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 .1ملدمة
جوحؽم شؼكة االجطاالة اهكٓٔحٕة " فٕفا " ("اهشؼكة") ةضًأة صلٓق يـإًّْا ةؽؼٔلة جغًٌ جضلٕق يطاهش
املـإًٌّ هاهشؼكة .جْغف ؿٕاؿة صًأة صلٓق املـإًٌّ ("اهـٕاؿة") إهى عًان اهحؽام اهشؼكة ةاصحؼام
هصًأة صلٓق املـإًٌّ هفلاى هولٓإٌٍ هاهحكوًٕاة هاهوٓائش داة اهطوة.
هيف ّػا اهـٕاقٔ ،و حؽم يسوؾ إخاذة اهشؼكة ةٓعف يكإٔؼ صًأة صلٓق زًٕف املـإًٌّ هجضغٔخ ّػُ
املكإٔؼ قَغ اهضازة هحككؾ اهحغٕٕؼاة يف أصكام اهلآٍن هاهوٓائش هاهحكوًٕاة اهطاخذة قٌ اهسْاة اهؼكاةٕة
داة اهطوة.
 .2هطاق التطبيق
جـؼو أصكام ّػُ اهـٕاؿة ىلع اهشؼكة هيسوؾ اإلخاذة هاإلخاذة اهحَفٕػٔة هاملٓؿفٌٕ هفلاى هغهذ كن ؼؼف
يف صًأة صلٓق يـاًّي اهشؼكةٔ .حى إظؽاذ زًٕف أقغاء إخاذة اهشؼكة هيٓؿفْٕا ةًحؽوتاة جؽتٕق ّػُ
اهـٕاؿة هاهلٓإٌٍ هاهحكوًٕاة داة اهطوة هاهكًن ىلع االهحؽام ةْا.
هيف صال جكاذض أصكام ّػُ اهـٕاؿة يف أو يٌ املحؽوتاة أه اهلٓإٌٍ أه اهحكوًٕاة اهطاخذة قٌ اهسْاة
اهؼكاةٕة ،جـؼو جوم املحؽوتاة /اهلٓإٌٍ /اهحكوًٕاة ىلع أصكام ّػُ اهـٕاؿة.
 .3مسؤولية تطبيق السياسة
جحٓهى إخاذة االهحؽام ةاهحَـٕق يف أيٌٕ ؿؼ يسوؾ اإلخاذة يـؤههٕة هيحاةكة جؽتٕق ّػُ اهـٕاؿة ٍٕاةة قٌ
اهشؼكة ،هجكحتؼ يضحٓٔاة ّػُ اهـٕاؿة ؿؼٔة هظاضة ةاالؿحعغام اهغاظوي هوشؼكة فلػ ةعالف األزؽاء اهحي
ؿٕحى ٍشؼّا ىلع املٓكف االهكحؼهٍي هوشؼكة.
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 .4التعريفات
املصطلح
املسوؾ
اهْٕئة
اهـٕاؿة
املـآًّن
ٍـتة املوكٕة
كآٍن اهشؼكاة

التعريف
يسوؾ اإلخاذة
ّٕئة أؿٓاق املال
ؿٕاؿة صًأة صلٓق املـإًٌّ
أو شعص أه شؼكة أه يؤؿـة أظؼى اهحي جًوم ؿْى هاصغ ىلع األكن يٌ
أؿْى اهشؼكة ،هاملـإًٌّ ّى أضضاب اهشؼكة
ّي ٍـتة جضغخ ةكغخ األؿْى اهحي ًٔوكْا املـاّى يف اهشؼكة
كآٍن اهشؼكاة ذكى  1هـَة 6116

 .5الدلوق العامة للمساهمين
أ.

جوحؽم اهشؼكة ةغًان كٕام زًٕف املـإًٌّ ةًًاذؿة صلٓكْى ةشكن قاخل هقغم اٍحْاكْا أه إؿاءة
اؿحغالهْا يٌ كتن إخاذة اهشؼكة أه أقغاء يسوؾ اإلخاذة أه املـإًٌّ اهؼئٕـٌٕٕ ،هٔسب ىلع
اهشؼكة يكايوة زًٕف املـإًٌّ املاهكٌٕ هػاة اهَٓع يٌ األؿْى ةاهحـاهو خهن أو جًٕٕؽ ،هأال
جلٓم اهشؼكة يف أو صال يٌ األصٓال ةضسب أو يٌ اهضلٓق املشاذ إهْٕا قٌ أو فئة يٌ املـإًٌّ،
أه هعف يكإٔؼ يٌ شأٍْا اهحًٕٕؽ ةٌٕ فئاة املـإًٌّ إلذؿاء ّػُ اهضلٓق ،هدهم ةًا ال ٔغؼ ةًطاهش
اهشؼكة أه ٔحكاذض يف اهلٓإٌٍ داة اهكالكة ،هجوحؽم اهشؼكة ةحٓفٕؼ اهضلٓق اهحاهٕة هوًـإًٌّ0
.1

اهضطٓل ىلع اهَطٕب امللؼّذ يف جٓرٔكاة األذةاج.

.6

اهضطٓل ىلع ٍطٕب يٌ يٓزٓخاة اهشؼكة يف صاهة اهحطفٕة.

.3

اهضطٓل ىلع اهتٕاٍاة هاملكوٓياة اهعاضة ةَشاط اهشؼكة هاؿحؼاجٕسٕحْا اهحشغغٕوٕة هاالؿغحذًاذٔة

ةشكن يَحـى هيٕـؼ.
.4

املشاذكة يف ازحًاقاة اهسًكٕة اهكاية هوًـإًٌّ هاهحطٓٔث ىلع كؼاذاجْا هاهحأكغغ يغٌ صطغٓل
املـاّى كتن ازحًاع اهسًكٕة اهكاية  -ةـتكة أٔام ىلع األكن  -ىلع اهتٕاٍغاة املاهٕغة قغٌ اهفحغؼة
املاهٕة املَلغٕة هكػهم جلؼٔؼ يسوؾ اإلخاذة هجلؼٔؼ يؼاكب اهضـاةاة.
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.5

اٍحعاب أقغاء يسوؾ اإلخاذة.

.6

كٕغ كًٕة املوكٕة يف ؿسالة اهشؼكة.

.7

اهحطؼف يف األؿْى يٌ جـسٕن هٍلن ه/أه جضٓٔن يوكٕة األؿْى.

.8

يؼاكتة أخاء اهشؼكة ةشكن قام هأقًال يسوؾ اإلخاذة ةشكن ظاص.

.9

يـاءهة أقغاء يسوؾ إخاذة اهشؼكة أه اإلخاذة اهحَفٕػٔة هذفف خقٓى املـغؤههٕة ،هدهغم يف صاهغة
إظفاكْى يف أخاء املْام املَاؼة ةْى.

 .11اهحؼشش هكغٓٔة يسوؾ إخاذة اهشؼكة.
بٔ .سب ىلع اهشؼكة اإلفطاج هـٓق اهكٓٔث األهذاق املاهٕة هّٕئة أؿغٓاق املغال قغٌ ّٕكغن ذأز يغال
اهشؼكة أه أو جؼجٕتاة كغ جؤخو إهى صغهت جغٕٕؼاة يف ايحالك ةكظ املـإًٌّ هضطص ؿغٕؽؼة يف
اهشؼكة.
ةٔ .حولى املـآًّن املكوٓياة هاهتٕاٍغاة املَطغٓص قوْٕغا هفلغىا هولغٓإٌٍ هاهحكوًٕغاة اهطغاخذة قغٌ
اهسْاة اهؼكاةٕة داة اهطوة هدهم ةطٓذة خهذٔة هقَغ اهؽوب.
ت .جوحؽم اهشؼكة ةكافة اإلزؼاءاة اهغؼهذٔة هإلفطاج يٌ ظالل اهٓؿائن املالئًة هفلاى ملحؽوتاة اهلغٓإٌٍ
هاهحكوًٕاة اهطاخذة قٌ اهسْاة اهؼكاةٕة داة اهطوة.
ثٔ .ضق هوًـاّى اهٓضٓل إهى املكوٓياة اهٓاذخة يف ؿسن اإلفطاج اهعاص ةاهشؼكة.
جٔ .كٓن هوًـإًٌّ األههٓٔة يف االكححاب قَغ رٔاخة ذأز يال اهشؼكة .جعغف يشغاذكة املـغإًٌّ يف
قًوٕة االكححاب إهى ٍـتة املوكٕة يف ذأز املال اهضاهي هدهم ظالل ٓٔ 15يىا يٌ جاذٔط االظؽاذ (يغا هغى
ٔحغًٌ قلغ جأؿٕؾ اهشؼكة جَارل املـإًٌّ قٌ صلْى يف أههٓٔة االكححاب).
ح .جضطن اهشؼكة ىلع ٍـعة يضغدة يٌ ؿسن املـغإًٌّ يغٌ اهشغؼكة اهكٓٔحٕغة هوًلاضغة هٔحغغًٌ
اهـسن كضغ أخٍى أؿًاء املـإًٌّ ،هزَـٕاجْى هأذكام ّٓٔغاجْى اهحكؼٔفٕغة ،هقغغخ األؿغْى اهحغي
ًٔوكٍْٓا ،هةٕاٍاة االجطال اهعاضة ةْى.
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خلوق املساهمين يف اجتماعات الجمعية العامة

5.1

املشاركة يف اجتماعات الجمعية العامة


جشسف اهشؼكة كافة يـإًّْا هوًشاذكة يف ازحًاقاة اهسًكٕة اهكاية هكافة اهلغؼاذاة اهحغي جحعغػّا
اهسًكٕة ةًا فْٕا اظحٕاذ أقغاء يسوؾ اإلخاذة.



جلٓم اهشؼكة ةاهحأكغ يٌ قغم فؼض أو ذؿٓم يلاةن صغٓذ أٔة فئة يٌ فئاة املـإًٌّ الزحًاقغاة
اهسًكٕة اهكاية ،أه يَش يٕؽة جفغٕوٕة ألو فئة يلاةن اهفئاة األظؼى يٌ املـإًٌّ.



جلٓم اهشؼكة ةاهغقٓة هكلغ ازحًاع اهسًكٕة اهكاية اهكاخٔة ةَاءى ىلع ؼوب كحاةي يـتب يٌ قغغخ يغٌ
املـإًٌّ ًٔوكٓن يا ال ٔلن قٌ قشؼة ةاملائغة يغٌ ذأز يغال اهشغؼكة أه ةَغا ىء ىلع ؼوغب يؼاكغب
اهضـاةاة هدهم ظالل ظًـة قشؼ ٔٓياى يٌ جاذٔط اهؽوب.



جلٓم اهشؼكة ةاهغقٓة هكلغ ازحًاع اهسًكٕة اهكاية اهغٕؼ قاخٔة ةَاءى ىلع ؼوب كحاةي يـتب يغٌ قغغخ
يٌ املـإًٌّ ًٔوكٓن يا ال ٔلن قٌ ظًـة قشؼ ةاملائة يٌ ذأز يال اهشؼكة هدهم ظغالل دالدغٌٕ
ٔٓياى يٌ جاذٔط اهؽوب.



جلٓم اهشؼكة ةاهحأكغ يٌ جٓفٕؼ يا ٔوي هوًـإًٌّ كتن جاذٔط اهسًكٕة اهكاية0
-

خقٓة هضغٓذ اهسًكٕة اهكاية جضغخ هكث االزحًاع هيكاٍِ هزغغهل األقًغال ،هٔسغب اإلقغالن قغٌ
ريان هيكان اٍكلاخ اهسًكٕة اهكاية هوًـإًٌّ يؼجٌٕ يف اهطضف املضوٕة اهكٓٔحٕغة هىلع يٓكغف
اهشؼكة ةشؼط يؼهذ ؿتكة أٔام ىلع األكن ةٌٕ اإلقالن األهل هاهذاٍي يف ٍشؼ اإلقغالن اهذغاٍي كتغن
ؿتكة أٔام ىلع األكن يٌ جاذٔط اٍكلاخ اهسًكٕة اهكاية.

-

ٔحغًٌ زغهل أقًال ازحًاع اهسًكٕة اهكاية يا ٔوي ىلع أكن جلغٔؼ0
 جالهة كن يٌ جلؼٔؼ اهضٓكًة هجلؼٔؼ هسَة اهحغكٕق.
 جلؼٔؼ يسوؾ اإلخاذة قٌ ٍشاط اهشؼكة هيؼكؽّا املاهي هٍحائر أقًاهْا.
 جلؼٔؼ يؼاكتي اهضـاةاة اهعاذزي قٌ ٍحائر اهـَة املاهٕة هوشؼكة.
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 يَاكشة جلؼٔؼ يؼاكب اهضـاةاة اهعاذزي قٌ ٍحائر اهتٕاٍاة املاهٕة هوشغؼكة هاملطغاخكة قوٕغِ
هاقحًاخ ضايف اهؼةش اهلاةن هوحٓرٔف.
 اهحكايالة يف أضضاب املطاهش.
 جلؼٔؼ ظاص ةًكافآة أقغاء يسوؾ اإلخاذة هاإلخاذة اهحَفٕػٔة
 أٔة يعاهفاة ذضغجْا اهـوؽة /اهـوؽاة اهؼكاةٕة ،هأو قلٓةاة ضغذة ٍحٕسة هحوم املعاهفغاة،
هٍحر قَْا جؽتٕق زؽاءاة (ياهٕة هغٕؼ ياهٕة) ىلع اهشؼكة ،هدهم ةًا ال ٔحكغاذض يغف اهلغٓإٌٍ
املكًٓل ةْا هاهغٓاةػ اهؼكاةٕة اهحَـًٕٕة اهحي جطغذّغغغغغا اهـوؽغغغغة /اهـغوؽاة اهؼكاةٕغة
املكَٕة ةْػا اهعطٓص ،هيَاكشة يالصـاة يَغهب اهسْة اهؼكاةٕة يف صال صغٓذُ.


ٔحاج هوًـإًٌّ اهػٌٔ ًٔوكٓن ٍـتة ظًـة ةاملائة يٌ ذأز يال اهشؼكة يٌ إعافة ةَٓخ ىلع زغهل
أقًال ازحًاقغغغاة اهسًكٕغغغة اهكاية ،هٔحى إقغاخ يػكؼة جٓعٕضٕة جحغًٌ جفاضٕن كن ةَغ يغٌ ةَغٓخ
زغهل األقًال اهعاص ةازحًاع اهسًكٕة اهكاية اهػو جى جكغٔوِ يف دكغؼ أؿغتاب اهحكغغٔن ىلع زغغهل
األقًال .ىلع أن جَشؼ جوم املػكؼة ىلع املٓكف االهكحؼهٍي هوشؼكة هدهغم قَغغ اإلقغالن قغٌ اهغغقٓة
هالزحًاع ،يف يؼاقاة اهحَِٓٔ ةأن جوغم املغػكؼة يحغٓافؼة ىلع املٓكغف االهكحؼهٍغي هوشغؼكة هدهغم يف
اإلقالن اهػو ٔحى يف اهطضف هكلغ االزحًاع.



جلغغٓم اهشغغؼكة ةحشغغسٕف املـغغإًٌّ هوًشغغاذكة اهفكاهغغة يف ازحًاقغغاة اهسًكٕغغة اهكايغغة هيَاكشغغة
املٓعٓقاة املغذزة ىلع زغهل األقًال هيا ٔؼجتػ ةْا يٌ اؿحفـاذاة جحكوق ةأهزِ اهَشاط املعحوفغة،
هجٓزِٕ األؿئوة ةشأٍْا إهى أقغاء يسوؾ اإلخاذة هيؼاكب اهضـاةاة اهعغاذزي ،هىلع يسوغؾ اإلخاذة أه
يؼاكب اهضـاةاة اهعاذزي اإلزاةة ىلع االؿئوة ةاهلغذ اهػو ال ٔكؼض يطاهش اهشؼكة هوغؼذ.



ال ٔسٓر هوسًكٕة اهكاية اهكاخٔة يَاكشة يٓعٓقاة غٕغؼ يغذزغة يف زغغهل األقًغال إال إدا كاٍغث يغٌ
األيٓذ اهكازوة اهحي ؼؼأة ةكغ إقغاخ اهسغهل أه جكشفث يف أدَاء االزحًغاع ،أه إدا ؼوتغث دهغم إصغغى
اهسْاة اهؼكاةٕة أه يؼاكب اهضـاةاة أه قغخ يٌ املـإًٌّ ًٔوكغٓن ظًـغة ةاملائغة يغٌ ذأز يغال
اهشؼكة ،هإدا جتٌٕ أدَاء املَاكشة قغم كفأة املكوٓياة املحكولة ةغتكظ املـغائن املكؼهعغة ،جكغٌٕ
جأزٕن االزحًاع ملغة ال جؽٔغ ىلع قشؼة أٔام قًن إدا ؼوب دهغم قغغخ يغٌ املـغإًٌّ ًٔذوغٓن ذةغف
أؿْى ذأز املال املطغذ ،هَٔكلغ االزحًاع املؤزن خهن اهضازة إهى إزؼاءاة زغٔغة هوغقٓة
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ٔضق هوًـاّى أن ٔلٓم ةًَش جٓكٕن قَِ كحاةة ملـاّى آظؼ يٌ غٕؼ أقغغاء يسوغؾ اإلخاذة هيغٌ غٕغؼ
يٓؿفي اهشؼكة هضغٓذ ازحًاع اهسًكٕة اهكاية.



اإلجاصة هوًـإًٌّ كتن اٍكلاخ اهسًكٕة اهكاية ةٓكث كاف اهضطٓل ىلع كافة املكوٓياة هاهتٕاٍاة املؼجتؽغة
ةتَٓخ زغهل األقًال ،هىلع األظص جلاذٔؼ يسوؾ اإلخاذة هيؼاكب اهضـاةاة هاهتٕاٍاة املاهٕة.



أن جحٕش هوًـإًٌّ االؼالع ىلع كافة اهتٕاٍاة اهٓاذخة يف اهـسن اهعغاص ةافطغاصاة أقغغاء يسوغؾ اإلخاذة
هأقغاء اإلخاذة اهحَفٕػٔة.



ٔكٓن هوًـإًٌّ صق اهٓضٓل ملضاعؼ ازحًاقاة اهسًكٕة اهكاية هوشؼكة.



ال ٔسٓر هوسًكٕة اهكاية اهلٕام ةًا ٔوي0
-

رٔاخة أقتاء املـاّى املاهٕة أه رٔاخة كًٕة اهـْى األؿًٕة.

-

إٍلاص اهَـتة املئٓٔة اهٓازب جٓرٔكْا يٌ األذةغاج اهطغافٕة ىلع املـغإًٌّ هاملضغغخة يف قلغغ
اهشؼكة.

-

فؼض شؼهط زغٔغة غٕؼ اهشؼهط املػكٓذة يف قلغ اهحأؿغٕؾ هاهَـغام األؿاؿغي جحكوغق ةأصلٕغة
املـاّى يف صغٓذ اهسًكٕاة اهكاية هاهحطٓٔث فْٕا.



ٔسٓر هوًـإًٌّ االقحؼاض ىلع كؼاذاة اهسًكٕة اهكاية اهكاخٔة أه اهغٕؼ قاخٔة ةأو يٌ اهٓؿائن اهحاهٕة0



إكاية اهغقٓى ةتؽالن أو كؼاذ ٔطغذ قٌ يسوغؾ اإلخاذة أه اهسًكٕغة اهكايغة (اهكاخٔغة أه غٕغؼ اهكاخٔغة)
يعاهفاى هولآٍن أه قلغ جأؿٕؾ اهشؼكة أه اهَـام األؿاؿي أه كان ٔلطغ ةِ اإلعؼاذ ةًطغاهش اهشغؼكة،
هاملؽاهتة ةاهحكٓٔظ قَغ االكحغاء.



اهؽكٌ أيام املضكًة ىلع كؼاذاة اهسًكٕة اهكاية اهكاخٔة هغٕؼ اهكاخٔة يغٌ كتغن يـغإًٌّ ًٔوكغٓن
 %15ىلع األكن يٌ ذأز املال يف صال كان يف جوم اهلؼاذاة إزضاف ةضلٓق األكوٕغة ،ىلع أال ٔذتغث يف
يضغؼ ازحًاع اهسًكٕة يٓافلحْى ىلع جوم اهلؼاذاة.
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 5.2اجتماعات الجمعية العامة غير العادية
ال ٔكٓن اٍكلاخ اهسًكٕة اهكاية غٕؼ اهكاخٔة ضضٕضاى ياهى ٔضغؼُ يـآًّن ًٔوكٓن دالدة أذةاع ذأؿًال
اهشؼكة املطغذ .فإدا هى ٔحٓفؼ ّػا اهَطاب هزْث اهغقٓة إهى ازحًاع دان ٔكٓن ضضٕضاى ةضغٓذ قغخ ًٔذن
أكذؼ يٌ ٍطف ذاز املال املطغذ .هجطغذ اهلؼاذاة ةأغوتٕة جؽٔغ قٌ ٍطف يسًٓع أؿْى ذأؿًال اهشؼكة
املطغذ.
جعحص اهسًكٕة اهكاية غٕؼ اهكاخٔة ةاأليٓذ اهحاهٕة0
 .1جكغٔن قلغ اهشؼكة.
 .6صن اهشؼكة هجطفٕحْا.
 .3اٍغياث اهشؼكة أه جضٓهْا أه اٍلـايْا.
 .4رٔاخة ذأؿًال اهشؼكة أه جعفٕغِ.
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 5.3خلوق التصويت


جشسف اهشؼكة كافة يـإًّْا هوحطٓٔث ىلع كافة اهلؼاذاة اهحي جحعغػّا اهسًكٕغة اهكايغة ةًغا فْٕغا
اظحٕاذ أقغاء يسوؾ اإلخاذة.



ٔسغغغغغغغٓر هكغغغغغغغن يـغغغغغغغاّى ؿغغغغغغغٓاء كغغغغغغغان شعطغغغغغغغاى ؼتٕكٕغغغغغغغاى أه اقحتاذٔغغغغغغغاى
جكٕغغغٌٕ يًذوغغغٌٕ هغغغِ يف يسوغغغؾ إخاذة اهشغغغؼكة ةَـغغغتة يغغغا ًٔوكغغغِ يغغغٌ أؿغغغْى فْٕغغغا،
هٔـغغغحَؽل قغغغغخ أقغغغغاء يسوغغغؾ اإلخاذة املعحغغغاذٌٔ ةْغغغػُ اهؽؼٔلغغغة يغغغٌ يسًغغغٓع أقغغغغاء
يسوغغغؾ اإلخاذة اهغغغػٌٔ ٔغغغحى اٍحعغغغاةْى ،هال ٔسغغغٓر هوًـغغغإًٌّ اهغغغػٌٔ هْغغغى يًذوغغغٓن يف
يسوغغغؾ اإلخاذة االشغغغحؼاك يغغغف املـغغغإًٌّ اٖظغغغؼٌٔ يف اٍحعغغغاب ةلٕغغغة أقغغغغاء يسوغغغؾ
اإلخاذة ،إال يف صغغغغغهخ يغغغغا راخ قغغغغٌ اهَـغغغغتة املـغغغغحعغية يف جكٕغغغغٌٕ يًذوٕغغغغِ يف يسوغغغغؾ
اإلخاذة ،هٔسغغغٓر ملسًٓقغغغة يغغغٌ املـغغغإًٌّ أن ٔحضغغغاهفٓا فًٕغغغا ةٕغغغَْى هحكٕغغغٌٕ يًذغغغن أه
أكذغغغغؼ قغغغغَْى يف يسوغغغغؾ اإلخاذة هدهغغغغم ةَـغغغغتة يوكٕغغغغحْى يسحًكغغغغة .هٔكغغغغٓن هْغغغغؤالء
املًذوغغغٌٕ يغغغا هاقغغغغاء املَحعتغغغٌٕ يغغغٌ اهضلغغغٓق هاهٓازتغغغاة .كًغغغا ٔكغغغٓن املـغغغاّى
يـؤهالى قٌ أقًال يًذوِٕ جساُ اهشؼكة هخائَْٕا هيـإًّْا.



جلٓم اهشؼكة ةاهحأكغ يٌ اجعاد اإلزغؼاءاة اهحاهٕغة فًٕغا ٔحكوغق ةآهٕغة اهحطغٓٔث يف اهسًكٕغاة اهكايغة
هوشؼكة0
-

أن ٔحًحف كافة فئاة املـإًٌّ ةَفؾ صلٓق اهحطٓٔث ،هةػاة املكايوة يٌ كتن اهشؼكة.

-

أن ٔحًكٌ املـآًّن يٌ اهحطٓٔث ةطفة شعطٕة أه ةاإلٍاةة ،يف إقؽاء ٍفؾ اهضلٓق هاهٓازتاة
هوًـإًٌّ ؿٓاء كاٍث ةاألضاهة أه ةاإلٍاةة.

-

إصاؼة املـإًٌّ قوًاى ةكافة اهلٓاقغ اهحي جضكى إزؼاءاة اهحطٓٔث أدَاء اهسًكٕة اهكاية.

-

جٓفٕؼ كافغغغغة املكوٓيغغاة اهعاضة ةضلٓق اهحطٓٔث هكن يٌ املـإًٌّ اهضاهٌٕٕ هاملـحذًؼٌٔ
املؼجلتٌٕ ،يف عًان جٓفٕؼ جوم املكوٓياة ةشكن يـحًؼ هخائى ههكافة فئاة املـإًٌّ.

-

أن ٔحاج هسًٕف فئاة املـإًٌّ صق اهحطٓٔث ىلع أو جغٕٕؼاة جحكوق ةضلٓق املـغإًٌّ هدهغم
يٌ ظالل اهغقٓة إهى ازحًاع اهسًكٕة اهكاية هوًـإًٌّ.
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-

أن ٔحى اهحطٓٔث الظحٕاذ أقغاء يسوؾ اإلخاذة يف اهسًكٕة اهكاية يٌ ظالل اٖهٕاة اهحي َٔص قوْٕا
قلغ جأؿٕؾ اهشؼكة هٍـايْا األؿاؿي هيف إؼغاذ يغا ّغٓ يَطغٓص قوٕغِ يف كغآٍن اهشغؼكاة
هالئضحِ اهحَفٕػٔة.

-

أن ٔحاج هكافة فئاة املـإًٌّ فؼضة يـاءهة يسوؾ اإلخاذة قٌ املْام املٓكوة إهْٕى.

-

قغم فؼض أو ذؿٓم يلاةن صغٓذ أٔة فئة يٌ فئاة املـغإًٌّ الزحًاقغاة اهسًكٕغة اهكايغة ،أه
يَش يّٕؽة جفغٕوٕة ألو فئة يلاةن اهفئاة األظؼى يٌ املـإًٌّ.

-

جؽٓٔؼ آهٕة يَاؿتة هحٓفٕؼ يكوٓياة كافٕة هوًـإًٌّ صٓل املْاذاة اهحلَٕغة هاملَْٕغة ملؼشغضي
يسوؾ اإلخاذة ةاإلعافة إهى ظتؼاجْى هيؤّالجْى كتن ةغء قًوٕة االظحٕاذ.



أال ٔكٓن املـآًّن أه يفٓعّٓى ؼؼفىا يف قًوٕة اهحطٓٔث يف األيٓذ اهحي هْى فْٕغا يطغاهش أه يف
اهضاالة اهحي َٔشأ فْٕا جكاذض ةٌٕ املـاّى هاهشؼكة.



ٔضق هكغخ يٌ املـإًٌّ ًٔوكٓن يا ال ٔلنّ قٌ ذةف ذأز يال اهشؼكة ؼوب إكاهة ذئغٕؾ أه قغغٓ أه
أكذؼ يٌ أقغاء يسوؾ اإلخاذة أه صن يسوؾ إخاذة اهشؼكة هاٍحعاب يسوؾ زغٔغ هدهم ةلؼاذ ٔطغذ قٌ
اهسًكٕة اهكاية اهكاخٔة هوشؼكة.
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 .6خماية بياهات املساهمين


جضحفؾ اهشؼكة ةَـعة يضغدة يٌ ؿسن هوًـإًٌّ املضحفؾ ةِ هغى اهشؼكة اهكٓٔحٕة هوًلاضة
هٔحى اهحأشٕؼ يف ّػا اهـسن ةأو جغٕٕؼاة جؽؼأ ىلع اهتٕاٍاة املـسوة فِٕ هفلاى ملا جحولاُ اهشؼكة أه
هكاهة امللاضة يٌ ةٕاٍاة ،ههكن دو شأن أن ٔؽوب يٌ اهشؼكة أه هكاهة امللاضة جؽهٔغُ ةتٕاٍاة يٌ
ّػا اهـسن.



جضؼص اهشؼكة ىلع اهحأكغ يٌ أن كافة اهتٕاٍاة اهحي ٔحى االصحفاظ ةْا عًٌ ؿسن املـإًٌّ ّي
ةٕاٍاة ؿؼّٔة هال ًٔكٌ اهٓضٓل إهْٕا إال يٌ كتن املٓؿفٌٕ املفٓعٌٕ ةػهم ،كًا جحٕش اهشؼكة
ملـإًّْا إيكإٍة االؼالع ىلع ؿسن املـإًٌّ.



ٔحاج هوًـإًٌّ إيكإٍة اهضطٓل ىلع املكوٓياة هاملـحَغاة اهعاضة ةاهشغؼكة ةًغا ال ٔحكغاذض يغف
اهلٓإٌٍ هاهحكوًٕاة اهطاخذة قٌ اهسْاة اهؼكاةٕة داة اهطوة (ةًا ٔغًٌ اهضغ األخٍى هوًكوٓيغاة اهحغي
ٔحٓزب ىلع اهشؼكة اإلفطاج قَْا قًالى ةاهلٓإٌٍ هاهحكوًٕاة اهطاخذة قٌ اهسْاة اهؼكاةٕة).



ٔسٓر هوًـإًٌّ اهػٌٔ ٔغقٓن صلاى ىلع األؿْى ٔحكاذض يف يا ّٓ داةث يف ؿسن يـاًّي اهشؼكة
أن ٔحلغّم إهى كاعي األيٓذ اهٓكحٕة الؿحطغغاذ أيغؼ ىلع قؼٔغغة ةضؼيغان األؿغْى املحَغارع قوْٕغا يغٌ
اهحطٓٔث ملغة ٔضغخّا اهلاعي اٖيؼ أه هضٌٕ اهفطن يف يٓعٓع اهَؽاع يٌ كتغن املضكًغة املعحطغة
هدهم هفلاى هإلزؼاءاة امللؼّذة يف كآٍن املؼافكاة املغٍٕة هاهحساذٔة.
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