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 وا�جمعية العامة للمساهم�ن  املساهم�ن حقوق الئحة 
 

 مقدمة  :
 

 قحهذه ا�حقوق ، ، ومن أهم الشر�ات نظام نص عل��ا ومزايا ن بحقوق �عد املساهمون هم املالك ا�حقيقيون للشركة، و�التا�� يتمتعو 

حضور حق املعاملة العادلة دون تمي��، وا�حصول ع�� املعلومات �شفافية تمك��م من ممارسة حقوقهم النظامية ع�� أكمل وجھ، 

ا�جمعيات العمومية، أو التصو�ت عل��ا، وحق مناقشة أداء اإلدارة التنفيذية وحق التصو�ت ع�� جميع املوضوعات املهمة املدرجة �� 

�املوافقة ع�� ز�ادة أو تخفيض رأسمال الشركة من خالل ا�جمعية العامة غ�� العادية، وكذلك حق ومية  أعمال ا�جمعية العمجدول 

 ذلك من ا�حقوق واملزايا وغ�� التصو�ت �� اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركة، وكذلك حق التصو�ت ع�� توزيع أر�اح الشركة وقدرها، 

 .  �عد ال�ي سنو�حا تفصيال فيما 

  عقدةنامل العامة ا�جمعية وتمثل بالشركة، املتعلقة األمور  بجميع للمساهم�ن العامة ا�جمعيات تختصكما 
ً
 جميع ظاميةنال لإلجراءات وفقا

  دورها وتؤدي بالشركة، املتعلقة اختصاصا��م ممارسة �� املساهم�ن
ً
 .األساس الشركة ونظام فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام ألح�ام وفقا

 

 املادة االو�� : أهداف الالئحة 
 

  -ما ي�� :��دف هذه الالئحة ا�� 

 .تفعيل دور املساهم�ن �� الشركة وتيسر ممارسة حقوقهم  .١

 املالية السوق  �� والعدالة والن�اهة الشفافية تحقيق .٢

 :ذلك �غ�� النص سياق يقض لم ما م��ا �ل أمام املو�حة املعا�ي أدناه الواردة والعبارات بال�لمات يقصد الالئحة، هذه أح�ام تطبيق لغرض

 وا�جمعية العامة للمساهم�ن املساهم�ن حقوق  الئحة : الالئحة

 .) سعودية مساهمة شركة (ا�خليج للتدر�ب والتعليم  شركة: الشركة

  ا�خليج للتدر�ب والتعليم شركة  إدارة مجلس : املجلس

 السعودية املالية السوق  هيئة : الهيئة

 .السعودية املالية السوق  شركة : تداول 

ل جمعية :املساهم�ن جمعية
َّ
 .األساس الشركة ونظام الشر�ات نظام أح�ام بموجب الشركة مساه�ي من �ش�

 .ف��ا التصو�ت حقوق  أو الشركة أسهم من أك�� أو )  % ٥ھ ( �سبت ما يملك من �ل :املساهم�ن كبار

 ،ا�خليج للتدر�ب والتعليم شركة  �� اإلدارة مجلس رئيس :اإلدارة مجلس رئيس

 .أعمالها ع�� العام واإلشراف التنفيذية اإلدارة شؤون متا�عة املجلس من إليھ املسند االدارة مجلس عضو:)املنتدب العضو(التنفيذي الرئيس

  وأعضاء ال�جان . ستقل�نملأعضاء مجلس إدارة الشركة التنفيذي�ن وغ�� التنفيذي�ن و ا  : عضاءال ا

  ي�ون  الذي اإلدارة سمجل عضو :فيذينالت العضو
ً
 .لها اليومية األعمال �� ويشارك للشركة فيذيةنالت اإلدارة �� متفرغا

  ي�ون  ال الذي اإلدارة سمجل عضو :فيذينالت غ�� العضو
ً
 .لها اليومية األعمال �� �شارك وال الشركة إلدارة متفرغا

 . االستقالل عوارض من أي يھعل طبقنوالت ،ھوقرارات مركزه �� التام باالستقالل يتمتع فيذينت غ�� إدارة سمجل عضو :املستقل العضو

 .واملجتمع واملوردين، والعمالء، والدائن�ن، والعامل�ن، املساهم�ن، مثل الشركة مع مص�حة لھ �خص �ل :املصا�ح أ�حاب
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 للمساهم�ن  العامة ا�حقوق :  األول  بابال
 

 للمساهم�ن العادلة املعاملة  :لثانية ا املادة
 

 .بي��م واملساواة العدالة يضمن بما املساهم�ن حقوق  حمايةالعمل ع�� ب اإلدارة مجلس يل��م .١

 .ع��م حق أي حجب و�عدم األسهم، فئة لذات املالك�ن املساهم�ن ب�ن التمي�� �عدم للشركة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس يل��م .٢

 .�حقوقهم املساهم�ن جميع ممارسة لضمان الالزمة اإلجراءات الداخلية سياس��ا �� الشركة تب�ن .٣

 

 باألسهم املرتبطة ا�حقوق   :ةثالثال املادة

 :ي�� ما األخص وع�� بالسهم، املرتبطة ا�حقوق  جميع للمساهم تثبت

  توزيعها يتقرر  ال�ي األر�اح صا�� من نصيبھ ع�� ا�حصول  .١
ً
 .أسهم بإصدار أو نقدا

 .التصفية عند الشركة موجودات من نصيبھ ع�� ا�حصول  .٢

 .قرارا��ا ع�� والتصو�ت مداوال��ا، �� واالش��اك ا�خاصة، أو العامة املساهم�ن جمعيات حضور  .٣

 .فيذيةنالت ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام أح�ام وفق أسهمھ �� التصرف .٤

 التشغيلية واس��اتيجي��ا الشركة بنشاط ا�خاصة واملعلومات البيانات ذلك ويشمل ووثائقها، الشركة دفاتر ع�� االطالع طلب .٥

 .وميسر منتظم �ش�ل واالستثمار�ة

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظامالشر�ات  نظام مع يتعارض وال الشركة بمصا�ح يضر ال بما املعلومات وطلب االستفسار .٦

 .خاص �ش�ل اإلدارة مجلس وأعمال عام �ش�ل الشركة أداء مراقبة .٧

 وفق وا�خاصة العامة املساهم�ن جمعيات قرارات ببطالن والطعن مواجه��م، �� املسؤولية دعوى  ورفع اإلدارة مجلس أعضاء مساءلة .٨

 .األساس الشركة ونظام النظام �� الواردة والقيود الشروط

 .ذلك غ�� ع�� األساس الشركة نظام �� ينص لم ما نقدية حصص مقابل تصدر ال�ي ا�جديدة باألسهم االكتتاب أولو�ة .٩

 ألحـــــ�ام نظــــــام الســـــوق املاليــــــــــــة .  أسهمھ قيد .١٠
ً
 وفقا

 .اإللك��و�ي موقعها ع�� بنشرهما الشركة تقم لم ما األساس ونظامها الشركة تأسيس عقد من ��خة ع�� االطالع طلب .١١

 .وانتخا��م اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح .١٢
 

 املعلومات ع�� املساهم حصول   :ةرا�عال املادة
 

 �� املعلومات هذه وتقدم وجھ، أكمل ع�� حقوقھ ممارسة من املساهم لتمك�ن والدقيقة الوافية املعلومات بتوف�� اإلدارة مجلس يل��م .١

 .بانتظام تحدي��ا و�جري  املناسب الوقت

  تتضمن وأن والتفصيل، بالوضوح للمساهم املعلومات توف�� وسيلة تتسم أن يجب .٢
ً
 للمساهم يمكن ال�ي الشركة بمعلومات بيانا

 .عل��ا ا�حصول 

 .املعلومات توف�� �� بي��م التمي�� وعدم املساهم�ن مع التواصل �� فعالية الوسائل أك�� اتباع يجب .٣
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 املساهم�ن مع التواصل  :ةخامسا� املادة
 

  يكون  واملساهم�ن الشركة ب�ن تواصل تحقيق اإلدارة مجلس يضمن .١
ً
 .ومصا�حها للشركة االس��اتيجية لألهداف املش��ك الفهم ع�� مبنيا

 .معهم ومناقش��ا املساهم�ن آراء ع�� اإلدارة مجلس أعضاء بقية إطالع ع�� ( العضو املنتدب )التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس �عمل .٢

  يكن لم ما للشركة التنفيذية اإلدارة أعمال أو اإلدارة مجلس أعمال �� التدخل املساهم�ن من ألي يجوز  ال .٣
ً
 �ان أو اإلدارة مجلس �� عضوا

  العادية العامة ا�جمعية طر�ق عن تدخلھ
ً
 .اإلدارة مجلس يج��ها ال�ي واألوضاع ا�حدود �� أو الختصاصا��ا ووفقا

 

 اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب  :ةسادسال املادة
 

 ا�جمعية ال�عقاد الدعوة ھتوجي أو �شر دنع اإلدارة سمجل لعضو�ة املر�ح�ن عن معلومات للسوق  اإللك��و�ي املوقع �� الشركة �علن .١

  املعلومات تلك تتضمن أن �ع� العامة،
ً
� وع� وا�حالية، السابقة وعضو�ا��م ووظائفهم ومهارا��م ومؤهال��م املر�ح�ن �خ��ات وصفا

 .اإللك��و�ي وموقعها سالرئي مركزها �� املعلومات هذه من ��خة توف�� الشركة

 .واحدة مرة من أك�� للسهم التصو�ت�حق استخدام يجوز  ال بحيث اإلدارة، سمجل انتخاب �� ال��اكمي التصو�ت استخدام يجب .٢

 من )١(  الفقرة وفق معلوما��م عن الشركة تنأعل الذين اإلدارة سمجل لعضو�ة املر�ح�ن �ع� العامة ا�جمعية �� التصو�ت يقتصر .٣

 .املادة هذه
 

 ر�احال أ ع�� ا�حصول   :ةسا�عال املادة
 

 .األخرى  واالحتياطيات النظامي االحتياطي تجنيب �عد الصافية األر�اح من املساهم�ن ع�� مايتم توزيعھ للشركة األساس النظام يب�ن .١

  والشركة املساهم�ن مصا�ح يحقق بما األسهم أر�اح توزيع �شأن وا�حة سياسة اإلدارة مجلس ضعي .٢
ً
  .األساس الشركة ظامنل وفقا

  األر�اح �� ھحصت املساهم �ستحق .٣
ً
 القا��ي اإلدارة سمجل قرار أو املساهم�ن،� ع� األر�اح توزيع �شأن الصادر العامة ا�جمعية لقرار وفقا

ذني أن �ع� التوزيع، وتار�خ االستحقاق تار�خ القرار و�ب�ن مرحلية، أر�اح بتوزيع
َّ
  القرار ف

ً
 الضوابط �� ھعلي صوصنم هو ملا وفقا

 نت الصادرة ظيميةنالت واإلجراءات
ً
 .املدرجة املساهمة �شر�ات ا�خاصة الشر�ات ظامنل فيذا

 

 العامة ا�جمعية جتماعإب املرتبطة ا�حقوق :  الثا�ي بابال
 

 العادية غ�� العامة ا�جمعية اختصاصات  :ةثامنال املادة
 

 :ي�� بما العادية غ�� العامة ا�جمعية تختص

عّد  ال�ي التعديالت اءنباستث األساس الشركة نظام �عديل .١
ُ
 .باطلة الشر�ات نظام أح�ام بموجب �

 .فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام �� املقررة األوضاع وفق الشركة مال رأس ز�ادة .٢

 ھولوائح الشر�ات نظام �� املقررة األوضاع وفق مالية، بخسائر يتنمُ  إذا أو الشركة حاجة �ع� ھز�ادت حال �� الشركة مال رأس تخفيض .٣

 .فيذيةنالت

ص األساس نظامها ھعلي صني للشركة اتفا�� احتياطي تكو�ن تقر�ر .٤  .ھفي والتصرف مع�ن، لغرض و�خصَّ

 .األساس نظامها �� املع�ن األجل قبل حلها أو الشركة استمرار تقر�ر .٥
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 .الشركة أسهم شراء عملية �ع� املوافقة .٦

 �� نص �ع� اءً نب وذلك عادية، إ�� املمتازة األسهم تحو�ل أو ممتازة أسهم إ�� عادية أسهم تحو�ل أو شرا��ا إقرار أو ممتازة أسهم إصدار .٧

  األساس الشركة نظام
ً
 نت الصادرة ظيميةنالت واإلجراءات للضوابط ووفقا

ً
 .املدرجة املساهمة �شر�ات ا�خاصة الشر�ات ظامنل فيذا

 األدوات تلك مقابل إصدارها يجوز  ال�ي األسهم لعدد األقص ا�حد و�يان أسهم، إ�� للتحو�ل قابلة تمو�لية صكوك أو دين أدوات إصدار .٨

 .الصكوك أو

 .ذلك من أي أو �عضها، أو التا�عة والشر�ات الشركة �� للعامل�ن �ا�م جزء أو املال رأس ز�ادة دنع املصدرة األسهم تخصيص .٩

 ا�حاالت �� املساهم�ن لغ�� األولو�ة إعطاء أو  نقدية حصص مقابل املال رأس بز�ادة االكتتاب �� للمساهم�ن األولو�ة بحق العمل وقف .١٠

ص إذا الشركة، ملص�حة اسبةنم تراها ال�ي
ُ
  .األساس الشركة نظام �� ذلك� ع� ن

 

  القرارات تلك تصدر أن ع�� العادية، العامة ا�جمعية اختصاصات �� داخلة قرارات تصدر أن العادية غ�� العامة ل�جمعية و�جوز 
ً
 وفقا

 .االجتماع �� املمثلة لألسهم املطلقة باألغلبية املحددة العادية العامة ا�جمعية قرارات إصدار لشروط

 

 العادية العامة ا�جمعية اختصاصات  :ةلتاسع ا املادة
 

 :ي�� ما األخص وع�� الشركة، شؤون بجميع العادية العامة ا�جمعية تختص العادية، غ�� العامة ا�جمعية بھ تختص ما عدا ما
 

 .وعزلهم اإلدارة سمجل أعضاء �عي�ن .١
 

 وفق وذلك الشركة، �حساب تتم ال�ي والعقود األعمال �� مباشرة غ�� أو مباشرة مص�حة اإلدارة سمجل لعضو يكون  أن �� ال��خيص .٢

 .فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام أح�ام
 

 ،ھتزاول الذي شاطنال فروع أحد �� الشركةس افني أن أو الشركة، افسةنم ھشأن من عمل أي �� اإلدارة سمجل عضو باش��اك ال��خيص .٣

 .فيذيةنالتھ ولوائح الشر�ات نظام أح�ام وفق وذلك
 

 األساس، الشركة ونظام العالقة ذات األخرى  واألنظمة فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام بأح�ام اإلدارة سمجل أعضاء ال��ام مراقبة .٤

 تراه ما واتخاذ ذلك، �ع� امل��تبة املسؤولية وتحديد الشركة، أمور  تدب�� إساء��م أو األح�ام لتلك مخالف��م عن شأني ضرر  أي وفحص

 نم
ً
  الشأن هذا �� اسبا

ً
 .فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات ظامنل وفقا

 

  املراجعة ةن�ج �شكيل .٥
ً
 .فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام ألح�ام وفقا

 .للشركة املالية القوائم �ع� املوافقة .٦

 .اإلدارة سمجل تقر�ر �ع� املوافقة .٧

 .الصافية األر�اح توزيع طر�قة �شأن اإلدارة سمجل اق��احات �� البت .٨

 .تقار�رهم �ع� واملوافقة و�غي��هم، �م،��عيي وإعادة م�افآ��م، وتحديد الشركة، حسابات مراج�� �عي�ن .٩
 

 حسابات مراجعو ��ا ُيخطرها – صعو�ات أي و�� ملهامهم، أدا��م �� الشركة حسابات مراج�� من تقع ال�ي واألخطاء املخالفات �� ظرنال .١٠

 والبيانات الوثائق من وغ��ها وال�جالت الدفاتر �ع� االطالع من لهم الشركة إدارة أو  اإلدارة سمجل بتمك�ن تتعلق – الشركة

 نم تراه ما واتخاذ مهامهم، ألداء الالزمة واإليضاحات
ً
 .الشأن هذا �� اسبا
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 �ع� سبةنال هذه نھم جاوز  ما توزيع وتقر�ر املدفوع، الشركة مال رأس من)  % ٣٠(  بلغ ما ىم� ظامينال الشركة احتياطي يبنتج وقف .١١

  ف��ا الشركة تحقق ال  ال�ي املالية واتنالس �� الشركة مساهمي
ً
 .صافية أر�احا

 

 من اق��اح �ع� اءً نب االحتياطي هذا استخدام يكون  أن �ع� مع�ن، لغرض ھتخصيص عدم حال �� للشركة االتفا�� االحتياطي استخدام .١٢

 .املساهم�ن أو الشركة� ع� فعنبال �عود ال�ي ھاألوج و��  اإلدارة سمجل
 

 .ف��ا والتصرف االتفا��، واالحتياطي ظامينال االحتياطي بخالف للشركة، أخرى  احتياطيات تكو�ن .١٣
 

  يكون  ما ملعاونة أو  الشركة لعام�� اجتماعية مؤسسات إل�شاء للشركة الصافية األر�اح من مبالغ اقتطاع .١٤
ً
 املؤسسات، هذه من قائما

 
ً
 .الشر�ات نظام من املائة �عد والعشر�ن التاسعة املادة �� ورد ملا وفقا

 

  عشر اث�ي خالل صفقات عدة أم واحدة صفقة �� سواء الشركة، أصول  من)  % ٥٠من (  أك�� بيع �ع� املوافقة .١٥
ً
 أول  تار�خ من شهرا

 موافقة �ع� ا�حصول  فيجب العادية، غ�� العامة ا�جمعية اختصاصات ضمن يدخل ما األصول  تلك بيع تضمن حال و�� بيع، صفقة

 .ذلك �ع� العادية غ�� العامة ا�جمعية
 

 املساهم�ن جمعية  :شرةاعال املادة
 

  للمساهم�ن العادية العامة ا�جمعية عقدنت .١
ً
 ونظام فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام �� عل��ا صوصنامل والظروف لألوضاع وفقا

 .األساس الشركة
 

 .للشركة املالية ةنالس الن��اء التالية الستة األشهر خالل ةنالس �� األقل �ع� مرة العادية العامة ا�جمعية عقدنت .٢
 

  اإلدارة، سمجل من بدعوة للمساهم�ن ا�خاصة أو العامة ا�جمعيات عقدنت .٣
ً
 ھولوائح الشر�ات نظام �� عل��ا صوصنامل لألوضاع وفقا

 ا�حسابات مراجع ذلك طلب إذا االجتماع إ�� العادية العامة ا�جمعية يدعو أن اإلدارةس مجل �وع� .األساس الشركة ونظام فيذيةنالت

 ا�حسابات ملراجع و�جوز  .الشركة مال رأس من األقل �ع�)  % ٥ھ ( �سبت ما ملكي��م تمثل املساهم�ن من عدد أو املراجعة ةن�ج أو

  ثالث�ن خالل اإلدارة سمجل يدُعها لم إذا اال�عقاد إ�� ا�جمعية دعوة
ً
 .ا�حسابات مراجع طلب تار�خ من يوما

  وعشر�ن بواحد املوعد قبل أعمالها وجدول  وم�ان العامة ا�جمعية ا�عقاد موعد عن اإلعالن يجب .٤
ً
  األقل، �ع� يوما

ُ
 �� الدعوة شرنوت

ع يومية �حيفة و�� للشركة اإللك��و�ي واملوقع للسوق  اإللك��و�ي املوقع
 يي��الرئ الشركة مركز ف��ا يكون  ال�ي طقةنامل �� توزَّ

 .ا�حديثة يةنالتق وسائل طر�ق عن ملساهم��ا وا�خاصة العامة ا�جمعيات ال�عقاد الدعوة ھتوجي للشركة يجوز  ذلك، إ�� و�اإلضافة.
 

 وموعد املادة هذه من )د( الفقرة �� ھإلي املشار  اإلعالن �شر ب�ن ما الف��ة خالل العامة ا�جمعية أعمال جدول  �عديل للشركة يجوز    .٥

  ذلك عن الشركة �علن أن �ع� العامة، ا�جمعية ا�عقاد
ً
 .املادة هذه من )د( الفقرة �� املقررة لألوضاع وفقا

 

 ا�جمعيات اجتماعات عقد و�جوز  .العامة ا�جمعية اجتماعات �� والتصو�ت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساهم�ن يتاح أن يجب .٦

  وذلك ا�حديثة، يةنالتق وسائل بواسطة قرارا��ا �ع� والتصو�ت مداوال��ا �� املساهم واش��اك للمساهم�ن العامة
ً
 للضوابط وفقا

 نت الصادرة ظيميةنالت واإلجراءات
ً
 .املدرجة املساهمة �شر�ات ا�خاصة الشر�ات ظامنل فيذا

 

 .املالئم�ن والوقت امل�ان اختيار ذلك ومن العامة، ا�جمعية اجتماع �� املساهم�ن من عدد أك�� مشاركة تيس�� �ع� اإلدارةس مجل �عمل .٧

 ا�جمعية ال�عقاد املحدد الوقت قبل سالرئي الشركة مركز �� ا�حضور  �� الراغب�ن املساهم�ن بيانات ��جيل من التحقق الشركة �ع� .٨

 .أخرى  وسيلة �ع� األساس الشركة نظام صني لم ما
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 العامة ا�جمعية أعمال جدول   :عشرة ةحاديا� املادة
 

 و�جوز  .إدراجها �� املساهمون  يرغب ال�ي املوضوعات االعتبار �� يأخذ أن العامة ا�جمعية أعمال جدول  إعداد دنع اإلدارة سمجل �ع� .١

 دنع العامة ا�جمعية أعمال جدول  إ�� أك�� أو موضوع إضافة الشركة أسهم من األقل �ع�) %٥( �سبة يملكون  الذين للمساهم�ن

 .إعداده
 

 ب�ن ا�جمع وعدم مستقل، دنب �� العامة ا�جمعية أعمال جدول  �ع� املدرجة املوضوعات من موضوع �ل إفراد  اإلدارة سمجل �ع� .٢

  املختلفة املوضوعات
ً
 مباشرة غ�� أو مباشرة مص�حة ساملجل ألعضاء يكون  ال�ي والعقود األعمال وضع وعدم واحد، دنب تحت جوهر�ا

 .ك�ل دنالب �ع� املساهم�ن تصو�ت �ع� ا�حصول  لغرض واحد؛ دنب ضمن ف��ا
 

 العامة ا�جمعية ال�عقاد الدعوة �شر دنع – للسوق  اإللك��و�ي واملوقع للشركة اإللك��و�ي املوقع خالل من للمساهم�ن يتاح أن يجب .٣

 والقوائم ا�حسابات ومراجع اإلدارة سمجل تقر�ر و�خاصة العامة، ا�جمعية أعمال جدول  ودنبب املتعلقة املعلومات �ع� ا�حصول  –

 جدول  �عديل حال �� املعلومات تلك تحديث الشركة �وع� .�شأ��ا مدروس قرار اتخاذ من �م�لتمكيي وذلك املراجعة؛ ةن�ج وتقر�ر املالية

 .العامة ا�جمعية أعمال
 

 .العامة ا�جمعية أعمال جدول  إ�� موضوعات من تراه ما إضافة للهيئة .٤
 

 املساهم�ن جمعية إدارة  :عشرة ةثانيال املادة
 

 ھأعضائ ب�ن من اإلدارة سمجل ھتدبني من أو ھغياب دنع ھنائب أو اإلدارة سمجل سرئي للمساهم�ن العامة ا�جمعيات اجتماعات يرأس .١

 .ھونائب اإلدارة سمجل سرئي غياب حال �� لذلك
 

 وضع بنوتج العامة، ا�جمعية اجتماعات �� والتصو�ت الفعالة للمشاركة للمساهم�ن الفرصة بإتاحة املساهم�ن جمعية سرئي يل��م .٢

  إحاط��م و�جب .التصو�ت حق استخدام أو  ا�جمعيات حضور  إعاقة إ�� يؤدي إجراء أي
ً
 االجتماعات تلك عمل تحكم ال�ي بالقواعد علما

 .التصو�ت وإجراءات
 

 ومراجع اإلدارة سمجل أعضاء إ�� �شأ��ا األسئلة ھوتوجي العامة ا�جمعية أعمال جدول  �� املدرجة املوضوعات اقشةنم حق للمساهم�ن .٣

 .للضرر  الشركة مص�حة �عّرض ال الذي بالقدر  األسئلة هذه عن اإلجابة و�جب .ا�حسابات
 

 أيام عشرة خالل نھم �خةنب الهيئة تزو�د الشركة� ع� و�تع�ن العامة، ا�جمعية اجتماع محضر �ع� االطالع من املساهم�ن تمك�ن جبي .٤

 .االجتماع عقد تار�خ من
 

  – والسوق  الهيئة وإشعار ل�جمهور  اإلعالن الشركة �ع� .٥
ً
 .ان��ا��ا فور  العامة ا�جمعية تائجنب –الهيئة تحددها ال�ي للضوابط وفقا

 

 ة عشرة : االح�ام ا�ختامية ثالثالاملادة 

 .االدارة  مجلس  أو أضافة أو الغاء ع�� بنود هذه الالئحة اال من خالل�عديل أجراء أي يتم ال  .١

 ئحة ال �عمل ��ذه ال .٢
ً
 . مجلس إالدارة  أقراراها ��من تار�خ أعتبارا
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