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*
الفصل االول  :الغرض
*
املادة االوىل  :مىهيد
ً
*
"الحىة حومكة _
احلمعية
ﺃ( مىاشيا مع
الرساكت" الصادرة عن هيئة السوق املالية ودون املساس اىلصالحيات املمنوحة إىل 
ً
العامة ،يضطلع حملس االدارة ىڡ _رسكة إم آي إس باكفة الصالحيات الالزمة الدارة _
الرسكة وذلك وفقا للصالحيات

احلمعية العامة _
املمنوحة هل مىوجب نظام _
للرس كة.
الرس كة االساس املعتمد من 
*
*



النواىح وذلك وفقا لالنظمة
اكفة
ىڡ
وعناية
وإنصاف
بصدق
وقات
اال
يع
مح
ىڡ
ﺏ(  حىب أن يترصف حملس االدارة



الرسكة وطبقا لاكفة سياسات _
الىى ترسي أحاكهما عىل _
* 
الرس كة ذات العالقة.
واللواحى 
*
*


وتبىى الالحىة التنظيمية المعال حملس االدارة عىل أساس احلومكة الرشيدة و تؤدي إجراءات احلومكة
ﺝ( لقد مى إعداد 
سںى أداء _
الرشيدة إىل حى  
الرس كة.

ﺩ( يقع عىل عاتق احمل لس مسؤولية املوافقة عىل 
للرسكة وإطار معل السياسات العامة _
الشامهل _
للرسكة،
االسرىاتيجية

_
_

املسؤوهل عن تنفيذ
تعترى
الىى 
ويضطلع احمل لس هىذه املسؤولية من خالل االرساف عىل إدارة الرسكة التنفيذية 
*
االمعال اليومية ىڡ _
الرس كة.



ﻩ( يتمتع احمل لس بصالحيات لتنفيذ معليات _
الرس كة وحىقيق أهداهڡا ،و ال  حىوز تقييد أو إلغاء أي صالحيات لملجلس
*
*
*
االساىس _
للرس كة.
إال مىوجب االنظمة واللواحى املعمول هىا والنظام
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الثاىى  :هيلك حملس االدارة
الفصل 
املادة الثانية :رئيس حملس االدارة

سرى معهل وأداء اختصاصاته بفعالية ،ويدخل ىڡ همام
ﺃ( يتوىل رئيس حملس االدارة قيادة احمل لس واال _رساف عىل 
يىل:
واختصاصات رئيس حملس االدارة بصفة خاصة ما 




املضلهل.
وغرى
 -1امصن حصول أعضاء حملس االدارة ىڡ الوقت املناسب عىل املعلومات
الاكمهل والواحصة والصحيحة 
*

وىڡ الوقت املناسب.
 -2التحقق من قيام حملس االدارة مىناقشة محيع املسائل االساسية بشلك فعال 
*
*
لواحىه التنفيذية ونظام _
الغرى وفق ما ينص عليه نظام _
 -3مىثيل _
الرسكة االساس.
الرس اكت و
الرسكة أمام 
 -4تشجيع أعضاء حملس االدارة عىل اممرسة هماهمم بفعالية ومىا حىقق مصاحل _
الرس كة.

املسامهںى وإيصال آر *اهىم إىل حملس االدارة.
الفعىل مع
 -5امصن وجود قنوات للتواصل

 *


الفعاهل  
وغرى
وبںى االعضاء
 -6تشجيع العالقة البناءة واملشاركة
التنفيذيںى 
بںى لك من حملس االدارة واالدارة التنفيذية 


وإحىاد ثقافة تشجع عىل النقد البناء.
التنفيذيںى
واملستقلںى  
*

االخذ  
 -7إعداد جدول أمعال 
مسأهل يطرهحا أحد أعضاء حملس االدارة
بعںى االعتبار أي
اجامىعات حملس االدارة مع
احلسااىت والتشاور مع أعضاء حملس االدارة والرئيس التنفيذي  
يثرىها مراجع
وأمںى الرس عند إعداد جدول

أو 
أمعال احمل لس.
التنفيذيںى دون حضور أي تنفيذي ىڡ _

الرس كة.
 -8عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء حملس االدارة غرى
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الىى يكون *الحد أعضاء حملس االدارة مصلحة _
احلمعية العامة العادية عند انعقادها اى *المعال والعقود 
مبارسة
 -9إبالغ 

_

الىى قدهما العضو إىل حملس االدارة ،وأن رىافق هذا
أو غرى مبارسة فهىا ,عىل أن يتضمن هذا االبالغ عن املعلومات 
حسااىت _
الرس كة.
تقررى خاص من مراجع

التبليغ 
*
تعيںى الرئيس التنفيذي رئيسا حمل لس إدارة _
االوىل من 
 -10ال  حىوز  
انهىاء خدماته).املادة اكنت
الرس كة خالل السنة
صفهىا إىل 
االخرى للهيئة الصادر ىڡ مايو 2018م_ ،
وتغرىت 
وللرس كة احلق فق
اسرىشاديه خالل
التعممى 
الزامية 


يناسهىا ما  
بںى جواز ذلك أو عدمه(
اختيار ما 
*
 -11اىالضافة إىل الصالحيات املذكورة أعاله مىكن االطالع عىل صالحيات رئيس احمل لس املضمنة اىلنظام االساس
_
للرس كة.
بںى منصب رئيس حملس االدارة وأي منصب تنفيذي آخر ىڡ _
احلمع  
الرسكة
ﺏ( حىظر 

املادة الثالثة  :عدد أعضاء حملس االدارة
*
*
يتكون حملس إدارة _

لملسامهںى وفقا لالنظمة واللواحى ملدة ال
احلمعية العامة
تنتخهىم 
الرس كة من محسة أعضاء 




اىمك عند التصويت الختيار أعضاء حملس االدارة ىڡ
رى يد عن ثالث سنوات ،ويمى اتباع نظام التصويت الرى 
احلمعية العامة.

معايرى اختيار أعضاء حملس االدارة
املادة الرابعة  :

التغيرىات املستقبلية ىڡ احمل لس والتخطيط هلا ،ومن أمه مسؤوليات احمل لس
ﺃ(  حىب عىل احمل لس التعامل مع

*
_

تقيمى واختيار مرحس  ںى للعمل اكعضاء ىڡ حملس االدارة ،وتضطلع حلنة الرىشيحات واملاكفآت مىسؤولية الرىشيح

*
*
ً  *
احملتملںى ،وسوف يمى بيان دور اللجنة بشلك _

أكرى تفصيال ىڡ الحى هىا.
وىل العضاء احمل لس

والتقيمى اال 
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*

تنفيذيںى ،وأن يكونوا اىلكفاءة الالزمة لهڡم
الغرى
ﺏ(  حىب أن تكون أغلبية أعضاء حملس االدارة من االعضاء 
القضااى احلالية والناشئة ىڡ _
وحىب أال يكون العضو املؤهل للعضوية
الرسكة والتعامل مهعا بشلك مناسب  ،


*

ىڡ احمل لس لديه سوابق جنائية أو سبق إدانته  حىر مىة حم هل اى _لرسف أو االمانة.
ﺝ( 
يشرىط أن يكون عضو حملس االدارة من ذوي الكفاءة املهنية ممن تتوفر فهىم 
احل رىة واملعرفة واملهارة واالستقالل

يىل :
الالزم ،مىا مىكنه اممرسة همامه بكفاءة واقتدار ،ورى 
اىع أن يتوافر فيه عىل وجه احلصوص ما 
 -1القدرة عىل القيادة.
 -2الكفاءة.
 -3القدرة عىل التوجيه.
 -4املعرفة املالية.
 -5اللياقة الصحية.
 -6احلصول عىل _هسادة جامعية.
*
املعايرى االخالقية.
 -7القدرة عىل إهطار أعىل


تقدمى مسامهات هامة وفورية ىڡ املناقشات  
 -8القدرة عىل 
واحىاذ القرارات ىڡ احمل لس.

 *

الاكفيںى الداء املهام بصفته عضو حملس االدارة.
واحلهد
 -9القدرة عىل حىصيص الوقت 
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*
_
االخذ ىڡ االعتبار عدد _
الرس اكت املدرجة 
الىى يعمل هىا املرحس احملتمل كعضو حملس إدارة ،إذ ال  حىوز
-10


*
_

ملرحس حمتمل لعضوية حملس االدارة أن يشغل عضوية ىڡ حملس إدارة ال _كرى من )_ (5رس اكت مسامهة


مدرجة ىڡ السوق ىڡ آن واحد.
املادة 
احلامسة  :االستقاللية

ﺃ(  حىب أن تكون أغلبية أعضاء حملس االدارة ىڡ _

تنفيذيںى ،عىل الرمع من أن النظام
الرس كة أعضاء غرى

*
*
املطلوبںى ىڡ حملس إدارة _
االساس _



حى
الرس كة ،إال أن متطلبات
ال
كة
للرس
املستقلںى
عضاء
اال
عدد
دد



عضوںى  
هيئة السوق املالية 

اثنںى ) أهىما أ _كرى (
تقتىص أن يكون ثلث أعضاء احمل لس أو ماال يقل عن


مستقلںى.
من أعضاء حملس االدارة
ﺏ(  حىب ان يكون عضو حملس االدارة املستقل قادرا عىل اممرسة همامه وإبداء آرائه والتصويت عىل القرارات
يعںى حملس االدارة عىل  
الىى تهسم ىڡ حىقيق مصاحل _
مىوضوعية وحياد ،مىا  
احىاذ القرارات السليمة 
الرس كة.


سنواى ملدى استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف
تقيامى 
ﺝ( عىل حملس االدارة أن  حىري 
_ 
_
تؤرى ىڡ استقالليته.
تؤرى أو ممكن أن

الىى  حىب هلا احلصول عىل رىخيص من
ﺩ( ال يعد من قبيل املصلحة النافية الستقاللية عضو حملس االدارة 

الىى تمى مع عضو حملس االدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا

احلمعية العامة العادية ،االمعال والعقود 
*
*
االوضاع _
الىى تتبهعا _

والرسوط 

بنفس
والعقود
معال
اال
مىت هذه
واملتعاملںى
املتعاقدںى
الرسكة مع معوم

واكنت مصن نشاط _
الرسكة املعتاد ،ما مل  َرى حلنة الرىشيحات خالف ذلك.


يىل :
ﻩ( يتناىڡ مع االستقالل الالزم توافره ىڡ عضو حملس االدارة املستقل – عىل سبيل املثال ال احلرص -ما 
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 -1أن يكون مالاك ملا نسبته محسة ىڡ املائة أو _
أكرى من أهسم _
الرس كة أو من أهسم _رسكة أخرى اىبعة هلا

أو هل 
صهل قرابة مع من مىلك هذه النسبة.
 -2أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتباريه مىلك ما نسبته محسة ىڡ املائة أو _
أكرى من أهسم _
الرس كة

أو _رس كة اىبعة هلا.

 -3أن تكون هل 
صهل قرابة مع أي من أعضاء حملس االدارة ىڡ _
الرسكة أو ىڡ _رسكة أخرى اىبعة هلا.


 -4أن تكون هل 
التنفيذيںى ىڡ _
الرس كة أو ىڡ _رسكة اىبعة هلا.
صهل قرابة مع أي من كبار
 
_
املرحس لعضوية حملس 
 -5أن يكون عضو حملس إدارة ىڡ _رسكة أخرى من حمموعة _
إدارهىا.
الرس كة

املاضيںى لدى _


الرس كة أو أي طرف متعامل مهعا أو
العاميںى
 -6أن يعمل أو اكن يعمل موظفا خالل

_

املوردںى  ,أو أن يكون مالاك حلصص سيطرة لدى أي من
احلسااىت وكبار
اجىع

رس كة اىبعة هلا ,مكر 
*


املاضيںى .
العاميںى
تلك االطراف خالل
مبارسة أو غرى _
 -7أن تكون هل مصلحة _
الىى تمى لصاحل _
مبارسة  ىڡ االمعال و العقود 
الرس كة.

 -8أن 
يتقاىص مبالغ مالية من _
الرسكة عالوة عىل ماكفأة عضوية حملس االدارة أو أي من حلانه.
 -9أن 
الرس كة  ,أو أن يتجر ىڡ أحد فروع النشاط الذي  رىاوهل _
يشرىك ىڡ معل من شأنه منافسة _
الرس كة.


 

 -10أن يكون قد 
منفصهل ىڡ عضوية حملس االدارة.
متصهل أو
أمىص ما  رى يد عىل تسع سنوات

املستقلںى بشلك سنوي امك هو
هـ( وستقوم حلنة الرىشيحات واملاكفآت مىراجعة استقاللية أعضاء احمل لس
 *
منصوص عليه ىڡ الحىة معلها.

* ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ


رمڡ الوثيقة

اى  
رحى 
االعامىد


رمڡ االصدار

2018- 3

2018م

1.0

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ:ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

اى  
رحى االصدار


رمڡ الصفحة
29 - 10

املادة السادسة  :اللجان التابعة لملجلس
ﺃ( يقوم حملس إدارة _
الرس كة بتأدية مسؤولياته مىساعدة اللجان املنبثقة عن احمل لس ،ورىفع اللجان وتقدم

التوصيات إىل حملس االدارة وقد يقوم احمل لس بتفويض أاى من هذه اللجان ىڡ بعض اختصاصاته
 *

املولكه إلهىا.
اممرسهىا االمعال
ويقوم احمل لس مىتابعة معل هذه اللجان اىنتظام للتحقق من

مسؤوهل عن أمعاهلا أمام حملس االدارة ،وال  حىل بذلك مسؤولية احمل لس عن تلك
ﺏ( تكون لك حلنة
*
االمعال والصالحيات أو السلطات 
الىى فوضت إلهىا.

وحىب حضور رؤساء
ﺝ( بشلك عام  حىب أن ال يقل عدد أعضاء اللجان عن  3وال  رى يد عن  5أعضاء  ،

اللجان أو من 
*
املسامهںى  ,امك  حىب  

تعيںى
أسئهل
أعضاهىا للجمعيات العامة لالجابة عن
ينيبوهىم من
*

الىى قد ينشأ 

تنفيذيںى  ىڡ اللجان املعنية اىملهام 
عهىا حاالت تعارض ىڡ
الغرى
عضاء
اال
عدد اكف من


*
وغرى املالية ومراجعة صفقات االطراف ذوي العالقة.
املصاحل اكلتأكد من سالمة
التقاررى املالية 

*

*


وصالحياهىا واالدوار واملسؤوليات الرئيسية
معلياهىا
ﺩ( مىلك لك حلنة الحىة معل مكتوبة حىدد نطاق

املولكه إلهىا.
ً

فضال عن أحقية احمل لس  ىڡ تشكيل عدد اكف من اللجان 
الىى تساعده ىڡ أداء همامه ،فقد مى تشكيل
ﻩ(

اللجان التالية املنبثقة عن حملس االدارة لتعمل ىڡ _
الرسكة :

 -1حلنة املراجعة
 -2حلنة الرىشيحات واملاكفآت
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القضااى
ﻭ( سينظر حملس االدارة ىڡ املواد والتوصيات املعروضة عليه من هذه اللجان البداء رأيه ىڡ

*
اىستخدام املهارة والقدرة عىل إصدار االحاكم.
*
*
لواحى معل اللجان 
احملتلفة املنبثقة منه ،
علهىا حسب االنظمة
ﺯ( يصادق حملس االدارة عىل
وسيمى املوافقة 
*
واللواحى املتعلقة بذلك.

ﺡ( قد يمى تشكيل حلان أخرى من فرىة إىل أخرى بناء عىل حاجة _
وظروهڡا وأوضاهعا مىا مى 
كهىا
الرسكة
*
من  *اىدية هماهما وذلك حسب املتطلبات النظامية ،وسيقوم احمل لس  
بتعيںى أعضاء اللجنة اىغلبية
أصوات احمل لس.
 
احل رىاء 
ﻁ( للجان االستعانة مىن رىاه من 

تصںى من داخل _
واحمل  
صالحياهىا،
خارهحا ىڡ حدود
الرس كة أو من
اجامىع اللجنة ،مع ذكر امس 
عىل أن يضمن ذلك  ىڡ 
حمرص 
احل برى وعالقته اى _لرسكة أو االدارة التنفيذية.
الفصل الثالث  :االنتخاب ومدة العضوية
املادة السابعة  :االنتخاب 
والرىشيح
احلمعية العامة بناء عىل توصية من حلنة الرىشيحات واملاكفآت ،ويقوم
ﺃ( يمى انتخاب أعضاء حملس االدارة من 
_

احلمعية العامة عىل املرحس  ںى
أعضاء احمل لس بدورمه ىڡ انتخاب رئيس حملس االدارة ،ويقترص تصويت 
ً

معلوماهىم وفقا ملتطلبات هيئة السوق املالية.
لعضوية حملس االدارة الذي أعلنت _رسكة أم آي إس عن
*
_
املسامهںى بنظام التصويت 

اىمك.
الرى
غلبية
اى
ﺏ( يمى انتخاب املرحس  ںى لعضوية احمل لس 

وحىب احلصول عىل موافقة أغلبية أعضاء
ﺝ( يمى انتخاب رئيس احمل لس واىئب رئيس احمل لس من قبل احمل لس   ,
احمل لس عىل اختيار رئيس حملس االدارة واىئبه وتكون مدة عضوية رئيس احمل لس واىئبه نفس مدة احمل لس.
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ﺩ(  حىب عىل _
الرس كة أيضا اتباع االجراءات النظامية الالزمة لالفصاح وفق ما تقتضيه متطلبات هيئة السوق
املالية.
املادة الثامنة  :مدة العضوية
وحىوز إعادة 
تعييهىم  ىڡ  
ﺃ(  
حںى انتخاب رئيس احمل لس
يعںى املسامهون أعضاء حملس االدارة ملدة ثالث سنوات  
*
وحىوز إعادة انتخاب الرئيس واىئبه والعضو املنتدب.
واىئبه من قبل االعضاء ملدة ثالث سنوات   ,
ﺏ(  حىوز بناء عىل توصية حملس االدارة إهىاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالث 
اجامىعات متتالية
لملجلس دون عذر يقبهل احمل لس.
ﺝ( بعد 
انهىاء مدة العضوية يمى تشكيل حملس إدارة جديد 
احلمعية العامة
ويمى انتخاب أعضاء احمل لس من خالل 
اىتباع االجراء ذاته.
*

ﺩ( 
تعلامىت سارية ىڡ اململكة،
تنىهى عضوية احمل لس اى نهىاء مدته أو اى نهىاء صالحية العضو هلا وفقا الي نظام أو 

ومع ذلك  حىوز للجمعية العامة  ىڡ لك وقت عزل محيع أعضاء حملس االدارة أو 
بعهصم وذلك دون إخالل

حىق العضو املعزول  حىاه _
الرس كة اىملطالبة اىلتعويض إذا وقع العزل لسبب غرى مقبول أو ىڡ وقت غرى مناسب،
يعرىل _برسط أن يكون ذلك ىڡ وقت مناسب وأال يكون مسؤوال من قبل _
ولعضو حملس االدارة أن  
الرس كة معا

يرىتب عىل  
االعرىال من 
واحلمهور من خالل موقع السوق املالية السعودية )تداول(
أرصار  ،
وحىب تبليغ اهليئة 
بذلك القرار مع بيان سبب إهىاء أو 
انهىاء العضوية.
املادة التاسعة :شغر عضوية حملس االدارة

ﺃ( ىڡ حال أصبح منصب أحد أعضاء احمل لس شاغرا خالل مدة العضوية نتيجة الستقالته أو عزهل أو غرى
يعںى احمل لس _ 
ذلك )مثل الوفاة أو ادانة جنائية أو حعز أو افالس وما إىل ذلك( ،فيجوز أن  
حسصا ليحل
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حمهل حىسب ما رىاه احمل لس وممن تتوافر فهىم 
احل رىة والكفاءة بناء عىل توصية من حلنة الرىشيحات
*

واملاكفآت من خالل  
التعيںى  ىڡ 
االجامىع االول للجمعية
تعيںى مؤقت لعضو جديد عىل أن يمى عرض هذا
احلديد مدة عضوية سلفه .
العامة العادية لملوافقة عليه ,ويمكل العضو 

االستقاهل اىفذا من اى  


الستقاهل ،أو ىڡ أي وقت آخر يمى االتفاق عليه،
رحى إخطار رئيس حملس االدارة اى
يعترى قرار

وإذا اكن لعضو حملس االدارة مالحظات عىل أداء _
الرس كة يتوجب عليه 
تقدمى بيان مكتوب هىا إىل رئيس حملس
وحىب عرض هذا البيان عىل أعضاء حملس االدارة.
االدارة  
الفصل الرابع  :
االجامىعات
املادة _
العارسة  :عدد 
االجامىعات
* 

عضوںى من أعضائه  ,وأن يعقد
ﺃ(  حىتمع احمل لس أربعة مرات عىل االقل ىڡ السنة بدعوة من رئيسه أو طلب
اجامىعات إضافية عن 

الرصورة .



يوحص عدد 
اجامىعات حملس االدارة 
الىى عقدت خالل
لملسامهںى عىل بيان
التقررى السنوي
ينبىع أن حىتوي

ﺏ( 



لتقررى .
الفرىة املشموهل اى 
املادة احلادية _
عرس :جدول أمعال 
االجامىع
اجامىع احمل لس  ,وعند 
ﺃ( يقر حملس االدارة جدول أمعال 
احلدول  حىب إثبات ذلك
اعرىاض أي عضو عىل هذا 

االعرىاض  ىڡ 
حمرص 
اجامىع احمل لس.
*

ﺏ( للك عضو ىڡ حملس االدارة حق إضافة أي بند إىل جدول االمعال.
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املادة الثانية _
عرس :املشاركة

الىى يكون 
حارصا فهىا ،أما  ىڡ حال غيابه عن 


االجامىع فينوب عنه
ﺃ( يرىأس رئيس حملس االدارة االجامىعات 
اىئب رئيس حملس االدارة أو من يفوضه بذلك.
ﺏ( يضمن حملس االدارة االحتفاظ مى 
حارص لاكفة 
االجامىعات موقعة من رئيس حملس االدارة أو من ينوب عنه

الجامىع 
احلارص  ںى  
اى 
وأمںى رس احمل لس.
علهىا من محيع أعضاء احمل لس
ويمى التوقيع 
*
تعترى 
اجامىعات احمل لس حصيحة مامل حى رصها نصف عدد أعضاء احمل لس عىل االقل ،مع الوضع اىالعتبار
ﺝ( ال 

كوسيهل حلضور 
االجامىع ,وال  حىوز للعضو أن يولك عضوا آخر
إماكنية استخدام وسائل التواصل احلديثة
االجامىع اىلنيابة عنه مامل حىقق _
حلضور 
الرسوط التالية:
 -1ال  حىوز أن يولك عضو حملس االدارة _
أكرى من عضو واحد لينوب عنه حضور 
االجامىع ذاته.
 -2يكون التوكيل اىال اىبة _اىبت كتابة وبشأن 
اجامىع حمدد.

علهىا.
الىى حىظر النظام عىل املنيب التصويت 
 -3ال  حىوز لعضو حملس االدارة التصويت عىل القرارات 
*
*

ﺩ( يقوم  
القانوىى  ىڡ بداية لك 
اجامىع  
ورىود رئيس احمل لس اىامسء االعضاء
أمںى رس احمل لس بتأكيد النصاب



احلارص  ںى
غياهىم إذا توفرت.
والغائبںى وأسباب 
ﻩ( إذا اكن لدى أي من أعضاء حملس االدارة مالحظات حيال أداء _
الرس كة أو أي من املوضوعات املعروضة ومل

تدويهىا وبيان ما يتخذه احمل لس أو رىى  

يبت فهىا  ىڡ 
احىاذه من إجراءات حياهلا ىڡ
اجامىع احمل لس  ,فيجب


حمرص 
اجامىع حملس االدارة.
مغارىا لقرار احمل لس ,فيجب إثباته اىلتفصيل  ىڡ 
حمرص 
اجامىع احمل لس.
ﻭ( إذا أبدى عضو حملس االدارة ر أاى 
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املادة الثالثة _
عرس :التصويت
االجامىع عىل أن ينعقد 
الجامىع حملس االدارة فيجب  *اىجيل ذلك 
ﺃ( إذا مل يكتمل النصاب 
االجامىع املؤجل _رس يطة
*
االعضاء اىال 
صاهل أو اال اىبة.
أن حى رص أغلبية
á
*
االعضاء 
ممثلهىم  ىڡ 
احلانب
ﺏ( تصدر قرارات احمل لس مىوافقة أغلبية
االجامىع ,وعند تساوي االراء رى حح 
احلارص  ںى أو 
احللسة.
الذي صوت معه رئيس 
*

االعضاء كتابيا 
لملداوهل
اجامىع لملجلس
التمررى مامل يطلب أحد
ﺝ( يستطيع احمل لس إصدار قراراته عن طريق

وحىب عرض هذه القرارات عىل احمل لس  ىڡ أول 
اجامىع اىل هل.
فهىا   ,
املادة الرابعة _
عرس  :
حمارص 
االجامىعات

تثبت مداوالت حملس االدارة وقراراته ىڡ 
احلارصون  
وأمںى
حمارص يوقهعا رئيس احمل لس وأعضاء حملس االدارة

 
حسل خاص يوقعه رئيس احمل لس  
وأمںى الرس.
الرس ،وتدون هذه
احملارص ىڡ 
الفصل 
احلامس :أدوار ومسؤوليات حملس االدارة
املادة 
احلامسة _
عرس :مىهيد
املسامهںى ,وعليه بذل واجىى العناية والوالء ىڡ إدارة _

الرس كة ولك ما من شأنه صون
ﺃ( مىثل حملس االدارة محيع


وتعظمى 

قيمهىا.
وتنميهىا
مصاحلها

ﺏ(  حىوز حمل لس االدارة ىڡ حدود اختصاصاته أن يفوض إىل واحد أو _
أكرى من أعضائه أو حلانه أو من غرىمه

*

_
وىڡ محيع االحوال ال  حىوز حمل لس االدارة إصدار تفويض عام أو غرى حمدد املدة.
مبارسة معال أو أمعال معينة ،
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*
املادة السادسة _
عرس :الوظائف االساسية حمل لس االدارة
*
*
لواحىه التنفيذية ونظام _
ﺃ( مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة ىڡ نظام _
الرسكة االساس,
الرس اكت و

يكون حمل لس االدارة أوسع الصالحيات ىڡ إدارة _
الرس كة وتوجيه أمعاهلا مىا حىقق أغر 
اهصا ,ويدخل مصن همام

يىل:
حملس االدارة واختصاصاته ما 
*
واالهداف الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة 

 -1وضع 
احملاطر
واالسرىاتيجيات
احلطط والسياسات
ومر 
وتوجهىها.
اجعهىا

*
*


للرسكة 


االمثل _
قدرى ية اىنواهعا.
واسرى
أامسىل
اتيجياهىا وأهداهڡا املالية وإقرار املوازاىت الت 
 -2حىديد اهليلك الر 
*
 -3اال _رساف عىل النفقات الرأامسلية الرئيسة _
للرس كة  ,و مىلك االصول والترصف هىا.
*
*
واالداء الشامل ىڡ _
الرس كة.
التنفيذ
اقبة
ر
وم
داء
اال
 -4وضع أهداف

 -5املراجعة الدورية للهيالك التنظيمية والوظيفية ىڡ _
الرسكة 
واعامىدها.

البرس ية واملالية الالزمة لتحقيق أهداف _
 -6التحقق من توافر املوارد _
الرسكة وخططها الرئيسية.

واحملتمهل للك من أعضاء حملس االدارة
ملعاحلة حاالت تعارض املصاحل الفعلية
 -7وضع سياسة مكتوبة

الرس كة ومر 
واملسامهںى ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول _

افهڡا  ,وإساءة الترصف
واالدارة التنفيذية
*

الناحى عن التعامالت مع االطراف ذوي العالقة.
ä
*
*


التقاررى املالية.
الصهل اىعداد
 -8التأكد من سالمة االنظمة املالية واحملاسبية ,مىا ىڡ ذلك االنظمة ذات
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الىى قد
 -9التأكيد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة احملاطر وذلك بوضع تصور عام عن احملاطر 
الرس كة وإنشاء بيئة مملة بثقافة إدارة 
احملاطر عىل مستوى _
تواجه _
الرسكة  ,وطرهحا بشفافية مع أحصاب
*

الصهل اى _لرسكة.
املصاحل واالطراف ذات
 -10املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ىڡ _
الرس كة.


 -11إعداد سياسات ومعايرى وإجراءات 
واحصة وحمددة للعضوية ىڡ حملس االدارة ووضهعا موضع التنفيذ بعد

احلمعية العامة هلا.
إقرار 
 -12وضع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع أحصاب املصاحل.
*
*
والرى 
واللواحى  
الىى تضمن تقيد _

اماهىا اىالفصاح عن
الرس كة اىالنظمة
 -13وضع السياسات واالجراءات 

لملسامهںى وأحصاب املصاحل ,والتحقق من تقيد االدارة التنفيذية هىا.
احلوهرية
املعلومات 

 -14اال _رساف عىل إدارة مالية _

وعالقهىا املالية 
الغرى,
وتدفقاهىا النقدية
الرس كة
واالئامىنية مع 

يىل:
 -15االقرىاح للجمعية العامة غرى العادية مىا رىاه حيال ما 

 زاىدة رأس مال _
الرسكة أو حىفيضه
*
*
املعںى ىڡ نظام _
_
تقررى استمرارها.
الرسكة االساس أو 
 حل الرسكة قبل االجل   
*
الرس اكت اى 
الىى تعد مىوجب نظام _
 تعديل نظام _
االساس اىستثناء التعديالت 
طهل.
الرسكة

*
الحىة حومكة _
 ومىكن الرجوع إىل املادة احلادية _
الرس اكت الصادرة عن هيئة السوق املالية
عرسة من

احلمعية العامة غرى العادية.
للوقوف عىل اى ىڡ اختصاصات 
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يىل:
 -16االقرىاح للجمعية العامة العادية مىا رىاه حيال ما 




االتفاىڡ _
احلمعية العامة غرى العادية وعدم حىصيصه
اىط
للرس كة ىڡ حال تكوينه ىڡ 

 استخدام االحتي 
لغرض  
معںى.
تكوںى احتياطيات أو حمصصات مالية إضافية _

للرس كة.

أراىح _
الرسكة الصافية.
 طريقة توزيع 
*
الحىة حومكة _
 ومىكن الرجوع إىل املادة الثانية _
الرس اكت الصادرة عن هيئة السوق املالية
عرسة من

احلمعية العامة العادية.
للوقوف عىل اى ىڡ اختصاصات 
*
 -17إعداد *
االولية والسنوية _
للرسكة 
واعامىدها قبل _نرسها.
القوامى املالية
تقررى حملس االدارة 
واعامىده قبل _نرسه.
 -18إعداد 
 -19امصن دقة وسالمة 
البيااىت واملعلومات الواجب االفصاح 
عهىا وذلك وفق سياسات ونظم معل االفصاح
والشفافية املعمول هىا.
*
 -20إرساء قنوات تواصل 
االنشطة 

احملتلفة
لملسامهںى االطالع بشلك مستمر ودوري عىل أوجه
فعاهل تتيح
_
للرسكة وأي تطورات جوهرية.
وصالحيهىا ومسؤو 

ليهىا وكيفية رقابة
 -21تشكيل حلان متخصصة منبثقة عنه بقرارات حىدد فهىا مدة اللجنة
*



وواجباهىم
علهىا ،عىل أن يتضمن قرار التشكيل تسمية االعضاء وحىديد هماهمم وحقوهڡم
احمل لس 
*

وأعضاهىا .
تقيمى أداء وأمعال هذه اللجان
وماكفآهىم ،مع 
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الىى تتيحها _

 -22حىديد أنواع املاكفآت 
للعاملںى هىا ,مثل املاكفآت الثابتة  ,واملاكفآت املرتبطة
الرسكة تتيح

*
اىالداء واملاكفآت عىل شلك أهسم مىا ال يتعارض مع الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام
_
الرس اكت.
الىى حىمك معل _
 
القمى
الرس كة
 -23وضع 
واملعايرى 
يىل:
 -24توزيع االختصاصات واملهام امك 


اعامىد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل _
 
وتطورىها ,مىا ىڡ ذلك حىديد املهام واالختصاصات
الرس كة


املستواىت التنظيمية 
احملتلفة.
املوكوهل إىل
واملسؤوليات


 
اعامىد سياسات مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات املفوضة إىل االدارة التنفيذية وجدول يوحص
تلك الصالحيات وطريقة التنفيذ ومدة التفويض ,وحمل لس االدارة أن يطلب من االدارة التنفيذية رفع
تقاررى دورية بشان 
اممرسهىا للصالحيات املفوضة.

 حىديد املوضوعات 
الىى حىتفظ احمل لس بصالحية البت فهىا.

 -25اال _رساف عىل االدارة التنفيذية ،ويتوىل حملس االدارة تشكيل االدارة التنفيذية _
وتنظمى معلها والرقابة
للرس كة 


علهىا ,والتحقق من *
املوكوهل إلهىا وعليه ىڡ سبيل ذلك:
أداهىا املهام
واال _رساف 
 وضع السياسات االدارية واملالية الالزمة.
 التحقق من أن االدارة التنفيذية تعمل وفق هذه السياسات املعتمدة منه.
 اختيار الرئيس التنفيذي _
للرس كة وتعيينه واال _رساف عىل أمعاهل.
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الداخىل وعزهل وحىديد ماكفآته ،اىالضافة إىل
مدرى وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع

تعيںى 

مدرى وحدة أو إدارة 
احملاطر.

راىت العمل وما 
 عقد 
يعرى يه من معوقات ومشالك
اجامىعات دورية مع االدارة التنفيذية لبحث حم 
واستعراض ومناقشة املعلومات املهمة بشأن نشاط _
الرس كة.
الرس كة 
معايرى أداء لالدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف _

اتيجيهىا.
واسرى
 وضع 
 مراجعة أداء االدارة التنفيذية وتقومىه.
 وضع خطط التعاقب عىل إدارة _
الرس كة.

املادة السابعة _
وواجباهىم
عرس :همام أعضاء حملس االدارة
*
واالهامىم مىصاحل _
ﺃ(  

الرس كة
يلرىم لك عضو من أعضاء حملس االدارة مىبادئ الصدق واالمانة والوالء والعناية

وتقدمىها عىل مصلحته الشخصية  ,امك يؤدي لك عضو من أعضاء حملس االدارة – من خالل عضويته
واملسامهںى 
*

ىڡ حملس االدارة – املهام والواجبات االتية:
املقرىحات لتطورى 
تقدمى 
اسرىاتيجية _
 -1
الرس كة.

 -2مراقبة أداء االدارة التنفيذية ومدى حى 
قيهڡا *الهداف _
الرسكة وأغر 
اهصا.
التقاررى 
احلاصة  *اىداء _
الرس كة.
 -3مراجعة

ورىاهة *
القوامى واملعلومات املالية _
 -4التحقق من سالمة  
للرس كة.
 -5التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة 
احملاطر ىڡ _
الرس كة قوية.
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 -6حىديد املستواىت *
املالمىة ملاكفآت االدارة التنفيذية.


 -7إبداء الرأي  ىڡ  
التنفيذيںى اى _لرسكة أو عزهلم.
تعيںى كبار
 -8املشاركة ىڡ وضع خطة التعاقب واالحالل ىڡ وظائف _
الرس كة التنفيذية.


*
*
واالنظمة ذات 
االلرىام التام  *اىحاكم نظام _
  -9
الصهل والنظام
الرس اكت ونظام هيئة السوق املالية ولواحىهما التنفيذية
*


لتدبرى
االساس عند اممرسته ملهام عضويته ىڡ احمل لس ،واالمتناع من القيام أو املشاركة ىڡ أي معل يشلك إساءة 
شؤون _
الرس كة.
واحلمعية العامة وعدم التغيب 
 -10حضور 
عهىا إال لعذر  حىطر به رئيس حملس االدارة
اجامىعات حملس االدارة 
مسبقا.

والتحضرى 
وحلانه ,واملشاركة فهىا بفعالية ,مىا
 -11حىصيص وقت اكف لالضطالع مىسؤولياته
الجامىعات حملس االدارة 

*

اال 

التنفيذيںى اى _لرسكة.
سئهل ذات العالقة ومناقشة كبار
ىڡ ذلك توجيه


الىى ينظر فهىا حملس االدارة قبل إبداء الرأي 
الصهل اىملوضوعات 
ذات
املعلومات
ليل
وحى
بشأهىا.
 -12دراسة

á

 -13مى  
اال  
كںى أعضاء احمل لس
مداوهل املوضوعات واستقصاء آراء
خرںى من إبداء آر *اهىم حىرية ,وحث احمل لس عىل

تصںى من أعضاء االدارة التنفيذية _
احمل  
للرس كة ومن غرىمه إذا هطرت احلاجة إىل ذلك.

مبارسة اكنت أم غرى _
 -14إبالغ حملس االدارة بشلك اكمل وفوري  *اىي مصلحة هل – _
مبارسة – ىڡ االمعال والعقود
الرس كة ,وأن يتضمن ذلك االبالغ طبيعة تلك املصلحة وحدودها وأامسء أي _ 
الىى تمى حلساب _


معنيںى
أحساص

مبارس أو غرى _
علهىا بشلك _
مبارس من تلك املصلحة سواء أاكنت تلك الفائدة مالية
هىا ,والفائدة املتوقع احلصول 
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*

أم غرى مالية وعىل ذلك العضو عدم املشاركة ىڡ التصويت عىل أي قرار يصدر بشأن ذلك ,وذلك وفقا الحاكم
*
نظام _
الرس اكت ونظام السوق املالية ولواحىهما التنفيذية.
املبارسة أو غرى _
 -15إبالغ حملس االدارة بشلك اكمل وفوري مىشاركته – _
املبارسة – ىڡ أي أمعال من 
شأهىا منافسة

*
_ 
الرسكة -بشلك _
الرس كة أو مىنافسته _
_
مبارس -ىڡ احد فروع النشاط الذي  رىاوهل ,وذلك وفقا الحاكم
مبارس أو غرى
*
نظام _
الرس اكت ونظام السوق املالية ولواحىهما التنفيذية.
علهىا عن طريق عضويته ىڡ احمل لس إىل أي من مسامهى _
الرس كة – مامل
 -16عدم إذاعة أو إفشاء أي أرسار وقف 


الغرى وذلك حىسب ما تقتضيه أحاكم نظام _
يكن ذلك أثناء انعقاد 
الرس اكت
اجامىعات 
احلمعية العامة – أو اىل 
*
ونظام السوق املالية ولواحىهما التنفيذية.
بناء عىل معلومات 
 -17العمل ً
الالزمںى ،ملصلحة _



واملسامهںى
الرس كة
واالهامىم
اكمهل ،وحىسن نية ،مع بذل العناية
اكفة.
 -18إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته 
املرىتبة عىل العضوية.



_
الصهل.
وىڡ احمل االت املالية والتجارية والصناعية ذات
 -19تنمية معارفه ىڡ حمال أنشطة الرس كة وأمعاهلا 
*



-20
االستقاهل من عضوية حملس االدارة ىڡ حال عدم مىكنه من الوفاء مىهامه ىڡ احمل لس عىل الوجه اال مكل.
املادة الثامنة _
عرس :همام العضو املستقل
*

عىل عضو حملس االدارة املستقل املشاركة بفعالية ىڡ أداء املهام االتية:
 -1إبداء الرأي املستقل ىڡ املسائل 
الرس كة *
االسرىاتيجية وسياسات _
وأداهىا  
وتعيںى أعضاء االدارة التنفيذية.


 -2التحقق من مراعاة مصاحل _
دمىها عند حصول أي تعارض ىڡ املصاحل.
الرسكة
ومسامههىا وتق 
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_
تطورى قواعد احلومكة 
احلاصة اى _لرس كة ,ومراقبة تطبيق االدارة التنفيذية هلا.
 -3االرساف عىل 
تؤرى ىڡ وضع _


الرسكة.
الىى تتخذ فهىا قرارات هممة وجوهرية _ 
 -4احلرص عىل حضور محيع االجامىعات 
عرس  :
املادة التاسعة _
االلرىام
*
*
امصن وجود السياسات واالجراءات الرقابية املناسبة  
لاللرىام اىالنظمة واللواحى السارية ) هيئة السوق املالية

_
احلوهرية حسب املتطلبات
واالستامىر وما إىل ذلك(
ووزارة التجارة
وااللرىام اىالفصاح عن املعلومات 
النظامية.
املادة _
العرسون :قرارات احمل لس احلرص ية
هناك مسائل  حىب أن  *اىخذها حملس االدارة  

تفويهصا 
حىى إىل اللجان املنبثقة عن احمل لس,
بعںى االعتبار كلك وال  حىوز
وحىتفظ حملس االدارة حىق مراجعة وتعديل هذه املسائل من وقت áالخر حسب ما تقتضيه 
الرصورة ,وتتضمن هذه
يىل:
املسائل ما 
  -1
تعيںى رئيس حملس االدارة واىئبه والعضو املنتدب.
تعيںى 
  -2
/إقاهل الرئيس التنفيذي.
الىى تمى 

إحالهىا إىل حملس االدارة من اللجان املنبثقة.
 -3املسائل 
*

الرى 
االساىس _
اماهىم بعد استيفاء _
الرسكة من  
مديىى _
 -4املوافقة عىل إرىاء 
للرس كة.
الرسوط احملددة ىڡ النظام


*

ذاىى سنوي إن أمكن الداء حملس االدارة فامى يتعلق بغرض وهمام ومسؤوليات احمل لس وأعضائه
 -5إجراء 
تقيمى 
  *
 
تقيمى 
املوحصة ىڡ الحىة معل
وامصن تنفيذ اكفة املسؤوليات
التقيمى هو 
املوحصة ىڡ هذا املستند ,والغرض من هذا 
حملس االدارة.
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*
والتقيمى العضاء حملس االدارة
الفصل السادس :سياسة التدر يب والدمع

_
والعرسون :التدر يب
املادة احلادي
*
بسرى معل _


وأنشطهىا
الرس كة
ﺃ( إعداد رى äاحم العضاء حملس االدارة واالدارة التنفيذية
املعينںى حديثا للتعريف 

يىل:
وحىاصة ما 

 -1
اسرىاتيجية _
الرسكة وأهداهڡا.
احلوانب املالية والتشغيلية *النشطة _
الرس كة.
 -2

الرىامات أعضاء حملس االدارة وهماهمم ومسؤو 
  -3
لياهىم وحقوهڡم.

 -4همام حلان _
واختصاصاهىا.
الرس كة
*
ﺏ( وضع االليات الالزمة حلصول لك من أعضاء حملس االدارة واالدارة التنفيذية عىل رى äاحم ودورات تدريبية

ومعارهڡم ىڡ احمل االت ذات العالقة  *اىنشطة _
الرس كة.
بشلك مستمر بغرض تنمية همار اهىم

*
_
املادة الثانية
والعرسون  :رىويد االعضاء اىملعلومات
*


وحلان
الغرى
تنفيذيںى بوجه خاص 
يتعںى عىل االدارة التنفيذية اى _لرس كة  رىويد أعضاء حملس االدارة واالعضاء 

والواىئق والسجالت الالزمة ,عىل أن تكون 
والبيااىت _

_
وغرى
الرس كة  حىميع املعلومات
اكمهل وواحصة وحصيحة 
 


واجباهىم وهماهمم.
لتمكيهىم من أداء
وىڡ الوقت املناسب
مضلهل 
_
ون:التقيمى
والعرس
املادة الثالثة

*
ﺃ( يضع حملس االدارة – بناء عىل 
لتقيمى أداء احمل لس
اقرىاح حلنة الرىشيحات واملاكفآت – االليات الالزمة 

سنواى وذلك من خالل _
مؤرسات قياس أداء مناسبة رىتبط مىدى حىقيق
وحلانه واالدارة التنفيذية
وأعضائه 
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*

للرس كة وجودة إدارة 
االهداف 
االسرىاتيجية _
وغرىها ،عىل أن حىدد
احملاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية 
جوانب القوة والضعف 
معاحل هىا مىا يتفق مع مصلحة _
الرس كة.
واقرىاح 
*
 *
*
االداء مكتوبة 
واال _ 
حساص
عهىا العضاء حملس االدارة
وواحصة وأن يفصح
تقيمى
ﺏ(  حىب ان تكون إجراءات 

لتقيمى.
املعنيںى اى 
*

االداء عىل املهارات 
واحل رىات 
تقيمى
الىى مىتلهكا احمل لس ،وحىديد نقاط القوة والضعف ،مع
ﺝ(  حىب أن يشتمل 


العمل عىل
وحىب
تطورى أداء احمل لس  ،

معاحلة نقاط الضعف اىلطرق املمكنة كرىشيح كفاءات همنية تستطيع 
*

تقيمى آليات العمل ىڡ احمل لس بشلك عام.
تقيمى االداء عىل 
أيضا أن يشتمل 
*
  *

والرىامه اىداء واجباته ومسؤولياته
التقيمى الفردي العضاء حملس االدارة مدى مشاركة العضو الفعاهل
ﺩ( رىاىع ىڡ 

وحلانه  
وحىصيص الوقت الالزم هلا.
مىا ىڡ ذلك حضور جلسات احمل لس 
*
تقيمى هحة خارجية حمتصة الدائه لك ثالث سنوات.
ﻩ( يتخذ حملس االدارة الرىتيبات الالزمة للحصول عىل 
*
*

دوراى الداء رئيس احمل لس بعد أخذ 
ﻭ(  حىري أعضاء حملس االدارة غرى
وهحات نظر االعضاء
تقيامى 
التنفيذيںى 

التنفيذيںى – دون حضور رئيس احمل لس النقاش 

احملصص هلذا الغرض – عىل أن حىدد جوانب القوة والضعف

معاحل هىا مىا يتفق مع مصلحة _
الرس كة.
واقرىاح 
الفصل السابع  :
أمںى رس حملس االدارة
_
والعرسون  :
أمںى رس حملس االدارة
املادة الرابعة
ﺃ( 
يعںى حملس إدارة _
أمںى رس لملجلس من  
الرس كة  
ينبىع أن  
بںى أعضائه أو من غرىمه حىيث تكون مدة عضويته

*
التعيںى( والبد أن يتمتع  

يىل:
مساوية ملدة معل احمل لس )مع االحتفاظ حىق إعادة
أمںى الرس اى اى امم 
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خرىة
 أن *يكون حاصال عىل _هسادة جامعية ىڡ القانون أو املالية أو احملاسبة أو االدارة أو ما يعادهلا مع وجود معلية ذات 
صهل ال تقل عن ثالث سنوات.
خرىة معلية ذات 
صهل ال تقل عن محس سنوات.
 -أن تكون لديه 

*

وال  حىوز عزهل إال بقرار من حملس االدارة ،ويكون مسؤوال عن املهام التالية:
اجامىعات حملس االدارة وإعداد 
 -1توثيق 
حمارص هلا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وبيان ماكن
*

االجامىع واى  
رحىه ووقت بدايته 

حسل خاص
ونتاحى التصويت ،وحفظها ىڡ 
وانهىائه ،وتوثيق قرارات احمل لس ä
*


احلارص  ںى ،والتحفظات 

احملارص
الىى أبدوها – إن وجدت -وتوقيع هذه
ومنظم،
عضاء
اال
وتدوںى أامسء

*

من محيع االعضاء
احلارص  ںى ومن قبهل.
 
 
 -2حفظ
الىى رىفع إىل حملس االدارة
الىى يعدها احمل لس.
التقاررى 
والتقاررى 
  -3رىويد أعضاء حملس االدارة  حىدول امعال احمل لس وأوراق العمل _
والواىئق واملعلومات املتعلقة به ،وأي
 
املشموهل ىڡ
يطلهىا أي من أعضاء حملس االدارة ذات عالقة اىملوضوعات
_واىئق أو معلومات إضافية 
جدول 
االجامىع.
اجامىعات احمل لس قبل  
 -4التحقق من تقيد أعضاء حملس االدارة مىواعيد 
التارحى احملدد مىدة اكفية.

احملارص عىل أعضاء حملس االدارة بشلك اكمل ورسيع قبل 
علهىا.
 -5عرض مسودات
اعامىدها والتوقيع 
 -6التنسيق  
بںى أعضاء حملس االدارة.
حسل إفصاحات أعضاء حملس االدارة واالدارة التنفيذية.
تنظمى 
 -7
 -8
تقدمى العون واملشورة إىل أعضاء حملس االدارة.
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الىى حىمك ماكفآت وتعويضات أعضاء حملس االدارة
الفصل الثامن :االرشادات 
املادة 
_

التنفيذيںى
والعرسون:سياسة ماكفآت أعضاء حملس االدارة واللجان املنبثقة وكبار
احلامسة

التنفيذيںى.
تقوم حلنة الرىشيحات واملاكفآت اىعداد سياسة ماكفآت أعضاء حملس االدارة واللجان املنبثقة وكبار


املستقلںى
املستشارںى
الفصل التاسع :التواصل مع
_

والعرسون :االستعانة مىستشار  
مستقلںى
يںى
املادة السادسة

مستقهل فامى يتعلق مىهاهمم ومسؤو 
لياهىم عىل حساب
مىلك أعضاء حملس االدارة حق احلصول عىل مشورة همنية
_

ويقتىص ذلك احلصول عىل موافقة كتابية من رئيس حملس االدارة.
الرس كة،

الفصل _
العارس :الرس ية والتداول ً
بناء عىل معلومات داخلية واالفصاح
_
والعرسون :الرس ية
املادة السابعة
*

ﺃ( 
التقدمىية املقدمة
ينبىع التعامل مع اكفة السجالت الصادرة عن حملس االدارة ،مىا ىڡ تلك االوراق والعروض


عهىا أو إصدارها *الي _ 
حمل لس االدارة عىل أهىا رسية وال  حىوز االفصاح 
حسص غرى أعضاء حملس االدارة،
اىستثناء ما يقتضيه النظام أو حسب ما يوافق عليه حملس االدارة ،وتشمل هذه املعلومات الرسية محيع
املعلومات 


الىى حىصل
وغرى املعلنة اى _لرسكة 
احلاصة 
)الغرى واجب االعالن عهىا حسب املتطلبات النظامية( 
علهىا عضو حملس االدارة حىمك منصبه ىڡ _
الرس كة ويكون االفصاح 
لملنافسںى 

ويرص اى _لرس كة أو
عهىا مفيدا


*
معالهىا.
_
والعرسون :التداول بناء عىل معلومات داخلية
املادة الثامنة
يشرى الشخص املطلع إىل إحدى احمل موعات املدرجة 
أداىه:
ﺃ( 
 -1أعضاء حملس االدارة ىڡ _
الرس كة.
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 -2موظفو _
الرسكة.
*
á
*
 _  *

واال _ 
لال _ 
اال  

قراىء ىڡ حال حصوهلم
حساص
املذكورںى أعاله
حساص
 -3أفراد العائهل املبارس ںى
خرںى من غرى اال 
*
اال _ 
عىل معلومات عن _

املذكورںى أعاله.
حساص
الرسكة من قبل
ﺏ( سيصبح _ 
مطلعںى من وقت áالخر وسيخضعون هلذه االحاكم إذا اكنت حى 

وزهىم أو من احملتمل
أحساص آخرون
أن تكون حى 
وغرى مفصح 
وزهىم معلومات غرى مفصح 
عهىا للعامة
عهىا للعامة أو استالهمم معلومات جوهرية 
من قبل أي _ 
حسص مطلع.
عهىا للعامة فامى يتعلق اى _لرس كة هو _ 
ﺝ( يكون أي _ 
حسص عىل دراية أو مىلك معلومات جوهرية ،غرى مفصح 
حسص
تؤرى ولو بشلك ضئيل عىل سعر هسم _
مطلع طاملا ان املعلومات غرى معروفة من قبل العامة ومىكن أن _
الرس كة.
*
اال _ 

يىل:
ا
مى
القيام
املطلعںى
اص
حس
ﺩ( حىظر عىل


*
والي _ 
وغرى مفصح 
حسص ما مل حىتاج ذلك الشخص معرفة تلك
عهىا للعامة
 -1نقل املعلومات 
احلوهرية 
*
*
*

_

مصلحهىا ومىا يتفق مع االنظمة.
وىڡ
املعلومات السباب تتعلق اىمعال الرس كة 
*

وسيهل أو حمطط أو خدعة لسلب االموال اىالحتيال.
 -2استخدام أي
ورصورية حلعل 
 -3االدالء  *اىي بيان غرى حصيح حول حقيقة هامة أو إغفال ذكر حقيقة هامة 
البيااىت

مضلهل.
_
والعرسون :تعارض املصاحل
املادة التاسعة
الرس كة بوضع سياسة مكتوبة 
قامت _
وواحصة للتعامل مع حاالت تعارض املصاحل الواقعة أو احملتمل وقوهعا
_ 
العاملںى ىڡ _

الرس كة عند
تؤرى ىڡ أداء أعضاء حملس االدارة أو االدارة التنفيذية أو غرىمه من
الىى مىكن أن
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á
تعاملهم مع _
اال  
خرںى ,وملزيد من املعلومات رى ىح االطالع عىل سياسة تعارض
الرس كة أو مع أحصاب املصاحل
املصاحل.
املادة الثالثون  :اى  
الرساىن والتعديالت
رحى

علهىا ،امك أن إجراء أي تعديالت عىل هذه السياسة من صالحية
تدخل هذه السياسة نطاق التطبيق بعد موافقة احمل لس 
*
*
احلهات ذات العالقة.
حملس االدارة عىل أن تكون تلك التعديالت مىا يتوافق مع االنظمة واللواحى الصادرة من 

املادة احلادي والثالثون:ضبط الوثيقة

اعامىد السياسة
االدارة املعنية:
صاحب الصالحية:
التوصيات:
التوقيع :
اى  
رحى 
االعامىد:
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