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 الباب األول

 أحلاو متَيدية
 

 املادة األوىل: 

 متَيد 

تبب ني ٍببرِ الالٜشبب٘ القْاعببد ّاملعببآد امليانبب٘ إلدازٗ الػببسدات املطبباٍن٘ املدزدبب٘ يف   (أ

الطببْقم مببً أدببل الببناٌ األتببصاو بتفضببل ممازضببات اؿْدنبب٘ البب  تكفببل  آبب٘  

 سقْق املطاٍنني ّسقْق أصشاب املصاحل.

تعد ٍرِ الالٜشب٘ أٜشب٘ اضرتغبادٓ٘ ؾنٔبش الػبسدات املدزدب٘ يف الطبْق املالٔب٘ مبا             (ة

ٓيص ىااو أّ أٜش٘ أخسٚ أّ قساز مً فلظ اهلٔٝ٘ علٙ إلصامٔب٘ بعبم مبا ّزد فَٔبا مبً      

 أسكاو.  

اضتجياٛ مً الفقسٗ )ب( مً ٍرِ املبادٗ ببع علبٙ الػبسد٘ األتبصاو باإلفصباح يف تقسٓبس         (ج

فلببظ اإلدازٗ عنببا ب ته ٔقببُ مببً أسكبباو ٍببرِ الالٜشبب٘ ّاألسكبباو البب    ته بب           

 ّأض اب ذلك.
 

 املادة الثاىية:  

 التعسيفات 

 ماملْالببش٘ هلببا يف اليابباوٓقصببد بالكلنببات ّالع ببازات الببْازدٗ يف ٍببرِ الالٜشبب٘ املعبباىٕ  (أ

 ّيف قاٜن٘ املصهلشات املطتددم٘ يف لْاٜح ٍٔٝ٘ الطْق املالٔ٘ ّقْاعدٍا.

لغسض ته ٔ  أسكاو ٍرِ الالٜش٘م ٓقصد بالكلنات ّالع بازات البْازدٗ أدىباِ املعباىٕ      (ة

 املْالش٘ أماو دل ميَا ما   ٓقم ضٔاق اليص بغد ذلك.

 

البرٖ ٓتنتبش باأضبتقاللٔ٘ التامب٘. ّممبا ٓيبايف        اإلدازٗعضبْ فلبظ     :العضو املستقل

 أٖ مً اآلتٕ: معلٙ ض ٔل املجال أ اؿصس ماأضتقاللٔ٘

أٌ ٓكٌْ مالكًا ملا ىط تُ مخط٘ يف املٝ٘ أّ أدجبس مبً أضبَه الػبسد٘      .1

 أّ أٖ غسد٘ مً فنْعتَا. 

أٌ ٓكبٌْ ممبجاًل لػبدص ذٖ صبف٘ اعت ازٓبب٘  لبك مبا ىطب تُ مخطبب٘ يف         .2

 .ً أضَه الػسد٘ أّ أٖ غسد٘ مً فنْعتَااملٝ٘ أّ أدجس م
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ّ أأٌ ٓكٌْ مً د از التيفٔبرٓني خبالل العبامني املاالبٔني يف الػبسد٘       .3

 يف أٖ غسد٘ مً فنْعتَا.

عضبباٛ فلببظ أمببش أٖ مببً  األّىلأٌ تكببٌْ لببُ صببل٘ قساببب٘ مببً الدزدبب٘    .4

 ّ يف أٖ غسد٘ مً فنْعتَا.أاإلدازٗ يف الػسد٘ 

مبش أٖ مبً د باز التيفٔبرٓني      األّىلأٌ تكٌْ لُ صل٘ قساب٘ مبً الدزدب٘    .5

 ّ يف أٖ غسد٘ مً فنْعتَا.أيف الػسد٘ 

دازٗ يف أٖ غببسد٘ الببنً فنْعبب٘ الػببسد٘  إأٌ ٓكببٌْ عضببْ فلببظ   .6

 املسغح لعضْٓ٘ فلظ إدازتَا.

طبسا  املست هب٘   ألخالل العامني املاالٔني لدٚ أٖ مبً ا  أٌ ٓكٌْ مْظفًا .7

تٖ غبببسد٘ مبببً فنْعتَبببا داااضببب ني القببباىْىٔني     بببب أّبالػبببسد٘ 

ّد از املْزدًٓم أّ أٌ ٓكٌْ مالكًا ؿصص ضٔهسٗ لدٚ أٖ مً تلبك  

 األطسا  خالل العامني املاالٔني.

 

فلبظ اإلدازٗ البرٖ أ ٓكبٌْ متفسإلبا إلدازٗ الػبسد٘م أّ       عضْ :العضو غري التيفيري

 غَسٓا أّ ضيْٓا ميَا. ٓتقاالٙ زات ًا أ

 

 األب ّ األو ّالصّز ّالصّد٘ ّاألّأد. مً الدزجة األوىل: األقسباء 

 

دببل غببدص لببُ مصببلش٘ مببش الػببسد٘ مجببل املطبباٍننيم ّالعبباملنيم     أصــحاب املصــا : 

 ّالداٜينيم ّالعنالٛم ّاملْزدًٓم ّاجملتنش.

 

أضلْب تصْٓت أختٔاز أعضاٛ فلبظ اإلدازٗ  بيح دبل مطباٍه      التصويت الرتاكني: 

دد األضَه ال   لكَا ؛ عٔبح قب  لبُ التصبْٓت بَبا ملسغبح ّاسبد أّ        قدزٗ تصْٓتٔ٘ بع

تقطٔنَا بني مً خيتازٍه مً املسغشني دٌّ ّدْد أٖ تكساز هلرِ األصْات. ّٓصٓبد ٍبرا   

األضلْب مً فسص سصْل مطاٍنٕ األقلٔ٘ علبٙ متجٔبل هلبه يف فلبظ اإلدازٗ عبً طسٓب        

 األصْات الرتادنٔ٘ ملسغح ّاسد.

 

املطبباٍنٌْ الببرًٓ  جلببٌْ فٝبب٘ إلببد مطببٔهسٗ علببٙ الػببسد٘ عٔببح أ    األقليــة:مســاٍنو  

 ا.ٓطتهٔعٌْ التتثد علَٔ
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 الباب الثاىي 

 حقوق املساٍنني واجلنعية العامة
 

 املادة الثالثة: 

 احلقوق العامة للنساٍنني 

م ّبْدبُ خباص اؿب  يف اؿصبْل علبٙ      ٍنني مجٔش اؿقْق املتصل٘ بالطَه ت للنطاِجَت

ىصببٔع مببً األزببباح البب  ٓتقببسز تْشٓعَببام ّاؿبب  يف اؿصببْل علببٙ ىصببٔع مببً مْدببْدات           

الػبببسد٘ عيبببد التصبببفٔ٘م ّسببب  سضبببْز مجعٔبببات املطببباٍننيم ّاأغبببرتا  يف مبببداّأتَا       

ّالتصببْٓت علببٙ قسازاتَببام ّسبب  التصببس  يف األضببَهم ّسبب  مساق بب٘ أعنببال فلببظ اإلدازٗ     

  ْ ٚ املطببؤّلٔ٘ علبٙ أعضبباٛ اجمللبظم ّسب  اأضتفطبباز ّطلبع معلْمببات  با أ ٓضببس      ّزفبش دعب

 .التيفٔرٓ٘ ّلْاٜشُ صاحل الػسد٘ ّأ ٓتعازض مش ىااو الطْق املالٔ٘ 

 

 املادة السابعة: 

 تسَيل ممازسة املساٍنني حلقوقَه وحصوهله على املعلومات

٘    (أ اإلدبببببساٛات  ببببببع أٌ ٓتضبببببنً الياببببباو األضببببباع للػبببببسد٘ ّلْاٜشَبببببا الداخلٔببببب

 ّاأستٔاطات الالشم٘ لضناٌ ممازض٘ مجٔش املطاٍنني ؿقْقَه الياامٔ٘.

نكً املطاٍنني مً ممازض٘ سقْقَه علٙ أدنبل  بع تْفد مجٔش املعلْمات ال  ُت (ة

ٓق٘ ميتانب٘  و ّؼّدخ بهسّدُم عٔح تكٌْ ٍرِ املعلْمات ّافٔ٘ ّدقٔق٘م ّأٌ تقّد

الهسق فعالٔ٘ يف التْاصبل مبش    أدجساضتدداو  م ّعلٙ الػسدّ٘يف املْاعٔد ااددٗ

 املطاٍنني.  ّأ بْش التنٔٔص بني املطاٍنني فٔنا ٓتعل  بتْفد املعلْمات.

 

 املادة اخلامسة:  

 حقوق املساٍنني املتعلقة باجتناع اجلنعية العامة

 التالٔبب٘ أىتَبباٛ عقببد اؾنعٔبب٘ العامبب٘ مببسٗ علببٙ األقببل يف الطببي٘ خببالل الطببت٘ األغببَس ُت  (أ

 الطي٘ املالٔ٘ للػسد٘.

تيعقد اؾنعٔ٘ العام٘ بدعْٗ مً فلبظ اإلدازٗ. ّببع علبٙ فلبظ اإلدازٗ أٌ ٓبدعْ        (ة

اؾنعٔبب٘ العامبب٘ لالدتنبباع إذا طلببع ذلببك اااضببع القبباىْىٕ أّ عببدد مببً املطبباٍنني    

 مً زأع املال علٙ األقل.   (%5)متجل ملكٔتَه 
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ّمكاىبُ ّدبدّل أعناهلبا ق بل املْعبد       بع اإلعالٌ عً مْعد اىعقاد اؾنعٔ٘ العام٘ (ج

)بعػبببسًٓ( ْٓمبببًا علبببٙ األقبببلم ّىػببببس البببدعْٗ يف مْقبببش الطبببْق ّمْقبببش الػببببسد٘         

اإللكرتّىٕ ّيف صشٔفتني ّاضبع  اأىتػباز يف املنلكب٘. ّٓي غبٕ اضبتدداو ّضباٜ        

 التقئ٘ اؿدٓج٘ لالتصال باملطاٍنني.

صبببْٓت يف ادتناعبببات ببببع أٌ ٓتببباح للنطببباٍنني الفسصببب٘ للنػبببازد٘ الفعالببب٘ ّالت   (د

اؾنعٔ٘ العام٘ للنطاٍننيم دنا ببع إسباطتَه علنبًا بالقْاعبد الب  ؼكبه تلبك        

 اأدتناعات ّإدساٛات التصْٓت.

بببع العنببل علببٙ تٔطببد مػببازد٘ أدببا عببدد مببً املطبباٍنني يف ادتنبباع اؾنعٔبب٘     ٍببب(

 العام٘م ّمً ذلك اختٔاز املكاٌ ّالْقت املالٜنني.

بع علٙ فلظ اإلدازٗ عيد إعداد دبدّل أعنبال ادتنباع اؾنعٔب٘ العامب٘ أٌ ٓتخبر         (و

يف اأعت ببباز املْالبببْعات الببب  ٓسإلبببع املطببباٍنٌْ  يف إدزادَبببا علبببٙ دبببدّل أعنبببال    

%( علبببٙ األقبببل مبببً أضبببَه  5اأدتنببباع. ّببببْش للنطببباٍنني البببرًٓ  لكبببٌْ ىطببب ٘ ) 

 ٘ العام٘ عيد إعدادِ.إىل ددّل أعنال اؾنعٔ أدجس أّالػسد٘ إالاف٘ مْالْع 

للنطاٍنني س  مياقػ٘ املْالْعات املدزد٘ يف ددّل أعنال اؾنعٔ٘ العام٘ ّتْدٔبُ   (ص

األضٝل٘ يف غتىَا إىل أعضاٛ فلظ اإلدازٗ ّاااضع القاىْىٕ. ّعلبٙ فلبظ اإلدازٗ   

أّ اااضع القباىْىٕ اإلدابب٘ علبٙ أضبٝل٘ املطباٍنني بالقبدز البرٖ أ ٓعبسض مصبلش٘          

 سز.الػسد٘ للض

ببببع أٌ تكبببٌْ املْالبببْعات املعسّالببب٘ علبببٙ اؾنعٔببب٘ العامببب٘ مصبببشْب٘  علْمبببات  (ح

 دافٔ٘ متكً املطاٍنني مً اؽاذ قسازاتَه.

علبٙ قضبس ادتنباع اؾنعٔب٘ العامب٘م دنبا        اإلطبالع بع متكبني املطباٍنني مبً      (ط

بع أٌ تقْو الػسد٘ بتصّٓد اهلٔٝ٘ بيطد٘ مً قضس اأدتناع خالل )عػبسٗ( أٓباو   

 زٓذ اىعقادِ.مً تا

 بع إعالو الطْق بيتاٜر اؾنعٔ٘ العام٘ فْز اىتَاَٜا.  (ي

 

 املادة السادسة:  

 حقوق التصويت 

ٓعببد التصببْٓت سقببًا أضاضببًٔا للنطبباٍه أ  كببً إلغبباوِ بببتٖ طسٓقبب٘م ّعلببٙ الػببسد٘     (أ

ػيببع ّالببش أٖ إدببساٛ قببد ٓببؤدٖ إىل إعاقبب٘ اضببتدداو سبب  التصببْٓتم ّبببع تطببَٔل        

 يف التصْٓت ّتٔطدِ. ممازض٘ املطاٍه ؿقُ
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بع إت اع أضلْب التصبْٓت الرتادنبٕ عيبد التصبْٓت أختٔباز أعضباٛ فلبظ اإلدازٗ          (ة

 يف اؾنعٔ٘ العام٘.

مطباٍنا خخبس مبً إلبد أعضباٛ فلبظ اإلدازٗ ّمبً         –دتاب٘  –للنطاٍه أٌ ْٓدل عيُ  (ج

 إلد مْظفٕ الػسد٘ يف سضْز ادتناع اؾنعٔ٘ العام٘.

ألغداص ذّٖ الصف٘ اأعت ازٓ٘ الرًٓ ٓتصسفٌْ بالئابب٘ عبً   بع علٙ املطتجنسًٓ مً ا  (د

اإلفصبباح عببً ضٔاضبباتَه يف التصببْٓت ّتصببْٓتَه -مجببل صببيادٓ  اأضببتجناز-إلدٍببه 

الفعلببٕ يف تقببازٓسٍه الطببيْٓ٘م ّدببرلك اإلفصبباح عببً دٔفٔبب٘ التعامببل مببش أٖ تضببازب  

 زاتَه.دٍْسٖ للنصاحل قد ٓؤثس علٙ ممازض٘ اؿقْق األضاضٔ٘ اـاص٘ باضتجنا

 

 املادة السابعة:  

 حقوق املساٍنني يف أزباح األسَه 

بببع علببٙ فلببظ اإلدازٗ ّالببش ضٔاضبب٘ ّاالببش٘ بػببتٌ تْشٓببش أزببباح األضببَه  ببا ققبب      (أ

مصاحل املطاٍنني ّالػسد٘م ّبع إطبالع املطباٍنني علبٙ ٍبرِ الطٔاضب٘ يف ادتنباع       

 اؾنعٔ٘ العام٘م ّاإلغازٗ إلَٔا يف تقسٓس فلظ اإلدازٗ.

ّٛ        تقس (ة اؾنعٔ٘ العام٘ األزباح املقرتح تْشٓعَا ّتبازٓذ التْشٓبش. ّتكبٌْ أسقٔب٘ األزبباح ضبْا

األزباح اليقدٓ٘ أّ أضَه امليش٘ ملالكٕ األضَه املطذلني بطذالت مسدص إٓبداع األّزاق  

 املالٔ٘ يف ىَآ٘ تداّل ْٓو اىعقاد اؾنعٔ٘ العام٘.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 الباب الثالث

 اإلفصاح والشفافية
 

 املادة الثامية: 

 السياسات واإلجساءات املتعلقة باإلفصاح

علبببٙ الػبببسد٘ أٌ تضبببش ضٔاضبببات اإلفصببباح ّإدساٛاتبببُ ّأىانتبببُ اإلغبببسافٔ٘ بػبببكل    

 مكتْب ّفقًا لليااو.

 

 : 1 املادة التاسعة

 اإلفصاح يف تقسيس دللس اإلدازة 

تقسٓبس فلبظ اإلدازٗ   باإلالاف٘ إىل ما ّزد يف قْاعد التطبذٔل ّاإلدزاز بػبتٌ قتْٓبات     

الببرٖ ٓسفبب  بببالقْاٜه املالٔبب٘ الطببيْٓ٘ للػببسد٘م بببع أٌ قتببْٖ تقسٓببس فلببظ اإلدازٗ علببٙ     

 اآلتٕ:

 ما ب ته ٔقُ مً أسكاو ٍرِ الالٜش٘ ّاألسكاو ال    ته   ّأض اب ذلك. (أ

أمسبباٛ الػببسدات املطبباٍن٘ البب  ٓكببٌْ عضببْ فلببظ إدازٗ الػببسد٘ عضببًْا يف      (ة

 فالظ إدازاتَا.

ًٓ فلببظ اإلدازٗ ّتصببئف أعضبباُٜ علببٙ اليشببْ اآلتببٕ: عضببْ فلببظ إدازٗ       تكببْ (ج

 أّ عضْ فلظ إدازٗ إلد تيفٔرٖم أّ عضْ فلظ إدازٗ مطتقل. متيفٔرٖ

السٜٔطبب٘ ّمَناتَببا مجببل ؾيبب٘     اإلدازّٗصببف كتصببس أختصاصببات ؾبباٌ فلببظ     (د

املسادع٘م ّؾي٘ الرتغبٔشات ّاملكافبآتم مبش ذدبس أمسباٛ ٍبرِ اللذباٌ ّزوضباَٜا         

 ّأعضاَٜا ّعدد ادتناعاتَا.

 :سدِتٕ دل علٙ تفصٔل عً املكافآت ّالتعْٓضات املدفْع٘ لكل مً اآل ٍب(

 أعضاٛ فلظ اإلدازٗ. .1

ّالتعْٓضبببات مبببً  املكافبببآتمخطببب٘ مبببً د ببباز التيفٔبببرٓني ممبببً تلقبببْا أعلبببٙ  .2

البببسٜٔظ التيفٔبببرٖ ّاملبببدٓس املبببالٕ إٌ   ٓكْىبببا مبببً  إلبببَٔهالػبببسد٘م ٓضبببا  

 النيَه.

                                                 
1
صذس لشاسهجلسهٍئة )السىقالوبلٍة 2118-36-1سلن الوىافك12/11/1429وتبسٌخ( 11/11/2118هـ م التبسعةبإلضاهٍة هنالوبدة

الششكبت فًالسىقالوبلٍةالئحةحىكوة هنورلكعلىالششكبتالوذسجةأسهوهب ٌصذسعنالششكةهنابتذاًء أولتمشٌشلوجلساإلداسة

 .هجلسالهٍئةالوزكىستبسٌخلشاس



 11 

ّألإلببساض ٍببرِ الفقببسٗم ٓقصببد  صببهلح ااملكافببآت ّالتعْٓضبباتا السّاتببع        

ّاألدببْز ّال ببدأت ّاألزببباح ّمببا يف سكنَببام ّاملكافببآت الدّزٓبب٘ أّ الطببيْٓ٘     

ٔصٓ٘ قصدٗ أّ طْٓلب٘ األدبلم ّأٖ مصآبا عٔئب٘     املست ه٘ باألداٛم ّاـه  التشف

 أخسٚ.

قٔببد استٔبباطٕ مفببسّض علببٙ الػببسد٘ مببً اهلٔٝبب٘ أّ مببً أٖ    دببصاٛ أّ أٖ عقْببب٘ أّ (و

 .دَ٘ إغسافٔ٘ أّ تيأنٔ٘ أّ قضأٜ٘ أخسٚ

 ىتاٜر املسادع٘ الطيْٓ٘ لفاعلٔ٘ إدساٛات السقاب٘ الداخلٔ٘ بالػسد٘. (ص
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 الباب السابع

 دللس اإلدازة
 

 :  2املادة العاشسة

 الوظائف األساسية جمللس اإلدازة 

 مً أٍه الْظاٜف األضاضٔ٘ جمللظ اإلدازٗ ما ٓتتٕ:

ضببببرتاتٔذٔ٘ ّاألٍببببدا  السٜٔطبببب٘ للػببببسد٘ ّاإلغببببسا  علببببٙ إلاعتنبببباد التْدَببببات ا (أ

 تيفٔرٍام ّمً ذلك:

ازٗ ّالببش اإلضببرتاتٔذٔ٘ الػببامل٘ للػببسد٘ ّخهبب  العنببل السٜٔطبب٘ ّضٔاضبب٘ إد        .1

 .املداطس ّمسادعتَا ّتْدََٔا

2.   ّ ضببرتاتٔذٔاتَا ّأٍببدافَا املالٔبب٘  إؼدٓببد اهلٔكببل السأمسببالٕ األمجببل للػببسد٘ 

 ّإقساز املٔصاىٔات الطيْٓ٘.

إلغببببسا  علببببٙ اليفقببببات السأمسالٔبببب٘ السٜٔطبببب٘ للػببببسد٘م ّمتلببببك األصببببْل     ا .3

 ّالتصس  بَا.

 الػسد٘.ّالش أٍدا  األداٛ ّمساق ٘ التيفٔر ّاألداٛ الػامل يف  .4

 .املسادع٘ الدّزٓ٘ للَٔادل التيأنٔ٘ ّالْظٔفٔ٘ يف الػسد٘ ّاعتنادٍا .5

 ّالش أىان٘ ّالْاب  للسقاب٘ الداخلٔ٘ ّاإلغسا  العاو علَٔام ّمً ذلك:    (ة

ّالش ضٔاض٘ مكتْب٘ تياه تعازض املصاحل ّمعاؾ٘ سباأت التعبازض ااتنلب٘     .1

طبباٍنني ّٓػببنل ذلببك   لكببل مببً أعضبباٛ فلببظ اإلدازٗ ّاإلدازٗ التيفٔرٓبب٘ ّامل    

إضببباٛٗ اضبببتدداو أصبببْل الػبببسد٘ ّمسافقَبببام ّإضببباٛٗ التصبببس  اليببباتر عبببً       

 .ذّٖ العالق٘ غداصالتعامالت مش األ

التتدد مً ضالم٘ األىان٘ املالٔ٘ ّاااض ٔ٘م  ا يف ذلبك األىانب٘ ذات الصبل٘     .2

 بإعداد التقازٓس املالٔ٘.

دبباطسم ّذلببك مببً خببالل    التتدببد مببً ته ٔبب  أىانبب٘ زقابٔبب٘ مياضبب ٘ إلدازٗ امل      .3

 ؼدٓد التصْز العاو عً املداطس ال  قد تْادُ الػسد٘ ّطسسَا بػفافٔ٘.

 املسادع٘ الطيْٓ٘ لفاعلٔ٘ إدساٛات السقاب٘ الداخلٔ٘ يف الػسد٘ . .4

 

                                                 
2
هنالفمشة)ة(بإلضاهٍةم31/11/2111هـالوىافك3/12/1432(وتبسٌخ2111-33-1سلن)السىقالوبلٍةلشاسهجلسهٍئةصذس

 .م1/1/2112ابتذاًءهنورلكالئحةحىكوةالششكبتعلىالششكبتالوذسجةأسهوهبفًالسىقالوبلٍةالوبدةالعبششةهن
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سكبببباو ٍببببرِ أ ببببا أ ٓتعببببازض مببببش -ّالببببش ىابببباو سْدنبببب٘ خبببباص بالػببببسد٘   (ج

 ّتعدٓلُ عيد اؿاد٘.ّاإلغسا  العاو علُٔ ّمساق ٘ مدٚ فاعلٔتُ -الالٜش٘

ّالبببش ضٔاضبببات ّمعبببآد ّإدبببساٛات ّاالبببش٘ ّقبببددٗ للعضبببْٓ٘ يف فلبببظ اإلدازٗ       (د

 ّّالعَا مْالش التيفٔر بعد إقساز اؾنعٔ٘ العام٘ هلا.

ّالش ضٔاض٘ مكتْب٘ تياه العالقب٘ مبش أصبشاب املصباحل مبً أدبل  بآتَه ّسفب           ٍب(

 اآلتٕ:-بْدُ خاص-ٌ تغهٕ ٍرِ الطٔاض٘ أسقْقَه. ّ بع 

خلٔببات تعببْٓم أصببشاب املصبباحل يف سالبب٘ اىتَببا  سقببْقَه البب  تقسٍببا األىانبب٘  .1

 ّؼنَٔا العقْد.

خلٔببات تطببْٓ٘ الػببكاّٚ أّ اـالفببات البب  قببد تيػببت بببني الػببسد٘ ّأصببشاب     .2

 املصاحل.

خلٔات مياض ٘ إلقام٘ عالقات دٔدٗ مش العنالٛ ّاملبْزدًٓ ّااافاب٘ علبٙ ضبسٓ٘       .3

 املعلْمات املتعلق٘ بَه.

قْاعد الطلْ  املَين للندٓسًٓ ّالعاملني يف الػسد٘ عٔح تتْاف  مش املعبآد    .4

ٌ أاملَئ٘ ّاألخالقٔ٘ الطلٔن٘ ّتيّاه العالق٘ بٔيَه ّبني أصشاب املصباحلم علبٙ   

 ٓضش فلظ اإلدازٗ خلٔات مساق ٘ ته ٔ  ٍرِ القْاعد ّاألتصاو بَا.

 مطاٍن٘ الػسد٘ اأدتناعٔ٘.  .5

دبببساٛات الببب  تضبببنً اسبببرتاو الػبببسد٘ ل ىانببب٘ ّاللبببْاٜح       ّالبببش الطٔاضبببات ّاإل  (ّ 

ّالتصامَا باإلفصاح عً املعلْمات اؾٍْسٓ٘ للنطاٍنني ّالداٜيني ّأصشاب املصباحل  

 اآلخسًٓ.

 
 

 املادة احلادية عشسة: 

 مسؤوليات دللس اإلدازة 

مببببش مساعبببباٗ اختصاصببببات اؾنعٔبببب٘ العامبببب٘م ٓتببببْىل فلببببظ إدازٗ الػببببسد٘ مجٔببببش       (أ

الطببلهات الالشمب٘ إلدازتَببا. ّتابل املطببؤّلٔ٘ اليَأٜب٘ عببً الػبسد٘ علببٙ     الصبالسٔات ّ  

أّ فبْض دَبات أّ أفبساد خخبسًٓ للقٔباو بب عم أعنالبُم         اجمللظ ستٙ ّإٌ غكل ؾاىباً 

 ّعلٙ اجمللظ ػيع إصداز تفْٓضات عام٘ أّ إلد قددٗ املدٗ.

 بع ؼدٓد مطؤّلٔات فلظ اإلدازٗ بْالْح يف ىااو الػسد٘ األضاع. (ة
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ببببع أٌ ٓبببؤدٖ فلبببظ اإلدازٗ مَناتبببُ  طبببؤّلٔ٘ ّسطبببً ىٔببب٘ ّددٓببب٘ ّاٍتنببباوم ّأٌ      (ج

التيفٔرٓبب٘م أّ أٖ مصببدز مْثببْق  تكببٌْ قسازاتببُ م ئبب٘ علببٙ معلْمببات ّافٔبب٘ مببً اإلدازٗ 

 خخس.

 جل عضْ فلظ اإلدازٗ مجٔش املطاٍننيم ّعلُٔ أٌ ٓلتبصو بالقٔباو  با ققب  مصبلش٘         (د

مصبباحل اجملنْعبب٘ البب   جلببَا أّ البب  صببْتت علببٙ   الػببسد٘ عنْمببًا ّلببٔظ مببا ققبب   

 تعٔٔيُ يف فلظ اإلدازٗ.

٘  قببدد فلببظ اإلدازٗ الصببالسٔا    ٍببب( ساٛات اؽبباذ م ّإدببت البب  ٓفْالببَا لببادازٗ التيفٔرٓبب

. دنا قدد املْالْعات ال  قتف  بصالسٔ٘ ال ت فَٔا. ّتسفبش  القساز ّمدٗ التفْٓم

 ممازضاتَا للصالسٔات املفْال٘. اإلدازٗ التيفٔرٓ٘ تقازٓس دّزٓ٘ عً

 بع علبٙ فلبظ اإلدازٗ التتدبد مبً ّالبش إدبساٛات لتعسٓبف أعضباٛ اجمللبظ اؾبدد            (و

 األمس. بعنل الػسد٘ ّغاص٘ اؾْاىع املالٔ٘ ّالقاىْىٔ٘ فضاًل عً تدزٓ َه إٌ لصو

بببع علببٙ فلببظ اإلدازٗ التتدببد مببً تببْفد الػببسد٘ معلْمببات ّافٔبب٘ عببً غببؤّىَا         (ص

بْدُ عاو ّألعبضاٛ فلظ اإلدازٗ إلببد التبيفبٔرٓببني بْدبُ     ٛ فلظ اإلدازٗؾنٔش أعضا

 متكٔيَه مً القٔاو بْاد اتَه ّمَناتَه بكفآ٘. خاص؛ ّذلك مً أدل

أ بْش جمللظ اإلدازٗ عقد القسّض ال  ػاّش خداهلبا ثبالخ ضبيْاتم أّ بٔبش عقبازات        (ح

الػسد٘ أّ زٍيَام أّ إبساٛ مدٓين الػبسد٘ مبً التصامباتَهم إّأ إذا دباٌ مصبسسًا لبُ       

ببببرلك يف ىاببباو الػبببسد٘ ّبالػبببسّه البببْازدٗ فٔبببُ. ّإذا   ٓتضبببنً ىاببباو الػبببسد٘      

ذلظ القٔباو بالتصبسفات املبردْزٗ إأ ببإذٌ مبً      أسكاما يف ٍرا الػتٌم فال بْش للن

 اؾنعٔ٘ العام٘م ما   تكً تلك التصسفات داخل٘ به ٔعتَا يف أإلساض الػسد٘.

 :3املادة الثاىية عشسة

 تلويً دللس اإلدازة

 بع األتصاو باآلتٕ فٔنا ٓتعل  بتكًْٓ فلظ اإلدازٗ:

أٌ قدد ىااو الػبسد٘ عبدد أعضباٛ فلبظ اإلدازٗم علبٙ أأ  ٓقبل عبً ثالثب٘ ّأ ٓصٓبد            (أ

 علٙ أسد عػس.  

                                                 


3
الوبدةبإلضاهٍةالفمشتٍن)ج،هـ(هنم11/11/2118هـالوىافك12/11/1429(وتبسٌخ2118-36-1سلن)السىقالوبلٍةلشاسهجلسهٍئةصذس

 م.2119العبمابتذاًءهنورلكعلىالششكبتالوذسجةأسهوهبفًالسىقالوبلٍةهنالئحةحىكوةالششكبتثبنٍةعششةال
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أٌ تعني اؾنعٔ٘ العام٘ أعضاٛ فلظ اإلدازٗ للندٗ امليصْص علَٔا يف ىااو الػبسد٘    (ة

بػسه أأ تتذاّش ثالخ ضبيْات. ّببْش إعبادٗ تعبٔني أعضباٛ فلبظ اإلدازٗ مبا   ٓبيص         

 لٙ إلد ذلك.ىااو الػسد٘ ع

 أٌ تكٌْ أإلل ٔ٘ أعضاٛ فلظ اإلدازٗ مً األعضاٛ إلد التيفٔرٓني. (ج

قاببس اؾنببش بببني ميصببع زٜببٔظ فلببظ اإلدازٗ ّأٖ ميصببع تيفٔببرٖ بالػببسد٘ مجببل         (د

 ميصع العضْ امليتدب أّ السٜٔظ التيفٔرٖ أّ املدٓس العاو.

ثلح أعضاٛ اجمللظم أَٓنبا   املطتقلني عً عضًْٓم أّ اإلدازٗفلظ  أعضاٛأّأ ٓقل عدد  ٍـ(

 .أدجس

أٌ ٓ ني ىااو الػبسد٘ دٔفٔب٘ اىتَباٛ عضبْٓ٘ اجمللبظم ّأىبُ ببْش للذنعٔب٘ العامب٘ يف            (و 

دل ّقت عصل مجٔش أعضباٛ فلبظ اإلدازٗ أّ بعضبَهم ّلبْ ىبص ىاباو الػبسد٘ علبٙ         

 خال  ذلك.

لبٙ  عيد اىتَاٛ عضْٓ٘ أسد أعضاٛ فلظ اإلدازٗ بتٖ مً طبسق اىتَباٛ العضبْٓ٘ ببع ع      (ش 

 الػسد٘ أٌ ؽهس اهلٔٝ٘ ّالطْق فْزًا مش بٔاٌ األض اب ال  دعت إىل ذلك.

 أّأ ٓػغل العضْ عضْٓ٘ فلظ إدازٗ أدجس مً مخظ غسدات مطاٍن٘ يف خٌ ّاسد.  (ح 

تعبٔني  البرٖ قب  لبُ عطبع ىاباو الػبسد٘       -بْش للػدص ذٖ الصف٘ اأعت ازٓ٘  أ  (ط 

ٔبباز األعضبباٛ اآلخببسًٓ يف فلببظ    التصببْٓت علببٙ اخت - ممببجلني لببُ يف فلببظ اإلدازٗ  

 اإلدازٗ.
 

 املادة الثالثة عشسة: 

 جلاٌ دللس اإلدازة واستقالليتَا

ٓي غٕ تػكٔل عدد مياضع مً اللذاٌ سطع ساد٘ الػسد٘ ّظسّفَام لكٕ  (أ

 .ٓتنكً فلظ اإلدازٗ مً تتدٓ٘ مَناتُ بػكل فعال

إلدببساٛات عامبب٘  بببع أٌ ٓكببٌْ تػببكٔل اللذبباٌ التابعبب٘ جمللببظ اإلدازٗ ّفقببا     (ة

ٓضببعَا فلببظ اإلدازٗ تتضببنً ؼدٓببد مَنبب٘ اللذيبب٘ ّمببدٗ عنلببَا ّالصببالسٔات   

املنيْس٘ هلا خالل ٍبرِ املبدٗ ّدٔفٔب٘ زقابب٘ فلبظ اإلدازٗ علَٔبا. ّعلبٙ اللذيب٘         

أٌ ت لغ فلظ اإلدازٗ علنًا  با تقبْو ببُ أّ تتْصبل إلٔبُ مبً ىتباٜر أّ تتدبرِ مبً          

ظ اإلدازٗ أٌ ٓتببابش عنببل اللذبباٌ بػببكل   قببسازات بػببفافٔ٘ مهلقبب٘. ّعلببٙ فلبب   

 دّزٖ للتشق  مً قٔامَا باألعنال املْدْل٘ إلَٔا.
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لببْاٜح عنببل مجٔببش اللذبباٌ الداٜنبب٘ املي جقبب٘ عيببُم ّميَببا  اإلدازّٗبببع أٌ ٓقببس فلببظ 

 .ؾي٘ املسادع٘ ّؾي٘ الرتغٔشات ّاملكافآت

 اللذباٌ املعئب٘   بع تعٔني عدد داٍ  مبً أعضباٛ فلبظ اإلدازٗ إلبد التيفٔبرٓني يف       (ز 

م مجببل التتدببد مببً ضببالم٘    سبباأت تعببازض مصبباحل  باملَنببات البب  قببد ٓيببتر عيَببا     

ذّٖ العالقبب٘م ّالرتغببٔح  غببداصالتقببازٓس املالٔبب٘ ّإلببد املالٔبب٘م ّمسادعبب٘ صببفقات األ 

 .املكافآتالتيفٔرٓنيم ّؼدٓد  املدٓسًٓم ّتعٔني اإلدازٗلعضْٓ٘ فلظ 

 

 :4املادة السابعة عشسة

 جلية املساجعة 

التيفٔرٓني تطنٙ ؾيب٘   أعضاٛ فلظ اإلدازٗ ٓػكل فلظ اإلدازٗ ؾي٘ مً إلد (أ

٘ املساد م ٓكببٌْ مببً بٔببيَه كببتص بالػببؤٌّ  عبب٘م أ ٓقببل عببدد أعضبباَٜا عببً ثالثبب

 .املالٔ٘ ّاااض ٔ٘

ّٛ علٙ اقرتاح مبً فلبظ اإلدازٗ قْاعبد     (ة ختٔباز  اتصدز اؾنعٔ٘ العام٘ للػسد٘ بيا

 ملسادع٘ ّمدٗ عضْٓتَه ّأضلْب عنل اللذي٘.أعضاٛ ؾي٘ ا

 تػنل مَنات ؾي٘ املسادع٘ ّمطؤّلٔاتَا ما ٓلٕ: (ج

اإلغببسا  علببٙ إدازٗ املسادعبب٘ الداخلٔبب٘ يف الػببسد٘؛ مببً أدببل التشقبب  مببً مببدٚ        .1

 فاعلٔتَا يف تيفٔر األعنال ّاملَنات ال  سددٍا هلا فلظ اإلدازٗ.

 مكتْب عً زأَٓا ّتْصٔاتَا يف غتىُدزاض٘ ىااو السقاب٘ الداخلٔ٘ ّّالش تقسٓس  .2

دزاض٘ تقازٓس املسادع٘ الداخلٔ٘ ّمتابع٘ تيفٔبر اإلدبساٛات التصبشٔشٔ٘ للنلشْظبات      .3

 الْازدٗ فَٔا.

التْصببٔ٘ جمللببظ اإلدازٗ بتعببٔني اااضبب ني القبباىْىٔني ّفصببلَه ّؼدٓببد أتعببابَهم       .4

 ضتقاللٔتَه.آّساعٙ عيد التْصٔ٘ بالتعٔني التتدد مً 

عنبال املسادعب٘   أال اااض ني القاىْىٔنيم ّاعتناد أٖ عنبل خبازز ىهباق    متابع٘ أعن .5

 ثياٛ قٔامَه بتعنال املسادع٘.أال  ٓكلفٌْ بَا 

 دزاض٘ خه٘ املسادع٘ مش اااضع القاىْىٕ ّإبداٛ ملشْظاتَا علَٔا. .6

 دزاض٘ ملشْظات اااضع القاىْىٕ علٙ القْاٜه املالٔ٘ ّمتابع٘ ما ب يف غتىَا. .7

                                                 
4
شابعةعششةالوبدةالبإلضاهٍةم11/11/2118هـالوىافك12/11/1429(وتبسٌخ2118-36-1سلن)السىقالوبلٍةلشاسهجلسهٍئةصذس

.م2119العبمابتذاًءهنورلكالششكبتالوذسجةأسهوهبفًالسىقالوبلٍةعلىهنالئحةحىكوةالششكبت
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لقْاٜه املالٔ٘ األّلٔ٘ ّالطيْٓ٘ ق ل عسالَا علٙ فلظ اإلدازٗ ّإببداٛ البسأٖ   دزاض٘ ا .8

 ّالتْصٔ٘ يف غتىَا.

 دزاض٘ الطٔاضات اااض ٔ٘ املت ع٘ ّإبداٛ السأٖ ّالتْصٔ٘ جمللظ اإلدازٗ يف غتىَا. .9

 

 : 5 املادة اخلامسة عشسة

 جلية الرتشيحات وامللافآت

 ا.الرتغٔشات ّاملكافآتٓػكل فلظ اإلدازٗ ؾي٘ تطنٙ اؾي٘  (أ

قْاعببد -بيبباٛ علببٙ اقببرتاح مببً فلببظ اإلدازٗ    -تصببدز اؾنعٔبب٘ العامبب٘ للػببسد٘    (ة

 اختٔاز أعضاٛ ؾي٘ الرتغٔشات ّاملكافآت ّمدٗ عضْٓتَه ّأضلْب عنل اللذي٘.

 :ما ٓلٕ تػنل مَنات ؾي٘ الرتغٔشات ّاملكافآت ّمطؤّلٔاتَا (ج

التْصبببٔ٘ جمللبببظ اإلدازٗ بالرتغبببٔح لعضبببْٓ٘ اجمللبببظ ّفقبببًا للطٔاضبببات ّاملعبببآد   .1

تبُ ظس ب٘ كلب٘ بالػبس      داىإاملعتندٗ مش مساعاٗ عدو تسغبٔح أٖ غبدص ضب      

 ّاألماى٘.

املسادعبب٘ الطببيْٓ٘ لالستٔادببات املهلْببب٘ مببً املَببازات املياضبب ٘ لعضببْٓ٘ فلببظ        .2

هلْبب٘ لعضبْٓ٘ فلبظ اإلدازٗم  با     اإلدازٗ ّإعداد ّصف للقبدزات ّاملبؤٍالت امل  

 .اإلدازٗفلظ  ُ العضْ ألعناليف ذلك ؼدٓد الْقت الرٖ ٓلصو أٌ خيصص

مسادع٘ ٍٔكل فلظ اإلدازٗ ّزفبش التْصبٔات يف غبتٌ التغبٔدات الب   كبً        .3

 إدساوٍا.

ؼدٓد دْاىع الضعف ّالقْٗ يف فلظ اإلدازٗم ّاقرتاح معاؾتَا  با ٓتفب  مبش     .4

 مصلش٘ الػسد٘.

التتدببد بػببكل ضببيْٖ مببً اضببتقاللٔ٘ األعضبباٛ املطببتقلنيم ّ عببدو ّدببْد أٖ       .5

 تعازض مصاحل إذا داٌ العضْ ٓػغل عضْٓ٘ فلظ إدازٗ غسد٘ أخسٚ.

ّالببش ضٔاضببات ّاالببش٘ لتعْٓضببات ّمكافببآت أعضبباٛ فلببظ اإلدازٗ ّد بباز      .6

 التيفٔرٓنيم ّ ٓساعٙ عيد ّالش تلك الطٔاضات اضتدداو معآد  تست   باألداٛ.

 

 

                                                 
5

خبهسةالوبدةالبإلضاهٍةم16/3/2111هـالوىافك31/3/1431وتبسٌخ( 2111-11-1)سلنالسىقالوبلٍةلشاسهجلسهٍئةصذس

 .م1/1/2111تبسٌخابتذاًءهنورلكعلىالششكبتالوذسجةأسهوهبفًالسىقالوبلٍةهنالئحةحىكوةالششكبتعششة



 17 

 ملادة السادسة عشسة: ا

             اجتناعات دللس اإلدازة وجدول األعنال

ؽصببٔص ّقببت دببا  لالالببهالع  طببؤّلٔاتَهم  ببا يف   اإلدازٗعلببٙ أعضبباٛ فلببظ  (أ

 ذلك التشضد أدتناعات اجمللظ ّاللذاٌ الداٜن٘ ّاملؤقت٘م ّاؿسص علٙ سضْزٍا.

مبً البسٜٔظ. ّعلبٙ البسٜٔظ أٌ      ٓعقد فلظ اإلدازٗ ادتناعات عادٓب٘ ميتانب٘م ببدعْٗ     (ة

 ثياٌ مً األعضاٛ.ا –دتاب٘  –ٓدعْ فلظ اإلدازٗ لعقد ادتناع طازئ متٙ طلع ذلك 

علٙ زٜٔظ فلظ اإلدازٗ التػاّز مش األعضاٛ اآلخسًٓ ّالسٜٔظ التيفٔرٖ عيبد إعبداد     (ج

        لبببٙ اجمللبببظ. ّٓسضبببل دبببدّل األعنبببال    دبببدّل قبببدد باملْالبببْعات الببب  ضبببتعسض ع   

ل عضاٛ ق ل اأدتناع بْقٍت داٍ ؛ ستٙ ٓتباح هلبه دزاضب٘     -ًا باملطتيداتمصشْب-

املْالببْعات ّاأضببتعداد اؾٔببد لالدتنبباع. ّٓقببس فلببظ اإلدازٗ دببدّل األعنببال سببال        

اأعبرتاض   اج بت تفاصبٔل ٍبر   اىعقادِم ّيف سال اعرتاض أٖ عضبْ علبٙ ٍبرا اؾبدّل تُ    

 يف قضس اأدتناع.

ادتناعاتبُ ّإعبداد قاالبس باملياقػبات ّاملبداّأت  با        بع علٙ فلظ اإلدازٗ تْثٔب    (د

 فَٔا عنلٔات التصْٓت ال  متت ّت ْٓ َا ّسفاَا عٔح ٓطَل السدْع إلَٔا.

 

 : السابعة عشسةاملادة 

 ملافآت أعضاء دللس اإلدازة وتعويضاتَه

ٓبب ني ىابباو الػببسد٘ طسٓقبب٘ مكافببآت أعضبباٛ فلببظ اإلدازٗ ّبببْش أٌ تكببٌْ ٍببرِ      

زات ًا معٔيًا أّ بدل سضْز عً اؾلطات أّ مصآا عٔئ٘ أّ ىط ٘ معٔي٘ مً األزبباحم  املكافآت 

 ّبْش اؾنش بني اثيتني أّ أدجس مً ٍرِ املصآا.

 

 : الثامية عشسةاملادة 

  تعازض املصا  يف دللس اإلدازة

 –بغبد تبسخٔص مبً اؾنعٔب٘ العامب٘ ببدد دبل ضبي٘          –أ بْش لعضْ فلظ اإلدازٗ  (أ

أٌ تكببٌْ لببُ أٖ مصببلش٘ )م اغببسٗ أّ إلببد م اغببسٗ( يف األعنببال ّالعقببْد البب  تببته          

ؿطبباب الػببسد٘م ّتطببتجيٙ مببً ذلببك األعنببال البب  تببته بهسٓبب  امليافطبب٘ العامبب٘ إذا    

لببٙ عضببْ فلببظ اإلدازٗ أٌ  دبباٌ عضببْ فلببظ اإلدازٗ صبباسع العببسض األفضببل. ّع  

ٓ لببغ اجمللببظ  ببا لببُ مببً مصببلش٘ غدصببٔ٘ يف األعنببال ّالعقببْد البب  تببته ؿطبباب            
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الػببسد٘م ّٓج ببت ٍببرا الت لٔببغ يف قضببس اأدتنبباعم ّأ بببْش للعضببْ ذٖ املصببلش٘       

اأغرتا  يف التصْٓت علبٙ القبساز البرٖ ٓصبدز يف ٍبرا الػبتٌ يف اؾنعٔب٘ العامب٘ أّ         

زٗ. ّٓ لببغ زٜببٔظ فلببظ اإلدازٗ اؾنعٔبب٘ العامبب٘ عيببد اىعقادٍببا  يف ادتنبباع فلببظ اإلدا

عً األعنال ّالعقْد ال  ٓكٌْ ألسد أعضاٛ فلظ اإلدازٗ مصبلش٘ غدصبٔ٘ فَٔبام    

 .ّٓسف  بَرا الت لٔغ تقسٓس خاص مً اااضع القاىْىٕ

٘  بغد تسخٔ-أ بْش لعضْ فلظ اإلدازٗ   (ة -ص مً اؾنعٔ٘ العام٘ بدد دبل ضبي

يف أٖ عنل مً غتىُ ميافط٘ الػسد٘م أّ أٌ ٓتذس يف أسبد فبسّع اليػباه    أٌ ٓػرت  

 الرٖ تصاّلُ.

أ بببْش للػببسد٘ أٌ تقببدو قسالببًا ىقببدًٓا مببً أٖ ىببْع ألعضبباٛ فلببظ إدازتَببا أّ أٌ         (ج

تضنً أٖ قسض ٓعقبدِ ّاسبد مبيَه مبش الغبدم ّٓطبتجيٙ مبً ذلبك ال يبْ  ّإلدٍبا مبً            

 غسدات اأٜتناٌ.
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 الباب اخلامس

 أحلاو ختامية

 

 املادة التاسعة عشسة: 

  اليشس واليفاذ

 تكٌْ ٍرِ الالٜش٘ ىافرٗ مً تازٓذ ىػسٍا.

 




