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 ات األعضاء أو املديرين املمثلني حلصة احلكومة التزاممهام وبشـــــأن 

  %40بنسبة تزيد على  جمالس إدارة الشركات اليت تساهم فيها احلكومةيف 
 

 

 احملرتمني...   املوقرين/                  األفاضلأصحاب املعالي/ السعادة/ 

   %40بنسبة تزيد على  رؤساء جمالس اإلدارة يف الشركات اليت تساهم فيها احلكومة
 

    

رقـم  الالئحـة التنييييـة للنـا ون املـالي الصـادرة بـالنرار الـو ار         أحكام  إىلاستنادا 

األعضــاء املمــثلني حلصــة   ( بشــأن مهــام218/ب ( مــن املــادة )3البنــد ) وخاصــة 118/2008

 .احلكومة 

 أعـال   املشار إليهـا  التنييييةة الئحذات المن ( 219)املادة من (  6،  3) ين لبندا واىل

 . بشأن التزامات األعضاء املمثلني حلصة احلكومة
 

ميثاق تنظـيم وإدارة رـركات املسـاهمة العامـة الصـادر مـن الياـة العامـة لسـوق املـا            ىل وإ 

امسـة منـه اختصاصـات    ورد يف املادة اخل( وتعديالته والي  11/2002مبوجب التعميم رقم )

 .جمالس اإلدارة

وباإلرــارة إىل املنشــورات املاليــة والتعــاميم الصــادرة مــن و ارة املاليــة يف إ ــار ا هــود     

احلكومـة بنسـبة تزيـد     املبيولة لتطوير ورفع كياءة األداء يف الشركات اليت تساهم فيهـا 

مــن خــال  تطبيــم عــدد مــن اإلجــراءات املاليــة واإلداريــة بهــد  تررــيد و يــي    %40علــى 

 .وفات ورفع كياءة وفعالية اإل ياقاملصر

متابعـة  ضـرورة  األعضاء املمثلني حلصـة احلكومـة إىل   توجيه عناية  و ارة املالية  تود

م لكافة بالتطبيم التا % 40على  اليت تساهم فيها احلكومة بنسبة تزيد الشركات التزام

  ، وذلـ  تنييـيا   ملهـامهم والتزامـاتهم     املنشورات املالية والتعاميم اليت تصدرها و ارة املاليـة 

 : ومنها ما يلي اليت حددتها األحكام واأل ظمة امليكورة أعال ،



             مراقبــة أعمــا  اإلدارة التنييييــة والتأكــد مــن حســن ســ  العمــل مبــا  نــم أهــدا

 النوا ني واأل ظمة املعمو  بها.الشركة وال يتعارض مع 

           ــة لتســي ــة خاصــة بالشــ ون املالي ــوائل و ظــم داخلي ــة ل التأكــد مــن أن للشــركة املعني

بات ، التكـــالي  ، الرقابـــة  شـــا ها وبصـــية خاصـــة   املشـــرتيات ، امل ـــا ن ، احلســـا

 وغ ها.

   ات أثنــاء املداولــة أو التصــويا علــى النــرار  -أن تكــون ااراء الــيت يبــديها العضــو- 

ــة واالقتصــادية ،وال تتعــارض مــع         ــررة ، وبصــية خاصــة املالي متينــة مــع السياســات املن

املصلحة املاليـة للدولـة ، مـع ضـرورة إبـداء الـتحيا علـى النـرارات غـ  املتينـة مـع هـي              

السياســات أو مــع مصــلحة الدولــة أو رفضــها ، وإثبــات الــتحيا أو الــرف  يف  ضــر     

 االجتماع .

 ــو ارة امل ــار الـ ــةإخطـ ــاع(   تصـ ــى النطـ ــعوبات أو مشـــ  )املشـــرفة علـ ــه بـــأ  صـ اكل تواجـ

ــات    ــأ  االي ــد     -إن وجــدت -الشــركة وب ــا ينــرتأ بشــأ ها  هي ــى   اوم للعــرض عل

 املس و  عن الش ون املالية.إلبداء الرأ  بالتنسيم مع الو ير الو ير امل تص 
 

 العام. رجو من ا ميع التعاون واإللتزام مبا ورد أعال  حتنينا  للصاحل  

 

 
 درويش بن امساعيل بن علي البلوري
 الو يـــــر املس و  عن الش ون املاليـــــة
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