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صفحة  0من 9
الؾّاؿات والمػاِّػ واالزػاءات المصعدة لػغٍِة مرلؽ االدارة

السياسات والمعايير واالجراءات المحددة لعضوية مجلس االدارة
التعريفات :
يقصد بالللمات والعبارات التالية ـ مما ترد فى هذى الوثيقة ـ المعاهى الموضحة امامها ما لم يشر الوص بوضوح الى
خالف ذلك :
الشرمة ـ شػهة زػِػ للجؾٍِق
المجلس ـ مرلؽ إدارة الشػهة
الهيئة ـ ًّئة الؾٍق المالّة الؾػٍدِة
الرئيس التوفيذى ـ الػئّؽ الجوفّغى للشػهة
المدير المالى ـ المعِػ المالَ للشػهة  ،او رئّؽ الشئٍن المالّة
“ لجوة الحوممة “ ـ “ لروة الصٍهمة “ والجػشّس والمنافات
تداول ـ شػهة الؾٍق المالَ الؾػٍدِة
السلرتارية ـ ؿنػثارِة مرلؽ إدارة الشػهة
تقرير المجلس ـ الجكػِػ الؾوٍى لمرلؽ اإلدارة

صفحة  1من 9
الؾّاؿات والمػاِّػ واالزػاءات المصعدة لػغٍِة مرلؽ االدارة

اختيار االعضاء الجدد :
ِ .1جصمو مرلؽ إدارة الشػهة بطفة غامة مؾئٍلّة ثػشّس االغغاء  ،غن ؼػِق “ لروة الصٍهمة “ وموء مكاغعى الشاغػة اخواء
الفجػات الؼموّة الجَ ثفطو بّن االزجماغات الؾوٍِة للمؾاًمّن  .وٍِضَ مرلؽ اإلدارة هو خالث ؿوٍات اخواء االزجماع
الؾوٍى(الرمػّة الػامة) للمؾاًمّن بالشػهة ـ بواء غلَ ثٍضّات “ لروة الصٍهمة “ ـ بكائمة بالمػشصّن الغِن ؿٍف ِوجظبٌم
المؾاًمٍن  .وثػجمع ثٍضّات المرلؽ غلَ إلػارى بمعى مالءمة هو مػشس غلَ شعة  ،و مالءمة الكائمة باؿػًا لالهغمام إلَ
غغٍِجي ( وًٍ االمػ الغى ِػجمع بعورى غلَ ثٍضّات “ لروة الصٍهمة “  ،وما ثٍفػى من مػلٍمات غن المػشصّن ) مع مػاغاة
المػاِّػ الجَ ؿٍف هوالشٌا الشكا .وثنٍن “ لروة الصٍهمة “ مؾئٍلة غن ثصعِع اؿماء المػشصّن وفػزًا والجٍضّة باطجّارًم
 ،ورفع ثلم الجٍضّات إلَ المرلؽ من ازو االهغمام إلَ غغٍِجي  .وبػع اهجٌاء اللروة من ضّاغة ثٍضّاثٌا الظاضة بػغٍِة
المرلؽ ثاطغ بػّن االغجبار  ،هما ِجػاءى لٌا  ،الوطائس والجٍضّات الجَ ثجلكاًا من اؼػاف اطػى .
.2

ِجمجع المؾاًمٍن دائما فَ ازجماغاثٌم الػامة بالصق فَ غؼل هو او بػظ اغغاء مرلؽ اإلدارة .

.3

ثظؽػ الشػهة " ًّئة الؾٍق المالّة " و " ثعاول " فٍر اهجٌاء معة غغٍِة اى من اغغاء مرلؽ اإلدارة  ،واالؿباب المجػلكة
باهجٌاء غغٍِجي .

.4

ال ِرٍز الى من اغغاء مرلؽ إدارة الشػهة الرمع بّن غغٍِة مرالؽ إدارات ما ِؼِع غلَ طمؽ شػهات مؾاًمة فَ ان
واشع.

.5

ِوص الوظام االؿاؿُ للشػهة غلَ ان غعد اغغاء مرلؽ االدارة ًٍ خماهّة اغغاء.

.6

ِرب ان ثنٍن غالبّة اغغاء المرلؽ من االغغاء غّػ الجوفّغِّن.

.7

ِرب ان ِنٍن غعد اغغاء مرلؽ ادارة الشػهة المؤًلّن هاغغاء مؾجكلّن فُ اي ولت من االولات ًٍ غغٍِن  ،او خلح
غعد اغغاء المرلؽ (مكػب الَ الػب غعد ضصّس) اٌِما اهبػ .

مهام واهداف مجلس االدارة :
 .1ثومّة اؿجدمارات مؾاًمُ الشػهة واؿجمػار همًٍا غلَ المعى البػّع ،والػمو غلَ ثاهّع العور الصٍّى الغى ثكٍم
بي الشػهة من ازو طعمة غمالئٌا ومٍظفٌّا  ،وغّػًم من االفػاد  ،والممؤؿؾات الجَ ثػجمع غلٌّا.
 .2مجابػة اداء الشػهة الػام و هغلم اداء الػئّؽ الجوفّغى  ،وهبار المعراء الجوفّغِّن بٌا  ،وثكعِم الوطائس
واإلرشادات البواءة.
 .3إلػار الجٍزٌات االؿجػاثّرّة  ،وثكّّم ما ِجػثب غلٌّا من هجائذ.
 .4الكّام باالغمال اإلشػافّة الجَ ثغمن ممارؿة الشػهة لوشاؼٌا فَ إؼار لاهٍهَ واطاللَ وازجماغَ مؾئٍل.
 .5ثكعِم الوطائس الغػورِة للػئّؽ الجوفّغى  ،وهبار المؾئٍلّن الجوفّغِّن  ،وثكّّم مؾجٍى ادائٌم.
 .6مػازػة وإلػار مٌمة الشػهة  ،واؿجػاثّرّاثٌا المالّة االؿاؿّة  ،واالؿجػاثّرّات الظاضة باهشؽجٌا  ،واًعافٌا
وؿّاؿاثٌا هما وعػجٌا اإلدارة.
صفحة  2من 9
الؾّاؿات والمػاِّػ واالزػاءات المصعدة لػغٍِة مرلؽ االدارة

 .7مػازػة االداء المالَ للشػهة بطفة دورِة مع الجػهّؼ بٍزي طاص غلَ مكارهة الشػهة بمدّالثٌا من الشػهات االطػى
 ،وغّػًا من الشػهات الموافؾة  ،وؿٍف ثجغمن ثلم المػازػات اراء اإلدارة  ،وهبار المؾجدمػِن والمصللّن.
 .8مػازػة اؿجػاثّرّة وطؽػ الشػهة بػّعة المعى و ثٍزٌٌّا و إلػارًا وثكّّم ادائٌا االؿجػاثّرُ والمالَ والجوافؾَ
ومكار ًهة ذلم بممارؿات وؿّاؿات مدّالثٌا من الشػهات االطػى و الموافؾّن.
.9

مػازػة المّؼاهّات الجكعِػِة  ،وطؽػ الػمو الؾوٍِة  ،وثٍزٌٌّا وإلػارًا .

.10

ثصعِع االًعاف المػزٍة من االداء  ،ومػالبة اداء الشػهة .

.11

اإلشػاف غلَ الٌّنو المالَ للشػهة  ،وؿّاؿاثٌا وممارؿاثٌا المالّة .

 .12اإلشػاف غلَ عٍابػ اإلفطاح  ،وإزػاءاثي والػلابة العاطلّة غلَ الجكارِػ المالّة بما فَ ذلم المػازػة المؾجكلة
الجَ ِنٍن الٌعف موٌا إغعاد ثكارِػ هاملة وهؼٌِة ودلّكة ومفٌٍمة فَ مٍغعًا.
.13

الجاهع من وزٍد هظم الػلابة المالئمة إلدارة المظاؼػ  ،وااللجؼام بالوظام والمػاِّػ المػثبؽة بي.

 .14اطجّار مؾئٍلَ الشػهة  ،وثكّّمٌم وثصعِع المكابو المادى لٌم وإغعاد الظؽة الظاضة بجػالب هبار مؾئٍلَ
اإلدارة غلَ ثٍلَ مواضبٌم .
 .15مػازػة والػار رواثب ومنافات رئّؽ الشػهة والمعِػ الجوفّغى  ،وغّػًم من االغغاء الجوفّغِّن مكابو ما ِكٍمٍا
بي من طعمات بطفجٌم ثوفّغِّن اومٍظفّن بالشػهة.
 .16مػازػة الجكعِػات الظاضة بالمظاؼػ الرؾّمة واالمٍر الجَ ثػجػض ؿبّو الشػهة وثكعِم الوطس واإلرشاد لإلدارة
بشاهٌا إلَ زاهب مػازػة الظّارات المجاشة للجظفّف من وؼاثٌا .
 .17الجاهع من اهشاء االؿالّب واإلزػاءات النـفّلة بغمان هؼاًة ثطػفات الشػهة بما فَ ذلم غاللاثٌا بػمالئٌا
ومٍردٌِا وزمّع المٍاؼوّن  ،ومجابػة االلجؼام بجلم االؿالّب .
.18

مػازػة الوجائذ الجَ شككجٌا اإلدارة غلَ عٍء فلؾفة الشػهة  ،واًعافٌا الؾوٍِة  ،واًعافٌا بػّعة المعى .

.19

تغّّن اللران الجابػة لمرلؽ اإلدارة  ،وثكّّم مؾجٍى ادائٌا .

.20

وعع بػهامذ منافات هبار المؾئٍلّن الجوفّغِّن بما ِجماشَ مع المطالس بػّعة المعى للشػهة ومؾاًمٌّا .

 .21الجاهع من اهي لع ثم إشاؼة مرلؽ اإلدارة ولراهي الجابػة غلما فَ شّوي  ،وبشنو واف  ،بٍعع الشػهة وغملّاثٌا
من طالل الجكارِػ وغّػًا من االؿالّب االطػى .
 .22الجاهع من معى فاغلّة ممارؿات الصٍهمة الجَ ثكٍم بٌا الشػهة و ولّاؿٌا  ،ومجابػجٌا وإزػاء الجغّػات غوع
الغػورة .
اهػناؿا ً
ً
ضادلا للوجائذ الجشغّلّة للشػهة ومػهؼًا المالَ .
 .23عمان ان الجكارِػ الموشٍرة ثكعم
 .24الجصكق من وعع الؾّاؿات المواؿبة لجػػِف والجػػف غلَ ثػارض المطالس بالشػهة وغػعٌا  ،ومػالرة االمػ
إلَ زاهب مػالبة اى ثػارض مطالس مصجمو من اإلدارة واغغاء المرلؽ والمؾاًمّن بما فَ ذلم إؿاءة اؿجظعام اضٍل
الشػهة  ،او إؿاءة الجطػف فَ مػامالت االؼػاف ذوى المطلصة .
صفحة  3من 9
الؾّاؿات والمػاِّػ واالزػاءات المصعدة لػغٍِة مرلؽ االدارة

 .25الجاهع من وعع ؿّاؿة منـجٍبة ثصنم الػاللة باضصاب المطالس ِنٍن الٌعف موٌا ثٍفّػ الصماِة الالزمة
لصكٍلٌم  ،والجَ ِوبغَ ان ثجغمن ما ِلَ :
ا .الّات لجػٍِظ اضصاب المطالس فَ شالة اهجٌاك شكٍلٌم الجَ ثغموٌا الوظم
المؽبكة  ،واالثفالات المبػمة فَ ًغا الطعد .
ب .الّات لجؾٍِة الشناوى او الموازغات الجَ لع ثوشا بّن الشػهة واى من اضصاب
المطالس بٌا .
ج .الّات للصفاظ غلَ وزٍد غاللات ؼّبة بّن الشػهة وغمالئٌا ومٍردٌِا  ،وشماِة
ؿػِة المػلٍمات الظاضة بٌم .
د .إرؿاء لٍاغع الؾلٍك المٌوَ للمؾئٍلّن الجوفّغِّن بالشػهة  ،ومٍظفٌّا  ،وثوظّم
غاللاثٌم باضصاب المطالس  .و ِكٍم مرلؽ إدارة الشػهة باثظاذ اإلزػاءات النـفّلة
بمجابػة ثوفّغ ثلم الكٍاغع وااللجؼام بٌا .
ًـ  .مؾئٍلّة الشػهة االزجماغّة .
.26

مػازػة االغمال الػئّؾّة الجَ ثكٍم بٌا الشػهة  ،وإلػارًا  ،وًَ غلَ ؿبّو المدال
ا .الوفكات الػاؿمالّة غلَ زمّع المشػوغات بما ِجراوز الصعود المطػح بٌا
لإلدارة.
ب .غملّات االؿجصٍاذ  ،او بّع االؿجدمارات  ،اواثباع اؿجػاثّرّات زعِعة .
ج .الجٍضّة بالجػاح ثٍزِع ارباح االؿٌم إلغجمادى من الرمػّة الػامة.
د .االؿجدمارات الرًٍػِة  ،والجؾٌّالت اال ئـجماهّة الجَ ثصطو غلٌّا الشػهة ،
والػملّات اإلؿجػاثّرّة ،والجػامالت المٌمة االطػى الجَ ال ثعطو عمن هؽاق
الوشاط المػجاد للشػهة.

وِلجؼم اغغاء مرلؽ االدارة:
.1

ثؽبّق اغلَ لعر ممنن من المػاِّػ االطاللّة.

.2

الجطػف بواء غلَ مػػفجٌم الجامة بشئٍن الشػهة  ،وبما ِػٍد بالوفع غلٌّا مع االطغ فَ االغجبار طعمة مطالس بكّة
المؾاًمّن.

صفحة  4من 9
الؾّاؿات والمػاِّػ واالزػاءات المصعدة لػغٍِة مرلؽ االدارة

.3

الصفاظ غلَ غوطػان رئّؾّان وًما  :وازب بغل الػواِة الالزمة  ،ووازب الٍالء  .وِػى مرلؽ اإلدارة ان مفٌٍم وازب
بغل الػواِة الالزمة ال ِشمو ارثناب اطؽاء الوا تزة غن اطؽاء فَ الجكعِػ او الصنم اخواء ممارؿة االغمال ؼالما ان
اغغاء مرلؽ اإلدارة ال ٌِملٍن إًماال زؾّما فَ اداء وازباثٌم  ،وِجصػون العلة المؽلٍبة فّما ِجظغوهي من لػارات.

.4

بثوفّغ المٌام المٍهلة إلٌّم بعون ثصّؼ لمؾاًم او فئة من المؾاًمّن دون غّػًم من المؾاًمّن االطػِن  .واغغاء مرلؽ
اإلدارة ملجؼمٍن الجؼاما شػفّا بمػاملة زمّع المؾاًمّن بػعالة .

.5

إضعار اشنام مؾجكلة ومٍعٍغّة فّما ِظص شئٍن الشػهة.

.6

ثصمو مؾئٍلّاثٌم بفاغلّة  ،ولمي ِجؾوَ لٌم الٍفاء بالجؼاماثٌم ِ ،وبغَ ان ِصطلٍا غلَ المػلٍمات العلّكة المواؿبة فَ
مٍغعًا  .وِجصمو مرلؽ إدارة الشػهة مؾئٍلّة إثاشة مدو ًغى المػلٍمات لرمّع اغغاء المرلؽ .

االمور المتوقعة من من عضو من اعضاء مجلس ادارة الشرمة :
ِجٍلع مرلؽ إدارة الشػهة من هو غغٍ من اغغاء المرلؽ ما ِلَ :
ا .فٌم ؼبّػة اهشؽة الشػهة  ،واالؿٍاق الجَ ثجم فٌّا مؼاولة ثلم االهشؽة .
ب .شغٍر ازجماغات مرلؽ اإلدارة  ،واللران الجَ ِوجمَ إلٌّا الػغٍ او الػغٍة .
ج .مػازػة واؿجّػاب ما ِكعم من مٍاد مؽبٍغة لبو غكع االزجماغات  ،واى مٍاد اطػى ثكعم إلَ مرلؽ
اإلدارة من ولت الطػ .
د .المشارهة بفاغلّة ومٍعٍغّة وبطٍرة بواءة فَ االزجماغات  ،وفَ غملّات ضوع الكػار االؿجػاثّرَ .
ًـ .المشارهة بػؤِجي وطلفّجي وطبػثي ومػػفجي وبطّػثي بما ِجواؿب مع المٍعٍغات المؽػوشة امام مرلؽ
اإلدارة  ،واللران الجابػة لي .

معايير االهضمام الى عضوية مجلس ادارة الشرمة :
 .1ثػجبػ “ لروة الصٍهمة “ مؾئٍلة غن المٍازهة بّن المػاِّػ المؽلٍبة لالهغمام إلَ غغٍِة مرلؽ إدارة الشػهة.
.2

ِجم اطجّار المػشصّن لػغٍِة المرلؽ بواء غلَ اؿؽ غعِعة موٌا  :المٌارات  ،والظبػة  ،والطفات الكّادِة  ،وهؼاًة
الكػارات المجػلكة باالغمال  ،والجوٍع  ،والشظطّة  ،والكعرة غلَ الصنم غلَ االمٍر  ،والؾن  ،واالؿجكاللّة  ،والظبػة فَ
مرال الشػهات  ،ومعة الظعمة  ،وثػارض المطالس  ،والظعمة بمرالؽ شػهات اطػى إلَ زاهب غّػًا من الطفات الجَ
من شاهٌا ثػؼِؼ لعرة المرلؽ غلَ إدارة شئٍن الشػهة  ،واهشؽجٌا  ،وثٍزٌٌّا بفاغلّة والجعار  ،وثلبّة مػاِّػ االؿجكاللّة
الجَ ِفػعٌا الوظام او اللٍائس او لٍاغع اإلدراج " بٌّئة الؾٍق المالّة "  .وِوبغَ ان ِجٍافػ لعى المػشصّن او غغٍ مرلؽ
إدارة الشػهة بطفة غامة لعرات مدو  :الكعرة غلَ اؿجّػاب ؼبّػة اغمال الموظمات النبّػة هالشػهة  ،وإضعار اشنام
ثصلّلّة مؾجكلة  ،والكعرة غلَ الجٍضّو بفاغلّة  ،وان ِنٍن لعِي هغلم الكعرة والػغبة فَ بغل الٍلت والرٌع لنَ ِنٍن
فػاال ً
غغٍا ً
ً
وهشؽا بمرلؽ اإلدارة.

.3

ان ِنٍن الػغٍ من مؾاًمُ الشػهة الغِن ِملنٍن غعد من االؿٌم ال ثكو لّمجٌا غن  10,000لاير .
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.4

اال ِنٍن غغٍ مرلؽ إدارة ال هـدػ من  5شػهات مؾاًمة غامة .

.5

اال ِنٍن لع ضعر بصكي شنم فُ لغّة مظلة بالشػف او االماهة او االداب او شنم زوائُ .

.6

اال ِنٍن لع ؿبق إداهجي من طالل اي لران بالجالغب فُ ؿٍق االؿٌم  ،او إفشاء اي بّاهات ثظص اي شػهة بغػض رفع
اؿٌمٌا .

.7

اذا هان غغٍ مرلؽ االدارة شػهة فّّوبغَ غلٌّا ثصعِع ممدلٌا بمرلؽ إدارة الشػهة  ،وإطؽار ؿنػثّػ المرلؽ بغلم هـجابة
 ،غلَ ان ِنٍن ًغا اإلطؽار النـجابَ ً
مؤرطا ً
ومٍلػا ممن ثفٍعٌم ًغى الشػهة .

معايير اختيار اعضاء مجلس االدارة المستقلين :
إن اؿجكاللّة غغٍ مرلؽ اإلدارة ثػجمع غلَ غاللات الػغٍ باالطػِن بما فَ ذلم الػاللات الكائمة بّن االغغاء اهفؾٌم  ،والجَ لع ثؤخػ
غلَ مٍعٍغّة الػغٍ  ،ووالئي للمؾاًمّن  .لغلم فإن الػغٍ المؾجكو ًٍ الػغٍ الغى الٍِزع لعِي ثلم الػاللات الجَ لع ثجػارض
مع ما ِطعرى من اشنام بشان هشاط الشػهة .وال ِػع الػغٍ مؾجكال إذا ما اطفق فَ االلجؼام بالمػاِّػ الظاضة باالؿجكاللّة المٍعصة
ادهاى هما وعػٌا مرلؽ إدارة الشػهة والجَ ِرب ان ثجماشَ مع ثلم المػاِّػ الجَ وعػجٌا " ًّئة الؾٍق المالّة " .
 .1لكع وعع مرلؽ إدارة الشػهة اإلرشادات الجالّة للمؾاغعة فَ ثصعِع إؼار ما ِجمجع بي غغٍ مرلؽ االدارة المؾجكو :
ا .اال ِملم الػغٍ شطة هبّػة فَ الشػهة ثرػلي مؾّؽػا غلٌّا "شطة ؿّؽػة" ،او فَ
اى شػهة من مرمٍغجٌا .
ب .اال ِنٍن الػغٍ لع شغو طالل الػامّن الماعّّن همعِػ الجوفّغى بالشػهة  ،او باى
شػهة من مرمٍغجٌا .
ت .اال ِنٍن للػغٍ اى ضلة لػابة من العرزة االولَ مع اى من اغغاء مرلؽ إدارة
الشػهة  ،او اى شػهة من مرمٍغجٌا .
ث .اال ِنٍن للػغٍ اى ضلة لػابة من العرزة االولَ مع اى من المعِػِن الجوفّغِّن فَ
الشػهة  ،او فَ اى شػهة من مرمٍغجٌا .
ج .اال ِنٍن غغٍ مرلؽ إدارة فَ اى شػهة من مرمٍغجٌا .
معِػا ً
ح .اال ِػمو الػغٍ او ِنٍن لع غمو طالل الػامّن الماعّّن ً
ثوفّغِا  ،او مٍظفا فَ اى مؤؿؾة ثػع من االؼػاف
المػثبؽة بالشػهة  ،او باى شػهة من مرمٍغجٌا  .وثشمو االؼػاف المػثبؽة الغػاض ًغى الفكػة المصاؿبّن الكاهٍهّّن
وهبار المٍردِن الض .....ومما ِجوافَ مع اؿجكاللّة الػغٍ امجالهي ل "شطة ؿّؽػة" طالل الػامّن الماعّّن فَ اى
من االؼػاف المػثبؽة بالشػهة .
صفحة  6من 9
الؾّاؿات والمػاِّػ واالزػاءات المصعدة لػغٍِة مرلؽ االدارة

 .2غلَ مرلؽ إدارة الشػهة مػازػة اإلرشادات ؿالفة الغهػ  ،وثغّّػًا إذا راى المرلؽ عػورة ذلم  .ولع ِجغمن ًغا الكّام
بالجغّػات المؽلٍبة الثباع لٍاغع ًّئة الؾٍق المالّة الظاضة باالؿجكاللّة  .و ِوبغَ غلَ “ لروة الصٍهمة “ الجاهع من الٍفاء
بمجؽلبات االؿجكاللّة .

سن التقاعد :
.1

ال ِػى مرلؽ إدارة الشػهة باهي من المواؿب ثصعِع ؿن مػّوة لجكاغع اغغائي إال ان اؿجمػار بكاء االغغاء ـ فَ اغجكادى ـ
ِرب ان ِنٍن فكػ غوعما ِنٍن الػغٍ لادرا غلَ اعافة لّمة للمرلؽ .

.2

ِجصجم غلَ هو غغٍ من اغغاء مرلؽ اإلدارة إطؽار “ لروة الصٍهمة “ هـجابة لبو لبٍلي لػغٍِة مرلؽ ادارة  ،او اى
موطب اطػ ذى مؾئٍلّة فَ شػهة اطػى .هما ِجصجم غلّي اِغا ثكعِم هفؽ مدو ًغا االطؽار لبو او فٍر شعوث اى ثغّّػ
ملمٍس فَ ظػوفي الشظطّة  ( .بما فَ ذلم ثغّّػ الٍظّفة  ،او مٌام الػمو الػئّؾّة) .

اعضاء مجلس االدارة الذين يغيرون مسوئليات وظيفتهم الحالية :
ال ِػى المرلؽ اهي ِجصجم غلَ االغغاء غّػ المٍظفّن  -ما غعا ممدلَ الشػهات االغغاء بالمرلؽ  -ممن ثكاغعوا  ،او لامٍا
بجغّّػ الموطب الغى ثٍلٍى غوعما اضبصٍا اغغاء بمرلؽ اإلدارة  ،ثػك المرلؽ  .وِوبغَ غلَ غغٍ مرلؽ اإلدارة فَ
شالة شعوث ذلم إطؽار “ لروة الصٍهمة “ هـجابة باالمػ غلَ الفٍر  .وثكٍم اللروة بػع ذلم بجكّّم معى مالءمة اؿجمػار
غغٍِة الػغٍ المػوَ بالمرلؽ فَ ظو ما اؿجرع من ظػوف  .وِجٍلع من ذلم الػغٍ االلجؼام بما ِجٍضو إلّي مرلؽ
اإلدارة من لػارات فَ اغكاب ذلم الجكّّم.

ما يتقاضاى اعضاء مجلس االدارة :
ثكٍم “ لروة الصٍهمة “ بمػازػة شنو المنافات والبعالت والمؼاِا الجَ ِجمجع بٌا االغغاء بطفجٌم اغغاء بالمرلؽ ًاِا
هان ضفجٌم الجوفّغِة ولّمجٌا ؼبكا للوظام االؿاؿَ للشػهة  ،ورفع ثٍضّاثٌا للمرلؽ بنامو ًّئجي  .هما ِكػ المرلؽ
 ،بواء غلَ ثٍضّات “ لروة الصٍهمة “  ،المكابو االعافُ الغى ِصطو غلّي رئّؽ المرلؽ و هغلم هو من الػغٍ
الموجعب والػئّؽ الجوفّغي للشػهة واالغغاء االطػِن الجوفّغِّن مكابو طعماثٌم بطفجٌم معِػِن او مٍظفّن بالشػهة
.

االسهم المملومة العضاء مجلس االدارة :
ِوص الوظام االؿاؿَ للشػهة غلَ اهي ِوبغَ غلَ غغٍ مرلؽ اإلدارة امجالك غعد من اؿٌم الشػهة بكّمة اؿمّة ال
ثكو غن غشػة االف لاير ؿػٍدى  .وِجصجم إِعاع االؿٌم فَ غغٍن خالخّن ٍِما من ثارِض االهغمام إلَ المرلؽ باشع
البوٍك الجَ ِصعدًا وزِػ الجرارة لٌغا الغػض  .وثظطص مدو ًغى االؿٌم لجغؽّة الجؼامات اغغاء مرلؽ اإلدارة ،
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– إن وزعت  -هما ثوص المادة  76من هظام
وثظو غّػ مجعاولة لصّن اهكغاء معة االؿجماع إلَ دغٍى الظطٍم
الشػهات  .وإذا هان الػغٍ "شػهة" فػلٌّا ثكعِم اؿٌم عمان الػغٍِة إلَ من ِمدلٌا.

حضور االجتماع السووى للمساهمين :
 .1ثبغل الشػهة ما بٍؿػٌا لجصعِع ثارِض مواؿب لالزجماع الؾوٍى للمؾاًمّن ( الرمػّة الػامة ) بصّح ِجمنن اغغاء مرلؽ
اإلدارة من الصغٍر مع االطغ فَ االغجبار زعاول مٍاغّع االغغاء .
 .2ثؽلب الشػهة من زمّع اغغاء مرلؽ اإلدارة شغٍر االزجماع الؾوٍى للمؾاًمّن

( الرمػّة الػامة ) .

تعريف اعضاء مجلس االدارة والتعليم المتواصن
ً
 .1ثٍفػ الشػهة لالغغاء الرعد بمرلؽ اإلدارة بػ ً
ثػػِفّا لجػػِفٌم بوشاط الشػهة  ،وثٍزٌاثٌا  ،والمٍعٍغات المالّة
هامرا
والمصاؿبّة  ،وإدارة المظاؼػ  ،واطاللّات الػمو  ،والظؽٍط اإلرشادِة لصٍهمة الشػهات  ،والمؾئٍلّن الػئّؾّّن بالشػهة ،
والمػازػّن العاطلّّن والظارزّّن  .وِجٍلع من اغغاء مرلؽ اإلدارة  ،بواء غلَ ثٍضّات “ لروة الصٍهمة “  ،المشارهة فَ
بػامذ الجػلّم المؾجمػ للصفاظ غلَ المؾجٍى الغػورى من الظبػة المؽلٍبة لالعؽالع بمؾئٍلّاثٌم هاغغاء مرلؽ إدارة .
 .2غلَ اغغاء مرلؽ إدارة الشػهة الكّام بؼِارة الشػهة و الشػهات الجابػة لٌا لمػػفة هشاؼٌا  ،وهشاط ًغى الشػهات  ،وِجٍلَ
الػئّؽ الجوفّغى للشػهة غمو الجػثّبات الالزمة للكّام بجلم الؼِارات .
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