الحئة معل جلية املصاجؼة ابمرشكة امسؼودًة نودسوًق ( أسواق املزرػة )  -املؼسةل
متَِس :
ثؼخرب جلية املصاجؼة من انوجان امِامة يف رشاكت املسامهة امؼامة املسرجة ملا ثلوم بَ من دور جوُصي وفؼال يف أغٌلل
املصاجؼة ادلاذوَة ومعوَة امصكابة ادلاذوَة لغٌلل امرشكة وامخحلق من سالمة وىزاُة امخلارٍص واملوامئ املامَة وأهظمة امصكابة
ادلاذوَة نورشكة وجشلك جلية املصاجؼة بلصار من ادلؼَة امؼامة امؼادًة نورشكة بياء ػىل اكرتاح من جموس االدارة وفلا لحاكم
املادة ( )101من هظام امرشاكت .
أ ً
وال  :ادذطاضات انوجية وضالحِاهتا ومسؤومَاهتا
أ  /امخلارٍص املامَة :
 - 1دراسة املوامئ املامَة الومَة امصبع س يوًة وامس يوًة نورشكة كبل غصضِا ػىل جموس االدارة وابساء امصأي وامخوضَة يف
شأهنا مضٌلن ىزاُهتا وػساههتا وشفافِهتا .
 - 2ابساء امصأي امفين بياء ػىل ظوب جموس االدارة فامي اذا اكن ثلصٍص اجملوس امس يوي جملوس االدارة واملوامئ املامَة
نورشكة ػادةل ومذوازهة ومفِومة وثخضمن املؼوومات اميت ثدِح نومسامهني واملسدمثصٍن ثلِمي املصكز نورشكة وأداهئا ومنوذج
معوِا واسرتاثَجَهتا.
 - 3دراسة أي مسائل هممة أو ؿري مأموفة ثخضمهنا امخلارٍص املامَة .
 - 4امخحلق من امخلسٍصات احملاسبِة يف املسائل اجلوُصًة امواردة يف امخلارٍص املامَة .
 – 5امبحر يف املسائل امىت ًثريُا املسٍص املايل نورشكة أو من ًخوىل همامَ أو مسؤول الامزتام يف امرشكة أو مصاجع
احلساابت .
 - 6دراسة امس َاسات احملاسبِة املخبؼة يف امرشكة وابساء امصأي وامخوضَة جملوس االدارة يف شأهنا .
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ب  /املصاجؼة ادلاذوَة :
-1
-2
-3
-4
-5

دراسة ومصاجؼة هظم املصاجؼة ادلاذوَة واملامَة يف امرشكة .
دراسة ثلارٍص املصاجؼة ادلاذوَة ومذابؼة ثيفِش االجصاءات امخطحَحَة نوموحوظات امواردة فهيا .
امصكابة واالرشاف ػىل أداء وأوشعة املصاجع ادلاذًل وادارة املصاجؼة ادلاذوَة وامخحلق من ثوافص املوارد امالزمة
وفؼامَهتا يف أداء الغٌلل واملِام امليوظة هبا .
امخوضَة جملوس االدارة بخؼَني مسٍص ادارة املصاجؼة ادلاذوَة واكرتاح ماكفأثَ .
دراسة ومصاجؼة هظام املصاجؼة ادلاذوَة يف امرشكة واػساد ثلصٍص غن رأهيا يف شأن مسى كفاًة اميظام وغٌل كامت بَ
من همام يف هعاق ادذطاضِا وػىل جموس االدارة ان ًودع ً
وسزا من ُشا امخلصٍص يف مصكز امرشكة كبل موػس اهؼلاد
ادلؼَة امؼامة بوكت اكيف مزتوًس لك من ٍصؾب من املسامهني بًسزة من امخلصٍص وًخىل أزياء اهؼلاد ادلؼَة امؼامة
نومسامهني .

ج  /مصاجع احلساابت :
 -1امخوضَة جملوس االدارة برتش َح مصاجؼي احلساابت وغزهلم وحتسًس أثؼاهبم وثلِمي أداهئم بؼس امخحلق من اس خلالهلم
ومصاجؼة هعاق معوِم ورشوط امخؼاكس مؼِم .
 -2امخحلق من اس خلالل مصاجع احلساابت وموضوغَخَ وػسامخَ ومسى فؼامَة أغٌلل املصاجؼة مع الذش يف الاغخبار
املواػس واملؼاًري ذات امطةل .
 -3مصاجؼة دعة مصاجع حساابت امرشكة وأغٌلهل وامخحلق من ػسم ثلسميَ أغٌلال فٌَة أو ادارًة ختصج غن هعاق
أغٌلل املصاجؼة وابساء مصئَاهتا حِال ذكل .
 -4االجابة غن اس خفسارات مصاجع حساابت امرشكة .
 -5دراسة ثلصٍص مصاجع احلساابت ومالحظاثَ ػىل املوامئ املامَة وابساء مصئَاثَ حِامِا ان وجست ومذابؼة مامت اختاذٍ
بشأهنا.
د  /ضٌلن االمزتام :
 -1مصاجؼة هخاجئ ثلارٍص اجلِات امصكابَة وامخحلق من اختاذ امرشكة االجصاءات امالزمة بشأهنا .
 -2امخحلِق من امزتام امرشكة ابلهظمة وانوواحئ وامس َاسات وامخؼواميت ذات امؼالكة .
 -3مصاجؼة امؼلود وامخؼامالت امللرتح أن جتصهيا امرشكة مع الظصاف ذوي امؼالكة وثلسمي مصئَاهتا حِال ذكل اىل
جموس االدارة .
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 -4رفع ما حصاٍ من مسائل حصى رضورة اختاذ اجصاء بشأهنا اىل جموس االدارة وابساء ثوضَاهتا ابخلعوات اميت ًخؼني
اختاذُا.
اثهَا  :ضالحِات جلية املصاجؼة
نوجية املصاجؼة يف سبِل أداء هماهما :
 -1حق الاظالع ػىل جسالت امرشكة وواثئلِا .
 -2أن ثعوب أي اًضاح أو بَان من أغضاء جموس االدارة أو االدارة امخيفِشًة .
 -3أن ثعوب من جموس االدارة دغوة ادلؼَة امؼامة نورشكة مالهؼلاد اذا أػاق جموس االدارة معوِا أو ثؼصضت امرشكة
لرضار أو دسائص جس مية .
ً
اثمثا  :كواػس وضوابط أغضاء جلية املصاجؼة وكَفِة حصش َحِم ومسة امؼضوًة
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جشلك جلية املصاجؼة بلصار من ادلؼَة امؼامة امؼادًة نورشكة بياء ػىل حصش َح جموس االدارة .
جيوز أن ٍكون أغضاء جلية املصاجؼة من املسامهني أو من ؿريمه ػىل أن ٍكون من بُهنم غضو جموس ادارة مس خلل
ػىل الكل وٍكون من بُهنم خمخص ابمشؤون املامَة واحملاسبِة .
جيب أال ثضم جلية املصاجؼة أ ًاي من أغضاء جموس االدارة امخيفِشًني .
جيب أال ًلل ػسد أغضاء انوجية غن زالزة أغضاء وال ٍزًس غن مخسة .
ال جيوز أن ٍكون رئُس جموس االدارة غضو ًا يف جلية املصاجؼة .
الجيوز ملن ًؼمل أو اكن ًؼمل ذالل امس يدني املاضَخني يف االدارة امخيفِشًة أو املامَة نورشكة أو دلى مصاجع
حساابت امرشكة أن ٍكون غضوا يف جلية املصاجؼة .
ًمت ادذَار أغضاء جلية املصاجؼة بعصًلة ثضمن ثوافص املِارات واخلربات املخيوػة وٍصاغى وجود ذربات مالمئة يف جمال
معل امرشكة .
مسة غضوًة انوجية  3س يوات ثبسا من بساًة دورة جموس ادارة امرشكة وثًهتيي مع اىهتاء دورة اجملوس – وجيوز
جملوس االدارة اػادة حصش َحِم نوجمؼَة امؼامة نومسامهني مفرتة أو فرتات ممازةل أدصى .
خيخار أغضاء انوجية من بُهنم رئُسا نوجية .
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 -10يف حال شـور مصكز أحس أغضاء انوجية ًلوم جموس االدارة بخؼني غضو مؤكت يف املصكز امشاؾص ممن ثخوفص فهيم
اخلربة اماكفِة وجيب اشؼار امَِئة ذالل مخسة أايم معل من اترخي امخؼَني وأن ًؼصض امخؼَني ػىل ادلؼَة امؼامة يف
أول اجامتع مِا وٍمكل امؼضو املؤكت املؼني مسة سوفَ .
 -11ثؼني جلية املصاجؼة أمني رس مِا نولِام ابالػساد الجامتػات وأغٌلل انوجية واػساد حمارضُا وثوزَلِا ومذابؼة ثيفِش
ثوضَاهتا وثوجهياهتا وكصاراهتا دون أن ٍكون هل حق امخطوًت ػىل ثوضَاهتا وثوجهياهتا وكصاراهتا .
 -12ػىل امرشكة أن جشؼص امَِئة بأسٌلء أغضاء جلية املصاجؼة وضفات غضوٍهتم ذالل مخسة أايم معل من اترخي ثؼَُهنم
وأي ثـَريات ثعصأ ػىل ذكل ذالل مخسة أايم معل من اترخي حسوث امخـَريات .
ر ً
ابؼا  :اجامتػات جلية انوجية
ٍ -1كون اجامتع انوجية بطفة دورًة ػىل أن ال ثلل غن أربؼة اجامتػات ذالل امس ية املامَة نورشكة .
 -2جتمتع انوجية بطفة دورًة مع مصاجع حساابت امرشكة ومع املصاجع ادلاذًل نورشكة .
 -3نومصاجع ادلاذًل وملصاجع احلساابت ظوب اجامتع مع جلية املصاجؼة لكٌل دغت احلاجة اىل ذكل .
ٌ -4شرتط مطحة اهؼلاد اجامتػات جلية املصاجؼة حضور أؿوبَة الغضاء وثطسر كصارهتا بأؿوبَة أضوات احلارضٍن وغيس
جساوي الضوات ٍصحج اجلاهب اذلي ضوت مؼَ رئُس انوجية .
 -5جيوز نوجية غلس اجامتػات اس خثٌائَة نورضورة  ،وحيق مصئُس انوجية او أؿوبَة الغضاء ادلغوة مؼلس اس خثٌايئ
نورضورة وٍكمتل اميطاب املاهوين الجامتع انوجية غيس حضور اؿوبَة اغضاهئا.
 -6ثوجَ ادلغوة حلضور اجامتػات انوجية ً
كخابة من كبل رئُس انوجية كٌل جيوز لي غضو من أغضاء جلية املصاجؼة أو
مصاجع احلساابت أو مسٍص ادارة امخسكِق ادلاذًل أو رئُس جموس االدارة أو من ًفوضَ من أغضاء انوجية أو أمني
رسُا ثوجَِ ادلغوة مالجامتع كبل مسة اكفِة من موػس االجامتع .
 -7يف حاةل ثؼشر حضور رئُس انوجية جيوز هل ثفوًظ أحس أغضاهئا مرتأس الاجامتع احملسد .
 -8يف حاةل ثؼشر حضور امؼضو الجامتع انوجية أضاةل لي من اجامتػات انوجية ًمت بشل اجلِس اماكيف همتكني امؼضو من
احلضور من ذالل االس خؼاهة بوسائل االثطال احلسًثة ( احملادزة امِاثفِة ) أو أي وس َةل أدصى ويف ُشٍ احلاةل
ًؼخرب حضورٍ مبثابة احلضور أضاةل .
 -9االانبة يف حاةل ثؼشر حضور امؼضو أضاةل جيوز هل اانبة غضو أدص من أغضاء انوجية هَابة غيَ والجيوز مؼضو
انوجية أن ًيوب غن اكرث من غضو واحس يف حضور ذات االجامتع .
 -10ال حيق لى غضو يف جموس االدارة أو االدارة امخيفِشًة ػسا أمني رس انوجية وأغضاء انوجية حضور اجامتػات جلية
املصاجؼة اال اذا ظوبت انوجية الاس امتع اىل رأًَ أو احلطول ػىل مشورثَ .
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 -11جيب ثوزَق اجامتػات انوجية واػساد حمارض مِا ثخضمن مورص ما دار من هلاشات ومساوالت وثوزَق ثوضَات
انوجية وهخاجئ امخطوًت وحفظِا يف جسل ذاص ومٌظم وبَان أسٌلء الغضاء احلارضٍن وامخحفظات اميت أبسوُا ان
وجست وثوكِع ُشٍ احملارض من أغضاء انوجية احلارضٍن .
ً
ذامسا  :ثلصٍص جلية املصاجؼة
-1

-2
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-5
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ثطسر انوجية ثلصٍصا س يواي ٌش متل ػىل رأهيا يف شأن مسى كفاًة هظام امصكابة ادلاذوَة يف امرشكة وذالضة وافِة
لغٌلمِا وأداهئا وأبصز اجنازاهتا وكَفِة أداء ادذطاضاهتا وهماهما يف ضوء ماثلذضََ الهظمة واملواهني ػىل أن ًلوم
جموس االدارة ابًساع وسخ اكفِة من ثلصٍص جلية املصاجؼة يف مصكز امرشكة امصئُيس وان ًًرش يف املوكع االمكرتوين
نورشكة واملوكع االمكرتوين نوسوق غيس ورش ادلغوة الهؼلاد ادلؼَة امؼامة همتكني من ٍصؾب من املسامهني يف
احلطول ػىل وسزة مٌَ  ،وًخىل مورص ُشا امخلصٍص ازياء اهؼلاد ادلؼَة امؼامة .
ثلسم انوجية ثلارٍص موجزة جملوس االدارة غلب لك اجامتع مِا .
ًلوم مسٍص امخسكِق ادلاذًل ابػساد ثلصٍص س يوي ًمت رفؼَ مع مصئَات جلية املصاجؼة جملوس االدارة .
ثخوىل جلية املصاجؼة دراسة املوضوػات ادلاذةل مضن ادذطاضِا أو امىت حتال اههيا من جموس االدارة ورفع ثوضَاهتا
اىل اجملوس بشأهنا .
جيوز نوجية املصاجؼة الاس خؼاهة مبن حصاٍ من اخلرباء واخملخطني من داذل امرشكة أو من ذارهجا يف حسود ضالحِاهتا
ػىل أن ًضمن ذكل يف حمرض اجامتع انوجية مع ذكص امس اخلبري وػالكذَ ابمرشكة أو االدارة امخيفِشًة وًوزم موافلة
جموس االدارة ػىل املبامؽ اميت ثرصف نوربري أو اخملخص .
ػىل رئُس انوجية أو من ًيُبَ من أغضاهئا حضور ادلؼَات امؼامة نورشكة مالجابة ػىل أس ئةل املسامهني .

ً
سادسا  :حسوث ثؼارض بني جلية املصاجؼة وجموس االدارة
اذا حطل ثؼارض بني ثوضَات جلية املصاجؼة وكصارات جموس االدارة أو اذا رفظ اجملوس الذش بخوضَة انوجية بشأن ثؼَني
مصاجع حساابت امرشكة وغزهل وحتسًس أثؼابَ وثلِمي أدائَ أو ثؼَني املصاجع ادلاذًل فِجب ثضمني ثلصٍص جموس االدارة ثوضَة
انوجية ومربراهتا وأس باب ػسم الذش هبا .
ً
سابؼا  :حصثُبات ثلسمي احملفوظات
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ػىل جلية املصاجؼة وضع أمَة ثدِح نوؼاموني يف امرشكة ثلسمي موحوظاهتم بشأن أي جتاوز يف امخلارٍص املامَة أو ؿريُا برسًة ،
وػىل انوجية امخحلق من ثعبَق ُشٍ المَة ابجصاء حتلِق مس خلل ًدٌاسب مع جحم اخلعأ أو امخجاوز وثبين اجصاءات مذابؼة
مٌاس بة .
ً
اثمٌا  :س َاسة ماكفأت أغضاء جلية املصاجؼة
حكون ماكفأت أغضاء جلية املصاجؼة ابمرشكة ػىل اميحو امخايل -:
أ -ماكفأة س يوًة كسرُا (  ) 50,000مخسون أمف رايل نوؼضو امواحس .
ب -بسل حضور اجامتػات انوجية (  ) 5000مخسة الاف رايل ملك غضو غن اجلوسة امواحسة .
ً
اتسؼا  :أحاكم دذامِة ( امًرش وامخؼسًل )
ًؼمل مبا جاء يف ُشٍ امالحئة وًمت الامزتام هبا من كبل امرشكة اغخبار ًا من اترخي اغامتدُا من كبل ادلؼَة امؼامة نومسامهني
وثًرش ُشٍ امالحئة يف موكع امرشكة االمكرتوين همتكني املسامهني وامؼامة وأحصاب املطاحل من االظالع ػوهيا وثمت مصاجؼة
حمخوى ُشٍ امالحئة واجصاء امخؼسًالت ػوهيا حبسب احلاجة بياء ػىل ثوضَة من جموس االدارة ػىل أن ًمت غصض امخؼسًالت
نوجمؼَة امؼامة نومسامهني الغامتدُا يف أكصب اجامتع مِا .
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