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 مقدمة 

اليمامة بصفتها شركة مساهمة عامة لتطبيق اعلى   اإلفصاح والشفافية والذي يكفل حماية   معايير تسعى اسمنت 

وتوكد ان الشفافية والتوقيت املناسب لإلفصاح عن املعلومات من  حقوق املساهمين وغيرهم من أصحاب املصالح  

 عن املعلومات وفق لشفافية  وافصاح  لل اسة خاصة  يبوضع سالشركة    فقد قامتلذا    ،  أسس الحوكمة في الشركة
 
  ا

وذات مصداقية    فعاله  ويعمل مجلس إدارة الشركة على خلق ممارسات،  ية ونظام الشركات  ة السوق املاليئملتطلبات ه

ويرى املجلس ان هذه املمارسات    ،بالقواعد واملتطلبات التنظيمية املعمول بها في اململكة العربية السعودية  لللتزام

 منه،    صله الشركة باملستشمرين تعزز 
 
مع الجهات في اإلفصاح والشفافية    االلتزام    معايير بأعلى  على التقيد    وحرصا

  .خلل بقواعد التسجيل واإلدراج اإل دون بقواعد وسياسات مكتوبة  تبنىاملعنية فقد 

سياسة اإلفصاح والشفافية ادة األولى : امل  

سياسات اإلفصاح والشفافية من اهم مبادئ الحوكمة في الشركة وقد روعي فيها مايلي: تعتبر   

تمكن املساهمين وغيرهم من أصحاب املصالح من االطلع على و ملئمة  اإلفصاحأساليب  تكون أن  -

   على وضع الشركة بشكل متكامل. ونتائجها واالطلعاملعلومات املالية وغير املالية املتعلقة بالشركة 

وفي  -دون تمييز  -غير مضللو بشكل واضح وصحيح   يجب ان يكون  اإلفصاح للمساهمين واملستثمرين -

وذلك لتمكين املساهمين وأصحاب املصالح من ممارسة حقوقهم  الوقت املناسب وعلى نحو منتظم 

 على أكمل وجه.

عنها وأي بيانات او معلومات  أن يتضمن املوقع االلكتروني للشركة جميع املعلومات املطلوب اإلفصاح  -

 تنشر من خلل وسائل اإلفصاح األخرى. 

بشكل دوري والتحقق من توافقها مع افضل املمارسات ومع   والشفافية اإلفصاحسياسة مراجعة  -

 احكام نظام  السوق املالية ولوائحه التنفيذية. 

 ادة الثانية: نطاق السياسةامل

أصحاب املصالح وتشمل اإلعلنات الواجب  القيام بها وفق املتطلبات النظامية على جميع هذه السياسة   يتم تطبيق

 ريحات الشفوية والتحريرة مع الجمهور واالعلم واملحللين املاليين واملستثمرين الحاليين واملحتملين.صوالت

: التعريفات  الثالثةادة امل  

 تعريف اإلفصاح :  
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الكشف عن املعلومات الجوهرية املالية وغير املالية التي تهم املساهمين واملستثمرين واصحاب املصالح ،  هو 

والتي تساعد املستثمرين على اتخاذ قرارتهم  كة ، فاالفصاح هو اإلعلن عن كل املعلومات الهامة عن الشر 

الستمرار   ومن اهم الوسائل لنجاح اسواق املال الركن األساس ي كما أنه، للسهم  االستثمارية وتقدير السعر املناسب

ويتم اإلفصاح على أساس  نجاحها وتطورها  وركيزة لدعم الثقة بها وضمان جذب فئات املستثمرين نحو ادواتها ، 

عند حدوث أمر ما  من أجل ان تكون املعلومات متاحه ومتوفرة في نفس الوقت لجميع  ة  أو ترة مالية محددولفدوري 

 دون تمييز.املعنية األطراف 

:   الشفافيةتعريف   

البيانات املالية أو  ان تكون  الشفافية  الشفافية هي الكشف  الكامل عن الصورة املالية الحقيقة للشركة وتتطلب

ومفهوم لجميع األطراف في السوق وهي شفاف الحقيقي للشركة بشكل  الواقع تعكس ةاالحداث الجوهرية املعلن

ويتضح مماسبق   االخرين بشكل واضح وصريح وفي الوقت املناسب إلى يهدف الى إيصال املعلوماتأخلقي التزام ذاتي 

بينما اإلفصاح يعكس  ،  اآلخرين في الوقت املناسبع م أن الشفافية تعكس مدى التزام الشركة بمشاركة املعلومات

 .  متثال للمتطلبات والقوانين واألنظمة واللوائح ذات العلقة التزام الشركة باال 

الحساسة :    /املعلومات السرية   

ومة تتعلق بنشاط الشركة ومستوى أدائها واملعلومات املؤثرة بشكل مباشر أو  لأي معهي جميع املعلومات الجوهرية  

تأثير على قرار ت املمجتمع االستثماري أو املعلومات  غير مباشر عل قيمة أوراق الشركة املالية أو التي يكون لها 

ان ، املطلوب اإلفصاح عنها وفق نظام حوكمة الشركات وتتصف املعلومات السرية بأنها: دقيقة ،  لم يعلن عنها بعد

الصلحية   قرار  التقييــم حــول مــا إذا كانــت هذه  املعلومــات تعتــبر  معلومــات داخليــة )حساسة( هي بيد صاحب

بالشركة،ومن األمثلة  عليها  وليس للحصر  ما يلي: التغيــيرات الهيكليــة، )عمليــات الدمــج، عمليــات االســتحواذ،  

 أو األربــاح  توزيعــات قرارات االستثمار الرئيسية. ، االســتثمارات الكــبرى، إعــادة الهيكلــة الرئيســية، عــروض الشــراء (

املصروفــات أو   ، التغــيرات فــي سياســة األربــاح الحاليــة أو توزيعهــا، عــدم أو األربــاح توزيعــات فــي الكبــير  االنخفــاض

والخســارة   ـح الربـ أو العموميــة امليزانيــة علــى كبــير  أثــير اإليــرادات الكبــيرة وغــير املعتــادة أو أي أمــر آخــر قــد يكــون لــه ت

  األعمــال، علــى أثــير أو االتفــاق علــى تحالــف ذو ت ج مــن مجــال أعمــال رئيســيالخــرو  ) مثــل باألعمــال، املتعلقــة ،التغــيرات

 التغيراتالتنافسية ،  التحقيقات أو  الكبرى  القانونية املنازعات ،(إنهاؤهــا  أو هامــة عقــود علــى  التعديــلت أو

  ، أو مجلس اإلدارة أو مراجع الحســابات الداخلي أو أي منصــب أخــر ذو أهمية باإلدارة التنفيذيةة املتعلقة الوظيفي

 .التوقيع على العقود الكبيرة
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ف  والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خال  يقصد بالكلمات السياسةولغرض تطبيق احكام هذه 

- : ذلك  

.:  شركة اسمنت اليمامة  ومركزها الرئيس ي في مدينة الرياض الشركة  

. النظام األساس لشركة أسمنت اليمامةالنظام األساس:    

. : مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة  املجلس  

.رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة رئيس املجلس :  

. نواب الرئيسالتنفيذي و تشمل الرئيس اإلدارة التنفيذية:   

.: شركةالسوق املالية تداول   

. ة السوق املاليةيئ:  ه ةئالهي  

.: وزارة التجارة  الوزارة  

الصادرة عن هيئة السوق وقواعد االدراج  : قواعد طرح االوراق املالية وااللتزامات املستمرة  واالدراج قواعد الطرح

.املالية  

. الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية:  الئحة حوكمة الئحة الحوكمة    

جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس.جمعية املساهمين:   

   أي شخص:   املساهم
 
 أو أكثر في الشركة، ويكون اسم املساهم ذاته واردا

 
 واحدا

 
أو مجموعة أو شركة تملك سهما

.سجلت املساهمين لدى السوق املالية السعودية )تداول ( على شهادة االسهم و   

. : كل من له مصلحة مع الشركة، كالعاملين، والدائنين، والعمال، واملو ّردين، واملجتمعأصحاب املصالح   

أسلوب تصويت اختيار أعضاء مجلس االدارة، يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد االسهم التصويت التراكمي: 

يملكها، بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من املرشحين دون تكرار لهذه  التي 

 األصوات. 

  31القوائم املالية املوحدة لشركة أسمنت اليمامة  وتشمل قائمة املركز املالي املوحدة كما في  القوائم املالية:

ات النقدية والتغيرات في حقوق املساهمين املوحدة للسنة ديسمبر من كل سنة ميلدية وقوائم الدخل والتدفق

 املنتهية في ذلك التاريخ. 
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: طرف خارجي مستقل وموضوعي يقوم بمراجعة القوائم املالية ربع السنوية  املحاسب القانوني )املراجع الخارجي(

. والسنوية للشركة   

األوالد واوالدهم وان نزلوا ، االخوة ، و آلباء واالمهات واألجداد والجدات و أن علوا ا:  ألقارب أو صلة القرابةا

. واالزواج والزوجات  واالخوات االشقاء أو ألب  أو ألم  

، والجهات التنظيمية دارةاإل ، لجان مجلس دارةاإل تشمل جمعيات املساهمين، مجلس :  الجهات املختصة

. الشركةوالحكومية خارج والتشريعية   

صحة ووضوح معلومات اإلفصاح  واكتمالها  : الرابعةاملادة   

   بها بتوفير املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة مع مراعاة األنظمة املعمول  تلتزم الشركة
 
وفقا

-للضوابط التالية :  

  -دون تمييز  – يجب أن يكون  أي إفصاح تقوم به الشركة للمساهمين واملستثمرين.  1
 
  كامل

 
 وصحيحا

 
وواضحا

ج. االدرا قواعدالوسيلة املحددة في  عبر وغير مضلل وينشر    

ذا رأت الشركة أن االفصاح عن مسألة يجب االفصاح عنها بموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق  ا.  2

يتعلق   ح عن ذلك إلى تضليل املستثمرين فيماااملرجح أن يؤدي عدم االفص  ر غير مسوغ به وأنه من غي ضرر 

بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضروريا لتقويم األوراق املالية ذات العلقة فإنه يجوز للشركة أن تتقدم 

 رية تأمة بيانة بسئويجب في هذه الحاله ان يقدم الى الهي ،اإلفصاح أو تأخير توقيته شرط ه منائبطلب الغ
 
  ا

ة  يئباملعلومات ذات العلقة واألسباب التي دعت إلى عدم اإلفصاح عن تلك املعلومات في ذلك الوقت ولله

على الطلب فيجوز لها في أي وقت أن تلزم ة ئالهيوافقت  املوافقة على طلب اإللغاء أو التأخير أو رفضه واذا

بإعلن أي معومات تتعلق باالعفاء أو التأخير ذي العلقة.  الشركة   

، تعلنتعد جميع املعلومات والتطورات الجوهرية املنصوص عليها في هذه السياسة معلومات سرية إلى أن  . 3  

اليقع على عاتقها االلتزام باملحافظة على  ى جهات إفشاؤها إل -قبل اعلن هذه املعلومات  -وُيحظر على الشركة 

كذلك يجب على الشركة اتخاذ جميع الخطوات اللزمة لضمان عدم تسرب أي من    ، سرية املعلومات وحمايتها

 لقواعد االدراج . 
 
 املعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلنها وفقا

للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات  . يجب على الشركة تحديد مدى الحاجة إلى نشر اعلن 4

.  الشركة بذلك حسب ما الزام ةيئجوهرية ولله
 
تراه مناسبا  

 

: االلتزام باالفصاح عن التطورات الجوهرية  الخامسةاملادة   
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 للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطها والباالفصاح الشركة  تقوم .1

تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصولها وخصومها أو في وضعها املالي أو في املسار العام العمالها  

   الشركات التابعة لهاأو 
 
ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدي إلى تغير في سعر األوراق املالية املدرجة أو ان تؤثر تأثيرا

 في قدرة الشركة على الوفاء بالتزام
 
. تها املتعلقة بأدوات الدينملحوظا  

لتحديد التطور الذي يقع ضمن هذه املادة يجب على الشركة أن تقدر ما إذا كان من املحتمل ألي  . 2

. مستثمرحريص ان يأخذ في االعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره االستثماري   

 

معينة   أحداثاإلفصاح عن :   السادسةاملادة   

 ومن دون تأخير عن أي من التطورات اآلتية ) سوا كانت  ئ للهيتلتزم الشركة أن تفصح 
ً
ة والجمهور  فورا

- : جوهرية وفقا  للمادة أعاله  أو لم تكن(  

% من صافي أصول الشركة 10أي صفقة لشراء أصل أو بيعة أو رهنه أو تأجيره  بسعر يساوي أو يزيد على  . 1

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة و قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث. 
 
 وفقا

صول % من صافي أ10بمبلغ يساوي أو يزيد على  . أي مدينونية خارج نطاق إطار النشاط العادي للشركة2

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة و قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث. 
 
 الشركة وفقا

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة و قوائم 10. أي خسائر تساوي  أو تزيد على 3
 
% من صافي أصول الشركة وفقا

 مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث. 

وفرة املوارد وإمكانية  -الحصر  العلى سبيل املثال   -. أي تغيير كبير في بيئة إنتاج الشركة أو نشاطه يشمل 4

. الحصول عليها  

تغيير الرئيس التنفيذي للشركة أو أي تغيير في  تشكيل أعضاء املجلس أو لجنة املراجعة.. 5  

طة إذا كان مبلغ النزاع أو املطالبة يساوي أو يزيد على .  أي نزاع بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وسا 6

% من صافي أصول الشركة وفقا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث. 5  

 باعمال املجلس أو  أعضائها ا. أي حكم قضائي صادر ضد املجلس أو  احد 7
 
ذا كان موضوع الحكم متعلقا

 احد أعضائه. 

 آلخر قوائم مالية أولية  10الزيادة أو النقصان في صافي أصول الشركة بما يساوي أو يزيد على . 8
 
% وفقا

. مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث   

 آلخر قوائم مالية سنوية   10. الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الشركة بما يساوي أو يزيد على 9
 
% وفقا

.مراجعة  
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 آلخر قوائم مالية  5. الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على  10
 
% من إجمالي إيرادات الشركة وفقا

. سنوية مراجعة، أو اإلنهاء غير املتوقع لذلك العقد   

. أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الشركة وطرف ذي علقة  11

 له إذا كانت هذه الصفقة  أو الترتيب مساوية أو تزيد على في أي مشر 
 
% من  1وع أو أصل أو يقدم تمويل

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
 
 اجمالي إيرادات الشركة وفقا

 5يساوي أو يزيد على  -إن وجدت-أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للشركة أو شركاتها التابعة . 12

 الشركة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة%من إجمالي إيرا
 
.دات وفقا  

. . أي تغير في النظام األساس أو املقر الرئيس ي للشركة  13  

.. أي تغيير للمحاسب القانوني 14  

تقديم عريضة تصفية أو صدور أمر تصفية أو تعيين مصفي للشركة أو أي من تابعيه بموجب نظام  15

ب أنظمة اإلفلس. الشركات، أو البدء بأي إجراءات بموج  

. صدور قرار من الشركة أو أي من تابعيها بحل الشركة أو تصفيتها، أو وقوع حدث أو انتهاء فترة زمنية 16

 توجب وضع الشركة تحت التصفية أو الحل. 

. صدور أي توصية أو قرار من صاحب الصلحية  لدى الشركة بالتقدم إلى املحكمة بطلب افتتاح أي 17

ت اإلفلس للشركة بموجب نظام اإلفلس، مع بيان أثر ذلك في الوضع املالي للشركة أو إجراء من إجراءا

 املسار العام إلعماله.

18 
 
من املحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي أو افتتاح إجراء   . تلقي الشركة تبليغا

نظام اإلفلس، مع بيان أثر ذلك في الوضع املالي اية بموجب ر التصفية أو افتتاح إجراء التصفية اإلد

.للشركة أو املسار العام إلعماله  

. قيد طلب افتتاح أي إجراء من إجراءات اإلفلس للشركة لدى املحكمة بموجب نظام اإلفلس، مع  19

املسار العام إلعماله لخطوات املستقبلية ومددها الزمنية وبيان أثر ذلك في الوضع املالي للشركة أو إيضاح ا  

بافتتاح أي إجراء من إجراءات اإلفلس للشركة بموجب  -االبتدائي والنهائي  -صدور حكم املحكمة . 20

نظام اإلفلس ، مع إيضاح الخطوات املستقبلية ومددها الزمنية وبيان أثر ذلك في الوضع املالي للشركة أو 

.املسار العام إلعماله  

برفض طلب افتتاح أي إجراء من إجراءات اإلفلس للشركة   -االبتدائي والنهائي -. صدور حكم املحكمة21

وبيان بموجب نظام اإلفلس ، أو رفض أي منها وافتتاح إجراء اإلفلس املناسب مع إيضاح أسباب الرفض 

.أثر ذلك في الوضع املالي للشركة أو املسار العام إلعماله  
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بإنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي أو إنهاء إجراء التسوية  -نهائي االبتدائي وال -. صدور حكم املحكمة 22

ما وافتتاح إجراء اإلفلس املناسب بموجب نظام الوقائية للشركة بموجب نظام اإلفلس ، أو إنهاء أي منه

.اإلفلس ، مع بيان أثر ذلك في الوضع املالي للشركة أو املسار العام إلعماله  

حكمة املختصة بشأن افتتاح أو رفض افتتاح أي من إجراءات اإلفلس بموجب نظام أمام امل االعتراض. 23

بموجب نظام اإلفلس   اإلفلس ، أو إنهاء أو عدم إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم املالي

.، مع بيان أثر ذلك في الوضع املالي للشركة او املسار العام إلعماله  

من هذه املادة بتأييد حكم املحكمة أو نقضه  ( 23)املشار إليه في الفقرة  االعتراض. صدور الحكم في 24

والفصل في الدعوى بموجب نظام اإلفلس ، مع بيان أثر ذلك في الوضع املالي للشركة أو املسار العام  

.إلعماله  

إجراء اإلفلس املفتتح بموجب نظام تطورات جوهرية تتضمنها التقارير التي تقدمها الشركة في  أي. 25

أو لجنه   األميناإلفلس مع بيان أثر ذلك في الوضع املالي للشركة أو املسار العام إلعماله ، ما لم يقرر 

. التنفيذية  والئحتهاإلفلس أو الجهة املختصة أنها سرية بموجب نظام اإلفلس   

أم  االبتدائيةة قضائية سواء في املرحلة أو أمر من محكمة أو جه إعلن. صدور حكم أو قرار أو  26

 ال ا
 
%  5ألي جزء من أصولها تزيد قيمته االجمالية على الشركة  للاستغفي  ستئنافية، يمكن أن يؤثر سلبا

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة  ايهما  
 
من صافي أصول الشركة وفقا

 أحدث.  

.جمعية العامة أو الخاصة وجدول أعمالها. الدعوة االنعقاد ال27  

. . نتائج اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة28  

.. أي تغيير مقترح في رأس مال الشركة29  

. أي قرار اعلن أرباح أو التوصية بإعلنها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على حاملي  30

.األوراق املالية املدرجة  

أن توزع  .  جميع القرارات والتوصيات التي تقتض ي عدم توزيع أرباح في الحاالت التي يكون من املتوقع 31

 
 
. الشركة  فيها ارباحا  

 اإلجمالي.  أي قرار الستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو عرض شراء أوراقه املالية، واملبلغ 32

. وعدد األوراق املالية وقيمتها  

. ار بعدم الدفع فيما يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل .  أي قر 33  

إليها.  دين القابلة للتحويلال . أي تغير في الحقوق املرتبطة بأي فئة من فئات األسهم املدرجة أو أدوات 34  

: اإلفصاح عن املعلومات املالية  السابعةاملادة   
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وللجمهور عن قوائمها املالية السنوية وقوائمها املالية األولية  للربع االول يجب على الشركة األفصاح للهيئة   .1

والثاني والثالث من السنة املالية فور املوافقة عليها وقبل نشرها للمساهمين أو الغير وألغراض هذه املادة  

 تكون املوافقة على القوائم املالية حسب اآلتي: 

ومن الرئيس  املجلس رئيس من  وتوقيعها  لية، تتم املوافقة عليها بعد اعتمادهاأ . فيما يتعلق بالقوائم املالية االو 

.التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية املعلومات  

 ألحكام نظام الشركات
 
.ب. فيما يتعلق بالقوائم املالية السنوية، تتم املوافقة عليها وفقا  

عن قوائمها املالية األولية   –اإللكترونية املخصصة لهذا الغرض من السوق عبر األنظمة  -. تفصح الشركة 2

. والسنوية  

 ملعايير املحاسبة واملراجعة املعتمدة من الهيئة  .  3
 
يتعين على الشركة إعداد قوائمها املالية األولية وفحصها وفقا

( يوم من نهاية الفترة املالية  30جاوز)السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تفصح عنها للجمهور خلل فترة التت

. التي تشملها تلك القوائم  

 ملعايير املحاسبة واملراجعة املعتمدة من الهيئة    . 4
 
يجب على الشركة إعداد قوائمها املالية األولية وفحصها وفقا

ن نهاية الفترة السعودية للمحاسبين القانونيين  وأن تفصح عنها للجمهور خلل فترة التتجاوز ثلثة أشهر م

تقل  خلل مدة ال املالية السنوية التي تشملها تلك القوائم ويجب على الشركة أن تفصح عن هذه القوائم املالية

  قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة. 21عن ) 
 
 تقويميا

 
( يوما  

يراجع القوائم املالية وأي شريك له بقواعد الهيئة . يجب على الشركة التأكد من التزام املحاسب القانوني الذي 5

ائحها فيما يتعلق بملكية أي أسهم أو أوراق مالية للشركة أو أي من تابعيه، السعودية للمحاسبين القانونيين ولو 

 بما يضمن استقللية املحاسب القانوني وأي شريك أو موظف في مكتبه. 

 

:  اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة  الثامنةاملادة   

يقوم مجلس إدارة   املالية والشفافية، وبما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق  اإلفصاح حرصا من الشركة لتعزيز عملية 

 لعمليات  سنويا يتضمن  تقريرا  الشركة بإصدار
 
التي    املؤثرة، وجميع العوامل األخيرة املالية السنة  خللالشركة عرضا

السنوية   املالية  ، والذي ترفق معه القوائم  املالي ليتمكن من تقييم أصول الشركة وخصومها ووضعها  ملستثمر ها ايحتاج

:  ، والذي يتضمن ما يلياملاليةوالقوانين الصادرة من هيئة السوق   االنظمة لها، وذلك حسب    

ق وأسباب ذلك املاليةة السوق يئالصادرة من هالئحة الحوكمة من أحكام  ماتم تطبيقه .1  .وما لم يطبَّ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلتهم  .2

 .وخبراتهم

 في مجال إدارتها الحالية  .3
 
أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 .ديريهاوالسابقة أو من م
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عضو مجلس إدارة    -تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي   .4

 .عضو مجلس إدارة مستقل -غير تنفيذي 

اعضائه   .5 إلحاطة  اإلدارة  مجلس  اتخذها  التي  التنفيذيين    –اإلجراءات  غير  بمقترحات   –وبخاصة   
 
علما

 .أدائهااملساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة و 

وأي لجان وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة املراجعة، ولجنة الترشيحات واملكافآت، .6

الحضور  أخرى   وبيانات  انعقادها  وتواريخ  اجتماعاتها  وعدد  وأعضائها  ورؤسائها  اللجان  أسماء  ذكر  مع 

 .لألعضاء لكل اجتماع

تقييم ادائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت  الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في   .7

 (. إن وجدت) بالتقييم وعلقتها بالشركة

 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. وعن كيفية تحديد  مكافآت  كافآت سياسة املاإلفصاح عن  .8

واإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون  نوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه  ماإلفصاح  عن املكافآت امل .9

و  مزايا،  أم  منافع  أم  مبالغ  أكانت  أو تضليل سواء  املزايا  إإخفاء  كانت    سهمأذا 
 
الشركةا ا  في  القيمة  دخلة  ملفتكون 

 .  ستحقاقال سهم هي القيمة السوقية عند تاريخ األ ل

 

توضي  .10 يتم  امل ابين    العلقة  حأن  امل ا  وسياسة  منوحةملكافأة  هذه  ملكافآت  عن  جوهري  انحراف  أي  وبيان  بها  عمول 

، و  األدارةأعضاء مجلس  )    دفوعة لكل من  املكافآت والتعويضات  ملبشأن ا  اللزمةالسياسة، و أن يشمل التفاصيل  

نائب  كافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي و ملخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى ا

 ملالية. حددة من هيئة السوق املفصاح وفقا للجداول ا إل و أن يكون ا ( ، وأعضاء اللجان الرئيس التنفيذي للمالية

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية   .11

املو  والجهة  املخالفة  أسباب  بيان  مع  قضائية،  أو  تنظيمية  في أو  وقوعها  وتفادي  علجها  وسبل  لها  قعة 

 .املستقبل

نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى   .12

 .كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

 .الشركة في حال عدم وجودهتوصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في  .13

توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها  .14

بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، ومسوغات 

 .بهاتلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ 

 .إن وجدت  تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة .15

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خلل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  .16

 .الحاضرين لهذه الجمعيات
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نشاط، يجب  وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من ال .17

 .إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف   .18

 .عملياتها( والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة

الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر    املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها .19

 .السوق( وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها

خلصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس  .20

 .األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر

 .ادات الشركة وشركاتها التابعةتحليل جغرافي إلجمالي إير  .21

 .أعلنتها الشركة إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات .22

 .إيضاح ألي اختلف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .23

ال .24 ملكية  ونسبة  مالها  ورأس  تابعة  شركة  كل  الرئيس اسم  املحل  والدولة   ، الرئيس  ونشاطها  فيها  شركة 

 .لعملياتها، والدولة محل تأسيسها

 .تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .25

 .وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم .26

إدارة .27 مجلس  أعضاء  )عدا  ألشخاص  تعود  التصويت  في  األحقية  ذات  األسهم  فئة  في  مصلحة  ألي   وصف 

الحقوق   بتلك  الشركة  أبلغوا  وأقرباءهم(  التنفيذيين  وكبار  ) الشركة  املادة  طرح  68بموجب  قواعد  من   )

وأي تغيير في تلك الحقوق خلل السنة ة السوق املالية  يئاألوراق املالية وااللتزامات املستمرة  الصادرة من ه

 .املالية األخيرة

تعاقدية   .28 مالية  وأوراق  مصلحة  ألي  وكبار  وصف  الشركة  إدارة  مجلس  ألعضاء  تعود  اكتتاب  وحقوق 

التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو  

 .تلك الحقوق خلل السنة املالية األخيرة

ند الطلب أم غير ذلك(، وكشف املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد ع .29

السنة  لقروض خلل   
 
الشركة سدادا مبالغ دفعتها  لها وأي  التابعة  للشركة والشركات  باملديونية اإلجمالية 

ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، 

 .عليها تقديم إقرار بذلك 

عداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق وصف لفئات وأ .30

املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل  أو منحتها الشركة خلل السنة  مشابهة أصدرتها 

 .ذلك
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قدية أو مذكرات  وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعا  .31

 .حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة للسترداد، وقيمة األوراق املالية   .32

 .ركاتها التابعةاملتبقية، مع التمييز بين األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها ش

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خلل السنة املالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل  .33

 فيه أسماء الحاضرين
 
 .اجتماع موضحا

 .عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .34

 .وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي علقة .35

 فيهامعلومات ت .36
 
أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة   تعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي علقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال  

وجد أعمال أو عقود من هذا أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم ت

 .الشركة تقديم إقرار بذلك القبيل، فعلى

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي   .37

 .مكافآت

 .بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح .38

بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات بيان   .39

 .أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة املالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

 .بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة .40

 :إقرارات بما يلي .41

عدت بالشكل الصحيحأن سجلت  . أ
ُ
 .الحسابات أ

فذ بفاعلية . ب
ُ
عد على أسس سليمة ون

ُ
 .أن نظام الرقابة الداخلية أ

 .انه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .ج

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس   .42

 .فظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بهااإلدارة تلك التح

في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها، يجب أن يحتوي   .43

 .التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير 

 

 : اإلفصاح املتعلق باملساهمين التاسعة املادة 

يقوم بإخطار الشركة وهيئة السوق املالية في نهاية يوم التداول الذي تتحقق فيه  يجب على كل شخص ذي علقة أن 

 إحدى الحاالت التالية: 
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1. ( أو له مصلحة فيما نسبته   
 
مالكا في  5عندما يصبح  أو أكثر من أي فئة من فئات األسهم ذات األحقية   )%

 التصويت، أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

%( أو أكثر  1عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة املساهم املشار إليه بالفقرة السابقة، بنسبة ) .2

 من أسهم أو أدوات دين ذلك املصدر.  

 أو له مصلحة في أي حقوق  .3
 
عندما يصبح عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين )أو أي من تابعيه( مالكا

 أسهم أو أدوات دين.  

كبار  عند حدو  .4 أو أحد  في املصدر  اإلدارة  أي من أعضاء مجلس  أو مصلحة  في ملكية  أو نقص  زيادة  أي  ث 

%( أو أكثر من األسهم أو أدوات الدين التي يمتلكها في ذلك املصدر )أو أي من 5التنفيذيين لديه، بنسبة )

 ابعيه( أيهما أقل.%( أو أكثر من أسهم، أو أدوات دين ذلك املصدر )أو أي من ت1تابعيه(، أو بنسبة )

يكون إخطار الهيئة على نماذج اإلفصاح الصادرة عن الهيئة حسب األحوال، ويرسل على فاكس اإلدارة العامة  .5

 
 
لإلشراف والرقابة على التداول، وعلى املرسل االحتفاظ بما يثبت قيامه بالتبليغ خلل املهلة املحددة، علما

 ات.بأنه لن يعتد بأي إشعار غير مكتمل البيان

 أو له مصلحة فيما نسبته ) .6
 
%( أو أكثر من أي فئة من فئات األسهم 10ال يجوز للشخص الذي يصبح مالكا

التصرف في أي منها إال بعد موافقة   -ذات األحقية في التصويت، أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم  

ال على  بناء   الهيئة  موافقة  وتكون  ذلك،  على  املالية  السوق  بموجب هيئة  الشأن  من صاحب  املقدم  طلب 

 النموذج الصادر عن الهيئة. 

 واإلدارة التنفيذية إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة: عاشرةالاملادة 

مايلي :   التنفيذية مع مراعاة واإلدارة  لجميع أعضاء مجلس اإلدارة  يتعين على الشركة  تنظيم عمليات االفصاح الخاصة   

 .دوري كل وتحديثه بش أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  بإفصاحات خاص  سجل وضع  -

 .طلع على سجل االفصاحاتل إتاحة الفرصة ملساهمي الشركة ل -

 ينافي معايير االستقاللية   اإلفصاح عن ما: الحادية عشر املادة 

االستقلل للعضوية، وسيتحمل ما يترتب  يتنافى مع معايير    يجب على عضو املجلس املستقل إخطار املجلس في حالة حدوث ما

 .على الشركة من ضرر جراء مخالفة ذلك

 االفصاح عن حاالت تعارض املصالحاملادة الثانية عشر  : 

يجب على كل عضو من أعضاء املجلس و اإلدارة التنفيذية اإللتزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى  

تخاذ ما يلزم وفق إلحدث أو التعارض، وعليه أن يلتزم بإبلغ مجلس اإلدارة بذلك تعارض املصالح أو عند وقوع ال 

ت وفق  ال لعضوية املجلس أن يفصح للمجلس و للجمعية العامة عن تلك الحا املرشحوعلى العضو  .املرعية األنظمة 

في حالة  والحوكمة وااللتزام وإدارة املخاطر وأن يلتزم العضو أو أي من اإلدارة التنفيذية بإبلغ املجلس  لإلجراءات املقررة
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نشاطها وفقا ملا هو وارد باالنظمة واللوائح املرعية، وفي   فروعنيته للدخول في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أحد 

ه يجوز للشركة و لكل طرف ذي مصلحة املطالبة بالتعويض وفق حال تخلف العضو أو صاحب املصلحة في اإلبلغ، فإن

 .ما تقره األنظمة

 

 وسائل االفصاح  :  عشر  الثالثةاملادة 

أو الوسائل    تعامل الشركة لنشاط  املنظمةعبر الوسائل الرسمية التي تخصصها الجهات الرسمية أو  االفصاحيتم 

أي   أوللشركة، وكذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي  لكتروني األوقع كاملخرى التي تخصصها إدارة الشركة اال   االعلنية

مراجعة  كافة االفصاحات  بالحوكمة املخاطر وااللتزام و ويجب  ان تقوم إدارة ،   اإلدارةوسيلة أخرى يعتمدها مجلس 

. للتأكد من توافقها مع األنظمة   -قبل نشرها   - واألخبار الصحفية واإلعلنات   

ملتحدث املفوض عن الشركة مراعاة مايلي : يجب على ا   

هو  نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية املعلومات ن رئيس مجلس االدارة /أو نائبه أو الرئيس التنفيذي أو أ -أ

علم والجمهور ومجتمع املستثمرين كما يحق لرئيس مجلس  املتحدث الرسمي باسم الشركة امام كافة وسائل اال 

اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي من قت الخر التنسيق بينهم في هذا الجانب ويجوز لهم تعيين اشخاص اخرين من  

دعت الضرورة لذلك.  بالنيابة عنها أو الرد على استفسارات معينة متى ماداخل الشركة للتحدث   

ات وخطط  يأخر ماعدا املصرح لهم بذلك االدالء بأي تصريحات علنية حول استراتيج اليجوز الي شخص -ب

 الشركة وعملياتها  وانشطتها الرئيسة وادائها  املالي الحالي واملستقبلي وغيرها . 

ج. على أعضاء مجلس اإلدارة وجميع موظفي الشركة واألشخاص املعنين كافة وغير املصرح لهم بالتحدث  باسم 

تحويل كافة االستفسارات الواردة من وسائل االعلم املختلفة واملؤسسات املالية واملساهمين للشخص  الشركة 

 املصرح له مباشرة. 

د .  من املعروف أن املوظفين غيراملصرح لهم بالحديث نيابة عن الشركة قد يتعاملون مع الجمهور لبعض األغراض  

التوجيهات الذي   دريب أولذلك البد ان يتلقى  مثل هؤالء املوظفين الت.  الخ... مثل ، املعارض  التجارية وامللتقيات

 تمكنهم معرفة القيود التي تفرضها هذه السياسة.

هـ ـ يراعى في عملية اإلفصاح من أي جهة مخول لها بذلك ضمان اإللتزام بالقوانين وكافة التعليمات ذات الصلة 

اح عنها على درجة كبيرة من الدقة والصحة  ملعلومات املراد  اإلفصواملفروضة من الجهات الرسمية، والتأكد من أن ا

من شأنها تعزيز وترسيخ ثقافة قوية وسليمة لإللتزام  باإلفصاح، و أن يكون اإلفصاح وفقا للمعايير  التي والوضوح، و 

. التي تتفق مع املتطلبات املرعية واملمارسات الجارية  
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املفوض بعملية اإلفصاح  مسئولية الحفاظ على سرية املعلومات املراد يقع على عاتق املتحدث الرسمي أو  و.   

اإلفصاح عنها وحمايتها حتى يتم نشرها، و أن يتم التأكد من اتخاذه جميع الخطوات اللزمة  لضمان عدم تسرب أي  

تقتضيه األنظمة. من املعلومات  املراد اإلفصاح عنها  وفقا ملا  

ركة أو من يفوضه تحديد مدى الحاجة إلى اإلعلن أو اإلفصاح  للرد على أي ز. يجب على املتحدث الرسمي للش

. شائعات تتعلق بسمعة الشركة أو أنشطتها  

  ملاح.  يجب  اإلفصاح  عن أي معلومات جوهرية و إتمام ما يلزم بشأنها وفي الوقت املحدد لعملية اإلفصاح  وفقا 

   تقتضيه األنظمة.

ت الواردة من وسائل االعلم املختلفة واملؤسسا املالية واملساهمين إلى قسم  . يتم تحويل كافة االستفساراط

م نوع االستفسار وتحويله إلى صاحب الصلحية. يعلقات املستثمرين وبدورهم يتم تقي  

 توقيت االفصاح :  الرابعة عشر املادة 

اإلفصاح عنه بموجب متطلبات  يجب على الشركة اإلفصاح للجمهور في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حدث يجب 

 لنماذج اإلفصاح املعتمدة 
 
في لوائح وقواعد السوق. هذه السياسة قبل بدء فترة التداول التي تلي وقوع الحدث وفقا  

 

 احكام ختامية  :  عشر الخامسة  املادة 

حوكمة   ومتطلبات  االدراجطرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وقواعد  على الشركة االلتزام بقواعد    بيج -1

الهالشركات   تأخير  يئوتزويد  دون  الهيئة ة  تطلبها  التي  والنماذج  والسجلت  وااليضاحات  املعلومات  بجميع 

 ويجب ان تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضلله.

 دون اعتمادها من مجلس اإلدارة.  السياسةاليتم اجراء أي تعديل  أو اضافة  أو الغاء على  بنود هذه   -2

 من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة.  السياسةيتم العمل بهذه  -3
 
 اعتبارا

 عن ذلك امام املجلس. -4
 
 يتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية تطبيق قواعد هذه السياسة ويكون مسؤوال

 


