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مقدمة:
يقصد بالئحة حوكمة الشركة ،هي مجموعة القواعد التي يتم من
خاللها تنظيم آليات إدارة الشركة وتوجيهها ورقابتها .ويحدد
إطار حوكمة الشركة توزيع الحقوق والواجبات داخل الشركة
وأمام ذوي العالقة مثل مجلس اإلدارة ،والمساهمين ،واإلدارة
التنفيذية ،وأصحاب المصالح ،كما تحدد الالئحة قواعد وإجراءات
اتخاذ القرارات في مختلف شؤون وأعمال الشركة ،واإلطار الذي
يتم من خالله وضع االستراتيجيات وتحديد أهدافها وسائل وطرق
تحقيقها وكذلك مراقبة األداء .
وقد تم إعداد هذه الالئحة بناً
ء على نظام الشركات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/1/28هـ والئحة حوكمة
الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار
رقم ( )2017 -16-8وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م
بناً
ء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م3/
وتاريخ 1437/1/28هـ ،المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية
رقم  2019 -57 -3وتاريخ 1440/9/15هـ الموافق 2019/5/20م
م 20/5/2019والنظام األساس للشركة المعتمد من قبل الجمعية
العامة للشركة بتاريخ 1442/4/16هـ الموافق 2020/2/1م( .لم
يتم االطالع على النسخة األخيرة المشار إليها إلصدار النسخة
النهائية من هذه الالئحة)

تهدف هذه الالئحة إلى التفعيل األمثل لمكونات الشركة لتهيئة
بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة وااللتزام ومبنية على
الوضوح والشفافية ،سواء في تحديد خطط الشركة التجارية
وأهدافها االستراتيجية ،أو في بيان حقوق المساهمين
ً الجهات
والعاملين ،أو في إدارة عالقتها بأصحاب المصالح وأيضا
الرقابية وعلى النشاط الذي تعمل فيه .وتتفاعل هذه البيئة
مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل الشركة في إطارها
وتتكامل معها لحماية الشركة من أي إخالل أو تعد ،ولوضع
القواعد القانونية التي ترسخ مبادئ العدالة والنزاهة
والشفافية في تعامالت الشركة.
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الباب األول :أحكام تمهيدية

المادة األولى :التعريفات
تدل الكلمات والعبارات التالية في هذه الالئحة واللوائح
المنبثقة عنها في الشركة على المعاني الموضحة أمامها ما لم
يقتض السياق خالف ذلك ،وعلى أن تكون التعريفات التي نصت
عليها الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية
هي المرجع األساسي لكافة التعريفات ذات العالقة:
الشركة :شركة اميانتيت العربية السعودية وشركاتها التابعة
والزميلة والمتفرعة والشقيقة التي تدار جميعها من قبل شركة
أميانتيت العربية السعودية.
الالئحة :الئحة حوكمة شركة أميانتيت العربية السعودية.
الجهة المختصة/الهيئة :هيئة السوق المالية.
الوزارة :وزارة التجارة واالستثمار.
مجلس اإلدارة /المجلس :مجلس إدارة الشركة.
الرئيس :رئيس مجلس اإلدارة.
األعضاء:
المجلس.

أعضاء مجلس إدارة الشركة /اللجان المنبثقة عن

اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين :األشخاص المنوط بهم
إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح القرارات اإلستراتيجية
وتنفيذها كالرئيس التنفيذي والمدير المالي.
المادة الثانية :الغرض
تبين هذه الالئحة القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركة
لضمان االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية
حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
المادة الثالثة :أهداف الالئحة
تهدف هذه الالئحة إلى وضع إطار تنظيمي داخلي وفعال لحكومة
الشركة ،وتهدف بصفة خاصة إلى التأكيد على ما يلي:
 .1تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.
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 .2تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في الشركة وتعامالتها
وبيئة األعمال وتعزيز اإلفصاح فيها.
 .3وضع سياسة مكتوبة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح.
 .4تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة.
 .5وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة
حقوقهم.
 .6زيادة كفاءة اإلشراف على الشركة وتوفير األدوات الالزمة
لذلك.
 .7توعية منسوبي الشركة بمفهوم السلوك المهني وحثها على
تبنيه وتطويره بما يالئم طبيعتها.
 .8الوفاء بالمتطلبات النظامية الصادرة من الجهات
المختصة.
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الباب الثاني :حقوق المساهمين

الفصل األول :الحقوق العامة
المادة الرابعة :المعاملة العادلة للمساهمين
 .1يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما
يضمن العدالة والمساواة بينهم.
 .2يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم
التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة األسهم ،وبعدم
عرقلة أي حق نظامي لهم.
 .3تبين الشركة في لوائحها وسياساتها وإجراءاتها الداخلية
الضوابط الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.
المادة الخامسة :الحقوق المرتبطة باألسهم
تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم ،وبخاصة ما يلي:
 -1الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها
ً أو بإصدار أسهم
نقدا
 -2الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية.
 -3حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة ،واالشتراك في
مداوالتها ،والتصويت على قراراتها.
 -4التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق
المالية ولوائحهما التنفيذية.
 -5طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ،ويشمل ذلك
الشركة
بنشاط
الخاصة
والمعلومات
البيانات
واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر بمصالح
الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية
ولوائحهما التنفيذية.
 -6مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة.
 -7مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية في
مواجهتهم ،والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين
العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام
الشركات ونظام الشركة األساس.
 -8أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص
نقدية ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل
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بحق األولوية – إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساس –
ً للمادة األربعين بعد المئة من نظام الشركات.
وفقا
 -9تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
طلب االطالع على نسخة من النظام األساس للشركة ما لم
-10
تنشر تقم بنشره في موقعها اإللكتروني.
ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم .
-11
المادة السادسة :حصول المساهم على المعلومات
الكاملة

والواضحة

 -1تلتزم الشركة بتوفير المعلومات
والصحيحة بما ال يضر بمصالحها.
 -2توفير وسيلة لتزويد المساهم بالمعلومات المالئمة والتي
تفي بالبيانات المطلوبة وال تتعارض مع مصالح الشركة.
 -3تتبع الشركة وسائل ذات فعالية مناسبة في التواصل مع
المساهمين.
المادة السابعة :التواصل مع المساهمين
 -1يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين
ً على الفهم المشترك لألهداف االستراتيجية
يكون مبنيا
للشركة ومصالحها.
 -2يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على إطالع بقية
أعضاء مجلس اإلدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.
 -3ال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة
ً في
أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا
مجلس إدارتها أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة
ً الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع التي
العادية ووفقا
ً
يجيزها مجلس اإلدارة ووفقا لألنظمة ذات الصلة .
المادة الثامنة :انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
 -1تعلن الشركة في الموقع اإللكتروني للسوق معلومات عن
المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة
ً
النعقاد الجمعية العامة ،على أن تتضمن هذه المعلومات وصفا
لخبرات المرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضويتهم
السابقة والحالية ،وعلى الشركة توفير نسخة من هذه
المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها اإللكتروني.
 -2يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة
بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.
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 -3يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية
مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق الفقرة
األولى من هذه المادة.
المادة التاسعة :الحصول على األرباح
 -1يبين النظام األساس للشركة النسبة التي توزع على
المساهمين من األرباح الصافية بعد تجنيب االحتياطي النظامي
واالحتياطيات األخرى.
 -2يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح
ً لنظام
األسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة ،وفقا
الشركة األساس.
لقرار الجمعية
ً
 -3يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا
العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين ،أو قرار
مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية ،ويبين القرار
تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع .على أن ينفذ القرار
ً لما هو منصوص عليه في الضوابط واإلجراءات التنظيمية
وفقا
ً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة
الصادرة تنفيذا
المدرجة.
 -4تكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت
المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

الفصل الثاني :الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة
المادة العاشرة :تمهيد
تختص الجمعية العامة للمساهمين بجميع األمور المتعلقة
ً لإلجراءات النظامية جميع
بالشركة ،وتمثل الجمعية العامة وفقا
المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة ،وتؤدي
ً ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام
دورها وفقا
الشركة األساس.

المادة الحادية عشر :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي:
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 -1تعديل النظام األساس للشركة باستثناء التعديالت التي تعد
بموجب أحكام نظام الشركات باطلة.
 -2زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات
ولوائحه التنفيذية.
 -3تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو
في حال منيت بخسائر مالية ،وفق األوضاع المقررة في نظام
الشركات ولوائحه التنفيذية.
 -4تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها األساس
ويخصص لغرض معين ،وتقرير التصرف فيه.
 -5تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها
األساس.
 -6الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
 -7إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية
إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية ،وذلك
للضوابط
ً
بناء على نص في نظام الشركة األساس ووفقا
ً لنظام الشركات
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا
الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
 -8إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم
وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل
تلك األدوات أو الصكوك.
 -9تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها
للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها أو أي من
ذلك
 -10وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة
رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير
المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة،
إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساس.
 -11يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة
في اختصاصات الجمعية العامة العادية ،على أن تصدر تلك
ً لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية
القرارات وفقا
المحددة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.
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المادة الثانية عشر :اختصاصات الجمعية العامة العادية
ما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية ،تختص
الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة ،وعلى األخص ما
يلي:
 -1تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.
 -2الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو
غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة،
وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
 -3الترخيص في اشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه
منافسة الشركة ،أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط
الذي تزاوله ،وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه
التنفيذية.
 -4مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات
ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة والنظام
األساس للشركة ،وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام
أو إساءتهم تدبير أمور الشركة ،وتحديد المسؤولية المترتبة
ً ألحكام
ً في هذا الشأن وفقا
على ذلك ،واتخاذ ما تراه مناسبا
نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
ً لنظام الشركات ولوائحه
 -5تشكيل لجنة المراجعة وفقا
التنفيذية ،وإصدار الئحة عملها.
 -6إصدار الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
 -7الموافقة على القوائم المالية للشركة.
 -8الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة.
 -9البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح
الصافية.
 -10تعيين مراجع أو مراجعي حسابات الشركة ،وتحديد مكافآتهم،
وإعادة تعيينهم ،وتغييرهم ،والموافقة على تقاريرهم.
 -11النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات
الشركة في أدائهم لمهامهم ،وفي أية صعوبات يخطرها بها
مراجعو حسابات الشركة تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة
الشركة لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت وغيرها من
الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم ،واتخاذ
ً في هذا الشأن.
ما تراه مناسبا
 -12وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي ،متى ما بلغ ()%30
من رأس مال الشركة المدفوع ،وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه
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النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق
ً صافية .
الشركة فيها أرباحا
 -13استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة – في حال عدم تخصيصه
لغرض معين ،على أن يكون استخدام هذا االحتياطي بناء على
اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع على
الشركة أو مساهميها.
 -14تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية أخرى للشركة ،بخالف
االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي ،والتصرف فيها .
 -15اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات
ً من هذه
اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما
ً لما ورد في المادة (التاسعة والعشرين بعد
المؤسسات ،وفقا
المائة من نظام الشركات).
 -16الموافقة على بيع أكثر من ( )%50من أصول الشركة سواء
ً من تاريخ
في صفقة واحدة أو عدة صفقات خالل اثني عشر شهرا
أول صفقة بيع ،وفي حالة تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ،فيجب الحصول على
موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
المادة الثالثة عشر :انعقاد جمعية المساهمين
ً لألوضاع
 -1تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقا
والظروف المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية
والنظام األساس للشركة.
 -2تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة
خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة.
 -3تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من
ً لألوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات
مجلس اإلدارة ،وفقا
ولوائحه التنفيذية والنظام األساس للشركة .وعلى مجلس
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا
طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من
المساهمين تمثل ملكيتهم نسبة ( )%5على األقل من رأس مال
الشركة .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد
ً من تاريخ طلب
إذا لم يدعها مجلس اإلدارة خالل ثالثين يوما
مراجع الحسابات.
 -4يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول
ً) وتنشر الدعوة في
أعمالها قبل الموعد بـ(واحد وعشرين يوما
الموقع اإللكتروني للسوق المالية وموقع الشركة اإللكتروني
وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز
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الشركة الرئيس .وباإلضافة إلى ذلك يجوز للشركة توجيه
الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق
وسائل التقنية الحديثة.
 -5يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة
والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة ،كما تجب إحاطتهم
ً بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.
علما
ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك
المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل
ً للضوابط واإلجراءات التنظيمية
التقنية الحديثة ،وذلك وفقا
ً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة
الصادرة تنفيذا
المدرجة.
 -6على مجلس اإلدارة العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من
المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ،ومن ذلك اختيار
المكان والوقت المالئمين.
 -7على الشركة التحقق من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين
في الحضور أو الراغبين في توكيل غيرهم وإفادتهم بذلك في
مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.
 -8يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل فترة
ما بين نشر اإلعالن المشار إليه في الفقرة ( )4من هذه المادة
وموعد انعقاد الجمعية العامة على أن تعلن الشركة عن ذلك
ً لألوضاع المقررة في الفقرة ( )4من هذه المادة.
وفقا
المادة الرابعة عشر :جدول أعمال الجمعية العامة
 -1على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية
العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون
في إدراجها .ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة ( )%5على
األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال
الجمعية العامة عند إعداده.
 -2على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة
على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل ،وعدم الجمع
ً تحت بند واحد ،وعدم وضع
بين الموضوعات المختلفة جوهريا
األعمال والعقود التي يكون ألعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو
غير مباشرة فيها ضمن بند واحد ،لغرض الحصول على تصويت
المساهمين على البند ككل.
 -3يجب أن يتاح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة
والموقع اإللكتروني للسوق – عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية
العامة  -الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول
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األعمال ،وعلى األخص تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات
والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة ،وذلك لتمكينهم من
اتخاذ قرار مدروس بشأنها وعلى الشركة تحديث تلك المعلومات
في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.
 -4يجب أن يتاح للمساهمين االطالع على البيانات المثبتة بسجل
اإلفصاح الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة
التنفيذية.
 -5للجهة المختصة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال
الجمعية العامة.
المادة الخامسة عشر :إدارة جمعية المساهمين
 -1يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس
اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس اإلدارة من
بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
 -2يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين
للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة،
وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو
ً بالقواعد التي
استخدام حق التصويت ،كما يجب إحاطتهم علما
تحكم عمل تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.
 -3للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال
الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس
اإلدارة ومراجع الحسابات .وتجب اإلجابة عن هذه األسئلة
بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.
 -4يجب تمكين المساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية
العامة ،ويتعين على الشركة تزويد الهيئة بنسخة منه خالل
(عشرة أيام) من تاريخ عقد االجتماع .
 -5على الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة وسوق األسهم -
ً للضوابط التي تحددها الهيئة  -بنتائج الجمعية
وفقا
العامة فور انتهائها.
المادة السادسة عشر :حقوق التصويت
ً أصيالً للمساهم ،وعلى الشركة
ً أساسيا
 -1يعد التصويت حقا
إتاحة فرصة التصويت لجميع المساهمين دون تمييز وإحاطتهم
بجميع القواعد التي تحكم إجراءاته ،وبالمعلومات الخاصة
بحق التصويت بانتظام ،وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة
استخدام هذا الحق بما في ذلك فرض مقابل مالي لحضور
الجمعيات أو التصويت على قراراتها.
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ً آخر من غير أعضاء
 -2للمساهم أن يوكل عنه – كتابة – شخصا
مجلس اإلدارة ومن غير عاملي الشركة في حضور اجتماع الجمعية
العامة ،على أن يعامل الوكيل عند المناقشة والتصويت ذات
معاملة األصيل.
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الباب الثالث :مجلس اإلدارة

الفصل األول :تشكيل مجلس اإلدارة
المادة السابعة عشر :تشكيل مجلس اإلدارة
مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام
الشركة األساس ،يضع مجلس إدارة الشركة الئحة عمل مجلس اإلدارة
ويراعى فيها تشكيل المجلس وشروط التعيين والعضوية.
المادة الثامنة عشر :عوارض االستقالل
ً على ممارسة
 -1يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرا
مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية
وحياد ،بما يعين مجلس اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة
التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة .
ً
ً دوريا لمدى تحقق استقالل
 -2على مجلس اإلدارة أن يجري تقييما
العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن
تؤثر فيه.
 -3تنافى مع االستقالل الالزم توفره في عضو مجلس اإلدارة
المستقل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي :
ً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من
أ) أن يكون مالكا
أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له
صله قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ب) أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة
في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى
من مجموعتها.
ج) أن تكون له صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس اإلدارة في
الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها .
د) أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في
الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها .
ه) أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة
المرشح لعضوية مجلس إدارتها .
ً خالل العامين الماضيين لدى
و) أن يعمل او كان يعمل موظفا
الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها،
ً
كمراجعي الحسابات وكبار الموردين ،أو أن يكون مالكا
لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين .

23
Dec 2020

ز) أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية
اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن ( )200,000لاير أو عن ()%50
من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل
عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
ح) أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال
والعقود التي تتم لحساب الشركة .
ط) أن يشترك في عمل من شانه منافسة الشركة أو أن يتاجر في
أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة .
ي) أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة
في عضوية المجلس.
 -4ال ُ
تعد من قبيل المصلحة النافية االستقاللية عضو مجلس
اإلدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة
العادية ،األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة
لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود
ّبعها الشركة مع عموم
بنفس األوضاع والشروط التي تت
المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد،
ما لم تر لجنة الترشيحات خالف ذلك .

الفصل الثاني :مسؤوليات مجلس اإلدارة واختصاصاته
المادة التاسعة عشر :مسؤولية مجلس اإلدارة
تكون مسؤولية مجلس اإلدارة وفق ما نصت عليه األنظمة والنظام
األساس واللوائح ذات العالقة ،وهي موضحة تفصيالً بالئحة عمل مجلس
الشركة.
المادة العشرون :اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها
مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام
نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ،تختص اإلدارة التنفيذية
بتنفيذ الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية
للشركة بما يحقق أغراضها ،ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة
التنفيذية ومهامها ما يلي:
 -1تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس
اإلدارة.
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 -2اقتراح االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة
والمرحلية وسياسات وآليات االستثمار ،والتمويل ،وإدارة
المخاطر ،وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.
 -3اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها
وأهدافها المالية.
 -4اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول
والتصرف بها.
 -5اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى
مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.
 -6تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام
عليها ،وتشمل:
أ) تنفيذ سياسة تعارض المصالح.
ب) تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم ،بما في
ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
ج) تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس المخاطر وإدارتها،
وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة
وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى
الشركة ،وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب
المصالح.
 -7تنفيذ الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح
تعديلها عند الحاجة.
 -8تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة
واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية
للمساهمين وأصحاب المصالح.
 -9تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته
وتقديم توصياته حيال ما يلي:
أ) زيادة رأس مال الشركة أو خفضه.
ب) حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس أو تقرير
استمرارها .
ج) استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل
الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.
د) تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة .
ه) طريقة توزيع صافي أرباح الشركة.
 -10اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين ،مثل
المكافآت الثابتة ،والمكافآت المرتبطة باألداء ،والمكافآت
في شكل أسهم.
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 -11إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن
التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة
االستراتيجية ،وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.
 -12إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط ،فضالً عن إدارة موارد
الشركة بالشكل األمثل ،والعمل على تعظيم األرباح وتقليل
النفقات ،وذلك بما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
 -13المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها
داخل الشركة.
 -14تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ،والتحقق
من فاعلية تلك النظم وكفايتها ،والحرص على االلتزام بمستوى
المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.
 -15اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة
واالختصاصات
المهام
تحديد
ذلك
في
بما
وتطويرها،
والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
 -16اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة
تنفيذها.
 -17اقتراح الصالحيات التي تفوض إليها ،وإجراءات اتخاذ
القرار ومدة التفويض ،على أن ترفع لمجلس اإلدارة تقارير
دورية عن ممارساتها لتلك الصالحيات.

الفصل الثالث :اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة وأعضائه
المادة
ومهامه
دون
قيادة
وبحسب
أعضاء

الحادية

والعشرون:

اختصاصات

رئيس

مجلس

اإلدارة

إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة ،يتولى رئيس مجلس اإلدارة
المجلس واإلشراف على سير عمله وأداء اختصاصاته بفاعلية
ما تنص عليه الئحة عمل مجلس اإلدارة التي تتضمن مهام
مجلس اإلدارة وواجباتهم وإجراءات عمل مجلس اإلدارة.

المادة الثانية والعشرون:
ً لمجلس اإلدارة تعيين
ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا
ً لمجلس إدارة
الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيسا
الشركة خالل السنة األولى من انتهاء خدماته .
المادية الثالثة والعشرون:
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مبادئ الصدق واألمانة والوالء يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس
اإلدارة ،بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام
بمصالح الشركة والمساهمين ،وتقديمها على مصلحته الشخصية،
ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
 -1الصدق :وذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشركة عالقة
مهنية صادقة ،وأن يفصح لها عن أية معلومات مؤثرة قبل
تنفيذ أية صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها
التابعة.
 -2الوالء :وذلك بأن يتجنب عضو مجلس اإلدارة التعامالت التي
تنطوي على تعارض في المصالح ،مع التحقق من عدالة التعامل
وعدم التمييز ،ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح في
هذه الالئحة .
 -3العناية واالهتمام :وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات
الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما
التنفيذية والنظام األساس للشركة واألنظمة األخرى ذات
العالقة.

الفصل الرابع :إجراءات عمل مجلس اإلدارة
المادة الرابعة والعشرون :اجتماعات مجلس اإلدارة
مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية،
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات منتظمة لممارسة مهامه بفاعلية،
ً متى ما دعت الحاجة لذلك بحسب ما تنص
ويعقد اجتماعاته أيضا
عليه الئحة عمل مجلس اإلدارة.

الفصل الخامس :التدريب والدعم والتقييم
المادة الخامسة والعشرون :التدريب والدعم والتقييم
يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل
وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضع البرامج
الالزمة لذلك بحسب ما تنص عليه الئحة عمل مجلس اإلدارة ،كما
يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس
اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع
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المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة ،على أن تكون
كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة في الوقت المناسب ،لتمكينهم
من أداء واجباتهم ومهامهم.

الفصل السادس :تعارض المصالح
المادة السادسة والعشرون :التعامل مع حاالت تعارض المصالح
وصفقات األطراف ذوي العالقة
مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ،يضع
مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح
ً لألحكام والضوابط
وصفقات أو تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقا
ّلة في سياسة الشركة لتعارض المصالح للتعامل مع حاالت
المفص
تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها ،والتي يمكن أن
تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو
غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع
أصحاب المصالح اآلخرين ،على أن تتضمن هذه السياسة حاالت
لتعارض المصالح وسبل تجنبها وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة وما
يحظر عليهم وآلية إفصاح المرشح عن تعارض المصالح .باإلضافة
إلى مراعاة مفهوم المنافسة ومجاالتها واشتراطاتها وحاالت رفض
منح الترخيص لها وكذلك تنظيم قبول الهدايا والتعامل مع
تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة.
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الباب الرابع :لجان الشركة المنبثقة عن مجلس
اإلدارة

الفصل األول :أحكام عامة
المادة السابعة والعشرون :تشكيل اللجان
مع مراعاة المادة األولى بعد المائة من نظام الشركات
والمادة ( )28التالية في هذه الالئحة ،يشكل مجلس اإلدارة
ً لما يلي:
ً متخصصة وفقا
لجانا
وأوضاعها

بما

يمكنها

من

تأدية

 -1حاجة الشركة وظروفها
مهامها بفاعلية.
ً
 -2يكون تشكيل اللجان وفقا إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن
تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات المخولة لها
خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها .وعلى
اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو
تتخذه من قرارات بشفافية وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل
هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها األعمال الموكلة
إليها.
 -3تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة ،وال
يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األعمال وعن الصالحيات أو
السلطات التي فوضها إليها.
 -4أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد عن خمس أعضاء.
 -5يجب حضور رؤساء لجان مجلس اإلدارة أو من ينيبونهم من
أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين.
 -6على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجان المنبثقة
من مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ
تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من
تاريخ حدوث التغييرات.
المادة الثامنة والعشرون :عضوية اللجان
 -1يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين
في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينشأ عنها حاالت تعارض
في المصالح ،كالتأكد من سالمة التقارير المالية وغير
المالية ،ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة ،والترشيح
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لعضوية مجلس اإلدارة ،وتعيين كبار التنفيذيين ،وتحديد
المكافآت .ويلتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق
واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة
والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.
 -2يجوز للمجلس تعيين عضو خارجي أو أكثر في أي من لجانه من
ذوي الخبرات المتخصصة في مجال معين أو اعتماد االعضاء
الخارجيين المرشحين من قبل هذه اللجان ،مع مراعاة األحكام
الخاصة بلجنة المراجعة الواردة في الئحة حوكمة الشركات
والنظام األساس للشركة .وينطبق عليه ما ينطبق على أعضاء
اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة من متطلبات ومزايا.
 -3تراعي الشركة عند تشكيل لجنة والترشيحات والمكافآت أن
يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ،ويجوز
االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو أشخاص من غير أعضاء
المجلس سواء من المساهمين أو غيرهم على أن يكون رئيس
اللجنة من االعضاء المستقلين.
ً في لجنة المراجعة،
 -4ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا
وتجوز مشاركته في عضوية اللجان األخرى ،على أن ال يشغل
منصب الرئيس في لجنة الترشيحات والمكافآت .
المادة التاسعة والعشرون :دراسة الموضوعات
 -1تتولى اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي
تحال إليها من مجلس اإلدارة ،وترفع توصياتها إلى المجلس
ّض إليها
التخاذ القرار بشأنها ،أو أن تتخذ القرارات إذا فو
المجلس ذلك.
 -2للجان مجلس اإلدارة االستعانة بمن تراه من الخبراء
والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود
ّن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع ذكر
صالحياتها ،على أن يضم
اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.
ً أو أكثر
ً واحدا
 -3للمجلس في حدود اختصاصاته أن يفوض عضوا
من أعضائه أو لجانه أو من غيره في مباشرة عمل أو أعمال
معينة ،وإعطائهم حق تفويض غيرهم.
المادة الثالثون :اجتماعات اللجان
 -1ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا
أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها إال إذا
طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.
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 -2يشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر
قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع .
 -3يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما
دار من نقاشات ومداوالت وتوثيق توصيات اللجان ونتائج
التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وبيان أسماء االعضاء
الحاضرين والتحفظات التي أبدوها -إن وجدت -وتوقيع هذه
المحاضر من جميع االعضاء الحاضرين.

الفصل الثاني :لجنة المراجعة
المادة الحادية والثالثون :تشكيل لجنة المراجعة
تشكل بقرار من الجمعية العامة للشركة لجنة مراجعة وتصدر
ً الئحة عمل اللجنة ،مع مراعاة آليات تشكيل اللجنة
ايضا
واختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها عن التقارير
المالية ونظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية
والشركات المستثمر فيها والمراجع الخارجي وآلية إدارة
اجتماعات لجنة المراجعة وترتيبات تقديم الملحوظات وتوضيح
آلية تنظيم حدوث حاالت تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس
اإلدارة.

الفصل الثالث :لجنة الترشيحات والمكافآت
المادة الثانية والثالثون :تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة ويتم اصدار الئحة عمل
اللجنة من قبل الجمعية العامة ،مع مراعاة آليات تشكيل
اللجنة واختصاصاتها وصالحياتها ومسؤولياتها ،وإجراءات
الترشيح ونشر إعالن الترشح وحق المساهم في الترشح وإدارة
اجتماعات اللجنة بحسب ما تنص عليه الئحة عمل اللجنة.

الباب الخامس :الرقابة الداخلية
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المادة الثالثة والثالثون :نظام الرقابة الداخلية
يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة
لتقييم السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق
أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها ،والتقيد
باألنظمة واللوائح ذات الصلة ،ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع
معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في
ً لألحكام
الشركة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقا
والضوابط الخاصة بها.
المادة الرابعة والثالثون :تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة
بالشركة
الداخلية
المخاطر،

 -1تنشئ الشركة في سبيل تنفيذ نظام الرقابة
المعتمد ،وحدات أو إدارات تقييم وإدارة
والمراجعة الداخلية.
 -2يجوز للشركة االستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام
واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة المخاطر،
والمراجعة الداخلية ،وال يخل ذلك بمسؤولية الشركة عن تلك
المهام واالختصاصات.
المادة الخامسة والثالثون :مهام وحدة المراجعة الداخلية

تتولى وحدة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة
الداخلية واإلشراف على تطبيقه ،والتحقق من مدى التزام الشركة
وعامليها باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات
الشركة وإجراءاتها.
المادة السادسة والثالثون :تشكيل وحدة المراجعة الداخلية
تتشكل وحدة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على األقل
توصي بتعيينه لجنة المراجعة ،ويكون مسؤوالً أمامها .ويراعى
في تشكيل وحدة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي :
 -1أن تتوفر في العاملين بها الكفاءة واالستقالل والتدريب
ّفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة
المناسب ،وأال يكل
الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.
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 -2أن ترفع اإلدارة تقاريرها إلى لجنة المراجعة ،وأن ترتبط
بها وتكون مسؤولة أمامها.
 -3أن تتمكن من االطالع على المعلومات والمستندات والوثائق
والحصول عليها دون قيد أو شرط.
 -4أن ُ
تحدد مكافآت مدير وحدة المراجعة بناء على اقتراح
ووفقا لسياسات الشركة.
ً
لجنة المراجعة
المادة السابعة والثالثون :خطة المراجعة
تعمل وحدة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة
ً .وتجب
معتمدة من لجنة المراجعة ،وتحدث هذه الخطة سنويا
مراجعة األنشطة والعمليات الرئيسية ،بما في ذلك أنشطة إدارة
ً على األقل.
المخاطر وإدارة االلتزام سنويا
المادة الثامنة والثالثون :تقرير المراجعة
ً عن أعمالها
ً مكتوبا
 -1تعد وحدة المراجعة الداخلية تقريرا
وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي
ً لنظام
على األقل .ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما
الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه اإلدارة من
نتائج وتوصيات ،وبيان اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة
بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأية
ملحوظات بشأنها السيما عدم المعالجة في الوقت المناسب
ودواعي ذلك.
ً
ً
ً
 -2تعد وحدة المراجعة الداخلية تقريرا عاما مكتوبا وتقدمه
إلى لجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خالل
السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة ،وتبين فيه
أسباب أي إخالل أو انحراف عن الخطة  -إن وجد -خالل الربع
التالي لنهاية السنة المالية المعنية.
 -3يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير وحدة المراجعة الداخلية
بناً
ء على توصية لجنة المراجعة ووحدة المراجعة الداخلية،
على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:
المالية
الشؤون
على
واإلشراف
الرقابة
أ) إجراءات
واالستثمارات وإدارة المخاطر.
ب) تقييم تطور عوامل المخاطر في الشركة واألنظمة الموجودة،
لمواجهة التغييرات الجذرية ،أو غير المتوقعة في السوق
المالية.
ج) تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام
الرقابة الداخلية ،بما في ذلك تحديد عدد المرات التي
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أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة
المخاطر) والطريقة التي عالج بها هذه المسائل.
د) أوجه اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف
في تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر في
األداء المالي للشركة ،واإلجراء الذي اتبعته الشركة في
معالجة هذا اإلخفاق (السيما المشاكل المفصح عنها في
التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).
ه) مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد
المخاطر وإدارتها.
و) المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.
المادة التاسعة والثالثون :حفظ تقارير المراجعة
يتعين على الشركة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل
متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما
قد اتخذ بشأنها.
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الباب السادس :مراجع الحسابات الخارجي

المادة االربعون :إسناد مراجعة الحسابات
تسند الشركة مهمة مراجعة حساباتها السنوية إلى مراجع
يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل ،إلعداد تقرير
ً فيه ما إذا
موضوعي ومستقل لمجلس اإلدارة والمساهمين مبينا
كانت القوائم المالية للشركة تعبر بوضوح وعدالة عن المركز
المالي للشركة وأدائها في النواحي الجوهرية.
المادة الحادية االربعون :تعيين مراجع الحسابات
تعين الجمعية العامة مراجع حسابات الشركة بناً
ء على اقتراح
مجلس اإلدارة ،مع مراعاة ما يلي :
 -1أن يكون ترشيحه بناً
ء على توصية من لجنة المراجعة.
ً له وأن يستوفِ االشتراطات المقررة من الجهة
 -2أن يكون مرخصا
المختصة.
 -3أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.
 -4أال يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.
المادة الثانية واالربعون :واجبات مراجع الحسابات
يجب على مراجع الحسابات:
 -1بذل واجبي العناية واألمانة للشركة.
 -2إبالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء
المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها.
 -3أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية
إذا لم ييسر المجلس عمله ،ويكون مسؤوالً عن تعويض الضرر
الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي
تقع منه في أداء عمله .وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في
الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
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الباب السابع :أصحاب المصالح

المادة الثالثة واالربعون :تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح
على مجلس اإلدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة
لتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم،
على أن تتضمن  -بصفة خاصة -ما يلي :
 -1كيفية تعويض أصحاب المصالح عند اإلخالل بحقوقهم التي
تقررها األنظمة أو تحميها العقود.
 -2كيفية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين
الشركة وأصحاب المصالح.
 -3كيفية بناء عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة
على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
 -4قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث
تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم
العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح ،على أن يضع مجلس اإلدارة
آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.
 -5اإلسهام االجتماعي للشركة.
 -6التأكيد على أن تعامل الشركة مع أعضاء مجلس اإلدارة
ً للشروط واألحكام المتبعة مع
واألطراف ذوي العالقة يجري وفقا
أصحاب المصالح دون أي تمييز أو تفضيل.
 -7حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم
على نحو يمكنهم من أداء مهامهم ،على أن تكون تلك
المعلومات صحيحة وكافية وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم.
ً لمبادئ العدالة
 -8معاملة العاملين في الشركة وفقا
والمساواة وعدم التمييز.
المادة الرابعة واالربعون :اإلبالغ عن الممارسات المخالفة
على مجلس اإلدارة بناء على اقتراح لجنة المراجعة وضع ما
يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم
شكاواهم ،أو االبالغ عن الممارسات المخالفة مع مراعاة ما يلي:
 -1تيسير إبالغ أصحاب المصالح (بمن فيهم العاملون في
الشركة) مجلس اإلدارة بما قد يصدر من اإلدارة التنفيذية من
تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد
المرعية أو تثير الريبة في القوائم المالية أو أنظمة
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الرقابة الداخلية أو غيرها ،سواء كانت تلك التصرفات أو
الممارسات في مواجهتهم أو لم تكن ،وإجراء التحقيق الالزم
بشأنها.
 -2الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال المباشر
بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو غيرها من اللجان المختصة.
 -3تكليف شخص مختص لتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب المصالح
والتعامل معها.
 -4تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى.
 -5توفير الحماية الالزمة ألصحاب المصالح.
المادة الخامسة واالربعون :تحفيز العاملين
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين
في الشركة ،على أن تتضمن  -بصفة خاصة  -ما يلي :
 -1تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء
العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل
القرارات المهمة .
ً من األرباح
ً في الشركة أو نصيبا
 -2برامج منح العاملين أسهما
التي تحققها أو برامج التقاعد ،وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق
على تلك البرامج .
 -3إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة .
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الباب الثامن :المعايير المهنية واألخالقية

المادة السادسة واالربعون :سياسة السلوك المهني
يضع مجلس اإلدارة سياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية في
الشركة ،وتراعي بصفة خاصة ما يلي:
 -1التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية وموظفي الشركة ببذل واجبي العناية والوالء تجاه
الشركة ،وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم
قيمتها ،وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية في جميع
األحوال.
 -2تمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع المساهمين في الشركة،
وااللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومراعاة
حقوق أصحاب المصالح اآلخرين ،وليس مصلحة المجموعة التي
انتخبته فحسب.
 -3ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
فيها ،بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
 -4الحيلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة
التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو
بغيره.
 -5التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على
تحقيق أغراض الشركة وأهدافها ،وعدم استغالل تلك األصول أو
الموارد لتحقيق مصالح خاصة.
 -6وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت
االطالع على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول
دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرهم
منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص ،إال في الحدود المقررة أو
ً.
المسموح بها نظاما
المادة السابعة واالربعون :المسؤولية االجتماعية
لمجلس اإلدارة وضع سياسة المسؤولية االجتماعية ومبادرات
العمل االجتماعي التي تكفل إقامة التوازن بين أهداف الشركة
واألهداف التي يعمل المجتمع على تحقيقها ،بغرض تطوير األوضاع
ً العتمادها من الجمعية
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع ،تمهيدا
العامة
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الباب التاسع :اإلفصاح والشفافية

المادة الثامن واالربعون :سياسات اإلفصاح وإجراءاته
دون إخالل بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة،
يضع مجلس اإلدارة سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءاته وأنظمته
اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام
الشركات ونظام السوق المالية -بحسب األحوال -ولوائحهما
التنفيذية ،مع مراعاة ما يلي:
 -1أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن
المساهمين وأصحاب المصالح من االطالع على المعلومات المالية
وغير المالية المتعلقة بالشركة وأدائها وملكية األسهم
والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل.
 -2أن يكون اإلفصاح للمساهمين والمستثمرين دون تمييز ،وبشكل
واضح وصحيح وغير مضلل ،وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم
ودقيق ،وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من ممارسة
حقوقهم على أكمل وجه.
 -3أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جميع المعلومات
المطلوب اإلفصاح عنها ،وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر
من خالل وسائل اإلفصاح األخرى.
 -4إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات التي يجب
اإلفصاح عنها ،وأسلوب تصنيفها من حيث طبيعتها أو دورية
اإلفصاح عنها.
 -5مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري ،والتحقق من توافقها
مع أفضل الممارسات ،ومع أحكام نظام السوق المالية ولوائحه
التنفيذية.
المادة التاسع واالربعون :تقرير مجلس اإلدارة
ً لعملياته خالل السنة
يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضا
المالية األخيرة ،وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة،
ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة على ما يلي:
 -1ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن
هيئة السوق المالية وما لم يطبق منها وأسباب ذلك.

39
Dec 2020

 -2أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة
ومؤهالتهم
والسابقة
الحالية
ووظيفتهم
التنفيذية،
وخبراتهم.
 -3أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو
ً في مجالس إدارتها الحالية
مجلس إدارة الشركة عضوا
والسابقة أو من مديريها.
 -4تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي :عضو
مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -عضو
مجلس إدارة مستقل.
 -5اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة
ً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم
غير التنفيذيين – علما
حيال الشركة وأدائها.
 -6وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها ،مثل :لجنة المراجعة،
ولجنة الترشيحات والمكافآت ،مع ذكر أسماء اللجان
ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها
وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع.
 -7الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه
وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة الخارجية التي قامت
بالتقييم وعالقتها بالشركة ،إن وجدت.
 -8اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ً لما هو منصوص عليه في المادة الثانية والتسعين من
وفقا
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 -9أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض
على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية
أو قضائية ،مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها
وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.
 -10نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة
الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى
كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
 -11توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع
داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.
 -12توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين
قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض المجلس أألخذ بها بشأن
تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم
أدائه أو تعيين رئيس وحدة المراجعة الداخلية وعزله،
وتحديد مكافآته ،وقبول استقالته ،ومسوغات تلك التوصيات،
وأسباب عدم األخذ بها.
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 -13تفاصيل اإلسهامات االجتماعية للشركة ،إن وجدت.
 -14بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل
السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين
لهذه الجمعيات.
 -15وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة.
وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط ،يجب إرفاق بيان
بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في
النتائج.
 -16وصف لخطط الشركة وقراراتها المهمة بما في ذلك التغييرات
الهيكلية للشركة ،أو توسعة أعمالها ،أو وقف عملياتها
والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة.
 -17المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة سواء
أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية ،أم مخاطر السوق
وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.
 -18خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها
ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة أو منذ
التأسيس أيهما أقصر.
 -19تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.
 -20إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج
السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.
 -21إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين.
 -22اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها
ونشاطها الرئيس ،والدولة المحل الرئيس لعملياتها،
والدولة محل تأسيسها.
 -23تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
 -24وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.
 -25وصف ألي مصلحة تعود ألشخاص في فئة األسهم ذات األحقية في
التصويت (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين
وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة
الثامنة والستين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة ،وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية
األخيرة.
 -26وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود
ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في
أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي
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تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية
األخيرة.
 -27المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت
واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) ،وكشف بالمديونية
اإلجمالية واسم الجهة المانحة لها للشركة والشركات
ً لقروض خالل
التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا
السنة ومبلغ أصل القرض ومدته والمبلغ المتبقي ،وفي حال
عدم وجود قروض على الشركة ،عليها تقديم إقرار بذلك.
 -28وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق
مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح
أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .
 -29وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة
للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب،
أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها.
 -30وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي
أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق المالية
المتبقية ،مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي
اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
 -31عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية
ً
األخيرة ،وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع موضحا
أسماء الحاضرين.
 -32عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات
وأسبابها.
 -33وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.
ً
 -34معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا
فيها ،أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة
أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم،
حيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود ،وطبيعة هذه
األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وإذا لم توجد
أعمال أو عقود من هذا القبيل ،فعلى الشركة تقديم إقرار
بذلك.
 -35بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس
إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
 -36بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي
الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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 -37بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم
تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ،مع وصف موجز لها
وبيان أسبابها.
 -38بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة
موظفي الشركة.
 -39إقرارات بما يلي:
ُ
أ) أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ّذ
ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونف
بفاعلية.
ج) أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة
نشاطها.
 -40إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم
المالية السنوية ،يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك
التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
 -41في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل
انتهاء المدة المعين من أجلها ،يجب أن يحتوي التقرير على
ذلك ،مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.
المادة الخمسون :تقرير لجنة المراجعة
 -1يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل ادائها
الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات على
أن يتضمن توصيتها ورأيها في كفاية نظم الرقابة الداخلية
والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.
ً كافية من تقرير لجنة
 -2يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا
المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في الموقع
اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق عند نشر
الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من
المساهمين في الحصول على نسخة منه .ويتلى ملخص التقرير
أثناء انعقاد الجمعية العامة.
المادة الحادية والخمسون :إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة
يتعين على مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل
عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية ،مع مراعاة ما
يلي :
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 -1وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
ً لإلفصاحات
التنفيذية وتحديثه بشكل دوري ،وذلك وفقا
المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية
ولوائحهما التنفيذية.
 -2إتاحة االطالع على السجل لمساهمي الشركة دون مقابل مالي.
المادة الثانية والخمسون :اإلفصاح عن المكافآت
يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي:
 -1اإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء
المجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة.
 -2توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت
المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 -3اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في التقرير الخاص عن
المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،دون إخفاء أو تضليل ،سواء
ً كانت طبيعتها واسمها،
كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ،أيا
ً في الشركة ،فتكون القيمة
وإذا كانت المزايا أسهما
المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.
 -4بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات
المدفوعة لكل ممن يلي على حده:
أ) أعضاء مجلس اإلدارة.
ب) خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من
الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير
المالي.
ج) اعضاء اللجان ،على أن يكون اإلفصاح الوارد بهذه المادة
وفق بيان معد من أجل ذلك.
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الباب العاشر :تطبيق حوكمة الشركات

ّالة
المادة الثالثة والخمسون :تطبيق الحوكمة الفع
يضع مجلس اإلدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع
أحكام هذه الالئحة ،وعليه مراقبة تطبيقها والتحقق من
فاعليتها ،وتعديلها عند الحاجة ،وعليه في سبيل ذلك القيام
بما يلي :
-1
-2
-3

-4

التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.
ً للمتطلبات النظامية وأفضل
مراجعة القواعد وتحديثها وفقا
الممارسات.
مراجعة قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة
وتطويرها ،وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما
يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
ً على التطورات في مجال حوكمة
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما
الشركة وأفضل الممارسات ،أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة
أو أي لجنة أو إدارة أخرى.

45
Dec 2020

الباب الحادي عشر :االحتفاظ بالوثائق

المادة الرابعة والخمسون :االحتفاظ بالوثائق
يجب على الشركة أن تحتفظ بجميع المحاضر والمستندات
والتقارير والوثائق األخرى المطلوب االحتفاظ بها بموجب هذه
الالئحة في مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات ،وأن
يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة المراجعة .ومع عدم
اإلخالل بهذه المدة ،يجب على الشركة في حال وجود دعوى قضائية
(بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها أو مطالبة أو
أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المحاضر أو المستندات
أو التقارير أو الوثائق) االحتفاظ بها لحين انتهاء تلك
الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
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الباب الثاني عشر :احكام عامة

المادة الخامسة والخمسون :أحكام عامة
 -1تعد هذه الالئحة نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها ،وال
ُ
تعدل أية مواد أو تضاف لهذه الالئحة أو تحذف ،إال بناً
ء على
موافقة المجلس ،وللمجلس تفويض الرئيس التنفيذي باعتماد
أي تحديثات عليها وسريانها مع اشعار مجلس اإلدارة في
اجتماعه التالي للمصادقة عليها.
 -2تعد هذه الالئحة مكملة للنظام األساس للشركة ،ولوائح عمل
المجلس ولجانه المنبثقة عنه وغيرها من األنظمة ذات العالقة.
 -3تلغي هذه الالئحة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات
أو قرارات أو لوائح داخلية للشركة.
 -4كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة يطبق بشأنه األنظمة
واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.
 -5يجب أن يكون تفويض الصالحيات ضمن نطاق عمل محدد وواضح وأن
ً ومحدد بمدة زمنية واضحة.
يكون موثقا
 -6تنتهي جميع قرارات التفويض الصادرة من مجلس اإلدارة ولجانه
بنهاية دورة أعماله ما لم يتم تحديد مدد زمنية لها ،على
أن يستمر العمل بهذه القرارات لحين إقرار مجلس اإلدارة في
ً إما باالستمرار أو التعديل
دورته الجديدة ما يراه مناسبا
أو اإللغاء.
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،
ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
 1-2ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻠﺜﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻭﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ
ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
 2-2ﺇﺫﺍ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻳﻜﻤﻞ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺳﻠﻔﻪ ،ﺍﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ) (60ﻳﻮﻣﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ
ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ.
 3-2ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ )ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ( ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ
ﻟﻪ ،ﻭﻳﺤﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ -ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎء
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ -ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﻱ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
 4-2ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ،ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﺰﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
 1-3ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻝ ﻭﺍﺟﺒﻲ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻء ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺻﻮﻥ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
 2-3ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻓﻮﺽ ﻟﺠﺎﻧﺎ
ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ .ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
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ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ.
 3-3ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 .1ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ
ﺫﻟﻚ:
ﺃ -ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ.
ﺏ -ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ.
ﺝ -ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺗﻤﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،

ﺩ -ﻭﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻩ -ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ.
ﻭ -ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ.
 .2ﻭﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ:
ﺃ -ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ :ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ،ﻭﺇﺳﺎءﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺏ -ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺝ -ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻠﻤﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﺩ -ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .3ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ.
 .4ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
 .5ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻬﺎ.
 .6ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ.
 .7ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺎ
ﻳﺄﺗﻲ:
ﺃ .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ.
ﺏ .ﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻭ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ.
 .8ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺃ .ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻐﺮﺽ
ﻣﻌﻴﻦ.
ﺏ .ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺕ .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ.
 .9ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
.10
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ

ﺿﻤﺎﻥ
.11
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺩﻗﺔ

ﻣﺠﻠﺲ

ﻭﺳﻼﻣﺔ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺇﺭﺳﺎء ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺘﻴﺢ
.12
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺩﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻱ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ
.13
ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﺓ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ،ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ،
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ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ،
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ،
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ،
ﺃﻋﻀﺎء
ﺗﺴﻤﻴﺔ
ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ
.14
ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍء ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺳﻬﻢ ،ﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.
ﺍﻟﻘﻴﻢ

.15
ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻭﺿﻊ

.16
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺘﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
.17
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
.18
ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻭﺟﺪﻭﻝ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ،
ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ.
.19
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ .

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ

 .20ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﻃﻔﺎء ﺟﺰء ﺃﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﺰء ﺃﻭ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻐﺮﺽ
ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
.21
ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ:
ﺃ -ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.
ﺏ -ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻨﻪ.

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺗﻌﻤﻞ

ﻭﻓﻖ

ﻫﺬﻩ

ﺝ -ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ.
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ﺩ -ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻩ -ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺍء ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ.
ﻭ -ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺃﻭﻻ :ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 .2ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ.
 .3ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ.
 .4ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻭﻗﺖ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 .5ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ.
 .6ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

ﺟﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ

 .7ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺒﻨﺎء.
 .8ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
8
Dec 2020

 .9ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ
.10
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻳﺼﺎﻝ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ

.11
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ
.12
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻷﺩﺍء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ
ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ.
ﺍ

.13
ﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺍﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﻌﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻳﺆﺩﻱ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 .1ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .2ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ.

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻭﻣﺪﻯ

ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ

ﻷﻫﺪﺍﻑ

 .3ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .4ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻣﻦ

ﺳﻼﻣﺔ

ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ

ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ

ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 .5ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻈﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
 .6ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ

ﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ

ﺃﻋﻀﺎء

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

 .7ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻋﺰﻟﻬﻢ.
 .8ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻭﺍﻹﺣﻼﻝ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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 .9ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻡ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﺳﺎءﺓ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
.10
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻌﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﺃﻭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻃﺎﺭﺋﺔ.
ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ
ﻛﺎﻑ
ﻭﻗﺖ
ﺗﺨﺼﻴﺺ
.11
ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ
.12
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺪﺍء
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
.13
ﻣﻜﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍء ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ،
ﻭﺣﺚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻘﺼﺎء ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.

ﺕ

ﺇﺑﻼﻍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
.14
ﻭﻓﻮﺭﻱ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ  -ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  -ﻓﻲ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻣﺪﺍﻫﺎ ﻭﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ.
ﺇﺑﻼﻍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
.15
ﻭﻓﻮﺭﻱ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ  -ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ  -ﻓﻲ ﺃﻱ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ –
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ-ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ.
ﻋﺪﻡ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺇﻓﺸﺎء ﺃﻱ ﺃﺳﺮﺍﺭ
.16
ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  -ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ.
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ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ
.17
ﻭﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﻴﻦ،
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ.
.18
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
.19
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻛﻤﻞ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ
.1
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﻭﻋﺮﺽ
ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ
ﻹﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺠﺪﻭﻝ
.2
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ،ﻭﺃﻱ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺠﻠﺲ
ﺃﻋﻀﺎء
ﺗﺒﻠﻴﻎ
.3
ﺑﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﻛﻔﺎءﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺗﻮﺛﻴﻖ
.4
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﻭﻗﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ،ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻢ،
ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻭﻫﺎ –
ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ – ،ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ،
ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻰ
.5
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
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ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ
.6
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
.7
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺠﺎﻧﻬﺎ،

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻤﺠﻠﺲ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
.8
ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﺎﺕ
ﺳﺠﻞ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
.9
ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ
.10
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺪﺓ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺃﻱ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﺍﻳﻬﻤﺎ
ﺃﻛﺜﺮ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
 .1ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ ) (2ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ،
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺧﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺘﻰ ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻴﻪ
ﺫﻟﻚ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ،ﻭﺗﻮﺟﻪ
 .2ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﺑـ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ،
ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﺑــﺄﻗﻞ ﻣﻦ )(5
ﺃﻳﺎﻡ.
 .3ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ،
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
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ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﻀﻮﺭﺍ
ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻭﻥ:
 .1ﻳﺤﻖ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺩﻋﻮﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺨﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 .2ﻻ ﻳﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﺵ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ
ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﻢ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻳﺨﺼﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪ ﺩﻋﺎﻫﻢ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ.
 .3ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺳﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﺤﻮﻯ ﻧﻘﺎﺷﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎء ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ :ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ:
 .1ﻳﻌﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ
ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء.
 .2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 .3ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺃﻱ
ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻳﺠﺐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 .4ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻖ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺑﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
 .1ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃ .ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ
ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
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ﺏ .ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﺪﺩ.
ﺕ .ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

ﺍﻟﺘﻲ

ﻳﺤﻈﺮ

 .2ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 .3ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .4ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺁﺭﺍء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺭﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
 .5ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﺣﺪ
ﺍﻷﻋﻀﺎء )ﻛﺘﺎﺑﺔ( ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ
ٍ ﻟﻪ.
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺎﻝ
ﺛﺎﻣﻨﺎ :ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
 .1ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ .ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﻭﻗﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﻪ.
ﺏ .ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ.
ﺕ .ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
ﺙ .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ.
 .2ﻳﺮﺳﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺑﺪﺍء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ –
ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ –ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻳﻌﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﻌﺪ ﻣﺤﻀﺮ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 .3ﻳﺤﻖ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﻳﺮﻯ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻪ
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ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﺒﺒﺎ ﻹﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ
 .4ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻭﺃﻣﻴﻨﻬﺎ.
 .5ﻳﺮﺳﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 .6ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻳﺔ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﺎﺳﻌﺎ :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
 .1ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺪﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﺤﺪﺩ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .2ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻔﺼﺢ
ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
 .3ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻛﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻔﺎﻳﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﻡ.
 .4ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺄﺩﺍء ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻟﻬﺎ.
 .5ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻭﺃﺩﺍء ﻟﺠﺎﻧﻪ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻪ.
 .6ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻬﺔ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻷﺩﺍﺋﻪ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
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ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ
.1
ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ
.2
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻬﺎ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﺗﺼﺪﺭ
.3
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ) (3ﺃﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﺗﻴﻬﻢ.
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
.4
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
.5
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
 1-6ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻣﻴﻦ
ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺃ -ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻭﻟﻬﺎ.
ﺏ -ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺝ -ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ.
ﺩ -ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻩ -ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ

ﺃﻋﻀﺎء

ﻣﺠﻠﺲ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﻢ

ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ

ﻭ -ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.
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 2-6ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ – ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ – ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 3-6ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
 1-8ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻻ
ﺗﻌﺪﻝ ﺃﻭ ﺗﺤﺬﻑ ﺃﻭ ﺗﻀﺎﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﺇﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 2-8ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻻﺋﺤﺔ
ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻋﻨﻪ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
 3-8ﺗﻠﻐﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 4-8ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﺗﺤﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2020/04/28ﻡ
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ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻐﺮﺽ

ﺍﻷﻭﻟﻰ:

................................................................
................................................

3
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺗﺸﻜﻴﻞ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ..........................................................
............................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

3
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ

................................................................
.................

5

ﺃﻭﻻ:

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ

................................................................
5 ....................................................
ﺛﺎﻧﻴﺎ:

ﺩﺭﺍﺳﺔ

ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻧﻈﻢ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ........................................................
5 ..........................................
ﺛﺎﻟﺜﺎ:

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ........................................................
...............................................

6
ﻣﺮﺍﺟﻊ

ﺭﺍﺑﻌﺎ:

ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ........................................................
7 .......................................................
ﺿﻤﺎﻥ

ﺧﺎﻣﺴﺎ:

ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ.........................................................
7 .......................................................
ﺳﺎﺩﺳﺎ:

ﺗﻘﺪﻳﻢ

ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎﺕ.......................................................
8 .......................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ..........................................................
........................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:

8
ﺿﻮﺍﺑﻂ

ﻋﻤﻞ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ..........................................................
9 ................................
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ﺃﻭﻻ:

ﺭﺋﻴﺲ

ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ

ﻭﺃﻣﻴﻦ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺍﻟﺴﺮ............................................................
9 ........................
ﺛﺎﻧﻴﺎ:

ﻋﻀﻮ

ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ..........................................................
................................................

10
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ

ﺛﺎﻟﺜﺎ:

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ..........................................................
11 ......................................................
ﺭﺍﺑﻌﺎ:

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ

ﺗﻮﺛﻴﻖ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ..........................................................
...........................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:

12
ﺃﻋﻤﺎﻝ

ﺳﻴﺮﺓ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ..........................................................
..............................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

13
ﺗﻌﺎﺭﺽ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.........................................................
....................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:

13
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ

................................................................
14 ...................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺃﺣﻜﺎﻡ

ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ:

ﻋﺎﻣﺔ............................................................
.........................................

14
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ..........................................................
...................................................
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ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ،ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 1-2ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 2-2ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱٍ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻦ.
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
 .1ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ –
ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺳﺠﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ.
ﺏ -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺇﻟﻤﺎﻣﺎ ﺟﻴﺪ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ.
ﺝ -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻭﺇﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺩ -ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﻮﻇﻔﺎ )ﺃﻭ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﺎ( ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ ،ﺃﻭ
ﻟﺪﻯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﻩ -ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ
ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ
ﺁﺧﺮ.
ﻭ -ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
 .2ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻳﻌﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ:
 .1ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃ -ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.
ﺏ -ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﺷﻌﺎﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺝ -ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻷﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺩ -ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻩ -ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ
ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ.
ﻭ -ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 .1ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .2ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ.
 .3ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ
ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ
ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
 .2ﺇﺫﺍ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ -ﻣﺆﻗﺘﺎ-
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ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﻹﻗﺮﺍﺭﻩ ،ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﺴﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻭﺍﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃ-

ﺏ-

ﺝ-
ﺩ-

ﻩ-
ﻭ-

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺇﻋﻼﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺰﺍﻫﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﺍﻟﺘﻬﺎ
ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ.
ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﺗﺘﻴﺢ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻧﻤﻮﺫﺝ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺃ -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ
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ﺏ-

ﺝ-

ﺩ-

ﻩ-

ﻭ-

ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎءﺓ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﻋﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻧﺴﺨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ "ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻳﻮﻡ" ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻳﺘﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﻜﻮﻧﺘﻪ ﻭﺍﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺃ -ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 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 ﺭﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ.
ﺏ -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻋﺰﻟﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺩﺍﻉ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺝ -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ.
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ﺩ -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻩ -ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻭ -ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺃ-

ﺏ-
ﺝ-

ﺩ-

ﻩ-
ﻭ-

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ،
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺗﻌﺎﺑﻬﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺩﺍﺋﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ.
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ ﻭﻋﺪﺍﻟﺘﻪ،
ﻭﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺇﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻪ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺃ -ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺏ -ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
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ﺝ-

ﺩ-

ﻩ-
ﻭ-

ﺯ-
ﺡ-

ﻁ-

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺟﺮﺍء ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ،
ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ﺷﻬﺮﺍ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺎﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ :ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎﺕ
ﺃ -ﻭﺿﻊ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ
ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻬﺎ.
ﺏ -ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:

ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ

 1-4ﺣﻖ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ.
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ﺃﻭ

ﺑﻴﺎﻥ

ﻣﻦ

ﻣﺠﻠﺲ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺃﻭ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

 2-4ﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﺇﻳﻀﺎﺡ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 3-4ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ.
 4-4ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
 5-4ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
 6-4ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﻭﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
 7-4ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
 8-4ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﺳﻮﺍء ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎء.
 9-4ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
 10-4ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ  -ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  -ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭ
ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ – ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ – ﺃﻭ ﺑﻤﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻭﻻ :ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ
• ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ-
ﺏ-
ﺝ-
ﺩ-

ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
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ﻩ-

ﻭ-
ﺯ-
ﺡ-

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،ﻭﺑﺈﺑﺪﺍء ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺭﻓﻊ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

• ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ -ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺏ -ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺠﺪﻭﻝ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺝ -ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮﻫﺎ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ.
ﺩ -ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻩ -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﺄﺩﻳﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻷﺧﺮ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻭ -ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃ -ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ،ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺏ -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
ﺝ -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﺩ-
ﻩ-

ﻭ-

ﺯ-

ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﻀﻮﺭﻫﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ
ﺇﻻ ﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ،
ﻭﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ،
ﺫﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
• ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ:
ﺃ-

ﺏ-

ﺝ-

ﺩ-

ﻩ-

ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺩﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ( ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ
ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻗﺖ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
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ﻭ -ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺯ -ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺗﻪ.

• ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ:
ﺃ -ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ،
ﻭﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺏ -ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ.
ﺝ -ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ ،ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﺗﻌﺪ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ٍ ﻟﻬﺎ ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺎﻝ
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﺃ -ﻳﻌﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﻭﻗﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﻪ.
 .2ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﻤﺎء
ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .3ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
 .4ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ،
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ،ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
ﺏ -ﻳﺮﺳﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺑﺪﺍء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ –
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ﺝ-

ﺩ-

ﻩ-

ﻭ-
ﺯ-

ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ –ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻳﺤﻖ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﺒﺐ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ
ﺑﻪ.
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ،ﻭﺑﻌﺪ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻳﺮﺳﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭﺃﻣﻴﻨﻬﺎ.
ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻳﻪ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻳﺮﻓﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ٍ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺎﻝ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺳﺮﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ – ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ -ﺍﻟﺒﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻷﻱ ﻓﺮﺩ
ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ
ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻭﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
 1-7ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ
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ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ )ﺃﻭ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ( ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺭﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺒﺮﺍ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
 2-7ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﺭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ،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.
 3-7ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ
ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ.
 4-7ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﺍء ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻀﻮﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ،ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺇﻟﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﺄﺩﺍء ﺃﻱ ﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
 5-7ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ ،ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
 6-7ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  -ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ -ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ – ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺑﻬﺎ  .-ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
 1-9ﺗﻠﻐﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻭ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
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 2-9ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ :ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎء
ﻭﺗﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2020/11/17ﻡ.
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ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ
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ﻋﻤﻞ
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ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ..........................................................
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ﺃﻭﻻ:
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺃﺣﻜﺎﻡ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ،ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 2.1ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎء.
 2.2ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﺎ.
 2.3ﺇﺫﺍ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ.
 2.4ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 .2.4.1ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.
 .2.4.2ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
 .2.4.3ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻷﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ
ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 .2.4.4ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .2.4.5ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻞ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ.
 .2.4.6ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 2.4.6.1ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
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 2.4.6.2ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ.
 2.4.6.3ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻌﻪ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 3.1ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ.
 3.2ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺪﻯ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ.
 3.3ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
 3.4ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺎ
ﺗﺮﺍﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
 3.5ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ
 3.6ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
 3.7ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺮﻫﻦ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
 3.8ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 4.1ﺃﻭﻻ :ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ
 4.1.1ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .4.1.1.1ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .4.1.1.2ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
 .4.1.1.3ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ.
 .4.1.1.4ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮﺩ
ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .4.1.1.5ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .4.1.1.6ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺭﻓﻊ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 .4.1.1.7ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .4.1.1.8ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 4.1.2ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﻌﻴﻦ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﻭﻫﻲ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 4.1.2.1ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺠﺪﻭﻝ
ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺑﻤﻮﺍﻋﻴﺪ
ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 4.1.2.2ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 4.1.2.3ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮﻫﺎ
ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ.
 4.1.2.4ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ.
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 4.1.2.5ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭﺗﺄﺩﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 4.1.2.6ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ
ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 4.2ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 4.2.1ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ،ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 4.2.2ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
 4.2.3ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 4.2.4ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 4.2.5ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﻀﻮﺭﻫﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ
ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ،
ﻭﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 4.2.6ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
 4.2.7ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﻤﻬﺎﻡ
ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ.
 4.3ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 4.3.1ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ:
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء
4.3.1.1
ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺩﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ
4.3.1.2
ﺍﻭ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
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ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ
4.3.1.3
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻗﺖ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
4.3.1.4
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ
4.3.1.5
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
4.3.1.6
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻻ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺗﻪ.
 4.3.2ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ:
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
4.3.2.1
ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻀﻮﺭ
4.3.2.2
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ.
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ
4.3.2.3
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ ،ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﺗﻌﺪ
ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ
ٍ ﻟﻬﺎ ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺎﻝ
 4.4ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
 4.4.1ﻳﻌﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ
ﻭﻭﻗﺖ
ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻣﻜﺎﻥ
4.4.1.1
ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﻪ.
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ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﻣﻊ
4.4.1.2
ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ
4.4.1.3
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
4.4.1.4
ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ،ﻭﺁﻟﻴﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
 4.4.2ﻳﺮﺳﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺑﺪﺍء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ – ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ –ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.
 4.4.3ﻳﺤﻖ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﺒﺐ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ
ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ.
 4.4.4ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ،
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻳﺮﺳﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 4.4.5ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻣﻴﻨﻬﺎ.
 4.4.6ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﺃﻳﻪ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
 4.4.7ﻳﺮﻓﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺎﻝ
ٍ
ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺳﺮﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ – ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ -ﺍﻟﺒﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻷﻱ ﻓﺮﺩ
ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ
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ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ
ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻭﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
 7.1ﺗﻠﻐﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻭ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 7.2ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﺗﺤﻞ
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
2020/04/28ﻡ.

ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ،
ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺤﻞ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

10
Dec 2020

ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻷﻭﻟﻰ:

ﺍﻟﻐﺮﺽ

................................................................
3 ................................................
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ﺭﺍﺑﻌﺎ:

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ

ﺗﻮﺛﻴﻖ
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ،ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 2.1ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻡ
ﻏﻴﺮﻫﻢ.
 2.2ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 2.3ﺇﺫﺍ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ.
 2.4ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.
.2.4.1
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ
.2.4.2
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻷﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ
.2.4.3
ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ
.2.4.4
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
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ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻞ
.2.4.5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ.
ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
.2.4.6
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ
2.4.6.1
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ
2.4.6.2
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ.
ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ
2.4.6.3
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻌﻪ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 3.1ﺃﻭﻻ :ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ:
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
3.1.1
ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﺗﺒﺎﻉ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺩﺍء ،ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
3.1.2
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ
3.1.3
ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
3.1.4
ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
3.1.5
ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
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 3.2ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
3.2.1
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ
3.2.2
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﻓﻘﺎ
ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺳﺒﻘﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ
ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
3.2.3
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺷﻐﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ
3.2.4
ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ
3.2.5
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
3.2.6
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ.
ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻣﻦ
ﺳﻨﻮﻱ
ﺑﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
3.2.7
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻒ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎء
3.2.8
ﻭﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻭﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﻐﻮﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺣﺪ
3.2.9
ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
3.2.10
ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
3.2.11
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ

6
Dec 2020

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ.

ﺍﻷﻭﻝ

 3.3ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ
3.3.1
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ،
3.3.2
ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻢ
3.3.3
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﺍﻣﺞ
3.3.4
ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍء ،ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻷﺛﺮﺍء ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻜﻠﻲ.
ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﻴﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
3.3.5
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ
3.3.6
ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 4.1ﺃﻭﻻ :ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ
 4.1.1ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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 .4.1.1.1ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .4.1.1.2ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
 .4.1.1.3ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ.
 .4.1.1.4ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮﺩ
ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .4.1.1.5ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .4.1.1.6ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺭﻓﻊ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 .4.1.1.7ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .4.1.1.8ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
4.1.2

ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:

ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﻌﻴﻦ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﻭﻫﻲ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 4.1.2.1ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺠﺪﻭﻝ
ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺑﻤﻮﺍﻋﻴﺪ
ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 4.1.2.2ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 4.1.2.3ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮﻫﺎ
ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ.
 4.1.2.4ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ.
 4.1.2.5ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭﺗﺄﺩﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
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 4.1.2.6ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ
ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
4.2

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

 4.2.1ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ،ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ
ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 4.2.2ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
 4.2.3ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 4.2.4ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 4.2.5ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﻀﻮﺭﻫﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ
ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻭﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 4.2.6ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
 4.2.7ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ.
4.3

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

 4.3.1ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ:
 4.3.1.1ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
 4.3.1.2ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ
ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
 4.3.1.3ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻗﺖ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ،
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ﺇﻟﻰ

ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
 4.3.1.4ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
 4.3.1.5ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
 4.3.1.6ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻋﻀﺎء
ﻏﻴﺮ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ
ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺗﻪ.

 4.3.2ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ:
 4.3.2.1ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﺮﺟﺢ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
 4.3.2.2ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ.
 4.3.2.3ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ ،ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﺗﻌﺪ
ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ
ٍ ﻟﻬﺎ ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺎﻝ
4.4

ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:

ﻳﻌﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
4.4.1
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ
ﻭﻭﻗﺖ
ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻣﻜﺎﻥ
4.4.1.1
ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﻪ.
ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﻣﻊ
4.4.1.2
ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
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ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ
4.4.1.3
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
4.4.1.4
ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ،
ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
ﻳﺮﺳﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻷﻋﻀﺎء
4.4.2
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺑﺪﺍء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ – ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ –ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ) (5ﺃﻳﺎﻡ
ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻳﺤﻖ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺘﺨﺬﻩ
4.4.3
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﺒﺐ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻨﻪ
ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ.
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ
4.4.4
ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻳﺮﺳﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ
ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
4.4.5
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﻮﻗﻌﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻣﻴﻨﻬﺎ.
ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
4.4.6
ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻳﻪ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻳﺮﻓﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ
4.4.7
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ٍ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺗﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺳﺮﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ – ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ -ﺍﻟﺒﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻷﻱ ﻓﺮﺩ
ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ
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ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻭﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭﻫﺎ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
 7.1ﺗﻠﻐﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻭ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 7.2ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎء
ﻭﺗﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2020/04/28ﻡ.
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ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ

ﺗﻨﻮﻳﻪ:
ٍ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ) (36ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ
 ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
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ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﺭ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻻﺳـﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭ
ﻳﺦ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ

2
Dec 2020

ﺳﺠﻞ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺭﻗﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺟﺰ

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻐﺮﺽ

ﺍﻷﻭﻟﻰ:

................................................................
................................................
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﺠﺎﻝ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﺍﻟﻌﻤﻞ...........................................................
.............................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ

5
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﻋﻦ

)ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(........................................................
..................

5
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ......................................................
.................................................

5
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ.........................................................
..................................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

6
ﺑﻴﺎﻥ

ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.........................................................
6 .........................................
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ..........................................................
.....................................................
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 1-2ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 2-2ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
) 3-2ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ(.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(
)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ(.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
) 1-4ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ(:
ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ/ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻛﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑــ "ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ" ﻛﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻙ.
) 2-4ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ(:
ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺼﻬﺎ.
) 3-4ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ(:
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ،ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﻭﺍﻹﻟﻐﺎء.
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
 1-5ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ (3/ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 1437/01/28ﻫـ.
 2-5ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
 3-5ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 4-5ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 1-6ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ،
ﺇﺫ ﻫﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍءﻫﺎ.
 2-6ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 3-6ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 4-6ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:
 1-4-6ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ.
 2-4-6ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ
ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ.
 3-4-6ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
 5-6ﺗﺘﻮﻟﻰ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ( ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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 1-5-6ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﻣﺪﺭﺍء
ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻟﻘﺎء ﺍﻟﻀﻮء ﺣﻮﻝ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ.
 2-5-6ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 3-5-6ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺑﻌﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ
ﺣﻮﻝ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 4-5-6ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﺑﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺪﺍﻭﻝ.
ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻭﻃﺮﺡ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ
 5-5-6ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

 6-5-6ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ.
 7-5-6ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻬﺎ ،ﻭﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ( ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
1-7-5-6
ﻟﻤﻘﺮ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻟﻤﻘﺮ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
2-7-5-6
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
 8-5-6ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ – ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮﻭﺍ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ – ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻻء
1-8-5-6
ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ
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ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﺤﻀﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ.
ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ
2-8-5-6
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﺘﺮﺓ
ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻵﻟﻲ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
3-8-5-6
ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﻘﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ.
 9-5-6ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ "ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ" ﻹﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
10-5-6
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  ،SMSﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ
)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ( ،ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺰﻭﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ.
 6-6ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ:
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﻄﻲ ﺗﻮﻛﻴﻞ
1-6-6
ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁﺧﺮ ،ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﺃ -ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ،
ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﺠﻠﻪ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎ.
ﺏ -ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﺝ -ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺷﺨﺼﺎ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ،ﺃﻭ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺼﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ.
ﺩ -ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎ ﻭﺭﻗﻢ ﻫﻮﻳﺘﻪ.
ﻩ -ﺍﺳﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﺻﻔﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﻛﻴﻼ
ﺷﺮﻋﻴﺎ.
ﻭ -ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ،ﻭﻣﺪﺓ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ.
ﺯ -ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺠﻮﺯ
2-6-6
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ )ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ(
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
 7-6ﺗﺘﻮﻟﻰ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ( ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 1-7-6ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ
ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﻠﺤﻈﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
 2-7-6ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﻋﻠﻰ

ﺑﻨﻮﺩ

ﺟﺪﻭﻝ

 3-7-6ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ( ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
9
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ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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سياسة مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة منه لشركة أميانتيت
العربية السعودية
شركة مساهمة مدرجة

تنويه:
ً على تاريخ النفاذ أو عند
ٍ وثالثين ( )36شهرا
• تحديث هذه الوثيقة قبل مضي ستة
الحاجة.
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اإلعداد
االسم

الوحدة التنظيمية

الدور

التاري
خ

التوقيع

المراجعة
االسـم

الوحدة التنظيمية

التاري
خ

التوقيع

المصادقة
االسم

الوحدة التنظيمية

التاري
خ

التوقيع

االعتماد
االسم

الوحدة التنظيمية

التار
يخ

التوقيع

صفحة اإلصدارات
2
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سجل اإلصدارات
رقم اإلصدار
والتاريخ

اإلعداد
الرئيسي

المصادقة

المراجعة

االعتماد

شرح موجز

الفهرس
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المادة

الغرض

األولى:

................................................................
................................................
الثانية:

المادة

5
العمل

مجال

................................................................
5 ........................................
الثالثة:

المادة

عن

المسؤول

(المالك)

السياسة

................................................................
..........

5

المادة

التعريفات

الرابعة:

................................................................
..........................................
المادة

5
المراجع

الخامسة:

................................................................
..........................................
السادسة:

المادة

5
السياسة

بيان

................................................................
................................
المادة

السابعة:

6

آلية

المكافآت

تحديد

................................................................
........................
المادة

6

الثامنة:

المكافآت

معايير

................................................................
.................................
المادة

التاسعة:

الضوابط

المالية

9
لمكافآت

المنبثقة منه .......................
المادة

أعضاء

المجلس

واللجان

11

العاشرة:

اإلفصاح

................................................................
12 .........................................
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المادة

الحادية

مراجعة

عشر:

السياسة

وتحديث

................................................................
12 ..........
المادة

عشر:

الثانية

المرفقات

................................................................
12 ...................................

المادة األولى :الغرض
إن الغرض من وضع هذه السياسة هو تحديد آلية مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه دون إخالل بأحكام نظام
الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
المادة الثانية :مجال العمل
مع مراعاة تشريعات المملكة العربية السعودية التي تحكم
التصرفات والعالقات المنظمة للتعامل بين الشركة واآلخرين وما
هو منصوص ومقرر في نظام الشركة األساس واللوائح والسياسات
الداخلية للشركة تأتي هذه القواعد مكملة لها دون أن تحل
محلها .تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة منه في شركة أميانتيت العربية السعودية.
المادة الثالثة :المسؤول عن السياسة (المالك)
لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
المادة الرابعة :التعريفات
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يقصد بالعبارات والكلمات الواردة في هذه السياسة المعاني
الموضحة لها في نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات ،والنظام
األساس للشركة .
المادة الخامسة :المراجع
الصادر

بالمرسوم

الملكي

م3/

وتاريخ

 1-5نظام الشركات
1437/01/28هـ .
 2-5الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
بموجب القرار رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ
الموافق 2017/02/13م.
ً
 3-5الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام
الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادر من هيئة
السوق المالية.
 4-5النظـــام األسـاس للشركـة.
 5-5الئحة الحوكمة للشركة.
 6-5الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

المادة السادسة :بيان السياسة
يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اعتماد آلية المكافآت ألعضاء
المجلس واللجان المنبثقة منه على النحو التالي:
 6.1توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت
المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 6.2اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في التقرير الخاص عن
المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،دون إخفاء أو تضليل ،سواء
ً كانت طبيعتها واسمها.
كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ،أيا
ً في الشركة ،فتكون القيمة المدخلة
وإذا كانت المزايا أسمها
لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.
 6.3بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات
المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:
 6.3.1أعضاء مجلس اإلدارة.
 6.3.2اعضاء اللجان
المادة السابعة :آلية تحديد المكافآت
أوالً :مكافآت أعضاء المجلس اإلدارة:
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تكون مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة على النحو التالي:
أ-
ب-

ج-

د-

ه-
و-

ز-

مكافأة سنوية يرفع بها اقتراح من مجلس اإلدارة إلى
الجمعية العامة للمساهمين.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل
والتنقالت وخالفه عند حضور اجتماع المجلس مبلغ قدره 3,000
لاير (ثالثة آالف لاير) لكل عضو يحضر االجتماع باإلضافة إلى تذكرة
سفر درجة أعمال (ذهاب وعودة) من وإلى المدينة التي سيعقد
بها االجتماع أو ما يعادل قيمتها إذا عقد االجتماع في
مدينة خارج إقامة العضو.
إذا طلب رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس اللجنة التنفيذية من
لجنة المراجعة أو لجنة الترشيحات والمكافآت عقد اجتماع
اللجنة أو مشاركة أي من أعضاء لجنة المراجعة أو لجنة
الترشيحات والمكافآت أو جميعهم في اجتماع مجلس اإلدارة
أو اللجنة التنفيذية فيتم تعويض عضو لجنة المراجعة أو
لجنة الترشيحات والمكافآت عن المصاريف أسوة بأعضاء مجلس
اإلدارة كما ورد في الفقرة (ب)
إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان سواً
ء
للمجلس أو اللجان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة
في فقرة (ب) أعاله تصرف مرة واحدة فقط لكل عضو.
المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور
العضو لالجتماعات.
يتم اإلفصاح ضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي عما تقاضاه
أعضاء المجلس من مكافآت أو بدالت أو مزايا كذلك على بيان
ما قبضوه بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير
أعمال فنية أو إدارية أو استشارات ،وأن يشتمل على بيان
بعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع
للجمعية العامة.
إضافة إلى ما ذكر أعاله من مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة،
ً في مجلس إدارة شركة تابعة
إذا كان عضو مجلس اإلدارة عضوا
أو زميلة أو الشركات التي تستثمر فيها الشركة ،فيستحق
مكافأة حسب سياسة مكافآت تلك الشركات ،ويكون حصول ممثلي
الشركة في مجالس إدارات تلك الشركات أو اللجان المنبثقة
عن هذه المجالس ،على المكافآت المقررة حسب سياسات تلك
الشركات ،وال تؤثر على مكافآتهم المقررة بموجب هذه
الالئحة ،أو سياسة المكافآت المعتمدة من لجنة الترشيحات
والمكافآت.
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ً :مكافآت أعضاء لجنة المراجعة
ثانيا
تكون مكافآت أعضاء اللجنة كما يلي:
أ-
ب-

ج-

د-

ه-
و-

مكافأة سنوية بقيمة  100,000لاير سعودي لكل عضو.
يتم صرف المكافأة السنوية مرة واحدة بالسنة للعضو الواحد
وال يجوز لنفس العضو الذي يشغل عضوية لجنة أخرى أن يتقاضى
مكافأة سنوية أخرى بسبب عمله في تلك اللجنة.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل
والتنقالت وخالفه عند حضور اجتماع اللجنة قدره  3,000لاير
سعودي (ثالثة آالف لاير سعودي) لكل عضو يحضر االجتماع باإلضافة
الى تذكرة سفر درجة أعمال (ذهاب وعودة) من وإلى المدينة
التي سيعقد بها االجتماع او ما يعادل قيمتها إذا عقد
االجتماع خارج مدينة إقامة العضو.
إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان سواً
ء
للمجلس أو اللجان فأن التعويضات عن المصاريف المذكورة
في الفقرة (ج) أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل عضو .
المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور
العضو لالجتماعات
يتم اإلفصاح عما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت أو بدالت
أو مزايا ضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي

ً :مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية
ثالثا
تكون مكافآت أعضاء اللجنة كما يلي:
أ -مكافأة سنوية بقيمة  100,000لاير سعودي لكل عضو.
ب -يتم صرف المكافأة السنوية مرة واحدة بالسنة للعضو الواحد
وال يجوز لنفس العضو الذي يشغل عضوية لجنة أخرى أن يتقاضى
مكافأة سنوية أخرى بسبب عمله في تلك اللجنة.
ج -يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل
والتنقالت وخالفه عند حضور اجتماع اللجنة قدره  3,000لاير
سعودي (ثالثة آالف لاير سعودي) لكل عضو يحضر االجتماع باإلضافة
الى تذكرة سفر درجة أعمال (ذهاب وعودة) من وإلى المدينة
التي سيعقد بها االجتماع او ما يعادل قيمتها إذا عقد
االجتماع خارج مدينة إقامة العضو.
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اليوم والمكان سواً
ء
المصاريف المذكورة
فقط لكل عضو.
على أساس نسبة حضور

د -إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس
للمجلس أو اللجان فأن التعويضات عن
في الفقرة (ج) أعاله تصرف لمرة واحدة
ه -المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها
العضو لالجتماعات.
و -يتم اإلفصاح عما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت أو بدالت
أو مزايا ضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي.

ً :مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
رابعا
تكون مكافآت أعضاء اللجنة كما يلي:
أ-
ب-

ج-

د-

ه-
و-

مكافأة سنوية بقيمة  100,000لاير سعودي لكل عضو.
يتم صرف المكافأة السنوية مرة واحدة بالسنة للعضو الواحد
وال يجوز لنفس العضو الذي يشغل عضوية لجنة أخرى أن يتقاضى
مكافأة سنوية أخرى بسبب عمله في تلك اللجنة.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل
والتنقالت وخالفه عند حضور اجتماع اللجنة قدره  3,000لاير
سعودي (ثالثة آالف لاير سعودي) لكل عضو يحضر االجتماع باإلضافة
الى تذكرة سفر درجة أعمال (ذهاب وعودة) من وإلى المدينة
التي سيعقد بها االجتماع او ما يعادل قيمتها إذا عقد
االجتماع خارج مدينة إقامة العضو.
إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان سواً
ء
للمجلس أو اللجان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة
في الفقرة (ج) أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل عضو .
المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور
العضو لالجتماعات
يتم اإلفصاح عما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت أو بدالت
أو مزايا ضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي.

المادة الثامنة :معايير المكافآت
تخضع مكافآت أعضاء
للمعايير التالية:

مجلس

اإلدارة

واللجان

المنبثقة

منه

 8.1أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات
الالزمة إلدارتها.
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 8.2مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى
الطويل.
 8.3تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة
وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
 8.4تأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما هو
سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت ،مع تفادي ما قد
ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
 8.5يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما
يتعلق بالتعيينات الجديدة.
َّ 8.6
تحدد المكافآت بناً
ء على مستوى الوظيفة ،والمهام
العلمية،
والمؤهالت
بشاغلها،
المنوطة
والمسؤوليات
والخبرات العملية ،والمهارات ،ومستوى األداء.
 8.7أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو
واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس
اإلدارة أو اللجان ،باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل
مجلس االدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
 8.8أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس
إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.
 8.9يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها
تقررت بناً
ء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغالل الوضع
الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
 8.10في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس
ً
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصدارا
ً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة
ً أم أسهما
جديدا
المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام األساس للشركة
وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العالقة .
 8.11في جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس
اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة
ً.
ألف لاير سنويا
 8.12يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال أو
مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية
يكلف بها في الشركة ،وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي
ً في مجلس اإلدارة وفي
يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا
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ً نظام الشركات
اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة وفقا
ونظام الشركة األساس.

المادة العاشرة :اإلفصاح
يجب أن يفصح مجلس اإلدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل هذه
السياسة وآليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانها ،وإجمالي
مكافآت كبار التنفيذيين ،والمبالغ والمزايا المالية
والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي
أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية،
وسيكون اإلفصاح بشكل الزامي ومفصل في تقارير مجلس اإلدارة
التي ستصدر عن الفترات المالية وتكون بشكل مفصل وفق جدول
مكافأة كبار التنفيذيين.
المادة الحادية عشر :مراجعة وتحديث السياسة
تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية من قبل لجنة الترشيحات
والمكافآت ويتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
المادة الثانية عشر :المرفقات
الئحة

حوكمة

الشركات

 12.1جدول المكافآت ،كما نصت عليه
الصادرة من هيئة السوق المالية:
 12.2التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات الصادرة من الجهات
ذات العالقة.
 12.3نموذج رقم ( )3المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية
مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول).
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ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ
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ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﺭ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻻﺳـﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭ
ﻳﺦ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
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ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ

ﺳﺠﻞ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺭﻗﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺟﺰ
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ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻐﺮﺽ

ﺍﻷﻭﻟﻰ:

................................................................
................................................
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

5
ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺠﺎﻝ

................................................................
5 ........................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﻋﻦ

)ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(

................................................................
..........

5

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ

ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:

................................................................
..........................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

5
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ

ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:

................................................................
..........................................
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

5
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺑﻴﺎﻥ

................................................................
................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

6
ﺗﻮﺯﻳﻊ

ﺃﺳﻬﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

................................................................
........................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:

9
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ

ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

................................................................
...................
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻻء ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺑﻤﻜﺎﻓﺄﺗﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻭﻭﻻﺋﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻣﺎﻧﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ﺃﺩﺍء ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻭﻣﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ
ﻣﺤﻠﻬﺎ .ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ

ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ

ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

ﻡ3/

ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ

 5.1ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
1437/01/28ﻫـ .
 5.2ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ) (2017-16-8ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 1438/05/16ﻫـ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 2017/02/13ﻡ.
 5.3ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 5.4ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ ﺍﻷﺳـﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛـﺔ.
 5.5ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 5.6ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 6.1ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ:
 1.6.1ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.
 1.6.2ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﺣﺚ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﻛﺄﻥ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺠﺰء
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺑﺎﻷﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
 1.6.3ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺸﺎﻏﻠﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍء.
 1.6.4ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 1.6.5ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ،ﻣﻊ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ.
 1.6.6ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﺎ.
 1.6.7ﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
 1.6.8ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﺭﺕ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ.
 1.6.9ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺢ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ
ﺃﻡ ﺃﺳﻬﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 6.2ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ:
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 6.2.1ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻛﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻣﺪﺭﺍء ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ.
 6.2.2ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺨﻼﻑ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ  1ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ
)ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ(.
 6,3ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ
6.3.1
ﻋﻘﺪﻩ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ
6.3.2
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ
6.3.3
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
6.3.4
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ )ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺒﺪﻻﺕ(
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 6.4ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ:
ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ:
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
 -1ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ :ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺄﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ- :
ﺃ -ﺩﺭﺟﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﺳﺠﻠﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.
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ﺏ -ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻛﻤﺎﻝ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﺕ -ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  45ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﺙ -ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺬﻩ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ.
 -2ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ:
ﺃ -ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺏ -ﺃﺛﻨﺎء ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ
ﻋﻤﻞ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
 %4ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
ﺕ -ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ.

ﺙ -ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﺯﻉ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍء

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍء

%91
%81
%71
%61

ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ
ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ

-

%100
%90
%80
%70

 -3ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ:
ﺃ -ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ.
ﺏ -ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ
)ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  1ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  (8ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  9ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻴﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ.
ﺕ -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻛﻤﻠﻮﺍ  6ﺷﻬﻮﺭ ﺧﺪﻣﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ
 %50ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
 -4ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ.
 -5ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪﺩﺕ ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻬﻢ.
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 -6ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻱ ﻷﺳﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ.
 -7ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻊ ﺇﺑﺪﺍء ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
 -8ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ
ﻓﻮﺿﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ.
 -2ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺑﻤﻨﺤﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺑﺪﺍء ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 -1ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻫﻮ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ – ﺳﻮﺍء ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ – ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
 -2ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ -ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﺏ -ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ.
ﺕ -ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.
 -3ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ
%
5
4
3

ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ  /ﻣﻠﻴﻮﻥ ﷼
50 – 10
90 – 51
130 – 91

9
Dec 2020

2
1

170 – 131
ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ
171

 -4ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ )ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ( ﺣﺼﻞ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺳﻮﺍء
ﺿﻤﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺩﺕ
ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
)ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﺍﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ،ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻣﺴﺎﻙ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻟﻠﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ( ،ﺃﻭ ﺃﻗﻴﻤﺖ
ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ،ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ( ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻓﺮ  /﷼
ﺳﻌﻮﺩﻱ
500,000 – 100,000
1,000,000 – 500,001
1,500,000 – 1,000,001
2,000,000 – 1,500,001
2,500,000 – 2,000,001
 2,500,001ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻓﺮ %
10
9
8
7
6
5

 -5ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺳﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
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ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ

ﺗﻨﻮﻳﻪ:
ٍ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ) (36ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ
 ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.

1

Dec 2020

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﺭ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻻﺳـﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭ
ﻳﺦ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
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ﺳﺠﻞ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺭﻗﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺟﺰ

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ

3
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻐﺮﺽ

ﺍﻷﻭﻟﻰ:

................................................................
5 ................................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﺠﺎﻝ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﺍﻟﻌﻤﻞ...........................................................
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 1-2ﻣﺴﺎﻫﻤﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
 2-2ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 3-2ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
) 4-2ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.
) 5-2ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ(.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(
)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
 1-4ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ
)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ .ﻭﺿﻤﺎﻥ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﻭﺛﻴﻘﺘﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻻﺋﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺗﺎﻥ،
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ،ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎء.
 2-4ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
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ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ.
 3-4ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
 1-5ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ (3/ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 1437/01/28ﻫـ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.
 2-5ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 3-5ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
 4-5ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 1-6ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻠﺰﻣﺔ.
 2-6ﺗﻌﺮﺽ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ( ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 1-2-6ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺗﻜﻮﻥ
ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.
 2-2-6ﻳﺠﻨﺐ  %10ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻒ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ  %30ﻣﻦ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ
 3-2-6ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻔﻞ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
ﻭﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ
ﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
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 4-2-6ﻳﻮﺯﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻞ
 %5ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ.
 5-2-6ﻭﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻛﺤﺼﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
 6-2-6ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻮﺯﻉ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ .
 3-6ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ – ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 1-3-6ﺃﻥ ﺗﻔﻮﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺠﺪﺩ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
 2-3-6ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
 3-3-6ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ
ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ.
 4-3-6ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ
ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻭﺭﺳﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 4-6ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 1-4-6ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻮﺻﻴﺘﻪ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 2-4-6ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺷﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ،1-6ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .3-6
 3-4-6ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
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 5-6ﺗﺘﻮﻟﻰ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 1-5-6ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  1-4-6ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 2-5-6ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺻﺮﻓﻪ ﻛﺄﺭﺑﺎﺡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
 3-5-6ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
 4-5-6ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
 5-5-6ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
 6-5-6ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
 6-6ﺗﺘﻮﻟﻰ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ( ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 1-6-6ﺇﻋﻼﻥ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )ﺗﺪﺍﻭﻝ( ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 7-6ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺮﺑﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ:
 1-7-6ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )ﺗﺪﺍﻭﻝ(.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻣﻳﺎﻧﺗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺩﺭﺟﺔ

ﺗﻧﻭﻳﻪ:
 ﺗﺣﺩﻳﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻗﺑﻝ ﻣﺿﻲ ﺳﺗ ٍﺔ ﻭﺛﻼﺛﻳﻥ ) (36ﺷﻬﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.
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ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻻﺳﻡ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺩﻭﺭ

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻻﺳـﻡ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻻﺳﻡ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ

ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﻻﺳﻡ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ

ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ
2
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ﺳﺟﻝ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ

ﺷﺭﺡ ﻣﻭﺟﺯ

ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺭﺽ ................................................................................................................
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ 5 ........................................................................................................
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ( 5 ..........................................................................
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ :ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ5 .....................................................................................
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﺗﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺗﻧﻁﺑﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ(
ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻣﻳﺎﻧﺗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ
 4.1ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺍﻁﻼﻉ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 4.2ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺇﻁﻼﻉ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ
ﻳُﻘﺻﺩ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﻻﺋﺣﺔ ﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ :ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻋﻣﺎﻝ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﻓﺭﻳﻖ ﻋﻣ ٍﻝ ﻭﺍﺣ ٍﺩ .ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻷﺩﺍء
ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠ ُﻣ ِﻘﻳﻡ ﺃﻥ ﻳﺿﻳﻑ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ
7.1
7.2
7.3
7.4

ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ.
ﻻﺋﺣﺔ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ.
ﻻﺋﺣﺔ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ :ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﻳﺳﻌﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺿﺢ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ.
 8.1ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ:
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ)(39ﻣﻥ ﻻﺋﺣﺔ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺇﻳﻼء ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺫﻟﻙ.
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8.2

ﺧﻁﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ:

ﺗ ُﺑﻧﻰ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ .ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺩﺍﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺏ .ﻣﻠﺣﻭﻅﺎﺕ ﻭﻣﺩﺧﻼﺕ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺝ .ﻣﺭﺋﻳﺎﺕ ﻭﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
8.3

ﻣﺣﺎﻭﺭ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ:

ﺗﺭﺗﻛﺯ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﺭﺋﻳﺳﺔ ﺗﺳﺎﻧﺩ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ
ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﺯﻭﻳﺩﻫﻡ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺃ .ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ.
ﺏ .ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ.
ﺝ .ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
8.4

ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ:
 8.4.1ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺭﻳﻔﻲ :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺭﻳﻔﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﻳﻥ ﺣﺩﻳﺛﺎ ً ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺎﻟﺷﺭﻛﺔ
ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻷﻧﺷﻁﺗﻪ ،ﺇﺿﺎﻓﺔً ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﻡ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﻡ ﻭﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ،ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻟﻭﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
 8.4.2ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ :ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﻭﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻟﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻭﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ )ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ( ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 8.4.3ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺩﺭﻳﺑﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﻌﺿﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺗﺳﺗﻠﺯﻡ
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ،ﺗﻧﺳﻖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﺷﺗﺭﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﻣﻳﺯﺓ ﻭﺇﻋﻁﺎء
ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﻡ
ﻭﺟﺩﺍﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﻡ.
 8.4.4ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ :ﺗﻧﺳﻖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﺔ ﺑﻪ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺗﻁﻭﻳﺭﻩ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ:


ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.



ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻣﻌﻬﺩ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ )(BDI
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 8.4.5ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ :ﺗﺷﺗﺭﻙ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﻼﺻﺎﺕ ﺍﻟﻛﺗﺏ
ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭﺃﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ
ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ،ﻭﺗﺯﻭﻳﺩ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻬﺎ ﻛﻼً ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﺔ ﺑﻪ.

8.5

ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ:
 8.5.1ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺧﻁﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺗﺗﺭﺟﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣﻝ
ﻳﺭﺍﺟﻊ ﻭﻳﻁﻭﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ.
 8.5.2ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ :ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ :ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ
ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻧﺎﻓﺫﺓ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻳﺑﻠﻎ ﺑﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.

7
Dec 2020

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ

ﺗﻨﻮﻳﻪ:
ٍ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ) (36ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ
 ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
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ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﺭ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻻﺳـﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭ
ﻳﺦ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
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ﺳﺠﻞ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺭﻗﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺟﺰ

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻐﺮﺽ

ﺍﻷﻭﻟﻰ:

................................................................
................................................

5
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﺠﺎﻝ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﺍﻟﻌﻤﻞ...........................................................
.............................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ

5
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﻋﻦ

)ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(........................................................
..................

5
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ......................................................
.................................................

5
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ.......................................................
5 .................................................
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ.........................................................
.................................................
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

6
ﺑﻴﺎﻥ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.........................................................
..........................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ

6
ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

................................................................
10 ..................
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،ﻭﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،
ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ،ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻭﻣﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ
ﻣﺤﻠﻬﺎ .ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ
ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
 1-4ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
) 2-4ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ( ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
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ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ

ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ

ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

ﻡ3/

ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ

 1-6ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
1437/01/28ﻫـ .
 2-6ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ) (2017-16-8ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 1438/05/16ﻫـ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 2017/02/13ﻡ.
 3-6ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 4-6ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ ﺍﻷﺳـﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛـﺔ.
 5-6ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 6-6ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 1-7ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ
1-1-7
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺳﺒﻘﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻣﺨﻠﻪ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ.
2-1-7
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ

ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻷﻋﻤﺎﻝ
3-1-7
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
4-1-7
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
5-1-7

ﻣﻦ

ﻭﺿﻊ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
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ﻧﺸﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
6-1-7
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )ﺗﺪﺍﻭﻝ( ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ.
7-1-7
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ،
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ،
ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
8-1-7
ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ
ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﻭﺻﻔﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻋﻀﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻭﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 2-7ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺎﺏ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ
1-2-7
ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺴﻴﺮﺗﻪ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ،ﻭﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﻠﻐﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻭﻣﺼﺪﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
2-2-7
ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
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ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻙ
3-2-7
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ
4-2-7
ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ -ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ – ﻭﺗﺸﻤﻞ:
ﺃ-

ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺏ-

ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ.

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻌﺪﺩ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
5-2-7
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺷﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ
ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺷﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ.
 3-7ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
1-3-7
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻜﻔﺎءﺓ
ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ.
ﺃﻻ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
2-3-7
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ.
ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺤﻲ
3-3-7
ﻳﻌﻮﻗﻪ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
4-3-7
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻋﺰﻟﻪ ،ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
5-3-7
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﻣﻨﺸﺂﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ،ﺃﻭ
ﺳﻮء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻧﻪ.
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ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
6-3-7
ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.
 4-7ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﺣﺪ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ:
ﻭﻓﻖ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﺷﻐﻮﺭ ﻣﺮﻛﺰ
1-4-7
ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ ) (3-7ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼﻝ
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ
ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺳﻠﻔﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﻋﺪﺩ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻻﻋﻀﺎء ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻀﺎء.
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ
2-4-7
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻋﺰﻝ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻭﻟﻮ ﻧﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﺣﺪﻯ
3-4-7
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ
ﺗﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﻣﻊ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ
4-4-7
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻜﺘﻮﺏ
ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 5-7ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
1-5-7
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻤﺪﺓ
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ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺻﻔﺎ ﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ.
ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
2-5-7
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻓﻲ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ.
 6-7ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ:
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
1-6-7
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﺗﺘﻮﻟﻰ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
2-6-7
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺻﺮﻑ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻣﻳﺎﻧﺗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺩﺭﺟﺔ

ﺗﻧﻭﻳﻪ:
 ﺗﺣﺩﻳﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻗﺑﻝ ﻣﺿﻲ ﺳﺗ ٍﺔ ﻭﺛﻼﺛﻳﻥ ) (36ﺷﻬﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.
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ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻻﺳﻡ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺩﻭﺭ

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻻﺳـﻡ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻻﺳﻡ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ

ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﻻﺳﻡ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ

ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ
2
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ﺳﺟﻝ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ

ﺷﺭﺡ ﻣﻭﺟﺯ

ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺭﺽ ................................................................................................................
5
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ 5 ........................................................................................................
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ( 5 ..........................................................................
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﺗﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻪ
ﺑﻐﺭﺽ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺄﻓﺿﻝ ﺍﻟﺳﺑﻝ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺗﻧﻁﺑﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ(
ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻣﻳﺎﻧﺗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ
 4.1ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺍﻁﻼﻉ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 4.2ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺇﻁﻼﻉ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ
ﻳُﻘﺻﺩ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﻻﺋﺣﺔ ﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ :ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻋﻣﺎﻝ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﻓﺭﻳﻖ ﻋﻣ ٍﻝ ﻭﺍﺣ ٍﺩ .ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻷﺩﺍء
ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠ ُﻣ ِﻘﻳﻡ ﺃﻥ ﻳﺿﻳﻑ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ
 7.1ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ.
 7.2ﻻﺋﺣﺔ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 7.3ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ.
 7.4ﻻﺋﺣﺔ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ :ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 8.1ﻋﺎﻡ
 8.1.1ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ) ،ﻳﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ -
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ-ﻛﺄﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ(.
 8.1.2ﺗﻘﺗﺭﺡ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻭﺗﺭﻓﻊ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻳﻪ.
 8.1.3ﺗﻘﺗﺭﺡ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﻭﺗﺭﻓﻊ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
 8.2ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
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ﻳﺷﻣﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 8.2.1ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ:
ﺃ.

ﻫﻳﻛﻝ ﻭﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﻳُﻌﻧﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﻫﻳﻛﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻋﺩﺩ
ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ﻭﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﺎﻧﻪ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻧﻭﻉ ﻭﻣﺩﻯ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺫﻟﻙ ﻣﻊ ﺃﻋﻣﺎﻝ
ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ،ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ،ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺫﻟﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ.

ﺏ .ﻟﻭﺍﺋﺢ ﻋﻣﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ :ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﺭ ﻟﻭﺍﺋﺢ ﻋﻣﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ.
ﺝ .ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ :ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺗﻣﻛﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻡ.
ﺩ .ﺍﻟﺟﺩﺍﺭﺍﺕ :ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺻﻔﻭﻓﺔ ﻟﻠﺟﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺗﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ.
ﻩ .ﺧﻁﺔ ﻭﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ :ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻁﺔ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﻭﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ،
ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻐﻁﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻣﺎﻛﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ.
ﻭ .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﻋﻘﺩ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ )ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧﻁﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻭﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ( ﻣﻊ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺩﻗﺔ ﻭﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻭﺁﻟﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ.
ﺯ .ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ :ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺩﺍء ﻋﻣﻠﻪ
ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺡ .ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ :ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻭﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻋﺿﺎء.
 8.2.2ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ
ﻳﺭﻛﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺧﺫﻫﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ،ﻭﺃﺛﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ،ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ .ﺩﻭﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﻭﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.
ﺏ .ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ :ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺭﺅﻳﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺗﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ.
ﺝ .ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ :ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ.
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ﺩ .ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ :ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﺻﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﺛﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻩ .ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ :ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﻭﺃﺛﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻭ .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ :ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ.
ﺯ .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ :ﻭﺟﻭﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ.
ﺡ .ﺃﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ :ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺩﻯ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻷﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺇﺑﻼﻏﻬﺎ
ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ.
ﻁ .ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺣﺻﺭ ﻟﻠﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻋﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺃﻭ
ﻟﻺﺣﺎﻁﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻱ .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ
ﻟﻸﻓﺿﻝ.
ﻙ .ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﻷﺩﺍء
ﻣﻬﺎﻣﻬﻡ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺭ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ.
 8.2.3ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ
ﺃ .ﺗﺗﻭﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ.
ﺏ .ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟ ُﻣﻘ ِﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ )ﺇﻥ ﻭﺟﺩ( ﺃﻭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍ ً ﺷﺎﻣﻼً ﻋﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺝ .ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﺩﺍء )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﺣﺻﺭ( ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ.
 ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.
 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.
 ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﻳﻡ.
ﺩ .ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻘﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺭﺋﻳﺱ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ،
ﺭﻓﻊ ﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺷﻔﻭﻋﺔً ﺑﻁﻠﺏ ﺟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻭﻋ ٍﺩ ﻟﻌﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﻐﺭﺽ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
ﻩ .ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﺟﺎﻧﻪ ﺳﺭﻳﺎ ً ﻭﺗﻘﺗﺻﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻣﻥ ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻳﻪ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ :ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
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ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ :ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ
ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻧﺎﻓﺫﺓ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻳﺑﻠﻎ ﺑﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﺗﻧﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ،ﻭﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
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ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ

ﺗﻨﻮﻳﻪ:
ٍ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ) (36ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ
 ﻳﺘﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
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ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﺭ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻻﺳـﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭ
ﻳﺦ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
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ﺳﺠﻞ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺭﻗﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺟﺰ

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻐﺮﺽ

ﺍﻷﻭﻟﻰ:

................................................................
................................................
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﺠﺎﻝ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﺍﻟﻌﻤﻞ...........................................................
.............................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

ﻋﻦ

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ

5
)ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

................................................................
.........
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ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ......................................................
.................................................

6
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ.......................................................
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ )ﺍﻟﻤﻼﻙ ،ﻭﻣﺪﺭﺍءﻫﻢ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ( ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺠﻨﺐ ﺃﻱ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻫﻢ:
ﺃ -ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺏ -ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ.
ﺝ -ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ.
ﺩ -ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻩ -ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ – ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ -ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ.
ﻭ -ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻭ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
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ﺯ -ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻭ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.
ﺡ -ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻁ -ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ.
ﻱ -ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ.
ﻙ -ﻣﺮﺍﺟﻌﻮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(
ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
 1-4ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻃﻼﻉ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 1-4ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 2-4ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.
) 3-4ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ( ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ/ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ.
) 4-4ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ،
ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻣﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
) 5-4ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ
ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ.
) 6-4ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ( ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.
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 7-4ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺗﻨﻔﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ
ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ/ﺍﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.

ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﺃ-

ﺏ-
ﺝ-
ﺩ-
ﻩ-
ﻭ-
ﺯ-

ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ :ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﺩﺍء ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ :ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ،
ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻼء ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ :ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ
ﺑﻬﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻛﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ :ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ :ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ :ﻫﻮ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﻩ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ
ﺃﻭ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ.
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ﺡ -ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻭ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ :ﻋﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ/ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
.1
.2
.3
.4

ﺍﻵﺑﺎء،
ﺍﻻﻭﻻﺩ،
ﺍﻷﺧﻮﺓ،
ﺍﻻﺯﻭﺍﺝ

ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﺕ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻮﺍ.
ﻭﺍﻭﻻﺩﻫﻢ ﻭﺍﻥ ﻧﺰﻟﻮﺍ.
ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻢ.
ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﻷﺷﻘﺎء ،ﺃﻭ ﻷﺏ ﺍﻭ ﻷﻡ
ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 1-6ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﺍﻭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺑﻐﺾ ﻭﻛﺮﻩ
ﻭﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ.
 2-6ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺠﻨﺐ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 3-6ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ.
 4-6ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺟﺰءﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﻋﻤـﻞ ﺍﻭ ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻭ
ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭ ﺧﻼﻓﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
 1-7ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ ﻡ 3/ﺗﺎﺭﻳﺦ
1437/01/28ﻫــ.
 2-7ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
 3-7ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ.

ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ

ﻟﻨﻈﺎﻡ

 4-7ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 5-7ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
 6-7ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ.
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 7-7ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 1-8ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﻭﻳﻜﺮﺳﻮﺍ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮﺍ ﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﻪ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ
ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﻔﺼﺤﻮﺍ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ
ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﺃﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﺺ
ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 2-8ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻳﺠﺮﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺻﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 3-8ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ:
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﺢ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ- ،
ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﻭﺗﺸﻤﻞ:
ﺃ -ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﺏ -ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ.
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 4-8ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ:
ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺐ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ -ﺇﺑﻼﻍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺏ -ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
ﺝ -ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺩ -ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﺪﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
 5-8ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ -ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﻠﻜﻪ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﺰﺍﻭﻝ
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ.
ﺏ -ﻗﺒﻮﻝ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺗﻮﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﻠﻬﺎ.
ﺝ -ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ
ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺘﺮﺓ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ.
 6-8ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ:
ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 1-6-8ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
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 2-6-8ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻔﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩﻫﺎ.
 3-6-8ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺑﺪﻻﺗﻬﻢ.
 4-6-8ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 5-6-8ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ.

ﻓﺮﺹ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ

 6-6-8ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 7-6-8ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 8-6-8ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺘﻴﻦ.

ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻌﻀﻮ

ﻓﻲ

ﻣﺠﻠﺲ

 9-6-8ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
10-6-8
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ.

ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ

ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ
ﻭﺳﺎﺋﺮ

ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ

 7-8ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ:
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺠﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺣﺴﺐ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﺑﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:
 1-7-8ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ:
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎﻧﻪ
1-1-7-8
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺃﻻ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ/ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
2-1-7-8
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺪﺩ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ
ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ
3-1-7-8
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺩﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺪﻡ
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ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ
ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ
4-1-7-8
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ
ﺇﻓﺸﺎﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺸﻲ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ
ﺑﻪ – ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ – ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﻪ ﻟﻪ ﺃﻭ
ﺃﻭﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻭﺇﻻ ﻭﺟﺐ ﻋﺰﻟﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ/ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﻀﻮ
ﻳﻠﺘﺰﻡ
5-1-7-8
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﺧﻄﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺫﻭ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ
ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ/ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﻀﻮ
ﻳﻠﺘﺰﻡ
6-1-7-8
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻬﻢ ﻭﻷﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒﻮﻝ
7-1-7-8
ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ
8-1-7-8
ﻗﺒﻞ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﻓﻖ
ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
9-1-7-8
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
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 10-1-7-8ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ – ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ – ﻣﻦ ﺃﻱ
ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﺃﻭ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺃﻭ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺃﺻﻮﻝ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﺤﻈﺮ
ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻷﺟﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ-ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ-ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ
ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 11-1-7-8ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺪﺩ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻪ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻳﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ
ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻔﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ:
 12-1-7-8ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺼﺺ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﺰﺍﻭﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ.
 13-1-7-8ﻗﺒﻮﻝ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﺓ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻮﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ
ﺷﻜﻠﻬﺎ.
 14-1-7-8ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺘﺮﺓ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ.
 2-7-8ﻣﺮﺍﺟﻌﻮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ:
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 3-7-8ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ:
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ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ:
ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ
1-3-7-8
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ،ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ﺃﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ
2-3-7-8
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺎﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺩﺍء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤﻴﻞ
3-3-7-8
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷﻱ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺆﺛﺮ
4-3-7-8
ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺃﻭ
ﺃﻱ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﺎﺻﺐ
5-3-7-8
ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ
ﻭ/ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ
6-3-7-8
ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻷﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ.
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺠﻨﺐ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
7-3-7-8
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻦ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻦ
8-3-7-8
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ
ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ.
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ
9-3-7-8
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
 10-3-7-8ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
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 4-7-8ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ:
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
1-4-7-8
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ
ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﺭﺽ
2-4-7-8
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﻃﺮﺍﻑ
ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﺎﺻﺐ
3-4-7-8
ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺼﻠﺤﻪ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺃﻭ
ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻦ
4-4-7-8
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ
ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ.
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ
5-4-7-8
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
6-4-7-8
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ
7-4-7-8
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺃﻱ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ  ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
8-4-7-8
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ /ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ،ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻳﻠﺘﺰﻡ/ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ
ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺃﻱ
ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،
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ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻲ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺃﺧﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ/ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺸﻄﺐ
ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ – ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ – ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍء
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍء
ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻳﺰﺍﻭﻝ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﺴﺠﻞ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ
9-4-7-8
ﻋﻦ ﺃﻱ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ.
 5-7-8ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ:
ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ،
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ/ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻭﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﻘﻮﻡ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ( ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ
1-5-7-8
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
ﺃ .ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ،
ﻭﺍﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ
ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻟﻠﻤﻼﻙ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﺏ .ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺃﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ /ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
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 8-8ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ:
 1-8-8ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ:

ﺑﺄﻋﻀﺎء

ﻣﺠﻠﺲ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ/ﺃﻋﻀﺎء

ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ

ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ/ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
1-1-8-8
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺃﻭﻻ ﺑﺄﻭﻝ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮء ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺃﻱ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ
2-1-8-8
ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 2-8-8ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ:
ﺗﻘﻮﻡ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ( ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ
1-2-8-8
ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ
ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ،ﻭﻃﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.
ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻠﺘﺰﻡ
2-2-8-8
ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﻜﻞ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
ﺗﺘﻮﻟﻰ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
3-2-8-8
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ
ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﻓﻴﻤﺎ
ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ ﻭﻓﻖ
ﻭﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ،ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ.
ﻳﺘﻌﻠﻖ
 3-8-8ﻓﻴﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ:

ﺑﻜﺒﺎﺭ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ،

ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﻠﺘﺰﻡ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
1-3-8-8
ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ( ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ
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ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺍﻟﺴﺠﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﺗﻘﻮﻡ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ( ﺑﻔﺤﺺ
2-3-8-8
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ
3-3-8-8
ﺗﺘﻮﻟﻰ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ ﻭﻓﻖ
ﻭﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ،ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ.
 9-8ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕ:
 1-9-8ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ/ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻪ /ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ/ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻷﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻳﻌﺪ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻣﺸﻴﻨﺎ ،ﻳﻘﻮﻡ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺑﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ
ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺇﻟﻰ ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻭﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﻱ
ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ.
 2-9-8ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ:
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻳﺘﻢ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺗﻔﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ
1-2-9-8
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%5ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻌﻪ " ﻻ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ" ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ) .ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ
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ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﺭﺝ ﻛﺒﻨﻮﺩ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ(

ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ
2-2-9-8
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﺘﻢ
ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺭﻗﻢ ).(1-2-9-8
ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
3-2-9-8
ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ )ﺍﻟﻄﺮﺡ-ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺔ-ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ( ﻓﻴﺘﻢ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺃ .ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﻓﺮ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺩﺍء ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻣﻊ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺏ .ﺗﻘﻮﻡ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ( ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﻻﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ.
 3-9-8ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺃ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻟﻰ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
1-3-9-8
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ( ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ )ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ( ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ
2-3-9-8
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻦ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ( ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
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 10-8ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ:
1-10-8

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ:

ﺃ -ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺏ -ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

2-10-8



ﻭﺿﻊ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺈﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ .ﻭﺫﻟﻚ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.



ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺩﻭﻥ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺩﻭﺭﻳﺎ.
3-10-8

)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(:

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺁﻟﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ
ﻋﺎﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻧﻤﻮﺫﺝ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻦ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻭﺃﺧﺬ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.
4-10-8

)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(:

 1-3-10-8ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.
 2-3-10-8ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺃﺧﺬ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ،
ﻭﺍﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ
ﺃﻱ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻭ
ﺍﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ.
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 3-3-10-8ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ.

ﺗﻌﺎﺭﺽ

ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﻣﻊ

 4-3-10-8ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ.
 5-3-10-8ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
5-10-8

)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ(:

ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ
ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.
 11-8ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ:
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ
1-11-8
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.
ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ
2-11-8
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﺸﻐﻞ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
3-11-8
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ.
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
4-11-8
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ /ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ
5-11-8
ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ.
ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ
6-11-8
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ
ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﺮﺩ.
ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ
7-11-8
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻤﻼﻙ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
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ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ
8-11-8
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻧﺺ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ /ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺧﻼﻝ
9-11-8
ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺗﺤﻤﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ/ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
ﻣﻌﻬﻢ.
 10-11-8ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﻵﺗﻲ:
 11-11-8ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻷﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺇﻻ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
 12-11-8ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ
ﻭﻛﻴﻼ ﺃﻭ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ:
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ
ﺫﻱ ﻋﻼﻗﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﺃﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  %1ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ :ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ

ﺗﻨﻮﻳﻪ:
ٍ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ) (36ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ
 ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
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ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﺭ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻻﺳـﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻱ
ﺥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭ
ﻳﺦ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
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ﺳﺠﻞ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺭﻗﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺟﺰ

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻐﺮﺽ

ﺍﻷﻭﻟﻰ:

................................................................
................................................
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

5
ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺠﺎﻝ

................................................................
5 ........................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﻋﻦ

)ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(

................................................................
..........

5
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ......................................................
.................................................

6
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ.......................................................
6 .................................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ

ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:

................................................................
.........................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

6

ﺑﻴﺎﻥ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

................................................................
7 ..................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:

ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ

................................................................
15 .................................................
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﺗﺆﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﻬﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻛﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ،
ﻣﺮﺍﻋﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﺓ
ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ﻭﻣﻤﺘﻌﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺃﻥ ﺗﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻭﻣﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ
ﻣﺤﻠﻬﺎ .ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ
ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻳﺒﺪﺃ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
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ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ.

ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ

ﺃﻭ

ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ

ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ

ﺧﺎﺭﺝ

ﻭﺗﺘﻄﻠﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ(
ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
 1-4ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻃﻼﻉ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 2-4ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
) 3-4ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
) 4-4ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
) 5-4ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ( ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻃﻼﻉ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 6-4ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ،
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
 1-5ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
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ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ

2-5

ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ،
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ.
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ/ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ :ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ.

ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
 1-6ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
 2-6ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
 3-6ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 1-7ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ:
1-1-7

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ:

ﺃ-

ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺳﻮﺍء
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻴﻼ ﺃﻭ ﻣﻮﺭﺩﺍ.

ﺏ-

ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ
ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ.

ﺝ-

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ
ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻪ

ﺩ-

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.

ﻩ-

ﺇﻋﻄﺎء ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﺍﻟﺮﺃﻱ

ﻭ-

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ.

ﻭﺣﺮﻳﺔ

7
Dec 2020

ﺯ-

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ
ﺧﺎﻃﺊ ﺍﺗﺨﺬ ﺑﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺡ-

ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺇﺧﻄﺎﺭﻫﻢ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒــﺮ
ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.

2-1-7

ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:

ﺃ-

ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ.

ﺏ-

ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺒﺬﻝ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻻء ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺻﻮﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ﺝ-

ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻳﺤﻘﻖ
ﺑﻤﺎ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

ﺩ-

ﻗﺼﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ.

ﻩ-

ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﺓ.

ﻭ-

ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺑﻬﺎ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻧﻈﺎﻣﺎ.

ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
3-1-7
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:
ﺃ-

ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻤﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ.

ﺏ-

ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﻟﻠﻮﺍﺟﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺃﺩﺍء
ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮﺓ
ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
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ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻫﻤﺎﻝ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ
ﺍﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﻌﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

ﺝ-

ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺎﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻔﻮﺿﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﻣﻜﺘﻮﺏ.

ﺩ-

ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﻩ-

ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ
ﺍﻓﺸﺎﺋﻬﺎ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻭ-

ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻪ ﻭﺍﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ.

ﺯ-

ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ
ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻤﺎ
ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪﻫﺎ.

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻭ

ﺡ-

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺯﻣﻴﻼﺗﻬﻢ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﺲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ.

ﻁ-

ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺗﻔﺘﻀﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻷﻱ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻭ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

ﻱ-

ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ
ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ.
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ﻙ-

ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﻭﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﻢ.

ﻝ-

ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻮﻻء ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﺯﻣﻼء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼء.

ﻡ-

ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻏﺾ ﻭﺍﻟﺤﺴﺪ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ
ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

ﻥ-

ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩ
ﺍﺯﺩﺭﺍء ﺍﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ.

ﺍﻭ

ﺱ-

ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺟﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺍﻭ ﺧﻼﻓﻴﺔ.

ﻉ-

ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻡ
ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻲء ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ
ﻭﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻑ-

ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﻭ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ
ﻷﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ.

ﺹ-

ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ/ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺗﺤﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ
ﺑﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﻄﺮﻕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

ﻕ-

ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻱ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﺚ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ
ﻛﻞ ﺍﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺭ-

ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﺳﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.

ﺵ-

ﺍﻻﺑﻼﻍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺕ-

ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻫﻮﻳﺘﻬﺎ.

ﺙ-

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ،

ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

ﺑﺬﻝ ﻭﺍﺟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻء
ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.

ﺩﻭﻥ

ﺍﺗﺠﺎﻩ

ﺗﻤﻴﻴﺰ
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ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ
4-1-7
ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ -ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻓﺸﺎﺋﻬﺎ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺏ -ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺝ -ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ،
ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ،ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﺃﻱ
ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺩ -ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻭ ﺍﻻﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻭ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﻃﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺄﺩﺍء
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ.
ﻩ -ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭ -ﺍﻻﺑﻼﻍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻭﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
 2-7ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ:
ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﺩﺍء
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
ﻭﻣﻮﺭﺩﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ .ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 1-2-7ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ:
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﺗﺤﺚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﺑﺄﺗﺒﺎﻉ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ
ﺇﻫﺎﻧﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﻳﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ :ﻧﺸﺮ ﺍﻷﻛﺎﺫﻳﺐ
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ﻭﺍﻻﺷﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍء
ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ...ﺇﻟﺦ.
 2-2-7ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ:
ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺗﻀﻊ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻐﻴﺮ
ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻷﻱ ﻓﺮﺩ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
 3-2-7ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ:
ﺗﻜﺮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺒﺎﺭ ﻗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺆﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
 4-2-7ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ:
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ ﻳﺼﻌﺐ
ﺣﺼﺮﻫﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺎﻡ ﻻﺋﻖ ﺑﻬﻢ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪﺍﻡ ﺫﺍ ﻣﻈﻬﺮ ﻻﺋﻘﺎ.
ﺏ -ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺝ -ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺰﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺩ -ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
 5-2-7ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ:
ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻘﻂ.
 6-2-7ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ:
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ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ:
ﺍﻷﻣﺜﻞ

ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﻦ

ﺍﺟﻞ

ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺃ -ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.
ﺏ -ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻫﻤﺎﻝ
ﻭﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ.
ﺝ -ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ.
ﺩ -ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ﻩ -ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻭ -ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺯ -ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﺑﻼﻍ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.
ﺡ -ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﻣﻨﻴﺔ.
 7-2-7ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻼء:
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺧﺎﻃﺌﺎ؛ ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
 8-2-7ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ:
ﺗﻘﺪﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻧﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺇﻧﺠﺎﺡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ،ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 9-2-7ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ:
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻓﻔﻲ ﻣﻨﺎﺥ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ
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ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
ﺃﺭﺍءﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻞ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ
ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺎﺩﻳﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺫﺍﺕ
ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺟﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ﺃ -ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﺎﻣﻠﻴﻬﺎ.
ﺏ -ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﺝ -ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ.
ﺩ -ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﻘﺒﻠﻪ.
ﻩ -ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﻊ
ﺣﺪﻭﺙ ﺳﻮء ﺍﻟﻔﻬﻢ.
ﻭ -ﺗﻌﻀﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
ﺯ -ﺣﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺧﻔﺎء ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻪ
ﻟﻜﻴﻼ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﻛﺈﻓﺸﺎء ﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ
ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ:
10-2-7
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻢ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
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ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻴﺘﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﺍﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
 3-7ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ:
 1-3-7ﺗﺘﻮﻟﻰ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ:
ﺃ -ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺏ -ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻘﺮﺍءﺓ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ.
 2-3-7ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻭ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻋﻠﻤﻬﻢ
ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ
ﺗﺼﻌﻴﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 3-3-7ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ:
ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍءﺗﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ
ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ.
 4-3-7ﺗﺘﻮﻟﻰ ) ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ( ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ:
ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﻣﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍءﺗﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ
ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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