س ياسة ومؼايري وإجصءإت إمؼضوية يف جموس إدإرة إمرشكة إمسؼودية نودسويق (إسوإق إملزرػة)  -إملؼسةل
متييس :
جسدنس ىشه إمس ياسات وإملؼايري وإلجصإءإت نوؼضوية يف جموس إدإرة إمرشكة إمسؼودية نودسويق ( أسوإق إملزرػة ) من
هص إمفلصة ( )3من إملادة إمثاهية وإمؼرشون من لحئة حومكة إمرشاكت إمطادر غن جموس ىيئة إمسوق إملامية مبوجب إملصإر
رمق (  )7107-6 -8واترخي 0338/5/06ه إملوإفق 7107/7/03م وإمىت ثنص ػىل أهو مع مصإػاة الادذطاضات
إمللصرة نوجمؼية إمؼامة يف هظام إمرشاكت وموإحئو إمخنفيشية وإمنظام إلسايس نورشكة يكون جملوس إلدإرة أوسع إمطالحيات
يف إدإرة إمرشكة وثوجيو أغامميا مبا حيلق أغصإضيا ومن مضهنا إػسإد س ياسات ومؼايري وإحضة وحمسدة نوؼضوية يف جموس
إلدإرة مبا ل يخؼارض مع إلحاكم إلمزإمية يف لحئة إحلومكة ووضؼيا موضع إمخنفيش بؼس إكصإر إدلؼية إمؼامة .
أ ً
ول  :س ياسات ومؼايري إمؼضوية يف جموس إدإرة إمرشكة
 -0أن ل يكون إملصحش مؼضوية إجملوس كس س بق إدإهخو جبصمية خمةل ابمرشف وإلماهة أو أضبح غري ضاحل مؼضوية إجملوس
ً
وفلا لي هظام أو ثؼواميت سارية يف إملموكة .
 -7أل يشغل غضو إجملوس غضوية يف أكرث من مخس رشاكت مسامهة مسرجة يف إمسوق إملامية يف أن وإحس .
ً
 -3أن ل يكون إملصحش ً
حكوميا .
موظفا
 -3أن يمتخع إمؼضو ابملؤىالت إمؼومية وإمليارإت إملينية وإمشرطية إملناس بة مبس خوى إمخسريب وإخلربإت إمؼموية ذإت إمطةل
بأوشعة إمرشكة ابلدإرة أو الاكذطاد أو إحملاس بة أو إملاهون أو إحلومكة ً
فضال غن إمصغبة يف إمخؼمل وإمخسريب .
 -5أن يمتخع إمؼضو ابملسرة ػىل إمخوإضل إمفؼال وإمخفكري الاسرتإثيجي ودليو إموكت إماكيف مخنفيش همام ومسؤوميات
إمؼضوية .
 - 6أن يصإغي ثنوع إمخأىيل إمؼومي وإخلربة إمؼومية يف حكوين إجملوس مخحليق إمكفاءة وإمفؼامية يف إثصإء إمنلاشات حول
إملوضوػات إميت ثؼصض ػىل إجملوس .
 -7أن يمتخع إمؼضو مبيارإت كيادية ثؤىهل ملنح إمطالحيات مبا يؤدي إىل حتفزي إلدإء وثعبيق أفضل إملامرإسات يف جمال
إلدإرة إمفؼاةل وإمخليس ابملمي وإلذالق إملينية .
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 -8أن ثخوإفص يف إمؼضو إملسرة ػىل إمخوجيو وذكل بخوإفص إملسرإت إمليادية وإمفنية وإلدإرية وإمسػة يف إختاذ إملصإر
وإسديؼاب إملخعوبات إمفنية إملخؼولة بسري إمؼمل وأن يكون كادر ًإ ػىل إمخوجيو الاسرتإثيجي وإمخرعيط وإمصؤية إملس خلبوية
إموإحضة .
 -9أن يكون إمؼضو كادر ًإ ػىل كصإءة إمبياانت وإمخلاريص إملامية وفيميام .
 -01أن يخحىل غضو جموس مببادىء إمطسق وإلماهة والاىامتم مبطاحل إمرشكة وإملسامهني وثلسمييا ػىل مطوحخو
إمشرطية .
 -00أن يمتخع إمؼضو بوياكة حصية ثؤىهل ملامرسة همامو وإدذطاضو وػىل إدلؼية إمؼامة أن حصإغي غنس إهخزاب أغضاء
جموس إلدإرة ثوضيات جلنة إملاكفأت وإمرتش يحات وثوإفص إمللومات إمشرطية وإملينية إمالزمة لدإء هماهمم بشلك فؼال .
 -07أل يلل ػسد أغضاء إجملوس إملس خلوني غن غضوين أو زور أغضاء إجملوس أهيام أكرث .
 -03أن يكون غضو جموس إلدإرة إملس خلل كادر ًإ ػىل ممارسة همامو وإبسإء أرإئو وإمخطويت ػىل إملصإرإت مبوضوغية
وحياد مبا يؼني جموس إلدإرة ػىل إختاذ إملصإرإت إمسومية إميت جسيم يف حتليق مطاحل إمرشكة .
 -03أن ميثل غضو جموس إلدإرة جيع إملسامهني وأن يومزم مبا حيلق مطوحة إمرشكة ً
معوما وميس ما حيلق مطاحل
إجملموػة إميت ميثويا أو إميت ضوثت ػىل ثؼيينو يف إجملوس .
 -05ثنهتيي غضوية غضو جموس إلدإرة ابس خلامخو أو وفاثو أو غزهل بلصإر من إدلؼية إمؼامة أو إدإهخو يف أي جصمية خمةل
ابمرشف وإلماهة أو أضبح غري ضاحل مؼضوية إجملوس ً
وفلا لي أهظمة أو موإحئ سارية يف إملموكة .
 -06ػىل غضو جموس إلدإرة أن يس خليل كبل هناية مسثو يف إجملوس يف حال فلسإهو لىويخو يف إمؼمل كؼضو يف إجملوس
أو جعزه غن ممارسة أغامهل أو ػسم كسرثو ػىل ختطيص إموكت لدإء أغامهل ومسؤمياثو يف إجملوس  ،ويف حال حسوث
ثؼارض مطاحل فيكون نوؼضو إخليار يف إحلطول ػىل حصديص من إدلؼية إمؼامة جيسد لك س نة أو ثلسمي إس خلامخو .
 -07أن يخحىل إمؼضو مببادئ إمطسق وإلماهة وإمولء وإلىامتم مبطاحل إمرشكة وإملسامهني وثلسمييا ػىل مطوحخو
إمشرطية .
اث ًهيا  :إجصإءإت إمؼضوية يف جموس إدإرة إمرشكة
 – 0ثخوىل جلنة إملاكفأت وإمرتش يحات ابمخنس يق مع إلدإرة إمخنفيشية نورشكة مالػالن غن فذح ابب إمرتحش مؼضوية
إجملوس ً
وفلا منظام إمرشاكت ولحئة إحلومكة وإمخؼواميت إمطادرة من ىيئة إمسوق إملامية .
 – 7حيق ملك مسامه حصش يح هفسو أو خشص أدص أو أكرث مؼضوية جموس إلدإرة يف حسود وس بة موكيخو يف رأس
مال إمرشكة .
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 – 3لك من يصغب يف حصش يح هفسو مؼضوية إجملوس إػالن رغبخو مبوجب إدعار لدإرة إمرشكة ً
وفلا نومسد
وإملوإغيس إملنطوص ػوهيا يف إلهظمة وإنووإحئ وأن يشمل إلدعار ثؼصيف ابملصحش وسريثو إذلإثية ومؤىالثو وذربإثو
إمؼموية وإمؼومية وثؼبئة إهمنوذج إمطادر من ىيئة إمسوق إملامية وأن يفطح نومجوس وإدلؼية إمؼامة غن أي حالت
ثؼارض مطاحل سوإء اكهت مطوحة مبارشة أو غري مبارشة يف إلغامل وإمؼلود إمىت ثمت حلساب إمرشكة أو إشرتإكو يف
معل من شأهو منافسة إمرشكة أو يف أحس فصوغيا .
 -3ػىل إملصحش إذلي س بق هل شغل غضوية جمامس إحسى إمرشاكت إملسامهة أن يلسم بيان بؼسد واترخي جمامس
إدإرإت إمرشاكت إميت ثوىل غضويهتا .
 -5جيب ػىل إملصحش إذلي س بق هل شغل غضوية جموس إمرشكة أن يصفق ابدعار إمرتش يح ً
بياان من إدإرة إمرشكة
ً
مذضمنا إملؼوومات إمخامية :
غن أدص دورة ثوىل فهيا غضوية إجملوس
 ػسد إجامتػات إجملوس إمىت متت ذالل لك س نة من س نوإت إدلورة وػسد الاجامتػات إمىت حرضىا أضاةل ووس بةحضوره جملموع الاجامتػات .
 إنوجان إدلإمئة إمىت شارك فهيا إمؼضو وػسد الاجامتػات إمىت غلسهتا لك جلنة ذالل لك س نة من س نوإت إدلورةووس بة حضوره إىل مجموع إلجامتػات .
 -6ثوضيح ضفة إمؼضوية يف جموس إلدإرة ما إذإ اكن إمؼضو ثنفيشي أو غضو غري ثنفيشي أو غضو مس خلل .
ً
مرتحشا بطفذو إمشرطية أم أهو ممثل غن خشص إغخباري .
 -7ثوضيح ظبيؼة إمؼضوية ما إذإ اكن إمؼضو
 – 8ثلوم جلنة إملاكفأت وإمرتش يحات ابمخنس يق مع إلدإرة إمخنفيشية نورشكة بمزويس ىيئة إمسوق إملامية ابمسرية
إذلإثية نومصحشني ً
وفلا همنوذج ( إمسرية إذلإثية نومصحش مؼضوية إلدإرة رشكة مسامهة مسرجة يف إمسوق إملامية
إمسؼودية ثسإول ابلضافة إىل أي وسخ من إدعارإت إمرتش يح ومصفلاهتا .
 -9ػىل جلنة إملاكفأت وإمرتش يحات ثنفيش أي مالحظات حصد من إجليات إخملخطة حول أي مصحش مؼضوية إجملوس .
 – 01يمت إمخطويت يف إدلؼية إمؼامة ػىل من رحشوإ أهفسيم ً
وفلا مالجصإءإت وإملؼايري إمسابق ذكصىا .
ً
اثمثا :أحاكم دذامية ( إمنرش وإمخؼسيل )
يؼمل مبا جاء يف ىشه إمس ياسة والاممزإم هبا من كبل إمرشكة إغخبار ًإ من اترخي إغامتدىا من إدلؼية إمؼامة نومسامهني
ويمت ورشىا ػىل موكع إمرشكة الامكرتوين همتكني إملسامهني وإحصاب إملطاحل من الاظالع ػوهيا  ،وثمت مصإجؼة
وثؼسيل ىشه إمس ياسة حسب إحلاجة بناء ػىل ثوضية من جموس إلدإرة ػىل أن يمت غصض إمخؼسيالت نوجمؼية
إمؼامة نومسامهني لغامتدىا يف أكصب إجامتع ميا .
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