شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)

السياسات واملعايري واإلجراءات احملددة
لعضوية جملس اإلدارة

دليل الئحة مبادئ وسياسات حوكمة الشركة وإجراءاتها

مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)
يحدد مجلس إدارة الشررة الوجج الهائي لهشرئا الشررة ي جي ردر الواليمئض اليررجري ا
ال دد .

ا

 3ــ  1مهام وأهداف مجلس اإلدارة-:
 3ـ  1ـ  1يقوم املساهمون بانتخاب جملس اإلدارة لإلشراف على مصاحلهم مبا يعود بالنفع على نشاط
ال شرعل على املال اللوي حي ق قا اا الن ا حي قيعمر مرعمها املالو ق جم جملس اإلدارة
اجلهل املنوطل باختاذ القرار داخ الشرعل باتتجمناا املوعوعال الت ته بها املساهموحي ق
الت يشرتك معهم بشأنها .
 3ـ  1ـ  2تتمجم هااف جملس اإلدارة يف خلا قيمل ملساهمو الشرعل مستمرة على املال البعياحي قالعم
على تأعيا الاقر احليوي الذي تقوم به الشرعل من ج خامل عمالئها قموظفيها حي قغريهم من
األفراد حي قاملؤتسال الت تعتما عليها .
 3ـ  1ـ  3يُتَ َوقَّ ُع من جملس اإلدارة ـ من ج ققيا األهااف املرجوة ـ متابعل داا الشرعل بأترها ق
عذلك داا الرئيس التنفيذي حي قعبار املاراا التنفيذيو بها حي قتقايم الن صائإل قاإلر شادال
البنااة .
 3ـ  1ـ  4قبينما يقوم جملس اإلدارة بإقرار التوجهال اإلترتاتي يل حي قتقييم ما يرتتب عليها من نتائج
فان مهمل اإلدارة تتمجم يف قايا اخليارال اإلترتاتي يل حي قاقرتاحها قتنفيذها .
3ـ 1ـ  5إن األتلوب األمجم الذي يستليع اجمللس قاإلدارة من خالله الوفاا بالتماماتهم اإلترتاتي يل
هو إقامل حوار متواص بو الرئيس التنفيذي حي ق عضاا اإلدارة العليا اآلخرين حي قغريهم من
عضاا جملس اإلدارة .
 6-1 -3جيور ن يعتما عضاا جملس اإلدارة على عبار التنفيذيو بالشرعل حي قاملستشارين قاملراجعو
اخلارجيو بُييل تنفيذ املهام الت توع إليهم  .قبناا على ذلك فإن املهارة قالنماهل توف
تكونان من العوام املهمل يف اختيار عبار املسئولو التنفيذيو بالشرعل حي قغريهم من املستشارين
 .قاجمللس تلك ال صالحيل يف ات تتعانل بامل ست شارين املاليو ق القانونيو امل ستقلو حي ق
غريهم من املستشارين اآلخرين إذا ما دعت الضرقرة إىل ذلك.

 3ــ  2مهام المجلس وواجباته-:
 1 - 2 - 3القيام باألعمال اإل شرافيل الت ت ضمن ةار تل ال شرعل لن شاطها يف إطار قانونو ق خالقو
قاجتماعو مسئول .
 2 - 2 - 3تقايم الن صائإل ال ضرقريل للرئيس التنفيذي حي قعبار امل سئولو التنفيذيو حي قتقييم م ستول
دائهم .
 3 - 2 -3مراجعل قإقرار مهمل الشرعل حي قاترتاتي ياتها املاليل األتاتيل حي قاتترتاتي يال اخلاصل
بأنشلتها حي ق هاافها قتياتاتها عما قععتها اإلدارة .
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 4 - 2 - 3مراجعل األداا املالو لل شرعل ب صفل دقريل مع الرتعيم بوجه خام على مقارنل ال شرعل
مبجميالتها من ال شرعال األخرل حي قغريها من ال شرعال املناف سل حي ق توف تت ضمن تلك
املراجعال آراا اإلدارة حي قعبار املستجممرين قاحملللو .
 5 - 2 - 3مراجعل إ ترتاتي يل ال شرعل بعياة املال ق توجيهها ق إقرارها قتقييم دائها ات ترتاتي و
قاخللل املاليل قالتنافسو قمقارنل ذلك مبمارتال قتياتال مجميالتها من الشرعال األخرل ق
املنافسو .
 3ـ  2ـ  6مراجعل امليمانيال التقايريل حي قخلط العم السنويل حي قتوجيهها قإقرارها .
 3ـ  2ـ  7قايا األهااف املرجوة من األداا حي قمراقبل داا الشرعل .
 3ـ  2ـ  8اإلشراف على اايك املالو للشرعل حي قتياتاتها قةارتاتها املاليل .
 3ـ  2ـ  9اإلشراف على عوابط اإلفصا حي قإجراااته قالرقابل الااخليل على التقارير املاليل مبا يف ذلك
املراجعل امل ستقلل الت يكون اااف منها إعااد تقارير عاملل قنميهل قدقيقل قمفهومل يف
موعاها.
 10 -2 -3التأعا من قجود ن م الرقا بل املالئمل إلدارة املخاطر حي قاتلتمام بالن ام قاملعايري املرتبلل به
.
 11 - 2 - 3اختيار م سئولو ال شرعل حي قتقييمهم ققايا املقاب املادي ام قإعااد اخللل اخلا صل
بتعاقب عبار مسئولو اإلدارة على توىل مناصبهم .
 12 - 2 - 3مراجعل قإقرار رقاتب قمكافآل رئيس ال شرعل قالرئيس التنفيذي حي قغريهم من األع ضاا
التنفيذيو مقاب ما يقوموا به من خامال بصفتهم تنفيذيو ق موظفو بالشرعل.
 13 - 2 - 3مراجعل التقايرال اخلاصل باملخاطر اجلسيمل قاألمور الت تعرتس تبي الشرعل قتقايم
النصإل قاإلرشاد لإلدارة بشأنها إىل جانب مراجعل اخليارال املتاحل للتخفيف من قطأتها .
 14 - 2 - 3التأعا من إنشاا األتاليب قاإلجرااال الكفيلل بضمان نماهل تصرفال الشرعل مبا يف ذلك
عالقاتها بعمالئها قمورديها قمجيع املواطنو حي قمتابعل اتلتمام بتلك األتاليب .
 15 - 2 - 3مراجعل النتائج الت حققتها اإلدارة على عوا فل سفل ال شرعل حي ق هاافها ال سنويل حي
ق هاافها بعياة املال .
 3ـ  2ـ  16تعيو الل ان التابعل جمللس اإلدارة حي قتقييم مستول دائها .
 17 - 2 - 3ق عع مكافآل عبار امل سئولو التنفيذيو مبا يتما شى مع امل صاا بعياة املال لل شرعل
قمساهميها .
 18 - 2 - 3إجياد آليل للتقارير مل ساعاة اجمللس باتطالع على ق عع ال شرعل قعملياتها يف الوقت
املناتب من خالل هذه التقارير .
 19 - 2 - 3التأعا من مال فاعليل ةار تال احلوعمل الت تقوم بها ال شرعل ققيا تها حي قمتابعتها
قإجراا التيريال عنا الضرقرة .
 20 -2 -3التأعا ن التقارير املنشورة تقام انعكات ًا صادقاً للنتائج التشييليل للشرعل قمرعمها املالو .
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 21 - - 3التحقا من ق عع ال سيا تال املنا تبل لتعريف قالتعرف على تعارس امل صاا بال شرعل
قتو عيحها يف تقرير جملس اإلدارة حي قمعاجلل األمر إىل جانب مراقبل ي تعارس م صاا
حمتم من اإلدارة ق ع ضاا اجمللس قاملساهمو مبا يف ذلك إتااة اتتخاام صول الشرعل حي
ق إتااة التصرف يف معامالل األطراف ذقل املصلحل .
 22 - - 3التأعا من ق عع تيا تل مكتوبل قكم العالقل بأ صحاب امل صاا يكون اااف منها توفري
احلمايل الالرمل حلقوقهم حي قالت ينبيو ن تتضمن ما يلو :
 .آليال لتعويض صحاب امل صاا يف حالل انتهاك حقوقهم الت ت ضمنها الن م امللبقل حي
قاتتفاقال املربمل يف هذا الصاد .
ب .آليال لتسويل الشكاقل ق املنارعال الت قا تنشأ بو الشرعل ق ي من صحاب املصاا
بها .
ج .آليال للحفاظ على قجود عالقال طيبل بو ال شرعل قعمالئها قمورديها حي قمحايل تريل
املعلومال اخلاصل بهم .
د .إرتاا قواعا السلوك املهل للمسئولو التنفيذيو بالشرعل حي قموظفيها حي قتن يم عالقاتهم
بأ صحاب امل صاا  .ق يقوم جملس إدارة ال شرعل باختاذ اإلجرااال الكفيلل مبتابعل تنفيذ
تلك القواعا قاتلتمام بها .
هـ .مسئوليل الشرعل اتجتماعيل .
 3ـ  2ـ  23مراجعل األعمال الرئيسيل الت تقوم بها الشرعل حي قإقرارها حي قهى على تبي املجمال :
 .النفقال الر مساليل على مجيع املشرقعال مبا يت اقر احلاقد املصر بها لإلدارة.
ب .عمليال اتتتحواذ حي ق بيع اتتتجممارال حي ق إتباع اترتاتي يال جاياة .
ج .التوصيل باقرتا توريع ربا األتهم تعتماده من اجلمعيل العامل.
د .اتتتجممارال اجلوهريل حي قالتسهيالل اتئتمانيل الت ق ص عليها الشرعل حي قالعمليال
عمن نلا الن شاط املعتاد
اإل ترتاتي يلحي قالتعامالل املهمل األخرل الت ت تاخ
للشرعل .

 3ــ  3مسئوليات مجلس اإلدارة-:
 3ـ  3ـ  1يضللع جملس اإلدارة مبهمل إدارة شئونه مبوجب السللل الت ختواا له اجلمعيل العامل حي
قنتي ل لذلك فإن امل سئوليل النهائيل عن ال شرعل تقع على عاتا جملس اإلدارة حتى قإن قام
بت شكي الل ان حي ق قام بتفويض طراف خرل للقيام ببعض مهامه  .ق ب صفل عامل ينبيو
على اجمللس ن اد ال سللال الت نحها لإلدارة التنفيذيل حي قاإلجرااال املتعلقل بذلك
حي تارع ًا لنفسه موعوعال بعينها ليقوم اجمللس بالبت فيها.
 3ـ  3ـ  2يلتمم جملس اإلدارة بتلبيا على قار ةكن من املعايري األخالقيل.
 3 - 3 - 3على ع ضاا جملس اإلدارة الت صرف بنااع على معرفتهم التامل ب شئون ال شرعل حي قمبا يعود
بالنفع عليها مع األخذ يف اتعتبار خامل مصاا بقيل املساهمو .
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 4 - 3 - 3هناك عن صران رئي سيان للواجب املوع ألع ضاا جملس اإلدارة ينبيو احلفاظ عليهما قهما
 :قاجب بذل العنايل الالرمل حي ققاجب الوتا  .قيرل جملس اإلدارة ن مفهوم قاجب
بذل العنايل الالرمل ت ي ش م ارتكاب خلاا نامجل عن خلاا يف التقاير ق احلكم ناا
ةار تل األعمال طاملا ن ع ضاا جملس اإلدارة ت يهملون إهماتً ج سيما يف داا قاجباتهم حي
قيتحرقن الاقل املللوبل فيما يتخذقنه من قرارال .
 3ـ  3ـ  5بالرغم من قيام مساهمو معينو بانتخاب عضاا بعينهم دقن تواهم من عضاا جملس إدارة
ال شرعل اآلخرين إت نه ينبيو على ع األع ضاا تنفيذ املهام املوعلل إليهم باقن قيم مل ساهم
ق فئل من امل ساهمو دقن غريهم من امل ساهمو  .قلن ملتممون التماما حرفيا مبعاملل مجيع
املساهمو بعاالل .
 3ـ  3ـ  6ينبيو ن يكون جملس اإلدارة قادرا على إصاار حكام مستقلل قموعوعيل فيما
الشرعل .

ه شئون

 7 - 3 - 3ينبيو ن يكون ع ضاا جملس اإلدارة قادرين على قم م سئولياتهم بفاعليل حي قلكو
يتسنى ام الوفاا بالتماماتهم ينبيو ن صلوا على املعلومال الاقيقل املناتبل يف موعاها .
 3ـ  3ـ  8ينبيو تعريف األعضاا بنشاط الشرعل قتمقياهم باملعلومال املاليل قالقانونيل .

 3ــ  4األمور المتوقعة من كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة-:
 3ـ  4ـ  1يتوقع جملس إدارة الشرعل من ع عضو من عضاا اجمللس ما يلو :
 .فهم طبيعل نشلل الشرعل حي قاألتوا الت تتم فيها مماقلل تلك األنشلل .
ب .ح ضور اجتماعال جملس اإلدارة حي قالل ان الت ينتمو إليها الع ضو ق الع ضوة
.
ج .مراجعل قا تتيعاب ما يقام من مواد ملبوعل قب عقا اتجتماعال حي ق ي مواد
خرل تقام إىل جملس اإلدارة من ققت آلخر .
د .امل شارعل بفاعليل قمو عوعيل قب صورة بنااة يف اتجتماعال حي قفى عمليال صنع
القرار اتترتاتي و .
ه .امل شارعل برؤيته قخلفيته قخربته قمعرفته قب صريته مبا يتنا تب قاملو عوعال
امللرقحل مام جملس اإلدارة حي قالل ان التابعل له .
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 3ــ  5اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة-:
يُعو جملس اإلدارة من بو ع ضائه رئي س ًا قنائباً للرئيس .قجيور ن يُعو ع ضوًا منتاباًحي قت
جيور اجلمع بو منصب رئيس اجمللس ق ي منصب تنفيذي بالشرعل .

 3ــ  6حجم مجلس إدارة الشركة-:
ينبيو ن ي ضم جملس اإلدارة يف ع ضويته عادًا عافي ًا من األع ضاا حي ليكون هناك تنوع ملموس
يف اآلراا قاخللفيال قاخلربال  .قإن عاد عضاا جملس اإلدارة عما نه عليه الن ام األتاتو
لل شرعل  .قمع ذلك جيور للم لس القيام مبراجعل دقريل لعاد ع ضائه على عوا التيريال
الت تلر على ح م ن شلل ال شرعل قدرجل تعقياها مع تقييم قارة اجمللس على داا مهامه
بفاعليل مع توافر التنوع قاخلربة املنا تبو قبناا على ذلك قا يقرت تييري عاد ع ضائه حي
قال سعو لو احل صول على املوافقل ال ضرقريل للقيام بذلك من امل ساهمو فى مجعيل عامل غري
عاديل .

 3ــ  7تشكيل مجلس إدارة الشركة-:
جيب ن يشك األعضاا غري التنفيذيو األغلبيل داخ جملس إدارة الشرعلحي قيقصا بعبارة
غري التنفيذيو مجيع ع ضاا اجمللس الذين ت ي شيلون منا صب املايرين التنفيذيو لل شرعل
ق ن ت يق عاد عضائه املستقلو عن عضوين ق عن لث عضاا اجمللسحي إيهما عجمر .

 3ــ  8استقاللية مجلس إدارة الشركة-:
 1 - 8 - 3يعتقا جملس اإلدارة ن قظيفته األتاتيل تتمجم يف إدارة نشاط الشرعل مبا ام مصلحل
املساهمو على الوجه األمجم حي ق ن هذه املصاا تتخام فض عناما يضم اجمللس عاد عبري
من األعضاا املوعوعيو قاملستقلو .
 2 - 8 - 3جيب ن يكون عاد عضاا جملس إدارة الشرعل املؤهلو عأعضاا مستقلو يف ي ققت من
األققال هو ع ضوين حي ق لث عاد ع ضاا اجمللس ممقرب إىل قرب عاد صحيإلأ يهما عرب
 .إن ا تتقالليل ع ضو جملس اإلدارة تعتما على عالقال الع ضو باآلخرين مبا يف ذلك العالقال
القائمل بو األعضاا نفسهم حي قالت قا تؤ ر على موعوعيل العضو حي ققتئه للمساهمو  .لذلك
فإن العضو املستق هو العضو الذي ت يوجا لايه تلك العالقال الت قا تتعارس مع ما يصاره
من حكام بشأن نشاط الشرعل .قت يعا العضو مستقال إذا ما خفا يف اتلتمام باملعايري اخلاصل
باتتتقالليل املو عحل دناه عما ق ععها جملس إدارة الشرعل قالت جيب ن تتماشى مع تلك
املعايري الت قععتها هيئل السو املاليل .
 3 - 8 - 3لقا قعع جملس إدارة الشرعل اإلرشادال التاليل للمساعاة يف قايا إطار ما يتمتع به من
اتتقالليل:
 3 - 8 - 3ـ  1ت لك العضو حصل عبرية يف الشرعل جتعله مسيلرا عليها حصل تيلرة حي
ق يف ي شرعل من جمموعتها .
 3ـ  8ـ  3ـ  2ت يكون العضو قا شي خالل العامو املاعيو منصب ماير تنفيذي للشرعل حي
ق بأي شرعل من جمموعتها .
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 3ـ  8ـ  3ـ  3ت يكون للعضو ي صلل قرابل من الارجل األقىل مع ي من عضاا جملس إدارة
الشرعلحي ق ي شرعل من جمموعتها .
 3ـ  8ـ  3ـ  4ت يكون للعضو ي صلل قرابل من الارجل األقىل مع ي من املايرين التنفيذيو
يف الشرعل حي ق يف ي شرعل من جمموعتها .
 3ـ  8ـ  3ـ  5ت يكون عضو جملس إدارة يف ي شرعل من جمموعتها .
 6 - 3 - 8 - 3ت يعم الع ضو ق يكون قا عم خالل العامو املا عيو مايرعا تنفيذيعا حي ق
موظف ًا يف ي مؤ ت سل تعا من األطراف املرتبلل بال شرعل حي ق بأي شرعل من
جمموعتها  .قت شم األطراف املرتبلل ألغراس هذه الفقرة احملا تبو القانونيو
قعبار املوردين اخل .....قةا يتنافى مع ا تتقالليل الع ضو امتالعه ل ح صل
تيلرة خالل العامو املاعيو يف ي من األطراف املرتبلل بالشرعل .
 3ـ  8ـ  3ـ  7على جملس إدارة الشرعل مراجعل اإلرشادال تالفل الذعر حي قتييريها إذا ر ل
اجمللس عرقرة ذلك  .ققا يتضمن هذا القيام بالتيريال املللوبل إلتباع قواعا هيئل
ال سو املاليل اخلا صل بات تتقالليل  .ق ينبيو على جلنل احلوعمل التأعا من الوفاا
مبتللبال اتتتقالليل عما تتتم مناقشته يف ققت تحا .

 3ــ  9اختيار األعضاء الجدد-:
 3ـ  9ـ  1يتحم جملس إدارة الشرعل بصفل عامل مسئوليل ترشيإل األعضاا حي عن طريا جلنل احلوعمل
حي قم ا مقاعاه الشاغرة ناا الفرتال الممنيل الت تفص بو اتجتماعال السنويل للمساهمو
 .قيوصى جملس اإلدارة ع الث تنوال ناا اتجتماع السنوي للمساهمو بالشرعل ـ بناا
على توصيال جلنل احلوعمل ـ بقائمل باملرشحو الذين توف ينتخبهم املساهمون  .قتعتما
تو صيال اجمللس على إقراره مبال مالامل ع مر شإل على حاة حي ق مالامل القائمل بأ ترها
لالنضمام إىل عضويته م قهو األمر الذي يعتما باقره على توصيال جلنل احلوعمل حي قما توفره
من معلومال عن املر شحو أ مع مراعاة املعايري الت توف نناق شها تحقا .قتكون جلنل
احلوعمل م سئولل عن قايا مساا املر شحو قفررها قالتو صيل باختيارهم حي قرفع تلك
التو صيال إىل اجمللس من ج اتن ضمام إىل ع ضويته  .قبعا انتهاا الل نل من صياغل
تو صياتها اخلا صل بع ضويل اجمللس تأخذ بعو اتعتبار حي عما يرتاال اا حي الن صائإل
قالتوصيال الت تتلقاها من طراف خرل .
 2 -9 -3يتمتع امل ساهمون دائما يف اجتماعاتهم العامل باحلا يف عمل ع ق بعض ع ضاا جملس
اإلدارة .
 3 - 9 - 3ختلر ال شرعل هيئل ال سو املاليل ق تااقل فور انتهاا ماة ع ضويل ي من ع ضاا
جملس اإلدارة حي قاألتباب املتعلقل بانتهاا عضويته .
 4 - 9 - 3ت جيور ألي من ع ضاا جملس إدارة ال شرعل اجلمع بو ع ضويل جمالس إدارال ما يميا
على مخس شرعال مساهمل يف آن قاحا .
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 3ــ  10معايير االنضمام إلى عضوية مجلس إدارة الشركة-:
 1 - 10 - 3تعترب جلنل احلوعمل مسئولل عن املوارنل بو املعايري املللوبل لالنضمام إىل عضويل جملس
إدارة الشرعل .
 2 - 10 - 3يتم اختيار املرشحو لعضويل اجمللس بناا على تس عاياة منها  :املهارال حي قاخلربة
حي قال صفال القياديل حي قنماهل القرارال املتعلقل باألعمال حي قالتنوع حي قال شخ صيل حي قالقارة
على احلكم على األمور حي قال سن حي قات تتقالليل حي قاخلربة يف جمال ال شرعال حي قماة
اخلامل حي قتعارس املصاا حي قاخلامل مب الس شرعال خرل إىل جانب غريها من الصفال
الت من شأنها تعميم قارة اجمللس على إدارة شئون ال شرعل حي ق ن شلتها حي قتوجيهها
بفاعليل قاقتاار حي قتلبيل معايري اتتتقالليل الت يفرعها الن ام ق اللوائإل ق قواعا اإلدراج
بهيئل السو املاليل  .قينبيو ن يتوافر لال املرشحو ق عضو جملس إدارة الشرعل بصفل
عامل قارال مجم  :القارة على اتتيعاب طبيعل عمال املن مال الكبرية عالشرعل حي قإ صاار
حكام قليليل م ستقلل حي قالقارة على التو صي بفاعليل حي ق ن يكون لايه عذلك القارة
قالرغبل يف بذل الوقت قاجلها لكو يكون عضوعا فعا ًت قنشلًا مب لس اإلدارة .
 3 - 10 - 3إذا عان ع ضو جملس اإلدارة شرعل فينبيو عليها قايا ةجملها مب لس إدارة الشرعل حي
قإخلار تكرتري اجمللس بذلك عتابل حي على ن يكون هذا اإلخلار الكتابو مؤرخعا قموقععا
ةن تفوعهم هذه الشرعل .
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 4قواعد السلوك المهني ألعضاء مجلس اإلدارة

4

 1تلتمم ال شرعل مبماقلل ن شاطها طبقا ألرفع معايري األخالقيال املهنيل حي قاتلتمام بالن م قالقواعاقاللوائإل امللبقل  .قيؤمن جملس اإلدارة بأن العم قفقا ألرفع م ستويال األمانل قالنماهل يلعب دقراً حامساً
يف محايل مصاا املساهمو .
قتاعيما اذا اتلتمام فإن جملس اإلدارة يؤعا على عرقرة احرتام قواعا تلوك العم حي قلذلك قام بإقرار
القواعا التاليل لسلوك العم ألعضاا جملس اإلدارة .

 4ـ  2يتحتم على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي-:
 .1متجمي مصاا املساهمو بالشرعل .
 .2إظهار على درجال النماهل قاتلتمام قاتتتقالليل يف التفكري قاحلكم الشخصو.
 .3ختصيه الوقت قاجلها قاتهتمام الكايف لضمان حسن دائه لواجباته بهمل قنشاط .
 .4اتلتمام بك ما نصت عليه هذه القواعا من حكام .

 4ــ  3تعارض المصالح-:
 4ـ  3ـ  1يتحتم على ع عضو من عضاا جملس اإلدارة ليس فقط جتنب تعارس املصاا ب شبهل
قجود تعارس للم صاا  .إن تعارس امل صاا اث عناما تتااخ م صلحل فرديل خا صل بأي
صورة من ال صور مع م صاا ال شرعل حي ق مع ي من شرعاتها التابعل اا  .قين شأ تعارس
امل صاا ي ضا عناما ص ي ع ضو من ع ضاا جملس اإلدارة حي ق حا قاربه من الارجل
األقىل على ي ممايا شخصيل بفض منصبه يف الشرعل.
 4ـ  3ـ  2يف الوقت الذي ت قاقل فيه هذه القواعا املشار إليها حصر مجيع حاتل تعارس املصاا
احملتملل التى قا قاث يف املستقب حي لكننا توف نورد فيما يلو بعض مجملل تعارس املصاا.
 .1احل صول على قرقس ق عمانال بالتمامال نتي ل ملن صب املرا عع ضو جملس إدارة
الشرعل .
 .2ةارتل ي نشاط تنافسو ما مل تأذن له اجلمعيل العامل بذلك .
 .3ةارتل تلوك ق نشاط من شأنه التعارس بشك غري مناتب مع عالقال عم الشرعل
القائمل حاليا حي ق املتوقع قيامها يف املستقب مع ي طرف آخر .
 .4قبول الرشاقل قالعموتل حي ق ي مبال خرل مشبوهل ن ري خامال تتعلا بإدارة عم
الشرعل .
 .5قبول الع ضو حي ق قبول حا قاربه من الارجل األقىل حي ااايا من شخام ق جهال
تتعام مع ال شرعل يف احلاتل الت تقام فيها ااايل بييل التأ ري على ت صرفال الع ضو
ب صفته ع ضو جملس إدارة ال شرعل حي ق حتى عناما يباق هذا القبول للهايل مبجمابل نوع
من نواع تعارس املصاا .
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 4ـ  3ـ  3تبا من إعالم رئيس جلنل احلوعمل قرئيس جملس اإلدارة على الفور بأي موعوع ق شك
يتعلا بوجود تعارس فعلو ق حمتم بو م صلحل ع ضو جملس اإلدارة قم صلحل ال شرعل حي
قالذي تيقومان باراتل املوعوع حي ققايا نسب تب التعام مع األمر مبا يف ذلك قايا ما
إذا عان من ال ضرقري عرس األمر على اجمللس بكام هيئته ق اختاذ اجمللس إلجراا ما يف
هذا الصاد  .قينبيو على عضاا جملس اإلدارة الذين صهم مواقف تعارس مصاا حي ق قا
تنلوي على تعارس مصاا يف املستقب إعفاا نفسهم من املشارعل يف القرار الذي توف يتخذ
يف هذا الشأن .

 4ــ  4عالقات العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة-:
للحا من خماطر تعارس املصاا فإن ي ترتيبال ماليل من ج احلصول على تلع ق خامال ت تتم
بو ع ضو جملس اإلدارة قال شرعل إت بإذن م سبا من اجلمعيل العموميل  .قعلى ع ع ضو من ع ضاا
جملس اإلدارة اإلف صا لل نل املراجعل قجملس إدارة الشرعل عن ي م صاا ماليل ق شخ صيل يف ي
عقا ق صفقل تارتها جلنل املراجعل حي ق جملس اإلدارة للبت فيها  .قبعا القيام بعمليل اإلفصا تلك
قاإلجابل عن يل تساؤتل قا تلرحها جلنل املراجعل قجملس اإلدارة ينبيو على العضو املعل ـ ما مل
تللب منه الل نل ق جملس اإلدارة خالف ذلك ـ اتمتناع عن الت صويت على املو عوع حي قميادرة
اتجتماع حي إذا ما طلب منه ذلك حي بينما يقوم باقو ع ضاا جلنل املراجعل ق جملس اإلدارة مبناق شل
األمر قالت صويت عليه  .قينبيو تو يا هذه اإلجرااال ب صورة مالئمل يف حم ضر اتجتماع املعل بهذا
ال شأن  .قجيب ن تقوم جلنل املراجعل بإخلار جلنل احلوعمل بذلك قمبا ي ست ا من تلورال يف هذا
الشأن.
الرتتيبال ق ال صفقال الت اعتماها جملس اإلدارة قالت تت ضمن م صلحل ألحا ع ضاا جملس اإلدارة
جيب اإلف صا عنها للم ساهمو ناا مجعيتهم العموميل مع ذعر تفا صي عافيل عن األمر إىل جانب
إعااد املراجع اخلارجو لتقرير خام عن نفس املوعوع.

 4ــ  5السرية واستخدام معلومات الشركة-:
 4ـ  5ـ  1ت جيور ألعضاا جملس اإلدارة اتتيالل الفرم الت ت هر ام ناا اتتخاام ةتلكال
الشرعل ق معلوماتها حي ق مرعمها من ج ققيا ي مكاتب شخصيل ام حي ق ألي شخام
ق جهال خارج الشرعل .
 2 -5 -4على عضاا جملس اإلدارة اتلتمام بواجب األمانل يف احلفاظ على تريل املعلومال السريل حي
قاملعلومال اخلا صل املتعلقل بال شرعل حي ق باألطراف املتعاملل معها  .قتبا ن ي صون ع ضاا
جملس اإلدارة مجيع املعلومال غري املعلنل الت يللعون عليها ككم منا صبهم عأع ضاا
مب لس اإلدارة حي قالتعام معها عمعلومال تريل  .قبالتالو ت ا ألي ع ضو من ع ضاا
جملس اإلدارة حي تواا خالل ماة خامته ععضو باجمللس ق بعاها حي اإلفصا عن ي معلومال
تريل خارج الشرعل إت بتفويض من جملس اإلدارة حي ق إذا طلب منه ذلك مبقتضى القانون .
 4ـ  5ـ  3يقصا بعبارة املعلومال السريل مجيع املعلومال غري املعلنل الت يعها بها إىل عضو
جملس اإلدارة حي ق يللع عليها ككم منصبه ععضو مب لس إدارة الشرعل  .قمن بينها  -على تبي املجمال
ت احل صر -املعلومال غري املعلنل الت قا ي ستيلها املناف سون حي ق الت قا ت ضر بال شرعل ق بعمالئها إذا ما
فصإل عنها مجم -:
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 .املعلومال ال سريل عن املرعم املالو لل شرعل حي ق التوقعال ق خللها ق براجمها اخلا صل
باملبيعال ق الت سويا حي قمعلومال األكاث قالتلوير ف ضالً عن املعلومال املتعلقل
بعمليال الامج قاتتتحواذ حي قتقسيم األتهم .
ب .املعلومال السريل عن ي صفقال متوقعل مع شرعال خرل حي ق معلومال عن عمالا
الشرعل حي قمورديها ق شرعائها يف املشرقعال املشرتعل حي قالت تكون الشرعل ملتممل
باحلفاظ على تريتها .
ج .املعلومال السريل عن املناقشال قاملااقتل املتعلقل بأعمال الشرعل حي قالت تتم بو موظفو
الشرعل قمايريها ق عضاا جملس اإلدارة حي قما يتخذ بشأنها من قرارال .

 4ــ  6االلتزام بالنظم والقواعد واللوائح-:
تللب الشرعل من مجيع عضاا جملس اإلدارة اتلتمام التام بالن م قالقواعا قاللوائإل امللبقل.

 4ــ  7التعامل العادل-:
ينبيو على عضاا جملس اإلدارة التعام بعال قإنصاف مع موظفو قعمالا قموردي قمنافسو الشرعل .
قت جيور ألي ع ضو من ع ضاا اجمللس ب صورة غري عادلل ا تتيالل موظفو قعمالا قموردي قمناف سو
ال شرعل بوا تلل التالعب حي ق إخفاا املعلومال حي ق توا ا تتيالل املعلومال ال سريل حي ق من خالل
تشويه احلقائا اجلوهريل حي ق ي ةارتال غري عادلل .

 4ــ  8القيود المفروضة على التداول-:
ر على ع ضاا جملس اإلدارة
طبقا لقواعا الت س ي قاإلدراج الت ق ععتها هيئل ال سو املاليل
ق عبار املايرين ق يل طراف خرل على صلل بهم تااقل األقرا املاليل لل شرعل خالل فرتال احل ر
احملادة من قب اايئل .

 4ــ  9االلتزام بالقواعد والمساءلة-:
 4ـ  9ـ  1على مجيع عضاا جملس اإلدارة اتطالع على القواعا تالفل الذعر حي قاتلتمام مبا قرد فيها
قبأيل تفسريال ق إجرااال تتعلا بها .
 4ـ  9ـ  2بالرغم من ن هذه القواعا تضع معايري تلوعيل للعايا من املواقف إت نها ت تيلو مجيع
املواقف األخرل احملتم حاق ها  .قبالتالو يتحتم على مجيع عضاا جملس اإلدارة التصرف
من تلقاا نف سهم ب صورة تتما شى مع رق قنه تلك القواعا حي ققا شو حتى ما قا يباق نه
تلوك غري مالئم.
 3 - 9 -4من املفرتس ن يلتمم مجيع ع ضاا جملس اإلدارة ميع الن م قالقواعا قاللوائإل امللبقل
قعذا تياتال الشرعل نصعا قرقحعا  .قعلى مجيع عضاا جملس اإلدارة تش يع اليري بالشرعل
قالعاملو بها لاللتمام ميع الن م قالقواعا قاللوائإل امللبقل قتياتال الشرعل نصاً قرقحاً.
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