الحئة معل جلية املاكفآت و امرتش َحات ابمرشكة امسؼودًة نودسوًق ( أسواق املزرػة )  -املؼدةل
متَِد :
ا ً
هعالكا من حرص جموس ادارة امرشكة امسؼودًة نودسوًق ( أسواق املزرػة ) يف اس خلعاب امكفاءات واملِارات املمتزية من
أخل ادارة امرشكة واحلفاظ ػوهيم وامؼمل ػىل رفع مس خوايت الداء مبا حيلق أُداف امرشكة الاسرتاثَجَة وفق مهنجَة دكِلة
و ً
اسدٌادا اىل هص امفلرة ( )7من املادة امخلسون من الحئة احلومكة واميت ثيص ػىل ػىل أهَ ( جيوز نورشكة دمج جلييت
املاكفآت وامرتش َحات يف جلية واحدة جسمى جلية املاكفآت و امرتش َحات فلد مت دمج انوجيخني يف جلية واحدة وجيب أن
جس خوىف انوجية املخعوبات اخلاضة بلك مهنٌل وأن متارس مجَع االخذطاضات امللررة ملك مهنٌل ػىل أن جتمتع انوجية بطفة
دورًة لك س خة أشِر ػىل الكل .
أوالً  :امـرض من جشكِل انوجية
جشلك جلية املاكفآت و امرتش َحات هبدف مساػدة جموس االدارة يف أداء همامَ امليوظة بَ وثؼزٍز مس ئومَاثَ .
ً
اثهَا  :كواػد اخذَار جلية املاكفآت وامرتش َحات وكَفِة حرش َحِم ومدة غضوٍهتم
 -1جشلك بلرار من جموس ادارة امرشكة جسمى جلية املاكفآت وامرتش َحات من ؿري أغضاء جموس االدارة امخيفِذًني ػىل أن
ٍكون من بُهنم غضو جموس ادارة مس خلل ػىل الكل .
 – 2جيوز أن ٍكون أغضاء انوجية من أغضاء اجملوس املس خلوني وجيوز االس خؼاهة بآغضاء ؿري ثيفِذًني أو بآشخاص من
ؿري أغضاء اجملوس سواء اكهوا من املسامهني أم ؿريمه .
 -3جيوز ان ٍكون رئُس اجملوس غضوا يف جلية املاكفآت وامرتش َحات ػىل أال ٌشـل مٌطب رئُس انوجية .
 – 4جيب أال ًلل ػدد أغضاء انوجية غن ثالثة أغضاء وال ٍزًد ػىل مخسة .
 – 5جيب أن ٍكون رئُس انوجية من أغضاء جموس االدارة املس خلوني .
 – 6غيد اخذَار أغضاء انوجية جيب ثوافر املِارات واخلربات املخيوػة وٍراغى وحود خربات مالمئة جملال وشاط امرشكة .
ً – 7مت ثؼَني أغضاء انوجية ملدة ال ثخجاوز ثالث س يوات وجيوز اػادة ثؼَُهنم حسب احذَاخات حكوٍن انوجية .
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 -8يف حال شـر مركز أحد أغضاء انوجية اكن نومجوس أن ًؼني غضو ًا يف املركز امشاؾر فمين ثخوفر فَِ اخلربة وامكفاًة
وجيب أن ثبوؽ امَِئة خالل مخسة أايم معل من اترخي ثؼَيَ .
 -9ػىل أن امرشكة أن جشؼر امَِئة بآسٌلء أغضاء انوجية وضفات غضوٍهتم خالل مخسة أايم معل من اترخي ثؼَُهنم وأى
ثـريات ثعرأ ػىل ذكل خالل مخسة أايم معل من اترخي حدوث امخـريات .
 – 11ثًهتيي غضوًة انوجية ابىهتاء مدة معل انوجية أو ابىهتاء ضالحِة امؼضو ً
وفلا لي هظام أو ثؼواميت سارًة املفؼول ومع
ذكل جيوز نومجوس يف أي وكت غزل أغضاء انوجية أو بؼضِم .
ً
اثمثا  :همام واخذطاضات انوجية
 )1اػداد س َاسة واحضة ملاكفآت أغضاء جموس االدارة وانوجان امليبثلة غن اجملوس واالدارة امخيفِذًة ورفؼِا اىل جموس
االدارة ً
متَِدا الغامتدُا من ادلؼَة امؼامة نومسامهني ػىل أن ٍراغى يف ثكل امس َاسة اثباع مؼاًري حرثبط ابلداء
واالفطاح غهنا وامخحلق من ثيفِذُا .
 )2ثوضَح امؼالكة بني املاكفآت املميوحة وس َاسة املاكفآت املؼمول هبا وبَان أى احنراف حوُري غن ُذٍ امس َاسة .
 )3املراحؼة ادلورًة مس َاسة املاكفآت وثلِمي مدى فؼامَهتا يف حتلِق الُداف املخوخاٍ مهنا .
 )4امخوضَة جملوس االدارة مباكفآت أغضاء جموس االدارة وانوجان امليبثلة غيَ وكبار امخيفِذًني ابمرشكة وفلا نوس َاسة
املؼمتدة.
 )5اكرتاح س َاسات ومؼاًري واحضة نوؼضوًة يف جموس االدارة واالدارة امخيفِذًة .
 )6امخوضَة جملوس االدارة برتش َح أغضاء فَِ واػادة حرش َحِم وفلا نوس َاسات واملؼاًري املؼمتدة مع مراػاٍ ػدم حرش َح أى
خشص س بلت اداهخَ جبرمية خمةل ابلماهة .
 )7اػداد وضف نولدرات واملؤُالت املعووبة مؼضوًة جموس االدارة وشـل وظائف االدارة امخيفِذًة.
 )8حتدًد اموكت اذلي ًخؼني ػىل امؼضو ختطَطَ لغٌلل جموس االدارة .
 )9املراحؼة امس يوًة مالحذَاخات امالزمة من املِارات واخلربات املياس بة مؼضوًة جموس االدارة ووظائف االدارة امخيفِذًة.
 )11مراحؼة َُلك جموس االدارة واالدارة امخيفِذًة وثلدمي امخوضَات بشآن امخـَريات املمكن احراؤُا.
 )11امخحلق بشلك س يوي من اس خلالمَة الغضاء املس خلوني وػدم وحود ثؼارض أى ثؼارض مطاحل اذا اكن امؼضو
ٌشـل غضوًة جموس ادارة رشكة أخرى .
 )12وضع وضف وظَفي ملغضاء امخيفِذًني والغضاء ؿري ثيفِذٍن والغضاء املس خلوني وكبار امخيفِذًني .
 )13وضع االحراءات اخلاضة يف حال شـور مركز أحد أغضاء جموس االدارة أو كبار امخيفِذًني .
 )14حتدًد حواهب امضؼف واملوة يف جموس االدارة واكرتاح احلوول ملؼاجلهتا مبا ًخفق مع مطوحة امرشكة .
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ر ً
ابؼا  :احراءات امرتش َح مؼضوًة جموس االدارة
ػىل انوجية غيد حرش َح أغضاء جموس االدارة مراػاٍ ماورد يف الحئة حومكة امرشاكت من رشوط وأحاكم وما ثلررٍ امَِئة
من مذعوبات .
ً
خامسا  :ورش اػالن امرتحش
ػىل امرشكة ورش اػالن امرتحش يف املوكع االمكرتوين نورشكة واملوكع االمكرتوين نوسوق ويف أى وس َةل أخرى حتددُا امَِئة
ً
مفذوحا ملدة شِر ػىل الكل من
وذكل دلغوة الشخاص امراؾبني يف امرتحش مؼضوًة جموس االدارة ػىل أن ًظل ابب امرتحش
اترخي الػالن .
ً
سادسا :حق املسامه يف امرتحش
حيق ملك مسامه يف امرشكة يف حرش َح هفسَ أو ؿريٍ مؼضوًة جموس االدارة ً
وفلا لحاكم هظام امرشاكت ومواحئَ امخيفِذًة .
ً
سابؼا  :مؼاًري وأسس اخذَار الغضاء
 )1أن ٍمتخع ابلُوَة املؼخربة ً
رشػا وهظام ًا ومل ٌس بق هل ان أدٍن جبرمية ثخؼوق ابمرشف والماهة .
 )2أن ال ٍكون من أغضاء جموس االدارة امخيفِذًني .
 )3أن ٍكون دلًَ اموكت اماكيف نومشاركة يف اغٌلل انوجية .
 )4أن ٍمتخع ابحلَاد واملوضوغَة واحملافظة ػىل رسًة املؼوومات وػدم اذاػة أرسار امرشكة لي هجة اكهت .
 )5أن ثخوافر يف امؼضو املؤُل املياسب واخلربة اماكفِة وأن ًخطف ابلماهة .
ً
اثمٌا  :احامتػات جلية املاكفآت وامرتش َحات
 -1جتمتع انوجية بطفة دورًة لك س خة أشِر ػىل الكل ولكٌل دغت احلاخة اىل ذكل .
ٌ -2شرتط مطحة احامتػات انوجية حضور أؿوبَة أغضاهئا وثطدر كراراهتا بآؿوبَة الضوات وغيد جساوي الضوات ٍرحج
اجلاهب اذلي ضوت مؼَ رئُس انوجية .
 -3يف حاةل ثؼذر حضور امؼضو الحامتع انوجية أضاةل ًمت بذل اجلِد اماكيف همتكني امؼضو من احلضور من خالل الاس خؼاهة
بوسائل االثطال احلدًثة ويف ُذٍ احلاةل ًؼخرب حضورٍ مبثابة احلضور أضاةل .
 -4حرسل ادلغوة الحامتع انوجية اىل أغضاء انوجية مع خدول الغٌلل وذكل كبل وكت اكيف من موػد الاحامتع مامل ًخفق
الغضاء ػىل خالف ذكل .
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 -5الحيق لى غضو يف اجملوس او االدارة امخيفِذًة حضور احامتػات انوجية اال اذا ظوبت انوجية االس امتع اىل رأًة أو
احلطول ػىل مشورثَ .
ً -6مت ثوثَق احامتػات انوجية واػداد حمارض مِا ثخضمن مادار من مٌاكشات ومداوالت وثوثَق ثوضَاهتا وحفظِا يف جسل
خاص وبَان أسٌلء الغضاء احلارضًني وامخحفظات امىت أبدوُا ان وخدت وثوكِع ُذٍ احملارض من مجَع الغضاء احلارضٍن .
 -7جيب حضور رئُس انوجية أو من ًيُبَ من اغضاهئا نوجمؼَات امؼامة نورشكة مالخابة غن اس ئةل املسامهني .
ً
اتسؼا  :واحبات ومس ئومَة غضو جلية املاكفآت وامرتش َحات
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

احلرص يف حضور احامتػات انوجية .
املشاركة واميلاش يف املوضوػات املدرخة يف خدول الغٌلل .
احملافظة ػىل أرسار معل انوجية .
االظالع ػىل مسودة وكائع وحمارض احامتػات انوجية وابداء مالحظاثَ ان وخدت .
االظالع ػىل رساةل امرشكة وأُدافِا وؿاٍهتا وفِمِا بشلك حِد .
امخحًل ابمزناُة والماهة وامطدق واملوضوغَة .
ػدم كبول أى يشء هل كمية سواء اكن من موظف أو معَل مما ًؤثر ػىل كراراثَ اميت ًخخذُا ابنوجية .

ػارشاً  :س َاسة ماكفآت أغضاء انوجية
ثخكون ماكفآت أغضاء جلية املاكفآت و امرتش َحات ابمرشكة ػىل اميحو امخايل -:
 -1ماكفآة س يوًة كدرُا (  ) 510111مخسون أمف رايل نوؼضو امواحد .
 -2بدل حضور احامتػات انوجية (  ) 5111مخسة أالف رايل ملك غضو غن اجلوسة امواحدة .
احلادي غرش :أحاكم خذامِة ( امًرش وامخؼدًل )
ًؼمل مبا خاء يف ُذٍ امالحئة وًمت الامزتام هبا من كبل امرشكة اغخبار ًا من اترخي اغامتدُا من كبل ادلؼَة امؼامة نومسامهني
وثًرش ُذٍ امالحئة يف موكع امرشكة االمكرتوين همتكني املسامهني وامؼامة وأحصاب املطاحل من االظالع ػوهيا وثمت مراحؼة
حمخوى ُذٍ امالحئة واحراء امخؼدًالت ػوهيا حبسب احلاخة بياء ػىل ثوضَة من جموس االدارة ػىل أن ًمت غرض امخؼدًالت
نوجمؼَة امؼامة نومسامهني الغامتدُا يف أكرب احامتع مِا .
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