جدول أعمال الجمعية العامة

ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ
�ﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٧ﺷﻌﺒﺎﻥ ١٤٤٠ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٢ﻣﺎ�ﻮ ٢٠١٩ﻡ
ﺭﻗﻢ

ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﺒﻨﺪ
١

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١ﻡ.

٢

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘ��ﺮ ﻣرﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١ﻡ.

٣

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١ﻡ.

٤

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌيﻴﻦ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ً
ﻭﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٢٠١٩ﻡ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﺑﻊ
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٢٠٢٠ﻡ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃ�ﻌﺎﺑﻪ.

٥

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻑ ﻣﺒﻠﻎ �� ٢٠٠٫٠٠٠ﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻛﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺒﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء
ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳتﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ.

٦

ً
ً
ﺍﻋﺘﺒﺎرﺍ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻌيﻴﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ��ﺎﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻞ
ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ً
٢٠١٨/١١/٦ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎ��ﺦ ٢٠٢١/٦/٢٩ﻡ ﻭﺫﻟﻚ
ً
ﺍﻋﺘﺒﺎرﺍ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﻗرﺍﺭ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒرﺍﻙ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ٢٠١٨/٨/٦ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ٢٠١٨/١١/٥ﻡ ،ﻭﻳﺄ�ﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ

٧

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ �ﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌ��ﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴ�ﻴﻌﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻃ�ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﺸﺎرﺍﺕ
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ �ﻮﺟﺪ ﺷرﻭﻁ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(
ﻋﻠﻰ �ﻴﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ �� ٢٩٫٠٢١٫٢٩٠ﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ،

٨

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ �ﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺇ�ﺶ ﺇﺱ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌ��ﺰ ﺍﻟﺒﺼﻴﻠﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻃ�ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ
ً
ﻋﻠﻤﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﺑﺄ�ﻌﺎﺏ ﺗﺴﺎﻭﻱ  % ٠٫٢٨ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ،
ﺑﺄﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﺳﺘﺤﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻻ�ﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ �ﻮﺟﺪ ﺷرﻭﻁ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(

٩

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ �ﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺇ�ﺶ ﺇﺱ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌ��ﺰ ﺍﻟﺒﺼﻴﻠﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻃ�ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ �ﻮﺟﺪ ﺷرﻭﻁ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﺗﻤﻮ�ﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ �� ٣٩٥٫٠٠٠ﺎﻝ،

١٠

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ �ﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺑﻨﻚ ﺳﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌ��ﺰ ﺍﻟﺒﺼﻴﻠﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻃ�ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ �ﻮﺟﺪ ﺷرﻭﻁ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺳﺎﺏ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٦٠٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ��ﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ،

١١

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺳتﺘﻢ �ﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺇ�ﺶ ﺇﺱ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌ��ﺰ ﺍﻟﺒﺼﻴﻠﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻃ�ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ
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ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻮ�ﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸرﻭﻉ
ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﺄ�ﻌﺎﺏ ﺗﺴﺎﻭﻱ  ٤٨ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ )  (% ٠٫٤٨ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻛﺮﺳﻮﻡ ﺍﺳﺘﺸﺎ��ﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺣﺎﻝ ﻧﺠﺎﺡ
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﺳﺘﺤﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻻ�ﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺼرﻭﻓﺎﺕ �ﺜ��ﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ �ﻮﺟﺪ ﺷرﻭﻁ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(
١٢

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘرﺍﻙ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺧﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ) .ﻣﺮﻓﻖ(

١٣

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(

١٤

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ) .ﻣﺮﻓﻖ(

١٥

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ) .ﻣﺮﻓﻖ(

١٦

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(

١٧

ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻮ��ﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ً
ً
�ﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
٢٠١٩ﻡ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎ��ﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮ��ﻊ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺪﻓﻘﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳتﺜﻤﺎ��ﺔ.

١٨

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺈﻧﺸﺎء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻚ
ﻓﻴﻬﺎ) .ﻣﺮﻓﻖ(

١٩

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ) .ﻣﺮﻓﻖ(

٢٠

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(

٢١

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ�ﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ) .ﻣﺮﻓﻖ(

٢٢

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ) .ﻣﺮﻓﻖ(

٢٣

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ) .ﻣﺮﻓﻖ(

٢٤

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺼﺎﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
)ﻣﺮﻓﻖ(

٢٥

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ) .ﻣﺮﻓﻖ(

٢٦

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(

٢٧

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ.
)ﻣﺮﻓﻖ(

٢٨

2

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺎ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(
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نموذج التوكيل

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم( ................................................................. :االسم الرباعي) )..........( ،الجنسية ،بموجب هوية شخصية
رقم ( )...................................بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة
ً
سهما من أسهم شركة جبل
شركة(.................اسم الشركة)) ومالك/مالكة ألسهم عددها ()..............................
عمر للتطوير (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري بمدينة مكة برقم  4031051838وتاريخ
ً
واستنادا لنص المادة ( )26من النظام األساسي للشركة فإنني بهذا أوكل
1428/11/15هـ
( ........................................... ..............االسم الرباعي) هوية رقم ( ،)...................................وهو من غير أعضاء
مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة ،لینوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة
والمقرر عقدها بمشيئة اهلل في مقر غرفة مكة المكرمة في مدينة مكة المكرمة ،المملكة العربية
السعودية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس  27شعبان 1440هـ )حسب
تقويم أم القرى( الموافق  2مايو 2019م ،وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على
جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ،والتوقيع نيابة عني
على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا االجتماع ،ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع
أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل:

ً
ً
معنويا):
شخصا
الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم
توقيع
ِ

تقرير لجنة المراجعة

تقرير لجنة المراجعة السنوي 2018م
مقدمة:
تم إعداد هذا التقرير بناءا على متطلبات المادة الرابعة بعد المئة من نظام الشركات والمادة الحادية والتسعون من الئحة
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
تشكيل لجنة المراجعة:
تم تشكيل لجنة المراجعة لدورتها الحالية بموجب قرار الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2018/05/31م
وتضمن القرار تعيين األعضاء التالية أسماؤهم:
.1
.2
.3
.4

األستاذ مهند بن سعود الرشيد
الدكتور عبدالرحمن البراك
األستاذ ثامر بن ناصر العطيش
األستاذ محمد بن فرحان بن نادر

وقد تقدم الدكتور عبدالرحمن البراك باستقالته من اللجنة بتاريخ 2018/8/5م وعين مجلس اإلدارة الدكتور زياد بن
عثمان الحقيل بدال عنه بتاريخ 2018/11/5م.
اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 2018م:
عقدت لجنة المراجعة ( )19اجتماعا خالل السنة المالية 2018م تضمنت مراجعة القوائم المالية ومناقشتها مع المراجع
الخارجي واإلدارة التنفيذية باإلضافة الى مراجعة تقارير الجهات الرقابية في الشركة ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية.
نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة عن مدى كفايتها:
قامت إدارة شركة جبل عمر للتطوير بوضع إجراءات رقابية مكتوبة لكافة عملياتها تتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل
قطاع التدقيق الداخلي للتأكد من كفايتها وااللتزام بها وتتلقى اللجنة تقارير عن الوحدات واألنشطة محل المراجعة بشكل
دوري مما يساهم في توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته بهدف تعزيز وحماية قيمة الشركة وتحسين
عملياتها وتحقيق أهدافها من خالل اتباع أسلوب منهجي ومنظم  ،وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض المالحظات الهامة
التي تم رفعها الى اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية لها وبالرغم من بذل العناية المهنية
الالزمة الى الحد األقصى المعقول إال أنه ال يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص لكافة أعمال وأنشطة
الشركة بحكم أن عمليات المراجعة تتم على أساس العينة التقديرية.
أبرز قرارات وتوصيات اللجنة لعام 2018م:
•

مراجعة القوائم المالية السنوية لعام  2017م والتوصية بها لمجلس اإلدارة.

•

مراجعة القوائم المالية األولية للربع األول والثاني والثالث من عام 2018م والتوصية بها لمجلس اإلدارة.

•

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2018م بعد التحقق
من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

•

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

•

مراجعة مصفوفة الصالحيات والتوصية بها لمجلس اإلدارة.

•

دراسة تقارير التدقيق الداخلي الصادرة خالل العام ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

•

مراجعة ميزانية قطاع التدقيق الداخلي لعام  2018م والتوصية بها لمجلس اإلدارة.

•

مراجعة واعتماد خطة التدريب لمنسوبي قطاع التدقيق الداخلي.

•

مراجعة واعتماد خطة عمل قطاع التدقيق الداخلي لعام 2019م.

•

مراجعة واعتماد سياسة تقييم الجهات المدققة.

•

رفع تقرير لمجلس اإلدارة حول نظام الرقابة الداخلية وتوصيات اللجنة بخصوصه.

•

التوصية لمجلس اإلدارة بتحقيق استقاللية ادارة االتزام حسب أفضل الممارسات.

•

التحقق من قيام الشركة بتطوير برنامج مراقبة االلتزام لضمان التزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات الصلة.

ﻣﮭﻧد ﺑن ﺳﻌود اﻟرﺷﯾد
رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻌيﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ��ﺎﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻞ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎرﺍً ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ٢٠١٨/١١/٦ﻡ ﻭﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎ��ﺦ ٢٠٢١/٦/٢٩ﻡ
ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ
ً
ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒرﺍﻙ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﻓﻲ ٢٠١٨/٨/٦ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ
ﺍﻋﺘﺒﺎرﺍً ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﻗرﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ
٢٠١٨/١١/٥ﻡ ،ﻭﻳﺄ�ﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎً

ﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ.

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

زياد عثمان ابراهيم الحقيل

الجـنسـية

سعودي

1382/07/01هـ

تاريخ الميالد

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

بكالوريوس

الهندسة الكهربائية

1405هـ

جامعة الملك سعود

2

ماجستير

الهندسة الكهربائية

1408هـ

3

دكتوراه

الهندسة الكهربائية

1412هـ

جامعة والية أوهايو ،الواليات
المتحدة
جامعة والية أوهايو ،الواليات
المتحدة

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
1433هـ – 1440هـ

الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

1430هـ – 1432هـ

الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة

1428هـ – 1430هـ

وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية و األكاديمية

1429هـ – 1434هـ

المشرف على معهد األمير سلطان ألبحاث التقنيات المتقدمة

1421هـ – 1426هـ

مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان عبدالعزيز الراجحي

1420هـ – 1421هـ

مستشار متفرغ بوزارة التعليم العالي

1416هـ – 1420هـ

عميد شؤون القبول و التسجيل بجامعة الملك سعود

1415هـ – 1416هـ

وكيل عمادة شؤون القبول و التسجيل بجامعة الملك سعود

1413هـ – 1434هـ

عضو هيئة تدريس بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود

 .4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى ً
أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة
منها:
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

1

شركة أوقاف سليمان الراجحي
القابضة

إدارة الشركات التابعة
لها و الشركات التي
تساهم فيها

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

االستثمار

ذات مسؤولية
محدودة

2

شركة أنظمة االتصاالت
وااللكترونيات المتقدمة

اتصاالت

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

مقفلة

3

شركة ديار الخزامى

تنمية عقارية

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

مقفلة

4

شركة سليمان الراجحي
لالستثمارات العقارية
الشركة الوطنية لنظم
المعلومات

ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
شركة مساهمة
خاصة

استثمار و تطوير عقاري

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

تقنية معلومات

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

شركة دواجن الوطنية

تجارة الدواجن

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

التنفيذية

شركة حبوب و األعالف
السعودية القابضة
International Airfinance
Corporation

استيراد و تصدير
الحاصالت الزراعية
مجال تأجير الطائرات
العالمية

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

التنفيذية

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

الشركة الوطنية لالستزراع المائي

استزراع مائي

غير تنفيذي

ممثل عن جهة اعتبارية

التنفيذية

مقفلة

10

شركة الوطنية للصناعة

صناعات تحويلية

-

بصفته الشخصية

التنفيذية

مقفلة

11

وقف الملك عبداهلل لوالديه

استثمار

مستقل

بصفته الشخصية

التنفيذية
واالستثمار

وقف

12

الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية

االشراف على
التخصصات الصحية

-

بصفته الشخصية

االستثمار

هيئة

5
6
7
8
9

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ
�ﻮﺟﺪ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻓﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘرﺍﻙ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺒﻲ ﻓﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺧﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ.

�ﻴﺎﻥ ﻭﻭﺻﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺒﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺧﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﻹﻧﺸﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻭﺷرﺍء ﻭ�ﻴﻊ ﺍﻷرﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎرﺍﺕ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟ�ﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎرﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ
)ﺳﻜﻨﻴﺔ( ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎرﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ )ﻏﻴﺮ ﺳﻜﻨﻴﺔ(

ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ

ﻃ�ﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة
المراجعة.

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺭﻗﻢ

.1

.2

.2

ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﺘﻌﺎ��ﻒ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎرﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺇزﺍء
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ:
• ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ :ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
• ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
• ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ :ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
• ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ :ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
• ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ :ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘرﺃﺱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﺐ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
• ﺍﻟﻌﻀﻮ :ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
• ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ :ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
• ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ
• ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻟﻴﺲ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
• ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ :ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﺍﻗﺘرﺍﺡ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘرﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﻭ�ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻛﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻭﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺇﺟرﺍءﺍ�ﻬﺎ،
ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﺎ ،ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍ�ﺨﺎﺫ ﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ،
ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﻢ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻌيﻴﻦ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
 .1ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻘرﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ً
ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ
ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ�ﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎ�ﺘﻬﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﺘرﺍﺕ ﻣﻤﺎ�ﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
 .2ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋ�ﻝ ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .3ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ً
ﻣﺴﺘﻘﻼ.
ً
ﻋﻀﻮﺍ
ﺍﻷﺧ��ﻦ ﺑﺎﻷﻏﻠ�ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘرﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻭﻻ ﻳ��ﺪ ﻋﻦ
ﺧﻤﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ �ﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ،ﻭﺃﻻ ﺗﻀﻢ ً
ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ،
ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳ�ﻴﺔ .ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘرﺍﺭ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

 .1ﺗﻢ ﺩﻣﺞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ،
ﻭﺍﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻳﺘﻢ ﺗﻌيﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺠﻠﺲﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺗﻌيﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ�ﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎ�ﺘﻬﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﺘرﺍﺕ ﻣﻤﺎ�ﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
.4

.5

.6

.7

.8
.9

.1

ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
�ﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳ�ﻴﺔ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﻣرﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ً
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻻ ﻳ��ﺪ ﻋﻦ
ﺧﻤﺴﺔ .ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ،
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ �ﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ،
ً
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻌيﻴﻦ
ً
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
 .1ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ  ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭ��ﺔ ﻣﻊ ﻣرﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻗﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻟﻠﻤرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

(1

(2
(3

(4

ً
ﻋﻀﻮﺍ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ.
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.
ﺃﻥ تﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻬﺎرﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺨﺒرﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.
ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ
ﻟﺪﻯ ﻣرﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟـﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻢ

-

-

ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋ�ﻝ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ً
ﻣﺴﺘﻘﻼ.
ً
ﻋﻀﻮﺍ
ﺍﻷﺧ��ﻦ ﺑﺎﻷﻏﻠ�ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺗﺄﻫﻴﻼ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ �ﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺨﺘﺺ
ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳ�ﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻻ تﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻌيﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﻐﻮﺭ
ﺃﺣﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﺇﺫﺍ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء
ً
ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ
ﻋﻀﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺗﻌيﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮﺏ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻧﺼﺎﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠ�ﻴﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠ�ﻴﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ،ﻭﻋﻨﺪ
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ �ﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ

 .1ﺗﻢ ﺩﻣﺞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ،
ﻭﺍﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺩﻋﺖﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺭﺋﻴﺲﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻟﻠﻤرﺍﺟﻊ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
.2
.3

.4
.5

.6

.7

ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻐيﻴرﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﺃﻏﻠ�ﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﺻﺎﻟﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ً
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺗﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻏﻠ�ﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ �ﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ
ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ،ﺷ��ﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ
ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻛﺘﺎ�ﻴﺎ  ،ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻱ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ
ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺤﻔﻈﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻤ��ﺮ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ .ﻭﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﺳﺎ��ﺔ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﻏﻠ�ﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

(1

(2
(3
(4

(5

ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭ��ﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭ��ﺔ ﻣﻊ ﻣرﺍﺟﻊ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻟﻠﻤرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺪﺍ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ رﺃﻳﻪ ﺃﻭ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺗﻪ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﻬﺎ
تﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ،ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭ�ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
ﺧﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻢ ،ﻭ�ﻴﺎﻥ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻭﻫﺎ – ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ – ،ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ.

-

-

-

-

-

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻐيﻴرﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠ�ﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﺻﺎﻟﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﻜﻤﻼ
ً
ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻟﻠﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ،ﺷ��ﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻛﺘﺎ�ﻴﺎ  ،ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ
ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻱ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺤﻔﻈﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻤ��ﺮ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ .ﻭﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﺳﺎ��ﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﻏﻠ�ﻴﺔ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

 .2ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ:
 ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺪﺍ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ
ﺇﻟﻰ رﺃﻳﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺗﻪ.
 .3ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ:
 ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﻬﺎتﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ،ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.2

.3

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﺪﺩ
ﻳﺘﻢ ﺗزﻭﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﻭﺩﻟﻴﻞ
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ تﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ تﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)ﻳﺘﻢ ﻗرﺃ�ﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ(

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﺩرﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺑﺪﺍء رﺃ�ﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ؛ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧزﺍﻫﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﺍﻟﺘﻬﺎ
ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ –
 .2ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟرﺃﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ً
ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻭتﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴتﺜﻤ��ﻦ
ﺗﻘيﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻧﻤﻮﺫﺝ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭﺍﺳﺘرﺍ�ﻴﺠﻴﺘﻬﺎ.
ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ تﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
 .3ﺩرﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ّ
ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 .4ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
 .5ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳرﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳ�ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺠﻮﻫ��ﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 .6ﺩرﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟرﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ:

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ :ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺑﻤرﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﻧزﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
 (1ﺩرﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺑﺪﺍء رﺃ�ﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ؛ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧزﺍﻫﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﺍﻟﺘﻬﺎ
ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ –
 (2ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟرﺃﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ً
ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻭتﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴتﺜﻤ��ﻦ
ﺗﻘيﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻧﻤﻮﺫﺝ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭﺍﺳﺘرﺍ�ﻴﺠﻴﺘﻬﺎ.
ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ تﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
 (3ﺩرﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ّ
ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 (4ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
 (5ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳرﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳ�ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺠﻮﻫ��ﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 (6ﺩرﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟرﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.
ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ:

ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭ�ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻢ ،ﻭ�ﻴﺎﻥ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻭﻫﺎ – ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ
ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ.
ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

.1

-

.2

-

ﺗﻢ ﺇﺟرﺍء ﺍﻵﺗﻲ:
ﺗﻐيﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺑﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻐيﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺗﻴﺔ:
ﺩرﺍﺳﺔ ﻭﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻐيﻴرﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫ��ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗُ ﺤﺪﺙ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺗﻘ��ﺮ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  78ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ �ﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﻤرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﺩرﺍﺳﺔ ﻭﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 .2ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻐيﻴرﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫ��ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗُ ﺤﺪﺙ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ.
 .3ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺗﻘ��ﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 78
ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
 .4ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ �ﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
 .5ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷرﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ – ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ.
 .6ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ.
 .7ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌيﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻋزﻟﻪ ﻭﺍﻗﺘرﺍﺡ ﻣﻜﺎﻓﺂ�ﻪ
 .8ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ:
 .1ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣرﺍﺟﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻭﻋزﻟﻬﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃ�ﻌﺎﺑﻬﻢ ﻭﺗﻘيﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ،ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﻭﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻭﺷرﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ.
 .2ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ
ﻭﻋﺪﺍﻟﺘﻪ ،ﻭﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎيﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
 .3ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ ﻣرﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ،
ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍ��ﺔ
ً
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﺗﺨ�ﺝ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﻣﺮﺋﻴﺎ�ﻬﺎ
ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ.
 .4ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎرﺍﺕ ﻣرﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
 .5ﺩرﺍﺳﺔ ﺗﻘ��ﺮ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎ�ﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍ�ﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻪ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ِ

 (1ﺩرﺍﺳﺔ ﻭﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 (2ﺩرﺍﺳﺔ ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ �ﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
 (3ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷرﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ – ﺇﻥ
ﻭﺟﺪﺕ –؛ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣرﺍﺟﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻌيﻴﻨﻪ.
 (4ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻌيﻴﻦ ﻣﺪ�ﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻗﺘرﺍﺡ
ﻣﻜﺎﻓﺂ�ﻪ.
ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
 (1ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣرﺍﺟﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻭﻋزﻟﻬﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃ�ﻌﺎﺑﻬﻢ ﻭﺗﻘيﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﻭﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﺷرﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ.
 (2ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ
ﻭﻋﺪﺍﻟﺘﻪ ،ﻭﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎيﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
 (3ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ ﻣرﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ،
ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍ��ﺔ ﺗﺨ�ﺝ
ً
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﻣﺮﺋﻴﺎ�ﻬﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ.
 (4ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎرﺍﺕ ﻣرﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 (5ﺩرﺍﺳﺔ ﺗﻘ��ﺮ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎ�ﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍ�ﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ِ
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ:
 (1ﻣرﺍﺟﻌﺔ �ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
 (2ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘزﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
 (3ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘرﺡ ﺃﻥ ﺗﺠ��ﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻃرﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺋﻴﺎ�ﻬﺎ
ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

 ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕﻭﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺷﻜﺎﻭﺍﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻣﻊ
ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ:
 .1ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺇﺑﻼﻍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ
ﻗﺪ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ تﺜﻴﺮ ﺍﻟ��ﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﻭﺇﺟرﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
 .2ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻞ ﺳ��ﺔ ﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 .3ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺃﻭ
ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
 .4ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺎ�ﻒ ﺃﻭ ﺑ��ﺪ ﺇﻟﻜﺘرﻭﻧﻲ ﻟﺘﻠﻘﻲ
ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ.
 -ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.4

 .6ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﻤرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ:
 .1ﻣرﺍﺟﻌﺔ �ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
 .2ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘزﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
 .3ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘرﺡ ﺃﻥ ﺗﺠ��ﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻃرﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺮﺋﻴﺎ�ﻬﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 .4ﺭﻓﻊ ﻣﺎ ﺗرﺍﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﻯ ﺿرﻭﺭﺓ ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺇﺟرﺍء
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ
ﺑﺎﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍ�ﺨﺎﺫﻫﺎ.
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ:
 .1ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺷﻜﺎﻭﺍﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻣﻊ
ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ:
 −ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺇﺑﻼﻍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ
ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ تﺜﻴﺮ ﺍﻟ��ﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ
ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﻭﺇﺟرﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
 −ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻞ ﺳ��ﺔ ﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 −ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺃﻭ
ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
 −ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺎ�ﻒ ﺃﻭ ﺑ��ﺪ ﺇﻟﻜﺘرﻭﻧﻲ ﻟﺘﻠﻘﻲ
ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ.
 .2ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 (4ﺭﻓﻊ ﻣﺎ ﺗرﺍﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﻯ ﺿرﻭﺭﺓ ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺇﺟرﺍء ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍ�ﺨﺎﺫﻫﺎ.

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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 .1ﺍﻹﺷرﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ ﺑﻼﺋﺤﺘﻬﺎ
 .2ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .3ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ
ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﻏﺐ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .4ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
 .5ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ..
 .6ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ.
 .7ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ.
 .8ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تﺘﺨﺬﻫﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻭﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ
ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘرﺍ�ﻴﺠﻴﺔ
 .9ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ �ﻨﻔﻴﺬ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء
 .1ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .2ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .3ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻵرﺍء ﻭﺍﻟﺘﻌ�ﻴﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
 .4ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺫﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻱ ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻭرﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘرﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻃرﺡ ﺍﻷﻭرﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘزﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ :ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻌيﻴﻦ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ ،ﻭتﺘﻤﺜﻞ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:
 .1ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.8

.9

 .2ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.
 .3ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 .4ﺗزﻭﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ.
 .5ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ�ﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .6ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ،ﻭﺳﺠﻼﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ �ﻨﻔﻴﺬ
ﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
ً
 .1ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻹﺷرﺍﻑ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘرﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ.
 .2ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺪﺍ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ رﺃﻳﻪ ﺃﻭ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺗﻪ،
 .3ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺗرﺍﻩ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ :ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮ��ﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
 .1ﺗﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺍﻋﺘرﺍﺽ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻳﺠﺐ ﺇ�ﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .2ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻖ ﺍﻗﺘرﺍﺡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﺇﻟﻰ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
 .3ﻳﺠﺐ ﺗﻮ��ﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ .تﺘﻀﻤﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ،
ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌرﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘرﺍءﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺦ.
 .4ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺎﺭﺉ ،ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ً
ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻬﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ��ﺦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.10

.11

ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ
 .5تﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ
)ﺑﺎﺳتﺜﻨﺎء ﺃﻱ ﺑﻨﻮﺩ ﻃﺎﺭﺋﺔ �ﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ( ،ﻳﺘﻢ
ﺍﺩرﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ.
 .6ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ،
ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪ�ﺝ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ :ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
 .1ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺪ�ﺝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪ�ﺝ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ .
ً
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ
 .2ﺇﺫﺍ ﺷﻚ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟرﺃﻱ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
 .3ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺐ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﺷﺘرﺍﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓرﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗزﺍﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻲ تﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺇﺑﻼﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ �ﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ،ﻭﺇ�ﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻓﻲ
ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 �ﺒﻠﻎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ،ﻭﺇ�ﺒﺎﺕ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪءﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
 ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻓﻴﺠﺐﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺼﺒﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ :ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
 .1ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺗﺪﻭ�ﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ تﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻗرﺍرﺍﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻮ�ﻦ
ﻭﺃﻱ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻟﺪ�ﻬﻢ )ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ(

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.12

.2

.3

 .2ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ �ﺮﺳﻞ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺮﺩ
ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺨﻪ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.
 .3ﻳﺠﺐ ﺃﻥ �ﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺤﺎﺿرﻭﻥ،
 .4ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻻﻟﻜﺘرﻭﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ً
� .5ﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
 .6ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺃﻱ ﺗﻐيﻴرﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪ�ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐيﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
 .7ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 .1ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ
ﻭﺗزﻭﻳﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ.
� .2ﺮﻓﻊ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺃﻱ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺳﻴﺮ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ
ﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮ :ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻌﺎﺭﺽ �ﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺗﻌﺎﺭﺽ �ﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻭﻗرﺍرﺍﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌيﻴﻦ ﻣرﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋزﻟﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃ�ﻌﺎﺑﻪ
ﻭﺗﻘيﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺃﻭ ﺗﻌيﻴﻦ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﺒررﺍ�ﻬﺎ،
ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ
ً
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ �ﺮﻓﻊ
ﺗﻘ��رﺍ
 .1ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻣﻦ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ
ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻝ �ﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ
ﻳﺪﻋﻮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﺓ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ :ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻌﺎﺭﺽ �ﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺗﻌﺎﺭﺽ �ﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻭﻗرﺍرﺍﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌيﻴﻦ ﻣرﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋزﻟﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃ�ﻌﺎﺑﻪ
ﻭﺗﻘيﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺃﻭ ﺗﻌيﻴﻦ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﺒررﺍ�ﻬﺎ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻡ
ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ :ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
 .1ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺗﻘ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎ�ﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ ﻭرﺃ�ﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ً
ﻧﺴﺨﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘ��ﺮ
 .2ﻳﺠﺐ ﺃﻥ �ﻮﺩﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﻥ ُﻳﻨﺸﺮ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺗﻲ:
 .1ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻻﺗﻲ:
ً
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ �ﺮﻓﻊ
ﺗﻘ��رﺍ
 .1ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻣﻦ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ
ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻝ �ﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ
ﻳﺪﻋﻮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﺓ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.4

.5

.6

ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺗﻘ��ﺮ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌرﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﺁرﺍﺋﻬﻢ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎ�ﻬﻢ.
 .2ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ ﻭرﺃ�ﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺪﻯ ﻣﻼءﻣﺔ
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻈﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ �ﻮﺩﻉ
ً
ﻧﺴﺨﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ؛ ﻭﻳﺘﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﺃ�ﻨﺎء
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ تﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ�ﻬﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺴ��ﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻄ�ﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ
�ﺈﺟرﺍء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ:
 ﺣﻖ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﺃﻭ �ﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻐﺮﺽ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
 .2ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺿرﺍﺭ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ.
 .3ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ
ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎ��ﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ً
ﺿرﻭ��ﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء
ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﺸرﻭﻥ :ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘرﻭﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻹﻟﻜﺘرﻭﻧﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ �ﺮﻏﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ .ﻭﻳﺘﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ
ﺃ�ﻨﺎء ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ً
ﻧﺴﺨﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺃﻥ �ﻮﺩﻉ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻟﺘزﻭﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﻏﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎﺕ:
ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ تﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ�ﻬﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺴ��ﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻄ�ﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ
�ﺈﺟرﺍء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ:
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺳ�ﻴﻞ ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ:
 .1ﺣﻖ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ.
 .2ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻱ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺃﻭ �ﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 .3ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺿرﺍﺭ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ.

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺗﻘ��ﺮ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌرﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﺁرﺍﺋﻬﻢ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎ�ﻬﻢ.
 .2ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ ﻭرﺃ�ﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺪﻯ ﻣﻼءﻣﺔ
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻈﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ �ﻮﺩﻉ
ً
ﻧﺴﺨﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ؛ ﻭﻳﺘﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﺃ�ﻨﺎء
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.

 .1ﺗﻢ ﺇﺟرﺍء ﺍﻵﺗﻲ:
 ﺗﻢ ﺗﻐيﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .2ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻣﻦ
ﺫﻟﻚ:
 ﺣﻖ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﺃﻭ �ﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻐﺮﺽ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
 .2ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺿرﺍﺭ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ
 .3ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ
ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎ��ﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ً
ﺿرﻭ��ﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء
ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﺳﺘﻔﺴﺎرﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
تﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿرﻭﺭﺓ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ تﺘﻄﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺎ ﻭ/ﺃﻭ ﺍ�ﺨﺎﺫ ﻣﺎ
ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ.

.7

.2

ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﺳ��ﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .1ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ��ﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻡ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼ��ﺢ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻷﻱ ﻏﺮﺽ ﻛﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ��ﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ
ﺍ�ﺘﻬﺎء ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
 .2ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ "ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ" ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ً
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ:
 -1ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ )��100.000ﺎﻝ(
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ.
 -2ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﻠﻎ )��3000ﺎﻝ( ﻛﺒﺪﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﻟﻠﻌﻀﻮ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ،
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎ�ﻒ
ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
)��1500ﺎﻝ( ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ.

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

.1

-

ﺗﻢ ﺍﺟرﺍء ﺍﻵﺗﻲ:
ﺗﻐيﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ.
ﺣﺬﻑ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ
ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ.

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.3

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

 -3ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻬﺎ
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺒﻠﻎ )�� 2000ﺎﻝ( ﻛﺒﺪﻝ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭ�ﻨﻘﻼﺕ ﻭﻣﺒﻠﻎ )�� 2500ﺎﻝ( ﻛﺒﺪﻝ ﺇﺭﻛﺎﺏ ،ﺃﻭ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻌﻀﻮ .ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺮﻑ ﻣﺒﻠﻎ )�� 1000ﺎﻝ( ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ
ﺧﺎ�ﺝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻛﺒﺪﻝ ﺇﻋﺎﺷﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
 -4ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ،
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ �ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻔﻨﺎﺩﻕ ﻓﺌﺔ
ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬﺭ ﻭﺟﻮﺩ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﺪ�ﻞ ﻋﻦ
ﻃ��ﻖ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺣﺴﺐ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻌﻪ.
 -5ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻟﻠﺮﺣﻼﺕ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
)ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ( ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﺸرﺍء ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ.
 -6ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻨﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺣﻀﻮﺭ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻠﻎ )ﺑﺪﻝ
ﺍﻹﻋﺎﺷﺔ( ﻟﻠﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺃ -ﻣﺒﻠﻎ )��1400ﺎﻝ( ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ
ﺃﺣﺪ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ.
ﺏ -ﻣﺒﻠﻎ )��1800ﺎﻝ( ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
 -7ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﺑﺪﻻﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ.
ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

الئحة عمل لجنة المراجعة
اإلصدار رقم 3

1

المادة األولى :تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية ،المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:



الهيئة :هيئة السوق المالية



المجلس :مجلس إدارة الشركة



الالئحة :الئحة عمل لجنة المراجعة



اللجنة :لجنة المراجعة



الرئيس :رئيس لجنة المراجعة



الرئيس المكلف :هو العضو الذي يتم اختياره من قبل أعضاء اللجنة لترأس أعمالها في حال تغيب الرئيس عن اجتماع
اللجنة



العضو :عضو لجنة المراجعة



أمين السر :أمين سر لجنة المراجعة



الشركة :شركة جبل عمر للتطوير



عضو من خارج المجلس :عضو في اللجنة وليس في مجلس اإلدارة



اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين :األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية ،واقتراح القرارات
االستراتيجية وتنفيذها ،كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي

المادة الثانية :الهدف
تهدف الالئحة إلى تحديد ضوابط عمل اللجنة وإجراءاتها ،ونطاق أعمالها ومسؤولياتها ،وآلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها،
ومهام الرئيس والرئيس المكلف واألعضاء واألمين ومسؤولياتهم.
المادة الثالثة :قواعد تعيين وتشكيل اللجنة
.1

بناء على ترشيح مجلس اإلدارة ،لمدة ثالث سنوات ميالدية تبدأ مع بداية دورة
تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة ً
المجلس وتنتهي بانتهائها .ويجوز للمجلس اعادة ترشيحهم للجمعية العامة لفترة أو فترات مماثلة أخرى.

.2

يجوز للجمعية العامة انهاء عضوية أو عزل أعضاء اللجنة.

.3

ً
مستقال.
ً
عضوا
يتم اختيار رئيس اللجنة عن طريق أعضاء اللجنة األخرين باألغلبية على أن يكون

.4

إذا تغيب الرئيس عن االجتماع يتم اختيار رئيس لجنة مكلف من قبل األعضاء الحاضرين في االجتماع.

.5

يجب أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين تأهيال مناسب وأن يكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة للقيام بمسؤولياتهم بشكل
فعال ،على أن يكون من بينهم عضو واحد على األقل مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

.6

ال يجوز ألي شخص يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة ،أو لدى
ً
عضوا في لجنة المراجعة.
مراجع حسابات الشركة ،أن يكون

.7

يجب أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة .وأن يكونوا من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء
من المساهمين أو من غيرهم ،ويكون من بينهم عضو مستقل على األقل.
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.8

ً
عضوا في اللجنة.
ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة

.9

ً
عضوا في المركز الشاغر ،على أن يعرض هذا التعيين على أقرب
إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة جاز للمجلس تعيين
جمعية عامة للموافقة عليه.

المادة الرابعة :االجتماعات والنصاب
 .1تجتمع اللجنة بشكل دوري على أال يقل عدد اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية الميالدية أو أكثر متى
ما دعت الحاجة لذلك ،كما تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ،ومع المدقق الداخلي للشركة،
ويجوز للجنة أن تجتمع إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس اللجنة  ،وللمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب
االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 .2تعتمد اللجنة مواعيد اجتماعاتها السنوية قبل بداية كل سنة ،ويتم االتفاق على أي تغييرات في المواعيد المعتمدة
خالل أي من اجتماعاتها.
.3

يتحقق النصاب الالزم لعقد اجتماعات اللجنة بحضور أغلبية األعضاء أصالة ،ويجوز مشاركة عضو اللجنة في االجتماع
مكمال للنصاب القانوني لالجتماع.
ً
من خالل استخدام تقنيات االتصال الحديثة ويعد ذلك

 .4تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين ،وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس اللجنة.
 .5إذا تغيب العضو عن حضور االجتماع ،جاز له أن ينيب عنه غيره من األعضاء في التصويت على بنود االجتماع الذي تغيب
عنه ،شريطة أن تكون اإلنابة موثقة كتابيا ،وفي جميع األحوال ال يجوز لعضو اللجنة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد
في نفس االجتماع.
 .6ال يتحمل األعضاء المتحفظين عل ى أي من القرارات التي اعتمدتها اللجنة أي قدر من المسؤولية بشرط توثيق تحفظهم
في محضر االجتماع
 .7يمكن للجنة أن تصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على األعضاء متفرقين .وتعد تلك القرارات سارية المفعول في
حال الموافقة عليها باإلجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة.
المادة الخامسة :تأهيل األعضاء الجدد
يتم تزويد أعضاء الجدد بنسخة من هذه الالئحة ،ودليل حوكمة الشركة ،وقواعد السلوك المهني وسياسة اإلبالغ المبكر
إلى جانب معلومات تتعلق بالمسائل األساسية ذات العالقة بعمل اللجنة ،وكذلك معلومات عن الشركة تتعلق بأعمال
وأنشطة اللجنة.
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المادة السادسة :المهام والمسؤوليات
تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(يتم قراءتها في ضوء مصفوفة الصالحيات الخاصة بالشركة)
فيما يخص التقارير المالية:
.1

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛
لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

بناء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة
 .2إبداء الرأي الفني – ً
ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها
ونموذج عملها واستراتيجيتها.
مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
 .3دراسة أي مسائل
ّ
.4

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو
مراجع الحسابات.

.5

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل ا لجوهرية الواردة في التقارير المالية.

.6

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

فيما يخص التدقيق الداخلي:
.1

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة والتوصية بشأنه الى المجلس.

 .2مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي وجميع التغييرات الجوهرية على الخطة ،على أن تُ حدث الخطة بشكل سنوي.
.3

التوصية لمجلس اإلدارة بنطاق تقرير قطاع التدقيق الداخلي مع مراعاة متطلبات ما ورد من المادة  78من الئحة
حوكمة الشركات.

.4

مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.

.5

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة قطاع التدقيق الداخلي في الشركة – للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليته
في أداء األعمال والمهام المنوطة به.

.6

مراجعة الئحة عمل قطاع التدقيق الداخلي والتوصية بها الى مجلس االدارة ال عتمادها.

.7

التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تعيين رئيس قطاع التدقيق الداخلي وعزله واقتراح مكافآته

.8

التأكد من استقاللية قطاع التدقيق الداخلي عن اإلدارة التنفيذية.
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فيما يخص مراجع الحسابات:
.1

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،بعد التحقق من
استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

.2

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبار
القواعد والمعايير ذات الصلة.

.3

أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال
ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه
المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

.4

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة

اتخذ بشأنه
 .5دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما ِ
.6

الموافقة على أي تعديالت على نطاق عمل المراجع الخارجي.

فيما يخص ضمان االلتزام:
 .1مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها
 .2التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
.3

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى
مجلس اإلدارة.

.4

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين
اتخاذها.

مسؤوليات أخرى:
.1

التوصية لمجلس اإلدارة بما يلزم من سياسات وإجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن
الممارسات المخالفة ،مع مراعاة أن تشمل تلك السياسات واإلجراءات ما يلي:


تيسير إبالغ أصحاب المصالح (بمن فيهم العاملون في الشركة) مجلس اإلدارة بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذية
من تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريبة في القوائم المالية أو أنظمة
الرقابة الداخلية أو غيرها ،سواء أكانت تلك التصرفات أو الممارسات في مواجهتهم أم لم تكن ،وإجراء التحقيق
الالزم بشأنها.



الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو غيرها من اللجان
المختصة.



تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب المصالح والتعامل معها.



تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى.



توفير الحماية الالزمة ألصحاب المصالح.
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المادة السابعة :مهام ومسؤوليات رئيس اللجنة
تشمل المسؤوليات األساسية للرئيس ما يلي:
.1

اإلشراف على أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالئحتها.

.2

التخطيط لعقد اجتماعات اللجنة.

.3

إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء اللجنة أو يثيرها مراجع
الحسابات وأي موضوعات ترغب االدارة التنفيذية في مناقشتها مع اللجنة.

 .4الموافقة النهائية على جداول األعمال والمحاضر.
.5

تمثيل اللجنة أمام المجلس والجمعية العامة.

.6

طلب المعلومات الالزمة من اإلدارة التنفيذية لتمكين اللجنة من القيام بمسؤوليتها.

.7

إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها بمساعدة أمين السر.

.8

ضمان سالمة القرارات والتوصيات التي تتخذها ا للجنة ،والتأكد من أنها مبنية على أسس معرفية وتصب في مصلحة
الشركة وتحقيق أهدافها وخططها االستراتيجية.

.9

التأكد من تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

المادة الثامنة :مهام ومسؤوليات رئيس اللجنة المكلف
يتولى الرئيس المكلف القيام بعمل الرئيس ومهامه في حال غيابه.
المادة التاسعة :مهام ومسؤوليات األعضاء
.1

التعاون على تحقيق أهداف اللجنة.

.2

الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة.

.3

المساهمة باآلراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية ،مع أخذ المصلحة العامة للشركة في االعتبار.

.4

امتناع األعضاء وأي شخص ذي عال قة بأي منهم عن تداول األوراق المالية للشركة خالل فترات الحظر المنصوص
عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.

المادة العاشرة :مهام ومسؤوليات أمين سر اللجنة
تقوم اللجنة بتعيين أمين سر للجنة من بين أعضائها أو من موظفي الشركة للقيام بمهامها اإلدارية ،وتتمثل مسؤولياته
في اآلتي:
 .1التحضير والتنسيق لالجتماعات ،بما في ذلك إعداد جدول األعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
 .2تحديد موعد اجتماعات اللجنة بالتنسيق مع الرئيس.
 .3إعداد محاضر االجتماعات ،والتأكد من توقيع جميع األعضاء الحاضرين عليها.
 .4تزويد أعضاء اللجنة بنسخ من محاضر االجتماعات.
 .5متابعة القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة.
 .6االحتفاظ بجميع مستندات اللجنة ،بما في ذلك جداول األعمال ،والمحاضر ،وسجالت متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

6

المادة الحادية عشر :إدارة االجتماعات والحضور
.1

مسؤوال عن إدارة اجتماعات اللجنة ،بما في ذلك اعتماد جدول األعمال ،واإلشراف على عملية اتخاذ
ً
يكون الرئيس
القرار أو التوصية والتصويت عليها ،وإعالن النتائج بمساندة أمين السر.

 .2ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال إذا
طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته،
.3

يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها ،على أن يثبت ذلك بمحضر االجتماع ،دون أن يكون له حق التصويت على
قرارات اللجنة.

المادة الثانية عشر :جدول األعمال وتوزيع الوثائق والمستندات
.1

تقر اللجنة جدول األعمال عند انعقادها ،وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول يجب إثبات ذلك في محضر
اجتماع اللجنة.

.2

لكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة بند إلى جدول األعمال.

.3

يجب توزيع مواد االجتماع على أعضاء اللجنة قبل خمسة أيام على األقل من موعد االجتماع .تتضمن مواد االجتماع
موعد االجتماع ،وجدول األعمال ،والوثائق المتعلقة بكل بند من بنود جدول األعمال مثل العروض والمستندات
المخصصة للقراءة والمناقشة الخ.

.4

ً
مرفقا بها جدول أعمال االجتماع والوثائق
عند الحاجة لعقد اجتماع بشكل طارئ ،يجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع
والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ االجتماع

.5

ً
مسبقا (باستثناء أي بنود طارئة يوافق عليها الرئيس) ،يتم ادراجها في بند
تتقيد اللجنة بجدول األعمال الموافق عليه
ما يستجد من أعمال.

.6

يحدد في جدول األعمال الوقت المقدر لالجتماع ،والوقت المقدر لكل موضوع مدرج فيه.

المادة الثالثة عشر :تعارض المصالح
.1

إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج أو غير مدرج على جدول أعمال اللجنة ،فعليه اإلفصاح عن
ذلك قبل بدء المناقشة ،على أن يثبت ذلك في محضر االجتماع ،وال يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع
ذي العالقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه .

ً
واقعا في تعارض مصالح ،فيجوز له طلب الرأي واإلرشاد من الرئيس .
 .2إذا شك العضو فيما إن كان
.3

إذا رغب أحد أعضاء اللجنة من خارج المجلس االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو منافستها في أحد فروع
النشاط الذي تزاوله أو لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة فيجب
مراعاة ما يلي:
-

إبالغ رئيس اللجنة باألعمال المنافسة أو بالمصلحة المباشرة أو غير مباشرة على األعمال والعقود التي يرغب في
ممارستها ،مع توضيح المعلومات ذات صلة ،وإثبات هذا اإلبالغ في محضر اجتماع اللجنة.

-

يبلغ رئيس اللجنة المجلس بالتعامل أو العقود مع توضيح جميع المعلومات ذات صلة ،وإثبات هذا اإلبالغ في
محضر اجتماع المجلس.
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-

أخذ الموافقة المسبقة من المجلس قبل البدء في التعامل.

-

إذا رفض المجلس الترخيص لهذا التعامل ،فيجب على العضو العدول عن العقد أو االستقالة من منصبه.

المادة الرابعة عشر :محاضر االجتماع
.1

يكون أمين سر اللجنة مسؤوال عن تدوين محاضر االجتماعات والتي تتضمن مداوالت وقرارات اللجنة ،إلى جانب توثيق
أسماء الحضور والمدعوين وأي تحفظات لديهم (إن وجدت).

.2

يجب أن يعد المحضر خالل خمسة أيام عمل من تاريخ االجتماع ،ومن ثم يرسل لرئيس وأعضاء اللجنة للرد خالل أسبوع
من تاريخه ،ويتم التوقيع على المحاضر من قبل أعضاء اللجنة في االجتماع القادم.

.3

يجب أن يوقع على المحضر رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون.

.4

يمكن استخدام جميع الوسائل المتاحة العتماد المحاضر بما في ذلك الوسائل االلكترونية.

.5

يرفق بالمحضر جميع المستندات والوثائق ذات الصلة باالجتماع.

.6

إذا اقترحت أي تغييرات أو تعديالت على محضر االجتماع ،فيتم التعديل أو التغيير بعد موافقة الرئيس على ذلك.

.7

يتم تقديم نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة للمجلس بشكل دوري.

المادة الخامسة عشر :متابعة القرارات والتوصيات
.1

يقوم أمين السر بمتابعة قرارات اللجنة وتوصياتها وتزويد األعضاء بما يستجد حيالها.

.2

يرفع أمين السر للرئيس أي معوقات تواجه سير أعمال اللجنة ،بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

المادة السادسة عشر :حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة
إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة ،أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين
مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ،فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة
السنوي توصية اللجنة ومبرراتها ،وأسباب عدم أخذه بها.
المادة السابعة عشر :التقارير
ً
ً
سنويا يرفع للمجلس ،ويتضمن التقرير معلومات عن عدد االجتماعات التي عقدتها
تقريرا
 .1تعد اللجنة بمساعدة أمين السر
اللجنة ،وعدد الحاضرين من األعضاء ،إضافة إلى أعمال اللجنة وقراراتها وتوصياتها المتخذة خالل فترة التقرير ،وما تم
القيام به حيال تنفيذ تلك القرارات والتوصيات،
.2

للمجلس أن يدعو أعضاء اللجنة لحضور اجتماع المجلس مرة واحدة في السنة يخصص لمناقشتهم حول تقرير اللجنة
المعروض على المجلس واالستماع إلى آرائهم ومالحظاتهم.

.3

تعد اللجنة تقرير لجنة المراجعة للمساهمين ،والذي يتضمن تفاصيل أداء اللجنة لمسؤولياتها والواجبات الموكلة إليها،
وتوصياتها ورأيها بشأن مدى مالءمة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة وعلى مجلس
ً
نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة وفقا لما
اإلدارة أن يودع
نصت عليه اللوائح ذات العالقة ،ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
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المادة الثامنة عشر :ترتيب تقديم الملحوظات
على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها
بسرية .وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات
متابعة مناسبة.
المادة التاسعة عشر :السلطات والصالحيات
يكون للجنة السلطات والصالحيات التالية:
 .1حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهامها ،أو أي موضوع يطلبه المجلس على وجه التحديد ومن ذلك:
-

حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها

-

طلب أي ايضاح أو بيان من أعضاء مجلس أو اإلدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري واالستفسار عن
أي معلومات.

 .2أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.
 .3حق االستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية أو أية جهة استشارية مستقلة أخرى متى كان ذلك
ً
ضروريا لمساعدة اللجنة في أداء مهامها ،ويكون ذلك على حساب الشركة.
المادة العشرون :التواصل
 .1التواصل مع المساهمين
يجب على رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة ،حضور اجتماعات الجمعية العامة والرد على جميع استفسارات
المساهمين ذات العالقة بنشاطات واختصاصات اللجنة.
.2

التواصل مع مجلس اإلدارة

تتولى اللجنة من خالل رئيسها ،إبالغ المجلس بأية مسائل ترى اللجنة ضرورة إحاطة المجلس بها ،إلى جانب المواضيع التي
تتطلب اعتما د المجلس لها و/أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
 .3التواصل مع اإلدارة
بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي ،يحق للجنة دعوة أي من مسئولي أو موظفي الشركة لحضور اجتماعاتها وتقديم
المعلومات الالزمة كما يقتضي األمر.
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المادة الحادية والعشرون :سرية أعمال اللجنة
 .1يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خالل عضويتهم في اللجنة،
واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط ،وعدم اإلعالن أو التصريح بأي من تلك المعلومات ألي طرف آخر ،أو
اإلفصاح عنها أو استغاللها بأي شكل من األشكال أو استعمالها ألي غرض كان ،أو التعامل بشأنها مع وسائل اإلعالم،
ً
أيضا المحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة،
أو الحديث باسم الشركة .ويشمل االلتزام
.2

يجب على أعضاء اللجنة من خارج المجلس التوقيع على نسخة "خطاب التعيين" الذي تعده األمانة العامة للمجلس.

المادة الثانية والعشرون :المكافآت والتعويضات
بناء على سياسة المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية العامة.
يستحق األعضاء وأمين السر المكافآت ً
المادة الثالثة والعشرون :اعتماد الالئحة وتعديالتها
يجب أن تعتمد هذه الالئحة وأي تعديالت عليها من قبل الجمعية العامة ،بتوصية من مجلس اإلدارة.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟ�ﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ

التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة
الترشيحات والمكافآت.

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ

ﺭﻗﻢ
.1

.2

.3

ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺗﻌﺎ��ﻒ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎرﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺇزﺍء
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ:
• ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ :ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
• ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
• ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ :ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
• ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ :ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
• ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ :ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
• ﺍﻟﻌﻀﻮ :ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
• ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ :ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
• ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ
• ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻟﻴﺲ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
• ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ :ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﺍﻗﺘرﺍﺡ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘرﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﻭ�ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،
ﻛﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻭﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺇﺟرﺍءﺍ�ﻬﺎ،
ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﺎ ،ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍ�ﺨﺎﺫ ﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ،
ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﻢ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻌيﻴﻦ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .1ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻌيﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ�ﻨﺘﻬﻲ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘرﺍﺡ ﻣﻦ
 (1ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ – ً
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ – ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ

 .1ﺗﻢ ﺩﻣﺞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ،
ﻭﺍﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺭﻗﻢ
.2
.3
.4
.5
.6

.7

ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﺎ�ﺘﻬﺎﺋﻬﺎ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍ�ﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻭ
ﻓﺘرﺍﺕ ﻣﻤﺎ�ﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺑﻨﺎء
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋ�ﻝ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ً
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻋﻠﻰ �ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘيﻴﻢ ﺃﻭ
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ً
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻭﺃﻥ
ً
ﻋﻀﻮﺍ
ﺍﻷﺧ��ﻦ ﺑﺎﻷﻏﻠ�ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻻ ﻳ��ﺪ ﻋﻦ
ﺧﻤﺴﺔ .ﻭﻳرﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ
�ﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻮﺍء
ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻌيﻴﻦ
ً
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ،ﻹﻛﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ
ﻭﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ،ﻭﻣﻜﺎﻓﺂ�ﻬﻢ.
 (2ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻻ ﻳﺨﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻮﺿﻬﺎ
ﺇﻟﻴﻬﺎ.
 (3ﻳﺠﺐ ﺣﻀﻮﺭ رﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨ�ﺒﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
 (4ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋ�ﻝ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺘ�ﻝ
ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ
ﱠ
ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘرﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ
(1
)ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ( ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ �ﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
 (2ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻻ ﻳ��ﺪ ﻋﻦ
ﺧﻤﺴﺔ.
 (3ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.
ً
ﺳﻜﺮﺗﻴرﺍ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ
 (4ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺷرﻭﻁ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄ�ﻪ ،ﻭﻳﻨﺎﻁ ﺑﻪ
ﺇ�ﺒﺎﺕ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ�ﻦ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻔﻆ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺠﻞ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻻ تﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

-

-

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﺗﻌيﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻊ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ�ﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎ�ﺘﻬﺎﺋﻬﺎ .ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍ�ﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﺘرﺍﺕ ﻣﻤﺎ�ﻠﺔ
ﺃﺧﺮﻯ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋ�ﻝ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ �ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘيﻴﻢ ﺃﻭ
ً
ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ �ﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻌيﻴﻦ
ً
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ،ﻹﻛﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ

 .2ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ:
ً
ﺳﻜﺮﺗﻴرﺍ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ
 ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺷرﻭﻁ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄ�ﻪ ،ﻭﻳﻨﺎﻁ ﺑﻪ
ﺇ�ﺒﺎﺕ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ�ﻦ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺣﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺠﻞ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

.4

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
 .1ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ .ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .2ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻐيﻴرﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ.
 .3ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﺃﻏﻠ�ﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﺻﺎﻟﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ً
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ
 .4ﺗﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻏﻠ�ﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ �ﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
 .5ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ
ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ،ﺷ��ﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
 .6ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻱ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ
ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺤﻔﻈﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
 .7ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻤ��ﺮ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ .ﻭﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﺳﺎ��ﺔ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﻏﻠ�ﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻥ تﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻬﺎرﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺨﺒرﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ :ﻧﺼﺎﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .1ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠ�ﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠ�ﻴﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ �ﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ
ﺻﻮﺕ ﻣﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
 .2ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺷ��ﻄﺔ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﺩ��ﻦ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺗﺎﻡ
ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄ��ﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ �ﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ تﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .1ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
 .2ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺪﺍ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ رﺃﻳﻪ ﺃﻭ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺗﻪ.
 .3ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﻬﺎ
تﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ،ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭ�ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
ﺧﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻢ ،ﻭ�ﻴﺎﻥ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻭﻫﺎ – ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ – ،ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ.

.1
-

-

-

-

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﺗﻢ ﺩﻣﺞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ،
ﻭﺍﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻐيﻴرﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠ�ﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﺻﺎﻟﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﻨﺼﺎﺏ
ً
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻ ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ،ﺷ��ﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻱ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺤﻔﻈﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ
ﺍﻻ ﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻤ��ﺮ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ .ﻭﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

.5

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﺪﺩ
ﻳﺘﻢ ﺗزﻭﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﻭﺩﻟﻴﻞ
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ تﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ تﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﺳﺎ��ﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﻏﻠ�ﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 .2ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ:
 ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺪﺍ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ رﺃﻳﻪ
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺗﻪ.

.6

ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)ﻳﺘﻢ ﻗرﺍءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ(

 .1ﺍﻗﺘرﺍﺡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎيﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 .2ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎيﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻣﻊ
ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 (1ﺍﻗﺘرﺍﺡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎيﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 (2ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎيﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻣﻊ
ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ
ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺳﺒﻘﺖ ﺇﺩﺍ�ﺘﻪ ﺑﺠ��ﻤﺔ
ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ.

 .3ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ:
 ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﻬﺎتﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ،ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭ�ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻢ ،ﻭ�ﻴﺎﻥ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻭﻫﺎ – ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ.
ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

-

ﺗﻢ ﺇﺟرﺍء ﺍﻵﺗﻲ:
ﺗﻐيﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.

-

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺗﻴﺔ:
ﻭﺿﻊ ﻭﺻﻒ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ�ﻦ ،ﺍﻟﻐﻴﺮ �ﻨﻔﻴﺬ�ﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ﺑﻤﺼﻔﻮﻓﺔ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺭﻗﻢ
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺳﺒﻘﺖ ﺇﺩﺍ�ﺘﻪ ﺑﺠ��ﻤﺔ
ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﻘﺪرﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍرﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺷﻐﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ
ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎرﺍﺕ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒرﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐيﻴرﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺇﺟرﺍﺅﻫﺎ.
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﺿﻊ ﻭﺻﻒ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ�ﻦ ،ﺍﻟﻐﻴﺮ �ﻨﻔﻴﺬ�ﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﻐﻮﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ
ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ�ﻦ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ
ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ�ﻦ.
ﺍﻗﺘرﺍﺡ ﻣﻌﺎيﻴﺮ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻘيﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ،ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘيﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﺎ ﻣﺮﺓ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ �ﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺘﻘيﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻗﺘرﺍﺣﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ /ﺍﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ.
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

 (3ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﻘﺪرﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺷﻐﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 (4ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺠﺪﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍءﻡ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﻮ�ﻞ.
 (5ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ
ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 (6ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻬﺎرﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒرﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 (7ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐيﻴرﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺇﺟرﺍﺅﻫﺎ.
 (8ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
 (9ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﻐﻮﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ
ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ.
 (10ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻭﺍﻗﺘرﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 (11ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳرﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍ�ﺒﺎﻉ ﻣﻌﺎيﻴﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺩﺍء،
ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

-

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﻘﺪرﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍرﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺷﻐﻞ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺍﻗﺘرﺍﺡ ﻣﻌﺎيﻴﺮ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻘيﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ،ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘيﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﺎ
ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ
�ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘيﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻗﺘرﺍﺣﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ /ﺍﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ.
ﺍﻹﺷرﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺃﻱ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

-

ﺣﺬﻑ ﺍﻻﺗﻲ:
ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺠﺪﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍءﻡ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﻮ�ﻞ.

-

-

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺭﻗﻢ
.15
.16
.17
.18
.19
.20

ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻳرﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍ�ﺒﺎﻉ ﻣﻌﺎيﻴﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺩﺍء،
ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ �ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ،ﻭ�ﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻧﺤرﺍﻑ ﺟﻮﻫﺮﻱ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭ��ﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ،ﻭﺗﻘيﻴﻢ ﻣﺪﻯ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ.
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻹﺷرﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺃﻱ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

 (12ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ �ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ،ﻭ�ﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻧﺤرﺍﻑ
ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 (13ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭ��ﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ،ﻭﺗﻘيﻴﻢ ﻣﺪﻯ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
 (14ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ.
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﺍﻹﺷرﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ
ﺑﻼﺋﺤﺘﻬﺎ
 .2ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .3ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ
ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
 .4ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
 .5ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ..
 .6ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ.
 .7ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ.
 .8ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تﺘﺨﺬﻫﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﺼﺐ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺘرﺍ�ﻴﺠﻴﺔ
 .9ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ �ﻨﻔﻴﺬ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ.

ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

.8

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء
 .1ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .2ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .3ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻵرﺍء ﻭﺍﻟﺘﻌ�ﻴﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
 .4ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺫﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻱ ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻭرﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘرﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻃرﺡ ﺍﻷﻭرﺍﻕ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

.7

.9

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺭﻗﻢ
.10

.11

.12

ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘزﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ :ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻌيﻴﻦ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ ،ﻭتﺘﻤﺜﻞ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:
 .1ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .2ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.
 .3ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 .4ﺗزﻭﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ.
 .5ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ�ﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .6ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ،ﻭﺳﺠﻼﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ �ﻨﻔﻴﺬ
ﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
ً
 .1ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻹﺷرﺍﻑ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘرﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ.
 .2ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺪﺍ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ رﺃﻳﻪ ﺃﻭ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺗﻪ،
 .3ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺗرﺍﻩ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ :ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮ��ﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺭﻗﻢ
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ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 .1ﺗﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺍﻋﺘرﺍﺽ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻳﺠﺐ ﺇ�ﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .2ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻖ ﺍﻗﺘرﺍﺡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﺇﻟﻰ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
 .3ﻳﺠﺐ ﺗﻮ��ﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
تﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌرﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻘرﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺦ.
 .4ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺎﺭﺉ ،ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ً
ﻣرﺍﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ��ﺦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
 .5تﺘﻘﻴﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ )ﺑﺎﺳتﺜﻨﺎء ﺃﻱ ﺑﻨﻮﺩ ﻃﺎﺭﺋﺔ �ﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ( ،ﻳﺘﻢ ﺍﺩرﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ.
 .6ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ،
ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪ�ﺝ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ :ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
 .1ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺪ�ﺝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪ�ﺝ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ .
ً
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ
 .2ﺇﺫﺍ ﺷﻚ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟرﺃﻱ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
 .3ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺐ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺷﺘرﺍﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ
ﻓرﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗزﺍﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺭﻗﻢ
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ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ تﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 −ﺇﺑﻼﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ �ﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ،ﻭﺇ�ﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻓﻲ
ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
� −ﺒﻠﻎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ،ﻭﺇ�ﺒﺎﺕ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 −ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪء
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
 −ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻓﻴﺠﺐ
ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ :ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
 .1ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺗﺪﻭ�ﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ تﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻗرﺍرﺍﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻮ�ﻦ
ﻭﺃﻱ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻟﺪ�ﻬﻢ )ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ(
 .2ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ �ﺮﺳﻞ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺮﺩ
ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺨﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﺃﻱ
ً
ﺇﻗرﺍرﺍ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ .ﻭﻳﺘﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.
 .3ﻳﺠﺐ ﺃﻥ �ﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺤﺎﺿرﻭﻥ،
 .4ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘرﻭ ً
� .5ﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺭﻗﻢ

.15

.16

ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 .6ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺃﻱ ﺗﻐيﻴرﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪ�ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐيﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
 .7ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 .1ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ
ﻭﺗزﻭﻳﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ.
� .2ﺮﻓﻊ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺃﻱ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺳﻴﺮ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ
ﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ
ً
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ �ﺮﻓﻊ
ﺗﻘ��رﺍ
 .1ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﻣﻦ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻗرﺍرﺍ�ﻬﺎ
ﻭﺗﻮﺻﻴﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻝ �ﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
 .2ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ
ﺣﻮﻝ ﺗﻘ��ﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌرﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺁرﺍﺋﻬﻢ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎ�ﻬﻢ.

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺭﻗﻢ

.17

.18

ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
 .1ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ،
ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ:
 ﺣﻖ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﺃﻭ �ﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻐﺮﺽ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
 .2ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎ��ﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ً
ﺿرﻭ��ﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﺳﺘﻔﺴﺎرﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
تﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿرﻭﺭﺓ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ تﺘﻄﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺎ ﻭ/ﺃﻭ ﺍ�ﺨﺎﺫ ﻣﺎ
ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ.

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺗﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.19

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ :ﺳ��ﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .1ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ��ﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻡ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼ��ﺢ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻷﻱ ﻏﺮﺽ ﻛﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ��ﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ
ﺍ�ﺘﻬﺎء ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
 .2ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺨﺔ "ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ" ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ً
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

.21

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

.20

ﻻ �ﻮﺟﺪ

ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ٌ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺑﺪﻻﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

.1

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ

.1

-

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

ﺗﻢ ﺇﺟرﺍء ﺍﻵﺗﻲ:
ﺗﻐيﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ.
ﺗﻢ ﺇﺟرﺍء ﺍﻵﺗﻲ:
ﺗﻐيﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

الئحة عمل لجنة
الترشيحات والمكافآت
اإلصدار رقم 3
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المادة األولى :تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية ،المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:


الهيئة :هيئة السوق المالية



المجلس :مجلس إدارة الشركة



الالئحة :الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت



الرئيس :رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



الرئيس المكلف :إذا تغيب الرئيس عن اجتماع اللجنة ،يتم اختيار رئيس لجنة مؤقت من قبل األعضاء الحاضرين في
االجتماع.



العضو :عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



أمين السر :أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت



الشركة :شركة جبل عمر للتطوير



عضو من خارج المجلس :عضو في اللجنة وليس في مجلس اإلدارة.



اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين :األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية ،واقتراح القرارات
االستراتيجية وتنفيذها ،كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

المادة الثانية :الهدف
تهدف الالئحة إلى تحديد ضوابط عمل اللجنة وإجراءاتها ،ونطاق أعمالها ومسؤولياتها ،وآلية اتخاذ قراراتها ،ومهام الرئيس
والرئيس المكلف واألعضاء واألمين ومسؤولياتهم.
المادة الثالثة :قواعد تعيين وتشكيل اللجنة
.1

يقوم المجلس بتعيين أعضاء لمدة ثالث سنوات ميالدية تبدأ مع بداية دورة المجلس وتنتهي بانتهائها .ويجوز للمجلس
إعادة انتخابهم لفترة أو فترات مماثلة أخرى.

ً
وفقا لتقدير المجلس.
بناء على نتائج التقييم أو
 .2يجوز للمجلس انهاء عضوية أو عزل أعضاء اللجنة ً
ً
مستقال وأن يكون من أعضاء
ً
عضوا
 .3يتم اختيار رئيس اللجنة عن طريق أعضاء اللجنة األخرين باألغلبية على أن يكون
مجلس اإلدارة المستقلين.
.4

إذا تغيب الرئيس عن االجتماع يتم اختيار رئيس لجنة مكلف من قبل األعضاء الحاضرين في االجتماع.

 .5يجب أن يكون أ عضاء اللجنة مؤهلين تأهيال مناسب وأن يكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة للقيام بمسؤولياتهم بشكل
فعال.
.6

يجب أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة .ويراعى أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة
المستقلين ،ويجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم
غيرهم.

ً
عضوا في المركز الشاغر ،إلكمال ما تبقى من الدورة.
 .7إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة جاز للمجلس تعيين
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المادة الرابعة :االجتماعات والنصاب
.1

تجتمع اللجنة بشكل دوري على أال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين خالل السنة المالية الميالدية أو أكثر متى ما
دعت الحاجة لذلك .يجوز للجنة أن تجتمع إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس اللجنة.

.2

يحق للجنة اعتماد مواعيد اجتماعاتها السنوية قبل بداية كل سنة ،واالتفاق على أي تغييرات في المواعيد المعتمدة
خالل أي من اجتماعاتها.

 .3يتحقق النصاب الالزم لعقد اجتماعات اللجنة بحضور أغلبية األعضاء أصالة ،ويجوز مشاركة عضو اللجنة في االجتماع
مكمال للنصاب القانوني.
ً
من خالل استخدام تقنيات االتصال الحديثة ويعد ذلك
 .4تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين ،وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
الرئيس.
.5

إذا تغيب العضو عن حضور االجتماع ،جاز له أن ينيب عنه غيره من األعضاء في التصويت على بنود االجتماع الذي
تغيب عنه ،شريطة أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة .وفي جميع األحوال ال يجوز لعضو اللجنة أن ينوب عن أكثر من عضو
واحد في نفس االجتماع.

.6

ال يتحمل األعضاء المتحفظين على أي من القرارات التي اعتمدتها اللجنة أي قدر من المسؤولية بشرط توثيق تحفظهم
في محضر االجتماع.

.7

يمكن للجنة أن تصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على األعضاء متفرقين .وتعد تلك القرارات سارية المفعول في
حال توقيع أغلبية األعضاء عليها.

المادة الخامسة :تأهيل األعضاء الجدد
يتم تزويد أعضاء الجدد بنسخة من هذه الالئحة ،ودليل حوكمة الشركة ،وقواعد السلوك المهني وسياسة اإلبالغ المبكر
إلى جانب معلومات تتعلق بالمسائل األساسية ذات العالقة بعمل اللجنة ،وكذلك معلومات عن الشركة تتعلق بأعمال
وأنشطة اللجنة.
المادة السادسة :المهام والمسؤوليات
تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(يتم قراءتها في ضوء مصفوفة الصالحيات الخاصة بالشركة)
.1

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

ً
وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة عدم
 .2التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم
ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
.3

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت والجدارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

.4

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.

.5

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة
التنفيذية.

.6

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
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.7

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية
مجلس إدارة شركة أخرى.

.8

وضع وصف وظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين ،الغير تنفيذين والمستقلين واإلدارة التنفيذية.

 .9وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين.
 .10تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين.
 .11اقتراح معايير وآلية تقييم األداء لكل من المجلس ،وأعضائه ،لجان الشركة ،واإلدارة التنفيذية.
 .12مراجعة وتقييم األداء لمهامه ا ومسؤولياتها مرة واحدة على األقل كل عام ،على أن ترسل نتائج التقييم مع اقتراحات
لتحسين فعاليتها الى المجلس.
 .13الموافقة على فصل /انهاء عقد كبار التنفيذيين.
 .14اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى
ً
تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة ،على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط
مجلس اإلدارة للنظر فيها
باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.
 .15توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه
السياسة.
 .16المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
ً
وفقا للسياسة
 .17التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة
المعتمدة.
 .18اإلشراف على خطط التعاقب اإلداري اإلدارة التنفيذية على مستوى الشركة.
 .19التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء من خارج المجلس للعمل في لجان المجلس األخرى.
 .20أي مهام اضافية يتم تكليفها بها من قبل المجلس.
المادة السابعة :مهام ومسؤوليات رئيس اللجنة
تشمل المسؤوليات األساسية للرئيس ما يلي:
.1

اإلشراف على أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالئحتها.

.2

التخطيط لعقد اجتماعات اللجنة.

.3

إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء اللجنة أو يثيرها مراجع
الحسابات.

.4

الموافقة النهائية على جداول األعمال والمحاضر.

.5

تمثيل اللجنة أمام المجلس والجمعية العامة.

.6

طلب المعلومات الالزمة من اإلدارة التنفيذية لتمكين اللجنة من القيام بمسؤوليتها.

.7

إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها بمساعدة أمين السر.

.8

ضمان سالمة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة ،وأنها مبنية على أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق
أهداف الشركة وخططها االستراتيجية.

.9

التأكد من تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
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المادة الثامنة :مهام ومسؤوليات رئيس اللجنة المكلف
يتولى الرئيس المكلف القيام بعمل الرئيس ومهامه في حال غيابه.
المادة التاسعة :مهام ومسؤوليات األعضاء
.1

التعاون على تحقيق أهداف اللجنة.

.2

الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة.

.3

المساهمة باآلراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية ،مع أخذ المصلحة العامة للشركة في االعتبار.

.4

امتناع األعضاء وأي شخص ذي عالقة بأي منهم عن تداول األوراق المالية للشركة خالل فترات الحظر المنصوص
عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.

المادة العاشرة :مهام ومسؤوليات أمين سر اللجنة
تقوم اللجنة بتعيين أمين سر للجنة من بين أعضائها أو من موظفي الشركة للقيام بمهامها اإلدارية ،وتتمثل مسؤولياته
في اآلتي:
 .1التحضير والتنسيق لالجتماعات ،بما في ذلك إعداد جدول األعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة ،مع األخذ في االعتبار أي
موضوعات ترغب االدارة التنفيذية في مناقشتها مع اللجنة.
 .2تحديد موعد اجتماعات اللجنة بالتنسيق مع الرئيس.
 .3إعداد محاضر االجتماعات ،والتأكد من توقيع جميع األعضاء الحاضرين عليها.
 .4تزويد أعضاء اللجنة بنسخ من محاضر االجتماعات.
 .5متابعة القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة.
 .6االحتفاظ بجميع مستندات اللجنة ،بما في ذلك جداول األعمال ،والمحاضر ،وسجالت متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
المادة الحادية عشر :إدارة االجتماعات والحضور
.1

مسؤوال عن إدارة اجتماعات اللجنة ،بما في ذلك اعتماد جدول األعمال ،واإلشراف على عملية اتخاذ
ً
يكون الرئيس
القرار أو التوصية والتصويت عليها ،وإعالن النتائج بمساندة أمين السر.

 .2ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال إذا
طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته،
.3

يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها ،على أن يثبت ذلك بمحضر االجتماع ،دون أن يكون له حق التصويت على
قرارات اللجنة.

المادة الثانية عشر :جدول األعمال وتوزيع الوثائق والمستندات
.1

تقر اللجنة جدول األعمال عند انعقادها ،وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول يجب إثبات ذلك في محضر
اجتماع اللجنة.

.2

لكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة بند إلى جدول األعمال.
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.3

يجب توزيع مواد االجتماع على أعضاء اللجنة قبل خمسة أيام عمل على األقل من موعد االجتماع .تتضمن مواد
االجتماع موعد االجتماع ،وجدول األعمال ،والوثائق المتعلقة بكل بند من بنود جدول األعمال مثل العروض
والمستندات المخصصة للقراءة والمناقشة الخ.

.4

ً
مرافقا لها جدول أعمال اال جتماع والوثائق
عند الحاجة لعقد اجتماع بشكل طارئ ،يجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع
والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام عمل قبل تاريخ االجتماع.

.5

ً
مسبقا (باستثناء أي بنود طارئة يوافق عليها الرئيس) ،يتم ادراجها
تتقيد اجتماعات اللجنة بجدول األعمال الموافق عليه
في بند ما يستجد من أعمال.

.6

يحدد في جدول األعمال الوقت المقدر لالجتماع ،والوقت المقدر لكل موضوع مدرج فيه.

المادة الثالثة عشر :تعارض المصالح
.1

إذا تبين للعضو وجود تعارض في المصالح بخصوص أي موضوع مدرج في جدول أعمال اللجنة ،أو إذا رغب العضو
االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله أو كانت لديه مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي يتم مناقشتها من قبل اللجنة ،فعليه اإلفصاح عن ذلك قبل بدء
المناقشة ،على أن يثبت ذلك في محضر االجتماع ،وال يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العالقة
أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه .

ً
واقعا في تعارض مصالح ،فيجوز له طلب الرأي واإلرشاد من الرئيس.
 .2إذا شك العضو فيما إن كان
المادة الرابعة عشر :محاضر االجتماع
.1

يكون أمين سر اللجنة مسؤوال عن تدوين محاضر االجتماعات والتي تتضمن مداوالت وقرارات اللجنة ،إلى جانب توثيق
أسماء الحضور والمدعوين وأي تحفظات لديهم (إن وجدت).

.2

يجب أن يعد المحضر خالل خمسة أيام عمل من تاريخ االجتماع ،ومن ثم يرسل لرئيس وأعضاء اللجنة للرد خالل أسبوع
ً
إقرارا بالموافقة .ويتم التوقيع على المحاضر من قبل أعضاء
من تاريخه ،وفي حال لم ترد أي مالحظات فيعتبر ذلك
اللجنة في االجتماع القادم.

.3

يجب أن يوقع على المحضر رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون،

.4

يمكن استخدام جميع الوسائل المتاحة العتماد المحاضر بما في ذلك الوسائل االلكترونية.

.5

يرفق بالمحضر جميع المستندات والوثائق ذات الصلة باالجتماع.

.6

إذا اقترحت أي تغييرات أو تعديالت على محض ر االجتماع ،فيتم التعديل أو التغيير بعد موافقة الرئيس على ذلك.

.7

يتم تقديم نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة للمجلس بشكل دوري.

المادة الخامسة عشر :متابعة القرارات والتوصيات
.1

يقوم أمين السر بمتابعة قرارات اللجنة وتوصياتها وتزويد األعضاء بما يستجد حيالها.

 .2يرفع أمين السر للرئيس أي معوقات تواجه سير أعمال اللجنة ،بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
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المادة السادسة عشر :التقارير
ً
ً
سنويا يرفع للمجلس ،ويتضمن التقرير معلومات عن عدد االجتماعات التي عقدتها
تقريرا
 .1تعد اللجنة بمساعدة أمين السر
اللجنة ،وعدد الحاضرين من األعضاء ،إضافة إلى أعمال اللجنة وقراراتها وتوصياتها المتخذة خالل فترة التقرير ،وما تم
القيام به حيال تنفيذ تلك القرارات والتوصيات.
.2

للمجلس أن يدعو أعضاء اللجنة لحضور اجتماع المجلس مرة واحدة في السنة يخصص لمناقشتهم حول تقرير اللجنة
المعروض على المجلس واالستماع إلى آرائهم ومالحظاتهم.

المادة السابعة عشر :السلطات والصالحيات
 .1يحق للجنة التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهامها ،أو أي موضوع يطلبه المجلس على وجه التحديد ومن ذلك:
 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها. طلب أي ايضاح أو بيان من أعضاء مجلس أو اإلدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري واالستفسار عنأي معلومات.
 .2يحق للجنة االستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية أو أية جهة استشارية مستقلة أخرى متى كان
ً
ضروريا لمساعدة اللجنة في أداء مهامها ،ويكون ذلك على حساب الشركة.
ذلك
المادة الثامنة عشر :التواصل
 .1التواصل مع المساهمين
يجب على رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة ،حضور اجتماعات الجمعية العامة والرد على جميع
استفسارات المساهمين ذات العالقة بنشاطات واختصاصات اللجنة.
 .2التواصل مع مجلس االدارة
تتولى اللجنة من خالل رئيسها ،إبالغ المجلس بأية مسائل ترى اللجنة ضرورة إحاطة المجلس بها ،إلى جانب المواضيع
التي تتطلب اعتماد المجلس لها و/أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
.3

التواصل مع اإلدارة
بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي ،يحق للجنة دعوة أي من مسئولي أو موظفي الشركة لحضور اجتماعاتها وتقديم
المعلومات الالزمة كما يقتضي األمر.

المادة التاسعة عشر :سرية أعمال اللجنة
.1

يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خالل عضويتهم في اللجنة،
واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط ،وعدم اإلعالن أو التصريح بأي من تلك المعلومات ألي طرف آخر ،أو
اإلفصاح عنها أو استغاللها بأي شكل من األشكال أو استعمالها ألي غرض كان ،أو التعامل بشأنها مع وسائل اإلعالم،
ً
أيضا المحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة،
أو الحديث باسم الشركة .ويشمل االلتزام

.2

يجب على العضو من خارج المجلس التوقيع على نسخة "خطاب التعيين" الذي تعده األمانة العامة للمجلس.
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المادة العشرون :المكافآت والتعويضات
بناء على سياسة المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية العامة.
يستحق األعضاء وأمين السر المكافآت ً
المادة الواحد والعشرون :اعتماد الالئحة وتعديالتها
يجب أن تعتمد هذه الالئحة وأي تعديالت عليها من قبل الجمعية العامة ،بتوصية من مجلس اإلدارة.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻣﻨﻪ.

شركة جبل عمر للتطوير

مقارنة سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه الحالية والمحدثة

1

سياسة المكافآت الحالية
هذه المادة لم تكن في السياسة

تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة منه وذلك عن حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة منه وبدالت حضور اجتماعات
الجمعيات العامة .

هذه المادة لم تكن في السياسة

سياسة المكافآت المحدثة
المادة األولى :الغرض من السياسة


تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير واضحة
لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه
وفرق العمل وتحديد جميع المكافآت المستحقة لهم
وبدالت المصاريف والنفقات التي تتحملها الشركة
عن األعضاء لغرض تأدية أعمالهم.



تم إعداد هذه السياسة من قبل لجنة الترشيحات
ً
وفقا ألحكام نظام الشركات ونظام
والمكافآت
السوق المالية ولوائحهما التنفيذية وأفضل
الممارسات المعمول بها .ويتم مراجعتها وتحديثها
حسب تقدير اللجنة أو عند حدوث أي تغييرات في
المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

المادة الثانية :نطاق التطبيق


تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة منه ،بما في ذلك أعضاء لجنة
المراجعة ،واألعضاء من خارج المجلس.



تنطبق هذه السياسة على موظفي شركة جبل عمر
للتطوير ممن لديهم عضوية في اللجان المنبثقة من
مجلس اإلدارة.

المادة الثالثة :تعريفات
تدل الكلمات والعبارات اآلتية على المعاني الموضحة
أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
-

-

المجلس :مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير.
ً
لجانا متخصصة حسب
اللجنة :يشكل مجلس اإلدارة
حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من
ً
وفقا إلجراءات عامة
تأدية مهامها بفعالية وذلك
يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة
عملها والصالحيات المخولة لها خالل هذه المدة
وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها.
ورش العمل :لقاء أعضاء مجلس اإلدارة مع اإلدارة
التنفيذية و/أو المختصين من خارج المجلس لمناقشة
موضوع أو أكثر بغرض تبادل اآلراء والخبرات
والمعلومات واالقتراحات حولها.
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-

-

-

-

-

-

فرق العمل :هو فريق مكون من عضو أو أكثر من
أعضاء مجلس اإلدارة ،يقوم المجلس بتشكيله وتحديد
مدة عمله والصالحيات المخولة له وذلك لدراسة
موضوع محدد وعلى فريق العمل تزويد المجلس
بنتائج تلك الدراسة .كما يمكن أن يتضمن فريق العمل
أعضاء من خارج المجلس.
العضو التنفيذي :عضو مجلس االدارة الذي يكون
مت ً
فرغا في االدارة التنفيذية للشركة ويشارك في
األعمال اليومية لها.
العضو غير التنفيذي :عضو مجلس االدارة الذي ال
ً
متفرغا إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال
يكون
اليومية لها.
العضو المستقل :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع
باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه
أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها في الئحة
حوكمة الشركات.
أعضاء اللجان وفرق العمل من خارج المجلس :الخبراء
والمختصين من خارج الشركة.
المكافآت :المبالغ والبدالت واألرباح وما في
حكمها ،والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة
باألداء ،والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل،
وأي مزايا عينية أخرى ،باستثناء النفقات والمصاريف
الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو
مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.
اجتماع :أي اجتماع لألعضاء ويشمل ذلك اجتماعات
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق وورش
العمل والجمعية العمومية.
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هذه المادة لم تكن في السياسة

المادة الرابعة :معايير تحديد المكافآت
يراعى عند تحديد المكافآت المعايير التالية:
.1

.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8
.9

هذه الفقرة لم تكن في السياسة

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات
العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها
ويتحملها ،باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل
مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة
والمهارة الالزمة إلدارتها.
انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى
الشركة.
أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب
أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم
واإلبقاء عليهم.
األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في
السوق في تحديد المكافآت ،مع تفادي ما قد ينشأ
عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت وبدل
المصروفات.
األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة
وحجمها.
األخذ بعين االعتبار خبرة أعضاء مجلس اإلدارة
ومهاراتهم ومؤهالتهم العلمية.
أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند
التعيينات الجديدة.
ً
وفقا لهذه
أن يكون احتساب المكافآت وصرفها
السياسة.

المادة الخامسة :قواعد وقيود عامة
 .1يجوز لعضو مجلس االدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه
الحصول على تعويض أو مكافأة منفصلة نظير أي
أعمال فنية أو إدارية أو استشارية مقدمة للشركة،
شريطة أن تقدم تلك األعمال بموجب ترخيص مهني.

هذه الفقرة لم تكن في السياسة

 .2يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة
مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل
الجمعية العامة للمساهمين ،وذلك باإلضافة إلى
ً
عضوا
المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته
في مجلس اإلدارة واللجان األخرى المنبثقة منه.

هذه الفقرة لم تكن في السياسة

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة
المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته

.3

4

والمهام ا لمنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي
يحضرها وغيرها من االعتبارات.
في حالة تكليف أحد أعضاء المجلس بأعمال استثنائية
فإن مكافأته ينبغي أن تعرض على مجلس اإلدارة
والجمعية العمومية للموافقة عليها.

 .4يجوز صرف مكافأة إضافية لعضو مجلس اإلدارة
وعضو اللجان المنبثقة من المجلس في حال تم
تكليفه بمهام إضافية أخرى وذلك بناء على توصية
من لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد أخذ موافقة
مجلس اإلدارة على ذلك.

هذه الفقرة لم تكن في السياسة

 .5ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية
العامة للمساهمين.

تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء
مجلس اإلدارة بقيمة ( 200.000ريال) بخالف المصاريف
األخرى بحيث ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو
ً
سنويا وذلك حسب النظام
مبلغ (  500،000ريال)
األساسي للشركة.

 .6ال يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس
اإلدارة من مكافآت وبدالت ومزايا عن عضويته في
المجلس واللجان وفرق العمل مبلغ ()500.000
ً
سنويا.
خمسمائة ألف ريال سعودي

هذه الفقرة لم تكن في السياسة

المادة السادسة :تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات
فيما يلي تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات:
 .1تقدم الشركة مكافأة سنوية لرئيس مجلس اإلدارة
بقيمة ( )300.000ريال.

تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء
مجلس اإلدارة بقيمة ( 200.000ريال) بخالف المصاريف
األخرى بحيث ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو
ً
سنويا وذلك حسب النظام
مبلغ (  500،000ريال)
األساسي للشركة.

 .2تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء
مجلس اإلدارة بقيمة ( )200.000ريال.

تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء اللجان
المنبثقة من المجلس بواقع (100.000ريال) في نهاية
ً
اعتبارا
كل سنة مالية  ،ويتم احتساب المكافأة السنوية
من تاريخ موافقة المجلس على انضمام العضو للجنة .

.3

تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء
اللجان المنبثقة من المجلس بقيمة ( )100.000ريال.

هذه الفقرة لم تكن في السياسة

 .4تقدم الشركة مكافأة مقطوعة لكل عضو من أعضاء
بناء على توصية لجنة
فرق العمل ،يتم تحديدها
ً
الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس اإلدارة ،بعد
األخذ في االعتبار المهام المنوطة بفريق العمل
وعدد االجتماعات والمخرجات بحيث ال تتجاوز قيمة
ً
سنويا.
المكافأة ( )200.000ريال
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تقدم الشركة مكافأة بدل حضور للعضو عن كل اجتماع
من اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة منه
بمبلغ ( 3.000ريال) ،وفي حال تم التواصل مع عضو
مجلس اإلدارة أو عضو اللجان المنبثقة من المجلس عن
طريق وسائل االتصال المرئية الحديثة على سبيل المثال
(المحادثة الجماعية) فيتم دفع مكافأة بدل حضور بمبلغ
( 3.000ريال) عن كل اجتماع.

.5

تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر لألعضاء المقيمين
خارج المنطقة التي يعقد فيها (اجتماعات مجلس اإلدارة
أو اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات
العمومية) للرحالت الداخلية أو الخارجية على الدرجة
األولى أو على درجة رجال األعمال حسب اإلمكانية ،أما
في حال تم شراء التذكرة من قبل عضو المجلس أو
اللجان المنبثقة فيتم تعويضهم بمبلغ ( 2.500ريال) عن
الرحالت الداخلية.

 .6تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر لألعضاء المقيمين
خارج المنطقة التي يعقد فيها االجتماع للرحالت
الداخلية أو الخارجية على درجة رجال األعمال أو
الدرجة األولى (في حال عدم توفر مقعد على درجة
رجال األعمال) .وفي حال تم شراء التذكرة من قبل
العضو فيتم دفع بدل مصروف للعضو على النحو
التالي:

وبالنسبة لخارج المملكة فيتم تعويضهم عن بدل التذكرة
على النحو التالي:
 مبلغ ( 5.000ريال) ألحد دول مجلس التعاون
الخليجي أو الدول العربية.
مبلغ ( 8.000ريال) إذا عقد في أي دولة أخرى باستثناء
دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.
-2

تقوم الشركة بتوفير اإلقامة في غرفة تنفيذية بفنادق
فئة الخمس نجوم لمدة ليلتين كحد أقصى لألعضاء
المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها (اجتماعات
مجلس اإلدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس
أو الجمعيات العمومية) (داخل المملكة أو خارجها)،
وفي حال تم تأمين السكن من قبل العضو نفسه فيتم
تعويضه على النحو التالي:

تقدم الشركة مكافأة بدل حضور للعضو عن كل
اجتماع مبلغ وقدره ( )3.000ريال ،ويشمل ذلك
االجتماع من خالل وسائل االتصال المرئية الحديثة
على سبيل المثال المحادثة الجماعية.

-

مبلغ ( )2.500ريال عن الرحالت الداخلية.
مبلغ ( )5.000ريال للرحالت إلى أحد دول مجلس
التعاون الخليجي أو الدول العربية.
مبلغ ( )10.000ريال للرحالت إلى أي دولة
أخرى.

يتم احتساب البدل المذكور أعاله مرة واحدة عن كل
االجتماعات المنعقدة في يوم واحد أو خالل أيام متتالية
ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى.
 .7تقوم الشركة بتوفير اإلقامة لألعضاء المقيمين خارج
المنطقة التي يعقد فيها االجتماع في غرفة تنفيذية
أو جناح صغير (في حال عدم توفر غرفة تنفيذية)
بفنادق فئة الخمس نجوم لمدة ليلة واحدة عن كل
سواء كان االجتماع داخل المملكة أو
اجتماع،
ً
خارجها ،وفي حال تم تأمين اإلقامة من قبل العضو
فيتم دفع بدل مصروف له ولمدة ليلة واحدة عن كل
اجتماع على النحو التالي:

 مبلغ ( 1.000ريال) كبدل إقامة عن الليلة الواحدة
وكحد أقصى ليلتين لداخل المملكة،

-

مبلغ (1.500ريال) عن الليلة الواحدة وكحد
أقصى ليلتين لخارج المملكة.

-

مبلغ ( )1.500ريال في حال كان االجتماع داخل
المملكة.
مبلغ ( )2.500ريال في حال كان االجتماع خارج
المملكة.

ولغرض احتساب البدل المذكور في هذه الفقرة ،تعد كل
االجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع
واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى.
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تقوم الشركة بتوفير اإلعاشة والتنقالت لألعضاء
المقيمين خارج المنطقة التي يعقد بها (اجتماعات
مجلس اإلدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس
أو الجمعيات العمومية) (داخل المملكة أو خارجها)،
وفي حال قيام عضو المجلس أو اللجنة المنبثقة من
المجلس بتأمين اإلعاشة والتنقالت بمعرفتهم فيتم
تعويضهم بمبلغ (1.000ريال) عن كل اجتماع داخل
المملكة عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين.
أما في حال االجتماع خارج المملكة فيتم تعويضهم عن
بدل إعاشة وتنقالت على النحو التالي:
 مبلغ ( 1.400ريال) إذا عقد في أحد دول مجلس
التعاون الخليجي أو الدول العربية عن الليلة الواحدة
وكحد أقصى ليلتين.
 مبلغ ( 1.800ريال) إذا عقد في أي دولة أخرى
باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول
العربية عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين .

تصرف مكافأة ألمين سر المجلس واللجان المنبثقة منه
مبلغ مقطوع وقدره  1.500ريال عن كل اجتماع يحضره
من اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس.
تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء اللجان
المنبثقة من المجلس بواقع (100.000ريال) في نهاية
ً
اعتبارا
كل سنة مالية  ،ويتم احتساب المكافأة السنوية
من تاريخ موافقة المجلس على انضمام العضو للجنة .

 .8يتم دفع بدل مصروف ضيافة لألعضاء المقيمين خارج
المنطقة التي يعقد فيها االجتماع ،على النحو
التالي:
-

مبلغ ( )500ريال عن كل اجتماع داخل المملكة.
مبلغ ( )800ريال عن كل اجتماع خارج المملكة.

ولغرض احتساب البدل المذكور في هذه الفقرة ،تعد كل
االجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع
واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى.
 .9يتم دفع بدل مصروف انتقال لألعضاء المقيمين خارج
المنطقة التي يعقد فيها االجتماع ،على النحو
التالي:
-

مبلغ ( )700ريال عن كل اجتماع داخل المملكة.
مبلغ ( )1.000ريال عن كل اجتماع خارج
المملكة.

ولغرض احتساب البدل المذكور في هذه الفقرة ،تعد كل
االجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع
واحد و يشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى .وال يتم
احتساب البدل المذكور في حال قامت الشركة بتأمين
المواصالت لكافة تنقالت العضو خالل فترة اقامته.
 .10تصرف مكافأة ألمين السر مبلغ مقطوع وقدره
( )3.000ريال عن كل اجتماع.

المادة السابعة :االستحقاق وآلية وأوقات صرف
المكافآت
ً
اعتبارا من تاريخ بداية دورة
 .1يستحق العضو المكافأة
المجلس واللجان المنبثقة منه أو من تاريخ صدور قرار
انضمام العضو للمجلس أو اللجنة أو فريق العمل
وحتى نهاية تلك الدورات أو من تاريخ صدور قرار
الموافقة على استقالة العضو أو عزله.
يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت وبدل المصروفات
من قبل قطاع الحوكمة وااللتزام على أن يتم اعتماد
أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.

هذه الفقرة لم تكن في السياسة

.2

يتم صرف المكافآت والبدالت ألعضاء المجلس وأعضاء
اللجان المنبثقة من المجلس بشكل ربع سنوي .

 .3يجوز صرف بدل الحضور وبدل المصروفات بشكل ربع
سنوي.
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 .4يتم صرف المكافأة السنوية الخاصة بأعضاء مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل بشكل ربع
سنوي.
هذه الفقرة لم تكن في السياسة

 .5يتم صرف مستحقات العضو دون تأخير في حال انتهاء
عضويته.

هذه الفقرة لم تكن في السياسة

 .6تكون آلية احتساب المكافآت السنوية ألعضاء مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل في حال
انضمامهم أو انتهاء عضويتهم أثناء الدورة على النحو
التالي:
(قيمة المكافأة السنوية للعضو ÷ عدد أيام السنة
الميالدية× عدد األيام الفعلية).
يقصد بعدد األيام الفعلية هو عدد ايام فترة العضوية
المستحق صرف المكافئة عنها.

هذه الفقرة لم تكن في السياسة

المادة الثامنة :حاالت إيقاف صرف المكافآت والبدالت أو
استردادها
يتم إيقاف صرف المكافأة والبدالت أو استردادها في
الحاالت التالية:
 .1إذا تبين للشركة أو للجنة المراجعة أو الهيئة أن
المكافآت التي صرفت ألي من األعضاء مبنية على
معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على
الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس اإلدارة فيجب
إعادتها للشركة ،ويحق للشركة مطالبته بردها.
 .2إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من
أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة
اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع .فال
يستحق العضو مكافآت عن الفترة التي تلي آخر
اجتماع حضره ،ويجب عليه إعادة جميع المكافآت
التي صرفت له عن تلك الفترة.

هذه الفقرة لم تكن في السياسة

المادة التاسعة :اإلفصاح عن المكافآت والبدالت
يتم اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن تفاصيل
المكافآت وبدل المصروفات المدفوعة ألعضاء مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة منه ،وبيان أي انحراف جوهري عن
هذه السياسة.

8

المادة الحادية عشرة :النفاذ
تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل
الجمعية العامة للمساهمين.
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شركة جبل عمر للتطوير

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه
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المادة األولى :الغرض من السياسة


تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل
وتحديد جميع المكافآت المستحقة لهم وبدالت المصاريف والنفقات التي تتحملها الشركة عن األعضاء لغرض
تأدية أعمالهم.



ً
وفقا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية
تم إعداد هذه السياسة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت
ولوائحهما التنفيذية وأفضل الممارسات المعمول بها .ويتم مراجعتها وتحديثها حسب تقدير اللجنة أو عند حدوث
أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

المادة الثانية :نطاق التطبيق


تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه ،بما في ذلك أعضاء لجنة المراجعة ،واألعضاء
من خارج المجلس.



تنطبق هذه السياسة على موظفي شركة جبل عمر للتطوير ممن لديهم عضوية في اللجان المنبثقة من مجلس
اإلدارة.

المادة الثالثة :تعريفات
تدل الكلمات والعبارات اآلتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
-

-

-

-

المجلس :مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير.
ً
لجانا متخصصة حسب حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها
اللجنة :يشكل مجلس اإلدارة
ً
وفقا إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات
بفعالية وذلك
المخولة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها.
ورش العمل :لقاء أعضاء مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية و/أو المختصين من خارج المجلس لمناقشة موضوع أو
أكثر بغرض تبادل اآلراء والخبرات والمعلومات واالقتراحات حولها.
فرق العمل :هو فريق مكون من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة ،يقوم المجلس بتشكيله وتحديد مدة عمله
والص الحيات المخولة له وذلك لدراسة موضوع محدد وعلى فريق العمل تزويد المجلس بنتائج تلك الدراسة .كما
يمكن أن يتضمن فريق العمل أعضاء من خارج المجلس.
ً
متفرغا في االدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية
العضو التنفيذي :عضو مجلس االدارة الذي يكون
لها.
ً
متفرغا إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.
العضو غير التنفيذي :عضو مجلس االدارة الذي ال يكون
العضو المستقل :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من
عوارض االستقالل المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات.
أعضاء اللجان وفرق العمل من خارج المجلس :الخبراء والمختصين من خارج الشركة.
المكافآت :المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها ،والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء ،والخطط
التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل ،وأي مزايا عينية أخرى ،باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي
تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.
اجتماع :أي اجتماع لألعضاء ويشمل ذلك اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق وورش العمل
والجمعية العمومية.
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المادة الرابعة :معايير تحديد المكافآت
يراعى عند تحديد المكافآت المعايير التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها،
باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها.
انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
أن تكون المكافأ ة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء
عليهم.
األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في السوق في تحديد المكافآت ،مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك
من ارتفاع غير مبرر للمكافآت وبدل المصروفات.
األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها.
األخذ بعين االعتبار خبرة أعضاء مجلس اإلدارة ومهاراتهم ومؤهالتهم العلمية.
أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
ً
وفقا لهذه السياسة.
أن يكون احتساب المكافآت وصرفها

المادة الخامسة :قواعد وقيود عامة
.1
.2

.3
.4
.5
.6

يجوز لعضو مجلس االدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه الحصول على تعويض أو مكافأة منفصلة نظير أي أعمال
فنية أو إدارية أو استشارية مقدمة للشركة ،شريطة أن تقدم تلك األعمال بموجب ترخيص مهني.
يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية
ً
عضوا في مجلس اإلدارة
العامة للمساهمين ،وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته
واللجان األخرى المنبثقة منه.
يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام
المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.
يجوز صرف مكافأة إضافية لعضو مجلس اإلدارة وعضو اللجان المنبثقة من المجلس في حال تم تكليفه بمهام
إضافية أخرى وذلك بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد أخذ موافقة مجلس اإلدارة على ذلك.
ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة
للمساهمين.
ال يجوز أن يتجاوز مجموع ما يح صل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت وبدالت ومزايا عن عضويته في المجلس
ً
سنويا.
واللجان وفرق العمل مبلغ ( )500.000خمسمائة ألف ريال سعودي

المادة السادسة :تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات
فيما يلي تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات:
.1
.2
.3

تقدم الشركة مكافأة سنوية لرئيس مجلس اإلدارة بقيمة ( )300.000ريال.
تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة ( )200.000ريال.
تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بقيمة ( )100.000ريال.
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بناء على توصية لجنة الترشيحات
 .4تقدم الشركة مكافأة مقطوعة لكل عضو من أعضاء فرق العمل ،يتم تحديدها ً
والمكافآت وموافقة مجلس اإلدارة ،بعد األخذ في االعتبار المهام المنوطة بفريق العمل وعدد االجتماعات
ً
سنويا .
والمخرجات بحيث ال تتجاوز قيمة المكافأة ( )200.000ريال
 .5تقدم الشركة مكافأة بدل حضور للعضو عن كل اجتماع مبلغ وقدره ( )3.000ريال ،ويشمل ذلك االجتماع من خالل
وسائل االتصال المرئية الحديثة على سبيل المثال المحادثة الجماعية.
 .6تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها االجتماع للرحالت الداخلية أو
الخارجية على درجة رجال األعمال أو الدرجة األولى (في حال عدم توفر مقعد على درجة رجال األعمال) .وفي حال
تم شراء التذكرة من قبل العضو فيتم دفع بدل مصروف للعضو على النحو التالي:
-

مبلغ ( )2.500ريال عن الرحالت الداخلية.
مبلغ ( ) 5.000ريال للرحالت إلى أحد دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.
مبلغ ( )10.000ريال للرحالت إلى أي دولة أخرى.

يتم احتساب البدل المذكور أعاله مرة واحدة عن كل االجتماعات المنعقدة في يوم واحد أو خالل أيام متتالية
ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى.
 .7تقوم الشركة بتوفير اإلقامة لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها االجتماع في غرفة تنفيذية أو جناح
سواء كان
صغير (في حال عدم توفر غرفة تنفيذية) بفنادق فئة الخمس نجوم لمدة ليلة واحدة عن كل اجتماع،
ً
االجتماع داخل المملكة أو خارجها ،وفي حال تم تأمين اإلقامة من قبل العضو فيتم دفع بدل مصروف له ولمدة
ليلة واحدة عن كل اجتماع على النحو التالي:
-

مبلغ ( )1.500ريال في حال كان االجتماع داخل المملكة.
مبلغ ( )2.500ريال في حال كان االجتماع خارج المملكة.

ولغرض احتساب البدل المذكور في هذه الفقرة ،تعد كل االجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع
واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى.
.8

يتم دفع بدل مصروف ضيافة لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها االجتماع ،على النحو التالي:
-

مبلغ ( )500ريال عن كل اجتماع داخل المملكة.
مبلغ ( )800ريال عن كل اجتماع خارج المملكة.

ولغرض احتساب البدل المذكور في هذه الفقرة ،تعد كل االجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع
واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى.
.9

يتم دفع بدل مصروف انتقال لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها االجتماع ،على النحو التالي:
-

مبلغ ( )700ريال عن كل اجتماع داخل المملكة.
مبلغ ( )1.000ريال عن كل اجتماع خارج المملكة.

ولغرض احتساب البدل المذكور في هذه الفقرة ،تعد كل االجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع
واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى .وال يتم احتساب البدل المذكور في حال قامت الشركة بتأمين
المواصالت لكافة تنقالت العضو خالل فترة اقامته.
 .10تص رف مكافأة ألمين السر مبلغ مقطوع وقدره ( )3.000ريال عن كل اجتماع.
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المادة السابعة :االستحقاق وآلية وأوقات صرف المكافآت
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ً
اعتبارا من تاريخ بداية دورة المجلس واللجان المنبثقة منه أو من تاريخ صدور قرار انضمام
يستحق العضو المكافأة
العضو للمجلس أو اللجنة أو فريق العمل وحتى نهاية تلك الدورات أو من تاريخ صدور قرار الموافقة على استقالة
العضو أو عزله.
يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت وبدل المصروفات من قبل قطاع الحوكمة وااللتزام على أن يتم اعتماد أمر
صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
يجوز صرف بدل الحضور وبدل المصروفات بشكل ربع سنوي.
يتم صرف المكافأة السنوية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل بشكل ربع سنوي.
يتم صرف مستحقات العضو دون تأخير في حال انتهاء عضويته.
تكون آلية احتساب المكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل في حال
انضمامهم أو انتهاء عضويتهم أثناء الدورة على النحو التالي:

(قيمة المكافأة السنوية للعضو ÷ عدد أيام السنة الميالدية× عدد األيام الفعلية).
يقصد بعدد األيام الفعلية هو عدد ايام فترة العضوية المستحق صرف المكافئة عنها.

المادة الثامنة :حاالت إيقاف صرف المكافآت والبدالت أو استردادها
يتم إيقاف صرف المكافأة والبدالت أو استردادها في الحاالت التالية:
 .1إذا تبين للشركة أو للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت ألي من األعضاء مبنية على معلومات غير
صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس اإلدارة فيجب إعادتها للشركة ،ويحق
للشركة مطالبته بردها.
 .2إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة اجتماعات
متتالية للمجلس دون عذر مشروع .فال يستحق العضو مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره ،ويجب عليه
إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
المادة التاسعة :اإلفصاح عن المكافآت والبدالت
يتم اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة منه ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

المادة الحادية عشرة :النفاذ
تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
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قطاع الخدمات
تحديث سياسة مكافآت كبار التنفيذيين
ملخص التحديثات
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المشتركة

سياسة مكافآت كبار التنفيذيين
 تم مراجعة وتحديث سياسة مكافآت كبار التنفيذيين حسب ما يلي:
المادة

الغرض

المادة األساسية

المادة بعد التحديث

تهدف هذه السياسة إلى مكافأة الموظفين على أدائهم السنوي ولتقدير
جهودهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة والمعتمدة من مجلس اإلدارة
وذلك من خالل مكافأة أداء سنوية مرتبطة بمستوى أداء الشركة والقطاعات
والموظفين والمرجو منها تحقيق عدة أهداف منها:
• االستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.
• التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية.
• الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية.
• توفير التنوع في تركيبة األجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق
العمل.

تهدف هذه السياسة إلى مكافأة كبار التنفيذيين (والمشار إليهم في هذه
السياسة بالـ"الموظفين التنفيذيين" أو "التنفيذيين") على أدائهم ولتقدير جهودهم
ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة والمعتمدة من مجلس اإلدارة وذلك من
خالل مكافآت أداء مرتبطة بمستوى أداء الشركة والقطاعات والتنفيذيين
والمرجو منها تحقيق عدة أهداف والتي تشمل:
• االستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.
• التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين التنفيذيين لتحقيق أهداف الشركة.
• الربط بين أداء الموظفين التنفيذيين وأهداف الشركة.
• توفير التنوع في تركيبة األجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق
العمل.

•
•
•

االستحقاق
واالرشادات

•
•
•

•
•
•
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يتم في بداية العام إقرار أهداف الشركة وأهداف التنفيذيين كل على حدى
ومعامل مساهمة كل قطاع.
يتم في نهاية العام تقييم األداء للشركة والقطاع والموظف.
تتناسب قيمة المكافأة الممنوحة للتنفيذيين طرديا مع صافي الربح الذي
حققته الشركة.
تحسب مكافأة الموظف التنفيذي كعدد رواتب تزيد وتنقص بحسب أدائه.
ال يحق للتنفيذيين الحصول على أي مكافأة سنوية ما لم يتحقق  %80من
الهدف المالي الذي تم اقراره بداية العام.
تتوقف قيمة مكافأة التنفيذيين عن التزايد إذا زادت نسبة التحقيق عن %150
من المستهدف.
تتناسب مكافأة الموظف طرديا مع مدة خدمته الفعلية من عام التقييم.
يشترط وجود نظام تقييم أداء دقيق ومنصف.
ال تصرف المكافأة ألي تنفيذي على رأس قطاع لم يحقق  %75من أهدافه
المقرة في بداية العام.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

يتم في بداية العام إقرار أهداف الشركة وأهداف القطاعات.
يتم في نهاية العام تقييم األداء للشركة والقطاعات والموظفين التنفيذيين.
تتناسب قيمة المكافآت الممنوحة للتنفيذيين طرديا مع نتائج أهداف الشركة.
تحسب مكافآت التنفيذيين كعدد رواتب تزيد وتنقص بحسب نتائج عوامل األداء.
ال يحق للتنفيذيين الحصول على أي مكافآت ما لم يتحقق  %80من األهداف
التشغيلية والمؤشرات المالية التي تم إقرارها بداية العام.
تتوقف قيمة مكافآت التنفيذيين السنوية عن التزايد إذا زادت نسبة التحقيق عن
 %150من المستهدف.
تتناسب مكافآت التنفيذيين مع مدة خدمتهم الفعلية من عام التقييم.
يشترط وجود نظام تقييم أداء دقيق ومنصف.
ال تصرف المكافآت ألي موظف تنفيذي لم يحقق أو يحافظ على الحد األدنى
لعوامل األداء.

سياسة مكافآت كبار التنفيذيين
 تم مراجعة وتحديث سياسة مكافآت كبار التنفيذيين حسب ما يلي:
المادة

العوامل المؤثرة
في احتساب
مكافآت الموظف
التنفيذي

المادة األساسية
•
•
•
•

أداء الموظف.
أداء القطاع.
الدرجة الوظيفية.
مستوى مساهمة القطاع في تحقيق أهداف الشركة.

المادة بعد التحديث
•
•
•
•
•
•

معادلة احتساب
المكافآت

(األساس المرجعي حسب الدرجة الوظيفية) ( xنسبة المكافأة المناظرة لتقييم
األداء الكلي) ( xمستوى مساهمة القطاع) ( xعدد أشهر فترة الخدمة من عام
التقييم)

•
•
•
آلية التنفيذ
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•
•
•
•

تقوم اإلدارة التنفيذية بالرفع للمجلس بالنتائج المالية المحققة لعام التقييم
المنصرم لتحديد وعاء المكافآت حسب السياسة المعتمدة.
يطلع المجلس على النتائج المالية للعام المنصرم.
في حالة تحقق  %80أو أكثر من الربح الصافي المستهدف يطلب المجلس من
لجنة الترشيح والمكافآت تحديد حجم وعاء المكافآت بناء على السياسة
المعتمدة.
تقوم اللجنة بتحديد حجم وعاء المكافآت.
تقوم اللجنة باالطالع على تقييم أداء الشركة وقطاعاتها المختلفة.
ترفع اللجنة إلى المجلس بتفاصيل حجم وعاء المكافأة والقطاعات المستحقة.
يقوم المجلس بعد إقرار ما يراه حيال هذا األمر بتوجيه اإلدارة التنفيذية بصرف
المكافآت والرفع بما تم للمجلس.

أداء الشركة.
أداء الموظف التنفيذي.
أداء القطاع.
الدرجة الوظيفية.
مستوى مساهمة القطاع في تحقيق أهداف الشركة (في المكافأة السنوية
فقط).
معامل العائد على المساهمين (في المكافأة طويلة المدى فقط).

(األساس المرجعي حسب الدرجة الوظيفية) ( xنسبة المكافأة المناظرة لنتائج
األداء) ( xعدد أشهر فترة الخدمة من عام التقييم)

•
•
•
•

تقوم اإلدارة التنفيذية بالرفع لمجلس اإلدارة نتائج أداء الشركة المحققة للعام
المنصرم.
ّ
يطلع مجلس اإلدارة على النتائج التشغيلية و المالية للعام المنصرم مع إفادة
لجنة الترشيحات والمكافآت بتلك النتائج بعد اعتمادها النهائي من المجلس.
في حالة تحقق  %80أو أكثر من األهداف التشغيلية والمؤشرات المالية
المستهدفة ،تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد حجم وعاء المكافآت بناء
على السياسة المعتمدة والرفع بالتوصية إلى مجلس اإلدارة لالعتماد.
يقوم مجلس اإلدارة بعد إقرار ما يراه حيال هذا األمر بتوجيه اإلدارة التنفيذية
بصرف المكافآت حسب اآللية المعتمدة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات
والمكافآت والرفع بما تم للمجلس.

شركة جبل عمر للتطوير
سياسة مكافآت كبار التنفيذيين
اإلصدار 2.0
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الغرض:
تهدف هذه السياسة إلى مكافأة كبار التنفيذيين (والمشار إليهم في هذه السياسة بالـ"الموظفين التنفيذيين" أو "التنفيذيين") على
أدائهم ولتقدير جهودهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة والمعتمدة من مجلس اإلدارة وذلك من خالل مكافآت أداء مرتبطة
بمستوى أداء الشركة والقطاعات والتنفيذيين والمرجو منها تحقيق عدة أهداف والتي تشمل:


االستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.



التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين التنفيذيين لتحقيق أهداف الشركة.



الربط بين أداء الموظفين التنفيذيين وأهداف الشركة.



توفير التنوع في تركيبة األجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق العمل.

االستحقاق واالرشادات:


يتم في بداية العام إقرار أهداف الشركة وأهداف القطاعات.



يتم في نهاية العام تقييم األداء للشركة والقطاعات والموظفين التنفيذيين.



تتناسب قيمة المكافآت الممنوحة للتنفيذيين طردياً مع نتائج أهداف الشركة.



تحسب مكافآت التنفيذيين كعدد رواتب تزيد وتنقص بحسب نتائج عوامل األداء.



ال يحق للتنفيذيين الحصول على أي مكافآت ما لم يتحقق  %80من األهداف التشغيلية والمؤشرات المالية التي تم إقرارها بداية
العام.



تتوقف قيمة مكافآت التنفيذيين السنوية عن التزايد إذا زادت نسبة التحقيق عن  %150من المستهدف.



تتناسب مكافآت التنفيذيين مع مدة خدمتهم الفعلية من عام التقييم.



يشترط وجود نظام تقييم أداء دقيق ومنصف.



ال تصرف المكافآت ألي موظف تنفيذي لم يحقق أو يحافظ على الحد األدنى لعوامل األداء.

العوامل المؤثرة في احتساب مكافأة الموظف التنفيذي:


أداء الشركة.



أداء الموظف التنفيذي.



أداء القطاع.



الدرجة الوظيفية.



مستوى مساهمة القطاع في تحقيق أهداف الشركة (في المكافأة السنوية فقط).



معامل العائد على المساهمين (في المكافأة طويلة المدى فقط).
معادلة احتساب المكافآت
(األساس المرجعي حسب الدرجة الوظيفية) ( xنسبة المكافأة المناظرة لنتائج األداء) ( xعدد أشهر فترة الخدمة من عام التقييم)
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األساس المرجعي هو:
الحافز المستهدف كمضاعفات من الراتب األساسي عند تحقيق مستوى أداء  7من 10
التقييم على
أداء الشركة
أداء القطاع

الحافز المستهدف
(الراتب األساسي) عند مستوى أداء  7من 10
عدد الرواتب المقررة من مجلس اإلدارة
عدد الرواتب المقررة من مجلس اإلدارة

الدرجة الوظيفية
CEO
C

المجموعات
الوظيفية
الرئيس التنفيذي
التنفيذيين

آلية التنفيذ:


تقوم اإلدارة التنفيذية بالرفع لمجلس اإلدارة نتائج أداء الشركة المحققة للعام المنصرم.



يطلع مجلس اإلدارة على النتائج التشغيلية و المالية للعام المنصرم مع إفادة لجنة الترشيحات والمكافآت بتلك النتائج بعد اعتمادها
النهائي من المجلس.



في حالة تحقق  %80أو أكثر من األهداف التشغيلية و المؤشرات المالية المستهدفة ،تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد
بناء على السياسة المعتمدة والرفع بالتوصية إلى مجلس اإلدارة لالعتماد.
حجم وعاء المكافآت ً



يقوم مجلس اإلدارة بعد إقرار ما يراه حيال هذا األمر بتوجيه اإلدارة التنفيذية بصرف المكافآت حسب اآللية المعتمدة بالتنسيق
مع لجنة الترشيحات والمكافآت والرفع بما تم للمجلس.

النفاذ:
تكون هذه السياسات نافذة وفقاً العتماد الجمعية العامة.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸ�ﻭﻥ

التصويت على تعديل مواد النظام األساس
للشركة

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ
#
١

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪ�ﻞ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ :ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ :ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺇﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ )ﺫﺍﺕ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ
ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻦ ) (٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ��ﺎﻝ
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ �ﻨﺪﻣﺞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻭﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻻﺷﺘرﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺎ تﺘﻄﻠﺒﻪ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ تﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ.

٢

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪ�ﻞ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ��:ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ

ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺷــﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ
ﺳــــﻮﺍء ﺫﺍﺕ ﻣﺴــــﺆﻭﻟﻴــﺔ ﻣﺤــﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭ
ﺑﻤﻔﺮﺩﻫــﺎ
ً
ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﺸـــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻦ
) (٥ﻣﻠﻴﻮﻥ � �ﺎﻝ ﺃﻭ ﺷــــﺮ ﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻏﺮﺽ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻷ ﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤ ﺼﺺ
ﻓﻲ ﺷـــﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ �ﻨﺪﻣﺞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻭﻟﻬﺎ
ﺣﻖ ﺍﻻﺷــﺘرﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺸـــﺂﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺼﻨﺎﺩ�ﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎء ﻣﺎ تﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــــﺄﻥ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ تﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺺ
ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ��:ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
 -١ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘرﺭ ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ
ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺔ ،ﺑﺸـــﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﺪ
ً
ﻛﺎﻣﻼ .ﻭﻻ ﻳﺸــــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺩﻓﻊ
ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻣﻦ
رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺳــــﻬﻢ ﺻــــﺪﺭﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻮ �ﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩ�ﻦ ﺃﻭ ﺻــــﻜﻮﻙ ﺗﻤﻮﻳﻠ ﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﺳــــﻬﻢ ﻭﻟﻢ �ﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘرﺭﺓ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ.

 -١ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘرﺭ ��ﺎﺩﺓ
رﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ رﺃﺱ
ً
ﻛﺎﻣﻼ .ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ
رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰء
ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻣﻦ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ
ﺃﺳﻬﻢ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩ�ﻦ
ﺃﻭ ﺻﻜﻮﻙ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﻟﻢ �ﻨﺘﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘرﺭﺓ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ.
 -٢ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ  -٢ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌــﺎﻣــﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻳــﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﺗﺨﺼــــﺺ ﺍﻷﺳــــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺼــــﺪﺭﺓ ﻋﻨﺪ
ﻗرﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ً
ﺟﺰءﺍ ﻣﻨ ﻬﺎ ﻟﻠ ﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
� �ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟ ﻤﺎﻝ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻛتﺘﺎﺏ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ تﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺺ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ﻭ�ﺒﻠﻎ
ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻋﻦ  %٠٫٥ﻣﻦ رﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ.
ﻫﺆﻻء ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺟ��ﺪﺓ
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳـــﺔ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
�ﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻋﻨﺪ ﺇﺻــــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸــــﺮﻛﺔ ﻟﻸﺳــــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺼــــﺼــــﺔ
)ﺗﺪﺍﻭﻝ( ﺃﻭ �ﺈﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺒ��ﺪ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ ﻗرﺍﺭ ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻭﺷرﻭﻁ ﺍﻻﻛتﺘﺎﺏ ﻭﻣﺪﺗﻪ ﻭﺗﺎ��ﺦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ
 -١ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺴــﻬﻢ  -ﻭﻗﺖ ﺻــﺪﻭﺭ ﻗرﺍﺭ
ﻭﺍ�ﺘﻬﺎﺋﻪ.
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
 -٣ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻒ
� �ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟ ﻤﺎﻝ  -ﺍﻷﻭﻟﻮ ﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻛت ﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺑﺎﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼــﺪﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼــﺺ
ﺍﻻﻛتﺘﺎﺏ ﺑ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺺ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ﻭ�ﺒﻠﻎ ﻫﺆﻻء ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸــــﺮ ﻓﻲ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ
ﺟ��ــﺪﺓ �ﻮ ﻣﻴــﺔ ﻭ ﻣﻮ ﻗﻊ ﺍﻟﺴــــﻮﻕ ﺍ ﻟﻤــﺎ ﻟﻴــﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗرﺍﻫﺎ
ﺍﻟﺴــــﻌﻮﺩﻳﺔ )ﺗﺪﺍﻭﻝ( ﺃﻭ �ﺈﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﻮﺳــــﺎﻃﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﺒ� �ﺪ ﺍﻟﻤﺴــــ ﺠﻞ ﻋﻦ ﻗرﺍﺭ � �ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟ ﻤﺎﻝ
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ﻭﺷــــرﻭﻁ ﺍﻻﻛتﺘــﺎﺏ ﻭﻣــﺪﺗــﻪ ﻭﺗــﺎ��ﺦ ﺑــﺪﺍﻳﺘــﻪ
ﻭﺍ�ﺘﻬﺎﺋﻪ.

 -٤ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ �ﻴﻊ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻨﺎ�ﻝ ﻋﻨﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ
ﻗرﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
 -٢ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌــﺎﻣــﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻳــﺔ ﻭﻗﻒ
��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ �ﻮﻡ ﻟﻼﻛتﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺴــــــﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻻﻛتﺘﺎﺏ ﺑ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼــــﺺ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ،
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــــﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗرﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳــــﺒﺔ ﻟﻤﺼــــﻠﺤﺔ
 -٥ﻣﻊ ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (٤ﺃﻋﻼﻩ،
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻮزﻉ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ َﺣ َﻤ َﻠﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻻﻛتﺘﺎﺏ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ  -٣ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻢ �ﻴﻊ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎ�ﻝ
ﻋﻨﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻗرﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎ�ﺠﺔ ﻣﻦ ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ
ﺁﺧﺮ �ﻮﻡ ﻟﻼﻛتﺘــﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــــﻬﻢ ﺍﻟﺠــﺪﻳــﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠ ﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ،
ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭ�ﻮزﻉ
ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  -٤ﻣﻊ ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (٤ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻮزﻉ
ﻧﺼ�ﺒﻬﻢ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ َﺣ َﻤ َﻠﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻻﻛتﺘﺎﺏ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎ�ﺠﺔ ﻣﻦ ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ
ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻭﻟﻮ ﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺟ ﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮ ﻳﺔ
ﻣﻦ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻮﻩ
ﺍﻟﻨﺎ�ﺠﺔ ﻣﻦ ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺑ ﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻳﻄرﺡ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣﺎ ﻳﺤﺼــــﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳــــﻬﻢ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘرﺭ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭ�ﻮزﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺳـــﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﻨﺺ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﻧﺼــ�ﺒﻬﻢ ،ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ
ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎ�ﺠﺔ
ﻣﻦ ��ﺎﺩﺓ رﺃﺱ ﺍﻟ ﻤﺎﻝ ،ﺑﺸــــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘ ﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ
ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ،
ﻭﻳﻄرﺡ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺳـــﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻣﺎ
ﻟﻢ ﺗﻘرﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﻨﺺ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
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٣

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ
ﻋﺸــﺮ ) (١١ﻋﻀـ ً
ـﻮﺍ �ﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ً
ﻋﻀﻮﺍ �ﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ )(١١
ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗ��ﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ) (٣ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗ��ﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ) (٣ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﺍ�ﺘ ﺨﺎﺑﻬﻢ .ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺃﻋﻀــــﺎ ﺋﻪ
ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻀـ ً
ً
ﺭﺋﻴﺴـ ً
ـــﻮﺍ
ـــﺎ
ﻣﻨ ً
ﺘﺪﺑﺎ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ �ﻴﻦ ﻣﻨﺼــــﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻱ ﻣﻨﺼــﺐ �ﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ .ﻭﻳﺤﻞ ﻧﺎﺋﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺤــﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ.

٤

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ :ﺍ�ﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ :ﺍ�ﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

�ﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎ�ﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﺎ�ﺘﻬﺎء
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻟﻬﺎ
�ﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎ�ﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
ﺑﺎ�ﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻟﻬﺎ
ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻭﺇﻥ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ
ﻣﺆﻗﺘﺎ  -١ﺍ�ﺘﻬﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ً
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻦ  -٢ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ.
ً
تﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ  -٣ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ.
ﺑﺬﻟﻚ ﻭزﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ  -٤ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ  -٥ﺍ�ﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ  -٦ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﻐ�ﺒﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣتﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺳﻠﻔﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ّ
ﻗﻞ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸرﻭﻉ ً
ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻟﺼﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺧﻼﻝ
�ﻮﻣﺎ ،ﻻ�ﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻋ�ﻝ
ً
ﺳﺘﻴﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ
ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻌزﻭﻝ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌ�ﻝ ﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﻭﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﻭﺇﻥ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ
ً
ً
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﻳﻌﻴﻦ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻦ تﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻭزﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳتﺜﻤﺎﺭ ،ﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
3

٥

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌيﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ
ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺳﻠﻔﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ّ
ﻗﻞ ﻋﺪﺩ
ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ً
�ﻮﻣﺎ ،ﻻ�ﺘﺨﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﻣﻊ ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘرﺭﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘرﺭﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺃ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ
ﺃ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺼ��ﻒ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺼ��ﻒ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ
ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎ�ﻬﺎ ﻭﻋﻘﺎرﺍ�ﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎ�ﻬﺎ
ﻭﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ،
ﻭﻋﻘﺎرﺍ�ﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻭﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺸرﺍء ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﺮﻫﻦ
ﺍﻟﺸرﺍء
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻟﻪ ﺣﻖ
ﻭﻓﻚ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻟ�ﻴﻊ ﻭﺍﻹﻓرﺍﻍ ﻭﻗﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ
ﺍﻟﺮﻫﻦ
ﻭﻓﻚ
ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﺮﻫﻦ
ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺜﻤﻦ ﻭﻟﻪ ﺃ ً
ﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟ�ﻴﻊ ﻭﺍﻹﻓرﺍﻍ ﻭﻗﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ً
ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺜﻤﻦ ﻭﻟﻪ
ﺃﻏرﺍﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ
ﺃﻏرﺍﺽ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩ.
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ
ﺏ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘرﻭﺽ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩ.
ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮﺩﻫﺎ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍ�ﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺏ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻘرﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ،
ﻭﺍﻻﺳتﺜﻤﺎ��ﺔ ﻭﺍﻷﻭرﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻘﻮﺩﻫﺎ
ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮﺩﻫﺎ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍ�ﻬﺎ.
ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍ�ﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳتﺜﻤﺎ��ﺔ
ﻭﺍﻷﻭرﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻘﻮﺩﻫﺎ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍ�ﻬﺎ.

ﺝ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪ�ﻮﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪ�ﻦ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ.
ﺩ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎ�ﻝ
ﻭﺇﺑرﺍء ﺫﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘزﺍﻣﺎ�ﻬﻢ.
ً
ﻋﻀﻮﺍ
ﻩ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ
ً
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
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ﺝ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪ�ﻮﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪ�ﻦ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ

ﺩ( ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳتﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﻭرﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺘﻰ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ – ﻋﻠﻰ ﺳ�ﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ – ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻻﺳتﺜﻤﺎ��ﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﻗﻔﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻩ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎ�ﻝ
ﻭﺇﺑرﺍء ﺫﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘزﺍﻣﺎ�ﻬﻢ.
ً
ﻋﻀﻮﺍ ﻭﺍﺣﺪ ًﺍ
ﻭ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ
ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

٦

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ

ً
ﺭﺋﻴﺴﺎ
ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ
ً
ً
ﻋﻀﻮﺍ
ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ
ً
ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ �ﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻱ ﻣﻨﺼﺐ �ﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﻳﺤﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺤﻞ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ.

ً
ً
ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ
ﺭﺋﻴﺴﺎ
ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ
ً
ً
ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻋﻀﻮﺍ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻊ �ﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻱ
ﻣﻨﺼﺐ �ﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻳﺤﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺤﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ.

ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓرﺍﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﻭﺇﺑرﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘرﻭﺽ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘزﺍﻣﺎﺕ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺻﻜﻮﻙ �ﻴﻊ ﻭﺷرﺍء ﺍﻷرﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺇﺑرﺍﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
ﻭﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ �ﺈﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻌﻬﺎ،
ﻭﺇﺷرﺍﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗ��ﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ
 ١٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ��ﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺃﻭ
ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺣﻖ ﺇﻟﻐﺎء
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ.
ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺘﺼ��ﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻳﺤﺪﺩ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘرﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ
ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ً
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ
ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﺤ��ﺮ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﻗرﺍرﺍﺕ
5

ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺻــــﻼﺣﻴﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺭ ﺋﺎﺳـــــﺔ ﺍﺟﺘ ﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﺟﺘ ﻤﺎ ﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌ ﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻤﺜﻴﻞ
ﺍﻟﺸــــﺮﻛــﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻟــﺪﻯ ﺍﻟــﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓرﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀـــﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠــﺎ��ــﺔ ﻭﺍﻟﺼــــﻨــﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠــﺎ��ــﺔ
ﻭﺍﻷﺷــــﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳــــﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻷﻭرﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺇﺑرﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ
ﻭﺍ� ﻔﺎﻗ ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘرﻭﺽ ﻭﺍﻻﺗ ﻔﺎﻗ ﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘزﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﺻـــﻜﻮﻙ �ﻴﻊ
ﻭﺷــــرﺍء ﺍﻷرﺍﺿــــﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺇﺻــــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﺑرﺍﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸــــﺮﻛﺔ ﻭﺗﺄﺳــــﻴﺲ ﺷــــﺮﻛﺎﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻷﺳــــﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺼــــﺺ
�ﺈﺳــــﻢ ﺍﻟﺸــــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷــــﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻭﺇﺷــــرﺍﻙ ﺍﻟﺸــــﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﺄ ﺳﻴﺲ ﺍﻟ ﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤ ﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗ��ﺪ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ
ﺣ ﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄ ﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ ﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ  ١٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ��ﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺗﺸــﻐﻴﻠﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻭﺍﻹﻳﺪﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟــﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮ�ــﻞ ،ﻭﻃﻠــﺐ ﺍﺳــــﺘﺨرﺍﺝ
ﻛﺸـــﻮﻑ ﺍﻟﺤﺴـــﺎﺏ ﻭﺍﺳـــﺘﻼﻣﻬﺎ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭ�ﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻏﻼﻗﻬﺎ،
ﻭﺍﺳـــﺘﺨرﺍﺝ ﺩﻓﺎ�ﺮ ﺍﻟﺸـــﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﺳـــﺘﻼﻣﻬﺎ ﻭﺇﺻـــﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺸـــﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـــﺮﻓﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻭﺗﺠيﻴﺮ ﺍﻟﺸـــﻴﻜﺎﺕ
ﻭﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸــﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼــﺪﻗﺔ ﻭﺍﺳــﺘﻼﻣﻬﺎ ،ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴـــﻬﻴﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻘرﻭﺽ ﻛﻌﻘﻮﺩﻫــﺎ ﻭﻧﻤــﺎﺫ ﺟﻬــﺎ ﻭﺗﻌﻬــﺪﺍ�ﻬــﺎ
ﻭﺟﺪﺍﻭﻝ ﺳــــﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﺳــــﺘﻼﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼــــﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴــــﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘرﻭﺽ ،ﻭﻃﻠﺐ
ﺇﺻـــــﺪﺍﺭ ﺧ ﻄﺎ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀــــ ﻤﺎ ﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼــــﺮﻓ ﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻀـــﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻭﻃﻠﺒﻬﺎ،
ﻭﺍ ﻟ ﺘﻮ ﻗ ﻴﻊ ﻋ ﻠﻰ ﺍﻷﻭرﺍﻕ ﺍ ﻟ ﺘﺠــﺎ��ــﺔ ﻭ ﺗ ﻈ ﻬ ﻴﺮﻫــﺎ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻭﺇ�ﺒﺎ�ﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
ﺧﺎﺹ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ .ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻣﻜﺎﻓﺄ�ﻪ ﺑﻘرﺍﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻻ ﺗ��ﺪ ﻣﺪﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻭﺗﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍ�ﺘﺨﺎﺑﻬﻢ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ً
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍ�ﺘﺨﺎﺑﻬﻢ.
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ

ﻭﺗﺤﺼــــﻴﻠ ﻬﺎ ﻭﺩﻓﻌ ﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘ ﻨﺎ�ﻝ ﻋﻨ ﻬﺎ ،ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ
ﻭﻓﻜ ﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍ� ﻔﺎﻗ ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤرﺍﺑ ﺤﺎﺕ ﺍﻹﺳــــﻼﻣ ﻴﺔ
ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳــــتﺜﻤــﺎﺭ ﺑــﺄﻧﻮﺍﻋﻬــﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍ�ﻔــﺎﻗﻴــﺎﺕ
ﻭﺃﻋ ﻤﺎﻝ ﻭﻣﻨﺘ ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨ�� ﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎ ﻓﺔ
ﺍﻷﻭرﺍﻕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺼــــﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍ�ﻔــﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘرﻭﻧﻴــﺔ ﻭﺫﻟــﻚ ﻟﻜــﺎﻓــﺔ
ﺣﺴـــــﺎ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸــــﺮ ﻛﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋ ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠ ﻔﺔ ﺍﻟ ﺠﺎ� �ﺔ
ﻭﺍﻻﺳتﺜﻤﺎ��ﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺗﻮﻛ ﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻌ ﻤﻞ ﺃﻭ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
ﺍﻋ ﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴ ﻨﺔ ﻭﺣﻖ ﺇﻟ ﻐﺎء ﺍﻟﺘﻮﻛ ﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘ ﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ
ﺍﻟﺼـــﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗرﺍﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺃﻭ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ.

ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻀــــﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘــﺪﺏ ﺑــﺎﻹﺿـــــﺎﻓــﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟــﻚ
ﺑــﺎﻟﺼــــﻼﺣﻴــﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤــﺪﺩﻫــﺎ ﻟــﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺼــﺪﺭﻫﺎ
ﻟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼــــ��ﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ .ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ
ﺍﻟﻤﻨ ﺘﺪﺏ ﺑﺎﻹﺿــــﺎ ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤ ﻜﺎ ﻓﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘرﺭﺓ ﻟ ﻜﻞ
ﻋﻀــــﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻃﺒ ً
ﻘﺎ ﻟﻠ ﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟ ﺤﺎﺩ ﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺸــــرﻭﻥ( ﻣﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﻭﻭﻓﻘـ ًـﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤــﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﻦ �ﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﺤ��ﺮ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﻗرﺍرﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻭﺇ�ﺒﺎ�ﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﻌﺪ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ .ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻣﻜﺎﻓﺄ�ﻪ ﺑﻘرﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻻ
ﺗ��ﺪ ﻣﺪﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍ�ﺘﺨﺎﺑﻬﻢ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ
ً
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍ�ﺘﺨﺎﺑﻬﻢ.
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﻧﺼﺎﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﻩ
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻧﻔﺴﻪ.
• ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
• ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸرﻭﻥ :ﻧﺼﺎﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﻩ
ﺃ( ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻧﻔﺴﻪ.
• ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
• ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
• ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.

ﺏ( ﺗﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠ�ﻴﺔ ﺁرﺍء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ ﺃﻭ
• ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻴﺮﺟﺢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻛﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻮﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.
ﺝ( ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ
ﺑﻄ��ﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠ�ﻴﺔ ﺁرﺍء ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﻦ
ﻳﻄﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻴﺮﺟﺢ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﺳﺎ��ﺔ
ﻛﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻮﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗرﺍرﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ
ﺗﺎﻝ ﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ٍ
ﺑﻄ��ﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻬﺎ.
ﻳﻄﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺩ( ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘرﺍرﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﺗﺎﻝ ﻟﻪ .ﻭﺗُ ﻌﺪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ٍ
ﺳﺎ��ﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

٨

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ :ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
�ﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ً
�ﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﻃﻠﺐ ﻣرﺍﺟﻊ
ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ :ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
�ﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ
ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣرﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ً
�ﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﻃﻠﺐ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
ﺛﻼﺛﻴﻦ
• ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻘرﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ:

ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻘرﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ:

ﺃ(

ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٨٧ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ.

ﺏ( ﺇﺫﺍ ﻧﻘﺺ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ
ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ،ﻣﻊ ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٦٩ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.

ﺇﺫﺍ ﻧﻘﺺ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ
ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ،ﻣﻊ ﻣرﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٦٩ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.

ﺝ( ﺇﺫﺍ ﺗ�ﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ،ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺇﺫﺍ ﺗ�ﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ،ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ �ﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
ً
�ﻮﻣﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﺗﺎ��ﺦ ﻃﻠﺐ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ %٥
ﻣﻦ رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ  %٢ﻣﻦ رﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ً
�ﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ
ً
ﺟﺪﻭﻻ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺃﻥ تﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﻥ �ﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ.

٩

ﺩ( ﺇﺫﺍ ﻟﻢ �ﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
ً
�ﻮﻣﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﺗﺎ��ﺦ ﻃﻠﺐ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ
ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ  %٥ﻣﻦ رﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
• ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ  %٢ﻣﻦ رﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ً
�ﻮﻣﺎ ﻣﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﺗﺎ��ﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ تﺘﻀﻤﻦ
ً
ﺟﺪﻭﻻ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﺩ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﻥ �ﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ.
• �ﻨﺸﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ �ﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮزﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻣﺒﻮﺍﺣﺪ
ً
�ﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ
ﻭﻋﺸ��ﻦ
ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ
ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺠﻠﺔ.
ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮزﺍﺭﺓ ﻭزﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳتﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺳﻞ
ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ.

�ﻨﺸﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ �ﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮزﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺴﺠﻠﺔ .ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮزﺍﺭﺓ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ :ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ :ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 -١ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ
ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ً
ﻭﺗﻘ��رﺍ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﺍﻟﻄ��ﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ،
ّ
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ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٨٧ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.

 -١ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ً
ﻭﺗﻘ��رﺍ ﻋﻦ ﻧﺸـــــﺎﻃ ﻬﺎ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎ ﺍﻟ ﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ
ﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ
ﺍﻟ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘ ﻀﻴﺔ ،ﻭﻳ ّ
ﺍﻟﻄ��ﻘــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﺘﻮ��ﻊ ﺍﻷﺭﺑــﺎﺡ .ﻭﻳﻀــــﻊ

ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻮ��ﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻣرﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
ً
�ﻮﻣﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
 -٢ﻳﺠﺐ ﺃﻥ �ﻮﻗﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻣﺪ�ﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
) (١ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺗﻮﺩﻉ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.

١٠

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮ ﺛﺎﺋﻖ ﺗ ﺤﺖ ﺗﺼــــﺮﻑ ﻣرﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺤﺴـــــﺎﺑــﺎﺕ ﻗﺒــﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋــﺪ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩ ﻻﻧﻌﻘــﺎﺩ
ً
�ﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﻤﺴـــﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻷﻗﻞ.
 -٢ﻳﺠﺐ ﺃﻥ �ﻮﻗﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸــــﺮﻛﺔ
ﻭﺭﺋﻴﺴـــﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻣﺪ�ﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﻤ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (١ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ،
ﻭﺗﻮﺩﻉ ﻧﺴــﺦ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﺤﺖ ﺗﺼــﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺸــــﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻮﺍﺣﺪ
ً
�ﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .
ﻭﻋﺸ��ﻦ
 -٣ﻋـــﻠـــﻰ ﺭﺋـــﻴـــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳـــزﻭﺩ
ﺍﻟﻤ ﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﻘ��ﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺗﻘ��ﺮ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴــــﺎﺑﺎﺕ ،ﻣﺎ
ﻟﻢ �ﻨﺸــﺮ ﻓﻲ ﺻــﺤﻴﻔﺔ �ﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮزﻉ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀـ ًـﺎ ﺃﻥ �ﺮﺳــﻞ ﺻــﻮﺭﺓ
ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛــﺎﺋﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮزﺍﺭﺓ ﻭزﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻻﺳــتﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ �ﺮﺳــﻞ ﺻــﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺴــــﻮﻕ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ،ﻭﺫﻟ ـﻚ ﻗﺒــﻞ ﺗــﺎ��ﺦ ﺍﻧﻌﻘــﺎﺩ
ﺍﻟﺠﻤﻌ ﻴﺔ ﺍﻟ ﻌﺎ ﻣﺔ ﺑﺨﻤﺴـــــﺔ ﻋﺸــــﺮ �ﻮ ً
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻠﻮﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

 -٣ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳزﻭﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
ﻭﺗﻘ��ﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺗﻘ��ﺮ ﻣرﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ،ﻣﺎ ﻟﻢ �ﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ
�ﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮزﻉ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ �ﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮزﺍﺭﺓ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ �ﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ��ﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ً
�ﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﺍﻷﻗﻞ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘرﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ،
ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘرﺍﺭ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

 ١١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺗﺸــــ ﻜﻞ ﺑﻘرﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌ ﻴﺔ ﺍﻟ ﻌﺎ ﻣﺔ ﺍﻟ ﻌﺎﺩ ﻳﺔ ﻟﺠ ﻨﺔ
ﻣرﺍﺟﻌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀــــﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀــــﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ ،ﺳــــﻮﺍء ﻣﻦ
ﺍﻟﻤ ﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻋﻦ ﺛﻼ ﺛﺔ ﻭﻻ ﻳ� �ﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴـــــﺔ .ﻭﻻﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺿــــﻤﻦ ﺃﻋﻀـــــﺎء ﺍﻟﻠﺠ ﻨﺔ.
ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘرﺍﺭ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺿـــﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌــﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺠ ﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟ ﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟ ﻤﺎﻟ ﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺸــــﺮ ﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻘﺎ��ﺮ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻮ ﻇﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳ ﻘﺪﻣ ﻬﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴــــﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﻣﺮﺋﻴﺎ�ﻬﺎ ﻣرﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴـــــﺎ ﺑﺎﺕ ،ﻭﺇ ﺑﺪﺍء ﻣﺮﺋ ﻴﺎ� ﻬﺎ ﺣ ﻴﺎﻟ ﻬﺎ ﺇﻥ
ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ،ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘ��ﺮ ﻭﺟﺪﺕ ،ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘ��ﺮ ﻋﻦ رﺃ�ﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﻦ رﺃ� ﻬﺎ ﻓﻲ ﺷـــــﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻛ ﻔﺎ ﻳﺔ ﻧ ﻈﺎﻡ ﺷــــﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤرﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤرﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻭﻋﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﻭﻋﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﺧﻞ
ﺑــﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺗــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ ﻧﻄــﺎﻕ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼــﺎﺻــﻬﺎ .ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ
ﺍﺧﺘﺼــﺎﺻــﻬﺎ .ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ �ﻮﺩﻉ �ﻮﺩﻉ ﻧﺴــــ ً
ﺨﺎ ﻛﺎﻓ ﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﻧﺴــــﺨـ ًـﺎ ﻛــﺎﻓﻴــﺔ ﻣﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸــــﺮﻛــﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒــﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋــﺪ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩ ﻻﻧﻌﻘــﺎﺩ
ً
�ﻮﻣﺎ
ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺸــﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻭﻋﺸــ��ﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺸــــﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﺘزﻭﻳﺪ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ ﻗﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟ ﻤﺪﺓ ﺍﻟﻨ ﻈﺎﻣ ﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﻣﻦ ﺭ ﻏﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــــﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴــــ ﺨﺔ ﻣ ﻨﻪ  .ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺸــــﺮﻛــﺎﺕ ﻟ ﺘزﻭﻳــﺪ ﻛــﻞ ﻣﻦ ﺭﻏــﺐ ﻣﻦ
ﻭﻳﺘﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﺃ�ﻨﺎء ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
9

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺘﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﺃ�ﻨﺎء ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
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