
 نهًجىهزاث يالسورد اننظبو األطبطي نشزكت

 (ػبيت شزكت يظبهًت)

 

 : انببة األول

 حؤطيض انشزكت: : (1يبدة )

  :شوًخ َٓبٛٔخ ٍؼٞك٣خ ٝكوبً ُٔب ٢ِ٣ ُٝٞئؾخ رئٌٍ ؽجوبً ُٜنا اُ٘ظبّ ٝأؽٌبّ ٗظبّ اُشوًبد 

 :(: اطى انشزكت2يبدة)

 .(ٓلهعخ ػبٓخ شوًخ َٓبٛٔخ شوًخ الىٝهك١ ُِٔغٞٛواد )

 :زكتض انشاغزأ( : 3بدة )ي

 :اُزب٤ُخ األؿواع ٝر٘ل٤ن ثٔياُٝخ اُشوًخ روّٞ

ٝاألؽغبه اٌُو٣ٔخ ٝأؽوْ  ٍٝجبئي مٛج٤خ اٗزبط ٝرظ٤٘غ ٝرش٤ٌَ ٝط٤بؿخ أُشـٞالد اُنٛج٤خ ٝأُغٞٛواد - أ

 .اُنٛت أُشـُٞخ ثبألؽغبه اٌُو٣ٔخ

 .ٔشـٞالد اُنٛج٤خٞٛواد اُنٛج٤خ ٝاُرغبهح اُغِٔخ ٝاُزغيئخ ك٢ أُؼبكٕ اُض٤ٔ٘خ ٝاألؽغبه اٌُو٣ٔخ ٝأُغ - ة

 .د ثَ٘جخ رٌٜٔ٘ب ٖٓ ا٤َُطوح ػ٤ِٜبأُشبهًخ ك٢ رؤ٤ٌٍ اُشوًب - د

 . رغبهح اُغِٔخ ٝاُزغيئخ ك٢ ٌٓبئٖ اُنٛت ٝأُغٞٛواد - س

 .اٗزبط ٝرٞى٣غ اُ٘ظبهاد ٝاَُبػبد ٝاإلًََٞاهاد ٝاألهالّ ٝاُؼطٞه ٝأُ٘زغبد اُغِل٣خ - ط

 .اَُجبئي اُنٛج٤خ - ػ

 .نٛت ٝاُلؼخنٛج٤خ ٍٝجبئي اُرظل٣و أُشـٞالد اُ - ؿ

 .اٗزبط ٝرظ٤٘غ ٝث٤غ االُٔبً ٝأُشـٞالد االُٔب٤ٍخ - ك

 ٓوبٝالد اُظ٤بٗخ ٝاُ٘ظبكخ ٝاُزشـ٤َ ُِٔجب٢ٗ ٝأُظبٗغ ٌٝٓبئٖ اُنٛت ٝأُغٞٛواد. - م

ٗظٔخ أُزجؼخ ٝثؼل اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُزواف٤ض اُالىٓخ ٖٓ اُغٜبد األٝرٔبهً اُشوًخ أٗشطزٜب ٝكن 

 أُقزظخ إ ٝعلد.

 

 :انًشبركت وانخًهك في انشزكبث (4بدة )ي 

( 5ثشوؽ أال ٣وَ هأً أُبٍ ػٖ ) ٣غٞى ُِشوًخ اٗشبء شوًبد ثٔلوكٛب ماد َٓئ٤ُٞخ ٓؾلٝكح أٝ َٓبٛٔخ ٓولِخ

٣غٞى ُِشوًخ إٔ رٌٕٞ ُٜب ٓظِؾخ ، أٝ رشزوى ثؤ١ ٝعٚ ٖٓ اُٞعٞٙ ٓغ ا٤ُٜئبد أٝ اُشوًبد  . ًٔب٤ِٕٓٞ لاير

 األٍْٜ رٔزِي إٔثؤػٔبُٜب أٝ اُز٢ هل رؼبٜٝٗب ػ٠ِ رؾو٤ن ؿوػٜب ًٔب ٣غٞى ُٜب اُز٢ رياٍٝ أػٔبالً شج٤ٜخ 

 أَُبٛٔخ اُشوًبد رؤ٤ٌٍ ك٢ اُـ٤و ٓغ ؽن االشزواى ُٜٝب ٓؼٜب ر٘لٓظ أٝ هبئٔخ أفوٟ شوًبد ك٢ ٝاُؾظض



 ًٔب ٣غٞى . ؤٕاُش ٛنا ك٢ أُزجؼخ ٝاُزؼ٤ِٔبد رزطِجٚ األٗظٔخ ٓب اٍز٤لبء ثؼل ٝمُي أُؾلٝكح أَُئ٤ُٞخ ماد أٝ

  .رلاُٜٝب ك٢ اٍُٞبؽخ مُي ٣شَٔ ػ٠ِ أال اُؾظض أٝ األٍْٜ ٛنٙ ك٢ رزظوف إٔ ُِشوًخ

 

 (: انًزكش انزئيظي نهشزكت:5يبدة )

إٔ ٣٘شئ ُٜب كوٝػبً  ُوئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح أٝ اُوئ٤ٌ اُز٘ل٤ن٣ٝ١غٞى  وًي اُوئ٤ٌ ُِشوًخ ثٔل٣٘خ اُو٣بعأُ ٣وغ

 .ثوواه ٖٓ ٓغٌِ اإلكاهح ٌِخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ أٝ فبهعٜبأٝ ٌٓبرت أٝ ر٤ًٞالد كافَ أُٔ

 :( : يذة انشزكت6يبدة )

٣ٝغٞى كائٔبً اؽبُخ ٓلح اُشوًخ ثوواه  اُزغبه١ ثبَُغَ ه٤لٛب( ٍ٘خ ٤ٓالك٣خ رجلأ ٖٓ ربه٣ـ 99ٓلح اُشوًخ )

 .رظلهٙ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ هجَ اٗزٜبء أعِٜب ثَ٘خ ػ٠ِ األهَ

 

 : رأص انًبل واألطهىانببة انثبني 

 

 :رأص انًبل (7يبدة )

 ا٤ِٓ٠ُٕٞ لاير ٍؼٞك١ ٓوَْ  أهثؼٔبئخ ٝصالصٕٞ لاير ٍؼٞك١ (430.000.000)ثـ ؽلك هأً ٓبٍ اُشوًخ  

لاير ٍؼٞك١  (10)ٌَُ ٜٓ٘ب اال٤ٍٔخٓزَب٣ٝخ اُو٤ٔخ رجِؾ اُو٤ٔخ  ٤ِٕٓٞ ٍْٜ ٝأهثؼٕٞ ( صالص43.000.000ٕٞ)

 ٝع٤ٔؼٜب أٍْٜ ػبك٣خ.

 

 :األطهى في االكخخبة (8يبدة )

 .ه٤ٔزٜب ًبِٓخٍٜٔبً ٝككؼٞا  ( صالصٕٞ 43.000.000ٕٞ٤ِٓثغ٤ٔغ اٍْٜ اُشوًخ اُجبُـخ )اًززت أُئٍَٕٞ  

 

 انًًخبسة:األطهى  (9يبدة )

إٔ رظله أٍٜٔبً ٓٔزبىح ال  أُقزظخ اُغٜخ رؼؼٜب اُز٢ ُألٌٍ ؽجوبً  ُِشوًخ اُؼبك٣خ ؿ٤و اُؼبٓخ ُِغٔؼ٤خ ٣غٞى 

ٛنٙ ، ٝرورت % ٖٓ هأٍٔبُٜب50ُي ثٔب ال ٣غبٝى ٝم َُِٔب٤ٖٔٛ اُؼبٓخ اُغٔؼ٤بد ك٢ ك٢ اُزظ٣ٞذ اُؾنرؼط٢ 

ٖٓ أطؾبة األٍْٜ اُؼبك٣خ ٖٓ األهثبػ اُظبك٤خ ُِشوًخ ثؼل  أًضوك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ َٗجخ ؾن اُاألٍْٜ ألطؾبثٜب 

 ٢ِ٣:ٓب  رغ٤٘ت األؽز٤بؽ٢ اُ٘ظب٢ٓ

ٖٓ اُو٤ٔخ األ٤ٍٔخ َُِْٜ ثؼل  (%5)ٖٓ األهثبػ اُظبك٤خ ال روَ ػٖ  صبثزخ ٣ٍٞ٘خ)أ( اُؾن ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ َٗجخ 

 .ػ٠ِ األٍْٜ اُؼبك٣خرغ٤٘ت االؽز٤بؽ٢ اُ٘ظب٢ٓ ٝهجَ اعواء أ١ رٞى٣غ ألهثبػ اُشوًخ 

)ة( أ٣ُٞٝخ ك٢ اٍزوكاك ه٤ٔخ أٍْٜٜٔ ك٢ هأً أُبٍ ػ٘ل رظل٤خ اُشوًخ ٝك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ َٗجخ ٓؼ٤٘خ ك٢ ٗبرظ 

 اُزظل٤خ.

ٝال ٝاُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ َُِٔب٤ٖٔٛ  أُقزظخ بداُغٜرؾلكٛب ُألٌٍ اُز٢  شوًخ شواء ٛنٙ األٍْٜ ؽجوبً ٣ٝغٞى ُِ

، 32)رلفَ ٛنٙ األٍْٜ ك٢ ؽَبة اُ٘ظبة اُالىّ الٗؼوبك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُِشوًخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبكر٤ٖ 

 .( ٖٓ ٛنا اُ٘ظب33ّ

 



 

 

 :انميًت يظخىفبة انغيز األطهى بيغ (11يبدة )

اما رقِق أَُبْٛ ػٖ ككغ ه٤ٔخ اَُْٜ ك٢ أُٞاػ٤ل ُنُي،  أُؼ٤٘خ أُٞاػ٤ل ك٢ اَُْٜ ه٤ٔخ ثلكغ أَُبْٛ ِزي٣ّ 

أُؼ٤٘خ ُنُي عبى ُٔغٌِ اإلكاهح ثؼل اٗناه أَُبْٛ ثقطبة َٓغَ ػ٠ِ ػ٘ٞاٗٚ أُضجذ ك٢ ٍغَ أَُب٤ٖٔٛ ثج٤غ 

 ،أُقزظخ اُغٜخ رؾلكٛب اُز٢ ُِؼٞاثؾ ا ٝكن األؽٞاٍ ثؾَت أُب٤ُخ األٝهام ٍٞم أٝ اَُْٜ ك٢ ٓياك ػ٢ِ٘

ٝٓغ مُي ٣غٞى َُِٔبْٛ أُزقِق ؽز٠ ا٤ُّٞ أُؾلك ُِٔيا٣لح إٔ ٣لكغ اُو٤ٔخ أَُزؾوخ ػ٤ِٚ ٓؼبكبً ا٤ُٜب 

أُظوٝكبد اُز٢ أٗلوزٜب اُشوًخ ، ٝرَزٞك٢ اُشوًخ ٖٓ ؽظ٤ِخ اُج٤غ أُجبُؾ أَُزؾوخ ُٜب ٝروك اُجبه٢ ُظبؽت 

ق ؽظ٤ِخ اُج٤غ ٛنٙ أُجبُؾ عبى ُِشوًخ إٔ رَزٞك٢ اُجبه٢ ٖٓ ع٤ٔغ أٓٞاٍ أَُبْٛ ٝرِـ٢ اَُْٜ، كبما ُْ ر

 اُشوًخ اَُْٜ اُن١ ث٤غ ٝرؼط٠ أُشزو١ ٍٜٔبً عل٣لاً ٣ؾَٔ ههْ اَُْٜ أُِـ٢ ٝرئشو ثنُي ك٢ ٍغَ أَُب٤ٖٔٛ.

 

 :األطهى إصذار (11يبدة )

ب اال٤ٍٔخ ٝاٗٔب ٣غٞى إٔ رظله ثؤػ٠ِ ٖٓ ٛنٙ اُو٤ٔخ، رٌٕٞ األٍْٜ ا٤ٍٔخ ٝال ٣غٞى إٔ رظله ثؤهَ ٖٓ ه٤ٔزٜ 

 رٞى٣ؼٜب ًؤهثبػ ٣غٞى ٝال،  أَُب٤ٖٔٛ ؽوٞم ػٖٔ َٓزوَ ث٘ل ك٢ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ األف٤وح ٣ؼبف كوم اُو٤ٔخ 

 ػ٤ِْٜ ٝعت ٓزؼلكٕٝ اشقبص اَُْٜ ِٓي كبما ، اُشوًخ ٓٞاعٜخ ك٢ ُِزغيئخ هبثَ ؿ٤و ٝاَُْٜ .أَُب٤ٖٔٛ ػ٠ِ

 ثبُزؼبٖٓ َٓئ٤ُٖٝ األشقبص ٛئالء ٣ٌٕٝٞ ، ثٚ أُزؼِوخ اُؾوٞم اٍزؼٔبٍ ك٢ ػْٜ٘ ٤ُ٘ٞة ؽلْٛأ ٣قزبهٝا إ

 . اَُْٜ ٤ٌِٓخ ٖٓ اُ٘بشئخ االُزيآبد ػٖ

 

 األطهى:حذاول  (12يبدة )

 ًَ ٜٓ٘ٔب روَ ال ٓب٤ُز٤ٖ ٍ٘ز٤ٖ ػٖ أُب٤ُخ اُوٞائْ ٗشو ثؼل اال أُئٍَٕٞ ثٜب ٣ٌززت اُز٢ األٍْٜ رلاٍٝ ٣غٞى ال

 ٗٞػٜب ٝربه٣ـ ػ٠ِ ٣لٍ ثٔب األٍْٜ ٛنٙ طٌٞى ػ٠ِ ٣ٝئشو .اُشوًخ رؤ٤ٌٍ ربه٣ـ ٖٓ ا شٜو ػشو اص٢٘ ٖػ

 .رلاُٜٝب ك٤ٜب ٣ٔ٘غ اُز٢ ٝأُلح اُشوًخ رؤ٤ٌٍ

 ٓئٌٍ آفو ا٠ُ أُئ٤ٍَٖ أؽل ٖٓ اُؾوٞم ث٤غ ألؽٌبّ ا ٝكن األٍْٜ ٤ٌِٓخ ٗوَ اُؾظو ٓلح فالٍ ٣غٞى مُي ٝٓغ

 أٝ أُلٌِ، أُؼَو أُئٌٍ أٓٞاٍ ػ٠ِ اُز٘ل٤ن ؽبُخ ك٢ أٝ اُـ٤و ا٠ُ ٝكبرٚ ؽبُخ ك٢ أُئ٤ٍَٖ أؽل ٝهصخ ٖٓ أٝ

 .ا٥فو٣ٖ ُِٔئ٤ٍَٖ األٍْٜ رِي آزالى أ٣ُٞٝخ رٌٕٞ إٔ ػ٠ِ

  .اُؾظو ٓلح اٗوؼبء هجَ أُبٍ هأً ى٣بكح ؽبُخ ك٢ أُئٍَٕٞ ثٚ ٣ٌززت ٓب ػ٠ِ أُبكح ٛنٙ أؽٌبّ ٝرَو١

 

 انًظبهًين:( طجم 13يبدة )

ٓوًي أ٣لاع األٝهام أُب٤ُخ ُل١ شوًخ اَُٞم  ثٞاٍطخأُلاه  زلاٍٝ األٍْٜ اال٤ٍٔخ ثبُو٤ل ك٢ ٍغَ َُِٔب٤ٖٔٛر

ٝاُوله  األٍْٜ ٝأههب٣ّزؼٖٔ أٍٔبءْٛ ٝع٤َ٘برْٜ ْٜٜٝٓ٘ ٝٓؾبٍ اهبٓزْٜ ٝػ٘ب٣ْٜٝ٘  أُب٤ُخ اَُؼٞك٣خ "رلاٍٝ" 

ٖٓ ربه٣ـ  االٓٞاعٜخ اُشوًخ أٝ اُـ٤و  ك٢َ ٤ٌِٓخ اَُْٜ ٝال ٣ؼزل ث٘و األٍْٜأُلكٞع ٜٓ٘ب ٣ٝئشو ثٜنا اُو٤ل ػ٠ِ 

 اُقبص األٍُْٜٔؼِٞٓبد  ا٢ُ٥ٗوَ ا٤ٌُِٔخ ػٖ ؽو٣ن اُ٘ظبّ  اعواءاداٍزٌٔبٍ  أٝ اَُغَ أُنًٞه ك٢اُو٤ل 

ُ٘ظبّ اُشوًخ ٝرٌِٜٔب هجٍٞ أَُبْٛ  األٍْٜ ك٣ٝ.٢و٤ل االًززبة  شوًخ اَُٞم أُب٤ُخ اَُؼٞك٣خ "رلاٍٝ" ث

ؿبئجب ٍٝٞاء  أّٛنا اُ٘ظبّ ٍٞاء ًبٕ ؽبػو  ألؽٌبّرظله ٖٓ عٔؼ٤بد أَُب٤ٖٔٛ ٝكوب  اُز٢ثبُوواهاد  ٝاُزيآٚ

 .ًبٕ ٓٞاكوب ػ٠ِ ٛنٙ اُوواهاد أٝ ٓقبُلب ُٜب



 

 : األطهى( شهبداث 14يبدة )

أٝ  رظله اُشوًخ شٜبكاد األٍْٜ ثؾ٤ش رٌٕٞ ماد أههبّ ٓزََِِخ ٝٓٞهؼبً ػ٤ِٜب ٖٓ هئ٤ٌ ٓغٌِ اكاهح اُشوًخ

ٖٓ ٣لٞػٚ ٖٓ أػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح ٝرقزْ ثقبرْ اُشوًخ ٣ٝزؼٖٔ اَُْٜ ػ٠ِ األفض ههْ ٝربه٣ـ اُوواه 

اُٞىاه١ اُظبكه ثبُزوف٤ض ثزؤ٤ٌٍ اُشوًخ ٝههْ ٝربه٣ـ اُوواه اُٞىاه١ اُظبكه ثبػالٕ رؤ٤ٌٍ اُشوًخ 

أُلكٞع ٜٓ٘ب ٝؿوع اُشوًخ ٝه٤ٔخ هأً أُبٍ ٝػلك األٍْٜ أُٞىع ػ٤ِٜب ٝه٤ٔخ اَُْٜ األ٤ٍٔخ ٝأُجِؾ 

ثبفزظبه ٝٓوًيٛب اُوئ٢َ٤ ٝٓلرٜب ٣ٝغٞى إٔ ٣ٌٕٞ ُألٍْٜ ًٞثٞٗبد ماد أههبّ ٓزََِِخ ٝٓشزِٔخ ػ٠ِ ههْ 

 .اَُْٜ أُوكوخ ثٚ

 

 انشزكت:يبل  رأص( سيبدة 15يبدة )

ث٘لٌ اُو٤ٔخ عل٣لح  أٍْٜ ثبطلاهٓواد  أٝٓبٍ اُشوًخ ٓوح  هأًرووه ى٣بكح  إُِٔغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ 

أُبٍ  هأ٣ًٌٕٞ  إٔثشوؽ  اُطوم أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ث٘ظبّ اُشوًبد، ثبؽلٟأٝ  األط٤ِخ ُألٍْٜ اُز٢اال٤ٍٔخ 

 أُبٍ هأً ٖٓ أُلكٞع ؿ٤و اُغيء ًبٕ اما ثؤًِٔٚ ككغ هل أُبٍ هأً ٣ٌٕٞ إٔ ٣شزوؽ ٝال ثؤًِٔٚهل ككغ  األط٢ِ

 أُووهح أُلح ك ثغ ٙ ر٘ذ ُْٝ أٍْٜ ا٠ُ ر٤ِ٣ٞٔخ ىطٌٞ أٝ ك٣ٖ أكٝاد رؾ٣َٞ ٓوبثَ طلهد أٍْٜ ا٠ُ ٣ؼٞك

  .أٍْٜ ا٠ُ ُزؾ٣ِٜٞب

أ٣ُٞٝخ  األط٤٤ِٖٝثٔواػبح ٓب ٣وزؼ٠ ثٚ ٗظبّ اُشوًبد ٣ٝؼ٤ٖ اُوواه ؽو٣وخ ى٣بكح هأً أُبٍ ٣ٌٕٝٞ َُِٔب٤ٖٔٛ 

االًززبة ثبألٍْٜ هواه ى٣بكح هأً أُبٍ ٝشوٝؽ اُغل٣لح اُ٘ول٣خ ٣ٝؼِٖ ٛئالء ثؤ٣ُٞٝزْٜ ث٘شو  ثبألٍْٜاالًززبة 

هجَ ا٤ُٔؼبك أُؾلك ُألٗؼوبك اُغٔؼ٤خ  اُو٤ٍٔخ ٝطؾ٤لخ ٤ٓٞ٣خ رٞىع ك٢ أُوًي اُوئ٢َ٤ ُِشوًخغو٣لح اُ ك٢

ٖٓ ربه٣ـ اُ٘شو  أ٣بّ حفالٍ ػشو األ٣ُٞٝخ ك٢اٍزؼٔبٍ ؽوٚ  ك٣ٝ٢جلٟ ًَ َٓبْٛ هؿجزٚ  ثؼشوح أ٣بّ ػ٠ِ األهَ

 .ا٤ُٚأُشبه 

 ٖٓ أ٣ُٞٝخ ؽوٞم ٖٓ ٣ٌِٔٞٗٚ ٓب ثَ٘جخاُِن٣ٖ ؽِجٞا االًززبة ؽوٞم األ٣ُٞٝخ  ؽِٔخػ٠ِ اُغل٣لح  األٍْٜرٞىع  

 األٍْٜغبٝى ٓب ٣ؾظِٕٞ ػ٤ِٚ ٓب ؽِجٞٙ ٖٓ ز٣ أالثشوؽ  أُبٍ هأً ى٣بكح ٖٓ اُ٘برغخ األ٣ُٞٝخ ؽوٞم اعٔب٢ُ

٤جْٜ ثَ٘جخ ٓب ٖٓ ٗظ أًضواُِن٣ٖ ؽِجٞا األ٣ُٞٝخ   ؽوٞم ؽِٔخاُغل٣لح ػ٠ِ  األٍْٜٖٓ  اُجبه٢اُغل٣لح ٣ٝٞىع 

٣زغبٝى ٓب  أال ، ثشوؽ أُبٍ هأً ى٣بكح ٖٓ اُ٘برغخ األ٣ُٞٝخ ؽوٞم اعٔب٢ُ ٖٓ أ٣ُٞٝخ ؽوٞم٣ٌِٔٞٗٚ ٖٓ 

 اُؼبٓخ اُغٔؼ٤خ رووه ُْ ٓب اُـ٤و، ػ٠ِ األٍْٜ ٖٓ رجو٠ ٓب ٣ٝطوػاُغل٣لح  األ٣ٍْٜؾظِٕٞ ػ٤ِٚ ٓب ؽِجٞٙ ٖٓ 

 .ُيم ؿ٤و ػ٠ِ أُب٤ُخ اَُٞم ٗظبّ ٣٘ض أٝ اُؼبك٣خ ؿ٤و

ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ ك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ إٔ رقظض األٍْٜ أُظلهح ػ٘ل ى٣بكح هاً أُبٍ أٝ عيءاً ٜٓ٘ب 

ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ اُشوًخ ٝاُشوًبد اُزبثؼخ أٝ ثؼؼٜب. ٝال ٣غٞى َُِٔب٤ٖٔٛ ٓٔبهٍخ ؽن األ٣ُٞٝخ ػ٘ل اطلاه 

 اُشوًخ ُألٍْٜ أُقظظخ ُِؼب٤ِٖٓ.

ًززبة ثي٣بكح هأً أُبٍ ٓوبثَ َٔ ثؾن األ٣ُٞٝخ َُِٔب٤ٖٔٛ ك٢ االبك٣خ ٝهق اُؼ٣ؾن ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼ

 ؽظض ٗول٣خ أٝ اػطبء األ٣ُٞٝخ ُـ٤و أَُب٤ٖٔٛ ك٢ اُؾبالد اُز٢ رواٛب ٓ٘بٍجخ ُٔظِؾخ اُشوًخ.

 

 : حخفيط رأص انًبل (16يبدة )

٤غ هأٍٔبٍ اُشوًخ اما ٓب ىاك ػٖ ٣غٞى ثوواه ٖٓ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ ث٘بء ػ٠ِ ٓجوهاد ٓوجُٞخ رقل

 اُؾل كٕٝ ٓب ا٠ُ أُبٍ هأً رقل٤غ ٝؽلٛب األف٤وح ك٢ اُؾبُخ ٣ٝغٞى .ؽبعزٜب أٝ اما ٤٘ٓذ اُشوًخ ثقَبئو



ٝال ٣ظله اُوواه اال رالٝح روو٣و ٓواهت  اُشوًبد ٗظبّ ٖٓ( ٝاُق٤َٖٔ اُواثؼخ) أُبكح ك٢ ػ٤ِٚ أُ٘ظٞص

ٖ االُزيآبد اُز٢ ػ٠ِ اُشوًخ ٝأصو اُزقل٤غ ك٢ ٛنٙ االُزيآبد اُؾَبثبد ػٖ األٍجبة أُٞعجخ ُٚ ٝػ

ٝثٔواػبح ٓب ٣وؼ٢ ثٚ ٗظبّ اُشوًبد ، ٣ٝج٤ٖ اُوواه ؽو٣وخ اُزقل٤غ ٝاما ًبٕ اُزقل٤غ ٗز٤غخ ى٣بكح هأً 

أُبٍ ػٖ ؽبعخ اُشوًخ ٝعجذ كػٞح اُلائ٤ٖ٘ ا٠ُ اثلاء اػزواػْٜ ػ٤ِٚ فالٍ ٍز٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربه٣ـ ٗشو هواه 

قل٤غ ك٢ عو٣لح ٤ٓٞ٣خ رٞى٣غ ك٢ اُجِل اُن١ ٣وغ ك٤ٚ أُوًي اُوئ٢َ٤ ُِشوًخ ، كبما اػزوع أؽلْٛ ٝهلّ ا٠ُ اُز

اُشوًخ َٓز٘لارٚ ك٢ ا٤ُٔؼبك أُنًٞه ٝعت ػ٠ِ اُشوًخ إٔ رئك١ ا٤ُٚ ك٣٘ٚ اما ًبٕ ؽبالً أٝ إٔ رولّ ػٔبٗبً ًبك٤بً 

 ُِٞكبء ثٚ اما ًبٕ أعالً.

 

 ةيجهض اإلدار انثبنث:انببة 

 

 :أػعبء يجهض اإلدارة (17يبدة )

اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ُٔلح ال ري٣ل ػٖ صالس  ر٘زقج٣ْٜز٠ُٞ اكاهح اُشوًخ ٓغٌِ اكاهح ٓئُق ٖٓ رَؼخ أػؼبء  

 كاهح.أػؼبء ٓغٌِ اال اٗزقبةغٞى اػبكح ٣ٝ .ٍ٘ٞاد

 

 :ػعىيت انًجهض (18يبدة )

ث٘بء  اُؼؼٞ ُٜب ٝكوبً أل١ ٗظبّ أٝ رؼ٤ِٔبد ٍبه٣خ ك٢ أٌُِٔخ ر٘ز٢ٜ ػؼ٣ٞخ أُغٌِ ثبٗزٜبء ٓلرٚ أٝ ثبٗزٜبء طالؽ٤خ 

ؽ٤ش  ٓغٌِ اإلكاهح،ًزبث٢ ٣ولّ ٖٓ اؽل١ أػؼبء أُغٌِ ٤َُِل/ هئ٤ٌ ؽِت هواه ٖٓ ٓغٌِ اإلكاهح ٣َجوٚ ػ٠ِ 

هواه ٖٓ ٓغٌِ  ٕ ٣ظلهػ٠ِ ا ٣وّٞ هئ٤ٌ أُغٌِ ثلػٞح أُغٌِ ُألٗؼوبك ُِزشبٝه ٝاُجذ ك٢ طالؽ٤خ اُؼؼٞ.

ػ٠ِ إٔ ٣زْ كػٞح اُغٔؼ٤خ  .اً ٗزٜبء طالؽ٤خ اُؼؼٞ ٝإٔ ٓوًي اُؼؼٞ أطجؼ شبؿوثبثبُزٞط٤خ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ هح اإلكا

 اُؼبٓخ ُألٗؼوبك ُِزظل٣ن ػ٠ِ هوه أُغٌِ.

 افالٍ ٝمُي كٕٝ ٝٓغ مُي ٣غٞى ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ك٢ ًَ ٝهذ ػيٍ ع٤ٔغ أػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح أٝ ثؼؼْٜ.

 ٓ٘بٍت ٝهذ ؿ٤و ك٢ أٝ ٓوجٍٞ ؿ٤و َُجت اُؼيٍ ٝهغ اما ثبُزؼ٣ٞغ ثبُٔطبُجخ اُشوًخ رغبٙ أُؼيٍٝ اُؼؼٞ ثؾن

 ٣زورت ػٔب هجَ اُشوًخ َٓئٝاًل  ًبٕ ٝاال ٓ٘بٍت ٝهذ ك٢ مُي ٣ٌٕٞ إٔ ثشوؽ ٣ؼزيٍ إٔ االكاهح ٓغٌِ ُٝؼؼٞ

 .أػواه ٖٓ االػزياٍ ػ٠ِ

 

  انًزكش انشبغز في يجهض اإلدارة

 ُِٔغٌِ إٔ ٣ؼ٤ٖ ٓئهزبً ػؼٞاً ك٢ أُوًي  ٝأل١ ٍجت ًبٕأ١ ٝهذ  ك٢أُغٌِ ٝاما شـو ٓوًي أؽل أػؼبء 

، ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ ٖٓٔ رزٞاكو ك٤ْٜ اُقجوح ٝاٌُلب٣خ ٣ٝغت إٔ رجِؾ ثنُي ٝىاهح اُزغبهح ٤ٛٝئخ ٍٞم أُبٍ فالٍ اُشبؿو

ك٢ أٍٝ اعزٔبع ُٜب ٣ٌَٝٔ ػ٠ِ إٔ ٣ؼوع ٛنا اُزؼ٤٤ٖ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ فَٔخ أ٣بّ ػَٔ ٖٓ ربه٣ـ اُزؼ٤٤ٖ 

 .اُؼؼٞ اُغل٣ل ٓلح ٍِلٚ

 ك٢ ػ٤ِٚ أُ٘ظٞص- األك٠ٗ اُؾل ػٖ أػؼبئٚ ػلك ٗوض ثَجت اإلكاهح ٓغٌِ الٗؼوبك اُالىٓخ اُشوٝؽ رزٞاكو ُْ اما

 ٣ٞٓبً؛ ٍز٤ٖ فالٍ ُالٗؼوبك اُؼبك٣خ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ كػٞح األػؼبء ثو٤خ ػ٠ِ ٝعت األٍبً، اُشوًخ ٗظبّ ك٢ أٝ اُ٘ظبّ

 .األػؼبء ٖٓ اُالىّ اُؼلك الٗزقبة

 

 



 

 

 :اإلدارةطهطبث يجهض  (19يبدة )

ك٢ اكاهح ٝاُظالؽ٤بد ٓغ ٓواػبح االفزظبطبد أُووهح ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ، ٣ٌٕٞ ُٔغٌِ اإلكاهح أٍٝغ اَُِطبد  .1

 ٝرظو٣قثٔب ٣ؾون أؿواػٜب ٝهٍْ ٤ٍَبرٜب ٝرؾل٣ل اٍزضٔبهرٜب ٝاإلشواف ػ٠ِ أػٔبُٜب ٝأٓٞاُٜب اُشوًخ 

 .أٓٞهٛب كافَ أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ٝفبهعٜب

اهواه اُؼوٞك ٝ أُ٘بهظبد ٝ رب٤ٌٍ اُشوًبد اُز٢ رشزوى ك٤ٜب  ٔغٌِ اإلكاهح ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ال اُؾظوُٝ  .2

ٝأُٞاكوخ ػ٠ِ اطلاه اُؼٔبٗبد ٝ اٌُلبالد ُِج٘ٞى ٝاُظ٘بك٣ن ٝٓئٍَبد اُشوًخ ٓغ ًبكخ رؼل٣الرٜب ٝٓالؽوٜب 

 زِلخ ٝ اػزٔبك ًبكخ أُؼبٓالد أُظوك٤خ.اُز٣َٞٔ أُق

ث٤غ ٝشواء ٝهٖٛ ػوبهاد ٝٓ٘وٞالد ٝٓٔزٌِبد ٝ أَُبٛٔخ ك٢ رؤ٤ٌٍ اُشوًبد ٣ٝغٞى ُٔغٌِ اإلكاهح .3

% ٖٓ اعٔب٠ُ اُو٤ٔخ اُلكزو٣خ ٌُبكخ أطٍٞ ٝٓٔزٌِبد 30اُشوًخ ًٝنُي اُؾظض ٝاألٍْٜ ك٤ٔب ال ٣زغبٝى 

 خ:ٝػوبهاد اُشوًخ ٓغ ٓواػبح اُشوٝؽ اُزب٤ُ

 إٔ ٣ؾلك أُغٌِ ك٢ هواه اُج٤غ األٍجبد ٝ أُجواهاد ُٚ. . أ

 إٔ ٣ٌٕٞ اُج٤غ ٓوبهثبً ُضٖٔ أُضَ. . ة

 إٔ ٣ٌٕٞ اُج٤غ ؽبػواً اال ك٢ ؽبالد اُؼوٝهح ٝثؼٔبٗبد ًبك٤خ. . ط

 إٔ ال ٣زورت ػ٠ِ مُي اُزظوف رٞهق ثؼغ أٗشطخ اُشوًخ. . ك

اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ،  ُٔقزِلخ٣ٝغٞى ُٔغٌِ اإلكاهح ػول اُووٝع ٓغ ط٘بك٣ن ٝٓئٍَبد اُز٣َٞٔ ا .4

اُووٝع اُزغبه٣خ ٓغ اُج٘ٞى اُزغبه٣خ ٝ اُج٤ٞد أُب٤ُخ ٝ شوًبد اإلئزٔبٕ أل١ ؽلٝك ٣ووهٛب أُغٌِ ٝأل١ ٝ

ًٔب ٣غٞى ُٔغٌِ اإلكاهح ػول اُووٝع ٓغ ط٘بك٣ن ٝٓئٍَبد اُز٣َٞٔ اُؾ٢ٌٓٞ ٜٓٔب ثِـذ ٓلرٜب، ، ُٝٚ  ٓلح.

غبٝى ٓلرٜب ٜٗب٣خ ٓلح اُشوًخ أٓب ثبَُ٘جخ ُِووٝع اُز٢ رزغبٝى ٓلرٜب صالس ػول اُووٝع اُزغبه٣خ اُز٢ ال رز

 ٍ٘ٞاد ك٤واػ٠ ك٤ٜب اُشوٝؽ اُزب٤ُخ:

% ٖٓ هأً 50إٔ ال ري٣ل ه٤ٔخ اُووٝع اُز٢ ٣غٞى ُِٔغٌِ ػولٛب فالٍ اَُ٘خ أُب٤ُخ ُِشوًخ ػٖ  . أ

 ٓبٍ اُشوًخ.

 ٙ.إٔ ٣ؾلك أُغٌِ ك٢ هواهٙ أٝعٚ اٍزقلاّ اُووع ٤ًٝل٤خ ٍلاك . ة

إٔ ٣واػ٠ ك٢ شوٝؽ اُووع ٝاُؼٔبٗبد أُولٓخ ُٚ ػلّ اإلػواه ثبُشوًخ َٝٓب٤ٜٔٛب ٝاُؼٔبٗبد  . ط

 اُؼبٓخ ُِلائ٤ٖ٘.

٣ٌٕٝٞ ُٔغٌِ اكاهح اُشوًخ ك٢ اُؾبالد اُز٢ ٣ولهٛب ؽن اثواء مٓخ ٓل٢٘٣ اُشوًخ ٖٓ اُزيآبرْٜ ؽجوبً ُٔب  .5

ػلاّ اُل٣ٕٞ. ػ٠ِ إٔ ٣زؼٖٔ ٓؾؼو ٓغٌِ اإلكاهح ٣ؾون ٓظِؾزٜب، ٝكن أُؼب٤٣و أُؾبٍج٤خ أُزجؼخ ك٢ ؽبُخ ا

 ٝؽ٤ض٤بد هواهٙ ٓواػبح اُشوٝؽ اُزب٤ُخ:

 إٔ ٣ٌٕٞ اإلثواء ثؼل ٓؼ٢ ٍ٘خ ًبِٓخ ػ٠ِ ٗشبد اُل٣ٖ ًؾل أك٢ٗ. . أ

 إٔ ٣ٌٕٞ اإلثواء ُٔجِؾ ٓؾلك ًؾل أهظ٠ ٌَُ ػبّ ُِٔل٣ٖ اُٞاؽل. . ة

 اإلثواء ؽن ُِٔغٌِ ال ٣غٞى اُزلو٣ؾ ك٤ٚ.  . ط

 إٔ ٣قزبه ٖٓ ث٤ٖ أػؼبئٚ ػؼٞاً ٓ٘زلثبً ٝ/ أٝ هئ٤َبً ر٘ل٤ن٣بً ٖٓ ث٤ٖ األػؼبء أٝ ٓنٖ اُقنبهط ًٔب ُٔغٌِ اإلكاهح .6

اُوئ٤ٌ اُز٘ل٤نن١ ثقنالف  ٓنب مًنو ، ٣ٝؾلك أُغٌِ ثوواه ٓ٘ٚ افزظبطبد ٣ز٠ُٞ اكاهح اُؼ٤ِٔبد ا٤ٓٞ٤ُخ ُِشوًخ



ٝال ٣غٞى اُغٔغ ث٤ٖ ٓوًي هئ٤ٌ  ٝاُؼؼٞ أُ٘زلة.ٝ/أٌٓبكآد اُوئ٤ٌ اُز٘ل٤ن١ ( ٣ٝؾلك أُغٌِ 21ك٢ أُبكح )

 أُغٌِ ٝأ١ ٖٓ ٓواًي اُؼؼٞ أُ٘زلة أٝ اُوئ٤ٌ اُز٘ل٤ن١. 

ٖٓ  افزظبطبرٚ ٝاؽلاً أٝ أًضو ٖٓ أػؼبئٚ أٝ ؽلٝك إٔ ٣ًَٞ أٝ ٣لٞع ٤ٗبثخ ػ٘ٚ ك٢  ُٝٔغٌِ اإلكاهح اُؾن .7

 ثظالؽ٤بد أٝ ثبرقبم اعواء أٝ رظوف ٓؼ٤ٖ أٝ اُو٤بّ ثؼَٔ أٝ أػٔبٍ ٓؼ٤٘خ.  اُـ٤و

 

 :يكبفآث يجهض اإلدارة (21يبدة )

لاير  5000000ال ٣زغبٝى ٓغٌِ اإلكاهح ٣ٝغٞى إٔ رٌٕٞ ٓجِـب ٓؼ٤٘ب  ٌٓبكآد٣ٍٞ٘ب رؾلك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ 

ا١ أٝ لاير ٍؼٞك١ ػٖ ًَ عَِخ  50000ثٔب ال ٣زغبٝى أٝ ثلٍ ؽؼٞه ػٖ اُغَِبد ٍؼٞك١ ٣ٍٞ٘ب ٌَُ ػؼٞ 

ٓؾلك ك٢  ًٔب ٛٞ أٝ َٗجخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ االهثبػ اُوبثِخ ُِزٞى٣غ٣ٍٞ٘ب خ أفو١ رووهٛب اُغٔؼ٤خ اُؼبٓٓيا٣ب ػ٤٘٤خ 

، ٣ٝشزَٔ روو٣و ٓغٌِ اإلكاهح ا٠ُ ُٝٞائؾٚ ك٢ ؽلٝك ٓب ٗض ػ٤ِٚ ٗظبّ اُشوًبدٝ ( ٖٓ ٛنا اُ٘ظب45ّأُبكح )

هٝارت اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ػ٠ِ ث٤بٕ شبَٓ ٌَُ ٓب ؽظَ ػ٤ِٚ أػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح فالٍ اَُ٘خ أُب٤ُخ ٖٓ 

ٝٗظ٤ت ك٢ األهثبػ ٝثلٍ ؽؼٞه ٝٓظوٝكبد ٝؿ٤و مُي ٖٓ أُيا٣ب ًٔب ٣شزَٔ اُزوو٣و أُنًٞه ػ٠ِ ث٤بٕ ٓب 

هجؼٚ أػؼبء أُغٌِ ثٞطلْٜ ٓٞظل٤ٖ أٝ اكاه٤٣ٖ أٝ ٓب هجؼٞٙ ٗظ٤و أػٔبٍ ك٤٘خ أٝ اكاه٣خ أٝ اٍزشبه٣خ ٍجن 

 إٔ ٝاكوذ ػ٤ِٜب اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُِشوًخ.

ٓغٔٞع ٓب ٣ؾظَ ػ٤ِٚ ػؼٞ ٓغٌِ اإلكاهح ٖٓ ٌٓبكآد ٝٓيا٣ب ٓب٤ُخ أٝ ػ٤٘٤خ  ٣زغبٝىال ٝك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ، 

 ٓجِؾ فَٔٔبئخ أُق لاير ٍؼٞك١ ٣ٍٞ٘بً.

 

  وانظكزحيز: انزئيض انخنفيذي و رئيض يجهض اإلدارة (21يبدة )

ُشوًبد أٌُبكؤح هئ٤َبً ُِٔغٌِ. ٝرؾلك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ٝكن ٗظبّ ا ٣ؼ٤ٖ ٓغٌِ االكاهح ٖٓ ث٤ٖ أػؼبئٚ

اُقبطخ اُز٢ ٣ؾظَ ػ٤ِٜب هئ٤ٌ أُغٌِ ثبإلػبكخ ا٠ُ أٌُبكؤح أُووهح ألػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح ٝأُ٘ظٞص 

 ػ٤ِٜب ك٢ ٛنا اُ٘ظبّ.

ل٤ن١ ُِشوًخ ثووه ٖٓ ٓغٌِ اإلكاهح ٝرٌٕٞ ُٚ اَُِطبد اُألىٓخ إلكاهح اػٔبٍ اُشوًخ ا٤ٓٞ٤ُخ ثٔنب ٣٘ؼ٤٤ٖ اُوئ٤ٌ اُز

ثٔٞعت  ٔزغ اُوئ٤ٌ اُز٘ل٤ن١ ثبإلػبكخ ا٠ُ مُي ثبُظالؽ٤بد األفو١ اُز٢ ٣ؾلكٛب ٓغٌِ اإلكاهح٣زٝ ٣ؾون أؿواػٜب

 ٝػ٤ِٚ ر٘ل٤ن اُزؼ٤ِٔبد اُز٠ ٣ٞعٜٜب ُٚ ٓغٌِ اإلكاهح. ،اهح ػ٘ل اُؾبعخ ُنُيهوه ٓغٌِ اك

  

 :ثٔب ٢ِ٣ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ال اُؾظو  ٣ٝقزض هئ٤ٌ أُغٌِ

اُلػٞح العزٔبػبد ٓغٌِ اإلكاهح ٝاُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٝروإً ٝاكاهح اعزٔبع ٓغٌِ اإلكاهح ٝاُغٔؼ٤خ  .1

 اُؼبٓخ.

 رٔض٤َ اُشوًخ ك٢ أُؾبكَ اُو٤ٍٔخ ٝاإلػال٤ٓخ. .2

رٔض٤َ اُشوًخ ك٢ ػالهبرٜب ٓغ اُـ٤و ٝٓغ ًبكخ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُقبطخ ٝأُؾبًْ اُشوػ٤خ ٝا٤ُٜئبد  .3

ُْ ًٝبكخ اُِغبٕ اُوؼبئ٤خ األفوٟ ك٢ كافَ أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ٝفبهعٜب اُوؼبئ٤خ ٝك٣ٞإ أُظب

ٝاُزٞه٤غ أٓبّ ًبرت اُؼلٍ ػ٠ِ ع٤ٔغ ػوٞك رؤ٤ٌٍ اُشوًبد اُز٢ رشزوى ك٤ٜب اُشوًخ ٝػ٠ِ رؼل٣الرٜب، 

 ُٝٚ ؽن أُلاكؼخ ٝأُواكؼخ



أُؾبًْ اُشوػ٤خ ٝا٤ُٜئبد  رٔض٤َ اُشوًخ ك٢ ػالهبرٜب ٓغ اُـ٤و ٝاُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُقبطخ ٝ أٓبّ .4

اُوؼبئ٤خ ٝك٣ٞإ أُظبُْ ٌٝٓبرت اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ٝاُِغبٕ اُؼ٤ِب ٝاالثزلائ٤خ ُٝغبٕ األٝهام اُزغبه٣خ ًٝبكخ 

اُِغبٕ اُوؼبئ٤خ األفوٟ ٤ٛٝئبد اُزؾ٤ٌْ ٝاُؾوٞم أُل٤ٗخ ٝأهَبّ اُشوؽخ ٝاُـوف اُزغبه٣خ ٝاُظ٘بػ٤خ 

ػ٠ِ افزالف أٗٞاػٜب ٝاُلفٍٞ ك٢ أُ٘بهظبد ٝأُيا٣لاد ٝا٤ُٜئبد اُقبطخ ٝاُشوًبد ٝأُئٍَبد 

ٝرو٤ٍخ اُؼطبءاد ٝاُوجغ ٝاُزَل٣ل ٝاٍزالّ اُؾوٞم ُلٟ اُـ٤و ٝاإلهواه ٝأُطبُجخ ٝأُلاكؼخ ٝأُواكؼخ 

ٝأُقبطٔخ ٝأُقبُظخ ٝاُظِؼ ٝاُز٘بىٍ ٝاإلٌٗبه ٝؽِت ا٤ٔ٤ُٖ ٝهكٛب ٝاُشلؼخ ٝهجٍٞ األؽٌبّ ٝٗل٤ٜب 

خ ٝؽِت ر٘ل٤ن األؽٌبّ ٝٓؼبهػبرٜب ٝهجغ ٓب ٣ؾظَ ٖٓ اُز٘ل٤ن ٝاٍزقواط ؽغظ ٝاُزؾ٤ٌْ ػٖ اُشوً

 ؾٌبّ ٝؽِت رؼل٣َ اُظٌٞى ٝأؽٞاُٜب.االٍز

  أٝ ثظلزخ هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح. ًٔب ُٚ اُؾن ك٢ اطلاه اًُٞبالد اُشوػ٤خ ٤ٗبثخ ػٖ اُشوًخ .5

اُشوًبد ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُج٤غ ٝاُشواء ُِؼوبهاد ٝاألهاػ٢ ٝاُؾظض ٝاألٍْٜ ك٢ رٔض٤َ اُشوًخ ك٢  .6

أُٔزٌِبد ٍٞاء ٓ٘وُٞخ أٝ ؿ٤و ٓ٘وُٞخ ٝاإلكواؽ ٝهجُٞٚ ٝهجغ اُضٖٔ ثؤ١ طٞهح ٣واٛب ٝاالٍزالّ ٝاُز٤َِْ 

ٝاإلكواؽ ُِٔشزو١ ٝاٍزالّ اُضٖٔ ثش٤ي ثبٍْ اُشوًخ ٝاُشواء ٝهجٍٞ ٝاالٍزئغبه ٝاُزؤع٤و ٝاُوجغ ٝاُلكغ 

 اإلكواؽ ٝككغ اُضٖٔ.

د ٝاالػزٔبكاد ٝرٔل٣لٛب ٝاَُؾت ٝاإل٣لاع ُلٟ اُج٘ٞى ٝاالهزواع ٜٓ٘ب لزؼ اُؾَبثبرٔض٤َ اُشوًخ ُ .7

ٝاطلاه ًبكخ اُؼٔبٗبد أُظوك٤خ ٝاٍزضٔبه أٓٞاٍ اُشوًخ ٝرشـ٤ِٜب ك٢ األٍٞام أُؾ٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ كافَ 

أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ٝفبهعٜب، ًٔب ُٚ طوف أٌُبكآد ٝرؼ٤٤ٖ أُؾب٤ٖٓ ٝأُٞظل٤ٖ ٝاُؼٔبٍ 

ِت اُزؤش٤واد ٝاٍزولاّ األ٣ل١ اُؼبِٓخ ٖٓ فبهط أٌُِٔخ ٝاُزؼبهل ٓؼْٜ ٝرؾل٣ل ٓورجبرْٜ ٝػيُْٜ ٝؽ

 ٝاٍزقواط اإلهبٓبد ٝٗوَ اٌُلبالد ٝاُز٘بىٍ ػٜ٘ب.

اُزٞه٤غ ػ٠ِ ع٤ٔغ ارلبه٤بد اُز٤َٜالد أُظوك٤خ ٝاُزؼبَٓ ٝاُزلبٝع ٓغ اكاهح اُقي٣٘خ رٔض٤َ اُشوًخ ك٢  .8

ٝرؾل٣ل ٍؼو اُؼُٔٞخ ًَٝ ٓب ٣زؼِن ثؼَٔ اكاهح اُقي٣٘خ ٝاٍزالّ ثبُج٘ٞى ُِزلبٝع ػ٠ِ ٍؼو اُنٛت 

 ٝر٤َِْ أَُز٘لاد ٝاالٝهام ُِج٘ٞى ٝأُظبهف ٝرؾل٣ل ٍؼو طوف اُؼِٔخ

رٔض٤َ اُشوًخ ك٢ رؤ٤ٌٍ اُشوًبد ٝؽن اُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ أٗٞاع اُؼوٞك ٝاُٞصبئن ٝأَُز٘لاد ثٔب ك٢ مُي  .9

ػوٞك رؤ٤ٌٍ اُشوًبد اُز٢ رٌٕٞ اُشوًخ شو٣ٌب ك٤ٜب ٓغ ًبكخ رؼل٣الد ػوٞك رؤ٤ٌٍ  كٕٝ ؽظو

اُشوًبد اُز٢ رٌٕٞ اُشوًخ شو٣ٌب ك٤ٜب ٝٓالؽوٜب ٝع٤ٔغ هواهاد اُشوًبء ك٢ رِي اُشوًبد ثٔب ك٢ مُي 

 اُوواهاد اُقبطخ ثوكغ هأً أُبٍ ٝاُز٘بىٍ ػٖ اُؾظض ٝشوائٜب ٝرٞص٤ن اُؼوٞك ٝاُزٞه٤غ ُلٟ اكاهح

اُشوًبد ك٢ ٝىاهح اُزغبهح ٝاُظ٘بػخ ًٝبرت اُؼلٍ ٝػَٔ اُزؼل٣الد ٝاُزـ٤٤واد ٝاإلػبكخ ٝاُؾنف 

ٝاٍزقواط ٝرغل٣ل اَُغالد اُزغبه٣خ ٝاٍزالٜٓب ٝشطجٜب ٝرـ٤٤و أٍٔبء اُشوًبد اُزبثؼخ ٝهٖٛ األطٍٞ 

د ٝاألهاػ٢ اُضبثزخ ٝأُ٘وُٞخ ُؼٔبٕ هوٝع اُشوًخ ٝاُشوًبد اُزبثؼخ ُٜب، ٝث٤غ ٝشواء اُؼوبها

 ٝاُؾظض ٝاألٍْٜ ٝاألطٍٞ اُضبثزخ ٝأُ٘وُٞخ. 

اُزٞه٤غ ػ٠ِ االرلبه٤بد ٝاُظٌٞى أٓبّ ًبرت اُؼلٍ ٝاُغٜبد اُو٤ٍٔخ، ًٝنُي ارلبه٤بد اُووٝع  .10

 .ٝاُؼٔبٗبد ٝاٌُلبالد

 اَُِطبد ٝاالفزظبطبد األفوٟ اُز٢ ٣ٔ٘ؾٜب ُٚ ٓغٌِ اإلكاهح. .11

ِشنوًخ أٝ ٓنٖ اُـ٤نو كن٢ ٓجبشنوح ػٔنَ أٝ أػٔنبٍ اُنوئ٤ٌ اُز٘ل٤نن١ ُأؽل أػؼبء أُغٌِ أٝ إٔ ٣ًَٞ  ُوئ٤ٌ أُغٌِ

 .ٓؾلكح

٣ظله ػ٘ٚ، أٌُبكبءاد اُقبطخ اُز٢ ٣ؾظَ ػ٤ِٜب هئ٤ٌ أُغٌِ ٝاُوئ٤ٌ  ٣ؾلك ٓغٌِ اإلكاهح ٝكوبً ُزول٣وٙ ٝثوواه

 اُز٘ل٤ن١.



ٍنو أٝ ٍنٌور٤و ٓنٖ ثن٤ٖ أػؼنبئٚ أٝ ٓنٖ ؿ٤نوْٛ، ٣قنزض ثزَنغ٤َ ٓؾبػنو اعزٔبػنبد  ٣ٝؼن٤ٖ ٓغِنٌ اإلكاهح أٓن٤ٖ

ألفنو١ ٓغٌِ اإلكاهح ٝرل٣ٖٝ اُوواهاد اُظبكهح ػٖ ٛنٙ االعزٔبػبد ٝؽلظٜب ا٠ُ عبٗنت ٓٔبهٍنخ اإلفزظبطنبد ا

 . ٣ٍٞ٘بلاير  1000000ا٠ُ ٣ًِٜٞب ا٤ُخ ٓغٌِ اإلكاهح ٣ٝؾلك أُغٌِ ٌٓبكآد اٌَُور٤و ػ٠ِ اال رزغبٝى 

ٝأٓن٤ٖ اَُنو ػؼنٞ ٓغِنٌ اإلكاهح، ػِن٠ ٓنلح ػؼن٣ٞخ ًنَ ٓنْٜ٘ كن٢ أُغِنٌ، ال ري٣ل ٓنلح ػؼن٣ٞخ هئن٤ٌ أُغِنٌ 

 إٔ ٣ؼيُْٜ أٝ أ٣بً ْٜٓ٘ كٕٝ افالٍ ثؾن ٖٓ ػيٍ كن٢ اُزؼن٣ٞغ اما ٣ٝغٞى كائٔبً اػبكح رؼ٤٤ْٜ٘ ُِٝٔغٌِ ك٢ أ١ ٝهذ

 ٓ٘بٍت. ؿ٤و ٝهذ ك٢ أٝ ٓشوٝع ؿ٤و َُجت اُؼيٍ ٝهغ

 

  انًجهض:انذػىة الجخًبػبث  (22يبدة )

ك٢ اَُ٘خ ػ٠ِ األهَ ثلػٞح ٖٓ هئ٤َٚ ٝرٌٕٞ اُلػٞح فط٤خ أٝ روٍنَ ثبُجو٣نل أٝ اُلنبًٌ  ٓور٣ٖ٤غزٔغ ٓغٌِ اإلكاهح 

( أ٣بّ ٖٓ ٓٞػنل االعزٔنبع ٝػِن٠ اُنوئ٤ٌ كػنٞح 7اإلٌُزو٢ٗٝ ٓظؾٞثخ ثغلٍٝ األػٔبٍ ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ هجَ )أٝ اُجو٣ل 

 .أُغٌِ ُالعزٔبع ٓز٠ ؽِت ٓ٘ٚ اص٤ٖ٘ ٖٓ األػؼبء

 

  نصبة االجخًبػبث وانمزاراث: (23يبدة )

ثٔب ك٢  ٖ ٍزخ أػؼبءثشوؽ اال٣وَ ػال ٣ٌٕٞ اعزٔبع أُغٌِ طؾ٤ؾبً اال اما ؽؼوٙ صِض٢ّ أػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح 

مُي هئ٤ٌ أُغٌِ أٝ ٖٓ ٤٘٣جٚ، ٝك٢ ؽبُخ اٗبثخ ػؼٞ ٓغٌِ االكاهح ػؼٞاً آفو ك٢ ؽؼٞه اعزٔبػبد أُغٌِ 

 ٣زؼ٤ٖ إٔ رٌٕٞ اإلٗبثخ ٝكوبً ُِؼٞاثؾ اُزب٤ُخ:

 ال ٣غٞى ُؼؼٞ ٓغٌِ االكاهح إٔ ٣٘ٞة ػٖ أًضو ٖٓ ػؼٞ ٝاؽل ك٢ ؽؼٞه ماد االعزٔبع. (أ )

 ثبٌُزبثخ. إ رٌٕٞ اإلٗبثخ صبثزخ (ة )

 ال ٣غٞى ُِ٘بئت اُزظ٣ٞذ ػ٠ِ اُوواهاد اُز٢ ٣ؾظو اُ٘ظبّ ػ٠ِ ا٤ُ٘ٔت اُزظ٣ٞذ ثشؤٜٗب."  (ط )

ٝػ٘ل  ٝرظله هواهاد أُغٌِ ثبألؿِج٤خ أُطِوخ ألطٞاد أػؼبء أُغٌِ اُؾبػو٣ٖ أٝ أُٔض٤ِٖ ك٢ االعزٔبع

ًزبث٢ ٓٞهغ ٖٓ ع٤ٔغ أػؼبء  ٣ٝغٞى اطلاه هواه ٣وعؼ اُغبٗت اُن١ طٞد ٓؼٚ هئ٤ٌ اُغَِخ. ا٥هاءرَب١ٝ 

ٓغٌِ اإلكاهح )ٍٞاء ك٢ ٝص٤وخ ٝؽلح أٝ ٝصبئن ٓ٘لظِخ ٓؼبكُخ( ٝرٌٕٞ رِي اُوواهاد ثٔضبثخ هواه طبكه ٖٓ اعزٔبع 

ٓغٌِ اإلكاهح. ٣ٌٖٝٔ أ٣ؼب إٔ ٣٘ؼول اعزٔبع أُغٌِ ػجو اُٜبرق أٝ ػٖ ؽو٣ن ٍٝبئَ االعزٔبع ػٖ ثؼل )أُوئ٢( 

 ك٢ًٔب ُٔغٌِ اإلكاهح إٔ ٣ظله هواهاد  االٍزٔبع ٝاُزؾلس ا٠ُ ثؼؼْٜ اُجؼغ.ثشوؽ اٍزطبػخ أػؼبء أُغٌِ 

 أُغٌِ ُِٔلاُٝخ ك٤ٜب. اعزٔبعاألٓٞه اُؼبعِخ ٣ؼوػٜب ػ٠ِ األػؼبء ٓزلوه٤ٖ ٓب ُْ ٣طِت اؽل األػؼبء ًزبثخ 

 

 االجخًبػبث:حثبيج يحبظز  (24يبدة )

ٝأػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح اُؾبػوٕٝ ٝأ٤ٖٓ أُغٌِ ك٢ ٓؾبػو ٣ٞهؼٜب هئ٤ٌ  ٝهواهارٚرضجذ ٓلاٝالد أُغٌِ  

 .اإلكاهح ٝأ٤ٖٓ اَُوٝرلٕٝ ٛنٙ أُؾبػو ك٢ ٍغَ فبص ٣ٞهؼٚ هئ٤ٌ ٓغٌِ اَُو 

 

 

 

 



 انببة انزابغ : جًؼيبث انًظبهًين

 انجًؼيبث حعىر (25يبدة )

اُؼبٓخ  اُغٔؼ٤بد ؽؼٞه ؽن َٓبْٛ ٌَُٝ اُزؤ٤َ٤ٍخ، اُغٔؼ٤خ ؽؼٞه ؽن أٍٜٔٚ ػلك ًبٕ أ٣ًّب ٌٓززت ٌَُ

اُشوًخ ك٢ ؽؼٞه  ػب٢ِٓ أٝ اإلكاهح ٓغٌِ أػؼبء ؿ٤و ٖٓ آفو شقظبً  ػ٘ٚ ٣ًَٞ إٔ مُي ك٢ ُٝٚ َُِٔب٤ٖٔٛ،

 .اُؼبٓخ اُغٔؼ٤خ

 

 

 انخؤطيظيت:انجًؼيت  ( 26يبدة )

اُٞىاهح  هواه ربه٣ـ ٖٓ ا ٣ّٞ ٝأهثؼ٤ٖ فَٔخ فالٍ رؤ٤َ٤ٍخ عٔؼ٤خ ػول ا٠ُ أٌُززج٤ٖ ع٤ٔغ أُئٍَٕٞ ٣لػٞ

 ػ٠ِ أُبٍ هأً ٗظق ٣ٔضَ أٌُززج٤ٖ ٖٓ ػلك ؽؼٞه االعزٔبع ُظؾخ اُشوًخ ٣ٝشزوؽ ثزؤ٤ٌٍ ثبُزوف٤ض

اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ أٌُٞٗخ ر٣ٌٞ٘بً طؾ٤ؾبً رٔضَ ع٤ٔغ أَُب٤ٖٔٛ ٝر٘ؼول ك٢ أُل٣٘خ اُز٢ ٣وغ ثٜب األهَ، ٝرٌٕٞ 

أٝ ٤ٗبثخ  األطبُخ٤خ ثطو٣ن ٔٚ ؽن ؽؼٞه اُغٔؼ٤خ اُزؤ٤ٍَٜأُوًي اُوئ٢َ٤ ُِشوًخ ٌَُ ٌٓززت أ٣بً ًبٕ ػلك اٍ

شقظب إٔ ٣ًَٞ ػ٘ٚ َُِٔب٤ٖٔٛ ُٝٚ ك٠ مُي  ػٖ ؿ٤وٙ ٖٓ أٌُززج٤ٖ ٌَُٝ َٓبْٛ ؽن ؽؼٞه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ 

 ك٢ ؽؼٞه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ. أٝ اُؼب٤ِٖٓ ثبُشوًخ أفو ٖٓ ؿ٤و أػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح

 

 : اخخصبص انجًؼيت انخؤطيظيت(27يبدة )

 ألٓٞه اُزب٤ُخ :اُزؤ٤َ٤ٍخ ثب رقزض اُغٔؼ٤خ

اُزؾون ٖٓ االًززبة ثٌَ هأً أُبٍ ٖٝٓ اُٞكبء ؽجوبً ألؽٌبّ ٗظبّ اُشوًبد ثبُؾل األك٠ٗ ٖٓ هأً  .1

 أُبٍ ٝثبُوله أَُزؾن ٖٓ ه٤ٔخ األٍْٜ.

ٝػغ اُ٘ظٞص اُٜ٘بئ٤خ ُ٘ظبّ اُشوًخ ٌُٖٝ ال ٣غٞى ُٜب اكفبٍ رؼل٣الد عٞٛو٣خ ػ٠ِ اُ٘ظبّ  .2

 أٌُززج٤ٖ أُٔض٤ِٖ ك٤ٜب. ٤ٔغأُؼوٝع ػ٤ِٜب اال ثٔٞاكوخ ع

رؼ٤٤ٖ أػؼبء أٍٝ ٓغٌِ اكاهح ُٔلح ال رغبٝى فٌٔ ٍ٘ٞاد ٝأٍٝ ٓواهت ؽَبثبد اما ُْ ٣ٌٖ هل رْ  .3

 ك٢ ػول اُشوًخ أٝ ك٢ ٗظبٜٓب. رؼ٤٤ْٜ٘

 اُزؤ٤ٌٍ.أُلاُٝخ ك٢ روو٣و أُئ٤ٍَٖ ػٖ األػٔبٍ ٝاُ٘لوبد اُز٢ اهزؼبٛب  .4

 .اُ٘ظو ك٢ اُزظل٣ن ػ٠ِ ه٤ٔخ اُؾظض اُؼ٤٘٤خ .5

 

٣ٝشزوؽ ُظؾخ اٗؼوبكٛب ؽؼٞه ػلك ٖٓ أٌُززج٤ٖ ٣ٔضَ ٗظق هأً أُبٍ ػ٠ِ األهَ ٌَُٝ ٌٓززت 

 .ك٢ اعزٔبػبرٜب طٞد ػٖ ًَ ٍْٜ اًززت ثٚ أٝ ٣ٔضِٚ

 

 :انؼبديت انجًؼيت انؼبيت اخخصبص (28يبدة )

ؼبك٣خ ثغ٤ٔغ األٓٞه ك٤ٔب ػلا األٓٞه اُز٢ رقزض ثٜب اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ ، رقزض اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُ

أُزؼِوخ ثبُشوًخ ٝر٘ؼول ٓوح ػ٠ِ األهَ ك٢ اَُ٘خ فالٍ اَُزخ شٜٞه اُزب٤ُخ الٗزٜبء اَُ٘خ أُب٤ُخ ُِشوًخ ًٔب 

 ٣غٞى كػٞح عٔؼ٤بد ػبك٣خ أفوٟ ًِٔب كػذ اُؾبعخ ا٠ُ مُي.

 



 

 

 :خصبص انجًؼيت انؼبيت غيز انؼبديتاخ (29يبدة )

 ّ أُؾظٞه ػ٤ِٜب رؼل٣ِٜب ٗظبٓبً.ثزؼل٣َ ٗظبّ اُشوًخ ثبٍزض٘بء األؽٌب رقزض اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ 

ُٜٝب إٔ رظله هواهاد ك٢ األٓٞه اُلافِخ ك٢ افزظبص اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ٝمُي ث٘لٌ اُشوٝؽ ٝاألٝػبع 

 أُووهح ُِغٔؼ٤خ األف٤وح.

 

 انذػىة نهجًؼيبث انؼبيت: (31يبدة )

ثلػٞح ٖٓ ٓغٌِ اإلكاهح ، ٝػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاهح إٔ ٣لػٞ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  ر٘ؼول اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ َُِٔب٤ٖٔٛ 

أٝ ػلك ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ ٣ٔضَ فَٔخ ك٢ أُبئخ ٖٓ هأً  أٝ ُغ٘خ أُواعؼخ اُؼبك٣خ اما ؽِت مُي ٓواهت اُؾَبثبد

 صالص٤ٖ فالٍ خاُغٔؼ٤ أُغٌِ ثلػٞح ٣وْ ُْ اما ُالٗؼوبك اُغٔؼ٤خ كػٞح اُؾَبثبد ُٔواعغ ٣ٝغٞى أُبٍ ػ٠ِ األهَ،

  .اُؾَبثبد ٓواعغ ؽِت ربه٣ـ ٖٓ ٣ٞٓب

ٝر٘شو اُلػٞح الٗؼوبك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ك٢ طؾ٤لخ ٤ٓٞ٣خ رٞىع ك٢ أُوًي اُوئ٢َ٤ ُِشوًخ هجَ ا٤ُٔؼبك أُؾلك 

 أُنًٞه ا٤ُٔؼبك ك٢ اُلػٞح ثزٞع٤ٚ االًزلبء ٣غٞى مُي ٝٓغػ٠ِ األهَ  ثؼشوح ا٣بّ ثؼشوح أ٣بّ ؿ٠ِ األهَ ُالٗؼوبك

ٝرشزَٔ اُلػٞح ػ٠ِ علٍٝ األػٔبٍ ٝروٍَ طٞهح ٖٓ اُلػٟٞ ٝعلٍٝ  .َٓغِخ ثقطبثبد ع٤ٔغ أَُب٤ٖٔٛ ٠ُا

 فالٍ أُلح أُؾلكح ُِ٘شو.٤ٛٝئخ ٍٞم أُبٍ األػٔبٍ ا٠ُ اإلكاهح اُؼبٓخ ُِشوًبد ثٞىاهح اُزغبهح 

 

 إثببث حعىر انًظبهًين: (31يبدة )

ب٤ٖٔٛ اُؾبػو٣ٖ ٝأُٔض٤ِٖ ٝٓؾبٍ اهبٓزْٜ ٓغ ث٤بٕ ػلك األٍْٜ ٣ؾوه ػ٘ل اٗؼوبك اُغٔؼ٤خ ًشق ثؤٍٔبء أَُ 

ظِؾخ االؽالع ػ٠ِ ٛنا أٝ اًُٞبُخ ٝػلك األطٞاد أُقظظخ ُٜب ٣ٌٕٝٞ ٌَُ م١ ٓ ثبألطبُخاُز٢ ك٢ ؽ٤بىرْٜ 

 .اٌُشق

 

 :نصبة انجًؼيت انؼبيت انؼبديت (32يبدة )

ؼوٙ َٓبٕٛٔٞ ٣ٔضِٕٞ ٗظق هأً أُبٍ ػ٠ِ األهَ ، ال ٣ٌٕٞ اعزٔبع اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ طؾ٤ؾبً اال اما ؽ 

كبٕ ُْ ٣زٞكو ٛنا اُ٘ظبة ك٢ االعزٔبع ٝعجذ اُلػٞح ا٠ُ اعزٔبع صبٕ ٣ؼول فالٍ اُضالص٤ٖ ٣ٞٓبً اُزب٤ُخ ُالعزٔبع 

( ٖٓ ٛنا اُ٘ظبّ ٣ٝؼزجو االعزٔبع اُضب٢ٗ طؾ٤ؾبً 30اَُبثن ٝرؼِٖ اُلػٞح ثبُطو٣وخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح )

 .ًبٕ ػلك األٍْٜ أُٔضِخ ك٤ٚ أ٣بً 

 

 نصبة انجًؼيت انؼبيت غيز انؼبديت: (33يبدة )

ال ٣ٌٕٞ اعزٔبع اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ طؾ٤ؾبً اال اما ؽؼوٙ َٓبٕٛٔٞ ٣ٔضِٕٞ ٗظق هأً أُبٍ ػ٠ِ 

أُ٘ظٞص  األهَ كبما ُْ ٣زٞكو ٛنا اُ٘ظبة ك٢ االعزٔبع األٍٝ ٝعٜذ اُلػٞح ا٠ُ اعزٔبع صبٕ ث٘لٌ األٝػبع

ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح اَُبثوخ ٣ٌٕٝٞ االعزٔبع اُضب٢ٗ طؾ٤ؾبً اما ؽؼوٙ ػلك ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ ٣ٔضَ هثغ هأً أُبٍ 

 ػ٠ِ األهَ.

 



 

 

 

 :انخصىيج في انجًؼيبث (34يبدة )

ٌَُ ٌٓززت طٞد ػٖ ًَ ٍْٜ ٣ٔضِٚ ك٢ اُغٔؼ٤خ اُزؤ٤َ٤ٍّخ ٝرؾَت األطٞاد ك٢ اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ اُؼبك٣خ 

ٗزقبة ُزظ٣ٞذ اُزوا٢ًٔ ك٢ اُزظ٣ٞذ ػ٠ِ ا٣ٝزْ ارجبع اٍِٞة ا. طٞد ًَ ٣ٍْٜخ ػ٠ِ أٍبً ٝؿ٤و اُؼبك

ٝكوبً ُالئؾخ ؽًٞٔخ اُشوًبد اُظبكهح ػٖ ٤ٛئخ اَُٞم أُب٤ُخ ٝأ١ رؼل٣الد رغو١ ػ٤ِٜب أػؼبء ٓغٌِ االكاهح 

 ٖٓ ٝهذ ٥فو.

 

 :ًؼيت انخؤطيظيت وانجًؼيبث انؼبيتلزاراث انج (35يبدة )

اهاد ك٢ اُغٔؼ٤خ اُزؤ٤َ٤ٍخ ثبألؿِج٤خ أُطِوخ ُألٍْٜ أُٔضِخ ك٤ٜب ٝٓغ مُي اما رؼِوذ ٛنٙ اُوواهاد رظله اُوو 

ثزو٤٤ْ ؽظض ػ٤٘٤خ أٝ ٓيا٣ب فبطخ ُيٓذ ٓٞاكوخ أؿِج٤خ أٌُززج٤ٖ ثؤٍْٜ ٗول٣خ اُز٢ رٔضَ صِض٢ األٍْٜ 

يا٣ب اُقبطخ ٝال ٣ٌٕٞ ُٜئالء هأ١ ك٢ أُنًٞهح ثؼل اٍزجؼبك ٓب اًززت ثٚ ٓولٓٞ اُؼ٤٘٤خ أٝ أَُزل٤لٕٝ ٖٓ أُ

 ٛنٙ اُوواهاد ُٝٞ ًبٗٞا ٖٓ أطؾبة األٍْٜ اُ٘ول٣خ.

 .طِوخ ُألٍْٜ أُٔضِخ ك٢ االعزٔبعٝرظله هواهاد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ثبألؿِج٤خ أُ

ًبٕ اُوواه ٓزؼِوبً له هواهاد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ ثؤؿِج٤خ صِض٢ األٍْٜ أُٔضِخ ك٢ االعزٔبع اال اما ظًٔب ر

ثي٣بكح أٝ ثزقل٤غ هأً أُبٍ أٝ ثبؽبُخ ٓلح اُشوًخ أٝ ثؾَ اُشوًخ هجَ اٗوؼبء أُلح أُؾلكح ك٢ ٗظبٜٓب أٝ 

ثبكٓبط اُشوًخ ك٢ شوًخ أٝ ك٢ ٓئٍَخ أفوٟ كال ٣ٌٕٞ اُوواه طؾ٤ؾبً اال طله ثؤؿِج٤خ صالصخ أهثبع األٍْٜ 

 أُٔضِخ ك٢ االعزٔبع .

 

 :يىظىػبث انجًؼيبث انؼبيت شتينبل (36يبدة )

ٌَُ َٓبْٛ ؽن ٓ٘بهشخ أُٞػٞػبد أُلهعخ ك٢ علٍٝ أػٔبٍ اُغٔؼ٤خ ٝرٞع٤ٚ األٍئِخ ثشؤٜٗب ا٠ُ أػؼبء  

ٓغٌِ اإلكاهح ٝٓواهت اُؾَبثبد ٣ٝغ٤ت ٓغٌِ اإلكاهح أٝ ٓواهت اُؾَبثبد ػ٠ِ أٍئِخ أَُب٤ٖٔٛ ثبُوله اُن١ 

َبْٛ إٔ اُوك ػ٠ِ ٍئاٍ ؿ٤و ٓو٘غ اؽزٌْ ا٠ُ اُغٔؼ٤خ ًٝبٕ ال ٣ؼوع ٓظِؾخ اُشوًخ ُِؼوه، ٝاما هأٟ أُ

 هواهٛب ك٢ ٛنا اُشؤٕ ٗبكناً.

 

 :إدارة انجًؼيبث انؼبيت (37يبدة )

ك٢ ؽبُخ ؿ٤بثٚ ٣ٝؼ٤ٖ اُوئ٤ٌ ٌٍور٤واً ُالعزٔبع ٝعبٓؼبً ٖٓ ٣لٞػٚ أٝهئ٤ٌ أُغٌِ  ٣وأً اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ 

أٍٔبء أَُب٤ٖٔٛ اُؾبػو٣ٖ أٝ أُٔض٤ِٖ ػلك األٍْٜ ك٢ ُألطٞاد ٣ٝؾوه ثبعزٔبع اُغٔؼ٤خ ٓؾؼو ٣زؼٖٔ 

أٝ اًُٞبُخ ٝػلك األطٞاد أُووهح ُٜب ٝاُوواهاد اُز٢ ارقند ٝػلك األطٞاد ٝاكوذ ػ٤ِٜب  ثبألطبُخؽ٤بىرْٜ 

أٝ فبُلزٜب ٝفالطخ ٝاك٤خ ُِٔ٘بهشبد اُز٢ كاهد ك٢ االعزٔبع ٝرلٕٝ أُؾبػو ثظلخ ٓ٘زظٔخ ػوت ًَ اعزٔبع 

 ٣ٞهؼٚ هئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ ٌٍٝور٤وٛب ٝعبٓغ األطٞاد . ك٢ ٍغَ فبص

 

 



 

 

 

 انببة انخبيض: نجنت انًزاجؼت

 

 :انهجنت حشكيم (38) انًبدة

 أػؼبء فَٔخ ٣ي٣ل ػٖ ٝال صالصخ ػٖ أػؼبئٜب ػلك ٣وَ ال  ٓواعؼخ ُغ٘خ اُؼبك٣خ اُؼبٓخ اُغٔؼ٤خ ٖٓ ثوواه رشٌَ

 اُِغ٘خ اُوواه ٜٓٔبد ك٢ ٣ٝؾلك ؿ٤وْٛ أٝ ب٤ٖٔٛأَُ ٖٓ ٍٞاء اُز٘ل٤ن٤٣ٖ االكاهح ٓغٌِ أػؼبء ؿ٤و ٖٓ

 .أػؼبئٜب ٌٝٓبكآد ػِٜٔب ٝػٞاثؾ

 

 :انهجنت اجخًبع نصبة (39) انًبدة

 اُؾبػو٣ٖ، أطٞاد ثؤؿِج٤خ هواهارٜب ٝرظله أػؼبئٜب، أؿِج٤خ ؽؼٞه أُواعؼخ ُغ٘خ اعزٔبع ُظؾخ ٣شزوؽ

 .اُِغ٘خ هئ٤ٌ ٓؼٚ طٞد اُن١ اُغبٗت ٣وعؼ األطٞاد ٝػ٘ل رَب١ٝ

 

 :انهجنت اخخصبصبث (41) انًبدة

ٝٝصبئوٜب  ٍغالرٜب ػ٠ِ االؽالع ؽن مُي ٍج٤َ ك٢ ُٜٝب اُشوًخ، أػٔبٍ ػ٠ِ ثبُٔواهجخ أُواعؼخ ُغ٘خ رقزض

اإلكاهح  ٓغٌِ ٖٓ رطِت إٔ ُٜب ٣ٝغٞى اُز٘ل٤ن٣خ، اإلكاهح أٝ اإلكاهح ٓغٌِ أػؼبء ٖٓ ث٤بٕ أٝ ا٣ؼبػ أ١ ٝؽِت

 فَبئو أٝ ألػواه اُشوًخ رؼوػذ أٝ ػِٜٔب اإلكاهح ٓغٌِ أػبم اما ٗؼوبكُال ُِشوًخ اُؼبٓخ اُغٔؼ٤خ كػٞح

 .ع٤َٔخ

 

 :انهجنت حمبريز (41) انًبدة

اُؾَبثبد،  ٓواعغ ٣ولٜٓب اُز٢ ٝأُِؾٞظبد ٝاُزوبه٣و ُِشوًخ أُب٤ُخ اُوٞائْ ك٢ اُ٘ظو أُواعؼخ ُغ٘خ ػ٠ِ

اُلاف٤ِخ  اُوهبثخ ٗظبّ ًلب٣خ ٓلٟ شبٕ ك٢ هأ٣ٜب ػٖ روو٣و اػلاك ًنُي ٝػ٤ِٜب ٝعلد، إ ؽ٤بُٜب ٝاثلاء ٓوئ٤برٜب

 َٗـ ٣ٞكع إٔ اإلكاهح ٓغٌِ ٝػ٠ِ .افزظبطٜب ٗطبم ك٢ رلفَ أفوٟ أػٔبٍ ٖٓ ثٚ هبٓذ اُشوًخ ٝػٔب ك٢

 ُزي٣ٝل ًَ األهَ ػ٠ِ أ٣بّ ثؼشوح اُؼبٓخ اُغٔؼ٤خ اٗؼوبك ٓٞػل هجَ اُوئ٤ٌ اُشوًخ ٓوًي ك٢ اُزوو٣و ٛنا ٖٓ ًبك٤خ

 .اُغٔؼ٤خ اٗؼوبك أص٘بء اُزوو٣و ٣ٝز٠ِ ٓ٘ٚ. ثَ٘قخ َب٤ٖٔٛأُ ٖٓ هؿت ٖٓ

 

 

 

 

 

 



 

 

 انحظبببثيزاجغ : انببة انخبيض

 

 انحظبببث:حؼيين يزاجغ  (42يبدة )

اُؼبٓخ  ؽَبثبد أٝ أًضو ٖٓ ث٤ٖ أُواهج٤ٖ أُظوػ ُْٜ ثبُؼَٔ ك٢ أٌُِٔخ رؼ٤٘ٚ اُغٔؼ٤خٓواعغ ٣ٌٕٞ ُِشوًخ   

 ٣زغبٝى ٓغٔٞع ٓلح رؼ٤٤٘ٚ فٌٔ ٍ٘ٞاد ٓزظِخ. الػ٠ِ أ ٣غٞى ُٜب اػبكح رؼ٤٤٘ٚ.٣ٍٞ٘بً ٝرؾلك ٌٓبكؤرٚ ٝ اُؼبك٣خ

كح رؼ٤٤٘ٚ اال ثؼل ٝال ٣غٞى اػب ّ. 2016ك٣َٔجو  31أٍٝ ٓلح رؼ٤ٖ ٖٓ اُؼبّ أُب٢ُ أُ٘ز٢ٜ ك٢  ػ٠ِ إٔ رجلأ

 ٗوؼبء اُقٌٔ ٍ٘ٞاد.ٓؼ٢ ٍ٘ز٤ٖ ٖٓ ا

 

 :انحظبببثصالحيبث يزاجغ  (43يبدة )

ك٢ ًَ ٝهذ ؽن االؽالع ػ٠ِ ككبرو اُشوًخ ٍٝغالرٜب ٝؿ٤و مُي ٖٓ اُٞصبئن ُٝٚ إٔ ٣طِت  اُؾَبثبدُٔواعغ  

 اُج٤بٗبد ٝاإل٣ؼبؽبد اُز٢ ٣وٟ ػوٝهح اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب ،ُٝٚ أ٣ؼبً إٔ ٣ؾون ٓٞعٞكاد اُشوًخ ٝاُزيآبرٜب.

ٖٓ ر٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ اُؾَبثبد إٔ ٣ولّ ا٠ُ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ا٣َُٞ٘خ روو٣واً ٣ؼٔ٘ٚ ٓٞهق اُشوًخ  ٓواعغٝػ٠ِ 

اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُج٤بٗبد ٝاإل٣ؼبؽبد اُز٢ ؽِجٜب ٝٓب ٣ٌٕٞ هل ًشلٚ ٖٓ ٓقبُلبد ألؽٌبّ ٗظبّ اُشوًبد أٝ أؽٌبّ 

 ٛنا اُ٘ظبّ ٝهأ٣ٚ ك٢ ٓلٟ ٓطبثوخ ؽَبثبد اُشوًخ ُِٞاهغ .

 

 

 :انببة انظبدص : حظبببث انشزكت وحىسيغ األرببح

 

 :انظنت انًبنيت (44يبدة )

ػ٠ِ إٔ اَُ٘خ أُب٤ُخ ثٜ٘ب٣خ شٜو ك٣َٔجو ٖٓ ًَ ٍ٘خ ٝر٘ز٢ٜ  ثلا٣خ شٜو ٣٘ب٣و ٤خ ُِشوًخ ٖٓاَُ٘خ أُبُرجلأ  

 ثٜ٘ب٣خ شٜو ك٣َٔجو ٖٓ اَُ٘خ اُزب٤ُخ.اُشوًخ ٝر٘ز٢ٜ  رؾٍٞاأل٠ُٝ رجلأ ٖٓ ربه٣ـ اُوواه اُظبكه ثبػالٕ 

 

 :انىثبئك انًبنيت (45يبدة )

ٝروو٣واً ػٖ ٗشبؽ  اُوٞائْ أُب٤ُخ ُِشوًخشوًخ إٔ ٣ؼل ُِٓغٌِ اإلكاهح ك٢ ٜٗب٣خ ًَ ٍ٘خ ٓب٤ُخ ٣غت ػ٠ِ  

اُشوًخ ٝٓوًيٛب أُب٢ُ ػٖ اَُ٘خ أُب٤ُخ أُ٘وؼ٤خ ٝاُطو٣وخ اُز٢ ٣وزوؽٜب ُزٞى٣غ األهثبػ اُظبك٤خ ٣ٝؼغ 

٣ٞٓبً  اهثؼ٤ٖ اُؾَبثبد هجَ أُٞػل أُووه الٗؼوبك اُغٔؼ٤خ ثقَٔخ ٝٓواعغ أُغٌِ ٛنٙ اُٞصبئن رؾذ رظوف 

 .َػ٠ِ األه

 اُوٞائْ ٝاُزوبه٣و أُب٤ُخأٝ اُوئ٤ٌ اُز٘ل٤ن١ ٝ هئ٤ٌ اُشئٕٞ أُب٤ُخ ػ٠ِ ٣ٞهغ هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح ٣غت إٔ 

َٗـ ٜٓ٘ب ك٢ أُوًي اُوئ٢َ٤ ُِشوًخ رؾذ رظوف ٝرٞكع  أُبكح، ( ٖٓ ٛن1ٙك٢ اُلووح ) أُشبه ا٤ُٜب

 .ػ٠ِ األهَ ثؼشوح ا٣بّأَُب٤ٖٔٛ هجَ أُٞػل أُووه الٗؼوبك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ 

٣٘شو ك٢ طؾ٤لخ رٞىع ك٢ أُوًي ٣يٝك أَُب٤ٖٔٛ ثبُوٞائْ أُب٤ُخ ُِشوًخ ٓب ُْ ٝػ٠ِ هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح إٔ  

ٝفالطٚ ٝاك٤خ ٖٓ روو٣و ٓغٌِ اإلكاهح ٝاُ٘ض اٌُبَٓ ُزوو٣و ٓواهت  اُوٞائْ أُب٤ُخ ُِشوًخاُوئ٢َ٤ ُِشوًخ 



٣ٞٓبً ػشوح كاهح اُؼبٓخ ُِشوًبد هجَ اٗؼوبك اُغٔؼ٤خ ثقَٔخ اُؾَبثبد ٝإٔ ٣وٍَ طٞهح ٖٓ ٛنٙ اُٞصبئن ا٠ُ اإل

 .ػ٠ِ األهَ

 

 :األرببححىسيغ  (46يبدة )

رٞىع أهثبػ اُشوًخ اُظبك٤خ ا٣َُٞ٘خ ثؼل فظْ ع٤ٔغ أُظوٝكبد اُؼ٤ٓٞٔخ ٝاُزٌب٤ُق األفوٟ ػ٠ِ اُٞعٚ 

 :ا٥ر٢

٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ٝهق ٛنا %( ٖٓ األهثبػ اُظبك٤خ ُز٣ٌٖٞ اؽز٤بؽ٢ ٗظب٢ٓ ٣ٝغٞى ُِغٔؼ٣10غ٘ت ) -1

أُلكٞع ٣ٝغٞى اٍزقلاّ االؽز٤بؽ٢ اُ٘ظب٢ٓ  هأً أُبٍ% ٖٓ 30اُزغ٤٘ت ٓز٠ ثِؾ االؽز٤بؽ٢ أُنًٞه 

% ٖٓ هاً أُبٍ أُلكٞع 30ك٢ رـط٤خ فَبئو اُشوًخ أٝ ى٣بكح هاً أُبٍ. ٝاما عبٝى ٛنا االؽز٤بؽ٢ 

 .ػ٠ِ أَُب٤ٖٔٛ عبى ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ إٔ رووه رٞى٣غ اُي٣بكح

%( ٖٓ األهثبػ اُظبك٤خ ُز٣ٌٖٞ 10ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ث٘بًء ػ٠ِ اهزواػ ٓغٌِ اإلكاهح إٔ رغ٘ت ) -2

ُـوع آفو ٝال ٣غٞى اٍزقلاّ االؽز٤بؽ٢ االرلبه٢  اؽز٤بؽ٢ ارلبه٢ ٝرقظ٤ظٚ ُـوع أٝ أؿواع ٓؼ٤٘خ

 .٠ِ اهزواػ ٓغٌِ اإلكاهحث٘بء ػ اال ثوواه ٖٓ اُغٔؼ٤خ ؿ٤و اُؼبك٣خأُقظض ُٚ اُـوع ؿ٤و 

 .%( ٖٓ هأً أُبٍ أُلكٞع5اُجبه٢ ثؼل مُي ككؼخ أ٠ُٝ َُِٔب٤ٖٔٛ رٔضَ )ٖٓ ٣ٞىع  -3

٣قظض ثؼل ٓب ٖٓ ٗظبّ اُشوًبد  (76)( ٖٓ اُ٘ظبّ ٝأُبكح 20ػبح االؽٌبّ أُووهح ك٢ أُبكح )آغ ٓو  -4

ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ اٍزؾوبم  غٌِ اإلكاهح األهثبػ أُووه رٞى٣ؼٜب ٌُٔبكؤح ٓثبه٢ %( ٖٓ 5رولّ ٓب ال ٣ي٣ل ػٖ )

 ٛنٙ أٌُبكؤح ٓز٘بٍجب ٓغ ػلك اُغَِبد اُز٢ ٣ؾؼوٛب اُؼؼٞ. 

 ٣ٞىع اُجبه٢ ثؼل مُي ػ٠ِ أَُب٤ٖٔٛ ًؾظخ اػبك٤خ ك٢ األهثبػ أٝ ا٣لاػٚ ك٢ ؽَبة األهثبػ أُجوبح. -5

اُغٔؼ٤خ  ػزٔبكٛب الؽوب ٖٓاػ٠ِ إٔ ٣زْ هثغ أٝ ٗظق ٣ٍٞ٘خ ٓوؽ٤ِخ رٞى٣غ أهثبػ هزواػ ٝأُغٌِ اإلكاهح ٣ٝؾن 

 اُؼبك٣خ ُِشوًخ.اُؼبٓخ 

 

 غزيمت دفغ األرببح:اطخحمبق و (47يبدة )

ٓغٌِ اإلكاهح اُقبص ثزٞى٣ؼبد األهثبػ أُوؽ٤ِخ أٝ ٝكوب ُوواه االهثبػ ٝكوبً ُوواه  ٣َزؾن أَُبْٛ ؽظزٚ ك٢

٤خ االهثبػ ُٔب٢ٌُ االٍْٜ أَُغ٤ِٖ ك٢ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٣ٝج٤ٖ اُوواه ربه٣ـ االٍزؾوبم ٝربه٣ـ اُزٞى٣غ ٝرٌٕٞ أؽو

 ٍغالد أَُب٤ٖٔٛ ك٢ ٜٗب٣خ ا٤ُّٞ أُؾلك ُالٍزؾوبم.

٤ِٔبد رلكغ األهثبػ أُووه رٞى٣ؼٜب ػ٠ِ أَُب٤ٖٔٛ ك٢ أٌُبٕ ٝأُٞاػ٤ل اُز٢ ٣ؾلكٛب ٓغٌِ اإلكاهح ٝكوبً ُِزؼ 

 .٤ٛٝئخ ٍٞم أُبٍ اُز٢ رظلهٛب ٝىاهح اُزغبهح

 

 :نألطهى انًًخبسة ححىسيغ األربب (48يبدة )

 أُؾلكح اَُ٘جخ ككغ ثؼل اال اُزب٤ُخ اَُ٘ٞاد ػٖ أهثبػ رٞى٣غ ٣غٞى ال كبٗٚ ٓب٤ُخ، ٍ٘خ أ١ ػٖ أهثبػ رٞىع ُْ اما

 .اَُ٘خ ٛنٙ ػٖ أُٔزبىح األٍْٜ ألطؾبة اُشوًبد ٗظبّ ٖٓ( أُبئخ ثؼل ػشوح اُواثؼخ) أُبكح ُؾٌْ ا ٝكن

 ٖٓ( ٗظبّ اُشوًبد ٖٓ أُبئخ ثؼل ػشوح اُواثؼخ) أُبكح ُؾٌْ بً ٝكو لكحأُؾ اَُ٘جخ ككغ ك٢ اُشوًخ كشِذ اما

 أُبكح ألؽٌبّ بً ؽجو أُ٘ؼولحاألٍْٜ  ٛنٙ ألطؾبة اُقبطخ ُِغٔؼ٤خ ٣غٞى كبٗٚ ٓززب٤ُخ، ٍ٘ٞاد صالس ٓلح األهثبػ



 ك٢ ٝأُشبهًخ خُِشوً اُؼبٓخ اعزٔبػبد اُغٔؼ٤خ ؽؼٞهْٛ آب رووه إٔ اُشوًبد، ٗظبّ ٖٓ( ٝاُضٔب٤ٖٗ اُزبٍؼخ)

 إٔ ا٠ُ ٝمُي أُبٍ، هأً ك٢ أٍْٜٜٔ ه٤ٔخ ٓغ ثٔب ٣ز٘بٍت اإلكاهح ٓغٌِ ك٢ ػْٜ٘ ٓٔض٤ِٖ رؼ٤٤ٖ أٝ اُزظ٣ٞذ،

 .اَُبثوخ اَُ٘ٞاد ػٖ األٍْٜ ٛنٙ ألطؾبة األ٣ُٞٝخ أُقظظخ أهثبػ ًَ ككغ ٖٓ اُشوًخ رزٌٖٔ

 

 :اطخًزاريت انشزكت (49يبدة )

أ١ َٓئٍٞ ك٢  ٝعت ػ٠ِ أُلكٞع ك٢ أ١ ٝهذ فالٍ اَُ٘خ أُب٤ُخ أُبٍ هأً ٗظقاما ثِـذ فَبئو اُشوًخ  

ٝػ٠ِ هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح اثالؽ  ٓغٌِ اإلكاهحهئ٤ٌ  اُشوًخ أٝ ٓواعغ اُؾَبثبد كٞه ػِٔٚ ثنُي اثالؽ

كػٞح اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  أػؼبء أُغٌِ كٞها ثنُي، ٝػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاهح فالٍ فَٔخ ػشو ٣ٞٓبً ٖٓ ػِٔٚ ثنُي

ُالعزٔبع فالٍ فَٔخ ٝأهثؼ٤ٖ ٣ٞٓبً ُزووه آب ى٣بكح هاً ٓبٍ اُشوًخ أٝ رقل٤ؼٚ ٝكوب ألؽٌبّ ٗظبّ ُؼبك٣خ ؿ٤و ا

 اُشوًخ أٝ ؽَ، اُشوًبد ٝمُي ا٠ُ اُؾل اُن١ ر٘قلغ ٓؼٚ َٗجخ اُقَبئو ا٠ُ ٓب كٕٝ ٗظق هأً أُبٍ أُلكٞع

 ك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ ك٢ اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ. ٖٓ ٛنا اُ٘ظبّ ٣ٝ٘شو هواه اُغٔؼ٤خ (6)ثبُٔبكح هجَ أعِٜب أُؼ٤ٖ 

 ٛنٙ ( 1ٖٓاُلووح ) ك٢ أُؾلكح أُلح فالٍ اُؼبٓخ اُغٔؼ٤خ رغزٔغ ُْ اما اُشوًبد ٗظبّ ثوٞح ٓ٘وؼ٤خ اُشوًخ ٝرؼل

 األٝػبع أُبٍ ٝكن هأً ى٣بكح هوهد اما أٝ أُٞػٞع، ك٢ هواه اطلاه ػ٤ِٜب ٝرؼنه اعزٔؼذ اما أٝ أُبكح،

 اُغٔؼ٤خ هواه ٖٓ طلٝهبً ٣ٞٓ رَؼ٤ٖ فالٍ أُبٍ هأً ى٣بكح ًَ ك٢ االًززبة ٣زْ ُْٝ ٔبكحاُ ك٢ ٛنٙ أُووهح

 ثبُي٣بكح.

 

 

 انببة انظببغ : انًنبسػبث

 

 : رفغ دػىي انًظئىنيت (51يبدة )

ٌَُ َٓبْٛ اُؾن ك٢ هكغ كػٟٞ أَُئ٤ُٝخ أُووهح ُِشوًخ ػ٠ِ أػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح اما ًبٕ ٖٓ شؤٕ اُقطؤ  

ْٜٓ٘ اُؾبم ػوه فبص ثٚ ثشوؽ إٔ ٣ٌٕٞ ؽن اُشوًخ ك٢ هكؼٜب ٓب ىاٍ هبئٔبً . ٣ٝغت ػ٠ِ  اُن١ طله

 أَُبْٛ إٔ ٣قطو اُشوًخ ثؼيٓٚ ػ٠ِ هكغ اُلػٟٞ.

 

 انببة انثبين : حم انشزكت وحصفيخهب

 

 :انمعبء انشزكت (51يبدة )

 هواه ٣ٝظله ُِزظل٤خ اُالىّ لهثبُو االػزجبه٣خ ثبُشقظ٤خ ٝرؾزلع اُزظل٤خ كٝه اٗوؼبئٜب ثٔغوك اُشوًخ رلفَ

 ٝرؾل٣ل  أُظل٢  رؼ٤٤ٖ ػ٠ِ اُزظل٤خ هواه ٣شزَٔ إٔ ٣ٝغت اُؼبك٣خ ؿ٤و اُؼبٓخ اُغٔؼ٤خ ٖٓ االفز٤به٣خ اُزظل٤خ

 اُزظل٤خ ٓلح رزغبٝى اال ٣ٝغت ُِزظل٤خ اُالىٓخ اُي٤٘ٓخ ٝأُلح ٍِطبرٚ ػ٠ِ أُلوٝػخ ٝاُو٤ٞك ٝأرؼبثٚ ٍِطبرٚ

 اُشوًخ اكاهح ٓغٌِ ٍِطخ ٝر٘ز٢ٜ هؼبئ٢ ثؤٓو اال مُي ٖٓ ألًضو رٔل٣لٛب ٣غٞى ٝال ٍ٘ٞاد فٌٔ االفز٤به٣خ

٣ؼ٤ٖ  إٔ ا٠ُ أُظل٤ٖ ؽٌْ ك٢ اُـ٤و ا٠ُ ثبَُ٘جخ ٣ٝؼلٕٝ اُشوًخ اكاهح ػ٠ِ هبئ٤ٖٔ ٛئالء ٣ظَ مُي ٝٓغ ثؾِٜب

برٜب اُز٢ ال أُظل٢ ٝرجو٠ عٔؼ٤بد أَُب٤ٖٔٛ هبئٔخ فالٍ ٓلح اُزظل٤خ ٣ٝوزظو كٝهٛب ػ٠ِ ٓٔبهٍخ افزظبط

 رزؼبهع ٓغ افزظبطبد أُظل٢. 

 



  انببة انخبطغ : أحكبو خخبييت

 اننظبو ونشزه: إيذاع (52يبدة )

٣ٞكع ٛنا اُ٘ظبّ ٣ٝ٘شو ؽجوبً ُ٘ظبّ ك٢ ًَ ٓب ُْ ٣وك ثٚ ٗض ك٢ ٛنا اُ٘ظبّ.  ٣طجن ٗظبّ اُشوًبد ُٝٞائؾٚ 

 ُٝٞائؾٚ.اُشوًبد 



 ِؼب١٠ش اٌؼض٠ٛخ فٟ ِجٍس اإلداسح

 ِمذِخ:

، ”(اٌششوخ)“ الصٚسدٞ ٌٍّجٛ٘شادرٙذف ٘زٖ اٌس١بسبد إٌٝ ٚضغ ِؼب١٠ش ٚإجشاءاد ٚاضحخ ِٚحذدح ٌٍؼض٠ٛخ فٟ ِجٍس إداسح ششوخ 

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ اٌظبدسح ػٓ ِجٍس ١٘ئخ اٌسٛق  ٚرٌه رطج١مبً ألحىبَ اٌفمشح )د( ِٓ اٌّبدح اٌؼبششح ِٓ الئحخ حٛوّخ اٌششوبد فٟ

َ ٚرؼذ٠الرٙب، ح١ث رٕض اٌّبدح اٌؼبششح 12/11/2002٘ـ اٌّٛافك 21/10/1221ٚربس٠خ  2002-212-1اٌّب١ٌخ ثّٛجت اٌمشاس سلُ 

د ٚاضحخ ِٚحذدح ٌٍؼض٠ٛخ فٟ ٚضغ س١بسبد ِٚؼب١٠ش ٚإجشاءا“ِٓ أُ٘ اٌٛظبئف األسبس١خ ٌّجٍس اإلداسح: )د( “اٌّزمذَ روش٘ب ػٍٝ أْ 

 ”.ِجٍس اإلداسح ٚٚضؼٙب ِٛضغ اٌزٕف١ز ثؼذ إلشاس اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌٙب

 

 .00/00/2012 ثزبس٠خ إٌّؼمذح ٌٍششوخاٌغ١ش ػبد٠خ  اٌؼ١ِّٛخ ٌجّؼ١خا االجزّبع فٟ اػزّذد اٌس١بسبد ٘زٖ أْ ثبٌزوش اٌجذ٠ش ِٓ

 

رسزٕذ ٘زٖ اٌس١بسبد ٚاٌّؼب١٠ش ٚاإلجشاءاد اٌخبطخ ثبٌؼض٠ٛخ فٟ ِجٍس إداسح اٌششوخ إٌٝ ٔظبَ اٌششوبد ٚاٌزؼب١ُِ اٌظبدسح ػٓ ٚصاسح 

 إٌظبَ األسبسٟ ٌٍششوخ. اٌزجبسح ٚاٌظٕبػخ ٚػٓ ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ ٚإٌٝ

 أٚالً: س١بسبد ِٚؼب١٠ش اٌؼض٠ٛخ فٟ ِجٍس إداسح اٌششوخ:

 ( ػبِبً.55أْ ٠ىْٛ اٌّششح شخظبً طج١ؼ١بً ال ٠مً ػّشٖ ػٓ خّس ٚػششْٚ ) .1

أالّ ٠ىْٛ اٌّششح لذ سجك إدأزٗ ثجش٠ّخ ِخٍخ ثبٌششف ٚاألِبٔخ، أٚ حىُ ثئفالسٗ أٚ أجشٜ رشر١جبد أٚ طٍحبً ِغ دائ١ٕٗ.أٚ  .5

 غ١ش طبٌح ٌؼض٠ٛخ اٌّجٍس ٚفمبً ألٞ ٔظبَ أٚ رؼ١ٍّبد سبس٠خ فٟ اٌٍّّىخ.

 ( ششوبد ِسبّ٘خ فٟ ٚلذ ٚاحذ.5أالّ ٠ىْٛ اٌّششح ػضٛاً فٟ ِجبٌس إداساد أوثش ِٓ خّس ) .3

 أالّ ٠ىْٛ اٌّششح ِٛظفبً حى١ِٛبً. .4

 أْ ٠زّزغ اٌّششح ثبٌمذسح ػٍٝ اٌزٛاطً اٌفبػً ٚاٌزفى١ش االسزشار١جٟ. .5

ِشاػبح اٌزٕٛع فٟ اٌزؤ١ً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌخجشح اٌؼ١ٍّخ، ِٕٚح األ٠ٌٛٚخ فٟ اٌزشش١ح ٌالحز١بجبد اٌّطٍٛثخ ِٓ أطحبة اٌّٙبساد  .6

 إٌّبسجخ ٌؼض٠ٛخ ِجٍس اإلداسح.

 أ٢ّ ٠مً ػذد األػضبء اٌّسزم١ٍٓ ػٓ ثٍث أػضبء اٌّجٍس. .7

 اٌحبالد اٌزٟ رٕبفٟ االسزمال١ٌخ.فٟ حبٌخ اٌؼضٛ اٌّسزمً، ٠جت أالّ رزٛافش فٟ اٌؼضٛ اٌّسزمً أٞ ِٓ  .8

أْ ٠ّثً ػضٛ ِجٍس اإلداسح ج١ّغ اٌّسب١ّ٘ٓ، ٚأْ ٠ٍزضَ ثّب ٠حمك ِظٍحخ اٌششوخ ػِّٛبً ١ٌٚس ِب ٠حمك ِظبٌح  .9

 اٌّجّٛػخ اٌزٟ ٠ّثٍٙب أٚ اٌزٟ طٛرذ ػٍٝ رؼ١١ٕٗ فٟ ِجٍس اإلداسح.

% 51ٟٙ ػض٠ٛخ ػضٛ ِجٍس اإلداسح ثبسزمبٌزٗ أٚ ٚفبرٗ أٚ فٟ حبٌخ ػضٌٗ ثمشاس ِٓ اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٠ظذس ثؤغٍج١خ رٕز .11

ٌألسُٙ اٌّّثٍخ فٟ االجزّبع، أٚ إرا أد٠ٓ ثؤٞ جش٠ّخ ِخٍخ ثبٌششف ٚاألِبٔخ أٚ حىُ ثئفالسٗ أٚ أجشٜ رشر١جبد أٚ طٍحبً ِغ 

 ٚفمبً ألٞ ٔظبَ أٚ رؼ١ٍّبد سبس٠خ فٟ اٌٍّّىخ.دائ١ٕٗ أٚ أطجح غ١ش طبٌحبً ٌؼض٠ٛخ اٌّجٍس 

٠جت ػٍٝ ػضٛ ِجٍس اإلداسح أْ ٠سزم١ً لجً ٔٙب٠خ ِذرٗ فٟ اٌّجٍس، فٟ حبي فمذأٗ أل١ٍ٘زٗ ٌٍؼًّ وؼضٛ ِجٍس إداسح، أٚ  .11

ٌخ ػجضٖ ػٓ ِّبسسخ أػّبٌٗ، أٚ ػذَ لذسرٗ ػٍٝ رخظ١ض اٌٛلذ أٚ اٌجٙذ اٌالص١ِٓ ألداء ِّٙبرٗ فٟ اٌّجٍس، أِب فٟ حب

 رؼبسع اٌّظبٌح ف١ىْٛ اٌؼضٛ ثبٌخ١بس فٟ اٌحظٛي ػٍٝ رشخ١ض ِٓ اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٠جذد وً سٕخ أٚ رمذ٠ُ اسزمبٌزٗ.

 ثب١ٔبً: إجشاءاد اٌؼض٠ٛخ فٟ ِجٍس إداسح اٌششوخ

إداسح  رزٌٛٝ ٌجٕخ اٌزشش١حبد ٚاٌّىبفآد اٌزٕس١ك ِغ اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٌٍششوخ ٌإلػالْ ػٓ فزح ثبة اٌزشش١ح ٌؼض٠ٛخ ِجٍس .1

 اٌششوخ ٚفمبً ٌٕظبَ اٌششوبد ٚرؼ١ّّبد ٚصاسح اٌزجبسح ٚاٌظٕبػخ ٚالئحخ حٛوّخ اٌششوبد.

رمذَ ٌجٕخ اٌزشش١حبد ٚاٌّىبفآد رٛط١زٙب ٌّجٍس اإلداسح ثشؤْ اٌزشش١ح ٌؼض٠ٛخ اٌّجٍس ٚفمبً ٌٍس١بسبد ٚاٌّؼب١٠ش اٌّزمذَ  .5

 روش٘ب.



وخ إػالْ سغجزٗ ثّٛجت إخطبس إلداسح اٌششوخ ٚفك ٠شغت رشش١ح ٔفسٗ ٌؼض٠ٛخ ِجٍس إداسح اٌشش اٌزٞ اٌّسب٠ُ٘جت  .3

اٌّذد ٚاٌّٛاػ١ذ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ األٔظّخ ٚاٌٍٛائح ٚاٌزؼ١ّّبد ٚاٌمشاساد اٌسبس٠خ، ٠ٚجت أْ ٠شًّ ٘زا اإلخطبس 

 رؼش٠فبً ثبٌّششح ِٓ ح١ث س١شرٗ اٌزار١خ ِٚؤ٘الرٗ، ٚخجشارٗ اٌؼ١ٍّخ.

ِجبٌس إداساد اٌششوبد اٌزٟ إداسح إحذٜ اٌششوبد اٌّسبّ٘خ ث١بْ ٠جت ػٍٝ اٌّششح اٌزٞ سجك ٌٗ شغً ػض٠ٛخ ِجٍس  .4

 إ٠ضبً. اٌٍجبْ اٌذائّخ اٌزٟ شبسن ف١ٙبٚوزٌه  رٌٛٝ ػض٠ٛزٙب

 ٠جت رٛض١ح طفخ اٌؼض٠ٛخ، أٞ ِب إرا وبْ اٌؼظٛ رٕف١زٞ أٚ ػضٛ غ١ش رٕف١زٞ أٚ ػضٛ ِسزمً. .5

 ٠جت رٛض١ح طج١ؼخ اٌؼض٠ٛخ، أٞ ِب إرا وبْ اٌؼضٛ ِزششحبً ثظفزٗ اٌشخظ١خ أَ أٔٗ ِّثً ػٓ شخض اػزجبسٞ. .6

ٕس١ك ِغ اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٌٍششوخ ثئسسبي ٔسخ ِٓ اخطبساد اٌزشش١ح ِٚشفمبرٙب ٚوشف رمَٛ ٌجٕخ اٌزشش١حبد ٚاٌّىبفآد ثبٌز .7

 ثؤسّبء اٌّششح١ٓ إٌٝ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍششوبد ثٛصاسح اٌزجبسح ٚاٌظٕبػخ.

رمَٛ ٌجٕخ اٌزشش١حبد ٚاٌّىبفآد ثبٌزٕس١ك ِغ اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٌٍششوخ ثزض٠ٚذ ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ ثبٌس١ش اٌزار١خ ٌٍّششح١ٓ  .8

ّٔٛرج اٌس١شح اٌزار١خ ٌٍّششح ٌؼض٠ٛخ ِجٍس إداسح ششوخ ِسبّ٘خ ِذسجخ فٟ اٌسٛق ”ٌؼض٠ٛخ ِجٍس إداسح اٌششوخ ٚفمبً ٌـ

 ”.اٌّب١ٌخ اٌسؼٛد٠خ )رذاٚي(

 ٍٝ ٌجٕخ اٌزشش١حبد ٚاٌّىبفآد رٕف١ز أٞ ِالحظبد رشد ِٓ اٌجٙبد اٌّخزظخ حٛي أٞ ِششح.٠جت ػ .9

 ٠مزظش اٌزظ٠ٛذ فٟ اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ػٍٝ ِٓ سشحٛا أٔفسُٙ ٚفمبً ٌٍس١بسبد ٚاٌّؼب١٠ش ٚاإلجشاءاد اٌّزمذَ روش٘ب .11
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حشًما٘عضٕيٍأعضبءيجهظاداسةانششكتانًعٍٛيٍلبمانششكتانجًعٛتانعبيت.:عضو مجلس

حبيعضو مستقل: انز٘ٚخًخعببعخمالنٛت انششكبثانصبدسةعٍعضٕيجهظاإلداسة جبءفٙالئحتحٕكًت كًب ت.

ْٛئتانغٕقانًبنٛت.

.يُٓب عُٕٚب أٔ ساحببًشٓشٚب ٚخمبضٗ ال أٔ انششكت، إلداسة يخفشغب ٚكٌٕ ال انز٘ اإلداسة يجهظ عضٕ:التنفٍزي غٍش العضو

ْٛئتانغٕقانًبنٛتبشأٌششٔطحعُٙا٘طشفيذسجتفٙلبئًتانًصطهحبثانًغخخذيتفٙنٕائح:األطشاف رات العالقة

انخغجٛمٔاألدساج.

ٚمصذبّانشخصانًذسجتفٙلبئًتانًصطهحبثانًغخخذيتفٙنٕائحْٛئتانغٕقانًبنٛتبشأٌكببس الشخص رات الصلة:

انًذٚشٍٚانخُفٛزٍٚٛٔأعضبءيجهظاإلداسةٔاٖيٍانًغبًٍْٛٚحًمَغبتكبٛشةيٍاألعٓى،ٔكزنك

ششكتلببضتَغبتكبٛشةيٍأعٓى.فًٛبٚخعهك

أ٘شخصطبٛعٙأٔاعخببس٘عهْٗزاانُحٕانًزكٕسفٙلٕاٍَٛانًًهكتانعشبٛتانغعٕدٚت. الشخص:

.انخأثٛشعهٛٓب ٚغخطٛعٌٕ ال بحٛث انششكت عهٗ يغٛطشة غٛش فئت ًٚثهٌٕ انزٍٚ انًغبًٌْٕ : األقلٍة مساهمو

 الذسجة من األقشباء

 :األولى

.ٔاألٔالد ٔانضٔجت ٔانضٔج األو ٔ األة

٪أٔأكثشيٍأعٓىانششكت.5أ٘شخصٚحًم :المساهم الشئٍسً

ٔانًٕسدٍٚ، ٔانذائٍُٛ، ٔانعبيهٍٛ، انًغبًٍْٛ، يثم انششكت يع يصهحت نّ شخص كم :المصالح أصحاب  ٔانعًالء،

.ٔانًجخًع

ْزِكماعخخذاوُٚبغٙٔاَّٚحٕصْب،انخٙىاألعٓعذدٚغبٔ٘األصٕاثيٍعذديغبْىنكم :التشاكمً التصوٌث

انخٙاألصٕاثعذدٚخجبٔصالأٌششٚطتاخخٛبسِ،يٍأكثشأٔٔاحذنًششحنهخصٕٚجاألصٕاث

َظبوحطبٛكٚخىنهششكت،األعبعٙانُظبويٕادحعذٚمبعذ)األصٕاثْزِيثمحكشاسعذؤٚحٕصْب،

.(انخشاكًٙانخصٕٚج

 قانخصٕٚجانًخعهمتأعٓىانششكتانخًٙٚكٍأٌحًبسطيٍخاللانجًعٛتانعبيت.جًٛعحمٕ حقوق التصوٌث:

: 

انخعبٛشٔانًصطهحبثغٛشانًذسجتفْٙزِانالئحتحكٌٕنَّفظانًعبَٙانخٙححًمفٙائحتحٕكًتانششكبثانصبدسة .ة

انًبنٛتٔلٕاعذ،يبنىُٚصعهٗخالفعٍْٛئتانغٕقانًبنٛتأٔفٙلبئًتانًصطهحبثانًغخخذيتفٙنٕائحْٛئتانغٕق

 رنكفٙانُص.
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 مقدمة 1

 الغرض 1.1
مشار إلييا فيما بعد باسـ )وال الزوردي لممجوىراتفي شركة  رشيدة ىذا الدليؿ خصيصًا لتأسيس إطار حوكمةأعد 

تقـو شركة لتحقيؽ رؤية الشركة.  اً أساسي ان لمشركات أمر والشفافية الرشيدةالحوكمة  ، وتعد«(أو الشركة الزوردي»
تابعة محؿ تجزئة  20000مف خالؿ أكثر مف بيع المجوىرات الذىبية الخاصة بالنساء كالزوردي بتصميـ وتصنيع 

هذا الدليؿ يمغي ما قبمه مف مستندات لحككمة جدير بالذكر أف األوسط وشماؿ افريقيا. في منطقة الشرؽ ثالثة  ألطراؼ
  شركة الزكردم الصادرة قبؿ تاريخ هذا الدليؿ.

بشكؿ  متركزةالتجزئة  فرع لتجار 20000ما يزيد عف  بتصميـ منتجاتيا الذىبية وتصنيعيا وبيعيا مف خالؿتقـو الشركة  
فروعيا المنتشرة في كؿ مف خالؿ مف األلماس منتجاتيا في حيف تبيع  ،سط وشماؿ أفريقياأساسي في منطقة الشرؽ األو 
 . الكويت، ومصرو دولة االمارات المتحدة، و مف المممكة العربية السعودية، 

 
مف منتجات وخدمات، وكذلؾ في طريقة تعامميا وتناوليا  تقدموفي كؿ ما  التميزتحقيؽ إلى وتسعى الشركة جاىدة 

وفريؽ اإلدارة العميا وكافة العامميف بغض النظر عف  مجمس اإلدارةكؿ مف  المساعيعمى تحقيؽ تمؾ  يعمؿاؿ، ولألعم
 مواقع عمميـ.

 
بغض  كالمساهميفتوقعات المنظميف وتمبية إلى تحقيؽ الشفافية والدقة في التقارير  نفسو كما تسعى الشركة في الوقت

مالية واإلجراءات المحاسبية أو المنتجات والمعايير أو أخالقيات التعامؿ مع النظر عف تعمؽ ىذا األمر بالتقارير ال
 .بالمسؤكليةأو التصرؼ بشكؿ آمف وعمى نحو يتحمى  الجمهكرك  العمالء وزمالء العمؿ

 االلتزاـ بحوكمة الشركة 2.1
تيػػػا، ومسػػػاىمييا ارمجمػػػس إدو الشػػػركةلعالقػػػة فعالػػػة بػػػيف  قكيػػػةتمتػػػـز الشػػػركة بتأسػػػيس إطػػػار حوكمػػػة رشػػػيدة يػػػوفر قاعػػػدة 

يعمؿ اإلطار العاـ عمى ضماف المعاممة العادلة لكافة المساىميف، كمػا أنػو يقػر بػالحقوؽ و والجيات األخرى ذات الصمة، 
يضػمف الشػركة  لحككمػةاإلطػار العػاـ  أضؼ إلى ذلػؾ أف .بغض النظر عف مساىماتيـ المساهميفالقانونية الثابتة لكافة 

مجمػػس  مسػػاءلةفضػػال عػػف  ،المتعمقػػة بالشػػركة افػػة األمػػور الجوىريػػةعػػف كالوقػػت المناسػػب فػػي تػػوفر المعمومػػات الدقيقػػة 
 .أماـ الشركة والمساىميف اإلدارة

 ميثاؽ حوكمة الشركة 2
يوفر ىذا الدليؿ اإلطػار الخػاص بحوكمػة الشػركة ويػنص عمػى قاعػدة السياسػات والممارسػات الخاصػة بحوكمػة الشػركة التػي ينبغػي 

تنفيػذىا عمػى النحػو األمثػؿ وكمػا ينبغػي  ،أو مجتمعػيف منفػرديف ،كأعضػائه مجمػس االدارة يتعيف عمػى، و لشركةا كاتباعها في تنفيذىا
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 أف يكوف.
 االدارة، كما سيتـ تقديـ نسخة محدثة مف هذا الدليؿ عند الطمب.لقد تـ اعتماد ىذا الدليؿ مف قبؿ مجمس 

القػػػرارات التػػػي مػػػف شػػػلنها ضػػػماف االلتػػػزاـ كافػػػة بالػػػدليؿ، كاتخػػػاذ يجػػػب عمػػػى مجمػػػس اإلدارة كبشػػػكؿ سػػػنكم مراجعػػػة مػػػدل االلتػػػزاـ 
 الحككمة الرشيدة.بممارسات 

 بياف السياسة العامة 1.2
بأفضؿ المبادئ والممارسات التػي تعمػؿ عمػى تعزيػز الحوكمػة الرشػيدة  االسترشادلمشركة إلى العميا واإلدارة  مجمس اإلدارةيسعى 

الصادرة عف مجمػس ىيئػة السػوؽ الماليػة عمػاًل بػالقرار رقػـ « لمممكة العربية السعوديةالئحة حوكمة الشركات في ا»لمشركة مثؿ 
-1المعدؿ بموجب قرار مجمس ىيئة السػوؽ الماليػة رقػـ ( 12/11/2006ىػ )الموافؽ  21/10/1427بتاريخ  1/212/2006

فػي تحقيػؽ أىػداؼ الشػركة  ذاتػو ارالمعيػب االسترشػادىػذا الػدليؿ، كمػا يمكػف إعداد  بهدؼىػ،  30/3/1431بتاريخ  10-2010
 العامة والخاصة.

دارتهػػػػا مسػػػػاهمك كيػػػػؤمف  لتشػػػػكيؿ إدارة األعمػػػػاؿ  اضػػػػركرين  اعنصػػػػرن ُتعػػػػد بػػػػلف حككمػػػػة الشػػػػركة العميػػػػا الشػػػػركة كمجمػػػػس إدارتهػػػػا كا 
ة حككمػػ سياسػػاتممارسػػات ك الػػكعي كضػػماف االمتثػػاؿ لنشػػر بهػػدؼ  قصػػارل جهػػد السػػميمة، كلػػذا يبػػذؿ كػػؿ مػػنهـ اإلسػػتراتيجية 

 الشركة داخؿ الشركة.

 نظاـ الحوكمة 2.2
 .وتطبيقو نظاـ الحوكمةلمراقبة الشركة المستويات التالية في يتوفر بوفعاؿ، قوي تطبيؽ نظاـ حوكمة كي يتسنى 

 ؛مجمس اإلدارة (أ 
 ؛مجمس اإلدارةلجاف  (ب 
 المراجع الخارجي؛ (ج 
 ؛المراجع الداخمي (د 
 ؛اإلدارة العميا (ق 
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 مجمس اإلدارة ( أ

ما يمي عمى  مصادقةال لمجمس االدارةاألعماؿ لمشركة ومراقبتيا، ويحؽ إستراتيجية  مسؤكلية اعتماد مجمس اإلدارةيتحمؿ 
 :ومراقبة تنفيذه مف أمور خاصة بالشركة

  ؛والموازنات العامة ونفقات رأس الماؿ ونفقات التشغيؿ وموازنات االستثمار اإلستراتيجيةالخطط 
 السياسػات الخاصػة بالمخػاطر  ؛(تقبػؿ المخػاطراحتمػاؿ/ مػدى بما في ذلؾ )المخاطر الشاممة  إستراتيجية

دارة المخاطر وسياسات االلتزاـ  ؛وا 
  ؛المراقبة الداخميةأنظمة 
  أو المسػتندات  قواعػد السػموؾ دليػؿـبمػا فػي ذلػؾ والقيـ الخاصػة بالشػركة المبادئ و إطار حوكمة الشركة(

 ؛(المشابية
  ؛اتالتعكيضنظاـ 

 لجاف مجمس اإلدارة ( ب

المجاف  بإنشاء، وفي ىذا الصدد، قاـ المجمس التابعة لهمجاف الإلحدى  وتفويض بعض صالحياتاإلدارة مس يجوز لمج
 :المنوطة بو التالية لممساعدة في تحمؿ المياـ والمسؤوليات

 :إعػػػداد فػػػي أداء مسػػػؤوليتو المتعمقػػػة بمراقبػػػة سياسػػػات  اإلدارةمجمػػػس يتمثػػػؿ عمميػػػا فػػػي مسػػػاعدة  لجنػػػة المراجعػػػة
والخارجي، كما أف مف المراجعة الداخمية  كظائؼ متابعةإضافة إلى  ياطوممارساتيا وضواب المالية لمشركة التقارير
 المحاسبية المطبقة ورفع التوصيات المتعمقة بتمؾ السياسات لممجمس.  لسياساتالمجنة مراجعة ا مهاـ

  كاإلدارةمكافآت المدفوعة لممجمس، يتمثؿ عمميا في مساعدة المجمس في مراجعة ال: والمكافآت الترشيحاتلجنة 
 .أعضاء مجمس اإلدارة، كتقييـ المجمس كلجانه كرفع التكصيات الى المجمسالعميا، وترشيح 

الجمعية 
 العمومية

 مجلس االدارة

 لجنة المراجعة

المراجع 
 الداخلي

 الرئيس التنفيذي

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

أمين سر 
 المجلس
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 جػ( المراجع الخارجي:

عداد تقارير، المراجعة المالية لمشركةإجراء يناط به مسؤكلية  الفترة في غضوف القوائـ المالية الربع سنوية والسنوية  وا 
يجب عمى المراجع الخارجي تقديـ تأكيد معقوؿ بأف القوائـ المالية خالية مف أي أخطاء جوىرية، ، كما ة المحددةالزمني

 المالية. رأيو في القوائـ مع تقديـ سواء كانت نتيجة خطأ أو احتياؿ، 

 د( المراجع الداخمي:

، العمػؿ وأىػداؼت والخطػط واإلجػراءات يناط بو مسؤولية مراجعة دقة الضػوابط الموضػوعة لضػماف االمتثػاؿ بالسياسػا
 لجنة المراجعة.المعتمدة مف  مراجعةالوفقًا لخطة 

 ىػ( اإلدارة العميا:

تنفيػػػذ العمميػػػات اليوميػػػة لمشػػػركة، وتطبيػػػؽ الػػػنظـ و التػػػي وافػػػؽ عمييػػػا المجمػػػس، اإلسػػػتراتيجيات يتمثػػػؿ دورىػػػا فػػػي تنفيػػػذ 
 شػاممة ومسػتقمة وظيفػةتحديػد تتعرض ليػا الشػركة، بمػا فػي ذلػؾ د قالمالئمة إلدارة المخاطر المالية وغير المالية التي 

 الداخمية.لمضوابط نظاـ فعاؿ ووضع المخاطر إلدارة 
بتفصيؿ أدكار كمهاـ كؿ مف مجمس اإلدارة كلجاف مجمس اإلدارة كاإلدارة العميػا  ان يعرض الدليؿ بيانفي األقساـ التالية، 

 .الكظائؼ فضالن عف غيرها مف كأميف سر مجمس اإلدارة

 سياسات ومعايير حوكمة الشركة 3.2
 أهداؼسياسات ومعايير حوكمة الشركة وتنفيذىا بما يؤدي إلى تعزيز ودعـ تحقيؽ إعداد يتعيف عمى الشركة مواصمة 

ممتػػػػازة لمعمػػػػالء واالمتثػػػػاؿ لمقػػػػوانيف والمػػػػوائح  كتقػػػػديـ خدمػػػػةقيمػػػػة المسػػػػاىميف  تحسػػػػيف يػػػػاأىم ، ومػػػػفوغاياتيػػػػاالشػػػػركة 
 واألنظمة.

 الوصوؿ لممعموماتارة إد 4.2
الممقػاة عمػى عػاتقيـ، ينبغػي لػ دارة العميػا والمسؤوليات مف تنفيذ المياـ المنوطة بيـ  مجمس اإلدارةكي يتمكف أعضاء 

 توفير ما يمي:
  ؛المسائؿ التي سيجرى مناقشتيا خالؿ االجتماعاتبخصوص المعمومات الكاممة والكافية في الوقت المناسب 
  مػػف  مجمػػس اإلدارةوأمػػيف سػػر المجمػػس باسػػتقاللية تامػػة لكافػػة المعمومػػات التػػي تمكػػف  اإلدارة مجمػػسإمكانيػػة وصػػوؿ

  ؛عمى أكمؿ وجوالقياـ بالمياـ 
  والتوقعػات مثؿ بػراءات الذمػة والموازنػات  مجمس اإلدارةالخاصة بالمسائؿ المعروضة عمى  التكضيحاتأو المعمومات

 والمستندات المالية الداخمية.المستقبمية 
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 المساءلة والمراجعة 5.2
بتقديـ تقييـ متزف وشامؿ عف أداء الشركة ومركزىا  المجمسأماـ المساىميف، حيث يقـو  مسؤكالن  مجمس اإلدارةيكوف 

دوري، بما في ذلؾ التقارير المرحمية وغيرىا مف التقارير التي مف شأنيا أف تؤثر سمبًا عمى أعماؿ  بشكؿ وفرصيا
 بموجب القانوف.تنظيمية لتقارير الواجب رفعيا لمجيات ال، فضاًل عف االشركة وأنشطتيا
القواعد واإلجراءات المتعمقة بتقديـ التقارير صياغة ، عمى لجنة المراجعةتعمؿ اإلدارة، تحت إشراؼ إضافة إلى ذلؾ، 

 المالية والرقابة الداخمية وفقًا لممبادئ التوجييية المنصوص عمييا في القواعد واألنظمة السارية.
حسب ، معتمد مراجع خارجي تعييف بشأف، توصيتو لجنة المراجعةمع  التشاوربعد  ،قدـ المجمس لممساىميفوي

 اً يقدـ تأكيديجب أف مستقمة لمشركة، كما  مراجعةالمراجعة، يتعيد بإجراء عممية مياـ  األصوؿ المرعية لتنفيذ
لممساىميف. وال يجوز لممراجع الخارجي  ياميقدتوطريقة الطريقة التي تعد بيا البيانات المالية بخصوص  اً موضوعي

لمشركة. ويجوز لو تقديـ ما عدا ذلؾ مف الخدمات شريطة عدـ  المراجعة الداخمية)في الوقت نفسو( تقديـ خدمات 
مستقاًل، وبشرط عدـ وجود أي تيديد لصفة االستقاللية وفقًا  مراجعان تعارض ىذا األمر مع المياـ المنوطة بو بوصفو 

 .الساريةنيف والموائح لمقوا

 حقوؽ المساىميف وحماية مصالح األقمية مف المساىميف 6.2
يتفهـ مجمس اإلدارة أف عميه التمتع بالشفافية كالنزاهة فيما يجريه كيعقػد  مػف اجتماعػات سػنكية كخاصػة لحػاممي أسػهـ 

ا تسػاكم  الشركة. ينبغي لممجمس منح األقمية مف حممة األسهـ  عمػى األقػؿ مػف رأس المػاؿ( %5)الذيف يمتمككف أسػهمن
ذات بمػػا يتكافػػؽ مػػع لػػكائح الشػػركة مناقشػػتها فػػي جػػدكؿ األعمػػاؿ يػػتـ الحػػؽ فػػي اقتػػراح عقػػد االجتماعػػات كالبنػػكد التػػي 

 الصمة المباشرة بلعماؿ الشركة.
الحػػػؽ فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى جميػػػع الحقػػػكؽ المتعمقػػػة بمسػػػاهمته بلسػػػهـ الشػػػركة، كعمػػػى كجػػػه الخصػػػكص لممسػػػاهـ  يحػػػؽ

عمػػػى نصػػػيبه مػػػف األربػػػاح القابمػػػة لمتكزيػػػع، كالحػػػؽ فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى نصػػػيبه مػػػف مكجػػػكدات الشػػػركة عنػػػد الحصػػػكؿ 
إضافة التصكيت عمى القرارات ذات الصمة؛ ك  النقاشات الجمعية العمكمية كالمشاركة فياجتماعات حضكر ك التصفية، 

 قػديـ شػككل ضػد أعضػاء المجمػسأنشػطة مجمػس اإلدارة، كت متابعػة ك  مػف األسػهـ،فػي حصػته التصػرؼ فػي  هحقػإلى 
دكف المساس بمصالح الشركة كبطريقة ال تتعػارض مػع قػانكف سػكؽ رأس كالحصكؿ عميها المعمكمات  عفاالستفسار ك 

 الماؿ كالالئحة التنفيذية.
حيػث ، كالتػي لػـ تتػاح عمنػان لبػاقي المسػاهميف لف يتـ منح أفضػمية الكصػكؿ الػى معمكمػات الشػركة ألم مػف المسػاهميف

 فقط مف خالؿ اجتماع الجمعية العمكمية.فصاح عف المعمكمات اإل سيتـ
مسػػاهـ عػػف أم معمكمػػات خاصػػة )غيػػر معمػػف عنهػػا( لاإلفصػػاح سػػيككف مػػف الممكػػف لمشػػركة فكعمػػى الػػرغـ ممػػا سػػبؽ، 
االلتزامػات  مراعػاةتػتـ أف ، عمػى اإلفصػاحكاف هنالؾ غرض تجارم شرعي لهػذا  إذامساهميف بعينة أك مجمكعة مف ال

  كحماية المعمكمات.السرية ب خاصةال
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 نظاـ التقييـ الذاتي في الحوكمة 7.2
إلػى تقيػيـ إضػافة إلػى ذلػؾ كمػا يعمػد  ،بشػكؿ دكرم التابعػة لػهمجػاف ال كأداء إلدائوإلى إجراء تقييـ  مجمس اإلدارةيعمد 

 صوص عمييا في بداية العاـ.األىداؼ المالية وغير المالية الموضوعة والمنمستعيًنا بأداء اإلدارة العميا بشكؿ سنوي 

 إبراء الذمة والشفافية 8.2
تػوفير المعمومػات الوافيػة والدقيقػة إلػى المسػاىميف بشػكؿ  مجمػس اإلدارةإف جوىر إدارة الشركة ىو الشفافية، حيث يضمف 

أو التصػػػرؼ فػػػي األصػػػوؿ  كاالسػػػتحكاذمناسػػػب، وتشػػػمؿ ىػػػذه المعمومػػػات، مػػػف ضػػػمف معمومػػػات أخػػػرى، نتػػػائ  األربػػػاح 
يػػػػتـ و  .الييكػػػػؿ اإلداريو  مجمػػػػس اإلدارةوغيػػػػر المباشػػػػرة ألعضػػػػاء  المباشػػػػرةت األطػػػػراؼ ذات الصػػػػمة والمكافػػػػآت ومعػػػػامال
 .لمشركةمف التقرير السنوي  اً الذي يشكؿ جزء مجمس اإلدارةعف كافة ىذه المعمومات في تقرير اإلفصاح 

 تفويض الصالحيات  9.2
الهدؼ مف إطار تفكيض السمطة هك التلكد مف إف  ،لمفكضةهرمي لمسمطة اذات تسمسؿ بنية كاضحة المساءلة تتطمب 
في نطاؽ السمطة الممنكحة لهـ لحماية مصمحة الشركة بما يتماشى مع  األطراؼ الفاعمة تعمؿكؿ الحككمة ك اأف هي

 المكضكعة.اإلستراتيجية 

مجمس تفكيض الصالحيات ، كمع ذلؾ يجكز لمالسالمة المالية لمشركةعف العمميات ك تامة المجمس مسؤكؿ مسؤكلية إف 
في الشركة  المستمرة ألعماؿ التشغيميةتنفيذ ايتـ تفكيض صالحيات أف عمى المستكل التشغيمي، يجب ك لمجنة أك أكثر. 
 لضماف سالسة العمميات التشغيمية في الشركة.إلى حد كبير 

كالجهات  المجمس لمجاف ؿحدكد السمطات الممنكحة مف قب إطار تفكيض السمطات المعتمد مف مجمس اإلدارةيكضح 
 األدكار كالمسؤكليات. تكضيح يساعد في يمكف أف أنه ؾأضؼ إلى ذل .المختمفة التنفيذية

كاضحة لمتكاصؿ بيف األفراد القائميف بمهاـ  ان إطار تفكيض الصالحيات قنكات تكاصؿ مناسبة، تتضمف خطكطكيتطمب 
 اإلدارة العميا كالمجاف المختمفة.

 التالية في إطار تفكيض السمطات:يجب تطبيؽ المبادئ 

  المكظفكف عمى دراية بمهامهـ كمسؤكلياتهـأف يككف. 
  التعميمات.تطبيؽ أك  التفكيضاتلممارسة يمتمؾ المكظفكف المهارات كالكفاءات الالزمة أف 
 كرفع التقارير.    كالتعقيباتدارة األداء إل فعالة كجكد آليات 
 كجكد الضكابط المناسبة. 
  االعتبار عند منح مسؤكليات لها آثار مالية عمى الشركةفي يا حدكد دنكضع  
 ةن، كيجب مراجعتها بانتظاـ.كتابكالتعميمات لمجهات المفكضة كيضات يتـ منح التفأف يجب 
فػػػي فعالػػػة اتخػػػاذ قػػػرارات عمميػػػة لضػػماف  اأساسػػػين  االسػػػمطة كالمهػػاـ كالكاجبػػػات بشػػػكؿ فعػػػاؿ أمػػػرن التفػػػكيض بالتلكػػػد مػػػف ُيعػػد 

 نظاـ حككمة فعاؿ.   لأساس بمثابة  ةالفعال اتاتخاذ القرار عممية إف حيث ، الشركة
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 مجمس اإلدارة 3

 مبادئ عامة 1.3
ليػذا و مسؤولية المجمس في حماية مصالح المساىميف عمى المدى البعيد، بؿ والوصوؿ بيا إلػى الحػد األقصػى،  تتمثؿ

عػداد اإلسػتراتيجية فػي ذلػؾ إعػداد الغرض يتحمؿ المجمس المسؤولية الكاممة بخصوص حوكمة الشركة، بما  لمشػركة وا 
 أىداؼ اإلدارة التنفيذية واإلشراؼ عمى تنفيذىا بما يحقؽ ىذه األىداؼ.

كما يتحمؿ المجمس المسؤولية الشاممة لمعمميات والسالمة المالية لمشركة ويضمف الوفاء بمصالح المسػاىميف والػدائنيف 
القػوانيف والمػوائح )إف بمػا يتوافػؽ مػع إدارة الشػركة أيًضػا ف المجمػس يضم، كما والموظفيف وأصحاب المصمحة اآلخريف

 الخاصة بالشركة.  لمسياساتأمكف( ووفقا 
أمػػا العمميػات اليوميػة لمشػػركة العميػا، يحػدد المجمػس األىػداؼ االسػػتراتيجية لمشػركة، فضػاًل عػف اإلشػػراؼ عمػى إداراتيػا 

بػػأف أنظمػة الرقابػػة الداخميػة فعالػػة وأف أنشػػطة ويقػر بوجػػو عػػاـ المجمػس يضػػمف اإلدارة العميػػا، عمػى أف  مهػاـفيػي مػػف 
جراءات ياوسياسات إستراتيجيتهاتتوافؽ مع الشركة   كفقػا لمقػكانيف كالمػكائحالمعتمدة مػف المجمػس، أو كمػا ىػو مطمػوب  ياوا 
ضافة إلى ذلؾ ي العالقة.ذات  مخاطر الشركة  كجزء ميـ مف ىذه الضوابط الداخمية، أف جميع أبعادو المجمس،  كفؿوا 

  .اإلدارة المفصمة الخاصة بمجمس المهاـو األدكارعمى  4تدار إدارة صحيحة. وينص القسـ رقـ 

 رئيس مجمس اإلدارة 2.3
، يجػػػػب توثيػػػػؽ ألعضػػػػائوقيػػػػادة المجمػػػػس وضػػػػماف األداء الفعػػػػاؿ والموضػػػػوعي مسػػػػؤولية  مجمػػػػس اإلدارةيتػػػػولى رئػػػػيس 

 المجمس. مف قبؿ واعتمادىا  اإلدارةمسؤوليات رئيس مجمس 
 أم منصب تنفيذم في الشركة. اإلدارة رئيس مجمسأال يتقمد ينبغي 

 التنفيذي الرئيسو  اإلدارة أدوار ومياـ رئيس مجمس 1.2.3
 رئيس مجمس اإلدارة 1.1.2.3

 تتضمف مسؤكليات رئيس مجمس اإلدارة ما يمي:
  ؛تنفيذييفالغير  كالمديريفالتنفيذييف يريف بيف المجمس كاإلدارة العميا، كبيف المدبناءة عالقة تعزيز 
  يجػػػػاد قيمػػػػة  الشػػػػركةإسػػػػتراتيجية مجمػػػػس اإلدارة بجػػػػداكؿ أعمػػػػاؿ تركػػػػز عمػػػػى  التػػػػزاـالحػػػػرص عمػػػػى كأدائهػػػػا كا 

 فضالن عف المساءلة عمى كافة المستكيات؛ ،لممساهميف
  النقػد البنػاء وطػرح وجيػات النظػر البديمػة فػي بعػض القضػايا قيػد النظػر، وتشػجيع  تحػث عمػىثقافػة دعـ وجػود

 ؛خالؿ اجتماعات مجمس اإلدارة شة والتصويت عمى ىذه المسائؿالمناق
  ؛مجمس اإلدارة وحممة األسيـ عمى المعمومات الكافية في الوقت المناسبأعضاء ضماف حصوؿ 
  تنفيذىا؛ مجمس اإلدارة كمتابعةتفويض المياـ ألعضاء 
  جػػػرى مناقشػػتيا فػػػي عػػػف األعمػػاؿ وتضػػػارب المصػػالح فػػػي أي مسػػألة  مجمػػس اإلدارةضػػماف إفصػػاح أعضػػػاء

 ؛اجتماع المجمس
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 التنفيذم الرئيس 2.2.3
 يمي: عما يكوف مسؤوالً و  مباشرة اإلدارة لمجمسالتنفيذي  الرئيسيتبع 

 العميػا كافػة أعضػاء اإلدارة  ويكوف ،لمشركة األعماؿ اليومية كافة المسائؿ المتعمقة باإلدارة التنفيذية المؤثرة عمى
 ر مباشر؛بشكؿ مباشر أو غيلو  تابعيف بالشركة 

  الشركة وكذلؾ أىداؼ األعماؿ الشاممة، ويتولى ذلؾ األمر بالتشاور الوثيؽ مػع رئػيس إستراتيجية اقتراح ووضع
 ؛المجمس وأعضائو

  ولجانو مجمس اإلدارةالصادرة عف قرارات )إضافة إلى اإلدارة العميا( التنفيذ 
  ؛مقترحات لرئيس المجمس بخصوص جدوؿ أعماؿ المجمستقديـ 
  اتخػاذ قػراراتعمى تكفير معمكمات كاضحة كدقيقة كفي الكقت المناسب لمجمػس اإلدارة، لتعزيػز عمميػة الحرص 

 مف قبؿ المجمس؛  ةفعال
  لفت انتباه المجمس إلى كافة المسائؿ الجوىرية التي تؤثر عمى عمؿ الشركةالحرص عمى 

 تشكيؿ مجمس اإلدارة 3.3
مجمػس اإلدارة مػف خػالؿ أعضػاء يػتـ تعيػيف  ،ئحػة حككمػة الشػركاتلال طبقان وأعضاء،  9يتكوف مجمس إدارة الشركة مف 

 فيما يمي المعايير كالسياسات الكاجب االلتزاـ بها لتعييف أعضاء مجمس اإلدارة:ك التصكيت التراكمي. 
 ينبغي أف يككف غالبية أعضاء مجمس اإلدارة أعضاء غير تنفيذييف؛ 
  تقميف؛مسمديريف  3ينبغي أف يتضمف المجمس ما ال يقؿ عف 
  ؛شركات مساهمة في آف كاحد 5ينبغي عمى أم عضك في مجمس اإلدارة أال يككف عضك مجمس إدارة ألكثر مف 
  يجب أال يككف لػرئيس مجمػس االدارة أم دكر تنفيػذم، كيمنػع مػف تػكلي أم منصػب تنفيػذم فػي الشػركة، مثػؿ الػرئيس

  ؛اإلدارمالتنفيذم، المدير العاـ، أك المدير 
 تقاللية األعضاء، ال ُيعد عضو مجمس اإلدارة مستقاًل في الحاالت التالية:فيما يتعمؽ باس 

  ؛% أك أكثر مف األسهـ الصادرة عف الشركة أك مجمكعتها5إذا تممؾ 
 ؛% أك أكثر مف األسهـ الصادرة عف الشركة أك مجمكعتها5ممثاًل لكياف قانوني يممؾ كاف  إذا 
 تنفيذي كبير في الشركة أو أي شركة أخرى تخضع لممجموعة؛ منصب-السابقتيفخالؿ السنتيف -تولى  إذا قد 
  مػف أعضػاء مجمػس إدارة الشػركة أو أي شػركة أخػرى تخضػع بػأي مرتبطًا بصمة قرابة مف الدرجة األولى إذا كاف

 لممجموعة؛
 بعػػة تاأي شػػركة أخػػرى فػػي مػػف كبػػار التنفيػػذييف بالشػػركة أو بػػأي مرتبطػػًا بصػػمة قرابػػة مػػف الدرجػػة األولػػى  إذا كػػاف

 لممجموعة؛
 عضو مجمس إدارة بأي مف شػركات المجموعػة التػي تشػمؿ الشػركة التػي يجػرى ترشػيحو لعضػوية مجمػس  إذا كاف

 إدارتيا؛
 فػي السػنتيف السػابقتيف( موظفػًا بإحػدى الشػركات التابعػة لمشػركة أو إحػدى تعيينػه )ىػذا الشػخص قػد سػبؽ  إذا كاف

ذا كػاف ف مراجعػًا خارجيػًا أو مػوردًا رئيسػيًا، الشركات التابعة لشركة ما بالمجموعػة، كػأف يكػو  ىػذا الشػخص )فػي كا 
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 ؛المذكورة سابقاً  السنتيف السابقتيف( قد استحوذ عمى األسيـ المسيطرة في أي طرؼ مف األطراؼ
 

بػو ونائ مجمػس اإلدارةرئػيس  يػتـ انتخػابفػي حػيف  ،يـإعادة تعيين سنكات كيجكز 3لمدة  مجمس اإلدارة يعيف المساىموف أعضاء
 ويجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبو. سنوات؛ 3األعضاء لمدة ِقبؿ مف 
 

عػػزؿ فػػي أي وقػػت يحػػؽ لمجمعيػػة العموميػػة و ، اإلدارةنيػػاء عضػػوية أعضػػاء مجمػػس إتحػػدد لػػوائح الشػػركة الطريقػػة التػػي يػػتـ بيػػا 
)ألي سػبب كػاف(، فيجػب  رةاإلداعضوية أي عضو مػف أعضػاء مجمػس إنياء تـ  إذا. أو أي منيـ اإلدارةأعضاء مجمس  جميع

مػع بيػاف أسػباب انيػاء  القػرار ذلؾبػ تبميغ السمطات التنظيمية المختصة مثؿ ىيئة سػوؽ المػاؿ، وسػوؽ المػاؿ السػعودي )تػداوؿ(،
 العضوية؛

 
مؤقػت، شػريطة أف يػتـ المصػادقة عمػى ذلػؾ فػي اجتمػاع  عضػكيحؽ لممجمس تعييف فإنه إذا أصبح أحد مقاعد المجمس شاغران، 

 .العمكمية العادم التاليية الجمع
 

فػي  عػادي عقػد اجتمػاع جمعيػة عموميػةالػدعوة حينئػذ ل، يجػب اإلدارةفي حاؿ عدـ اكتماؿ نصاب أعضاء المجمس لعقد اجتماع 
 الالـز الكتماؿ النصاب.  األعضاءأقرب وقت ممكف لتعييف عدد 

 مؤىالت وخبرات أعضاء مجمس اإلدارة 4.3
 عمى األقؿ مف الشروط التالية:تمبية شرط واحد بالنواحي المالية، ويجب لماـ اإل اإلدارةينبغي عمى أعضاء مجمس 

  ؛شيادة جامعيةالحصوؿ عمى 
  ؛في منصب عضو مجمس إدارةالشركات شؤوف التمتع بخبرات في إدارة 
 تولى مناصب تنفيذية في شركات؛ 
 ؛خبرة في مجاؿ عمؿ الشركةالتمتع ب 
  اشخص مداف بخيانة األمانة ال يمكف أف يككف عضكن أم )عمى سبيؿ المثاؿ  عمؿ جيدةبلخالقيات كالتمتع حسف الخمؽ 

 ؛مجمس إدارة(ب

 وارد البشرية بالشركةدور مجمس اإلدارة في التعييف واإلحالؿ الوظيفي وتطوير الم 5.3
 .الشركة عمؿوخبرتو في مجاؿ  الفنيةبناًء عمى نزاىتو وكفاءتو  مديرًا تنفيذياً  مجمس اإلدارةيعيف 
لمشػػركة، والتأكػػد مػػف أف  ةالمراجعػػة الداخميػػ ادارة مػػدير الشػػؤوف الماليػػة ورئػػيسو  المػػدير التنفيػػذيالمجمػػس تعيػػيف يعتمػػد 

 ما يمي: لموظفي الشركة مس، فيما يتعمؽ بالتعييف، واإلحالؿ الوظيفي والتطويرالمج المطمكبة. يضمفلدييـ الميارات 
 وجود قواعد ولوائح لمستويات اإلدارة ونظاـ التدرج وتحديد تقديرات ومكافآت األداء، -
 األداء لممديريف التنفيذييف.إلدارة وخطة ظيفي الول حالؿ الوظيفي وخطة لممسار وجود خطط  -
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 التخطيط 6.3
ويعتمػدىا. ويتسػنى لػ دارة العميػا لتحقيػؽ تمػؾ األىػداؼ عمػؿ  سػتراتيجيةإمجمس أىداؼ أنشػطة الشػركة ويضػع يحدد ال

إعػػداد خطػػط األعمػػاؿ التػػي تتسػػؽ مػػع تمػػؾ  تخطػػيط تشػػمؿ مػػدخالت مػػف مختمػػؼ اإلدارات بالشػػركة عمميػػةمػػف خػػالؿ 
بالخطػػػػة  ومقارنتػػػػوعراض األداء وخطػػػػط األعمػػػػاؿ، ويضػػػػمف اسػػػػت اإلسػػػػتراتيجيةالمجمػػػػس يعتمػػػػد ، كمػػػػا اإلسػػػػتراتيجيات

مػف عمميػة التخطػيط  االموضوعة واتخاذ اإلجػراءات التصػحيحية عنػد الحاجػة. وتعػد عمميػة وضػع موازنػة الشػركة جػزءً 
 قياس األداء.عممية قصير المدى و 

 مجمس اإلدارة اتاجتماع 7.3
 ؛أشير 3مرة واحدة عمى األقؿ كؿ  مجمس اإلدارةعقد اجتماعات تُ 

 ثنػػيف مػػف أعضػػاء اعمػػى طمػػب خطػػي مػػف قبػػؿ  عمػػى طمػػب رئػػيس المجمػػس أو بنػػاءً  مجمػػس بانتظػػاـ بنػػاءً تعقػػد اجتماعػػات ال
 المجمس.

  ذا لػـ يكتمػؿ النصػاب القػانكني خػالؿ سػاعتيف ك بحضػكر أغمبيػة أعضػاء المجمػس، إال اجتماع مجمس اإلدارة ال ُيعقد مػف ا 
إلػػى عمػػى األعضػػاء المتكاجػػديف تلجيػػؿ االجتمػػاع يتعػػيف فإنػػه خػػالؿ كقػػت اجتمػػاع المجمػػس،  لػػـ يكتمػػؿأك المكعػػد المحػػدد 

 يـك عمؿ مف تاريخ االجتماع. 30أياـ عمؿ عمى األقؿ، كال يزيد عف  7 مكعد آخر ال يقؿ عف
  :يجكز لمعضك حضكر اجتماع مجمس اإلدارة نيابة عف عضك آخر عمى أف يتـ استيفاء الشركط التالية 

  كثر مف عضك؛أك التصرؼ نيابة عف أ تمثيؿ أكثر مف عضكعدـ 
 عضػػك مجمػػس إدارة عمػػى القػػرارات المحظػػكرة باألصػػؿ عػػف مككمػػة بمكجػػب  عػػف الػػذم ينػػكبالعضػػك  عػػدـ تصػػكيت

 القانكف.
 الككالة خطيان. تكثيؽ 

 .كؿ عاـ دارةاإلعمى كؿ عضك مجمس إدارة حضكر ما ال يقؿ عف اجتماعيف لمجمس 

 أياـ عمؿ مف تاريخ انعقاد االجتماع. 7قبؿ  أعضائووالمستندات الخاصة بالمجمس عمى  االجتماعيوزع جدوؿ أعماؿ 

عمى المجمس باإلضػافة إلػى المسػتندات  بنود التي سيتـ عرضيايحصؿ المجمس عمى جدوؿ األعماؿ والذي سيجرى بو تحديد ال
 .االجتماعاتاإلضافية والداعمة المطموبة في ىذه 

 

وسػػيناقش مجمػػس اإلدارة أي بنػػود لػػـ يػػرد ذكرىػػا فػػي جػػدوؿ اؿ، البنػػود المدرجػػة فػػي جػػدوؿ األعمػػقػػرارات إال بخصػػوص  تُتخػػذال 
 لمجمسة المقبمة. التأجيؿأو القرار  بتعميـ. وفي حالة الحاجة إلى اتخاذ أحد القرارات، يمكف معالجة األمر األعماؿ

رئيس قبؿ دها مف يتـ تكثيؽ قرارات اجتماع مجمس اإلدارة في محاضر خاصة، كيتـ تكزيعها عمى أعضاء مجمس اإلدارة كاعتما
 المجمس كأميف السر.
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 التصويت في الجمسة 8.3
 يتخذ القرار بتصويت أغمبية أعضاء المجمس في الجمسة. 

 خطًيػػاكمػػا يمكػػف لممجمػػس اعتمػػاد قراراتػػو أيضػػًا مػػف خػػالؿ تػػداوؿ القػػرار بػػيف أعضػػاء المجمػػس، مػػا لػػـ يطمػػب أي عضػػو 
 إذا تعميمػػوقػػرار يػػتـ اعتمػػاده مػػف خػػالؿ عمػػى أي  اإلدارةمػػس يتعػػيف توقيػػع جميػػع أعضػػاء مجاالجتمػػاع لمناقشػػة القػػرار. 

 ىػذا العضػوفػإف أعضاء المجمػس،  أحدفي المصالح مع  تضمف بند مف جدوؿ أعماؿ المجمس تضاربًا فعميًا أو محتمالً 
 ذا البند.بصوتو فيما يتعمؽ بياإلدالء لف يكوف مؤىاًل لممشاركة في المناقشة أو  )باعتباره طرًفا مف أصحاب المصمحة(

 المجمس ومسؤولياتوسر أميف دور  9.3
               وال بد أف يتمتع  واإلدارة العميا والمساىميف. مجمس اإلدارةمسؤولية العمؿ بكؿ نزاىة وموضوعية مع المجمس يتحمؿ أميف سر 

 أميف السر بالمؤىالت التالية:

 .خبرة مسبقة في مجاؿ ذي صمة 
 .ميارات إدارية وشخصية مناسبة 
  اية ومعرفة بمجاؿ أعماؿ الشركة.در 

 ويكوف أميف السر مسؤواًل عف:
 إدارة جميع األعماؿ اإلدارية كالفنية كالمكجستية الجتماعات مجمس اإلدارة كالجمعية العمكمية؛ 
  عػػداد الإدارة كتنسػػيؽ عػػداد تجهيػػز العػػركض المرئيػػة، مػػع ، / المجػػاف التابعػػةمجمػػس اإلدارةالجتماعػػات  الزمنيػػة جػػداكؿكا  كا 

، / المجػػاف التابعػػةأرشػػفة جميػػع البيانػػات كالمعمكمػػات كالسػػجالت الخاصػػة بمجمػػس اإلدارةك كتكزيػػع محاضػػر االجتماعػػات، 
 ؛/ المجاف التابعةمجمس اإلدارة الصادرة عف قراراتالكمراقبة تنفيذ 

  المجمس بيف أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية؛عمى مستكل ضماف جكد  تدفؽ المعمكمات 
 فضالن عف السجالت الرسمية األخرل لمشركة. محاضر اجتماعات المجمس كلجانه كالمحافظة عمى سالمتها، حفظ 
 إدارة كتطكير قسـ أمناء سر المجمس؛ 
  حككمػػة الشػػركات لمػكائح اتصػػاؿ مػع هيئػػة سػكؽ المػػاؿ كالجهػػات الرسػمية األخػػرل كضػماف االمتثػػاؿ مسػؤكؿ بصػػفة العمػؿ

 األخرل ذات الصمة؛كالمكائح 
 ؛كتطبيقه مساعدة في تحديث نظاـ الحككمة بالشركةال 
  كتنفيذ البرنامج التعريفي ألعضاء مجمس اإلدارة الجدد؛إعداد في لجنة الترشيحات كالمكافآت مساعدة 
 خطػارات  الزمنيػة جداوؿالالمجمس بأعضاء  عالـإ تػوفر وجػدوؿ أعمػاؿ تمػؾ االجتماعػات، وضػماف  ات المجمػساجتماعػوا 

 ؛عمييا تيـفي المسائؿ التي تتطمب موافقذكية التي سوؼ تمكنيـ مف التوصؿ إلى قرارات و  ،لألعضاء المعمومات الدقيقة
  خطار المجمس بمستجدات األمػور. )يشػتمؿ تقريػر الحالػة عمػى الصادرة إعداد تقرير حالة عف قرارات المجمس وتنفيذىا وا 

 ؛ة العمؿ(المفوضة والتاريخ المحدد إلنجاز العمؿ وحال المهاـالمقترحات و
 ،حضور كافة جمسات المجمس، إال في حالة وجود مبرر لعدـ الحضور 
  ؛ولوائحوكافة إجراءات المجمس وقواعده  مجمس اإلدارةضماف اتباع أعضاء 
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  ؛اإلدارةأم مهاـ أك أعماؿ يتـ تكميفه بها مف قبؿ مجمس إنجاز 
  ،مس اإلدارة.تحديثه بناء عمى تعميمات مج كضمافاالحتفاظ بدليؿ حككمة الشركة 

 االجتماعاتضر امح 11.3
مجمس المجمس، بما في ذلؾ تسجيؿ أسماء الحاضريف مف أعضاء اجتماعات يسجؿ أميف السر كافة اإلجراءات في جميع 

 والغائبيف منيـ. اإلدارة
، وبمجػرد االتفػاؽ، تػوزع المحاضػػر مجمػس اإلدارةالمجمػػس عمػى الفػور عمػى كافػة أعضػػاء اجتماعػات تػوزع مسػودة محاضػر 

 .المجمسمى كافة أعضاء ع
بمػا فػي االجتمػاع  حضػركاالػذيف  مجمػس اإلدارةأمػيف السػر ومػف كافػة أعضػاء قبػؿ ع محضر الجمسة مف يوقيتـ تينبغي أف 

فػي يػتـ االحتفػاظ بهػا ، عمػى أف كػي تكػكف سػارية طبػؽ األصػؿفػي نسػخ المحاضر  عمى تكقيعاليمكف  ذلؾ رئيس المجمس.
  .ةالمسجم مقر الشركة

 ومسؤولياتومس اإلدارة أدوار مج 4
إف ، حيػػث ، مػػع عػػدـ المسػػاس باختصاصػػات الجمعيػػة العمكميػػةيتػػكلى مجمػػس اإلدارة جميػػع الصػػالحيات الالزمػػة إلدارة الشػػركة

يجػب عمػى ك لجاف أك أطػراؼ أخػرل. إلى  هالمسؤكلية النهائية تقع عمى عاتؽ مجمس اإلدارة حتى لك تـ تفكيض بعض صالحيات
الئحة مسؤكليات مجمس اإلدارة بكضكح في إدراج  ضركرة، إضافة إلى لة عامة أك ككالة غير محددةككاإصدار المجمس تجنب 

 الشركة. 
االنحيػاز لممجمكعػة كعػدـ ، جميػع المسػاهميف، كيتعهػد بالتصػرؼ بمػا يحقػؽ المصػمحة العامػة لمشػركةاإلدارة مجمس  عضكيمثؿ 

مػػف جانػػب أحػػد أعضػػاء عمميػػة ممارسػػة سػػمطة اتخػػاذ القػػرار  ف تخضػػعأ. يجػػب التػػي يمثمهػػا كصػػكتت لصػػالح تعينػػه فػػي المجمػػس
كاف هنالؾ تعارض في المصالح مع أحػد أعضػاء المجمػس، فيجػب  إذاالمصالح. تعارض المهاـ االئتمانية كتجنب إلى المجمس 

عػف دارة اإللمجمػس اإلفصػاح ، كعميػه ذات صمة بلم مسللة يتعمؽ بها هذا التعارضعممية تصكيت أم عميه عدـ المشاركة في 
 هذا التعارض.

قػرار تػـ اعتمػاد  فػي حػاؿ تػـ ذلػؾ مػف خػالؿ إال مػف المسػاهميف، أك التكصيات ك/ يحظر عمى أعضاء المجمس أخذ التعميمات 
طمػب استشػارييف خػارجييف لتقػديـ التكصػيات أف ي ،بناءن عمػى قػرار صػادر ،اإلدارةيمكف لمجمس ك . في اجتماع الجمعية العمكمية

   هذ  التكصيات لجميع أعضاء المجمس.   إتاحةيتـ أف ، عمى مكضكعات معينةة التصكيت عمى فيما يتعمؽ بآلي
 فيما يمي أهـ األدكار كالمسؤكليات المناطة بهـ:ك يتمتع أعضاء مجمس اإلدارة بكامؿ الصالحيات الالزمة إلدارة الشركة. 

  ى تطبيقها، حيث يتضمف ذلؾ:عمشراؼ إلكاهداؼ الرئيسية لمشركة كاألستراتيجية إلاالخطة اعتماد 
   خطط العمؿ الرئيسية، كالسياسات المتعمقة بإدارة المخػاطر، كمراجعػة هػذ  السياسػةك شاممة لمشركة، إستراتيجية كضع 

 .كتحديثها
  ،السنكية.المكازنات كاألهداؼ المالية كاعتماد كاإلستراتيجيات تحديد هيكؿ رأس الماؿ األمثؿ لمشركة 
  الرأسمالية في الشركة كعمميات اقتناء األصكؿ كالتخمص منها. عمى النفقاتاإلشراؼ 
  عمى تنفيذها كاألداء العاـ لمشركة.كاإلشراؼ تحديد أهداؼ األداء المراد تحقيقها 
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 .مراجعة كاعتماد الهيكؿ التنظيمي كالكظيفي بالشركة بشكؿ دكرم 
 

  كقهـ بحيث تتضمف التالي:لحماية حق المصمحة أصحابلتنظيـ العالقة بيف  مكتكبةسياسة إعداد 
 في حاؿ عدـ االلتزاـ بحقكقهـ المنصكص عميها بالقانكف كالعقكد الخاصة بهـ. أصحاب المصمحةتعكيض  اتآلي 
 كالشركة. أصحاب المصمحةالمنازعات التي قد تنشل بيف  كأتسكية الشكاكل  اتآلي 
 الحفاظ عمى سرية معمكماتهـ.مع العمالء كالمكرديف ك  جيدةعالقات  عمى محفاظاآلليات المناسبة ل 
  نظـ تػالتنفيذييف كالمػكظفيف بحيػث تتكافػؽ مػع المعػايير المهنيػة كاألخالقيػة السػميمة، ك لممديريف قكاعد السمكؾ إعداد مدكنة

 .أصحاب المصمحةالعالقات مع 
 .المساهمات االجتماعية لمشركة 
 جراءات لمتلكد مف التزاـ الشركة بالقكانيف كالمػكا ئح، كالتػزاـ الشػركة المتكاصػؿ باإلفصػاح عػف المعمكمػات كضع سياسات كا 

 .أصحاب المصمحةالجكهرية لممساهميف كالدائنيف كغيرهـ مف 
 مكثقة لتنظيـ تضارب المصالح، كمعالجة أم حػاالت محتممػة لتضػارب المصػالح بػيف أعضػاء مجمػس اإلدارة  ةكضع سياس

خداـ أصكؿ الشػركة كمرافقهػا كالتصػرفات التعسػفية الناتجػة عػف المصمحة. يتضمف هذا سكء است كأصحابكاإلدارة التنفيذية 
 .أصحاب المصمحة معالتعامالت 

  جراءات  لعضكية مجمس اإلدارة كتطبيقها بعد اعتمادها مف الجمعية العمكمية. محددةكضع سياسات كمعايير كا 
  مسػتكياتصػادية، كظػركؼ السػكؽ ك كخطة الشركة مع مكارد الشركة، كالمخاطر، كالظركؼ االقتإستراتيجية مالءمة ضماف 

 النمك الحالية.
 .ضماف نزاهة كسالمة اإلجراءات المالية كالمحاسبية، بما في ذلؾ اإلجراءات المتعمقة بإعداد التقارير المالية 
  ضػػماف تنفيػػذ إجػػراءات الرقابػػة المناسػػبة إلدارة المخػػاطر، مػػف خػػالؿ تكقػػع المخػػاطر المحتممػػة التػػي قػػد تتعػػرض لهػػا الشػػركة

 فصاح عنها بشفافية.  كاال
  كاحد في الربع األخير مف كؿ سنة العتماد المكازنة لمعاـ المقبؿاجتماع عقد. 

 .كمكاثيقها مهامهاتشكيؿ لجاف فرعية لممجمس مع تحديد 
  أدائهـ بخصكص تعقيباتالشركة، كتقديـ الإنجازهـ إلستراتيجية تقييـ أداء اإلدارة العميا مف خالؿ. 
  جميػػع المسػػتكيات فػػي ( كتطبيقػػه كتنفيػػذ  عمػػى مػػدعـك مػػف قبػػؿ لجنػػة المراجعػػة) ـ لممراجعػػة الداخميػػةنظػػاـ سػػميكضػػع ضػػماف

 الشركة.
 .جراءات الشركة  ضماف االلتزاـ بدليؿ حككمة الشركات، كسياسات كا 
  ،القكائـ المالية.ك ، كالمكازناتاعتماد تفكيض مصفكفة الصالحيات 
  التفكيضصالحية هذ  ك  إجراء أم التخاذ الالزمة اإلجراءاتك ة التنفيذية سيتـ تفكيضها لإلدار تحديد الصالحيات التي. 
  خالؼ ) كالمكاثيؽكأعضاء لجاف المجمس المراجعة الداخمية إدارة كرئيس اعتماد تعييف الرئيس التنفيذم كالمدير المالي

 ة العمكمية(.مكاثيؽ لجنة المراجعة كلجنة الترشيحات كالمكافآت كالتي يتـ اعتمادها مف قبؿ الجمعي
  ةكؿ التنظيمياالشركة كالهيكمنها بنية ، أك إغالقه في الشركة، باإلضافة الى الهياكؿ المؤسسية انشاؤ اعتماد أم عمؿ يتـ  
 (مف خالؿ لجنة الترشيحات كالمكافآت) مراجعة أداء المجاف 
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  مصفكفة الصالحياتبمراجعة االلتزاـ السنكم 
  مي سنكيان مراجعة فعالية نظاـ الرقابة الداخ 
  السنكية اإلدارة مجمس تقارير في أصحاب المصمحة كمعامالت ،الرئيسية المعامالت /األعماؿ عف اإلفصاح ضماف 

 .لمساهميفا إلى المقدمة
 .القياـ بكاجباتهـ بطريقة مسؤكلة كتحقيقا لممصمحة العامة لمشركة 

 الكقت الالـز كالكافي ألداء كاجباتهـ.تخصيص 
  كمية مرة كاحدة عمى األقؿ في السنة كذلؾ خالؿ األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية لمشركة.دعكة الجمعية العم 
  التعػػديؿ بنػػاء عمػػى المػػكائح المحدثػػة، أك إلػػى كػػاف هنالػػؾ حاجػػة  إذامراجعػػة دليػػؿ حككمػػة الشػػركات بشػػكؿ دكرم، كتقيػػيـ مػػا

عالـالمتبعة،  الشركة، أك أفضؿ الممارساتب الخاصة السيناريكهات اتر يتغي  بها. أميف سر مجمس اإلدارة كا 
 األرباحب االحتفاظ إلى إضافة بما يتكافؽ مع سياسة تكزيع األرباح تقديـ التكصيات لممساهميف بشلف تكزيع األرباح. 
  ،تػـ عػف أسػرار الشػركة التػي ، (لممسػاهميف عمكميػة إال فػي اجتمػاع جمعيػة)عػدـ االفصػاح لممسػاهمينلك ألم طػرؼ ثالػث

 .إدارةمنصبهـ كلعضاء مجمس  بحكـ بها دراية عمى كاأصبح

 سياسة تضارب المصالح في مجمس اإلدارة 1.4
فػػػي جميػػػع  الشػػػركة تجػػػاه مػػػع إدراؾ واجػػػبيـ االئتمػػػاني، بحسػػػف نيػػػةبأعمالػػػو وواجباتػػػو  مجمػػػس اإلدارةيقػػػـو مػػػف المفتػػػرض أف 

عمػػى  االسػػتفادة تحقيػػؽلهػػـ الح وال يجػػوز تضػػارب المصػػ مجمػػس اإلدارةأعضػػاء  جميػػعأف يتجنػػب  ثمػػة ضػػرورة إلػػى. و األوقػػات
 مف قانوف حوكمة الشركات: 11جاء بالمادة ما  بناًء عمىحساب الشركة ومصمحتيا. و 

  ،سػكاء بشػكؿ مباشػر أك غيػر أم مصػمحة لػه  في حاؿ كافال يجكز تجديد عضكية أم عضك في مجمس االدارة سنكيان(
األعمػاؿ التػي يتعػيف كيجب التعامؿ مع مف الجمعية العمكمية.  ةمسبق مصادقةدكف  هامباشر( في أعماؿ الشركة كعقكد

اسػػتثناء إذا مػػا كػػاف أحػػد أعضػػاء المجمػػس هػػك صػػاحب أفضػػؿ عمػػى أنهػػا العامػػة  اتالمناقصػػطػػرح القيػػاـ بهػػا مػػف خػػالؿ 
مجمس عف أم مصمحة شخصية له قد تككف في األعماؿ كالعقػكد التػي يػتـ الإخطار عمى عضك مجمس اإلدارة ك عطاء. 

المعني، اإلدارة ال يحؽ لعضك مجمس ك في محضر اجتماع المجمس. اإلخطار لحساب الشركة. يجب تكثيؽ هذا  مامهاإت
ضػػافة إلػػى  مجمػػس اإلدارة. أـفػػي الجمعيػػة العمكميػػة سػػكاءن فػػي هػػذا الصػػدد سػػيتـ اعتمػػاد  التصػػكيت عمػػى القػػرار الػػذم  كا 

ألحػػد  تػػي يكػػكفاألنشػػطة كالعقػػكد الب، ، عنػػد انعقادهػػايػػةعمػػى رئػػيس مجمػػس اإلدارة إخطػػار الجمعيػػة العمكم ذلػػؾ، يتعػػيف
 مراجػػع حسػػابات الشػػركة أعػػد هػػذا اإلخطػػار تقريػػر خػػاص مػػع  رفػػؽكيجػػب أف يُ مصػػمحة شخصػػية بهػػا أعضػػاء المجمػػس 

 .الخارجي
  فػػػي حػػػاؿ ، ، دكف مصػػػادقة مسػػػبقة مػػػف الجمعيػػػة العامػػػةال يجػػػكز تجديػػػد عضػػػكية أم عضػػػك فػػػي مجمػػػس االدارة سػػػنكيان

 أعماؿ منافسة ألعماؿ الشركة، أك أم نشاط تجارم تقـك به الشركة.أم  في مشاركته
  أك تقديـ ضماف فيما يتعمػؽ بػلم قػرض يبرمػه إدارتها ال يجكز لمشركة منح القركض النقدية مف أم نكع ألعضاء مجمس

 البنكؾ كالشركات االئتمانية األخرل. بما في ذلؾ ثالثة، جهات أحد أعضاء المجمس مع 
عمػى  ،عضاء المجمس اإلفصاح عف أي مف المعمومات السػرية أو الخاصػة بالشػركة. وتشػمؿ ىػذه المعمومػات السػريةال يجوز أل

 سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
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  منصػبه فػي الشػركة،  بحكػـحصػؿ عميهػا عضػك مجمػس اإلدارة يمعمنػة بالشػركة التػي الجميع المعمكمػات الخاصػة كغيػر
يككف اإلفصاح عنها مفيػدان لممنافسػيف كيضػر معمنة معمكمات خاصة غير عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر،  ،كالتي تشمؿ

 بالشركة أك عمالئها، مثؿ:
  المبيعػات  أكالبػرامجتطمعاتهػا،  كأ هػاخطط أك، لمشػركة معمػف عنهػا المتعمقػة بالكضػع المػاليالالمعمكمػات الخاصػة غيػر

عادة شراء األسهـ كتصػفية ك الندماج كاالستحكاذ، ابكبيانات البحث كالتطكير، فضالن عف المعمكمات المتعمقة  كالتسكيؽ ا 
 االستثمارات.   

  معمف عنها المتعمقة بصػفقات محتممػة مػع شػركات أخػرل، أك معمكمػات عػف عمػالء الشػركة، الالمعمكمات الخاصة غير
 أك مكرديها، أك شركاء المشاريع المشتركة التي يتكجب عمى الشركة المحافظة عمى سريتها.

 لمديريف.كا المسؤكليفبيف المكظفيف ك  العمؿ كقراراتمعمف عنها المتعمقة بمناقشات شؤكف الاصة غير المعمكمات الخ 

 مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةوتعويضات مكافآت  5
 األىداؼ العامة لمسياسة 1.5

تشػػجيعيـ عمػػى لعميػػا اإلدارة ال أعضػػاءوألعضػػاء مجمػػس اإلدارة مناسػػبة تعويضػػات تقػػديـ  بهػػدؼىػػذه السياسػػة العامػػة يػػتـ إعػػداد 
 العمؿ بكفاءة؛

في القرارات ذات الصػمة  لمكافآت كما تعمد إلى تقديـ رأي مستقؿوتشرؼ لجنة الترشيحات والمكافآت عمى إجراءات وسياسات ا
ت مجنػػة بعػػيف االعتبػػار المعػػايير الماليػػة وغيػػر الماليػػة والمخػػاطر وتقػػارير االمتثػػاؿ وأي معمومػػات أخػػرى ذاالبالمكافػػآت. وتأخػػذ 

 صمة عند اتخاذ القرارات ذات الصمة بالمكافآت؛
 أعضاء مجمس اإلدارة وتعويضات تآفامك  2.5

مجمػػس اإلدارة، كتقػػدـ تكصػػياتها لممجمػػس فيمػػا التعكيضػػات المقدمػػة ألعضػػاء تقػػـك لجنػػة الترشػػيحات كالمكافػػآت سػػنكيان بمراجعػػة 
لمنظػػػر فػػػي تمػػػؾ  كمكافػػػآت نقديػػػة فػػػي الشػػػركةعاديػػػة أسػػػهـ سػػػكاءن فػػػي شػػػكؿ دفعهػػػا، كآليػػػة تكزيعهػػػا  بالتعكيضػػػات الممكػػػفيتعمػػػؽ 

تكصػيات لجنػة تتماشػى أف . كيقـك المجمػس سػنكيان بعػرض هػذ  التكصػيات عمػى الجمعيػة العمكميػة العتمادهػا. يجػب التكصيات
 الترشيحات كالمكافآت مع القكانيف كاألنظمة القائمة.

ترشػػيحات كالمكافػػآت األخػػذ باالعتبػػار أم أمػػكر يمكػػف أف عمػػى لجنػػة الفػػإف ، أعضػػاء مجمػػس اإلدارةبتعكيضػػات عنػػد التكصػػية ك 
 . عضاء مجمس اإلدارةغير مباشرة ألتعكيضات عمى أنها إليها ينظر 
أعضػاء المجمػس خػالؿ السػنة حصػؿ عميػه بمػا شػامالن  ابياننػتقريػر يتضػمف عمػى مجمػس اإلدارة تزكيػد الجمعيػة العمكميػة بيتعيف 
 ت حضكر اجتماعات، كمصاريؼ كمنافع أخرل.  بدالك ، كحصص أرباحمف ركاتب، المالية 
أك مزايػا عينيػة أك مجمكعػػة  أك نسػبة معينػة مػف األربػاح االجتماعػاتتكػكف هػذ  المكافػآت راتبػان معينػان أك بػدؿ حضػػكر أف يجػكز 

 اتالكاالسػتهك مصػاريؼ اسػتقطاع ال% مػف األربػاح الصػافية بعػد 5ال تتجػاكز هػذ  المكافػآت أ. كمػع ذلػؾ فيجػب مف هذ  المزايا
% مػف رأس مػاؿ 5، كبعػد تكزيػع أربػاح ال تقػؿ عػف الشػركة بمكجب الئحػةكأم احتياطيات محددة مف قبؿ الجمعية العمكمية أك 

  الشركة.
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 اإلدارة العميا وتعويضات مكافآت 3.5
 اة ما يمي:بشأف مكافآت اإلدارة العميا لممجمس، مع مراع ياوترفع توصيات ةً سنويمراجعة تجري لجنة الترشيحات والمكافآت 

 (؛إف كجدت األداء أهداؼقصيرة األجؿ لإلدارة العميا )بما في ذلؾ الطكيمة ك المكافآت ال 
 الخاصة باإلدارة العميا؛ دابيرمخصصات التقاعد والت 
  دارة العميا.بالأي مدفوعات إنياء الخدمة تقدـ ألفراد  

  تعويضاتال 4.5
عند االضطالع بواجباتيـ، بما يتفؽ مع القوانيف والموائح المعموؿ إظيار العناية الواجبة  مجمس اإلدارةأعضاء  مهاـمف 

 .المساىميفبيا والنظاـ الداخمي، والقرارات المتخذة في اجتماع 
 أو المساىميف أو األطراؼ الثالثة عف األضرار التي لحقت بالشركةبالتضامف المسؤولية  مجمس اإلدارةيتحمؿ أعضاء 
 الشركة.أوالئحة أو نتيجة انتياؾ القوانيف المعموؿ بيا شؤوف الشركة اإلدارة السيئة لالتي نجمت عف 

 .اآلراءاُتخذ بإجماع يتحمؿ جميع أعضاء المجمس المسؤولية المشتركة في حاؿ كاف الفعؿ غير المشروع نت  عف قرار 
إذا سجموا مف المسؤولية رات المعارضيف ليذه القرا مجمس اإلدارةيعفى أعضاء فيما يتعمؽ بالقرارات التي تتخذ باألغمبية، 

ال يشكؿ غياب العضك عف االجتماع سببان لإلعفاء مف المسؤكلية إال في محضر االجتماعاعتراضيـ صراحة عمى القرار 
 إذا ثبت أف العضك الغائب لـ يكف عمى عمـ بالقرار أك كاف غير قادر عمى االعتراض عمى ذلؾ

في مقاضاة أعضاء اإلدارة إذا أعفى اجتماع الجمعية العمكمية  ر،، فقط في حاالت الغش كالتزكييسقط حؽ الشركة
مجمس اإلدارة مف مسؤكليته عف تمؾ األعماؿ. كفي جميع األحكاؿ يجب منع هذ  األعماؿ بعد مركر سنة كاحدة  ةالعادي

 .اإلعفاءمف تاريخ 

 أعضاء مجمس اإلدارة  توجيةسياسة  6
 األىداؼ العامة لمسياسة 1.6

المجمػػػس الجػػػدد  ألعضػػػاء تكجيػػػه محكػػػـبرنػػػام  ء المجمػػػس بالتزاماتػػػو، توصػػػي ىػػػذه السياسػػػة بضػػػماف وفػػػاكػػػي يتسػػػنى ل
 لمساعدتيـ في فيـ طبيعة العمميات في الشركة.

 توجيو أعضاء مجمس اإلدارة الجدد 2.6
يتضػمف يمكػف أف يجب أف يشارؾ جميع األعضاء الجدد في برنام  التوجيو الذي تػديره لجنػة الترشػيحات والمكافػآت، و 

األمػور و  إسػتراتيجيةمصممة لتعريػؼ األعضػاء الجػدد عمػى الشػركة ومػا لػدييا مػف خطػط  ةتقديمي اعروضً البرنام   ىذا
دارة ة و يالمحاسػػبو الماليػػة الميمػػة المتعمقػػة بالشػػؤوف  باإلضػػافة إلػػى إدارتيػػا العميػػا  ،األخػػرى الضػػوابطالمخػػاطر وبعػػض ا 

  إجػػراءات المجمػػس وميامػػو والمبػػادئ التوجيييػػة لحوكمػػة الشػػركة . كمػػا يعػػال  البرنػػامالػػداخمييف والمسػػتقميف كالمػػراجعيف
 لجاف المجمس. ومواثيؽ

 :مجمس اإلدارةمسؤولية تقديـ الوثائؽ التالية إلى األعضاء الجدد في  مجمس اإلدارةويتحمؿ أميف سر 
 نبذة مختصرة عف تاريخ الشركة؛ 
 الييكؿ التنظيمي؛ 
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 دليؿ حوكمة الشركة؛ 
 خطط العمؿ الحالية؛ 
 لتقرير السنوي؛ا 
 ؛تفكيض الصالحيات 
 محاضر االجتماعات السابقة لمجمس االدارة كلجانه. 

 التابعة تقييـ أداء المجمس والمجاف 7
بغػػرض زيػػادة فاعميػػة  لجػػافألداء المجمػػس ومػػا ينبثػػؽ عنػػو مػػف  تقيػػيـ سػػنويإلػػى إجػػراء  الترشػػيحات والمكافػػآت لجنػػةتعمػػد  

 المجمس كلجانه. 
  المحددة في بداية  الرئيسية المالي وغير المالي األداءعمى مؤشرات  مف صالحيات كبناءن  ـيناط به ضوء ما عمىالمجمس ولجانو أداء يجري تقييـ       
ويتـ ، إنجازىا المجمس باألىداؼ التي يتعيف عمىوفقًا ألداء المجمس وأداء ما ينبثؽ عنو مف لجاف -العاـ. وتوصي لجنة الترشيحات والمكافآت       

بالغ المجاف بيا. اعتماد ىذه األىداؼ بعد مراجعتيا ثـ    وا                                                      

 الرئيسية: األداءبمؤشرات إرشادية قائمة وفيما يمي            
 

 الرئيسية ماليالمؤشرات األداء غير  الرئيسية المالي مؤشرات األداء
 .دد اجتماعات المجمس/ المجاف التي حضرها العضكع معدؿ نمك األعماؿ المحقؽ
 في المجاف مشارؾ عضك–لمجاف اتقييـ أداء  إجمالي المبيعات المحققة
العمػػػػػػؿ كالمػػػػػػؤهالت المهنيػػػػػػة كسػػػػػػاعات التعمػػػػػػيـ ككرش التػػػػػػدريبات  صافي األرباح المحققة

 المستمر المحققة مف كؿ عضك
 ها أعضاء المجمسالشهادات المهنية التي حصؿ عمي المكازنة تحقيؽ

 إجمالي مشاركة األعضاء في المجمس/ المجاف المعدؿ الداخمي لمعكائد المحققة
 تنفيذها بنجاحكتـ المجمس/ المجاف تبناها عدد المبادرات التي  ةالنقدي اتالتدفق

 التلخيرات في اتخاذ القرارات كتنفيذها أداء سعر السهـ

 لجاف مجمس اإلدارة 8
 مبادئ عامة 1.8

إنشػاء لجػاف المجمػس تػـ فقػد  وكي يتسنى تحقيؽ مستويات كفػاءة أعمػى،مجمس مسؤولية إدارة شؤوف الشركة، ال يتحمؿ
لكنيػا ال  إلػى المجمػس، تقاريرهػالجػاف مجمػس اإلدارة بصػفة منتظمػة  ترفػعكمهػاـ مفكضػة رسػميان. بأىداؼ وصػالحيات 

 تكوف بدياًل عف المجمس وال تتحمؿ ميامو.
يتـ اإلفصػاح عػف عضػكية المجػاف كممخػص المهػاـ كالكاجبػات فػي ك لتعييف لجاف المجمس.  هناؾ عممية رسمية كشفافة

 .التقرير السنكم لمشركة
عمػػػى كاإلشػػػراؼ إلدارة الفعالػػػة تحقيػػػؽ اليحػػػؽ لمجمػػػس اإلدارة تشػػػكيؿ أم عػػػدد كػػػاف مػػػف المجػػػاف التػػػي يراهػػػا ضػػػركرية 

 عمميات الشركة. 
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 صالحيات المجاف 1.1.8
بشكؿ  عمى هذ  المجاف َأف يككف لديها صالحية التكاصؿ تحتـيفإنه ، كترفع تقاريرها إليه جمسلمم تابعةالمجاف  لككفنظرنا 
 .كغير ذلؾ مع كافة المكظفيف كالمجاف كالكصكؿ لمسجالت كاألنظمة المستخدمة كالمستشاريف القانكنيف كامؿ

 العالقة مع المجاف األخرل كمجمس اإلدارة 2.1.8
، ومػع ذلػؾ، ينبغػػي رفػع ىػذه المسػائؿ لممجمػػس معينػة مسػػائؿ بخصػوصالمجػاف األخػرى  يجػوز لمجػاف التشػاور مػع أي مػػف

إلػػى المجمػػس، لكنيػػا ال تكػػوف بػػدياًل عػػف المجمػػس وال  ىػػابصػػفة منتظمػػة تقارير  مجمػػس اإلدارةلجػػاف  ترفػػعواإلبػػالغ عنيػػا. 
 تتحمؿ ميامو.

 لجنة المراجعة 2.8

 تشكيؿ المجنة 1.2.8
بػػاألمكر  متخصػصبيػػنهـ ( أعضػاء 5كال يتجػػاكز خمسػة )  عمػى األقػػؿ أعضػػاء( 3ثالثػة )تتشػكؿ لجنػة المراجعػػة مػف 

. ال يحػػؽ لضعضػػاء التنفيػػذييف فػػي المجمػػس تػػكلي منصػػب فػػي ، يػػتـ تعيػػنهـ مػػف قبػػؿ الجمعيػػة العامػػةالماليػػة كالمحاسػػبية
ضافة إلى ذلؾ، يجب أف يككف أحد لجنة المراجعة.  .مجمس إدارة مستقؿ هـ عضككا 

 الصالحيات 2.2.8
 1 في ميثاؽ المجنة المرفؽ في الممحؽ كاردةؿ مهاـ كصالحيات المجنة تفاصي . 

 دكرية عقد االجتماعات  3.2.8
 تجتمع لجنة المراجعة مرة كؿ ربع سنة كحسب الحاجة.

 لجنة الترشيحات والمكافآت 3.8

 تشكيؿ المجنة 1.3.8
   ستقؿ.عضك مجمس إدارة م أحدهـعمى األقؿ ( أعضاء 3ثالثة )تتشكؿ لجنة الترشيحات كالمكافآت مف 

 الصالحيات 2.3.8
 .    2 في ميثاؽ المجنة المرفؽ في الممحؽكاردة تفاصيؿ مهاـ كصالحيات المجنة 

 االجتماعات عقددكرية  3.3.8
 كؿ سنة كحسب الحاجة.عمى األقؿ  تيفمر اجتماعاتها  تعقد جمسات لجنة الترشيحات كالمكافآت
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 المجافاجتماعات عقد إجراءات الدعوة ل 4.8
 العادياالجتماع 
المجنػة، مسػؤولية توزيػع جػدوؿ أعمػاؿ االجتمػاع مػع الوثػائؽ ذات الصػمة  رئػيسأميف السر، بنػاء عمػى استشػارة يتحمؿ 

 أياـ. 7إلى أعضاء المجنة قبؿ انعقاد اجتماع المجنة بما ال يقؿ عف 
 الخاصاالجتماع 
ي معالجتيػػا ومناقشػػتيا. اسػػتثنائية إذا كػػاف ثمػػة ظػػروؼ غيػػر عاديػػة ينبغػػ اجتماعػػات لعقػػد الػػدعوة رئيس المجنػػةيتسػػنى لػػ

 ويوجو رئيس المجنة أميف السر إلخطار كافة األعضاء بتاريخ عقد الجمسة وتوزيع جدوؿ أعماؿ الجمسة الخاصة.

 مياـ ومسؤوليات رئيس المجنة: 5.8
 ما يمي:فيتتمثؿ مسؤكليات رئيس كؿ لجنة 

 ؛ بشكؿ سمس أنشطة المجنة إدارة 
 جنة بعد التشاكر مع مجمس اإلدارة؛اقتراح جدكؿ األعماؿ الخاص بكؿ اجتماع لم 
 كمطػػػالبتهـ العالقػػػة  مالمػػػكظفيف، كاألطػػػراؼ األخػػػرل ذك ك اإلدارة العميػػػا، ك أعضػػػاء مجمػػػس اإلدارة اآلخػػػريف،  تخكيػػػؿ

 في اجتماعات المجنة متى دعت الحاجة لذلؾ لتنفيذ أعماؿ المجنة؛بالمشاركة 
  عمى التقييـ السنكم لفعالية المجنة؛كاإلشراؼ التنظيـ 
 عداد ك تقارير دكرية عف أنشطة المجنة بناء عمى طمب مجمس اإلدارة، عداد إ العتمادهػا مػف قبػؿ )التقػارير السػنكية ا 

 مجمس اإلدارة كالمساهميف.  المجاف( لمجاف المقدمة إلى 

 :أمناء سر المجافمياـ ومسؤوليات  6.8
 يمي:فيما ه أميف سر لكؿ لجنة، حيث تتمثؿ مسؤكليات يقـك أميف سر مجمس اإلدارة بدكر 

    حفظ محاضر اجتماعات المجمس كلجانه كالمحافظة عمى سالمتها. 
 خطػػارات  الزمنيػػة جػػداوؿالبالمجنػػة أعضػػاء  عػػالـإ وجػػدوؿ أعمػػاؿ تمػػؾ االجتماعػػات، وضػػماف معرفػػة  اتاالجتماعػػوا 

 عمييػا تيـفقاألعضاء بالمعمومات الدقيقة التي سوؼ تمكنيـ مف التوصؿ إلػى قػرارات فػي المسػائؿ التػي تتطمػب مػوا
 .عمى النحو الذي يتوافؽ مع الئحة الشركة

  خطار المجنة إعداد تقرير الحالة عف قرارات  بمستجدات األمور. المجنة وبياف تنفيذىا وا 
    إال في حالة وجود مبرر لعدـ الحضور.اجتماعات المجنةحضور كافة ، 
  لوائحيا كما ينبغيو  اوقواعدىالمجنة كافة إجراءات  مجمس اإلدارةضماف اتباع أعضاء. 

 محاضر االجتماعات: 7.8
المجمس، بما فػي ذلػؾ تسػجيؿ أسػماء الحاضػريف مػف أعضػاء اجتماعات لجاف يسجؿ أميف السر كافة اإلجراءات في جميع 

 والغائبيف منيـ. مجمس اإلدارة
مػف أمػيف السػػر وقػع محضػر الجمسػة ينبغػي أف يُ ك، المجػافعمػى الفػور عمػى كافػة أعضػاء  اجتماعػات المجػافتػوزع محاضػر 

 .المجنةبما في ذلؾ رئيس  ،المجنةومف كافة أعضاء المعني 
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 مجمس اإلدارة والمساىميفإلى رفع التقارير  8.8
يمكػف تكقيػع المحضػر ك  يككف أميف سر المجاف مسؤكالن عف تقديـ محاضر االجتماعات المعتمدة لمجمػس إدارة الشػركة.

 مجنة.المجمس اإلدارة/ أعضاء مف قبؿ في نسخ طبؽ األصؿ 
مراجعػػة سػػنكية لتقػػارير المجػػاف كتكصػػياتها، كيػػتـ متابعػػة القضػػايا إجػػراء يقػػـك المجمػػس بالرقابػػة عمػػى المجػػاف مػػف خػػالؿ 

 ذلؾ.إلى مف خالؿ رئيس مجمس اإلدارة، متى دعت الحاجة المهمة 

 والتقييـ المراقبة  9
 الضوابط الداخمية 1.9

 .يفكخارجي فييداخم يفمرة كؿ سنة مف قبؿ مراجعنظمة الرقابة الداخمية لمشركة عمى األقؿ أتـ مراجعة ت

 ويقػػػػدـ المجمػػػػس بيانػػػػًا فػػػػي كػػػػؿ تقريػػػػر سػػػػنوي عػػػػف مػػػػدى كفايػػػػة وكفػػػػاءة الضػػػػوابط الداخميػػػػة عمػػػػى تقاريرىػػػػا الماليػػػػػة. 
 ويتضمف ىذا البياف ما يمي: 
  والمحافظة عميوعمى التقارير المالية بالشركة مالئـ إلنشاء إطار رقابة داخمية العميا بياف مسؤولية اإلدارة. 
  ًيحدد اإلطار المستخدـ مف قبؿ اإلدارة التنفيذية لتقييـ مدى فعالية الرقابة الداخمية ابيان. 
  الرقابة الداخمية اعتبارًا مف تاريخ البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي لفاعميةتقييـ اإلدارة التنفيذية. 
 ط الداخمية )الضعؼ الجوىري ىػو قصػور كبيػر أو مجموعػة مػف في الضواب اإلفصاح عف أوجو الضعؼ الجوىرية

 (.أو عدـ إمكانية الكشؼ عنوجسيـ أوجو القصور الميمة التي تسفر عف عدـ إمكانية تفادي وقوع خطأ 
  ًالضوابط الداخمية.لفاعمية عف تقييـ اإلدارة التنفيذية  تصديؽ بالشركة لتقرير المراجع الخارجيإصدار بيفيد  ابيان 

فػي سػرية  التي يمكف لمموظفيف مػف خالليػا اإلفصػاح عػف التخوفػات بشػأف المخالفػات المحتممػةالتدابير الشركة  أعدت
اإلشراؼ عمػى ىػذه المراجعة ، والتي تسمح بالتحقيؽ في مثؿ ىذه المخاوؼ ومتابعتيا بشكؿ مستقؿ. وتتولى لجنة تامة

 ومتابعتيا.التدابير 

 المراجعة الداخمية 2.9
بالشػركة عمػى نحػو كػاؼ وكػذلؾ تػدريب العػامميف بيػا وتحديػد أجػورىـ، فضػال عػف  المراجعػة الداخميػةينبغي دعػـ إدارة 

تيسػػػػير الوصػػػػػوؿ الكامػػػػػؿ إلػػػػى سػػػػػجالت الشػػػػػركة واألفػػػػػراد العػػػػامميف بيػػػػػا، باإلضػػػػػافة إلػػػػى تفػػػػػويض بعػػػػػض السػػػػػمطات 
كصػالحياتها  جعػة الداخميػةالمراوالصالحيات داخؿ الشركة مما يساعدىا عمى تولي مياميا بدقة. ويجرى توثيػؽ ميػاـ 

 .ونشره داخؿ الشركة مجمس اإلدارةالذي يتـ التصديؽ عميو مف  المراجعة الداخميةضمف ميثاؽ  كمسؤكلياتها
 .تقاريرىا بشكؿ أساسي لمجنة المراجعة المراجعة الداخميةترفع إدارة 

أي مػػػف الميػػػاـ التشػػػغيمية. وتتحمػػػؿ إدارة ، ال يتحمػػػؿ العػػػامميف بيػػػا المراجعػػػة الداخميػػػةلتعزيػػػز اسػػػتقاللية العػػػامميف فػػػي 
عػػػف أي لجنػػػة المراجعػػػة إبػػػالغ يتعػػػيف مسػػػؤولية اقتػػػراح ىيكػػػؿ ونطػػػاؽ الجػػػدوؿ الزمنػػػي لممراجعػػػة، و المراجعػػػة الداخميػػػة 

 .تضارب محتمؿ في المصالح
ويسػػمح إلدارة  مػػع اإلدارات والوحػػدات التنفيذيػػة التػػي يجػػري استعراضػػيا،المراجعػػة الداخميػػة يمكػػف مناقشػػة تقػػارير إدارة 
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 .إعداد وتقديـ كامؿ التقارير دوف أي تأثير أو تدخؿ خارجيالمراجعة الداخمية 
 المبنيػػة عمػػى المخػػاطر المحتممػػة، تتمثػػؿ عمػػى األقػػؿ فػػي تنفيػػذ المراجعػػة ،المراجعػػة الداخميػػةالمسػػؤولية الرئيسػػية إلدارة 

 ما يمي:مراجعة 
 كمقدمػة كاردة بالتقارير المالية كاإلدارية كالتشغيمية دقيقة كمكثكقػة المعمكمات ال التقارير المالية لمشركة )ضماف أف

 ؛في الكقت المناسب(
  واإلجراءات والقوانيف والموائح السارية؛الدولية االلتزاـ بالسياسات الداخمية والمعايير 

 التواصؿ مع المراجع الداخمي 3.9
المحتػػكل العػػاـ المتكقػػع و، ه، كتكقيػػت القيػػاـ بػػهالمخطػػط لعممػػوالنطػػاؽ  المراجػػع الػػداخميإف التوصػػيؼ الواضػػح لميػػاـ 

 .ثنائي االتجا الالفعاؿ تساعد عمى إنشاء أساس لعممية التواصؿ  جميعها عكامؿ لتبادؿ المعمكمات،
، بمػا فػي ذلػؾ كاالحتياجػات مػف المػكارد الداخميػة إرسػاؿ خطػط أنشػطة المراجعػة إدارة المراجعػة الداخميػةئػيس ينبغي لر

يقػػػـك  بغػػػرض مراجعتيػػػا والموافقػػػة عمييػػػا. كمػػػا ثػػػـ إلػػػى لجنػػػة المراجعػػػةاإلدارة العميػػػا  ، إلػػػىالميمػػػة التغيػػػرات المؤقتػػػة
 المترتبة عمى قمة الموارد. بإخطارهـ باآلثار

بشكؿ سنكم برفع ممخص بنشػاط المراجعػة الداخميػة كالجػدكؿ الزمنػي لمعمػؿ كخطػة  إدارة المراجعة الداخميةرئيس يقـو 
ػػػا َأف يرسػػػؿ التغييػػػرات المرحميػػػة  تقديريػػػةالتكظيػػػؼ كالتكػػػاليؼ ال إلػػػى لجنػػػة المراجعػػػة العتمػػػاد ، كمػػػا يجػػػب عميػػػه أيضن

ضػػافة إلػػى ذلػؾ، فػػإف جػػداكؿ  طػػالع المجنػػة عميهػا. كا  لعمػؿ كخطػػط التكظيػػؼ كالتقػديرات الماليػػة ال بػػد أف االعتمادهػا كا 
 خمية كأم قيكد في ذلؾ النطاؽ.تقدـ إشارة لإلدارة العميا كلجنة المراجعة بخصكص نطاؽ عمؿ المراجعة الدا

 جميػػػع التغيػػػرات المرحميػػػةلعمػػػؿ المعتمػػػد كخطػػػة التكظيػػػؼ كالتكػػػاليؼ التقديريػػػة إضػػػافة إلػػػى ايجػػػب أف يتضػػػمف جػػػدكؿ 
التحقػؽ مػف مػدل دعػـ أنشػطة عمميػات التػدقيؽ الػداخمي كأهػدافها كخططهػا  لجنػة المراجعػة فػيمعمكمات كافية تسػاعد 
 . لمشركة كمجمس اإلدارة

قالتو ةالداخمي ةالمراجعإدارة رئيس تعييف  4.9  وا 
داخمي، وأحكاـ وشروط  مراجع، والتوصية لممجمس لتعييف المراجعة الداخمية المراجعة مسؤكلية تنظيـ إدارةتتولى لجنة 

 والعزؿ.التعييف 

 مجنة المراجعة ل المباشرةة الداخمي ةالمراجعإدارة رئيس تبعية  5.9
 التقارير إلى رئيس لجنة المراجعة، حيث ينبغي عمى المجنة تنفيذ ما يمي: يجب عمى إدارة المراجعة الداخمية رفع

 الميثاؽ العاـ إلدارة المراجعة الداخمية؛ اعتماد 
 تقييـ مخاطر المراجعة الداخمية كخطة المراجعة؛ اعتماد 
  يائؿ األخرل التػسنتائج أنشطة المراجعة الداخمية أك الم بخصكص ةالداخمي ةالمراجعإدارة تمقي التقارير مف رئيس 

 ضركرية، بما في ذلؾ االجتماعات الخاصة معه دكف حضكر اإلدارة؛ كمسائؿ اصنفهي
  ؛ةالداخمي ةالمراجعإدارة المكافقة عمى جميع القرارات المتعمقة بتعييف أك عزؿ رئيس 
  ؛ةالداخمي ةالمراجعإدارة رئيس راتب المكافقة عمى المكافآت السنكية كتعديؿ 
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 ؛عمى األقؿ مرة واحدة خالؿ العاـ ةالداخمي ةالمراجعإدارة  يسرئأداء  مراجعة  
  ؛ىذهتعزيز االستقاللية وطبيعة عالقة اإلبالغ  بهدؼ، دوف اإلدارة، لجنة المراجعة أك مف يمثمهااالجتماع سًرا مع 
 ثمػػة  تمػػا إذا كانػػتحديػػد  ةالداخميػػ ةالمراجعػػإدارة كيتعػػيف عمػػى رئػػيس  المتعمقػػة بػػاإلدارةاالستفسػػارات المناسػػبة  طػػرح

 ؛عمى القياـ بميامياالمراجعة الداخمية قيود عمى النطاؽ أو الموازنة مف شأنيا أف تعوؽ قدرة إدارة 

 المراجعة الخارجية 6.9
ذا لػـ يعػد ىػذا األمػر ممكنػا عمميػا، فػإف المراجعػةتتطمب الشركة إجػراء تنػاوب منػتظـ لممراجػع الخػارجي بػيف شػركات  ، وا 

 المراجع الخارجي.المنتظـ لمشريؾ الرئيسي المسؤوؿ عف  التناكب إحداث- بحد أدنى-تتطمب الشركة 
بمجنػػة  الخػػارجييف المػػراجعيفيجتمػػع ، وال بػػد أف لمجنػػة المراجعػػة كالجمعيػػة العمكميػػة المراجػػع الخػػارجيتقػػارير يػػتـ تقػػديـ 
 ، دوف حضور اإلدارة التنفيذية، عمى األقؿ مرة واحدة في السنة.المراجعة

 ع الخارجي تعييف المراج 9.6.1
باالشػتراؾ مػع اإلدارة العميػا ومػف ثػـ ترفػع توصػية رسػمية لممجمػس مسػتقؿ خارجي  مراجعفي تعييف  لجنة المراجعةتنظر 

  .بعد التحقؽ مف االستقاللية والجمعية العمومية
 الخصائص والمميزات التالية:بالخارجي المراجع  أف يتمتع ينبغي

  مػف  اميػارات الالزمػة لفيػـ نشػاط العمميػات والمعػامالت بوصػؼ ذلػؾ جػزءً ما يكفػي مػف الوقػت والمػوارد والتخصيص
 .اإلجراءات الجارية لمراجعة البيانات المالية

  وتسػػػميط الضػػػوء عمػػػى الميمػػػةعػػػف السياسػػػات والممارسػػػات المحاسػػػبية المراجعػػػة لمجنػػػة  المناسػػػبةتػػػوفير المعمومػػػات ،
 المشاكؿ المحتممة التي تتطمب اإلفصاح عنيا.

 لعموميةالجمعية ا 11
فيما كجهات نظرهـ تستخدـ الشركة جمعيتها العمكمية باعتبارها فرصة لمتكاصؿ مع مساهميها، كتسعى لمحصكؿ عمى 

قدرة مساهميها في المشاركة في إدارة عمميات الجمعية العمكمية إلى تحسيف تسعى الشركة ، كما يتعمؽ بإدارة الشركة
 :ما يمي مف خالؿ

  كاإلدارة العميػا، كالمراجػع الخػارجي خػالؿ اجتمػاع أعضػاء المجمػستكاصػؿ مػع كػؿ مػف الفرصة لممسػاهميف لمإتاحة ،
 الجمعية العمكمية.

  لممساهميف الحاضػريف الجتمػاع الجمعيػة العمكميػة لطػرح األسػئمة فيمػا يتعمػؽ باألعمػاؿ بمػا فػي معقكلة فرصة إتاحة
عداد ذلؾ سؤاؿ المراجع الخارجي عف إجراءات المراجعة   محتكا .التقرير ك كا 

  االجتماع. انعقاد قبؿبإرساؿ أسئمتهـ مسبقنا االجتماع  الذيف ال يتسنى لهـ حضكرفرصة لممساهميف إتاحة 
 

أف ُيعقد االجتماع خالؿ السنة عمى عمى األقؿ الجمعية العمكمية مرة كاحدة  اتعمى مجمس اإلدارة الدعكة النعقاد اجتماع
مالية لمشركة. كما يجب عمى المجمس الدعكة لعقد االجتماع إذا طمب ذلؾ أشهر التالية لنهاية السنة ال ةخالؿ الست
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ضافة إلى ذلؾ، فإنه يتحتـ % مف رأس ماؿ الشركة. 5 يستحكذكف عمىأك عدد مف المساهميف  المراجع الخارجي تحديد كا 
 االجتماع. دانعقا مف تاريخعمى األقؿ  ايكمن  25عنها قبؿ كاإلعالف  هكجدكؿ أعماله كمكاناالجتماع  تاريخ

يجب ، ك عمى األقؿ مف تاريخ انعقاد الجمعية العمكمية ايقـك مجمس اإلدارة بتقديـ القكائـ المالية لممساهميف قبؿ ستيف يكمن 
 يتـ اعتماد كتكقيع القكائـ المالية مف قبؿ رئيس مجمس إدارة الشركة.أف 

إضافة بند أك أكثر عمى جدكؿ أعماؿ االجتماع  % مف رأس ماؿ الشركة5يحؽ لممساهميف الذيف يمتمككف ما ال يقؿ عف 
 .إعداد خالؿ فترة 

في الشركة لحضكر الجمعية  ان في مجمس اإلدارة أك مكظف ان يحؽ لممساهـ تعييف أم مساهـ آخر كالذم قد ال يككف عضك 
 .ةن العمكمية نيابة عنه عمى أف يتـ تكثيؽ ذلؾ كتاب

كالتصكيت في الجمعية العمكمية، حيث يجب اطالعهـ عمى القكانيف مية اعتاح لممساهميف الفرصة لممشاركة بفيُ أف يجب 
جراءات التصكيت،  اتاالجتماع  التي تحكـ هذ عمؿ الترتيبات الالزمة لتسهيؿ مشاركة أكبر عدد مف كما يتعيف كا 

 .    مكرفضالن عف غيرها مف األ الكقت كالمكاف المناسبيفتحديد المساهميف في الجمعية العمكمية، بما في ذلؾ 

يحؽ لممساهميف مناقشة المسائؿ المدرجة في جدكؿ أعماؿ الجمعية العمكمية كطرح األسئمة ذات العالقة عمى أعضاء 
اإلدارة كالمراجعيف الخارجييف باإلجابة عمى أسئمة المساهميف بطريقة مجمس المجمس كالمراجعيف الخارجييف. يقـك أعضاء 

 .الشركة كلكائحلقرارات في الجمعية العمكمية كفقان لمقكانيف السارية ال تضر بمصمحة الشركة. يتـ اتخاذ ا

 يتـ دعـ المسائؿ المعركضة في الجمعية العمكمية بالمعمكمات الكافية لتمكيف المساهميف مف اتخاذ القرارات المناسبة.

أسئمة ك ذلؾ نتائج التصكيت، تقرير كقائع الجمعية العمكمية، بما في ك محضر االجتماع، ك كؿ مف المالحظات، يتـ إعداد 
جابات اإلدارة التنفيذية،  تاحتهاالمساهميف كا   الجمعية العمكمية.انتهاء انعقاد بعد لممساهميف  كا 

 االجتماع، فيانعقاد أياـ مف تاريخ  10خالؿ إلى هيئة سكؽ الماؿ محاضر اجتماعات الجمعية العمكمية تقديـ يجب 
 نتائج الجمعية العمكمية.بعمى الفكر  سكؽ الماؿإعالـ حيف يجب 
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 سياسة األرباح  11

 األىداؼ العامة لمسياسة 1.11
ا لضػماف كضػكح كشػفافية كنزاهػة عمميػة تحديػد األربػاح كاإلعػالف عنهػا كتكزيعهػا هذ  السياسة خصيصن  أعدت
 .عمى أفضؿ نحك كالمساهميفلمشركة  تحقيؽ االستفادة، باإلضافة إلى الشركةفي 

 األرباح توزيع 2.11
والنقصػاف زيػادة لمالخاصػة بالسػنة، والتػي سػوؼ تخضػع  عمميػة تكزيػع األربػاح-في كػؿ سػنة -س يتولى المجم

تغير ظروؼ السوؽ والقيود المفروضة بحكػـ  ومنيافي نياية العاـ بناء عمى قوانيف الشركة وبعض الظروؼ، 
 .)إف وجدت( القوانيف ذات العالقة في المممكة

لجمعية العمومية بتوزيع األربػاح كنسػبة مئويػة السنة المالية، ا عمى أساس سنوي، وفي نياية ،يوصي المجمس
العامػة عمػػى الشػػركة عمػى تكزيػع صػػافي األربػاح السػػنكية بعػد خصػـ المصػػاريؼ تػػنص لػكائح . مػف رأس المػاؿ
 :النحك التالي

  التخصػػيص إيقػػاؼ هػػذا كيجػػكز % مػػف صػػافي األربػػاح السػػنكية لتكػػكيف احتيػػاطي نظػػامي. 10تخصػػيص
 % مف رأس ماؿ الشركة.50، إذا تجاكز رصيد االحتياطي ةاع الجمعية العمكمية العاديمف خالؿ اجتم

 تخصػيص ، كبناء عمى تكصية أعضاء مجمس اإلدارة، ةيمكف مف خالؿ اجتماع الجمعية العمكمية العادي
 نسبة مف األرباح السنكية لالحتياطيات األخرل.

 كذلػػؾ المحتجػػزةح، أك يػػتـ تحكيمػػة الػػى األربػػاح يػػكزع المتبقػػي عمػػى المسػػاهميف كجػػزء إضػػافي مػػف األربػػا ،
كبنػػاء عمػػى تكصػػية أعضػػاء مجمػػس  ةحسػػب مػػا يػػتـ االتفػػاؽ عميػػه فػػي اجتمػػاع الجمعيػػة العمكميػػة العاديػػ

 .اإلدارة
كتاريخ التكزيػع. يجػب اإلفصػاح عػف سياسػة تكزيعػات  المكافقة عمى تكزيعات األرباحعمى الجمعية العمكمية 

 نكم لمشركة.في التقرير الساألرباح 
لممساهميف المسجميف في السجالت  ،، سكاء كانت عمى شكؿ أسهـ أك نقداألرباح يجب أف يتـ دفع تكزيعات

فػي نهايػة جمسػة التػداكؿ فػي اليػـك الػذم عقػدت كفقنا لما يظهر  ةاألكراؽ المالي المحتفظ بها لدل مركز إيداع
 فيه الجمعية العمكمية.
مػف المكزعػة  عمػى النسػبةالجمعيػة العمكميػة مكافقػة ترة محددة مػف تػاريخ خالؿ فأرباحهـ يستحؽ المساهميف 

ػػػا دقيقنػػػا تكزيعػػػاتالعمػػػى مجمػػػس اإلدارة التلكػػػد مػػػف االلتػػػزاـ بالجػػػدكؿ الزمنػػػي لػػػدفع ، ك رأس المػػػاؿ  مػػػع، التزامن
 اإلعالف مقدمان عف التاريخ المحدد لمتكزيع.

 التواصؿ مع المساىميف 12
 ةوصوؿ عادلبإمكانية إلى تزويد المساىميف وييدؼ لتواصؿ الفعاؿ مع مساىمي الشركة الشركة أىمية ايدرؾ مجمس إدارة 

والمشػػاركة بفاعميػػة فػػي فعالػػة مسػػتنيرة و تمكػػيف المسػػاىميف مػػف ممارسػػة حقػػوقيـ بطريقػػة  بهػػدؼمعمومػػات الشػػركة ل ةناسػػبمو 
ىميف وذلػؾ مػف خػالؿ تػوفير قنػوات تعزيػز التواصػؿ الفعػاؿ مػع المسػافػي الغرض مف ىذه السياسػة يتمثؿ الشركة. و أنشطة 
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 مختمفة لممساىميف لموصوؿ إلى المعمومات الخاصة بالشركة.

 استفسارات المساىميف 1.12
ينبغػػي ألم مػػف المسػػػاهميف الػػراغبيف فػػػي االستفسػػار عػػػف أم شػػيء يتعمػػػؽ بمسػػاهمتهـ االتصػػػاؿ بػػلميف سػػػر 

 .إدارة الشركة مجمس

 مع الشركةالمراسالت   2.12
الشركة إلى أم كثيقػة صػدرت أك تصػدر مػف الشػركة بخصػكص المعمكمػات أك مع المراسالت يشير مصطمح 

، بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، تقرير خاصة بالشركة ماليةأم أكراؽ اإلجراءات الخاصة بحامؿ 
المرحمػػػي أعضػػػاء مجمػػػس اإلدارة كالحسػػػابات السػػػنكية مشػػػفكعا بنسػػػخة مػػػف تقريػػػر المراجػػػع المسػػػتقؿ كالتقريػػػر 

 فإنها: ،الشركةبمراسالت االجتماع كالنشرات كنمكذج التككيؿ. كفيما يتعمؽ  خطاركا  
 تكزع عمى المساهميف بالمغتيف، العربية كاإلنجميزية بهدؼ تسهيؿ عممية الفهـ؛ 
 ؛عمى أميف تسجيؿ األسهـ الخاص بالشركة ترسؿ إلى المساهميف 

 الموقع اإللكتروني لمشركة 3.12
لشػركة فػور صػدورىا عمػى الموقػع اإللكترونػي الخػاص بيػا. وتشػمؿ ىػذه ينبغي رفػع المعمومػات الصػادرة مػف ا

عالنػات النتػائ  والنشػرات  محددة المعمومات بيانات مالية خطػارات وا  االجتماعػات العامػة والوثػائؽ التفسػيرية وا 
 المرتبطة إلخ.

 ينبغي تحديث المعمومات الواردة عمى الموقع اإللكتروني لمشركة بصفة منتظمة.

 ت العامةاالجتماعا 4.12
أك تعيػػػيف ككػػػػالء لمحضػػػػكر نيابػػػػة عػػػػنهـ العمكميػػػػة جمعيػػػػة اجتمػػػػاع الحػػػث المسػػػػاهمكف عمػػػػى المشػػػػاركة فػػػي يُ 

 حضكر االجتماعات. تعذر عميهـاالجتماعات إذا هذ  كالتصكيت في 
 بهدؼ تشجيع المساهميف عمى المشاركة.العمكمية جمعية اجتماع الينبغي عمؿ كافة الترتيبات المناسبة لعقد 

ذا رل مراقبة كاستعراض أعماؿ الجمعية العمكمية بصفة منتظمة، تج تغييػرات لضػماف يتـ إجػراء لـز األمر، كا 
 احتياجات المساهميف بلفضؿ ما يمكف. تمبية

يحضػػػػر أعضػػػػاء المجمػػػػس، كعمػػػػى كجػػػػه الخصػػػػكص، إمػػػػا رؤسػػػػاء لجػػػػاف المجمػػػػس أك منػػػػدكبيهـ كالمسػػػػؤكلكف 
 ماع الجمعية العمكمية بهدؼ اإلجابة عمى أسئمة المساهميف.الخارجي اجت المراجعك المعنيكف التنفيذيكف 

 خصوصية المساىميف 5.12
دوف مػوافقتيـ، مػا لػـ يكػف  يـتدرؾ الشركة أىمية الخصوصػية بالنسػبة لممسػاىميف وعػدـ الكشػؼ عػف معمومػات

 ا بحكـ القانوف.ىذا األمر مطموبً 
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 اإلفصاح 13
البيانػات الماليػة ىػذا التقريػر يتضػمف ينبغػي أف ، و وواضحةيضمف المجمس أف يتضمف التقرير السنوي معمومات دقيقة 

يسػمط التقريػر السػنوي الضػوء عمػى إضافة إلى ذلػؾ، السنوية واستعراض األداء المالي والتشغيمي لمشركة خالؿ السنة. 
عضػاء المجمػس بيئة الرقابة الداخمية واإلجراءات المعموؿ بيا في الشركة، فضاًل عف المبادرات التي اتخػذتيا اإلدارة وأ

 .وتطبيقيا السياسةفاعمية ضماف ل
 الصػمةالميمة والمخاطر الرئيسية ذات والمبادرات الشركة والمشاريع إستراتيجية يشمؿ التقرير السنوي مالحظات بشأف 

يمقػػي الضػػوء عمػػى سياسػػات الحوكمػػة بالشػػركة، بمػػا فػػي ذلػػؾ التزاميػػا بأفضػػؿ الممارسػػات فػػي حوكمػػة ، كمػػا بأنشػػطتيا
 الشركات.
اإلفصػػاح  ، ويػػتـبػػو فػػي التقػػارير الماليػػة والمحاسػػبية تػػرؼالمعالسػػنوية لمشػػركة وفقػػا ل طػػار  القػػكائـ الماليػػة إعػػداديجػػري 

 بالشركة، بما في ذلؾ الوضع المالي وأداء الشركة وحوكمتيا. المتعمقةالجوىرية عف جميع المسائؿ 
ومػف ثػـ توزيػع ، عمػى التػوالي مجمػس اإلدارةونػة المراجعػة لجِقبػؿ تقرير المراجعة والموافقة عميو مػف  استعراضوينبغي 

 عمى كافة المساهميف.التقارير السنوية المعتمدة 
، اإلدراجقػػكانيف ك ، يػػةسػػكؽ المالالمػػف قبػػؿ هيئػػة المطمكبػػة  فصػػاحاتكاإليتضػػمف تقريػػر المراجعػػة كػػؿ البنػػكد أف يجػػب 

عدادكمعايير المحاسبة   دية لممحاسبيف القانكنييف.الصادرة عف الهيئة السعك التقارير  كا 
الماليػة السػنكية  القػكائـ عتقارير مجمس اإلدارة السػنكية المرفقػة مػ بمحتكيات الخاصةباإلضافة لمتطمبات قكاعد االدراج 

 حككمة الشركات(:لمكائح رير ما يمي )كفقان االتقهذ  تتضمف أف يجب فإنه لمشركة، 

مػع بيػاف أسػباب  اكااللتػزاـ بهػ ايػتـ تطبيقهػ إلػى األحكػاـ التػي لػـضػافة حككمة الشركات، باإل األحكاـ المطبقة مف لكائح .1
 ذلؾ.

لس اأعضػػػاء فػػػي مجػػػمجمػػػس إدارة الشػػػركة فيهػػػا أعضػػػاء  يشػػػغؿأك أم شػػػركات  ةأم شػػػركات مسػػػاهمة محػػػدكدأسػػػماء  .2
 .إداراتها

اء مجمػس اإلدارة عمػى النحػك التػالي: أعضػاء مجمػس اإلدارة التنفيػذييف، أعضػه تشكيؿ مجمس اإلدارة كتصػنيؼ أعضػائ .3
 تنفيذييف، أعضاء مجمس اإلدارة المستقميف.الغير 

كمهاـ لجػاف المجمػس الرئيسػية كمجنػة المراجعػة، كلجنػة الترشػيحات كالمكافػآت، بحيػث يػتـ لصالحيات كصؼ مختصر  .4
 جمكع االجتماعات الخاصة بكؿ لجنة.م، ك ئهاأعضارؤسائها ك أسماء ك ، ء تمؾ المجافاإلشارة الى أسما

 المكافآت كالتعكيضات المدفكعة لكؿ مف: تفاصيؿ .5

 .رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة .1

المػدير التنفيػذم أف يشػمؿ ذلػؾ أعمى خمسة تنفيذييف حصػمكا عمػى أعمػى مكافػآت كتعكيضػات مػف الشػركة. يجػب  .2
 ضمف الخمسة األكائؿ.يككنا ف لـ إكالمدير المالي 
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األربػاح كمثيالتهػا: مكافػآت األداء ك البدالت، ك الركاتب، " المكافآت كالتعكيضات"يعني مصطمح  ،لغايات هذ  الفقرة .3
 الحكافز طكيمة كقصيرة األجؿ، كأم حقكؽ عينية أخرل.ك السنكية كالدكرية، 

أك أم جهػػػة تنظيميػػػة، أك  يػػػةسػػػكؽ المالالأم عقكبػػػات، أك جػػػزاءات، أك قيػػػكد مفركضػػػة عمػػػى الشػػػركة مػػػف قبػػػؿ هيئػػػة  .6
 إشرافيه، أك قضائية أخرل.

 إجراءات الرقابة الداخمية في الشركة.اعمية السنكية لف نتائج المراجعة .7

 والكشؼ عف الفسادلمموظفيف السموؾ مدونة قواعد  14
تػدعـ لجنػة كال بػد أف المجمس الحد األدنى مف المعايير التالية كالتي مف المتكقع أف يمتـز بها العاممكف في الشػركة، كضع 

 األفراد كضماف التزامهـ بهذ  القيـ. المراجعة المجمس بالقياـ بشكؿ دكرم بتقييـ أداء
 الحفاظ عمى أصوؿ الشركة

ساءة استخدامها.  يتحمؿ جميع المكظفيف مسؤكلية الحفاظ عمى األصكؿ كحمايتها مف الفقداف كالسرقة كا 
 التعامؿ العادؿ

أم ممارسة أخػرل  غير عادلة مف خالؿ التالعب أك تزييؼ الحقائؽ أكاستغالؿ أم مزايا  تتكقع الشركة مف مكظفيها عدـ
 غير عادلة.

 تضارب المصالح

يمتـز جميع المكظفيف بكاجب التصرؼ عمى النحك الذم يصب في مصمحة الشركة، كتجنب أم حالة أك ظرؼ يؤدم إلػى 
  كجكد تضارب في المصالح.

 تكافؤ الفرص

هالت ذات الصػػمة، كالجػػدارة عمػػى أسػػاس المػػؤ قائمػػة جميعهػػا تعيػػيف المػػكظفيف تضػػمف الشػػركة أف تكػػكف قراراتهػػا المتعمقػػة ب
 التكظيؼ.المتعمقة بكلف تتسامح الشركة مع أم مف حاالت التمييز عمؿ، كاألداء كغيرها مف العكامؿ ذات الصمة بال

 الرشوة والفساد

أك السػػعي لمحصػػكؿ عميهػػا أك قبكلهػػا أك حتػػى  كمأم مػػدفكعات أك هػػدايا أك رشػػا تقػػديـال ينبغػػي ألم مػػف مػػكظفي الشػػركة 
. كينبغػػي أف يمتػػـز كافػػة العػػامميف المتعمقػػة بالعمػػؿ بػػؿ التمتػػع بمعاممػػة تفضػػيمية أك الحصػػكؿ عمػػى إحػػدل المزايػػادفعهػػا مقا

 الشركة. تطبقهكالمكظفيف بما ُنص عميه في قانكف مكافحة الرشكة كالفساد الذم 
 اليدايا والضيافة

فػي تسػبب تنها التػلثير عمػى قػرارات العمػؿ َأك الضػيافة التػي مػف شػلأشػكاؿ ألم مف مكظفي الشركة قبكؿ الهدايا ك يجكز ال 
أك يسعى هك عمى التػلثير عمػى أم مكظؼ داخؿ الشركة يتـ التلثير عميه ، ك إعطاء االخريف فرصة بالتلثير عمى المكظؼ

 .تنتهي بفصمه مف العمؿعمى حساب مصمحة العمؿ يعرض نفسه لممساءلة القانكنية كالتلديبية كالتي شخص آخر 
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 تياوحماينات البياخصوصية 

األفراد مػف سػػكء الخاصػة بػينبغػي لكافػة المػكظفيف احتػراـ حػؽ الفػرد فػي الخصكصػية، فيجػب حمايػة المعمكمػات الشخصػية 
 .كمشاركتهااالستخداـ، كما يجب أف يتبع كافة المكظفيف اإلجراءات الصحيحة عند جمع هذ  البيانات كاستخدامها 

 إدارة السجالت

مخػػػاطر حػػػدكث ، كذلػػػؾ ألف اإلخفػػػاؽ فػػػي إدارة السػػػجالت يػػػؤدم إلػػػى بفاعميػػػةؿ المعمكمػػػات ينبغػػػي لكافػػػة المػػػكظفيف تسػػػجي
السػمعة كاالمتثػاؿ فضػالن عػف الشػؤكف تنافسػية ك الماليػة ك ال فك سمبية متعمقة بالشػؤ  تبعات يككف لهاقد  جسيمة خاصة بالعمؿ

 .المتطمبات القانكنية كالمحاسبية كالضريبيةب اإلخالؿيمكنها التنظيمية التي 
 اإلبالغ عف انتياكات

المكظػؼ إبػالغ مػدير  المباشػر  ذلػؾعمػى إذا أصبح أم مكظؼ عمى عمـ بلم كضع غير قانكني أك غير أخالقػي، ينبغػي 
 كلجنة المراجعة بهذ  المعمكمات.
 التحمي بالكاجبات األخالقية التالية:لها  ممثالن بصفته كيجب عمى كؿ مسؤكؿ بالشركة 

 حمي بالمهارات كالمعرفة كالخبرة الكافية كذات الصمة لمقياـ بمهامه بنحك فعاؿعمى المسؤكؿ الت :الكفاءة 
 الكقػػت الكػػافي لمقيػػاـ بمهامػػه كيتضػػمف ذلػػؾ تخصػػيصالقيػػاـ بمهامػػه بػػذؿ قصػػارل جهػػد  عنػػد عمػػى المسػػؤكؿ  :االلتػػزاـ 

 .داخؿ الشركة كمسؤكلياته
 يتماشػػػى مػػػع مصػػػمحة الشػػػركة كتجنػػػب تضػػػارب  كاسػػػتقاللية بمػػػا بنزاهػػػةعمػػػى المسػػػؤكؿ القيػػػاـ بعممػػػه  :الحػػػي الضػػػمير

 المصالح.
 يكػػكف قػػادران عمػػى التفكيػػر كالتصػػرؼ بشػػكؿ مسػػتقؿ مػػف خػػالؿ امتالكػػه الشػػجاعة لتحمػػؿ أف عمػػى المسػػؤكؿ  :الشػػجاعة

 المخاطر كاتخاذ القرارات الصعبة كعدـ الخضكع لضغكطات الزمالء عند اتخاذ قرارات أخالقية صعبة.
 ى المسؤكؿ اتخاذ القرارات بما يتماشى مع المصالح المشركعة ألصحاب المصمحة.عم :شمولية أصحاب المصمحة 

ظهار  ياتحككمة األخالقُيعد التكامؿ بيف  عمى أنظمػة  اعميةلمرقابة بفضركرينا لمسؤكليف مف جانب االكاجبات األخالقية كا 
 تحكمهـ كتكجههـ.المكظفيف التي مثؿ أخالؽ  جيدة تماما كؿ الحككمةاهي، كتككف الحككمة بالشركة

 الفساد:عف  الكشؼ

جػراءات قكيػة لكشػؼ الفسػاد أف يجػب بلعمى معايير السمكؾ ك  شركة الزكردمتمتـز  مػع إخطػار مكظفيهػا تمتمػؾ سياسػات كا 
. كمػع ذلػؾ، قػد الشػركة األكقات بالصدؽ كالنزاهة في تنفيذ أعماؿفي جميع اللتزاـ اكما ينبغي  بهذ  السياسات كاإلجراءات

مػف الضػركرم أف يشػعر إف الحفاظ عمى معػايير الشػركة العاليػة، فػككي يتسنى نان ممارسات خاطئة كمخالفات. تحدث أحيا
 أم مكظؼ بالشركة بقدرته عمى رفع أم مخاكؼ لديه حكؿ طريقة تنفيذ أنشطة الشركة.

أك نشػاط غيػر كؾ تػي يقػـك بهػا المكظػؼ باإلفصػاح عػف سػكء سػملالعمميػة اتمػؾ عمميػة كشػؼ الفسػاد هػي جدير بالػذكر أف 
بػػلكثر مػػف طريقػػة، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ المزعػػـك فػػي الشػػركة. يمكػػف تصػػنيؼ سػػكء السػػمكؾ مزعػػـك  قػػانكني أك غيػػر أخالقػػي

االنتهاكػػات المتعمقػػة عمػػى المصػػمحة العامػػة مثػػؿ االحتيػػاؿ،  امباشػػرن  ا، أك تشػػكيؿ تهديػػدن كالمػػكائحالقكاعػػد، ك انتهػػاؾ القػػانكف، 
 مف الشركة أك المجمكعة التي تـ اتهامها.أحيانان انتقامية ردكد أفعاؿ الفساد عادةن  كالصحة كالسالمة. يكاجه كاشفب
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 ميثاؽ لجنة المراجعة: 1ممحؽ ال  15
 والدورالغرض  1.15

مسػػاعدة مجمػػس اإلدارة مػػف التحقػػؽ مػػف كجػػكد آليػػة رقابػػة فعالػػة فػػي يكمػػف الهػػدؼ األساسػػي مػػف كجػػكد لجنػػة مراجعػػة 
كاإلشػػراؼ لمػػكائح دقػػة كنزاهػػة البيانػػات كالتقػػارير الماليػػة لمشػػركة، كضػػماف االمتثػػاؿ  فػػي الشػػركة لػػدعـ مراجعػػةلعمميػػات ال

 عمى معامالت الشركة.

( هك بياف تشػكيؿ لجنػة المراجعػة )المجنػة( كمهامهػا كمسػؤكلياتها، كتحديػد "الميثاؽ"الهدؼ مف ميثاؽ لجنة المراجعة )إف 
دارة الشر   كة.تفاعؿ المجنة مع مجمس اإلدارة )المجمس( كا 

 :المتعمقة بما يميستساعد المجنة مجمس االدارة في تنفيذ مسؤكلياته الرقابية 

  كغيرهـالبيانات المالية لمشركة كغيرها مف المعمكمات المالية التي تقدمها الشركة لمساهميها كالجمهكر. 
  ممتطمبات القانكنية كالتنظيمية.لامتثاؿ الشركة 
  ركة كمراجعي الحسابات المستقميف.المراجعة الداخمية في الشإدارة أداء 
 .أنشطة إدارة المخاطر كاالمتثاؿ كالرقابة عمى الشركة 

جػراءات الشػركة عمػى كافػة  تماشيان مع هذ  المهاـ، ستقـك المجنة بتشجيع التطكير المستمر كتعزيػز االمتثػاؿ بسياسػات كا 
عالػػػة مػػػع المجمػػػس كاإلدارة، كالمػػػراجعيف عمػػػؿ ف اتتنفيػػػذ مهامهػػػا سػػػتقـك المجنػػػة بتلسػػػيس عالقػػػ، كفػػػي إطػػػار المسػػػتكيات

 الداخمييف كالخارجييف.

مسػػؤكليات كمهػاـ عضػػكية المجنػة، باإلضػػافة الػى طبيعػػة بتفاصػيؿ  ةالالزمػػمعرفػة العضػػك فػي المجنػػة كػؿ  سػيتكفر لػػدل
المجنػػة بػػالرغـ مػػف امػػتالؾ ك دكر  بشػػكؿ فعػػاؿ.  كػػي يتسػنى لػػه تنفيػػذ عمػؿ الشػػركة كعممياتهػػا كالمخػػاطر التػػي قػػد تكاجههػػا

كجػدير بالػذكر  ،الدكر األساسي لمجنة هك االشػراؼإال أف لمصالحيات كالمسؤكليات المنصكص عميها في هذا الميثاؽ، 
فػػػي الشػػػركة، كمػػػا قػػػد يككنػػػكا أك ال يككنػػػكا خبػػػراء فػػػي مجػػػاؿ المحاسػػػبة بػػػدكاـ كامػػػؿ أعضػػػاء المجنػػػة ليسػػػكا مػػػكظفيف أف 

 .تكلف يعممكا بهذ  الصفة في بعض الحاال كالمراجعة

كتكافقهػا مػع كعمميات اإلفصػاح ، أك التحقؽ مف اكتماؿ كدقة القكائـ المالية تنفيذ عمميات المراجعة كبناء عمى ذلؾ، فإف
اإلدارة  عمػػػى عػػػاتؽ مسػػػؤكليةتقػػػع هػػػذ  الحيػػػث  ،ليسػػػت مػػػف المهػػػاـ المنكطػػػة بالمجنػػػة ،القػػػكانيف كالمػػػكائح المعمػػػكؿ بهػػػا

 .يفالمستقم يفكالمراجع

 :والتأىيؿالتعييف والتشكيؿ  2.15
الجمعيػة يتـ تعييػنهـ مػف قبػؿ ( أعضاء، 5كال يتجاكز خمسة )عمى األقؿ  أعضاء (3) ثالثة تتشكؿ لجنة المراجعة مف 

ال يحػؽ لضعضػاء التنفيػذييف فػي المجمػس تػكلي منصػب فػي لجنػة ك مػع فتػرة عمػؿ مجمػس اإلدارة.  زامفتتػ، لفتػرة العامة
يجػػب أف ينطبػػؽ عمػػى أعضػػاء المجنػػة  .المجمػػس عػػف مسػػتقؿ كػػكفي عضػػاءاأل مػػف األقػػؿ عمػػى كاحػػد المراجعػػة.

 الشركط التالية:
 سبية.باألمكر المالية، عمى أف يككف عمى األقؿ كاحد مف األعضاء ضميعان باألمكر المالية كالمحا اإللماـ 
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 بينهـ في أكؿ اجتماع لمجنة.مف انتخاب رئيس كأميف سر المجنة  المشاركة في 

 االجتماعات والنصاب القانوني: 3.15
كيجػب أف ُيتبػع  ،كممػا تتطمػب األمػرأك أكثػر مػف ذلػؾ عمى المجنة االجتماع أربػع مػرات عمػى األقػؿ خػالؿ السػنة يتعيف 

 اع لمجمس اإلدارة.كؿ اجتماع لجنة بتقرير أك محضر يفصؿ نتائج االجتم

الػػداخمي أعضػػاء مػػف إدارة المراجعػػة الداخميػػة )مراجػػع الحسػػابات ك قػػد تتطمػػب المجنػػة حضػػكر أعضػػاء مػػف إدارة الشػػركة، 
، أك أم أطػػػراؼ أخػػػرل الخػػػارجيالمراجػػػع ك (، االسػػػتعانة بمصػػػدر خػػػارجيالمعػػػيف فػػػي حػػػاؿ قػػػدمت الخدمػػػة مػػػف خػػػالؿ 

 مات ذات الصمة.االجتماع حسب ما يقتضيه األمر كلتكفير المعمك 

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: ،مف المتكقع استالـ لجنة المراجعة التقارير الدكرية التالية

 تقارير المراجعة الخارجية 
 تقارير المراجعة الداخمية 
  االمتثاؿتقارير مراجعة 
 تقارير االحتياؿ كاألمف 
  ذلؾ.إلى تقارير إدارة المخاطر كما 

 

 .المجنةجتماعات المجنة بحضكر أغمبية أعضاء يكتمؿ النصاب القانكني في ا

 .قرارات المجنة تتخذ باألغمبية البسيطةجميع 

يػػتـ دعػػكة هػػػؤالء أف مسػػؤكؿ فػػي الشػػركة، لحضػػكر اجتماعاتهػػا، كيجػػب أك تمتمػػؾ المجنػػة الحػػؽ فػػي دعػػكة أم مكظػػؼ 
 األشخاص مف خالؿ الرئيس التنفيذم لمشركة الذم يمكنه أيضان حضكر تمؾ االجتماعات.

 .انعقاد االجتماع كؿ اجتماع، كتكزيعه عمى األعضاء قبؿ أسبكع مف تاريخليقـك أميف سر المجنة بإعداد جدكؿ أعماؿ 

 .كاالحتفاظ بهايقـك أميف سر المجنة بإعداد محاضر االجتماعات كتكزيعها عمى أعضاء المجنة لتكقيعها 

 التعريؼ: 4.15
 .هاكممارساتها مسؤكلياتالمجنة ك  لكد مف درايتهـ بلهداؼسكؼ يخضع أعضاء المجنة الجدد لعممية تعريفية لمت

سػيتـ تزكيػػد األعضػاء الجػػدد بنسػخة مػػف ميثػاؽ لجنػػة المراجعػة، كمعمكمػػات بػلهـ قضػػايا المجنػة، كمعمكمػػات محػددة عػػف 
 الشركة مرتبطة بالمجنة.
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 المسؤوليات والمياـ: 5.15
 ما يمي:بها، يتعيف تنفيذ  المنكطةمسؤكليات المهاـ ك كي يتسنى لمجنة المراجعة تمبية ال

 بالمراجعيف الخارجيف األمكر المتعمقة 1.5.15
  أجكر المراجعيف الخارجييف. تحديد التكصية لمجمس اإلدارة بتعييف كفصؿ ك 
 فػػي ذلػػؾ حػػؿ الخالفػػات التػػي قػػد تقػػع بػػيف  )بمػػاالخػػارجييف  المػػراجعيف عػػف متابعػػة ةالمباشػػر  اإلشػػراؼ كالمسػػؤكلية

 القكائـ المالية كاألعماؿ ذات الصمة. إلعداد( بخصكص التقارير المالية الخارجييف اإلدارة كالمراجعيف
 بػػداء أيػػ نطػػاؽ العمػػؿل مراجعػػة خطػػة المراجعػػة بالتعػػاكف مػػع المػػراجعيف  مالحظػػات فػػي هػػذا الشػػلف ةكالمنهجيػػة كا 

 .الخارجييف
 بهـ. لمنكطةا المراجعة أعماؿ نطاؽ يككف في أم نشاط يقـك به المراجعيف الخارجييف ال عمى المكافقة 
 التكصػية تقػديـك  مسػبؽ بشػكؿ الخارجي المراجع قبؿ مف تقديمها الممكف الخدمات لمراجعة المطمقة السمطة تكفر 

 .(االدارة مجمس قبؿ مف اعتمادها يتـ المقدمة لمخدمة النهائية المكافقات)الخدمات  هذ  بخصكص اإلدارة لمجمس
 التػي) يفالخػارجي يفالمػراجع قبػؿ مػف المقدمػة المراجعػة عمػاؿبل مرتبطػةال غيػر الخػدمات جميػع كاعتمػاد مراجعػة 

 .(الدكرية التقارير في عنها اإلفصاح يجب
 فيمػا كاآلخػر، الحػيف بػيف منهػا تصػدر تحػديثات أم عف فضالن  ،يةالمال سكؽال هيئة عف الصادرة التعميمات تنفيذ 

 .الخارجييف المراجعيف بتعييف يتعمؽ
 الخارجي لممراجع الرئيسي الشريؾ مع دكرية اجتماعات عقد. 
 سنكم بشكؿ الخارجي المراجع أداء مراجعة. 

 بالقكائـ الماليةاألمكر المتعمقة  2.5.15
 بما في ذلؾ عمميات ) سنكية الربع المالية التقارير كالمراجعيف الخارجييف بشلف اإلدارة عم كمناقشة مراجعة إجراء

 مالحظات بما في ذلؾ تقديـ) السنكية المالية لتقاريرا مراجعةك " (اإلدارة أنشطة تقرير" اإلفصاح المتضمنة في
 أك حككمية جهة أم أك المساهميف، إلى اتقديمه قبؿ ،مف جانب المراجعيف الخارجيف (الخارجي المراجع
 .الجمهكر

 التنظيمية لممتطمبات كفقان  المالية القكائـ في إدراجها المطمكب اإلفصاح عمميات كاعتماد مراجعة. 
 كالسػنكية ،المرحميػة ،المراجعػة الماليػة القػكائـ بشػلف اإلدارة كالمػراجعيف الخػارجييف كؿ مف كمناقشة ةمراجعال إجراء 

 سػكؼ. اإلدارة مجمػس عمػى عرضػها قبػؿ "(بما فػي ذلػؾ عمميػات اإلفصػاح المتضػمنة فػي "تقريػر أنشػطة اإلدارة)
 .القكائـ بهذ  يتعمؽ فيما لممجمس كتكصياتها رأيها المجنة تبدم

  بخصكص يفالخارجي يفكالمراجع اإلدارة مع كمنفصؿ دكرم بشكؿ راجعةمإجراء: 
 المالية القكائـ بإعداد يتعمؽ فيما يفالخارجي يفكالمراجع اإلدارة بيف جسيمة خالفات أم. 
 الحصكؿ أك العمؿ نطاؽ عمى قيكد أم ذلؾ في بما) المراجعة عممية خالؿ مكاجهتها تـ صعكبات أم 

 .(المطمكبة المعمكمات عمى
 سبؽ ما كؿ عمى اإلدارة رد. 
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 خصكصبػ اإلدارة تكاجد دكف دكرم بشكؿ يفالخارجي يفالمراجع مناقشة: 
 اإلفصػاح المػالي  ممارسػاتك  المحاسػبية المبػادئ قبػكؿ كمػدل كمالءمػة جػكدة بخصػكص يفالمػراجع أراء

 المالية. التقارير إعداد في عمى النحك المنطبؽ
 مشركة.ل المالية البيانات كدقة اكتماؿ مدل 
 يفالمػراجع قبػؿ مػف المقترحػة المػالي اإلفصػاح كممارسػات المحاسػبية بالمبػادئ الشػركة التػزاـ مػدل 

ػ الداخميػة، المراجعػة إدارة أك اإلدارة، أك ،يفالخػارجي ا دراسػة التعػديالت التػي تػدخؿ كحيثمػا كػاف مالئمن
 عميها كاعتمادها

 عمػى كالتحسػينات التعػديالت تطبيػؽ مػدل مناسػبة، تفتػرا عمػى ،يفالخػارجي يفكالمػراجع اإلدارة مػع المراجعػة 
 المجنة. قبؿ مف اعتمادها تـ التي كالمالية المحاسبية الممارسات

 دارة يفالخػارجي يفكالمراجع اإلدارة مع المراجعة  أك تنظيميػة أك قانكنيػة مسػائؿ أم الشػركة فػي القانكنيػة الشػؤكف كا 
فػي  الجكهرية التعديالت ذلؾ في بما المالية، القكائـ عمى جكهرم يرتلث لها يككف أف يمكف التي االمتثاؿب المتعمقة
 المحاسبية. كالقكاعد المعايير

 تكصيات. أم بخصكص لممجمس المشكرة كتقديـ بها المعمكؿ المحاسبية السياسات مراجعة 
 بمػا) اللتزاماتكا الترتيبات كذلؾك  الميزانية، خارج المعامالت جميع خصكصب اإلدارة مع كمناقشة مراجعة إجراء 

 كالتػي ،خػريفاأل شػخاصاأل أك مدمجػةال غيػر الكياناتمع األخرل  الشركة عالقات( ك الطارئة االلتزامات ذلؾ في
 نتائجأك التغير في الكضع المالي أك   لمشركة، المالي الكضع عمى مستقبمي أك حالي جكهرم تلثير لها يككف قد

 النفقات. أك لإليرادات المككنات الرئيسية أك الماؿ رأس احتياطيات كأ ،الرأسمالية المكارد كأ السيكلة كأ العمميات
 لػكائح مػعمػف حػيف آلخػر إضػافة إلػى تكافقهػا  كتناسػقها لمشػركة المحاسبية السياسات تطبيؽ مدل عف االستفسار 

 ية.المال القكائـ عمى جكهرم تلثير لها يككفحيث  ما كاف ذلؾ مالئمنا،حيث ،مستقبالن  لتطبيقها الشركة
 هاكضػع فػي جكهريػة راتيػتغي أمعػف  اإلفصػاح عمميػات جميػع خصػكصب اإلدارة مػع كمناقشػة مراجعػة إجػراء 

 .كالتشغيمي المالي
  الجكهرية التي طرأت عمى القكائـ المالية السنكية بخصكص التباينات الحصكؿ عمى تكضيحات مف اإلدارة

المقدمة  المراجع الخارجي الخاص بالتكصياتالمراجعة السنكية لخطاب إضافة إلى ، مف عاـ آلخرلمشركة 
 .هاكردكد لإلدارة

 بلعماؿ المراجعة كالرقابة الداخمية األمكر المتعمقة 3.5.15
 يحػددها التػي كالكاجبػات األنشػطة تنفيػذ فػي فعاليتهػا لضػماف لمشػركة الداخميػة المراجعػة أعمػاؿ عمػى اإلشػراؼ 

 المجمس.
 المراجػع مػؤهالت باسػتعراض أيضػا المجنػة تقػـك كمػا ،اخميالػد المراجػع اسػتبداؿ أك بتعيػيف لممجمػس التكصػية 

 المنصب. لهذا المناسبيف المرشحيف كتصفية تحديد عممية إدارة التنفيذية اإلدارة عمىيف كيتع .الداخمي
 سنكات. (5) خمس كؿ كخارجيان  مستمر بشكؿ الداخمية المراجعة أعماؿ فعالية مراجعة 
 التكصػيات كتقػديـ بالمراجعػة المجنػة تقػـك الداخميػة، المراجعػة بلعمػاؿ اـلمقيػ خارجيػة بشػركة االسػتعانة حػاؿ فػي 



 للمجوهرات الزوردي ركةش

                                                     الحوكمة ليلد 

                                                                 

 
 51 مف 41 صفحة

 أم كجػكد عػدـ مف التلكد أيضان  المجنة عمىك  ،أتعابها كاعتماد عنها، االستغناء أك الشركة، بشلف اختيار لممجمس
 .هاخدمات انهاء أك ،هالاستبدا أكالمستعاف بها لمقياـ بلعماؿ المراجعة الداخمية  الشركةاختيار  في مبررة غير قيكد

 عداد الداخمية، المراجعة إجراءات مراجعة  المجنة ستقـك ذلؾ، عمى عالكةك  ،كالتكصيات لممراجعة مكتكب تقرير كا 
 الداخمية. المراجعة أعماؿ عمى قيكد أية كجكد عدـ مف بالتلكد

 الى كظيفيان  تقارير  رفع الداخمي مراجعال عمىك  التنفيذية، اإلدارة عف الداخمية المراجعة أعماؿ استقاللية مف التلكد 
داريان  المجنة  التنفيذم. الرئيس إلى كا 

 الػداخمي المراجػع أك المجنػة تػرل التػي األمػكر لمناقشػة الػداخمي المراجػع مػع منػتظـ بشػكؿ خػاص اجتمػاع إجػراء 
 سران. مناقشتها أهمية

 هػذ  فػي المدرجػة بالمالحظػات يتعمؽ فيما يةالتصحيح اإلجراءات تنفيذ كمتابعة الداخمية المراجعة تقارير مراجعة 
 التقارير.

  مع المراجع الخارجي كالمراجع الداخمي ما يمي بالتشاكرتنفيذ: 
  هيكػػؿ الرقابػػة الداخميػػة، كالنظػػاـ، كاإلجػػراءات المكضػػكعة فػػي الشػػركة لضػػماف االلتػػزاـ مالءمػػة مراجعػػة مػػدل

 بخصػكص ف الػداخمييفمػراجعيمعهػد العػف  الصػادرةدكليػة بالقكانيف كالمكائح، بما في ذلػؾ االلتػزاـ بالمعػايير ال
 المهنية ألعماؿ المراجعة الداخمية.الممارسة 

  (ف كجدتإالمراجعة الداخمية ) بإدارةمناقشة المسؤكليات، كالمكازنة، كالحاجة الى ككادر بشرية 
 :كضع إجراءات لػ 

 خصػكص عمميػات الرقابػة المحاسػبية أك المقدمػة إلػى الشػركة ب المحاسػبية بالشػؤكف المتعمقػة تسػمـ الشػكاكل
 المحاسبة الداخمية أك المكضكعات المتعمقة بالتدقيؽ كاالحتفاظ بتمؾ الشكاكل كمعالجتها.

  مػف جانػب المػكظفيف بطريقػة  بهػا مشػككؾ مراجعػة إجػراءات أك محاسػبية إجػراءاتتقػديـ الشػكاكل بشػلف أم
 سرية كدكف الكشؼ عف الهكية.

 :المخاطرإدارة ب األمكر المتعمقة 4.5.15
 يتعيف عمى المجنة المسؤكليات التالية لمقياـ بدكرها فيما يتعمؽ بإدارة المخاطر:

 المخاطر تحديد 
 دارة تحديػد شػلنها مػف التػي كالمسػؤكليات كالعمميػات الهياكػؿ كمالءمػة تػكفر مػف التلكػد  التػي الرئيسػية المخػاطر كا 

 .الشركة تكاجه
 الشركة تكاجه التي مخاطربال الكعي زيادة عمى العميا اإلدارة تشجيع. 
 سنكم ربع أساس عمى الشركة تكاجه التي الرئيسية المخاطر مراجعة مف التلكد. 

 جراءات المخاطر  سياسات كا 
 جػراءات كسياسػات كمتطػكرة محدثػة المخػاطر إلدارة إسػتراتيجية لػديها الشػركة أف مػف التلكد  مػع تتكافػؽ مرتبطػة كا 

 .العالقة ذات السمكؾ قكاعد ةمدكنك  كالقانكنية التنظيمية المتطمبات
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 بها المرتبطة كالسياسات المخاطر إدارة إستراتيجية تطبيؽ عمى كاإلشراؼ التشجيع. 
 جراءات إدارة المخاطر.الفاعمية  ضماف  التشغيمية لسياسات كا 
 يـ عقب تقػد المتخذة التصحيحية اإلجراءات مالءمة مف كالتلكد كالشكاكل، الحكادث عف سنكية نصؼ تقارير تمقي

 .الحكادث قكعك أك  الشكاكل
 الخطيػرة الحػكادث مراجعة تمػت عقػب عمميات خالؿ مف لها الحاجة ظهرت ضركرية إجراءات أم كاعتماد دراسة 

 .يفالداخمي كأ يفالخارجي يفالمراجع قاـ بها مراجعات عمى بناءن  أك

 األمكر المتعمقة باالمتثاؿ 5.5.15
 ذلػؾ فػي بمػاتحقيقػات قامػت بهػا اإلدارة ) أم كنتػائج ،كالمػكائح نيفبػالقكا االلتػزاـ مراقبػة نظػاـ فعاليػة مػدل مراجعػة 

 .االمتثاؿ عدـ لحاالت (التلديبية اإلجراءات
 مراجعةالمتعمقة بال مالحظاتالك  التنظيمية الهيئات نتائج أم تحقيقات قامت بها مراجعة. 
 اهب االلتزاـ دلم كمراقبة السمكؾ، قكاعد بمدكنة المكظفيف إعالـ عممية مراجعة. 
 االمتثاؿ بمسائؿ يتعمؽ فيما لمشركة القانكني كالمستشار اإلدارة مف منتظمة تحديثات عمى الحصكؿ. 

 مسؤكليات أخرل 6.5.15
  إثارتها  تكالنزاعات التي تم كالقضايا لمعالجة الشكاكلأك تقديـ التكصيات التلكد مف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

 .مف قبؿ أصحاب المصمحة في الشركة
 بمدكنة قكاعد السمكؾ كاألخالقيات الخاصة  االلتزاـمدل  لمراقبةبرنامج الذم تـ اعتماد  مف إدارة الشركة مراجعة ال

  .كالمكظفيف كالمسؤكليف مف جانب أعضاء مجمس اإلدارة بالشركة
  يفالػػداخمي يفبالتعػػاكف مػػع كػػؿ مػػف المػػراجع فػػي الشػػركة الداخميػػةالضػػكابط الماليػػة كالتشػػغيمية مالءمػػة مراجعػػة مػػدل 

 مع إطالع مجمس اإلدارة بالنتائج. يفكالخارجي
 .مراجعة جميع المعامالت مع األطراؼ ذات العالقة 
 يريفكأخالقيػات العمػؿ فيمػا يتعمػؽ بكػؿ مػف المػد السػمكؾقكاعػد  مدكنػةفى  إك إلغاءاتكاقتراح أم تعديالت  مراجعة 

 المسؤكليف التنفيذييف في الشركة. كأ
 السػػػمككذكأخالقيات قكاعػػػد بمدكنػػػة كالمسػػػؤكليف التنفيػػػذييف المػػػديريف يػػػيـ مػػػدل التػػػزاـ مسػػػاعدة المجمػػػس سػػػنكيان، فػػػي تق

تمػػت إلغػاءات عمػػى المجنػة التكصػػية لممجمػس العتمػػاد أم ك  ،مجمػس اإلدارة بػػلم تجػاكزاتإلػػى العمػؿ، كرفػػع تقػارير 
لكػد مػف اإلفصػاح عػف ذلػؾ العمػؿ، كالتكأخالقيػات  السػمكؾ قكاعػدبمدكنػة مف قبؿ المديريف أك المسؤكليف التنفيذييف 

 لممساهميف.
 لمراجعػػة المػكظفيف الػػذيف سػبؽ أف عممػػكا كمػراجعيف خػػارجييف  أك خاصػة بػػالمكظفيف كضػع سياسػػة تكظيػؼ لمشػػركة

 حسابات الشركة.
  مراجعة أم قرارات إدارية تتطمب الحصكؿ عمى رأم ثاني مف مراجع خارجي آخر غيػر المعتمػد لمراجعػة حسػابات

 يتعمؽ بالقضايا المحاسبية الهامة. الشركة، كذلؾ فيما 
 .ضماف استجابة إدارة الشركة لتكصيات المراجع الداخمي في غضكف فترة زمنية معقكلة 
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  كالتػي تػرل المجنػة المنظمة لعمؿ الشركة كالقكانيفالشركة كلكائح الميثاؽ،  مع هذا متكافقةالقياـ بلم أنشطة أخرل ،
 .كمالءمتها أك المجمس ضركرتها

 عادة تقييـ مدل عمى المج هذا الميثاؽ بشػكؿ دكرم، كالتكصػية لممجمػس بالتحسػينات التػي تػرل مالءمة نة مراجعة كا 
 عمى المجنة تنفيذ هذ  المراجعة كالتقييـ بالطريقة التي تراها مناسبة.، ك كمالءمتها المجنة ضركرتها

 اتالموارد والسمط 6.15
معمكمات قد تحتاجهػا ألداء مسػؤكلياتها المنصػكص عميهػا فػي هػذا  ةمحصكؿ عمى أيلسعي لنة مف قبؿ المجمس باجتـ تفكيض الم

 الميثاؽ، مف خالؿ أم مكظؼ في الشركة أك أم مصدر آخر.

جميػع الػدفاتر إلػى خالؿ تلدية المجنة لدكرها اإلشرافي، يحؽ لها التحقيؽ في أم أمر لفت انتباهها، مع إمكانية الكصكؿ الكامػؿ ك 
ػػػاة. كمػػػا كالسػػػجالت كالمنشػػػآت كمػػػكظفي الشػػػرك يف كغيػػػرهـ مػػػف مسػػػتقم فمحاسػػػبيك  يفقػػػانكني يفتعيػػػيف استشػػػاري يحػػػؽ لمجنػػػة أيضن

 طالما كاف ذلؾ في حدكد المكازنة المخصصة لمجنة. االستشارييف

، كدفػػع السػػنكم راجعػػةلتقػػديـ أك إصػػدار تقريػػر الم يفالخػػارجي يفالمػػراجعأتعػػاب يجػػب أف تحػػدد المجنػػة قيمػػة التمكيػػؿ الػػالـز لػػدفع 
، يجػػب اعتمػػاد لتقػػديـ االستشػػارات لهػػا المجنػػةتعيػػنهـ قػػد مسػػتقميف أك غيػػرهـ  استشػػارييف قػػانكنييف أك محاسػػبييفأم يػػيف تعتكػػاليؼ 

 مكازنة المجنة الخاصة بتعيف االستشارييف مف قبؿ مجمس اإلدارة.  

 كألقػػانكني المسػػتقؿ، مستشػػار الشػػركة اأك فػػي الشػػركة أك فػػي الشػػركات التابعػػة، أك مسػػؤكؿ يجػػكز لمجنػػة الطمػػب مػػف أم مكظػػؼ 
 مع المجنة أك مع أحد أعضائها. حضكر اجتماع لمشركة يفالخارجي يفالمراجع

 رفع التقارير: 7.15
المجمػس فػي أقػرب اجتمػاع مجمػس إدارة مقػرر. إلػى برفع تقرير  ،تعقد بعد االنتهاء مف كؿ اجتماع مف خالؿ رئيسها  ،تقـك المجنة

عرضػػػها عمػػػى مجمػػػس اإلدارة، باإلضػػػافة الػػػى أم  ضػػػركرةتػػػرل المجنػػػة  مكضػػػكعات أمالتػػػي ترفعهػػػا المجنػػػة رير ايتضػػػمف التقػػػكس
يقػـك رئػيس المجنػة برفػع تقريػر سػنكم لمجمػس اإلدارة يمخػص أنشػطة المجنػة ك . عميهػااإلدارة  يتعيف مكافقة ك/ أك إجراءات تكصيات

 خالؿ العاـ.

دخاؿ التعديالت عميو 8.15  اعتماد الميثاؽ وا 
، كلػف يػتـ تفعيػؿ هػذ  عمػى أم تعػديالت تقترحهػا المجنػة يجػب مصػادقة مجمػس اإلدارةك مجنػة، البػؿ الميثاؽ مػف قهذا جب مراجعة ي

 بعد المكافقة عميها في االجتماع السنكم لمجمعية العمكمية.إال التعديالت 
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 ميثاؽ لجنة المكافآت والترشيحات: 2ممحؽ ال 16

 المقدمة 1.16
أعضػػػػاء لجنػػػػة المكافػػػػآت الختيػػػػار أسػػػػس كضػػػػع اإلدارة  عمػػػػى الجمعيػػػػة العمكميػػػػة كبنػػػػاء عمػػػػى تكصػػػػية مجمػػػػسيتعػػػػيف 

 المجنة.تمؾ ، كاإلجراءات الكاجب اتبعاها مف قبؿ عممهـمدة ك مكافاتهـ، ك كالترشيحات، 

تحديػد شػكؿ كمبمػ  بالشػركة،  كبمػا يتكافػؽ مػع لػكائحبناء عمى تكصػية لجنػة المكافػآت كالترشػيحات،  ،يقـك مجمس اإلدارة
أتعػػػػػاب تقػػػػػـك المجنػػػػػة سػػػػػنكيان بمراجعػػػػػة ، ك العتمادهػػػػػا فػػػػػي اجتمػػػػػاع الجمعيػػػػػة العمكميػػػػػةأعضػػػػػاء مجمػػػػػس اإلدارة أتعػػػػػاب 
           .المديريف

 :الغرض 2.16
مجمػػػس اإلدارة )المجمػػػس( فػػػي عػػػف يكمػػػف الهػػػدؼ األساسػػػي مػػػف لجنػػػة المكافػػػآت كالترشػػػيحات )المجنػػػة( المنبثقػػػة 

 يمي:فيما مساعدة المجمس 

جتماع افي المرشحيف مجمس بلم التكصيةتقديـ ك  س اإلدارةأعضاء مجم ليصبحكا المؤهميفاألفراد  تحديد .أ 
 .لممساهميف المقبؿ العمكمية السنكم الجمعية

 .المنبثقة عنهمجاف ال مف لكؿ لجنةمجمس اإلدارة  بالمرشحيف مف أعضاء التكصية .ب 
 .التنفيذييفكالمديريف  مجمس اإلدارة تقييـ اإلشراؼ عمى .ج 
 .مكظفي المستكل الثالثالمديريف ك كيضات بتع األمكر المتعمقة اإلشراؼ عمى جميع .د 
 اإلحالؿ لمجمس االدارة. خطط مراجعة .ق 
 مجمس اإلدارة كالتنفيذيف:أداء  تقييـ .ك 

 متنفيذيفل كالحكافز األجكر سياسات 
 مكظفي المستكل الثالث ىحت اإلدارة العميا مكافآت حـز 

 : الرئيس التنفيذم1 لمستكلا

 لي كمكظفي المستكل الثالثالماكالمدير العمميات  مدير: 2 لمستكلا

  نهاء خدمات اإلدارة العمياكاالستبقاء التكظيؼ سياسات  كا 
 خطط الحكافز 
 إجراءات التقاعد 
 اإلطار العاـ لمكافآت المديريف 
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عمػػى  جميػػع مػػكارد الشػػركةإلػػى  المباشػػر صػػالحية الكصػػكؿأف تتمتػػع المجنػػة خػػالؿ تنفيػػذها لمهامهػػا بيجػػب 
 .عمؿ فعالة مع اإلدارةعالقات تكثيؽ ة إلى إضافبشكؿ معقكؿ  النحك المطمكب

 مسؤوليات المجنة  3.16
، مػػع العمػػـ إرشػػادمكضػػعت هػػذ  المهػػاـ كػػدليؿ ، كقػػد المهػػاـ التاليػػة أدنػػا  أكثػػر مهػػاـ المجنػػة تكػػراران فػػي تلديػػة أعمالهػػاُتعػد 

 عميها حسب الظركؼ.إدخاؿ الشركة تعديالت بإمكانية 

 

 مسؤكليات الترشيح 1.3.16
األشػػػخاص المػػػؤهميف لعضػػػكية مجمػػػس اإلدارة كالتكصػػػية لمجمػػػس اإلدارة فػػػي تحديػػػد دارة اإلمجمػػػس المجنػػػة  تسػػػاعد (أ 

كمػػا يجػػكز لمجنػػة النظػػر فػػي ، بلسػػماء المرشػػحيف لعضػػكية المجمػػس فػػي اجتمػػاع الجمعيػػة العمكميػػة السػػنكم القػػادـ
شػػخص متقػػدـ  المجنػػة التحقػػؽ مػػف عػػدـ إدانػػة أمكيتحػػتـ عمػػى األشػػخاص المقتػػرحيف مػػف قبػػؿ المسػػاهميف كاإلدارة، 

 .مخمة بالشرؼ أك األمانةلعضكية المجمس بجريمة سابقة 

عداد كصػؼ لممػؤهالت إدارة عضكية مجمس لالالزمة المتعمقة بالمهارات مراجعة سنكية لممتطمبات إجراء  (ب  الشركة، كا 
 عضك مجمس اإلدارة لتنفيذ مهامه.أف يخصصه المطمكبة لمعضكية، بما في ذلؾ الكقت الذم يجب 

مراجعة دكرية لتشكيؿ كؿ لجنة مف لجاف مجمس اإلدارة كالتكصية لممجمس العتماد األعضاء في كػؿ جنة الم تجرم (ج 
 لجنة.

عمػػى كاإلشػػراؼ تقػػـك المجنػػة بمسػػاعدة مجمػػس اإلدارة فػػي اختيػػار كتقيػػيـ المرشػػحيف المحتممػػيف لممناصػػب التنفيذيػػة  (د 
 لإلدارة التنفيذية. إعداد خطط اإلحالؿ 

 .الجددلممديريف نامج تعريفي بر إعداد بالمجنة  تقـك (ق 

 المجنة هيكؿ مجمس اإلدارة كالتكصية بالتعديالت. تراجع (ك 

يمكػف ك  ،اعميهػكاإلشػراؼ تقـك المجنة بالتكصية لمجمػس اإلدارة لممكافقػة عمػى عمميػة التقيػيـ الػذاتي السػنكم لممجمػس  (ز 
 أف يتـ ذلؾ مف خالؿ المجنة أك مف خالؿ مساعدة طرؼ خارجي ثالث.

السػمكؾ بمدكنػة قكاعػد  التنفيذيػةعضػك بػالمجمس كاإلدارة كػؿ ة المجمس فػي التقيػيـ السػنكم لمػدل التػزاـ المجنتساعد  (ح 
 .لممدكنة مف جانب المجمس عف أم تجاكزاتمع ضركرة اإلبالغ الخاص بالشركة،  ياتكاألخالق

مجمػػػس  ألعضػػػاءبػػػة ، متضػػػمنة المهػػػارات كالمعرفػػػة كالخبػػػرة المطمك كحجمهػػػا المكافػػػآت مراجعػػػة دكريػػػة لهيكػػػؿإجػػػراء  (ط 
 اإلدارة كاقتراح التعديالت.
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بمػػا يتفػػؽ مػػع مصػػمحة بخصػػكص سػػبؿ معالجتهػػا تحديػػد نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ فػػي مجمػػس اإلدارة، كرفػػع التكصػػيات  (م 
 الشركة.

التلكػػد سػػنكيان مػػف اسػػتقاللية األعضػػاء المسػػتقميف، كعػػدـ كجػػكد تضػػارب فػػي المصػػالح فػػي حػػاؿ كػػاف أحػػد أعضػػاء  (ؾ 
 مجمس إدارة شركة أخرل. فيعضكية لديه المجمس 

 

 مسؤكليات المكافآت 2.3.16
التنفيػذم،  الرئيس 1أعضاء مجمس اإلدارة ككبار التنفيذييف )المستكل كتعكيضات سياسات كاضحة لمكافآت إعداد  (أ 

مػػع ضػػركرة الػػرئيس(، نػػكاب  3، المسػػتكل كغيػػرهـ مػػف كبػػار المسػػؤكليف مػػدير العمميػػات كالمػػدير المػػالي 2المسػػتكل 
 .عند كضع هذ  السياسات تتعمؽ باألداءلتي امعايير ال اتباع

ضػافة إلػى ذلػؾ فإنػه يتعػيف مسؤكلية مباشرة في اقتراح شكؿ كمبم  مكافآت المجنة  تتحمؿ (ب  أعضاء مجمس اإلدارة، كا 
الػذيف يتمتعػكف بنزاهػة كقػدرات عاليػة، يريف جػذب كتحفيػز كمكافػلة المػدالسػعي إلػى  ،عند تنفيػذ مهامهػا ،عمى المجنة

 امهـ عمى تعزيز قيمة المساهميف عمى المدل الطكيؿ.كيركزكف اهتم

تػػرا   حسػػبما، كغيػػرهـ مػػف االستشػػارييف سػػمطة مطمقػػة فػػي تعيػػيف استشػػارييف لممكافػػآت كالتعكيضػػاتبلمجنػػة ا تتمتػػع (ج 
ككػذلؾ مػدة  المجنة مناسبان إلنجاز مهامها، كما يككف لها السمطة المطمقة في اعتماد األجكر كالتكػاليؼ ذات الصػمة

كيتعػيف عمػى مجمػس اإلدارة المكافقػة ، المكازنػة فػي نطػاؽ ، كعمػى الشػركة تحمػؿ هػذ  التكػاليؼهػؤالء المػكظفيفبقاء 
 .أم تكاليؼ تتجاكز المكازنةعمى 

المجنػة التحقػؽ كعمػى التكصية لمجمس اإلدارة بتعييف عضػك فػي المجمػس كفقػان لمسياسػات كالمعػايير المعتمػدة، تقديـ  (د 
  .لعضكية المجمس بجريمة سابقة مخمة بالشرؼ أك األمانة مف عدـ إدانة أم شخص متقدـ

 تقـك المجنة بمهاـ أخرل قد يطمبها منها المجمس مف حيف الى آخر. (ق 

حيػػث يمكػػف أف تكػػكف هػػذ  المكافػػآت راتبػػان معينػػان أك نسػػبة الشػػركة طريقػػة صػػرؼ المكافػػآت، أف تحػػدد الئحػػة يجػػب  (ك 
مػػف لػػكائح  74بمػػا يتكافػػؽ مػػع المػػادة كذلػػؾ  كثػػر مػػف هػػذ  المزايػػامعينػػة مػػف األربػػاح، كيجػػكز الجمػػع بػػيف اثنتػػيف أك أ

اسػتقطاع % مػف األربػاح الصػافية بعػد 5تتجػاكز هػذ  المكافػآت  أال. كمػع ذلػؾ يجػب الشركات ككفقان لالئحة الشركة
 كفقنػػا ألحكػػاـ هػػذا القػػانكف أك الئحػػةكأم احتياطيػػات محػػددة مػػف قبػػؿ الجمعيػػة العمكميػػة  اتاالسػػتهالكك  المصػػاريؼ

لقػانكف ا بمػا يخػالؼ هػذاحػدد أم مكافػآت تُ كُتعػد % مف رأس مػاؿ الشػركة. 5، كبعد تكزيع أرباح ال تقؿ عف الشركة
 .  باطمة كال يمكف تنفيذها
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حصػػؿ جميػػع المبػػال  التػػي شػػامالن ل ابياننػػالعاديػػة يتضػػمف تقريػػر مجمػػس اإلدارة المقػػدـ لمجمعيػػة العمكميػػة أف يجػػب  (ز 
بػػػػدالت حضػػػػور أو مػػػػف األربػػػػاح، أو حصػػػػص ، كتعكيضػػػػاتالماليػػػػة ؿ السػػػػنة خػػػػال اإلدارةأعضػػػػاء مجمػػػػس  عميهػػػػا

المبػػالغ المسػػتممة مػػف قبػػؿ األعضػػاء بصػػفتيـ إلػػى جميػػع  باإلضػػافة، المزايػػااالجتماعػػات، مصػػاريؼ، وغيرىػػا مػػف 
 .اإلدارية كأاالستشارية أو  الفنية أو تنفيذييف في الشركة، أو مقابؿ خدماتيـمسؤوليف 

نظيػػر خػػػدماتيـ  الحصػػوؿ عمػػى تعويضػػاتفػػػي الشػػركة  يشػػغموف مناصػػبالػػذيف  اإلدارة ال يجػػوز ألعضػػاء مجمػػس (ح 
الشػركة بموظفيف التدخؿ فػي أي ترتيبػات استشػارية الغير  اإلدارةال يجوز ألعضاء مجمس و في المجمس.  كلعضاء

ضػػافة إلػػى ذلػػؾ، فإنػػه يتعػػيف عمػػىاإلدارة. دوف الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة مسػػبقة مػػف مجمػػس  إلدارة امجمػػس أعضػػاء  كا 
نظيػر تقػديمهـ خػدمات تعكيضػات بشػكؿ مباشػر أك غيػر مباشػر عمػى عػدـ الحصػكؿ لجنة المراجعة المشاركيف في 

المنظمػػات الخيريػػة إلػػى أك ماليػػة لمشػػركة، كمػػا ال يجػػكز لمشػػركة التبػػرع  اسػػتثماريةأك  قانكنيػػةأك  استشػػارية محاسػػبية
 أحد أعضاء مجمس اإلدارة.التي ينتمي إليها 

، التنفيػذييفالمػديريف  كتعكيضػات تعػف التقيػيـ كالتكصػية بمسػتكل مكافػآمسػؤكلة الترشػيحات كالمكافػآت تككف لجنػة  (ط 
 مجمس اإلدارة سنكيان العتماد .كالتعكيضات إلى تقديـ تقرير بالمكافآت كعميها 

 المجنة 4.16

 األعضاء كالتشكيؿ 1.4.16
مجمػس أعضػاء مػف ( 2ثنػيف )مػنهـ اأشػخاص عمػى األقػؿ،  (3) ثالثػة تتشكؿ لجنة الترشيحات كالمكافآت مف
فػي حػاؿ عػدـ تػكفر عضػك ك فػي المػكارد البشػرية، مالئمػة خبػرة يتمتػع باإلدارة كعضك مستقؿ مف اإلدارة العميا 

 .، يمكف تعييف عضك مف مجمس اإلدارةخبير مستقؿ
 يتـ تعييف كتنحية أعضاء المجنة مف قبؿ مجمس اإلدارة كفقان لتقديرها.

 

 الخبرات 2.4.16
 مستكل معرفة مناسب بما يمي:لديهـ أف يتكفر جنة يجب عمى أعضاء الم

 مبادئ حككمة الشركات .أ 
 .طبيعة عمؿ الشركة كالهيكؿ التنظيمي .ب 
 .الرئيسية األخرلالمناصب التنفيذية مجمس ك الأعضاء  أدكار كمسؤكليات كمختمؼ مجمس اإلدارةمهاـ  .ج 
 اإلدارة العميا. عمى مستكل إدارة الشركة .د 
 .التي ينطكم عميها مناقشة كتحديد حـز أجكر الجهات التنفيذية في الشركة بالتعقيداتالشاممة المعرفة  .ق 
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 رئيس المجنة 3.4.16
ذا لـ يتـ ذلؾ، يتـ اختيار  مف خالؿ ييتـ تعيك يتكلى أحد األعضاء رئاسة المجنة،  نه مف قبؿ مجمس اإلدارة، كا 

 التصكيت اإليجابي مف قبؿ أغمبية أعضاء المجنة.

 أك االستقالةاإلقالة  4.4.16
كػاف عضػك إذا  ،تنتهػي عضػكية عضػك المجنػةك مجمػس اإلدارة، عمػؿ المجنػة، مػدة عمؿ تتجاكز مدة  أاليجب 

الذم ال أما عضك المجنة ، بانتهاء عضكيته في مجمس اإلدارة، أك باستقالته الطكعية مف المجنة ،مجمس إدارة
جنػة. يحػؽ لمجمػس اإلدارة المعمػؿ في مجمػس اإلدارة، فتنتهػي عضػكيته باسػتقالته أك انتهػاء فتػر   يككف عضكنا
 تنحية أم عضك بالمجنة.كفَقا لتقدير  

 

 أعماؿ المجنة 5.16

 دكرية عقد االجتماعات 1.5.16
 تجتمع المجنة في األكقات التي يحددها رئيس المجنة، أك بناء عمى طمب أم عضكيف مف المجنة. (أ 

 سنكيان عمى األقؿ، كفي األكقات التي يطمب رئيس المجنة ذلؾ.  مرتيفتجتمع المجنة  (ب 

 في حاؿ تـ دعكته مف قبؿ المجنة.إال ال يجكز ألم شخص غير أعضاء المجنة حضكر اجتماعات المجنة،  (ج 

 جدكؿ األعماؿ 2.5.16
جػػدكؿ أعمػػاؿ كػػؿ اجتمػػاع مػػف قبػػؿ رئػػيس المجنػػة، كيػػتـ تعميمػػه لجميػػع األعضػػاء قبػػؿ تػػاريخ بػػدء إعػػداد يػػتـ  (أ 

 .   عمى نحك معقكؿ االجتماع كمما كاف ذلؾ ممكننان 

جػدكؿ بهػا الػدعكة مرفػؽ إرسػاؿ يػتـ ك  ،في المجنػة ناء عمى دعكة الرئيس أك طمب أم عضكيفتجتمع المجنة ب (ب 
أك أم كسيمة أخػرل، قبػؿ اإللكتركنية أك مف خالؿ الكسائؿ إلى أعضاء المجنة  باليد كُتسمـأعماؿ االجتماع، 

 ألعضاء.تـ التنازؿ عف ذلؾ مف قبؿ جميع اإال إذا مف تاريخ االجتماع، عمى األقؿ عشرة أياـ 

 جتماعات المجنة الإجراءات الدعكة  3.5.16

 العادماالجتماع  1.3.5.16
أعضػاء المجنػة قبػؿ عمػى المجنػة، مسػؤولية توزيػع جػدوؿ أعمػاؿ االجتمػاع  رئػيستوجيػو مػف ، بنػاء عمػى المجنػة يتحمؿ أمػيف سػر

 أياـ. 10انعقاد اجتماع المجنة بما ال يقؿ عف 
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 الخاصاالجتماع  2.3.5.16
ثنائي إذا كاف ثمة ظروؼ غير عادية ينبغي معالجتيا ومناقشتيا. ويوجو رئػيس المجنػة أمػيف استاجتماع يدعو رئيس المجنة لعقد 

 االجتماع عمييـ.وتوزيع جدوؿ أعماؿ االجتماع السر إلخطار كافة األعضاء بتاريخ عقد 

 النصاب القانكني لمجنة 4.5.16
 .صكتان كاحدان منهـ يمتمؾ كؿ عضك ك ، اقانكنين  ايشكؿ أغمبية أعضاء المجنة نصابن  .أ 

، القرار نيابة عف المجنة القانكني اتخاذالنصاب  هلغالبية األعضاء الحاضريف ألم اجتماع يكتمؿ فييحؽ  .ب 
 جميع قرارات المجنة بغالبية األصكات.كيجب اتخاذ 

 باختيار رئيس لمجنة ليترأس ذلؾ االجتماع.في حاؿ غياب رئيسها ستقـك المجنة  .ج 

 .اجتماعات المجنةفة كا( عند حضكر يجب أف يترأس رئيس المجنة ) .د 

 مهاـ كمسؤكليات رئيس المجنة: 5.5.16
 يككف رئيس المجنة مسؤكالن عما يمي:

النقاشات كافة الشركة كأكلكيات مجمس اإلدارة في إستراتيجية مع ما يتكافؽ المجنة بعمؿ التلكد مف استمرار  .أ 
 كالقرارات.

 بشكؿ سمس.أنشطة المجنة  إدارة .ب 

 .الرئيس التنفيذم ك/أك مجمس اإلدارةالتشاكر مع بعد اقتراح جدكؿ أعماؿ كؿ اجتماع لمجنة  .ج 

دارة التقييـ السنكم لفعالية المجنة .د   .تنظيـ كا 

 بناء عمى طمب مجمس اإلدارة  تقارير دكرية عف أنشطة المجنةإعداد  .ق 

 .مجمس اإلدارة كالمساهميفإلى تقارير المجنة السنكية كرفعها إعداد  .ك 

 مهاـ كمسؤكليات أميف سر المجنة: 6.5.16
 أميف سر المجنة مسؤكالن عما يمي:يككف 

 ،كالمحافظة عمى سالمتها المجنةحفظ محاضر اجتماعات  .أ 

خطارات جداكؿ البإعالـ أعضاء المجنة  .ب   كجدكؿ أعماؿ تمؾ االجتماعات، اتاالجتماعالزمنية لمجنة كا 

ائؿ التي في المسمستنيرة قرارات  اتخاذضماف معرفة األعضاء بالمعمكمات الدقيقة التي سكؼ تمكنهـ مف  .ج 
 عميها. تهـتتطمب مكافق
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خطار المجمس بمستجدات األمور. .د   إعداد تقرير حالة عف قرارات المجمس وبياف تنفيذىا وا 

 ، إال في حالة وجود مبرر لعدـ الحضور.اجتماعات المجنةحضور كافة  .ق 

 .ولوائحوكافة إجراءات المجمس وقواعده  مجمس اإلدارةضماف اتباع أعضاء لذلؾ و 

 ماعات محاضر االجت 7.5.16
 كما يمي: اجتماعات المجنةيتـ تكثيؽ كس ،مجمس اإلدارةإلى تقارير عنها الجتماعاتها كترفع تحتفظ المجنة بسجؿ أف يجب 

 بالمناقشات ممخص تسجيؿ يجب كما كالغائبيف، الحاضريف كأسماء تاريخ كمكاف االجتماع يجب أف تحدد المحاضر .أ 
 .كالتكصيات الصمة ذات كالقرارات االجتماع في دارت التي

 محضر االجتماع مف قبؿ أميف سر المجنة كذلؾ خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ االجتماع مسكدة إعداد يتـ أف يجب .ب 
رسالها ضافة ،لمراجعتها المجنة أعضاء إلى كا  جانب  يجب تقديـ أم مالحظات خاصة بالمحاضر مفإلى ذلؾ،  كا 

 .رالمحض مسكدة استالـ تاريخ مف أسبكع خالؿأعضاء المجنة 

رسالهاأميف سر المجنة بتعديؿ مسكدة المحضر بناء عمى المالحظات المستممة،  يقـك .ج   مرفقة بهذ  المالحظات إلى كا 
 .المجنة رئيس

تكصيات الرئيس كيرسمها إلى أعضاء المجنة مكقعة مف بناء عمى بإعداد المحاضر النهائية المجنة  يقـك أميف سر .د 
 جانب الرئيس كمف أميف المجمس.

  حتفاظ بنسخة مكقعة مف المحاضر مع الكثائؽ كالمراسالت ذات الصمة في ممؼ خاص.يجب اال

 الوصوؿ الى المعمومات 6.16
 السجالتك  إمكانية الكصكؿ الكامؿ لمدفاترمع التحقيؽ في أم أمر يمفت انتباهها،  ،خالؿ تلديتها لدكرها الرقابي ،يحؽ لمجنة

أم تكاليؼ تحمؿ استشارييف، أك أك  أك مراجعييف محاـ مستقؿاالستعانة ب إضافة إلى أنه يجكز لها. هاكمكظفي مرافؽ الشركةك 
تتطمب عف المكازنة تزيد  اتأم مصركفعمى الرغـ مف ذلؾ، فإف ) ، تتحمؿ الشركة نفقاتهاالمكازنة(في نطاؽ ) أخرل ذات عالقة

الشركات التابعة، أك المستشار حدل إبقد تطمب المجنة مف أم مدير تنفيذم أك مكظؼ بالشركة أك (، اإلدارةمجمس اعتماد 
 اجتماع مع المجنة أك أحد أعضائها. رحضك لمشركة  يفالخارجي يفلمشركة، أك المراجع المستقؿ القانكني

 تقيـ المجنة  7.16
ـ كؿ عضك ألداء كمدل التزا اتقييمن  يتضمف تقييـ المجنةأف يجب ك  ،مجمس اإلدارةاستنتاجاتها إلى عمى المجنة تقييـ أدائها سنكيان كرفع 

 بمهاـ المجنة.

 مكافآت المجنة 8.16
الجمعية العمكمية عف المكافآت إلى قدمة رير مجمس اإلدارة الماتقتفصح أف يجب ك يحؽ لكؿ عضك في المجنة مكافآت سنكية، 
 كالمبال  األخرل التي دفعت ألعضاء المجنة.
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 رفع التقارير 9.16

 مجمس اإلدارةإلى رفع التقارير  1.9.16
مجنة، بشلف اإلجراءات التي لكؿ اجتماع المنعقد بعد مجمس اإلدارة في االجتماع األكؿ إلى  تقـك المجنة برفع تقاريرها

 .الصمةالقضايا األخرل ذات إلى تمت في كؿ اجتماع لمجنة كنتائج مراجعة كاعتماد المجنة لإلجراءات، باإلضافة 

 تقرير مجمس اإلدارة السنكم 2.9.16

بقسـ إدراجها ارة فيما يتعمؽ بالمعمكمات كاإلفصاحات الكاجب عمى المجنة تقديـ النصح كالتكصيات لمجمس اإلد
جراءات الشركة الخاصة بالمكافآت،  الذم يتعمؽ السنكم لمشركةالدليؿ حككمة الشركات في تقرير  بسياسات كا 

 كتقييـ أداء مجمس اإلدارة ككبار التنفيذييف.بلعضاء مجمس اإلدارة المعمكمات المتعمقة ك 

 سنكيان مف قبؿ مجمس اإلدارة، ككفقان لذلؾ يتـ المكافقة عميه أك طمب مراجعته.يتـ مراجعة الميثاؽ 

 مراجعة ميثاؽ المجنة 11.16
هذا الميثاؽ، كالتكصية لمجمس اإلدارة بلم تعديالت مقترحة. لف يتـ مالءمة تقـك المجنة سنكيان بمراجعة كتقييـ مدل 

 دها مف قبؿ مجمس اإلدارة.       بعد اعتماإال األخذ بالتعديالت التي اقترحت عمى الميثاؽ 

    
 

 

 

 

 

 لشركة ايحتكم هذا الدليؿ عمى معمكمات سرية كخاصة. كتعد المكاد كاألفكار كالمفاهيـ الكاردة في هذ  الكثيقة ممكن ®
م طرؼ كز نسخ هذ  المكاد أك أم محتكيات أخرل مف هذ  الكثيقة، أك تكزيعها أك الكشؼ عنها ألج. فال يالزكردم

ثالث، بلم كسيمة، أك في أم شكؿ مف األشكاؿ دكف الحصكؿ عمى إذف كتابي صريح مف الشركة. المعمكمات الكاردة 
 كسيمة لنشر المعرفة المشتركة كالمفاهيـ الخاصة بحككمة الشركات داخؿ الشركة.ُتعد في هذ  الكثيقة 

 
 
 



 

 

 

 ذـٌكــٍـــمنًٌذج 

 انسادج/ شسكح الشًزدي نهًجٌىساخ  انًحرسيٍن 

 انسالو عهٍكى ً زحًح هللا ًتسكاذح ،،،

 

انشسكح كًا ىٌ تشيادج األسيى( أقس أنا انًساىى: ........................................ )االسى انستاعً أً اسى 

زقى ....................... صادز ين  انًٌقع أدناه تًٌجة انسجم انًدنً / انسجم انرجازي

، الشًزدي نهًجٌىساخىـ، ًتصفرً أحد يساىًً شسكح .......... /......./......ترازٌخ   .......................

 سيًاً، قد ًكهد ....................... )االسى زتاعٍاً( تًٌجة انسجم انًدنًًانًانك نعدد ).......................( 

زقى ...........................، ًىٌ ين غٍس أعضاء يجهس اإلدازج أً يٌظفً انشسكح نٍنٌب عنً فً حضٌز 

ترازٌخ انثالثاء  ونًساىًً انشسكح انًقسز عقده فً ٌٌ ) األجرًاع األًل(  انعادٌح غٍساجرًاع انجًعٍح انعايح 

ًذنك تًقس انشسكح تًدٌنح يساء  0:30، فً ذًاو انساعح و1086/ 22/11 ىـ انًٌافق8341/ 2 /22

ًنو حق انرصٌٌد ًانًناقشح نكافح تنٌد جدًل أعًال . 191شازع  –انًدٌنح انصناعٍح انثانٍح ، انسٌاض

ًانضسًزٌح ًانالشيح إلجساءاخ االجرًاع، كًا انجًعٍح نٍاتح عنً ًانرٌقٍع عهى كافح انًسرنداخ انًطهٌتح 

 ٌسسي ىرا انرٌكٍم نالجرًاع انرانً فً حانح ذأجٍم االجرًاع.

 ًهللا انًٌفق،،،

 

 ىـ1431 /....../  ......   حسز فً

 االسى : _______________

 انصفح : _______________

 انرٌقٍع : _______________

 اعٍح/ انثنك[]انًصادقح ين انغسفح انرجازٌح انصن
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