشكل دوري حسب الضرورة 

 اإلعداد
  طریق قراءة المواد یعد األعضاء أنفسھم بشكل كاٍف لكل اجتماع قبل الحضور عن

 المتعلقة باالجتماع مسبقُا واالستعداد للمناقشات
 المشاركة

  یشارك األعضاء مشاركة وافیة في االجتماعات ویقدمون وجھات نظرھم الموضوعیة
 حول القضایا حسب الضرورة والعمل وفًقا لمصلحة الشركة.

 التنمیة الشخصیة
 ة كأعضاء ویتخذون اإلجراءات المالئمة یقیم األعضاء باستمرار احتیاجاتھم الشخصی

 لتحسین نقاط الضعف (عن طریق التدریب على سبیل المثال).
 االطالع على آخر المستجدات

  یواصل األعضاء االطالع على آخر المستجدات في المجاالت التي تؤثر على الشركة
ركة یة الشوالسوق والشركات المنافسة والصناعة، ویتفھم العضو بشكل كامل إستراتیج

 واألحداث الرئیسیة التي تمسھا.
 

 ضوابط استخدام نماذج التقییم :۸،۹،٤
 

. كما ینبغى االحتفاظ ۱۰إلى  ۱ینبغى ان یطلب من كل عضو تقییم كل مجال باستخدام المقیاس من  ۱٫٤٫۸٫۹
 بسریة كافة االستبیانات لضمان الحصول على آراء غیر متحیزة.

 
) بالنسبة لكل موضوع. لضمان ٥المتوسطة وعدد الدرجات المتدنیة (أقل من یجب عرض الدرجة  ۲٫٤٫۸٫۹

 إبراز ومناقشة الدرجات المتدنیة عندما یحتاج مجلس اإلدارة إلى ذلك.
ویجب تفسیر الدرجات المتوسطة ، ویمكن استخدام التفسیرات التالیة الیضاح وتفسیر الدرجات 

 المتوسطة:
 إلى تحسین وتطویر. تحتاج ٥متوسط الدرجات أقل من •
 یمكن إدخال المزید من التحسینات ولكن األمر لیس بھذه األھمیة.  ۷إلى  ٥متوسط الدرجات من •
 ممارسات جیدة البد من استمرارھا. ۱۰إلى  ۸متوسط الدرجات من •
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 ۱۲٤ من ۹۸ الصفحة
 

موافق بدرجة  ۲، موافق بدرجة ضعیفة جدا، ۱مثال:  ٥إلى  ۱یتم قیاس كل عبارة على مقیاس من 
 موافق بدرجة قویة جدا. ٥موافق بدرجة قویة،  ٤موافق بدرجة متوسطة،  ۳ة، ضعیف

 
 یجب أن تشمل عملیة التقییم ما یلي:  ۳٫٤٫۸٫۹

 
 أ. تقییم كیفیة أداء مجلس اإلدارة لمھامھ .

ب.  تقییم أداء كل لجنة في ضوء أغراضھا ومسئولیاتھا المحددة، والتي ینبغي أن تشمل مراجعة 
 الذاتي التي تتم من قبل كل لجنة عملیات التقییم

ج.  مراجعة األعمال التي یقوم بھا كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، حضوره في اجتماعات 
 المجلس واللجان، ومشاركتھ البناءة في المناقشات واتخاذ القرارات

در ق د.  مراجعة التشكیل الحالي لمجلس اإلدارة مقابل التشكیل المرغوب فیھ بھدف الحفاظ على
 متوازن من المھارات والخبرة وبھدف تنشیط وتطویر المجلس

ھـ. تقدیم توصیات لضم أعضاء جدد بالمجلس لیحلوا محل األعضاء المتواجدین منذ فترة طویلة 
أو ھؤالء ممن تكون مساھمتھم تجاه الشركة واللجان التابعة للمجلس (مثل لجنة امراجعة) غیر 

 كافیة.
 

 أعضاء المجلس فى التقییم :مھام ومسئولیات  ٥٫۸٫۹
 

یقوم امین سر المجلس بتسلیم وجمع التقییمات وعرضھا على أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجنة   ۱٫٥٫۸٫۹
 المختصة .

 
ینبغي على كل عضو على حده تعبئة جمیع االستبیانات وتسلیمھا إلى امین سر مجلس اإلدارة. و   ۲٫٥٫۸٫۹

 أخرى في العمود المخصص لذلك بنھایة االستبیان.یمكن إدراج أیة مالحظات/اقتراحات 
 

یجب على رئیس كل لجنة ان یقوم بتسجیل مالحظات حول تقییم عضو مجلس اإلدارة/العضو في   ۳٫٥٫۸٫۹
المكان المخصص في نھایة االستبیان ذو العالقة الخاص باللجنة قبل تقدیمھ إلى لجنة الترشیحات 

 والمكافات.
ة الترشیحات والمكافات ان تقوم بإجراء تقییم األداء من خالل مراجعة/فحص ینبغي على لجن  ٤٫٥٫۸٫۹

االستبیانات المعبئة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة للتقییم الذاتي، واستبیانات اللجان مع مالحظات 
رؤساء اللجان واستبیانات مجلس اإلدارة مع مالحظات رئیس المجلس، وتقدیم تقریر موجز 

 س اإلدارة .بتوصیاتھا إلى مجل
یقوم رئیس مجلس اإلدارة باإلشراف على إجراء التقییم ، و مراجعة تقییم المجلس التي تمت من   ٥٫٥٫۸٫۹

 قبل كل عضو مجلس إدارة. و تقدیم تقریر بالتقییم إلى مجلس اإلدارة/المساھمین.
 

في كل اجتماع سنوي اإلفصاح وإطالع المساھمین: سوف یقوم مجلس اإلدارة بتعریف المساھمین،  ٦٫٥٫۸٫۹
للمساھمین بأن عملیة تقییم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ومجلس اإلدارة قد تمت، كما یقدم لھم 
تقریرا موجزا حول نتائج التقییم. ویمكن إرفاق البیان الخاص بعملیة التقییم بالتقریر السنوي/على 

 موقع اإلنترنت.
 
 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

الئحة حوكمة الشركاتدلیل /   

 

 ۱۲٤ من ۹۹ الصفحة
 

 اللجنة وتعویضات كأفاتم ۹٫۹

 عضو من أعضاء اللجنة التعویضات أدناه:یحق لكل  ۱٫۹٫۹

 بدل حضور لكل اجتماع. .أ
 التعویض السنوي. .ب

یحق ألعضاء اللجنة الذین یقیمون خارج موقع الشركة الرسمي أن یدفع لھم جمیع من النفقات التي تكبدوھا  ۲٫۹٫۹
ل مثل السفر لحضور االجتماع، على أن تكون ھذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعاییر األعما

 والوجبات، وأماكن اإلقامة وغیرھا من النفقات التي تكبدھا خصیصا ألغراض العمل.

على مجلس اإلدارة التقدیم واإلفصاح للجمعیة العامة عن التقاریر المقدمة والمكافآت والمدفوعات األخرى  ۳٫۹٫۹
 التي أدخلت على أعضاء اللجنة.

 وجب ) لایر،۲٥۰۰۰۰ألف ( وخمسین مائتین مبلغ المستقل أو التنفیذي غیر العضو مكافأة تجاوزت إذا ٤٫۹٫۹
 .العضو وأداء الشركة بأداء عالقتھ ومدى ذلك، أسباب عن المكافآت لجنة من تقریر إرفاق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

الئحة حوكمة الشركاتدلیل /   

 

 ۱۲٤ من ۱۰۰ الصفحة
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 میثاق اللجنة التنفیذیة

 النسخة الرابعة م ۲۰۱۸اكتوبر  تاریخ اإلصدار: 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

الئحة حوكمة الشركاتدلیل /   

 

 ۱۲٤ من ۱۰۱ الصفحة
 

 میثاق اللجنة التنفیذیة ۱۰
  الغرض ۱۰٫۱

مساعدة ھو ل ،الغرض الرئیسي من اللجنة التنفیذیة التابعة لمجلس إدارة شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ۱٫۱٫۱۰
  .من أجل تسھیل عملیات الشركة ،المجلس في أداء األنشطة والمھام كما فوضت إلیھ من قبل مجلس اإلدارة

 مسؤولیات اللجنة ۲٫۱۰

 ولیاتھا، تم وضع تلك المھامیجب أن تكون المھام التالیة لألنشطة المشتركة المتكررة للجنة عند أداء مسؤ ۱٫۲٫۱۰
  :كدلیل مع تفھم إمكانیة حیاد الشركة عن ھذا الدلیل نظرا لظروف معینة

داء األنشطة والمھام المفوضة إلیھا من قبل مجلس یجب على اللجنة مساعدة المجلس في أ .أ
 . جل تسھیل عملیات الشركة بشكل سلسمن أ ،اإلدارة

تتولى اللجنة مساعدة المجلس في وضع أھداف الشركة االستراتیجیة الرئیسیة واستراتیجیات  .ب
 . ، ویقوم المجلس بالموافقة علیھااالستثمار

 . الرؤیة والمھام الخاصة للمجلسضع إن اللجنة تساھم في تیسیر تحدید وو .ج
جاه واتالشركة ورسالتھا تضع اللجنة خطة عمل على أساسھا تساعد المجلس في تحدید رؤیة  .د

 . األعمال
من  حقیق النتائج المطلوبةتضع األھداف الرئیسیة واالھداف االستراتیجیة التي تساھم في ت .ه

 .الشركة
استراتیجي ألداء الشركة بشكل منتظم تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في إجراء استعراض  .و

 . ھدافھا على المدى القصیر والطویللتحدید ما إذا كانت الشركة حققت أ
 مشیاوذلك ت ،وتشارك اللجنة بالمراجعة والموافقة على جمیع القرارات االستثماریة الرئیسیة .ز

 . مع استراتیجیات الشركة المعتمدة
 ي ذلكشراكة بما ف مشترك أوشكیل أي مشروع تكون اللجنة مسؤولة عن تشكیل أو إعادة ت .ح

 . النفقات المرتبطة بالمشروع
تساعد اللجنة بتطویر استثمارات الشركة كالقیام بزیادة حصتھا في السوق وتحقیق أقصى قدر  .ط

 .أو المساھمین لألعضاءالربح من 
 . یر التقنیات والدعم الفني للشركةعلى اللجنة تعزیز وتطو .ي
 . البائعین مع الموردین الرئیسیین إدارة عالقاتعلى اللجنة مسؤولیة  .ك
تكون اللجنة مسؤولة عن وضع العملیات التجاریة والسیاسات واإلجراءات التنفیذیة الواجب  .ل

ھذه وینبغي على اللجنة أیضا مراقبة اإللتزام ب ،اتباعھا أثناء تنفیذ العملیات الیومیة في الشركة
وتقدیم خطط  ،االلتزام بھذه السیاسات واإلجراءات وتحدید المعوقات التي تمنع ،اإلجراءات

 . اھم على التغلب على ھذه المعوقاتالعمل التي تس
المنتظم وتطویر المھارات  على اللجنة رصد تطور العام للموظفین من خالل ضمان التدریب .م

 . العامة
ة وتلبي یلفة والفعالعلى اللجنة استكشاف وسائل تطور األعمال بطریقة فعالة من حیث التك .ن

 . رضا العمالء
على اللجنة أن تتكفل یسالمة التنسیق وتبادل المعلومات واآلراء بین كبار المسؤولین التنفیذیین  .س

 . ات الرئیسیةومدراء اإلدار
   .على اللجنة تحدیث خالفة المناصب بشكل دوري لضمان تحقیق متطلبات العمل .ع



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

الئحة حوكمة الشركاتدلیل /   

 

 ۱۲٤ من ۱۰۲ الصفحة
 

یذ خطة العمل فاإلدارة التنفیذیة فیما یتعلق بتنینبغي على اللجنة مراقبة أداء الرئیس التنفیذي و .ف
 . التي وضعھا المجلس

تستعرض اللجنة قدرة الشریك التجاري المشارك في المشاریع التي تقوم بھا الشركة الیمامة  .ص
 . إن وجد للصناعات الحدیدیة

تحدید استراتیجیة االستثمار والسیاسات االستثماریة خاضعة لموافقة المجلس والمبادئ  .ق
، صولوتوزیع األ ،بما في ذلك السیاسات والمبادئ التوجیھیة بشأن فئات األصول ،لتوجیھیةا

 . واالستثمارات المحظورة والتقییم
السیاسات مراجعة اقتراحات عن استثمارت جدیدة ورصد امتثال ھذه االستثمارات ب .ر

 . واإلجراءات االستثماریة
صا، ا خاویتطلب اھتمام ،لألطراف ذات العالقة النظر فیما إذا كان االستثمار المقترح ھو مفید .ش

 .واستعراض موافقة المجلس
الشركة مراجعة واعتماد المعاییر بشكل دوري أو أجھزة القیاس األخرى التي تستخدمھا  .ت

 . لمراقبة أداء استثماراتھا
ب مراجعة معالجة الزكاة أو الضرائب واستعراض قضایا االمتثال بالزكاة أو الضرائ .ث

 . بالصفقات االستثماریةالمرتبطة 
استعراض المعالجة المحاسبیة واإلفصاح عن كل معاملة استثماریة والتأكد من أن یتم التقییم  .خ

 . فقا لمعیار المحاسبة المقبولةو
نھاء اواتخاذ القرار باالحتفاظ أو  ،المراقبة المستمرة ألداء مستشاري االستثمار في الشركة .ذ

 . خدمتھم حسب ما یروه مناسبا
 :لكزمة لمجلس اإلدارة، بما في ذییم النتائج االستثماریة بشكل دوري وتقدیم التقاریر الالتق .ض

 .رة التنفیذیةمراجعة توصیات اإلدا •
 .اإلستثماریة الحالیة والمستقبلیةمراجعة مكونات المحفظة  •
 .رة االموال بالسیاسة اإلستثماریةالتأكد من التزام القائمین على إدا •
 .راء والبیعمراجعة قرارات الش •

من  ستنفیذ مسؤولیات أخرى تتعلق باألنشطة االستثماریة للشركة أو بالسیاسات أو مسائل أخرى كما یجوز للمجل
 . وقت آلخر تعیین أعضاء الجنة

ین على . وتعیومسؤولیاتھایجوز للّجنة إجراء تحقیقات أو دراسات للمسائل الداخلیة في الشركة حسب نطاق اللجنة 
 ،مستشار قانوني مستقل أو مستشارین آخرین حسبما تراه ضروریا لتحسین أدائھا. ویمكن للرئیس التنفیذينفقة الشركة 

بما  ،بعد المناقشة مع اللجنة باستبقاء أو إنھاء أي مستشار معّین من قبل اللجنة لمساعدة الشركة على اتمام مسؤولیاتھا
ھا سوم أو غیروھذه الر ،رى أو شروط أخرى لالحتفاظ بھفي ذلك سلطة الموافقة على الرسوم أو تحمل تعویضات أخ

 .تعوض من قبل الشركة
  

  :فقة على األنشطة باستثناء ما یليتشارك اللجنة المجلس في الصالحیات والسلطات والموا .أ

 . إلقرار النھائي للموازنة السنویةا •
 . یة على التقاریر المالیة الدوریةالموافقة النھائ •
 . اتیجیات األعمال التجاریة للشركةالتصدیق على استر •

 . ھى للمجلس یراھا مناسبة، حسب رغبتبأداء أنشطة أخر اللجنةتقوم 
 
 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

الئحة حوكمة الشركاتدلیل /   

 

 ۱۲٤ من ۱۰۳ الصفحة
 

 ھیكل اللجنة  ۳٫۱۰

 من المجلس. أعضاء ۳یجب أن تتكون اللجنة من  ۱٫۳٫۱۰

  .ویمكن اعفاءھم من قبل المجلس وفقا لتقدیراتھا ،یعین أعضاء اللجنة من قبل مجلس االدارة ۲٫۳٫۱۰

  .یكون أحد األعضاء بمثابة رئیسا للجنة ۳٫۳٫۱۰

على أن تنتھي عضویة أعضاء اللجنة  ،تتجاوز مدة إدارة اللجنة المدة المخصصة لمجلس اإلدارة أالیجب  ٤٫۳٫۱۰
 عند انتھاء عضویتھ في المجلس او استقالتھ الطوعیة من عضویة اللجنة. ،إذا كان عضو بالمجلس

 للجنةالعملیات التشغیلیة  ٤٫۱۰

ة بین أن الفترة الفاصل ،وأحیانا یشترط رئیس اللجنة ،یجب أن تجتمع اللجنة أربع مرات سنویا على األقل ۱٫٤٫۱۰
  .اجتماعین یجب اال تتجاوز أربعة أشھر

ولكن البعض اآلخر قد یحضر بناء على دعوة من  ،ال یحق ألحد غیر أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتھا ۲٫٤٫۱۰
  .اللجنة

واالبالغ بالتعامیم على كل  ،یتم إعداد جدول أعمال لالجتماعات من قبل رئیس اللجنة كلما كان ذلك ممكنا ۳٫٤٫۱۰
 .األعضاء قبل موعد االجتماع

  .على رئیس اللجنة أن یتولى رئاسة جمیع إجتماعات اللجنة عندما یكون موجودا ٤٫٤٫۱۰

ز ألغلبیة ویجو ،یكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد ،یایجب أن یشكل غالبیة أعضاء اللجنة نصابا قانون ٥٫٤٫۱۰
عادل في حالة ت ،األعضاء الحاضرین في االجتماع حین یكتمل النصاب القانوني العمل بالنیابة عن اللجنة

  .یكون صوت الرئیس ھو المرجح ،األصوات

ف اللجنة عن طریق الھات تجتمع المجلس. وقدیجب على اللجنة االحتفاظ بمحاضر اجتماعاتھا وتقدیمھا إلى  ٦٫٤٫۱۰
  .ویمكن اتخاذ موافقة خطیة جماعیة التمام اإلجراءات ،أو مؤتمر الفیدیو

 ،كما یجوز تعیین أي مراجع أو مستشار قانوني ،یمكن للجنة اإلطالع على أي من دفاتر وسجالت الشركة ۷٫٤٫۱۰
حضور اجتماعات اللجنة وتقدیم ویمكن للجنة طلب أي مسئول أو موظف في الشركة  ،على حساب الشركة

  .أي معلومات متاحة عن الشركة

من تقییم اللجنة یجب أن یتض ،كما یجب تقدیم تقریر بالنتائج الى المجلس ،یجب على اللجنة تقییم أدائھا سنویا ۸٫٤٫۱۰
  .ألداء ومدى التزام كل عضو تجاه أنشطة اللجنة

 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 دلیل / الئحة حوكمة الشركات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 سیاسات اإلفصاح

 النسخة الرابعة م ۲۰۱۸اكتوبر  تاریخ اإلصدار:



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

الئحة حوكمة الشركاتدلیل /   

 

 ۱۲٤ من ۱۰٥ الصفحة
 

 اإلفصاح سیاسات  ۱۱
 الغرض ۱٫۱۱

م جمیع یجب أن تتس كما لوائح المعمول بھا بشأن اإلفصاح،یجب على الشركة االلتزام بالقوانین والقواعد وال ۱٫۱٫۱۱
التقاریر أو الوثائق أو المراسالت المصرح بھا أو التي تم التكلیف بھا رسمیا لإلفصاح عنھا للجمھور 

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

المحللین المالیین أو المؤسسات المالیة  محددة إلىیجب على الشركة االمتناع عن الكشف عن أیة معلومات  ۲٫۱٫۱۱
أو أطراف أخرى قبل اإلفصاح عن تبادل ھذه المعلومات بوجھ عام وذلك لضمان اإلفصاح بشكل عادل 

 في ذات الوقت. لجمیع أصحاب المصلحة

 یجب على الشركة أن تتولى تنفیذ المتطلبات التالیة لإلفصاح أو اإلخطار. ۳٫۱٫۱۱

 طریق عن تدقق قوائمھا أن علیھا یجب كما دوري، بشكل المالیة قوائمھا عن شركاتال یجب ان تفصح ٤٫۱٫۱۱
 .الماضیة الفترة في أداء الشركة المالیة القوائم توضح إذ التدقیق؛ ھذا ونشر خارجي مراجع

 اإلدارة مجلس بتقدیم التشغیلیة، وذلك عملیاتھا عن الشركات تفصح أن لإلفصاح المالي یجب باالضافة ٥٫۱٫۱۱
الشركة  تواجھھا التي المنافسة طبیعة الشركة وعن فیھ تعمل الذي الخدمات أو السلع لسوق تقییمھ

 .المصالح أصحاب مع عالقاتھا خالل من لتحقیق النمو الشركة تبنتھا التي واالستراتیجیة

 اإلفصاح حول التطورات الرئیسیة  ۲٫۱۱

  یجب على الشركة إخطار ھیئة سوق المال والجمھور دون تأخیر حول أي تطورات رئیسیة في مجال  ۱٫۲٫۱۱
نشاطھا الغیر معروف للجمھور وقد یكون لھا تأثیر على أصول ومطلوبات الشركة أو الوضع المالي أو 

 :ى المسار العام لألعمال والذي قدعل

  لمالیة المدرجة. یؤدي إلى حدوث تحركات كبیرة في أسعار األوراق ا .أ
یؤدي إلى حدوث حركة كبیرة في أسعار األوراق المالیة المدرجة أو یؤثر تأثیرا كبیرا على  .ب

 قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا وذلك في حالة امتالك الشركة أدوات دین مدرجة. 

 على سبیل المثال الیجب أن تشمل التطویرات الرئیسیة المشار إلیھا أعاله والتي تفصح عنھا الشركة  ۲٫۲٫۱۱
 الحصر ما یلي:

من صافي األصول الحالیة  ٪ ۱۰بسعر یعادل أو یزید عن  ،شراء األصول طویلة األجل .أ
 للشركة.

من القیمة الدفتریة لصافي  ٪ ۱۰بمبلغ یعادل أو یزید عن  ،أي دین خارج سیاق العمل المعتاد .ب
 أصول الشركة.

 الدفتریة لصافي أصول الشركة.من القیمة   ٪ ۱۰أي خسائر تعادل أو تزید عن  .ج
أي تغییر ملحوظ في بیئة إنتاج الشركة أو التجارة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر  .د

 إتاحة الموارد وإمكانیة الحصول علیھا.
 أي تغییرات في تكوین أعضاء مجلس اإلدارة أو المسئولین التنفیذیین للشركة. .ه
من القیمة الدفتریة  ٪ ٥لمبلغ المستخدم أو یزید عن أي إجراءات قانونیة كبیرة (حیث یعادل ا .و

 لصافي األصول  الحالیة للشركة).
 .٪ ۱۰الشركة تعادل أو تتجاوز  أرباح إجماليالزیادة أو النقصان في  .ز
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 .٪ ۱۰للشركة تعادل أو تتجاوز  المبیعات اإلجمالیةالزیادة أو النقصان في  .ح
ترتیب تستثمر بموجبھ كل من الشركة  وطرف ذي عالقة أو أيأي صفقة تتم بین الشركة  .ط

 .وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو تقدم تمویالً لھ

یجب أن یتم إرسال اإلخطار المشار إلیھ أعاله قبل ساعتین على األقل من فترة التداول األولى للمعلومات  ۳٫۲٫۱۱
  بعد تنفیذ التطویر المطلوب.

 وإجراءاتھ اإلفصاح سیاسات ۳٫۱۱

 وأنظمتھ لإلفصاح وإجراءاتھ مكتوبة سیاسات اإلدارة مجلس یضع واإلدراج، التسجیل بقواعد إخالل دون ۱٫۳٫۱۱
 التنفیذیة، ولوائحھما األحوال بحسب المالیة ونظام السوق النظام في الواردة اإلفصاح متطلبات مع یتفق بما اإلشراقیة

 :یلي ما مراعاة مع

 من أصحاب وغیرھم المساھمین تمكن مالئمة إفصاح أسالیب السیاسات تلك تتضمن أن .أ
 األسھم وملكیة بالشركة وأدائھا المتعلقة المالیة وغیر المالیة على المعلومات االطالع من المصالح
 .متكامل بشكل الشركة وضع على والوقوف

 مضلل، وصحیح وغیر واضح وبشكل تمییز، دون والمستثمرین للمساھمین اإلفصاح یكون أن .ب
 من المصالح وأصحاب لتمكین المساھمین وذلك ودقیق، منتظم نحو وعلى المناسب الوقت وفي

 .وجھ أكمل على حقوقھم ممارسة

 بیانات عنھا، وأي اإلفصاح المطلوب المعلومات جمیع للشركة اإللكتروني الموقع یتضمن أن .ج
 .األخرى اإلفصاح وسائل خالل من تنشر أخرى معلومات أو

 من وأسلوب تصنیفھا عنھا، اإلفصاح یجب التي المعلومات تحدید تتضمن للتقاریر نظم إعداد .د
 .عنھا اإلفصاح دوریة أو طبیعتھا حیث

 ومع أفضل الممارسات، مع توافقھا من والتحقق دوري، بشكل اإلفصاح سیاسات مراجعة .ه
 .التنفیذیة ولوائحھ المالیة السوق نظام أحكام

 بالمعلومات المالیةاإلفصاح ذو الصلة  ٤٫۱۱

یجب الموافقة على البیانات المالیة المؤقتة والسنویة من قبل مجلس اإلدارة وتوقیعھا من قبل عضو مفوض  ۱٫٤٫۱۱
من مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي للشركة ومدیر الشئون المالیة قبل إصدارھا وتوزیعھا على المساھمین 

 واألطراف الثالثة.

داع الحسابات المؤقتة والسنویة وتقریر عضو المجلس لدى ھیئة السوق المالیة فور موافقة یجب أن یتم إی ۲٫٤٫۱۱
 مجلس اإلدارة.

یجب على الشركة اإلعالن، من خالل التطبیقات اإللكترونیة التي تم تحدیدھا من قبل رأس المال / الھیئة  ۳٫٤٫۱۱
یجب نشر ھذه التصریحات إلى المساھمین أو وحساباتھا المؤقتة والسنویة فور موافقة مجلس اإلدارة، وال 

 األطراف الثالثة قبل اإلعالن عن تبادل المعلومات. 

یجب على الشركة تقدیم بیاناتھا المالیة المؤقتة إلى ھیئة السوق المالیة واإلعالن عنھا للمساھمین (التي یجب  ٤٫٤٫۱۱
الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین)  أن یتم إعدادھا واستعراضھا وفقا لمعاییر المحاسبة الصادرة عن

 یوما من نھایة الفترة المالیة التي تتعلق بھا. ۱٥بمجرد الموافقة علیھا وخالل فترة ال تتجاوز 
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یجب على الشركة تقدیم البیانات المالیة السنویة إلى ھیئة السوق المالیة واإلعالن عنھا للمساھمین (التي  ٥٫٤٫۱۱
ستعراضھا وفقا لمعاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین) یجب أن یتم إعدادھا وا

 یوما بعد نھایة الفترة المالیة السنویة التي تتعلق بھا. ٤۰بمجرد الموافقة علیھا وخالل فترة ال تتجاوز 

 اإلعالن عنھا للمساھمین خاللیجب على الشركة تقدیم البیانات المالیة السنویة إلى ھیئة السوق المالیة و ٦٫٤٫۱۱
 یوما قبل موعد اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین بالشركة.  ۲٥فترة ال تقل عن 

 اإلدارة مجلس المتعلقة بتقریر اتاإلفصاح ٥٫۱۱

یجب على المصدر أن یرفق بقوائمھ المالیة السنویة تقریراً صادراً عن مجلس اإلدارة یتضمن عرضاً  ۱٫٥٫۱۱
لعملیاتھ خالل السنة المالیة األخیرة، وجمیع العوامل المؤثرة في أعمال المصدر، التي یحتاج إلیھا المستثمر 
لیتمكن من تقویم أصول المصدر وخصومھ ووضعھ المالي. ویجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة على 

 اآلتي:

وصف نوعین أو أكثر وصف ألنواع النشاط الرئیسة للمصدر وشركاتھ التابعة، وفي حالة  .أ
من النشاط یجب إرفاق بیان بكل نشاط وتأثیره في حجم أعمال المصدر التجاریة وإسھامھ 

 في النتائج.
وصف لخط وقرارات المصدر المھمة (بما في ذلك التغییرات الھیكلیة للمصدر، أو توسعة  .ب

 یواجھھا.أعمالھ، أو وقف عملیاتھ) والتوقعات المستقبلیة ألعمال المصدر وأي مخاطر 
خالصة على شكل جدول أو رسم بیاني ألصول المصدر وخصومھ ونتائج أعمالھ في السنوات  .ج

 المالیة الخمس األخیرة أو منذ التأسیس أیھما أقصر.
 تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات المصدر ولشركاتھ التابعة. .د
قعات أو أي تو إیضاح ألي فروقات جوھریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة .ه

 أعلنھا المصدر.
 إیضاح ألي اختالف عن معاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. .و
اسم كل شركة تابعة ورأس مالھا ونسبة ملكیة المصدر فیھا ونشاطھا الرئیسي، والدولة المحل  .ز

 الرئیس لعملیاتھا، والدولة محل تأسیسھا.
 ت الدین الصادرة لكل شركة تابعة.تفاصیل األسھم وأدوا .ح
 وصف لسیاسة المصدر في توزیع األرباح. .ط
وصف ألي مصلحة في فئة األسھم التي لھا األحقیة في التصویت تعود ألشخاص عدا أعضاء  .ي

لمادة االمصدر بتلك الحقوق بموجب  وأقرباءھم أبلغوامجلس إدارة المصدر وكبار التنفیذیین 
 غییر في تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة.) من ھذه القواعد، وأي ت٤٥(

وصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة المصدر  .ك
وكبار التنفیذیین وأقربائھم في أسھم أو أدوات دین المصدر أو أي من شركاتھ التابعة، وأي 

 لمالیة األخیرة.تغییر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة ا
المعلومات المتعلقة بأي قروض على المصدر (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غیر  .ل

ذلك) وكشف بالمدیونیة اإلجمالیة للمصدر والشركات التابعة لھا وأي مبالغ دفعھا المصدر 
علیھ تقدیم إقرار  سداداً لقروض خالل السنة. وفي حال عدم وجود قروض على المصدر،

 ذلك.ب
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دین قابلة للتحویل وأي أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات حق  .م

اكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرھا أو منحھا المصدر خالل السنة المالیة مع إیضاح أي عوض 
 حصل علیھ المصدر مقابل ذلك.
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ة وراق مالیة تعاقدیوصف ألي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل أو أ .ن
 أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابھة أصدرھا أو منحھا المصدر.

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر ألي أدوات دین قابلة لالسترداد، وقیمة األوراق المالیة 
 تي اشترتھا شركاتھ التابعة.المتبقیة، مع التمییز بین األوراق المالیة المدرجة التي اشتراھا المصدر وتلك ال

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالیة األخیرة، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فیھ أسماء 
 الحاضرین.

 وصف ألي صفقة بین المصدر و أي طرف لھ عالقة.
ألحد أعضاء مجلس إدارة المصدر معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود یكون المصدر طرفاً فیھا أو كانت فیھا مصلحة 

أو للرئیس التنفیذي أو للمدیر المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم، وإن لم توجد أعمال أو عقود من ھذا القبیل 
 فعلى المصدر تقدیم إقرار بذلك.

اتب أو ن أي ربیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفیذیین ع
 تعویض.

 بیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.
مع وصف  ،بیان بقیمة المدفوعات النظامیة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى

 موجز لھا وبیان أسبابھا.
 احتیاطیات أنشئت لمصلحة موظفي المصدر.بیان بقیمة أي استثمارات أو 

 إقرارات بما یلي:

 أن سجالت الحسابات أُعدمت بالشكل الصحیح. •
 أن نظام الرقابة الداخلیة أُعدم على أسس سلیمة وُنّفر بفاعلیة. •
 أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطھ. •

 السنویة المالیة المرافق للقوائم اإلدارة مجلس تقریر بمحتویات الخاصة واإلدراج التسجیل قواعد مراعاةینبغي   ۲٫٥٫۱۱
 :یلي ما اإلدارة مجلس تقریر یتضمن أن یجب للشركة،

 .ذلك وأسباب یطبق لم وما الالئحة ھذه أحكام من یطبق ما .أ

 مجلس من الشركة معتمدة لحوكمة الئحة أو نظام أي ذلك في بما وسیاساتھا الحوكمة ھیاكل .ب
 اإلدارة ومجلس العامة بین الجمعیة فیما وتقسیمھا والمھام السلطات توزیع بیان مع اإلدارة،
 واإلفصاح التنفیذي، والرئیس اإلدارة مجلس من رئیس كل ومھام وصالحیات التنفیذیة، واإلدارة

 اللجان وھیاكل اإلدارة، مجلس لعمل المنظمة والقواعد الشركة األساس، نظام عن كذلك
 .متطلبات الحوكمة بشأن الحوكمة لجنة أو اإلدارة مجلس قبل من المعدة وتنظیماتھا، والتقاریر

 واإلدارة وأعضاء اللجان، اإلدارة، مجلس أعضاء من كل وخبرات ومؤھالت ووظائف أسماء .ج
 .الشركة مجلس إدارة اجتماعات بحضور عضو كل التزام ومدى التنفیذیة،

 في عضواً  إدارة الشركة مجلس عضو یكون التي خارجھا أو المملكة داخل الشركات أسماء .د
 .مدیریھا من أو إدارتھا مجالس

 عضو إدارة تنفیذي مجلس عضو :اآلتي النحو على أعضائھ وتصنیف اإلدارة مجلس تكوین .ه
 .مستقل إدارة مجلس عضو تنفیذ غیر إدارة مجلس

 المراجعة، ولجنة لجنة :مثل ومھامھا، اإلدارة مجلس لجان الختصاصات مختصر وصف .و
 اجتماعاتھا وعدد ورؤسائھا وأعضائھا اللجان ھذه أسماء ذكر مع المكافآت، ولجنة الترشیحات

 .لألعضاء الحضور وبیانات
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 من الجھة الشركة على مفروض احتیاطي قید أو احترازي تدبیر أو جزاء أو عقوبة أي .ز
 وسبل المخالفة بیان أسباب مع أخرى، قضائیة أو تنظیمیة أو إشرافیة جھة أیة من أو المختصة
 .المستقبل في وقوعھا وتفادي عالجھا

 لجنة إلى رأي إضافة بالشركة، الداخلیة الرقابة إجراءات لفعالیة السنویة المراجعة نتائج .ح
 .الشركة في الداخلیة الرقابة نظام كفایة مدى في المراجعة

 .لمھامھا اإلدارة مجلس لجان أداء كیفیة .ط

 .وجدت إن للشركة، االجتماعیة المساھمات تفاصیل .ي

 وأسماء أعضاء األخیرة المالیة السنة خالل المنعقدة للمساھمین العامة الجمعیات بتاریخ بیان .ك
 .الجمعیات لھذه الحاضرین اإلدارة مجلس

 یجب أن یحتوى التقریر على إقرار یوضح سبب ذلك. ،وفي حال تعذر إصدار أیا مما سبق ۳٫٥٫۱۱

 المعلومات الواجب اإلفصاح عنھا بموجب الئحة حوكمة الشركات. .أ
دارة وجب أن یوضح تقریر مجلس اإل ،إذا كان تقریر المحاسب القانوني یتضمن تحفظات على القوائم المالیة السنویة

 تلك التحفظات وأسبابھا وأي معلومات متعلقة بھا.
ى التقریر یجب أن یحتو ،حال توصیة مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتھاء الفترة المعین من أجلھافي 

 مع بیان أسباب التوصیة باالستبدال. ،على ذلك
انات ما وتشمل البی ،بیان بقیمة أي استثمارات منفذه أو أي احتیاطیات أخرى تم إعدادھا لصالح العاملین في الشركة

 ي:یل
 .االحتفاظ بدفاتر محاسبیة سلیمة •
 .ة الداخلیة وتنفیذه على نحو فعالسالمة تصمیم نظام الرقاب •
 .شركة على االستمرار كمنشأة عاملةعدم وجود شكوك كبیرة حول قدرة ال •

ة األسباب المؤدی یجب أن یتضمن التقریر بیان لتوضیح ،في حالة التعثر في إعداد أي من البیانات المذكورة أعاله
 لذلك.

سوق وطلب ھیئة ال ،في حالة اإلعداد الجید لتقریر مدققي الحسابات الخارجیین حول الحسابات السنویة ذات الصلة
یجب أن یشمل تقریر أعضاء مجلس اإلدارة ھذه المعلومات على النحو الذي  ،المالیة الحصول على معلومات إضافیة

 تم تقدیمھ إلى ھیئة السوق المالیة.
فیجب أن یتم التغییر قبل مرور أكثر من ثالث سنوات مالیة  مراقب الحساباتس اإلدارة بالتوصیة بتغییر إذا قام مجل

 ویجب أن یتضمن التقریر بیانا في ھذا الشأن واألسباب المؤدیة لھذه التوصیة. ،متتالیة
 

 اإلدارة مجلس أعضاء إفصاح ٦٫۱۱

 اإلدارة أعضاء أعضائھ ومن من عضو بكل الخاصة اإلفصاح عملیات تنظیم اإلدارة مجلس على یتعین ۱٫٦٫۱۱
 :یلي ما مراعاة مع التنفیذیة،

وتحدیثھ  التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء بإفصاحات خاص سجل وضع .أ
 .دوري بشكل

 .مالي مقابل دون الشركة لمساھمي السجل على االطالع إتاحة .ب
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 ۱۲٤ من ۱۱۰ الصفحة
 

 نسخة وتوزیع الحوكمة ومناقشة تقریر لعرض بنداً  للشركة العادیة العامة الجمعیة أعمال جدول تضمین یجب ۲٫٦٫۱۱
 .االجتماع خالل على المساھمین منھ

 المتعلقة بالمكافآت والسیاسات المرتبطة بھا اإلفصاح ۷٫۱۱

 :یلي بما اإلدارة مجلس یلتزم  ۱٫۷٫۱۱

 واإلدارةالمجلس  أعضاء مكافآت تحدید كیفیة وعن المكافآت سیاسة عن اإلفصاح .أ
 .الشركة في التنفیذیة

أي  وبیان بھا، المعمول المكافآت وسیاسة الممنوحة المكافآت بین العالقة توضیح .ب
 .السیاسة ھذه عن جوھري انحراف

الممنوحة  المكافآت عن الخاص التقریر في وتفصیل وشفافیة بدقة اإلفصاح .ج
إخفاء  دون مباشرة، غیر أو مباشرة التنفیذیة بصورة واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء

 .مزایا أو منافع أو مبالغ كانت سواء تضلیل، أو

على  یلي ممن لكل المدفوعة والتعویضات المكافآت بشأن الالزمة التفاصیل بیان .د
 :حدة

 .اإلدارة مجلس . أعضاء۱

 أن یكون على الشركة من المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفیذیین كبار من خمسة . ۲
 .والمدیر المالي التنفیذي الرئیس ضمنھم من

 المراجعة لجنة االفصاحات الواردة بتقریر ۸٫۱۱

 :یلي ما على ومھامھا اختصاصاتھا أداء كیفیة بشأن المراجعة لجنة تقریر یشتمل أن یجب  ۱٫۸٫۱۱

 عرضت التي المالیة بالقوائم المتعلقة البالغة األھمیة ذات والموضوعات األعمال .أ
 .معھا تعاملھا وكیفیة على اللجنة،

 .الحسابات مراجع عمل تقییم كیفیة بیان .ب

 .تعیینھ إعادة أو تعیینھ لغرض الحسابات مراجع ترشیح طریقة فعالیة مدى بیان .ج

باب  فیھا فتح مرة آخر وعن الحسابات، مراجع عمل مدة عن الالزمة المعلومات .د
 .الحسابات لمراجعة الترشیح طلبات تلقي

 .الشركة أعمال لمراقبة الشركة بھا قامت التي األعمال .ه

 اإلفصاح بشأن إدارة الحوكمة ۹٫۱۱

 .للشركات بسیاسات وإجراءات إدارة الحوكمة یجب على الشركة اإلفصاح عن المعلومات المادیة المتعلقة ۱٫۹٫۱۱

 :یجب على الشركة اإلفصاح على وجھ التحدید عن ما یلي ۲٫۹٫۱۱

 .والمبررات لعدم تنفیذھا ،وكذلك األحكام التي لم تنفذ تنفیذ أحكام ھذه الالئحة .أ
 .أسماء الشركات المساھمة التي یكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس إدارتھا .ب
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 ۱۲٤ من ۱۱۱ الصفحة
 

 ،عضو مجلس إدارة تنفیذي*تشكیل مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ على النحو التالي:  .ج
 .أو عضو مجلس إدارة مستقل*، تنفیذيغیر *أو

ة ولجن ،لالختصاصات وواجبات اللجان الرئیسیة للمجلس مثل لجنة المراجعةوصف موجز  .د
مشیرا إلى أسمائھم وأسماء رؤسائھا، وأسماء أعضائھا، ومجموع  ،الترشیحات والمكافآت
 .االجتماعات كل منھا

 تفاصیل التعویض والمكافأة المدفوعة لكل مما یلي: .ه

 رئیس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة. •
 ،خمسة مسؤولین تنفیذیین حصلوا على أعلى المكافآت والتعویضات من الشركةأعلى  •

 إذا لم یكونو ضمن الخمسة األوائل. الرئیس الماليویدرج الرئیس التنفیذي و

ویة العالوات السن مماثلة؛"التعویض والمكافأة" یعني الرواتب والبدالت واألرباح وأي دفعات  ،ألغراض ھذه الفقرة
 وأیة حقوق أخرى عینیة. ،خطط الحوافز طویلة أو قصیرة األجل األداء؛علقة والدوریة المت

أي عقوبة أو جزاء أو قید وقائي مفروض على الشركة من قبل الھیئة أو أي جھة إشرافیة أو تنظیمیة أخرى أو 
 قضائیة.

 
 نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة للشركة.

 سیاسات المسئولیة االجتماعیة أنبشاإلفصاح  ۱۰٫۱۱

یجب على الشركة اإلفصاح عن سیاسات وإجراءات المسئولیة االجتماعیة للشركات ذات الصلة بالموظفین  ۱٫۱۰٫۱۱
 والمجتمع والبیئة على األقل مرة في السنة.

 اإلخطارات ذات الصلة باألسھم ۱۱٫۱۱

 :والجمھور دون تأخیر عن المعلومات التالیةیجب على الشركة إخطار ھیئة السوق المالیة  ۱٫۱۱٫۱۱

 أي تغییرات مقترحة في رأس مال الشركة. .أ
من األوراق  ٪ ٥أي تغییر ھام یطرأ على حیازة أو ھویة األشخاص الذین یمتلكون أكثر من  .ب

 المالیة المدرجة للشركة.
 أي قرار لإلعالن عن أو التوصیة أو دفع أرباح أو إلجراء أیة توزیعات أخرى على .ج

 المساھمین.
أي قرار بعدم اإلعالن عن أو التوصیة أو دفع أرباح كان من المتوقع اإلعالن عنھا أو  .د

 التوصیة أو دفعھا في المسار العادي لألحداث.
أي قرارات للمطالبة أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو طرح اقتراح بشراء أي من  .ه

 ھذه األوراق المالیة.األوراق المالیة الخاصة بھا والمبلغ اإلجمالي ل
 أي قرار یتعلق بعدم السداد، بشأن أدوات الدین المدرجة. .و
أي تغییر في حقوق ملحقة بأي فئة من األوراق المالیة المدرجة أو أي أوراق مالیة قابلة  .ز

 للتحویل.

 متفرقات  ۱۲٫۱۱

  یجب على الشركة إخطار ھیئة السوق المالیة على الفور بما یلي: ۱٫۱۲٫۱۱
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 ۱۲٤ من ۱۱۲ الصفحة
 

 في اللوائح الداخلیة للشركة أو موقع مكتبھا الرئیسي  أي تغییر .أ
 لھا مراقب الحسابات التابعأي تغییر في  .ب
تقدیم أي التماس بإنھاء الشركة أو اتخاذ أمر بإنھاء الشركة أو تعیین مصف للشركة وشركتھا  .ج

أو البدء في أي إجراءات  ،القابضة أو أي من الشركات التابعة لھا بموجب لوائح للشركات
 في نطاق لوائح اإلفالس.

إصدار قرار من قبل الشركة، أو أي من الشركات التابعة لھا التي سیتم غلقھا أو تصفیتھا،  .د
 أو عند وقوع حدث أو إنھاء فترة زمنیة تفرض على الشركة التصفیة أو اإلغالق.

سواء في  ،ة قضائیة مختصةاتخاذ أي حكم قضائي أو أمر أو إعالن من قبل محكمة أو ھیئ .ه
والتي قد تؤثر سلبا على استخدام الشركة ألي جزء من  ،المحكمة االبتدائیة أو االستئناف

من القیمة الدفتریة لصافي أصول  ٪ ٥األصول التي تمثل القیمة اإلجمالیة بھا مبلغ یزید عن 
 جة والتي یتحكم بھاأوفي حالة إدراك الشركة انخفاض النسبة المئویة لألسھم المدر ،الشركة

 الحد األدنىالجمھور أو عدد من المساھمین المطلوبة من قبل ھیئة السوق المالیة عن 
 للمستویات المطلوبة.

 تقدیم المستندات إلى ھیئة السوق المالیة  ۱۳٫۱۱

تولي بترسل الشركة فور صدورھا نسخ من التعمیمات المرسلة إلى المساھمین وجمیع الوثائق المتعلقة  ۱٫۱۳٫۱۱
الشركة وعملیات الدمج والعروض وإشعارات االجتماعات والتقاریر واإلعالنات أو غیرھا من الوثائق 

 األخرى المشابھة إلى ھیئة السوق المالیة.

 أجور وتعویضات المدراء والمسئولین التنفیذیین ۱٤٫۱۱

في دفع أجور أو تعویضات للمدیر یجب على الشركة التأكد من رغبة الشركة أو أي من شركاتھا التابعة  ۱٫۱٤٫۱۱
أو المدیر المتوقع بالشركة أو أي من المسئولین التنفیذیین بھا وكذلك أجور أو تعویضات أي مدیر أو مدیر 

 :أیا من الشركات التابعة من خالل متوقع في

یتم إرسال تفاصیل كاملة ومكتوبة لألجور أو التعویضات المقترحة إلى جمیع المساھمین قبل  .أ
 اد الجمعیة العمومیة للمساھمین، حیث تخضع ھذه المقترحات للتصویت خالل االجتماع. انعق

باألجر أو التعویض من قبل مساھمي الشركة في  الشروط الخاصةیتم الموافقة مسبقا على  .ب
حیث لن یشترك المدیر أو المسئول التنفیذي المعني باألمر في التصویت  ،الجمعیة العمومیة

 فقا لما تقتضیھ الظروف. على ھذه الشروط و

  اإلخطارات ذات الصلة بالمساھمین األساسیین  ۱٥٫۱۱

یجب على الشخص ذو الصلة باألحداث التالیة إخطار الشركة وھیئة السوق المالیة في نھایة یوم التداول  ۱٫۱٥٫۱۱
 عن وقوع أي من األحداث التالیة:

أو أكثر في أي  ٪ ٥في یھ مصلحة في حالة أن ھذا الشخص كان مالكا أو أصبح مالك، أو لد .أ
 فئة من فئات األسھم القابلة لالقتراع أو سند تحویل الدیون

أو  ٪ ۱زیادة أو انخفاض الملكیة أو المصلحة الخاصة بالشخص المشار إلیھ أعاله بنسبة  .ب
 أكثر من أسھم أو أدوات دین الشركة.

أسھم أو  المنتفعین بأي حقوق في أن یصبح المدیر أو كبیر التنفیذیین بالشركة من المالكین أو .ج
 سندات الدین بالشركة (أو أي من الشركات التابعة لھا).
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 ۱۲٤ من ۱۱۳ الصفحة
 

زیادة أو انخفاض ملكیة أو مصلحة أي من المدراء أو المسئولین التنفیذیین بالشركة بنسبة  .د
أو أكثر في األسھم أو سندات الدین المملوكة لھم في ھذه شركة (أو أي من الشركات  ٪ ٥۰

أو أكثر من األسھم أو سندات الدین في الشركة (أو أي من  ٪ ۱أو بنسبة  ،ھا)التابعة ل
 الشركات التابعة لھا) أیھما أقل.

فإن ھذا الشخص یعتبر منتفع في أي سھم من  ،عند احتساب إجمالي عدد األسھم التي ینتفع بھا شخص ما ۲٫۱٥٫۱۱
 األسھم المملوكة أو المسیطر علیھا أي من األشخاص التالیة:

 الزوج (الزوجة) أو طفل قاصر. .أ
أو أكثر من صالحیة  %۳۰شركة یتم السیطرة علیھا (حیث یمتلك الشخص المذكور  .ب

 لتوجیھات ھذا الشخص).التصویت أوفي حالة اعتیاد الشركة أو مدرائھا التصرف وفقا 
أشخاص أخرى قام باالتفاق معھا على أداء األعمال مقابل االستحواذ على حصة في أسھم  .ج

 الشركة.

یجب أن یكون اإلخطار المشار إلیھ أعاله وفقا للنموذج المعد من قبل ھیئة السوق المالیة على أن یحتوي  ۳٫۱٥٫۱۱
 على المعلومات التالیة على األقل:

 ص المالكین أو لھم الحق في بیع األسھم أو سندات الدین المطروحة للبیع.أسماء األشخا .أ
 تفاصیل الملكیة أو االنتفاع. .ب
 تفاصیل أي قروض أو دعم مالي تلقاه ھذا الشخص من أطراف أخرى. .ج
 ھدف الملكیة أو االنتفاع    .د

ني فإن الشخص المع ،سابقا في حالة حدوث تغییر في أھداف الملكیة أو المصلحة التي تم اإلفصاح عنھا ٤٫۱٥٫۱۱
یجب على الفور إخطار الشركة وھیئة السوق المالیة بھذا التغییر. كما یجب عدم طرح أي أسھم أو سندات 

  ) أیام من تاریخ ھذا اإلخطار.۱۰دین في الشركة للبیع إال بعد انتھاء (

 أكثرأو  %۱۰كا أو منتفعا بنسبة ال یجب على الشخص الذي أصبح مال ،دون اإلخالل بأحكام ھذه المادة ٥٫۱٥٫۱۱
 الھئیة المالیة. موافقة في أي فئة من فئات األسھم القابلة لالقتراع أو سندات الدین القابلة للتحویل البیع دون
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 ۱۲٤ من ۱۱٤ الصفحة
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 سیاسات التعامالت مع األطراف ذات العالقة

 النسخة الرابعة م ۲۰۱۸اكتوبر  تاریخ اإلصدار:
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 ۱۲٤ من ۱۱٥ الصفحة
 

 العالقة ذات األطراف مع التعامالت سیاسات ۱۲
 مقّدمة ۱٫۱۲

 لىع تنطويقد  العالقة ذاتعامالت مع األطراف الت ") أنّ شركةالشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة (" ُتدِرك ۱٫۱٫۱۲
 مصالحوالشركة  مصالحمع  تتماشىعامالت تتثیر تساؤالت حول ما إذا كانت ھذه ال وقدتضارب في المصالح 

 مع اھعامالتتاتباعھا من قبل الشركة في  جبالسیاسات واإلجراءات التي ی الملحقھذا  یحدد لذلكمساھمیھا. 
 .العالقة ذاتاألطراف 

 : تعریفات ۲٫۱۲

فة المستخدمة في ھذا  قائمةفي ما یلي   :المستند من الجزءبالمصطلحات المعرَّ
 

 .  ھبشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع لفیما یتعلق  المجموعة :
 
 ھلشخص اآلخر، أو یشترك معل في كونشخص آخر، أو یسیطر علیل ذلك ا  ىالشخص الذي یسیطر علتابع :ال

 من قبل شخص ثالث .وفي أي مما سبق تكون السیطرة بشكل مباشر أو غیر مباشر.  ھمسیطراً علی
 

 مصلحة مع الشركة، كالعاملین، والدائیین، والعمالء، والموّردین، والمجتمع.   ھكل من ل لمصالح:أصحاب ا

على التأثیر على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غیر  القدرة ھى الھیئةبحسب أنظمة  : السیطرة
عاماً) أو تابع، من  ۱۸الـمباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قریب (الزوج أو الزوجة أو األوالد القصر (تحت سن 

 خالل أي من اآلتي: 
 أو أكثر من حقوق التصویت في شركة.  %۳۰امتالك نسبة تساوي  . أ

أو أكثر من أعضاء الجھاز اإلداري، وتفسر كلمة "المسیطر"  %۳۰حق تعیین  .ب
 وفقاً لذلك.

 
 فیما یلي بعض اإلرشادات التي یجب أخذھا في االعتبار عند تحدید الجوھریة: : الجوھریة

أو أكثر من القیمة  %۱۰ُتَعّد القیمة جوھریة (ذات أھمیة نسبیة) عندما تساوي  .أ
 .لم یتوّفر دلیل على عكس ذلكاألساسیة المعنیة، ما 

 المعنیة، األساسیة القیمة من أقلّ  أو %٥ تساوي عندما جوھریة القیمة ُتَعدّ  ال .ب
 .ذلك عكس على دلیل یتوّفر لم ما

 تحدید فإنّ  المعنیة األساسیة القیمة من %۱۰و ٥كانت القیمة تتراوح بین  ذاإ .ج
 .القائمة الظروف حسب المھني للحكم خاضًعا یصبح الجوھریة مدى

 : العالقة ذوو األطراف

 : من كلمن األطراف ذوو العالقة  یعتبر 
 أ. كبار المساھمین في الشركة.  
 إدارة الشركة أو أي من شركاتھا التابعة وأقاربھم.  سب.أعضاء مجل 
 . ج. كبار التیفیذیین في الشركة أو أي من شركاتھا التابعة وأقاربھم.  

 .اإلدارة وكبار التیفیذیین لدى كبار المساھمین في الشركة  سد. أعضاء مجل
اإلدارة أو أحد كبار  سالمملوكة لعضو مجل -من غیر الشركات  –ه. المیشآت 

 التیفیذیین أو أقاربھم.
و. الشركات التي یكون أي من أعضاء مجل  اإلدارة أو كبار التیفیذیین أو أقاربھم  

 فیھا.  شریكاً 
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اإلدارة أو كبار التیفیذیین أو أقاربھم  ستي یكون أي من أعضاء مجلز. الشركات ال
 إدارتھا أو من كبار التیفیذیین فیھا.   سمجل عضواً في 

اإلدارة أو كبار  سح. شركات المساھمة التي یملك فیھا أي من أعضاء مجل
من  أو اكثر مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) %٥ ھأقاربھم ما نسبتالتیفیذیین أو 

 ھذا التعریف .
اإلدارة أو كبار التیفیذیین أو   سط. الشركات التي یكون ألي من أعضاء مجل .د

 .  ھقراراتھا ولو بإسداء الیصح أو التوجی أقاربھم تأثیر في 
تأثیر في قرارات الشركة وأعضاء  ھوتوجیھات ھصائحني. أي شخص یكون ل .ه

 إدارتھا وكبار تیفیذییھا. سمجل
  ك. الشركات القابضة أو التابعة للشركة.  .و

 
م بشكل مھني من شخص  یستثي  من الفقرتین (ط) و(ي) من ھذا التعریف الیصائح والتوجیھات التي تقدَّ

 في ذلك.  ھمرخص ل

 
 ذو العالقة االطرف ماھیة ۳٫۱۲

 فرد ھممسا أو اإلدارة مجلس عضو أو التنفیذیین بكبار یتعلق امكل  :الشركة فيذو العالقة  طرفلاقصد بی  ۱٫۳٫۱۲
 :بیانھم اآلتي من أي األسھم، من كبیرة نسبة یمتلك

 الزوج والزوجة أو األوالد القصر (یشار إلیھم مجتمعین بـ"عائلة الفرد") .أ
أي شركة تكون للفرد أو ألي من أفراد عائلتھ أو ألكثر من فرد منھم مجتمعین، أو تكون للفرد وألي  .ب

ر غی أو مباشرألكثر من فرد منھم مجتمعین، أي مصلحة في رأسمالھا سواء بشكل من أفراد عائلتھ أو 
 مباشر بما یتیح لھم القدرة على:  

 الجمعیة في %۳۰ على تزید أو تساوي بنسبة أصوات على السیطرة أو التصویت •
 الوسائل معظم أو بكل یتعلق فیما العمومیة

 تاجتماعا في التصویت حقوق لغالبیة المالكین اإلدارة مجلس أعضاء عزل أو تعیین أو •
 .المسائل معظم أو بكل یتعلق فیما اإلدارة مجلس

 بـ"شخص ذي عالقة" فیما یتعلق بشركة تملك نسبة كبیرة من األسھم:  یقصد كما

 أي شركة أخرى تكون تابعة لھا، أو قابضة لھا، أو تابعة زمیلة لھا تملكھا الشركة األم نفسھا  .ج
أي شركة یكون أعضاء مجلس إدارتھا معتادین على التصرف وفقا لتوجیھات أو تعلیمات الشركة   .د

 التي تملك نسبة كبیرة من األسھم. 
أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبیرة من األسھم، وأي شركة أخرى ورد تعریفھا في الفقرة  .ه

مباشر أو غیر مباشر بما یتیح لھم القدرة مصلحة في رأسمالھا سواء بشكل  أي مجتمعتین،(أ) أو(ب) 
 على:  

 الجمعیة في %۳۰ على تزید أو تساوي بنسبة أصوات على السیطرة أو التصویت •
 الوسائل معظم أو بكل یتعلق فیما العمومیة

 تاجتماعا في التصویت حقوق لغالبیة المالكین اإلدارة مجلس أعضاء عزل أو تعیین أو •
 .المسائل معظم أو بكل یتعلق فیما اإلدارة مجلس

 :ةبالقرا صلة أو األقرباء من یعتبرو ۲٫۳٫۱۲
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 .علوا وإن والجدات واألجداد، واألمھات، اآلباء، •
 .نزلوا وإن وأوالدھم األوالد، •
 .مأل أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة •
 .والزوجات األزواج •

 
 ):SOCPAالقانونیین (لھیئة السعودیة للمحاسبین ا بحسب العالقة ذاتألطراف ا ۳٫۳٫۱۲

 « IAS24 »المحاسبة الدولى رقم  معیاراالسترشاد فى ذلك  الى األطراف ذات العالقة عند تحدید  المجلس للجان یمكن
Related Party Disclosures  مایلحق من تعدیالت ظأو اصدارات  أو(االفصاحات عن الطرف ذي العالقة) .  بشأن

  . السعودیة للمحاسبین القانونیینالھیئة فى ھذا الشأن تعتمدة 

 المصالح ماھیة تعارض ٤٫۱۲

 الموضوع في غیر مباشرة أو مباشرة عالقة أو مصلحة للشخص كانت إذا المصالح في تعارض ھناك یكون ۱٫٤٫۱۲
 االعتقاد إلى تؤدي أو العالقة، أو المصلحة تمنعھ ھذه بحیث بشأنھ؛ قرار اتخاذ لغرض الشخص ھذا محل نظر

   .العالقة أو المصلحة ھذه مراعاة ودون وحیاد باستقالل قراره أو اتخاذ رأیھ إبداء وبین حالت بینھ بأنھا

 :یكون ما حاالت تعارض المصالح تعتبر من ۲٫٤٫۱۲

 .الجمعیة أو المجلس في التصویت عند اإلدارة مجلس أعضاء بین .أ
 .وعقودھا الشركة عملیات في .ب
 .وبدالتھم ةاإلدار مجلس أعضاء مكافآت تقریر في .ج
 .اإلدارة مجلس ألعضاء وضمانھا القروض تقدیم في .د
 .وأصولھا ومعلوماتھا االستثماریة الشركة فرص استغالل في .ه
 .الشركة منافسة شأنھا من أعمال في الدخول في .و
 .الشركة مع تعامالت لھ ثالث طرف من الھدایا قبول في .ز
 .متنافستین شركتین إدارة مجلسي في العضو واجبات تعارض في .ح
 .والعاملین الموظفین وسائر التنفیذیین أعمال في .ط
 إلى باإلضافة المصالح، تعارض حاالت مع للتعامل آلیات الالئحة ھذه أوجدت وقد .ي

 .كبیر حد إلى منھ ویحد تأثیرھا یضمن عدم مما النظام؛ في ما ورد

 العالقة ذوي األطراف وصفقات المصالح عارضت في الشركة سیاسة ٥٫۱۲

 :التالیة لألحكام وفقاً  العالقة ذوي األطراف أو تعامالت وصفقات المصالح تعارض حاالت مع التعامل یجب

 واالھتمام والوالء والعنایة واألمانة الصدق بمبادئ ورئیسھ، اإلدارة، مجلس أعضاء من عضو كل یلتزم ۱٫٥٫۱۲
 وجھ على ذلك في ویدخل مصلحتھ الشخصیة، على مصالحھا وتقدیم والمساھمین، الشركة بمصالح

 :یلي ما الخصوص

 وأن مھنیة صادقة، عالقة بالشركة اإلدارة مجلس عضو عالقة تكون بأن وذلك :الصدق .أ
 شركاتھا إحدى أو مع الشركة عقد أو صفقة أیة تنفیذ قبل مؤثرة معلومات أیة عن لھا یفصح
 .التابعة

في  تعارض على تنطوي التي التعامالت اإلدارة مجلس عضو یتجنب بأن وذلك :الوالء .ب
 الخاصة بتعارض األحكام ومراعاة التمییز، وعدم التعامل عدالة من التحقق مع المصالح،
 .الالئحة ھذه في المصالح
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 األساس للشركة النظام في الواردة والمسؤولیات الواجبات بأداء وذلك :واالھتمام العنایة .ج
 .المختصة الجھات عن الصادرة والتعلیمات واللوائح واألنظمة

 :یلي ما خاصة تراعي بصفة الشركة، في األخالقیة والقیم المھني للسلوك سیاسة وضع اإلدارة مجلس على ۲٫٥٫۱۲

 واجبي العنایة ببذل التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل على التأكید .أ
 قیمتھا، وتعظیم الشركة وتنمیتھا مصالح صون شأنھ ما من وكل الشركة، إدارة في والوالء
 .جمیع األحوال في الشخصیة مصلحتھ على مصالحھا وتقدیم

 یحقق مصلحة بما وااللتزام الشركة، في المساھمین لجمیع اإلدارة مجلس عضو تمثیل .ب
 مصلحة اآلخرین، ولیس المصالح أصحاب حقوق ومراعاة المساھمین ومصلحة الشركة

 .فحسب انتخبتھ التي المجموعة

 األنظمة واللوائح بجمیع فیھا، التنفیذیین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء التزام مبدأ ترسیخ .ج
 .الصلة ذات والتعلیمات

 لمنصبھ الوظیفي التنفیذیة اإلدارة عضو أو اإلدارة مجلس عضو استغالل دون الحیلولة .د
 .بغیره أو بھ خاصة مصلحة تحقیق بھدف

 وأھدافھا، أغراض الشركة تحقیق على ومواردھا الشركة أصول استعمال قصر على التأكید .ه
 .خاصة مصالح لتحقیق الموارد أو األصول تلك استغالل وعدم

 على المعلومات االطالع وتوقیت صالحیة تنظم وواضحة ومحكمة دقیقة قواعد وضع .و
 التنفیذیة واإلدارةاإلدارة  مجلس أعضاء استفادة دون یحول بما بالشركة الخاصة الداخلیة
 .نظاماً  بھا المسموح المقررة أو الحدود في إال شخص، ألي عنھا اإلفصاح أو منھا وغیرھم

 في تؤثر أن یمكن وقوعھا والتي المحتمل أو المصالح الواقعة تعارض حاالت التعامل مع فيالشركة  تتبع ۳٫٥٫۱۲
 الشركة مع تعاملھم عند الشركة في العاملین من غیرھم أو التنفیذیة أو اإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء أداء
 :التالیة السیاسة اآلخرین، المصالح مع أصحاب أو

 العاملین وغیرھم من التنفیذیین وكبار المساھمین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء على التأكید .أ
 الشركة، مصالح مع تعارض مصالحھم إلى تؤدي التي الحاالت تجنب ضرورة على الشركة في

 .وھذه الالئحة النظام ألحكام وفقاً  معھا والتعامل

 .الشركة ونشاطھا نشاط طبیعة مع تتناسب المصالح تعارض لحاالت توضیحیة أمثلة تقدیم .ب

واضحة لإلفصاح عن تعارض المصالح قبل بدء األعمال التي قد ینشأ عنھا تعارض  إجراءات ج
 الالزمة ۔في المصالح، والحصول على الترخیص أو الموافقة 

 ھذا عند وقوع أو المصالح تعارض إلى تؤدي قد التي الحاالت عن الدائم باإلفصاح اإللزام .د
 .التعارض

في  تعارض وجود عند القرار اتخاذ في المشاركة أو التصویت عن باالمتناع االلتزام .ه
 .المصالح

 .عالقة ذي طرف مع تعاملھا أو الشركة تعاقد عند واضحة إجراءات .و

 .السیاسة بھذه االلتزام عدم اكتشافھ عند اإلدارة مجلس یتخذھا التي اإلجراءات .ز
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 :خاللالمصالح وذلك من  تعارض تجنب اإلدارة مجلس عضو على یجب ٤٫٥٫۱۲

 وأال مصلحتھ الشخصیة، على الشركة مصالح یقدم وأن ونزاھة، بأمانة مھامھ ممارسة .أ
 .خاصة مصالح لتحقیق منصبھ یستغل

 حیاده تؤثر في قد التي التعارض بحاالت المجلس وإبالغ المصالح، تعارض حاالت تجنب .ب
 العضو ھذا إشراك اإلدارة عدم مجلس وعلى المجلس، على المعروضة الموضوعات نظر عند
 اجتماعات في الموضوعات على ھذه التصویت في صوتھ احتساب وعدم المداوالت، في

 .المساھمین وجمعیات اإلدارة مجلس

 لتحقیق االستفادة منھا وتجنب شخص، أي إلى إفشائھا وعدم المعلومات سریة على الحفاظ .ج
 .شخصیة مكاسب

 :اإلدارة مجلس عضو على یحظر كما ٥٫٥٫۱۲

 لحساب التي تتم والعقود األعمال في العامة الجمعیة أو اإلدارة مجلس قرار على التصویت .أ
 .فیھا مباشرة غیر أو مباشرة مصلحة لھ كانت إذا الشركة

 معلوماتھا أو أصول الشركة من أي من مباشر غیر أو مباشر بشكل االستفادة أو االستغالل .ب
 المعروضة أو اإلدارة، في مجلس عضواً  بصفتھ علیھ المعروضة االستثماریة الفرص أو

 التي أو الشركة، أنشطة ضمن تدخل االستثماریة التي الفرص ذلك ویشمل الشركة، على
 ألجل یستقیل الذي المجلس عضو على الحظر منھا، ویسري االستفادة في الشركة ترغب

 عضویتھ أثناء في بھا علم والتي مباشر غیر أو مباشر بطریق الفرص االستثماریة استغالل
 .اإلدارة بمجلس

 قرار واتخاذ على المجلس عرضھا بعد االستثماریة الفرصة من االستفادة اإلدارة مجلس لعضو یجوز ٦٫٥٫۱۲
 .الفرصة ھذه االستفادة من في رغبتھ عن للمجلس التزامھ باإلفصاح مع برفضھا

 أن اإلدارة مجلس لعضویة نفسھ ترشیح في یرغب من علىف المصالح تعارض عن المرشح إفصاحیجب  ۷٫٥٫۱۲
 :وتشمل المصالح، تعارض حاالت من أي عن وللجمعیة العامة للمجلس یفصح

 .إدارتھا لمجلس الترشح في یرغب التي الشركة وبین بینھ تعامل وجود أو عقد إبرام .أ

 .تزاولھ النشاط الذي فروع أحد في منافستھا أو الشركة، منافسة شأنھ من عمل في اشتراكھ .ب

أو  الشركة، منافسة شأنھ من عمل في االشتراك في اإلدارة مجلس عضو رغب إذا ۷٫٥٫۱۲
 من) الثانیة والسبعي المادة في علیھا المنصوص تزاولھ، الذي النشاط فروع أحد في منافستھا
 :یلي ما مراعاة فیجب النظام؛

 اإلبالغ في ھذا وإثبات ممارستھا في یرغب التي المنافسة باألعمال اإلدارة مجلس إبالغ .أ
 .اإلدارة مجلس اجتماع محضر

ھذا  في یصدر الذي القرار على التصویت في المصلحة صاحب العضو اشتراك عدم .ب
 .المساھمین وجمعیات اإلدارة مجلس في الشأن

 المنافسة باألعمال انعقادھا عند العادیة العامة الجمعیة بإبالغ اإلدارة مجلس رئیس قیام . ج
ألعمال  المجلس عضو منافسة من اإلدارة مجلس تحقق بعد وذلك عضو المجلس التي یزاولھا

 .یقرھا المجلس التي للضوابط وفقاً  تزاولھ الذي النشاط فروع أحد في منافستھا أو الشركة
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األعمال  ممارسة في للعضو للشركة العادیة العامة الجمعیة ترخیص على الحصول .د
وإذا رفضت الجمعیة العامة منح الترخیص  .سنویاً  الترخیص ھذا یجدد أن على المنافسة،

عدت  وإالفعلى عضو مجلس اإلدارة تقدیم استقالتھ خالل مھلة تحددھا الجمعیة العامة، 
عضویتھ في المجلس منتھیة، وذلك مالم یقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو 

ضاء المھلة المحددة من قبل توفیق أوضاعھ طبقاً لنظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة قبل انق
 ۔الجمعیة العامة

أحد  في منافستھا أو الشركة منافسة شأنھ من عمل أي في االشتراك مفھوم في یدخل ۸٫٥٫۱۲
 :یلي ما تزاولھ الذي النشاط فروع

 أو مؤثرة ألسھم نسبة تملكھ أو فردیة مؤسسة أو لشركة اإلدارة مجلس عضو تأسیس .أ
 مسؤولیة ذات شركة بسیطة أو توصیة شركة أو تضامن شركة أو مساھمة شركة في حصص
 .الشركة نشاط نوع من نشاطاً  تزاول محدودة

 فردیة منافسة مؤسسة إدارة تولي أو للشركة، منافسة شركة إدارة مجلس عضویة قبول .ب
 منافسة شركة إدارة عضویة مجلس حظر یسري وال .شكلھا ونوعھا كان أیاً  منافسة شركة أو

 الصفة ذوي األشخاص أو الدولة التي تؤسسھا الشركات أو الحكومیة الجھات ممثلي على
 .العامة االعتباریة

 .أخرى منافسة منشأة أو شركة عن مستترة أو ظاھرة تجاریة وكالة على العضو حصول .ج

لسعودیة الھیئة ا یجب اإلفصاح عن جمیع تعامالت األطراف ذات العالقة في التقریر السنوي وفًقا لمتطلبات ۹٫٥٫۱۲
 للمحاسبین القانونیین وھیئة السوق المالیة

 
الحصول على موافقة مسبقة من المساھمین أثناء انعقاد الجمعیة العامة إذا كان متوّقًعا إجراء تعامالت مع  ۱۰٫٥٫۱۲

 أطراف ذات عالقة خالل السنة المالیة وإذا كانت ھذه التعامالت ذات طبیعة روتینیة.
 

 أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة السنوي على:  یجب ۱۱٫٥٫۱۲
 وصف ألي صفقة بین الشركة وطرف ذي عالقة. .أ

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فیھا أو كانت فیھا مصلحة ألحد  .ب
أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئیس التنفیذي أو للمدیر المالي أو ألي شخص ذي عالقة 

 لم توجد أعمال أو عقود من ھذا القبیل فعلى الشركة تقدیم إقرار بذلك.بأي منھم، وإذا 
 

استناداً إلى متطلبات الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین فإّنھ یجب اإلفصاح عن جمیع التعامالت الجوھریة  ۱۲٫٥٫۱۲
أرصدة بحاجة لتسویة المبَرمة مع األطراف ذات العالقة في القوائم المالیة بغّض النظر عن وجود أو غیاب 

 لھذه التعامالت في نھایة السنة. ویجب أن یتضّمن ھذا اإلفصاح، على األقل، ما یلي:
 أسماء األطراف ذات العالقة. .أ

 طبیعة العالقة. .ب
 بین الشركة واألطراف ذات العالقة خالل الفترة المالیة.التعامالت المبَرمة /نوع الصفقة .ج
 الشركة واألطراف ذات العالقة خالل الفترة المالیة. بینالتعامالت المبَرمة /قیمة الصفقة .د
 األرصدة مع األطراف ذات العالقة في نھایة الفترة المالیة. .ه

 
یجوز اإلفصاح عن التعامالت المماثلة بشكل مجمل بدل اإلفصاح عنھا فردًیا إّال إذا كان اإلفصاح الفردي  ۱۳٫٥٫۱۲

 قة على البیانات المالیة للشركة.ضرورًیا لفھم تأثیر تعامالت األطراف ذات العال

یجب على الشركة اإلفصاح دون تأخیر عن أي صفقة تتم بینھا وبین طرف ذي عالقة أو أي ترتیب تستثمر  ۱٤٫٥٫۱۲
 بموجبھ كل من الشركة وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو تقدم تمویالً لھ.
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 المصالح معا وأصحاب العالقة ذوي منالشركة مع كل  بتعاملالخاصة  السیاسات ٦٫۱۲

 المتبعة واألحكام للشروط وفقاً  العالقة ذوي واألطراف اإلدارة مجلس ان یجرى تعامل الشركة بأعضاء یجب ۱٫٦٫۱۲
 .أو تفضیل تمییز أي دون المصالح أصحاب مع

 بھدف المصالح مع أصحاب العالقة لتنظیم ومكتوبة واضحة وإجراءات سیاسات وضع اإلدارة مجلس على ۲٫٦٫۱۲
 - :یلي ما بصفة خاصة تتضمن أن على حقوقھم، وصیانة حمایتھم

 .العقود أو تحمیھا األنظمة تقررھا التي بحقوقھم اإلخالل عند المصالح أصحاب تعویض كیفیة .أ

 .وأصحاب المصالح الشركة بین تنشأ قد التي الخالفات أو الشكاوى تسویة كیفیة .ب

 .بھم المعلومات المتعلقة سریة على والمحافظة والموردین العمالء مع جیدة عالقات بناء كیفیة .ج

 واألخالقیة المعاییر المھنیة مع تتوافق بحیث الشركة في والعاملین للمدیرین المھني السلوك قواعد .د
 مراقبة آلیات اإلدارة مجلس أن یضع على المصالح، أصحاب وبین بینھم العالقة وتنظم السلیمة
 .بھا وااللتزام القواعد ھذه تطبیق

 .للشركة االجتماعیة المساھمة .ه

 وفقاً  العالقة یجري ذوي واألطراف اإلدارة مجلس أعضاء مع الشركة تعامل أن على التأكید .و
 .أو تفضیل تمییز أي دون المصالح أصحاب مع المتبعة واألحكام للشروط

 من یمكنھم نحو على بأنشطتھم المتعلقة المعلومات على المصالح أصحاب حصول .ز

 .منتظم المناسب وبشكل الوقت وفي وكافیة صحیحة المعلومات تلك تكون أن على مھامھم، أداء

 .التمییز وعدم والمساواة العدالة لمبادئ وفقاً  الشركة في العاملین معاملة .ح

 مع تجاریة لھ تعامالت شخص أي من الھدایا قبول التنفیذیین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء من ألي یجوز ال ۳٫٦٫۱۲
 .في المصالح تعارض إلى تؤدي أن الھدایا تلك شأن من كان إذا الشركة،

 

 العالقة ذوي األطراف اللجان والمراقبة الداخلیة في مراجعة صفقات دور ۷٫۱۲

 مراجعةب بالمجلسلجنة المراجعة  وتختص. العالقة ذوي األطراف صفقات تتولى اللجان المختلفة مراجعة ۱٫۷٫۱۲
 مجلس إلى بشأنھا تراه ما العالقة وتقدیم ذوي األطراف مع الشركة تجریھا أن المقترح والتعامالت العقود
 .اإلدارة

 في المستویات التنفیذیة جمیع في للمسؤولیة واضحة معاییر یجب على نظام الرقابة الداخلیة بالشركة باتباع ۲٫۷٫۱۲
 .بھا الخاصة وضوابط لألحكام وفقاً  تتم العالقة ذات األطراف وأن تعامالت الشركة

أن و اعتیادیة تجاریة وشروط تجاریة أسس على العالقة ذات األطراف مع التعامالتیجب أن تجري جمیع  ۳٫۷٫۱۲
 یكون أطرافھا مستقلّین عن بعضھم البعض.
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والموافقة علیھا من  المراجعةلجنة  لمراجعة العالقة ذات األطراف مع التعامالتأن تخضع جمیع  یجب ٤٫۷٫۱۲
 مجلس اإلدارة.

 مناسًبا، تراه ما حسب لھا، ویجوز العالقة، ذات األطراف مع التعامالتأن تراجع  المراجعةیجب على لجنة  ٥٫۷٫۱۲
 .مستشارین أو مستقلّة مصادر من المعامالت حول إضافیة معلومات على الحصول تطلب أن

كان ألحد أعضائھا مصلحة  حال وفيالمسؤولیة الكاملة عن تحدید إجراءات المراجعة.  المراجعةلجنة  تتحّمل ٦٫۷٫۱۲
 حول تلك الصفقة. المراجعةفي أي صفقة معّینة، فعلیھ عدم المشاركة في أي مباحثة تجریھا لجنة 

غیر معنیة  ثالثة أطراف مع جرت التي األخرى الحدیثة التعامالت من) ۲( اثنین عن یقلّ  ال ما استخدام یجب ۷٫۷٫۱۲
یثما أمكن لتحدید ما إذا كانت األسعار والشروط ح مقارنة كأداة مماثلة/أو كّمیات و خدمات/بشأن منتجات

مة إلى/من  مة إلى/من أطراف ثالثة أخرى  العالقة ذات األطرافالمقدَّ عادلة ومعقولة وقابلة للمقارنة بتلك المقدَّ
 /أو الكمیات.و خدماتال/المنتجات للنوع نفسھ أو نوع مشابھ إلى حد كبیر من

  
 لمراجعةاحال تعّذر الحصول على تسعیرة أو سعر للمقارنة من أطراف ثالثة غیر معنیة فإّنھ یجوز للجنة  في ۸٫۷٫۱۲

المتكّررة أن تطلب الحصول على معلومات إضافیة  العالقة ذات األطراف مع للتعامالتمراجعتھا  خالل
حول التعامالت من مصادر مستقلّة أو مستشارین وذلك حسب ما تراه مناسًبا وكلّما كانت ھذه المعلومات 

 متوّفرة.
 

 العالقة ذات األطراف مع التعامالتیجب على أي عضو في مجلس اإلدارة عدم المشاركة في تقییم أيٍّ من  ۹٫۷٫۱۲
 عملیة في التصویت عن االمتناع علیھ ویجب العالقة، ذات األطراف أحدوافقة علیھا إذا كان ھو أو الم

 .حولھا جوھریة بمعلومات تزویده المجلس منھ طلب إذا إّال  التعامالت ھذه على الموافقة
 

المقترحة بعد أن تأخذ بعین االعتبار  العالقة ذات األطراف مع التعامالتمراجعة  المراجعةعلى لجنة  یجب ۱۰٫۷٫۱۲
 :العوامل التالیة
 فوائد الشركة من إبرام الصفقة؛ .أ

 العالقة؛ ذومصلحة الطرف  نطاق  .ب
 توّفر مصادر أخرى من المنتجات أو الخدمات المماثلة؛ .ج
بالشروط  مقارنةً  العالقة ذات األطراف مع للتعامالتمدى قلّة مالءمة الشروط المحّددة  .د

 في ظروف مماثلة؛ أخرى أطراف معوًما للتعامالت المتوّفرة عم
 العالقة؛ ذات األطراف مع للتعامالتالقیمة (الكلّیة إن أمكن)  .ه
 يف عضًواذو العالقة  طرفكان ال إن اإلدارة مجلس عضو استقاللیة على المترّتب التأثیر .و

 ینتمي كیاًنا كان أو اإلدارة مجلس أعضاء ألحد المباشرین العائلة أفراد من أو اإلدارة مجلس
 أو رئیسي تنفیذي كمسؤول أو اإلدارة أعضاء أو المساھمین كأحد اإلدارة مجلس عضو إلیھ

 .مماثل منصب في شخص أي أو عام شریك أو مدیر
إذا  العالقة ذات األطراف مع التعامالتأن توصي مجلس اإلدارة بالموافقة على  المراجعةللجنة  یجوز ۱۱٫۷٫۱۲

 اقتنعت بأنھا تصّب في مصلحة الشركة.
 

أو رفضھا بعد  العالقة ذات األطراف مع المقترحة التعامالتلمجلس اإلدارة الموافقة على إحدى  یحق ۱۲٫۷٫۱۲
 النظر في العوامل التي یراھا مناسبة، بما في ذلك سبیل المثال ال الحصر:

 
 .العالقة ذات األطراف مع التعامالتالتجاریة لدخول الشركة في  األسباب .أ

 .معقولة العالقة ذات األطراف مع للتعامالتتكون الشروط التجاریة  أن .ب
 .العالقة ذات األطراف مع التعامالت جوھریة .ج
مواتیة للشركة وقائمة على  العالقة ذات األطراف مع التعامالتفیما إذا كانت شروط  النظر .د

 .العالقة ذات األطرافاألساس نفسھ الذي ینطبق إن كانت تنطوي على أحد 
 .العالقة ذات األطراف مع التعامالتفي  العالقة ذاتمصلحة األطراف  نطاق .ه
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ف  العالقة ذات األطراف مع التعامالتأثر  .و على استقاللیة عضو مجلس اإلدارة غیر الموظَّ
 )انطبق إذا(

ذات المشارك في معاملة األطراف  العالقة ذوالمصالح الفعلي أو الظاھر للطرف  تضارب .ز
 .العالقة

 ة،اإلدارقبل الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس  العالقة ذاتإبرام أي صفقة مع األطراف  یجوز ال ۱۳٫۷٫۱۲
 .المراجعةبناًء على توصیة من لجنة و

 لمتطلبات الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونییناإلفصاح وفقا  ۸٫۱۲

إلى متطلبات الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین فإّنھ یجب اإلفصاح عن جمیع التعامالت الجوھریة  ستناداً ا ۱٫۸٫۱۲
المالیة بغّض النظر عن وجود أو غیاب أرصدة بحاجة لتسویة  القوائمفي  العالقة ذاتالمبَرمة مع األطراف 

 ألقل، ما یلي:ه التعامالت في نھایة السنة. ویجب أن یتضّمن ھذا اإلفصاح، على الھذ
 .العالقة ذاتأسماء األطراف  .أ

 طبیعة العالقة. .ب
 خالل الفترة المالیة. العالقة ذاتواألطراف  الشركةبین المبَرمة  التعامالت/نوع الصفقة .ج
 خالل الفترة المالیة. العالقة ذاتواألطراف  الشركةبین المبَرمة  التعامالت/الصفقة قیمة .د
 .ةفي نھایة الفترة المالی العالقة ذاتاألطراف  مع األرصدة .ه

 
اإلفصاح عن التعامالت المماثلة بشكل مجمل بدل اإلفصاح عنھا فردًیا إّال إذا كان اإلفصاح الفردي  یجوز ۲٫۸٫۱۲

 .للشركةعلى البیانات المالیة  العالقة ذاتضرورًیا لفھم تأثیر تعامالت األطراف 
 

قة تتم بینھا وبین طرف ذي عالقة أو أي ترتیب تستثمر یجب على الشركة اإلفصاح دون تأخیر عن أي صف ۳٫۸٫۱۲
 بموجبھ كل من الشركة وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو تقدم تمویالً لھ.

 المخالفة الممارسات عن اإلبالغ ۹٫۱۲

 أصحاب یتبعھا أو إجراءات سیاسات من یلزم ما وضع المراجعة لجنة اقتراح على بناء اإلدارة مجلس على ۱٫۹٫۱۲
 :یلي ما مراعاة مع شكاواھم، تقدیم في المصالح

 یصدر بما قد اإلدارة مجلس) الشركة في العاملون فیھم بمن (المصالح أصحاب إبالغ تیسیر .أ
 أو المرعیة واللوائح والقواعد األنظمة تخالف ممارسات أو تصرفات من التنفیذیة اإلدارة من

 أو التصرفات تلك كانت سواء أو غیرھا، الداخلیة الرقابة أنظمة أو المالیة القوائم في الریبة تثیر
 .بشأنھا الالزم التحقیق تكن، وإجراء لم أو مواجھتھم في الممارسات

 لجنة المراجعة في مستقل بعضو المباشر االتصال بتیسیر اإلبالغ إجراءات سریة على الحفاظ .ب
 .المختصة اللجان من غیرھا أو

 .معھا والتعامل المصالح أصحاب بالغات أو شكاوى لتلقي متخصص موظف تعیین .ج

 .الشكاوى لتلقي إلكتروني برید أو ھاتف تخصیص .د

 .المصالح ألصحاب الالزمة الحمایة توفیر .ه

 الترخیص تجدید رفض ۱۰٫۱۲

إذا رفضت الجمعیة العامة منح الترخیص بموجب المادتین الحادیة والسبعین والثانیة والسبعین من نظام  ۱٫۱۰٫۱۲
الشركات والمادة السادسة واألربعین من ھذه الالئحة، فعلى عضو مجلس اإلدارة تقدیم استقالتھ خالل مھلة 



 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

الئحة حوكمة الشركاتدلیل /   

 

 ۱۲٤ من ۱۲٤ الصفحة
 

م یقرر العدول عن العقد أو التعامل عدت عضویتھ في المجلس منتھیة، وذلك مال وإالتحددھا الجمعیة العامة، 
أو المنافسة أو توفیق أوضاعھ طبقاً لنظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة قبل انقضاء المھلة المحددة من قبل 

 الجمعیة العامة

 على العضو صاحب المصلحة عالیةتقع المسئولیة عن األضرار الناتجة من األعمال والعقود المشار إلیھا    ۲٫۱۰٫۱۲
اإلدارة أذا تمت تلك األعمال أو العقود بالمخالفة ألحكام تلك الفترة أو  لعقد وكذلك على أعضاء مجلسأو ا

 على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساھمین. تنطويإذا ثبت أنھا غیر عادلة أو 

ویعفى أعضاء مجلس اإلدارة المعارضون للقرار من المسئولیة متى أثبتوا اعتراضھم صراحة في محضر  ۳٫۱۰٫۱۲
بت من المسئولیة إال إذا ث لإلعفاءاالجتماع وال یعد الغیاب عن حضور االجتماع الذي یصدر فیھ القرار سبباً 

 لمھ بھ.أن العضو الغائب لم یعلم بالقرار أو لم یتمكن من االعتراض علیھ بعد ع
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