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 مقدمة  ادة األولى:امل

املعايير والسياسات املهنية، وااللتزام على أ تطبيق إلى  رائدة في مجالهاتسعى اسمنت اليمامة بصفتها شركة مساهمة 

املالية  حوكمة الشركات  الئحة  بمتطلبات سياسة تنظيم العالقة مع  وضع  ، ومن أهمها  الصادرة من هيئة السوق 

املصالح حمايةوالذي    ،أصحاب  املصالح  حقوق  يكفل  قالذا    ،أصحاب  إدارةفقد  مجلس  هذه  بوضع  الشركة    م 

 اسة وفقيس ال
 
بهدف حفظ وحماية حقوق جميع أصحاب املصالح ،  ة السوق املالية ونظام الشركاتيئ ملتطلبات ه  ا

بالقواعد واملتطلبات التنظيمية املعمول بها في اململكة العربية    لاللتزاموذات مصداقية    فعاله   خلق ممارسات والى  

 .لديها بأصحاب املصالحصله الشركة  تعزز  السياسةن هذه أويرى املجلس  ،السعودية

 ادة الثانية: الغرض امل

 ألفضل املعايير  
 
 أهممن    سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املصالحتعتبر  األخالقية، فإن الشركة  املهنية و تطبيقا

الشركة  ركائز في  توضح  الحوكمة  كونها  املصالح  آ،  مع أصحاب  التعامل  الواجب  ا  بالشركة متضمنة لية  إلجراءات 

 لديها، أصحاب املصالح    و  شركة اسمنت اليمامة  و شكاوى بين طرفي التعاملأاتخاذها في حالة نشوى أية خالفات  

عزز وي الطرفين حقوق وحماية بما يكفل حفظ  املخالفة  وتمكينهم من التظلم ورفع الشكاوى والتبليغ عن املمارسات

 نهم.الثقة بي

 تتبع الشركة املبادئ التالية: ات ناجحة مع أصحاب املصلحة،  الق ومن أجل تطوير ع

أنشطة الشركة في ضوء األنظمة والقوانين،  يحق ألصحاب املصالح الذين يتأثرون بأعمال الشركة االطالع على  .1

 .ومشاركتهم بشفافية فيما يخص مصالحهم وفيما يتعلق بالقضايا والفرص التي تؤثر عليهم

ملعلومات الالزمة وفي الوقت املناسب فيما يخص أعمال الشركة وبما ال يتعارض مع  تزويد أصحاب املصالح با .2

 .األنظمة والقوانين

من أصحاب املصلحة حول قراراتها   (Feedback) جاهدة إلى الحصول على تغذية راجعة  الشركةسوف تسعى   .3

 .التي تتخذها فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها وبما ال يتعارض مع النظام

 .قيم وثقافة كل صاحب مصلحة الشركة تحترم .4

 : نطاق السياسةالثالثةادة امل

 .بالشركة جميع أصحاب املصالح السياسة علىهذه  يتم تطبيق
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 : التعريفات الرابعةادة امل

والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما لم يقض سياق    يقصد بالكلمات  السياسة ولغرض تطبيق احكام هذه  

 : خالف ذلك النص

 .الرئيس ي في مدينة الرياض اليمامة ومركزهاالشركة: شركة اسمنت  ✓

 .املجلس: مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة  ✓

 . ة السوق املاليةيئة: ه ئالهي ✓

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

مصلحة   ✓ له  من  كل  املصالح:  الشركة  أصحاب  مع  مباشرة  غير  أو  واجراءاتها    يؤثرمباشرة  بقراراتها  يتأثر  أو 

أو   أو  وسياساتها سواء كان فردا  ،  واملوردين  واملساهمين،  كالعاملين، والدائنين،  مجموعة ،شخصية اعتبارية 

 . واملجتمع

 أصحاب املصلحة املسؤولية تجاه  :الخامسةادة امل

الشركة   في إلتسعى  تنشأ  قد  التي  واملشاكل  الخالفات  حل  على  وتعمل  املصالح  أصحاب  مع  جيدة  عالقات  قامة 

على أن يتم تعويض أصحاب املصالح وفقا  ،  تعامالتها بالطرق الودية بما ال يتعارض مع االنظمة واللوائح ومصالحها

كما تحرص الشركة على املحافظة على سرية املعلومات املتعلقة .  القضائية من أحكام وقراراتملا تصدره الجهات  

 : اآلتيب لديهاأصحاب املصالح تلتزم تجاه جميع و بجميع أصحاب املصالح، 

 أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين: .أ

 للشروط واالحكام املتبعة   .1
 
تؤكد الشركة بأن تتعامل مع أعضاء مجلس االدارة واالطراف ذو العالقة وفقا

 . تفضيلمع أصحاب املصالح بدون أي تمييز أو 

 ملبادئ العدل واملساواة وعدم التمييز .2
 
  اسمنت اليمامة وتسعى تلتزم الشركة بمعاملة جميع العاملين وفقا

 :إلى حماية حقوق املوظفين والتشجيع على ما يلي

 .العمل في مناخ يتسم بالشفافية ✓

 . املساهمة في خطط إدارة وتطوير املوظفين  ✓

 .إرساء هيكل للمكافآت والتعويضات يتميز بالشفافية ✓

 . استخدام سياسة االبالغ عن املخالفات ✓
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 الدائنون:  .ب

اهتمام بالتزاماتها تجاه البنوك واملؤسسات املالية التي تتعامل معها، حيث سيكون لدى العديد    الشركة   تولي

الشركة    وتلتزم   من الشركة الوفاء بها.  من الدائنين واملمولين تعهدات وشروط والتزامات مالية مسبقة تتطلب

الوفاء بها أي جزاءات أو عقوبات أو  حتى ال يترتب على عدم  والشروط    التعهداتبضمان عدم االخالل بهذه  

 . عواقب أخرى تضر بمصالح أو عالقات الشركة

 املساهمون:  . ج

وتعزيز    الرامية لخلق القيمة  هامسؤوليت من   املساهمين كجزءمع    بالتواصل  بشكل منتظم ووثيق  تقوم الشركة

عالقات املستثمرين بتسهيل مشاركة املساهمين   يتولى قسمو العالقات مع املساهمين.    البناء وتحسينالتواصل  

مستمر املختلفة    بشكل  االتصال  قنوات  عبر  تساؤالتهم  عن  واالجابة  املطلوبة  املعلومات  على  الحصول  في 

  بمشاركتهم  وترحب املساهمين على حضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية    الشركة  وتشجع .  واملعلنة

االجتماع  واستفساراتهم هذه  األنظمة  ات.  في  حسب  بها  وااللتزام  املساهمين  حقوق  حماية  الشركة  وتتولى 

 املعمول بها. 

 : واملوردين  العمالء .د

مسؤولية حماية حقوق العمالء وااللتزام بها، وذلك من خالل االمور االتية على سبيل املثال ال  ب الشركة تلتزم

 :الحصر

 .العدالة واملساواة في التعامل  ✓

 . املتاحة واملطروحة بدقة وشفافيةعرض املنتجات  ✓

 هم.املشاركة في تقييم مستوى رضا العمالء والتعامل مع الشكاوى الفردية املقدمة من ✓

 . املعلومات املتعلقة بالدائنين واملوردين البيانات و على سرية  املحافظة ✓

مع   ✓ املبرمة  العقود  كافة  أن تشتمل  تقتضيه    أصحاب املصالحيجب  باململكة    االنظمةعلى ما  بها  املعمول 

  .العالقةالعربية السعودية والصادرة من الجهات املختصة ذات 

" بجميع الشروط التعاقدية بما في ذلك سداد  املصالحعقود املوقعة مع أصحاب  للتلتزم الشركة "وفق   ✓

  .مستحقات الغير في موعدها دون تأخير

املختصة ووفق جدول زمني    االداراتمطالبات    خاللتقوم الشركة باملطالبة بحقوقها بصورة منتظمة من   ✓

 بالعقود.املعمول بها بالشركة واملرتبطة االئتمان محدد، مع مراعاة سياسات  
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 املجتمع: .ه

  تطوير وتعميق  مشاركاتها الفعالة فيمن خالل  ، وتسعى  اهتماما بالغا  ملسؤولية االجتماعيةااسمنت اليمامة    تولي

يعتبر املجتمع بأكمله  و التي تسعى إليها.  تحقيق التنمية االجتماعية كأحد الجوانب الرئيسية  ل  دورها في املجتمع

بكامل    اطالعهم  مع االخذ في االعتبارالسائدة  ئ  مع الشركة وتتعامل معه وفق القيم واملباد طرف ذو مصلحة  

 .الوسائل املتاحة حسب سياسات اإلفصاح والشفافية بالشركة االحداث واملؤثرات عبر 

 تسوية الشكاوى وحل النزاعات مع أصحاب املصالح : السادسةاملادة 

  .الودية كلما كان ذلك ممكنا باألساليبتسعى الشركة لتسوية خالفاتها مع االطراف ذات العالقة   .1

 . الجوانب النظامية والقانونيةجميع  املصالحاالتفاقيات املبرمة مع أصحاب و العقود   يجب ان تغطي .2

تحرص الشركة أن تتضمن العقود املبرمة مع أصاحب املصالح طريقة تسوية الخالفات التي قد تنشأ عن   .3

  .تنفيذ العقود

 . لهاوأساليب ح  ينوى املوظفاتتضمن سياسات الشركة ولوائحها الداخلية إجراءات التعامل مع شك .4

األنظمة املعمول  وتعويضهم حسب القوانين واللوائح    أصحاب املصالحتحرص الشركة على ضمان حقوق   .5

 .باململكة العربية السعوديةبها 

 حكام ختاميةأ: السابعةاملادة 

 دون اعتمادها من مجلس اإلدارة.   السياسةيتم اجراء أي تعديل أو اضافة أو الغاء على بنود هذه  ال .1

 من تاريخ اعتمادها من   السياسةيتم العمل بهذه  .2
 
 . إدارة شركة اسمنت اليمامةمجلس قبل اعتبارا

 عن ذلك امام املجلس.  .3
 
 يتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية تطبيق قواعد هذه السياسة ويكون مسؤوال


