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نظام ولوائح الحوكمة الداخلية
النسخة الخامسة - مايو 2019 م 

شركة تكوين المتطورة للصناعات 
شركة مساهمة سعودية

اإعداد : اإدارة عالقات امل�شتثمرين وال�شوؤون القانونية 

متت املوافقة على هذا النظام والتعديالت التي طراأت عليه مبوجب قرارجمل�س اإدارة �شركة 

تكوين املتطورة لل�شناعات بقرار رقم  2019/31/252م وتاريخ 12/ 3/ 2019

 واملرفوعة من كل من جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت

  ومت رفع هذا النظام للجمعية العامة العادية  املنعقدة بتاريخ 2019/05/02م.



تخت����س �شرك���ة تكوي���ن يف امت���الك وتطوير 

وتوظي���ف اأح���دث تكنولوجي���ا البوليم���ر م���ن 

اأج���ل اإنتاج عب���وات عالية اجل���ودة للمنتجات 

وكذلك الأقم�شة غري املن�شوجة التي ت�شتخدم 

لل�شل���ع ال�شتهالكي���ة �شريعة الت���داول وال�شلع 

ال�شتهالكية يف ال�شرق الأو�شط والعامل، وتركز 

ب�شكل اأ�شا�شي عل���ى اأن ت�شبح ال�شريك الذي 

تختاره كربى ال�ش���ركات العاملية للمن�شوجات 

املتط���ورة. كما اأن ال�شركة تعم���ل على حتقيق 

ر�شالته���ا من خالل فه���م احتياجات عمالئها 

وحتفيز الك���وادر التابعة لها لتلبية احتياجات 

ال�ش���وق والعمالء من خ���الل ا�شتخدام اأحدث 

التقنيات والتجهيزات لتطوير اأ�شاليب الإنتاج 

واجل���ودة. كم���ا ت�شع���ى ال�شرك���ة اإىل الرتكيز 

عل���ى ال�شراكة طويل���ة املدى م���ع عمالئها يف 

الأ�شواق العاملية واملحلية والتاأثري اإيجابًا على 

اأ�شح���اب امل�شال���ح املرتبطني به���ا وذلك من 

خ���الل العم���ل مبهني���ة واحرتافي���ة من خالل 

الت�شنيعي���ة  ملرافقه���ا  الأمث���ل  ال�شتخ���دام 

والإ�شراف املتوا�ش���ل على خطوط اإنتاجها يف 

اململكة العربية ال�شعودية وخارجها.

ت�شع���ى �شركة تكوين لأن حتت���ل موقعًا رياديًا يف جمال 

ال�شناع���ات التحويلية ملنتج���ات البوليمرات التغليفية 

امل�شتخدمة يف الب�شائ���ع ال�شتهالكية �شريعة الدوران 

ال�ش���رق  اأ�ش���واق  امل�شتهلك���ني يف  و�شناع���ة منتج���ات 

الأو�ش���ط والع���امل. كم���ا ت�شع���ى اإىل اأن ت�شب���ح رائدة 

ومتميزة يف حتقي���ق ا�شتثمارات رابحة وتنمية وتطوير 

ن�شاطاته���ا وتعزي���ز عالقته���ا مع �شركائه���ا وعمالئها 

وك�شب ر�شائهم وولئهم.

النزاهة واالحرتام
حتر�س ال�شركة على العمل بنزاهة و�شفافية والعمل على 

تعزيز العالقات القائمة على الثقة والحرتام املتبادل مع 

العمالء وال�شركاء.

اجلودة واالمتياز
رفع الكفاءة الإنتاجية لل�شركة وفق اأف�شل معايري اجلودة 

لتعزيز نتائجها املالية وعوائدها وتقدمي اأف�شل اخلدمات 

للعم���الء يف اململك���ة وخارجه���ا وتعزيز م�شت���وى ر�شاهم 

وولئهم لل�شركة.

الفريق املتضامن
ا�شتقط���اب املوظفني ذوي الكف���اءات العالية وتاأمني بيئة 

عم���ل �شليمة ومت�شامنة وتاأمني و�شائ���ل الراحة ملوظفيها 

وتدريبه���م ليقوموا باإمتام مهامه���م الوظيفية على النحو 

الأمث���ل وتنمية موارده���ا الب�شرية والرتكي���ز على تدريب 

موظفيه���ا لتحقيق مبادئ الإدارة ال�شليمة التي جتمع بني 

منو ال�شركة ورفاهية ال�شركاء.

الفعالية والكفاءة
ت�شخ���ري املوارد باأك���ر الو�شائ���ل فعالية وكف���اءة لتفادي 

الهدر وحتقيق اأف�شل النتائج.

املسؤولية االجتماعية

اّتب���اع كل القوان���ني والأح���كام وف���ق معاي���ري امل�شوؤولي���ة 

الجتماعية ودعم الن�شاطات الجتماعية.

املسؤولية جتاه البيئة
اللتزام مبعايري املحافظة على البيئة

 يف كل اأعمالها ون�شاطاتها.
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املقدمة واألحكام العامة
أوال«: املقدمة
1- احكام متهيدية:

إليه فيام بعد ب »نظام الحوكمة«( لرشكة تكوين املتطورة للصناعات ، رشكة  تم اعداد نظام الحوكمة هذا )ويشار 

العربية  اململكة  يف  الرشكات  حوكمة  الئحة  ملتطلبات  وفقاً  »الرشكة«(  ب  بعد  فيام  إليها  )ويشار  سعودية  مساهمة 

السعودية الصادرة من مجلس هيئة السوق املالية )»الهيئة«( مبوجب القرار رقم 8-16-2017 بتاريخ 1438/5/16هـ  

املوافق 2017/2/13 م بناء عىل نظام الرشكات الصادر باملرسوم املليك رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28 هـ املعدلة بقرار 

مجلس هيئة السوق املالية رقم 2018/45/3 وتاريخ 1439/08/07هـ املوافق 2018/04/23م.

2- الهدف من نظام احلوكمة:

إن مفهوم حوكمة الرشكات هو أحد املفاهيم اإلدارية الهامة لتنظم العمل الداخيل للرشكة و يقصد بها مجموعة األنظمة 

واللوائح واإلجراءات والعمليات التي يتم وضعها من أجل إدارة ورقابة الرشكة، والتي تنظم العالقات بني املساهمني يف 

الرشكة ومجلس اإلدارة واألشخاص التنفيذيني وذلك بهدف حامية حقوق أصحاب املصالح مبا فيهم املساهمني، حيث 

تعترب الحوكمة أحد الوسائل التي تستخدم من أجل تحسني فعالية اإلجراءات اإلدارية يف الرشكة والتي تشمل عىل سبيل 

املثال ال الحرص االفصاح عن املعلومات املتعلقة بالرشكة وفقاً لألنظمة واللوائح ذات العالقة. ويهدف هذا النظام إىل 

التأكيد عىل إلتزام رشكة تكوين املتطورة للصناعات بأسس وقواعد الحوكمة وآليات تنفيذها وتطبيقها داخل الرشكة. 

ويعترب أيضا من أهداف الحوكمة ما ييل:

بيان اختصاصات ومسؤوليات كال من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.   -

تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار يف الرشكة.   -

الشفافية والنزاهة والعدالة من خالل تعزيز اإلفصاح يف بيئة األعامل وتطوير آليات الرقابة يف الرشكة.   -

وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب املصالح ومراعاة حقوقهم، وتوفري أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت    -

تعارض املصالح.

تفعيل دور املساهمني من خالل ايجاد الوسائل التي تسهل عليهم مامرسة حقوقهم.   -

- زيادة الوعي مبفهوم السلوك املهني والحث عىل تبنيه وتطويره مبا يالئم طبيعة عمل الرشكة.

- زيادة كفاءة اإلرشاف عىل الرشكات وتوفري األدوات الالزمة لذلك. 

3- النفاذ وتاريخ بدء التطبيق:

يتم تطبيق نظام الحوكمة هذا اعتباراً من تاريخ اعتامده من الجمعية العامة للرشكة ويخضع للمراجعة بصورة دورية 

بعد اعتامده وتقديم التوصيات بتعديله أو تحديثه إىل مجلس اإلدارة من قبل الجهة املعنية بعملية املراجعة. وسيعرض 

الرشكات  تطبقها  التي  الحوكمة  أساليب  أفضل  مع  متاشياً  واقراره  للرشكة العتامده  العامة  الجمعية  النظام عىل  هذا 

املساهمة السعودية املدرجة يف السوق املالية )تداول(.

التعريفات:

املستخدمة يف  النظام وقامئة املصطلحات  لها يف  املوضحة  املعاين  الالئحة  الواردة يف هذه  بالكلامت والعبارات  يقصد 

لوائح هيئة السوق املالية. ولغرض تطبيق أحكام نظام الحوكمة لدى رشكة تكوين املتطورة للصناعات يقصد بالكلامت 

والعبارات الواردة أدناه املعاين املوضحة أمام كل منها ما مل يقيض سياق النص بغري ذلك:
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تكوين املتطورة للصناعات.الرشكة

تكوين املتطورة للصناعات.تكوين

اململكة العربية السعودية.اململكة

نظام الرشكات الصادر باملرسوم املليك رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28 هـ وتعديالتهنظام الرشكات

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املليك رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2 هـ وتعديالتهنظام السوق املالية 

قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.قواعد التسجيل واالدراج 

هيئة السوق املالية.الهيئة

السوق املالية السعودية.السوق

مجلس إدارة الرشكة املتعارف عليه مبوجب األنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية املجلس/ مجلس اإلدارة

حوكمة الرشكات

قواعد لقيادة الرشكة وتوجيهها تشتمل عل آليات لتنظيم العالقات املختلفة بني مجلس اإلدارة 
واملديرين التنفيذيني واملساهمني وأصحاب املصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية 

اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية عليها بغرض حامية حقوق املساهمني وأصحاب 
املصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية يف السوق املالية وبيئة األعامل.

جمعية املساهمني
جمعية تشكَّل من مساهمي الرشكة مبوجب أحكام نظام الرشكات ونظام الرشكة األساس واللوائح 

التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق املالية.

الجهاز االداري
مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االسرتاتيجية للشخص، ويُعّد مجلس إدارة الرشكة الجهاز اإلداري 

لها.

العضو غري التنفيذي
عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الرشكة وال يشارك يف األعامل اليومية، وال يتقاىض راتبا 

شهريا أو سنوياً منها.

العضو التنفيذي
عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغاً يف اإلدارة التنفيذية للرشكة ويشارك يف األعامل اليومية لها 

ويتقاىض راتباً شهرياً مقابل ذلك.

العضو املستقل
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي يتمتع باالستقالل التام يف مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض 

االستقالل.
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عوارض االستقالل

1(  أن يكون مالكاً ملا نسبته خمسة يف املائة أو أكرث من أسهم الرشكة أو من أسهم رشكة أخرى من 
مجموعتها أو له صلة قرابة مع من ميلك هذه النسبة.

أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته خمسة يف املائة أو أكرث من أسهم الرشكة   )2

أو من أسهم رشكة أخرى من مجموعتها. 

  3(  أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة يف الرشكة أو يف رشكة أخرى من مجموعتها. 

4(  أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيني يف الرشكة أو يف رشكة أخرى من مجموعتها. 

أن يكون عضو مجلس إدارة يف رشكة أخرى من مجموعة الرشكة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.   )5

متعامل معها  أي طرف  أو  الرشكة  لدى  املاضيني  العامني  يعمل موظفاً خالل  كان  أو  يعمل  أن   )6

أو رشكة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار املورّدين، أو أن يكون مالكاً لحصص 

سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامني املاضيني. 

أن تكون له مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب الرشكة.   )7

أن يتقاض مبالغ مالية من الرشكة عالوة عل مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان تزيد   )8

عن ) 200,000( ريال أو عن 50 % من مكافأت يف العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية 

مجلس اإلدارة أو أي من لجان أيهام أقل. 

أن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الرشكة، أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاول الرشكة.   )9

أن يكون قد أمىض ما يزيد عىل تسع سنوات متصلة أو منفصلة يف عضوية مجلس إدارة الرشكة.   )10

ال تُعّد من قبيل املصلحة النافية الستقاللية عضو مجلس اإلدارة التي يجب لها الحصول عىل ترخيص   )11

من الجمعية العامة العادية، األعامل والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية احتياجات 

تتّبعها الرشكة مع عموم  التي  إذا متت هذه األعامل والعقود بنفس األوضاع والرشوط  الشخصية 

املتعاقدين واملتعاملني وكانت ضمن نشاط الرشكة املعتاد، ما مل تَر لجنة الرتشيحات خالف ذلك.

أحد أعضاء املجلس غري التنفيذيني الذي ينتخبه املجلس لرتأس اجتامعاته وتنظيم أعامله.رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
املسئول األعىل يف اإلدارة التنفيذية العليا يف الرشكة، املسئول عن اإلدارة اليومية لها، بغّض النظر 

عن املسمى الوظيفي.

االطراف ذوو عالقة

كبار املساهمني يف الرشكة.  )1

أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أي من رشكاتها التابعة وأقاربهم.   )2

3(  كبار التنفيذيني يف الرشكة أو أي من رشكاتها التابعة وأقاربهم.

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى كبار املساهمني يف الرشكة.  )4 

املنشآت – من غري الرشكات – اململوكة لعضو مجلس  اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني أو أقاربهم.  )5

الرشكات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني أو أقاربهم رشيكاً فيها.  )6

الرشكات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني أو أقاربهم عضواً يف مجلس   )7

إدارتها أو من كبار التنفيذيني فيها.

رشكات املساهمة التي ميلك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني أو أقاربهم ما   )8

نسبته )5%( أو أكرث.

إدارتها مجلس  وأعضاء  الرشكة  قرارات  يف  تأثري  وتوجيهاته  لنصائحه  يكون  شخص  أي   )9 

وكبار تنفيذييها.

10(  الرشكات القابضة أو التابعة للرشكة.
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األب واألم والزوج والزوجة واألوالد.األقرباء من الدرجة األوىل

األقارب / صلة القرابة

اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا.  )1

األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا.  )2

اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم.  )3

األزواج والزوجات.  )4

كل من ميلك ما نسبته 5% أو أكرث من أسهم الرشكة أو من حقوق التصويت فيها.كبار املساهمني

اإلدارة العليا )التنفيذية(
األشخاص املنوط بهم إدارة عمليات الرشكة اليومية، واقرتاح القرارات االسرتاتيجية وتنفيذها، كالرئيس 

التنفيذي ونوابه واملدير املايل.

تشمل عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.املناصب القيادية

كل من له مصلحة مع الرشكة، كالعاملني، والدائنيني، والعمالء،واملورّدين، واملجتمع.أصحاب املصالح

التصويت الرتاكمي

أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة مينح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي ميلكها ؛ 

بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بني من يختارهم من املرشحني دون وجود أي تكرار 

لهذه األصوات. ويزيد هذا األسلوب من فرص حصول مساهمي األقلية عىل متثيل لهم يف مجلس اإلدارة 

عن طريق األصوات الرتاكمية ملرشح واحد.

هم املساهمون الذين ميثلون فئة غري مسيطرة عىل الرشكة بحيث ال يستطيعون التأثري عليها أو عىل قراراتها.مساهمو األقلية

حصة السيطرة 

القدرة عل التأثري يف أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مبارش أو غريمبارش، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب 

أو تابع، من خالل: 1-امتالك نسبة 33 % أو أكرث من حقوق التصويت يف رشكة. 2-حق تعيني 33 % أو أكرث 

من أعضاء الجهاز اإلداري

املكافآت

املبالغ والبدالت واألرباح وما يف حكمها، واملكافآت الدورية أو السيوية املرتبطة باألداء، والخطط 

التحفيزية قصرية أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات واملصاريف الفعلية املعقولة 

التي تتحملها الرشكة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.

لجنة اإلبالغ عن املخالفات 

و االحتيال

لجنة مشكلة من كل من مدير عالقات املستثمرين والشؤون القانونية ،ومدير إدارة املخاطر، ومدير 

التدقيق الداخيل. تختار اللجنة من بينها رئيساً وأمني الرس.
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ثانيًا:  أحكام متهيدية
1(  هيكل ومبادئ الحوكمة لرشكة تكوين املتطورة للصناعات:

ترى الرشكة أن وجود مجلس إدارة متخصص ومؤهل إلدارة شؤونها هو أساس وجود نظام جيد لحوكمة الرشكة، كام وأن 

مجلس اإلدارة من خالل إرشافه وإرشاداته ورقابته لإلدارة التنفيذية للرشكة له بالغ األثر يف حامية مصالح املساهمني. 

كام ويؤدي الجهاز اإلداري للرشكة دوراً هاماً يف تطبيق أحكام نظام الحوكمة هذا، لذا فإن التعاون املشرتك الفعال بني 

جميع الدوائر يف الرشكة والفصل الواضح يف الصالحيات يعد من أهم عنارص نجاح نظام الحوكمة.

املحاسبني الخارجيني

لجنة املراجعة

جمعية املساهمني

مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية )العليا(

اللجنة التنفيذية

لجنة الرتشيحات واملكافآت

املراجعة الداخلية

املطابقة وااللتزام

هذا ويعتمد هيكل حوكمة رشكة تكوين املتطورة للصناعات عىل املبادئ التالية:

املسائلة: يتيح نظام الحوكمة لجميع املساهمني مسائلة الرشكة وتقديم اإلرشادات ملجلس إدارة الرشكة عن كيفية   -
وضع اسرتاتيجية الرشكة ومراقبة اإلدارة.

العدالة: تتعهد الرشكة بحامية مصالح املساهمني وتؤكد عىل املساواة بينهم مبا فيهم مساهمو األقلية.  -

الشفافية: تؤكد الرشكة عىل التزامها بأوقات ودقة اإلفصاح عن جميع املعلومات املتعلقة بأدائها  ومبركزها املايل   -
وهيكل ملكيتها باإلضافة إىل املعلومات األخرى التي تفرضها األنظمة واللوائح ذات العالقة، مبا يف ذلك التطورات 
الجوهرية التي تطرأ عىل أعامل الرشكة وذلك من خالل قنوات إفصاح محددة متكن األطراف ذات العالقة من 
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املساهمني والجمهور والجهات الرقابية من اإلطالع عليها بسهولة. 

املسؤولية: تدرك الرشكة أن حقوق جميع اصحاب املصالح املرتبطة بالرشكة قد تضمنها نظام الحوكمة هذا.  -

2( - االحتفاظ بالوثائق: 

يجب عىل الرشكة أن تحتفظ بجميع املحارض واملستندات والتقارير والوثائق األخرى املطلوب االحتفاظ بها مبوجب هذه 
الالئحة يف مقر الرشكة ملدة ال تقل عن عرش سنوات، وأن يشمل ذلك تقارير مجلس اإلدارة وتقارير لجنة املراجعة. كام 
ويجب عىل الرشكة يف حال وجود دعوى قضائية )مبا يف ذلك أي دعوى قامئة أو مهدد بإقامتها( أو مطالبة أو أي إجراءات 
تحقيق قامئة تتعلق بتلك املحارض أو املستندات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ بها لحني انتهاء تلك الدعوى القضائية 

أو املطالبات أو انتهاء إجراءات التحقيق القامئة.

ثالثا«: حقوق املساهمني
1( الحقوق العامة للمساهمني:

يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل عىل حامية حقوق املساهمني مبا يضمن العدالة واملساواة بينهم، كام يلتزم مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية للرشكة بعدم التمييز بني املساهمني املالكني لنفس فئة األسهم، وبعدم حجب أي حق عنهم. وانسجاماً 
يتمتع  الهيئة،  مجلس  عن  الصادرة  الرشكات  حوكمة  والئحة  الرشكات  ونظام  للرشكة  األسايس  النظام  تضمنه  ما  مع 

مساهمي رشكة تكوين املتطورة للصناعات بجميع الحقوق املتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحقوق التالية:

الحق يف الحصول عىل نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم .   -

-  الحق يف الحصول عىل نصيب من موجودات الرشكة عند التصفية. 

الحق  يف حضور جمعيات املساهمني العامة أو الخاصة  واالشرتاك يف مداوالتها والتصويت عىل قراراتها.   -

الحق يف الترصف يف األسهم.   -

الحق يف مراقبة أعامل مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية عىل أعضاء املجلس و ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة      -
وانتخابهم.

الحق يف االستفسار وطلب معلومات مبا ال يرض مبصالح الرشكة وال يتعارض مع  نظام الرشكات ونظام السوق املالية    -
التنفيذية وطلب االطالع عىل نسخة من عقد تأسيس الرشكة ونظامها األسايس ما مل تنرشهام الرشكة يف  ولوائحه 

موقعها اإللكرتوين.

أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما مل ينص نظام الرشكة األسايس عىل غري ذلك.   -

تقييد االسهم يف سجل املساهمني لدى الرشكة.   -

واضحة  بطريقة  املضلله  وغري  والكافية  الصحيحة  املعلومات  كافة  بتوفري  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  يلتزم    -
ومفصله والتى من شأنها أن متكن املساهم من مامرسة حقوقة عىل أكمل وجه ، وأن تتوفر كافة املعلومات دون 

متييز لعموم املساهمني من ذات الفئة.

2(سياسة توزيع األرباح وحقوق املساهمني يف الحصول عليها:

يتم توزيع األرباح عىل املساهمني يف حال إقراراها وفقاً لسياسة توزيع األرباح الواردة يف النظام األسايس للرشكة والالئحة 
الخاصة بسياسة توزيع األرباح املعتمدة يف الرشكة والتي تم إعدادها بحيث توضح اإلجراءات املتعلقة بتحديد قيمة 

التوزيعات لألسهم مبا يحقق مصالح املساهمني والرشكة، وتتمثل أهداف سياسة توزيع األرباح مبا ييل:

إنشاء آلية واضحة ميكن فهمها والتنبؤ بها لتحديد قيمة التوزيع.    -

التأكد من أن إجراءات  سداد األرباح املوزعة تتميز بالسهولة والفعالية.   -
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التأكد من أن سداد األرباح املوزعة املعلن عنه يتم بقيمته الكاملة ووفقاً ملواعيد السداد.   -

إن سياسة توزيع األرباح تعد جزء من نظام الحوكمة املتبع يف الرشكة يحق للمساهمني االطالع عليه ويتم اإلشارة له 
يف تقرير مجلس اإلدارة السنوي. ومع مراعاة الصالحيات املمنوحة ملجلس اإلدارة بإمكانية توزيع أرباح مرحلية خالل 
السنة املالية وفقاً للضوابط املنصوص عليها يف املادة السادسة من الئحة سياسية توزيع األرباح، تقر الجمعية العامة 
العادية للرشكة بعد توصية مجلس االدارة األرباح السنوية املقرتح توزيعها وتاريخ التوزيع، بحيث تكون أحقية األرباح 
)سواء األرباح النقدية أو أسهم املنحة( ملاليك األسهم املسجلني بسجالت مركز ايداع األوراق املالية يف نهاية يوم التداول 

املنعقدة به الجمعية العامة.

3( تعامالت األطراف ذات العالقة:

اذا تحقق للرشكة بأن هناك مصلحة مبارشة او غري مبارشة لتعاملها مع أحد األطراف ذات العالقة مبا يف ذلك أعضاء 
مجلس اإلدارة أو املسؤولني التنفيذيني يف الرشكة، فعندها سيتم تطبيق اإلجراءات التي تضمنتها الئحة سياسة تعارض 
املصالح التي تعترب جزء من هذا النظام وذلك لضامن التأكد من أن مثل هذا التعامل مبني عىل أسس تجارية ال يتخللها 
وجود أي مصالح شخصية، ومبا يتفق مع األحكام ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام الرشكات والئحة حوكمة الرشكات 

الصادرة عن هيئة السوق املالية.

4( حقوق املساهمني يف رفع دعوى املسؤولية:

تضمن الرشكة الحق لكل مساهم يف رفع دعوى املسؤولية عىل أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف 
نظام الرشكات إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر من أعضاء املجلس إلحاق رضر باملساهمني. وال يجوز للمساهم رفع 
الدعوى إال إذا كان الحق يف رفعها الزال قامئاً مبوجب التعلميات ويجب عىل املساهم أن يخطر الرشكة بعزمه عىل رفع 

الدعوى. مع قرص حقه عىل املطالبة بالتعويض عن الرضر الخاص الذي لحق به.

رابعًا: اإلفصاح والشفافية
1( سياسات ومامرسات االفصاح:

سوف تقوم الرشكة باإلفصاح عن جميع املعلومات التي تتطلبها األنظمة واللوائح ذات العالقة وتشمل تلك املعلومات 
الوضع املايل للرشكة وأدائها وهيكل امللكية وهيكل الحوكمة الخاص بها. وقد قام مجلس اإلدارة بإعداد واعتامد الئحة 
اإلفصاح والشفافية للمعلومات التي تعترب جزء من هذا النظام، وهو يلتزم بالتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بتطبيق 
التطورات  عن  باإلفصاح  وااللتزام  التقيد  منها  والتي  السياسة  بهذه  الخاصة  اإلرشافية  واألنظمة  واإلجراءات  السياسة 
تغريات  أي  حدوث  فور  -املساهمني(  املالية  السوق  )هيئة  العالقة  ذات  الجهات  بإبالغ  الرشكة  تقوم  بحيث  املهمة، 

جوهرية يف الرشكة.

وسوف تقوم الرشكة بنرش تقرير مجلس اإلدارة السنوي بأكمله والذي يحتوي عىل جزء خاص بحوكمة الرشكة وإعداد 
تقارير أخرى مثل النرشات والتقارير ربع السنوية والتطورات الجوهرية واإلفصاح عن مامرسات حوكمة الرشكة وجدول 
األحداث الخاص بها واملعلومات الهامة عىل موقعها االلكرتوين وعىل موقع السوق املالية )تداول( وفقاً للمواعيد التي 

تحددها األنظمة واللوائح ذات العالقة.

2( القوائم املالية:

إن الرشكة تحتفظ الرشكة بالسجالت املحاسبية وتعد قوامئها املالية األولية والسنوية وفقا للمعايري املحاسبية املعتمدة يف 
اململكة، وتقوم باإلفصاح عنها يف تقرير مجلس اإلدارة السنوي وعىل موقع الرشكة اإللكرتوين وعىل موقع السوق املالية 
)تداول( خالل املواعيد التي تحددها األنظمة واللوائح ذات العالقة وقواعد اإلدراج، بحيث يتم اعتبار كل من تقرير 

مجلس اإلدارة السنوي وتقرير املحاسب القانوين وتقرير لجنة املراجعة مكمال لتلك املعلومات املالية.
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3( تقرير مجلس اإلدارة:

إن مجلس إدارة الرشكة - من ضمن اإلفصاحات التي يقوم بها - االلتزام بإعداد تقرير سنوي بحيث يتضمن البنود التي نصت عليها الئحة حوكمة الرشكات 

ونظام الرشكات والتي من بينها البنود التالية:

ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الرشكة واألحكام التي مل تطبق وأسباب ذلك.  -

-  أسامء الرشكات املساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس إداراتها.

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه )عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غري تنفيذي، عضو مجلس    -
إدارة مستقل(.

وصف مخترص الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسة ومهامتها مثل لجنة املراجعة ولجنة الرتشيحات واملكافآت،    -
مع ذكر أسامء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتامعاتها .

-  تفصيل عن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل من اآليت كل عىل حده:

أ(  أعضاء مجلس اإلدارة. 

ب(  خمسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعىل املكافآت والتعويضات من الرشكة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل إن مل يكونا من ضمنهم.

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إرشافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. ج(  

نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة يف الرشكة. د( 

4( الرقابة ولجنة املراجعة:

تشكل لجنة املراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية وتتألف لجنة املراجعة يف رشكة تكوين من ثالثة أعضاء مختصني 
يف الشؤون املالية واملحاسبية. وترتكز مهام ومسؤوليات اللجنة عىل أربعة محاور رئيسية هي اإلرشاف عىل إعداد القوائم 
والتقارير املالية، واملراجعة الداخلية، واملراجعة الخارجية، واملطابقة واإللتزام. وقد تم تحديد الصالحيات ومسؤوليات 

وإجراءات العمل واإلجراءات الخاصة باللجنة يف الئحة خاصة بها والتي تعترب جزء من هذا النظام. 

5( املراجعة الخارجية:

يقوم املحاسب القانوين )املراجع الخارجي( املستقل مبراجعة القوائم املالية للرشكة، ويتم تعيني املحاسب القانوين عن 
طريق الجمعية العامة للرشكة بناء عىل توصية مجلس اإلدارة باإلستناد إىل ترشيح لجنة املراجعة. وال يجوز أن يتجاوز 
مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز ملن استنفد هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد ميض سنتني من تاريخ 

انتهائها ما مل تنص التعليامت عىل غري ذلك.

6( ملكيات مؤثرة من األسهم أو أدوات الدين:

يعترب من مسؤوليات املساهم يف الرشكة ويقع عىل عاتقه وحده إشعار الهيئة ورشكة تكوين يف نهاية يوم التداول عندما 
يصبح مالكا أو له مصلحة يف ما نسبته 5% أو أكرث من أي فئة من فئات أسهم رشكة تكوين ذات األحقية يف التصويت أو 

أدوات الدين القابلة للتحويل أو عند حدوث تغري يف نسبة امللكية بنسبة )%1(.

يجب عىل عضو مجلس االدارة وكبار التنفيذيني إبالغ الرشكة عندما يصبح عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني 
للرشكة  مالكاً أو له مصلحة يف أي حقوق أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل أو عند حدوث زيادة أو نقص يف ملكية 
أو مصلحة أي من أعضاء مجلس اإلدارة يف الرشكة، أو أحد كبار التنفيذيني  بنسبة 50% أو أكرث من األسهم أو أدوات 
الدين القابلة للتحويل التى ميتلكها ىف الرشكة أو بنسبة 1% أو أكرث من أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة 
بالرشكة أيهام أقل. وذلك بعد إستبعاد الحاالت التى نصت عليها املادة الخامسة واألربعون من الئحة التسجيل واإلدراج.



17نظم ولوائح الحوكمة الداخلية

ط التوكيل
ضواب

صالحيات الجمعية 
العامة

الئحة اجلمعية العامة 
للمساهمني

مة
عا

ة ال
عي

جم
 لل

وة
دع

ال

مين
اه

س
لم

ل

ية 
مع

لج
ة ا

دار
إ

رار
الق

ج 
تائ

ون
ضور الجمعية 

سجل ح

ساهمين
العامة للم جدول أعمال الجمعية 

العامة للمساهمين



18

نظم ولوائح الحوكمة الداخلية 18



19نظم ولوائح الحوكمة الداخلية

أوال«: مقدمة عامة
توضح الئحة الجمعية العامة للمساهمني جميع اإلجراءات املتعلقة بإعداد وإدارة واتخاذ القرارات الخاصة بالجمعية   )1

العامة للمساهمني.

يتم العمل بهذه الالئحة بعد اعتامدها من قبل الجمعية العامة للرشكة، وسوف تطبق عىل جميع الجمعيات العامة   )2
للمساهمني التي تيل الجمعية التي اعتمدت بها.

تنظم هذه الالئحة إجراءات دعوة واعداد وانعقاد الجمعيات العامة للمساهمني، واإلجراءات واملوضوعات األخرى   )3
املتعلقة بها.

تعترب الجمعية العامة للمساهمني هي أعىل جهة مرجعية لحوكمة الرشكة.  )4

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمني يف الرشكة مرة واحدة عىل األقل سنوياً خالل الستة أشهر التالية النتهاء   )5
السنة املالية من كل عام. 

للمساهمني كام هو  العامة  الجمعية  اجتامعات  والتصويت يف  الفعالة  للمشاركة  الفرصة  للمساهمني  الرشكة  تتيح   )6
منصوص عليه يف النظام األسايس للرشكة ولوائحها الداخلية واإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضامن مامرسة جميع 

املساهمني لحقوقهم النظامية. 

العامة، ومن ذلك اختيار املكان  سوف تضمن الرشكة تيسري مشاركة أكرب عدد من املساهمني يف اجتامع الجمعية   )7
والوقت املالمئني. وسوف توفر الرشكة جميع املعلومات التي متكن املساهمني من مامرسة حقوقهم عىل أكمل وجه، 
بحيث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة، وتّقدم وتحّدث بطريقة منتظمة ويف املواعيد املحددة دون أي متييز بني 

املساهمني.

سوف تقوم الرشكة بإتاحة املجال للمساهمني ملناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعامل الجمعية العامة وتوجيه   )8
األسئلة إىل أعضاء مجلس اإلدارة واملحاسب القانوين بحيث يقوم أعضاء مجلس اإلدارة أو املحاسب القانوين باإلجابة 

عىل أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الرشكة للرضر.

سوف تقوم الرشكة بتوفري املعلومات الكافية التي متكن املساهمني من اتخاذ قراراتهم للموضوعات املعروضة عىل   )9
الجمعية العامة.

إن رشكة تكوين تعترب التصويت حقا أسايس لكل مساهم ال ميكن إلغاؤه بأي طريقة كانت وسوف تتجنب الرشكة   )10
التصويت وستسعى الرشكة اىل تسهيل  أو استخدام حق  الجمعيات  إعاقة حضور  وضع أي إجراءات قد تؤدي إىل 

مامرسة املساهم لحقوقه وتيسريها.

من املمكن أن تقوم الرشكة بتوجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة ملساهميها عن طريق وسائل التقنية   )11
الحديثة حال اعتامد االلية الخاصة بها.

ثانيا«: صالحيات اجلمعية العامة:
تشمل املوضوعات التي تندرج ضمن صالحيات الجمعية العامة للمساهمني )العادية أو غري العادية( ما هو منصوص عليه 
العامة للرشكة  الجمعية  التي تندرج ضمن صالحيات  أو االختصاصات  الصالحيات  الهيئة، وال يجوز تفويض  يف تعليامت 
إىل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية للرشكة إال يف الحدود التي يجيزها نظام الرشكات والئحة حوكمة الرشكات الصادرة 

الئحة اجلمعية العامة للمساهمني لدى شركة 
تكوين املتطورة للصناعات
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عن هيئة السوق املالية والنظام األسايس للرشكة. وفيام عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غري العادية، تختص 
الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بشؤون الرشكة، ويجوز للجمعية العامة غري العادية أن تصدر قرارات داخلة 
يف اختصاصات الجمعية العامة العادية، عىل أن تصدر تلك القرارات وفقاً لرشوط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية 

املحددة باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتامع  تشمل صالحيات الجمعية العامة للمساهمني عىل ما ييل:

1( بالنسبة للجمعية العامة العادية:

فيام عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غري العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بشؤون 
الرشكة ومنها 

تعيني أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.  -

الرتخيص املسبق يف أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب    -
الرشكة، وذلك وفق أحكام نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية.

الرتخيص املسبق باشرتاك عضو مجلس اإلدارة يف أي عمل من شأنه منافسة الرشكة، أو أن ينافس الرشكة يف أحد فروع    -
النشاط الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية.

ونظام  العالقة  ذات  األخرى  واألنظمة  التنفيذية  ولوائحه  الرشكات  نظام  بأحكام  اإلدارة  أعضاء مجلس  التزام  مراقبة    -
الرشكة األساس ، وفحص أي رضر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم تدبري أمور الرشكة، وتحديد املسؤولية 

املرتتبة عىل ذلك، واتخاذ ما تراه مناسباً يف هذا الشأن وفقاً لنظام الرشكات ولوائحه التنفيذية.

-  تشكيل لجنة املراجعة وفقاً ألحكام نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية.

-  اعتامد تقرير مجلس اإلدارة السنوي والتصويت عىل القوائم املالية السنوية، والتصويت عىل تقرير مراجع الحسابات،  
واعتامد توزيع األرباح متضمناً اإلعالن وطرق سداد تلك التوزيعات وذلك وفقاً للنتائج املالية السنوية.

البت يف اقرتاحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.   -

-  تعيني مراجعي حسابات الرشكة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغيريهم، واملوافقة عىل تقاريرهم.

النظر يف املخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الرشكة يف أدائهم ملهامهم، ويف أي صعوبات – يُخطرها بها    -
مراجعو حسابات الرشكة – تتعلق بتمكني مجلس اإلدارة أوإدارة الرشكة لهم من االطالع عىل الدفاتر والسجالت وغريها 

من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسباً يف هذا الشأن.

-  وقف تجييب عىل احتياطي الرشكة النظامي متى ما بلغ ) 30 %( من رأس مال الرشكة املدفوع،وتقرير توزيع ما جاوز 
ميل هذه النسبة عىل مساهمي الرشكة يف السنوات املالية التي التحقق الرشكة فيها أرباحاً صافية.

-  استخدام االحتياطي االتفاقي للرشكة يف حال عدم تخصيصه لغرض معني، عىل أن يكون استخدام هذا االحتياطي بناًء 
عىل اقرتاح من مجلس اإلدارة ويف األوجه التي تعود بالنفع عىل الرشكة أو املساهمني.

تكوين احتياطيات أخرى للرشكة، بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي، وكيفية الترصف فيها.   -

اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للرشكة إلنشاء مؤسسات اجتامعية لعاميل الرشكة أوملعاونة ما يكون قامئاً من هذه   -
املؤسسات، »وفقاً ملا ورد يف املادة التاسعة والعرشين بعد املائةمن نظام الرشكات«.

- املوافقة عىل بيع أكرث من )50 %( من أصول الرشكة، سواء يف صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثني عرش شهراً من 
تاريخ أول صفقة بيع، ويف حال تضمن بيع تلك األصول مايدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة غري العادية، فيجب 

الحصول عىل موافقة الجمعية العامة غري العادية عىل ذلك.

2( بالنسبة للجمعية العامة غري العادية:
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تعديل نظام الرشكة األساس باستثناء التعديالت التي تُعّد مبوجب أحكام نظام الرشكات باطلة.  -

زيادة وتخفيض رأس مال الرشكة ويف حال زيادته عىل حاجة الرشكة أو إذا ُمنيت بخسائر مالية، وفق األوضاع املقررة يف   -
نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية.

ص لغرض معني،والترصف فيه. تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للرشكة ينص عليه نظامها األسايس ويخصَّ  -

تقرير استمرار الرشكة أو حلها قبل األجل املعني يف نظامها األساس .  -

املوافقة عىل عملية رشاء أسهم الرشكة.  -

إصدار أسهم ممتازة أو إقرار رشائها أو تحويل أسهم عادية إىل أسهم ممتازة أو تحويل األسهم املمتازة إىل عادية، وذلك   -
الخاصة  لنظام الرشكات  تنفيذاً  الصادرة  التنظيمية  للضوابط واإلجراءات  بناًء عىل نص يف نظام الرشكة األساس ووفقاً 

برشكات املساهمة املدرجة.

إصدار أدوات دين أو صكوك متويلية قابلة للتحويل إىل أسهم، وبيان الحد األقىص لعدد األسهم التي يجوز إصدارها   -
مقابل تلك األدوات أو الصكوك.

تخصيص األسهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو جزء منها للعاملني يف الرشكة والرشكات التابعة أو بعضها، أو أي من   -
ذلك.

لغري  األولوية  إعطاء  أو  نقدية  مقابل حصص  املال  رأس  بزيادة  االكتتاب  يف  للمساهمني  األولوية  بحق  العمل  وقف   -
املساهمني يف الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الرشكة، إذا نُص عىل ذلك يف نظام الرشكة األساس.

ثالثا: الدعوة للجمعية العامة للمساهمني
يتم الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة عىل األقل يف السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية 
للرشكة، وتنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمني وذلك بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقاً لألوضاع املنصوص عليها يف 
نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية ونظام الرشكة األسايس. ويعترب من واجب املجلس الدعوة إىل الجمعية العامة العادية إىل 
اإلجتامع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمني متثل ملكيتهم ما نسبته  5% عىل األقل 
من رأس مال الرشكة. كام ويحق لعدد من املساهمني ميثلون ما نسبته )2%( من رأس مال الرشكة عىل األقل تقديم طلب إىل 
الجهة املختصة لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت املنصوص عليها يف الفقرة )2( من املادة 
)90( من نظام الرشكات، بحيث يتم توجيه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقديم طلب مراجع الحسابات، عىل 
أن تتضمن الدعوة جدوالً بأعامل الجمعية والبنود املطلوب أن يوافق عليها املساهمون. وسوف تقوم الرشكة باإلعالن عن 
موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعاملها قبل املوعد بواحد وعرشون يوماً عىل األقل وبعد الحصول عىل موافقة 
هيئة السوق املالية، وسيتم نرش الدعوة عىل موقع تداول وعىل املوقع اإللكرتوين للرشكة ويف  إحدى الصحف اليومية التي 
توزع يف املنطقة التي فيها املركز الرئييس للرشكة، وباإلضافة إىل ذلك، يجوز للرشكة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة 
والخاصة ملساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة.وترسل صورة من جدول األعامل اىل الهيئة. مع مالحظة بأن الرشكة 
ستقوم بتعديل جدول أعامل الجمعية العامة عند الحاجة اىل القيام بذلك خالل الفرتة ما بني نرش اإلعالن عن موعد عقد 

الجمعية وتاريخ انعقاد الجمعية العامة، وستعلن الرشكة عن ذلك وفقاً لألوضاع املقررة.

رابعًا: سجل حضور اجلمعية العامة للمساهمني
1( يحررعند انعقاد الجمعية كشف/ سجل املساهمني يحتوي عىل املعلومات التالية:

-  اسم املساهم بالكامل.

-  نوع ورقم وتاريخ ومكان إصدار الهوية الشخصية للمساهم.

عنوان املساهم الذي ميكن إرسال املراسالت عليه.   -
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عدد ونوع األسهم التي ميتلكها.   -

2( ستقوم الرشكة بالتحقق من تسجيل بيانات املساهمني الراغبني يف الحضور يف مركز الرشكة الرئييس قبل الوقت املحدد 
النعقاد الجمعية، مامل ينص نظام الرشكة األساس عىل وسيلة أخرى وعىل كل مساهم تقديم الوكاالت املعتمدة للرشكة وفق 

املواعيد واإلجراءات املحددة من قبل هيئة السوق املالية واملواعيد املنصوص عليها قبل بدء انعقاد الجمعية العامة. 

3( تكون عملية تسجيل حضور املساهمني املدعوين للتصويت عىل قرارات الجمعية بعد التحقق من بيانات إثبات الهوية 
التي يقدمها املساهم مع البيانات املسجلة يف سجل املساهمني، ويعترب من حق كل مساهم مسجل يف سجل املساهمني 
نيابة عن غريه من  أو  األصالة  العادية بطريق  أو غري  العادية  للمساهمني  العامة  الجمعيات  أيا كان عدد أسهمه حضور 

املساهمني برشط أن ال يكون من أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو من موظفي الرشكة.

4( يتم تسجيل املساهمني املدعوين لحضور الجمعية العامة أو من ينوب عنهم يف نفس يوم انعقاد الجمعية، وتبدأ عملية 
املدعوين  املساهمني  حضور  تسجيل  عملية  ومتتد  األقل،  عىل   )2( بساعتني  الجمعية  انعقاد  موعد  بداية  قبل  التسجيل 

للمناقشة والتصويت عىل جدول أعامل الجمعية إىل بداية الوقت املحدد النعقادها.

خامسا: جدول أعمال اجلمعية العامة للمساهمني 
1( يشمل جدول أعامل الجمعية العامة للمساهمني ما ييل:

-  االسم الكامل وعنوان الرشكة الرئييس.

-  تاريخ ووقت ومكان انعقاد الجمعية.

الوقت واملكان الذي تم تحديده لقيام املساهمني بعملية التسجيل للحضور.   -

جدول األعامل.   -

الذي  والعنوان  األعامل،  املدرجة يف جدول  باملوضوعات  الخاصة  املعلومات واملستندات  الالزمة ملراجعة  االجراءات    -
ميكن من خالله طلب هذه املعلومات واملستندات.

إن مجلس اإلدارة يأخذ يف االعتبار عند إعداد جدول أعامل اجتامع الجمعية العامة املوضوعات التي يرغب املساهمون    )2
يف إدراجها عىل جدول أعامل االجتامع، ويجيز النظام الداخيل للرشكة للمساهمني الذين ميلكون خمسة باملائة أو أكرث 

من أسهم الرشكة إضافة موضوع أو أكرث إىل جدول أعامل الجمعية العامة عند إعداده. 

3(  سيعمل مجلس اإلدارة عىل إفراد كل موضوع من املوضوعات املدرجة عىل جدول أعامل الجمعية العامة يف بند 
مستقل، وعدم الجمع بني املوضوعات املختلفة جوهرياً تحت بند واحد، وعدم وضع األعامل والعقود التي يكون 
ألعضاء املجلس مصلحة مبارشة أو غري مبارشة فيها ضمن بند واحد لغرض الحصول عىل تصويت املساهمني عىل البند 

ككل.

4(  يتم تعديل جدول األعامل وتغيريه بعد اعتامده من مجلس اإلدارة.

5(  للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إىل جدول أعامل الجمعية العامة.

6(  تقوم الرشكة بتسهيل حصول املساهمني عىل املعلومات املتعلقة ببنود جدول أعامل الجمعية العامة، وبخاصة تقرير 
مدروس  قرار  اتخاذ  من  لتمكينهم  وذلك  املراجعة  لجنة  وتقرير  املالية  والقوائم  الحسابات  ومراجع  اإلدارة  مجلس 
بشأنها وذلك من خالل املوقع اإللكرتوين للرشكة وموقع تداول عند نرش الدعوة النعقاد الجمعية العامة. وستقوم 
املعلومات  للمساهم طلب  العامة، وميكن  الجمعية  أعامل  تعديل جدول  املعلومات يف حال  تلك  بتحديث  الرشكة 

الخاصة بانعقاد الجمعية من إدارة الرشكة.
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سادسا«: نصاب اجتماع اجلمعية العامة العادية
ال يكون اجتامع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حرضه مساهمون ميثلون ربع رأس املال عىل األقل، فإن مل يتوفّر 
هذا النصاب يف االجتامع األول يتم الدعوة إىل اجتامع ثاٍن يعقد خالل الثالثني يوماً التالية لالجتامع السابق وتعلن الدعوة 

بالطريقة املنصوص عليها يف املادة )30( من النظام األسايس للرشكة. 

وتسمح األنظمة الداخلية للرشكة بعقد االجتامع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتامع األول برشط أن 
تتضمن الدعوة لعقد االجتامع األول ما يفيد بإمكانية عقد االجتامع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة لالجتامع األول. 

ويعترب االجتامع الثاين صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.

سابعًا: نصاب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
ال يكون اجتامع الجمعية العامة غري العادية صحيحاً إال إذا حرضه مساهمون ميثلون نصف رأس املال عىل األقل، فإذا مل 
يتوفّر هذا النصاب يف االجتامع األول وّجهت الدعوة إىل اجتامٍع ثاٍن يعقد بنفس األوضاع املنصوص عليها يف املادة )32( من 
النظام األسايس للرشكة. ويكون االجتامع الثاين صحيحا إذا حرضه عدد من املساهمني ميثل ربع رأس املال عىل األقل. إذا مل 
يتوفر النصاب الالزم يف االجتامع الثاين وجهت دعوة اىل اجتامع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف املادة )32( 

من النظام األسايس للرشكة ويكون االجتامع الثالث صحيحاً أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.

ثامنا: إدارة اجلمعية العامة
1(  يرأس اجتامعات الجمعيات العامة للمساهمني رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من يكلف من قبل  مجلس 

اإلدارة من بني أعضائه لذلك يف حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.

2(  تتبع الرشكة جميع األساليب الرضورية لتسهيل مشاركة وتصويت أكرب عدد من املساهمني يف الجمعية العامة عىل 
للمشاركة  الفرصة  للمساهمني  يتاح  أن  املالمئني. كام  يجب  والوقت  املكان  اختيار  األعامل، ومن ذلك  بنود جدول 
واشرتاك  للمساهمني  العامة  الجمعيات  اجتامعات  عقد  ويجوز  العامة  الجمعية  اجتامعات  يف  والتصويت  الفعالة 
واإلجراءات  للضوابط  وفقاً  وذلك  الحديثة،  التقنية  وسائل  بواسطة  قراراتها  عىل  والتصويت  مداوالتها  يف  املساهم 

التنظيمية الصادرة وفقاً لنظام الرشكات الخاصة بالرشكات املساهمة املدرجة. 

يتم توفري منوذج توكيل حضور الجمعية للمساهم يف حالة عدم متكن املساهم من الحضور الشخيص للجمعية ليتمكن    )3
من إنابة الغري رشيطة أن يكون من غري أعضاء مجلس اإلدارة ومن غري موظفي الرشكة لحضور االجتامع نيابة عنه وفقاً 

للضوابط النظامية.

يجب حضور أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان )رئيس لجنة املراجعة ورئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت ( والعضو   )4
املنتدب أو الرئيس التنفيذي كام يجب حضورمراجع الحسابات الجتامعات الجمعية العامة التي تتضمن التصويت 
عىل القوائم املالية أو التقارير ذات الصفة التي تستوجب مناقشة مراجع الحسابات وذلك بهدف اإلجابة عىل أية 

أسئلة أو استفسارات قد تطرح من قبل املساهمني .

تضمن الرشكة لكل مساهم الحق يف مناقشة وتقديم أسئلة واستفسارات متعلقة باملوضوعات التي يحتويها جدول   )5
مراجع  او  االدارة  مجلس  ويجيب  الحسابات  ومراجع  االدارة  مجلس  اعضاء  اىل  بشأنها  االسئلة  توجيهه  و  األعامل 
الحساابات عىل اسئلة املساهمني بالقدر الذي اليعرض مصلحة الرشكة للرضر . واذا رأى املساهم أن الرد عىل السؤال 

غري مقنع احتكم إىل  الجمعية وكان قراراها يف ها الشأن نافذاً.

6(  توكل مهمة إدارة االجتامع إىل رئيس املجلس الذي يدير االجتامع مبهنية وحرفية ومهارة ونزاهة وإعطاء فرصة كافية 
لكل مساهم للمشاركة دون أي تفضيل أو متييز. 

يقوم رئيس الجمعية العامة عند الحاجة بتوضيح مدى استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني واملرشحني ملجلس   )7
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اإلدارة وفقا للرشوط التي تم تحديدها يف الئحة مجلس اإلدارة التي تعترب جزء من نظام حوكمة الرشكة مبا يتفق مع 
الئحة حوكمة الرشكات الصادره عن الهيئة .

اإلجراءات  بتوضيح  األعامل  يف جدول  مدرج  موضوع  آخر  مناقشة  من  االنتهاء  بعد  العامة  الجمعية  رئيس  يقوم    )8
املخاصة باإلعالن للمساهمني عن القرارات التي تم اتخاذها ونتيجة التصويت.

تاسعا: التصويت يف اجلمعية العامة للمساهمني 
تتضمن  بحيث  التصويت،  بطاقة  من خالل  األعامل  يتضمنها جدول  التي  املوضوعات  التصويت عىل  عملية  تكون   )1

استامرة التصويت التي توزع عىل املساهمني الحارضين باالجتامع املعلومات اآلتية:

-  اسم الرشكة وعنوانها.

تاريخ ووقت ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمني.   -

نص القرارات املطلوب التصويت عليها وأسامء املرشحني املطلوب التصويت عليهم.   -

اختيارات التصويت والتي تتمثل بالخيارات التالية: »موافق« أو »غري موافق« أو »ممتنع« ولكل موضوع مدرج يف جدول    -
األعامل عىل حده.

2(  يتم توقع بطاقة التصويت من كل مساهم أو من ينوب عنه باإلنابة. ويكون التعامل مع اإلشكاالت املتعلقة ببطاقات 
التصويت غري املكتملة وفق األنظمة واإلجراءات املتبعة.

3(  يقوم رئيس املجلس برتشيح سكرترياً للجمعية ولجنة جمع وفرز األصوات بحد أقيص ثالثة أشخاص يكون من بينهم 
اثنني من املساهمني.

4(  تتم عملية التصويت خالل اجتامع الجمعية العامة العادية أو غري العادية طبقا ملبدأ الصوت الواحد عن كل سهم 
ويستخدم التصويت الرتاكمي عند التصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة. وال يجوز استخدام حق التصويت للسهم 

اكرث من مرة واحدة.

5(  يقوم املساهم يف بطاقة التصويت بتحديد اختيار تصويته عىل كل موضوع من املوضوعات املدرجة للتصويت عليها، 
ويتم استبعاد أي بطاقة تصويت غري مستوفيه للرشوط.

6(  ال يجوز العضاء مجلس االدارة االشرتاك يف التصويت عىل قرارات الجمعية التي تتعلق بابراء ذممهم من املسؤولية 
عن إدارة الرشكة او التي تتعلق مبصلحة مبارشة أو غري مبارشة لهم .

عاشرا: قرارات اجلمعية العامة للمساهمني 
تصدر القرارات يف الجمعية التحولية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها. ومع ذلك إذا تعلّقت هذه القرارات بتقييم    )1
حصص عينية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية املكتتبني باألسهم التي متثل ثلثي األسهم املذكورة بعد استبعاد ما 
اكتتب به مقدمو الحصص العينية أو املستفيدون من املزايا الخاصة، وال يكون لهؤالء رأي يف هذه القرارات ولو كانوا 

من أصحاب األسهم النقدية. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتامع.

2(  كام تصدر قرارات الجمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثّلة يف االجتامع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة 
أو بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الرشكة أو بحّل الرشكة قبل انقضاء املدة املحددة يف نظامها أو باندماج الرشكة يف 
رشكة أخرى أو يف مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية املكتتبني باألسهم التي متثل ثالث أرباع 

األسهم املمثلة يف االجتامع.

إذا  العادية  العامة غري  الجمعية  قرارات  الرشكات  نظام  املادة )65( من  أن يشهر وفقاً ألحكام  اإلدارة  عىل مجلس   )3
تضمنت تعديل نظام الرشكة األساس.
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احلادي عشر: ضوابط التوكيل حلضور اجلمعية العامة للمساهمني
يحق للمساهم يف الرشكة مبوجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر، سواء أكان هذا الشخص من بني املساهمني    )1
يف الرشكة أم من غريهم عىل أال يكون عضوا يف مجلس إدارتها أو موظفا لديها، لحضور اجتامع الجمعية العامة أو 
الخاصة والتصووت عل بنود جدول أعاملها نيابة عنه، وذلك وفقا لصيغة التوكيل املرفقة بالدعوة لالجتامع الصادرة 

عن الرشكة وتتضمن البيانات التالية:

اسم املساهم املوكل رباعيا إذا كان شخصا طبيعيا، أو اسم املساهم وفقا ملا هو مدون يف سجله التجاري أو ما يف حكمه،    -
إذا كان شخصاً اعتباريا .

-  اسم الرشكة وفقا ملا هو مدون يف سجلها التجاري.

رقم الهوية إذا كان املساهم املوكل شخصا طبيعيا، أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصا اعتباريا أو من يف حكمه

- اسم الوكيل رباعيا ورقم هويته.

- اسم موقع التوكيل وصفته، عيل أن ترفق صورة من الوكالة الرشعية يف حالة كون موقع التوكيل وكيال رشعيا .

- تاريخ تحرير التوكيل، ومدة رسيانه.

- ونوع الجمعية املراد  التوكيل للحضور فيها.

مع مراعاة املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة )1(  أعاله، يجوز للمساهم توكيل شخص آخر سواء أكان هذا الشخص    )2
من املساهمني يف الرشكة أم من غريهم عىل أال يكون عضوا يف مجلس إدارتها أو موظفا لديها، لحضور اجتامعات 
الجمعية العامة أوالخاصة نيابة عنه مبوجب وكالة رشعية أو نظامية، عيل أن تنص رصاحة عىل حق الوكيل يف حضور 

الجمعيات العامة والخاصة )حيثام ينطبق( للرشكة والتصويت عىل بنود جدول أعاملها.

يجب عىل املساهم إذا كان شخصا طبيعيا سعوديا أو مقيام يف اململكة  أو شخصا اعتباريا مؤسسا يف اململكة، مصادقة    )3
توقيعه الوارد يف التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات التالية:

الغرف التجارية الصناعية متي كان املساهم منتسبا ألحدها أو إذا كان املساهم رشكة أو مؤسسة اعتبارية.  -

أو  البنك  للموكل حساب لدى  أن يكون  اململكة رشيطة  لهم يف  املرخص  أو األشخاص  املرخصة  البنوك  إحدى   -
الشخص املرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو األشخاص املرخص لهم بأعامل التوثيق.  -

4(ـ  يجوز للمساهم إذا كان شخصا اعتباريا مؤسسا خارج اململكة إرسال كتاب موجه إىل الرشكة ومصادق عليه من املراجع 
الدبلوماسية وسفارة اململكة يف البلد املؤسس فيها، ووزارة الخارجية السعودية، عيل أن يحدد فيه ممثليه الذين يحق 
لهم حضور اجتامعات الجمعيات العامة أو الخاصة للرشكة نيابة عنه، عىل أن يتم إرسال هذا الخطاب  إىل الرشكة خالل 
الثالثة أشهر األوىل للسنة املالية أو خالل مدة شهر من تاريخ متلكه لألسهم يف الرشكة. ويعد هذا الخطاب توكيال رسميا 
يجيز ملمثيل الرشكة حضور اجتامعات الجمعية العامة أو الخاصة التي تعقدها خالل سنة من تاريخ التفويض، واستثناًء 
من ذلك، يجوز للمستثمر األجنبي املؤهل مصا دقة الكتاب املشار إليه يف هذه الفقرة من الشخص املرخص له املَُقيِّم 

الذي يتعامل معه وفقا للقواعد املنظمة الستثامر املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة.

من  عليه  ومصادق  الرشكة  إىل  موجه  كتاب  إرسال  اململكة  يف  مقيم  غري  طبيعيا  شخصا  كان  إذا  للمساهم  يجوز    )5
املراجع الدبلوماسية وسفارة اململكة يف البلد الذي يقيم فيه، عىل أن يحد فيه وكيله الذي يحق له حضور اجتامعات 

الجمعيات العامة أو الخاصة نيابة عنه.

يجوز للوكيل الواحد قبول أكرث من توكيل من مساهمي الرشكة وحضور االجتامع والتصويت نيابة عنهم مهام بلغ عدد    )6
األسهم التي ميثلها يف االجتامع.
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يكون التوكيل الجتامع الجمعية العامة أو الخاصة التايل لصدوره، ويعترب التوكيل ساريا وصحيحا إذا تم تأجيل االجتامع    )7
اىل اجتامع ثان هو اجتامع ثالث لعدم توافر النصاب الالزم لعقد االجتامع الصادر بشأنه التوكيل.

8(  ال يجوز للمساهم إذا كان شخصا طبيعيا توكيل شخص آخر يف أي من الحاالت التالية: 

- حضور اجتامع الجمعية العامة أو الخاصة للرشكة نيابة عنه عرب وسائل التقنية الحديثة 

- حضور اجتامع الجمعية العامة أو الخاصة للرشكة نيابة عنه يف حال كان املساهم يعتزم حضور االجتامع شخصيا عرب 
وسائل التقنية الحديثة يف الوقت نفسه.

عىل املساهم أو وكيله تزويد الرشكة بنسخة من التوكيل قبل يومني عىل األ قل من موعد انعقاد الجمعية، وعىل الوكيل    )9
إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

10(  يتم استبعاد التوكيالت املخالفة لتعليامت هذه الالئحة وتعترب الغية وللرشكة قبول التوكيالت التي ال يتم تزويده 
بها ضمن الفرتة املحددة يف الفقرة )9( أعاله إذا تم تزويد الرشكة بها قبل االنتهاء من إجراءات تسجيل املساهمني يف 

الجمعيات العامة أو الخاصة.

الثاين عشر: نتائج اجلمعية العامة للمساهمني 
تقوم لجنة جمع وفرز األصوات بتلخيص نتائج التصويت وتعد محرضاً بذلك ويتم التوقيع عليه من قبل أعضائها.  )1

يتم إعداد محرض اجتامع الجمعية العامة للمساهمني من قبل سكرتري الجمعية، ويقوم رئيس الجمعية وسكرتريها   )2
عىل  املحرض  يتضمن  أن  عىل  الرشكة  مقر  يف  املحرض  هذا  عىل  االطالع  املساهمني  من  ألي  ويحق  عليه.  بالتوقيع 

املعلومات التالية كحد أدىن:

اسم الرشكة وعنوان املركز الرئييس.  -

نوع الجمعية العامة املنعقدة )عادية أم غري عادية(.  -

تاريخ ومكان وموعد الجمعية العامة للمساهمني وأسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحارضين.  -

نسبة عدد األسهم التي تم متثيلها يف االجتامع إىل إجاميل عدد أسهم الرشكة، والنصاب الفعيل للجمعية.  -

جدول أعامل الجمعية العامة.  -

أوقات بداية ونهاية تسجيل حضور املساهمني املدعوين للمشاركة يف أعامل الجمعية العامة.  -

أوقات بداية ونهاية أعامل الجمعية العامة للمساهمني.  -

النصاب الفعيل لعملية التصويت لكل موضوع من مواضيع جدول األعامل.  -

لكل  بالنسبة  وذلك  »ممتنع«(  أو  موافق«  »غري  أو  )»موافق«  التصويت  اختيارات  من  اختيار  لكل  األصوات  عدد   -
موضوع عىل حده من املواضيع املدرجة يف جدول األعامل.

نص القرارات التي تم اتخاذها بالجمعية العامة وذلك بالنسبة لكل موضوع من املواضيع املدرجة يف جدول األعامل.  -

ملخص املناقشات التي متت وأسامء املتحدثني عن كل موضوع من املواضيع املدرجة يف جدول األعامل.  -

اسم رئيس وسكرتري الجمعية العامة.  -

تاريخ إعداد محرض الجمعية العامة.  -

توزع نتائج التصويت عىل املساهمني يف نهاية اجتامع الجمعية العامة  ويتم اإلعالن عن النتائج والقرارات التي تم    )3
اتخاذها يف الجمعية العامة، يف مكان انعقاد الجمعية وعىل موقع السوق املالية )تداول( اإللكرتوين فور االنتهاء منها. 
ويحق للمساهمني يف الرشكة االطالع عىل محرض اجتامع الجمعية العامة يف مقر الرشكة، كام تقوم الرشكة بتزويد هيئة 

السوق املالية بنسخة من محرض االجتامع خالل عرشة ) 10 ( أيام من تاريخ انعقاده.
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أوال: تكوين جملس اإلدارة وتعيني أعضائه وشروط العضوية
يتوىل إدارة الرشكة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث   )1
سنوات ويجوز إعادة انتخابهم ما مل ينص نظام الرشكة األساس عىل غري ذلك، ويجوز تعديل عدد أعضاء املجلس يف 
أي وقت بحيث ال يزيد عدد األعضاء عن احدي عرش عضواً، عىل أن يتم تعديل املادة السادسة عرش من النظام 
األسايس للرشكة بقرار من الجمعية العامة غري العادية. ويكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من غري التنفيذيني عىل 

أن ال يقل أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني عن عضوين )2( أو ثلث املجلس أيهام أكرث.

2(  يجب عىل مجلس اإلدارة أن يعني  أمني رس للمجلس ويحدد مكافأته. 

3 (  يعني املجلس عند الحاجة اىل ذلك مستشاراً له أو أكرث يف مختلف شؤون الرشكة ويحدد املجلس مكافأتهم.

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكرث لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك يف حدود نسبة ملكيته    )4
يف رأس املال.

5(  يُشرتط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم الخربة واملعرفة واملهارة 
واالستقالل الالزم، مبا ميّكنه من مامرسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراع أن يتوافر فيه عىل وجه الخصوص ماييل: 

التمتع مبهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات مبا يؤدي إىل تحفيز األداء وتطبيق أفضل املامرسات يف مجال   -
اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.

توافر املؤهالت العلمية، واملهارات املهنية، والشخصية املناسبة، ومستوى التدريب، والخربات العملية ذات   -
الصلة بأنشطة الرشكة الحالية واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو املحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضالً 

عن الرغبة يف التعلم والتدريب. 

توافر القدرات الفنية، والقيادية، واإلدارية، والرسعة يف اتخاذ القرار، واستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة   -
بسري العمل، وأن يكون قادراً عىل التوجيه االسرتاتيجي والتخطيط والرؤية املستقبلية الواضحة.

القدرة عىل قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهام.   -

أال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن مامرسة مهامه واختصاصاته.وعىل الجمعية العامة أن تراعي عند   -
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة الرتشيحات وتوافر املقومات الشخصية واملهنية الالزمة ألداء 

مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد يف هذه املادة.

6(  يُشرتط أن ال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكرث من خمس رشكات مساهمة مدرجة يف السوق 
يف آن واحد.

أو  التنفيذي  الرئيس  بالرشكة مثل منصب  تنفيذي  اإلدارة وأي منصب  رئيس مجلس  الجمع بني منصب  يحظر    )7
العضو املنتدب أو املدير العام.

8(   يجب عىل أعضاء مجلس إدارة الرشكة وكبار التنفيذيني مامرسة صالحياتهم وتنفيذ واجباتهم مبا يحقق مصلحة 
الرشكة.

عىل الرشكة إشعار الهيئة بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء    )9

الئحة جملس اإلدارة لدى شركة 
تكوين املتطورة للصناعات
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دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم – أيهام أقرب – وأي تغيريات تطرأ عىل عضويتهم خالل خمسة أيام عمل 
من تاريخ حدوث التغيريات.

ثانيا«: انتهاء عضوية جملس اإلدارة والعزل من اجمللس
1( مدة العضوية تكون ثالث سنوات قابلة للتجديد ما مل يعدل نظام الرشكة األسايس وينص عىل خالف ذلك مستقبالً.

2( تنتهي عضوية املجلس بإنتهاء مدته أو بإنتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألحكام أي نظام نافذ يف اململكة ، ومع ذلك يجوز 
للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم وذلك دون اإلخالل بحق العضو 
املعزول تجاه الرشكة باملطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غري مقبول أو يف وقت غري مناسب ولعضو مجلس 
االدارة أن يعتزل برشط أن يكون ذلك يف وقت مناسب واال كان مسؤوالً قبل الرشكة عام يرتتب عىل االعتزال من أرضار.

3(  يجوز للجمعية العامة – بناء عىل توصية مجلس اإلدارة – إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة 
اجتامعات متتالية للمجلس دون عذر مرشوع.

العضو  أن  اإلدارة  إذا ثبت ملجلس  أو  الوفاة  أو  أو االستقالة  التعيني  بانتهاء مدة  اإلدارة  تنتهي عضوية مجلس    )4
قد أخل بواجباته بطريقة ترض مبصلحة الرشكة برشط أن يقرتن ذلك مبوافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء 

عضويته وفقاً ألي نظام أو تعليامت سارية يف اململكة.

أو فقدان  الديون  التوقف عن دفع  أو  الدائنني  للتسوية مع  تقديم طلب  أو  أو اإلعسار  اإلفالس  الحكم بشهر    )5
للشعور أو اإلصابة باألمراض العقلية أو ارتكاب أي عمل يُعد مخالً باألمانة و األخالق أو اإلدانة بالتزوير تعد من 

مسببات إنهاء العضوية.

6(  إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن يعني - مؤقتاً - عضواً يف املركز الشاغر بحسب الرتتيب 
يف الحصول عىل األصوات يف الجمعية التي انتخبت املجلس ، عىل أن يكون ممن تتوافر فيهم الخربة والكفاية، 
ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة، وكذلك الهيئة خالل خمسة )5( أيام عمل من تاريخ التعيني، وأن يعرض التعيني عىل 

الجمعية العامة العادية يف أول اجتامع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

7(  عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب عىل الرشكة أن تخطر الهيئة 
والسوق فوراً مع بيان األسباب التي دعت إىل ذلك.

8(  إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات عىل أداء الرشكة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إىل رئيس 
مجلس اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان عىل أعضاء املجلس.

اذا انخفض عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتامعاته، وجبت دعوة الجمعية العامة العادية     )9
لالنعقاد خالل ستني يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

ثالثًا: عوارض االستقالل
1( يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة املستقل قادراً عىل مامرسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت عىل القرارات مبوضوعية 

وحياد، مبا يُعني مجلس اإلدارة عىل اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم يف تحقيق مصالح الرشكة.

2(  عىل مجلس اإلدارة أن يجري تقييامً سنوياً ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف 
تؤثر أو ميكن أن تؤثر فيه.

 3( يتناىف مع االستقالل الالزم توافره يف عضو مجلس اإلدارة املستقل – عل سبيل املثال ال الحرص – ما ييل والذي يعترب 
مادة اسرتشادية لحني صدور تعليامت جديدة من هيئة السوق املالية بالزامية تطبيقه:

-  أن يكون مالكاً ملا نسبته خمسة يف املائة أو أكرث من أسهم الرشكة أو من أسهم رشكة أخرى من مجموعتها 
أو له صلة قرابة مع من ميلك هذه النسبة.
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-  أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته خمسة يف املائة أو أكرث من أسهم الرشكة أو من 
أسهم رشكة أخرى من مجموعتها.

-  أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة يف الرشكة أو يف رشكة أخرى من مجموعتها.

-  أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيني يف الرشكة أو يف رشكة أخرى من مجموعتها.

أن يكون عضو مجلس إدارة يف رشكة أخرى من مجموعة الرشكة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.   -

أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامني املاضيني لدى الرشكة أو أي طرف متعامل معها أو رشكة أخرى من    -
مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار املورّدين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف 

خالل العامني املاضيني.

أن تكون له مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب الرشكة.   -

أن يتقاىض مبالغ مالية من الرشكة عالوة عىل مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.   -

أن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الرشكة، أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله الرشكة.   -

-  أن يكون قد أمىض ما يزيد عىل تسع سنوات متصلة أو منفصلة يف عضوية مجلس إدارة الرشكة.

رابعًا: مسئوليات جملس اإلدارة واختصاصاته
1( مسؤولية مجلس اإلدارة

ميثل مجلس اإلدارة جميع املساهمني، وعليه بذل واجبي العناية والوالء يف إدارة الرشكة وكل ما من شأنه صون   -
مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

تقع عىل عاتق مجلس إدارة الرشكة املسؤولية عن أعاملها وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد يف مامرسة بعض    -
اختصاصاته ويف جميع األحوال، اليجوز ملجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غري محدد املدة.

املسئولية القانونية ألعضاء مجلس اإلدارة:   -

أ(  يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني - بالتضامن - عن تعويض الرشكة أو املساهمني أو الغري عن الرضر الذي 
ينشأ عن إساءتهم يف تدبري شؤون الرشكة أو مخالفتهم أحكام النظام أو نظام الرشكة األسايس، وكل رشط يقيض بغري 
ذلك يعد كأن مل يكن. وتقع املسؤولية عىل جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجامعهم. 
أما القرارات التي تصدر بأغلبية اآلراء، فال يسأل عنها األعضاء املعارضون متى أثبتوا اعرتاضهم رصاحة يف محرض 
االجتامع. وال يعد الغياب عن حضور االجتامع الذي يصدر فيه القرار سبباً لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت عدم 

علم العضو الغائب بالقرار أو عدم متكنه من االعرتاض عليه بعد علمه به.

ب(  ال تحول دون إقامة دعوى املسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

الغش  الضار. وفيام عدا حالتي  الفعل  اكتشاف  تاريخ  انقضاء ثالث سنوات من  ال تسمع دعوى املسؤولية بعد  ج(  
والتزوير، ال تسمع دعوى املسؤولية يف جميع األحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة املالية التي 

وقع فيها الفعل الضار أو ثالث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة املعني أيهام أبعد.

الرشكة  مبصالح  واالهتامم  والعناية  والوالء  واألمانة  الصدق  مببادئ  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  يلتزم  د0 
واملساهمني وتقدميها عىل مصلحته الشخصية، ويدخل يف ذلك عىل وجه الخصوص ماييل: 

أي  لها عن  يفصح  وأن  مهنية صادقة،  بالرشكة عالقة  اإلدارة  تكون عالقة عضو مجلس  بأن  الصدق: وذلك   -
معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الرشكة أو إحدى رشكاتها التابعة.
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الوالء: وذلك بأن يتجنب عضو مجلس اإلدارة التعامالت التي تنطوي عىل تعارض يف املصالح، مع التحقق من   -
عدالة التعامل، ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض املصالح يف هذه الالئحة.

العناية واالهتامم: وذلك بأداء الواجبات واملسؤوليات الواردة يف نظام الرشكات ونظام السوق املالية ولوائحهام   -
التنفيذية ونظام الرشكة األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة.

2( صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات يف إدارة الرشكة مبا يحقق أغراضها 
أو أكرث من أعضائه أو من الغري يف مبارشة عمل أو أعامل معينة  كام يكون له يف حدود إختصاصه أن يفوض واحداً 

وملجلس اإلدارة:

رسم السياسة العامة للرشكة مبا يتّفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وإجراء كافة الترصفات واملعامالت يف حدود    )1
أغراض الرشكة.

2(  توقيع كافة العقود باسم الرشكة وإبرام الصلح والتسويات واملخالصات واإلبراء واإلستالم والتسليم والقبض والدفع 
وكافة اإلجراءات الرشعية والنظامية الالزمة لذلك.

يكون ملجلس إدارة الرشكة ويف الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الرشكة من إلتزاماتهم طبقا ملا يحقق    )3
مصلحتها، عىل أن يتضمن محرض مجلس اإلدارة وحيثيات قراره ومراعاة الرشوط التالية: 

أ(  أن يكون اإلبراء بعد ميض سنة كامله عىل نشوء الدين كحد أدىن. 

ب(  أن يكون اإلبراء ملبلغ محدد كحد أقىص لكل عام للمدين الواحد.

ج(  اإلبراء حق للمجلس اليجوز التفويض فيه. 

4(  تعيني املدراء واملوظفني وعزلهم وتحديد رواتبهم ومكافأتهم وتحديد صالحياتهم وسلطاتهم. 

5(  املوافقة عىل اإلشرتاك يف رشكات قامئة أو اإلشرتاك يف تأسيس رشكات جديدة مبختلف أنواعها والتوقيع عىل 
عقد تأسيسها وعىل مالحق تعديلها وذلك أمام كاتبات العدل وفروعها وكافة األجهزة الحكومية واألهلية ذات 

الصالحية.

فتح الحسابات واإلعتامدات والسحب واإليداع بإسم الرشكة وإقفالها ورصف الشيكات وتوقيعها وإصدار الضامنات    )6
وخطابات االعتامد واالقرتاض والرهن لدى البنوك واملصارف التجارية وبيوت املال ومؤسسات التمويل الحكومي 
مبختلف أسامئها واختصاصاتها وغريها من املقرضني وصناديق اإلقرتاض العامة والجهات التمويلية املحلية والدولية 
والتوقيع عىل جميع األوراق وسندات األمر وجميع األوراق التجارية واملستندات وجميع املعامالت املرصفية، مع 

مراعاة الرشوط التالية لعقد القروض التي تتجاوز أجالها ثالث سنوات:

أ(  أال تزيد قيمة القرض التي يجوز للمجلس عقدها خالل السنة املالية للرشكة عن 100% من رأسامل الرشكة.

ب(  أن يحدد مجلس اإلدارة يف قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.

العامة  والضامنات  ومساهميها  بالرشكة  اإلرضار  عدم  له  املقدمة  والضامنات  القرض  يراعي يف رشوط  أن  ج(  
للدائنني. 

7(  الترصف يف أصول الرشكة وممتلكاتها وعقاراتها من رشاء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ 
وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز األمالك والصكوك وإصدار الوكاالت بإسم الرشكة وعىل أنه فيام يتعلق ببيع 

عقارات الرشكه يجب أن يتضمن محرض مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالترصف مراعاة الرشوط التالية: 

أ(  أن يحدد املجلس يف قرار البيع األسباب واملربرات له. 
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ب(  أن يكون البيع مقاربا لثمن املثل. 

أن يكون البيع حارضاً إال يف الحاالت التي يقدرها املجلس وبضامنات كافيه.  ج(  

د(  أال يرتتب عىل ذلك الترصف توقف بعض أنشطة الرشكة أو تحميلها بإلتزامات أخرى. 

8( تعيني اللجان التنفيذية واملدراء التنفيذين وتحديد صالحياتهم وسلطاتهم ورواتبهم ومكافآتهم كام وكيفية عزلهم.

3( لوظائف األساسية ملجلس اإلدارة
األسايس، يكون  الرشكة  التنفيذية ونظام  الرشكات ولوائحها  نظام  العامة يف  للجمعية  املقررة  االختصاصات  مع مراعاة 
ملجلس اإلدارة أوسع الصالحيات يف إدارة الرشكة وتوجيه أعاملها مبا يحققق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة 

واختصاصاته ما ييل:

بشكل  ومراجعتها  تنفيذها  واإلرشاف عىل  للرشكة  الرئيسة  واألهداف  واالسرتاتيجيات  والسياسات  الخطط  وضع    )1
دوري، والتأكد من توافر املوارد البرشية واملالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك:

وضع االسرتاتيجية الشاملة للرشكة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.   -

تحديد الهيكل الرأساميل األمثل للرشكة واسرتاتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار املوازنات التقديرية بأنواعها.   -

-  اإلرشاف عىل النفقات الرأساملية الرئيسة للرشكة، ومتلك األصول والترصف بها.

-  وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الرشكة.

املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الرشكة واعتامدها   -

التحقق من توافر املوارد البرشية واملالية الالزمة لتحقيق أهداف الرشكة وخططها الرئيسة.   -

2(  وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف العام عليها، ومن ذلك:

وضع سياسة مكتوبة ملعالجة حاالت تعارض املصالح الفعلية واملحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة    -
عن  الناتج  الترصف  وإساءة  ومرافقها،  الرشكة  أصول  استخدام  إساءة  ذلك  ويشمل  واملساهمني،  التنفيذية 

التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

-  التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة املخاطر وذلك بوضع تصور عام عن املخاطر التي قد    -
تواجه الرشكة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر عىل مستوى الرشكة، وطرحها بشفافية مع أصحاب 

املصالح واألطراف ذات الصلة بالرشكة.

املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف الرشكة.  -

إعداد سياسات ومعايري وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية يف مجلس اإلدارة مبا ال يتعارض مع األحكام اإللزامية    )3
الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن الهيئة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

4(  وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح وفق أحكام الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن الهيئة.

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الرشكة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية    )5
للمساهمني وأصحاب املصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

6(  اإلرشاف عىل إدارة مالية الرشكة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها املالية واالئتامنية مع الغري.

7(  االقرتاح للجمعية العامة غري العادية مبا يراه حيال ما ييل:

زيادة رأس مال الرشكة أو تخفيضه.  -
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حل الرشكة قبل األجل املعني يف نظام الرشكة األسايس أو تقرير استمرارها.  -

8( االقرتاح للجمعية العامة العادية مبا يراه حيال ما ييل:

العامة غريالعادية وعدم تخصيصه  الجمعية  استخدام االحتياطي االتفاقي للرشكة يف حال تكوينه من قبل   -
لغرض معني

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للرشكة.  -

طريقة توزيع أرباح الرشكة الصافية  -

9(إعداد القوائم املالية األولية والسنوية للرشكة واعتامدها قبل نرشها.

إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتامده قبل نرشه.  )10

ضامن دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية   )11
املعمول بها.

إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمني االطالع بشكل مستمر ودوري عىل أوجه األنشطة املختلفة للرشكة وأي   )12
تطورات جوهرية.

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة املجلس    )13
عليها، عىل أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعامل 

هذه اللجان وأعضائها.

تحديد أنواع املكافآت التي مُتنح للعاملني يف الرشكة، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت    )14
يف شكل أسهم، مبا ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الرشكات الخاصة برشكات 

املساهمة املدرجة.

15( وضع القيم واملعايري التي تحكم العمل يف الرشكة.

خامسًا: توزيع االختصاصات واملهام
 يتضمن الهيكل التيظيمي للرشكة تحديد االختصاصات وتوزيع املهام بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مبا يتفق مع 
أفضل مامرسات حوكمة الرشكات ويحّسن كفاءة اتخاذ قرارات الرشكة ويحققق التوازن يف الصالحيات والسلطات بينهام. 

ويتعني عيل مجلس اإلدارة يف سبيل ذلك:

اعتامد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الرشكة وتطويرها، مبا يف ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات   )1
املوكولة إىل املستويات التيظيمية املختلفة.

اعتامد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات املفوضة إىل اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات،    )2
وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، وملجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن مامرساتها 

للصالحيات املفوضة.

3(  تحديد املوضوعات التي يحتفظ املجلس بصالحية البت فيها.

سادسًا: الفصل بني املناصب
1( مع مراعاة أحكام نظام الرشكة األسايس، يعني مجلس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويجوز أن 

يُعنّي عضواً منتدباً.

2(  ال يجوز الجمع بني منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي يف الرشكة مبا يف ذلك منصب العضو املنتدب 
أو الرئيس التنفيذي أو املدير العام  وإن نص نظام الرشكة األسايس عىل خالف ذلك.
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3(  عىل مجلس اإلدارة تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو املنتدب  ومسؤولياتهم بشكل 
واضح ومكتوب إذا خال نظام الرشكة األسايس من ذلك.

يف جميع األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالُسلطة املطلقة التخاذ القرارات يف الرشكة.   )4

سابعًا: اإلشراف على اإلدارة التنفيذية
يتوىل مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للرشكة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة واإلرشاف عليها، والتحقق من أدائها 

املهام املوكولة إليها، وعليه يف سبيل ذلك:

1(  وضع السياسات اإلدارية واملالية الالزمة.

2(  التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات املعتمدة منه.

اختيار الرئيس التنفيذي للرشكة وتعيينه، واإلرشاف عىل أعامله.   )3

تعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخيل وعزله وتحديد مكافآته.   )4

5(  عقد اجتامعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعرتيه من معوقات ومشاكل، واستعراض 
ومناقشة املعلومات املهمة بشأن نشاط الرشكة.

6(  وضع معايري أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الرشكة واسرتاتيجيتها.

7(  مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقوميه.

وضع خطط التعاقب عىل إدارة الرشكة.   )8

ثامنًا: اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها
مع مراعاة االختصاصات املقررة ملجلس اإلدارة مبوجب أحكام نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية، تختص اإلدارة التنفيذية 
اختصاصات  أغراضها. ويدخل ضمن  مبا يحقق  للرشكة  الرئيسة  والسياسات واالسرتاتيجيات واألهداف  الخطط  بتنفيذ 

اإلدارة التنفيذية ومهامها ماييل:

تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للرشكة املقرة من مجلس اإلدارة.   )1

اقرتاح اسرتاتيجية الشاملة للرشكة وخطط العمل الرئيسة واملرحلية وسياسات وآليات االستثامر، والتمويل، وإدارة    )2
املخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.

اقرتاح الهيكل الرأساميل األمثل للرشكة واسرتاتيجياتها وأهدافها املالية.   )3

4(  اقرتاح النفقات الرأساملية الرئيسة للرشكة ومتلك األصول والترصف فيها.

اقرتاح الهياكل التنظيمية والوظيفية للرشكة ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر يف اعتامدها.   )5

6(  تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلرشاف العام عليها، وتشمل:

تنفيذ سياسة تعارض املصالح.  -

تطبيق األنظمة املالية واملحاسبية بشكل سليم، مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.  -

تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة املخاطر وذلك بوضع تصور عام عن املخاطر التي قد تواجه الرشكة   -
وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من املخاطر عىل مستوى الرشكة، وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغريهم 

من أصحاب املصالح.

7( تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالرشكة بفعالية مبا ال يتعارض مع أحكام الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق 
املالية واقرتاح تعديلها عند الحاجة.
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8( تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الرشكة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية 
للمساهمني وأصحاب املصالح.

9(  تزويد مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملامرسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما ييل:

زيادة رأس مال الرشكة أو تخفيضه.  -

حل الرشكة قبل األجل املحدد يف نظامها األساس أو تقرير استمرارها.  -

استخدام االحتياطي االتفاقي للرشكة.  -

تكوين احتياطيات إضافية للرشكة.  -

طريقة توزيع أرباح الرشكة الصافية.  -

اقرتاح سياسة وأنواع املكافآت التي مُتنح للعاملني، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت والحوافز التشجيعية املرتبطة    )10
باألداء، واملكافآت يف شكل أسهم.

11(  إعداد التقارير الدورية املالية وغري املالية بشأن التقدم املحرز يف نشاط الرشكة يف ضوء خطط وأهداف الرشكة 
االسرتاتيجية، وعرض تلك التقارير عىل مجلس اإلدارة.

إدارة العمل اليومي للرشكة وتسيري أنشطتها، فضالً عن إدارة مواردها بالشكل األمثل ومبا يتفق مع أهداف الرشكة    )12
واسرتاتيجيتها.

13(  املشاركة الفعالة يف بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الرشكة.

14(  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها،والحرص عىل االلتزام مبستوى 
املخاطر املعتمد من مجلس اإلدارة

15(  اقرتاح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الرشكة وتطويرها، مبا يف ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات 
املوكولة إىل املستويات التنظيمية املختلفة.

16(  اقرتاح سياسة واضحة لتفويض األعامل إليها وطريقة تنفيذها.

17(  اقرتاح الصالحيات التي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، عىل أن ترفع إىل مجلس اإلدارة تقارير 
دورية عن مامرساتها لتلك الصالحيات.

تاسعًا: دور ومسؤوليات رئيس جملس اإلدارة
1(  عىل املجلس انتخاب، بغالبية األصوات، عضو غري تنفيذي لرئاسة املجلس وكذلك يجوز اختيار عضو غري تنفيذي 

نائباً للرئيس ويجوز ان يعني عضواً منتدباً.

أو  املنتدب  العضو  الرشكة مثل منصب  تنفيذي يف  اإلدارة وأي منصب  رئيس مجلس  الجمع بني منصب  يحظر    )2
الرئيس التنفيذي أو املدير العام.

ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يتويل رئاسة أي لجنة من اللجان املنبثقة عن املجلس ويجوز أن يكون عضواً فيها.   )3

4(  ميكن ملجلس اإلدارة إنهاء عمل واعادة تعيني رئيس املجلس يف أي وقت وذلك بغالبية أصوات األعضاء.

يقوم مجلس اإلدارة بتفويض رئيس املجلس لتنظيم أعامل املجلس ومينحه الصالحيات الالزمة ألداء مهامه.   )5

6(  يجب أال يكون هناك تداخل بني مسئوليات رئيس مجلس اإلدارة ومسئوليات الرئيس التنفيذي. ويجب عىل رئيس 
مجلس اإلدارة اإللتزام بدوره اإلرشايف وعدم القيام باملهام التنفيذية التي تكون من اختصاص الرئيس التنفيذي.

7(  يف حالة غياب رئيس مجلس اإلدارة عن أحد االجتامعات، يقوم نائب الرئيس برئاسة االجتامع ، ويف حال غياب الرئيس 
ونائب الرئيس يتم اختيار أحد أعضاء املجلس للقيام مبهامه وذلك بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين لالجتامع.
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متثيل الرشكة يف عالقتها مع الغري وأمام القضاء وهيئات التحكيم واإلرشاف عىل العالقات بني املجلس والجهات    )8
الداخلية والخارجية األخرى.

يقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتايل:  )9

تنظيم عمل مجلس اإلدارة، وتوفري األجواء املناسبة لتبادل األراء واملناقشة املفتوحة بني كل األعضاء للمواضيع   -
التي تدرج يف جدول األعامل، والتحقق من قيام مجلس اإلدارة مبناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال 

ويف الوقت املناسب.

تزويد املجلس وأعضاء مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة يف الوقت املناسب وتكون معلومات كاملة وواضحة   -
وصحيحية وغرير مضللة لتمكنهم من إتخاذ القرار وأداء مهامهم.

تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة عىل مامرسة مهامهم بفعالية ومبا حققق مصلحة الرشكة.  -

ضامن وجود قنوات للتواصل الفعيل مع املساهمني وإيصال آرائهم إىل مجلس اإلداره.  -

تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بني كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبني األعضاء التنفيذيني   -
وغري التنفيذين واملستقلني، وإيجاد ثقافة تشجع عىل النقد البناء.

الرتتيب ملواعيد انعقاد اجتامعات املجلس والدعوة النعقادها وإعداد جدول األعامل اجتامعات مجلس اإلدارة   -
مع األخذ بعني االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثريها مراجع الحسابات، والتشاور 
مع أعضاء املجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعامل املجلس، ورئاسة االجتامعات وتنظيم عملية 

التصويت عىل القرارات.

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني دون حضور أي تنفيذي يف الرشكة، وتنظيم   -
محارض االجتامعات والتوقيع عليها.

إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعامل والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة   -
)إبالغ  اإلدارة  العضو إىل مجلس  التي قدمها  املعلومات  أن يتضمن هذا   أو غري مبارشة فيها، عىل  مبارشة 
مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له مبارشة كانت أم غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم 
لحساب الرشكة، وأن يتضمن ذلك  طبيعة تلك املصلحة وحدودها وأسامء أي أشخاص معييني بها، والفائدة 
املتوقع الحصول عليها بشكل مبارش أو غري مبارش من تلك املصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غري 
مالية، وعىل ذلك العضو عدم املشاركة يف التصويت عىل أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقاً ألحكام نظام 
الرشكات ونظام السوق املالية ولوائحهام التنفيذية.( وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات 

الرشكة الخارجي.

عند تسلمه الرتشيحات الخاصة لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي، يقوم بالتأكد من صالحية املرشح لهذا املنصب   -
وعرضها عىل املجلس للموافقة عىل تعيينه.

رئاسة الجمعية العامة للمساهمني أو تفويض من ينوب عنه يف رئاسة الجمعية من األعضاء.  -

اإلرشاف عىل إعداد تقرير مجلس اإلدارة الذي يعترب من ضمن محتويات التقرير السنوي للرشكة، الشامل   -
ألنشطة املجلس خالل العام.

دعم جهود مجلس اإلدارة يف اإلرتقاء مبستوى ومعايري الحوكمة بالرشكة والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح   -
ذات العالقة يف جميع األوقات.

مامرسة الصالحيات املوكلة إليه مبوجب النظام األسايس للرشكة أو التي يفوضها إليه مجلس اإلدارة من وقت آلخر.  -
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عاشرًا: مهام أعضاء جملس اإلدارة وواجباتهم
1(  تقديم املقرتحات لتطوير اسرتاتيجية الرشكة.

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الرشكة وأغراضها.   )2

3(  مراجعة التقارير الخاصة بأداء الرشكة.

التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للرشكة.  )4

التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة املخاطر يف الرشكة قوية.  )5 

تحديد املستويات املالمئة ملكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.  )6

7(  إبداء الرأي يف تعيني أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.

8(  املشاركة يف وضع خطة التعاقب واإلحالل يف وظائف الرشكة التنفيذية.

االلتزام التام بأحكام نظام الرشكات ونظام السوق املالية ولوائحهام التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األسايس   )9
عند مامرسته ملهام عضويته يف املجلس، واالمتناع من القيام أواملشاركة يف أي عمل يشكل إساءة لتدبري شؤون الرشكة.

حضور اجتامعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مرشوع يخطر به رئيس املجلس   )10
مسبقاً، أو ألسباب طارئة.

11(  تخصيص وقت كاٍف لالضطالع مبسؤولياته، والتحضري الجتامعات مجلس اإلدارة ولجانه واملشاركة فيها بفعالية، مبا 
يف ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيني.

دراسة وتحليل املعلومات ذات الصلة باملوضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.  )12

13(  متكني أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث املجلس عىل مداولة املوضوعات واستقصاء 
آراء املختصني من أعضاء اإلدارة التنفيذية للرشكة ومن غريهم إذا ظهرت حاجة إىل ذلك.

14(   إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له مبارشة كانت أم غري مبارشة -يف األعامل والعقود التي تتم 
لحساب الرشكة، وأن يتضمن ذلك  طبيعة تلك املصلحة وحدودها وأسامء أي أشخاص معنيني بها والفائدة املتوقع 
الحصول عليها بشكل مبارش أو غري مبارش من تلك املصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غري مالية،وعىل ذلك 
العضو عدم املشاركة يف التصويت عىل أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقاً ألحكام نظام الرشكات ونظام السوق 

املالية ولوائحهام التنفيذية.

 15(  إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري مبشاركته املبارشة أو غري املبارشة يف أي أعامل من شأنها منافسة الرشكة، 
أو مبنافسته الرشكة بشكل مبارش أو غري مبارش يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً ألحكام نظام الرشكات 

ونظام السوق املالية ولوائحهام التنفيذية .

عدم إذاعة أو إفشاء أي أرسار وقف عليها عن طريق عضويته يف املجلس إىل أي من مساهمي الرشكة – ما مل يكن    )16
ذلك يف أثناء انعقاد اجتامعات الجمعية العامة – أو إىل الغري، وذلك حسب ما تقتيض أحكام نظام الرشكات ونظام 

السوق املالية ولوائحهام التنفيذية.

17(   العمل بناًء عىل معلومات كاملة، وبحسن نية، مع بذل العناية واالهتامم الالزمني، ملصلحة الرشكة واملساهمني كافة.

18(  إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته املرتتبة عىل العضوية.

 19(  تنمية معارفه يف مجال أنشطة الرشكة وأعاملها ويف املجاالت املالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.

20(   االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة يف حال عدم متكنه من الوفاء مبهامه يف املجلس عىل الوجه األكمل.
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يعترب من مهام العضو املستقل ما ييل:   )21

إبداء الرأي املستقل يف املسائل االسرتاتيجية، وسياسات الرشكة، وأدائها، وتعيني أعضاء اإلدارة التنفيذية.  -

التحقق من مراعاة مصالح الرشكة ومساهميها وتقدميها عند حصول أي تعارض يف املصالح.  -

اإلرشاف عىل تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالرشكة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.  -

حادي عشر: أمني سر اجمللس
يجب أن يعنّي مجلس اإلدارة أمني رس له لفرتة دورة املجلس لتنسيق أعامل املجلس وتقديم الدعم واملساعدة   )1
لألعضاء، وميكن أن يكون أمني الرس عضواً يف املجلس أو من منسويب الرشكة وتحدد مكافأته وفقاً للقرار الصادر 

بتعيينه وال تزيد عن مدة عضوية املجلس كام يجوز إعادة تعيينه.

2(  يجب أن يكون لدى أمني رس املجلس خربة كافية ومعرفة بأعامل الرشكة وأنشطتها وأن يتمتع مبهارات تواصل 
جيدة وأن يكون ملامً باألنظمة واللوائح ذات العالقة وأفضل املامرسات يف مجال حوكمة الرشكات ويجب ان تتوفر 

فيه الرشوط التالية :

-  أن يكون حاصالً عىل شهادة جامعية يف القانون أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها. 

أن تكون لديه خربة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات.  -

-  أن تكون لديه خربة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات.

ال يجوز عزل أمني رس مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.   )3

4(  يكون دور أمني رس املجلس، عىل سبيل املثال ال الحرص، التايل:

مكان  وبيان  ومداوالت،  نقاشات  من  دار  ما  تتضمن  لها  محارض  وإعداد  اإلدارة  مجلس  اجتامعات  توثيق   -
االجتامع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت، وحفظها يف سجل خاص 
ومنظم، وتدوين أسامء األعضاء الحارضين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت –، وتوقيع هذه املحارض من 

جميع األعضاء الحارضين.

حفظ التقارير التي تُرفع إىل مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها املجلس.  -

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعامل املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي وثائق   -
أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة يف جدول االجتامع.

التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجلس.  - 

تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة مبواعيد اجتامعات املجلس قبل التاريخ املحدد مبدة كافية.  - 

عرض مسودات املحارض عىل أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.   -

التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل ورسيع عىل نسخة من محارض اجتامعات املجلس   -
واملعلومات والوثائق املتعلقة بالرشكة.

التنسيق بني أعضاء مجلس اإلدارة.  -

تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً ملا نصت عليه املادة الثانية والتسعون   -
من الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية.

تقديم العون واملشورة إىل أعضاء مجلس اإلدارة.  -

أي مهام أخرى يرى املجلس اسنادها له.  -
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ثاين عشر: اجتماعات جملس اإلدارة
عىل أعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت كاف لالضطالع مبسؤولياتهم، مبا يف ذلك التحضري الجتامعات املجلس   )1
واللجان الدامئة واملؤقتة، والتأكيد عىل تنسيق وتسجيل وحفظ محارض اجتامعات، وكذلك الحرص عىل حضورها.

يجتمع املجلس يف املركز الرئيس للرشكة، ويحق له أن يجتمع خارج مركز الرشكة أو يف أي مكان أو بلد يكون   )2
للرشكة نشاط فيها.

تتم الدعوة الجتامعات مجلس اإلدارة مبا ال يقل عن أربعة اجتامعات يف السنة عىل األقل، وذلك بناء عىل طلب   )3
رئيس مجلس اإلدارة أو بطلب عضوين من اعضاء املجلس.

التي تضمن وصول الدعوة لجميع أعضاء  يجب أن تكون الدعوة الجتامعات املجلس موثقة بالطريقة املناسبة   )4
املجلس ومن هذه الطرق من خالل الربيد املسجل أو الربيد اإللكرتوين أو الفاكس -وميكن استخدام الواتس آب 
يف حال عدم التمكن من التواصل بالوسائل املبينة -عىل أن يزود العضو بيانات اإلتصال به ويكون مسؤوالً عن 

تحديثها متى كان ذلك رضورياً.

عىل رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد باملوضوعات    )5
التي ستعرض عىل املجلس، ويرسل جدول األعامل - مصحوبا باملستندات - لألعضاء قبل االجتامع مبدة ال تقل عن 
) 5 ( أيام؛ )مامل تستدع االوضاع عقد اجتامع بشكل طارىء( حتى يتاح لهم دراسة املوضوعات واالستعداد الجيد 
لالجتامع. ويقر مجلس اإلدارة جدول األعامل حال انعقاده، ويف حال اعرتاض أي عضو عىل هذا الجدول تثبت 

تفاصيل هذا االعرتاض يف محرض االجتامع.

توزع محارض الجلسات عىل األطراف املعنية خالل فرتة ال تزيد عىل خمسة عرش ) 15 ( يوماً، مع تحديد الشخص   )6
أو الجهة املسؤولة عن تنفيذ القرارات املتخذة. 

يحق لعضو املجلس أن يطلب إثبات مالحظاته أو وجهة نظره أو تحفظاته سواء اكانت حيال أداء الرشكة أو أي   )7
من املوضوعات املعروضة ومل يبت فيها يف إجتامع املجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه املجلس من إجراءات 

حيالها يف محرض االجتامع.

يقر مجلس اإلدارة جدول األعامل حال انعقاده، ويف حال اعرتاض أي عضو عىل هذا الجدول، يجب إثبات ذلك يف   )8
محرض اجتامع املجلس.

لكل عضو يف مجلس اإلدارة حق اقرتاح إضافة أي بند إىل جدول األعامل.  )9

عىل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الذي تكون له مصلحة شخصية مبارشة أو غري مبارشة يف أي أمر أو اقرتاح   )10
معروض عىل املجلس أن يبلغ املجلس طبيعة مصلحته يف األمر املعروض، وعليه بدون استبعاده من العدد الالزم 

لصحة االجتامع االمتناع عن االشرتاك يف املداوالت والتصويت يف املجلس فيام يتعلق باألمر أو االقرتاح.

يجب عىل مجلس اإلدارة توثيق اجتامعاته وإعداد محارض باملناقشات واملداوالت مبا فيها عمليات التصويت التي    )11
إليها، ويجب توقيعها من قبل رئيس املجلس وأمني الرس وجميع  الرجوع  متت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل 

األعضاء الحارضين وتوثيقها يف سجل رسمي.

الرئيسية  واملداوالت  مناقشتها  التي متت  واملواضيع  الحضور  أسامء  املجلس  اجتامعات  توضح محارض  أن  يجب   )12
والتصويت واالعرتاضات واالمتناع عن التصويت )مع األسباب إن وجدت( والقرارات املتخذة وأي تحفظات عىل 
هذه القرارات، كام يجب أن ترفق باملحرض جميع السجالت والوثائق التي تم اإلطالع عليها خالل االجتامع و/أو 

متت اإلشارة إليها يف محرض االجتامع.

يجوز ملجلس اإلدارة دعوة املديرين التنفيذيني لحضور أي من اجتامعاته.  )13
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ثالث عشر: نصاب وتنظيم اجتماعات جملس اإلدارة 
ال يكون اجتامع املجلس صحيحاً إال إذا حرضه عىل األقل نصف األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة، برشط أن يكون   )1

عدد األعضاء الحارضين بأنفسهم أربعة أعضاء عىل األقل من بينهم الرئيس او نائب الرئيس.

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكرث من عضو واحد يف حضور االجتامع، ويجب أن تكون اإلنابة ثابتة   )2
بالكتابة او بالربيد االلكرتوين من حساب االمييل املعتمد واملسجل يف سجالت الرشكة للعضو.

ال يجوز للنائب، فيام يتعلق بصوت املنيب التصويت عىل القرارات التي يحظر نظام الرشكات أو نظام الرشكة   )3
األسايس أو نظام الحوكمة لرشكة تكوين املتطورة للصناعات عىل املنيب التصويت عليها.

تصدر قرارات املجلس باإلجامع ويف حالة الخالف بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين واملمثلني عىل األقل، ويف حالة   )4
التساوي يرجح القرار اللذي صوت معه رئيس املجلس او من ينيبه.

يجوز للمجلس أن يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد اجتامع املداولة   )5
فيها، ويف هذه الحالة تعرض هذه القرارات عىل مجلس اإلدارة يف أول اجتامع تاٍل له.

تلك  األعضاء يف حضور  انتظام  والتعامل مع حاالت عدم  اإلدارة  اجتامعات مجلس  تنظيم عملية حضور  يجب   )6
االجتامعات.

عىل عضو مجلس اإلدارة املستقل الحرص عىل حضور جميع االجتامعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية   )7
تؤثر يف وضع الرشكة.

رابع عشر: تدريب أعضاء جملس اإلدارة 
هذه املادة اسرتشادية وغري ملزمة للتطبيق يف رشكة تكوين حتى تصبح إلزامية:

 يتعني عىل الرشكة تدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع الربامج الالزمة لذلك، مع مراعاة ما ييل:

وأنشطتها،  الرشكة  عمل  بسري  للتعريف  حديثاً  املعينني  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  برامج  إعداد   )1
وبخاصة ما ييل:

اسرتاتيجية الرشكة وأهدافها.  -

الجوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الرشكة.  -

التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.  -

مهام لجان الرشكة واختصاصاتها.  -

وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عىل برامج ودورات تدريبية بشكل   )2 
مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم يف املجاالت ذات العالقة بأنشطة الرشكة.

خامس عشر: الربنامج التعريفي ألعضاء جملس اإلدارة والتطوير املستمر
يخضع أعضاء املجلس عند انضاممهم إىل املجلس لربنامج تعريفي، عىل أن يزود كّل عضو مبحارض وقرارات املجلس 
وعن  اإلسرتاتيجية  وخططها  الرشكة  أعامل  عن  شاملة  معلومات  إىل  إضافة  ومسئولياته  مهامه  تحدد  التي  واألنظمة 
التنظيمية  التطورات  آخر  معرفة  الحرص عىل  اإلدارة  أعضاء مجلس  ويجب عىل  كام  العالقة.  ذات  واللوائح  األنظمة 
واملشاركة يف برامج تدريبية تنظمها الرشكة حسب الحاجة يف املجاالت واملواضيع ذات الصلة بدورهم، والتي تشمل عىل 
سبيل املثال ال الحرص حوكمة الرشكات وإدارة املخاطر والسياسات املالية واملالءة املالية والرقابة الداخلية واألنظمة وأي 

مواضيع أخرى ذات أهمية.
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سادس عشر: تزويد األعضاء باملعلومات
التنفيذيني بوجه خاص ولجان الرشكة  التنفيذية بالرشكة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غري  يتعني عىل اإلدارة 
بجميع املعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة، عىل أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة ويف الوقت 

املناسب؛ لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.

سابع عشر: تقييم أداء جملس اإلدارة وأعضائه وجلانه واإلدارة التنفيذية
هذه املادة اسرتشادية وغري ملزمة للتطبيق يف رشكة تكوين حتى تصبح الزامية:

يضع مجلس اإلدارة – بناًء عىل اقرتاح لجنة الرتشيحات – اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه   )1

واإلدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خالل مؤرشات قياس أداء مناسبة ترتبط مبدى تحقيق األهداف االسرتاتيجية 

للرشكة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغريها، عىل أن تحدد جوانب القوة والضعف واقرتاح 

معالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة.

يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص املعنيني   )2

بالتقييم.

يجب أن يشتمل تقييم األداء عىل املهارات والخربات التي ميتلكها املجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع   )3

العمل عىل معالجة نقاط الضعف بالطرق املمكنة ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم األداء عىل تقييم آليات العمل يف 

املجلس بشكل عام.

يراعى يف التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته   )4

مبا يف ذلك حضور جلسات املجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها.

يتخذ مجلس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول عىل تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.  )5 

األعضاء  نظر  وجهات  أخذ  بعد  املجلس  رئيس  ألداء  دورياً  تقييامً  التنفيذيني  غري  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يجري   )6

التنفيذيني – من دون أن يحرض رئيس املجلس النقاش املخصص لهذا الغرض عىل أن تحدد جوانب القوة والضعف 

واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة.

ثامن عشر: إفصاح أعضاء جملس اإلدارة
يتعني عىل مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة 

ما ييل:

لإلفصاحات  وفقاً  التنفيذية وتحديثه سنويا، وذلك  واإلدارة  اإلدارة  أعضاء مجلس  بإفصاحات  وضع سجل خاص   )12

املطلوبة مبوجب نظام الرشكات ونظام السوق املالية ولوائحهام التنفيذية.

إتاحة االطالع عىل السجل ملساهمي الرشكة دون مقابل مايل.  )2

تاسع عشر: تقرير جملس اإلدارة
يجب عىل مجلس اإلدارة تزويد املساهمني خالل اجتامع الجمعية العامة بتقرير يتضمن تقييامً شامالً وموضوعياً حول 

وضع الرشكة وأدائها بشكل سنوي عىل األقل، عىل أن يشمل ذلك بحٍد أدىن املتطلبات املنصوص عليها يف سياسة واجراءات 

الشفافية واالفصاح املنصوص عليها يف املادة التسعون من الئحة حوكمة الرشكات ومراعاة ماورد يف هذا النظام.

العشرون: تعارض املصالح
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا )باستثناء مديري املبيعات( الحصول عىل عموالت أو مكافآت لقاء   )1
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األعامل التي يساهمون يف إبرامها لصالح الرشكة.

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب   )2

الرشكة إال برتخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، وعىل عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس 

مبا له من مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب الرشكة، ويثبت هذا التبليغ يف محرض 

االجتامع. وال يجوز لهاذا العضو االشرتاك يف التصويت عىل هذا القرار.

يجب أن يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعامل والعقود التي يكون ألحد   )3

أعضاء املجلس مصلحة مبارشة أو غري مبارشة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الرشكة الخارجي. 

إذا تخلف عضو املجلس عن اإلفصاح عن مصلحته املبارشة أو غري املبارشة يف أي من العقود، جاز للرشكة أو لكل   )4

ذي مصلحة املطالبة أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت 

له من ذلك.

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا، بغري ترخيص من الجمعية العامة، يجدد كّل سنة، أن يشرتك يف أي   )5

عمل من شأنه منافسة الرشكة أو أن يتاجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

يجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الذين لهم ملكية يف أي من رشكات املدرجة  :  )6

اإلفصاح كتابة ملجلس اإلدارة عن ملكيتهم يف رشكة املدرجة يف أقرب فرصة ممكنة.  -

االمتناع عن تشجيع التعامل مع رشكة املدرجة التي لهم ملكية فيها.  -

االمتناع عن التصويت عىل أي من القرارات املتعلقة بالتعامل مع الرشكة املدرجة التي لهم ملكية فيها.  -

اإلفصاح للجمعية العامة عند انعقادها عن تعامالتها مع أي من الرشكات املدرجة التي يكون ألي من أعضاء   -

مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقبي الحسابات.

يجب أن يزود رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة بتفاصيل العقود التي يكون فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس   )7

اإلدارة أو اإلدارة العليا أو األطراف ذات العالقة بهم، مبا يف ذلك نوعية وحجم هذه العقود وأي خسائر ناتجة منها 

إن وجدت.

ال يجوز للرشكة أن تقدم قرضاً نقديا من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم   )8

مع الغري، ويستثنى من ذلك البنوك وغريها .

يحظر عىل عضو املجلس قبول توكيالت عن املساهمني لحضور اجتامعات الجمعية العامة.  )9

ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الرشكة،   )10

إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إىل تعارض يف املصالح.

الواحد والعشرون: فرتات احلظر على أعضاء جملس اإلدارة والتنفيذيني
يجب عىل عضو مجلس اإلدارة أن يشعر الرشكة وهيئة السوق املالية يف نهاية يوم التداول عند حدوث أي من   )1

الحاالت التالية:

أو له مصلحة يف ما نسبته 5% أو أكرث من أي فئة من فئات أسهم الرشكة ذات األحقية يف  عندما يصبح مالكاً   )2

التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالرشكة.

عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة يف أي حقوق أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالرشكة.   )3

عند حدوث زيادة أو نقص يف ملكيته أو مصلحته يف الرشكة بنسبة 50 % أو أكرث من األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل   )4
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التي ميتلكها يف الرشكة، أو نسبة 1% أو أكرث من أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي ميتلكها يف الرشكة أيهام أقل.

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو أي شخص ذي عالقة به التعامل يف األوراق املالية للرشكة خالل فرتات الحظر التي   )5

تعلنها هيئة السوق املالية سواء املتعلقة بإعداد ونرش القوائم املالية األولية أو القوائم املالية السنوية.

يجوز للرشكة اتخاذ إجراءات ايقاف التداول عىل تلك األسهم خالل الفرتات التي تعلنها الهيئة عن طريق ابالغ   )6

السوق املالية تداول بايقاف التداول – دون الحاجة ألخذ موافقة عضو مجلس اإلدارة مسبقاً، عىل أن يتم إعادة 

التداول عقب انتهاء فرتة الحظر.

الثاين والعشرون: مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تشتمل عىل املكافآت السنوية، ومقابل حضور االجتامعات، ويجوز أن تكون هذه   )1
املكافأة مبلغاً عيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صايف األرباح، ويجوز الجمع بني 
اثنتني أو أكرث من هذه املزايا، وأن هذه املكافآت يف جميع األحوال ال تؤثر عىل استقالليتهم ويف جميع األحوال؛ ال 
يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسامئة ألف ريال 

سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

مكافأة حضور الجلسات:  )2

يرصف مبلغ قدره 3,000 ريال عن كل اجتامع يحرضه عضو املجلس. أ( 

يرصف لعضو املجلس، الذي يعقد االجتامع خارج مقر اقامته ، مبلغ مقطوع قدره 2,000 ريال وذلك مقابل مصاريف  ب( 
السكن واألكل والتنقالت . كام يرصف له تذكرة سفر درجة أوىل )ذهاب وعودة( من مقر اقامته إىل مقر املدينة التي 
سيعقد بها االجتامع ، أو ما يعادل قيمتها. ويف حال تزامن عقد أكرث من اجتامع يف نفس اليوم واملكان فإن التعويضات 

عن املصاريف املذكورة ترصف ملرة واحدة فقط وذلك يف حال عدم توفري الرشكة السكن والتذكرة للعضو.

اذا تقرر عقد االجتامع خارح املدينة التي يقع بها املقر الرئيس للرشكة فإنه يتم رصف مبلغ مقطوع قدره 2,000  ج( 
ريال لكل عضو وذلك مقابل مصاريف السكن واألكل والتنقالت. يف حال تزامن عقد أكرث من اجتامع يف نفس اليوم 
واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة ترصف ملرة واحدة فقط يف حال عدم توفري الرشكة السكن والتذكرة 

للعضو وأمني رس املجلس. 

ترصف مكافأة ألمني رس املجلس مقدرها 3,000 ريال عن كل اجتامع، مقابل االعداد والتحضريات وما يتحمله من  د( 
أعباء تنظيمية.

املكافأة السنوية: 

يدفع ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع قدرة مائتان ألف ريال لكل عضو عن السنه 
املالية، عىل أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحرضها العضو، باإلضافة اىل بدل حضور 
جلسات قدرة ثالثة آالف ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ويشمل بدل الحضور أمني رس املجلس. 
ويدفع مبلغ مقطوع قدرة خمسة وسبعون ألف ريال لكل عضو مشارك يف لجنة أو أكرث من اللجان املنبثقة عن مجلس 
اإلدارة عىل أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحرضها العضو، باإلضافة اىل بدل حضور 
قدرة ثالثة آالف ريال لكل عضو عن كل جلسة عن كل لجنة ويشمل بدل الحضور أمني الرس لكل لجنة، ويدفع ألعضاء 
مجلس اإلدارة مكافأة بنسبة )۱0%( من صايف األرباح بعد خصم االحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع 

ربح عىل املساهمني اليقل عن )5%( من رأس مال الرشكة املدفوع.

مبلغ  عينية  أو  مالية  ومزايا  مكافآت  من  اإلدارة  مجلس  عضو  عليه  مايحصل  مجموع  اليتجاوز  األحوال  جميع  ويف 
خمسامئة ألف ريال.
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سياسات ومعايري وإجراءات الرتشيح والتعيني يف 
جملس إدارة شركة تكوين املتطورة للصناعات

أوال«: مقدمة عامة

تم إعداد سياسة ومعايري وإجراءات العضوية يف مجلس إدارة رشكة تكوين املتطورة للصناعات – رشكة مساهمة 

عامة ، وفقاً ملتطلبات الفقرة )3( من املادة )22( من الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن مجلس هيئة السوق 

املالية مبوجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ املوافق 2017/02/13م واملعدلة بقرار مجلس 

أن  عىل  نصت  والتي  2018/04/23م.  املوافق  1439/8/7هـ  وتاريخ   )2018-45-3( رقم  املالية  السوق  هيئة 

يفوم مجلس اإلدارة بإعداد سياسات ومعايري وإجراءات واضحة للعضوية يف مجلس اإلدارة – مبا ال يتعارض مع 

األحكام اإللزامية يف هذه الالئحة – ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرارها من الجمعية العامة.

 تقوم لجنة الرتشيحات واملكافآت مبوجب املهام واالختصاصات املموكلة اليها يف البند خامساً من الئحة لجنة 

الجديدة  للدورة  االنتخاب  ومواعيد  الرتشيح  إعالن  بدء  حول  اإلدارة  ملجلس  باالقرتاح  واملكافآت  الرتشيحات 

القوائم والتقارير املالية عن السنة املالية دون  وتحديد بدء ونهاية الدورة لتغطية مسئولية كل مجلس عىل 

تداخل مجلسني يف دورة واحدة، وذلك وفق ما ورد يف نظام الحوكمة املعتمد من الجمعية العامة.

ثانيًا: سياسات ومعايري وإجراءات الرتشيح والتعيني يف جملس اإلدارة 

الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة:   1

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكرث لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك يف حدود نسبة ملكيته  أ( 

يف رأس املال.

ب(  سوف تقوم الرشكة باإلعالن، يف املوعد املحدد من قبل لجنة الرتشيحات واملكافآت عن موعد بدء الدورة 

وفرتة استقبال طلبات الرتشيح، لرتشيح أعضاء مجلس اإلدارة الجديد عىل موقع السوق املالية )تداول( ويف 

صحيفه يومية.

يتم فتح فرتة الرتشيح لفرتة ال تقل عن )30( يوماً ويجوز أن تكون أكرث من ذلك يف ضوء ما تحدده لجنة  ج( 

الرتشيحات واملكافآت، ويتم استقبال طلبات الرتشيح من قبل املرشحني أنفسهم للعضوية وذلك خالل املدة 

املبينة يف إعالن طلب الرتشيح ولن تقبل أي طلبات تصل بعد إنتهاء املهلة املحددة.

د(  املرشح لعضوية مجلس اإلدارة ميكنه تقديم مستندات ترشيحه عن طريق:

الربيد املسجل لعنوان املقر الرئييس للرشكة أو العنوان الوطني.  -

التسليم مبارشة إلدارة الرشكة والحصول عىل مستند استالم.  -

ترسل جميع الطلبات باسم أمني رس لجنة الرتشيحات واملكافآت باملركز الرئييس للرشكة.  -

ه(  إن مستندات الرتشيح تشتمل كتابًة عىل اآليت:
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اسم املرشح رباعي وتاريخ ميالده.  -

الشهادات العلمية التي حصل عليها املرشح وتاريخ حصوله عىل كل شهادة والجهة التعليمية املانحة   -

لها.

الخربة املهنية للمرشح متضمنة املناصب التي شغلها خالل العرش سنوات املاضية.  -

قامئة بالرشكات والجهات التي ينتمي إليها املرشح أو له مصالح بها.  -

قامئة باألشخاص األقارب بالرشكة للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة.  -

عىل املرشح تعبئة وتوقيع منوذج اإلفصاح الصادر من هيئة سوق املال عىل موقعها، كذلك يجب عليه توضيح   -

صفة العضوية.

الذين  املقبولني  الرتشيح املقدمة ويحدد عدد املرشحني  الرتشيحات واملكافآت مبراجعة طلبات  تقوم لجنة   -

سوف تتضمنهم قامئة املرشحني، ويتم تبليغ الهيئة مبوجب النامذج املخصصة لهذا اإلجراء عىل موقع الهيئة 

ليتم بعد ذلك اإلعالن عىل موقع تداول عن عدد املقبولني وأسامئهم. 

معايري الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة:  )2  

أ(  يشرتط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم الخربة واملعرفة واملهارة 

واالستقالل الالزم، مبا ميكنه من مامرسة مهامه بكفاءة واقتدار.

ب(  التمتع مبهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات مبا يؤدي إىل تحفيز األداء وتطبيق أفضل املامرسات يف مجال 

اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.

أن يكون قادراً عىل قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمها.   ج(  

د(  التمتع بقدر كاف من املعرفة باألمور اإلدارية واملالية وأن يكون ملامً بالقواعد واللوائح والترشيعات ذات 

العالقة خصوصاً الصادرة عن الهيئة  وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة.

ه(  أن يكون لديه القدرة عىل إعطاء وقت كاِف ألعامل الرشكة التي تتطلبها عضويته يف مجلس اإلدارة

و(  يجب إشعار الهيئة بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء 

دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم – أيهام أقرب – وأي تغيريات تطرأ عىل عضويتهم خالل خمسة 

أيام عمل من تاريخ حدوث التغيريات.

ز(  يشرتط أن ال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكرث من خمس رشكات مساهمة مدرجة يف 

السوق يف آن واحد.

إذا كان املرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الرشكات املساهمة يقدم بيان بعدد وتاريخ  ح( 

مجالس إدارات الرشكات التي توىل عضويتها. 

إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة رشكة تكوين فيجب عليه أن يرفق بإخطار الرتشيح بياناً من  ط( 



49نظم ولوائح الحوكمة الداخلية

إدارة الرشكة عن اخر دورة توىل فيها عضوية املجلس متضمناً املعلومات التالية: 

عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي متت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتامعات التي   -

حرضها العضو أصالة، ونسبة حضوره ملجموع االجتامعات. 

اللجان التي شارك فيها العضو وعدد االجتامعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة   -

من سنوات الدورة، وعدد االجتامعات التي حرضها، ونسبة حضوره إىل مجموع االجتامعات.

أن يكون كامل األهلية املعتربة رشعاً. ي( 

أن ال يكون املرشح الذي ميثل مساهمي القطاع الخاص موظفاً حكومياً. ك( 

أن يتوفر يف املرشح الخربة العملية والـعلمية الكافية واملناسبة والتي من شأنها أن تسهم يف دعم مسرية  ل( 

الرشكة عىل االداء األمثل وتحقيق اسرتاتيجيتها.

ال يجوز الرتشيح ملن عزل من مثل هذا املركز أو الوظيفة يف رشكة أخرى بسبب إرتكابه أمرا يتعلق بخيانة  م( 

األمانة.

يعلن من يرغب ترشيح نفسه لعضوية املجلس عن رغبته يف ذلك مبوجب إخطار إلدارة الرشكة خالل املدة  ن( 

املبينة يف اإلعالن عن طلب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة عىل أن يلتزم املرشح تقديم أوراقه مستوفاة 

خالل تلك الفرتة ويشمل هذا اإلخطار تعريفاً مفصالً باملرشح من حيث سريته الذاتية، ومؤهالته، وخربته 

يف املجاالت ذات العالقة. 

بالسوق السيام  واملدرجة  املساهمة  الرشكات  إحدى  إدارة  مجلس  أن شغل عضوية  له  سبق  من  يفضل  س( 

الرشكات املامثلة.

أن ال يكون املرشح قد صدر قرار ضده من أي جهة قضائية يقيض بإرتكابه جرمية مخلة بالرشف واألمانة. ع( 

ال مينع املرشح من الرتشيح يف عضوية مجلس إدارة رشكة تكوين والذي سبق أن صدر إيقافه من التداول  ف( 

أو العمل يف الرشكات املساهمة املدرجة إال يف حالة رسيان قرار اإليقاف من قبل األمانة العامة للمنازعات 

يف األوراق التجارية أو هيئة السوق املالية، وعند انتهاء قرار اإليقاف يكون له الحق يف الرتشيح. 

يجب عىل الرشكة تزويد املساهمني مبعلومات كافية حول املرشحني ومؤهالتهم وعالقاتهم بالرشكة قبل  ص( 

التصويت عىل اختيارهم ويتم اختيار أعضاء املجلس من بني املرشحني عن طريق التصويت الرتاكمي يف 

الجمعية العامة.

املقاعد  العامة عدد  الجمعية  أمام  الذين تطرح أسامؤهم  اإلدارة  يجب أن يفوق عدد املرشحني ملجلس  ق( 

املتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة اإلختيار من بني املرشحني، وميكن ملجلس اإلدارة عند عدم 

وجود عدد كاف من املرشحني اإلستعانة بخدمات طرف خارجي متخصص مستقل لتحديد مرشحني إضافيني 

لعضوية مجلس اإلدارة. 
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ثالثًا: نشر إعالن الرتشيح وحق املساهم يف الرتشح:

يتم نرش إعالن الرتشيح يف املوقع االلكرتوين للرشكة واملوقع االلكرتوين للسوق ويف أي وسيلة أخرى تحددها   )1

الهيئة وذلك لدعوة األشخاص الراغبني يف الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة عىل أن يظل باب الرتشيح مفتوحاً 

ملدة شهر عىل األقل من تاريخ اإلعالن.

ال يخل ما ورد يف هذه الالئحة من أحكام بحق كل مساهم يف الرشكة يف ترشيح نفسه أو غريه لعضوية   )2

مجلس اإلدارة وفقاً ألحكام نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية.
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الئحة جلنة املراجعة
لدى شركة تكوين املتطورة للصناعات

أوال«: مقدمة عامة
تم إعداد الئحة لجنة املراجعة لرشكة تكوين املتطورة للصناعات ، رشكة مساهمة سعودية، وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة 
الالئحة مهام  املالية ونظام الرشكات ونظام الرشكة األسايس. تحدد هذه  السوق  الصادرة عن هيئة  باململكة  الرشكات 
وصالحيات لجنة املراجعة )ويشار إليها مبصطلح »اللجنة«( وحقوق وواجبات أعضاء اللجنة وكيفية اختيارهم واملكافآت 

الخاصة بهم والقواعد التي تحكم إنهاء خدمة أعضائها وأيضا اإلجراءات املتعلقة باجتامعاتها. 

تعد الوظيفة األساسية للجنة هي مساعدة مجلس اإلدارة عىل القيام مبهامه اإلرشافية بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة 
تكون اللجنة مسؤولة عن التأكد من سالمة وكامل القوائم املالية للرشكة ومراقبة أداء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية 
يف الرشكة والتأكد من كفاءة وفعالية األنظمة والتحقق من تنفيذ القرارات املتعلقة بالرقابة الداخلية، وضامن االلتزام 
بتطبيق األنظمة واللوائح والتعليامت املصدرة من املرشع ذات العالقة، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية واملطابقة 

واإللتزام، والعالقة مع املحاسب القانوين. 

وتختص لجنة املراجعة باملراقبة عىل أعامل الرشكة، ولها يف سبيل ذلك حق االطالع عىل سجالتها ووثائقها وطلب أي 
إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية 
العامة للرشكة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الرشكة ألرضار أو خسائر جسيمة. وعىل لجنة املراجعة 
النظر يف القوائم املالية للرشكة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، 
وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة وعام قامت به من أعامل أخرى 
تدخل يف نطاق اختصاصها، وعىل مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير يف مركز الرشكة الرئييس وأن ينرش 
يف املوقع االلكرتوين للرشكة واملوقع االلكرتوين للسوق عند نرش الدعوة النعقاد الجمعية العامة؛ لتزويد كل من رغب من 
املساهمني بنسخة منه، ويتىل ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة، وإن جميع املقرتحات التي تقدمها اللجنة 

هي عبارة عن توصيات تقدم إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرار املناسب بشأنها.

يلتزم أعضاء اللجنة التزاماً تاماً بسياسة املحافظة عىل الرسية للمعلومات التي يطلعون عليها مبوجب عملهم يف اللجنة 
واإلفصاح الفوري عن أي تضارب مصالح قد ينشأ خالل عملهم.

ثانيا«: تشكيل اللجنة 
تشكل اللجنة  بقرار من الجمعية العامة العادية من غريأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني سواء من املساهمني أو   )1

من غريهم ملدة ثالث )3( سنوات، عىل أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة )3( وال يزيد عن خمسة )5(.

يجب أن يكون من بينهم عضو مستقل عىل األقل.  )2

يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضواً مستقأل.   )3

يجب أن ال تضم أياً من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني.  )4

التنفيذية أو املالية للرشكة، أو لدى مراجع  ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتني املاضيتني يف اإلدارة   )5
حسابات الرشكة، أن يكون عضواً يف لجنة املراجعة.

تكون فرتة عمل اللجنة ثالث سنوات ويجب أن ترتبط مدة عضوية عضو مجلس اإلدارة املشارك يف عضوية اللجنة   )6
مبدة عضويته يف املجلس.
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ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً أو رئيساً للجنة املراجعة.  )7

يجب أن يتضمن أعضاء اللجنة عضو عىل األقل من املتخصصني يف األمور املالية واملحاسبة واملراجعة الداخلية.  )8

يعني أعضاء اللجنة مبا يتوافق مع أحكام الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية، وترفع لجنة املراجعة   )9
تقاريرها إىل مجلس اإلدارة.

يحق ألعضاء اللجنة االستقالة ويجب تقديم طلب االستقالة ملجلس االدارة قبل ثالث شهور من بداية رسيانه.  )10

يف حالة شغور مقعد ما يف اللجنة أثناء فرتة العضوية، تقوم اللجنة بالتشاور مع مجلس اإلدارة بشأن تعيني عضو   )11
أخر يف الوظيفة الشاغرة وسيقوم العضو الجديد بإمتام الفرتة املتبقية عىل أن يعرض عىل الجمعية العامة التالية 

لتاريخ التعيني.

تعقد اجتامعات اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وأمني رس اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة دعوة أي مدير من املدراء،   )12
أو مسؤولني آخرين أو تنفيذيني بالرشكة أو موظفني أو مستشارين آخرين مهنيني لحضور االجتامعات حسبام هو 

مالئم وحسب ما تقتضيه الحاجة.

يتم عزل وإنهاء عضوية أي عضو فوراً يف الحاالت التالية:  )13

الوفاة.   -

الحكم بشهر اإلفالس أو اإلعسار.  -

تقدميه لطلب للتسوية مع الدائنني.   -

التوقف عن دفع الديون.  -

فقدان للشعور.   -

اإلصابة باألمراض العقلية.  -

إرتكاب أي عمل يُعد مخالً باألمانة واألخالق.  -

اإلدانة بالتزوير.  -

عىل الرشكة أن تشعر الهيئة بأسامء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خالل )خمسة( أيام عمل من تاريخ تعيينهم   )14
وأي تغيريات تطرأ عىل ذلك خالل )خمسة( أيام عمل من تاريخ حدوث التغيريات.

ثالثا«: قواعد اختيار أعضاء اللجنة
التمتع بقدر كاف من املعرفة والخربة الالزمة ملبارشة مهامهم املرتبطة باملالية واملحاسبة واملراجعة الداخلية وأن   )1

يكون ملامً بالقواعد واللوائح والترشيعات ذات العالقة خصوصاً الصادرة عن هيئة السوق املالية.

2(  االلتزام مببادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتامم مبصالح الرشكة واملساهمني وتقدميها عىل مصلحتهم 
الشخصية.

أن يكون كامل األهلية املعتربة رشعاً.  )3

أن يكون عضو مجلس اإلدارة املرشح مستقال.   )4

أن اليكون عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو مستشار أو منسوب أو ممثل أحد األطراف ذوي العالقة   )5
بالرشكة ومنهم: 

كبار املساهمني أو املؤسسني.   -
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املوردين.  -

املراجعون الخارجيون.  -

عمالء الرشكة.  -

األشخاص االعتباريون الذين تربطهم عالقة مالية أو تجارية أو قرابة من الدرجة األوىل مبجلس إدارة الرشكة   -
أو املوظفني التنفيذيني يف الرشكة.

ال يجوز ألي من أعضاء اللجنة أن يخدمو بشكل تزامني ألكرث من أربع رشكات مدرجة أخرى.  )6

أن يتوفر يف املرشح الخربة العملية والـعلمية الكافية واملناسبة والتي من شأنها أن تسهم يف دعم مسرية الرشكة   )7
عىل األداء األمثل وتحقيق اسرتاتيجيتها.

ال يجوز الرتشيح ملن عزل من مثل هذا املركز أو الوظيفة يف رشكة أخرى.  )8

أن ال يكون املرشح قد صدر قرار ضده من قبل الهيئة أو أي جهة قضائية أو رقابية يقيض بإرتكابه مخالفة جسيمة   )9
لنظام الرشكات أو نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية بارتكابه جرم يعاقب عليه النظام مخل باألمانة أو النزاهة 

أو ينطوي عليه أي غش أو احتيال أو تضليل.

رابعًا: اختصاصات اللجنة
تختص لجنة املراجعة مبراقبة أعامل الرشكة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية 

فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما ييل:

التقارير املالية:  )1

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للرشكة قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شأنها   -
لضامن نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني بناًء عىل طلب مجلس اإلدارة فيام إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للرشكة   -
عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمني واملستثمرين تقييم املركز املايل للرشكة 

وأدائها ومنوذج عملها واسرتاتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهّمة أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية.  -

البحث بدقة يف أي مسائل يثريها املدير املايل للرشكة أو من يتوىل مهامه أو مسؤول االلتزام يف الرشكة أو   -
مراجع الحسابات.

التحقق من التقديرات املحاسبية يف املسائل الجوهرية الواردة يف التقارير املالية.  -

دراسة السياسات املحاسبية املتبعة يف الرشكة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.  -

املراجعة الداخلية:  )2

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الرشكة.  -

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.  -

 – وجدت  إن   - الرشكة  يف  الداخلية  املراجعة  وإدارة  الداخيل  املراجع  وأنشطة  أداء  عىل  واإلرشاف  الرقابة   -
للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها يف أداء األعامل واملهام املنوطة بها، وإذا مل يكن للرشكة مراجع 

داخيل، فعىل اللجنة تقديم توصيتها إىل املجلس بشأن مدى الحاجة إىل تعيينه.

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخيل واقرتاح مكافآته.  -
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مراجع الحسابات:  )3

التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من   -
استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم ورشوط التعاقد معهم.

األخذ يف  املراجعة، مع  أعامل  فعالية  الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى  استقالل مراجع  التحقق من   -
االعتبار القواعد واملعايري ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الرشكة وأعامله، والتحقق من عدم تقدميه أعامالً فنية أوإدارية تخرج عن   -
نطاق أعامل املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الرشكة.  -

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.  -

ضامن االلتزام:  )4

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الرشكة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  -

التحقق من التزام الرشكة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليامت ذات العالقة.  -

مراجعة العقود والتعامالت املقرتح أن تجريها الرشكة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك   -
إىل مجلس اإلدارة.

رفع ما تراه من مسائل ترى رضورة اتخاذ إجراء بشأنها إىل مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي   -
يتعني اتخاذها.

خامسا«: صالحيات اللجنة
تتمتع اللجنة بالصالحيات التالية:

أعضاء مجلس  من  املناسبة  األخرى  واملعلومات  واإليضاحات  والتقارير  الوثائق   و  والسجالت  املستندات  طلب   )1
اإلدارة و املديرين التنفيذيني.

دعوة املديرين التنفيذيني و املسؤولني واملوظفني بالرشكة الجتامعات اللجنة لإلجابة عىل أية استفسارات تطرحها   )2
اللجنة عليهم.

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للرشكة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت   )3
الرشكة ألرضار أو خسائر جسيمة.

االستعانة بالخرباء واملستشارين واملتخصصني من خارج الرشكة أثناء أدائها ألعاملها.  )4

القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس اإلدارة يف حدود صالحياتها.  )5

القيام مبراجعة وتقييم أحكام هذه الالئحة واعداد توصيات ملجلس اإلدارة فيام يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب   )6
ذلك.

إعداد التقارير ربع السنوية ملجلس اإلدارة عىل أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقدميها ملجلس اإلدارة فور االنتهاء من   )7
انعقاد اجتامع اللجنة.

تحديد الرواتب الشهرية واملكافآت التشجيعية واملكافآت األخرى إلدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخيل  مبا   )8
يتامىش مع اللوائح الداخلية للرشكة املعتمدة من قبل املجلس.
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سادسا«: اجتماعات اللجنة
تعقد اجتامعات اللجنة إذا حرض نصف األعضاء األعضاء عىل- عضوين األقل.  )1

يُشرتط لصحة اجتامعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحارضين، وعند تساوي   )2
ح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتامع. األصوات يرجَّ

يجب أن تعقد اللجنة أربعة )4( اجتامعات عىل األقل خالل السنة املالية.  )3

تدعو اللجنة من تراه مناسباً لحضور اجتامعاتها سواء كان من داخل الرشكة أو من خارجها.  )4

تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الرشكة، ومع املراجع الداخيل للرشكة.  )5

بإرسال جدول  اللجنة  بنود جدول األعامل ويقوم أمني رس  بتحديد موعد االجتامع وتحديد  اللجنة  يقوم رئيس   )6
أعامل االجتامع وأي مستندات ووثائق أخرى تتعلق ببنود جدول األعامل قبل 5 أيام من موعد اإلجتامع لتمكني 

األعضاء من اإلطالع والتحضري لالجتامع.

يجوز عقد اجتامعات اللجنة بأي وسيلة من وسائل التقنية وذلك من خالل السامح ألعضائها املشاركة يف املناقشات   )7
حتى وأن مل يحرضوا جميعاً يف نفس املكان، وبغرض النصاب يعد العضو الغري حارض شخصياً ولكنه مشارك من 

خالل وسائل التقنية عىل إنه حارض.

يجب عىل رئيس اللجنة أن يدعو إىل اجتامع متى ما تحقق أي من التايل:  )8

إذا طُلب ذلك من قبل رئيس مجلس اإلدارة.  -

إذا طُلب ذلك من إدارة املراجعة الداخلية.  -

إذا طُلب ذلك من قبل املراجع الخارجي.  -

-يف حاالت أخرى ملناقشة عىل سبيل املثال ال الحرص الحاالت التالية:

حاالت تضارب املصالح. أ( 

ب( املسائل النظامية.

قواعد السلوك املهني واألخالقي. ج( 

املسائل املالية واملحاسبة. د( 

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين لإلجتامع وإذا تساوت عدد األصوات يعد صوت رئيس   )9
اللجنة مرجحاً عىل أن يثبت أمني رس اللجنة رأي الطرف اآلخر يف محرض االجتامع ويجوز للجنة أن تصدر القرارات 

بالتصويت عليها بالتمرير.

ال يجوز التصويت عىل قرارات اللجنة بالنيابة أو الوكالة عن أحد األعضاء.  )10

يجب عىل كل عضو من أعضاء اللجنة الذي تكون له مصلحة مبارشة أو غري مبارش يف أي أمر أو اقرتاح معروض   )11
عىل اللجنة أن يبلغ اللجنة بطبيعة مصلحته يف األمر املعروض، ويجب عليه االمتناع عن االشرتاك يف املداوالت 

والتصويت فيام يتعلق باألمر ويتم ذلك دون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتامع. 

سابعا«: أمني سر اللجنة وحماضر االجتماعات
تقوم اللجنة بتعيني أمني رس لها إلعداد جدول االجتامعات وجدولة اجتامعات اللجنة، وتدوين اجتامعاتها. ويقوم أمني 

رس اللجنة بتوثيق اجتامعات اللجنة كام ييل:

يدون أمني رس اللجنة خالل االجتامع أهم املناقشات ويقوم عند االنتهاء من مناقشة أي موضوع بتلخيص ماتم   )1
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التوصل إليه من توصيات أو قرارات.

يحرر أمني رس اللجنة لكل اجتامع من اجتامعات اللجنة محرض يدون فيه تاريخ االجتامع ومكانه وأسامء الحارضين   )2
والغائبني وملخص املناقشات ونصوص التوصيات والقرارت التي توصلت إليها اللجنة ويرفع لرئيس اللجنة العتامده.

يرسل املحرض لجميع األعضاء ويطلب منهم تزويد اللجنة مبا لديهم من مالحظات خالل أسبوع من تاريخ إرساله.  )3

يعدل املحرض يف ضوء املالحظات التي ترد من األعضاء ويرفع للرئيس مرفقاً به املالحظات.  )4

يف ضوء مايوجه به رئيس اللجنة بعد املحرض يف شكله النهايئ ويرسل لألعضاء موقعاً من أمني رس اللجنة ورئيسها   )5
وجميع األعضاء الحارضين.

تحفظ النسخة املوقعة من املحرض يف ملف خاص ويرفق بها جميع الوثائق واملراسالت املتعلقة باملحرض.

ثامنا«: مكافآت أعضاء اللجنة
تختص الجمعية العامة للمساهمني بتحديد واملوافقة عىل املكافآت السنوية التي تستحق ألعضاء اللجنة، وفقاً   )1

للنظام األسايس للرشكة ولوائح الرشكة املعتمدة.

مكافاة حضور الجلسات )التنطبق عىل االعضاء التنفيذين(:  )2

يرصف مبلغ قدره 3,000 ريال عن كل اجتامع يحرضه عضو أي من اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة.  -

يرصف لعضو اللجنة، الذي يعقد االجتامع خارج مقر اقامته، مبلغ مقطوع قدره 2,000 ريال وذلك مقابل   -
مصاريف السكن واألكل والتنقالت، كام يرصف له تذكرة سفر درجة أوىل )ذهاب وعودة( من مقر اقامته إىل 
مقر املدينة التي سيعقد بها االجتامع، أو ما يعادل قيمتها. ويف حال تزامن عقد أكرث من اجتامع يف نفس اليوم 
واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة ترصف ملرة واحدة فقط يف حال عدم توفري الرشكة السكن 

والتنقالت.

اذا تقرر عقد االجتامع خارح املدينة التي يقع بها املقر الرئيس للرشكة فإنه يتم رصف مبلغ مقطوع قدره   -
2,000 ريال لكل عضو وذلك مقابل مصاريف السكن واألكل والتنقالت. يف حال تزامن عقد أكرث من اجتامع 
يف نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة ترصف ملرة واحدة فقط يف حال عدم توفري 

الرشكة السكن والتذكرة للعضو وأمني رس اللجنة. 

ترصف مكافاءة ألمني رس اللجنة مقدرها 3,000 ريال عن كل اجتامع، مقابل االعداد والتحضريات وما يتحمله   -
من اعباء تنظيمية.

املكافأة السنوية:   )3

يتم رصف مكافأة سنوية مقطوعة ألعضاء اللجان مببلغ 75.000 )خمسة وسبعون الف ريال( عىل ان يتم رصفها كاملة 
يف نهاية كل عام اذا كانت نسبة حضور العضو لالجتامعات التقل عن 75%،  وعدا ذلك يتم رصف املكافأة عىل 

أساس نسبة حضور العضو لالجتامعات.
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الئحة جلنة الرتشيحات واملكافآت
لدى شركة تكوين املتطورة للصناعات

أوال«: مقدمة عامة
حوكمة  الئحة  ملتطلبات  وفقا  للصناعات،  املتطورة  تكوين  لرشكة  واملكافآت  الرتشيحات  لجنة  الئحة  إعداد  تم 
مهام  الالئحة  هذه  وتحدد  األسايس.  الرشكة  ونظام  الرشكات  ونظام  املالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  الرشكات 
وصالحيات لجنة الرتشيحات واملكافآت وحقوق وواجبات أعضاء اللجنة وكيفية اختيارهم واملكافآت الخاصة بهم 
والقواعد التي تحكم إنهاء خدمة أعضائها وأيضا اإلجراءات املتعلقة باجتامعاتها، حيث تختص لجنة الرتشيحات 
بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة  اإلرشادية واإلرشافية  أداء مهامه  اإلدارة يف  بالرشكة مبساعدة مجلس  واملكافآت 
األكفاء  التنفيذيني  واملديرين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  الختيار  واملؤهالت  العضوية  رشوط  بتحديد  اللجنة  تختص 
والتأكيد عىل أن سياسة الرتشيحات بالرشكة ينتج عنها التعيينات الصحيحة وتؤدى إىل التنمية واالحتفاظ بأعضاء 

مجلس اإلدارة واملديرين املميزين، وبالتايل فهي تساعد الرشكة يف تحقيق أهدافها والنمو االقتصادي لها. 

ثانيا«: تشكيل اللجنة
تُشكل اللجنة  بقرار من مجلس اإلدارة من أعضاء مجلس اإلدارة بالرشكة ملدة ثالث سنوات، عىل أال يقل عدد    )1

أعضائها عن ثالثة وال يزيد عىل خمسة أعضاء.

2(  يتم اختيار رئيس اللجنة من بني أعضاءها عقب تشكيل اللجنة وكذلك يتم تعيني أمني رس اللجنة من بني 
األعضاء أو من خارج أعضاء اللجنة ويوثق يف محرض اجتامع اللجنة الذي تم فيه تعيني الرئيس وأمني الرس.

3(  تكون فرتة عمل اللجنة ثالث سنوات ويجب أن ترتبط مدة عضوية عضو مجلس اإلدارة املشارك يف عضوية 
اللجنة مبدة عضويته يف املجلس.

الوظيفة  أخر يف  بتعيني عضو  اإلدرة  يقوم مجلس  العضوية،  أثناء فرتة  اللجنة  ما يف  يف حالة شغور مقعد    )4
الشاغرة مبوجب قرار يصدره املجلس إلمتام الفرتة املتبقية.

5(  تعقد اجتامعات اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وأمني رس اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة دعوة أي مدير من 
املدراء، أو مسئولني آخرين أو تنفيذيني بالرشكة أو موظفني أو مستشارين آخرين مهنيني لحضور االجتامعات 

حسبام هو مالئم وحسب ما تقتضيه الحاجة.

يجب أن يكون عضوان من أعضاء اللجنة كحد أدىن مستقالن.   )6

7(  تراعي الرشكة عند تشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت أن تكون لجنة واحدة وأن يكون أعضاؤها من أعضاء 
موظفي  أو  التنفيذيني  املدراء  غري  ومن  تنفيذيني  غري  بأعضاء  االستعانة  ويجوز  املستقلني،  اإلدارة  مجلس 
الرشكة أو مستشاريها أو بأشخاص من غري أعضاء املجلس سواء أكانوا من املساهمني أم غريهم، عىل أن يكون 

رئيس اللجنة من بني األعضاء املستقلني.

ثالثا«: قواعد اختيار أعضاء اللجنة
التمتع بقدر كاف من املعرفة والخربة الالزمة ملبارشة مهامهم.  )1

أن يتوفر يف املرشح الخربة العملية والعلمية الكافية واملناسبة والتي من شأنها أن تسهم يف دعم مسرية الرشكة   )2



62

نظم ولوائح الحوكمة الداخلية 62

عىل األداء األمثل وتحقيق اسرتاتيجيتها.

بالسوق السيام  واملدرجة  املساهمة  الرشكات  لجنة مامثلة يف إحدى  أن شغل عضوية  له  يفضل من سبق   )3
الرشكات ذات األنشطة املامثلة.

أن ال يكون املرشح قد صدر قرار ضده من قبل جهات قضائية بارتكابه جرم يعاقب عليه النظام مخل باألمانة   )4
أو النزاهة أو ينطوي عليه أي غش أو احتيال أو تضليل.

رابعا«: انتهاء العضوية
تنتهي العضوية يف اللجنة بإنتهاء مدة التعيني ويجوز لعضو اللجنة اإلستقالة عىل أن يقدم طلب اإلستقالة   )1

كتابياً.

يجوز للمجلس أن يعفي أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من املجلس يف الحاالت التالية عىل أن يكون اإلعفاء   )2
مبوجب قرار يصوت عليه أغلبية أعضاء املجلس باملوافقة:

إذا أخل العضو بواجباته بطريقة ترض مبصلحة الرشكة.   -

-  إذا تخلف عن الحضور دون عذر يقبله رئيس اللجنة ألكرث من ثالث جلسات متتالية.

إذا فقد العضو أي رشط من الرشوط الواجب توافرها يف عضو اللجنة.   -

-  إذا كان استمراره يف عضوية اللجنة يتعارض من أي نظام أو قرارات أو تعليامت سارية يف اململكة.

يف حاالت أخرى يرى املجلس مناسبة استبدال العضو ألسباب مقبولة.   -

يتم عزل وإنهاء عضوية أي عضو فوراً يف الحاالت التالية:  )3

الوفاة.   -

الحكم بشهر اإلفالس أو اإلعسار.  -

تقدميه لطلب للتسوية مع الدائنني.   -

التوقف عن دفع الديون.  -

فقدان للشعور.   -

اإلصابة باألمراض العقلية.  -

إرتكاب أي عمل يُعد مخالً باألمانة و األخالق.  -

اإلدانة بالتزوير.  -

عند انتهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب عىل الرشكة أن تخطر الهيئة وفق   )4
اإلجراءات النظامية خالل املدة املبينة يف النظام مع بيان األسباب التي دعت إىل ذلك.

خامسا«: اختصاصات ومسؤوليات اللجنة
االختصاصات املتعلقة الرتشيحات:  )1

اقرتاح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. أ( 

مع  املعتمدة،  واملعايري  للسياسات  وفقاً  ترشيحهم  وإعادة  فيه  أعضاء  برتشيح  اإلدارة  ملجلس  التوصية  ب( 
مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجرمية مخلة باألمانة.

إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. ج( 
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تحديد الوقت الذي يتعني عىل العضو تخصيصه ألعامل مجلس اإلدارة. د( 

املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخربات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف  ه( 
اإلدارة التنفيذية.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها. و( 

صالحية التعديل يف موعد بدء دورة مجلس اإلدارة مبا يحقق مسئولية أعضاء املجلس عن السنة املالية  ز( 
الكاملة وعدم تداخل املسئولية بني مجلسني، عىل أال يزيد متديد مدة الدورة عن شهرين أو ينقص مدة 

الدورة عن شهرين.

تحديد التوافق ملدة الدورة مع قرار املوافقة عىل تعيني لجنة املراجعة لتكون صالحيتها سارية وقامئة  ح( 
وخاصة فيام يتعلق باملوافقة عىل القوائم املالية السنوية.

مراجعة اإلعالنات الخاصة برتشيح العضوية ملجلس اإلدارة وتحديد املواعيد املقرتحة لنرش اإلعالن عىل  ط( 
موقع السوق املالية تداول والفرتة املقرتحة الستالم طلبات الرتشيح عىل أال تقل عن )30( يوماً وتحديد 
بدء  لتاريخ  كانت سابقة  املجلس سواء  أعضاء  فيها عىل  التصويت  التي سيتم  العامة  الجمعية  موعد 

الدورة أو الحقة مبا ال يتجاوز )60( يوماً.

رفع جميع قرارات املجلس السابق -يف حال اتخاذ أي قرار يف فرتة متديد الحقة لتاريخ بدء دورة املجلس  ي( 
- وعرضها عىل املجلس الالحق إلقرارها.

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  ك( 
يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى.

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيني واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني وكبارالتنفيذيني. ل( 

وضع اإلجراءات الخاصة يف حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبارالتنفيذيني. م( 

تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة، واقرتاح الحلول ملعالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة. ن( 

االختصاصات املتعلقة باملكافآت:  )2

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها   -
اتباع  إىل مجلس اإلدارة للنظر فيها متهيداً العتامدها من الجمعية العامة، عىل أن يراعى يف تلك السياسة 
معايري ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. عىل أن يتم اعداد سياسة املكافآت دون اإلخالل 

بأحكام نظام الرشكات ونظام السوق املالية ولوائحهام التنفيذية، بحيث تتضمن ما ييل:

انسجامها مع اسرتاتيجية الرشكة وأهدافها. أ( 

أن تقدم املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عىل إنجاح الرشكة وتنميتها عىل  ب( 
املدى الطويل، كأن تربط الجزء املتغري من املكافآت باألداء عىل املدى الطويل.

أن تحدد املكافآت بناًء عىل مستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية،  ج( 
والخربات العملية، واملهارات، ومستوى األداء.

انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الرشكة. د( 

األخذ يف االعتبار مامرسات الرشكات األخرى يف تحديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من  ه( 
ارتفاع غري مربر للمكافآت والتعويضات.
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أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها. و( 

أن تأخذ يف االعتبار املكافآت املبينة يف عقود كبار التنفيذيني عند التعيينات الجديدة. ز( 

حاالت إيقاف رصف املكافأة أو اسرتدادها إذا تبني أنها تقررت بناًء عىل معلومات غري دقيقة قدمها عضو  ح( 
يف مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول عىل مكافآت غري 

مستحقة.

تنظيم منح أسهم يف الرشكة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهامً  ط( 
اشرتتها الرشكة.

هذه  عن  جوهري  انحراف  أي  وبيان  بها،  املعمول  املكافآت  وسياسة  املمنوحة  املكافآت  بني  العالقة  توضيح   -
السياسة.

املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها يف تحقيق األهداف املتوخاة منها.  -

بالرشكة وفقاً  املنبثقة عنه وكبارالتنفيذيني  واللجان  اإلدارة  أعضاء مجلس  اإلدارة مبكافآت  التوصية ملجلس    -
للسياسة املعتمدة.

سادسا«: صالحيات اللجنة
طلب املستندات والتقارير والتوضيحات واملعلومات األخرى املناسبة من املسؤولني والتنفيذيني واملوظفني   )1

بالرشكة بدون أي قيود.

دعوة أعضاء املجلس واعضاء اللجان واملسؤولني والتنفيذيني واملوظفني بالرشكة لحضور اجتامعاتها لإلجابة   )2
عىل االستفسارات التي تطرحها اللجنة عليهم.

االستعانة بخدمات الخرباء واملستشارين من خارج الرشكة إلبداء الرأي واملشورة يف املسائل التي تطرح عليهم.  )3

أداء الخدمات األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة والتي تقع داخل صالحيات اللجنة.  )4

تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات ملجلس   )5
اإلدارة بشأن إجراء التعديالت بها.

سابعًا: اجتماعات اللجنة
تعقد اجتامعات اللجنة إذا حرض نصف األعضاء - عضوين عىل األقل.  )1

الحارضين، وعند  بأغلبية أصوات  أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها  اللجنة حضور  ُيشرتط لصحة اجتامعات   )2
تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتامع.

يجب أن تعقد اللجنة أربعة اجتامعات عىل األقل خالل السنة املالية للرشكة.  )3

تدعو اللجنة من تراه مناسباً لحضور اجتامعاتها سواء كان من داخل الرشكة أو من خارجها.  )4

يقوم رئيس اللجنة بتحديد موعد االجتامع وتحديد بنود جدول األعامل ويقوم أمني رس اللجنة بإرسال جدول   )5
أيام من موعد اإلجتامع  أعامل االجتامع وأي مستندات ووثائق أخرى تتعلق ببنود جدول األعامل قبل 5 

لتمكني األعضاء من اإلطالع والتحضري لالجتامع.

يجوز عقد اجتامعات اللجنة بأي وسيلة من وسائل التقنية وذلك من خالل السامح ألعضائها املشاركة يف   )6
املناقشات حتى وأن مل يحرضوا جميعاً يف نفس املكان، أما النصاب فيعد العضو الغري حارض شخصياً ولكنه 

مشارك من خالل وسائل التقنية عىل إنه حارض.
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الحارضين لإلجتامع وإذا تساوت عدد األصوات يعد صوت  األعضاء  بأغلبية أصوات  اللجنة  تصدر قرارات   )7
رئيس اللجنة مرجحاً عىل أن يثبت سكرتري اللجنة رأي الطرف اآلخر يف محرض االجتامع.

يجوز للجنة أن تصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير.  )8

ال يجوز التصويت عىل قرارات اللجنة بالنيابة أو الوكالة عن أحد األعضاء.  )9

اقرتاح  أو  أمر  أي  أو غري مبارش يف  له مصلحة مبارشة  تكون  الذي  اللجنة  أعضاء  يجب عىل كل عضو من   )10
معروض عىل اللجنة أن يبلغ اللجنة بطبيعة مصلحته يف األمر املعروض، ويجب عليه االمتناع عن االشرتاك يف 

املداوالت والتصويت فيام يتعلق باألمر ويتم ذلك دون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتامع. 

ثامنًا: أمني سر اللجنة وحماضر االجتماعات
تقوم اللجنة بتعيني أمني رس لها إلعداد جدول االجتامعات وجدولة اجتامعات اللجنة، وتدوين اجتامعاتها.  )1

يقوم أمني رس اللجنة بتوثيق اجتامعات اللجنة كام ييل:  )2

- يدون أمني رس اللجنة خالل االجتامع أهم املناقشات ويقوم عند االنتهاء من مناقشة أي موضوع بتلخيص 
ماتم التوصل إليه من توصيات أو قرارات.

يحرر أمني رس اللجنة لكل اجتامع من اجتامعات اللجنة محرض يدون فيه تاريخ االجتامع ومكانه وأسامء   -
الحارضين والغائبني وملخص املناقشات ونصوص التوصيات والقرارت التي توصلت إليها اللجنة ويرفع 

لرئيس اللجنة العتامده.

اللجنة مبا لديهم من مالحظات خالل أسبوع من  يرسل املحرض لجميع األعضاء ويطلب منهم تزويد   -
تاريخ إرساله.

يعدل املحرض يف ضوء املالحظات التي ترد من األعضاء ويرفع للرئيس مرفقاً به املالحظات.  -

يف ضوء مايوجه به رئيس اللجنة بعد املحرض يف شكله النهايئ ويرسل لألعضاء موقعاً من أمني رس اللجنة   -
ورئيسها وجميع األعضاء الحارضين.

تحفظ النسخة املوقعة من املحرض يف ملف خاص ويرفق بها جميع الوثائق واملراسالت املتعلقة باملحرض.  -

تاسعا«: مكافآت أعضاء اللجنة
تختص الجمعية العامة للمساهمني بتحديد واملوافقة عىل املكافآت السنوية التي تستحق ألعضاء اللجنة،   )1

وفقاً للنظام األسايس للرشكة ولوائح الرشكة املعتمدة.

مكافأة حضور الجلسات )التنطبق عىل االعضاء التنفيذين(:  )2

يرصف مبلغ قدره 3,000 ريال عن كل اجتامع يحرضه عضو أي من اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة.  -

اقامته، مبلغ مقطوع قدره 2,000 ريال وذلك  الذي يعقد االجتامع خارج مقر  اللجنة،  يرصف لعضو   -
مقابل مصاريف السكن واألكل والتنقالت. كام يرصف له تذكرة سفر درجة أوىل )ذهاب وعودة( من 
مقر اقامته إىل مقر املدينة التي سيعقد بها االجتامع، أو ما يعادل قيمتها. ويف حال تزامن عقد أكرث من 
اجتامع يف نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة ترصف ملرة واحدة فقط يف حال 

عدم توفري الرشكة السكن والتنقالت.

اذا تقرر عقد االجتامع خارج املدينة التي يقع بها املقر الرئيس للرشكة فإنه يتم رصف مبلغ مقطوع   -
قدره 2,000 ريال لكل عضو وذلك مقابل مصاريف السكن واألكل والتنقالت، ويف حال تزامن عقد أكرث 
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من اجتامع يف نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة ترصف ملرة واحدة فقط يف 
حال عدم توفري الرشكة السكن والتذكرة للعضو وأمني رس اللجنة. 

ترصف مكافاءة ألمني رس اللجنة مقدرها 3,000 ريال عن كل اجتامع، مقابل االعداد والتحضريات وما   -
يتحمله من أعباء تنظيمية.

املكافأة السنوية:   )3

يتم رصف مكافأة سنوية مقطوعة ألعضاء اللجان مببلغ 75.000 )خمسة وسبعون الف ريال( عىل ان يتم رصفها 
كاملة يف نهاية كل عام اذا كانت نسبة حضور العضو لالجتامعات التقل عن 75%،  وعدا ذلك يتم رصف املكافأة 

عىل أساس نسبة حضور العضو لالجتامعات.
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الئحة جلنة إدارة اخملاطر لدى شركة تكوين 
املتطورة للصناعات 

)هذه الالئحة اسرتشادية وغري ملزمة للتطبيق بشركة تكوين ما مل تصبح الزامية(

أوال«: مقدمة عامة
تم إعداد الئحة لجنة إدارة املخاطر لرشكة تكوين للصناعات املتطورة، وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الرشكات الصادرة 

عن هيئة السوق املالية ونظام الرشكات ونظام الرشكة األسايس، وتحدد هذه الالئحة مهام وصالحيات لجنة إدارة املخاطر 

اللجنة وكيفية اختيارهم واملكافآت الخاصة بهم والقواعد التي تحكم إنهاء خدمة أعضائها  وحقوق وواجبات أعضاء 

وأيضا اإلجراءات املتعلقة باجتامعاتها بحيث تُشكل لجنة إدارة املخاطر من قبل مجلس اإلدارة لتحقيق اإلدارة الفعالة 

املنتدب  العضو  يعد  املخاطر.  إلدارة  فعالية  ذات  اسرتاتيجية  وصياغة  املخاطر  إلدارة  عالية  معايري  وترسيخ  للمخاطر 

والرئيس التنفيذي واإلدارة العليا بالرشكة مسؤولني عن العمليات التشغيلية للرشكة وإدارة املخاطر واإللتزام بإسرتاتيجية 

الرشكة يف إدارة املخاطر ويكون دور اللجنة محصور يف اإلرشاف والرقابة عىل عمليات الرشكة.

إن هذه الالئحة غري ملزمة للتطبيق لرشكة تكوين املتطورة للصناعات لكونها اسرتشادية وسوف تكون ملزمة عند صدور 

قرار الهيئة بالزاميتها للرشكات املدرجة، وهي غري مطبقة يف تاريخه برشكة تكوين. 

ثانيا«: تعريفات ومبادئ إدارة اخملاطر
يعرف الخطر يف هذه الالئحة عىل أنه حالة من من عدم اليقني واحتامل حدوث حدث معني ويتوقع أن يكون له   )1

تأثري عىل أنشطة الرشكة، ويقوم أسلوب الرشكة يف إدارة املخاطر عىل أساس تنبؤ احتاملية مثل هذا الحدث والتنبؤ 

بتقييم أثر هذا الحدث عىل الرشكة وعمليتها بشكل مبارش أو غري مبارش.

تؤمن الرشكة بأن إدارة املخاطر من أهم العنارص االسرتاتيجية للرشكة وللرقابة الداخلية، وهي عبارة عن العمليات   )2

التي تستخدمها الرشكة بصفة منتظمة من أجل تحديد وتقييم والرقابة عىل املخاطر التي ميكن أن تتعرض لها.

إن الهدف من وضع نظام إلدارة املخاطر بالرشكة هو للحد من حاالت عدم اليقني والسعي نحو استقراء املستقبل   )3

أثرها  إىل أقىص درجة ممكنة يف حال حدوثها،  التعرض للمخاطر والتقليل من  بطريقة علمية وعملية لتجنب 

باإلضافة إىل زيادة احتامل تحقيق األهداف االسرتاتيجية للرشكة والقيام باتخاذ االساليب املناسبة لتقليل احتامل 

وحجم الخسائر املتوقعة، وعىل هذا فإن الرشكة ممثلة مبجلس اإلدارة مسؤول عن تحديد مستويات تحمل الخطر 

واملتعلقة بجميع أنشطة الرشكة.

ثالثا«: تشكيل اللجنة
تُشكل اللجنة  بقرار من مجلس اإلدارة من أعضاء مجلس اإلدارة بالرشكة ملدة ثالث سنوات، عىل أال يقل عدد   )1

أعضائها عن ثالثة  وال يزيد عىل خمسة.

يتم اختيار رئيس اللجنة من بني أعضائها عقب تشكيل اللجنة وكذلك يتم تعيني أمني رس اللجنة من بني األعضاء   )2

أو من خارج أعضاء اللجنة ويوثق يف محرض اجتامع اللجنة الذي تم فيه تعيني الرئيس وأمني الرس.

تكون فرتة عمل اللجنة ثالث سنوات ويجب أن ترتبط مدة عضوية عضو مجلس اإلدارة املشارك يف عضوية اللجنة   )3

مبدة عضويته يف املجلس.

يف حالة شغور مقعد ما يف اللجنة أثناء فرتة العضوية، يقوم مجلس اإلدرة بتعيني عضو أخر يف الوظيفة الشاغرة   )4
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مبوجب قرار يصدره املجلس إلمتام الفرتة املتبقية.

تعقد اجتامعات اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وأمني رس اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة دعوة أي مدير من املدراء،   )5

أو مسئولني آخرين أو تنفيذيني بالرشكة أو موظفني أو مستشارين آخرين مهنيني لحضور االجتامعات حسبام هو 

مالئم وحسب ما تقتضيه الحاجة.

يجب أن يكون عضوان من أعضاء اللجنة كحد أدىن مستقالن.  )6

املستقلني، ويجوز  اإلدارة  أعضاء مجلس  أعضاؤها من  أن يكون  املخاطر  إدارة  لجنة  الرشكة عند تشكيل  تراعي   )7

االستعانة بأعضاء غري تنفيذيني ومن غري املدراء التنفيذيني أو موظفي الرشكة أو مستشاريها أو بأشخاص من غري 

أعضاء املجلس سواء أكانوا من املساهمني أم غريهم، عىل أن يكون رئيس اللجنة من بني األعضاء املستقلني.

رابعًا: قواعد اختيار أعضاء اللجنة
التمتع بقدر كاف من املعرفة والخربة الالزمة ملبارشة مهامهم.  )1

أن يتوفر يف املرشح الخربة العملية والـعلمية الكافية واملناسبة والتي من شأنها أن تسهم يف دعم مسرية الرشكة   )2

عىل األداء األمثل وتحقيق اسرتاتيجيتها.

السيام  بالسوق  واملدرجة  املساهمة  الرشكات  إحدى  يف  مامثلة  لجنة  عضوية  شغل  أن  له  سبق  من  يفضل    )3

الرشكات ذات األنشطة املامثلة.

أن ال يكون املرشح قد صدر قرار ضده من قبل جهات قضائية بإرتكابه جرم يعاقب عليه النظام مخل باألمانة أو   )4

النزاهة أو ينطوي عليه أي غش أو احتيال أو تضليل.

خامسا«: انتهاء العضوية
تنتهي العضوية يف اللجنة بإنتهاء مدة التعيني ويجوز لعضو اللجنة اإلستقالة عىل أن يقدم طلب اإلستقالة كتابياً.  )1

يجوز للمجلس أن يعفي أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من املجلس يف الحاالت التالية عىل أن يكون اإلعفاء   )2

مبوجب قرار يصوت عليه أغلبية أعضاء املجلس باملوافقة:

إذا أخل العضو بواجباته بطريقة ترض مبصلحة الرشكة.  -

إذا تخلف عن الحضور دون عذر يقبله رئيس اللجنة ألكرث من ثالث جلسات متتالية.  -

إذا فقد العضو أي رشط من الرشوط الواجب توافرها يف عضو اللجنة.  -

إذا كان استمراره يف عضوية اللجنة يتعارض من أي نظام أو قرارات أو تعليامت سارية يف اململكة.  -

يف حاالت أخرى يرى املجلس مناسبة استبدال العضو ألسباب مقبولة.  -

يتم عزل وإنهاء عضوية أي عضو فوراً يف الحاالت التالية:  )3

-  الوفاة. 

-  الحكم بشهر اإلفالس أو اإلعسار.

-  تقدميه لطلب للتسوية مع الدائنني. 

-  التوقف عن دفع الديون.

-  فقدان للشعور. 

اإلصابة باألمراض العقلية.   -
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-  إرتكاب أي عمل يُعد مخالً باألمانة واألخالق.

-  اإلدانة بالتزوير.

وفق  الهيئة  تخطر  أن  الرشكة  عىل  يجب  العضوية  انتهاء  من طرق  بأي  اللجنة  أعضاء  أحد  عضوية  انتهاء  عند   )4

اإلجراءات النظامية خالل املدة املبينة يف النظام مع بيان األسباب التي دعت إىل ذلك.

سادسا«: اختصاصات ومسؤوليات اللجنة
صياغة اسرتاتيجية املخاطر للرشكة وسياسة الرشكة يف إدارة املخاطر مبا يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الرشكة   )1

والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء عىل املتغريات الداخلية والخارجية للرشكة.

مساعدة املجلس يف تحديد مدى تحمل الرشكة للمخاطروحدود التعرض لها.  )2

التحقق من جدوى استمرار الرشكة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد املخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني   )3

عرش شهراً القادمة.

التي قد  إدارة املخاطر بالرشكة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة املخاطر  اإلرشاف عىل نظام   )4

تتعرض لها الرشكة وذلك لتحديد أوجه القصور بها

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الرشكة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الرشكة له.  )5

إعادة تقييم قدرة الرشكة عىل تحمل املخاطر وتعرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل عل   )6

سبيل املثال(.

وضع خطة طوارئ للرشكة ملواجهة أحداث الطوارئ التي تؤثر سلباً عىل أستمرار أعامل الرشكة.  )7

الرقابة الفعالة للمخاطر التي تتعرض لها الرشكة والتأكد من أن املخاطر التي تنكشف عليها الرشكة تقع ضمن   )8

سياسة الرشكة يف تحمل املخاطر.

مراقبة فئات املخاطر الرئيسة بشكل دوري وإعداد تقرير بشكل ربع سنوي لتقييم تلك املخاطر ورفعه لإلدارة   )9

واللجان املختصة ومن فئات املخاطر الرئيسة عىل سبيل املثال ال الحرص، املخاطر التالية:

مخاطر تطوير املنتجات.  -

مخاطر االكتتاب.  -

مخاطر تسوية املطالبات.  -

مخاطر تقنية املعلومات.  -

مخاطر التسعري.  -

مخاطر السيولة.  -

مخاطر االئتامن.  -

مخاطر أسعار الفائدة.  -

مخاطر حوكمة الرشكة.  -

مخاطر أسعار رصف العمالت.  -

مخاطر السمعة.  -

مخاطر الدول.  -
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مخاطر عدم اإللتزام.  -

التأكد من إستقاللية موظفي إدارة املخاطر بالرشكة.  )10

التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالرشكة، والعمل عىل زيادة الوعي بثقافة املخاطر.  )11

إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقرتحة إلدارة هذه املخاطر، ورفعها إىل مجلس اإلدارة.  )12

تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.  )13

ضامن توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.  )14

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتامده من قبل مجلس اإلدارة.  )15

لكل فئة من فئات املخاطر، تقوم اإلدارة العليا بإرشاف اللجنة بتقييم الخسائر املتوقعة يف حالة حدوثها والتأثري   )16

املتوقع من كل خطر عىل الرشكة.

بناء عىل التقييم السابق ترشف اللجنة عىل توزع املخاطر حسب نوعها عىل الوظائف اإلدارية بالرشكة، وتصنيفها   )17

عىل هذا األساس.

التوصية بتعيني أو عزل رئيس إدارة املخاطر.  )18

تقديم عدم املامنعة عىل إعادة هيكلة أو آلية تقديم التقارير فيام يخص إدارة املخاطر.  )19

التصعيد الفوري عن أي مخاطر جوهرية تتعرض لها الرشكة أو محتملة أو يشتبه يف أن تكون خارج نطاق احتامل   )20

الرشكة للمخاطر مجلس اإلدارة من خالل رئيس املجلس

مراجعة ما تثريه لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر يف إدارة املخاطر يف الرشكة.  )21 

مراجعة دور ومسؤوليات اللجنة بشكل سنوي للتأكد من أدارة مهامها.  )22

سابعا«: صالحيات اللجنة
طلب املستندات والتقارير والتوضيحات واملعلومات األخرى املناسبة من املسؤولني والتنفيذيني واملوظفني بالرشكة   )1

بدون أي قيود.

دعوة املسؤولني والتنفيذيني واملوظفني بالرشكة لحضور اجتامعاتها لإلجابة عىل االستفسارات التي تطرحها اللجنة عليهم.  )2

االستعانة بخدمات الخرباء واملستشارين من خارج الرشكة إلبداء الرأي واملشورة يف املسائل التي تطرح عليهم.  )3

أداء الخدمات األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة والتي تقع داخل صالحيات اللجنة.  )4

التوصيات ملجلس  بواجباتها ورفع  قيامها  التأكد من  بهدف  لالئحتها  وتقييم سنوي  بعمل مراجعة  اللجنة  تقوم   )5

اإلدارة بشأن إجراء التعديالت بها.

ثامنًا: اجتماعات اللجنة
تعقد اجتامعات اللجنة إذا حرض نصف األعضاء - عضوين األقل.  )1

ُيشرتط لصحة اجتامعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحارضين، وعند تساوي   )2

األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتامع.

يجب أن تعقد اللجنة أربعة اجتامعات عىل األقل خالل السنة املالية للرشكة.  )3

تدعو اللجنة من تراه مناسباً لحضور اجتامعاتها سواء كان من داخل الرشكة أو من خارجها.  )4

بإرسال جدول  اللجنة  بنود جدول األعامل ويقوم أمني رس  بتحديد موعد االجتامع وتحديد  اللجنة  يقوم رئيس   )5
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أعامل االجتامع وأي مستندات ووثائق أخرى تتعلق ببنود جدول األعامل قبل 5 أيام من موعد اإلجتامع لتمكني 

األعضاء من اإلطالع والتحضري لالجتامع.

يجوز عقد اجتامعات اللجنة بأي وسيلة من وسائل التقنية وذلك من خالل السامح ألعضائها املشاركة يف املناقشات   )6

حتى وأن مل يحرضوا جميعاً يف نفس املكان، وبغرض النصاب يعد العضو الغري حارض شخصياً ولكنه مشارك من 

خالل وسائل التقنية عىل إنه حارض.

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين لإلجتامع وإذا تساوت عدد األصوات يعد صوت رئيس   )7

اللجنة مرجحاً عىل أن يثبت سكرتري اللجنة رأي الطرف اآلخر يف محرض االجتامع.

يجوز للجنة أن تصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير.  )8

ال يجوز التصويت عىل قرارات اللجنة بالنيابة أو الوكالة عن أحد األعضاء.  )9

يجب عىل كل عضو من أعضاء اللجنة الذي تكون له مصلحة مبارشة أو غري مبارش يف أي أمر أو اقرتاح معروض   )10

عىل اللجنة أن يبلغ اللجنة بطبيعة مصلحته يف األمر املعروض، ويجب عليه االمتناع عن االشرتاك يف املداوالت 

والتصويت فيام يتعلق باألمر ويتم ذلك دون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتامع. 

تاسعا: أمني سر اللجنة وحماضر االجتماعات :
تقوم اللجنة بتعيني أمني رس لها إلعداد جدول االجتامعات وجدولة اجتامعات اللجنة، وتدوين اجتامعاتها.  )1

يقوم أمني رس اللجنة بتوثيق اجتامعات اللجنة كام ييل:  )2

-يدون أمني رس اللجنة خالل االجتامع أهم املناقشات ويقوم عند االنتهاء من مناقشة أي موضوع بتلخيص ماتم 

التوصل إليه من توصيات أو قرارات.

يحرر أمني رس اللجنة لكل اجتامع من اجتامعات اللجنة محرض يدون فيه تاريخ االجتامع ومكانه وأسامء   -

الحارضين والغائبنب وملخص املناقشات ونصوص التوصيات والقرارت التي توصلت إليها اللجنة ويرفع لرئيس 

اللجنة العتامده.

يرسل املحرض لجميع األعضاء ويطلب منهم تزويد اللجنة مبا لديهم من مالحظات خالل أسبوع من تاريخ   -

إرساله.

يعدل املحرض يف ضوء املالحظات التي ترد من األعضاء ويرفع للرئيس مرفقاً به املالحظات.  -

اللجنة  النهايئ ويرسل لألعضاء موقعاً من أمني رس  اللجنة بعد املحرض يف شكله  يف ضوء مايوجه به رئيس   -

ورئيسها وجميع األعضاء الحارضين.

تحفظ النسخة املوقعة من املحرض يف ملف خاص ويرفق بها جميع الوثائق واملراسالت املتعلقة باملحرض.  -

عاشرا«: مكافآت أعضاء اللجنة
تختص الجمعية العامة للمساهمني بتحديد واملوافقة عىل املكافآت السنوية التي تستحق ألعضاء اللجنة، وفقاً   )1

للنظام األسايس للرشكة ولوائح الرشكة املعتمدة.

مكافأة حضور الجلسات )التنطبق عىل االعضاء التنفيذين(:  )2

يرصف مبلغ قدره 3,000 ريال عن كل اجتامع يحرضه عضو أي من اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة.  -

يرصف لعضو اللجنة، الذي يعقد االجتامع خارج مقر اقامته، مبلغ مقطوع قدره 2,000 ريال وذلك مقابل   -

مصاريف السكن واألكل والتنقالت. كام يرصف له تذكرة سفر درجة أوىل )ذهاب وعودة( من مقر اقامته إىل 
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مقر املدينة التي سيعقد بها االجتامع، أو ما يعادل قيمتها. ويف حال تزامن عقد أكرث من اجتامع يف نفس اليوم 

واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة ترصف ملرة واحدة فقط يف حال عدم توفري الرشكة السكن 

والتنقالت.

اذا تقرر عقد االجتامع خارج املدينة التي يقع بها املقر الرئيس للرشكة فإنه يتم رصف مبلغ مقطوع قدره   -

2,000 ريال لكل عضو وذلك مقابل مصاريف السكن واألكل والتنقالت. يف حال تزامن عقد أكرث من اجتامع 

يف نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة ترصف ملرة واحدة فقط يف حال عدم توفري 

الرشكة السكن والتذكرة للعضو وأمني رس اللجنة. 

ترصف مكافاءة ألمني رس اللجنة مقدرها 3,000 ريال عن كل اجتامع، مقابل االعداد والتحضريات وما يتحمله من أعباء 

تنظيمية.

املكافأة السنوية:   )3

يتم رصف مكافأة سنوية مقطوعة ألعضاء اللجان مببلغ 75.000 )خمسة وسبعون الف ريال( عىل ان يتم رصفها 

كاملة يف نهاية كل عام اذا كانت نسبة حضور العضو لالجتامعات التقل عن 75%،  وعدا ذلك يتم رصف املكافأة 

عىل أساس نسبة حضور العضو لالجتامعات.
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الئحة اللجنة التنفيذية
لدى شركة تكوين املتطورة للصناعات

أوال«: مقدمة عامة
تم إعداد الئحة اللجنة التنفيذية لرشكة تكوين للصناعات يف ضوء الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة 

اللجنة  وصالحيات  مهام  الالئحة  هذه  تحدد  بحيث   األسايس،  الرشكة  ونظام  الرشكات  ونظام  املالية  السوق 

التنفيذية وحقوق وواجبات أعضاء اللجنة وكيفية اختيارهم واملكافآت الخاصة بهم والقواعد التي تحكم إنهاء 

خدمة أعضائها وأيضا اإلجراءات املتعلقة باجتامعاتها. وتُشكل اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة ملعاونة 

مجلس اإلدارة يف متابعة اعامل الرشكة وتسهيل إجراءات اإلدارة التنفيذية وتوفري القدرة عىل االستجابة الرسيعة 

وخاصة  وفعالية،  بكفاءة  اإلرشافية  مهامه  أداء  يف  املجلس  مبساعدة  القيام  إىل  باإلضافة  الطارئة،  الحاالت  يف 

فيام يتعلق بتحديد األهداف االسرتاتيجية للرشكة واألولويات املالية والتشغيلية لها، ووضع التوصيات الخاصة 

بسياسة توزيع األرباح، باإلضافة إىل قيامها بتقييم اإلنتاجية طويلة األجل لعمليات الرشكة التشغيلية. ومينح 

مجلس اإلدارة الصالحيات املالمئة لطبيعة عمل اللجنة للمساعدة يف اتخاذ القرار املناسب بشأن متطلبات إنجاز 

مشاريع الرشكة وأعاملها يف ضوء املوازنة املعتمدة من مجلس اإلدارة.

ثانيا: تشكيل اللجنة
تُشكل اللجنة  بقرار من مجلس اإلدارة من عدد من أعضاء مجلس اإلدارة ومن كبار التنفيذيني بالرشكة   )1

وملدة ثالث سنوات، عىل األ يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عىل خمسة.

2(  يتم اختيار رئيس اللجنة من بني أعضاءها عقب تشكيل اللجنة وكذلك يتم تعيني أمني رس اللجنة من بني 

األعضاء أو من خارج أعضاء اللجنة ويوثق يف محرض اجتامع اللجنة الذي تم فيه تعيني الرئيس وأمني الرس.

تكون فرتة عمل اللجنة ثالث سنوات ويجب أن ترتبط مدة عضوية عضو مجلس اإلدارة املشارك يف عضوية   )3

اللجنة مبدة عضويته يف املجلس.

يف حالة شغور مقعد ما يف اللجنة أثناء فرتة العضوية، يقوم مجلس اإلدرة بتعيني عضو آخر يف الوظيفة   )4

الشاغرة مبوجب قرار يصدره املجلس إلمتام الفرتة املتبقية.

مدير  أي  دعوة  اللجنة  لرئيس  ويجوز  اللجنة  وأمني رس  اللجنة  أعضاء  بحضور  اللجنة  اجتامعات  تعقد   )5

أو مستشارين آخرين مهنيني لحضور  أو موظفني  بالرشكة  تنفيذيني  أو  أو مسئولني آخرين  املدراء،  من 

االجتامعات حسبام هو مالئم وحسب ما تقتضيه الحاجة.

ثالثا«: قواعد اختيار أعضاء اللجنة
التمتع بقدر كاف من املعرفة والخربة الالزمة ملبارشة مهامهم.  )1

أن يتوفر يف املرشح الخربة العملية والـعلمية الكافية واملناسبة والتي من شأنها أن تسهم يف دعم مسرية   )2

الرشكة عىل األداء األمثل وتحقيق اسرتاتيجيتها.

يفضل من سبق له أن شغل عضوية لجنة تنفيذية يف إحدى الرشكات املساهمة واملدرجة بالسوق السيام   )3

الرشكات ذات األنشطة املامثلة.
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أن ال يكون املرشح قد صدر قرار ضده من قبل جهات قضائية بإرتكابه جرم يعاقب عليه النظام مخل   )4

باألمانة أو النزاهة أو ينطوي عليه أي غش أو احتيال أو تضليل.

رابعا«: انتهاء العضوية
تنتهي العضوية يف اللجنة بإنتهاء مدة التعيني ويجوز لعضو اللجنة اإلستقالة عىل أن يقدم طلب اإلستقالة   )1

كتابياً.

يجوز للمجلس أن يعفي أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من املجلس يف الحاالت التالية عىل أن يكون   )2

اإلعفاء مبوجب قرار يصوت عليه أغلبية أعضاء املجلس باملوافقة:

إذا أخل العضو بواجباته بطريقة ترض مبصلحة الرشكة.  -

إذا تخلف عن الحضور دون عذر يقبله رئيس اللجنة ألكرث من ثالث جلسات متتالية.  -

إذا فقد العضو أي رشط من الرشوط الواجب توافرها يف عضو اللجنة.  -

إذا كان استمراره يف عضوية اللجنة يتعارض من أي نظام أو قرارات أو تعليامت سارية يف اململكة.  -

يف حاالت أخرى يرى املجلس مناسبة استبدال العضو ألسباب مقبولة.  -

يتم عزل وإنهاء عضوية أي عضو فوراً يف الحاالت التالية:  )3

الوفاة.  -

الحكم بشهر اإلفالس أو اإلعسار.  -

تقدميه لطلب للتسوية مع الدائنني.   -

التوقف عن دفع الديون.  -

فقدان للشعور.  -

اإلصابة باألمراض العقلية.  -

إرتكاب أي عمل يُعد مخالً باألمانة واألخالق.  -

اإلدانة بالتزوير.  -

عند انتهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب عىل الرشكة أن تخطر الهيئة وفق   )4

اإلجراءات النظامية خالل املدة املبينة يف النظام مع بيان األسباب التي دعت إىل ذلك.

خامسًا: اختصاصات ومسؤوليات اللجنة
متارس اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس اإلدارة يف الفرتة مابني اجتامعات املجلس، وتبارش   )1

اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تقررها املجلس وتعاون اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي والعضو 

املنتدب.

يف  عاجلة  قرارات  اتخاذ  إىل  تحتاج  التي  باملوضوعات  املتعلقة  القرارات  واتخاذ  مبناقشة  اللجنة  تقوم   )2

األحداث الطارئة. واتخاذ القرارات املتعلقة باألعامل اليومية للرشكة.

تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعامل الرشكة العادية، حسب الصالحيات   )3

التي يفويضها مجلس اإلدارة.
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فيام يتعلق بإسرتاتيجية الرشكة وأهدافها، تقوم اللجنة بالتايل:  )4

-مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اإلسرتاتيجي للرشكة.

-التأكد من أن الخطط اإلسرتاتيجية للرشكة قد تم ترجمتها إىل ترصفات وأعامل فعلية تهدف إىل تحقيق أهداف 

الرشكة.

-مراجعة امليزانية التقديرية التشغيلية والرأساملية للرشكة قبل رفعها ملجلس اإلدارة والتي متثل جزء من خطط 

الرشكة ورفع التوصيات للمجلس بشأنها.

بني  التوافق  تحقيق  إىل  تهدف  التي  الرشكة  موارد  بتوزيع  يتعلق  فيام  املجلس  توصيات  مراجعة   -

الخطط اإلسرتاتيجية للرشكة وأهدافها التشغيلية طويلة األجل.    

من  للتأكد  التشغيلية  واألهداف  التابعة  ورشكاتها  للرشكة  اإلسرتاتيجية  للخطط  الدورية  املراجعة   -

توافقها مع رسالة الرشكة وأهدافها.

اإلدارة  التوصيات ملجلس  اللجنة مبراجعة وإعداد  تقوم  التشغيلية، سوف  الرشكة  بأولويات  يتعلق  فيام   )5

بالنسبة للقرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة باألولويات التشغيلية، متضمنا التوسع إىل أسواق ودول جديدة أو 

الخروج من أسواق ودول حالية.

فيام يتعلق بأعامل التخطيط املايل للرشكة وسياسة توزيعات األرباح، تقوم اللجنة بالتايل:  )6

إعداد ومراجعة التوصيات ملجلس اإلدارة املتعلقة باألهداف واإلسرتاتيجيات املالية السنوية وطويلة   -

األجل، وأيضا مؤرشات األداء املرتبطة بها.

املتعلقة برأس مال الرشكة،  لها، مثل األمور  التابعة  الهامة للرشكة والرشكات  املالية  مراجعة األمور   -

والتصنيف االئتامين للرشكة، والتدفقات النقدية، وأنشطة االقرتاض، والودائع االستثامرية.    

إعداد ومراجعة التوصيات املقدمة ملجلس اإلدارة واملتعلقة بسياسة توزيعات األرباح للرشكة وبكيفية   -

تنفيذها.

املراجعة الدورية للنفقات الرأساملية الفعلية ومراجعتها مع املوازنات املعتمدة مسبقا.  -

فيام يتعلق بتقييم إنتاجية الرشكة يف املدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، تقوم اللجنة مبراجعة   )7

وإعداد التوصيات ملجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة بالفرص التي أمام الرشكة التي 

تهدف إىل تحسني جودة املنتجات والخدمات التي تقدمها الرشكة وترشيد التكاليف املتعلقة بها.

فيام يتعلق بأعامل االستثامر تقوم اللجنة باآليت:  )8

معاونة مجلس اإلدارة يف ترصيف مهامه املتعلقة مبراجعة السياسات واملعايري االستثامرية  -

-  دراسة الفرص االستثامرية وتوافقها مع اسرتاتيجية الرشكة.

البحث عن الفرص االستثامرية ذات العائد األعىل منها عىل سبيل املثال ال الحرص ) التعاقد إلدارة    -

محافظ األسهم املحلية – رشاء وحدات يف صناديق االسهم املحلية – رشاء وحدات يف صناديق عقارية 

– الدخول يف اكتتابات يف رشكات جديدة وطروحات أولية – رشاء وبيع عقارات ....الخ (.

متابعة وتقويم االستثامرات القامئة واملقبلة عليها الرشكة واالرشاف عىل األعامل االستشارية ذات العالقة    )1(

بأعامل اللجنة.
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تقوم اللجنة باعتامد التعديالت ببنود امليزانية واالعتامد النهايئ لبنود النفقات الرأساملية حسب صالحيات    )9

اللجنة املنصوص عليها يف جدول الصالحيات املالية واإلدارية.

10(  املوافقة عىل سياسات وإجراءات العمل للرشكة والتوصية برفعها ملجلس اإلدارة.

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن.  )11

تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعاملها يف كل اجتامع ملجلس اإلدارة.وإعالم مجلس اإلدارة يف حالة   )12

وجود أو نشوء أي حالة من حاالت تعارض مصالح نتيجة للقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.

سادسًا: صالحيات اللجنة
طلب املستندات والتقارير والتوضيحات واملعلومات األخرى املناسبة من املسؤولني والتنفيذيني واملوظفني   )1

بالرشكة.

دعوة املسؤولني والتنفيذيني واملوظفني بالرشكة الجتامعاتها لسؤالهم ولسامع تفسرياتهم.  )2

االستعانة بخدمات الخرباء واملستشارين من خارج الرشكة.  )3

أداء الخدمات األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة.  )4

عمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها بهدف التأكد من قيامها لواجباتها ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة   )5

بشأن إجراء التعديالت بها.

6(  أداء الخدمات األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة والتي تقع داخل صالحيات اللجنة.

سابعًا: اجتماعات اللجنة
تعقد اجتامعات اللجنة إذا حرض نصف األعضاء - عضوين األقل.  )1

يُشرتط لصحة اجتامعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحارضين، وعند   )2

ح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتامع تساوي األصوات يرجَّ

يجب أن تعقد اللجنة أربعة )4( اجتامعات عىل األقل خالل السنة املالية للرشكة.  )3

تدعو اللجنة من تراه مناسباً لحضور اجتامعاتها سواء كان من داخل الرشكة أو من خارجها.  )4

يقوم رئيس اللجنة بتحديد موعد االجتامع وتحديد بنود جدول األعامل ويقوم أمني رس اللجنة بإرسال   )5

جدول أعامل االجتامع وأي مستندات ووثائق أخرى تتعلق ببنود جدول األعامل قبل 5 أيام من موعد 

اإلجتامع لتمكني األعضاء من اإلطالع والتحضري لالجتامع.

يجوز عقد اجتامعات اللجنة بأي وسيلة من وسائل التقنية وذلك من خالل السامح ألعضائها املشاركة يف   )6

املناقشات حتى وأن مل يحرضوا جميعاً يف نفس املكان . وبغرض النصاب يعد العضو الغري حارض شخصياً 

ولكنه مشارك من خالل وسائل التقنية عىل إنه حارض.

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين لإلجتامع وإذا تساوت عدد األصوات يعد صوت   )7

رئيس اللجنة مرجحاً عىل أن يثبت سكرتري اللجنة رأي الطرف اآلخر يف محرض االجتامع.

8(  يجوز للجنة أن تصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير.

ال يجوز التصويت عىل قرارات اللجنة بالنيابة أو الوكالة عن أحد األعضاء.  )9
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يجب عىل كل عضو من أعضاء اللجنة الذي تكون له مصلحة مبارشة أو غري مبارش يف أي أمر أو اقرتاح   )10

معروض عىل اللجنة أن يبلغ اللجنة بطبيعة مصلحته يف األمر املعروض، ويجب عليه االمتناع عن االشرتاك 

يف املداوالت والتصويت فيام يتعلق باألمر ويتم ذلك دون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتامع. 

ثامنا«: أمني سر اللجنة وحماضر االجتماعات
تقوم اللجنة بتعيني أمني رس لها إلعداد جدول االجتامعات وجدولة اجتامعات اللجنة، وتدوين اجتامعاتها.  )1

يقوم أمني رس اللجنة بتوثيق اجتامعات اللجنة كام ييل:  )2

يدون أمني رس اللجنة خالل االجتامع أهم املناقشات ويقوم عند االنتهاء من مناقشة أي موضوع بتلخيص   -

ماتم التوصل إليه من توصيات أو قرارات.

يحرر أمني رس اللجنة لكل اجتامع من اجتامعات اللجنة محرض يدون فيه تاريخ االجتامع ومكانه   -

إليها  توصلت  التي  والقرارت  التوصيات  ونصوص  املناقشات  وملخص  والغائبني  الحارضين  وأسامء 

اللجنة ويرفع لرئيس اللجنة العتامده.

يرسل املحرض لجميع األعضاء ويطلب منهم تزويد اللجنة مبا لديهم من مالحظات خالل أسبوع من   -

تاريخ إرساله.

يعدل املحرض يف ضوء املالحظات التي ترد من األعضاء ويرفع للرئيس مرفقاً به املالحظات.  -

يف ضوء مايوجه به رئيس اللجنة بعد املحرض يف شكله النهايئ ويرسل لألعضاء موقعاً من أمني رس   -

اللجنة ورئيسها وجميع األعضاء الحارضين.

املتعلقة  واملراسالت  الوثائق  بها جميع  ويرفق  ملف خاص  املحرض يف  من  املوقعة  النسخة  تحفظ   -

باملحرض.

تاسعا«: مكافآت أعضاء اللجنة
تختص الجمعية العامة للمساهمني بتحديد واملوافقة عىل املكافآت السنوية التي تستحق ألعضاء اللجنة،   )1

وفقاً للنظام األسايس للرشكة ولوائح الرشكة املعتمدة.

مكافأة حضور الجلسات )التنطبق عىل االعضاء التنفيذين(:  )2

يرصف مبلغ قدره 3,000 ريال عن كل اجتامع يحرضه عضو أي من اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة.  -

يرصف لعضو اللجنة، الذي يعقد االجتامع خارج مقر اقامته، مبلغ مقطوع قدره 2,000 ريال وذلك   -

مقابل مصاريف السكن واألكل والتنقالت، كام يرصف له تذكرة سفر درجة أوىل )ذهاب وعودة( من 

مقر اقامته إىل مقر املدينة التي سيعقد بها االجتامع، أو ما يعادل قيمتها. ويف حال تزامن عقد أكرث 

من اجتامع يف نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة ترصف ملرة واحدة فقط يف 

حال عدم توفري الرشكة السكن والتنقالت.

اذا تقرر عقد االجتامع خارج املدينة التي يقع بها املقر الرئيس للرشكة فإنه يتم رصف مبلغ مقطوع   -

قدره 2,000 ريال لكل عضو وذلك مقابل مصاريف السكن واألكل والتنقالت. يف حال تزامن عقد أكرث 

من اجتامع يف نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة ترصف ملرة واحدة فقط يف 

حال عدم توفري الرشكة السكن والتذكرة للعضو وأمني رس اللجنة. 
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ترصف مكافاءة ألمني رس اللجنة قدرها  3,000 ريال عن كل اجتامع، مقابل االعداد والتحضريات وما   -

يتحمله من اعباء تنظيمية.

املكافأة السنوية:   )3

يتم رصف مكافأة سنوية مقطوعة ألعضاء اللجان مببلغ 75.000 )خمسة وسبعون الف ريال( عىل ان يتم   

رصفها كاملة يف نهاية كل عام اذا كانت نسبة حضور العضو لالجتامعات التقل عن 75%،  وعدا ذلك يتم 

رصف املكافأة عىل أساس نسبة حضور العضو لالجتامعات.



83نظم ولوائح الحوكمة الداخلية

صل
التوا

هم
باألس

طة 
رتب

لم
ق ا

قو
لح

ا

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مالك
ر ال

با
ن ك

ح ع
صا

إلف
ا

أهداف ومبادئ اإلفصاح

الئح��ة اإلفص��اح 
والشفافية

ن 
ح ع

صا
إلف

 با
ام

تز
االل

مات
لو

مع
ال

مالك
ر ال

كبا
ن 

ح ع
صا

إلف
ا

اإلشعارات واإلعالنات

ي تقرير 
صاح ف

اإلف

س اإلدارة
مجل

اإلفصاح عن 
المعلومات المالية



84

نظم ولوائح الحوكمة الداخلية 84



85نظم ولوائح الحوكمة الداخلية

الئحة اإلفصاح والشفافية لدى شركة تكوين 
املتطورة للصناعات

أوال«: مقدمة عامة
تم إعداد سياسة اإلفصاح والشفافية لرشكة تكوين املتطورة للصناعات وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن 
هيئة السوق املالية ووفقاً لنظام الرشكات وقواعد التسجيل واإلدراج النظام األسايس للرشكة وىف ضوء أفضل املامرسات 
املتعارف عليها لحوكمة الرشكات، حيث تنظم هذه السياسة عملية اإلفصاح عن معلومات الرشكة وأعاملها وأنشطتها 
املختلفة وما يطرأ عليها من تطورات من وقت آلخر. وبشكل عام يعد الهدف من هذه السياسة واإلجراءات هو تحقيق 
فور  واملعلنة  املحددة  أوقاتها  للمساهمني يف  الجوهرية  املعلومات  نرش  و  املساهمني  لجميع  واملساواة  العدالة  مبدأ 
الشفافية  املصالح، كام ويتم مراجعة* ويتم مراجعة وتحسني سياسة  اإللتزام بسياسة عدم تعارض  حدوثها. و كذلك 

واإلفصاح بالرشكة بشكل سنوي.

ثانيا«: أهداف ومبادئ اإلفصاح
توفري املعلومات للمساهمني لتمكينهم من مامرسة حقوقهم عىل أكمل وجه، بحيث تكون هذه املعلومات وافية   )1
فعالية يف  الطرق  أكرث  استخدام  املحددة عن طريق  املواعيد  منتظمة ويف  بطريقة  وتحدث  تقدم  وأن  ودقيقة، 

التواصل مع املساهمني دون أي متييز أو تفضيل فيام بينهم.

عند اإلفصاح عن املعلومات، سوف تتبع الرشكة مبدأ الدقة والشفافية، وسهولة الحصول عىل جميع املعلومات يف   )2
الوقت املناسب مع األخذ يف االعتبار سعي الرشكة لتحقيق توازن مناسب بني املعلومات التي سيفصح عنها والتي 

يستوجب عدم اإلفصاح عنها حاميًة ملصالحها مع التقيد التام باألنظمة واللوائح املطبقة يف هذه الخصوص.

يجب عىل الرشكة التأكد من أن املعلومات التي يتّم اإلفصاح عنها شاملة ومفهومة وذات عالقة ومتسقة وموثوقة   )3
ومتاحة للجمهور يف التوقيت املناسب  وعىل نحو منتظم دقيق ودون أّي تكلفة باهظة.

عىل الرشكة اإلفصاح عن جميع املعلومات املالية املؤثرة والتطورات الجوهرية وأي معلومة أخرى تفرضها األنظمة   )4
واللوائح املطبقة يف هذه الخصوص مبا يف ذلك املعلومات ذات تغيري هيكلة اإلدارة واألثر السلبي والتي تعترب 

جوهرية وهامة للمساهمني والجمهور.

يجب أن يتضمن املوقع اإللكرتوين للرشكة جميع املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى   )5
تُنرش من خالل وسائل اإلفصاح األخرى.

اإللتزام بسياسة عدم تعارض املصالح.  )6

اإللتزام بأنظمة ولوائح هيئة السوق املالية املتعلقة باإلفصاح والشفافية.  )7

تحقيق مبدأ املساواة بني جميع املساهمني واملستفيدين من املعلومات من غري متييز أو تفضيل.  )8

ثالثا«: األشخاص الذين لديهم سلطة اإلفصاح بالنيابة عن الشركة 
سوف يقوم املجلس بتحديد أسامء األشخاص الذين لديهم سلطة اإلفصاح لألطراف املهتمة بشؤون الرشكة مثل املساهمني، 
الجهات النظامية، اإلعالم، وال يحق ألي شخص، باستثناء األشخاص املرصح لهم من قبل الرشكة، بإعطاء معلومات أو 
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اإلجابة عىل أسئلة تتعلق بأنشطة الرشكة من غري حصولهم عىل أذن مسبق بذلك من رئيس مجلس اإلدارة، أما بالنسبة 
للتقارير التي ميكن أن يكون لها تأثري عىل عمليات الرشكة أو قيمة أسهمها فيجب أن يتم تنسيقها مع العضو املنتدب 
أو الرئيس التنفيذى أو املدير املايل أو أي شخص أخر يحدده العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذى، ويف حالة مشاركة أحد 
موظفي الرشكة بصفة رسمية يف أي حدث عام، فإنه سوف يتأكد من أن اإلفصاح عن أي معلومات تخص الرشكة سوف 

تتم يف ضوء سياسة اإلفصاح الخاصة بالرشكة ووفق موافقة مسبقة من املسؤولني عن عملية اإلفصاح.

رابعًا: أطراف وقواعد اإلفصاح عن املعلومات
يقومون  أخر، سوف  مسؤول  وأي شخص  التنفيذى  الرئيس  أو  املنتدب  العضو  مع  بالتنسيق  اإلدارة  مجلس  أن   )1
بتطوير ومراجعة وتحسني سياسة اإلفصاح بالرشكة بصفة دورية، والتحقق من توافقها مع أفضل املامرسات، ومع 

أحكام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية. 

العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي سوف يكون املسؤول عن تنظيم ودقة ووقتية اإلفصاح عن املعلومات ويعترب   )2
مسؤول أيضا عن تقديم التقارير التي تتطلبها الجهات الحكومية اإلرشافية. وأن العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي 

أيضا مسؤول عن تقديم املعلومات عن الرشكة للمساهمني واملقرضني وباقي األطراف املهتمة بشؤون الرشكة.

عالقات املستثمرين و الشؤن القانونية بالتنسيق مع العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي سوف يقوم بالتأكد من:  )3

توقيتات اإلفصاح عن املعلومات والتي تحددها نرشات األسهم، والتأكد من اإلفصاح عن التقارير الربع سنوية    -
وأي أحداث هامة تؤثر عىل عمليات الرشكة املالية.

حامية مستندات الرشكة التي يجب عىل الرشكة االحتفاظ بها، والتحكم يف كيفية الوصول إليها وعمل صور    -
منها معتمدة من الرشكة.

سياسة اإلفصاح للرشكة سوف يتم تطبيقها وفقا للمتطلبات الترشيعية وطبقا ملصلحة الرشكة واملساهمني.   )4

أن العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي واألشخاص املسؤولني عن اإلفصاح سوف يكون لديهم دامئا معلومات كاملة   )5
عن كل أوجهه أنشطة الرشكة، وذلك بهدف:

تحديد ما إذا كانت تلك املعلومات تفي مبتطلبات اإلفصاح ودرجة أهميتها وهل الوقت مناسب لإلفصاح    -
عنها.

التأكد من فهمهم الكامل لعمليات الرشكة الحالية والتي تعترب مهمة للمستثمرين.  -

-  منع حدوث املواقف الحرجة التي تجعل الرشكة مجربة عىل إنكار حدوث أي أحداث هامة وهي يف الواقع 
قد حدثت.

سوف تقوم الرشكة دامئا مبراعاة اإلفصاح عن الحاالت التي يتطلب فيها اإلفصاح قبل ساعتني عىل األقل من أول   )6
فرتة تداول يف السوق تيل وقوع تلك الحاالت، وكذلك سوف تقوم الرشكة باإلفصاح عىل املوقع االلكرتوين الرشكة.

خامسًا: االلتزام باإلفصاح عن املعلومات  
سوف تلتزم الرشكة بإبالغ هيئة السوق املالية والجمهور دون أي تأخري بأي تطورات مهمة تندرج يف إطار نشاطها وال 
تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر عىل أصولها وخصومها أو عىل وضعها املايل أو عىل املسار العام ألعاملها ورشكاتها 
التابعة وميكن ان تؤدي اىل تغري يف سعر اسهم الرشكة او ان تؤثر تأثرياً ملحوظا يف قدرة الرشكة عىل الوفاء بالتزاماتها 

املتعلقة بأدوات الدين، ومن التطورات التي يجب االفصاح عنها، عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:
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-  أي صفقة لرشاء أصل أو بيعه بسعر يساوى أو يزيد عىل 10% من صايف أصول الرشكة. 

أي مـديونية خـارج إطـار النشاط العــادي للرشكة مببلـــغ يســاوى أو يزيد عىل 10% من صايف أصول الرشكة.  -

أي خسائر تساوى أو تزيد عىل 10% من صايف أصول الرشكة.  -

وإمكانية  املوارد  وفرة  الحرص،  ال  املثال  يشمل، عىل سبيل  نشاطها  أو  الرشكة  إنتاج  بيئة  كبري يف  تغيري  أي   -
الحصول عليها.

تغري الرئيس التنفيذي أو أي تغيريات يف تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة املصدر.   -

أي دعوى قضائية كبرية إذا كان املبلغ موضوع الدعوى يساوى أو يزيد عىل 5% من صايف أصول الرشكة.   -

-  الزيادة أو النقصان فـي صافـي أصـول الرشكة مبـا يساوي أو يزيد عىل%10. 

الزيادة أو النقصان يف إجمــايل أرباح الرشكة مبــا يسـاوى أو يزيد عىل %10.  -

الدخول يف عقد إيراداته مساوية أو تزيد عىل 5% من إجاميل إيرادات الرشكة أو االنهاء غري املتوقع لذلك   -
العقد. 

أي صفقة مع طرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر مبوجبه كل من الرشكة وطرف ذي عالقة يف أي مرشوع   -
أو أصل أو يقدم متويالً له.

أي انقطاع يف أي من النشاطات الرئيسية للرشكة أو رشكاتها التابعة.  -

1( املعلومات املتوافرة للمساهمني:

الرشكة سوف تتأكد من أن املساهمني ميكنهم الحصول عىل املعلومات واملستندات اإللزامية بسهولة، وسيتم اعطائهم 
الحق يف مراجعتها. 

املعلومات املتوفرة ألعضاء مجلس اإلدارة:  )2

جميع  لهم  تتوفر  منهم  التنفيذين  وغري  املستقلني  وخاصة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  ان  من  الرشكة  تتأكد  سوف 
املعلومات الوافية عن الرشكة وذلك من اجل متكينهم من القيام بواجباتهم ومهامتهم بكفاية.

املعلومات الرسية:  )3

أو  قيمة حالية  لها  والتي  الرشكة  العامة عن  املعلومات غري  تلك  التجارية هي  الرسية واألرسار  املعلومات   -
متوقعة نتيجة منعها عن األطراف الخارجية.

الرشكة سوف تأخذ الخطوات الرضورية لحامية أرسارها التجارية واملعلومات الرسية.  -

هؤالء األشخاص لهم الحق يف اإلطالع عىل املعلومات الرسية:  -

أعضاء مجلس اإلدارة. أ( 

ب( الرئيس التنفيذي.

املدير املايل )الرئيس املايل(. ج( 

الرئيس التنفيذي للعمليات. د( 

املستشار القانوين. ه( 
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مجلس اإلدارة له الحق يف تعديل قامئة األفراد الذين يحق لهم اإلطالع عىل املعلومات الرسية.  -

مينع عىل األفراد الذين يحق لهم اإلطالع عىل املعلومات الرسية استخدامها ملصلحتهم الشخصية أو اإلفصاح عنها   -
لألطراف املهتمة بالرشكة.

يف حالة حصول أفراد عىل معلومات متعلقة بأرسار الرشكة التجارية بطريقة غري قانونية، فعىل األفراد املتسببني   -
بترسيب األرسار بتعويض الرشكة عن أي خسائر مادية لحقت بها.

املعلومات الرسية واألرسار التجارية سوف تكون متعلقة وال تقترص عىل املعلومات التالية:  -

الفرص االستثامرية التي أمام الرشكة ومازالت محل الدراسة. أ( 

ب( التوكيالت والعقود محل التفاوض.  

األرسار اإلنتاجية املتعلقة برتكيبة منتجات الرشكة. ج( 

املعلومات التفصيلية املتعلقة بتكلفة منتجات الرشكة. د( 

املعلومات الداخلية:  )4

- املعلومات الداخلية هي عبارة عن املعلومات التي يتحقق فيها االيت:

أن تتعلق بأسهم الرشكة. أ( 

ب( اال يكون قد تم اإلعالن عنها لعموم الجمهور، ومل تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر.

أن يدرك الشخص العادي بالنظر إىل طبيعتها ومحتواها، أن إعالنها أو توفريها للجمهور يؤثر تأثرياً جوهريا  ج( 
عىل سعر السهم أو قيمته.

يعني الشخص املطلع عىل وجه التحديد أيا ممن يأيت بيانه:  -

أ( عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى الرشكة او رشكاتها التابعة. 

عالقة  له  أي شخص  من خالل  ذلك  يف  مبا  عائلية،  عالقة  من خالل  داخلية  معلومات  عىل  يحصل  ب( شخص 
بالشخص الذي يحصل عىل املعلومات.

شخص يحصل عىل معلومات داخلية من خالل عالقة عمل، مبا يف ذلك الحصول عىل املعلومات: ج( 

من خالل الرشكة او من رشكاتها التابعة.    •

أو من خالل أي شخص له عالقة عمل مع الشخص الذي يحصل عىل املعلومات.  •

أو من خالل أي شخص يكون رشيك عمل للشخص الذي يحصل عىل املعلومات.  •

شخص يحصل عىل معلومات داخلية من خالل عالقة تعاقدية، مبا يف ذلك الحصول عىل املعلومات:  د( 

من خالل الرشكة او من رشكاتها التابعة.  •

أو من خالل أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل عىل املعلومات.  •

الداخليني سوف يكون ممنوع عليهم اإلفصاح عن املعلومات الداخلية أو دخولهم ىف تعامالت تعتمد عىل   -
املعلومات الداخلية.
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اإلجراءات املناسبة واملتعلقة بكيفية نقل واستخدام املعلومات الداخلية سوف يقوم مجلس اإلدارة بإنشائها.  -

عالقات املستثمرين والشؤون القانونية مسؤوال عن التأكد من تطبيق الرشكة للقوانني واملتطلبات املذكورة   -
يف النظام االساىس للرشكة والقوانني الداخلية واملستندات الرقابية الداخلية األخرى، وذلك بهدف منع تعارض 
املصالح داخل الرشكة والتأكد من منع االستخدام الخاطئ للمعلومات الداخلية من قبل املوظفني واألقسام 

اإلدارية بالرشكة.

سادسا«: اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة
العوامل املؤثرة يف  املالية األخرية، وجميع  لعمليات الرشكة خالل السنة  يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضاً 
الرئييس وتوضع نسخة منه عىل املوقع  املراجعة يف مركز الرشكة  أعامل الرشكة، و يودع نسخ كافية من تقرير لجنة 
اإللكرتوين للرشكة واملوقع اإللكرتوين للسوق عند نرش الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمكني من يرغب من املساهمني 

يف الحصول عىل نسخه منه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة عىل ما ييل:

ما طبق من أحكام هذه الالئحة وما مل يطبق وأسباب ذلك.  )1

اسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم.  )2

الحالية  التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضواً يف مجال إدارتها  أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها   )3
والسابقة أو من مديريها.

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه عىل النحو اآليت: عضو مجلس إدارة )تنفيذي، غري تنفيذي، مستقل(.  )4

املساهمني  مبقرتحات  علامً  التنفيذيني  غري  وبخاصة  أعضائه  إلحاطة  اإلدارة  مجلس  اتخذها  التي  اإلجراءات   )5
وملحوظاتهم حيال الرشكة وأدائها.

وصف مخترص الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة املراجعة، ولجنة الرتشيحات و املكافآت، مع ذكر أسامء   )6
اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتامعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتامع.

حيثام ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي   )7
قامت بالتقييم وعالقتها بالرشكة، إن وجدت.

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة الثالثة والتسعني   )8
من هذه الئحة حوكمة الرشكات.

أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من الهيئة أو من أي جهة إرشافية أو   )9
تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها يف املستقبل.

نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالرشكة، إضافة إىل رأي لجنة املراجعة يف مدى كفاية   )10
نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة.

توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيني مراجع داخيل يف الرشكة يف حال عدم وجوده.  )11

بها  األخذ  املجلس  التي رفض  أو  اإلدارة،  قرارات مجلس  بينها وبني  تعارض  يوجد  التي  املراجعة  لجنة  توصيات   )12
بشأن تعيني مراجع حسابات الرشكة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخيل، ومسوغات تلك 

التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.
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تفاصيل املساهامت االجتامعية للرشكة، إن وجدت.  )13

اإلدارة  مجلس  أعضاء  وأسامء  األخرية  املالية  السنة  املنعقدة خالل  للمساهمني  العامة  الجمعيات  بتواريخ  بيان   )14
الحارضين لهذه الجمعيات.

وصف ألنواع النشاط الرئيسة للرشكة ورشكاتها التابعة، ويف حال وصف نوعني أو أكرث من النشاط، يجب إرفاق بيان   )15
بكل نشاط وتأثريه يف حجم أعامل الرشكة وإسهامها يف النتائج.

16( وصف لخطط وقرارات الرشكة املهمة ) مبا يف ذلك... إلخ( يف ذلك التغيريات الهيكلية للرشكة، أو توسعة أعاملها، أو 
وقف عملياتها( والتوقعات املستقبلية ألعامل الرشكة.

مخاطر  أم  متويلية،  مخاطر  أم  تشغيلية  مخاطر  أكانت  )سواء  الرشكة  تواجهها  مخاطر  بأي  املتعلقة  املعلومات   )17
السوق( وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها.

خالصة عىل شكل جدول أو رسم بياين ألصول الرشكة وخصومها ونتائج أعاملها يف السنوات املالية الخمس األخرية   )18
أو منذ التأسيس أيهام أقرص.

تحليل جغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة ورشكاتها التابعة.  )19

إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الرشكة.  )20

إيضاح ألي اختالف عن معايري املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.  )21

اسم كل رشكة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الرشكة فيها ونشاطها الرئييس، والدولة املحل الرئيس لعملياتها،   )22
والدولة محل تأسيسها.

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل رشكة تابعة.  )23

وصف لسياسة الرشكة يف توزيع أرباح األسهم.  )24

وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص ) عدا أعضاء مجلس إدارة الرشكة وكبار   )25
التنفيذيني وأقرباءهم( أبلغوا الرشكة بتلك الحقوق مبوجب املادة الخامسة واألربعني من قواعد التسجيل واإلدراج، 

وأي تغيري يف تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية.

التنفيذيني  وكبار  الرشكة  إدارة  تعود ألعضاء مجلس  اكتتاب  تعاقدية وحقوق  مالية  وأوراق  وصف ألي مصلحة   )26
وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الرشكة أو أي من رشكاتها التابعة، وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك الحقوق 

خالل السنة املالية األخرية.

وكشف  ذلك)،  غري  أم  الطلب  عند  السداد  واجبة  أكانت  سواء   ( الرشكة  عىل  قروض  بأي  املتعلقة  املعلومات   )27
باملديونية اإلجاملية للرشكة والرشكات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الرشكة سداداً لقروض خالل السنة ومبلغ أصل 
القرض واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي، ويف حال عدم وجود قروض عىل الرشكة، عليها تقديم إقرار 

بذلك.

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق   )28
مشابهة أصدرتها أو منحتها الرشكة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الرشكة مقابل ذلك.

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق   )29
اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الرشكة.
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املالية  األوراق  لالسرتداد،وقيمة  قابلة  دين  أدوات  ألي  الرشكة  جانب  من  إلغاء  أو  أو رشاء  اسرتداد  ألي  وصف   )30
املتبقية، مع التمييز بني األوراق املالية املدرجة التي اشرتتها الرشكة وتلك التي اشرتتها رشكاتها التابعة.

كل  وسجل حضور  انعقادها،  وتواريخ  األخرية،  املالية  السنة  خالل  ُعقدت  التي  اإلدارة  مجلس  اجتامعات  عدد   )31
اجتامع موضحاً فيه أسامء الحارضين.

عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.  )32

وصف ألي صفقة بني الرشكة وطرف ذي عالقة.  )33

معلومات تتعلق بأي أعامل أو عقود تكون الرشكة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس   )34
إدارة الرشكة أو لكبار التنفيذيني فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، حيث تشمل أسامء املعنيني باألعامل أو 
العقود، وطبيعة هذه األعامل أو العقود ورشوطها ومدتها ومبلغها، وإذا مل توجد أعامل أو عقود من هذا القبيل، 

فعىل الرشكة تقديم إقرار بذلك.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت.  )35

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح.  )36

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو رضائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى   )37
ومل تسدد حتى نهاية الفرتة املالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان بقيمة أي استثامرات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الرشكة.  )38

إقرارات مبا ييل:  )39

أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.  )40

أن نظام الرقابة الداخلية أُعد عىل أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.  )41

أن ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عىل مواصلة نشاطها.  )42

تقرير مجلس  السنوية، يجب أن يوضح  املالية  القوائم  الحسابات يتضمن تحفظات عىل  تقرير مراجع  إذا كان   )43 
اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

يف حال توصية مجلس اإلدارة بتغيري مراجع الحسابات قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير   )44
عىل ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيري. 

فيام يتعلق بإفصاح لجنة املراجعة، يشتمل تقرير لجنة املراجعة عىل تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها املنصوص   )45
عليها يف نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية، عىل أن يتضمن توصياتها ورأيها يف مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية 

واملالية وإدارة املخاطر يف الرشكة.

فيام يتعلق بإفصاح أعضاء مجلس اإلدارة، فإنه يتعني عىل أعضاء املجلس تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل   )46
التنفيذية، مع مراعاة وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة  عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وتحديثه دورياً، وذلك وفقاً لإلفصاحات املطلوبة مبوجب نظام الرشكات ونظام السوق املالية 

ولوائحهام التنفيذية. وإتاحة االطالع عىل السجل ملساهمي الرشكة دون مقابل.
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سابعا«: اإلفصاح عن املعلومات املالية
اإلفصاح عن البيانات املالية:  )1

يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية للمصدر وأن يوقع عليها عضو مفوض من   -
مجلس اإلدارة ومن الرئيس التنفيذي واملدير املايل، و ذلك قبل نرشها وتوزيعها عىل املساهمني وغريهم.

يجب أن تقدم القوائم املالية األولية والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة إىل الهيئة فور اعتامدها من مجلس   -
اإلدارة. 

تعلن الرشكة، عرب التطبيقات اإللكرتونية التي تحددها الهيئة، قوامئه املالية األولية والسنوية فور اعتامدها من   -
مجلس اإلدارة وال يجوز نرش هذه القوائم عىل املساهمني أو غريهم قبل إعالنها يف السوق.

يجب عىل الرشكة أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمني قوامئه املالية األولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً   -
القانونيني، و ذلك فور اعتامدها وخالل فرتة ال  ملعايري املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني 

تتجاوز ) 33 ( يوماً من نهاية الفرتة املالية التي تشملها تلك القوائم.

يجب عىل الرشكة أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمني عن قوامئه املالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها   - 
وفقاً ملعايري املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني، و ذلك فور اعتامدها وخالل فرتة 
ال تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفرتة املالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب عىل املصدر أن يزود 
الهيئة ويعلن للمساهمني هذه القوائم املالية السنوية خالل مدة ال تقل عن )15( يوماً تقوميياً قبل تاريخ 

انعقاد الجمعية العامة السنوية للرشكة أو حسب املدة التي تقرها هيئة سوق املال.

-  يجب عىل الرشكة التاكد من التزام املحاسب القانوين الذي يراجع القوائم املالية، وأي رشيك له قواعد ولوائح 
الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني يف ما يتعلق مبلكية أي أسهم أو أوراق مالية للمصدر أو أي من تابعيه، 

مبا يضمن استقاللية املحاسب القانوين وأي رشيك أو موظف يف مكتبه.

إجراءات اإلفصاح عن القوائم املالية األولية:  )2

يتم إرسال القوائم املالية األولية املعتمدة من قبل املراجع الخارجي ورئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس   -
اإلدارة املفوض واملدير املايل إىل هيئة السوق املالية – إدارة اإلفصاح املستمر.

يتم النرش عىل موقع تداول االلكرتوين التابع لهيئة السوق املالية قبل نصف ساعة عىل األقل من أول فرتة   -
تداول يف السوق. 

يتم نرش اإلعالن ونرش القوائم املالية األولية عرب املوقع الرسمي لرشكة تكوين املتطورة للصناعات.  -

إجراءات اإلفصاح عن القوائم املالية السنوية وتقرير مجلس اإلدارة:  )3

يتم نرش االعالن عن القوائم املالية السنوية عىل موقع تداول االلكرتوين التابع لهيئة السوق املالية قبل نصف   -
ساعة عىل األقل من أول فرتة تداول يف السوق.

يتم إرسال تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية السنوية املدققة واملعتمدة من قبل املراجع الخارجي ورئيس   - 
مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة املفوض واملدير املايل إىل هيئة السوق املالية – إدارة اإلفصاح املستمر، 
رئيس  قبل  من  موقعاً  الرشكات،  بالئحة حوكمة  االلتزام  املتعلق مبدى   )8( رقم  اإلفصاح  بها منوذج  ويرفق 

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة ومختوماً بختم الرشكة.
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يتم تنزيل البيانات املالية )قامئة املركز املايل، قامئة الدخل، قامئة التدفقات النقدية( عرب التطبيقات االلكرتونية   -
يف موقع تداول. ويراعى أن يتم ذلك بحد أقىص يف اليوم الثاين من تاريخ اإلعالن.

تكوين  لرشكة  الرسمي  املوقع  عرب  اإلدارة  مجلس  وتقرير  السنوية  املالية  القوائم  ونرش  اإلعالن  نرش  يتم    -
املتطورة للصناعات. 

تقوم الرشكة بإرسال خطاب رسمي مرفقاً به تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية السنوية املعتمدة إىل هيئة   -
السوق املالية عرب الربيد الرسيع أو أي تطبيقات إلكرتونية أخرى تحددها الهيئة.

ثامنًا: اإلطار العام وقواعد اإلفصاح
يجب أن يكون أي إفصاح من الرشكة  للجمهور والهيئة كامالً وواضحاً وصحيحاً وغري مضلل.  )1

يجب اإلفصاح للجمهور عن أي معلومات أو تطور جوهري قبل نصف ساعة عىل األقل من بداية فرتة التداول.  )2

بشفافية  املصالح  أصحاب  تهم  التي  الجوهرية  والتطورات  األحداث  عن  باإلفصاح  مستمر  بشكل  الرشكة  تلتزم   )3
كاملة كام تقوم الرشكة بدعم هذا التوجه وتفعيله عىل كافة تعامالتها وأنشطتها واعتباره التزام دائم عليها نحو 

مساهميها وأصحاب املصالح.

تلتزم الرشكة بعدم اإلعالن أو اإلفصاح عن أي معلومة إال بعد الـتأكد من من دقتها، وأنها معدة وفق الضوابط   )4
واملعايري املعتمدة من جهات اإلرشافية والرقابية.

تلتزم الرشكة بحجب كافة املعلومات ذات الطابع الرسي واملؤثر عىل سعر السهم يف موضوع معني إىل حني إعالنها   )5
بشكل رسمي وذلك عن جميع العاملني يف الرشكة وغريهم إال األشخاص املعنيني بشكل مبارش بذلك املوضوع ذي 
العالقة، ومن املعلومات الرسية ما يتعلق بالنتائج املالية األولية والنهائية وأي احداث لها تأثري عىل النتائج املالية 

أو القرارات ذات األثر عىل النتائج املالية ونحوه.

يف جميع األحوال تقوم الرشكة باإلفصاح مبا لديها من معلومات بشكل ال يرض مبصالحها أو يشكل خطراً عىل مركزها   )6
التنافيس، عىل أن ال ينطوي عدم اإلفصاح يف مسألة معينة عىل تضليل للمساهمني.

إذا رأت الرشكة أن اإلفصاح عن مسألة يجب اإلفصاح عنها مبوجب  قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس   )7
الهيئة ميكن أن يؤدى إىل إلحاق رضر غري مسوغ به وأنه من غري املرجح أن يؤدى عدم اإلفصاح عن تلك املسألة إىل 
تضليل املستثمرين يف ما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها رضورياً لتقويم األوراق املالية املُصدرة 
من قبل الرشكة، فإنه يجوز للرشكة أن تتقدم بطلب إلعفائها من ذلك. ويف هذه الحالة يقدم الطلب إىل الهيئة 

برسية تامة بياناً باملعلومات املطلوبة واألسباب التي تدعو الرشكة إىل عدم اإلفصاح.

يجب عىل الرشكة ان تبلغ الهيئة والجمهور من دون تاخري بأي من البيانات والتطورات الجوهرية التي تندرج يف   )8
إطار نشاطه وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وقد تؤثر يف أصوله وخصومه أو يف وضعه املايل أو يف املسار 
العام ألعامله أو الرشكات التابعة له، وميكن أن تؤدى إىل تغري يف سعر األوراق املالية املدرجة؛ أو أن تؤثر تأثرياً 

ملحوظاً يف قدرة املصدر عىل الوفاء بالتزاماته املتعلقة بأدوات الدين. 

وبشكل عام وعىل سبيل املثال ال الحرص تقوم الرشكة باإلفصاح عن البيانات والتطورات الجوهرية التالية دون   )9
تاخري: 

النتائج املالية األولية والسنوية.  -

-  التغيريات اإلدارية.
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-  أستقالة أو تغيري الرئيس التنفيذي.

التغيريات يف مجلس اإلدارة ولجانه.   -

-  التغيري يف رأس مال الرشكة.

اإلندماج أو األستحواذ.   -

الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول أعاملها.   -

-  أي قرار إعالن أرباح أو التوصية بإعالنها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى عىل حاميل األوراق 
املالية املدرجة.

-  أي قرار بعدم إعالن أرباح أو التوصية بعدم إعالنها أو بعدم دفع حصص منها يكون من املتوقع إعالنها أو 
التوصية بإعالنها أو دفعها يف السياق املعتاد ملجريات األحداث.

-  أي قرار الستدعاء أو إعادة رشاء أو سحب أو اسرتداد أو عرض رشاء أوراقه املالية، واملبلغ اإلجاميل وعدد ذلك وقيمته.

أي قرار بعدم الدفع يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل.   -

-  أي تغيري يف الحقوق املرتبطة بأي فئة من فئات األسهم املدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل إليها.

أي قرار الستدعاء أو إعادة رشاء أو سحب أو اسرتداد أو عرض رشاء أوراقها املالية، واملبلغ اإلجاميل لذلك.   -

فرض وإزالة أي قيود من قبل الهيئة أو جهة أخرى لها تأثري عىل عمليات الرشكة.  -

توقيع مذكرات تفاهم.  -

مشاريع وعمليات الرشكة.  -

أي تغيري كبري يف بيئة وعمليات الرشكة.  -

أي تغيري يف قدرة الرشكة عىل اإليفاء بإلتزاماتها املتعلقة بأدوات الدين.  -

املوارد وإمكانية  املثال ال الحرص، وفرة  إنتاج الرشكة  أو نشاطها يشمل، عىل سبيل  بيئة  أي تغيري كبري يف   -
الحصول عليها.

باعامل مجلس  أي حكم قضايئ صادر ضد مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه، إ ذا كان موضوع الحكم متعلقاً   -
اإلدارة أو أحد أعضائه يف الرشكة.

أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للرشكة مببلغ يساوى أو يزيد عىل 10% من صايف أصول الرشكة  وفقاً   -
آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهام أحدث.

أي خسائر تساوى أو تزيد عىل 10% من صايف أصول الرشكة وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم   -
مالية سنوية مراجعة، أيهام أحدث .

أي صفقة لرشاء أصل أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوى أو يزيد عىل 10% من صايف أصول املصدر وفقاً   -
آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهام أحدث . ويف هذه الحالة يجب أن 

يشمل إفصاح الرشكة عىل املعلومات اآلتية:

تفاصيل الصفقة مع ذكر رشوطها وأطرافها وطريقة متويلها. أ( 
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ب( وصف النشاط موضوع الصفقة.

البيانات املالية للسنوات الثالثة )3( األخرية لألصل محل الصفقة. ج( 

أسباب الصفقة وآثارها املتوقعة عىل الرشكة وعملياتها. د( 

بيان استخدام املتحصالت. ه( 

اتفاقيات لها أثر مبارش أو غري مبارش عىل عمليات الرشكة.  -

أي نزاع مبا يف ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع يساوى أو يزيد عىل 5% من   -
صايف أصول الرشكة وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهام أحدث. 

اتخاذ حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية صاحبة اختصاص سواًء يف املرحلة االبتدائية   -
أم االستئنافية، ميكن أن يؤثر سلباً يف استغالل الرشكة ألي جزء من أصوله تزيد قيمته اإلجاملية عىل 5% من 

صايف أصول الرشكة.

الزيادة أو النقصان يف صايف أصول الرشكة مبا يساوي أو يزيد عىل 10 %.  -

الزيادة أو النقصان يف إجاميل أرباح الرشكة مبا يساوى أو يزيد عىل 10 %.  -

الدخول يف عقد أو اتفاقية أو تقديم منتج إيراداته مساوية أو تزيد عىل 5% من إجاميل إيرادات الرشكة أو   -
اإلنهاء غري املتوقع لذلك العقد أو اإلتفاقية أو املنتج.

إجاميل  من   %5 يزيد عىل  أو  يساوي  التابعة  أو رشكاته  للمصدر  الرئيسة  النشاطات  من  أي  انقطاع يف  أي   -
إيرادات املصدر وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

التوسعة يف عمليات الرشكة وإفتتاح فروع جديدة أو إنكامش أعامل الرشكة وإغالق فروع قامئة.  -

أي صفقة بني الرشكة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر مبوجبه كل من الرشكة وطرف ذي عالقة يف أي مرشوع   -
أو أصل او يقدم متويال له اذا كانت هذه الصفقة أو الرتتيب مساوية أو تزيد عىل 1% من إجاميل إيرادات الرشكة.

وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.  -

تقديم عرض تصفية، أو صدور أمر تصفية، أو تعيني مصٍف للرشكة أو رشكتها األم أو أي من الرشكات التابعة   -
لها مبوجب نظام الرشكات، أو البدء بأي إجراءات مبوجب أنظمة اإلفالس.

صدور قرار من الرشكة أو الرشكة األم أو أي رشكة تابعة بحلها أو تصفيتها أو وقوع حدث أو انتهاء فرتة زمنية   -
تستوجب وضع الرشكة تحت التصفية أو الحل.

صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية صاحبة اختصاص، سواء يف املرحلة االبتدائية   -
أم االستئنافية، ميكن أن يؤثر سلباً يف استغالل الرشكة ألي جزء من أصولها تزيد قيمته اإلجاملية عىل 5% من 

القيمة الدفرتية لصايف أصول الرشكة.

أو  الجمهور،  يتداولها  التي  املدرجة  أسهمها  من  املئوية  النسبة  بانخفاض  الرشكة  علمت  إذا  الهيئة  إبالغ   -
بانخفاض عدد املساهمني املطلوب مبوجب قواعد التسجيل واإلدراج إىل أقل من الحد املنصوص عليه.

أي تغيري يف النظام األسايس أو املقر الرئييس للرشكة.  -

تغيري للمحاسب القانوين.  -
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القابلة  الدين  أدوات  أو  األسهم  من  كبرية  حصص  مبلكية  املتعلقة  اإلفصاحات  تاسعًا: 
للتحويل

عندما تنطبق واحدة أو أكرث من الحاالت املذكورة أدناه عىل أي شخص، يجب عىل ذلك الشخص أن يشعر الرشكة   )1
والهيئة يف نهاية يوم التداول بحدوث الحالة ذات العالقة:

عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة يف ما نسبته 5% أو أكرث من أي فئة من فئات أسهم الرشكة ذات األحقية يف   -
التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالرشكة. 

عند حدوث زيادة أو نقص يف ملكية أو مصلحة الشخص املشار إليه يف الفقرة السابقة بنسبة 1% أو أكرث من   -
أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالرشكة.

عندما يصبح عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني للرشكة مالكاً أو له مصلحة يف أي حقوق أسهم أو   -
أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالرشكة.

عند حدوث زيادة أو نقص يف ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس اإلدارة يف الرشكة، أو  -

أحد كبار التنفيذيني لديه، بنسبة 50 % أو أكرث من األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي ميتلكها يف   -
ذلك الرشكة، أو بنسبة 1% أو أكرث من أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل للرشكة.

عند حساب العدد اإلجاميل لألسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي ألي شخص مصلحة فيها، يُعّد الشخص   )2
له مصلحة يف أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل ميلكها أو يسيطر عليها أي من األشخاص اآليت بيانهم:

أقرباء ذلك الشخص.  -

رشكة يسيطر عليها ذلك الشخص.  -

أي أشخاص آخرين يترصفون باالتفاق مع ذلك الشخص للحصول عىل مصلحة أو مامرسة حقوق التصويت يف   -
أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالرشكة.

للهيئة نرش أي إشعار تتلقاه من قبل الرشكة.  )3

عىل الشخص ذي العالقة بالحدث يف حالة تغري هدف التملك الذي سبق اإلفصاح عنه إشعار الرشكة والهيئة فوراً   )4
بذلك التغري، وال يجوز له الترصف يف أي من األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالرشكة إال بعد ميض 

عرشة )10( أيام من تاريخ اإلشعار بالتغري.

ال يجوز للشخص الذي  يصبح مالكاً أو له مصلحة يف ما نسبته 10 % أو أكرث من أي فئة من فئات األسهم أو أدوات   )5
الدين القابلة للتحويل الخاصة باملصدر الترصف يف أي منها إال بعد موافقة الهيئة عىل ذلك ويجوز للهيئة فرض 

قيود معينة عىل ذلك الترصف وتحديد طريقته.

عاشرًا : لغة اإلفصاحات واإلشعارات واإلعالنات
تكون جميع اإلعالنات واإلشعارات والتقارير الصادرة عن الرشكة باللغة العربية، وللرشكة ترجمة أٍي من ذلك إىل اللغة 
اإلنجليزية، وتكون اللغة العربية هي اللغة املعتمدة يف توضيح وتفسري اإلعالنات واإلشعارات والتقارير، ويف حالة وجود 

أي تعارض بني النص العريب والنص اإلنجليزي، يؤخذ بالنص العريب.
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الئحة االستثمار لدى شركة تكوين 
املتطورة للصناعات

أوال«: مقدمة عامة
تحدد هذه سياسة االستثامر لرشكة تكوين املتطورة للصناعات )ويشار إليها مبصطلح »السياسة«( املبادئ 

العامة واملعايري التي عىل الرشكة االلتزام بها عند مامرسة أنشطة االستثامر، حيث تقوم الرشكة بتقديم 

منتجات التغليف البالستيكية واألنسجة الغري منسوجة يف الوقت الراهن. وتحدد هذه السياسة الخطوط 

اإلسرتشادية الرئيسية واملعايري والقواعد الخاصة باالستثامر. وتطبق بنود السياسة مبا ال يتعارض مع اللوائح 

والتعليامت الصادرة عن هيئة السوق املالية  والجهات اإلرشافية األخرى ذات العالقة.

ثانيا«: الغرض من سياسة االستثمار
إيجاد إطار عام الستثامرات الرشكة يدعم مبدأ الشفافية لجميع األطراف ذات املصالح، بغرض إيجاد   )1

فهم واضح ألهداف وسياسات الربنامج االستثامري للرشكة.

اإللتزام باملتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق املالية.  )2

تعزيز األداء والفاعلية والرقابة يف إنجاز املهام املختلفة املتعلقة بإدارة االستثامر.  )3

تحديد املسؤوليات والواجبات والصالحيات الخاصة بالعملية االستثامرية.  )4

ثالثا«: أهداف سياسة االستثمار
يف  استثامراتها  عوائد  تعظيم  إىل  للصناعات  املتطورة  تكوين  االستثامر لرشكة  سياسة  تهدف  عام  بشكل 

حدود مستوى تحمل مخاطر مقبول ُحدد من قبل مجلس اإلدارة واملحافظة عىل درجة مرنة من السيولة 

لوفاء أي التزامات تواجهها الرشكة. وميكن تفصيل أهداف سياسة االستثامر إىل هدف رئييس وذلك بناء عىل 

مصادر األصول أو املوارد املالية املستخدمة يف عملية االستثامر وهي أصول حقوق املساهمني. وبناًء عىل 

التصنيف أعاله فإن سياسة االستثامر للرشكة تكون عىل النحو التايل:

محفظة حقوق املساهمني، تهدف سياسة االستثامر ملحفظة حقوق املساهمني إىل ضامن توافر الحد   )1

األدىن من املتطلبات الرأساملية للرشكة وضامن تحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية املحددة من املساهمني 

إضاقة إىل التوافق مع خطة العمل للرشكة.

يتم تحديد مكونة املحفظة االستثامرية من قبل اللجنة املختصة املنبثقة من مجلس اإلدارة.  )2

رابعا«: حدود التوزيع اجلغرايف لألصول
املتاحة  باملئة من مجموع األصول  بالريال مبا نسبته )50 %( خمسون  يجب عىل الرشكة االستثامر   )1

لالستثامر.

يجب أن أال يتجاوز االستثامر خارج اململكة )20 %( عرشين باملئة من إجاميل االستثامرات.  )2
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خامسا«: إعادة توازن احملفظة
اللجنة املختصة يف ضوء أوضاع  التي تقررها  للحدود  ستقوم الرشكة ويف حال إدارتها ملحفظة االستثامر وفقاً 

السوق الغري اعتيادية أو تقلبات السوق أو غريها من العوامل الخارج عن سيطرة الرشكة، وقد يحدث هنالك 

تجاوز للحدود االستثامرية وذلك بشكل مؤقت، ويف هذه الحاالت، ستقوم الرشكة عىل العمل عىل إعادة توازن 

توزيع األصول ضمن الحدود االستمثارية املقررة يف الوقت املناسب، ويف حالة تجاوز قيود االستثامرية النظامية 

الواردة يف القيود الواردة يف سياسة االستثامر يجب عىل الرشكة توثيق ذلك مع ذكر مسببات وحيثيات هذا 

التجاوز.

سادسا«: األصول غري املسموح االستثمار بها
نظراً لعدم توافقها مع اسرتاتيجية وأهداف الرشكة االستثامرية ولهدف إدارة املخاطر لن تقوم الرشكة باالستثامر 

باألصول التالية:

صناديق التحوط.  )1

الودائع لدى بنوك أجنبية.  )2

املشتقات وعقود الخيارات بهدف االستثامر.  )3

استثامرت غري مدرجة يف ميزانية الرشكة.  )4

امللكية الخاصة.  )5

سابعا«: حتديد وإدارة اخملاطر 
يجب عىل الرشكة تحديد املخاطر الهامة التي تواجهه محفظته االستثامريه، ويكون ذلك من خالل عدة   )1

وسائل تحددها الرشكة من وقت ألخر باإلضافة إىل استخدام الخدمات والتقييامت التي يقوم بها متخصصني 

من خارج الرشكة وأيضاً نتائج املراجعني الداخليني والخارجيني وأي أسلوب آخر لتحديد املخاطر.

يجب عىل الرشكة اإلحتفاظ بسجل خاص ملخاطر عمليات االستثامر التي تم تحديدها عىل أن يتضمن   )2

سجل املخاطر عىل تصنيف لهذه املخاطر واإلجراءات املتخذة لتقليل حدة هذه املخاطر ومتابعة السجل 

الرشكة  لعمليات  تحدث  التي  والخارجية  الداخلية  والظروف  للتغريات  وفقاً  دوري  بشكل  وتحديثه 

االستثامرية.

ثامنًا: تكليف طرف ثالث أو خارجي إلدارة االستثمارات
التعاقد معه إلدارة االستثامرات  يتم  النايف للجهالة ألي طرف خارجي  الفحص  يجب عىل الرشكة إجراء   )1

سواء كانت اإلدارة بشكل مبارش من خالل محفظة استثامرية خاصة بأصول الرشكة أو من خالل صناديق 

استثامر.

يجب أن يكون مدير االستثامر أو مدير الصندوق جهة ذات مهنية عالية وسمعة حسنة.  )2

يجب أن يكون مدير االستثامر أو مدير الصندوق مرخص من هيئة السوق املالية لنشاط اإلدارة، ويف حالة   )3

التعاقد مع رشكات أجنبية يف بعض عملياتها االستثامرية، يجب التأكد من أن هذه الرشكة مرخصة من 
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الجهة املسؤولة عن الرقابة واإلرشاف عىل القطاع.

يجب أن يحدد العقد أهداف كل طرف ومسؤولياته.  )4

أن يحدد العقد إدارة املخاطر بني األطراف املتعاقدة.  )5

يجب أن يكون الوضع القانوين لرشكة االستثامر واضح وسليم، كام يجب التأكد من سالمة موقفها املايل   )6

وارتفاع مستوى املعايري املهنية للرشكة.

أن ينص االتفاق رصاحًة عىل العموالت وعىل املزايا الخدمية املقدمة من رشكات االستثامر.  )7

يجب أن ينص العقد عىل أن الجهات القضائية يف املممكة العربية السعودية هي السلطة القضائية ذات   )8

االختصاص للفصل يف اي نزاع قد ينشأ عند تنفيذ أو تفسري هذا العقد. 

تاسعًا: اتخاذ القرارات االستثمارية
قرارات االستثامر:  )1

وحدود  األساسية  االستثامر  اسرتاتيجية  مع  االستثامر  انسجام  تطبيق  مدى  االدارة  مجلس  يراقب    -

املخاطر وأي معايري أو ضوابط خاصة ومتعلقة باالستثامرات التي يستهدفها.

يقوم املدير املايل، وبناًء عىل اسرتاتيجية االستثامر األساسية وحدود املخاطر وبعد إجراء التحليل املايل    -

األسايس الالزم من قبل مسؤول االستثامر و/أو باحث االستثامر، بإعداد مقرتح لهيكل املحفظة واملراكز 

التنفيذي للحصول  االستثامرية الرئيسية التي يستهدفها. ويعرض املقرتح عىل املدير املايل والرئيس 

عىل مرئياتها ومن ثم الرفع بالتوصية ملجلس االدارة لالعتامد.

بعد اعتامد مجلس االدارة  لهيكل املحفظة، يقوم املوظف املختص صاحب الصالحية ، بإصدار أوامر   -

التنفيذ )رشاء( لتنفيذ األوامر.

يف حالة وجود رصيد نقدي غري مستثمر يف املحفظة ، فيحق للرئيس التنفيذي استثامر هذا املبلغ يف    -

استثامرات قصرية األجل قليلة أو منعدمة املخاطر كالودائع واملرابحة الرشعية وذلك بعد الحصول 

عىل عرض استثامري من عدد )2( بنك أو رشكات مالية مرخصة من قبل الهيئة عىل األقل مبا فيهم 

البنك الرئييس للصندوق.

قرارات التخارج من االستثامر:  )2

يتابع املوظف املسؤول املؤرشات املالية ومؤرشات املخاطر الستثامرات املحفظة ومدى تحقق العوائد    -

املستهدفة بشكل يومي.

يف حال خروج أي أصل استثامري عن حدود اسرتاتيجية االستثامر وحدود املخاطر أو وجود توقعات    -

بعدم جدوى استمرار االحتفاظ باألصل االستثامري أو تم تحقيق العائد املستهدف، يقوم املوظف 

املسؤول، بإصدار أوامر التنفيذ )بيع(.

يف حالة كون قيمة األمر )األوامر( تتعدى صالحية املوظف املسؤول عن املحفظة، فيتم رفع توصية    -

بالتخارج من االستثامر إىل صاحب الصالحية )مجلس االدارة( وفقاً لجدول الصالحيات واملسؤوليات 

الوارد يف هذه السياسة لالعتامد. والتي بناًء عىل اعتامدها يقوم بإصدار أوامر التنفيذ )بيع(.
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عاشرا«: جدول الصالحيات للقرارات االستثمارية
تحدد الصالحيات وفقاً لالئحة الصالحيات املالية واإلدارية للرشكة.



103نظم ولوائح الحوكمة الداخلية

سملة األرباح
ر

سياسة الشركة في
 توزيع األرباح

الئحة توزيع  األرباح

اح
ألرب

ق ا
قا

تح
س

ا

اح
ألرب

ع ا
وزي

خ ت
اري

ت
م 

ه
س

توزيع األرباح لأل

الممتازة

اإلعالن عن توزيع األرباح



104

نظم ولوائح الحوكمة الداخلية 104



105نظم ولوائح الحوكمة الداخلية

الئحة توزيع األرباح
لدى شركة تكوين املتطورة للصناعات

أوال«: مقدمة عامة
تم إعداد سياسة توزيع األرباح لرشكة تكوين املتطورة للصناعات  وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة 
السوق املالية ووفقاً لنظام الرشكات والنظام األسايس للرشكة، بحيث تنظم هذه السياسة العمليات واإلجراءات املتعلقة 
بتوزيع األرباح واإلعالن عنها وتحديد وقت سدادها لرشكة تكوين. وتسعى الرشكة إىل تحقيق سياسة لتوزيع أرباح ثابتة 
بشكل عام، وتتعهد الرشكة باإلفصاح عن أي تغيري يطرأ عىل هذه السياسة. بشكل عام يعد تسعى الرشكة إىل توزيع أرباح 
نقدية ملساهميها متى ما تم إقرار ذلك، وقد يطرأ عىل ذلك تغيري لهدف زيادة رأس املال ورسملة جزء أو كل األرباح 

املرتاكمة.

ثانيا«: سياسة الشركة يف توزيع األرباح
توزّع أرباح الرشكة الصافية السنوية بعد خصم جميع املرصوفات العمومية والتكاليف األخرى عىل الوجه اآليت:

يجّنب )10%( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب   )1
متى بلغ االحتياطي املذكور )30%( من رأس املال املدفوع.

يوزع من الباقي، بعد صدور قرار من الجمعية العامة باملوافقة عىل توزيع األرباح، دفعة أوىل للمساهمني ال تقّل   )2
عن )2.5%( من رأس املال املدفوع.

يدفع ألعضاء مجلس اإلدارة مكافأة بنسبة )10%( من صايف األرباح بعد خصم االحتياطيات التي تقررها الجمعية   )3
العامة وبعد توزيع ربح عىل املساهمني ال يقل عن )5%( من رأس مال الرشكة املدفوع عىل أن يكون استحقاق هذه 
املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحرضها العضو. ويف جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو 

مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسامئة الف ريال.
يجوز للرشكة تجنيب نسبة معينة من صايف األرباح كاحتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي تقرها الجمعية العامة.  )4

يجوز للجمعية العامة أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتامعية لعاميل الرشكة أو ملعاونة ما قد   )5
يكون قامئا من تلك املؤسسات.   

ثالثا«: استحقاق األرباح
تدفع األرباح املقرّر توزيعها عىل املساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليامت التي تصدرها 

وزارة التجارة واالستثامر وهيئة السوق املالية.

رابعا«: توزيع األرباح لألسهم املمتازة
يف حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة املحددة 
ألصحاب األسهم العدمية الصوت عن  هذه السنة. وإذا فشلت الرشكة يف دفع هذه النسبة من األرباح ملدة ثالث سنوات 
متتالية فإنه يجوز  للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم املنعقدة طبقاً ألحكام نظام الرشكات أن تقرر إما حضورهم 
اجتامعات الجمعية العامة للرشكة واملشاركة يف التصويت أو تعيني ممثلني عنهم يف مجلس اإلدارة مبا يتناسب مع قيمة 
األولوية املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن  أرباح  الرشكة من دفع كامل  تتمكن  أن  املال وذلك إىل  أسهمهم يف رأس 

السنوات السابقة.

خامسا«: اإلعالن عن توزيع األرباح 
يقر مجلس اإلدارة الطريقة التي يقرتحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك خالل فرتة ال تتجاوز أربعني يوماً من نهاية   )1
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الفرتة املالية السنوية التي تشملها القوائم املالية للرشكة.
متى ما أُقر توزيع األرباح تلتزم الرشكة باإلعالن الفوري عن ذلك ويتضمن اإلعالن الصادر عنها يف هذا الخصوص   )2
مقدار التوزيع وطريقة السداد بعد أن يتم اعتامد التوزيع املبديئ لصايف أرباح الرشكة عن العام عن طريق الجمعية 

العامة العادية للرشكة بناًء عىل توصيات مجلس اإلدارة.
يجب أن يتضمن اإلعالن عن توزيع األرباح عىل ما ييل:  )3

نوع األسهم التي سيتم توزيع األرباح عنها.  -

إجاميل األرباح املقرر توزيعها.  -

نسبة التوزيعات )مبلغ التوزيعات مقسوماً عىل صايف الربح(.  -

-  توزيع الربح لكل سهم.

فرتة سداد توزيع األرباح.  -
لن تقوم الرشكة باإلعالن عن توزيع األرباح يف حال ما إذا كانت الرشكة متعرثة مالياً أو يف حالة إفالسها أو إذا كان   )4

ذلك سيؤدي إىل تعرث أو افالس الرشكة.
لن تقوم الرشكة باإلعالن عن توزيع األرباح يف حال ما إذا كان ذلك سيؤثر عىل مالءة رأسامل الرشكة ويعرضها للتسائل   )5

من قبل هيئة السوق املالية.

سادسا«: تاريخ توزيع األرباح
تدفع األرباح املقرر توزيعها عىل املساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليامت التي   )1

تصدرها وزارة التجارة واالستثامر وهيئة السوق املالية .
يف أي حال من األحوال ال يجوز أن يكون تاريخ بدء رصف توزيع األرباح السنوية خالل فرتة تزيد عن ثالثني ) 30 (   )2

يوماً من تاريخ اتخاذ قرار التوزيع.
تحول الرشكة مبالغ التوزيعات ملحافظ املساهمني وبياناتهم املسجلة لدى مركز اإليداع، ويف حال تعذر ذلك تستمر   )3

الرشكة يف سداد التوزيعات املعلن عنها لألسهم التي مل يتقدم مالكها يف استالم التوزيعات.
ال يتم احتساب فوائد عىل التوزيعات غري املطالب بها أو التي ال يتم استالمها من قبل املساهم املعني ألي سبب من   )4

األسباب.
تكون الرشكة مسؤولة عن سداد التوزيعات املعلن عنها، وعىل هذا، سوف تكون الرشكة مسؤولة قانوناً أمام املساهمني   )5

يف حالة قصورها عن سداد التوزيعات.
تكون إدارة عالقات املستثمرين مسؤولة عن اإلعداد والتنسيق الالزم لسداد التوزيعات.  )6

لغرض تنظيم وامتام عملية سداد التوزيعات يجوز للرشكة االستعانة بطرف خارجي يسمى »وكيل تسديدات« وهو   )7
عبارة عن أحد البنوك التي تتعامل معها الرشكة، وعىل أية حال فإن االستعانة بطرف خارجي ال يعفي الرشكة من 

مسؤوليتها القانونية أمام املساهمني فيام يتعلق بسداد التوزيعات.

سابعا«: رسملة األرباح
يجوز للرشكة أن تقوم بزيادة رأساملها عن طريق طرح أسهم جديدة للمساهمني الحاليني فيها مدفوعة بالكامل من   )1
احتياطاتها التي تشمل حساب أرباحها املبقاة واحتياطيها النظامي، وعليها يف مثل هذه الحالة طلب املوافقة من 

الهيئة وفقاً للملحق رقم )9( من قواعد التسجيل واالدراج.
إذا وافقت هيئة السوق املالية عىل زيادة رأسامل الرشكة عن طريق رسملة اإلحتياطيات، يجب الحصول عىل موافقة   )2
الجمعية العامة غري العادية عىل ذلك خالل ستة )6( أشهر من تاريخ موافقة الهيئة. واذا مل يتم الحصول عىل موافقة 
الجمعية خالل ذلك املوعد، عدت موافقة الهيئة ملغاة ويتعني عىل الرشكة إعادة تقديم طلبها إىل الهيئة مرة أخرى.
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الئحة الرقابة الداخلية
لدى شركة تكوين املتطورة للصناعات

أوال«: مقدمة عامة
تم إعداد الئحة الرقابة الداخلية لرشكة تكوين للصناعات املتطورة، وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الرشكات الصادرة 

عن هيئة السوق املالية ونظام الرشكة األسايس، حيث تحدد هذه الالئحة مهام وصالحيات وحدة الرقابة الداخلية 

داخلية  رقابة  نظام  اعتامد  اإلدارة  ويتعني عىل مجلس  بهم.  الخاصة  والتقارير   واملكافآت   ) الداخلية  )املراجعة 

للرشكة لتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالرشكة التي 

تعتمدها لرشكة، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة.

ثانيا«: تأسيس الرقابة الداخلية 
قامت الرشكة بإنشاء وحدات ودوائر مستقلة – يف سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية – تتمثل يف  دائرة املراجعة 

بهذه  املتعلقة  والسياسات  اإلجراءات  بتنظيم  الرشكة  وقامت  اإللتزام،  مراقبة  ودائرة  املخاطر،  ودائرة  الداخلية، 

الدوائر وتعيني املوظفني املختصني يف هذه املجاالت بحيث يكون الهدف من وجودهم مساعدة الرشكة يف إدارة 

املخاطر التي تواجهها، ومراقبة مدى إلتزامها بالقوانني واألنظمة املختلفة، والتأكد من إلتزام املركز الرئييس للرشكة 

العمل املعتمدة، كذلك يجوز للرشكة االستعانة بجهات خارجية ملامرسة  التابعة بسياسات وإجراءات  والرشكات 

مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة الداخلية، وال يخل ذلك مبسؤولية الرشكة 

عن تلك املهام واالختصاصات.

ثالثا«: دائرة املراجعة الداخلية 
تتوىل دائرة املراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة واإلرشاف عىل تطبيقه والتحقق من مدى   )1

التزام الرشكة وعامليها بسياسات الرشكة وإجراءاتها. 

روعي يف تكوين دائرة املراجعة الداخلية كفاءة واستقالل العاملني فيها واخضاعهم للتدريب املناسب، وعىل   )2

الرقابة الداخلية مبارشة إىل لجنة  أال يكلفوا بأي أعامل أخرى سوى أعامل املراجعة الداخلية، وتتبع دائرة 

املراجعة وترتبط بها وعليها أن ترفع تقاريرها إىل لجنة املراجعة وتكون مسؤولة أمامها. 

يخضع معيار تحديد مكافآت العاملني يف دائرة املراجعة الداخلية إىل اقرتاح لجنة املراجعة ووفقاً لسياسات   )3

الرشكة بهذ الخصوص.

وسهولة  والوثائق  واملستندات  املعلومات  عىل  اإلطالع  حرية  الداخلية  املراجعة  دائرة  من صالحيات  يعترب   )4

الحصول عليها عند الطلب، دون أي تدخل أو إعرتاض.

يتم  بحيث  سنوياً  تحديثها  ويراعى  املراجعة  لجنة  من  تعتمد  الداخلية  للمراجعة  شاملة  خطة  وضع  يتم   )5

مراجعة األنشطة والعمليات الرئيسة مبا يف ذلك أنشطة إدارة املخاطر وإدارة االلتزام، مرة واحده يف السنة 

عىل أقل تقدير.

تقارير املراجعة الداخلية:   )6

تعد دائرة املراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعاملها وتقدمه إىل مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشكل   -
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ربع سنوي عىل األقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييامً لنظام الرقابة الداخلية يف الرشكة وما انتهى 

إليه القسم من نتائج وتوصيات، وبيان اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات 

املراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها السيام يف حال عدم املعالجة يف الوقت املناسب ودواعي ذلك.

تعد دائرة املراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إىل مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشأن عمليات   -

املراجعة التي أجريت خالل السنة املالية ومقارنتها مع الخطة املعتمدة، وتبني فيه أسباب أي إخالل أو 

انحراف عن الخطة إن وجد خالل الربع التايل لنهاية السنة املالية املعنية.

يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير دائرة املراجعة الداخلية بناًء عىل توصية لجنة املراجعة ودائرة املراجعة   -

الداخلية، عىل أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما ييل:

إجراءات الرقابة واإلرشاف عىل الشؤون املالية واالستثامرات وإدارة املخاطر. أ( 

يف  املتوقعة  أوغري  الجذرية  التغيريات  ملواجهة  املوجودة  واألنظمة  الرشكة  يف  املخاطر  عوامل  تطور  تقييم  ب( 

السوق املالية.

تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك تحديد عدد املرات التي  ج( 

أخطر فيها املجلس مبسائل رقابية )مبا يف ذلك إدارة املخاطر( والطريقة التي عالج بها هذه املسائل.

أوجه اإلخفاق يف تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف يف تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي أثرت أو قد  د( 

تؤثر يف األداء املايل للرشكة، واإلجراء الذي اتبعته الرشكة يف معالجة هذا اإلخفاق السيام املشكالت املفصح 

عنها يف التقارير السنوية للرشكة وبياناتها املالية.

مدى تقيد الرشكة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد املخاطر وإدارتها. ه( 

املعلومات التي تصف عمليات إدارة املخاطر يف الرشكة. و( 

حفظ تقارير دائرة املراجعة الداخلية، يتعني عىل الرشكة حفظ تقارير املراجعة ومستندات العمل متضمنة   )7

بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها.

رابعا«: دائرة اخملاطر ودائرة اإللتزام 
) وهي دوائرة مستقلة عن بعضها لكل دائرة سياسات وإجراءات وتتبع إدارات منفصلة عن بعضها(

املبادئ الرئيسية لدائرة املخاطر ودائرة مراقبة اإللتزام:  )1

منهجيه  بتحديد  خاللها  من  الرشكة  تبدأ  التي  األوىل  الخطوة  اإللتزام  ودائرة  املخاطر  دائرة  من  كل  تعترب   

واضحة وعلمية يف عملية دائرة املخاطر وعمليات دائرة مراقبة اإللتزام، وتعترب إدارة الرشكة املسؤول الرئييس 

عن عمليات دائرة املخاطر وعمليات مراقبة اإللتزام داخل الرشكة، حيث يتضمن الهيكل التنظيمي للرشكة 

وجود دائرة املخاطر ووجود دائرة مستقلة لإللتزام تكون مهمتهام تفعيل ثقافة دائرة املخاطر وتفعيل ثقافة 

دائرة مراقبة اإللتزام داخل الرشكة. ويتوجب عىل جميع الدوائر واألقسام يف الرشكة والرشكات التابعة اإللتزام 

دائرة  عمليات  من  تطبيقه  الواجب  األدىن  الحد  متثل  والتي  اإللتزام  دائرة  وسياسة  املخاطر  دائرة  بسياسة 

املخاطر وعمليات دائرة مراقبة اإللتزام داخل الرشكة. 

تعريف دائرة املخاطر:  )2

تعرف عملية دائرة املخاطر عىل أنها عملية تحديد املخاطر وتقييمها وضبطها والتخفيف منها ومراقبتها.  

تعريف دائرة مراقبة االلتزام:  )3
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تعريف عملية دائرة مراقبة اإللتزام هو التأكد من إلتزام الرشكة باألنظمة والتعليامت وقواعد السلوك املهني   

واملعايري واملامرسات السليمة الصادرة عن الجهات املحلية والدولية املصدرة واملراقبة لألنظمة والتعليامت. 

نطاق تغطية دائرة املخاطر:  )4 

إن نطاق تغطية إدارة املخاطر يعتمد بشكل رئييس عىل املخاطر التي تواجهها الرشكة والتي تقع ضمن نطاق   -

عمل الرشكة، ويتوجب عليها وعىل الرشكات التابعة لها إدارتها والتحوط لها. حيث تشمل هذه املخاطر ما 

ييل: 

املخاطر اإلسرتاتيجية. أ( 

ب(مخاطر العمليات.

مخاطر العوامل الخارجية. ج( 

املخاطر املالية. د( 

نطاق تغطية دائرة مراقبة االلتزام:  )5

إن نطاق تغطية عملية مراقبة اإللتزام يعتمد عىل مخاطر اإللتزام املرتبطة باألنظمة والتعليامت وقواعد   -

السلوك املهني واملعايري واملامرسات السليمة الصادرة عن الجهات املحلية والدولية املصدرة واملراقبة 

لها  التابعة  لألنظمة والتعليامت، والتي تقع ضمن نطاق عمل الرشكة ويتوجب عليها وعىل الرشكات 

اإللتزام بها وتطبيقها. ويشمل نطاق تغطية مراقبة اإللتزام تغطية داخلية وتغطية خارجية: 

التغطية الداخلية ملراقبة اإللتزام، وتشمل التأكد من إلتزام الرشكة والرشكات التابعة وسياساتها الداخلية  أ( 

لألنظمة والتعليامت وقواعد السلوك املهني واملعايري واملامرسات السليمة الصادرة عن الجهات الجهات 

املحلية والدولية املصدرة واملراقبة لألنظمة والتعليامت.

والتوظيف  باملحاسبة  املتعلقة  والتعليامت  األنظمة  تعترب  حيث  اإللتزام،  ملراقبة  الخارجية  التغطية  ب( 

التي  الدورية  للمراجعات  تخضع  أنها  إال  اإلمتثال،  تغطية  نطاق  خارج  والبيانات  املعلومات  وأنظمة 

ستقوم بها هذه الوظيفة.

تنظيم دائريت املخاطر واإللتزام:  )6

األعامل  عن  ومستقلتان  بعضهام  عن  مستقلتان  وظيفتان  هام  اإللتزام  ووظيفة  املخاطر  وظيفة  إن   -

التنفيذية وهدف كل دائرة منهم تجنيب الرشكة حدوث املخاطر، والتأكد من إلتزام الرشكة وسياساتها 

املخاطر، وتقيمها، وتقدم  بتحديد  دائرة منهام  تقوم كل  والتعليامت، حيث  األنظمة  الداخلية لجميع 

املراجعة  ولجنة  التنفيذية  اللجنة  اىل  بها  الخاصة  التقارير  دائرة  كل  وترفع  وتراقب،  واإلرشاد،  النصح 

اإللتزام يف الرشكة والرشكات  نتائج عمليات مراقبة  إدارة املخاطر وحول  نتائج عمليات  بالرشكة حول 

التابعة.

أية  الوظائف األخرى وحتى يتم تجنب  باإلستقاللية عن  اإللتزام  تتمتع كل من دائرة املخاطر ودائرة   -

تضارب يف املصالح يجب أن ال يشغل رئيس دائرة املخاطر أو رئيس دائرة اإللتزام وظائف تنفيذية يف 

الرشكة تتعارض مع املهمة األساسية التي يقوم بها. وترفع كل من دائرة املخاطر ودائرة اإللتزام التقارير 

عن  املنبثقتني  املراجعة  ولجنة  التنفيذية  اللجنة  من  كل  اىل  يرفعها  بدوره  والذي  املنتدب  العضو  إىل 



112

نظم ولوائح الحوكمة الداخلية 112

مجلس اإلدارة. 

تقوم كل من دائرة املخاطر ودائرة اإللتزام بإعداد تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية والتي ترفع إىل   -

اللجنة التنفيذية ولجنة املراجعة من خالل العضو املنتدب، حيث توضح هذه التقارير التغريات التي 

حدثت عىل دائرة املخاطر من تصنيف للمخاطر والتحديثات والتطورات التي متت عىل مواضيع مراقبة 

اإللتزام واإلختبارات واملراجعات التي قامت بها الدائرتني.

يعترب من صالحيات كل من دائرة املخاطر ودائرة اإللتزام صالحية الوصول إىل املوظفني والحصول عىل   -

املعلومات والبيانات، وصالحية طلب تدقيق معني أو تحقيق معني عىل أمور محددة داخل الرشكة.

مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تجاه دائرة املخاطر ودائرة اإللتزام:  )7

يعترب من مسؤوليات مجلس اإلدارة:  -

توفري الدعم الالزم لكل من دائرة املخاطر ودائرة اإللتزام حتى تتمكن كل منهام القيام مبهامها وتحمل  أ( 

مسؤولياتها بالشكل املناسب.

ب( إعتامد سياسة إدارة املخاطر واعتامد سياسة إدارة اإللتزام وتقييم درجة فعالية »إدارة املخاطر ودرجة 

فعالية مراقبة اإلمتثال« مرة واحدة يف السنة عىل األقل، ومراجعتهام عند إجراء أية تغيريات عليهام.

مراقبة ومتابعة تطبيق هذه السياسات من خالل اللجنة التنفيذية املنبثقة عنه. ج( 

مع  تتناسب  اإللتزام  مراقبة  لدائرة  عمل  وإجراءات  املخاطر  لدائرة  عمل  إجراءات  وجود  من  التأكد  د( 

سياسات تلك الدائرتني  )املخاطر واإللتزام(.

تحديد أسس ومبادئ دائرة املخاطر فيام يتعلق بقبول املخاطر أو نقلها أو رفضها أو التقليل منها. ه( 

إتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم اإلستقامة واملامرسة املهنية السليمة داخل الرشكة بالشكل الذي يجعل  و( 

اإللتزام باألنظمة والتعليامت واألوامر واملعايري املطبقة هدفا أساسيا« واجب التحقيق.

مناقشة التقارير الشهرية، والربع سنوية، والسنوية، الصادرة عن كل من دائرة املخاطر ودائرة مراقبة  ز( 

اإللتزام.

يعترب من مسؤوليات اإلدارة التنفيذية:  -

مراجعة كل من سياسة دائرة املخاطر وسياسة دائرة مراقبة اإللتزام قبل إعتامدهام من مجلس اإلدارة  أ( 

بحيث تحدد اإلجراءات الواجب إتباعها من قبل اإلدارة واملوظفني، وتوضح العمليات الرئيسية بشأن 

التعرف عىل »املخاطر« وإدارتها ضمن جميع املستويات ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري وتحديثها 

عند الحاجة.  

ب( تعميم كل من سياسة دائرة املخاطر وسياسة دائرة مراقبة اإلمتثال عىل كافة اإلدارات والعاملني، بحيث 

يتعني عىل كل موظف يكتشف أو يشتبه بوجود مخالفات أو تجاوزات أو أخطاء تقع ضمن املخاطر 

التي تواجهها الرشكة، أو األنظمة والتعليامت، أو األوامر وقواعد السلوك املهني، أو عدم توافق إجراءات 

العمل مع كل من سياسة إدارة املخاطر وسياسة اإللتزام، إبالغ دائرة مراقبة اإللتزام بذلك.

التأكد من أنه قد تم تطبيق اإلجراءات والتدابري التصحيحية املناسبة يف حال إكتشاف مخالفات ناجمة  ج( 



113نظم ولوائح الحوكمة الداخلية

عن حدوث املخاطر، وإبالغ ذلك ملجلس اإلدارة أو اللجنة املنبثقة عنه، وخصوصا« يف حالة املخالفات 

التي تعرض الرشكة لعقوبات نظامية أو لخسائر مالية كبرية أو لخسائر يف السمعة. وعىل الرشكة تحديد 

بهذه  وإعالمها  عنها  والتعليامت  لألنظمة  واملراقبة  املصدرة  الجهات  إبالغ  يجب  التي  الخسائر  حدود 

الحاالت كل حالة عىل حدا.

مراجعة وإعتامد الخطة السنوية »إلدارة املخاطر والخطة السنوية إلدارة اإللتزام«، عىل أن تأخذ هذه  د( 

الخطط باإلعتبار أي قصور يف السياسة أو اإلجراءات أو التطبيق، وأن تكون مرتبطة مبدى فعالية دائرة 

املخاطر ودائرة مراقبة واإللتزام القامئة، وتحدد الحاجة إىل أي سياسات أو إجراءات إضافية للتعامل مع 

املخاطر الجديدة الناتجة عن التقييم السنوي لهذه املخاطر. 

مراعاة الفصل بني وظيفة مراقبة اإللتزام وأنشطة التدقيق الداخيل وأنشطة املخاطر، عىل أن تتضمن  ه( 

سياسات وبرامج التدقيق الداخيل القيام بالتدقيق عىل أنشطة مراقبة اإللتزام وأنشطة املخاطر.

مسؤوليات دائرة املخاطر:  )8

تحديد املخاطر وتقييمها وقياسها حسابياً والتحوط لها ومراقبتها ورفع التقارير عن هذه املخاطر إىل  أ( 

املخاطر واإلمتثال والشؤون  إدارة  اإلدارة من خالل رئيس قسم  املنبثقة عن مجلس  التنفيذية  اللجنة 

القانونية.

ب( التأكد من توفر اإلجراءات الالزمة لتحديد املخاطر وتقييمها وقياسها والتحوط لها ومراقبتها، وعىل أن ال 

تتعارض هذه اإلجراءات مع سياسة إدارة املخاطر واإلمتثال ومتابعة تحديث هذه اإلجراءات بإستمرار.

التأكد من توفر األنظمة التقنية ذات العالقة بهدف التأكد من الجاهزية ملواجهة هذه املخاطر بكفاءة  ج( 

ومبا يتناسب مع اسرتاتيجية الرشكة.

ومخاطر  األعامل  ومخاطر  املنتظمة  غري  واملخاطر  املنتظمة  باملخاطر  الخاصة  البيانات  قاعدة  إعداد  د( 

السوق ومخاطر التشغيل واملخاطر اإلسرتاتيجية ومخاطر السيولة والتأكد من صحتها، وتحليل البيانات 

بهدف قياس درجة التعرض لهذه املخاطر والتأكد من كونها ضمن الحد املقبول، ومدى توفر اإلجراءات 

التي تتناسب مع سياسات الرشكة املعمول بها ملواجهة هذه املخاطر.

وضع  تم  وأنه  الحدود،  ضمن  املخاطر  هذه  أن  من  والتأكد  الجديدة  املنتجات  لكل  املخاطر  تحديد  ه( 

اإلجراءات الكفيلة للسيطرة عىل هذه املخاطر ومراقبتها.

اإلرشاف عىل إعداد خطة استمرارية العمل بالتنسيق مع لجنة املراجعة ومسؤول دائرة أنظمة املعلومات.   و( 

تقديم التوصيات الالزمة إىل املدير العام لتعديل إجراءات العمل وذلك لزيادة كفاءة العمليات والتقليل  ز( 

من مخاطرها، عىل أن تبني هذه التوصيات أسباب املخاطر و تربر سبب التعديل.

التأكد من تحقيق مبدأ الرقابة الثنائية عىل كل نشاط أو عملية تستدعي تطبيق هذا املبدأ.  ح( 

ط( التأكد من فصل األنشطة واإلجراءات اإلدارية بني مهام املوافقة والتنفيذ والحفظ.

فصل وتحديد الواجبات لتجنب تعارض املصالح و تقليل املخاطر. ي( 

مراقبة عمليات الرشكة املختلفة فيام يتعلق مبخاطر التشغيل، ورفع تقرير إىل املدير العام يف الرشكة  ك( 

لبيان تركزات مخاطر التشغيل يف هذه العمليات.
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تثقيف املوظفني حول إدارة املخاطر. ل( 

مسؤوليات دائرة مراقبة اإللتزام:  )9

مساعدة اإلدارة التنفيذية وموظفي الرشكة يف إدارة »مخاطر اإلمتثال« التي تواجهها الرشكة. أ( 

واملعايري  املهني  السلوك  وقواعد  واألوامر  والتعليامت  األنظمة  التنفيذية حول  لإلدارة  النصح  تقديم  ب( 

واملامرسات السليمة املطبقة وأية تعديالت تطرأ عليها.

تزويد اللجنة التنفيذية بالنتائج التي يتم التوصل إليها يف حال حدوث خرق لنظام معني أو سياسات  ج( 

التنفيذية بنسخة  اإلدارة  املرتتبة عىل ذلك وتزويد  املخاطر  للحد من  الالزمة  التوصيات  معينة ووضع 

عنها.

فيها،  إكتشافه  يتم  أي قصور  وتتبع  بالرشكة،  الخاصة  اإلمتثال  إجراءات وإرشادات  تقييم مدى مالمئة  د( 

وصياغة اإلقرتاحات املناسبة إلجراء التعديالت.

تعريف وتوثيق وتقييم »مخاطر اإلمتثال« املتصلة بأنشطة الرشكة وفقاً ألسس مدروسة مسبقا.  ه( 

القوانني واألنظمة واملعايري والتأكد من أن سياسات الرشكة وإجراءاتها  متابعة أي تعديالت تطرأ عىل  و( 

تتامىش معها.

تثقيف املوظفني حول مواضيع اإلمتثال.  ز( 
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سياسة وإجراءات اإلبالغ 
لدى شركة تكوين املتطورة للصناعات

أوال”: مقدمة عامة 
جميع  من  وتتوقع  والنزاهة،  واألمانة  الصدق  من  عال  مبستوى  أعاملها  للصناعات  املتطورة  تكوين  تدير رشكة 

موظفيها وموظفي رشكاتها التابعة أداء مهام عملهم بنفس املستوى من الصدق واألمانة والنزاهة. لذلك، يجب 

عىل جميع موظفي رشكة تكوين املتطورة للصناعات  إبالغ عن جميع األفعال أو الترصفات غري املرشوعة التي 

تحدث داخل الرشكة عىل يد موظفيها أو عمالئها. يجب عليهم  عن ذلك إما إىل مديريهم املبارشين أو الشخص 

املسؤول عن تلقي هذه البالغات ومعالجتها داخل الرشكة وفًقا لهذه السياسة.

الهدف من هذه السياسة تشجيع األفراد عىل الكشف عن جميع األفعال أو الترصفات غري املرشوعة التي يقوم 

بها اآلخرين يف رشكة تكوين املتطورة للصناعات ورشكاتها التابعة لألطراف املعنية بعملية  املذكورة حتى يتسنى 

للرشكة تطبيق اإلجراءات التصحيحة املطلوبة يف مثل هذه الحاالت. إال أن أي بالغ يثبت عدم صحته أو تقدميه 

بشكل خاطئ وبسوء نية ال يقع ضمن حدود برنامج حامية البالغات الوارد ذكره يف هذه السياسة.

ثانيا«: السياسة
يجب عىل جميع املوظفني االلتزام مببادئ الصدق واألمانة والنزاهة والشفافية يف تنفيذ املهام والواجبات املوكلة 

إليهم باإلضافة إىل جميع األنظمة واللوائح املحلية. تشجع رشكة تكوين موظفيها ومسؤوليتها عىل تنفيذ مهام 

التي قد يشهدونها أو  عملهم وأداء واجباتهم بحسن نية و عن األفعال والترصفات غري املرشوعة أو املشبوهة 

يعلموا بها.

يُحظر عىل موظفي رشكة تكوين أو رشكاتها التابعة أو مسؤوليها إساءة استخدام سلطتهم أو استغالل نفوذهم 

أو وظائفهم، إما بشكل مبارش أو غري مبارش، لتجريد أي موظف عن حقه يف اإلبالغ عن األفعال أو ترصفات غري 

مرشوعة أو مشبوهة قد يشهدها أو يسمع بها إىل مديره املبارش أو إىل الشخص املسؤول عن تلقي مثل هذه 

البالغات ومعالجتها داخل الرشكة وفًقا لهذه السياسة.

ثالثا”: التعريفات
1(  )عن املامرسات املخالفة(:

أحد  يد  عىل  املشبوهة  أو  املرشوعة  غري  الترصفات  أو  باألفعال  املتعلقة  املعلومات  عن  املحمي  الكشف  هو   

املوظفني أو املسؤولني يف رشكة تكوين أو أٍي من رشكاتها التابعة أو أي طرف ثالث يقدم خدماته إىل الرشكة أو 

رشكاتها التابعة بحسن نية. قد يشمل ذلك ما ييل:

األنشطة اإلجرامية؛  -

تضليل العدالة؛  -

مخاطر الصحة والسالمة العامة؛   -
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تدمري البيئة؛  -

مخالفات سياسات وإجراءات رشكة تكوين أو رشكاتها التابعة؛  -

مخالفات األنظمة واللوائح املحلية؛   -

عدم االلتزام بااللتزامات النظامية واملهنية؛   -

عدم االلتزام بالتعهدات النظامية املتمثل يف املخالفات الرصيحة والجسيمة لهذه االشرتاطات؛   -

االحتيال أو املخالفات املالية؛  -

سوء اإلدارة؛  -

اإلهامل؛  -

اإلرضار املتعمد بسمعة الرشكة أو رشكاتها التابعة؛  -

الكشف دون إذن عن املعلومات الهامة املتعلقة بالرشكة أو رشكاتها التابعة؛  -

اإلخفاء املتعمد ألٍي مام سبق؛   -

الترصف بحسن نية )النزاهة واألمانة(:  )2

يجب عىل أي شخص يقدم كشًفا محميًا أو شكوى تتعلق بانتهاك أحكام هذه السياسة، الترصف بحسن نية والتأكد 

من أن املعلومات التي تم الكشف عنها مبثابة مؤرش واضح عىل انتهاك هذه األحكام.

العمل االنتقامي:  )3

أي رد فعل مناوئ أو سلبي تجاه أي موظف نتيجًة ملا ييل: 

كشفه املحمي؛   -

مشاركته يف التحقيقات الجارية بناًء عىل هذا الكشف؛   -

كونه جزًءا من الكشف املحمي من حيث مشاركته يف التحقيقات؛   -

أو كونه جزًءا من عملية تنفيذ اإلجراءات التصحيحة املعتمدة.   -

حامية الكشف:  )4

أي بيان أو مخاطبة تتم بغرض اإلبالغ عن أي فعل فعل أو ترصف غري مرشوع.

رابعًا: حماية اإلبالغ
تكفل رشكة تكوين الحامية لألفراد املبلغني من أي أعامل انتقامية قد ترتتب عىل بالغهم. تعامل جميع   )1

حاالت   عىل  ترتتب  قد  التي  الحرجة  املواقف  مراعاة  مع  والرسية،  الحذر  من  عاٍل  مبستوى  حاالت  

املذكورة.

قد  انتقامية  أعامل  أي  بشأن  املحمي  بالكشف  قاموا  الذين  األفراد  يقدمها  شكاوى  أي  يف  التحقيق  يجب   )2

يتعرضوا لها بسبب العملية ، مبا يف ذلك التهديد باإليذاء البدين أو فقدان الوظيفة أو إجبار املبلغ عىل القيام 
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يلزم من إجراءات تصحيحة رشيطة  اتخاذ ما  الراتب، مبارشًة حتى يتسنى  التهديد بخفض  أو  بعمل شاق 

تعزيز هذه الشكاوى باألدلة الالزمة.

يجوز ألي موظف يعتقد بتعرضه ألي عمل انتقامي التقدم مبارشًة إىل لجنة  عن املخالفات ومكافحة االحتيال   )3

التي بدورها ستبارش التحقيق يف الواقعة، آخذة يف اعتبارها أحكام هذه السياسة.

خامسًا: اإلدعاءات اخلاطئة من قبل الشخص املبلغ
يخضع أي موظف أو مسؤول يف الرشكة يثبت تقدميه ملعلومات مضللة أو كاذبة، أو يثبت تقدميه لبالغ كيدي أو 

ارتكابه ألفعال غري مرشوعة، لنظام الجزاءات املتبع من الرشكة والذي قد يوقع عليه عقوبة قد تشمل الفصل من 

العمل.

سادسًا: كيفية القيام بعملية اإلبالغ 
يجب عىل أي موظف أو مسؤول يف رشكة تكوين أو أٍي من رشكاتها التابعة  اإلبالغ عن اشتباهه بشكل معقول   )1

يف ارتكاب أفعال غري مقبولة أو احتيال داخيل أو سوء استخدام ملوارد الرشكة أو أٍي من رشكاتها التابعة أو 

مرافقها، عىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:

wecare@takweenai.com

يشمل  املعلومات الكافية والكاملة عن الواقعة املبلغ عنها للسامح بالتحقيق فيها.  )2

ال يجوز الكشف عن هوية املوظف أو املسؤول املبلغ. وسوف يتم التعامل مع جميع الحاالت  مبستوى عاٍل   )3

من الرسية، مع مراعاة االشرتاطات النظامية املعمول بها واملتعلقة باإلطالع عىل املعلومات، ويتعني التحقيق 

فيها بفعالية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

يتعني إيالء العناية الواجبة عند التعامل مع حاالت سوء السلوك املشتبه بها لتجنب أي ادعاءات ال أساس لها   )4

من الصحة والظلم والكشف عن سوء السلوك ألشخاص ليسوا جزًءا من التحقيقات.

سابعا”: السرية يف معاجلة اإلبالغات
ميكن حامية الكشف مبستوى عال من الرسية. يجب الحفاظ عىل جميع عمليات الكشف املحمية وكذلك ما يرتبط 

بها من تحقيقات مبستوى عال من الرسية.

يف حال قررت رشكة تكوين إحالة الواقعة قيد التحقيق إىل سلطات الدولة املختصة للتعامل معها، فإن الرشكة 

تحتفظ بحقها يف القيام بذلك دون الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من املوظف الذي قدم البالغ، مع األخذ 

يف االعتبار الحاجة إىل تحقيقات واإلبالغ عن نتائجها و عن النتائج إىل سلطات الدولة املختصة وفًقا الشرتاطات 

األنظمة واللوائح املحلية.

ثامنًا: مراجعة وحتديث السياسة واإلجراءات
كإجراء معتاد، تعد لجنة املخالفات ومكافحة االحتيال مسؤولة عن الحفاظ عىل سياسة وإجراءات  وتحديثها.
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أوال«: األهداف
الهدف من هذه السياسة وضع إجراءات وتدابري موحدة داخل رشكة تكوين املتطورة للصناعات ورشكاتها التابعة التابعة 

لها وذلك يف الحاالت التي يتم فيها إكتشاف حادثة إحتيال أو إختالس أو اإلشتباه بوجودها، حيث تحدد هذه السياسة 

املسؤوليات التي تقع عىل عاتق املوظفني واملسؤولني يف إكتشاف حوادث اإلحتيال أو اإلشتباه فيها واإلبالغ عنها.

ثانيا«: السياسة
تركز سياسة رشكة تكوين عىل الكشف عن أي نشاط موجه ضد رشكة تكوين أو أٍي من رشكاتها التابعة يشتبه يف أن 

يكون عمل احتيال أو خيانة أمانة، والتحقيق الفوري فيه ومقاضاته بجميع الطرق النظامية املتاحة عند االقتضاء. 

تتخذ رشكة تكوين جميع اإلجراءات التأديبية والنظامية املناسبة ضد أي موظف يتورط يف أي خيانة أمانة. قد 

تشمل هذه اإلجراءات إبالغ الجهة الحكومية املختصة ورفع دعوى جنائية عند الرضورة. 

تحدد هذه اإلجراءات الخطوات الواجب اتخاذها عند االشتباه يف وجود أي احتيال أو أي نشاط يشتبه يف أن يكون 

خيانة أمانة. كام تشمل هذه اإلجراءات الخطوات الواجب اتباعها للكشف عن األموال املفقودة واسرتدادها. يجب 

عىل جميع املوظفني واملسؤولني يف رشكة تكوين ورشكاتها التابعة، عند التعامل مع أمور يشتبه يف أن تكون أعامل 

خيانة أمانة، أن يترصفوا وفًقا »لدليل قواعد السلوكيات األخالقية والعالقات مع أصحاب املصلحة« وكذلك وفًقا 

للقواعد واالخالقيات املهنية املعمول بها يف رشكة تكوين، ويكونوا جميعهم مسؤولني ومساءلني عن ذلك.

ثالثا«: التعريفات
يشمل تعريف »االحتيال« عدًدا من املخالفات والجنح املضللة والتي يهدف من ورائها الخداع وقد ترتكب لصالح 

أو ضد الرشكة أو رشكاتها التابعة وعىل يد أشخاص من داخل الرشكة أو رشكاتها التابعة أو من خارجها.

االحتيال: أي عمل من أعامل خيانة األمانة أو الغش، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص:  )1

تزوير وتعديل الوثائق والسجالت الرسمية والنظامية.  -

إضافة معلومات أو بيانات خاطئة إىل الوثائق.  -

االختالس أو الرسقة أو التخريب املتعمد ألصول الرشكة أو رشكاتها التابعة.  -

التصديق أو التوقيع عىل استالم بضائع مل تسلم أو خدمات مل تقدم.  -

قبول الرشاوي بأنواعها.  -

تحويل أي معاملة مربحة للرشكة أو رشكاتها التابعة بشكل تتحول معه األرباح إىل طرف ثالث أو أٍي من   -

موظفي الرشكة.

التواطؤ مع موظفني آخرين داخل الرشكة أو مع أطراف أخرى خارج الرشكة لإلرضار مبصالح الرشكة أو   -

للحيلولة دون استفادة بعض األطراف االخرى.

املوظف: يقصد بلفظ »املوظف« أي شخص يعمل يف رشكة تكوين أو أٍي من رشكاتها التابعة بنظام الدوام   )2

سياسة وإجراءات مكافحة االحتيال
لدى شركة تكوين املتطورة للصناعات
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الكامل أو الجزيئ، ويحصل عىل مقابل مادي من رشكة تكوين أو أٍي من رشكاتها التابعة نظري ذلك. اإلدارة: 

يقصد بلفظ »اإلدارة« أي مرشف أو إداري أو مدير أو عضو يف مجلس اإلدارة أو أي شخص مسؤول عن إدارة 

املوظفني واإلرشاف عليهم.

رابعا”: مسؤوليات اإلدارة
تكون اإلدارة مسؤولة عن الكشف عن األنشطة غري النظامية أو االحتيالية أو أعامل خيانة األمانة التي تقع   )1

ضمن نطاق اختصاصاتها. يتعني عىل كل شخص مسؤول أن يكون عىل دراية بجميع األعامل غري النظامية التي 

تقع ضمن نطاق اختصاصاته وأن يظل منتبًها ألي عالمات تدل عىل أي أعامل احتيال أو خيانة أمانة حدثت 

أو تحدث. 

يتعني عىل اإلدارة إبالغ لجنة املخالفات ومكافحة االحتيال بأي نشاط مشبوه قد ينطوي عىل أٍي من أعامل   )2

االحتيال أو خيانة األمانة. ويتصل مدير اإلدارة عىل الفور بهذه اللجنة بالربيد اإللكرتوين عند الرضورة. ال يجوز 

لإلدارة إجراء أي تحقيقات أو استجوابات أو مقابالت بنفسها. ويف جميع الحاالت، تظل اإلدارة مسؤولة عن 

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة لضامن وجود إجراءات الرقابة الكافية لعدم تكرار مثل هذه األنشطة 

غري النظامية. 

تتعاون اإلدارة مع لجنة  املخالفات ومكافحة االحتيال يف الكشف عن األنشطة اإلجرامية و عنها والتحقيق   )3

فيها. و يحق للجنة التمتع مبطلق الحرية يف االطالع عىل جميع السجالت وإجراء مقابالت مع جميع املوظفني 

دون أي قيود. تخضع جميع األصول، مبا يف ذلك املكاتب وأجهزة الكمبيوتر، للتفتيش متى كان هناك اشتباه 

معقول يف أي نشاط يقتيض هذا التفتيش. 

يجب توخي أقىص درجات الحذر عند التعامل مع األنشطة التي يشتبه يف أنها أعامل احتيال أو خيانة أمانة   )4

لتجنب توجيه اتهامات كاذبة أو مضللة، أو تنبيه األشخاص املشتبه بهم إىل إجراء بعض التحقيقات أو التعامل 

مع املوظفني تعامالً غري عادل أو اإلدالء ببيانات قد تؤدي إىل مقاضاة الرشكة أو رشكاتها التابعة لتوجيه اتهام 

كاذب أو أي تهم أخرى.  يجب اتخاذ إجراء تأديبي بحق أي شخص قد يوجه عن عمد اتهامات كاذبة. 

يتعني عىل مدير اإلدارة، عند التعامل مع أي أنشطة يشتبه أن تكون أعامل احتيال أو خيانة أمانة، اتخاذ   )5

الخطوات التالية:

عدم االتصال بالشخص املشتبه به )مامل يطلب منه ذلك( ملعرفة الحقيقة أو ملطالبته بتصحيح وضعه. يجب   -

أو  الذي فعلته” أو”جرمية”  الشخص بكلامت من قبيل “ما  إذا ما تحدث مع هذا  اإلدارة  يتفوه مدير  أال 

“احتيال” أو “تزوير”.

عدم مناقشة األمر أو ما حدث أو املشتبه به أو االدعاءات مع أي شخص من خارج الرشكة مامل تطلب لجنة    -

عن املخالفات ومكافحة االحتيال منه ذلك تحديًدا كتابًة.

عدم مناقشة األمر مع أي شخص داخل الرشكة باستثناء املوظفني الذين يجب أن يكونوا عىل   -

علم باالمر.

إحالة أي استفسارات من الشخص املشتبه به أو من ينوب عنه أو وكيله إىل لجنة  عن املخالفات ومكافحة   -

االحتيال؛ ويكون الرد عىل مثل هذه االستفسارات بعبارة »لست مخوالً ملناقشة مثل هذه األمور«.

تقديم تقرير مبا تم التوصل إليه من نتائج إىل اإلدارة التنفيذية.  -
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خامسًا: مسؤوليات املوظف
يتعني عىل أي موظف يكشف عن، أو يالحظ، أو يصبح عىل علم بأي نشاط يشتبه يف أن يكون عمل احتيال أو 

خيانة أمانة اتخاذ الخطوات التالية: 

التي  الواقعة إىل مديره املبارش الذي بدوره سيبلغ لجنة  املخالفات ومكافحة االحتيال. يف الحاالت  1(  إبالغ 

يعتقد فيها املوظف أن مديره املبارش متورط يف نشاط غري نظامي من هذا القبيل، يتعني عليه مبارشًة وبرسية 

إبالغ لجنة  املخالفات ومكافحة االحتيال بالواقعة.

بعد تقدميه لهذا البالغ، ميتنع املوظف عن التحقيق يف الواقعة بنفسه أو الدخول يف مواجهة مع الشخص   )2

املشتبه به أو مناقشة الواقعة مع أي شخص آخر مامل تطلب لجنة  عن املخالفات ومكافحة االحتيال منه ذلك

. سادسًا: سياسة اإلبالغ والتقارير اجملهولة املصدر
تزود سياسة اإلبالغ الخاصة بالرشكة املوظفني بألية تسمح لهم باإلبالغ برسية عن أي نشاط مشتبه به   -

دون الكشف عن هويتهم نظرًا أن لجنة اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة االحتيال تقبل املعلومات من 

أي موظف يشتبه يف وجود أي عمل احتيال أو خيانة أمانة عىل أساس الرسية التامة.

ميكن للموظفني اإلبالغ عىل الفور، دون الكشف عن هويتهم، عن اشتباههم يف وجود أي عمل احتيال أو   -

خيانة أمانة باستخدام الربيد اإللكرتوين )wecare@takweenai.com(. ويجب أال يحاولوا شخصيًا إجراء 

أي تحقيق أو أي مقابلة مع الشخص املشتبه به فيام يتعلق بأي عمل احتيال. 

ال يجوز اإلطالع عىل، أو مناقشة ما توصلت إليه لجنة اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة االحتيال من نتائج   -

العلم بهذه  الذين تقتيض مسؤوليات وواجبات عملهم  يف أي تحقيق إال لألشخاص من داخل الرشكة 

النتائج.

سابعًا: إجراءات التحقيق
تُجرى التحقيقات يف أي أعامل احتيال باستقاللية ومهنية ووفًقا لألنظمة واللوائح ذات الصلة، بهدف حامية مصالح 

كٍل من الرشكة والشخص املشتبه به نظرًا أن االشتباه به ال يعني إدانته حتى إثبات الجرمية. تختلف إجراءات 

التحقيق وفًقا لظروف كل حالة وتحددها لجنة اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة االحتيال:

تحقق هذه اللجنة يف أي حاالت يشتبه يف أن تكون أعامل احتيال أو خيانة أمانة.  )1

كام تناقش نتائج التحقيقات مع اإلدارة املعنية وتقدم تقريرها إىل الجهة املختصة.   )2

يتعني عىل لجنة اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة االحتيال التنسيق بشكل كامل مع رؤساء القطاعات االخرى   )3

يف مختلف مراحل التحقيق وحسب الرضورة.

عند االنتهاء من التحقيق، تُرفع نتائج التحقيق إىل الجهات املختصة لتحديد ما إذا كان األمر يقتيض تطبيق   )4

املزيد من إجراءات الرقابة للحد من هذه املخاطر يف املستقبل. 

يف حالة االشتباه بتورط أحد املوظفني يف بعض األعامل غري النظامية أو أعامل االحتيال، تُبلغ إدارة املوارد   )5

البرشية بنتيجة التحقيق.
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ثامنًا: إجراءات التحقيق يف عمليات االحتيال
يتعني أن يتضمن التقرير النهايئ الذي تعده لجنة اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة االحتيال ملخًصا بالنتائج التي 

تم التوصل إليها والتوصيات و/أو اإلجراءات املتخذة من اإلدارة للحد من املخاطر الناشئة عن مواجهة مثل هذه 

الوقائع وتكرارها..

يف الحاالت التي تتضمن فيها النتائج توصيات باتخاذ إجراءات نظامية و/أو تأديبية ضد شخص ما، يجب قبل اتخاذ 

أي إجراء من هذا القبيل إحالة األمر برمته إىل لجنة اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة االحتيال.

ثامنًا: إجراءات التحقيق يف عمليات اإلحتيال  
يتعني أن يتضمن التقرير النهايئ الذي تعده لجنة اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة االحتيال ملخًصا بالنتائج التي 

تم التوصل إليها والتوصيات و/أو اإلجراءات املتخذة من اإلدارة للحد من املخاطر الناشئة عن مواجهة مثل هذه 

الوقائع وللحد من أي تكرار لها.

يف الحاالت التي تتضمن فيها النتائج توصيات باتخاذ إجراءات نظامية و/أو تأديبية ضد شخص ما، يجب قبل اتخاذ 

أي إجراء من هذا القبيل إحالة األمر برمته إىل لجنة اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة االحتيال.

تاسعا«: مراجعة وحتديث السياسة واإلجراءات
تراجع السياسة واإلجراءات سنويًا وتعدلها لجنة اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة االحتيال عند االقتضاء.
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أواًل: مقدمة عامة
تم إعداد الئحة  مراجع الحسابات لرشكة تكوين للصناعات املتطورة ، رشكة مساهمة سعودية، وفقا ملتطلبات 

الئحة حوكمة الرشكات باململكة الصادرة عن هيئة السوق املالية ونظام الرشكة األسايس تحدد هذه الالئحة مهام 

وصالحيات  مراجع الحسابات  ورشوط تعيينه. وتسند الرشكة مهمة مراجعة حساباتها السنوية والربع سنوية إىل 

مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخربة والتأهيل إلعداد تقرير موضوعي ومستقل ملجلس اإلدارة واملساهمني 

النواحي  وأدائها يف  للرشكة  املايل  املركز  بوضوح وعدالة عن  تعرب  للرشكة  املالية  القوائم  كانت  إذا  ما  فيه  يبني 

الجوهرية، وميكن أن  يكون للرشكة مراجع حسابات او اكرث من بني مراجعي الحسابات املرصح لهم بالعمل يف 

اململكة. 

ثانيًا: شروط تعني مراجع احلسابات 
تعينه الجمعية العامة وتحدد مكافاته ومدة عمله بناء عىل ترشيح من لجنة املراجعة يبني مدى استقاللية   )1

مراجع الحسابات وعدم تعارض املصالح وأسباب الرتشيح.

ويجوز للجمعية العامة إعادة تعينه عىل اال يتجاوز مجموع مدة تعيينه )5( سنوات متصلة.  )2

يف حال توصية مجلس اإلدارة بتغيري مراجع الحسابات قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها، يستوجب اإلفصاح   )3

عن ذلك مع بيان أسباب التوصية بالتغيري.

ثالثا«: قواعد اختيار مراجع احلسابات 
تعني الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الرشكة بناًء عىل ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما ييل:

أن يكون الرتشيح بناًء عىل توصية من لجنة املراجعة.  )1

من 2019/06/30م وأن يستويف  إعتباراً  املالية  السوق  له وأن يكون مسجالً لدى هيئة  أن يكون مرخصاً   )2

الرشوط املقررة من الجهة املختصة.

أال تتعارض مصالحه مع مصالح الرشكة.  3

أال يقل عدد املرشحني عن مراجعني اثنني.  )4

رابعًا: مهام وواجبات مراجع احلسابات 
بذل واجبي العناية واألمانة للرشكة.  )1

إبالغ الهيئة يف حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء املناسب بشأن املسائل املثرية للشبهة التي يطرحها.  )2

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا مل ييرس املجلس عمله. ويكون مسؤوالً عن   )3

تعويض الرضر الذي يصيب الرشكة أو املساهمني أو الغري بسبب األخطاء التي تقع منه يف أداء عمله، وإذا 

تعدد املراجعون واشرتكوا يف الخطأ، كانوا مسؤولني بالتضامن. 

الئحة مراجع احلسابات
لدى شركة تكوين املتطورة للصناعات
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خامسًا: صالحيات مراجع احلسابات 
له الحق يف كل وقت االطالع عىل دفاتر الرشكة وسجالتها وغري ذلك من الوثائق ، وله أن يطلب البيانات   )1

وااليضاحات التي يرى رضورة الحصول عليها. 

عىل مراجع الحسابات التحقق من موجودات الرشكة والتزامتها وغري ذلك ممن يدخل يف نطاق عمله  )2

عىل مراجع الحسابات أن يقدّم إىل الجمعية العامة السنوية تقريراً يعد وفقاً ملعايري املراجعة املتعارف عليها   )3

يضّمنه موقف الرشكة من متكينه من الحصول عىل البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من 

مخالفات ألحكام نظام الرشكات أو أحكام هذا النظام، ورأيه يف مدى عدالة القوائم املالية للرشكة.

أن يقدم للجمعية العامة تقريرا فحص حول املعامالت مع األطراف ذوي العالقة بناء عىل التقرير املرفوع من   )4

رئيس مجلس اإلدارة حول تلك التعامالت. 
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أوال: مقدمة عامة
والنزاهة  باألمانة  يتحىل  بشكل  تترصف  أن  منها  تتطلب  التي  املهنية  باملامرسات  أعاملها  يف  الرشكة  تلتزم   )1

واملوردين،  والعمالء،  واملوظفني،  املساهمني  مع  وتعامالتها  أعاملها  جميع  يف  األخالقية  والقيم  واملصداقية 

واملنافسني، والجهات اإلرشافية واألجهزة الحكومية، والجمهور ومجتمع األعامل، ومبا يسمح مبنافسة مفتوحة 

وعادلة وفقاً لرشوط تنافسية متكافئة.

أعضاء  أي من  املحتملة مع  املصالح  تعارض  تنظيم  الرشكة، من خالل  بحامية مصالح  تعنى  الالئحة  هذه   )2

مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، واملوظفني، واملساهمني والجهات ذات العالقة األخرى ومبا يشمل ما قد 

يكون إساءة استخدام أصول الرشكة ومرافقها أو من خالل تعاملها مع األشخاص ذوي العالقة، وذلك وفق 

الضوابط املنبثقة من الئحة هيئة السوق املالية والئحة حوكمة الرشكات واألنظمة السارية ولوائح وسياسات 

الرشكة. وتهدف الرشكة إىل نيل ثقة املتعاملني معها باملنع والحد من تعارض املصالح او تنظيمها وفقا لألنظمة 

لتحقيق رسالتها وأهدافها والكشف عن أي  أما تعمل عىل تنظيم استخدام موارد وأصول الرشكة  املتبعة، 

تعارض بني املصالح الشخصية ومصالح الرشكة وإدارتها بفاعلية.

تُراعي الرشكة يف كل تعامالتها مع الجميع بأن تكون قامئة عىل أسس نظامية عادلة، وتحرص عىل توخي   )3

العدالة واإلنصاف سواء يف تعامالتها مع عمالئها من موردين وعمالء أو رشكائها أو مساهميها أو موظفيها.

واللوائح  املالية  السوق  هيئة  بنظام  الرشكة  موظفي  وجميع  التنفيذيني  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يلتزم   )4

التنفيذية الصادرة من الهيئة ونظام الرشكات واألنظمة األخرى واجبة اإلتباع. 

ال تغني هذه الالئحة عن الرجوع لألنظمة واللوائح ذات الصلة، كنظام الرشكات ولوائحه التنفيذية ونظام   )5

السوق املالية ولوائحه، والنظام األسايس للرشكة.

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة وكبارة التنفيذيني وموظفي الرشكة وغريهم من العاملني ومن له عالقة بالرشكة   )6

بهذه الالئحة، برضورة تجنب الحاالت التي تؤدي إىل تعارض مصالحهم مع مصالح الرشكة والتعامل معها 

وفقاً ألحكام نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية ،وعىل أعضاء مجلس اإلدارة أن يلتزمون بتقديم كل منهم إقرار 

يوضح بأنه ال يوجد لدى أي منهم أي حاالت تعارض مصالح فعلية أو محتملة مل يتم االفصاح عنها.

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة وكبارة التنفيذيني وموظفي الرشكة ومن له عالقة بالرشكة باإلفصاح الدائم عن   )7

التبليغ عن مصالحهم  التعارض ورضورة  التي قد تؤدي اىل تعارض يف املصالح أو عند وقوع هذا  الحاالت 

الشخصية ويقع عبء اإلفصاح عن وجود حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة عىل الشخص الذي يواجهها، 

ويكون االفصاح كتابه للجهة اإلدارية األعىل.

بالرشكة  التنفيذيني  اإلدارة وكبار  املنبثقة من مجلس  اللجان  اإلدارة وأعضاء  أعضاء مجلس  يجب عىل كل   )8

ورشكاتها التابعة وموظفيها تجنب الدخول أو املشاركة يف أي نشاط يتعارض بشكل مبارش أو غري مبارش مع 

مصالح الرشكة والقيام مسبقاً باستكامل االجراءات املنظمة لذلك والحصول عىل املوافقات الالزمة خطياً.

الئحة تعارض املصالح
لدى شركة تكوين املتطورة للصناعات
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أو  التنفيذيني وجميع موظفي الرشكة بعدم استخدام موجودات الرشكة  يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار   )9

مواردها املختلفة ألي مصلحة شخصية أو استغاللها ملنفعة خاصة أو أهداف أخرى ال تقع يف نطاق نشاط 

والضياع  والرضر  التلف  من  امللموسة  وغري  امللموسة  الرشكة  أصول  املحافظة عىل  يتم  كام  الرشكة،  وعمل 

والرسقة وإساءة االستخدام وتشمل اصول الرشكة عىل سبيل املثال ال الحرص املوجودات واملرافق واملمتلكات 

واألجهزة واملعدات واملواد واملوارد اإللكرتونية والوثائق واملعلومات واسم وشعار وشهرة الرشكة.

يحظر عىل كل أعضـاء مجلس واإلدارة وأعضـاء اللجـان املنبثقة من مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني بالرشكة   )10

ورشكاتها التابعة التداول بناء عىل معلومات داخلية.

يحظر عىل كل أعضاء مجلس واإلدارة وأعضاء اللجـان املنبثقة مـن مجلـس اإلدارة وكبار التنفيذيني بالرشكة   )11

ورشكاتها التابعة التداول خالل فتـرات الحظر املقررة من هيئـة السوق املالية.

تتخذ الرشكة قراراتها بناًء عىل أسس اقتصادية تلبي مصالحها يف املقام األول.  )12

يحظر عىل كل أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجـان املنبثقة من مجـلس اإلدارة وكبار التنفيذيني بالرشكة   )13

ورشكاتها التابعة وموظفيها وأصحاب املصـالح اآلخريـن إفشـاء اية معلومات رسية عن أداء وأعامل وخطط 

الرشكة واملحافظة عىل س  رية املعلومات التي يتلقاها وحاميتها من االستخدام غري املرخص واإلفشاء ألي 

جهة كانت كانت، وذلك بهدف أن تتمتع كافة األطراف يف السوق بفرص متكافئة يف الوصول والحصول عىل 

معلومات الرشكة من خـالل اإلفصاح عنها عرب السوق املالية السعودية تداول، وال يحق ألى من االطراف 

السابقة سواء خالل مدة خدمته بالرشكة أو بعدها اإلفصاح عن أي معلومات رسية خارج الرشكة إال بتفويـض 

من مجلس اإلدارة، أو إذا طلب منه ذلك مبقتىض االنظمة، آما يحظر استخدام اية معلومـات رسية لتحقيق 

أي مكاسب شخصية ألي منهم او لجهات اخرى خارج الرشكة.

ال يحق ألي شخص ذو عالقة بالرشكة أو يعمل بها قبول أية هدايا أو منافع أو خدمات أو أي يشء آخر ذو   )14

قيمة من جهة أخرى أو شخص حتى ال تؤثر عىل موضوعية قرارات ذلك الشخص أو املوظف أو عىل قدراته 

يف تأدية واجباته ومسئولياته ويك ال تؤدي إىل اهـدار مصالح الرشكة أو اإلرضار بها، أو تحقيق منافع شخصية 

او منافع خاصة للجهة املانحة.

ثانيًا: األحكام املتعلقة بأعضاء جملس اإلدارة وجتنب تعارض املصالح:
يجب عىل عضو مجلس اإلدارة مامرسة مهامه بأمانة ونزاهة وأن يقدم مصالح الرشكة عىل  مصلحته الشخصية،   )1

وأن ال يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة. 

العامة يجدد كل سنة – أن تكون له مصلحة  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة – بغري ترخيص من الجمعية   )2

تتم  التي  األعامل  ذلك  الرشكة وتستثنى من  تتم لحساب  التي  والعقود  األعامل  مبارشة يف  أو غري  مبارشة 

بطريق املنافسة العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل. 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة – بغري ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة – أن يشرتك يف أي عمل من   )3

شأنه منافسة الرشكة، أو أن يكون مدير أو عضو مجلس إدارة يف رشكة تنافس الرشكة أو تزاول نفس نشاط 

الرشكة أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله الرشكة.

يجب عىل عضو مجلس اإلدارة مامرسة مهامه بأمانة ونزاهة وأن يقدم مصالح الرشكة عىل مصلحته الشخصية   )4

وأن ال يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.

عىل عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر يف حياده عند النظر يف املوضوعات   )5
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املعروضة عىل املجلس، وعىل مجلس اإلدارة عدم إرشاك هذا العضو يف املداوالت، وعدم احتساب صوته يف 

التصويت عىل هذه املوضوعات يف اجتامعات مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمني.

ال يجوز للعضو ذي املصلحة االشرتاك يف التصويت عىل القرار الذي يصدر يف هذا الشأن يف مجلس اإلدارة أو   )6

يف الجمعية العامة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب الرشكة إذا كانت له مصلحة مبارشة أو غري مبارشة 

فيها.

يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعامل والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس   )7

اإلدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من املحاسب القانوين.

عىل الرشكة أن تدرج ضمن جدول أعامل الجمعية العامة بنداً مستقالً للموافقة عىل األعامل والعقود التي   )8

يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مبارشة أو غري مبارشة فيها، أو للموافقة عىل مشاركة عضو مجلس اإلدارة 

يف نشاط من شأنه منافسة نشاط الرشكة أو االتجار يف أحد فروع نشاط الرشكة، ويشمل العرض عىل الجمعية 

اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة ورشوط ومدة وقيمة التعامل ) كل تعامل عىل حده( مع ارفاق تقرير 

مراجع الحسابات الخاص عن هذه األعامل والعقود وفق النامذج الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني 

القانونيني، ويتم التصويت يف الجمعية العامة عىل كل حالة من حاالت تعارض املصالح عىل حده.

ميثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهمني، ويلتزم بالقيام مبا يحقق مصلحة الرشكة عموما وليس ما يحقق   )9

مصالح املجموعة التي ميثلها أو التي صوتت عىل تعيينه يف مجلس اإلدارة.

ال يجوز للرشكة أن تقدم قرضا أو متويالً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، أو أن تضمن أي قرض أو   )10

متويل يعقده أحدهم مع الغري.

عىل عضو مجلس اإلدارة – أو أي شخص ذي عالقة به – االلتزام بوقف التداول بأسهم الرشكة خالل فرتات   )11

حظر التعامالت الربع سنوية والسنوية، حسب ما تقرره الجهات املختصة.

عليه  ومرافقها وممتلكاتها، ويحظر  الرشكة  أصول  استخدام  إساءة  بعدم  االلتزام  اإلدارة  عىل عضو مجلس   )12

الفرص  أو  أو معلوماتها  الرشكة  أصول  أي من  مبارش- من  أو غري  مبارش  االستفادة – بشكل  أو  االستغالل 

االستثامرية املعروضة عليه بصفته عضواً يف مجلس اإلدارة أو املعروضة عىل الرشكة، ويشمل ذلك الفرص 

االستثامرية التي تدخل ضمن أنشطة الرشكة ، أو التي ترغب الرشكة يف االستفادة منها، ويرسي الحظر عىل 

عضو مجلس اإلدارة الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص االستثامرية – بطريق مبارش أو غري مبارش – التي 

ترغب الرشكة يف االستفادة منها والتي علم بها اثناء عضويته مبجلس اإلدارة .

عىل عضو مجلس اإلدارة إشعار الرشكة وهيئة السوق املالية يف الحاالت التالية :  )  )13

عند تعيينه عضو مجلس اإلدارة، وذلك يف ما ميلكه أو له مصلحة فيه من حقوق أسهم أو أدوات دين   -

خاصة بالرشكة. 

عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة يف أي حقوق أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالرشكة.  -

القابلة  الدين  أدوات  أو  األسهم  من  أكرث  أو   )%50( بنسبة  مصلحته  أو  ملكيته  يف  تغيري  عند حدوث   -

للتحويل  القابلة  الدين  أدوات  أو  أسهم  أكرث من  أو  بنسبة )%1(  أو  الرشكة،  التي ميتلكها يف  للتحويل 

الخاصة بالرشكة.

عند تغيري هدف التملك الذي سبق اإلفصاح عنه.   -
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التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني يف مجلس اإلدارة وعدم وجود أي تعارض مصالح   -

إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى.

عىل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة تجنب تعارض املصالح وشبهة وجود تعارض للمصالح.  -

ثالثًا: إفصاح املرشح عن تعرض املصالح:
عىل من يرغب يف ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من   )1

حاالت تعارض املصالح وفق اإلجراءات املقررة من هيئة السوق املالية.

توضيح وجود مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب الرشكة التي يرغب يف   )2

الرتشيح ملجلس إدارتها.

توضيح اشرتاك املرشح يف عمل من شأنه منافسة الرشكة أو منافستها يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله.   )3

رابعًا: األحكام املتعلقة بكبار التنفيذيني :
إال مبوافقة مجلس  الرشكة  تعامالت خاصة مع  أي  الدخول يف  االمتناع عن  الرشكة  التنفيذيني يف  كبار  عىل   )1

اإلدارة.

أعاملها  يف  الرشكة  منافسة  شأنها  من  أعامل  أي  يف  املشاركة  عن  االمتناع  الرشكة  يف  التنفيذيني  كبار  عىل   )2

وأنشطتها إال مبوافقة مجلس اإلدارة، وعىل أن تكون جميع األنشطة التجارية الخاصة به وفقاً للنظام ومبا ال 

يتعارض مع مسئولياته الوظيفية والتزاماته تجاه الرشكة.

عىل كبار التنفيذيني يف الرشكة االمتناع عن استغالل وضعهم الوظيفي يف الرشكة لتحقيق أي مصلحة أو منفعة   )3

أو مكاسب شخصية.

عىل كبار التنفيذيني يف الرشكة االمتناع عن االفصاح عن املعلومات غري العامة أو الرسية، أو استخدام أي من   )4 

تلك املعلومات لتحقيق مصالح شخصية. 

عىل كبار التنفيذيني يف الرشكة – أو أي شخص ذي عالقة به - االلتزام بوقف التداول بأسهم الرشكة التي ميلكها   )5 

خالل فرتات حظر التعامالت الربع سنوية والسنوية، حسب ما تقرره الجهات املختصة. 

عىل كبار التنفيذيني يف الرشكة االلتزام بعدم إساءة استخدام أصول الرشكة ومرافقها وممتلكاتها.   )6 

عىل كبار التنفيذيني يف الرشكة إشعار الرشكة وهيئة السوق املالية يف الحاالت التالية:-  )7 

عند تعيينه، وذلك فيام ميلكه أو له مصلحة فيه من حقوق أسهم أو أدوات دين خاصة بالرشكة.  -

عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة فيه من حقوق أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالرشكة.  - 

القابلة  الدين  أدوات  أو  األسهم  من  أكرث  50%(أو   ( بنسبة  مصلحته  أو  ملكيته  يف  تغيري  عند حدوث   - 

للتحويل  القابلة  الدين  أدوات  أو  أسهم  من  أكرث  )1%(أو  بنسبة  أو  الرشكة،  يف  ميتلكها  التي  للتحويل 

الخاصة بالرشكة.

عند تغري هدف التملك الذي سبق اإلفصاح عنه.  -
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خامسًا: األحكام املتعلقة مبوظفي الشركة
يلتزم موظفو الرشكة بااليت :

أال يشاركوا أو يتاجروا يف أعامل من شأنها منافسة الرشكة يف أعاملها وأنشطتها إال مبوافقة مجلس اإلدارة.  )1

2(  آال يسيئوا استخدام أصول الرشكة ومرافقها وممتلكاتها. 

آال يدخلوا يف أي تعامالت مع الرشكة بدون موافقة مجلس اإلدارة.   )3

وآال  شخصية،  ألغراض  بالرشكة  خاصة  معلومات  من  ومسؤولياتهم  أيديهم  تحت  ما  استخدام  يسيئوا  آال   )4

يفصحوا عن املعلومات الرسية وغري العامة التي يطلعوا عليها بحسب عملهم ألطراف آخرين، وإن تركوا 

العمل يف الرشكة. 

أال يقبلوا الهدايا لهم او القربائهم من اطراف يتعاملون مع الرشكة والتي من شأنها أن تؤدي إىل اهدار مصالح   )5

الرشكة أو اإلرضار بها، أو تحقيق منافع خاصة للجهة املانحة.

عىل جميع العاملني بالرشكة إبالغ رؤسائهم كتابيًا عن أي مناصب يشغلونها خارج الرشكة، أو أي مصلحة   )6

أو تسعى  تتعامل مع الرشكة  أو أي جهة  أو مؤسسات تجارية  أفراد عائالتهم مع رشكات  أو  تربطهم هم 

للتعامل معها.

مع  بتعاملهم  يتعلق  فيام  الشخصية،  مصالحهم  فيها  تتعارض  أوضاع  أي  عائلتهم  وأفراد  العاملني  يتجنب   )7

املقاولني واملوردين والتجار وأي أفراد أو رشكات أو مؤسسات أخرى تتعامل أو تسعى مع الرشكة أو منافسيها 

يف العمل.

بسياسة  اخلاصة  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  جملس  وصالحيات  مسئوليات  سادسَا: 
تنظيم تعارض املصالح 

إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة.   )1

يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف احد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر يف املسائل التي من   )2

املحتمل أن تنطوي عىل تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان.

ال يكون الشخص يف حالة تعارض مصالح إال اذا قرر مجلس إدارة الرشكة فيام يخص تعامالت الرشكة مع الغري   )3

أو تعامالت أعضاء املجلس وكبار التنفيذيني يف الرشكة أن الحالة تنطوي عىل تعارض مصالح، وتكون صالحية 

القرار مع الرئيس التنفيذي أو املدير العام بخصوص باقي موظفي الرشكة. 

يجوز ملجلس اإلدارة وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة عىل حدة – اإلعفاء من املسئولية عن   )4

تعارض املصالح الذي قد ينشأ عرضاً من حني آلخر يف سياق نشاطات الشخص وقراراته املعتادة، أو الذي قد 

ينشأ يف سياق عمله مع الرشكة، سواء ما يتعلق مبصالح مالية أو مبصالح تعيقه عن القيام بواجبه يف الترصف 

عىل أكمل وجه مبا يتوافق مع مصالح الرشكة. 

وضعه  بتصحيح  املتعارضة  املصلحة  صاحب  يلتزم  مصالح،  تعارض  الحالة  أن  اإلدارة  مجلس  يقرر  عندما   )5

وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة لذلك.

ملجلس إدارة الرشكة صالحية إيقاع الجزاءات عىل مخالفي هذه الالئحة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية   )6

للمطالبة باألرضار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها.
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والنظام  السارية  االنظمة  مع  ذلك  يتعارض  ال  أن  الالئحة عىل  أحكام هذه  تفسري  يف  املخول  هو  املجلس   )7

األسايس للرشكة واألنظمة األخرى.

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ بها جميع موظفي الرشكة، وتنرش عىل موقع الرشكة اإللكرتوين   )8

وتكون نافذة من تاريخ نرشها باملوقع. 

يتوىل مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه الالئحة والعمل مبوجبها وإجراء التعديالت الالزمة عليها.  )9

سابعا: امثلة حلاالت التعارض
املواقف األخرى  بالرضورة ال تغطى جميع  أنها  إال  املواقف  امثلة ملعايري سلوكية لعدد من  السياسة تضع  هذه 

املحتمل حدوثها، ويتحتم عىل االطراف ذوي العالقة بالرشكة الترصف من تلقاء أنفسهم بصورة تتامىش مع هذه 

السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن االمثلة عىل حاالت التعارض ما ييل:

ينشأ التعارض يف املصالح مثالً يف حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من منسويب   )1

الرشكة أو رشكاتها التابعة مشاركاً يف أو له صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو 

مهنية يف أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش عىل موضوعية قرارات ذلك العضو أو املوظف 

أو عىل قدراته يف تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الرشكة. 

امثلة حلاالت التعارض
أو يحصل  يتلقى  التنفيذيني  كبار  أحد  أو  اإلدارة  أن عضو مجلس  يف حالة  أيضاً  املصالح  التعارض يف  ينشأ   )2

عىل مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مبارشة أو غري مبارشة مستفيداً من موقعة 

ومشاركته يف إدارة شئون الرشكة.

قد ينشأ التعارض يف املصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول يف معامالت مادية بالبيع أو الرشاء   )3

أو التأجري للرشكة. 

ايضا قد ينشأ التعارض يف املصالح من خالل االستفادة من الوظيفة يف تعيني األبناء أو األقرباء يف الوظائف،   )4

واالستفادة من املعلومات الرسية التي توفرها الوظيفة له أو لجهة ما له مصلحة معها.

إحدى صور تعارض املصالح تكون يف حال ارتباط الشخص بأكرث من جهة، فعضو مجلس االدارة الذي يعمل   )5

لدى رشكة وتقدم هذه الرشكة خدمات للرشكة التي يكون عضواً فيها قد يواجه حالة تعارض مصالح.

الهدايا واإلكراميات التي يحصل عليها املوظف من امثلة تعارض املصالح.   )6

االستثامر أو امللكية يف نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الرشكة او تبحث   )7

عن التعامل مع الرشكة. 

الحصول عىل قروض أو ضامنات بالتزامات نتيجة ملنصب الشخص كعضو مجلس يف إدارة الرشكة.   )8

مامرسة نشاط تنافيس مع انشطة الرشكة بدون موافقة مسبقة من الجمعية العامة للرشكة.   )9

قبول الرشاوى والعموالت، أو أي مبالغ أخرى مشبوهة نظري خدمات تتعلق بأعامل الرشكة.   )10

استعامل أو استغالل املوظف لسلطته الوظيفية أو نفوذه يف الرشكة ملصلحته الشخصية أو ملصلحة الغري.  )11

إفشاء األرسار أو إعطاء املعلومات التي تعترب ملًكا خاًصا للرشكة، والتي يطلع عليها بحكم الوظيفة، ولو بعد   )12

تركه الخدمة. 
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قد تنطوي عمليات رشاء أي مواد أو معدات أو ممتلكات استنادا إىل معلومات من داخل الرشكة بغرض بيعها   )13

أو تأجريها للرشكة عىل تعارض مصالح.

املوظف  التأثري عىل ترصفات  بهدف  الرشكة  مع  تتعامل  أو جهات  أشخاص  من  لهدايا  األقارب  أحد  قبول   )14

بالرشكة قد ينتج عنه تعارض املصالح. 

إصالح أو إنشاء ممتلكات للموظف أو أحد أفراد عائلته عىل نفقة أي جهة تتعامل مع الرشكة أو تسعى   )15

للتعامل معها.

تسلم املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الرشكة   )16 

أو سعيها للتعامل معها. 

قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الرشكة بدفع قيمة فواتري مطلوبة من املوظف أو أحد أفراد   )17

عائلته.

ثامنا«: أحكام عامة أخرى
يجب أن يكون مراقبوا الحسابات الخارجيني مستقلني وليس لديهم تعارض مصالح وذلك وفق ما تقيض به   )1

األنظمة واملعايري املهنية، ويف حالة وجود مثل هذا التعارض فإنه يجب اإلفصاح عنه ومعالجة تلك الحاالت 

وفقاً لألنظمة التي تحكمها، وما يحقق مصلحة الرشكة. 

ال يجوز ألي طرف ذو عالقة أن يتخذ من والئه للرشكة أو من رغبته يف تحقيق الربح ذريعة ملخالفته سياسات   )2

الرشكة واالنظمة السارية.

يحظر التمييز ضد املوظفني أو املساهمني أو املدراء أو املسؤولني أو العمالء أو املوردين.  )3

التقييم ملا فيه  باملنافسة للحصول عىل عمل مع الرشكة بدون تفرقة ويكون  للموردين واملقاولني  4(  يُسمح 

تحقيق ملصلحة الرشكة وتحقيق قيمة مضافة لها.

تلتزم الرشكة بإنهاء جميع التزاماتها مع املوردين واملقاولني فوراً وبإنصاف، ويف املقابل تتوقع منهم القيام   )5

باألمر نفسه.

يحظر عىل املدراء واملوظفني جني مزايا غري عادلة من خالل التالعب أو اإلخفاء أو إساءة استخدام معلومات   )6

رسية أو تحريف.

وقائع مادية أو غريها من مامرسات التعامل غري العادل.   )7

وفقاً  باملجلس  املراجعة  لجنة  من خالل  اعاملها  تحديد  املراجعةويتم  لجنة  تتبع  الداخلية  املراجعة  إدارة   )8

لالئحة حوكمة الرشكات. 

تعني الجمعية العامة املراجع الخارجي للرشكة وتتوىل املراجعة التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني ..إلخ التوصية   )9

بتعيني املراجع الخارجي، وتتجنب اإلدارة التنفيذية التوصية بتعيني املراجع الخارجي.

تاسعا«: منافسة الشركة:
1(  إذا رغب عضو مجلس اإلدارة يف االشرتاك يف عمل من شأنه منافسة الرشكة أو منافستها يف أحد فروع النشاط 

الذي تزاوله فيجب ابالغ مجلس اإلدارة باألعامل املنافسة التي يرغب يف مامرستها وإثبات هذا  يف محرض 

اجتامع مجلس اإلدارة. 
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اإلدارة  الشأن يف مجلس  يصدر يف هذا  الذي  القرار  التصويت عىل  يف  املصلحة  العضو صاحب  اشرتاك  عدم   )2

وجمعيات املساهمني.

3(  قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة للرشكة عند انعقادها باألعامل املنافسة التي يزاولها عضو 

مجلس اإلدارة، وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو املجلس ألعامل الرشكة أو منافستها يف أحد 

فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً للضوابط التي يقرها، عىل أن يتم التحقق من هذه األعامل بشكل سنوي. 

4( الحصول عىل ترخيص من الجمعية العامة العادية للرشكة يسمح للعضو مبامرسة األعامل املنافسة.

عاشرا«: مفهوم أعمال املنافسة:
1(  تأسيس عضو مجلس اإلدارة لرشكة أو مؤسسة فردية أو متلكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص يف رشكة أو 

منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الرشكة أو مجموعتها.

فردية  إدارة مؤسسة  توىل  أو   ، أو مجموعتها  للرشكة  منافسة  منشأة  أو  إدارة رشكة  قبول عضوية مجلس    )2

منافسة أو رشكة منافسة أي إن كان شكلها القانوين.

حصول العضو عىل وكالة تجارية أو ما يف حكمها ظاهرة كانت أو مسترتة لرشكة أو منشأة أخرى منافسة    )3

للرشكة أو مجموعتها.

حادي عشر: رفض ترخيص املنافسة:
نظام  من  والسبعني  والثانية  والسبعني  الحادية  املادتني  الرتخيص مبوجب  منح  العامة  الجمعية  رفضت  إذا    )1  

الرشكات واملادة السادسة واألربعني من الئحة حوكمة الرشكات فعىل عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته 

خالل مهلة تحددها الجمعية العامة.

2(  تعد عضويته يف مجلس اإلدارة منتهية وذلك مامل يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو املنافسة أو توفيق 

أوضاعه طبقاً لنظام الرشكات ولوائحه التنفيذية قبل إنقضاء املهلة املحددة من قبل الجمعية العامة.

ثاين عشر: قبول الهدايا:
ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الرشكة، 

إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إىل تعارض يف املصالح. 
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أوال«: مقدمة عامة
تم إعداد ميثاق السلوك  املهني “امليثاق” لرشكـة تكوين املتطّورة للصناعات “مجموعة تكوين”، وهي رشكة 

لالئحة حوكمة  العربية السعودية ووفقاً  الرقابية يف اململكة  مساهمة عامة سعودية وفقاً ملتطلبات الجهات 

الرشكات وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية،  وقانون العمل الصادر عن 

الفضل  ووفقاً   ، )نزاهة(  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  مبادئ  اإلجتامعية، ويف ضوء  والتنمية  العمل  وزارة 

هذا  محتويات  تطبيق  خالل  من  للصناعات،  املتطورة  تكوين  رشكة  تؤكد  حيث  عليها،  املتعارف  املامرسات 

امليثاق، عىل رغبتها يف إرساء وتحسني قواعد السلوك املهني واألخالقي داخل املجموعة، ونظراً ألن هذا السلوك 

ليس مجرد  إلتزام بالقوانني وألهمية تدعيم ثقة املستثمرين وأصحاب املصالح واملجتمع يف الرشكة، فإن هذا 

الدليل يذهب ال يشمل  القوانني والترشيعات املطبقة يف اململكة العربية السعودية فحسب بل تم إعداده يف 

ضوء أفضل املبادئ واملامرسات العاملية. 

ويعرف ميثاق السلوك املهني بأنه وثيقة عقدية تنظم عالقات العمل و قيمه و ضوابطه و أخالقياته و التزاماته 

بني املوظفني من جهة و بني الرشكة و أصحاب املصالح من جهة أخرى، حيث تشجع الرشكة موظفيها عىل 

االلتزام مبيثاق األخالق لتفادي التعرض  للمساءلة.

ثانيا«: رؤيتنا
التغليفية  البوليمرات  ملنتجات  التحويلية  الصناعات  مجال  يف  ريادياً  موقعاً  تحتل  ألن  تكوين  رشكة  تسعى 

األوسط  الرشق  أسواق  يف  املستهلكني  منتجات  وصناعة  الدوران  رسيعة  االستهالكية  البضائع  يف  املستخدمة 

والعامل، كام تسعى إىل أن تصبح رائدة ومتميزة يف تحقيق استثامرات رابحة وتنمية وتطوير نشاطاتها وتعزيز 

عالقتها مع رشكائها وعمالئها وكسب رضائهم ووالئهم.

ثالثا”: مهمتنا
تختص رشكة تكوين يف امتالك وتطوير وتوظيف أحدث تكنولوجيا البوليمر من أجل إنتاج عبوات عالية الجودة 

للمنتجات وكذلك األقمشة الغري منسوجة التي تستخدم للسلع االستهالكية رسيعة التداول والسلع االستهالكية 

العاملية  الرشكات  كربى  تختاره  الذي  الرشيك  تصبح  أن  أسايس عىل  بشكل  وتركز  والعامل،  األوسط  الرشق  يف 

املتطورة. كام أن الرشكة تعمل عىل تحقيق رسالتها من خالل فهم احتياجات عمالئها وتحفيز  للمنسوجات 

الكوادر التابعة لها لتلبية احتياجات السوق والعمالء من خالل استخدام أحدث التقنيات والتجهيزات لتطوير 

أساليب االنتاج والجودة. كام تسعى الرشكة إىل الرتكيز عىل رشاكة طويلة املدى مع عمالئها يف األسواق العاملية 

واملحلية والتأثري ايجاباً عىل أصحاب املصالح املرتبطني بها وذلك من خالل العمل مبهنية واحرتافية من خالل 

السعودية  العربية  اململكة  يف  انتاجها  املتواصل عىل خطوط  واإلرشاف  التصنيعية  ملرافقها  األمثل  االستخدام 

ميثاق السلوك املهني
لدى شركة تكوين املتطورة للصناعات
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وخارجها.

رابعا”: هدفنا
نهدف يف  مجموعة تكوين إىل تنمية ثقافة مهنية وأخالقية عالية يلتزم بها جميع املوظفني والعاملني داخل 

املجموعة مبا يف ذلك أعضاء مجلس اإلدارة، حيث يحدد  ميثاق  السلوك املهني “امليثاق” قواعد ومبادئ وقيم 

ومعايري السلوك املهني التي توجه قرارات وإجراءات ونظم املجموعة بالطريقة التي  تسهم يف تحقيق املنفعة 

ألصحاب املصالح الرئيسيني، و تحرتم حقوق جميع الجهات التي تتعامل معها وتساهم يف مجال األنشطة التي 

تقوم بها. باإلضافة إىل أن “امليثاق” يعترب وثيقة اسرتشادية للموظفني والعاملني يف املجموعة تساهم يف إيجاد 

بيئة عمل ذات مهنية عالية تنظم عمل املجموعة مع وكالئها وممثليها واألطراف األخرى.  

إننا يف مجموعة تكوين نعترب أنفسنا مسؤولني عن اإللتزام مبيثاق السلوك املهني للمجموعة ونسعى للعمل 

بكل نزاهة وأمانة عند القيام بالتعامالت التجارية مع األطراف األخرى. وإن التطبيق واإللتزام مببادئ وقواعد 

ميثاق السلوك املهني يشمل جميع املوظفني والعاملني يف الرشكة، مبا يف ذلك كبار التنفيذين  واملدراء واملوظفني 

والعاملني يف الرشكة  وأية جهة متثل مجموعة تكوين بأي شكل من األشكال.

خامسًا: دورنا/ إلتزامنا
إننا يف مجموعة تكوين نسعى إىل تطبيق أعىل معايري السلوك املهني واألخالقي ونسعى كذلك للمحافظة عىل 

الثقة بني الرشكة من جهة وأصحاب  املصالح من جهة أخرى، حيث تشمل هذه املعايري عىل سبيل املثال 

التعامل من جميع  بنفس  املقابل أن تحظى  النزاهة والعدالة والشفافية، وتتوقع الرشكة يف  الحرص   ال 

األطراف األخرى.

إننا يف مجموعة تكوين نقوم ب عن أية أمور أو أحداث غري نظامية للجهات املعنية للوقوف عليها ومعالجتها.

كام أننا يف تكوين نعترب  أن كل موظف مسؤول عن القرارات التي يقوم باتخاذها والتي تتعلق بسلوكه املهني 

واالخالقي داخل الرشكة، بغض النظر عام إذا كانت  مبادئ وقواعد ميثاق السلوك املهني توضح السياسات 

واإلجراءات بشأن ذلك أم ال.

سادسا”: القوانني واألنظمة
إننا يف مجموعة تكوين نحرتم قوانني اململكة العربية السعودية، فضال عىل قوانني وأنظمة البلدان التي متارس 

املحلية  واألنظمة  بالقوانني  تتعلق  أستفسارات  أو  أسئلة  أية  وجود  حالة  ويف  أعاملها.  تكوين  مجموعة  فيها 

والدولية يرجى الرجوع إىل قسم اإللتزام والشؤون القانونية لإلجابة عىل هذه االستفسارات.

سابعا”: البيئة والصحة والسالمة املهنية
إننا يف مجموعة تكوين نلتزم بايجاد و توفري بيئة عمل آمنة وصحية من خالل اتباع قوانني و أنظمة الصحة   )1

والسالمة العامة، وذلك لتجنب وقوع إصابات العمل، ويتم عن املامرسات والحوادث  املتعلقة بالبيئة 

والصحة والسالمة املهنية فور حدوثها، والتعاون مع أي تحقيقات أو تدقيق يتم من قبل الجهات الرقابية.

البيئة ونعتربها احدى أهم اولوياتنا ونسعى إىل الحد من تأثري األنشطة  إننا يف مجموعة تكوين نحرتم   )2

املتعلقة بالنفايات واالنبعاثات الحرارية والدخان عىل البيئة.

ثامنا”: مسؤوليتنا جتاه أصحاب  املصالح
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عالقة املجموعة باملساهمني:  )1

قامت مجموعة تكوين يف اطار سعيها لتكوين عالقة مميزة مع حملة األسهم بوضع الخطط و االسرتاتيجيات   -

التي تساهم حال تطبيقها يف حصول الرشكة عىل مستوى جيد من العوائد و االيرادات التي تلبي غاية و 

طموح حملة األسهم لالستثامر يف الرشكة.

وجود السياسات و اإلجراءات املتعلقة بالحوكمة داخل الرشكة تعزز من مبدأ الشفافية و اإلفصاح لحملة   -

األسهم، األمر الذي يرتتب عليه حصول الرشكة عىل سمعة جيدة كنتيجة لذلك، و يخضع لهذا املبدأ ما 

قامت به الرشكة من تحديد طرق و آلية توزيع األرباح عىل حملة األسهم.

عالقة املجموعة باملوظفني:  )2

بها  املعمول  التوظيف  للجميع، وتضمن جميع حقوق  تكوين فرص عمل متساوية  توفر مجموعة   -

مبوجب  القوانني واألنظمة، وتسعى إىل حامية موظفيها من أي ظروف غري عادلة قد تنشأ عن عوامل 

متييزية.

املوظفني  مع  التعامل  يف  والشفافية  املساواة  و  العدالة  مبدأ  تحقيق  يف  مبسؤوليتها  الرشكة  تلتزم   -

والعاملني يف املجموعة.

تعترب مجموعة تكوين موظفيها أساس لنجاحها، ولذلك تلتزم الرشكة مبعاملة جميع املوظفني باحرتام   -

وثقة وببناء عالقات طويلة األجل معهم وفقا لقانون العمل باململكة العربية السعودية والدول التي 

متارس أعاملها فيها، ووفقاً لحقوق اإلنسان املعمول بها دولياً، كام وأن الرشكة ال تقوم باستخدام صغار 

السن يف  األعامل التي تؤديها.

إن مجموعة تكوين ملتزمة بتوفري ظروف عمل صحية وآمنه للموظفني.  -

إن مجموعة تكوين تعامل جميع املوظفني والعاملني مببدأ املساواة فيام يتعلق بتعيينهم وترقيتهم،   -

وإن سياسة املكافئآت للمجموعة تقوم عىل املوضوعية وعدم التمييز ويتم اإلفصاح عنها للجميع.

إن مجموعة تكوين تقيّم موظفيها والعاملني فيها عىل أسس موضوعية تتعلق باألداء ويتم مكافاة   -

املوظفني والعاملني بناءاً عىل هذه األسس.

إن مجموعة تكوين تقوم بتنظيم برامج تدريبية لجميع املوظفني والعاملني يف املجموعة  بحيث تكون   -

متاحة للجميع وذلك من أجل تنمية املهارات والقدرات الخاصة بهم.

أما فيام يخص الشفافية يف التعامل مع املوظفني والعاملني، فإن مجموعة تكوين  لديها نظام للبقاء   -

عىل تواصل دائم ومستمر مع املوظفني والعاملني من خالل عقد اللقاءات معهم واستشارتهم فيام 

يتعلق باألمور الخاصة بظروف عملهم واملوضوعات األخرى التي تهمهم.

عالقة املجموعة بالعمالء:  )3

تقديم  بالعمالء من خالل  الرشكة  ، ويتم تحديد عالقة  املجموعة  أولويات  أهم  يعترب من  العمالء  إرضاء  إن 

منتجات وخدمات آمنة وعىل درجة عالية من الجودة وبسعر مناسب وتوفري خدمات ما بعد البيع ، وكذلك من 

خالل سعي املجموعة إىل تحقيق  وعودها للعمالء.

عالقة املجموعة برشكائها يف العمل:  )4
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تؤمن مجموعة تكوين بأن عالقتها عىل املدى الطويل مع رشكائها يف العمل )املوردين، العمالء، الرشكاء،   -

تشجع  سوف  و  لها.  النجاح  تحقيق  أساس  تعترب   والتي  والعدالة،   والثقة  االحرتام  عىل  مبنية  الخ...( 

مجموعة تكوين رشكائها يف العمل عىل مشاركتها يف تطبيق املعايري املهنية واألخالقية.

تلتزم مجموعة تكوين بالتعامل مع املوردين والعمالء واألطراف االخرى  التي تطبق مثل هذه القوانني   -

واألنظمة يف الدول التي متارس فيها األنشطة.

ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل سياسة تضارب املصالح املعتمدة لدى مجموعة تكوين.  -

تاسعا”: أخالقيات العمل
منع وتجنب تضارب املصالح:  )1

قامت مجموعة تكوين بوضع السياسات و اإلجراءات الخاصة بتحديد آليات تعارض املصالح وذلك   -

ملساعدة أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني والعاملني يف املجموعة و أصحاب املصالح اآلخرين يف تحديد 

حاالت تعارض املصالح التي قد تنتج عن التعامالت فيام بينهم، و قد قامت  املجموعة بالتوسع من 

خالل وضع اإلجراءات الالزمة للتعامل مع هذه الحاالت حال حدوثها. 

يجب اإلفصاح عن طبيعة ودرجة حالة تعارض املصالح الفعليه أو املحتملة التي يواجهها الشخص   -

أعضاء مجلس  تفصيلية ويجب عىل  بصورة  اإلفصاح  يتم هذا  وأن  املجموعة  مع  املصلحة  صاحب 

اإلدارة واملوظفني والعاملني يف املجموعة التوقيع عىل مناذج اإلفصاح املطلوبة عند تعينهم والتي تفيد 

بالتأكيد عىل استالمهم لسياسة تعارض املصالح وقرائتها واإللتزام مبا جاء فيها.

يلتزم جميع املوظفني والعاملني يف مجموعة تكوين  بالعمل لصالح املجموعة، وبالتايل يجب تجنب   -

املمكن  ومن  املجموعة.  مصالح  مع  واملهنية  الشخصية  املصالح  فيها  تتداخل  التي  الحاالت  جميع 

تعريف تضارب املصالح عىل أنه أي نشاط أو عمل ميكن من خالله املوظف أو العامل أو عضو مجلس 

اإلدارة يف مجموعة تكوين تحقيق مكاسب شخصية أو مالية، والتي تتناىف مع أو تعارض املصلحة 

الخاصة مبجموعة تكوين.

ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل سياسة تضارب املصالح املعتمدة للمجموعة.  -

الهدايا والرتفيه:  )2

ينبغي عدم تشجيع العمالء واملوردين عىل تقديم خدمات الرتفيه والهدايا للموظفني والعاملني يف   -

الرتفيه والهدايا، يستثنى من خدمات  الرشكة، وينبغي عىل املوظفني والعاملني عدم قبول خدمات 

الرتفيه والهدايا املواد الرتويجية العادية  التي يتم توزيعها عىل املوظفني والعاملني يف الرشكة بغرض 

الدعاية، مثل التقاويم،  األكواب، واألدوات املكتبية . 

إذا كانت طبيعة العمل تقتيض ان يكون هناك اجتامعات غداء أو عشاء فيجب عىل ممثيل الرشكة   -

ويف بعض املناسبات  تحمل تكاليف هذه اإلجتامعات.

رشكة  أي  من  والهدايا  الرتفيه  خدمات  قبول  أو  املال  اقرتاض  عدم  والعاملني  املوظفني  عىل  يجب   -

أو مؤسسة )أو أي شخص ميثل بشكل مبارش أو غري مبارش  رشكة أو مؤسسة( لديها معامالت مع  

مجموعة تكوين.
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عند زيارة ممثلني تكوين أحد املوردين أو العمالء، يجب فعىل رشكة تكوين االلتزام بدفع تكاليف   -

النقل واملعيشة، وال يجوز إلزام املورد أو العميل بدفع نفقات السفر والتنقل وغريها من املصاريف 

املرتبطة بالزيارة.

من املمكن يف  بعض الظروف أن تقدم الرشكة هدية لشخص  أو جهة معينة  كرمز للشكر واالمتنان،   -

ففي مثل هذه الحاالت يجب الحصول عىل املوافقة املسبقة من الرئيس التنفيذي ملجموعة تكوين 

عىل هذه الهدايا.

وال يجوز أن تضع املنحة أو املنفعة املتلقي يف وضع يكون فيه/ تكون فيها )أو ميكن أن ينظر إليه عىل   -

أنه( فد ارتىض بتسوية مذلة أو تأثر بالقبول؛ وال يجوز استخدام الهدية أو املنفعة كبديل ملكافأة أو 

تعويض الفرد عن العمل أو الخدمات.

إن قبول الهدايا واملنح يجب ان ال تضع املوظف تحت اي نوع من أوع الضغط نتيجة هذا القبول، وال يجب 

باي حال من االحوال اعتبار هذه الهدايا او املنح كوسيلة لقيام املوظف بالعمل املطلوب منه تأديته.

التوظيف خارج تكوين:  )3

يجب عىل املوظفني والعاملني والذين يرغبون يف االلتحاق بعمل آخر خارج اوقات الدوام الرسمي   -

اخذ املوافقة الخطية الآلزمة للقيام بذلك وفقاً لإلجراءات الداخلية ملجموعة تكوين.

كام أن الرشكة ال تسمح بتشغيل العامل املخالفني ألنظمة اإلقامة و العمل سواء يف اململكة العربية   -

السعودية أو يف البلدان التي متارس فيها أنشطتها و هذا ينطبق كذلك عىل التعامالت التي تتم مع 

االطراف االخرى.

)وفقا لقانون العمل السعودي(: ال يجوز للعامل أن يعمل يف أي وقت من أيام العطالت لدى صاحب   -

عمل آخر، وإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد انتهك ذلك، يجوز له أن يحرمه من راتبه طوال 

مدة اإلجازة أو أن يسرتد من العامل/ العاملة ما دفعه له/ لها بالفعل.

املعلومات الداخلية:  )4

عىل أصحاب املصالح مراعاة تجنب استخدام املعلومات التي تردهم من داخل الرشكة و االستفادة   -

منها يف عمليات رشاء و بيع اسهم الرشكة  مبا ينعكس عليهم بتحقيق مصالح شخصية.

عىل أصحاب املصالح مراعاة  أن استخدام املعلومات الداخلية يقع عىل مسؤوليتهم الشخصية بدون   -

أي عالقة للرشكة بذلك و يتوجب عليهم تحمل التبعات القانونية لذلك.

عاشرا”: مكافحة الرشوة والفساد واالحتيال
مكافحة الرشوة:  )1

قامت مجموعة تكوين بوضع السياسات و اإلجراءات التي تكفل الحد من ظاهرة الرشوة داخل املؤسسة نظراً 

لطبيعة هذا الجرم و أثاره السلبية عىل تحقيق مبادئ السلوك القويم. 

مكافحة الفساد:  )2

تسعى مجموعة تكوين من خالل األنظمة واإلجراءات الداخلية لديها إىل الحد من استغالل النفوذ الوظيفي 
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الفساد عىل أنه أي إجراء يرتتب عليه استغالل  ااملصالح، حيث تعرّف الرشكة  للعاملني يف الرشكة و أصحاب 

املوظف أو العامل ملنصبه الوظيفي من أجل تحقيق مصالحه الشخصية. 

مكافحة االحتيال:  )3

قامت مجموعة تكوين بوضع تعليامت موحدة ملكافحة عمليات االحتيال املايل و اكتشاف األنظمة التي   -

يشتبه بأنها تتسم باإلخالل مببدأ األمانة الوظيفية و إكتشاف أي نشاط موجه ضد املجموعة يشتبه بأنه 

إحتيال أو يتسم بعدم األمانة. 

التحقيق الفوري يف هذا النشاط ومالحقته بالطرق القانونية، واتخاذ اإلجراءات التأديبية والقانونية   -

املناسبة ضد أي موظف يتورط يف نشاط يتسم بعدم األمانة، ويشمل ذلك إبالغ السلطات املختصه 

لعمل الالزم، وتوضيح الخطوات التي يجب إتخاذها عند اإلشتباه بحدوث عملية إحتيال أو أي نشاط 

يتسم بعدم األمانة.

املفقودة  األموال  إلكتشاف  إتباعها  يجب  التي  اإلجراءات  االحتيال  مكافحة  سياسة  تتضمن  كام   -

بعدم  تتسم  بأنها  يشتبه  أمور  مع  تعاملهم  عند  واملسؤولني  املوظفني  عىل  ويتوجب  وإسرتدادها، 

األمانة أن يترصفوا وفقا للقواعد واآلداب املهنية املتبعة يف الرشكة وتقع عليهم مسؤولية ذلك ويتم 

محاسبتهم بصددها. 

كام قامت الرشكة  بتحديد مجموعة من اإلجراءات التأديبية و القانونية و التي من شأنها أن تساهم   -

يف الحد من حدوث هذه الظاهرة.

يجب عىل املوظفني والعاملني يف املجموعة عدم تجاهل الكشف عن عمليات االحتيال التي تحدث   -

داخل الرشكة أو االنخراط يف سلوكيات مضللة.

تتضمن حاالت االحتيال عىل سبيل املثال ال الحرص:

توقيع أو تعديل أو إلغاء أو تدمري وثيقة رسمية باستخدام وسائل احتيالية. أ( 

ب اعطاء اسم أو عنوان مزيف.

الترصف يف ممتلكات املجموعة دون إذن.  ج( 

عمل وثائق وهمية الغرض منها التضليل واالحتيال. د( 

اساءة اإلستخدام املتعمد للمعلومات. ه( 

إساءة استخدام امليزانية املخطط لها، مبا يف ذلك  املرصوفات النرثية. و( 

ويف كل االحوال تتوقع الرشكة التزام املوظفني بسياسات و اجراءات مكافحة االحتيال و التبليغ عنها   -

فور اكتشافها عرب الربيد اإللكرتوين )wecare@takweenai.com(  دون القيام بأي اجراء من شأنه 

يؤدي إىل تعريض املوظف نفسه للمسآئلة.

ملزيد من التفاصيل حول الرشوة أو الفساد أو االحتيال يرجى قراءة سياسة مكافحة االحتيال.  -

سياسة كشف املخالفات و عنها:  -

تؤمن مجموعة تكوين بقيمها، ومبادئها املتمثلة يف  املسؤولية و النزاهة والتميّز والرشاكة والتعاون   -
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والوالء وااللتزام، وتعزز سياسة التبليغ عن مخالفات هذه القيم وتحميها، ويف نفس الوقت حامية 

املبلّغني من أي رضر.

تتضمن املخالفات الفساد املايل واإلداري، وانتهاك القوانني واألنظمة املطبقة، وانتهاك سياسات وإجراءات   -

الرشكة وانتهاك البيئة، وإجراءات الصحة والسالمة، والترصف غري الالئق أو انتهاك النظام العام واألخالقي، 

وإساءة استخدام ممتلكات الرشكة أو أصولها. كام يشمل نطاق املخالفات املبلغ عنها يف السياسة جميع 

التي تنتهك  القانونية أو السلوكيات غري األخالقية أو األفعال  املخالفات أو سوء السلوك أو األفعال غري 

قد  ما  أو  تكوين  أو ميثل  أي عمل فردي  الصادرة عن  الرشكة وقيمها، وإجراءاتها، وتوجيهاتها  سياسات 

تتحمله تكوين كنتائج لعمله بشكل مبارش أو غري مبارش، وما إذا كان قد قام به فرد أو مجموعة من 

املشرتكة،  واملرشوعات  التابعة،  والرشكات  اللجان،  وأعضاء  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  الحاليني،  موظفيها 

واملقاولني واملوردين، والعمالء، والرشكاء أو املتطوعني.

وترحب الرشكة بأية معلومات تعينها  عىل املعالجة وكشف املخالفات وتعزيز وحامية قيمها من خالل   -

.)wecare@takweenai.com( التبليغ عنها عرب الربيد اإللكرتوين

ملزيد من املعلومات ميكنك الرجوع إىل سياسة التبليغ عن املخالفات التي نرشتها الرشكة.  -

احلادي عشر: حماية أصول وبيانات الشركة
امللكية الفكرية:  )1

بالرجوع إىل “قاموس األعامل التجارية”، فإن امللكية الفكرية هي املعرفة، واألفكار اإلبداعية ومخرجات   -

العقل البرشي التي ميكن أن يكون لها قيمة تجارية ، والتي تنص القوانني والترشيعات عىل حاميتها 

ويشمل نطاق “حقوق امللكية الفكرية” ملجموعة  تكوين عىل سبيل املثال ال الحرص: 

أ( العالمات التجارية. 

ب(حقوق النرش. 

الشعارات والعالمات التجارية. ج( 

تصميم املنتجات. د( 

ه( األرسار التجارية.

وسائل االتصاالت والعمليات. و( 

يلتزم جميع املوظفني والعاملني يف مجموعة تكوين بالتحقق مسبقاً قبل استخدام العالمات التجارية،   -

والشعارات التابعة للمجموعة، وتقديم تقرير إىل إدارة املخاطر واإللتزام عن أي سوء استخدام مشتبه 

به ألي من حقوق  امللكية الفكرية للمجموعة، 

يجب عىل جميع جميع املوظفني والعاملني يف مجموعة تكوين احرتام حقوق امللكية الفكرية لآلخرين؛   -

حيث يؤدي االستخدام غري املالئم للملكية الفكرية لآلخرين إىل تعرض املجموعة وموظفيها العاملني 

إلجراءات القانونية هم يف غنى عنها.

إن أي حقوق فكرية تنتج عن تأدية املوظف لعمله باستخدام موارد الرشكة تعد ملكاً حرصياً للرشكة.  -
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يف حالة وجود أية استفسارات عن حقوق امللكية الفكرية ميكن الرجوع إىل دائرة الشؤون القانونية   -

لتوضيح هذه االستفسارات.

استخدام معدات الرشكة ومواردها  )2

يجب عىل جميع املوظفني حامية أصول املجموعة وأموالها وممتلكاتها، ومعداتها، ومرافقها وغريها   -

من األصول، وضامن استخدامها بكفاءة ألغراض تجارية تناسب عمل املجموعة.

ال يجوز بأي حال من األحوال استخدام معدات الرشكة أو مواردها لتحقيق مكاسب شخصية ويجب    -

عن أي سوء استخدام للممتلكات ميكن أن تتعرض له املجموعة سواء من قبل املوظفني والعاملني أو 

من غريهم .

حامية تكنولوجيا املعلومات والبيانات  )3

يجب أن يتم استخدم أنظمة وشبكات الحاسب اآليل ملجموعة تكوين فيام يخص أعاملها التجارية، ويجب   -

عىل املوظفني والعاملني  مراعاة أعىل مستوى من السلوك املهني عند استخدامهم لهذه األنظمة.

يتوجب عىل املوظفني والعاملني يف الرشكة استخدام اإلنرتنت ورسائل الربيد اإللكرتوين ألغراض العمل فقط،   -

حيث يؤدي اإلستخدام غري الرضوري وغري املرصح به لإلنرتنت إىل حدوث ضغط عىل الشبكة وقد يؤدي 

عدم االنضباط يف استخدام اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين إىل  فتح الباب أمام بعض املخاطر الكبرية والتي من 

شأنها أن تؤثر عىل أمن البيانات واملعلومات والنظم؛ إذا كنا ال نتبع اإلنضباط األمني املناسب.

لغايات حامية أمن املعلومات والبيانات ملجموعة تكوين فأنه يجب عىل املوظفني والعاملني تأمني أجهزة   -

الكمبيوتر  الخاصة بهم وكل  املعدات الهامة، كام ويجب  عليهم ارتداء شارة الهوية الخاصة بهم بشكل 

واضح أثناء وجودهم يف  مقرّات املجموعة،  وعدم العبث بأجهزة األمن والسالمة بنيّة تعطيلها.

الثاين عشر: أمن املعلومات
يلتزم جميع املوظفني والعاملني يف مجموعة تكوين ممن  لديهم معلومات رّسية أو غري معلنة ألي سبب   )1

من األسباب باستخدام هذه املعلومات لألغراض التجارية وأغراض العمل املطلوبة، وال يجب عليهم بأي 

حال من األحوال استخدام هذه املعلومات بغرض املتاجرة يف األوراق املالية. 

إننا يف مجموعة تكوين نؤمن بأنه يجب علينا القيام مبا هو مطلوب منا لحامية املعلومات و البيانات   )2

الرّسية ملجموعة تكوين وعدم الكشف عنها تحت أي ظرف من الظروف. ويشمل ذلك اإلسرتاتيجيات 

الخاصة باألعامل و العقود و املشاريع و التوقعات املالية وندرك متاماً أن إساءة استخدام أي من هذه 

املعلومات للحصول عىل منفعة شخصية أو تحقيق أية إفادة لطرف خارجي  فإنه يعترب امر محظور وخرقاً 

خطرياً لبنود ومبادئ هذا امليثاق وقد يؤدي إىل إجراءات تأديبية وقانونية.

والذين  الداخيل،  والتدقيق  واملالية  البرشية  املوارد  موظفي  وخصوصاً  املوظفني،  جميع  عىل  يجب  كام   )3

يتعاملون باملعلومات الخاصة باملوظفني والعاملني يف املجموعة عدم الكشف عن هذه املعلومات إىل أي 

فرد أو منظمة غري مرصح لها بذلك.

الثالث عشر: املسؤولية الشخصية - اإللتزام و عن االنتهاكات
إننا يف مجموعة تكوين نلتزم بالحفاظ عىل بيئة عمل صحية وإيجابية، وتلتزم بحامية حقوق املوظفني  أ( 
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والعاملني يف املجموعة من خالل تطبيق مبادئ وقواعد هذا امليثاق:

يجب عىل كل املوظفني والعاملني يف مجموعة تكوين  عن أي مخالفة أو تجاوز لهذا امليثاق مبارشة   -

ودون تأخري.

يتم معاملة  جميع التقارير التي ترد عن أية مخالفات أو تجاوزات  بشكل جدي وبرسية تامة.  -

لن يتم  التساهل مع أي شخص يحاول القيام بعملية انتقام من الشخص الذي قام باإلبالغ مبخالفة   -

او تجاوز محتمل لقواعد ومبادئ السلوك املهني بحسن نية.

إننا يف مجموعة تكوين نتوقع من جميع املوظفني والعاملني يف املجموعة القيام بتنفيذ مهاّمهم وواجباتهم   )2

املطلوبة منهم داخل نطاق العمل مبا يتناسب مع املعنى والهدف من هذا امليثاق.

يف حالة وجود أية استفسارات بخصوص هذا امليثاق ميكن للموظف أي يقوم بإستشارة:   )3

مديره املبارش.  -

مدير املوارد البرشية للمجموعة.  -

.)wecare@takweenai.com( اللجنة األخالقية عن طريق إرسال بريد إلكرتوين إىل

كقائد ومسؤول، ميكن  ملجموعة تكوين أن تعتمد عىلَّ فيام ييل:  )4

تشجيع وتعزيز  اإللتزام بقواعد ومبادئ هذا امليثاق من خالل اإللتزام الشخيص بها.  -

التأكد من أن املوظفني الذين يعملون معي بنفس القسم قد فهمو متاما قواعد ومبادئ هذا امليثاق.   -

التأكد من أن قواعد ومبادئ هذا امليثاق  تدعم تنفيذ عملية الرشكة وإجراءاتها.  -

تشجيع املوظفني عىل أن يكونوا مسؤولني عن أفعالهم و عن أي تجاوز لقواعد ومبادئ هذا امليثاق.   -

امليثاق، وضامن عدم  لقواعد ومبادئ هذا  تجاوزات  أو  أي مخالفات  لإلبالغ عن  املوظفني  تشجيع   -

تعرضهم لالنتقام وفقا لسياسة وإجراءات التبليغ عن املخالفات والتجاوزات. 

الشكاوى والتظلامت:  )5

إننا يف مجموعة تكوين نؤمن بأن عالقات العمل املتناغمة بني املوظفني والعاملني ما هى إال عوامل   -

هامة تؤدي إىل كفاءة وفعالية أداء العمليات للمجموعة ككل. 

إال أنه ويف بعض الحاالت قد تنشأ  تظلامت وشكاوى من نوع معنًي، وللمساعدة يف الحفاظ عىل بيئة   -

عمل إيجابية؛ تشجع الرشكة جميع املوظفني والعاملني الذين لديهم بعض  التظلامت ملحاولة معالجة 

هذه التظلامت وتجنب النزاعات والرصاعات الداخلية بني املوظفني ويف حالة عدم التوصل إىل حل، 

يتم تنفيذ سياسة التظلامت الخاصة  باملجموعة.

إن الهدف من سياسة التظلامت هو  توفري العدالة للموظفني والعاملني يف حل النزاعات والرصاعات    -

املتعلقة بالعمل داخل مجموعة تكوين عىل جميع املستويات. 
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يتم استخدامها عندما يكون هناك  التي  السياسة، اإلجراءات  الواردة يف يف هذه  باإلجراءات  يقصد   -

صعوبة يف  حل املسائل  الخالفية.

وقد تشمل التظلامت مهام العمل، أو جداول العمل، أو ظروف العمل، أو التقييامت السنوية، أو   -

تفسري أو تطبيق قاعدة أو نظام أو سياسة معينة.

ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل سياسة التظلامت يف الرشكة.  -
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النص عنوان املادة رقم املادة / الفقرة

التدريب املادة التاسعة والثالثون 

يتعني عىل الرشكة إيالء االهتامم الكايف بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية، ووضع الربامج الالزمة لذلك، مع مراعاة ما ييل:

1(     إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املعينني حديثاً     

أ.للتعريف بسري عمل الرشكة وأنشطتها، وبخاصة ما ييل:

أ.    اسرتاتيجية الرشكة وأهدافها.

ب.  الجوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الرشكة.

ج    التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم. 

د.    مهام لجان الرشكة واختصاصاتها.

2(     وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية عىل برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية 

مهاراتهم ومعارفهم يف املجاالت ذات العالقة بأنشطة الرشكة.

التقييم املادة الحادية واألربعون 

اآلليات  الرتشيحات–  لجنة  اقرتاح  عىل  بناء   – اإلدارة  مجلس  يضع   )1

الالزمة لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً 

تحقيق  مبدى  ترتبط  مناسبة  أداء  قياس  مؤرشات  خالل  من  وذلك 

أنظمة  وكفاية  املخاطر  إدارة  وجودة  للرشكة  االسرتاتيجية  األهداف 

والضعف  القوة  جوانب  تحدد  أن  عىل  وغريها،  الداخلية  الرقابة 

واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة. 

يفَصح  األداء مكتوبة وواضحة وأن  تقييم  أن تكون إجراءات  يجب   )2

عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص املعنيني بالتقييم.

التي ميتلكها  والخربات  املهارات  األداء عىل  تقييم  أن يشتمل  يجب   )3

املجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل عىل معاجلة 

نقاط الضعف بالطرق املمكنة كرتشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير 

أداء املجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم األداء عىل تقييم آليات 

العمل يف املجلس بشكل عام.

يراعى يف التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة   )4

للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته مبا يف ذلك حضور جلسات 

املجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها.

جهة  تقييم  عىل  للحصول  الالزمة  الرتتيبات  اإلدارة  مجلس  يتخذ   )5

خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.

يجري أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني تقييامً دورياً ألداء رئيس   )6

املجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيني– من دون أن يحرض 

رئيس املجلس النقاش املخصص لهذا الغرض – عىل أن تحدد جوانب 

القوة والضعف واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة ال�شركة.
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النص عنوان املادة رقم املادة / الفقرة

املادة ال�شبعون 

واحلادية وال�شبعون 

والثانية وال�شبعون

ت�شكيل جلنة املخاطر 

واخت�شا�شاتها 

واجتماعاتها

تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الرشكة لجنة تسمى )لجنة إدارة املخاطر( يكون 

رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني، ويشرتط أن 

يتوافر يف أعضائها مستوى مالئم من املعرفة بإدارة املخاطر والشؤون املالية.

الفقرات 1 و2 و5 من 

املادة الثالثة والثمانون

تنظيم العالقة مع 

اأ�شحاب امل�شالح

على جمل�س الإدارة و�شع �شيا�شات واإجراءات وا�شحة ومكتوبة 

لتنظيم العالقة مع اأ�شحاب امل�شالح بهدف حمايتهم وحفظ 

حقوقهم، على اأن تت�شمن – ب�شفة خا�شة – ما يلي:

كيفية تعوي�س اأ�شحاب امل�شالح عند الإخالل بحقوقهم التي ( 1

تقررها الأنظمة اأو حتميها العقود.

كيفية ت�شوية ال�شكاوى اأو اخلالفات التي قد تن�شاأ بني ال�شركة ( 2

واأ�شحاب امل�شالح.

5(   امل�شاهمة الجتماعية لل�شركة.

املادة اخلام�شة 

والثامنون

حتفيز العاملني

ت�شع ال�شركة برامج تطوير وحتفيز امل�شاركة والأداء للعاملني يف 

ال�شركة، على اأن تت�شمن- ب�شفة خا�شة -ما يلي: 

ت�شكيل جلان اأو عقد ور�س عمل متخ�ش�شة لال�شتماع اىل اآراء ( 1

العاملني يف ال�شركة ومناق�شتهم يف امل�شائل واملو�شوعات حمل 

القرارات املهمة.

برامج منح العاملني اأ�شهمًا يف ال�شركة اأو ن�شيبًا من الأرباح التي ( 2

حتققها وبرامج التقاعد، وتاأ�شي�س �شندوق م�شتقل لالأنفاق على 

تلك الربامج.

اإن�شاء موؤ�ش�شات اجتماعية للعاملني يف ال�شركة.( 3

املادة ال�شابعة 

والثمانون

امل�شوؤولية الجتماعية

ت�شع اجلمعية العامة العادية – بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة– 

�شيا�شة تكفل اإقامة التوازن بني اأهدافها والأهداف التي ي�شبو 

املجتمع اىل حتقيقها بغر�س تطوير الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية 

للمجتمع.
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النص عنوان املادة رقم املادة / الفقرة

املادة الثامنة 

والثمانون 

مبادرات العمل 

الجتماعي 

ي�شع جمل�س الإدارة الربامج ويحدد الو�شائل الالزمة لطرح مبادرات 

ال�شركة يف جمال العمل الجتماعي، وي�شمل ذلك ما يلي:

و�شع موؤ�شرات قيا�س تربط اأداء ال�شركة مبا تقدمه من مبادرات ( 1

يف العمل الجتماعي، ومقارنة ذلك بال�شركات الأخرى ذات 

الن�شاط امل�شابه.

الإف�شاح عن اأهداف امل�شوؤولية الجتماعية التي تتبناها ال�شركة ( 2

للعاملني فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.

الإف�شاح عن خطط حتقيق امل�شوؤولية الجتماعية يف التقارير ( 3

الدورية ذات ال�شلة باأن�شطة ال�شركة.

و�شع برامج توعية للمجتمع للتعريف بامل�شوؤولية الجتماعية ( 4

لل�شركة.

املادة اخلام�شة 

والت�شعون 

ت�شكيل جلنة حوكمة 

ال�شركات

يف حال ت�شكيل جمل�س الإدارة جلنة خمت�شة بحوكمة ال�شركات، 

فعليه اأن يفو�س اإليها الخت�شا�شات املقررة مبوجب املادة الرابعة 

والت�شعني من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة اأي مو�شوعات 

ب�شاأن تطبيقات احلوكمة، وتزويد جمل�س الإدارة �شنويًا على الأقل، 

بالتقارير والتو�شيات التي تتو�شل اإليها.
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