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 : المقدمة
المشدتك  المتليد   أ  إذ العصدك الحتضدك فد    الشدككت لجميد  المهمد  الموضدوات  مد  الشدككت  حوكمد  ُتعد 

  األولويت  ضم  الشككت  حوكم  مفهوم وضع التى ح ث  للع ي  م  الشككت  
 

 المسدتممي   مصدتل  غيدك فد  اإل اكيد  السدلة  اماسدتد  مد  الحد  الدى  الحوكمد  قدواني  و أنظمد  وتككد  

 اإلستكاتيجيت  تنفيذ ومتتبع  ال ادلي  الكقتب  تع ي  وكذلك الشككت   ف  اإل اكةمجلس  أ اء تفعي  الى وتعم 

 االوة المصتل  وأصحتب التنفيذي  واإل اكة اإل اكةمجلس و  المستممي  م  لك  الصالحيت  و األ واك وتح ي 

 واإلفصتح الشفتفي  مي أم تأكي  الى
 

 المتلي  المعتمال  ن ام  تكسيخ شأنهت م  ج ي ة ام  آلي  و إصالح  منهج مو الشككت  حوكم  مفهوم إ 

 .للمستممي  الدتص  والحقوق العتم  المصتل  تد م مح  ا  بوض 
 

قيمد  اسدهمهت ألكبدك ويقتضى مفهوم الئح  الحوكم  أ  يقوم مجلس اال اكة بت اكة الشكك  بشك  يعمد  الدى كفد  
 ق ك ممك  وبمت ينسجم م  المجتم  

 

مدد  مددذا المنةلددق   وحكصددت مدد  مجلددس ا اكة شددكك  جددت ا  للةتقدد  والتنميدد  الددى مواكبدد  التةددوكا  اإلقتصددت ي  
حفظد  ا  و إتسدتقت مد  منظومد  التشدكيعت   –الهتئل  التى تشه مت المملك  تح  قيدت ة ددت م الحدكمي  الشدكيفي  

اإلقتصت ي  واالستثمتكي  القتئم  والمستح ث  بتلمملك    وتمشيت مد  توجيهدت  ميئد  السدوق المتليد    فد   المتلي  و 
هد   لوضد  القوااد  والمعدتييك ت والتدى  مجلس اإل اكة  يسع ه أ  يقد م الئحد  حوكمد  الشدكك  بصدياتهت المكفقد  
حقددوق المسددتممي  وأصددحتب المصددتل    المنظمدد  لضددمت  االلتدد ام بأفضدد  ممتكسددت  الحوكمدد  التدد  تكفدد  حمتيدد 

واإلجكاءا  ويتسق مذا النظتم م  الت ام الشكك  بتلجو ة ف  كتف  امليتتهت وأنشةتهت. وتعتبك القواا  والسيتست  
شددكك  اإل اكة واإل اكة التنفيذيدد  والمدد يكي  والمددوظفي  فدد  مجلددس مل مدد  لكدد  أاضددتء  ه الالئحدد  الددواك ة فدد  مددذ

 .الجمعي  العتم  للمستممي  إال بقكاك م   ه الالئح    وال يجو  تع ي  مذي  جت ا  للةتق  والتنم
 

 مجلس ا اكة شكك  جت ا  للةتق  والتنمي                                                       
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 الصفحة                                                                                   المحتويات

  10-7 مقدمة : التعريف بالشركة

  

18-11 الباب األول : األحكام التمهيدية  
 12  (  تمهيد1مادة )

 13  (  أهداف الالئحة2مادة )

17-14 (  التعريفات3مادة )  

 18  (   المراجع4مادة)

  

32-19 ن والجمعية العامة الباب الثانى : حقوق المساهمي  
 20  : الحقوق العامة للمساهمينأوالا 

 20  (   المعاملة العادلة للمساهمين 5مادة)

 20 (   الحقوق المرتبطة باألسهم6مادة)

 21  (   حصول المساهمين على المعلومات7مادة)

 21  (   التواصل مع المساهمين8مادة)

 21  رة(   انتخاب اعضاء مجلس االدا9مادة)

 22  ( الحصول على األرباح10مادة)

 22  : الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامةثانياا 
 23 ( تمهيد11مادة)

24-23 ( اختصاصات الجمعية العامة الغير عادية12مادة)  

26-25 ( اختصاصات الجمعية العامة العادية13مادة)  

27-26 ( اجتماعات جمعية المساهمين14مادة)  

 28 ( جدول أعمال الجمعية العامة15ة)ماد

29-28 ( ادارة جمعية المساهمين16مادة)  

30-29 ( اجتماعات الجمعية العامة العادية17مادة)  

32-30 ( اجتماعات الجمعية العامة الغير عادية18مادة)  

 32  ( حقوق التصويت19مادة)

  

54-33 الباب الثالث: مجلس اإلدارة  
 34  س اإلدارة ( تكوين مجل20مادة)

 34  ( تعيين أعضاء مجلس اإلدارة21مادة)

 35  ( شروط عضوية مجلس االدارة 22مادة)

 36  ( انتهاء عضوية مجلس اإلدارة23مادة)
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 الصفحة                                                                                   المحتويات
 37 ستقالل ( عوارض اال24مادة)

39-38  ( مسؤولية مجلس االدارة 25مادة)  

41-39 ( الوظائف االساسية لمجلس اإلدارة26مادة)  

 41  ( توزيع االختصاصات والمهام27مادة)

 41 ( الفصل بين المناصب28مادة)

 42  ( االشراف على االدارة التنفيذية29مادة)

44-42 ( اختصاصات االدارة التنفيذية ومهامها30مادة)  

 44  ( اختصاصات رئيس مجلس االدارة ومهامه31مادة)

 45  ( صالحيات رئيس مجلس االدارة والنائب والعضو المنتدب32مادة)

 45  اإلدارةمجلس تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيسا ل( 33مادة)

 46 ( مبادى الصدق واالمانة والوالء34مادة)

47-46 لس االدارة وواجباتهم( مهام أعضاء مج35مادة)  

 48  ( مهام العضو المستقل36مادة)

49-48 ( اجتماعات مجلس االدارة37مادة)  

 49  ( ملحوظات اعضاء مجلس االدارة 38مادة)

 49  ( تنظيم اجتماعات مجلس االدارة 39مادة)

 49  ( جدول أعمال مجلس االدارة 40مادة)

 50 دارة( ممارسة اختصاصات مجلس اال41مادة)

51-50  ( أمين سر مجلس االدارة42مادة)  

 51  ( شروط أمين السر43مادة)

 51  ( تدريب أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية44مادة)

 52  ( تزويد األعضاء بالمعلومات45مادة)

 52  ( تقييم مجلس اإلدارة 46مادة)

 53 ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة47مادة)

 54 لتزامات مجلس االدارة( ا48مادة)

  

60-55 الباب الرابع: لجان مجلس االدارة   
 56 : لجان مجلس االدارة عام أوالا 

 56 ( تشكيل لجان مجلس االدارة49مادة)

 57  ( عضوية اللجان50مادة)

 57  ( دراسة الموضوعات51مادة)

 58  ( اجتماعات اللجان52مادة)

 58  ( التزامات اللجان53مادة)

 59 ( رؤساء اللجان54مادة)
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 الصفحة                                                                                   المحتويات
 

 59 ( استبدال أعضاء اللجان55مادة)

 59 ( مكافآت أعضاء اللجان56مادة)

 60 ( لوائح وتقييم اللجان57مادة)

 60 ( مدة عمل اللجان58مادة)

 60 ( سكرتيرى اللجان59مادة)

 61  : لجنة المراجعة ثانياا 
 61 ( تشكيل لجنة المراجعة60مادة)

63-61 ( اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها61مادة)  

 63  ( حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس االدارة62مادة)

 63  ( اجتماعات لجنة المراجعة63مادة)

 64  قديم الملحوظات( ترتيبات ت64مادة)

 65 : لجنة المكافآت والترشيحات ثالثاا 
 65 ( تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات65مادة)

67-65 ( اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات66مادة)  

 67 ( سياسة المكافآت67مادة)

 68  ( اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات68مادة)

 68  ( اجراءات الترشيح69مادة)

 68  ( نشر اعالن الترشيح70مادة)

 68  ( حق المساهم فى الترشح71مادة)

 69 : لجنة ادارة المخاطررابعاا 
 69  ( تشكيل لجنة ادارة المخاطر 72مادة)

70-69 ( اختصاصات لجنة ادارة المخاطر73مادة)  

 70  ( اجتماعات لجنة ادارة المخاطر74مادة)

 71 : اللجنة التنفيذية خامساا 
 71  ( تشكيل اللجنة التنفيذية75مادة)

72-71 ( اختصاصات اللجنة التنفيذية76مادة)  

73-72 ( اجتماعات اللجنة التنفيذية77مادة)  

 74 : لجنة اإلستثمار سادساا 

 74   احكام عامة( 78مادة)

 74 تشكيل لجنة االستثمار ( 79مادة)

75-74 ( اجتماعات لجنة اإلستثمار80مادة)  

 76 مسؤوليات واختصاصات لجنة االستثمار( 81مادة)
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 الصفحة المحتويات
  

80-77 الباب الخامس: الرقابة الداخلية  
 78  ( نظام الرقابة الداخلية 82مادة)

 78  ( تأسيس وحدات أو ادارات مستقلة بالشركة83مادة)

 78  ( مهام وحدة أو ادارة للمراجعة الداخلية84مادة)

78               ين وحدة أو ادارة المراجعة الداخلية( تكو85مادة)  

 79  ( خطة المراجعة86مادة)

80-79 ( تقرير المراجعة87مادة)  

 80  ( حفظ تقارير المراجعة88مادة)

82-81 الباب السادس: مراجع حسابات الشركة  
 82  ( اسناد مهمة مراجع الحسابات 89مادة)

 82  ( تعيين مراجع الحسابات90مادة)

 82 ( واجبات مراجع الحسابات91مادة)

 83 الباب السابع: أصحاب المصالح
 84 ( تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح92مادة)

 85-84 ( سياسة االبالغ عن الممارسات المخالفة93مادة)

 85 ( التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذات العالقة94مادة)

86-85 لمصالح ( سياسة تعارض ا95مادة)  

88-86 ( تجنب تعارض المصالح مع أعضاء مجلس اإلدارة96مادة)  

 89 ( تجنب تعارض المصالح مع المساهمين97مادة)

 90 ( سياسة تعارض المصالح مع كبار التنفيذيين98مادة)

92-91 ( سياسة تعارض المصالح مع الموظفين بالشركة 99مادة)  

 92 مع الشركات التابعة ( سياسة تعارض المصالح 100مادة)

94-93 ( سياسة تعارض المصالح مع الموردين101مادة)  

95-94 ( سياسة تعارض المصالح مع العمالء 102مادة)  

 96 الباب الثامن: اإلفصاح والشفافية
98-97 ( سياسة اإلفصاح واجراءاته103مادة)  

102-98 ( سياسة اإلفصاح فى تقرير مجلس اإلدارة104مادة)  

 102 (  افصاح أعضاء مجلس اإلدارة105ة)ماد

103-102 (  اإلفصاح عن المكافآت106مادة)  

104-103 ( سياسة اإللتزام بوضوح المعلومات وصحتها107مادة)  

105-104 ( سياسة االلتزام باإلفصاح عن التطورات الجوهرية108مادة)  

106-105 ( سياسة اإلفصاح عن المعلومات المالية 109مادة)  
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 الصفحة                                                                                   المحتويات

 اإلشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من األسهم أو أدوات ( سياسة 110مادة)

108-106 القابلة للتحويل الدين                 

109-108 المالية( سياسة اإلبالغ المتعلق باألوراق 111مادة)  

110-109 ( سياسة اإلبالغ عن بنود أخرى112مادة)  

 110 ( حظر تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين113مادة)

 111 ( تزويد الهيئة بالمستندات والوثائق114مادة)

 111 ( سياسة توزيع األرباح 115مادة)

 112 الباب التاسع : تعليمات ونماذج اإلعالنات
114-113 ( التعليمات العامة لنشر اإلعالنات116ادة)م  

 114  ( لغة اإلعالنات واالشعارات والتقارير117مادة)

115-114 ( النماذج الخاصة باعالنات الشركة المختلفة118مادة)  

 116 الباب العاشر : المعايير المهنية و األخالقية
 117 ( سياسة السلوك المهنى119مادة)

119-118 اعد السلوك الوظيفى وأخالقيات المهنة( قو120مادة)  

 120 ( نتائج اإللتزام بميثاق أخالقيات المهنة 121مادة)

 120 ( المسؤولية االجتماعية122مادة)

121-120 ( مبادرات العمل اإلجتماعى123مادة)  

 121 ( سياسة اإللتزام بسرية المعلومات124مادة)

 122 لشركاتالباب الحادى عشر : تطبيق حوكمة ا
 123 ( تطبيق الحوكمة الفعالة125مادة)

 123 ( تشكيل لجنة حوكمة الشركات126مادة)

 124 الباب الثانى عشر : أحكام ختامية
 125 ( اإلحتفاظ بالوثائق127مادة)

 125 ( التعديالت على الالئحة128مادة)

 125 ( النشر والنفاذ129مادة)
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  مقدمة : التعريف بالشركة
 

 التأسيس والكيان -1
بتاريخ  223تأسست بقرار معالى وزير التجارة رقم  –شركة مساهمة سعودية  –شركة جازان للطاقة والتنمية 

بتاريخ  5900005403م وقد تم تقيدها بموجب السجل التجارى رقم 26/7/1993هـ الموافق 7/2/1414
 هـ بمدينة جازان. 19/2/1414

 

 المركز الرئيسى للشركة -2
 لمركز الرئيسى للشركة فى مدينة جيزان بالمملكة العربية السعودية .يقع ا

 

 رأس مال الشركة -3
 )خمسمائة ألف لاير سعودى( مدفوع بالكامل . 500,000,000يبلغ رأس مال الشركة الحالى 

 

 األسهم  -4
لاير  10(  سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة اإلسمية لكل منها 50,000,000يبلغ عدد األسهم المصدرة )

 وجميعها أسهم عادية نقدية .
 

 مدة الشركة -5
عاما تبدأ من تاريخ صدور معالى وزير التجارة بإعالن تأسيسها , ويجوز دائما اطالة مدة  99مدة الشركة 

 الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بعام كامل على األقل .
 

 أغراض الشركة  

 الح األراضي الزراعية لغرض استغاللها في إقامة المشاريع الزراعية ومزاولة حفرا آلبار.امتالك واستص -1
 إقامة المشاريع الزراعية بشقيها والحيواني.  -2
نشاء المزارع السمكية ومزاولة صيد األسماك.  -3 نتاج الدجاج والبياض وا   تربية وتسمين األغنام والعجول وا 
نتاج شتال -4  ت الفاكهة واألشجار الحرجية والزينة والعطرية والطبية.إنشاء المشاتل الزراعية وا 
 تصنيع المنتجات الزراعية و الحيوانية والنباتية والسمكية ومشتقاتها.  -5
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 الحصول على الوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد واآلليات والمستلزمات الزراعية. -6
 لزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.العمل في مجال التسوق الزراعي للمنتجات ا -7
 شراء األرضي إلقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة. -8
 صيانة وتطوير العقار. -9

دارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية. -10  إقامة وا 
 ية ومواد البناء واألجهزة الكهربائية والميكانيكية تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية واألدوات الصناع -11

 وااللكترونية.   
الجوي , البحري والسكك الحديدية , األنابيب والخدمات المساندة لكل  -خدمات النقل )النقل بكافة أنواعه  -12

 طرق النقل(.
والثقافية الخدمات المتصلة بالسياحة والسفر مثل )خدمات الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهية  -13

 والرياضة(.
خدمات التأجير واالستئجار )المتصلة بالسفن , الطائرات ووسائط النقل األخرى , مكائن ومعدات أخرى ,  -14

 خدمات التأجير واالستئجار الخاصة بالسلع المنزلية( .
 اإلمتياز االستثماري . -15
 خدمات البيئة . -16
نتاجها وكل ما يتعلق بها . -17  خدمات الطاقة وا 
 المياه وكل ما يتعلق بها .خدمات تحلية  -18
 االستثمار في مجال التعدين وبيع واستيراد وتصدير المنتجات التعدينية بأنواعها المختلفة .  -19
دارة الطرق والمباني . -20  تشغيل وصيانة وا 
 مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل واإلعاشة . -21
نتاج زيوت التشحيم والشحوم ومياه تبري -22  د الرديترات والمنتجات ذات الصلة.القيام باستيراد وتصدير وا 
 االستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وما يتعلق بها . -23
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 فروع الشركة  -6

 يوجد فروع للشركة  كما يلى :             
هـ 9/8/1428وتاريخ  5900011471فرع شركة جازان للتنمية العقارية والمقاوالت  بموجب السجل رقم  -1

ل نشاط الفرع وفقًا للسجل فى الخدمات العقارية بيع وشراء وتأجير األراضى والعقارات وتطويرها ويتمث
صالح وهدم وترميم " مبانى عامة , مبانى سكنية , مبانى تجارية ,  واستثمارها , مقاوالت عامة "إنشاء وا 

الطرق والسفلته , منشآت تعليمية ومنشآت ترفيهية , منشآت صحية ومبانى مطارات وموانىء وأعمال 
أعمال اإلنارة وتمديدات الهاتف والمياه والصرف الصحى , البنية التحتية , الصيانة والنظافة وتنسيق 

 وتشجير الحدائق والمتنزهات .
ه إلنتاج مياه 30/11/1428/ص بتاريخ 2852مصنع شركة جازان للطاقة والتنمية بموجب ترخيص رقم  -2

 عبأة فى عبوات بسعات متنوعه الشرب الصحية وإلنتاج مياه شرب م
 
 رؤية الشركة -7

أن نكون الشركة المتميزة فى تحقيق التوازن والتنوع فى أنشطتتها بين النشاط العقارى والنشاط الصناعى 
والنشاط الزراعى والنشاط السمكى بما يحقق االستخدام األمثل للموارد المتاحة وبما يضيف قيمة للمساهمين 

 . وللمجتمع 
 

  شركةرسالة ال -8

التنوع فى مصادر الدخل من خالل اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة وذلك مع التركيز بصفة خاصة على 
مركز الشركة المالى  و  المشروعات ذات الجدوى الفنية واإلقتصادية فى المجاالت العقارية والصناعية التى تدعم

 . مضافة لمحفظتها اإلستثمارية  تحقق قيمة
 
 طنيةالمسؤولية الو  -9

, نقدم كل ما يساعد على رفعة وطننا من تقديم افضل النماذج والمنتجات الزراعية والسمكية والصناعيةواجبنا أن 
 ألبناء وطننا فى مجاالتنا وأنشطتنا  أفضل تقديم كل ما هووأن يكون لنا دور فعال في 
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 أولويات الشركة -10

ئيسية التى تحرص على اإللتزام بتطبيقها فى مختلف تولى الشركة عناية فائقة بمجموعة من األولويات الر 
 أنشطتها تتمثل فيما يلى :

 اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة  -1

 التوسع والتركيز بدرجة أكبر على اإلستثمار فى األنشطة العقارية والصناعية ذات الجدوى االقتصادية  -2

 ريع عليهاتطوير األراضى الغير مطورة التى تمتلكها الشركة القامة مشا -3

 التطور الكمى والنوعى انتاجا وتسويقا لمنتجات الشركة المختلفة  -4

 االستمرار فى التركيز على خفض التكاليف  -5
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 : األحكام التمهيدية الباب األول
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 تمهيد  :ولى المادة األ 
 

هت النظتم الذى يتم م  دالل  ا اكة وكقتب  منشآ  األامت    كمت ينظك تعك  حوكم  الشككت  الى أن
للحوكم  الى أنهت وسيل  لتع ي  الشفتفي  والمستءل  وبتلتتلى يمك  توصي  البنتء الفتا  لنظتم حوكم  

 الشككت  الى األسس التتلي  : 
المستممي  اذ يفتكض بتلمجلس : تق  الى مجلس اال اكة مسؤولي  ائتمتني  تجته  المسؤولية االئتمانية -1

أ  يتصك  الى أن  وصى الى حمتي  وتع ي  القيم  بتلنسب  للمستممي  وضمت  تلبي  الشكك  
 إللت امتتهت ومسؤوليتهت تجته األةكا  المعني  األدكى 

وتشم  اإلفصتح ا  معلومت  وافي  ومالئم  ا  أامت  وسيتست  الشكك   و  تعكيض  الشفافية : -2
ستكاتيجي  للمدتةك   أى انفتتح الشكك  فى تصكفتتهت واالقتتهت الى األةكا  المعني  مصتلحهت اإل

 ال ادلي  والدتكجي  معت .

يكو  مجلس اإل اكة مسؤوال أمتم المستممي  بينمت تكو  اإل اكة التنفيذي  مسؤول  أمتم  المساءلة : -3
الكفتءة فى األ اء وبتلتتلى التحسي   مجلس اإل اكة   ويؤ ى وجو  نظتم المستءل  ثنتئى اإلتجته لتولي 

 فى قيم  حقوق المستممي  .

حيث توفك الكقتب  ضمتنت  معقول  فى تحقيق أم ا  الشكك  بدصوص اإلا ا  الفتا   : الرقابة -4
 والكتفى للتقتكيك واألمتثت  للقواني  والنظم وحمتي  أصو  الشكك  ومواك مت .

ي  أمتم المجتم  واألةكا  المعني  بدصوص المحتفظ  الى : تتحم  الشكك  مسؤول األخالقى اإللتزام -5
المعتييك األدالقي  والسلوكي  . ويكو  مجلس اإل اكة مسؤوال ا  تح ي  مذه المعتييك فى المستويت  
العليت . فتلسلوك الال أدالقى يؤ ى الى الفست  الذى يتعتكض فى النهتي  م  اله   األستسى لحوكم  

 حمتي  وتع ي  القيم  للمستممي  اضتف  الى األةكا  المعني  األدكى .الشككت  والتى ته   ل
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 أهداف الالئحة :ثانية المادة ال

 

 :يل  مت إلى دتص  بصف  وته   الشكك   لحوكم  فعت  قتنون  إةتك وض  إلى الالئح  مذه ته  

 

 .حقوقهم ممتكس  وتيسيك الشكك  ف  المستممي   وك تفعي   -1

 .التنفيذي  واإل اكة اإل اكةمجلس  ومسؤوليت  الدتصتصت  اتم كإةت وض  -2

 .الشكك  ف  القكاك اتدتذ آليت  لتع ي  كفتءت  وتةويك ولجتن  اإل اكةمجلس   وك تفعي  -3

 .وتعتمالتهت المتلي  السوق ف  والع ال  والن ام  الشفتفي  تحقيقالمستا ة فى  -4

 .المصتل  تعتكض حتال  م   للتعتم ومتوا ن  فعتل  أ وا  توفيك -5

 .الشكك  ف  للعتملي  والمستءل  الكقتب  آليت  تع ي  -6

 .حقوقهم ومكااتة المصتل  أصحتب م  للتعتم  العتم اإلةتك تقكيك -7

  اإلل ام وأ وا  الشككت  الى اإلشكا  فعتلي  ت ايممستا ة ميئ  السوق المتلي  فى تنفيذ مهتمهت فى  -8
 .ووستئل      

 ةبيعت  نشتة الشكك  يالئم بمت وتةويكه المهن  السلوك تبنى مفهوم -9
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 التعريفات :ثالثة المادة ال
 :السياق خالف ذلك ىتدل الكلمات والعبارات اآلتية عل المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض

 .واالستثمتك التجتكة و اكة :  وزارةــــــــــــــــــــــــــــال

 ه28/1/1437وتتكيخ  )3م/ (نظتم الشككت  الصت ك بتلمكسوم الملك  كقم شركات: نظام ال
 وتتكيخ ) 33م/ (نظتم السوق المتلي  الصت ك بتلمكسوم الملك  كقم نظام السوق المالية: 

 .ه 8/6/1383
 .ميئ  السوق المتلي  مجلس قواا  التسجي  واإل كاج الصت كة ا  قواعد التسجيل واإلدراج: 

 .ميئ  السوق المتلي : الهيئة
 .السوق المتلي  السعو ي السوق: 
 شكك  جت ا  للةتق  والتنمي  )جت  كو(الشركة: 
 (شكك  جت ا  للةتق  والتنمي  ) جت  كوإدارة مجلس اإلدارة:  مجلس

 المدتلف  بي   ظيم العالقت نآليت  لت ىقواا  لقيت ة الشكك  وتوجيههت تشتم  الحوكمة الشركات: 
   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقواا  اكة والم يكي  التيفيذيي  والمستممي  وأصحتب المصتل   وذلك بوض اإلمجلس 

ضفتء ةتب  الشفتفي  والمص اقي  الي جكاءا  دتص  لتسهي  املي  اتدتذ القكاكا  وا   هتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا 
   ددددددددددددددددددددفتفيدددددددددددددددددددتفسي  والشنحتب المصتل  وتحقيق الع ال  والتوق المستممي  وأصباكض حمتي  حق

 .وبيئ  األامت  ف  السوق
 جمعي  تشكَّ  م  مستمم  الشكك  بموجب أحكتم نظتم الشككت  ونظتمجمعية المساهمين: 

 . ىسالشكك  األست
 الذي يكو  متفكغًت ف  اإل اكة التيفيذي  للشكك  ويشتكك اإل اكة مجلس اضو العضو التيفيذي: 

 .ف  األامت  اليومي  لهت
 اإل اكة الذي ال يكو  متفكغًت إل اكة الشكك  وال يشتكك ف  مجلس اضو العضو غير التيفيذي: 

 .األامت  اليومي  لهت
   وال ه وقكاكاتالستقال  التتم ف  مكك  فيذي يتمت  بتنمجلس إ اكة غيك تاضو العضو المستقل: 

م  الئح  حوكم  صوص اليهت ف  المت ة العشكي  نأي م  اواكض االستقال  الم  ةبق الينت
 م 13/2/2017بتتكيخ  ميئ  السوق المتلي مجلس الشككت  الصت كة م  
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اقتكاح و  وة بهم إ اكة امليت  الشكك  اليومي  ن: األشدتص المفيذييننفيذية أو كبار التناإلدارة الت

 .والم يك المتل   فيذي ونوابنالت سفيذمت  كتلكئينكاكا  االستكاتيجي  وتالق
 

 :األقارب أو صلة القرابة
 .اآلبتء  واألمهت   واألج ا   والج ا  وا   الوا  -
 .األوال   وأوال مم وا   ن لوا  -
 .اإلدوة واألدوا  األشقتء  أو ألب  أو ألم  وأوال مم  -
 .األ واج وال وجت   -
 

 شككت  ىشكك  مستمم  أو ذا  مسؤولي  مح و ة ته   إلى السيةكة الة القابضة: الشرك
 الشككت  التتبع   وذلك بتمتالك أكثك م  ىأدكى مستمم  أو ذا  مسؤولي  مح و ة ت ا

 .إ اكتهتمجلس تشكي   ىمت  تلك الشككت  أو بتلسيةكة ال سنص  كأ
 .لك  بهذه الصف أنظم  المم  أي شدص ةبيع   أو ااتبتكي تقك لشخص: 

 
 :العالقة األطراف ذو

 .كبتك المستممي  ف  الشكك  (أ
 .إ اكة الشكك  أو أي م  شككتتهت التتبع  وأقتكبهممجلس أاضتء  (ب
 .فيذيي  ف  الشكك  أو أي م  شككتتهت التتبع  وأقتكبهمنكبتك الت (ج
 .كك فيذيي  ل ى كبتك المستممي  ف  الشناإل اكة وكبتك التمجلس أاضتء  ( 
 فيذيي  أوناإل اكة أو أح  كبتك التمجلس المملوك  لعضو  –م  غيك الشككت   –شآ  منال (ه
 .أقتكبهم   
 .فيهت فيذيي  أو أقتكبهم شكيكتً ناإل اكة أو كبتك التمجلس الشككت  الت  يكو  أي م  أاضتء  (و
 أقتكبهم اضوًا ف  فيذيي  أون  اإل اكة أو كبتك التسالشككت  الت  يكو  أي م  أاضتء مج ( 

 .فيذيي  فيهتنإ اكتهت أو م  كبتك التمجلس     
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 اإل اكة أو كبتك التيفيذيي  أومجلس شككت  المستمم  الت  يملك فيهت أي م  أاضتء  (ح
 .م  مذا التعكي  ( )أو أكثك  م  مكااتة مت وك  ف  الفقكة  (%5  )أقتكبهم مت نسبت   
 اإل اكة أو كبتك التيفيذيي  أو أقتكبهم تأثيك ف مجلس ء الشككت  الت  يكو  ألي م  أاضت (ة

 . ص  أو التوجينقكاكاتهت ولو ب س اء ال    
 إ اكتهتمجلس تأثيك ف  قكاكا  الشكك  وأاضتء   وتوجيهتت  صتئحنأي شدص يكو  ل (ي

 .فيذييهتنوكبتك ت    
 .الشككت  القتبض  أو التتبع  للشكك  (ك

 صائح والتوجيهات التي تقدَّم بشكل مهنينمن هذا التعريف ال( ي)و (ط)ويستثي من الفقرتين 
 .في ذلك همن شخص مرخص ل

 
 . بشدص  تعن  ذلك الشدص وك  تتب  لفيمت يتعلق المجموعة: 

 
 ذلك الشدص اآلدك  أو يشتكك ىشدص آدك  أو يسيةك ال ىالشدص الذي يسيةك التابع: 
 ثتلث. وف  أي ممت سبق تكو  السيةكة بشك م  قب  شدص   مسيةكًا الي  ف  كون  مع      
 .مبتشك أو غيك مبتشك      

 
 ك  م  ل  مصلح  م  الشكك   كتلعتملي   وال ائني   والعمالء والموّك ي      أصحاب المصالح: 
 والمجتم .                   

 
 التصوي  أو أكثك م  أسهم الشكك  أو حقوق (%5 )  ك  م  يملك مت نسبتكبار المساهمين: 
 .فيهت                 

 
 تصويتي    ك  مستمم ق كةني  الدتيتك أاضتء مجلس اإل اكة يمأسلوب تصو التصويت التراكمي: 

 يدتتكمم  التصوي  بهت لمكش  واح  أو تقسيمهت بي  م   حق ليحيث ب  األسهم الت  يملكهت بع  
 .م  المكشحي   و  تككاك لهذه األصوا 
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مبتشك   التأثيك ف  أفعت  أو قكاكا  شدص آدك  بشك  مبتشك أو غيك ى كة الالقحصة السيطرة: 
 ك م  حقوقددددددددددددددددددددددد% أو أكث 33امتالك نسب   (أ)فك ًا أو مجتمعًت م  قكيب أو تتب   م  دال : نم

 .% أو أكثك م  أاضتء الجهت  اإل اكي 33حق تعيي   (ب)التصوي  ف  شكك . 
 

إ اكة الشكك  مجلس وُيعّ   كك  دذو  القكاكا  االستكاتيجي  للشمجموا  األفكا  الذي  يتي: الجهاز اإلدار 
 .الجهت  اإل اكي لهت

 
 وي  المكتبة نحكمهت  والمكتفآ  ال وكي  أو السالمبتلغ والب ال  واألكبتح ومت ف  المكافآت: 

 فقت نتء الني  أدكى  بتستثنكة أو ةويل  األج   وأي م ايت ايبتأل اء  والدةة التحفي ي  قصي
 . مجلس اإل اكة لاكض تأ ي  املوالمصتكي  الفعلي  المعقول  الت  تتحملهت الشكك  ا  اضو 

 .: يوم تقويم   سواء أكت  يوم ام  أم اليوم
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 المراجع  :رابعة المادة ال
 

 : تم إعداد هذه الالئحة استنادا وتطبيقا لألنظمة واللوائح التالية
 

 مد  28/1/1437وتتكيخ  3نظتم الشككت  السعو ى الصت ك بتلمكسوم الملكى كقم م/ -1

 مد 2/6/1424( وتتكيخ 30نظتم السوق المتلي  الصت ك بتلمكسوم الملكى كقم )م/ -2

نظددددددتم الشددددددكك  األستسددددددى المعتمدددددد  مدددددد  الجمعيدددددد  العتمدددددد  غيددددددك العت يدددددد  للشددددددكك  المنعقدددددد  بتددددددتكيخ -3
 م  2/5/2017مد الموافق 6/8/1438

-16-8بموجب القكاك كقم ) ميئ  السوق المتلي مجلس الصت كة ا  الئح  حوكم  الشككت   -4
م بنتءا ا  نظتم الشككت  الصت ك بتلمكسوم 13/2/2017مد الموافق 16/5/1438( وتتكيخ  2017

  مد28/1/1437وتتكيخ  3الملكى كقم م/
 -11-3ئددد  السددوق المتليدد  بموجددب القددكاك كقدددم ميمجلددس قواادد  التسددجي  واإل كاج الصددت كة ادد    -5

 م بنددتءا الددى نظددتم السددوق المتليدد  الصددت ك 4/10/2004مددد الموافددق 20/8/1425وتددتكيخ  2004    
 السددوق المتليدد  كقددم  ميئدد مجلددس مددد المع لدد  بقددكاك 2/6/1424وتددتكيخ  30بتلمكسددوم الملكددى كقددم م/    
 م31/3/2016مد الموافق 22/6/1437م وتتكيخ 1-38-2016   

 ( 2004-11-1الئحدد  سددلوكيت  السددوق الصدددت كة ادد  مجلددس ميئدد  السدددوق المتليدد  بددتلقكاك كقدددم ) -6
 م 4/10/2004وتتكيخ      

 
 

 الالئحـة هذه في أو مواد أو بنود تعريف بشأنها يرد لم التي أو المواد والبنود المصطلحاتتنويه : 

, وأن  ذلـك خـالف الـنص سـياق يقـض لـم مـا ,المراجـع أعـاله فـي الـوارد المعنـى نفـس لهـا سـيكون
 الشركة ملتزمة بها .
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 حقوق المساهمين  :الباب الثاني   
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 للمساهمين أواًل : الحقوق العامة
 للمساهمين العادلة المعاملة :الخامسة المادة 

 .بينهم والمستواة الع ال  م يض بمت المستممي  حقوق بتلعم  الى حمتي  اإل اكةمجلس  يلت م  -1

  فئد  لدذا  المسدتممي  المدتلكي  بدي  التمييد  بعد م للشدكك  التنفيذيد  واإل اكة اإل اكةمجلدس  يلتد م  -2
 .انهم حق أي حجب وبع م األسهم         
 .لحقوقهم جمي  المستممي  ممتكس  لضمت  الال م  اإلجكاءا  سيتستتهت ال ادلي  ف  الشكك  تبي   -3

 

 الحقوق المرتبطة باألسهم  :السادسة مادة ال

 :يل  مت و بدتص  بتلسهم  المكتبة  الحقوق جمي  للمستمم تثب 

 .أسهم ب ص اك أو نق اً  تو يعهت يتقكك الت  األكبتح صتف  م  نصيب  الى الحصو  -1

 .التصفي  ان  الشكك  موجو ا  م  نصيب  الى الحصو  -2

 .قكاكاتهت الى والتصوي  م اوالتهت  ف  واالشتكاك ص  الدت أو العتم  المستممي  جمعيت  حضوك -3

 نظتم الشككت  ونظتم السوق المتلي  ولوائحهت التنفيذي  أحكتم وفق أسهم  ف  التصك   -4
 والمعلومدت  الدتصد  البيتندت  ذلدك ويشدم  ووثتئقهدت  الشدكك   فدتتك الدى االةدال  االستفستك و ةلدب -5

نظدتم  يتعدتكض وال الشدكك  بمصدتل  يضدك ال بمدت  االسدتثمتكي و  التشدايلي  واسدتكاتيجيتهت الشدكك  بنشدتة
  الشككت  ونظتم السوق المتلي  ولوائحهت التنفيذي 

 .اإل اكةمجلس  وأامت  الشكك  أ اء مكاقب  -6

 جمعيت  قكاكا  ببةال  والةع  مواجهتهم  ف  المسؤولي   اوى وكف  اإل اكةمجلس  أاضتء مستءل   -7

 .األستسى  الشكك  ونظتمنظتم الشككت   ف  الواك ة والقيو  الشكوة وفق والدتص  العتم  المستممي  

توقد  الجمعيد  العتمد  غيدك  لدم مدت نق يد  حصدص مقتبد  تص ك الت  الج ي ة بتألسهم االكتتتب أولوي   -8
وفقـا للمـادة األربعــين  –إذا ندص الدى ذلدك فدى نظدتم الشدكك  األستسدى  –العت يد  العمد  بحدق األولويد  

 من نظام الشركات .بعد المائة 

 .الشكك  ف  المستممي  سج  ف  أسهم  تقيي   -9
  لدم تنشدكممت الشدكك  فدى  مدت األستسدى ونظتمهدت الشدكك  تأسديس اقد  مد  نسد  الى االةال  ةلب  -10

 .اإللكتكون  موقعهت     

 .وانتدتبهم اإل اكةمجلس  أاضتء تكشي   -11
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 حصول المساهمين على المعلومات :السابعة المادة 
  تممدددددالمس لتمكي الكتمل  والواضح  والصحيح  وغيك المضلل   المعلومت  بتوفيك اإل اكةمجلس   ميلت -1

  تحد يثهت ويجدكي المنتسدب الوقد  فد  المعلومدت  مدذه وتقد م وجد   أكمد  الدى حقوقد  ممتكسد  مد          
 .بتنتظتم         

  بمعلومدت  بيتندتً  تتضدم  وأ  التفصدي  و  بتلوضدوح للمسدتمم المعلومدت  تدوفيك وسديل  تتسدم أ  يجب -2
   و أ  يتم توفيكمت لعموم المستممي  م  ذا  الفئ  اليهت الحصو  للمستمم يمك  الت  الشكك          
  تدوفيك فد  بيدنهم التمييد  واد م المسدتممي  مد  التواصد  فد  فعتليد  الوسدتئ  أكثدك اتبدت  يجدب -3

 .المعلومت          
 

 المساهمين مع لتواصلا  :الثامنة المادة

  المشدتكك الفهدم الدى مبنيدتً  يكدو  والمسدتممي  الشدكك  بدي  تواصد  تحقيدق اإل اكةمجلدس  يضدم  -1
 .ومصتلحهت للشكك  االستكاتيجي  لألم ا          
  آكاء الدى اإل اكةمجلدس  أاضدتء بقيد  إةدال  الدى التنفيدذي والدكئيس اإل اكةمجلدس  كئديس يعمد  -2

 .معهم ومنتقشتهت ي المستمم         
  مت للشكك  التنفيذي  اإل اكة أامت  أو اإل اكةمجلس  أامت  ف  الت د  المستممي  م  ألي يجو  ال -3

  العتمد  الجمعيد  ةكيدق اد  ت دلد مجلس  إ اكتهت أو م  إ اكتهت التنفيذيد  أو كدت   ف  اضواً  يك  لم         
 .اإل اكةمجلس  يجي مت الت  واألوضت  لح و ا ف  أو الدتصتصتتهت ووفقتً  العت ي         

 

 اإلدارةمجلس  أعضاء انتخاب  :التاسعة  المادة
 اإل اكةمجلس تعل  الشكك  ف  الموق  اإللكتكون  للسوق معلومت  ا  المكشحي  لعضوي    -1

  أ  تتضم  تلك المعلومت  وصفتً  ىال اوة النعقت  الجمعي  العتم   ال    نشك أو توجينا    
 الشكك  ى لدبكا  المكشحي  ومؤمالتهم ومهتكاتهم ووظتئفهم واضويتتهم الستبق  والحتلي   وال    
 .وموقعهت اإللكتكون  سىتوفيك نسد  م  مذه المعلومت  ف  مكك مت الكئي    
 ث ال يجو  استد ام حقمجلس اإل اكة  حييجب استد ام التصوي  التكاكم  ف  انتدتب   -2

 .م  مكة واح ةالتصوي  للسهم أكثك     
  نمجلس اإل اكة الذي  أالالمكشحي  لعضوي   ىيقتصك التصوي  ف  الجمعي  العتم  ال -3

 م  مذه المت ة. (1)الشكك  ا  معلومتتهم وفق الفقكة     
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 أرباح على الحصولالعاشرة :  المادة
 تجنيدب بعد   الصدتفي األكبدتح مد  المسدتممي  الدى تدو   التد  النسدب  نظدتم الشدكك  األستسدى يبدي   -1

 األدكى واالحتيتةيت  النظتم  االحتيتة 

 يحقدق مصدتل  بمدت األسدهم أكبدتح تو يد  بشدأ  واضدح  سيتسد  وضد  اإل اكةمجلدس  الدى يجدب  -2

 ىوفقت لنظتم الشكك  األستس والشكك  المستممي 

 الدى األكبدتح تو يد  بشدأ  الصدت ك العتمد  الجمعيد  لقدكاك وفقدتً  األكبدتح فد  حصدت  المسدتمم يسدتحق -3

 وتتكيخ االستحقتق تتكيخ القكاك ويبي  أو قكاك مجلس اإل اكة القتضى بتو ي  أكبتح مكحلي المستممي  

التو ي   الى أ  ينفذ القكاك وفقت لمت مو منصوص الي  فى الضوابة واإلجدكاءا  التنظيميد  الصدت كة 
 تنفيذا لنظتم الشككت  الدتص  بشككت  المستمم  الم كج  
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 العامة الجمعية باجتماع المرتبطة : الحقوق ثانياً 
 

 : تمهيدالحادية عشرة  المادة
 عق ة وفقتً نالم تدتص الجمعيت  العتم  للمستممي  بجمي  األموك المتعلق  بتلشكك   وتمث  الجمعي  العتم 

فقًت  وكمت و ظتمي  جمي  المستممي  ف  ممتكس  ادتصتصتتهم المتعلق  بتلشكك  وتؤ ي نلإلجكاءا  ال
 . سىالتيفيذي  ونظتم الشكك  األست  ألحكتم نظتم الشككت  ولوائح

 
 العادية غير العامة الجمعية اختصاصات  :الثانية عشرة المادة

 :يل  بمت العت ي  غيك العتم  الجمعي  تدتص

 ل بتة نظتم الشككت  أحكتم بموجب تع  الت  التع يال  بتستثنتء نظتم الشكك  األستسى تع ي  -1

 نظتم الشككت  ولوائح  التنفيذي  ف  المقككة األوضت  وفق الشكك  مت  كأس  يت ة -2
         وفدق متليد   بدسدتئك منيد  إذا أو الشدكك  حتجد  الدى  يت تد  حدت  فد  الشدكك  مدت  كأس تدفديض -3

 نظتم الشككت  ولوائح  التنفيذي  ف  المقككة األوضت 

  معدي   لادكض ويدصدصاألستسدى  نظتمهدت اليد  يدنص للشدكك  تفدتق ا حتيدتة تكدوي  إ تقكيدك -4
 .في  والتصك          
 األستسى نظتمهت ف  المعي  األج  قب  حلهت أو الشكك  استمكاك تقكيك -5
 الموافق  الى املي  شكاء أسهم الشكك   -6
 سهمإص اك أسهم ممتت ة أو إقكاك شكائهت أو تحوي  أسهم ات ي  إلى أسهم ممتت ة أو تحوي  األ -7

 ووفقًت للضوابة واإلجكاءا  سىنص ف  نظتم الشكك  األست ىتًء النالممتت ة إلى ات ي   وذلك ب    
 .ظتم الشككت  الدتص  بشككت  المستمم  الم كج نفيذًا لنظيمي  الصت كة تتنال    
 لع   ىإص اك أ وا   ي  أو صكوك تمويلي  قتبل  للتحوي  إلى أسهم  وبيت  الح  األقص -8
 .األسهم الت  يجو  إص اكمت مقتب  تلك األ وا  أو الصكوك    
 هت للعتملي  ف  الشكك  والشككت نالمت  أو ج ء مس    يت ة كأ نكة اتدصيص األسهم المص  -9

 .التتبع  أو بعضهت  أو أي م  ذلك    
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  ي  أوالمت  مقتب  حصص نق سق األولوي  للمستممي  ف  االكتتتب ب يت ة كأبحوق  العم   -10
 ىتسب  لمصلح  الشكك   إذا ُنص النمستممي  ف  الحتال  الت  تكامت مإاةتء األولوي  لايك ال     
 تسىذلك ف  نظتم الشكك  األس     
 ويجو  للجمعي  العتم  غيك العت ي  أ  تص ك قكاكا   ادل  ف  ادتصتصت  الجمعي  العتم   -11
 لشكوة إص اك قكاكا  الجمعي  العتم  العت ي  المح  ةأ  تص ك تلك القكاكا  وفقًت  ىالعت ي   ال    
 بتألغلبي  المةلق  لألسهم الممثل  ف  االجتمت .    

 - :  إال مت يتعلق بتألموك اآلتي ىتدتص الجمعي  العتم  غيك العت ي  بتع ي  نظتم الشكك  األستس -12

 يكًت  وبدتص  مت يل :حكمت  المستمم أو تع ي  أي م  حقوق  األستسي  الت  يستم مت بصفت  شك  - أ

   الحصددو  الددى نصدديب مدد  األكبددتح التدد  يتقددكك تو يعهددت  سددواء أكددت  التو يدد  نقدد ًا أم مدد  دددال 
 إص اك أسهم مجتني  لايك اتمل  الشكك  والشككت  التتبع  لهت.

  . الحصو  الى نصيب م  موجو ا  الشكك  ان  التصفي- 

 كاك فدددد  مدددد اوالتهت  والتصددددوي  الددددى تحضددددوك جمعيددددت  المسددددتممي  العتمدددد  أو الدتصدددد   واالشدددد
 قكاكاتهت.

 .التصك  ف  أسهم  وفق أحكتم النظتم 

   اإل اكة  وكفدددد   اددددوى مجلددددس ةلددددب االةددددال  الددددى  فددددتتك الشددددكك  ووثتئقهددددت  ومكاقبدددد  أامددددت-
 اإل اكة  والةعدددد  بددددبةال  قددددكاكا  جمعيددددت  المسددددتممي  العتمدددد مجلددددس المسددددؤولي  الددددى أاضددددتء 

 والدتص .

 ىاألستسدبد  حصدص نق يد   مدت لدم يدنص النظدتم ب بتألسهم الج ي ة الت  تص ك مقتأولوي  االكتتت 
 الى غيك ذلك.

التعدددد يال  التدددد  مدددد  شددددأنهت  يددددت ة األابددددتء المتليدددد  للمسددددتممي   مددددت لددددم يوافددددق الددددى ذلددددك جميدددد   - ب
 المستممي .

 نق  مكك  الشكك  الكئيس إلى دتكج المملك .  - ج

 تاييك جنسي  الشكك .  -  

 

 
 



 

 شركة جازان للطاقة والتنمية
  شركة مساهمة سعودية

 

 25 

 

 العادية العامة الجمعية اختصاصات  :عشرة الثالثة المادة

 الشكك   شؤو  بجمي  العت ي  العتم  الجمعي  تدتص العت ي   غيك العتم  الجمعي  ب  تدتص مت ا ا مت

 :يل  مت األدص والى     

 .وا لهم اإل اكةمجلس  أاضتء تعيي  -1

  تدتم التد  والعقدو  األامدت   فد مبتشدكة غيك أو مبتشكة مصلح  اإل اكةمجلس  لعضو يكو  أ  إجت ة -2
 نظتم الشككت  ولوائح  التنفيذي  أحكتم وفق وذلك الشكك   لحستب          

 الشكك  ينتفس أ  أو الشكك   منتفس  شأن  م  ام  أي ف  اإل اكةمجلس  اضو تشتكاكالتكديص ب -3

 .لوائح  التنفيذي نظتم الشككت  و  أحكتم وفق وذلك ت اول   الذي النشتة فكو  أح  ف          
     ذا  األدكى واألنظم  نظتم الشككت  ولوائح  التنفيذي  بأحكتم اإل اكةمجلس  أاضتء الت ام مكاقب -4

 إستءتهم أو األحكتم لتلك مدتلفتهم ا  ينشأ ضكك أي وفحص  ونظتم الشكك  األستسى     العالق 

 وفقدتً  الشأ  مذا ف  منتسبتً  تكاه مت تدتذوا ذلك  الى المتكتب  المسؤولي  وتح ي  الشكك   أموك ت بيك

 لنظتم الشككت  ولوائح  التنفيذي 

 .نظتم الشككت  ولوائح  التنفيذي  ألحكتم وفقتً  المكاجع  لجن  تشكي -5
 .القوائم المتلي  للشكك   الى الموافق -6
 الموافق  الى تقكيك مجلس اإل اكة .-7

 .الصتفي  األكبتح تو ي  ةكيق  بشأ  اإل اكةمجلس  اقتكاحت  ف  الب -8
ادت ة مكتفدآتهم  وتح يد  الشدكك   حسدتبت  مكاجعد  تعيدي  -9   الدى والموافقد  وتاييدكمم  تعييدنهم  وا 

 .تقتكيكمم         
  وفد  لمهدتمهم  أ ائهدم فد  الشدكك  حسدتبت  مكاجعد  مد  تقد  الت  واألدةتء المدتلفت  ف  النظك -10

 لهم الشكك  إ اكة أو اإل اكةمجلس  بتمكي  تتعلق الشكك  بت حست مكاجعو بهت يدةكمت صعوبت  أي           

  أل اء الال مد  واإليضدتحت  والبيتندت  الوثدتئق مد  وغيكمدت والسدجال  الد فتتك الدى االةدال  مد          
 .الشأ  مذا ف  منتسبتً  تكاه مت واتدتذ مهتمهم          
 
 
 



 

 شركة جازان للطاقة والتنمية
  شركة مساهمة سعودية

 

 26 

 

 
 

  تو ي  وتقكيك الشكك   مت  كأس م  %(30) بلغ مت تجنيب احتيتةى الشكك  النظتمى متى  وق  -11
  فيهدت الشدكك  تحقدق ال التد  المتليد  السدنوا  فد  الشدكك  مسدتمم  الدى النسدب  مدذه مند  جدتو  مدت          
 .صتفي  أكبتحتً           

   و ددددددديك أ  الدى معدي   لادكض تدصيصد  اد م حدت  فد   للشدكك  االتفدتق  االحتيدتة  اسدتد ام -12
 الد   بدتلنف  تعدو  التد  األوجد  وفد  مجلدس اإل اكة مد  اقتدكاح الدى بندتء االحتيدتة  مدذا سدتد اما   
 الشكك  أو المستممي    

  والتصك  االتفتق    واالحتيتة  النظتم  االحتيتة  بدال  للشكك   أدكى احتيتةيت  تكوي  -13

 .فيهت    
  لمعتوند  أو الشدكك  لعدتمل  اجتمتايد  سدت مؤس إلنشتء للشكك  الصتفي  األكبتح م  مبتلغ اقتةت  -14

  )المائة  بعد والعشرين المادة )التاسعة في ورد لما وفقاً  المؤسست   مذه م  قتئمتً  يكو  مت           
 .نظام الشركات من      
   سواء فى صفق  واح ة أم ا ة صفقت     الشكك  أصو  م  %(50) م  أكثك بي  الى الموافق  -15

   اثندى اشدك شدهكًا مد  تددتكيخ أو  صدفق  بيد    وففدى حدت  تضددم  بيد  تلدك األصدو  مدت يدد د   ددال      
 ضم  ادتصتصت  الجمعي  العتم  غيك العت ي    فيجب الحصو  الى موافق  الجمعي  العتم  غيك            
 العت ي  الى ذلك            

 
 

 اجتماعات جمعيات المساهمين  :عشرة الرابعة المادة 
 

نظددتم وفقددت لألوضددت  والظددكو  المنصددوص اليهددت فددى للمسدتممي   العت يدد  العتمدد  الجمعيدد  تنعقد   -1
 الشككت  ولوائح  التنفيذي  ونظتم الشكك  األستسى

  نألشهك الست  التتلي  النتهتء الس  دال  اناألق  ف  الس ىم  العت ي  مكة العق  الجمعي  العتنت -2

 المتلي  للشكك .
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وص صددنالم اإل اكة  وفقددًت لألوضددت مجلددس لعتمدد  أو الدتصدد  للمسددتممي  بدد اوة مدد  عقدد  الجمعيددت  انت -3
اإل اكة أ  يد او مجلدس  ى. والداألستسدى   فيذيد  ونظدتم الشدكك  نالت  اليهت ف  نظتم الشدككت  ولوائحد

 المكاجعدد  أو ادد   مدد   نددذا ةلددب ذلددك مكاجدد  الحسددتبت  أو لجالجمعيدد  العتمدد  العت يدد  إلددى االجتمددت  إ
الشدكك . ويجدو  لمكاجد  الحسدتبت   مدت  ساألقد  مد  كأ ىالد(%5)  تممي  تمث  ملكيتهم مت نسدبتالمس

ددددال  ثالثدددي  يومدددًت مددد  تدددتكيخ ةلدددب مكاجددد   اإل اكةمجلدددس  ادددوة الجمعيددد  إلدددى االنعقدددت  إذا لدددم يددد ُاهت 
 الحستبت .

 ىالدد بعشددكة أيددتم وجدد و  أامتلهددت قبدد  الموادد   وادد  انعقددت  الجمعيدد  العتمدد  ومكتندديجددب اإلاددال  ادد  م -4
صددحيف  يوميدد   شددك الدد اوة فدد  الموقدد  اإللكتكوندد  للسددوق والموقدد  اإللكتكوندد  للشددكك  وفدد ناألقدد   وتُ 

  ذلدك  يجدو  للشدكك  توجيد . وبتإلضدتف  إلدى سدىةق  التد  يكدو  فيهدت مككد  الشدكك  الكئينتو َّ  ف  الم
 ي  الح يث .نستئ  التقو  ال اوة النعقت  الجمعيت  العتم  والدتص  لمستمميهت ا  ةكيق

فد    إليد يجو  للشكك  تعد ي  جد و  أامدت  الجمعيد  العتمد  ددال  الفتدكة مدت بدي  نشدك اإلادال  المشدتك -5
ذلدك وفقدًت لألوضدت   أ  تعل  الشكك  ا  ىم  مذه المت ة وموا  انعقت  الجمعي  العتم   ال (4)الفقكة 

 م  مذه المت ة. ( 4)المقككة ف  الفقكة 

ويجدو    صدوي  فد  اجتمتادت  الجمعيد  العتمد للمستممي  الفكص  للمشتكك  الفعتل  والتيجب أ  يتتح  -6
قكاكاتهددت  ىالدد اقدد  اجتمتاددت  الجمعيددت  العتمدد  للمسددتممي  واشددتكاك المسددتمم فدد  مدد اوالتهت والتصددوي 

تم ظددددنفيددددذًا لنالصددددت كة ت ظيميددد نلدددك وفقددددًت للضددددوابة واإلجددددكاءا  التيدددد  الح يثدددد   وذنبواسدددة  وسددددتئ  التق
 الشككت  الدتص  بشككت  المستمم  الم كج .

العتمد   ومد   تيسيك مشدتكك  أكبدك اد   مد  المسدتممي  فد  اجتمدت  الجمعيد  ىاإل اكة المجلس يعم   -7
 ذلك ادتيتك المكت  والوق  المالئمي .

 سدىالكئي الشدكك  التحقدق مد  تسدجي  بيتندت  المسدتممي  الدكاغبي  فد  الحضدوك فد  مككد  الشدكك  ىال -8
 أدكى وسيل  ىال سىص نظتم الشكك  األستنالمح   النعقت  الجمعي  مت لم ي الوق قب  

 -( أو أكثك)يجو  للو اكة  وكذلك للهيئ  ف  الشككت  الم كج  ف  السوق المتلي   أ  توف  من وبًت  -9
 بوصف  مكاقبًت لحضوك الجمعيت  العتم  للشككت   للتأك  م  تةبيق أحكتم النظتم.
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 العامة الجمعية أعمال جدول  :عشرة ةالخامس المادة

  االاتبددتك فدد  يأددذ أ  العتمدد  الجمعيد  أامددت  جد و  إادد ا  اندد  اإل اكةمجلددس  الددى -1
  %(5) نسدب  يملكدو  الدذي  للمسدتممي  ويجدو     إ كاجهت ف  المستممو  يكغب الت  الموضوات           
  اند  العتمد  الجمعيد  أامدت  جد و  إلدى أكثدك أو موضدو  إضدتف  الشدكك  أسدهم مد  األقد  الدى          
 .إا ا ه          

  العتمد  الجمعيد  أامدت  جد و  الدى الم كج  الموضوات  م  موضو  ك  إفكا  اإل اكةمجلس  الى -2
 األامت  وض  وا م واح   بن  تح  جومكيتً  المدتلف  الموضوات  بي  الجم  وا م مستق   بن  ف          

     لادكض واحد   بند  ضدم  فيهدت مبتشدكة غيدك أو مبتشدكة مصلح مجلس ال ألاضتء يكو  الت   والعقو          
 .كك  البن  الى المستممي  تصوي  الى الحصو         
      نشك نا– يجب أ  يتتح للمستممي  م  دال  الموق  اإللكتكون  للشكك  والموق  اإللكتكون  للسوق -3

الجمعيددد   و  جددد و  أامدددت ندددالمعلومدددت  المتعلقددد  بب ىالحصدددو  الددد –الددد اوة النعقدددت  الجمعيددد  العتمددد  
وذلدك  المكاجعد    ندتبت  والقدوائم المتليد  وتقكيدك لجاإل اكة ومكاج  الحسدمجلس العتم   وبدتص  تقكيك 

  المعلومدت  فد  حدت  تعد ي  جد و   الشكك  تحد يث تلدك ىبشأنهت. وال سهم م  اتدتذ قكاك م كو نلتمكي
 .م أامت  الجمعي  العت

 للهيئ  إضتف  مت تكاه م  موضوات  إلى ج و  أامت  الجمعي  العتم .  -4
 
 
 
 

 المساهمين جمعية إدارة  :عشرة السادسة المادة
  ت بدني أو مد     غيتبدندا  مجلدس اإل اكة أو نتئبد ساجتمتات  الجمعيت  العتم  للمسدتممي  كئدي سيكأ  -1

 . اإل اكة ونتئبمجلس  سيلذلك ف  حت  غيتب كئ  اإل اكة م  بي  أاضتئمجلس 
اجتمتات   جمعي  المستممي  ب تتح  الفكص  للمستممي  للمشتكك  الفعتل  والتصوي  ف  سيلت م كئي -2

استد ام حق  ب وض  أي إجكاء يؤ ي إلى إاتق  حضوك الجمعيت  أونالعتم   وتجالجمعي  
جكاءا  التصوي   ات التصوي . ويجب إحتةتهم المًت بتلقواا  الت  تحكم ام  تلك االجتمت  .وا 
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بشأنهت  األسئل   ج و  أامت  الجمعي  العتم  وتوجيتقش  الموضوات  الم كج  ف  نللمستممي  حق م -3
الدذي ال يعدّكض  اإل اكة ومكاج  الحستبت . ويجب اإلجتب  ا  مذه األسدئل  بتلقد كمجلس إلى أاضتء 

 .مصلح  الشكك  للضكك
الشددكك  ى محضددك اجتمددت  الجمعيدد  العتمدد   ويتعددي  الدد ى  الدديجددب تمكددي  المسددتممي  مدد  االةددال -4

 .دال  اشكة أيتم م  تتكيخ اق  االجتمت  ن سد  منيت وي  الهيئ  
شعتك الهيئ  والسوق  ىال -5  –وفقًت للضوابة الت  تح  مت الهيئ  –الشكك  اإلاال  للجمهوك وا 

 تتئج الجمعي  العتم  فوك انتهتئهت.نب     
 الدى غيدك ىضدوك الجمعيدت  العتمد  للمسدتممي  ولدو ندص نظدتم الشدكك  األستسدلكد  مسدتمم حدق ح  -6

 اإل اكة أو ادتمل  الشدكك  فد مجلدس ذلك  ولد  فد  ذلدك أ  يوكد  اند  شدصدًت آددك مد  غيدك أاضدتء 
 .حضوك الجمعي  العتم 

   التدد والت امدد  بددتلقكاكااألستسددى   االكتتددتب فدد  األسددهم أو تملكهددت يفيدد  قبددو  المسددتمم بنظددتم الشددكك   -7
 تص كمت جمعيت  المستممي  وفقًت ألحكتم النظتم ونظتم الشكك  األسدتس  سدواء أكدت  حتضدكًا أم غتئبدًت 

 وسواء أكت  موافقًت الى مذه القكاكا  أم مدتلفًت لهت.

إلى  لك  مستمم حق منتقش  الموضوات  الم كج  ف  ج و  أامت  الجمعي  وتوجي  األسئل  ف  شأنهت -8
 يحدكم المسدتمم مد األستسدى   كة ومكاجد  الحسدتبت . وكد  ندص فد  نظدتم الشدكك  اإل امجلدس أاضتء 

 اإل اكة أو مكاج  الحستبت  ا  أسئل  المسدتممي  بتلقد ك الدذي مجلس مذا الحق  يكو  بتةاًل. ويجيب 
ذا كأى المسدددتمم أ  الدددك  الدددى سدددؤال  غيدددك مقنددد   احدددتكم إلدددى  ال  يعدددكض مصدددلح  الشدددكك  للضدددكك. وا 
 ت  قكاكمت ف  مذا الشأ  نتفذاً وك الجمعي   

 
 اجتماعات الجمعية العامة العاديةالمادة السابعة عشرة : 

السن   مكة الى األق  ف  السن  دال  األشهك الست  التتلي  النتهتء الجمعي  العتم  العت ي   تنعق   -1
 المتلي  للشكك   ويجو   اوة جمعيت  اتم  ات ي  أدكى كلمت  ا  الحتج  إلى ذلك.

 مت    يكو  انعقت  اجتمت  الجمعي  العتم  العت ي  صحيحًت إال إذا حضكه مستممو  يمثلو  كب  كأسال  -2
 الى نسب  أالى  بشكة أال تتجتو األستسى   الشكك  الى األق   مت لم ينص نظتم الشكك   

 .النص 
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  وجه  ال اوة  الستبق ة إذا لم يتوافك النصتب الال م لعق  اجتمت  الجمعي  العتم  العت ي  وفق الفقك  -3
 بتلةكيق   إلى اجتمت  ثت  يعق  دال  الثالثي  يومت التتلي  لالجتمت  الستبق وتنشك مذه ال اوة         
 االجتمت  الثتن  بع   . وم  ذلك  يجو  أ  يعق نظتم الشككت م  ( 91)المنصوص اليهت ف  المت ة          
 للشكك     النظتم األستس  ة النعقت  االجتمت  األو   بشكة أ  يجي  ذلكستا  م  انتهتء الم ة المح          
 اق  مذا االجتمت . وف  جمي   وأ  تتضم  ال اوة لعق  االجتمت  األو  مت يفي  اإلاال  ا  إمكتني          
 .في  األحوا   يكو  االجتمت  الثتن  صحيحت أيًت كت  ا   األسهم الممثل         
    اكا  الجمعي  العتم  العت ي  بتألغلبي  المةلق  لألسهم الممثل  ف  االجتمت   مت لم ينصتص ك قك  -4

 الى نسب  أالى.األستسى   نظتم الشكك           
 إذا كت  م  شأ  قكاك الجمعي  العتم  العت ي  تع ي  حقوق فئ  معين  م  المستممي   فال يكو  -3

     ق الي  م  ل  حق التصوي  م  مؤالء المستممي  المجتمعي  ف  القكاك المذكوك نتفذًا إال إذا ص     
 دتص  بهم وفقًت لألحكتم المقككة للجمعي  العتم  غيك العت ي . جمعي     
 

 المادة الثامنة عشرة : اجتماعات الجمعية العامة غير العادية
 
     مو  يمثلو  نص  كأسال يكو  اجتمت  الجمعي  العتم  غيك العت ي  صحيحًت إال إذا حضكه مستم -1

 .الى نسب  أالى  بشكة أال تتجتو  الثلثي األستسى   المت  الى األق  مت لم ينص نظتم الشكك  
  وجه   الستبق إذا لم يتوافك النصتب الال م لعق  اجتمت  الجمعي  العتم  غيك العت ي  وفق الفقكة  -2

 ( م  نظتم الشككت 91)ت ف  المت ة ال اوة إلى اجتمت  ثت  يعق  بنفس األوضت  المنصوص اليه

 

النعقت  االجتمت  األو    وم  ذلك يجو  أ  يعق  االجتمت  الثتن  بع  ستا  م  انتهتء الم ة المح  ة -3
اق  مذا االجتمت . وف   بشكة أ  تتضم  ال اوة لعق  االجتمت  األو  مت يفي  اإلاال  ا  إمكتني 

المستممي  يمث  كب  كأس المت   حت إذا حضكه ا   م جمي  األحوا   يكو  االجتمت  الثتن  صحي
 .الى األق 

 إذا لم يتوافك النصتب الال م ف  االجتمت  الثتن   وجه   اوة إلى اجتمت  ثتلث ينعق  بتألوضت  -4
كت   ويكو  االجتمت  الثتلث صحيحًت أيًّت ( م  نظتم الشككت 91)نفسهت المنصوص اليهت ف  المت ة 

 .في   بع  موافق  الجه  المدتص  ا   األسهم الممثل 
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 تص ك قكاكا  الجمعي  العتم  غيك العت ي  بأغلبي  ثلث  األسهم الممثل  ف  االجتمت   إال إذا كت   -5
 قكاكًا متعلقًت ب يت ة كأس المت  أو تدفيض  أو ب ةتل  م ة الشكك  أو بحلهت قب  انقضتء الم ة المح  ة

   شكك  أدكى  فال يكو  صحيحًت إال إذا ص ك بأغلبي  ثالث أو بتن متجهت ماألستسى   ف  نظتمهت 
 .األسهم الممثل  ف  االجتمت  أكبت  

العتم   قكاكا  الجمعي  ( م  نظتم الشككت 65)اإل اكة أ  يشهك وفقًت ألحكتم المت ة مجلس الى   -6
 غيك العت ي  إذا تضمن  تع ي  نظتم الشكك  األستس.

 م  ا   المستممي  الحتضكي  أو الممثلي  وا   األسهم الت  ف يحكك بتجتمت  الجمعي  محضك يتض -7
 حيت تهم بتألصتل  أو الوكتل  وا   األصوا  المقككة لهت والقكاكا  الت  اتدذ  وا   األصوا  الت 
 وافق  اليهت أو دتلفتهت ودالص  وافي  للمنتقشت  الت   اك  ف  االجتمت . وت و  المحتضك بصف 

 ت  ف  سج  دتص يوقع  كئيس الجمعي  وأمي  سكمت وجتم  األصوا .منتظم  اقب ك  اجتم
بتلمدتلف   م  ا م اإلدال  بحقوق الايك حس  الني   يكو  بتةاًل ك  قكاك تص كه جمعيت  المستممي  -8

اجتمت  جمعي  مم ااتكض الى القكاك المدتل  ف  ألحكتم النظتم أو نظتم الشكك  األستس. ولك  مست
يةلب إبةت  ضوك مذا االجتمت  بعذك مقبو  أ   ك  مذا القكاك أو تايب ا  حالمستممي  الت  أص

المستممي   وال  القكاك. ويتكتب الى الحكم بتلبةال  ااتبتك القكاك كأ  لم يك  بتلنسب  إلى جمي 
 تسم   اوى البةال  بع  انقضتء سن  م  تتكيخ ص وك القكاك المذكوك.

 - :الجمعي  العتم  العت ي  لالنعقت  ف  الحتال  اآلتي  يجو  بقكاك م  الجه  المدتص   اوة  -9
    إذا انقض  الم ة المح  ة لالنعقت  المنصوص اليهت ف  المت ة (الستبع  والثمتني ) م  النظتم  و  - أ

 .( انعقت مت
   اإل اكة ا  الح  األ نى لصح  انعقت ه  م  مكااتة مت وك  ف  مجلس إذا نقص ا   أاضتء  -ب

 .م  نظتم الشككت   التتسع  والستي  ةالمت      
 .الشكك  إذا تبي  وجو  مدتلفت  ألحكتم النظتم أو نظتم الشكك  األستس  أو وقو  دل  ف  إ اكة -ج
 بدال  دمس  اشك يومًت م  تتكيخ ةلال اوة النعقت  الجمعي  العتم  مجلس إذا لم يوج  ال - 

   م  كأس المت  الى ( %5)المستممي  يمث    كاجع  أو ا   م مكاج  الحستبت  أو لجن  الم   
 .األق    
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  دددددددددددددددددددددم  كأس المت  الى األق  تق يم ةلب إلى الجه (%2 )يجو  لع   م  المستممي  يمث   -10
الجمعي  العتم  العت ي  لالنعقت   إذا توافك أي م  الحتال  المنصوص اليهت ف   المدتص  ل اوة

 الى الجه  المدتص  توجي  ال اوة لالنعقت  دال  ثالثي  يومًت م  تتكيخ تق يم ةلبو ( أااله 9)الفقكة 
 المستممي   الى أ  تتضم  ال اوة ج واًل بأامت  الجمعي  والبنو  المةلوب أ  يوافق اليهت

 المستممو .
 التصويت حقوق  :عشرة التاسعة المادة

  المسدتممي  لجمي  التصوي  فكص  إتتح  الشكك  والى للمستمم  أصيالً  أستسيتً  حقتً  التصوي  يع  -1
حدتةتهم تمييد   و             التصدوي  بحدق الدتصد  وبتلمعلومدت  إجكاءاتد   تحكدم التد  القوااد  بجميد  وا 
 متل  مقتب  فكض ذلك ف  بمت الحق مذا استد ام إاتق  إلى يؤ ي إجكاء أي وض  وتجنب بتنتظتم          

 .قكاكاتهت الى التصوي  أو الجمعيت  لحضوك         

 الشكك  اتمل  غيك وم   اإل اكةمجلس  أاضتء غيك م  آدك شدصتً  كتتب  ان  يوك  أ  للمستمم -2

  معتملد  ذا  والتصدوي  المنتقشد  اند  الوكيد  يعتمد  أ  الدى العتمد   الجمعيد  اجتمدت  حضدوك فد          
 .األصي         
   شددتكاك فدد  التصددوي  الددى قددكاكا  الجمعيدد  التدد  تتعلددق بدد بكاءاإل اكة االمجلددس ال يجددو  ألاضددتء  -3

 ذممهم م  المسؤولي  ا  إ اكة الشكك  أو الت  تتعلق بمصلح  مبتشكة أو غيك مبتشكة لهم.         
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 اإلدارةمجلس  تكوين  :العشرون المادة

 
( م  النظتم األستسى للشكك  يتولى إ اكة الشكك  مجلس مؤل  م  سبع  أاضدتء 17ت ألحكتم المت ة )ةبق

 تعينهم الجمعي  العتم  العت ي  لم ة ثالث .
 

 اإلدارةمجلس  أعضاء تعيين : الحادية والعشرون المادة
 

  ىلشدكك  األستسدنظدتم ا فد  اليهدت المنصدوص للمد ة اإل اكةمجلدس  أاضدتء العتمد  الجمعيد  تنتددب -1
  الدى األستسدى  الشدكك  نظدتم يدنص لم مت انتدتبهم إات ة ويجو     سنوا  ثالث تتجتو  أال بشكة    
 .ذلك غيك    

 م كج  مستمم  شككت  دمس م  أكثك إ اكةمجلس  اضوي  اإل اكةمجلس  اضو يشا  أال يشتكة -2

 .واح  آ  ف     

 دمسد  ددال  اضويتهم وصفت  اإل اكةمجلس  أاضتء تءبأسم المدتص  الجه  إشعتك الشكك  الى -3
 وأى تاييكا  تةكأ    -أيهمت أقكب –ب ء  وكة مجلس اإل اكة أو م  تتكيخ تعيينهم  تتكيخ م ام   أيتم    
 التاييك ح وثالى اضويتهم دال  دمس  أيتم ام  م  تتكيخ    
   نسدب  لس اإل اكة  وذلدك فد  حد و  وي  مجيحق لك  مستمم تكشي  نفس  أو شدص آدك أو أكثك لعض -4

 ملكيت  ف  كأس المت .         
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 اإلدارةمجلس  عضوية شروط  :الثانية والعشرونالمادة 

 والمهدتكة والمعكفد  الدبدكة فديهم تتدوافك ممد  المهنيد  الكفتيد  ذوي مد  اإل اكةمجلدس  اضدو يكدو  أ  يشدتكة

 الدصوص وج  الى في  يتوافك أ  ويتعي  واقت اك  بكفتءة مهتم   ممتكس م  يمكن  بمت الال م   واالستقال 

 :يل  مت

 األ اء تحفي  إلى يؤ ي بمت الصالحيت  لمن  تؤمل  قيت ي  بمهتكا  يتمت  بأ  وذلك :القيادة على القدرة -1

 .المهني  واألدالق بتلقيم والتقي  الفعتل  اإل اكة مجت  ف  الممتكست  أفض  وتةبيق     

 الت كيب ومستوى المنتسب  والشدصي  المهني  والمهتكا  العلمي   المؤمال  في  تتوافك بأ  وذلك :لكفاءةا -2

  المحتسدب   وأ االقتصدت  وأ بدتإل اكة وأ والمسدتقبلي  الحتليد  الشدكك  بأنشدة  الصدل  ذا  العمليد  والدبدكا      
 .لت كيبوا التعلم ف  الكغب  ا  فضالً أو القتنو  أو الحوكم       

 القكاك  اتدتذ الى والسكا  واإل اكي  والقيت ي   الفني   الق كا  في  تتوافك بأ  وذلك :التوجيه على القدرة -3

  االستكاتيج  التوجي  الى قت كاً  يكو  وأ  العم   بسيك المتعلق  والمستج ا  الفني  المتةلبت  واستيعتب     
 .ح الواض المستقبلي  والكؤي  والتدةية     

 وفهمهمت المتلي  والتقتكيك البيتنت  قكاءة الى قت كاً  يكو  بأ  وذلك :المالية المعرفة -4
  مهتمدد  ممتكسدد  ادد  يعوقدد  صددح  مددتن  ل يدد  يكددو ال  بددأ  وذلددك :الصــحية اللياقــة -5

 .وادتصتصتت      
 

 تـوافرشـيحات و توصـيات لجنـة التر  اإلدارةمجلـس  أعضـاء انتخـاب عنـد تراعـي أن العامـة الجمعيـة وعلـى

 .المادة هذه في ورد ما وفق فعال بشكل مهامهم ألداء الالزمة والمهنية المقومات الشخصية
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 اإلدارةمجلس  عضوية انتهاء  :والعشرون الثالثة المادة

تنتهددى اضددوي  مجلددس اإل اكة ب نتهددتء م تدد  أو ب نتهددتء صددالحي  العضددو لهددت وفقددت ألى نظددتم أو تعليمددت   -1
 جميد  اد   وق   ك  ف  العت ي  العتم  للجمعي  يجو وم  ذلك   لمملك  العكبي  السعو ي  ستكي  فى ا

 و  إدال  بحق م  ا   فى التعويض إذا وق  العد   لسدبب غيدك   و ذلك  بعضهم أومجلس ال أاضتء
 –بندتءا الدى توصدي  مد  مجلدس اإل اكة  –مقبو  أو فدى وقد  غيدك منتسدب كدذلك يجدو  للجمعيد  العتمد  

 هتء اضوي  م  يتايب م  أاضتئ  ا  حضوك ثالث إجتمتات  متتتلي  للمجلس  و  اذك مشكو  .إن

  تشدعك أ  الشدكك  فعلدى العضدوي   انتهدتء ةدكق ب حد ى اإل اكةمجلدس  فد  اضدو اضدوي  انتهدتء اند  -2
 .ذلك إلى  ا  الت  األسبتب بيت  م  فوكا  والسوق الهيئ      

  بهدت مكتوب بيت  تق يم فعلي  الشكك   أ اء الى ملحوظت  ل ي  وكتن  كة اإل امجلس  اضو استقت  إذا -3
 .مجلس اإل اكة  أاضتء الى البيت  مذا اكض ويجب اإل اكة مجلس  كئيس إلى     

 الشدتغك المككد  فد  اضدواً  مؤقتدتً  يعدي  أ مجلدس لل كدت  اإل اكة مجلدس  أاضدتء أحد  مككد  شداك إذا -4

 أ  ويجدب والكفتيد   الدبدكة فديهم تتوافك مم  يكو  أ  الى األصوا   الى الحصو  ف  التكتيب بحسب

 الدى التعيدي  وأ  يعدكض التعيدي   تدتكيخ مد  امد  أيدتم دمسد  ددال    الهيئد  وكدذلك الدو اكة  بدذلك تبلدغ

 .سلف  م ة الج ي  العضو ويكم  لهت  اجتمت  أو  ف  العت ي  العتم  الجمعي 
 اإل اكة بسدددبب نقدددص اددد   أاضدددتئ  اددد  الحددد  األ ندددىمجلدددس   النعقدددت  إذا لدددم تتدددوافك الشدددكوة الال مددد -5

العتمد     وجب الدى بقيد  األاضدتء  ادوة الجمعيد ىالمنصوص الي  ف  النظتم أو ف  نظتم الشكك  األستس
 العت ي  لالنعقت  دال  ستي  يومًت؛ النتدتب الع   الال م م  األاضتء.

مجلس م  انتدتب  استقتالتهم  أو إذا لم تتمك  الجمعي  العتم  الشكك مجلس إ اكة إذا ق م كئيس وأاضتء  -6
تشدكي  لجند  مؤقتدد   الهيئدد  فد  الشدككت  الم كجد  فد  السددوق المتليد  مجلدس إ اكة للشدكك   فعلدى الدو يك  أو 

بدي  أاضدتئهت  لتتدولى  م  ذوي الدبكة واالدتصتص بتلع   الذي يكاه منتسبًت  ويعي  لهت كئيسًت ونتئبدًت لد  مد 
الدى ثالثد  أشدهك مد  تدتكيخ  اإلشكا  الى إ اكة الشكك   و اوة الجمعي  العتم  لالجتمت  دال  م ة ال ت ي 

اللجند  وأاضددتؤمت مكتفددآ  الددى  إ اكة ج يدد  للشدكك . ويمددن  كئدديسمجلددس تشدكي  اللجندد  المددذكوكة؛ النتددتب 
 الهيئ  بحسب األحوا مجلس حستب الشكك   وفقًت لمت يقككه الو يك أو 
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 االستقالل عوارض  :والعشرون الرابعة المادة

بداء مهامه ممارسة على قادراً  المستقل مجلس اإلدارة عضو يكون أن يجب - أ   على آرائه والتصويت وا 
 مصـالح تحقيق في تسهم التي السليمة اتخاذ القرارات على مجلس اإلدارة يعين بما وحياد, بموضوعية القرارات

 .الشركة

أو   عالقـات وجـود عـدم مـن والتأكـد العضـو اسـتقالل  تحقـق لمدى تقييما سنويا  ن يجريأ مجلس اإلدارة على  - ب
 .فيه تؤثر أن يمكن أو تؤثر ظروف

     -الحصر المثال ال سبيل على - المستقل مجلس اإلدارة عضو في توافره الالزم االستقالل مع يتنافى  -ج
 :ما يلي      

  شـركة أسـهم مـن أو أسـهم الشـركة مـن أكثـر أو مائـةال فـي خمسـة نسـبته مالكـًا لمـا يكـون أن  -1
 مجموعتها, أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. من أخرى    

  الشـركة أسـهم مـن أو أكثـر المائـة فـي خمسـة نسـبته مـا يملـك اعتباريـة صـفة ذي لشـخص ممـثالً  يكـون أن  -2
 .مجموعتها من أخرى شركة أسهم من أو     

  شــركة فــي أو فــي الشــركة مجلــس اإلدارة أعضــاء مــن مــع أى قرابــة صــلة لــه تكــون أن  -3
 مجموعتها من أخرى    

  أخــرى شــركة فــي أو فــي الشــركة التنفيــذيين كبــار مــن أي مــع قرابــة صــلة لــه تكــون أن  -4
 .مجموعتها من     

  أن يكون عضو مجلس إدارة فى شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس ادارتها .  -5

أي طرف متعامـل معهـا أو شـركة أخـرى  أو الشركة لدى الماضيين العامين خالل موظفاً  يعمل  أو كان يعمل أن  -6
 خـالل األطـراف مـن تلـك أي لـدى  سـيطرة لحصـص مالكـاً  يكـون أن أو من مجموعتها , كمراجعى الحسـابات  ,

 .الماضيين العامين

 .التى تتم لحساب الشركة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى األعمال والعقود   -7
ــس اإلدارة مكافــأة عضــوية علــى عــالوة الشــركة مــن ماليــة مبــالغ يتقاضــى أن  -8   أو مجل

 .لجانه من أي     

 .أن يشترك فى عمل من شأنه منافسة الشركة , أو أن يتجر فى أحد فروع النشاط الذى تزاوله الشركة   -9
 نفصلة فى عضوية مجلس ادارة الشركة .أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو م  -10
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 اإلدارةمجلس  مسؤولية  :والعشرون الخامسة المادة

  مد  مدت وكد  الشدكك  إ اكة فد  والدوالء العنتيد  واجبد  بدذ  واليد  المسدتممي   جميد  اإل اكةمجلدس  يمثد  -1
 .قيمتهت وتعظيم وتنميتهت مصتلحهت صو  شأن      

  فد  أفدكا اً  أو جهدت  أو لجتندتً  فدوض وا   أامتلهدت اد  المسدؤولي  كك الشد إ اكةمجلدس  ادتتق الدى تقد  -2
  غيدك أو ادتم تفدويض إصد اك اإل اكةمجلدس ل يجدو  ال األحدوا  جميد  وفد  ادتصتصدتت   بعدض ممتكسد     
   م  مكااتة اآلتى :  الم ة مح      
المنصددوص اليدد   أ  اجتمددت  مجلددس اإل اكة قدد  إنعقدد  صددحيحت بحضددوك الحدد  األ نددى لعدد   األاضددتء - أ

 ( ومو أكبع  أاضتء الى األق .24بتلنظتم األستسى مت ة)

ذا تسددتو  األصددوا   - ب أ  يحددو  القددكاك األغلبيدد  المةلوبدد  لألاضددتء الحتضددكي  ومددو أغلبيدد  األصددوا  وا 
 يكج  الجتنب الذى يصو  ل  الكئيس.

الجمعي  العتم  أو  التأك  م  أ  التفويض ي د  فى صالحيت  مجلس اإل اكة وال يكو  م  صالحيت  -  
 تحظك األنظم  أو نظتم الشكك  قيتم مجلس اإل اكة بهت . 

أ  يتضددم  القددكاك اإلذ  للشدددص المفدد ض بددأ  يحصدد  الددى صددك وكتلدد  شددكاي  ادد  ةكيددق كتتبدد   - ث
 الع  .

أ  يكو  التفويض فى ح و  ام  أو أامت  معين  وأ  ينتهى التفويض بع  إنتهتء المهم  أو األامدت   - ج
 الوكي  وأ  يحتة المجلس المًت بنتتئج الوكي  فى أو  اجتمت  تتلى .  المكل  بهت

يجب أ  يؤ ى مجلس اإل اكة مهمتت  بمسؤولي  وحس  ني  وج ي  وامتمتم وأ  تكو  قكاكات  مبني  الى   -3
 معلومت  وافي  م  اإل اكة التنفيذي  أو أى مص ك موثوق آدك . 

جكاءا  اتدتذ القكاك ومد ة التفدويض    يح   مجلس اإل اكة الصالحيت  التى يفوضهت -4 لإل اكة التنفيذي  وا 
كمدددت يحددد   الموضدددوات  التدددى يحدددتفظ بصدددالحي  البددد  فيهدددت وتكفددد  اال اكة التنفيذيددد  تقدددتكيك  وكيددد  اددد  

 ممتكستهت للصالحي  المفوض  

يجدددب الدددى مجلدددس اإل اكة اال اكة التأكددد  مددد  وضددد  اجدددكاءا  لتعكيددد  أاضدددتء المجلدددس الجددد   بعمددد   -5
كك  وبدتص  الجوانب المتلي  والقتنوني  فضال ا  ت كيبهم إ  ل م األمك   وم  ذلدك إاد ا  بكندتمج الش

 تعكيفى ألاضتء مجلس اإل اكة الج   وكذلك تمكينهم م  القيتم ب يتكا  لمشكوات  ومكافق الشكك  .
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ضدتء مجلدس يجب الى مجلدس اإل اكة التأكد  مد  تدوفيك الشدكك  معلومدت  وافيد  اد  شدئونهت لجميد  أا -6
اإل اكة بوج  ادتم وألاضدتء مجلدس اإل اكة غيدك التنفيدذيي  بوجد  ددتص   وذلدك مد  أجد  تمكيدنهم مد  

 القيتم بواجبتتهم ومهمتتهم بكفتي  .

 
 صالحيات مجلس اإلدارة  :والعشرون السادسة المادة

األساسـى   ,  الشـركة ونظـام نظـام الشـركات ولوائحـه التنفيذيـة فـي العامـة للجمعيـة المقررة االختصاصات مراعاة مع
ولـه حـق اإلشـراف   يحقـق أغراضـها, بمـا أعمالهـا وتوجيـه الشـركة إدارة فـي الصـالحيات أوسـع لمجلـس اإلدارة يكون

علــى شــئونها وتصــريف أمورهــا , وللمجلــس فــى ســبيل القيــام بواجباتــه مباشــرة كافــة الســلطات والقيــام بكافــة األعمــال 
جراؤها بموجب النظام األساسى للشركة  ويكون لمجلس اإلدارة على سـبيل المثـال ال والتصرفات التى و يكون للشركة ا

( مــن النظــام األساســى للشــركة , المهــام والصــالحيات 20الحصــر إضــافة الــى الصــالحيات التــى نصــت عليهــا المــادة )
 :التالية 

  ومراجعتهـا تنفيـذها ىواإلشـراف علـ للشـركة الرئيسـة واألهـداف واالسـتراتيجيات والسياسـات الخطـط وضـع -أ
 :ذلك ومن لتحقيقها, والمالية الالزمة البشرية الموارد توافر من والتأكد بشكل دوري,    

جـراءات ادارة المخـاطر ومراجعتهـا  العمـل وخطـط للشـركة الشـاملة االسـتراتيجية وضـع -1  الرئيسـة وسياسـات وا 
  وتوجيهها            

قرار وأهدافها واستراتيجياتها لشركةل األمثل الرأسمالي الهيكل تحديد -2  .التقديرية بأنواعها الميزانيات المالية وا 
 .والتصرف بها األصول وتملك للشركة, الرئيسة الرأسمالية النفقات على اإلشراف-3
 .الشركة في الشامل واألداء التنفيذ ومراقبة األداء أهداف وضع -4
 .واعتمادها الشركة في يفيةوالوظ التنظيمية للهياكل الدورية المراجعة -5

 .الرئيسة الشركة وخططها أهداف لتحقيق الالزمة والمالية البشرية الموارد توافر من التحقق -6
 :ذلك ومن عليها, العام واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع -ب

  مجلـس اإلدارة عضـاءأ لكـل مـن والمحتملـة الفعليـة المصـالح تعـارض حـاالت لمعالجة مكتوبة سياسة وضع -1
ساءة ومرافقها, الشركة أصول إساءة استخدام ذلك ويشمل والمساهمين, التنفيذية واإلدارة            الناتج التصرف وا 

 .العالقة ذوي مع األطراف التعامالت عن   

 .المالية رالتقاري الصلة بإعداد ذات األنظمة ذلك في بما والمحاسبية, المالية األنظمة سالمة من التأكد -2



 

 شركة جازان للطاقة والتنمية
  شركة مساهمة سعودية

 

 40 

 

دارة لقيـاس مناسـبة رقابيـة أنظمـة تطبيـق مـن التأكـد -3   المخـاطر عـن عـام بوضـع تصـور وذلـك المخـاطر, وا 
نشاء الشركة تواجه قد التي            مـع بشـفافية وطرحهـا الشركة, مستوى على إدارة المخاطر بثقافة ملمة بيئة وا 

 .بالشركة الصلة ذات المصالح واألطراف أصحاب        

 .الشركة في الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة-4
جراءات ومعايير سياسات اعداد -ج  بما ال يتعارض مع  –مجلس اإلدارة  في للعضوية ومحددة واضحة وا 

 .لها العامة الجمعية إقرار التنفيذ بعد موضع , ووضعها-األحكام اإللزامية فى هذه الالئحة     

 .هذه الالئحة أحكام وفق المصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة ةسياس وضع -د

  عـن والتزامهـا باإلفصـاح واللـوائح باألنظمـة الشـركة تقيـد تضـمن التـي واإلجـراءات السياسـات وضـع -ه
  اإلدارة تقيــد مــن والتحقــق المصـالح اآلخــرين, وأصـحاب والـدائنين للمسـاهمين الجوهريـة المعلومـات     
 .بها ذيةالتنفي     

 .الغير مع واالئتمانية المالية وعالقاتها النقدية, وتدفقاتها الشركة, مالية اإلشراف على إدارة -و

 :يلي ما حيال يراه بما العادية غير العامة للجمعية االقتراح -ز

 .الشركة أو تخفيضه مال رأس زيادة  -1

 .استمرارها قريرت نظام الشركة األساسى   أو في المعين األجل قبل الشركة حل -2
 :يلي ما حيال يراه بما العادية العامة للجمعية االقتراح -حـ 

  وعـدم العاديـة غيـر الجمعيـة العامـة قبـل مـن تكوينـه حـال فـي للشـركة االتفـاقي االحتيـاطي اسـتخدام -1
 .معين لغرض تخصيصه           

 .للشركة إضافية مالية مخصصات أو احتياطيات تكوين -2

 .الصافية الشركة أرباح يعتوز  طريقة -3
 .اعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها -ط
 اعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره . -ي

      عمل سياسات ونظم وفق وذلك عنها اإلفصاح الواجب والمعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان -ك
 .بها معمولال والشفافية اإلفصاح     

           المختلفـة األنشـطة علـى أوجـه ودوري مسـتمر بشـكل االطـالع للمسـاهمين تتـيح فعالـة اتصـال قنـوات إرسـاء -ل
 .جوهرية تطورات وأي للشركة     
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  وكيفيـة وصـالحياتها ومسـؤولياتها, اللجنـة مـدة فيهـا يحـدد بقـرارات منـه منبثقـة متخصصـة لجـان تشـكيل -م
  وواجبـاتهم, وحقـوقهم مهـامهم وتحديـد تسـمية األعضـاء التشـكيل قـرار يتضـمن كمـا ليهـا,المجلـس ع رقابـة    
 .اللجان و أعضائها  هذه وأعمال أداء تقييم مع    

  بــاألداء, والمكافــآت المرتبطــة الثابتــة, المكافــآت مثــل للعــاملين, تمــنح التــي المكافــآت أنــواع تحديـد -ن
 تعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام أسهم, بما ال ي شكل في و المكافآت    
 الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة     

 .الشركة في العمل تحكم التي والمعايير القيم وضع -س
 

 والمهام االختصاصات توزيع  :والعشرون السابعة المادة

 التنفيذيـة واإلدارة بـين مجلـس اإلدارة المهـام وتوزيع اتاالختصاص تحديد للشركة التنظيمي الهيكل يتضمن أن يجب

 الصـالحيات فـي التـوازن ويحقـق الشـركة قرارات اتخاذ كفاءة الشركات ويحسن حوكمة ممارسات أفضل مع يتفق بما

 :ذلك سبيل في مجلس اإلدارة على ويتعين .والسلطات بينهما

  المهـام واالختصاصـات تحديـد ذلـك فـي بمـا طويرهـا,وت الشـركة بعمـل المتعلقـة السياسـات الداخليـة اعتمـاد -1
 .المختلفة التنظيمية المستويات إلى الموكولة والمسؤوليات     

 اإلدارة التنفيذية,وجدول يوضح تلك  إلى المفوضة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتوبة سياسة اعتماد -3
تقـارير  التنفيذيـة رفـع  اإلدارة يطلـب مـن التفـويض, ولمجلـس االدارة أن ومـدة التنفيـذ وطريقـة الصـالحيات , 

 .المفوضة للصالحيات ممارساتها بشأن دورية

 .فيها البت المجلس بصالحية يحتفظ التي الموضوعات تحديد -3
 

 المناصب بين الفصل  :والعشرون الثامنة المادة

ونتئبدت للدكئيس   م  مكااتة أحكتم نظتم الشكك  األستسى   يعدي  مجلدس اال اكة مد  بدي  أاضدتئ  كئيسدت  -1
 ويجو  أ  يعي  اضوا منت بت . 

بمدت فدى ذلدك  -الشدكك فدى  تنفيدذي منصدب أي و اإل اكةمجلدس  كئديس منصدب بدي  الجمد  يجدو  ال  -2
و إ  ندددص نظدددتم الشدددكك  األستسدددى    –منصدددب العضدددو المنتددد ب أو الدددكئيس التنفيدددذى أو المددد يك العدددتم 

 الى دال  ذلك .

ا   –مد  كئديس مجلدس اإل اكة ونتئبد  والعضدو المنتد ب  كد  صدت ادتصت تح يد  اإل اكةمجلدس  الدى  -3
 ومسؤوليتتهم بشك  واض  ومكتوب إذا دال نظتم الشكك  األستسى   م  ذلك  –وج   

 فى جمي  األحوا    ال يجو  أ  ينفك  شدص بتلسلة  المةلق  إلتدتذ القكاكا  بتلشكك  . -4
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 التنفيذية اإلدارة على اإلشراف  :والعشرون التاسعة المادة

 والتحقدق اليهدت  واإلشدكا  والكقتبد  املهت  كيفي  وتنظيم للشكك   التنفيذي  اإل اكة تشكي  اإل اكةمجلس  يتولى

  ذلك سبي  ف  والي  إليهت  ل و الموك المهتم أ ائهت م 

 . الال م  والمتلي  اإل اكي وض  السيتست   -1

 .من  المعتم ة يتست الس وفق تعم  التنفيذي  اإل اكة أ  م  التحقق -2

 .أامتل  الى واإلشكا   وتعيين   للشكك  التنفيذي الكئيس ادتيتك -4
 تعيي  م يك وح ة أو ا اكة المكاجع  ال ادلي  أو المكاج  ال ادلى وا ل  وتح ي  مكتفآت    إ  وج  -5

  ك  ومشدت معوقدت  مد  يعتكيد  ومدت العمد  مجكيدت  لبحدث التنفيذيد  اإل اكة مد   وكيد  اجتمتات  اق  -6
 .الشكك  نشتة بشأ  المهم  المعلومت  ومنتقش  واستعكاض     

ستكاتيجيتهت  أم ا  م  تنسجم التنفيذي  لإل اكة أ اء معتييك وض   -7  .الشكك  وا 

 .وتقييم  التنفيذي  اإل اكة أ اء مكاجع   -8

 .الشكك  إ اكة الى التعتقب دةة وض   -9

 
 ومهامها التنفيذية اإلدارة اختصاصات  :الثالثون المادة

 تددتص   نظدتم الشدككت  ولوائحد  التنفيذيد   أحكدتم بموجدب اإل اكةمجلدس ل المقدككة االدتصتصدت  مكاادتة م 

 أغكاضدهت  يحقدق بمدت للشدكك  الكئيسد  واألمد ا  واالسدتكاتيجيت  والسيتسدت  الدةدة بتنفيدذ التنفيذيد  اإل اكة

 :يل  مت ومهتمهت التنفيذي  اإل اكة ادتصتصت  ضم  وي د 

 .اإل اكةمجلس  م  المقكة للشكك  ال ادلي  واألنظم  السيتست  تنفيذ -أ

  االسدتثمتك  وآليدت  وسيتسدت  والمكحليد  الكئيسد  العمد  ودةدة للشدكك  الشدتمل  االسدتكاتيجي  اقتدكاح -ب
 .وتنفيذمت  الةتكئ  اإل اكي  الظكو  إ اكة ودةة المدتةك  إ اكة و والتموي        

 .المتلي  وأم افهت واستكاتيجيتتهت للشكك  األمث  كأسمتل ال الهيك  اقتكاح -ج

 .فيهت والتصك  األصو  وتملك للشكك  الكئيس  الكأسمتلي  النفقت  اقتكاح - 

 .ااتمت مت ف  للنظك اإل اكةمجلس  إلى وكفعهت للشكك  والوظيفي  التنظيمي  الهيتك  اقتكاح-ه
 :وتشم  اليهت  العتم شكا واإل ال ادلي  الكقتب  وضوابة أنظم  تنفيذ -و

 .المصتل  تعتكض سيتس  تنفيذ -1
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       التقتكيك ب ا ا  الصل  ذا  األنظم  ذلك ف  بمت سليم  بشك  والمحتسبي  المتلي  األنظم  تةبيق -2
 .المتلي     

  قد  التد  المددتةك اد  ادتم تصدوك بوضد  وذلك المدتةك  وا  اكة لقيتس منتسب  كقتبي  أنظم  تةبيق -3
نشتء الشكك  تواج            م  بشفتفي  وةكحهت الشكك   مستوى الى المدتةك م  الح  بثقتف  ملم  بيئ  وا 

 .بتلشكك  الصل  ذا  واألةكا  المصتل  أصحتب    

  تع يلهت واقتكاح - الالئح  مذه أحكتم م  يتعتكض ال بمت -بفعتلي  بتلشكك  الدتص  الحوكم  قواا  تنفيذ - 
 تج الح ان     

  اد  بتإلفصدتح والت امهدت واللدوائ  ألنظمد بت الشدكك  تقيد  تضدم  التد  واإلجدكاءا  السيتسدت  تنفيدذ -ح
 .المصتل  وأصحتب للمستممي  الجومكي  المعلومت      

  لممتكس  ادتصتصتت  وتق يم توصيتت  حيت  مت يلى :  الال م  بتلمعلومت  اإل اكةمجلس  ت وي  -ة
 .تدفيض  أو كك الش مت  كأس  يت ة -1

 .استمكاكمت تقكيك أو األستسى  نظتمهت ف  المح   األج  قب  الشكك  ح  -2
 للشكك  . االتفتق  االحتيتة  استد ام -3
 .للشكك  إضتفي  احتيتةيت  تكوي  -4

 .الصتفي  الشكك  أكبتح تو ي  ةكيق  -5

  بدتأل اء  المكتبةد  والمكتفدآ  الثتبتد   آ المكتفد مثد  للعدتملي   تمدن  التد  المكتفآ  وأنوا  سيتس  اقتكاح -ي
 .أسهم شك  ف  والمكتفآ      
  ضدوء فد  الشدكك  نشدتة فد  المحدك  التقد م بشدأ  المتليد  وغيدك المتليد  ال وكيد  التقدتكيك إاد ا -ك

 .اإل اكةمجلس  الى التقتكيك تلك واكض االستكاتيجي   الشكك  وأم ا  دةة    

  أم ا  م  يتفق بمت  و  األمث  بتلشك  متمواك  إ اكة ا  فضالً  النشتة  كوتسيي اليوم  العم  إ اكة - 
 .واستكاتيجيتهت الشكك      

 .الشكك   اد  وتنميتهت األدالقي  القيم ثقتف  بنتء ف  الفعتل  المشتكك  -م

 االلت ام الى كصوالح وكفتيتهت  النظم تلك فعتلي  م  والتحقق المدتةك  وا  اكة ال ادلي  الكقتب  نظم تنفيذ - 

 .اإل اكةمجلس  م  المعتم  المدتةك بمستوى     
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  واالدتصتصدت  المهدتم تح يد  ذلدك فد  بمدت وتةويكمدت  الشدكك  بعمد  المتعلقد  ال ادليد السيتست   اقتكاح -س
 .المدتلف  التنظيمي  المستويت  إلى ل و الموك والمسؤوليت       

 .تنفيذمت وةكيق  ليهتإ األامت  لتفويض واضح  سيتس  اقتكاح - 

جكاءا  إليهت  تفوض الت  الصالحيت  اقتكاح -   الى مجلس  تكف  أ  الى التفويض  وم ة القكاك اتدتذ وا 
 .الصالحيت  لتلك ممتكستتهت ا   وكي  تقتكيك اال اكة     

 
 ومهامه اإلدارةمجلس  رئيس اختصاصات الحادية والثالثون : المادة

 امل  سيك الى واإلشكا مجلس ال قيت ة اإل اكةمجلس  كئيس يتولى اإل اكة س مجل بتدتصتصت  إدال   و 

 :يل  مت دتص  بصف  اإل اكةمجلس  كئيس ادتصتصت  ف  وي د  بفعتلي   ادتصتصتت  وأ اء

  و الواضح   الكتمل  المعلومت  الى مجلس اال اكة فى الوق  المنتسب  أاضتء حصو  ضمت  -1
 .وغيك المضلل   والصحيح 

 .المنتسب الوق  وف  فعت  بشك  ي األستس المستئ  جمي  بمنتقش  اإل اكةمجلس  قيتم م  التحقق -2

 األستسى    الشكك  نظتمنظتم الشككت  ولوائح  التنفيذي  و  الي  ينص مت وفق الايك أمتم الشكك  تمثي  -3

 . الشكك مصلح  يحقق وبمت بفعتلي  مهتمهم ممتكس  الىمجلس ال أاضتء تشجي  -4

يصت  المستممي  م  الفعل  للتواص  قنوا  وجو  ضمت  -5  .اإل اكةمجلس  إلى آكائهم وا 

     األاضتء وبي  التنفيذي  واإل اكة مجلس اال اكة م  ك  بي  الفعتل  والمشتكك  البنتءة العالقت  تشجي -6
يجت  والمستقلي   التنفيذي  وغيك  التنفيذيي   .البنتء النق  الى تشج  ثقتف  وا 

 أح  أاضتء  يةكحهت مسأل  أي  االاتبتك بعي  األدذ م  اإل اكةمجلس  اجتمتات  أامت  ج و  إا ا -7
مجلددس اال اكة  أو يثيكمدددت مكاجدد  الحسدددتبت  والتشددتوك مددد  أاضددتء المجلدددس والددكئيس التنفيدددذى اندد  إاددد ا  

 ج و  أامت  المجلس .

 .الشكك  ف  تنفيذي أي حضوك  و  ي التنفيذي غيكمجلس ال أاضتء م   وكي  بصف  اق  لقتءا  -8
 اإل اكة مجلدددس   انعقت مدددت بتألامدددت  والعقدددو  التددد  يكدددو  ألحددد  أاضدددتء ندددإبدددالل الجمعيددد  العتمددد  العت يددد  ا -9

   العضو إلى  أ  يتضم  مذا اإلبالل المعلومت  الت  ق مهت  مصلح  مبتشكة أو غيك مبتشكة فيهت  ال    
   وأ  يكافق مذا التبليغ تقكيك الكابع  والثالثو  م  مذه الالئح  م  المت ة  (14 )اإل اكة وفقًت للفقكة مجلس     
 دتص م  مكاج  حستبت  الشكك  الدتكج    
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 صالحيات رئيس مجلس اإلدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر الثانية والثالثون : المادة

واضددوا منتدد بت وال يجددو  الجمدد  بددي  منصددب كئدديس  يعددي  مجلددس اإل اكة مدد  بددي  أاضددتئ  كئيسددت ونتئبددت للددكئيس
مجلس اال اكة وأى منصب تنفيذى بتلشكك  ويقوم كئيس المجلس بكئتس  اجتمتات  المجلس وفى حتل  غيتب  أو 
إذا منعدد  مدد  القيددتم بوظتئفدد  مددتن  يقددوم نتئددب الددكئيس بوظددتئ  الددكئيس بصددوكة مؤقتدد  ويدددتص كئدديس المجلددس 

ك الحكومي  والشككت  واألفكا  والبندوك والمحدتكم وكتدتب العد   وكتفد  الد وائك القضدتئي  بتمثي  الشكك  ل ى ال وائ
صد اك الوكدتال  الشدكاي   بجمي  أنوااهت و كجت  وميئت  التحكيم والاك  التجتكي  والصنتاي  ولجت  التسوي  وا 

ل  وتعيدي  المدوظفي  والمحدتمي  الال م  نيتب  ا  الشكك  للمكافع  والم افع  والمدتصم  واإلقكاك واإلنكدتك والصد
والمستشتكي  والممثلي  وتح ي  كواتبهم ومكتفآتهم وا لهم   ولد  الحدق فدى التبدك  مد  أمدوا  الشدكك    واإلشدتكاك 
فددى جمعيددت  البددك   والجمعيددت  الديكيدد  وكئتسدد  الجمعيددت  العموميدد  للمسددتممي    ويمثدد  الشددكك  أمددتم جميدد  

 سست  والمحتكم والهيئت  واللجت  والهيئت  القضتئي  وشب  القضتئي  وكتتب الجهت  الحومي  والشككت  والمؤ 
الع     ول  حق التوقيد  نيتبد  اد  الشدكك  امدتم الجهدت  اد  كتفد  األامدت  التدى تقد  افدى نةدتق نشدتةت  أيدت 

 كتن  ةبيعتهت ول  الحق فى تفويض الايك كتتب  م  موظفى الشكك  أو غيكمم فى بعض مت تق م .
دتص العضو المنت ب بتنفيذ األنظم  والسيتسدت  والقدكاكا  التدى يضدعهت مجلدس اإل اكة مد  حدي  آلددك   كمت ي

وتكددو  المكتفددأة التددى يحصدد  اليهددت كدد  منهمددت بتإلضددتف  الددى المكتفددأة المقددككة ألاضددتء مجلددس اإل اكة وفقددت لمددت 
  سددك للمجلددس مدد  بددي  أاضددتئ  أو يقتكحد  مجلددس اإل اكة وتقددكه جمعيدد  المسددتممي    ويعددي  مجلدس اإل اكة أمددي

مدد  غيددكمم ويحدد   ادتصتصددتت  ومكتفآتدد    وال ت يدد  مدد ة كئدديس المجلددس والعضددو المنتدد ب وأمددي  السددك اضددو 
مجلدددس اإل اكة اددد  مددد ة اضدددوي  كددد  مدددنهم فدددى المجلدددس   ويجدددو  إادددت ة انتددددتبهم وللمجلدددس فدددى أى وقددد  أ  

يض اذا وق  الع   لسبب غيك مشكو  أو فى وق  غيدك يع لهم أو أيت منهم  و  ادال  بحق م  ا   فى التعو 
 منتسب .

 

 اإلدارةمجلس ل رئيسا بعد انتهاء خدماته التنفيذي الرئيس تعيين  :الثالثة والثالثونالمادة 

ددال  السدن  األولدى مد  انتهدتء  الشدكك  إ اكةمجلدس ل كئيسدتً  د متت  انتهتء بع  التنفيذي الكئيس تعيي  يجو  ال
 د متت  . 
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 والوالء واألمانة الصدق مبادئ  :والثالثون الرابعة المادة

 بمصدتل  واالمتمدتم والعنتيد  والدوالء واألمتند  الصد ق بمبدت    مجلدس اإل اكة  أاضدتء مد  اضدو كد  يلتد م

 :يل  مت الدصوص وج  الى ذلك ف  وي د  الشدصي   مصلحت  الى و تق يمهت والمستممي   الشكك 

 ا  لهت يفص  وأ  صت ق   مهني  االق  بتلشكك  اإل اكةمجلس  اضو االق  تكو  بأ  وذلك  :الصدق -1

 .التتبع  شككتتهت إح ى أو الشكك  م  اق  أو صفق  أي  تنفيذ قب  مؤثكة معلومت  أي              
  مد  المصدتل   فد  تعتكض الى تنةوي الت  التعتمال  اإل اكةمجلس  اضو يتجنب بأ  وذلك  :الوالء -2
  مددذه فدد  المصدتل  بتعدتكض الدتصدد  األحكددتم ومكاادتة   التعتمدد  ا الد  مد  التحقدق            

 .الالئح             

 الشككت  ونظتم السوق المتلي   نظتمفى  الواك ة والمسؤوليت  الواجبت  بأ اء وذلك  :واالهتمام العناية -2
 .واألنظم  األدكى ذا  العالق  ستسى   الشكك  األ ولوائحهمت التنفيذي  ونظتم                    

 

 وواجباتهم اإلدارةمجلس  أعضاء مهام  :والثالثون الخامسة المادة

 :اآلتي  والوجبت  المهتم  دال  اضويت  فى مجلس اإل اكة م – اإل اكةمجلس  أاضتء م  اضو ك  يؤ ي

 .الشكك  استكاتيجي  لتةويك المقتكحت  تق يم -1

 .وأغكاضهت الشكك  ألم ا  تحقيقهت وم ى التنفيذي  ةاإل اك  أ اء مكاقب  -2

 .الشكك  بأ اء الدتص  التقتكيك مكاجع  -3

 .للشكك  المتلي  والمعلومت  القوائم ون ام  سالم  م  التحقق -4

 .قوي  الشكك  ف  المدتةك إ اكة ونظم المتلي  الكقتب  أ  م  التحقق -5

 .التنفيذي  اإل اكة أاضتء لمكتفآ  المالئم  المستويت  تح ي  -6
 

 .وا لهم التنفيذي  اإل اكة أاضتء تعيي  ف  الكأي إب اء -7

 .التنفيذي  الشكك  وظتئ  ف  واإلحال  التعتقب دة  وض  ف  المشتكك  -8
      والنظتم الصل  ذا  واألنظم  الشككت  ونظتم السوق المتلي  ولوائحهمت التنفيذي  نظتم بأحكتم التتم االلت ام -9
 أي ف  المشتكك  أو القيتم ا  واالمتنت   المجلس    ف  اضويت  لمهتم ممتكست  ان  األستسى   للشكك     

 .الشكك  أموك ت بيك يس ء ام       
  كئيس بهت يدةك لعذك مشكو  إال انهت التايب وا موالجمعي  العتم   اإل اكةمجلس  اجتمتات  حضوك -10

 .كئ ةت ألسبتب أو مسبقًت مجلس ال      
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  والمشدتكك  ولجتند  اإل اكةمجلدس  الجتمتادت  والتحضديك بمسدؤوليتت   ةدال لال كدت  وقد  تدصديص -11
 .بتلشكك  التنفيذيي  كبتك ومنتقش  العالق  ذا  األسئل  توجي  ذلك ف  بمت بفعتلي   فيهت      
  إبد اء قبد  كةاإل امجلدس  فيهدت ينظدك التد  بتلموضدوات  الصدل  ذا  المعلومدت  وتحليد   كاسد  -12

 .بشأنهت الكأي      

  الموضوات  م اول  الىمجلس ال وحث بحكي   آكائهم إب اء م  اآلدكي  اإل اكةمجلس  أاضتء تمكي  -13
  إلدى حتجد  ظهدك  حت  ف  غيكمم وم  للشكك  التنفيذي  اإل اكة أاضتء م  المدتصي  آكاء واستقصتء      
 .ذلك      

  فد  - مبتشدكة غيدك أو كتند  مبتشدكة -لد  مصدلح  بأيد  وفدوكي كتمد  بشدك  اإل اكةمجلدس  إبدالل -14
وأسمتء  وأ  يتضم  ذلك اإلبالل ةبيع  تلك المصلح  وح و متالشكك   لحستب تتم الت  والعقو  األامت 

المصلح   أى أشدتص معنيي  بهت   والفتئ ة المتوق  الحصو  اليهت بشك  مبتشك أو غيك مبتشك م  تلك
 أي الدى التصدوي  فد  المشدتكك  اد متلدك الفتئد ة متليد  أم غيدك متليد    والدى ذلدك العضدو  سواء كتند 

 .الشككت  ونظتم السوق المتلي  ولوائحهمت التنفيذي  نظتم وفقت ألحكتم وذلك ذلك  بشأ  يص ك قكاك

  شأنهت م  أامت  أي ف   المبتشكة غيك أو المبتشكة بمشتككت  وفوكي كتم  بشك  اإل اكةمجلس  إبالل -15
وذلك ت اولد   الدذي النشتة فكو  أح  ف  مبتشك غيك أو مبتشك بشك  الشكك  منتفس ب أو الشكك  منتفس       

 .الشككت  ونظتم السوق المتلي  ولوائحهمت التنفيذي  نظتم وفقت ألحكتم      
  مسدتمم   مد أي إلدىمجلدس ال فد  اضدويت  ةكيدق اد  اليهدت وقد  أسدكاك أي إفشدتء أو إذااد  اد م -16

  مدت بحسدب وذلدك الايدك  إلدى أو -العتمد  الجمعيد  اجتمتات  انعقت  أثنتء ف  ذلك يك  لم مت - الشكك       
 الشككت  ونظتم السوق المتلي  ولوائحهمت التنفيذي . نظتم أحكتم تقتضي       

  الشدكك  لمصدلح   مدي  الال واالمتمدتم العنتيد  بذ  م  ني   وبحس  كتمل   معلومت  بنتءا الى  العم  -17
 .كتف  والمستممي       
 .العضوي  الى المتكتب  ومسؤوليتت  وأ واكه واجبتت  إ كاك -18

  ذا  الصدنتاي  أو والتجتكيد  المتليد  المجدتال  وفد  وأامتلهدت الشدكك  أنشدة  مجدت  فد  معتكفد  تنميد  -19
 .الصل       

  الوجد  الدىفدى المجلدس  بمهتمد  الوفدتء مد  تمكند   ماد حدت  فد  اإل اكةمجلدس  اضدوي  اإلستقتل  مد  -20
 .األكم       
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 المستقل العضو مهام  :والثالثون السادسة المادة

المشدتكك   المسدتق  اإل اكةمجلدس  اضدو   الدى الالئحد  مدذه مد   )والثالثدو  الكابعد ( المدت ة حكدم مكاادتة م 
 بفعتلي  فى أ اء المهتم التتلي  : 

  اإل اكة أاضتء وتعيي  وأ ائهت  الشكك   وسيتست  االستكاتيجي   المستئ  ف   المستق الكأي إب اء -1
 .التنفيذي 

 .المصتل  ف  تعتكض أي حصو  ان  وتق يمهت ومستمميهت الشكك  مصتل  مكااتة م  التحقق -3
 .لهت التنفيذي  اإل اكةتةبيق  ومكاقب  تلشكك  ب الدتص  الحوكم  قواا  تةويك الى اإلشكا   -4

 
 اإلدارةمجلس  اجتماعات :الثونالسابعه و الث ةالماد

مهتمد   اال اكة اجتمتادت  منتظمد  لممتكسد فى نظدتم الشدككت  ولوائحد  التنفيذيد  يعقد  مجلدس  م  مكااتة مت وك 
  بفعتلي    ويعق  اجتمتاتت  ايضت متى مت  ا  الحتج  الى ذلك .

  ادوة الدى بندتء ي  فدى السدن  الدى األقد  يعقد  مجلدس اإل اكة حسدب النظدتم األستسدى للشدكك  اجتمدتا -1

 أاضدتء مد  اضدو لإلجتمدت  الدى كد  الد اوة إكسدت  ويجدب أاضدتئ   مد  اضدوي  ةلدب أو كئيسد 

 والوثدتئق االجتمدت  أامدت  جد و  لهدت مكافقدتً  االجتمدت  تدتكيخ مد  األقد  الدى أسدبو  قبد مجلدس ال

ك  ةدددتكىء   فيجدددو  اكسدددت  الددد اوة   مدددت لدددم تسدددت اى األوضدددت  اقددد  اإلجتمدددت  بشدددالال مددد  والمعلومدددت 
لالجتمددت  مكافقددت لهددت جدد و  االجتمددت  والوثددتئق والمعلومددت  الال مدد  دددال  مدد ة تقدد  ادد  أسددبو  قبدد  تددتكيخ 

 اإلجتمت  

بحضوك ا   أكبع  أاضتء م  مجلس اإل اكة الى األق  بمت فيهم كئيس  إال صحيحتً  االجتمت  يكو  ال -2
 المجلس أو نتئب  .

 لعضو مجلس اال اكة أ  ينيب ان  غيكه فى حضوك االجتمت  . واستثنتء م  ذلك يجو  لعضدو ال يجو   -3
 مجلس اال اكة أ  ينيب ان  غيكه م  األاضتء إذا نص الى ذلك نظتم الشكك  األستسى   .     

ج  تصدد ك قددكاكا  المجلددس بأغلبيدد  آكاء األاضددتء الحتضددكي  أو الممثلددي  فيدد    واندد  تسددتوى اآلكاء يدددك  -4
 الجتنب الذى صو  مع  كئيس الجلس    وذلك مت لم ينص نظتم الشكك  األستسى   الى ذلك .
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لمجلددس اإل اكة أ  يصدد ك قددكاكا  فددى األمددوك العتجلدد  بعكضددهت الددى األاضددتء متفددكقي  بددتلتمكيك   مددت لددم  -5
مجلدس فدى أو  اجتمت  المجلدس للم اولد  فيهدت   وتعدكض القدكاكا  الدى ال –كتتب   –يةلب أح  األاضتء 

 اجتمت  تت  ل    وال يكو  قكاك مجلس اإل اكة بتلتمكيك نتفذًا إال ب جمت  األاضتء .

تثبدددد  مدددد اوال  مجلددددس اإل اكة وقكاكاتدددد  فددددى محتضددددك يوقعهددددت كئدددديس الجلسدددد  وأاضددددتء مجلددددس اإل اكة  - 6
 ي  السك .الحتضكو  وأمي  السك  وت و  مذه المحتضك فى سج  دتص يوقع  كئيس مجلس اإل اكة وأم

 
 

 اإلدارةمجلس  أعضاء ملحوظات  :والثالثون الثامنة المادة

 الموضدوات  مد  أي أو الشدكك  أ اء حيدت  ملحوظدت  اإل اكةمجلدس  أاضدتء مد  أي ل ى كت  إذا  -1

 يدكى أومجلدس ال يتددذه مدت وبيدت  تد وينهت فيجدب  المجلدس   اجتمدت  فد  فيهدت يبد  ولدم المعكوضد 

 .اإل اكةمجلس  اجتمت  محضك ف  حيتلهت إجكاءا  م  اتدتذه

 محضدك فد  بتلتفصدي  إثبتتد  فيجدب  المجلدس   لقدكاك مادتيكاً  كأيدتً  اإل اكةمجلدس  اضدو أبد ى إذا  -2

 .المجلس   اجتمت 

 اإلدارةمجلس  تنظيم اجتماعات  :والثالثون التاسعة المادة

نتظدتم األاضدتء فدى يجب تنظيم املي  حضوك اجتمتات  مجلس اال اكة   والتعتمد  مد  حدتال  اد م ا -1
 حضوك تلك اإلجتمتات  

الددى اضددو مجلددس اال اكة المسددتق  الحددكص الددى حضددوك جميدد  االجتمتاددت  التددى تتدددذ فيهددت قددكاكا   -2
 مهم  وجومكي  تؤثك فى وض  الشكك  

 اإلدارةمجلس  أعمال جدول  :األربعون المادة

 الجد و  مدذا الدى اضدو أي ااتدكاض حدت  وفد  انعقدت ه  حدت  األامدت  جد و  اإل اكةمجلدس  يقدك  -1

 .المجلس   اجتمت  محضك ف  ذلك إثبت  يجب

 .األامت  ج و  الى بن  أي إضتف  اقتكاح حق اإل اكةمجلس  ف  اضو لك   -2
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 اإلدارةمجلس  اختصاصات ممارسة  :نالحادية و األربعو المادة

 وفعتلد  حكيمد  ةضدواب إةتك ف  الشكك  قيت ة ف  ومهتم  ادتصتصتت  ممتكس  اإل اكةمجلس  الى  -1

 .آثتكمت وتقلي  وتدفي  وا  اكتهت المدتةك بقيتس تسم 

 فد  اإل اكةمجلدس ل يجدو  الالئحد   مدذه مد  )والعشدكي الدتمسد  ( المدت ة مد  (2) الفقدكة مكااتة م   -2

 امد  مبتشكة ف  غيكمم م  أو لجتن  أو أاضتئ  م  أكثك أو واح اً  يفوض أ  ادتصتصتت  ح و 

 .معين  أامت  أو

 أاضتئ  حث إلى وته   اإل اكةمجلس  ف  العم  إجكاءا  تبي   ادلي  سيتس  اإل اكةمجلس   يض  -3

 .الشكك  تجتهبواجبتتهم  لاللت ام بفعتلي  العم  الى

 
 والمسدؤوليت  بتلمهدتم لالضدةال  الكدتف  الوقد  وتدصديص أامتلد  تنظديم اإل اكةمجلدس  يتدولى  -4

 والتأكيد  حضدوكمت  الدى والحدكص واللجت  مجلس ال الجتمتات  التحضيك ذلك ف  بمت ب  المنوة 

 .اجتمتاتت  محتضك وحفظ وتسجي  تنسيق الى
 

 اإلدارةمجلس  سر أمين  :الثانية واألربعون المادة

اختصاصـات ومكافـآت أمـين السـر بقـرار  وتحدد غيرهم, من أو أعضائه بين من للسر أميناً  مجلس اإلدارة يعين
 هـذه تتضـمن أن ن نظـام الشـركة األساسـى   أحكامـا فـى هـذا الشـأن علـىمـا لـم يتضـم –مـن مجلـس اإلدارة 

 :االختصاصات

عـداد مجلـس اإلدارة اجتماعـات توثيـق  -1  وبيـان نقاشـات ومـداوالت, مـن دار مـا تتضـمن لهـا محاضـر وا 
 وحفظهـا فـي التصـويت, قـرارات المجلـس ونتـائج وتوثيـق ونهايتـه, بدايته ووقت وتاريخه االجتماع مكان

 وتوقـع -إن وجـدت –أبـدوها  التـى والتحفظـات األعضـاء الحاضـرين أسـماء ومنظم,وتـدوين خاص سجل

 .األعضاء الحاضرين جميع من المحاضر  هذه

 .يعدها المجلس   التي والتقارير مجلس اإلدارة إلى ترفع التي التقارير حفظ  -2

  المتعلقة ئق والمعلوماتوالوثا العمل المجلس وأوراق أعمال بجدول مجلس اإلدارة أعضاء تزويد  -3
به, وأى وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أى من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات  

 المشمولة فى جدول اإلجتماع 

 .المجلس   أقرها التي باإلجراءات مجلس اإلدارة أعضاء تقيد من التحقق  -4

 .بمدة كافية المحدد التاريخ قبل المجلس اجتماعات بمواعيد مجلس اإلدارة أعضاء تبليغ  -5
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 عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. -6

  نسخة من محاضر اجتماعات على وسريع كامل بشكل مجلس اإلدارة أعضاء حصول من التحقق  -7

 .بالشركة المتعلقة والوثائق المجلس والمعلومات     
 .مجلس اإلدارة أعضاء بين التنسيق -8
 تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا لما نصت عليه المادة الثانية  -9

 والتسعون من الئحة حوكمة الشركات    

   .مجلس اإلدارة أعضاء إلى والمشورة العون تقديم -10

 .بقرار  من مجلس اإلدارة إال مجلس اإلدارة سر أمين عزل يجوز ال -11
 

 السر أمين شروط  :الثالثة واألربعون المادة

الى مجلس اإل اكة تح ي  الشكوة الواجدب توافكمدت فدى أمدي  سدك مجلدس اإل اكة   الدى أ  تتضدم  أيدت  -1
 يلى : ممت 

       يعت لهت مت أو اإل اكة أو المحتسب  أو المتلي  أو الحقوق ف  جتمعي  شهت ة الى حتصالً  يكو  أ   -1

 .سنوا  ثالث ا  تق  ال صل  ذا  املي  دبكة ل ي  وأ  تكو       

 ا  تكو  ل ي  دبكة املي  ذا  صل  ال تق  ا  دمس سنوا    -2
 

 اإلدارة واإلدارة التنفيذيةمجلس تدريب أعضاء   الرابعة واألربعون : المادة

 وض و  التنفيذي   واإل اكة اإل اكةمجلس  أاضتء وتأمي  بت كيب الكتف  االمتمتم إيالء الشكك  الى يتعي 

 :يل  مت مكااتة م  لذلك  الال م  البكامج

  الشدكك  امد  بسديك للتعكيد  حد يثتً  المعيندي  التنفيذيد  واإل اكة اإل اكةمجلدس  ألاضدتء بدكامج إاد ا   -1
 :يل  مت األدص والى وأنشةتهت      

 .وأم افهت الشكك  استكاتيجي  - أ

 الشكك  ألنشة  والتشايلي  المتلي  الجوانب - ب
 .وحقوقهم ومسؤوليتتهم ومهتمهم اإل اكةجلس م أاضتء الت امت  -  

 لجت  الشكك  وادتصتصتتهت . مهتم - ث

 و وكا  بدكامج الدى التنفيذيد  واإل اكة اإل اكةمجلس  أاضتء م  ك  لحصو  الال م  اآلليت  وض   -2

 .الشكك  بأنشة  العالق  ذا  المجتال  ف  ومعتكفهم مهتكاتهم تنمي  باكض مستمك بشك  ت كيبي 
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 بالمعلومات األعضاء تزويد واألربعون: خامسةال المادة

 والمسدتقلي  التنفيدذيي  غيدك واألاضدتء اإل اكةمجلدس  أاضدتء ت ويد  بتلشكك  التنفيذي  اإل اكة الى يتعي 

 الال م   والسجال  والوثتئق والبيتنت  المعلومت  بجمي  اإل اكةمجلس  ا  المنبثق  واللجت  دتص بوج 

 أ اء حسد  مد  لتمكيدنهم المنتسدب  الوقد  فد    وصحيح  وغيدك مضدلل  وكتمل  وواضح تكو  أ  الى

 .ومهتمهم واجبتتهم

 
 اإلدارةمجلس  تقييم :واألربعون السادسة المادة

 وأاضتئ مجلس ال أ اء لتقييم الال م  اآلليت  -التكشيحت  لجن  اقتكاح الى بنتء اإل اكةمجلس  يض  -1

 تحقيدق بمد ى تدكتبة منتسدب  أ اء قيدتس مؤشدكا  ددال  مد  وذلدك سدنويًت  التنفيذيد  واإل اكةولجتند  

 أ  الدى وغيكمدت  ال ادليد  الكقتبد  أنظمد  وكفتي  المدتةك إ اكة وجو ة للشكك  االستكاتيجي  األم ا 

 .الشكك  مصلح  م  يتفق بمت معتلجتهت واقتكاح والقوة الضع  جوانب تح  
 اإل اكةمجلدس  ألاضدتء انهدت يفصد  وأ  ح وواضد مكتوبد  األ اء تقيديم إجدكاءا  تكدو  أ  يجدب -2

 .واألشدتص المعنيي  بتلتقييم
 نقدتة   وتح يد المجلدس   يمتلكهدت التد  والدبدكا  المهدتكا  الدى األ اء تقيديم يشدتم  أ  يجدب  -3

 كفتيت  كتعيي  الممكن  الضع  بتلةكق نقتة معتلج  الى العم  م   المجلس   ف  والقوة الضع 

 فد  العمد  آليدت  تقييم الى األ اء تقييم يشتم  يجب أ  كمت  المجلس   أ اء تةويك تستةي  مهني 

 .اتم بشك مجلس ال

 بدأ اء والت امد  للعضدو الفعتلد  المشدتكك  مد ى اإل اكةمجلدس  ألاضدتء الفدك ي التقيديم فد  يكاادى -4 

 .لهت الال م الوق  وتدصيص ولجتن مجلس ال جلست  حضوك ذلك ف  بمت ومسؤوليتت  واجبتت 

  سنوا   ثالث ك  أل ائ  دتكجي  جه  تقييم الى للحصو  الال م  التكتيبت  اإل اكةمجلس  يتدذ  -5

 نظك وجهت  أدذ بع مجلس ال كئيس أل اء  وكيت تقييمتً  التنفيذيي  غيك اإل اكةمجلس  أاضتء يجكي  -6

الى أ   -اكضال لهذا المدصصمجلس النقتش ال كئيس يحضك م   و  أ    -التنفيذيي  األاضتء
 تح   جوانب القوة والضع  واقتكاح معتلجتهت بمت يتفق م  مصلح  الشكك  .

 
 



 

 شركة جازان للطاقة والتنمية
  شركة مساهمة سعودية

 

 53 

 

 االدارة مجلس مكافآت أعضاء واألربعون :  السابعةالمادة 
 اال اكة مجلس للجمعي  العتم  فقة صالحي  ااتمت  التعويضت  ومكتفآ  أاضتء  -1

العتمددد  بعددد  دصدددم االحتيدددتةى النظدددتمى  التدددى تقكمدددت الجمعيددد مجلدددس يدصدددص مبلدددغ لمكتفدددآ  أاضدددتء ال -2
واالحتيددتةى الددذى تقددككه الجمعيدد  العتمدد  وبعدد  تو يدد   فعدد  أولددى مدد  اكبددتح الشددكك  السددنوي  الصددتفي  الددى 

% م  كأس المت  الم فو  اضتف  الى ب   حضوك الجلست  وفقدت للنظدتم األستسد  5المستممي  بمت نسبت  
و اكة التجدددتكة واالسدددتثمتك أو ايددد  انظمددد  أو قدددكاكا  أو تعليمدددت   للشدددكك  وللقوااددد  والتعليمدددت  الصدددت كة مددد 

 مكمل  لهت 

مجلدس تصك  الشكك  مصتكي  ب   حضوك الجلست  للعضدو الدذى يكدو  حتضدكا فدى اجتمدت  أاضدتء ال -3
 ىوذلك ةبقت لمت تح  ه سيتس  التعويضت  فى الشكك   وفق نظتم الشكك  األستسمجلس وألمي  ال

لاير )ثالثدد   3000( تتكددو  مكتفددأة اضددو مجلددس اإل اكة مدد  21للشددكك  المددت ة )حسددب النظددتم األستسددى  -4
جميدد  األحددوا   ال يتجدددتو  مجمددو  مددت يحصدد  اليددد   آال  لاير ( ادد  كدد  جلسدد  يحضددكمت بنفسددد    وفددى

لاير( دمسمتئ  ألد  لاير سدنويًت    000 500اضو مجلس اإل اكة م  مكتفآ  وم ايت متلي  أو ايني  مبلغ )
 . وابة التى تضعهت الجه  المدتص وفق الض

ويجو  أ  تكو  مذه المكتفأة مبلات معينت أو ب   حضوك ا  الجلست  أو م ايت ايني  أو نسدب  معيند  مد   -5
 صتفى األكبتح   ويجو  الجم  بي  اثنتي  أو أكثك م  مذه الم ايت 

%( مد  صدتفى 10النسدب  الدى )اذا كتن  المكتفأة نسب  معين  م  أكبتح الشكك    فال يجو  أ  ت ي  مذه  -6
األكبتح   وذلك بع  دصم االحتيتةيدت  التدى قككتهدت الجمعيد  العتمد  تةبيقدت ألحكدتم النظدتم ونظدتم الشدكك  

%( مدد  كأس مددت  الشددكك  المدد فو    الددى أ  5األستسدد  وبعدد  تو يدد  كبدد  الددى المسددتممي  ال يقدد  ادد  )
ى يحضدكمت العضدو  وكد  تقد يك يددتل  ذلدك يكددو  يكدو  اسدتحقتق المكتفدأة متنتسدبت مد  اد   الجلسدت  التد

 بتةال.

يجددب أ  يشددتم  تقكيددك مجلددس اال اكة الددى الجمعيدد  العتمدد  العت يدد  الددى بيددت  شددتم  لكدد  مددت حصدد  اليدد   -7
اال اكة ددددال  السدددن  المتليددد  مددد  مكتفدددآ  وبددد   مصدددكوفت  وغيدددك ذلدددك مددد  الم ايدددت   وأ  مجلدددس أاضدددتء 

بوصفهم اتملي  أو ا اكيي  أو مدت قبضدوه نظيدك أامدت  مجلس ء اليشتم  كذلك الى بيت  مت قبض  أاضت
حضدكمت واد   الجلسدت  التدى مجلدس فني  أو ا اكيد  أو استشدتكا  . وأ  يشدتم  الدى بيدت  بعد   جلسدت  ال

 ك  اضو م  تتكيخ آدك اجتمت  للجمعي  العتم  .
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 اإلدارةمجلس  التزامات :واألربعون  الثامنةالمادة 
ا  تعويض الشكك  والمستممي  أو الايك اد   –بتلتضتم   –اال اكة مسؤولي  يكو  أاضتء مجلس  -1

الضدددكك الدددذى ينشدددأ اددد  اسدددتئتهم تددد بيك شدددؤو  الشدددكك  أو مددددتلفتهم أحكدددتم النظدددتم أو نظدددتم الشدددكك  
األستس    وك  شكة يقضى بايك ذلك يع  كأ  لم يك    وتق  المسؤولي  الى جميد  أاضدتء مجلدس 

ةدأ مد  قدكاك صد ك بتجمدتاهم   أمدت القدكاكا  التدى تصد ك بأغلبيد  اآلكاء   فدال يسدأ  اإل اكة إذا نشأ الد
انهت األاضتء المعتكضو  متى أثبتوا ااتكاضهم صكاح  فى محضك االجتمدت    وال يعد  الايدتب اد  
حضددوك االجتمددت  الددذى يصدد ك فيدد  القددكاك سددببت لإلافددتء مدد  المسددؤولي  اال اذا ثبدد  ادد م الددم العضددو 

 تلقكاك أو ا م تمكن  م  اإلاتكاض الي  بع  الم  ب  .الاتئب ب

ال تحدو   و  اقتمدد   اددوى المسددؤولي  موافقدد  الجمعيدد  العتمد  العت يدد  الددى ابددكاء ذمدد  أاضددتء مجلددس  -2
 اإل اكة .

ال تسددم   اددوى المسددؤولي  بعدد  انقضددتء ثددالث سددنوا  مدد  تددتكيخ اكتشددت  الفعدد  الضددتك . وفيمددت ادد ا  -3
تسم   اوى المسؤولي  فى جمي  األحوا  بع  مكوك دمس سنوا  مد  تدتكيخ  حتلتى الاش والت ويك ال

انتهددتء السددن  المتليدد  التددى وقدد  فيهددت الفعدد  الضددتك أو ثددالث سددنوا  مدد  انتهددتء اضددوي  مجلددس اال اكة 
 أيهمت أبع  

للشكك  أ  تكف   اوى المسؤولي  الى أاضتء مجلس اال اكة بسبب األدةدتء التدى تنشدأ منهدت أضدكاك  -4
جمو  المستممي  . وتقكك الجمعي  العتم  العت ي  كف  مذه ال اوى وتعي  م  ينوب اد  الشدكك  فدى لم

مبتشكتهت   واذا حكم بشهك إفالس الشكك  كت  كف  ال اوى المذكوكة م  ادتصتص ممث  التفليس  واذا 
 لعت ي  انقض  الشكك  تولى المصفى مبتشكة ال اوى بع  الحصو  الى موافق  الجمعي  العتم  ا

لك  مستمم الحق فى كف   اوى المسؤولي  المقدككة للشدكك  الدى أاضدتء مجلدس اال اكة اذا كدت  مد    -5
شأ  الدةأ الذى ص ك منهم إلحتق ضكك دتص ب    وال يجو  للمستمم كفد  الد اوى المدذكوكة إال إذا 

 مددد  الددى كفددد  كددت  حددق الشدددكك  فددى كفعهدددت ال يدد ا  قتئمددت . ويجدددب الددى المسدددتمم أ  يبلددغ الشددكك  بع
 ال اوى   م  قصك حق  الى المةتلب  بتلتعويض ا  الضكك الدتص الذى لحق ب  .
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 االدارة عاممجلس : لجان  أوالً 
 اإلدارةمجلس  لجان تشكيل :واالربعون التاسعة المادة

يشدك   مدذه الالئحد والدمسدو  مد   مد  نظدتم الشدككت  والمدت ة التتسدع  متئ م  مكااتة المت ة األولى بع  ال
 اإل اكة لجتنت متدصص  وفقت لمت يلى : مجلس 

 .ت بفعتلي  مهتمه تأ ي  م  وأوضتاهت بمت يمكنهت وظكوفهت الشكك  حتج   -1

 ومد ة لجند  كد  مهمد  تح يد  تتضدم مجلدس ال يضدعهت  اتمد إلجدكاءا  وفقدتً  اللجدت  تشدكي  يكدو   -2

 والدى  .اليهدت اإل اكةمجلدس  كقتبد  وكيفيد  المد ة مدذه ددال  لهدت  المدولد والصدالحيت  املهدت

 والدى    بشدفتفي  قدكاكا  مد  تتددذه أو نتدتئج مد  إلي  تتوص  بمت اإل اكةمجلس  تبلغ أ  اللجن 

  .الموكل  إليهت األامت  ممتكستهت م  للتحقق بتنتظتم اللجت  مذه ام  يتتب  أ  اإل اكةمجلس 

 تلدك اد مجلدس بمسدؤولي  ال ذلدك يدد  وال اإل اكة مجلدس  أمتم أامتلهت ا  مسؤول  لجن  ك  تكو   -3

 .اليهت فوضهت الت  السلةت  أو الصالحيت  وا  األامت 

 أ  ال يق  ا   أاضتء اللجت  ا  ثالث  و ال ي ي  ا  دمس  . -4

 .ومهتمهت بيت  ادتصتصتتهت  م ونشكه املهت إةتك ااتمت  اإل اكةمجلس  لجت  تشكي  بع  يتعي   -5

أسدئل   اد  لإلجتبد  العتمد  للجمعيدت  مد  أاضدتئهت اللجدت  أو مد  ينيبدونهم  كؤسدتء حضدوك يجدب  -6
 .المستممي 

 أيتم دمس  دال  اضويتهم وصفت  اللجت  أاضتء بأسمتء المدتص  الجه  تشعك أ  الشكك  الى  -7

 حد وث تدتكيخ مد امد    أيدتم مسد د ددال  ذلك تةكأ الى تاييكا  وأي تعيينهم تتكيخ م ام  

 .التاييكا 

يجو  للشكك   مدج لجنتدى المكتفدآ  والتكشديحت  فدى لجند  واحد ة تسدمى لجند  المكتفدآ  والتكشديحت     -8
وفى مذه الحتل  يجب أ  تستوفى لجن  المكتفآ  والتكشيحت  المتةلبت  الدتص  بأى منهت الدواك ة 

مدددد  الئحدددد  حوكمدددد  الشددددككت  وأ  تمددددتكس جميدددد   فددددى الفصددددلي  الثتلددددث والكابدددد  مدددد  البددددتب الكابدددد 
اإلدتصتصت  الواك ة فى المت تي  الحت ي  والستي  والدتمس  والستي  م  الئحد  حوكمد  الشدككت  
الى أ  تجتم  اللجن  بصف   وكي  ك  ست  أشهك الى األق  وبتلفعد  قتمد  الشدكك  بتكدوي  لجند  

 معت  واح ة للمكتفآ  والتكشيحت  تقوم بمهتم اللجنتي 
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 اللجان عضوية :الخمسون المادة

 ق  الت  بتلمهتم المعني  اللجت  ف  التنفيذيي  غيك اإل اكةمجلس  أاضتء م  كت    ا   تعيي  يجب  -1

 ومكاجعد  المتليد   وغيدك المتليد  التقدتكيك سدالم  م  كتلتأك  المصتل   ف  تعتكض حتال  انهتينشأ 

 وتح يد  التنفيدذيي   كبدتك وتعيدي  اإل اكة مجلدس  ضدوي لع والتكشدي  العالقد   ذوي األةدكا  صدفقت 

  ويلتددد م كؤسدددتء وأاضدددتء مدددذه اللجدددت  بمبدددت ىء الصددد ق واألمتنددد  والدددوالء والعنتيددد  واإلمتمدددتم المكتفدددآ 
 بمصتل  الشكك  والمستممي  وتق يمهت الى مصلحتهم الشدصي  

تئهت مد  أاضدتء مجلدس اإل اكة تكااى الشكك  ان  تشكي  لجنتى المكتفآ  والتكشيحت  أ  يكدو  أاضد -2
المسددتقلي    ويجددو  اإلسددتعتن  بأاضددتء غيددك تنفيددذيي  أو بأشدددتص مدد  غيددك أاضددتء المجلددس  سددواء 
كدددتنوا مددد  المسدددتممي  أم غيدددكمم   الدددى أ  يكوندددت كئيسدددت اللجنتدددي  المشدددتك إليهمدددت فدددى مدددذه الفقدددكة مددد  

 األاضتء المستقلي  

ا فدددى لجنددد  المكاجعددد    وتجدددو  مشدددتككت  فدددى اضدددوي  ال يجدددو  أ  يكدددو  كئددديس مجلدددس اإل اكة اضدددو  -3
اللجددت  األدددكى   الددى أ  ال يشددا  منصددب الددكئيس فددى اللجددت  التددى نصدد  اليهددت فددى الئحدد  حوكمدد  

 .الشككت 

 

 الموضوعات : دراسة الخمسون الحادية و المادة

 وتكفد  كة اإل امجلدس  مد  إليهدت تحدت  التد  أو بهدت تددتص التد  الموضدوات   كاسد  اللجدت  تتدولى  -1

بشدأنهت   أو أ  تتددذ القدكاكا  إذا فدوض إليهدت المجلدس ذلدك    القدكاك التددتذمجلدس ال إلدى توصديتتهت
 ( م  المت ة الدتمس  والعشكو  م  مذه الالئح  . 2الى أ  تكااى الفقكة )

 دتكجهدت مد  أو الشدكك   ادد  مد  والمدتصدي  الدبدكاء م  تكاه بم  االستعتن  اإل اكةمجلس  للجت   -2

فى ح و  صالحيتهت   الى أ  يضم  ذلك فى محضك إجتمت  اللجن    م  ذكك إسم الدبيك واالقت  
 بتلشكك  أو اإل اكة التنفيذي  . 
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 .اللجان اجتماعات :الثانية والخمسون المادة

اد ا أمدي  سدك اللجند  وأاضدتء اللجدت   التنفيذيد  اإل اكة أو اإل اكةمجلدس  فد  اضدو ألي يحدق ال  -1
 .مشوكت  الى الحصو  أو كأي  إلى االستمت  اللجن  ةلب  إذا إال اجتمتاتتهت حضوك

 أصدوا  بأغلبيد  قكاكاتهدت وتصد ك أاضدتئهت  أغلبيد  حضدوك اللجدت  اجتمتادت  لصدح  يشدتكة  -2

 .االجتمت  كئيس مع  صو  الذي الجتنب يكج  األصوا  تستوي وان  الحتضكي  

ادد ا  محتضددك -3 لهددت تتضددم  مددت اك مدد  منتقشددت  ومدد اوال    وتوثيددق  يجددب توثيددق اجتمتاددت  اللجندد  وا 
توصددديت  اللجدددت  ونتددددتئج التصدددوي    وحفظهددددت فدددى سدددج  دددددتص ومدددنظم   وبيددددت  أسدددمتء األاضددددتء 

  وتوقيددد  مدددذه المحتضدددك مددد  جميددد  األاضدددتء  -إ  وجددد    –الحتضدددكي  والتحفظدددت  التدددى أبددد ومت 
 الحتضكي  

 
  والخمسون : التزامات اللجان المادة الثالثة

اال اكة حيدت  المحتفظد  الدى سدكي  مجلدس يلت م أاضتء اللجت  بكتف  االلت امت  التى يلتد م بهدت أاضدتء  -1
مت يةل  الي  مد  معلومدت  ووثدتئق وال يجدو  لد  بدأى حدت  مد  األحدوا  البدوح بهدت ألى فدك  أو جهد  لدم 

 اال اكة .مجلس يصكح ل  بهت م  قب  

اإلجددكاءا  التنفيذيدد  التدد  يتعددي  الددى اللجندد  االلتدد ام بهددت إادد ا   ليدد  امدد  يبددي   كدد  لجندد عددي  الددى يت -2
 م  أحكتم اللجن لتنفيذ مهتمهت ومت تضمنت  القواا  العتم  المنظم  لعم  

فدد  أي امدد  مدد  شددأن  منتفسدد  الشددكك   أو أ  يتجددك فدد  أحدد    واأ  يشددتكك ألاضددتء اللجددت ال يجددو   -3
ال كددت  للشددكك  أ  تةت لبدد  بددتلتعويض  أو أ  تعتبددك العمليددت  التدد  بتشددكمت فددكو  النشددتة الددذي ت اولدد   وا 

 .لحستب  الدتص ق  أجكي  لحستب الشكك 

واحد  يعق ه    أو أ  تضم  أي قكض اللجت ال يجو  للشكك  أ  تق م قكضت نق يت م  أي نو  ألاضتء  -4
 منهم أو أكثك م  الايك  ويعتبك بتة  ك  اق  يتم بتلمدتلف  ألحكتم مذه الالئح 
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  رؤساء اللجانوالخمسون :  ادة الرابعةالم

يقوم مجلس اإل اكة بتعيي  كئيس ك  لجن  م  اللجت  الى أ  تتوفك في  الشكوة الال م  حسب الئحد   -1
 الحوكم  

يقددوم األاضددتء الحتضددكي  إلجتمددت  اللجندد  ب نتدددتب أحدد مم لكئتسدد  اإلجتمددت  فددى حددت  غيددتب كئدديس  -2
 اللجن  ا  حضوك اإلجتمت  

  لجند  بتنظديم اجتمتادت  اللجند  وتح يد  جد و  أامدت  اجتمتاتتهدت واالةدال  الدى كتفد  يقوم كئديس كد -3
 المعلومت  والوثتئق الال م  لتنفيذ اللجن  لمسؤوليتتهت 

 
  استبدال بعض أو كل أعضاء اللجانوالخمسون :  الخامسةالمادة 

اللجند  بتلكتمدد  أو يجدو  بقدكاك يصدو  اليد  أغلبيد  أاضدتء مجلدس ا اكة الشدكك  اسدتب ا  أاضدتء  -1
 أح  أاضتئهت متى كأى ذلك منتسبت .

  أاضتء اللجت  اإلستقتل  وذلك بتسليم اشدعتك دةدى لدكئيس المجلدس وكئديس ب مكت  أى اضو م -2
اللجندد  وتصددب  االسددتقتل  سددتكي  المفعددو  بعدد  ااتمت مددت مدد  المجلددس وتكشددي  المجلددس للبدد ي  فددى 

 وق  تسليم االشعتك اال اذا ح   االشعتك تتكيدت للتنفيذ  

 
 مكافأة أعضاء اللجان  :السادسة والخمسون المادة

ضتف  للب   الذى يستحق  ك  م  أاضتء اللجت  بصفت  اضوا فى المجلس   يد ف  لكد  اضدو بتإل -1
 لاير سعو ى ا  ك  إجتمت  للجن  يحضكه ذلك العضو 000 3م  أاضتء اللجت   مبلغ 

يحق ألاضتء اللجت  المقيمي  دتكج م ين  جي ا  الحصو  الى تعويض ا  تكتلي  السدفك مقتبد   -2
مذه التكتلي  تذككة السفك ذمتبت وايتبت م  مكت  اقتمتد  الدى موقد  الشدكك  حضوك اإلجتمت    تشم  

 الكئيسى أو مكت  انعقت  االجتمت  بتالضتفى الى اى تكتلي  أدكى مكتبة  بتإلقتم  والمواصال  .

يجب أ  تفص  تقتكيك مجلس اإل اكة المق مد  للجمعيد  العتمد  اد  التعويضدت  والمكتفدآ  الم فواد   -3
 للجت الى أاضتء ا
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 لوائح وتقييم اللجان   :السابعة والخمسون المادة

 توض  لك  لجن  الئح  توض  أامت  اللجن  ونةتق مسؤوليتتهت بمت ذلك كيفي  تنفيذ تلك  -1

 المسؤوليت  والهيك  التنظيمى لهت واجكاءا  املهت وشكوة اضويتهت .    

 تح يثت  الال م  اليهت كلمت كأى ذلك يقوم المجلس بمكاجع  ك  الئح  لجن  واجكاء التع يال  وال -2

 ضكوكيت وتكو  التع يال  والتح يثت  بتلح  المةلوب لتتمتشى م  أنظم  ولوائ  ميئ  السوق     
 المتلي      

 يتولى مجلس اال اكة سنويت تقييم ا اء ك  لجن  ويق م توجيهت  لتحسي  األ اء أو تاييك أاضتئهت  -3

 

  ة عمل اللجانمد:  الثامنة والخمسونالمادة 

تكددو  مدد ة التعيينددت  فددى اللجددت  لمدد ة ثددالث سددنوا  ب سددتثنتء أو  مدد ة للجندد  والتددى تسددتمك لنهتيدد  مدد ة 
 اضوي  أو  مجلس إ اكة

 
 سكرتيرى اللجان    :التاسعة والخمسون  المادة

 يتولى أمي  سك مجلس اإل اكة مهم  سككتيك اللجت  أيضت 
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 ةالمراجع لجنة : ثانياً 
 المراجعة لجنة تشكيل  :الستون  المادة

 أ  الى غيكمم أو م  المستممي  م  مكاجع  لجن  للشكك  العت ي  العتم  الجمعي  م  بقكاك تشك   -1

 ويجدب التنفيذيي   مجلس اإل اكة م  أاضتء أيتً  تضم وأال األق  الى مستق  اضو بينهم م  يكو 

 مددتص بيدنهم مد  ويكدو  دمسد   الدى ي يد  وال اد  ثالثد  المكاجعد  لجند  أاضدتء اد   يقد  أال

 .والمحتسبي  المتلي  بتلشؤو 

 يجب أ  يكو  كئيس لجن  المكاجع  اضوا مستقال -2

الئحد  امد  لجند  المكاجعد    - مجلدس اإل اكة مد  اقتدكاح الدى بندتءً  -للشدكك  العتمد  الجمعيد  تصد ك -3
جددكاءا  امدد  اللجندد    ومهتمهدد ت   وقواادد  إدتيددتك أاضددتئهت   الددى أ  تشددم  مددذه الالئحدد  ضددوابة وا 

وكيفي  تكشيحهم   وم ة اضويتهم   ومكتفآتهم   وآلي  تعيي  أاضتئهت بشك  مؤق    فى حدت  شداوك 
 أح  مقتا  اللجن  . 

ال يجو  لم  يعم  أو كت  يعم  دال  السنتي  المتضيتي  فى اإل اكة التنفيذي  أو المتلي  للشدكك    أو  -4
   أ  يكو  اضوا فى لجن  المكاجع  .ل ى مكاج  حستبت  الشكك  

تددم بتوصددي  مدد  مجلددس اال اكة موافقدد  الجمعيدد  العتمدد  للشددكك  الددى تشددكي  لجندد  المكاجعدد  مدد  ثالثدد   -5
 أاضتء تتوفك فيهم الشكوة المةلوب   م  بينهم اضو متلى 

 

 ومسؤولياتها وصالحياتها اللجنة اختصاصات :الستون المادة الحادية

بمكاقبد  أامدت  الشدكك  والتحقدق مد  سدالم  ون امد  التقدتكيك والقدوائم المتليد  وأنظمد   المكاجعد  لجند  تدتص
 :يل  مت بصف  دتص  اللجن  مهتم وتشم  الكقتب  ال ادلي  فيهت  

 المالية التقارير

ب اء كأيهت والتوصي  بشأنهت    الى  كاس  القوائم المتلي  األولي  والسنوي  قب  اكضهت -1 مجلس اإل اكة   وا 
 ضمت  ن امتهت وا التهت   وشفتفيتهت .ل

 مجلدس اإل اكة  والقدوائم تقكيدك كدت  إذا فيمدت - مجلدس اإل اكة ةلدب الدى بندتء -الفند  الدكأي إبد اء  -2

 والمسدتثمكي  تتدي  للمسدتممي  التد  المعلومدت  وتتضدم  ومفهوم  ومتوا ن  ات ل  للشكك  المتلي 

 .واستكاتيجيتهت ملهتونموذج ا وأ ائهت للشكك  المكك  المتلى تقييم
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 . المتلي  التقتكيك تتضمنهت مألوف  غيك أو مهّم  مستئ  أي   كاس   -3

 .المتلي  التقتكيك ف  الواك ة الجومكي  المستئ  ف  المحتسبي  التق يكا  م  التحقق -4

ب اء الشكك  ف  المتبع  المحتسبي  السيتست   كاس   -5  .شأنهت ف  لمجلس اإل اكة والتوصي  الكأي وا 

 
 :الداخلية لمراجعةا

 .الشكك  ف  المدتةك وا  اكة والمتلي  ال ادلي  الكقتب  نظم ومكاجع   كاس   -1

 .فيهت الواك ةللملحوظت   التصحيحي  اإلجكاءا  تنفيذ ومتتبع  ال ادلي  المكاجع  تقتكيك  كاس  -2

 إ  - الشدكك  فد  ال ادليد  المكاجعد  وا  اكة الد ادل  المكاجد  وأنشدة  أ اء الدى واإلشدكا  الكقتبد   -3

ذا .بهدت المنوة  والمهتم األامت  أ اء ف  وفعتليتهت الال م  المواك  توافك م  للتحقق  - وج    لدم وا 

 .تعيين  إلى الحتج  م ى بشأ مجلس لل توصيتهت تق يم اللجن  فعلى    ادل  مكاج  للشكك  يك 

 تنفيدذ ومتتبعد  ال ادليد  المكاجعد  تقدتكيك  كاسد  التوصدي  لمجلدس اإل اكة بتعيدي  مد يك وحد ة أو -4

 .فيهت الواك ة للمالحظت  التصحيحي  اإلجكاءا 

قتدددكاح  -5 التوصدددي  لمجلدددس اإل اكة بتعيدددي  مددد يك وحددد ة أو إ اكة المكاجعددد  ال ادليددد  أو المكاجددد  الددد ادلى وا 
 مكتفآت  .

 

 :الحسابات مراجع

 التحقدق بعد  أ ائهدم  تقيديمو  أتعتبهم وتح ي  وا لهم الحستبت  مكاجع  بتكشي  اإل اكةمجلس ل التوصي  -1

 .معهم التعتق  وشكوة املهم نةتق ومكاجع  استقاللهم م 

 مد  المكاجعد   أامدت  فعتليد  ومد ى وا التد     وموضدوايت   الحسدتبت  مكاجد  اسدتقال  مد  التحقدق -2

 .الصل  ذا  والمعتييك القواا  االاتبتك ف  األدذ

 تددكج إ اكيد  أو فنيد  أامدتالً  تق يمد  اد م مد  قوالتحقد وأامتلد   الشكك  حستبت  مكاج  دة  مكاجع  -3

ب اء المكاجع   أامت  نةتق ا   .ذلك حيت  مكئيتتهت وا 

 .الشككت  حستبت  مكاج  استفستكا  ا  اإلجتب  -4

 .بشأنهت اتدذ مت ومتتبع  المتلي  القوائم الى ومالحظتت  الحستبت  مكاج  كيكتق  كاس  -5
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 :االلتزام ضمان

 .بشأنهت الال م  اإلجكاءا  الشكك  اتدتذ م  والتحقق الكقتبي  الجهت  تقتكيك نتتئج مكاجع   -1

 .العالق  ذا  والتعليمت  والسيتست  واللوائ  بتألنظم  الشكك  الت ام م  التحقق  -2

 إلدى مكئيتتهدت وتق يم العالق   ذوي األةكا  م  الشكك  تجكيهت أ  المقتكح والتعتمال  العقو  مكاجع  -3

 .اإل اكةمجلس 

بد اء  الدى مجلدس اإل اكة  بشدأنهت إجدكاء اتددتذ ضدكوكة تدكى مسدتئ  مد  تدكاهمدت كفد    -4  توصديتتهت وا 

 .بتإلجكاءا  التى يتعي  إتدتذمت

 :مهتمهت أ اء سبي  ف  المكاجع  للجن  -5

 ووثتئقهت الشكك  سجال  الى االةال  حق. 

  التنفيذي  اإل اكة أو اإل اكةمجلس  أاضتء م  بيت  أو إيضتح أي ةلبأ  ت. 

  املهدتمجلس اإل اكة  أاتق إذا لالنعقت  للشكك  العتم  الجمعي   اوة اإل اكةمجلس  م  تةلب أ 
 .جسيم  دستئك أو ألضكاك الشكك تعكض   أو

 
 اإلدارةمجلس و  المراجعة لجنة بين تعارض حدوث :الثانية والستون المادة

 األددذمجلدس ال كفدض إذا أو اإل اكة مجلدس  وقدكاكا  المكاجعد  لجند  توصديت  بدي  تعدتكض حد ث إذا

 المكاجد  تعيدي  أو أ ائد  وتقيديم أتعتب  وتح ي  وا ل  الشكك  حستبت  مكاج  تعيي  بشأ  اللجن  بتوصي 

 .بهت أدذه ا م أسبتبو  ومبككاتهت  اللجن  توصي  اإل اكةمجلس  تقكيك تضمي  فيجب ال ادل  

 

 المراجعة لجنة اجتماعات :الثالثة والستون المادة

الدى أ  ال يقد  اد   اجتمتاتتهدت اد  أكبعد  اجتمتادت  ددال    وكيد  بصدف  المكاجعد  لجند   تجتمد  -1
 .السن  المتلي  للشكك  

إ   -للشدكك  الد ادل  المكاجد  ومد  الشدكك   حسدتبت  مكاجد  مد   وكيد  بصدف  المكاجع  لجن  تجتم   -2
 وج  .

 .ذلك إلى الحتج   ا  كلمت  لجن  المكاجع م  االجتمت  ةلب الحستبت  ومكاج  ال ادل  للمكاج   -3
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 الملحوظات تقديم ترتيبات  :الرابعة والستون المادة

 التقدتكيك فد  تجدتو  أي بشأ  ظتتهمملحو  تق يم الشكك  ف  للعتملي  تتي وض  آلي   المكاجع  لجن  الى

 مد  نتسدبيت مسدتق  تحقيدق بد جكاء اآلليد   مدذه تةبيق م  التحقق اللجن  والى .بسكي  غيكمت أو المتلي 

 .منتسب  متتبع  إجكاءا  وتبنى التجتو  أو الدةأ حجم
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 المكافآت والترشيحات : لجنةثالثاً 
 

 والترشيحات المكافآت لجنة تشكيل  الخامسة والستون :  المادة

 أاضدتء غيدك مد   )والتكشديحت  المكتفدآ  لجند ( تسدمى لجند  الشدكك  إ اكةمجلدس  مد  بقكاك تشك  -1

 .األق  الى مستق  اضو بينهم م  يكو  أ  الى التنفيذيي   اإل اكةمجلس 

الئحد  امد  لجند  المكتفدآ   -اإل اكةمجلدس  مد  اقتدكاح الدى بندتءً   -للشدكك  العتمد  الجمعيد  تصد ك -2
والتكشيحت    الى أ  تشم  مذه الالئح  ضدوابة و إجدكاءا  امد  اللجند    ومهتمهدت وقوااد  إدتيدتك 

 اضويتهم ومكتفآتهم  أاضتئهت   وم ة

تقدد  ادد  سددن  واحدد ة  وتنتهدد   لمدد ة ال ت يدد  ادد  ثددالث سددنوا   وال مكتفددآ  والتكشدديحت تشددك  لجندد  ال -3
ادددد   أاضددددتء لجندددد   اإل اكةمجلددددس اإل اكة  ويجددددو  لمجلددددس اضددددوي  اللجندددد  ب نتهددددتء مدددد ة اضددددوي  

 ئحدد   أو ألي أسددبتبفدد  حتلدد  مدتلفدد  أي مددنهم لألحكددتم الددواك ة فدد  مددذه الال والتكشدديحت  مكتفددآ ال
اإل اكة  كمددت يحددق لعضددو اللجندد  أ  يعتدد   شددكية  أ  يكددو  ذلددك فدد  وقدد  الئددق مجلددس أدددكى يكامددت 

ال كت  مسئو مجلس  يقب  ب   .م  قب  الشكك  اإل اكة وا 

تتدددوفك فددديهم الشدددكوة  تدددم تشدددكي  لجنددد  المكتفدددآ  والتكشددديحت  بقدددكاك مجلدددس اال اكة مددد  ثالثددد  أاضدددتء -4
 المةلوب   

 

 والترشيحات المكافآت لجنة اختصاصات  السادسة والستون دةالما

 :يل  بمت المكتفآ  والتكشيحت  لجن  تدتص
 أوال : بخصوص المكافآت

 إلدى وكفعهدت  مجلدس ال اد  المنبثقد  واللجدت  اإل اكةمجلدس  أاضدتء لمكتفدآ  واضدح  سيتسد  إا ا   -1

 السيتس  تلك ف  يكااى أ  الى عتم  ال م  الجمعي  الاتمت مت تمهي اً  فيهت للنظك اإل اكةمجلس 

 .تنفيذمت م  والتحقق انهت  بتأل اء  واإلفصتح تكتبة معتييك اتبت 

توضددي  العالقدد  بددي  المكتفددآ  الممنوحدد  وسيتسدد  المكتفددآ  المعمددو  بهددت   وبيددت  أى إنحددكا  جددومكى  -2
 ا  مذه السيتس  .

 .منهت األم ا  المتودتة تحقيق ف  فعتليتهت م ى وتقييم المكتفآ   لسيتس  ال وكي  المكاجع   -3
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 المكاجعد  اد ا لجند  اند  المنبثقد  واللجدت  اإل اكةمجلدس  أاضدتء بمكتفدآ  اإل اكةمجلدس ل التوصدي   -4

 المعتم ة  للسيتس  وفقتً  بتلشكك  التنفيذيي  وكبتك

 ثانيا : بخصوص الترشيحات

 .التنفيذي  اكةواإل  اإل اكةمجلس  ف  للعضوي  واضح  ومعتييك سيتست  اقتكاح  -1

ات ة في  أاضتء بتكشي  اإل اكةمجلس ل التوصي   -2   مد  والمعتييك المعتم ة  للسيتست  وفقتً  تكشيحهم وا 
 .تألمتن ب مدل  بجكيم  إ انت  سبق  شدص أي تكشي  ا م مكااتة      

 .التنفيذي  وظتئ  اإل اكة وشا  اإل اكةمجلس  لعضوي  المةلوب  والمؤمال  للق كا  وص  إا ا   -3

 .اإل اكةمجلس  ألامت  تدصيص  العضو الى يتعي  الذي الوق  تح ي   -4

  اإل اكة اإل اكة ووظدتئ مجلس  لعضوي  المنتسب  المهتكا  م  الال م  لالحتيتجت  السنوي  المكاجع   -5
 .التنفيذي      

    يمك  التاييكا  الت  أ ش ف  التوصيت و تق يم  التنفيذي  واإل اكة اإل اكةمجلس  ميك  مكاجع -6
 .إجكاؤمت

 العضو كت  إذا تعتكض مصتل  أي وجو  وا م المستقلي   األاضتء استقال  م  سنوي بشك  التحقق-7

 .أدكى شكك  إ اكةمجلس  اضوي  يشا      

 وكبتك واألاضتء المستقلي  التنفيذيي  غيك واألاضتء التنفيذيي  لألاضتء وظيف  توصي  وض  -8
 .نفيذيي الت     

  كبتك التنفيذيي  أو اإل اكةمجلس  أاضتء أح  مكك  شاوك حت  ف  الدتص  اإلجكاءا  وض  -9
قتددكاح الحلددو  لمعتلجتهددت بمددت يتفددق مدد  مصددلح   -10 تح يدد  جوانددب الضددع  والقددوة فددى مجلددس اإل اكة   وا 

 الشكك  
 شكوة م  مذه الالئح  ف   وك  مت مكااتة اإل اكةمجلس  أاضتء تكشي  ان  التكشيحت  لجن  الى -11 

 .متةلبت  م  الهيئ  تقككه ومت وأحكتم 

يجب أ  يفوق ا   المكشحي  لمجلس اإل اكة الذي  تةدكح أسدمتئهم أمدتم الجمعيد  العتمد  اد   المقتاد   -12
 المتوافكة بحيث يكو  ل ى الجمعي  العتم  فكص  اإلدتيتك م  بي  المكشحي  .
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وفدى الموقد  اإللكتكوندى للسدوق    للشدكك  اإللكتكوند  الموقد  فد  شد  إادال  التك  نشدك الشدكك   الدى-13
مجلددس وفددى أى وسدديل  أدددكى تحدد  مت الهيئدد    وذلددك لدد اوة األشدددتص الددكاغبي  فددى التكشدد  لعضددوي  

 .اإلاال  تتكيخ م  التكشي  مفتوحًت م ة شهك الى االق  بتب يظ  أ  الى اإل اكة   
  غيكه أو تكشي  نفس  ف  الشكك  ف  مستمم ك  بحق أحكتم  م الفص  مذا ف  وك  مت يد  ال -14

 نظتم الشككت  ولوئح  التنفيذي  والنظتم األستسى للشكك  . ألحكتم وفقتً  اإل اكةمجلس  لعضوي       
 

 المكافآت سياسة  :السابعة والستون المادة

 :يل  مت المكتفآ  سيتس  ف  يكااى أ  يجب النظتم  بأحكتم إدال   و 

 .وأم افهت الشكك  استكاتيجي  م  سجتمهتان  -1

 وتنميتهدت إنجتح الشدكك  الى التنفيذي  واإل اكة اإل اكةمجلس  أاضتء حث باكض المكتفآ  تق م أ   -2

 .الةوي  الم ى الى المكتفآ  بتأل اء م  المتايك الج ء تكبة كأ  الةوي   الم ى الى

 والمدؤمال  المنوةد  بشدتغلهت  والمسدؤوليت  والمهدتم الوظيفد   مسدتوى الدى بندتء المكتفدآ  تحد   أ   -3

  .األ اء ومستوى والمهتكا   العملي   والدبكا  العلمي  

 .الشكك  ل ى المدتةك و كج  وةبيع  حجم م  انسجتمهت  -4

مد  تفدت ى مدت قد  ينشدأ اد   مد  المكتفدآ   تح يد  فد  األددكى الشككت  ممتكست  االاتبتك ف  األدذ  -5
 .لمكتفآ  والتعويضت ل مبكك  غيك ذلك م  اكتفت 

 .فيهت ا م المبتلا  م  وتحفي مت  اليهت والمحتفظ  المهني  الكفتيت  استقةتب تسته   أ   -6

  قيقد  معلومدت  غيدك الدى بندتء تقدكك  أنهدت تبدي  إذا اسدتك ا مت أو المكتفدأة صدك  إيقدت  حدتال   -7

 الدوظيف  الوضد اسدتاال   لمند  وذلدك التنفيذيد   اإل اكة أو اإل اكةمجلدس  فد  اضدو قد مهت

 .مستحق  غيك مكتفآ  الى للحصو 

 أو ج يد اً  كتند  إصد اكاً  سدواء التنفيذيد  واإل اكة اإل اكةمجلس  ألاضتء الشكك  ف  أسهم من  تنظيم  -8

 .الشكك  اشتكتهت أسهمتً 
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 والترشيحات المكافآت لجنة اجتماعات :لثامنة والستونا المادة

 .ذلك الحتج  إلى  ا  وكلمت األق   الى )ست  أشهك( ك   وكي  بصف  المكتفآ  لجن  تجتم  -1
اد ى أمدي  سدك اللجند  وأاضدتء اللجدت   التنفيذيد  اإل اكة أو اإل اكةمجلدس  فد  اضدو ألي يحدق ال -2

 .مشوكت  الى الحصو  أو كأي  إلى االستمت  اللجن  ةلب  إذا إال اجتمتاتتهت حضوك

 أصدوا  بأغلبيد  قكاكاتهدت وتصد ك أاضدتئهت  أغلبيد  حضدوك اللجند  اجتمتادت  لصدح  يشدتكة  -3

 .االجتمت  كئيس مع  صو  الذي الجتنب يكج  األصوا  تستوي وان  الحتضكي  

ادد ا  محتضددك لهددت تتضددم  مددت اك مدد  منتقشددت  ومدد اوال    وتوثيددق  -4 يجددب توثيددق اجتمتاددت  اللجندد  وا 
ضددددتء توصددديت  اللجنددد  ونتدددتئج التصدددوي    وحفظهدددت فدددى سدددج  ددددتص ومدددنظم   وبيدددت  أسدددمتء األا

  وتوقيددد  مدددذه المحتضدددك مددد  جميددد  األاضدددتء  -إ  وجددد    –الحتضدددكي  والتحفظدددت  التدددى أبددد ومت 
 الحتضكي  

 إجراءات الترشيح  :الستون والتاسعة  المادة

 مدذه الالئحد  ف  وك  مت مكااتة اإل اكةمجلس  أاضتء تكشي  ان  التكشيحت  المكتفآ  ولجن  الى  -1

 .متةلبت  م  الهيئ  تقككه ومت وأحكتم  شكوة م 

يجب أ  يفوق اد   المكشدحي  لمجلدس اإل اكة الدذي  تةدكح أسدمتئهم أمدتم الجمعيد  العتمد  اد   المقتاد   -2
 المتوافكة بحيث يكو  ل ى الجمعي  العتم  فكص  اإلدتيتك م  بي  المكشحي  .

 الترشح إعالن نشر  السبعون: المادة

وفى الموق  اإللكتكونى للسوق   وفدى أى  للشكك  ن اإللكتكو  الموق  ف  التكش   إاال  نشك الشكك   الى
 الدى وسيل  أدكى تح  مت الهيئ    وذلك ل اوة األشدتص الدكاغبي  فدى التكشد  لعضدوي  مجلدس اإل اكة   

 .اإلاال  تتكيخ م  م ة شهك الى االق  التكشي  مفتوحتً  بتب يظ  أ 

 
 الترشح في المساهم حق :السبعون الحادية و المادة

 لعضدوي  غيدكه أو تكشدي  نفسد  ف  الشكك  ف  مستمم ك  بحق أحكتم م  الفص  مذا ف  وك  مت يد  ال

 نظتم الشككت  ولوئح  التنفيذي  والنظتم األستسى للشكك   ألحكتم وفقتً  اإل اكةمجلس 
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 المخاطر إدارة لجنة : رابعاً 
 

 المخاطر إدارة لجنة تشكيل  الثانية والسبعون المادة

يكدو  كئيسدهت وغتلبيد    )المددتةك إ اكة لجند ( تسدمى لجند  الشدكك  إ اكةمجلدس  مد  بقدكاك تشدك  -1
أاضتئهت م  أاضتء مجلس اإل اكة غيك التنفيدذيي  ويشدتكة أ  تتدوافك فدى أاضدتئهت مسدتوى مالئدم مد  

 المعكف  ب  اكة المدتةك والشئو  المتلي  .

 أاضتء تتوفك فيهم الشكوة المةلوب   تم تشكي  لجن  ا اكة المدتةك بقكاك مجلس اال اكة م  ثالث   -2

الئحددد  امددد  لجنددد  ا اكة المدددتةك    تشدددم  مدددذه الالئحددد  ضدددوابة و إجدددكاءا   -اصدد ك مجلدددس اإل اكة  -3
 ام  اللجن    ومهتمهت وقواا  إدتيتك أاضتئهت   وم ة اضويتهم ومكتفآتهم

 

 المخاطر إدارة لجنة اختصاصات :الثالثة والسبعون المادة

 :يل  بمت المدتةك ةإ اك  لجن  تدتص

  الشدكك  أنشدة  وحجدم ةبيعد  مد  يتنتسدب بمدت المددتةك إل اكة شدتمل  وسيتسدت  اسدتكاتيجي  وضد  -1
 .للشكك  والدتكجي  ال ادلي  المتايكا  الى بنتءً  وتح يثهت ومكاجعتهت تنفيذمت م  والتحقق    

  تجدتو  اد م مد  والتحقدق اليد  والحفدتظ الشدكك  لهدت تتعدكض قد  التد  للمددتةك مقبدو  مسدتوى تح يد  -2
 .ل  الشكك      

      اسدتمكاكمت تهد   الت  المدتةك تح ي  م  بنجتح  النشتة ومواصل  الشكك  استمكاك ج وى م  التحقق -3
 .القت م  هكاش اشك االثن  دال      

  المدتةك تتبع وم وقيتس تح ي  وآليت  نظم فعتلي  وتقييم بتلشكك  المدتةك إ اكة نظتم الى اإلشكا  -4
 .بهت القصوك أوج  لتح ي  وذلك الشكك   لهت تتعكض ق  الت     

  ادتبدتكا  إجدكاء ددال  مد (  وكي بشدك  لهت وتعكضهت المدتةك تحم  الى الشكك  ق كة تقييم إات ة -5
 .)المثت  سبي  الى التحم     

  إلدى وكفعهدت المددتةك  مدذه اكةإل  المقتكحد  والدةدوا  للمددتةك التعدكض حدو  مفصدل  تقدتكيك إا ا  -6
 .اإل اكةمجلس     

 .المدتةك ب  اكة المتعلق  المستئ  حو مجلس لل التوصيت  تق يم -7

 .المدتةك إل اكة الكتفي  والنظم المواك  توافك ضمت  -8
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 .اإل اكةمجلس  قب  م  ااتمت ه قب  بشأن  توصيت  ووض  المدتةك إل اكة التنظيم  الهيك  مكاجع  -9

    الشدكك  تعدكض انهدت ينشدأ قد  التد  األنشدة  اد  المددتةك إ اكة مدوظف  اسدتقال  مد  التحقدق -10
 .للمدتةك       

  الدوا   يت ة الى والعم  بتلشكك   المحية  للمدتةك المدتةك إ اكة موظف  استيعتب م  التحقق  -11
 .المدتةك بثقتف         

 .الشكك  ف  المدتةك إ اكة فى تؤثك ق  ئ مست م  المكاجع  لجن  تثيكه مت مكاجع  -12
 

 المخاطر إدارة لجنة اجتماعات :الرابعة والسبعون المادة

 ذلك. إلى الحتج   ا  وكلمت األق   الى )أشهك ست ( ك   وكي  بصف  المدتةك إ اكة لجن  تجتم 
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 اللجنة التنفيذية :  خامسا
 

 اللجنة التنفيذية  تشكيل :الخامسة والسبعون  المادة

 الى أال يق  ا   أاضتئهت اد  ثالثد  وال ي يد  اد  دمسد  أاضدتءاللجن  التنفيذي اإل اكة مجلس يشك   -1
  مدد  بددي  أاضددتء مجلددس اإل اكة  ويجددو  أ  يكددو  بعددض أاضددتئهت مدد  غيددك أاضددتء مجلددس اال اكة 

  تدتدتك اللجند  كئيسدًت مؤقتدًت ويدتتك أاضتء اللجن  م  بينهم كئيس للجند  ويدكأس اجتمتاتتهدت واند  غيتبد
 .لهت م  بي  أاضتئهت الحتضكي 

   .أاضتء  م  أكبع بقكاك مجلس اال اكة  تشكي  اللجن  التنفيذي  للشكك  تم  -2

الئحدد  امدد  اللجندد  التنفيذيدد     تشددم  مددذه الالئحدد  ضددوابة و إجددكاءا  امدد   -اصدد ك مجلددس اإل اكة  -3
   وم ة اضويتهم ومكتفآتهماللجن    ومهتمهت وقواا  إدتيتك أاضتئهت 

 

 اللجنة التنفيذيةاختصاصات  :السادسة والسبعون المادة
 تدتص اللجن  التنفيذي  بمتيلى : 

تح يدددد  أمدددد ا  واسددددتكاتيجيت  الشددددكك  فيمددددت يتصدددد  بتةددددويك أامتلهددددت والتوصددددي  بتنفيددددذ تلددددك األمدددد ا   -1
فهددم مدد  ذوى المصددتل  واالسددتكاتيجيت    مدد  أدددذ مصددلح  المسددتممي  والعمددالء والمددوظفي  ودال

 .بعي  اإلاتبتك

 المةتبق  فيمت بي  التوجيهت  الدتص  بأقستم العم  بمت يتفق واإلستكاتيجي  المعتم ه م  قب  المجلس   -2

 مكاقب  التنفيذ السليم لدة  أامت  الشكك  )كمت تم ااتمت مت م  قب  المجلس ( -3

ضدددم  نةدددتق أمددد ا  الشدددكك  )كمدددت تدددم  مكاقبددد  أمددد ا  وموا ندددت  أقسدددتم العمددد  للتحقدددق مددد  أنهدددت تقددد  -4
 ااتمت مت م  قب  المجلس (

 مكاجع  الهيك  التنظيمى للشكك  والتوصي  بأى تاييكا  ال م  . -5

 ضمت  ضبة وتنسيق ومكاقب  قواا  ا اكة المدتةك والكقتب  ال ادلي  ضم  الشكك  . -6

 الحفتظ الى سالم  أنظم  ا اكة المعلومت  والتقتكيك . -7

 واك  الشكك  وكفتيتهت للوض  األمث  .الوصو  بتدصيص م -8
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 مكاجع  سيتست  الشكك  وضمت  تةبيقهت . -9

 ضمت  اإلكتبتة والتنسيق والتعتو  اإليجتبى فيمت بي  أقستم العم  . -10

 ضمت  قيتم المجلس أو ا اكة الشكك  التنفيذي  بتنفيذ كتف  قكاكا  اللجن  وفقت األحكتم تلك القكاكا  . -11

 ى كتف  التجهي ا  والمعلومت  الال م  لهت أل اء واجبتتهت ومسؤوليتتهت يحق للجن  الحصو  ال -12

 
 اللجنة التنفيذية  اجتماعات :السابعة والسبعون المادة

تعقد  اجتمتاددت  اللجندد  فددى المواايدد  وبعدد   المددكا  التددى تكامددت اللجندد  ال مدد  للقيددتم بمهتمهددت ومسددؤوليتتهت  -1
ثدددالث اجتمتادددت  فددى السدددن    بحيدددث يددتم التكتيدددب لدددذلك  وذلددك شدددكية  أ  تعقددد  اللجندد  مدددت ال يقددد  ادد 

اإلجتمددت  مدد  قبدد  سددككتيك اللجندد  . وب سددتثنتء مددت اذا تددم اإلتفددتق الددى دددال  ذلددك   ف ندد  يجددب أ  يددتم 
توجيدد   اددوة بدصددوص كدد  اجتمددت  تحدد   مكددت  و وقدد  وتددتكيخ ذلددك اإلجتمددت  ويددتم اكسددتلهت مدد  قبدد  

بنو  التى سيتم بحثهت الى كد  اضدو فدى اللجند  وكد  شددص تدتم سككتيك اللجن  مكفق  بج و  أامت  ال
  اوت  للحضوك وذلك قب  مت ال يق  ا  سبع  أيتم ام  م  تتكيخ اإلجتمت  

يجو  لكئيس اللجند  أو أى اضدوي  اثندي  مد  أاضدتئهت أ  يةلدب )يةلبدت( اقد  اجتمدت  للجند  بموجدب  -2
( م  مذه المت ة  وذلك شكية  أ  1ى الفقكة ) اوة تتضم  اشعتكا م ت  اق  م  تلك النصوص اليهت ف

يددتم توجيدد  الدد اوة التددى تحدد   مكددت   و وقدد  و تددتكيخ انعقددت  ذلددك االجتمددت    مكفقددت بدد  جدد و  أامددت  
بتلبنو  التى سيتم بحثهت   الى ك  م  أاضتء المجلدس والدى أى شددص مد او لحضدوك اإلجتمدت  قبد  

يجب أ  تكس  الوثتئق المستن ة ألاضتء اللجند  والحضدوك يوم واح  الى األق  م  تتكيخ اإلجتمت  . و 
 اآلدكي    حسب الحت  فى ذا  الوق  الذى يتم في  اكست  ال اوة .

 يجب حضوك أغلبي  أاضتء اللجن  حتى يكتم  النصتب القتنونى إلنعقت  اإلجتمت  . -3

أو جد ء مد  يحق فقدة ألاضدتء اللجند  حضدوك اجتمتاتتهدت ويجدو   ادوة أشددتص آددكي  لحضدوك كد   -4
 اإلجتمت  وذلك حسب الحتج  

يعتبك القكاك المتعلق بأى مسأل  والذى توافق الي  و / أو يعتم ه أغلبي  األاضتء فى أى اجتمت  للجن   -5
 مل مت لإل اكة التنفيذي  للشكك  .
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 يؤدذ بتلقكاك الذى صو  ل  كئيس اللجن  فى حتل  تستوى األصوا .  -6

 تئج اإلجتمتات  الستبق  وأي  مواضي  اتلق  منذ آدك اجتمت  لهت تقوم اللجن  بمتتبع  تنفيذ نت -7

يجددو  للجندد  أ  تعقدد  اجتمتاتتهددت ادد  ةكيددق مكتلمدد  متتفيدد  جمتايدد  بتلهددتت  أو الفيدد يو المكئددى أو أيدد   -8
وسيل  إتصت  مشتبه  اذا كت  ب ستةتا  كتف  األاضتء المشتككي  فى اإلجتمدت  سدمت  بعضدهم بعضدت 

هم دددال  انعقددت  االجتمددت    ويعتبددك اضددو اللجندد  المشددتكك ادد  ةكيددق مددذه الوسدديل  والتحدد ث فيمددت بيددن
حتضدكا شدصدديت فددى اإلجتمددت  و أندد  محسددوب مدد  ضدم  النصددتب المقددكك ويحددق لدد  التصددوي  ويتددولى 
سدددككتيك اللجنددد  كتتبددد  كتفددد  القدددكاكا  التدددى اتدددددذتهت اللجنددد  ددددال  االجتمدددت  المنعقددد  بةكيقددد  المكتلمدددد  

 هتت  أو الفي يو المكئى أو أي  وسييل  اتصت  مشتبه  الجمتاي  بتل
تسج  قكاكا  اللجن  فى محتضك اجتمتات  وتحفظ مذه المحتضدك بعد  التوقيد  اليهدت مد  قبد  أاضدتء  -9

 اللجن  الذي  حضكوا اإلجتمت  فى سجال  محتضك اجتمتات  اللجن  .

والتوصديت  بشدأ  وقدتئ  ومنتقشدت  اقب ك  اجتمت  تعق ه اللجن  الى كئيس اللجن  كف  تقكيك كسمى  -10
 وقكاكا  اللجن  الى مجلس اإل اكة .
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 لجنة اإلستثمار : سادساً 
 
 ةأحكام عام:الثامنة والسبعون المادة

لجن  االستثمتك م  لجن  منبثقد  مد  مجلدس اإل اكة كأي المجلدس ضدكوكة تكوينهدت ألجد   كاسد  الفدكص  -1
  ا  الشكك  . االستثمتكي  المتتح  تحقيقًت ألم

توض  الئح  لجن  االستثمتك أامت  اللجن  ونةتق مسئوليتتهت بمت ف  ذلك كيفي  تنفيذ تلك المسئوليت   -2
جكاءا  املهت وشكوة اضويتهت.   وا 

جكاء التع يال  والتح يثت  الال م  اليهدت كلمدت كأى ذلدك ضدكوكيًت  -3 يقوم المجلس بمكاجع  مذه الالئح  وا 
 يثت  بتلح  المةلوب لتتمتشى م  األنظم  ولوائ  ميئ  السوق المتلي . وتكو  التع يال  والتح 

 يتولى مجلس اإل اكة سنويًت تقييم أ اء اللجن  ويق م توجيهتت  لتحسي  األ اء أو تاييك أاضتئهت.  -4

 

 : تشكيل اللجنة: المادة التاسعه والسبعون 
  يتم ادتيتكمم م  بي  أاضتء مجلس قأاضتء الى األ ثالث م   االستثمتك اكة لجن  يشك  مجلس اإل -1

 اإل اكة )"المجلس"( ويعي  أاضتء اللجن  بموجب قكاك م  المجلس.

اضتء اللجن  أي االق  ممك  أ  تتعتكض م  استقالليتهم   ويتم االلتد ام بدتللوائ  يكو  أل يجب أ  ال -2
 واالنظم  المعمو  بهت لتقييم م ى استقاللي  االاضتء .

ددكي  لحضدوك كد  أو جد ء مد  أجن  حضدوك اجتمتاتتهدت ويجدو   ادوة أشددتص اضتء الليحق فقة أل -3
 االجتمت  وذلك حسب الحتج .

 يقوم مجلس اإل اكة بتعيي  كئيس اللجن .  -4

 

 : اجتماعات اللجنة: الماده الثمانون

يقددوم األاضددتء الحتضددكي  إلجتمددت  اللجندد  ب نتدددتب أحدد مم لكئتسدد  االجتمددت  فدد  حددت  تايددب كئدديس  -1
 حضوك اإلجتمت .  اللجن  ا 

يقوم كئيس لجن  االستثمتك بتنظديم إجتمتادت  اللجند  وتح يد  جد و  أامدت  اجتمتاتتهدت واإلةدال  الدى  -2
 كتف  المعلومت  والوثتئق الال م  لتنفيذ مسئوليتتهت.



 

 شركة جازان للطاقة والتنمية
  شركة مساهمة سعودية

 

 75 

 

تعق  اللجن  اجتمتاي  اثني  الى األق  ف  السدن  أو أكثدك حسدب الحتجد  للقيدتم بمهتمهدت  ومد  الممكد   -3
الجتمتات  شدصديًت أو اد  ةكيدق الهدتت / االتصدت  اد  بعد  ويدتم إكسدت   ادوا  االجتمدت  حضوك ا

 قب  االجتمت  بوق  كت  م  ج و  أامت  االجتمت  وأي  وثتئق أدكى. 

ال يمكددد  لعضدددو اللجنددد  توكيددد  اضدددو آددددك لحضدددوك االجتمدددت  بتلنيتبددد  انددد  أو التصدددوي  انددد  فددد   -4
 االجتمتات . 

   كئيس اللجن  ف  حتل  تستوي األصوا . يؤدذ بتلقكاك الذي صو  ل -5

ددكي  لحضدوك كد  أو جد ء مد  أاللجن  حضدوك اجتمتاتتهدت ويجدو   ادوة أشددتص  ألاضتءيحق فقة  -6
 .االجتمت  وذلك حسب الحتج 

يجددب الددى أاضددتء اللجندد  وغيددكمم مدد  األشدددتص الحتضددكي  الجتمتاددت  لجندد  االسددتثمتك المحتفظدد   -7
الت  حصدلوا اليهدت وفحدوي نقتشدتتهم فد  االجتمتادت  واد م إفشدتء  الى سكي  االجتمتات  والمستن ا 

 أسكاك الشكك . 

 تقوم اللجن  بمتتبع  تنفيذ نتتئج االجتمتات  الستبق  وأي  مواضي  اتلق  منذ آدك اجتمت  لهت.  -8

ادد  ةكيددق مكتلمدد  جمتايدد  بتلهددتت  أو الفيدد يو المكئدد  أو أيدد  وسدديل   تيجددو  للجندد  أ  تعقدد  اجتمتاتتهدد -9
صدددت  مشدددتبه  إذا كدددت  بتسدددتةتا  كتفددد  األاضدددتء المشدددتككي  فددد  االجتمدددت  سدددمت  بعضدددهم بعضدددًت ات

والتحدد ث فيمددت بيددنهم دددال  انعقددت  االجتمددت . ويعتبددك اضددو اللجندد  المشددتكك ادد  ةكيددق مددذه الوسدديل  
حتضدكًا شدصديًت فد  االجتمدت  وأند  محسدوب مدد  ضدم  النصدتب المقدكك ويحدق لد  التصدوي . ويتددولى 

اللجنددد  كتتبددد  كتفددد  القدددكاكا  التددد  اتددددذتهت اللجنددد  ددددال  االجتمدددت  المنعقددد  بةكيقددد  المكتلمددد  سدددككتيك 
 الجمتاي  بتلهتت  أو الفي يو المكئ  أو أي  وسيل  اتصت  مشتبه . 

 يتحقق النصتب القتنون  إلجتمتات  اللجن  بحضوك إثني  م  أاضتء اللجن .  -10

حفظ مذه المحتضك بع  التوقي  اليهت م  قبد  أاضدتء تسج  قكاكا  اللجن  ف  محتضك اجتمتات  وت -11
 اللجن  الذي  حضكوا االجتمت  ف  سجال  محتضك اجتمتات  اللجن . 

اقب ك  اجتمت  تعق ه اللجن  الى كئيس اللجن  كف  تقكيك كسم  والتوصديت  بشدأ  وقدتئ  ومنتقشدت   -12
 وقكاكا  اللجن  إلى مجلس اإل اكة. 
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 مسئوليات واختصاصات لجنة االستثمار: ن : والثمانو ةالحادي ةالماد

 يحق للجن  الحصو  الى كتف  التجهي ا  والمعلومت  الال م  لهت أل اء واجبتتهت ومسئوليتتهت.  -1

 مكاجع  السيتست  االستثمتكي  والتمويلي  للشكك .  -2

  كاس  الفكص االستثمتكي  وتوافقهت م  استكاتيجي  الشكك  االستثمتكي .  -3

ب اء الكأي بشأنهت لمجلس اإل اكة . متتبع  وتقيي -4  م االستثمتكا  القتئم  والمقبل  اليهت الشكك  وا 

 اإلشكا  الى األامت  االستشتكي  ذا  العالق  بلجن  االستثمتك.  -5

 كاس  األفكتك االستثمتكي  المق م  م  اإل اكة التنفيذيد  والتأكد  مد  جد وامت االقتصدت ي  التوصدي  بشدأنهت  -6
  لمجلس اإل اكة .

 مكاقب  التنفيذ السليم للدةة االستثمتكي  المعتم ة م  مجلس اإل اكة.  -7

 ضمت  أ  كتف  االستثمتكا  تلت م تمتمًت بأحكتم الشكيع  اإلسالمي . -8

 المكاجع  المستمكة لتنفيذ إستثمتكا  الشكك . -9

 .  بنتء قكاكات  االستثمتكي  و يت ة فكص االستثمتك ال ادلي  والدتكجي  مستا ة المجلس ف -10

  .مجتال  االستثمتك المدتلف  ومتتبع  العوائ  ومت يتحقق منهت  التأك  م  وجو  توا   وتنوي  ف -11

 الى اللجن  تأ ي  المهتم والمسئوليت  األدكى الت  يكلفهت بهت مجلس اإل اكة.  -12

 تقوم اللجن  بكف  توصيتتهت لمجلس اإل اكة الاتمت مت . -13
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 الداخلية الرقابة نظام  :والثمانون الثانية المادة

 المددتةك بد  اكة المتعلق  واإلجكاءا  السيتست  لتقييم   ادلي  كقتب  نظتم ااتم  مجلس ا اكة الشكك   -

 ذا  واللوائ  بتألنظم  والتقي   قواا  الحوكم  الدتص  بتلشكك  التى تعتم مت الشكك   أحكتم وتةبيق

 فد  التنفيذيد  المسدتويت  جميد  فد  للمسدؤولي  واضدح  معدتييك اتبدت  النظدتم مدذا ويتضدم  الصدل  

 .بهت الدتص  والضوابة لألحكتم وفقتً  تتم العالق  ذا  األةكا  تعتمال   و أ   الشكك 

 بالشركة مستقلةأو إدارات  وحدات تأسيس :والثمانون الثالثة المادة

وحددد ا  أو إ اكا  لتقيددديم وا  اكة  –فدددى سدددبي  تنفيدددذ نظدددتم الكقتبددد  ال ادليددد  المعتمددد   -الشدددكك  تنشددد   -
 المدتةك والمكاجع  ال ادلي  .

دتصتصدت  وحد ا  أو إ اكا  تقيديم و إ اكة   - يجو  للشكك  اإلستعتن  بجهت  دتكجي  لممتكسد  مهدتم وا 
 .تلك المهتم واإلدتصتصت   المدتةك   والمكاجع  ال ادلي    وال يد  ذلك بمسئولي  الشكك  ا 

 

 مهام وحدة أو ادارة المراجعة الداخلية  :والثمانون المادة الرابعة

تتولى وح ة أو ا اكة المكاجع  ال ادلي  تقييم نظتم الكقتب  ال ادلي  واإلشكا  الى تةبيق    والتحقق م   -
جكاءاتهت .م ى إلت ام الشكك  واتمليهت بتألنظم  واللوائ  والتعليمت  الستكي  وس  يتست  الشكك  وا 

 

 الداخلية المراجعة إدارةوحدة أو تكوين  :الثمانون و الخامسة المادة

 المكاجعد   لجند  توصى بتعييند  األق  الى  ادل  مكاج  م  ال ادلي  المكاجع  إ اكة أو وح ة تتكو  -

 :يل  مت لهتوام ال ادلي  المكاجع  إ اكة وح ة أو تكوي  ف  ويكااى .أمتمهت مسؤوالً  ويكو 

   أدكى أامت  بأي يكلفوا وأال المنتسب  والت كيب واالستقال  الكفتءة بهت العتملي  ف  تتوافك أ  - أ
 سوى أامت  المكاجع  ال ادلي  و نظتم الكاقتب  ال ادلي  .

 .أمتمهت مسؤول  وتكو  بهت تكتبة وأ  المكاجع   لجن  إلى تقتكيكمتاال اكة الوح ة أو  تكف  أ  -ب

 ا الى إقتكاح لجن  المكاجع  وفقت مكتفأة م يك أو وح ة إ اكة المكاجع  ال ادلي  بنتء تح   أ  -ج
 . لسيتست  الشكك       

 . قي   و  اليهت والحصو  والوثتئق والمستن ا  المعلومت  الى االةال  م  تمك  أ  - 
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 الداخلية المراجعة خطة :والثمانون السادسة المادة
 

 وتح ث المكاجع   لجن  م  معتم ة للمكاجع  شتمل  دة  وفق ال ادلي  المكاجع  اكةإ  وح ة أو تعم  -

 المددتةك إ اكة أنشدة  ذلدك فد  بمدت الكئيسد   والعمليدت  األنشدة  مكاجعد  ويجدب .سدنويتً  الدةد  مذه

 .األق  الى سنويتً  االلت ام  وا  اكة

 

 الداخلية المراجعة تقرير :والثمانون سابعةال المادة

 ولجند  اإل اكةمجلدس  إلدى وتق مد  أامتلهدت اد  مكتوبدتً  تقكيدكاً  ال ادليد  المكاجعد  إ اكةوحد ة أو  تعد  -1

 ال ادليد  الكقتبد  لنظدتم تقييمدتً  التقكيدك مدذا يتضدم  أ  ويجدب .األقد  الدى سنوي كب  بشك  المكاجع 

 بشأ  إ اكة ك  ذتهتاتد الت  اإلجكاءا  وبيت  وتوصيت   نتتئج م  اإل اكة إلي  انته  ومت الشكك  ف 

 فد  المعتلجد  اد مفدى حدت   السديمت بشدأنهت ملحوظت  وأي  الستبق  المكاجع  وتوصيت  نتتئج معتلج 

 .ذلك و واا  المنتسب الوق 

 المكاجعد  امليدت  بشدأ  المكاجعد  لجن  إلى وتق م  مكتوبتً  اتمتً  تقكيكاً  ال ادلي  المكاجع  إ اكة تع  -2

 أو إددال  أي أسدبتب فيد  وتبدي  المعتمد ة  الدةد  مد  ومقتكنتهدت متليد ال السدن  ددال  أجكيد  التد 

 .المعني  المتلي  السن  لنهتي  التتل  الكب  دال    -وج  إ  -الدة  ا  انحكا 

  وا  اكة المكاجع  لجن  توصي  الى بنتء ال ادلي  المكاجع  إ اكة تقكيك نةتق اإل اكةمجلس  يح    -3
 :يل  مت دتص  بصوكة التقكيك يتضم  أ  الى ال ادلي   المكاجع      

 .المدتةك وا  اكة واالستثمتكا  المتلي  الشؤو  الى واإلشكا  الكقتب  إجكاءا  -أ

  أو الجذكيد   التاييدكا  لمواجهد  الموجدو ة  واألنظمد  الشدكك  فد  المددتةك اوامد  تةدوك تقيديم -ب
 .المتلي  السوق ف  المتوقع  غيك           

  اد   تح يد  ذلدك فد  بمدت ال ادليد   الكقتبد  نظدتم تةبيدق فد  العليت واإل اكة اإل اكةمجلس  اءأ  تقييم-ج
  اتلج الت  والةكيق  )المدتةك إ اكة ذلك ف  بمت( كقتبي  بمستئ مجلس ال فيهت أدةك الت  المكا            
 .المستئ  مذه بهت           
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  الت  الةواك  حتال  أو تةبيقهت ف  الضع  مواة  أو دلي ال ا الكقتب  تةبيق ف  اإلدفتق أوج  - 
  اإلدفدتق مدذا معتلج  ف  الشكك  اتبعت  الذي واإلجكاء للشكك   المتل  األ اء ف  تؤثك ق  أو أثك            
 .)المتلي  وبيتنتتهت للشكك  السنوي  التقتكيك ف  انهت المفص  المشتك  السيمت(          
 .المتلي  السوق ف  واإل كاج اإلفصتح تحكم الت  والشكوة بتلقواا  شكك ال تقي  م ى -ه

 .وا  اكتهت المدتةك تح ي  ان  ال ادلي  الكقتب  بأنظم  الشكك  تقي  م ى -و

 .الشكك  ف  المدتةك إ اكة امليت  تص  الت  المعلومت  - 
 

 الداخلية المراجعة تقارير حفظ :والثمانون الثامنة المادة

 إلي  دلص  ومت أنج  مت بوضوح متضمن  العم  ومستن ا  المكاجع  تقتكيك حفظ الشكك  ىال يتعي 

 .بشأنهت اتدذ ق  ومت وتوصيت  نتتئج م        
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 سادس : مراجع حسابات الشركةالباب ال
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 الحسابات مراجعة مهمة إسناد :والثمانون التاسعة المادة

 والتأميد   والدبدكة والكفتءة بتالستقال  يتمت  مكاج  إلى السنوي  حستبتتهت مكاجع  مهم  لشكك ا تسن 

 المتليد  القدوائم كتند  إذا مدت فيد  يبدي  والمسدتممي  اإل اكةمجلدس ل ومسدتق  موضدوا  تقكيدك إلاد ا 

 .الجومكي  النواح  ف  وأ ائهت للشكك  المتل  المكك  ا  وا ال  بوضوح تعبك للشكك 

 

 الحسابات مراجع تعيين : لتسعونا المادة

  مت مكااتة م  اإل اكة مجلس  اقتكاح الى بنتء الشكك  حستبت  مكاج  العت ي  العتم  الجمعي  تعي 
 :يل 

 .المكاجع  لجن  م  توصي  الى بنتءً  تكشيح  يكو  أ  -أ

 .المدتص  الجه  م  المقككة الشكوة يستوف  وأ  ل  مكدصتً  يكو  أ  -ب

 .الشكك  مصتل  م  مصتلح  تتعتكض الأ-ج

 .مكاجعي  إثني  ا  المكشحي  ا   يق  أال - 
 

 الحسابات مراجع واجبات التسعون: الحادية و  المادة

 :الحستبت  مكاج  الى يجب

 للشكك  والوالء العنتي  واجب  بذ  - أ
  المثيدكة المسدتئ  بشدأ  المنتسدب اإلجدكاء اإل اكةمجلدس  اتددتذ اد م حدت  فد  الهيئد  إبدالل -ب

 .يةكحهت الت  للشبه             
 امل  ويكو  مسؤوال مجلس اإل اكة  اوة الجمعي  العتم  العت ي  إذا لم ييسك المجلس أ  يةلب م   - ج

 ا  تعويض الضكك الذى يصيب الشكك  أو المستممي  أو الايك بسبب األدةتء التى تق  من  فى     
ذا تع   المكاجعو        واشتككوا فى الدةأ   كتنوا مسؤولي  بتلتضتم  أ اء امل    وا 
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 سابع : أصحاب المصالحالباب ال   
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 المصالح أصحاب مع العالقة تنظيم  والتسعون: الثانية المادة
جدددكاءا  واضدددح  ومكتوبددد  لتنظددديم العالقددد  مددد  يوجددد  ضدددم  نظدددتم الكقتبددد  ال ادليددد   والحدددوكم  سيتسدددت  وا 

 : مت يلى  –بصف  دتص   –تتضم   به   حمتيتهم وحفظ حقوقهم  المصتل  أصحتب
 .العقو  تحميهت أو األنظم  تقككمت الت  بحقوقهم اإلدال  ان  المصتل  أصحتب تعويض كيفي  -1

 .المصتل  وأصحتب الشكك  بي  تنشأ ق  الت  الدالفت  أو الشكتوى تسوي  كيفي  -2

 .بهم المتعلق  المعلومت  سكي  الى والمحتفظ  والموك ي  العمالء م  جي ة االقت  بنتء كيفي  -3

  واألدالقي  المهني  المعتييك م  تتوافق بحيث الشكك  ف  والعتملي  للم يكي  المهن  السلوك قواا  -4
  مكاقبد  آليدت  اإل اكةمجلدس  يضد  أ  الدى المصدتل   أصدحتب وبدي  بينهم العالق  وتنظم السليم            

 .بهت وااللت ام القواا  مذه تةبيق           

 .للشكك  االجتمتاي  المستمم  -5

  وفقدتً  يجدكي العالقد  ذوي واألةدكا  اإل اكةمجلدس  أاضدتء مد  الشدكك  تعتمد  أ  الدى التأكيد  -6
 .تفضي  أو تميي  أي  و  المصتل  أصحتب م  المتبع  واألحكتم للشكوة           

 مهتمهم  أ اء م  يمكنهم نحو الى بأنشةتهم المتعلق  المعلومت  الى المصتل  أصحتب حصو  -7

 .منتظم وبشك  المنتسب الوق  وف  وكتفي  صحيح  المعلومت  تلك تكو  أ  الى           

 .التميي  وا م والمستواة الع ال  لمبت   وفقتً  الشكك  ف  العتملي  معتمل  -8
 

 المخالفة الممارسات عن غاإلبالسياسة  : والتسعون الثالثة المادة

 وض  مت يل م م  سيتست  أو إجكاءا  –  المكاجع  نتًء ا  اقتكاح لجنب –اإل اكة مجلس  ىال

 يتبعهت أصحتب المصتل  ف  تق يم شكتوامم أو اإلبالل ا  الممتكست  المدتلف   م  مكااتة مت

 يل :

  كدددددددددددددداإل اكة بمت ق  يصمجلس  (بم  فيهم العتملو  ف  الشكك )تيسيك إبالل أصحتب المصتل   -1

   تثيك  ا  اإل اكة التيفيذي  م  تصكفت  أو ممتكست  تدتل  األنظم  واللوائ  والقواا  المكاي  أو    
   أو  الكيب  ف  القوائم المتلي  أو أنظم  الكقتب  ال ادلي  أو غيكمت  سواء أكتن  تلك التصكفت     
جكاء التحقيق الال م بشأنهت.الممتكست  ف  مواج       هتهم أم لم تك   وا 
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   المكاجع  أونالتصت  المبتشك بعضو مستق  ف  لجالحفتظ ا  سكي  إجكاءا  اإلبالل بتيسيك ا -2

 غيكمت م  اللجت  المدتص .     

 تكلي  شدص مدتص بتلق  شكتوى أو بالغت  أصحتب المصتل  والتعتم  معهت. -3

 إلكتكون  لتلق  الشكتوى.تدصيص متت  أو بكي   -4

 توفيك الحمتي  الال م  ألصحتب المصتل . -5
 

 التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوى العالقة   : والتسعون لرابعةاالمادة 

مددد  مكااددددتة أحكدددتم نظددددتم الشدددككت  ولوائحدددد  التنفيذيددد    يجددددكى التعتمددد  مدددد  حدددتال  تعددددتكض المصددددتل  
 ذوى العالق  وفقت لألحكتم الواك ة فى مذا البتب .  وصفقت  أو تعتمال  األةكا 

 
 المصالح تعارضسياسة   : التسعون و الخامسة المادة

 أو المصدتل  الواقعد  تعدتكض حدتال  م  للتعتم  وواضح  مكتوب  سيتس  وض  مجلس اال اكة بتلشكك 

 م  غيكمم أو التنفيذي  كةأو اإل ا اإل اكةمجلس  أاضتء أ اء ف  تؤثك أ  يمك  والت  وقواهت  المحتم 

 السيتسد  مذه تتضم  اآلدكي   المصتل  م  أصحتب أو الشكك  م  تعتملهم ان  الشكك  ف  العتملي 

 :يل  مت دتص  بصف 

 فد  العدتملي  مد  وغيدكمم التنفيدذيي  وكبدتك المسدتممي  وكبدتك اإل اكةمجلدس  أاضدتء الدى التأكيد  -أ

 الشدكك   مصدتل  مد  مصدتلحهم تعدتكض إلدى ؤ يتد التد  الحدتال  تجندب ضدكوكة الدى الشدكك 

 .و لوائح  التنفيذي  نظتم الشككت  ألحكتم وفقتً  معهت والتعتم 

 . الشكك  نشتة ةبيع  م  تتنتسب المصتل  تعتكض لحتال  توضيحي  أمثل  تق يم -ب

 الال م  الموافق  أو التكديص الى والحصو  المصتل   تعتكض ا  لإلفصتح واضح  إجكاءا  -ج

 .المصتل  ف  تعتكض انهت ينشأ ق  الت  األامت  ف  الب ء قب 

 مدذا وقدو  اند  أو المصدتل  تعدتكض إلدى تدؤ ي قد  التد  الحدتال  اد  الد ائم بتإلفصدتح اإللد ام - 

 .التعتكض

 .المصتل  ف  تعتكض وجو  ان  القكاك اتدتذ ف  المشتكك  أو التصوي  ا  بتالمتنت   اماالل -ه
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  الدى أ  يشدم  ذلدك إبدالل االقد  ذي ةدك  مد  تعتملهدت أو الشدكك  تعتقد  ن ا واضح  إجكاءا  -و
الهيئ  والجمهدوك مد   و  تدأديك بدذلك التعتقد  أو التعتمد    إذا كدت  مدذا التعتقد  أو التعتمد  مسدتويت 

 % م  إجمتلى إيكا ا  الشكك  وفقت آلدك قوائم متلي  سنوي  مكاجع  .1أو ي ي  الى 

 .إذا تبي  ل  اإلدال  بهذه السيتس  اإل اكةمجلس  دذمتيت الت  اإلجكاءا  - 
 

 االدارة مجلس تجنب تعارض المصالح مع أعضاء   :والتسعون السادسة المادة
 عامة سياسات  (1)

 :اإل اكةمجلس  اضو الى يجب -أ

        يسدتا  وأال الشدصدي   مصلحت  الى الشكك  مصتل  يق م وأ  ون ام   بأمتن  مهتم  ممتكس  -1
 .دتص  مصتل  لتحقيق ب منص  

بدالل المصدتل   تعدتكض حدتال  تجندب -2    حيدت ه فد  تدؤثك قد  التد  التعدتكض بحدتال مجلدس ال وا 
    مذا إشكاك ا م اإل اكةمجلس  والى  المجلس   الى المعكوض  الموضوات  نظك ان    

     ف  الموضوات  مذه الى التصوي  ف  صوت  احتستب وا م الم اوال   ف  العضو   
 .المستممي  وجمعيت  اإل اكةمجلس   اجتمتات    

 .شدص أي إلى إفشتئهت وا م ذا  الصل  بتلشكك  وأنشةتهت المعلومت  سكي  الى الحفتظ -3

 :اإل اكةمجلس  اضو الى يحظك - ب

 لحسدتب تدتم التد  والعقدو  األامدت  فد  العتمد  الجمعيد  أو اإل اكةمجلدس  قدكاك الدى التصدوي  -1

 .فيهت مبتشكة غيك أو مبتشكة مصلح  ل  كتن  إذا الشكك 

 معلومتتهدت أو الشدكك  أصدو  م  أي م  مبتشك غيك أو مبتشك بشك  االستفت ة أو االستاال  -2

 الدى المعكوضد  أو اإل اكة مجلدس فد   اضدواً  بصدفت  اليد  المعكوضد  االسدتثمتكي  الفدكص أو

 الشكك  تكغب الت  أو الشكك   أنشة  ضم  ت د  االستثمتكي  الت  الفكص ذلك ويشم  الشكك  

الفدكص  اسدتاال  ألجد  يسدتقي  الدذيمجلدس ال اضدو الدى الحظدك منهدت  ويسدكي االسدتفت ة فد 
 بهدت الدم والتد  التى تكغب الشكك  فى اإلسدتفت ة منهدت و  مبتشك غيك أو مبتشك بةكيق االستثمتكي 

 .اإل اكةمجلس ب اضويت  أثنتء ف 
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 المصالح تعارض عن المرشح إفصاح (2)

 أي ا  العتم  وللجمعي مجلس لل يفص  أ  اإل اكةمجلس  لعضوي  نفس  تكشي  ف  يكغب م  الى

 :وتشم    -وفق اإلجكاءا  المقككة م  الهيئ   – المصتل  تعتكض حتال  م 

وجددو  مصددلح  مبتشددكة أو غيددك مبتشددكة فددى األامددت  والعقددو  التددى تددتم لحسددتب الشددكك  التددى يكغددب فددى  -1
 إ اكتهت .مجلس التكش  ل

 .ت اول  الذي النشتة فكو  أح  ف  منتفستهت أو الشكك   منتفس  شأن  م  ام  ف  اشتكاك   -2

 
 الشركة منافسةاإلفصاح عن  سياسة (3)

اإل اكة مجلدس اذا كغدب اضدو ؛نظدتم الشدككت   مد  )والسدبعي  الثتنيد ( المدت ة فد  مد  مكاادتة مدت وك  
     فكو  النشتة الذى ت اول  فى اإلشتكاك فى ام  م  شأن  منتفس  الشكك    أو منتفستهت فى أح

 :يل  مت مكااتة فيجب

ثبت  ممتكستهت ف  يكغب الت  المنتفس  بتألامت  اإل اكةمجلس  إبالل  -1  محضك ف  اإلبالل مذا وا 

 .اإل اكةمجلس  اجتمت 

 ف  الشأ  مذا ف  يص ك الذي القكاك الى التصوي  ف  المصلح  صتحب العضو اشتكاك ا م  -2

 .المستممي  وجمعيت  اإل اكةمجلس 

 التد  المنتفسد  بتألامدت  انعقت مدت اند  العت يد  العتمد  الجمعيد  ب بالل  اإل اكةمجلس  كئيس قيتم  -3

 .المجلس   اضو ي اولهت

 األامدت  بممتكسد   للعضدويسدم   للشدكك  العت يد  العتمد  الجمعيد  تدكديص الدى الحصدو   -4
 .سنويتً  التكديص مذا يج   أ  الى المنتفس  

 

 المنافسة أعمال مفهوم (4)

 النشدتة فدكو  أحد  فد  منتفسدتهت أو الشدكك  منتفسد  شأن  م  ام  أي ف  االشتكاك مفهوم ف  ي د 

 :يل  مت ت اول  الذي

 حصدص أو ألسدهم مدؤثكة نسدب  تملكد  أو فك يد  مؤسسد  أو لشكك  اإل اكةمجلس  اضو تأسيس  -1

 واتهت .أو مجم الشكك  نشتة نو  م  نشتةتً  ت او  أو منشأة أدكى    شكك  ف 
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 مؤسس  إ اكة تول  أو  أو مجمواتهت  للشكك  منتفس أو منشأة  شكك  إ اكةمجلس  اضوي  قبو   -2

 شكلهت كت  أيتً  منتفس  شكك  أو منتفس  فك ي 

 منشأة أو شكك ل  مستتكة أو كتن  ظتمكة أو مت فى حكمهت    تجتكي  وكتل  الى العضو حصو   -3

 للشكك  أو مجمواتهت . منتفس  أدكى

 
 الترخيص تجديد ضرف (5)

 )والسدبعي  الحت يد ( المدت تي  أحكدتم بموجدب الممندوح التدكديص تج يد  العتمد  الجمعيد  كفضد  إذا

  )الست سد  واألكبعدو  مد  الئحد  حوكمد  الشدككت ( والمدت ة نظتم الشككت   م  )والسبعي  الثتني (و
ال  تمد  ددال  مهلد  تحد  مت الجمعيد  الع استقتلت  تق يم اإل اكةمجلس  اضو فعلى  اضدويت  اد   وا 

 أوضدتا  توفيدق أو المنتفسد  أو التعتمد  أو العقد  اد  العد و  يقكك لم مت وذلك منتهي  مجلس ال ف 

 .لنظتم الشككت  ولوائح  التنفيذي  قب  انقضتء المهل  المح  ة م  قب  الجمعي  العتم   ةبقتً 

 
 قبول الهدايا (6)

نفيدددذي  قبددو  الهدد ايت مدد  أى شدددص لدد  تعدددتمال  اإل اكة وكبددتك التمجلددس ال يجددو  ألى مدد  أاضددتء 
 تجتكي  م  الشكك    إذا كت  م  شأ  تلك اله ايت أ  تؤ ى الى تعتكض فى المصتل  .
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 تعارض المصالح مع المساهمين  تجنب  :والتسعون السابعة المادة

   يتم اتبت  مت يلى : تمميوجو  ادتالفت  أو شكتوى م  المسان  
 :ى المساهمين عن طريق تلقى شكاو  -1

   الدةتبت  البكي ي  أو الهتتفي  أو البكقي 

   كستئ  م  دال  البكي  اإللكتكونى للشكك 

   صن وق الشكتوى والمقتكحت  بتلشكك 

   شكتوى المستممي  الذي  يحضكو  للشكك  بقسم األسهم أو اإل اكة المتلي 

   الشكتوى م  دال  االستبيتنت  التى تق م للمستممي 
 عالجة شكاوى المساهمين م -2

   يتم تسجي  كقم الشكوى م  قب  قسم األسهم أو اإل اكة المتلي 

  :  ب اء الكأى م  قب  ك  م  يتم النظك فى الشكوى وا 

 كئيس قسم األسهم  -

 الم يك المتلى  -

 المستشتك القتنونى  -

  يتم ااتمت  آلي  معتلج  الشكتوى والك  م  العضو المنت ب 

  أيتم ام  م  تتكيخ استالم الشكوى  يتم الك  دال  ثالث 

 جتمتادت  المتتبعد  مد  المد يك   الدتص بذلك ومتتبعتهت م  دال  إيتم تسجي  المعتلج  فى السج
 المتلى 

   يدددتم تلدددديص الشدددكوى ووضدددعهت فدددى نظدددتم الدبدددكا  المكتسدددب  اددد  ةكيدددق بكندددتمج نمدددتذج الشدددكك
 لالستفت ة منهت وتالفى تككاكمت مستقبال 
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 تعارض المصالح مع  كبار التنفيذيين  تجنب  :والتسعون لثامنةا المادة
يلت م كبتك التنفيذيي  ف  الشكك  بتإلفصتح ا  تعتكض المصتل  والتبليغ ا  مصتلحهم الشدصي  ف  

 -:الحتال  التتلي 
نشتة تجتكي أو منشأة تق م أي د مت  للشكك  أو تتحص  الى أي فتئد ة مد  االستثمتك أو ملكي   -1

 .أو تبحث ا  أ اء د م  م  الشكك  الشكك 
 .أي مصلح  م  امي  أو أي منشأة أدكى تستقب  د م  أو أي منفع  م  الشكك  -2
نشتة تجتكي أو امي  أو أي منشأة أدكى ف  وض  يجعلهت تستفي  م  أي إجكاءا  يقوم بهت أح   -3

 .كبتك التنفيذيي 
 .  أقتكبهم م  ال كجتي  األولى والثتني المصتل  المبتشكة وغيك المبتشكة لكبتك التنفيذيي  وأي م -4
التفتصدي  الكتملد  ألي اقد  أو تكتيددب يكدو  فيد  أحد  كبددتك التنفيدذيي   أو ألي قكيدب مد  الدد كجتي   -5

 األولى والثتني  م  مؤالء مصلح  جومكي  ويكو  مهمًت ألامت  الشكك 

   إالكص  م  الشك دت   االمتنت  ا  ال دو  ف  أي تعتمال كبتك التنفيذيي  ف  الشك كالى  -6

 اإل اكة.مجلس بموافق  

  كم  شأنهت منتفس  الشك    ف  أي أامت ك  االمتنت  ا  المشتك كبتك التنفيذيي  ف  الشك كالى  -7

 األنشة  التجتكي  الدتص  اإل اكة   والى أ  تكو مجلس أامتلهت وأنشةتهت إال بموافق   جمي  ف 

 للشكك .   الوظيفي  والت امتت ب  وفقًت للنظتم وبمت ال يتعتكض م  مسئوليتت

   لتحقيق أيكف  الشك    االمتنت  ا  استاال  وضعهم الوظيف كبتك التنفيذيي  ف  الشك كالى  -8

 . مكتسب شدصي  مصلح  أو منفع 

 غيك العتم  أو السكي    أو   االمتنت  ا  االفصتح ا  المعلومت كبتك التنفيذيي  ف  الشك كالى  -9

 استد ام أي م  تلك المعلومت  .  م  داللتحقيق مصتل  شدصي  

 وممتلكتتهت.   ومكافقهتكالشك    االلت ام بع م إستءة استد ام أصو كبتك التنفيذيي  ف  الشك كالى  -10
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 تعارض المصالح مع  الموظفين بالشركة   تجنب : والتسعون التاسعة المادة
 تحفيز العاملين 

 -أ  تتضم   ى اء للعتملي  ف  الشكك   التض  الشكك  بكامج تةويك وتحفي  المشتكك  واأل

 مت يل : -بصف  دتص  

 تقشتهم ف  نوم تشكي  لجت  أو اق  وكش ام  متدصص  لالستمت  إلى آكاء العتملي  ف  الشكك  -1
 المستئ  والموضوات  مح  القكاكا  المهم .

 بكامج التقتا    العتملي  أسهمًت ف  الشكك  أو نصيبًت م  األكبتح الت  تحققهت و نبكامج م -2

  وق مستق  لإلنفتق ا  تلك البكامج.نص سوتأسي    

 إنشتء مؤسست  اجتمتاي  للعتملي  ف  الشكك . -3
 

 تعارض المصالح لموظفى الشركة  تجنب

 يكو  للمصتل  محتم  أو موجو  تعتكض أي فوكا ا  العليت اإل اكة ب بالل الشكك  موظفو يلت م -1

 .ب  الم الى الموظ     

 ج س الى لحصول  الشكك  موافق  ني  قب  المصتل  تعتكض اتفتقي  بتوقي  موظ  أي يلت م -2

 .تجتكي    

 ومسؤوليت  سلةت  بي  التتم الفص  الى بهت يت الصالح وج و  الشكك  سيتس  تقوم -3

 .بتسجيلهت يقومو  الذي  ا  األامت  بتنفيذ يقومو  الذي  الموظفي     

 مبتشك غيك أو مبتشك  بشك بتلشكك  ال ادلي  المعلومت  الى مةلعي ال لحستب االستفت ة تحظك -4

 بفتكة السوق موق  الى المعلوم  مذه إاال  قب  معنوي  أو تجتكي  منفع  أو كب  تحقيق باكض    

 .السوق سلوك قواا    تهتح كمت  مني      

 م  تح  أو تمن  العالق   ذا  األةكا  متي ح سيتس  ضم  للسلوك  قواا  الشكك  وضع  -5

 .للمصتل  تعتكض وجو      
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 التعامل مع االختالفات وشكاوى الموظفين 

 تلقى شكاوى الموظفين   - أ

 توج  شكتوى الموظفي  العتملي  بتلشكك  الى أى م  :
 الكئيس المبتشك  -1

 قسم شئو  الموظفي   -2

 الم يك العتم مبتشكة   -3

 صن وق الشكتوى والمقتكحت  بتلشكك   -4

 وى الموظفينمعالجة شكا  - ب

 تصن  الشكتوى حسب موضواهت الى :

 شكتوى تدص مدتلفت  العم  ويتم النظك فيهت م  قب  م يك الشئو  اال اكي   -1

 شكتوى تدص ا اكة وتنفيذ االامت  بتلشكك  ويتم النظك فيهت م  قب  اال اكة المدتص   -2

 اكة المكاجع  ال ادلي  شكتوى تدص مدتلفت  الئح  الحوكم  بتلشكك  ويتم النظك فيهت م  قب  ا  -3

 يتم  كاس  الشكتوى واب اء الكأى والحلو  المقتكح  وكفعهت الى العضو المنت ب ل كاستهت  -4
 وااتمت مت      

 تعارض المصالح مع الشركات التابعة    تجنب :المائة المادة
 جت ا  للتنمي .تةبق أحكتم مذه الالئح  الى الشككت  التتبع  لشكك   -1

اكة بوضدد  سيتسددت  وآليددت  لةكيقدد  التعددتمال  المتليدد  مدد  الشددككت  التتبعدد  تلتدد م اال مجلددس يقددوم  -2
 الشككت  التتبع  بتنفيذمت  

   اال اكة بوض  سيتست  وآليت  لةكيقد  التعدتمال  اال اكيد  مد  الشدككت  التتبعد  وتلتد م مجلس يقوم  -3
 الشككت  التتبع  بتنفيذمت 

ا اكتهددت كتفدد  الحقددوق النظتميدد  مدد  اشددكا  وكقتبدد  س مجلددممثلدد  فددى  جددت ا  للتنميدد  تمددتكس شددكك   -4
 وقكاكا   فى تعتمالتهت م  الشككت  التتبع  وسيةكة 

جدت ا  ال يحق للشككت  التتبع  ممتكس  اى اامت  مد  شدأنهت الضدكك بمصدتل  الشدكك  األم شدكك   -5
  للتنمي  
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 تعارض المصالح مع الموردين   تجنب : الحادية بعد المائة المادة
 

 اسات تعارض المصالح مع الموردين  سي (1)

 يجب الى الموك  أو المقتو  الذي يكغب ف  التعتم  م  الشكك  
 الشدددكك التوقيدد  الددى اقددكاك لإلفصددتح ادد  حددتال  تعدددتكض المصددتل  المكتبةدد  فدد  تعتمالتدد  مدد   -1

 . بهت بتلمملك  العكبي  السعو ي المنصوص اليهت ف  مذه السيتس  والمتةلبت  النظتمي  المعمو 

تق يم مذا اإلقكاك ان  تأمي  الموك  / المقتو   ويتم تح يثد  بشدك  سدنوي أو فد  حتلد  حد وث أي   -2
تاييددك فددد  المعلومدددت  التددد  تددم اإلفصدددتح انهدددت. ويجدددب أ  يشدددم  مددذا االقدددكاك االفصدددتح اددد  مدددت 

 -:يل 
ت ا  جددشددكك  المصددتل  المتليدد  أو أيدد  االقدد  تجتكيدد  مبتشددكة أو غيددك مبتشددكة مدد  أي مدد  منسددوب   -1

 .اال اكة وكبتك التنفيذيي  وموظف  الشكك مجلس شتماًل أاضتء   للتنمي  
شدددتماًل  جدددت ا  للتنميددد  االقددد  القكابددد  مددد  الددد كجتي  األولدددى والثتنيددد  مددد  أي مددد  منسدددوب  شدددكك    -2

 .اال اكة وكبتك التنفيذيي  وموظف  الشكك مجلس أاضتء 
لكشددد  حدددتال  تعدددتكض لمصدددتل  مددد  ددددال  يجدددب الدددى اإل اكة التنفيذيددد  وضددد  اآلليددد  المالئمددد   -3

جكاءا  التعتق  والشكاء  سيتست  وا 
 

 سياسة التعامل مع االختالفات وشكاوى الموردين  (2)

 تلقى شكاوى الموردين - أ

 يتم تلقى شكتوى الموك ي  ا  ةكيق :
 الدةتبت  البكي ي  أو الهتتفي  أو البكقي   -1

 كستئ  م  دال  البكي  االلكتكونى للشكك   -2

 ك  الذى يحضك شدصيت للشكك  من وب المو  -3
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 النظر فى شكاوى الموردين : - ب

تقددوم ا اكة المشددتكيت  بتسددجي  شددكتوى المددوك ي  فددى سددج  شددكتوى المددوك ي  وتقددوم بعددكض  -1
 الشكوى ومقتكح حلهت الى الم يك العتم وم يك الشئو  المتلي  

 فى حتل  الشكتوى التى تتةلب ح  مشكل   ادلي  م  الموك  تتعلق ب :  -2

 تلفت  التسليم والتسلم مد 

   مدتلفت  التأديك ا  التوكي  أو مدتلف  بنو  العق 

  أى مدتلفت  أدكى 

يقدددوم مددد يك ا اكة المشدددتكيت  والمددد يك المدددتلى بتلتشدددتوك مددد  المددد يك العدددتم بحددد  الموضدددو  أو  -3
 بتللجوء الى القضتء اذا ل م األمك .

 
 العمالء    تعارض المصالح مع تجنب  : بعد المائة الثانية المادة

 

 سياسات تعارض المصالح مع العمالء   (1)

 ف  التعتم  م  الشكك   و الذي يكغب عمالءيجب الى ال
 الشدكك مد   مالتوقي  الى اقكاك لإلفصتح ا  حتال  تعتكض المصتل  المكتبة  فد  تعدتمالته -1

بهددددت بتلمملكدددد  العكبيدددد   المنصددددوص اليهددددت فدددد  مددددذه السيتسدددد  والمتةلبددددت  النظتميدددد  المعمددددو 
 .السعو ي 

  ويتم تح يث  بشك  سنوي أو ف  حتل  ح وث أي تاييك ف  أو  تعتم تق يم مذا اإلقكاك ان    -2
 -:المعلومت  الت  تم اإلفصتح انهت. ويجب أ  يشم  مذا االقكاك االفصتح ا  مت يل 

جدت ا  شكك  المصتل  المتلي  أو أي  االق  تجتكي  مبتشكة أو غيك مبتشكة م  أي م  منسوب   -1
 .اال اكة وكبتك التنفيذيي  وموظف  الشكك مجلس شتماًل أاضتء   لتنمي  ل

شددتماًل  جددت ا  للتنميدد  االقدد  القكابدد  مدد  الدد كجتي  األولددى والثتنيدد  مدد  أي مدد  منسددوب  شددكك   -2
 .اال اكة وكبتك التنفيذيي  وموظف  الشكك مجلس أاضتء 

ال  تعددتكض لمصددتل  مدد  دددال  يجددب الددى اإل اكة التنفيذيدد  وضدد  اآلليدد  المالئمدد  لكشدد  حددت -3
جكاءا    البي  وتق يم الد مت سيتست  وا 
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 سياسة التعامل مع االختالفات وشكاوى العمالء  -3

 تلقى شكاوى العمالء - أ

 ا  ةكيق : يتم تلقى شكتوى العمالء
 الدةتبت  البكي ي  أو الهتتفي  أو البكقي   -1

 كستئ  م  دال  البكي  االلكتكونى للشكك   -2

 ذى يحضك شدصيت للشكك  من وب العمي  ال -3

 
 : النظر فى شكاوى العمالء - ب

تقوم ا اكة الجو ة بتسجي  شكتوى العمالء فدى سدج  شدكتوى العمدالء وتقدوم بعدكض  -1
 الشكوى ومقتكح حلهت الى الم يك العتم وم يك الشئو  المتلي  

 فى حتل  الشكتوى التى تتةلب ح  مشكل   ادلي  م  العمي  تتعلق ب :  -2

 والتسلم  مدتلفت  التسليم -4

 مدتلفت  التأديك ا  التوكي  أو مدتلف  بنو  العق   -5

 أى مدتلفت  أدكى  -6

يقوم م يك ا اكة المبيعت  ووا اكة الجو ة و الم يك المتلى بتلتشتوك مد  المد يك العدتم  -3
 بح  الموضو  أو بتللجوء الى القضتء اذا ل م األمك .
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 يـــةاإلفصاح والشفاف : الثامنالباب 
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جراءاته اإلفصاح سياسات  :بعد المائة الثالثة المادة  وا 

 
  ةمقدم 

يعتبدددك اإلفصدددتح والشدددفتفي  مددد  أمدددم مبدددت ىء الحوكمددد  فدددى الشدددكك  والتدددى تهددد   الدددى تمكدددي  المسدددتممي  مددد  
 الحصو  الى المعلومت  المةلوب  بشفتفي  وا ال    

 
 تعريف اإلفصاح 

لي  الكش  ا  معلومت  )متلي  وغيدك متليد  ( تهدم المسدتثمكي  وتدتم إمدت بصدوكة  وكيد  يعك  اإلفصتح بأن  ام
)فتكا  متلي  مح  ة ( أو بصوكة فوكي  ان  ح وث المعلوم  وذلك حتى تتدوفك المعلومدت  بدنفس الوقد  للجميد  

 وا م إمكتني  إستفت ة أح  األشدتص قب  غيكه م  المعلوم  .
 

 تعريف الشفافية 
بأنهت الكش  الكتم  ا  الصوكة المتلي  الحقيقي  للشكك  . وتتةلب الشدفتفي  أ  تكدو  البيتندت   فتفي تعك  الش 

 المتلي  أو األح اث الجومكي  المعلن  اتكس  الوض  الحقيقى للشكك  بشك  واض  وصكي  .
تبتادددت ألنظمددد  ميئددد  السدددوق المتليددد  أصددد ك مجلدددس إ اكة الشدددكك  مدددذه الالئحددد  التدددى تبدددي  سي تسدددت  اإلفصدددتح وا 

جكاءا  وأنظمت  اإلشكافي  وفقت لنظتم ومتةلبت  ميئ  السوق المتلي    وا 
 

جراءاته اإلفصاح سياسات  وا 
جكاءاتد  لإلفصدتح مكتوبد  سيتسدت  اإل اكةمجلدس  يضد  واإل كاج  التسدجي  بقوااد  إددال   و   وأنظمتد  وا 

 بحسدب - - المتليد  السدوق ونظدتم كت نظدتم الشدك  فد  الدواك ة اإلفصدتح متةلبدت  مد  يتفدق بمدت اإلشدكافي 

 :يل  مت مكااتة م  التنفيذي   ولوائحهمت  - األحوا 
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  المصتل  أصحتب م  وغيكمم المستممي  تمك  مالئم  إفصتح أستليب السيتست  تلك تتضم  أ  -1

 والوقو  ماألسه وملكي  وأ ائهت بتلشكك  المتعلق  المتلي  وغيك المتلي  المعلومت  الى االةال  م    

 .متكتم  بشك  الشكك  وض  الى   

  مضل   وغيك وصحي  واض  وبشك  تميي    و  والمستثمكي  للمستممي  اإلفصتح يكو  أ  -2

  م  المصتل  وأصحتب المستممي  لتمكي  وذلك و قيق  منتظم نحو والى المنتسب الوق  وف    
 .وج  أكم  الى حقوقهم ممتكس    

    أو بيتنت  وأي انهت  اإلفصتح المةلوب المعلومت  جمي  للشكك  كون اإللكت الموق  يتضم  أ  -3

 .األدكى اإلفصتح وستئ  دال  م  تنشك أدكى معلومت    

  م  تصنيفهت وأسلوب انهت  اإلفصتح يجب الت  المعلومت  تح ي  تتضم  للتقتكيك نظم إا ا  -4

 .انهت اإلفصتح  وكي  أو ةبيعتهت حيث   

    أحكتم وم  الممتكست   أفض  م  توافقهت م  والتحقق  وكي  بشك  صتحاإلف سيتست  مكاجع  -5

 .التنفيذي  ولوائح  المتلي  السوق نظتم   
 

 اإلدارةمجلس اإلفصاح في تقرير سياسة  : الرابعة بعد المائة المادة
نهتي   يومًت تقويميًت م  (75)عل  للمستممي  دال  فتكة ال تتجتو ت و  الهيئ  و ت  أ الى الشكك 

السن  المتلي   دال  تاإل اكة يتضم  اكضًت لعمليتتهمجلس الفتكة المتلي  السنوي  تقكيكًا صت كًا ا  
ليتمك  م  تقويم  األديكة  وجمي  العوام  المؤثكة ف  أامت  الشكك    الت  يحتتج إليهت المستثمك

  : اكة الى اآلت اإلمجلس ويجب أ  يشتم  تقكيك    المتل  تووضعه تأصو  الشكك   ودصومه
 مت ةبق م  أحكتم الئح  الشككت  ومت لم يةبق أسبتب ذلك . -1

اإل اكة   وأاضتء اللجت  واإل اكة التنفيذي  ووظتئفهم الحتليد  والسدتبق  ومدؤمالتهم مجلس أسمتء أاضتء  -2
 ودبكاتهم . 

 س  مجددتلفدد إ اكة الشددكك  اضددواً مجلددس أسددمتء الشددككت   اددد  المملكدد  أو دتكجهددت التدد  يكددو  اضددو  -3
 إ اكتهت الحتلي  والستبق  أو م  م يكيهت.

مجلدس  إ اكة تيفيدذي اضدومجلدس اضدو )حو اآلت : نال ىال  ي  أاضتئناإل اكة وتصمجلس تكوي   -4
 ( إ اكة مستق مجلس اضو   إ اكة غيك تيفيذي 
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تكحدت  بمق المدتً  –وبدتصد  غيدك التيفيدذيي   –  اإل اكة إلحتة  أاضتئمجلس اإلجكاءا  الت  اتدذمت  -5
 المستممي  وملحوظتتهم حيت  الشكك  وأ ائهت.

  ن  التكشيحت  ولجن  المكاجع   ولجندتصتصت  اللجت  ومهتمهت  مث : لجوص  مدتصك ال -6

وبيتندددت   لمكتفدددآ   مددد  ذكدددك أسدددمتء اللجدددت  وكؤسدددتئهت وأاضدددتئهت واددد   اجتمتاتتهدددت وتدددواكيخ انعقت مدددتا
 الحضوك لألاضتء لك  اجتمت .

   وأاضتئ  وأ اء لجتن   اكة ف  تقييم أ ائاإلمجلس لوستئ  الت  ااتم  اليهت ةبق  انحيثمت ي -7

 والجه  الدتكجي  الت  قتم  بتلتقييم واالقتهت بتلشكك   إ  وج  .

 ف   صوص الينفيذي  وفقًت لمت مو منإل اكة التاإل اكة وامجلس اإلفصتح ا  مكتفآ  أاضتء  -8

 .الشككت   الئح  حوكم الثتلث  والتسعي  م   المت ة

 الشكك  م  الهيئ  أو م  ىأي اقوب  أو ج اء أو ت بيك احتكا ي أو قي  احتيتة  مفكوض ال -9

 ظيمي  أو قضتئي   م  بيت  أسبتب المدتلف  والجه  الموقع  لهت وسب نأي جه  إشكافي  أو ت

 االجهت وتفت ي وقواهت ف  المستقب .
  المكاجع  ف    نأي لج  ال ادلي  بتلشكك   إضتف  إلى ك وي  لفعتلي  إجكاءا  الكقتبننتتئج المكاجع  الس -10

 م ى كفتي  نظتم الكقتب  ال ادلي  ف  الشكك . 

 وجو ه.   المكاجع  بشأ  م ى الحتج  إلى تعيي  مكاج   ادل  ف  الشكك  ف  حت  ا منتوصي  لج -11

 لت  كفضاإل اكة  أو امجلس هت وبي  قكاكا  ين  المكاجع  الت  يوج  تعتكض بنتوصيت  لج -12

تعيددي   أو  وتقيدديم أ ائدد  وتح يدد  أتعتبدد  تعيددي  مكاجدد  حسددتبت  الشددكك  وا لدد األدددذ بهددت بشددأ مجلددس ال
 المكاج  ال ادل   ومسوغت  تلك التوصيت   وأسبتب ا م األدذ بهت.

 تفتصي  المستممت  االجتمتاي  للشكك   إ  وج  . -13

   المتلي  األديكة وأسمتء أاضتءنالس دال عق ة نخ الجمعيت  العتم  للمستممي  المبيت  بتواكي -14

 اإل اكة الحتضكي  لهذه الجمعيت .مجلس 
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ندددواي  أو أكثدددك مددد   التتبعددد   وفددد  حتلددد  وصددد  توصددد  ألندددوا  النشدددتة الكئيسددد  للشدددكك  وشدددككتته  -15
سهتمه ثيكه ف  حجمأإكفتق بيت  بك  نشتة وتالنشتة يجب   .ف  النتتئج تأامت  الشكك   التجتكي  وا 

  أو تللشكك    أو توسع  أامتله التاييكا  الهيكلي  ذلكالمهم  بمت ف  وقكاكا  الشكك   ةوص  لدة -16
 . الشكك   والتوقعت  المستقبلي  ألامت  توق  امليتته

أم مددتةك تمويليد   أم  واجههت الشكك  سواء أكتن  مدتةك تشدايلي تي مدتةك أتعلق  بالمعلومت  الم -17
 .مدتةك ومكاقبتهتمدتةك السوق وسيتس  إ اكة مذه  ال

فدد  السددنوا   تأامتلهدد ونتددتئج تدالصدد  الددى شددك  جدد و  أو كسددم بيددتن  ألصددو  الشددكك   ودصددومه -18
 .سيس أيهمت أقصكأالت ذالمتلي  الدمس األديكة أو من

 .التتبع  تتحلي  جاكاف  إلجمتل  إيكا ا  الشكك  ولشككتته -19
هددت تأي توقعددت  أالن لسددن  السددتبق  أوإيضددتح ألي فكوقددت  جومكيدد  فدد  النتددتئج التشددايلي  ادد  نتددتئج ا -20

 . الشكك 
 .للمحتسبي  القتنونيي  ا  معتييك المحتسب  المعتم ة م  الهيئ  السعو ي   إيضتح ألي ادتال -21
    وال ول  المح  الكئيس الكئيس اسم ك  شكك  تتبع  وكأس متلهت ونسب  ملكي  الشكك   فيهت ونشتةهت -22

 .سيسهتألعمليتتهت  وال ول  مح  ت
 .تصي  األسهم وأ وا  ال ي  الصت كة لك  شكك  تتبع تف -23
 .أكبتح األسهم   لسيتس  الشكك  ف  تو ي  وص -24
مجلدس ا ا أاضتء )ص ا  األحقي  ف  التصوي  تعو  ألشدتذوص  ألي مصلح  ف  فئ  األسهم  -25

قوااد  مد   (45)بتلدك الحقدوق بموجدب المدت ة  أبلادوا الشدكك  (يي  وأقكبدتءممذوكبتك التنفيد إ اكة الشكك  
 .دال  السن  المتلي  األديكة   وأي تاييك ف  تلك الحقوقالتسجي  واال كاج الصت كة م  الهيئ  

وكبدتك  إ اكة الشدكك  مجلدس وص  ألي مصلح  وأوكاق متلي  تعتق ي  وحقوق اكتتدتب تعدو  ألاضدتء  -26
   وأي تاييددك فدد  تلددك التتبعدد تأي مدد  شددككتته يي  وأقكبددتئهم فدد  أسددهم أو أ وا   يدد  الشددكك   أوذالتنفيدد

 .السن  المتلي  األديكة المصلح  أو تلك الحقوق دال 
لددك  ذالةلددب أم غيددك  سددواء أكتندد  واجبدد  السدد ا  اندد  الشددكك ي قددكوض الددى أالمعلومددت  المتعلقدد  بدد -27

هدت الشدكك   سد ا ًا لقدكوض توأي مبدتلغ  فع هدتالتتبعد  ل وكش  بتلم يوني  اإلجمتلي  للشكك    والشدككت 
 القكض واسم الجه  المتنح  ل  وم ت  والمبلغ المتبق . وف  حت  ا م وجو  سن  ومبلغ أص دال  ال
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 .لكذتق يم إقكاك ب تقكوض الى الشكك    اليه 
ككا  حددق اكتتددتب ذمدد وصد  لفئددت  وأادد ا  أي أ وا   يدد  قتبلدد  للتحويدد  وأي أوكاق متليدد  تعتق يدد  أو -28

  السددن  المتليدد  مدد  إيضددتح أي اددوض حصددل  هددت الشددكك   دددالتهت أو منحتأو حقددوق مشددتبه  أصدد ك 
 .لكذالي  الشكك   مقتب  

تعتق يددد  أو  متليددد  وصددد  ألي حقدددوق تحويددد  أو اكتتدددتب بموجدددب أ وا   يددد  قتبلددد  للتحويددد  أو أوكاق -29
 . الشكك  هتتهت أو منحتككا  حق اكتتتب  أو حقوق مشتبه  أص ك ذم
لالسددتك ا   وقيمدد   ألي أ وا   يدد  قتبلدد وصدد  ألي اسددتك ا  أو شددكاء أو إلاددتء مدد  جتنددب الشددكك    -30

هت الشدددكك   وتلدددك التددد  تالم كجددد  التددد  اشدددتك  األوكاق المتليددد  المتبقيددد   مددد  التمييددد  بدددي  األوكاق المتليددد 
 .التتبع  تهت شككتتهتاشتك 

 وسددج وتددواكيخ انعقت مددت   اإل اكة التدد  ُاقدد   دددال  السددن  المتليدد  األديددكة  مجلددس ادد   اجتمتاددت   -31
 .جتمت  موضحًت في  أسمتء الحتضكي حضوك ك  ا

 ا   ةلبت  الشكك  لسج  المستممي  وتواكيخ تلك الةلبت  وأسبتبهت -32
 .ي االق ذ  وص  ألي صفق  بي  الشكك   و ةك  -33
كتندد  فيهددت مصددلح  ألحدد   كددو  الشددكك   ةكفددًت فيهددت  وفيهددت أوتي أامددت  أو اقددو  أمعلومددت  تتعلددق بدد -34

 ثي مددنهم  بحيددأي االقدد  بددذأو ألي شدددص  التنفيددذيي  فيهددتلكبددتك أو  إ اكة الشددكك  مجلددس أاضددتء 
ومبلاهت   بتألامت  أو العقو   وةبيع  مذه  األامت  أو العقو  وشكوةهت وم تهت تشم  أسمتء المعنيي 

 .لكذإقكاك ب ا لم توج  أامت  أو اقو  م  مذا القبي  فعلى الشكك   تق يمذوا  
يي  ذأحد  كبدتك التنفيدد إ اكة الشدكك   أومجلدس أحد  أاضدتء  بيدت  ألي تكتيبدت  أو اتفدتق تندت   بموجبد  -35

 .مكتفآ ا  
 .ف  األكبتح بيت  ألي تكتيبت  أو اتفتق تنت   بموجب  أح  مستمم  الشكك   ا  أي حقوق -36

 
 

أو أي  لسدددد ا  أي  كددددتة أو ضددددكائب أو كسددددوم   ة والمسددددتحق قيمدددد  المدددد فوات  النظتميدددد  المسددددبيددددت  ب -37
 .م  وص  موج  لهت وبيت  أسبتبهتتى نهتي  الفتكة المتلي  السنوي    ولم تس   حمستحقت  أدكى  

 . بيت  بقيم  أي استثمتكا  أو احتيتةيت  أنشئ  لمصلح  موظف  الشكك  -38
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 :إقكاكا  بمت يل  -39
 .  بتلشك  الصحي أ  سجال  الحستبت  ُأا  - أ

 .بفتالي  ذالى أسس سليم  وُنفّ  ال ادلي  ُأا أ  نظتم الكقتب    - ب
 .تكك ف  ق كة الشكك  الى مواصل  نشتةهذ يوج  أي شك يأن  ال  -ج

 أ  يوض   يجبالسنوي    يتضم  تحفظت  الى القوائم المتلي  مكاج  الحستبت  ا كت  تقكيك  ذإ -40

 .معلومت  متعلق  بهت اإل اكة تلك التحفظت  وأسبتبهت وأيمجلس تقكيك  
المعي  م  أجلهت  يجب أ   انتهتء الفتكة قب  مكاج  الحستبت   بتاييكاإل اكة مجلس ف  حت  توصي   -41

 .تاييكبتل لك  م  بيت  أسبتب التوصي ذيحتوى التقكيك الى 

 

 اإلدارةمجلس : إفصاح أعضاء  بعد المائة الخامسةالمادة 
  اإلفصتح الدتص  بك  اضو م  أاضتئظيم امليت  ناإل اكة تمجلس  ىيتعي  ال

ل مت يفيذي   م  مكااتة ن اكة التاإل وم  أاضتء  
   وكيًت  وذلك  فيذي  وتح يثناإل اكة واإل اكة التمجلس أاضتء  وض  سج  دتص ب فصتحت  -1

 .فيذي نظتم السوق المتلي  ولوائحهمت التًت لإلفصتحت  المةلوب  بموجب نظتم الشككت  وندددددددددوفق
 .السج  لمستمم  الشكك   و  مقتب  متل  ىإتتح  االةال  ال -2

 
 : اإلفصاح عن المكافآتالمائة بعد السادسةالمادة 

 :اإل اكة بمت يل مجلس يلت م  -أ 
فيذي  ف  نالت واإل اكةمجلس اإلفصتح ا  سيتس  المكتفآ  وا  كيفي  تح ي  مكتفآ  أاضتء ال -1

 .الشكك 
 وح  ألاضتءناإل اكة ا  المكتفآ  المممجلس اإلفصتح ب ق  وشفتفي  وتفصي  ف  تقكيك  -2

سواء أكتن   فيذي  بصوكة مبتشكة أو غيك مبتشكة   و  إدفتء أو تضلي  نكة التاإل اكة واإل امجلس 
ذا كتن  الم ايتنتمبتلغ أم م أسهمًت ف  الشكك   فتكو  القيم   ف  أم م ايت  أيًت كتن  ةبيعتهت واسمهت. وا 

 .االستحقتق   تتكيخن دل  لألسهم م  القيم  السوقي  االم
 وح  وسيتس  المكتفآ  المعمو  بهت  وبيت  أي انحكا نالممتوضي  العالق  بي  المكتفآ   -3

 .جومكي ا  مذه السيتس      
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 :ح ة ىبيت  التفتصي  الال م  بشأ  المكتفآ  والتعويضت  الم فوا  لك  مم  يل  ال -4
 .اإل اكةمجلس أ. أاضتء 

 سهم الكئينم  ضم أ  يكو  ىالمكتفآ  م  الشكك  ال ىفيذيي  مم  تلقوا أالنب. دمس  م  كبتك الت
 .فيذي والم يك المتل نالت

 .ج. أاضتء اللجت 
 فق اإل اكة ووفقًت للج او  المك مجلس يكو  اإلفصتح الواك  ف  مذه المت ة ف  تقكيك  .  
 

 االلتزام بوضوح المعلومات وصحتها سياسة  : بعد المائة السابعة المادة
 مضل . ئ  كتماًل وواضحًت وصحيحًت وغيكللجمهوك والهي الشكك  يجب أ  يكو  أي إفصتح م    -1

قوااد  التسدجي  واال كاج الصدت كة اد  م   (37)م  المت ة  )أ() م  ا م اإلدال  بمت وك  ف  الفقكة  -2
ددال  فتدكة التد او   ثةلب التعليق المؤق  اند  وقدو  حد تأ   شكك يجو  للالهيئ  التى تنص الى )

مي  سددكيت  حتددى أقواادد  وال يسددتةي  المصدد ك تدده الذديك بموجددب مددأاندد  مدد   و  تدد حيجددب اإلفصددت
اليد   صللجمهدوك اد  أي معلومدت  أو تةدوك جدومكي منصدو    يجدب اإلفصدتح( التد او  نهتي  فتدكة

 الى األق  م  ب اي  فتكة الت او . قب  نص  ستا  قواا  التسجي  واال كاجف  

 أ  يدؤ ي  القوااد  يمكد  ه مدذل  يجب اإلفصدتح انهدت بموجدب أأ  اإلفصتح ا  مس كأ  الشكك ا ذإ -3
 ل  إلدى أالمسد إلى إلحتق ضكك غيك مسول ب  وأن  م  غيك المكج  أ  يؤ ي ا م اإلفصتح ا  تلك    
 ضدددكوكيًت لتقدددويم األوكاق  التددد  يكدددو  العلدددم بهدددت  تضدددلي  المسدددتثمكي  فيمدددت يتعلدددق بتلحقدددتئق والظدددكو     
 الحتلدد   مدذه لددك. ويجدب فد  ذمد   تم بةلدب إلافتئهدتقد تأ  للشددكك  ا  العالقد   ف ند  يجدو  ذالمتليد      
 إلدى اد م اإلفصدتح  تواألسدبتب التد  تد اوم ق م إلى الهيئ  بسكي  تتم  بيتنًت بتلمعلومت  المةلوب تأ      
 قبدو  ةلدب اإلافدتء  جدت  لهدت فد  أي وقد  أ   ا كأ  الهيئد ذلدك الوقد . وا  ذا  تلك المعلومت  فد      
 ي العالق .ذ   أي معلومت  تتعلق بتإلافتءإاالالشكك  تل م      

 البتب الثتم  م  قواا  التسجي  اليهت ف   صتع  جمي  المعلومت  والتةوكا  الجومكي  المنصو  -3
 هددددذه قبدددد  ت ويدددد  الهيئدددد  بالشددددكك   ويحظددددك الددددى  معلومددددت  سددددكي . واال كاج الصددددت كة مدددد  الهيئدددد  

االنهت  إلى جهت  ال يق  الى اتتقهدت التد ام بتلمحتفظد   متءإفشت –المعلومت  والتةوكا  الجومكي  وا 
جميدد  الدةددوا  الال مدد  لضددمت   ذاتدددت الشددكك لك يجددب الددى ذكدد الددى سددكي  المعلومددت  وحمتيتهددت.
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االنهت وفقًت للفقكة  ا م تسكب أي م  م   (2)المعلومت  والتةوكا  الجومكي  قب  ت وي  الهيئ  بهت وا 
 المت ة.مذه 

     ي أتتعلق ب   م ى الحتج  إلى نشك إاال  للجمهوك للك  الى أي شتئعت تح ي الشكك  يجب الى  -5
 لك حسبمت تكاه منتسبًت.ذب الشكك تةوكا  جومكي   وللهيئ  إل ام        

 

 جوهريةااللتزام باإلفصاح عن التطورات السياسة  : بعد المائة الثامنة المادة
 في تندرج جوهرية تطورات بأى خيرتأ دون من والجمهور الهيئة بلغت أنالشركة  على يجب  -أ

  في أو اوخصومه اأصوله في تؤثر وقد الناس لعامة متاحة معرفتها تكون وال انشاطه إطار    
 :ويمكن ,اله التابعة الشركات أو األعماله العام المسار في أو المالي اوضعه           

 . الم كج  المتلي  األوكاق سعك ف  تايك إلى تؤ ى أ  -1

 .  وا  ال ي بأ المتعلق ا بتلت امتتهت الوفتء الشكك  الى ق كة ف  ملحوظتً  ثيكاً تأ تؤثك أ  -2

  مـن هـل رتقـد أن الشـركة  علـى يجـب الفقـرة, ههـذ نطـاق ضـمن يقـع يالـذ التطـور لتحديـد و
 .االستثماري اقرارهذ اتخا عند التطور لكذ االعتبار في يأخذ أن مستثمر ألي المحتمل           

 الشركة  على يجب التي المادة, ههذ من)أ(   الفقرة في إليها المشار الجوهرية التطورات من  -ب

 :اآلتي الحصر, ال المثال سبيل على عنها, اإلفصاح     

  صدتف  % مد  10الدى ي يد  أو يسدتوى بسدعك إيجدتكه أو كمن  أو بيع  أو أص  لشكاء صفق  أي -1
  أيهمت مكاجع   سنوي  قوائم متلي  أو مفحوص  أولي  متلي  قوائم كآلد وفقتً  الشكك   أصو             
 . أح ث     

  صدتف  مد  %10 الدى  يد ت أو وىتسدت غبمبدتل للشدكك   يالعدت النشدتة كإةدت كجددت  يونيد م أي -2
  ثأح  أيهمت مكاجع   سنوي  متلي  قوائم أو مفحوص  أولي  متلي  قوائم آلدك وفقتً  الشكك   أصو            
  أوليد  متليد  قدوائم آلددك وفقدتً  الشدكك   أصدو  صدتف  مد  %10 الدى ت يد  أو تسدتوى دستئك أي -3

 . ثأح  أيهمت مكاجع   سنوي  متلي  قوائم أو مفحوص             

  وفدكة الحصدك  ال المثدت  سدبي  الدى يشدم   تنشدتةه أو الشدكك   إنتدتج بيئد  فد  كبيدك تاييدك أي -4
مكتني  المواك               .اليهت الحصو  وا 

 .الشكك   إ اكةمجلس  أاضتء تشكي  ف  تاييكا  أي أو للشكك   يالتنفيذ الكئيس يكيتا -5
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             ي يد  أو يسدتوى الن ا  مبلغ كت  اذإ وستة  أو تحكيم أو قضتئي   اوى أي لكذ ف  بمت ن ا  أي -6
 سنوي  متلي  قوائم أو مفحوص  أولي  متلي  قوائم آلدك وفقتً  الشكك   أصو  صتف  م  %5 الى

 ثأح  أيهمت مكاجع  
  متعلقتً  الحكم موضو  كت  إذا أاضتئ   أح  أو اإل اكةمجلس  ض  صت ك قضتئ  حكم أي -7

 .الشكك   ف  أاضتئ  أح  أو اإل اكةمجلس  امت بأ     

  قوائم آلدك فقتً و % 10 الى ي ي  أو يستويبمت  الشكك   و أص  صتف  ف النقصت  أو ال يت ة -8
 . ثأح  أيهمت مكاجع   سنوي  متلي  قوائم أو مفحوص  أولي  متلي      

  قدوائم آلددك وفقدتً % 10 الدى ي يد  أو وىبمدت يسدت الشدكك   أكبدتح ل إجمدت فد  النقصدت  أو ال يدت ة -9
 .مكاجع  سنوي  متلي             

 آلددك وفقدتً  الشدكك   إيدكا ا  إجمدتل  مد  %5 الدى ت يد  أو مسدتوي  إيكا اتد  اقد  فد  الد دو  -10

 .العق  لكلذ المتوق  غيك اإلنهتء أو مكاجع   سنوي  متلي  وائمق

  الشدكك   مد  كد  بموجبد  يسدتثمك تكتيدب أي أو االقد  ذى  وةدك  الشدكك   بدي  صدفق  أي -11
               التكتيدب أو فق الصد همذ كتن  إذا ل  تمويالً  يق م أو أص  أو مشكو  أي ف  االق  يذ  وةك              
 .مكاجع  سنوي  متلي  قوائم آلدك وفقتً  الشكك   إيكا ا  إجمتل  م  %1 الى ت ي  أو مستوي              

  الدى ي يد  أو يسدتوي التتبعد  تشدككتته أوللشدكك   الكئيسد  النشدتةت  مد  أي فد  انقةدت  أي -12
 .مكاجع  سنوي  متلي  قوائم آلدك قتً وف الشكك   إيكا ا  إجمتل  م  % 5            

 
 اإلفصاح عن المعلومات المالية: سياسة بعد المائة التاسعة المادة

 اضدو اليهدت يوقد  وأ  للشدكك   والسدنوي  األوليد  ليد لمتا مالقدوائ اإل اكةمجلدس   يعتمد أ  يجدب -1

 الدى وتو يعهدت نشدكمت قبد  لدكذو  المدتل   والمد يك يالتنفيذ الكئيس وم  اإل اكةمجلس  م  مفوض

 .وغيكمم المستممي 

( 43) المدت ة فد  إليد  المشدتك اإل اكةمجلدس  وتقكيدك والسدنوي  األوليد  المتليد  القدوائم تقد م أ  يجدب -2
  .اإل اكةمجلس  م  ااتمت مت فوك الهيئ  إلى قواا  التسجي  واال كاج م 
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 والسدنوي  األوليد  المتليد  تمهدقوائ الهيئد   تحد  مت التد  اإللكتكونيد  التةبيقدت  ابك  الشكك    عل ت -3

 قبد  غيدكمم أو المسدتممي  الدى القدوائم مدذه  نشدك يجدو  وال اإل اكةمجلدس  مد  ااتمت مدت فدوك

 .السوق ف  إاالنهت

  ا متإاد يجدب التد  األوليد  المتليد  تقوائمهد للمسدتممي  علد وت الهيئد   و تد أ  الشدكك  الدى يجدب -4

 فدوك و ذلدك القدتنونيي   للمحتسدبي  السدعو ي  الهيئد   مد المعتم ة المحتسب  لمعتييك وفقتً  وفحصهت

 .القوائم تلك تشملهت الت  المتلي  الفتكة نهتي  م  يومت (30) تتجتو  ال فتكة ودال  ااتمت مت

 يجدب التد  السدنوي  المتليد  تقوائمهد اد  للمسدتممي  علد وت الهيئد   و تد أ  الشدكك  الدى يجدب -5
 و القدتنونيي   للمحتسدبي  السدعو ي  الهيئد  مد  المعتم ة حتسب الم لمعتييك وفقتً  ومكاجعتهت إا ا مت

 تشملهت الت  السنوي  المتلي  الفتكة نهتي  م  ثالث  أشهك تتجتو  ال فتكة ودال  ااتمت مت فوك ذلك

 السدنوي  المتليد  القدوائم مدذه للمسدتممي  علد وت الهيئد   و تد أ  الشدكك   الدى ويجدب .القدوائم تلدك

 للشكك    السنوي  العتم  الجمعي  انعقت  تتكيخ قب  تقويميتً  يومتً  (15) ا  تق  ال م ة دال 

 لد  شدكيك وأي المتليد   القدوائم يكاجد  يالدذ القدتنون  المحتسدب التد ام م  ك التأ الشكك  الى يجب -6

 متليد  أوكاق أو أسهم أي بملكي  يتعلق مت ف  القتنونيي  للمحتسبي  السعو ي  الهيئ  ولوائ  لقواا 

 فد  موظد  أو شدكيك وأي القدتنون  المحتسدب اسدتقاللي  يضدم  بمدت  تتتبعيهد مد  أي أو شدكك  لل

 .مكتب 
 

 

  الدين ية حصص كبيرة من األسهم أو أدواتاإلشعار المتعلق بملكسياسة  : بعد المائة العاشرة المادة
 القابلة للتحويل                           

 ذلـك علـى يجـب شـخص, أي علـى أدنـاه المـذكورة الحـاالت نمـ أكثـر أو واحـدة تنطبـق عنـدما ) أ

 :العالقة ذات الحالة بحدوث التداول يوم نهاية في والهيئة الشركة يشعر أن الشخص

 أسدهم فئدت  مد  فئد  أي مد  أكثدك أو %5 نسدبت  مدت فد  مصدلح  لد  أو متلكدتً  يصدب  اند مت (1

 .بتلشكك  الدتص  تحوي لل القتبل  ال ي  أ وا  أو التصوي  ف  األحقي  ذا  الشكك 
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 ( 1) الفكايد  الفقدكة فد  إليد  المشدتك الشددص مصدلح  أو ملكيد  فد  نقدص أو  يدت ة ثحد و  ان  (2

 للتحويد  القتبلد  الد ي  أ وا  أو أسدهم مد  أكثك أو %1 بنسب  المت ة مذه  م   )أ( الفقكة م 

 مدت  كأس  يدت ة أو كسمل   إلص اك نتيج  النقص أو ال يت ة تك  متلم لكذو  .بتلشكك   الدتص 

 أسدهم إصد اك أو  الشدكك  مدت  كأس تدفديض أو أصد   شدكاء أو شكك  الى ذلالستحوا الشكك  

 همدذ مد )ب( الفقدكة فد  المبيندي األشددتص  مد  أي أو الشددص فيهدت يتد او  لدم أولويد  حقدوق
 .االكتتتب ف  حقوقهم يمتكسوا أو المت ة

 أي فد  مصدلح  ل  أو متلكتً  للشكك   يي التنفيذ كبتك ح أ أو اإل اكةمجلس  اضو يصب  ان مت ( 3

 .بتلشكك  الدتص  للتحوي  القتبل  ال ي  أ وا  أو أسهم وقحق

 أو  الشدكك   ف  اإل اكةمجلس  أاضتء م  أي مصلح  أو ملكي  ف  نقص أو  يت ة ثح و  ان  (4

 التد  للتحتويد  القتبلد   ي لدا أ وا  أو األسدهم مد  أكثدك أو %50 بنسدب  ل يد   يي التنفيدذ كبدتك أحد 

 الدتصد  للتحويد  القتبلد  الد ي  أ وا  أو أسدهم مد  أكثدك أو% 1بنسدب  أو  مدذه الشدكك   فد  يمتلكهت

 مدت  كأس  يدت ة أو كسدمل   إلصد اك نتيجد  الدنقص أو ال يدت ة تكد  مدتلم لدكذ و .أقد  أيهمدت تلشدكك  ب

 حقوق أسهم إص اك أو  الشكك  مت  سكأ تدفيض أو أص   شكاء أو شكك  الى ذلالستحوا الشكك  

 أو المدت ة همدذ مد  )ب( الفقدكة فد  المبيندي  صاألشددت مد  أي أو الشددص فيهدت يتد او  لدم أولويد 

 .االكتتتب ف  حقوقهم يمتكسوا

 للتحويل القابلة الدين أدوات أو سهمال اإلجمالي العدد حساب عند المادة, ههذ ألغراض ) ب

 قابلة دين أدوات أو أسهم أي في مصلحة له الشخص عدي   فيها, مصلحة شخص ألي التي

 :بيانهم اآلتي صاألشخا من أي عليها يسيطر أو يملكها للتحويل

 .الشدص لكذ أقكبتء (1

 .الشدص ذلك اليهت يسيةك شكك  (2

  أو مصلح  الى للحصو  الشدص ذلك م  بتالتفتق يتصكفو  آدكي  صأشدت أي (3
 .بتلشكك  الدتص  للتحوي  القتبل  ال ي  أ وا  أو سهمأ ف  التصوي  حقوق ممتكس     

 .المادة ههذ بموجب تتلقاه إشعار أي نشر للهيئة ) ج
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  تـهأعد يالـذ جذللنمـو  وفقـاً  المـادة ههـذ مـن )أ( الفقـرة فـي إليـه المشـار اإلشـعار يكـون ) د
 :اآلتي عن تقل ال معلومات يتضمن أن الهيئة,على           

 فد  األحقيد  ويذأو  للتحويد   القتبلد  الد ي  أ وا  أو سدهمأل المدتلكي  صاألشددت أسدمتء (1
 .فيهت  التصك 

 .التملك املي  تفتصي  (2

 .تموي  قكوض أو التملك لعملي  آدك شدص م  مت ي  ام أي تفتصي ( 3

 .التملك م   اله  بيت ( 4

 إشـعار عنـه فصـاحاإل سـبق يالـذ التملـك فهـد تغيـر حالـة في ثبالحد العالقة يذ الشخص على  )ه

 القابلـة الـدين أدوات أو األسـهم مـن أي فـي فالتصـر  لـه يجـوز وال التغيـر, لكبـذ فوراً  والهيئةالشركة 

 .بالتغير اإلشعار تاريخ من أيام( 10)مضي بعد إال بالشركة الخاصة للتحويل

 لـهأو  كـاً مال يصـبح يالـذ للشـخص يجـوز ال أحكـام, مـن المـادة ههـذ تقتضـيه بمـا اإلخـالل عدم مع  )و

 للتحويـل القابلـة الـدين أدوات أو األسـهم فئـات مـن فئـة أي مـن أكثر أو %10 نسبته ما في مصلحة

 قيـود فـرض للهيئـة ويجـوز .لـكذ علـى الهيئـة موافقـة بعـد إال منهـا أي في فالتصر  بالشركة الخاصة

 .طريقته وتحديد فالتصر  لكذ على معينة
 

 اإلبالغ المتعلق باألوراق المالية سياسة  :بعد المائة الحادية عشرة المادة
 :إبالل الهيئ  والجمهوك م   و  تأديك بتلمعلومت  اآلتي  الشكك  يجب الى  
 .تأي تاييك مقتكح ف  كأس متله )1
 أي قكاك إاال  أكبتح أو التوصي  ب االنهت أو  ف  حصص منهت أو إجكاء تو يعت  أدكى الى )2

 .حتمل  األوكاق المتلي  الم كج      
 أي قكاك بع م إاال  أكبتح أو التوصي  بع م إاالنهت أو بع م  ف  حصص منهت يكو  م  )3

 .المتوق  إاالنهت أو التوصي  ب االنهت أو  فعهت ف  السيتق المعتت  لمجكيت  األح اث     
 أي قكاك الست اتء أو إات ة شكاء أو سحب أو استك ا  أو اكض شكاء أوكاق  المتلي   والمبلغ )4

 .اإلجمتل  وا   ذلك وقيمت     
 .أي قكاك بع م ال ف  يتعلق بأ وا  ال ي  أو أ وا  ال ي  القتبل  للتحوي  )5
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 للتحويدد   أي تاييددك فدد  الحقددوق المكتبةدد  بددأي فئدد  مدد  فئددت  األسددهم الم كجدد  أو أ وا   يدد  قتبلدد  )6
 .إليهت            

 
 غ عن بنود أخرى سياسة اإلبال :بعد المائة الثانية عشرة المادة
 :بتآلت  تأديك  و  م  والجمهوك الهيئ  إبالل الشكك   الى يجب

 .للشكك   الكئيس المقك أو األستسى النظتم ف  تاييك أي (1

 .القتنون  للمحتسب تاييك أي  (2

    تتتبعيه م  أي أو للشكك  مص ًّ  تعيي  أو تصفي  أمك ص وك أو تصفي  اكيض  تق يم  (3

 .اإلفالس أنظم  بموجب إجكاءا  بأي الب ء أو الشككت   نظتم بموجب 

 أو حد ث وقدو  أو تصدفيتهت  أو الشدكك  بحد  تتتبعيهد مد  أي أو الشدكك   مد  قدكاك صد وك  (4

 .الح  أو التصفي  تح  الشكك   وض  توجب  مني  فتكة انتهتء

 سدواء ادتصدتص صدتحب  قضدتئي  جه  أو محكم  م  أمك أو إاال  أو قكاك أو حكم اتدتذ  (5

   مد  جد ء ألي الشدكك   اسدتاال  ف  سلبتً  يؤثك أ  يمك  االستئنتفي  أو  االبت ائي  مكحل ال ف 
 .الشكك   أصو  صتف  م  %5 الى اإلجمتلي  قيمت  أصولهت ت ي 

 .أامتلهت وج و  العتم  الجمعي  النعقت  ال اوة (6
 أعضائه من عضو بكل الخاصة اإلفصاح عمليات تنظيم اإلدارةمجلس  على يتعين (7

 :يلي ما مراعاة مع التنفيذية, اإلدارة أعضاء ومن       

  بشدك  وتح يثد  التنفيذيد  واإل اكة اإل اكةمجلدس  أاضدتء ب فصدتحت  ددتص سدج  وضد  -أ
 . وكي                   

  جد و  تضدمي  ويجدب .مدتل  مقتبد   و  الشدكك  لمسدتمم  السدج  الدى االةدال  إتتحد  -ب
  نسد  وتو ي  الحوكم  تقكيك ومنتقش  لعكض بن اً  للشكك  العت ي  العتم  جمعي ال أامت                    
 .االجتمت  دال  المستممي  الى من     
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 :باإلفصاح عن المكافآت  اإلدارةمجلس  يلتزم (8

  التنفيذي  واإل اكةمجلس ال أاضتء مكتفآ  تح ي  كيفي  وا  المكتفآ  سيتس  ا  اإلفصتح - أ
 .الشكك  ف 

 أي وبيت  بهت  المعمو  المكتفآ  وسيتس  الممنوح  المكتفآ  بي  العالق  ي توض -ب

 .السيتس  مذه ا  جومكي انحكا      
  ألاضدتء الممنوحد  المكتفدآ  اد  الددتص التقكيدك فد  وتفصدي  وشدفتفي  ب قد  اإلفصدتح -ج

    تضدلي   أو إدفدتء  و  شدكة مبت غيدك أو مبتشدكة بصدوكة التنفيذيد  واإل اكة اإل اكةمجلدس                    
 .م ايت أو منتف  أو مبتلغ كتن  سواء                   

 :ح ة الى يل  مم  لك  الم فوا  والتعويضت  المكتفآ  بشأ  الال م  التفتصي  بيت  . 

 .اإل اكةمجلس  أاضتء  -    

  م  يكو  أ  الى الشكك  م  المكتفآ  أالى تلقوا مم  التنفيذيي  كبتك م  دمس  -   
 الملحق  وفق المت ة مذه ف  الواك  اإلفصتح ويكو  .المتل  والم يك التنفيذي الكئيس ضمنهم     
  ( المكفق بالئح  حوكم  الشككت  الصت كة م  ميئ  السوق المتلي  1كقم )                  

 

 ر التنفيذيين اإلدارة وكبامجلس حظر تعامالت أعضاء  :بعد المائة الثالثة عشرة المادة
 التعتمد  مدنهم بدأي االق  ذي شدص أي أو التنفيذيي  كبتك أو اإل اكةمجلس  ألاضتء يجو  ال)أ( 

 :اآلتي  الفتكا  دال  للشكك  متلي  أوكاق أي ف 

 القوائم إاال  تتكيخ حتى المتلي  السن  كب  لنهتي  الستبق  تقويميتً  يومتً  (15)ا  دال  (1

 .للشكك  حصهتف بع  األولي  المتلي     
األولي  يومًت تقويميًت الستبق  لنهتي  السن  المتلي  حتى تتكيخ إاال  القوائم المتلي   (30)دال  ا  (2

 .شكك  للبع  فحصهت أو القوائم المتلي  السنوي  المكاجع  
 ف  االكتتتب حق ممتكس  المت ة همذ م   )أ( الفقكة ف  إلي  المشتك الحظك م  يستثنى)ب(  

 .وبيعهت األولوي  حقوق    
 فتدكا  مد  أي أثندتء الشدكك  مد  يي التنفيدذ كبدتك مد  أي أو اإل اكةمجلدس  اضدو اسدتقتل  اند  )ج

 الدى تسدكي )ينةبدق حيثمدت( الفتدكة همدذ فد   المدت ة  همدذ مد  )أ( الفقدكة فد  إليهدت المشدتك الحظك

 .منهم يبأ االق  يذ شدص وأي المستقي  يي التنفيذ كبيك أو العضو ذلك
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 والوثائق بالمستندات الهيئة تزويد  :بعد المائة الرابعة عشرة مادةال

 المستن ا  وجمي  المستممي  إلى ُأكسل  الت  التعتميم م  بنسخ الهيئ   و ت أ  الشكك   الى يجب

دةددتكا  والعددكوض واالندد متجت  ا ذبتالسددتحوا المتعلقدد  والوثددتئق  والتقددتكيك االجتمتاددت  وا 

 .إص اكمت فوك الممتثل   والوثتئق المستن ا   م ذلك وغيك واإلاالنت 
 

 سياسة توزيع األرباح  :بعد المائة عشرة الخامسة المادة
 النسب  الت  يجب تو يعهت الى المستممي  م  األكبتح الصتفي   بع األستسى   يبي  نظتم الشكك   -1

 .تجنيب االحتيتة  النظتم  واالحتيتةيت  األدكى–
األكبددتح وفقددًت لقددكاك الجمعيدد  العتمدد  الصددت ك فدد  مددذا الشددأ   ويبددي  يسددتحق المسددتمم حصددت  فدد    -2

تددتكيخ االسددتحقتق وتددتكيخ التو يدد . وتكددو  أحقيدد  األكبددتح لمددتلك  األسددهم المسددجلي  فدد  – القددكاك
المستممي  ف  نهتي  اليوم المح   لالستحقتق. وتح   الجه  المدتص  الح  األقصى للم ة  سجال 

تح  اكة أ  ينفذ أثنتءمت قكاك الجمعي  العتم  العت يد  فد  شدأ  تو يد  األكبداإلمجلس الى  الت  يجب
 المستممي .ى ال
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 : تعليمات ونماذج اإلعالنات تاسعالباب ال
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 : التعليمات العامة لنشر اإلعالنات بعد المائة عشرة السادسة المادة
 يتنت  التتلي  : يجب أ  يشتم  االاال  الى الب

 أ  يكو  انوا  اإلاال  واضحت ويعكس الح ث الجومكى المكا  اإلاال  ان   -1

 تق يم وص  مفص  للح ث الجومكى م  توضي  كتف  اإلاالنت  المكتبة  ب   -2

 ايضتح العوام  والمبككا  التى أ   لتحقق الح ث  -3

 ى للح ث واذا تعذك ذلك يذكك السبباذا كت  للح ث اثك متلى الى القوائم المتلي  يذكك االثك المتل -4

تبذ  الشكك  العنتيد  الال مد  للتأكد  مد  أ  اى وقدتئ  أو معلومدت  مكتبةد  بهدذا الحد ث صدحيح  أو  -5
 غيك مضلل  

تسعى الشكك  لع م استبعت  أو حذ  أو ادفتء اي  معلومدت  يمكنهدت التدأثيك الدى مضدمو  أو نتدتئج  -6
 الح ث الجومكى 

جومكى أى الت ام متلى الى الشكك  يتضم  االاال  شكوة ومد ة وقيمد  فى حت  نتج ا  الح ث ال -7
 مذا االلت ام والجهت  التى تمث  ةكفت في  وأثكه الى القوائم المتلي  

فددى حددت  قتمدد  الشددكك  ادد  اإلاددال  ادد  حدد ث جددومكى مسددتقبلى تسددعى الشددكك  لإلاددال  ادد  اى  -8
 تةوكا  ج ي ة تح ث الى ذلك الح ث 

يجددب االفصددتح ادد  كدد  منهمددت بشددك  منفصدد  ادد    جددومكيي  لدد ى الشددكك  فددى حددت  وجددو  تةددوكي -9
 اآلدك 

فى حت  ح وث اى م  التةوكا  الجومكي  دال  اق  م  ستاتي  م  ب اي  فتدكة التد او  أو اثندتء  -10
فتكة الت او  فعلى الشكك  االنتهتء حتى انتهتء فتكة الت او  وم  ثم ااالن  الى موق  السوق المتليد  

  وجوب اتدتذ كتفد  االحتيتةيدت  الال مد  لضدمت  اد م تسدكب الدبدك اد  تلدك التةدوكا  )ت او  (م
الجومكي  قب  نشك اإلاال   امدت اذا كدت  التةدوك الجدومكى مد  الندو  الدذى ال يمكد  للشدكك  ضدمت  
ا م تسكب  )كأ  يكو  مكتبةت بأةكا  أدكى ال تضدم  الشدكك  الت امهدت بتلمحتفظد  الدى السدكي  أو 

تةددوك محدد  الدبددك مددت ة ااالميدد  كتلكتكثدد  الةبيعيدد  أو الحكيددق أو نحددو ذلددك فيجددب ابددالل يكددو  ال
 الهيئ  فوك وقوا  
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ا اكتهددت او لجددت  المكاجعدد  او اى لجددت  ادددكى مجلددس يجددب الددى الشددكك  مكااددتة اقدد  اجتمتاددت   -11
  فتددكة سددينتقش داللهددت موضددو  يجددب االاددال  اندد  بنددتءا الددى احكددتم قواادد  التسددجي  واال كاج دددال

تمك  الشكك  م  نشك االاال  الى موق  السوق المتلي  ت او  قب  مت اليق  ا  ستاتي  م  ب اي  
 فتكة الت او  التى تلى اق  االجتمت  

يجددب الددى الشددكك  تح يدد  مدد ى الحتجدد  لبددث االاددال  الددى موقدد  تدد او  للددك  الددى اى شددتئعت   -12
 كت  ببث ااال  متى كأ  ذلك ضكوكيت تتعلق بتى تةوكا  جومكي  ويحق للهيئ  ال ام الشك 

 يجب الى الشكك  التقي  بقواا  اللا  العكبي  السليم  ان  صيتغ  ااالنتتهت  -13
 

 لغة اإلعالنات واإلشعارات والتقارير  :بعد المائة عشرة السابعةا المادة
  العكبي  بتللا  الشكك  ا  الصت كة والتقتكيك واإلشعتكا  اإلاالنت  جمي  تكو  أ  يجب ( أ)

 .اإلنجلي ي  اللا  إلى ذلك م  أي   تكجم  وللشكك     

 وف  .والتقتكيك واإلشعتكا  اإلاالنت  وتفسيك توضي  ف  المعتم ة اللا  م  العكبي  اللا  تكو )ب(  

 .العكب  بتلنص يؤدذ اإلنجلي ي  والنص العكب  النص بي  تعتكض أي وجو  حتل      
 

 النماذج الخاصة بإعالنات الشركة المختلفة : بعد المائة عشرة الثامنة المادة
النمدتذج الدتصد  بتاالندت  الشدكك  المعتمد ة مد  قبد  ميئد  السدوق المتليد  والتدى  تقوم الشكك  بتستد ام

ب وكمت تستا  الى تنظيم فحوى ومضمو  المعلومت  المةلوب توافكمت فى ااالنت  الشككت  الم كجد  
فدد  وتع يدد  مسددتوى الشددفتفي  واالفصددتح وااتندد  المسددتثمكي  لاددكض مسددتا ة الشددككت  المسددتمم  الددى ك 

 الى اتدتذ قكاكاتهم االستثمتكي  بنتءا الى معلومت  وافي  وصحيح  وتتضم  مذه النمتذج مت يلى : 

 
 .ب االنت  الشككت التعليمت  الدتص   -1

إ اكة شدكك  مسدتمم  م كجد  مجلدس نمدوذج السديكة الذاتيد  للمكشد  لعضدوي   ( 3 ) نمدوذج -2
 .(ت او )ف  السوق المتلي  السعو ي  

 .) أ ( اإلشعتك المتعلق بتلملكي  7نموذج  -3

 . ) ب ( اإلشعتك المتعلق بتايُّك نسب  أو م   الملكي  7نموذج  -4

http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/inst%20(1-1-1213).docx
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/Form3.doc
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/Form3.doc
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f7a%20edited.doc
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f7b%20edited.doc


 

 شركة جازان للطاقة والتنمية
  شركة مساهمة سعودية

 

 115 

 

 .% أو أكثك10) ج ( ةلب الموافق  الى التصك  لم  يمتلك  7نموذج  -5

 .8نموذج  -6

 .نموذج استد ام نظتم الكبة االلكتكون  م  الشككت  الم كج  -7

اكتددوبك  1ااتبددتكًا مدد    والتدد  يعمدد  بهددت المح ثدد  )  التعليمددت  الدتصدد  ب االنددت  الشددككت  -8
 م(2016

والتعليمددت  المل مددد  مدد  ددددال   ويمكدد  االةددال  الدددى اى تحدد يثت  قددد  تةددكأ الددى النمدددتذج -9
 الموق  الكسمى لهيئ  السوق المتلي  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f7c%20edited.doc
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/form-8.doc
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9.docx
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9%2020-06-2016.docx
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9%2020-06-2016.docx
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 واألخالقية المهنية المعايير :العاشر الباب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شركة جازان للطاقة والتنمية
  شركة مساهمة سعودية

 

 117 

 

 المهني السلوك سياسة :بعد المائة عشرة التاسعة المادة

   بصف  دتص  مت يلى : تكااى سيتس  السلوك المهنى والقيم األدالقي  فى الشكك

 واجبد  ببدذ  ومدوظفى الشدكك   التنفيذيد  واإل اكة اإل اكةمجلدس  أاضدتء مد  اضدو ك  الى التأكي  -1
 قيمتهدت  وتعظديم وتنميتهدت الشدكك  مصدتل  صدو  شدأن  مد  مدت وكد  الشدكك  تجدته  والدوالء العنتيد 

 .األحوا  جمي  ف  الشدصي  مصلحت  الى مصتلحهت وتق يم
 الشدكك  مصدلح  يحقدق بمدت وااللتد ام الشدكك   فد  المسدتممي  لجميد  اإل اكةمجلدس  واضد تمثيد   -2

 التد  المجمواد  مصدلح  ولديس اآلددكي   المصدتل  أصدحتب حقدوق ومكااتة المستممي  ومصلح 

 .فحسب انتدبت 
 تعليمت وال واللوائ  األنظم  بجمي  فيهت  التنفيذيي  وكبتك اإل اكةمجلس  أاضتء الت ام مب أ تكسيخ -3 

 .الصل  ذا 

     بهد   الدوظيف  لمنصدب  التنفيذيد  اإل اكة اضدو أو اإل اكةمجلدس  اضدو اسدتاال   و  الحيلولد -4       
 .بايكه أو ب  دتص  مصلح  تحقيق           

  وأمد افهت  الشدكك  أغدكاض تحقيدق الدى ومواك مدت الشدكك  أصدو  اسدتعمت  قصدك الدى التأكيد -5
 .دتص  مصتل  لتحقيق المواك  أو األصو  تلك استاال  وا م  

 ال ادليد  المعلومدت  الدى االةدال  وتوقيد  صالحي  تنظم وواضح  ومحكم   قيق  قواا  وض  -6

 أو منهدت وغيدكمم التنفيذيد  واإل اكة اإل اكةمجلدس  أاضدتء اسدتفت ة  و  يحدو  بمدت بتلشدكك  الدتصد 

 .نظتمتً  الجتئ ة أو المقككة الح و  ف  إال شدص  ألي انهت اإلفصتح
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  وأخالقيات المهنة : قواعد السلوك الوظيفى بعد المائة العشرون المادة
يحتددوي ميثددتق أدالقيددت  المهندد  الددى معددتييك السددلوك التدد  يتعددي  الددى كدد  منسددوب  الشددكك  إتبتاهددت  -

كك  فد  حدت  ومكااتتهت ك  يوم  وف  ستئك المعتمال   وف  ك  موق  يؤ و  في  أامتلهم. وتعم  الشد
وجدو  أيدد  مدددتو  أو شددكوك بشددأ  ادد م االمتثددت  لميثددتق أدالقيددت  المهندد   الددى التحفيدد  ودلددق ثقتفدد  
اإلبالل ا  ذلك فوكًا إلى الجه  المدتصد   ابدك اد ة قندوا   منهدت المد يك المبتشدك  والمدواك  البشدكي   

معتلجدد  المدتلفددت  القتنونيدد   والشددؤو  القتنونيدد   والدددة الهددتتف  المدصددص للمسددتن ة الفنيدد  فدد  مجددت 
والنظتميدد . مدد  التأكيدد  الددى ادد م اتدددتذ أيدد  إجددكاءا  مسددتئل  أو تبعددت  نظتميدد  مدد  أي نددو  ضدد  أي 

 شدص جكاء إبالغ  ا  مدتوف  أو شكوك  حيت  وقو  مدتلفت  قتنوني  أو نظتمي .
أبددددك  مجددددتال   اشددددكة سيتسدددد  ُتعنددددى بتلن امدددد   وتاةدددد  دمسدددد ل  ميثددددتق أدالقيددددت  المهندددد  مدددد  ويتددددأ -

المدتةك والمه  ا   وق  تم تصني  مذه السيتست  ضم  ثالث فئت : بيئتنت العتلمي   ومكت  العمد   
وحمتيد  أصدو  الشددكك   مدذه السيتسدت  تتضددم  قوااد  تحكدم السددلوك فد  اد ة أوجدد   منهدت الدى سددبي  

 المثت  القواا  التتلي :

مكااددتة أكقددى األسددتليب والمبددت   األدالقيدد  فدد  التعتمدد  وتسددييك شددؤو  امدد  الشددكك  بصدد ق وأمتندد   و  -1
 اإل اكة  واالبتعت  ا  ك  مت يمس شك  وككام  الشكك   اد  ودتكج العم .

 تككيس الوق  والجه  أل اء العم  والحكص الى ا م إضتا  وق  اآلدكي . -2
 التعتو  م  ال مالء ف  العم  الى الوج  الذي يؤ ي إلى حس  سيك العم  بتلشكك . -3
ء للشددددكك  صددددف  مةلددددوب التحلدددد  بهددددت مدددد  قبدددد  اإل اكة والمددددوظفي   والددددى الجميدددد  تأكيدددد  الددددوالء الددددوال -4

والتصك   ائمًت م  أج  مصلح  الشكك  ف  كتف  االقت  العم   بمدت فد  ذلدك العالقددت  مد  ال بدتئ   
ةدددال  اإل اكة العليدددت الدددى أي تصدددك  قددد   والجهدددت  الحكوميددد   والكؤسددددتء  وال مددددالء مددد  العدددتملي   وا 

 ينعكس سلبًت الى الشكك .
اإل كاك والتصك  الدى أسدتس أ  جميد  المدوظفي  شدككتء فد  مسدؤولي   ادم أمد ا  الشدكك ؛ المتعلقد   -5

 بتلكقتب  اإل اكي  والمتلي  ال ادلي  وااللت ام بهذه األم ا .
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تكه أحد  االمتنت  ا  اسدتد ام أيد  معلومدت  أو مدوا  جدكى الكشد  انهدت للموظد  بصدوكة سدكي  د بتاتبد -6
مددوظف  الشددكك  د ألغددكاض أو مصددلح  شدصددي   وتجنددب الكشدد  ادد  المعكفدد  المملوكدد  أو الفنيدد  أو 

 اإل اكي  السكي  الدتص  بتلشكك  إلى أي جه  غيك مصكح لهت بذلك.
االمتندت  اد  المسدتمم  د بمقتبد  أو  و  مقتبد  د فد  أي نشدتة إاالمد   مثد  اإل الء بتصدكيحت  أو  -7

  ذ  كتتب  م  المسئو  المفوض ف  الشكك .نشك مقتال  إال ب
االمتنت  ا  قبدو  مد ايت أو مي ا  م  جهت  دتكجي  أو  ادلي  م  شأنهت التأثيك الى قدكاك الموظد   -8

 أو أ ائ  لواجبتت  ل ى الشكك  أو اإلددال  بذلك م  أج  تلك الجهت .
آددك الدى  بدو  محتمد  مد  ا م القيتم تح  أي ظك  بعكض أو محتولد  ادكض كشددوة أو أي إغددكاء  -9

 أج  تكويج منتجت  الشكك  أو د متتهت  أو بقص  التأثيك الى قكاكه.
اد م قبدو  كشددوة  أو أي إغدكاء د مهمددت كدت  نوادد  د لتحقيدق أي غددكض  مثد : تكسددي  اقد   أو ةلددب  -10

ذا اكض  الى الموظد  كشدوة أو أي إغدكاء  شكاء الى بتئ  أو موك  محتم   أو إاةتئ  معلومت   وا 
 ك م  أي نو   فعلي  اإلبالل ا  ذلك فوكًا إلى كئيس .آد

 ا م استاال  السلة  الوظيفي  م  أج  تحقيق مكتسب شدصي . -11

التد ام ال قدد  واإلنصددت  فدد  تسددجي  كتفدد  العمليدت  المتليدد  الدتصدد  بتلشددكك  ةبقددًت للمعددتييك المحتسددبي   -12
كاءا  التد  وضدعتهت الشدكك   والتأكد  المتعتك  اليهدت  وحمتيد  ممتلكدت  الشدكك  ةبقدًت للسيتسدت  واإلجد

مدد  اسددتد ام تلددك الموجددو ا  الددى الوجدد  الصددحي   وأ  السددجال  والتقددتكيك المتليدد  والتشددايلي   قيقدد  
 وكتمل  ويعتم  اليهت.

محتفظ  الموظ  الى أسكاك العم  والى المعلومت  التد  يةلد  اليهدت أو تصد  إليد  بحكدم وظيفتد    -13
دددتكج الشددكك  معلومددت  غيددك منشددوكة  إال إذا كددت  ذلددك جدد ًءا مدد  األ اء وأال ينقدد  إلددى أي ةددك  آدددك 

 العت ي لواجبت  الوظيف  أو كت  مصكحًت بذلك م  الشكك .
 مكاادتة كتفد  األنظم  المعمو  بهدت فد  المملك  العكبي  السعو ي . -14
ظدتم البكيد  اإللكتكوند   تمن  الشكك  اسدتد ام أجهد ة الحتسدب اآللد   ودةدوة ومعد ا  الهدتت   واإلنتكند   ون -15

بأستليب ا واني  تجته اآلدك  أو بةكق تضك بمعنويدت  المدوظفي . وال يجدو  اسدتد ام ممتلكدت  الشدكك  لد اوة 
اآلدكي  للمشتكك  فد  مشدتكي  تضدتمني  تجتكيد   أو الددوض فد  قضدتيت  ينيد  أو سيتسدي   أو مسدتئ  ال تتعلدق 

 بتلعم .
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 : نتائج االلتزام بميثاق أخالقيات المهنةمائةبعد ال  الحادية والعشرون المادة
تعمدد  الشددكك  الددى تكسدديخ ثقتفدد  االلتدد ام بددتلقواني  واألنظمدد  ممددت سددو  يعدد   النمددو  وبتلتددتل  دةددة  -

 التةويك ف  الشكك  م  دال :
إضتف  قيم  للسم  التجتكي  للشكك   و يت ة ثق  ال بتئ  والموك ي  والشككتء والمجتمعت  والحكومت  ف   -1

 الشكك 
إتتحدد  فكصدد  العمدد  الجمددتا   حيددث تسددعى الشددكك  بأكملهددت إلددى تكددكيس جهو مددت نحددو تحقيددق نفددس  -2

 األم ا  المشتكك .
 التشجي  الى الكقتب  الذاتي   وتوفيك حمتي  تتجتو  مت توفكه أستليب الكقتب  الدتكجي  بمفك مت. -3
 ي  اآلدكي  بهت. يت ة ثق  الموظفي  بأنفسهم  حيث يمكنهم معكف  قيم العم  وتعك  -4
التحلددد  بتلم يددد  مددد  كوح المسدددؤولي  المهنيددد  والحكفيددد  العتليددد  فددد  األ اء  ذلدددك أل  المدددوظفي  يمكدددنهم  -5

 استلهتم التوقعت  السلوكي  الت  م  شأنهت تحفي مم للتصك  بةكيق  مهني  صحيح .
ئددد  تتميددد  بدددتأل اء نشدددك مفهدددوم االلتددد ام بدددتلقواني  واألنظمددد   ممدددت يسدددتا  المدددوظفي  الدددى العمددد  فددد  بي -6

 المنضبة والملت م بمقتضيت  القواا  التنظيمي .
 

 االجتماعية المسؤولية :بعد المائة الثانية والعشرون المادة

 بدي  التدوا   إقتمد  تكفد  سيتسد   -اإل اكة مجلدس قتدكاح مد  بندتءا الدى ا -الجمعي  العتمد  العت يد  تض 
 واالقتصدت ي  االجتمتايد  األوضت  تةويك باكض قهت تحقي إلى المجتم  يصبو الت  واألم ا  أم افهت

 .للمجتم 
 

 االجتماعي العمل مبادرات :بعد المائة الثالثة والعشرون المادة

  العمد  مجدت  فد  الشدكك  مبدت كا  لةدكح الال مد  الوسدتئ  ويحد   البدكامج اإل اكةمجلدس  يضد 
 :مت يلى  ذلك ويشم  االجتمتا        

  ومقتكند  االجتمدتا   العمد  فد  مبدت كا  مد  تق مد  بمدت الشدكك  أ اء بةتدك  قيدتس مؤشدكا  وضد  -1
 .المشتب  النشتة ذا  األدكى بتلشككت  ذلك            

  وتدوايتهم فيهدت العدتملي  إلدى الشدكك  تتبنتمدت التد  االجتمتايد  المسدؤولي  أمد ا  اد  اإلفصدتح -2
 .بهت وتثقيفهم            
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  بأنشدة  الصدل  ذا  ال وكيد  التقدتكيك فد  االجتمتايد  المسدؤولي  تحقيدق دةدة اد  اإلفصدتح -3
 .الشكك            

 .للشكك  االجتمتاي  بتلمسؤولي  للتعكي  للمجتم  تواي  بكامج وض  -4
 

  سياسة اإللتزام بسرية المعلومات   :بعد المائة العشرونالرابعة و  المادة
 يلى : تعم  الشكك  فى مذا الدصوص الى القيتم بمت 

اإللمتم واإللت ام بتلقواني  واألنظم  المتعلق  بتلمحتفظ  الى الدصوصي  وسكي  المعلومت  التدى  -1
تنةوى الى ضوابة تنظيم البيتنت  الدتص  والمعلومدت  الشدصدي  بتل ولد  التدى يدتم فيهدت جمد  

مدت  المعمدو  بهدت تلك البيتنت  والمعلومت  ومعتلجتهت واستد امهت وكذلك اإللمتم واإللت ام بتلتعلي
 فى الشكك  بهذا الدصوص 

جم  البيتنت  الشدصي  ومعتلجتهت واسدتد امهت ألغدكاض العمد  المشدكوا  فقدة قبد  تحد يث أو  -2
تح يث اى نظتم أو منظوم  لجم  المعلومت  الشدصي  أو اسدتد امهت أو افشدتئهت أو اإلفصدتح 

وة والمتةلبدت  المتعلقد  بتلتعتمد  مد  انهدت أو نقلهدت ويجدب التأكد  مد  اإللتد ام التدتم بجميد  الشدك 
 البيتنت  الشدصي  

ادد م اللجددوء بقدد ك اإلمكددت  الددى البيتنددت  مجهولدد  الشددكك   والقتبلدد  للتدد او  والبيتنددت  التددى تددأتى  -3
الدددى وجددد  اإلجمدددت  والشدددمو  و و  اسدددم أو التدددى ال تتميددد  بدصدددتئص تعدددك  بهدددت أو يصدددعب 

 نسبهت الى شدص مح   أو جه  بعينهت 

ليدد  البيتنددت  الشدصددي  والدد دو  اليهددت ومعتلجتهددت الددى مدد  مددم مدولددو  بددذلك الددى حصددك ام -4
 سبي  الحصك وألغكاض العم  

تودى الحدكص والحيةد  والحظدك لمند  غيدك المصدكح لهدم مد  الوصدو  الدى البيتندت  الشدصدي   -5
والوصددددو  اليهددددت اثنددددتء معتلجتهددددت ومندددد  الضدددديت  المفددددتجىء أو التلدددد  غيددددك المقصددددو  للبيتنددددت  

 شدصي  ال

ادةدددتك المددد يك المبتشدددك او الشدددئو  القتنونيددد  أو مسدددؤو  األمددد  المددددتص فدددى حتلددد  اكتشدددت   -6
استد ام بيتنت  شدصي  الى نحو يتعتكض م  مذه السيتس  أو فدى حتلد  اكتشدت  أ  الحمتيد  
األمني  للنظتم الذى يحتوى الى البيتنت  الشدصي  ق  تعكض  أو تتعكض لمت يه  مت أو يؤثك 

 فيهت 
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 الفعالة الحوكمة تطبيق :بعد المائة العشرونو  الخامسة المادة

 األحكتم اإلل امي  الواك ة  م   تتعتكض ال بحيث  مذه الالئح  الدتص  بتلشكك   اال اكةمجلس   وض
 ( 2006-212-1السددوق المتليدد  بددتلقكاك كقددم )ميئدد  مجلددس الئحدد  حوكمدد  الشددككت  الصددت كة مدد  فددى 

 الصت كة ا  ميئ  السوق المتلي  بموجب القكاك  مد   و الئح  حوكم  الشككت 21/10/1427وتتكيخ        
 م بنتءا الى نظتم الشككت  الصت ك 13/2/2017مد الموافق 16/5/1438( وتتكيخ 2017-16-8كقم)

 اال اكة مجلدددددددددددددددددددددس وسددددددددددددددددددددديقوم مدددددددددددددددددددددد 28/1/1437وتدددددددددددددددددددددتكيخ  3بتلمكسدددددددددددددددددددددوم الملكدددددددددددددددددددددى كقدددددددددددددددددددددم م/
 :يل  بمت يقوم ذلك سبي  ف و  الحتج   ان  وتع يلهت فعتليتهت  م  والتحقق تةبيقهت مكاقب ب      

 .الالئح  بهذه الشكك  الت ام م  التحقق -1

 .الممتكست  وأفض  النظتمي  للمتةلبت  وفقتً  وتح يثهت الالئح  مكاجع  -2

             واإلجدكاءا  السيتسدت  مد  وغيكمدت الشدكك   قديم تمثد  الت  المهن  وكالسل قواا  وتةويك مكاجع  -3
 .الممتكست  أفض  م  ويتفق الشكك  حتجت  يلب  بمت ال ادلي             

جدكاءا  متةلبدت  يتضدم  سدنوي تقكيدك إاد ا  -4   التقيد  ومد ى الشدككت  حوكمد  قوااد  اسدتكمت  وا 
 .اإل اكةمجلس  قب  م  المع  السنوي التقكيك ف  تضمين  م  بهت             

  وأفضد  الشدككت  حوكمد  مجدت  فد  بدتلتةوكا  الد وام الدى اإل اكةمجلدس  أاضدتء إةدال  -5
 .ذلك ف  أدكى إ اكة أو لجن  أي  أو المكاجع  لجن  تفويض أو الممتكست              

 

 شركاتال حوكمة لجنة تشكيل :بعد المائة والعشرون السادسة المادة

 بحوكمد  مدتصد  لجند  اإل اكةمجلدس  تشدكي  حدت  فد اال اكة بتنفيدذ المهدتم أاداله و مجلدس سديقوم 

بحيدث تقدوم  الالئحد   مدذه مد  )السدتبق ( المدت ة فد  المقككة االدتصتصت  ف  تفويضهت فسيتم  الشكك 
 األقد   الى ويتً سن اإل اكة مجلس  وت وي  الحوكم   تةبيقت  بشأ  موضوات  أي متتبع ب اللجن  مذه

 .إليهت تتوص  الت  والتوصيت  بتلتقتكيك
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 : أحكام ختامية الباب الثانى عشر
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 : االحتفاظ بالوثائقبعد المائة  والعشرون السابعةالمادة 
 وبدددددددددددددةل ا  والتقتكيك والوثتئق األدكى المن  أ  تحتفظ بجمي  المحتضك والمستالشكك ىيجب ال

 وا   وأ نددددددددددددددددددددم ة ال تق  ا  اشك س ساالحتفتظ بهت بموجب مذه الالئح  ف  مقك الشكك  الكئي
 ى  المكاجع . وم  ا م اإلدال  بهذه الم ة  يجب الناإل اكة وتقكيك لجمجلس يشم  ذلك تقكيك 

  دددددأو مةتلب(قتئم  أو مه   ب قتمتهتبمت ف  ذلك أي  اوى )الشكك  ف  حت  وجو   اوى قضتئي  
  ا  أو التقتكيك أو الوثتئق االحتفتظ نئم  تتعلق بتلك المحتضك أو المستأو أي إجكاءا  تحقيق قت

 لحي  انتهتء تلك ال اوى القضتئي  أو المةتلب  أو إجكاءا  التحقيق القتئم . بهت
 

 الالئحة : التعديالت على بعد المائة والعشرونالثامنة  المادة

  ا  ةكيق مجلس إ اكة الشكك ويعتم  اى تع ي  او تح يث الى مذه الالئح  يجب ا  يتم 

 
 : النشر والنفاذ بعد المائة  والعشرون التاسعة المادة

 مجلس إ اكة الشكك خ ااتمت مت م  م  تتكيوفقًت لقكاك ااتمت مت تكو  مذه الالئح  نتفذه 
 
 

 
 

  
 

 

 مجلس ا اكة الشكك  
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