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 اإلدارة مجلسعمل الئحة 
 

 مقدمة : 
 

سؤول عن قيادة وضبط أعمال وأ�شطة الشركة هو  املوالذي يمثلها و�حمي مصا�حها. و  مجلس اإلدارة هو الكيان اإلداري األع�� �� الشركة،

حددة. مواملتا�عة املستمرة ألدا��ا، و�مارس هذه املسؤولية باعتماد وتطبيق سياسا��ا وأهدافها ومساندة إدارا��ا �� أداء مهامها وفق معاي�� 

ووضع الضوابط املناسبة لعملها، ويشمل ذلك تحديد رؤ�ة واس��اتيجية وا�حة  وتقع ع�� املجلس مسؤولية توجيھ اإلدارة التنفيذية،

للشركة وتحديد أسس تفو�ض الصالحيات لإلدارة والسياسات واملحددات املسموح لها العمل �� حدودها. وإضافة إ�� االختصاصات 

 .  والصالحيات الواردة بالنظام األسا��ي للشركة 

حقيق مسؤوال امام �افة املساهم�ن عن تاملجلس با�خ��ة واملهنية والكفاءة �� مختلف ا�شطة الشركة ويعت��  مجلس االدارة يتمتعو�جب أن 

اهداف الشركة واس��اتيجيا��ا وتطو�ر اعمالها ومتا�عة االدارة التنفيذية للشركة والتاكد من ا��ا تقوم بمهامها باكمل وجھ بما يضمن 

�� �عظيم االر�اح عن طر�ق وضع ادوات واليات تتيح للمجلس ممارسة الرقابة الفعالة ع�� اداء تحقيق معدالت نمو مرتفعة واملساهمة 

 .الشركة

 

 ئحة ال املادة االو�� :  أهداف ال 

 

ة االدارة التنفيذي أعمال �� االشراف ع��ارة ومسؤولياتھ وأختصاصاتھ ودوره توضيح قواعد �شكيل مجلس االدإ�� ئحة ال ��دف هذه ال

 وأختصاصا��ا  وأختصاصات ومهام رئيس وأعضاء املجلس  وأجراءات عمل املجلس ، 

  :ذلك �غ��  سياق النص أمام �ل م��ا ما لم يقض و�حةملعا�ي املأدناه ا والعبارات الواردة ئحة، يقصد بال�لماتال ولغرض تطبيق أح�ام هذه ال

   ا�خليج للتدر�ب والتعليم . شركة ئحة مجلس إدارة ال    : ئحةال ال •

  .)شركة مساهمة سعوديةا�خليج للتدر�ب والتعليم ( شركة   : الشركة •

 ،ا�خليج للتدر�ب والتعليم مجلس إدارة شركة :  جلسملا •

  . ستقل�نملأعضاء مجلس إدارة الشركة التنفيذي�ن وغ�� التنفيذي�ن و ا  : عضاءال ا •

  .و�تقا�ىى راتبا م��ا لها اليومية األعمال ويشارك ��الذي ي�ون متفرغا إلدارة الشركة،عضو مجلس اإلدارة  :العضو التنفيذي •

  و ال يتقا�ىى راتبا م��ا لها اليومية �� األعمال �شارك والعضو مجلس اإلدارة الذي ال ي�ون متفرغا إلدارة الشركة، العضو غ�� التنفيذي :  •

 .االستقالل عوارض يھعل طبقنوالت ،ھوقرارات مركزه �� التام باالستقالل يتمتع فيذينت غ�� إدارة سمجل عضو :تقلـــسملالعضو ا •

  السعودية اليةهيئة سوق امل  : الهيئة •

 ا�خليج للتدر�ب والتعليم �شركة �افآتمل�جنة ال��شيحات وا   :�جنةال •

 .الشركة �� التصو�ت حقوق  من أك�� أو ) %٣٠(   تھ�سبما  امتالك خالل من قراراتال ع�� التأث�� ع�� القدرة  : السيطرةحصص  •
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 اإلدارة مجلس �شكيل:  األول  بابال
 

 اإلدارة مجلس تكو�ن  الثانية : املادة
 

 أعضائھ عدد تناسب أختيارهم توافر ا�خ��ات الالزمة ألعمال الشركة و �� يرا��عضاء أثمانية دارة الشركة مجلس ادارة مكون من إيتو�� 

 عن املستقل�ن أعضائھ عدد يقل أالو يجب  .واملستقل�ن التنفيذي�ن غ�� األعضاء من أغلبيتھ تكون  أنو ، الشركة �شاط طبيعةحجم و  مع

 .أك�� أ��ما املجلس، أعضاء ثلث عن أو عضو�ن

 

 اإلدارة مجلس أعضاء �عي�ن  :الثالثة  املادة
 

 .عشر أحد� ع� يز�د وال ثالثة عن يقل أال �ع� اإلدارة، سمجل أعضاء عدد األساس الشركة نظام ُيحدد .١

 و�جوز  .واتنس ثالث تتجاوز  ال أن �شرط األساس الشركة نظام �� عل��ا صوصنامل للمدة اإلدارة سمجل أعضاء العامة ا�جمعية تخبنت .٢

 .ذلك غ�� �ع� األساس الشركة نظام صني لم ما انتخا��م إعادة

 .واحد آن �� السوق  �� مدرجة مساهمة شر�ات سخم من أك�� إدارة سمجل عضو�ة اإلدارة سمجل عضو �شغل ال أن ُ�ش��ط .٣

 أو اإلدارة سمجل دورة بدء تار�خ من عمل أيام خمسة خالل عضو���م وصفات اإلدارة سمجل أعضاء بأسماء الهيئة إشعار الشركة �ع� .٤

 .التغي��ات حدوث تار�خ من عمل أيام خمسة خالل عضو���م �ع� تطرأ �غي��ات وأي – أقرب أ��ما – �م��عيي تار�خ من

 

 اإلدارة مجلس عضو�ة شروط : الرا�عة املادة
 

  بما الالزم، واالستقالل واملهارة واملعرفة ا�خ��ة ف��م تتوافر ممن يةنامله الكفاية ذوي  من اإلدارة سمجل عضو يكون  أن ُ�ش��ط
ّ
 من نھيمك

 الئحة شروط ومعاي�� العضو�ة �� مجلس االدارة ا�خاصة بالشركة وتب�ن  واقتدار، بكفاءة ھمهام ممارسة
ً
 . شروط العضو�ة تفصيال

 

 اإلدارة مجلس عضو�ة ن��اءإ  :ا�خامسة  املادة
 

  اإلدارة، سمجل عضو�ة ن��اءإ كيفيةوالئحة شروط ومعاي�� العضو�ة �� مجلس االدارة ا�خاصة بالشركة  ،األساس الشركة نظام يب�ن
 

 

 االستقالل عوارض  :سادسة ال املادة
 

 

  املستقل اإلدارة سمجل عضو يكون  أن يجب .١
ً
 ُ�ع�ن بما وحياد، بموضوعية القرارات �ع� والتصو�ت ھآرائ وإبداء ھمهام ممارسة �ع� قادرا

 .الشركة مصا�ح تحقيق �� �سهم ال�ي السليمة القرارات اتخاذ �ع� اإلدارة سمجل

  يجري  أن اإلدارة سمجل �ع�   .٢
ً
 نس تقييما

ً
 .ھفي تؤثر أن يمكن أو تؤثر ظروف أو عالقات وجود عدم من والتأكد العضو استقالل تحقق ملدى و�ا

 بالئحة شروط  .٣
ً
يجب أن تتوافر �� عضو مجلس االدارة املستقل الشروط واملعاي��  ا�خاصة بأختيار االعضاء املستقل�ن  واملو�حة تفصيال

 ا�خاصة بالشركة  .ومعاي�� العضو�ة �� مجلس االدارة 
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 واختصاصاتھ اإلدارة مجلس مسؤوليات:  الثا�ي لبابا
 

 اإلدارة مجلس مسؤولية  :السا�عة املادة
 

 وتنمي��ا مصا�حها صون  شأنھ من ما و�ل الشركة إدارة �� والوالء العناية واج�ي بذل وعليھ املساهم�ن، جميع اإلدارة مجلس يمثل .١

 .قيم��ا و�عظيم

 ـــــ�ج فوض وإن اـــــأعماله عن ؤوليةـــــــاملس الشركة إدارة مجلس عاتق ع�� قعت .٢
ً
 ـــــــأف أو جهات أو  انا

ً
ـــممارس �� رادا  ھ،ــــــاختصاصات �عض ةــ

 .املدة محدد غ�� أو عام تفو�ض إصدار اإلدارة ملجلس يجوز  ال األحوال جميع و��
 

 اإلدارة ملجلس األساسية الوظائف  :الثامنة املادة
 

 أوسع اإلدارة سملجل يكون  األساس، الشركة ونظام فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام �� العامة ل�جمعية املقررة االختصاصات مراعاة مع

 :ي�� ما ھواختصاصات اإلدارة سمجل مهام ضمن و�دخل أغراضها، يحقق بما أعمالها ھوتوجي الشركة إدارة �� الصالحيات
 

 من والتأكد دوري، �ش�ل ومراجع��ا فيذهانت� ع� واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف واالس��اتيجيات والسياسات ا�خطط وضع .١

 :ذلك ومن لتحقيقها، الالزمة واملالية البشر�ة املوارد توافر

 .وتوج��ها ومراجع��ا املخاطر إدارة وإجراءات وسياسات الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة االس��اتيجية وضع .أٔ 

 .بأنواعها التقدير�ة املوازنات وإقرار  املالية وأهدافها واس��اتيجيا��ا للشركة األمثل الرأسما�� الهي�ل تحديد .ب

 .��ا والتصرف األصول  وتملك للشركة، الرئيسة الرأسمالية فقاتنال �ع� اإلشراف .ج

 .الشركة �� الشامل واألداء فيذنالت ومراقبة األداء أهداف وضع .د

 .واعتمادها الشركة �� والوظيفية ظيميةنالت للهيا�ل الدور�ة املراجعة .ه

 .الرئيسة وخططها الشركة أهداف لتحقيق الالزمة واملالية البشر�ة املوارد توافر من التحقق .و

 :ذلك ومن عل��ا، العام واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع .٢

 فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء من ل�ل واملحتملة الفعلية املصا�ح �عارض حاالت ملعا�جة مكتو�ة سياسة وضع .أٔ 

 .العالقة ذوي  األطراف مع التعامالت عن اتجنال التصرف وإساءة ومرافقها، الشركة أصول  استخدام إساءة ذلك ويشمل واملساهم�ن

 .املالية التقار�ر بإعداد الصلة ذات األنظمة ذلك �� بما واملحاسبية، املالية األنظمة سالمة من التأكد .ب

 وإ�شاء الشركة ھتواج قد ال�ي املخاطر عن عام تصور  بوضع وذلك املخاطر؛ وإدارة لقياس اسبةنم رقابية أنظمة تطبيق من التأكد .ج

 .بالشركة الصلة ذات واألطراف املصا�ح أ�حاب مع �شفافية وطرحها الشركة، مستوى  �ع� املخاطر إدارة بثقافة ملمة بيئة

 .الشركة �� الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية و�ةنالس املراجعة .د

– الالئحة هذه �� اإللزامية األح�ام مع يتعارض ال  بما – اإلدارة سمجل �� للعضو�ة ومحددة وا�حة وإجراءات ومعاي�� سياسات إعداد .٣

 .لها العامة ا�جمعية إقرار �عد فيذنالت موضع ووضعها ،

 .الالئحة هذه أح�ام وفق املصا�ح أ�حاب مع العالقة ظمنت مكتو�ة سياسة وضع .٤

 للمساهم�ن ا�جوهر�ة املعلومات عن باإلفصاح وال��امها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن ال�ي واإلجراءات السياسات وضع .٥

 .��ا فيذيةنالت اإلدارة تقيد من والتحقق املصا�ح، وأ�حاب

 .الغ�� مع واالئتمانية املالية وعالقا��ا قدية،نال وتدفقا��ا الشركة، مالية إدارة �ع� اإلشراف .٦

 :ي�� ما حيال يراه بما العادية غ�� العامة ل�جمعية االق��اح.   ٧
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 .ھتخفيض أو الشركة مال رأس ز�ادة .أٔ 

 .استمرارها تقر�ر أو األساس الشركة نظام �� املع�ن األجل قبل الشركة حل .ب

 :ي�� ما حيال يراه بما العادية العامة ل�جمعية االق��اح.   ٨

 .مع�ن لغرض ھتخصيص وعدم العادية غ��  العامة ا�جمعية قبل من نھتكو� حال �� للشركة االتفا�� االحتياطي استخدام .أٔ 

 .للشركة إضافية مالية مخصصات أو احتياطيات تكو�ن .ب

 .الصافية الشركة أر�اح توزيع طر�قة .ج

 .�شرها قبل واعتمادها للشركة و�ةنوالس األولية املالية القوائم إعداد .٩

 .�شره قبل واعتماده اإلدارة سمجل تقر�ر إعداد .١٠

 .��ا املعمول  والشفافية اإلفصاح عمل ونظم سياسات وفق وذلك �ا�ع اإلفصاح الواجب واملعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان .١١

 .جوهر�ة تطورات وأي للشركة املختلفة األ�شطة ھأوج �ع� ودوري مستمر �ش�ل االطالع للمساهم�ن تتيح فعالة اتصال واتنق إرساء .١٢

د بقرارات نھع ثقةنبم متخصصة �جان �شكيل .١٣  أن �ع� عل��ا، ساملجل رقابة وكيفية ومسؤوليا��ا، وصالحيا��ا ةنال�ج مدة ف��ا يحدَّ

 .وأعضا��ا ال�جان هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجبا��م، وحقوقهم مهامهم وتحديد األعضاء �سمية التشكيل قرار يتضمن

م ال�ي امل�افآت أنواع تحديد .١٤
ُ
 ال بما أسهم، ش�ل �� وامل�افآت باألداء، املرتبطة وامل�افآت الثابتة، امل�افآت مثل الشركة، �� للعامل�ن حنت

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

 .الشركة �� العمل تحكم ال�ي واملعاي�� القيم وضع .١٥
 

 واملهام االختصاصات توزيع  :التاسعة املادة
 

 أفضل مع يتفق بما التنفيذية واإلدارة  اإلدارة مجلس ب�ن املهام وتوزيع االختصاصات تحديد للشركة التنظيمي الهي�ل يتضمن أن يجب

 مجلس ع�� و�تع�ن .بي��ما والسلطات الصالحيات �� التوازن  و�حقق الشركة قرارات اتخاذ كفاءة نو�حَس  الشر�ات حوكمة ومعاي�� مبادئ

 :ذلك سبيل �� اإلدارة
 

 إ�� املو�لة واملسؤوليات واالختصاصات املهام تحديد ذلك �� بما وتطو�رها، الشركة �عمل املتعلقة الداخلية سياساتال اعتماد .١

 .املختلفة التنظيمية املستو�ات

 التنفيذ وطر�قة ،وجدول يو�ح تلك الصالحيات  التنفيذية اإلدارة إ�� املفوضة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتو�ة سياسة اعتماد .٢

 .املفوضة للصالحيات ممارسا��ا �شأن دور�ة تقار�ر رفع   التنفيذية اإلدارة يطلب من  أن وملجلس االدارة التفو�ض، ومدة

 .ف��ا البت بصالحية املجلس يحتفظ ال�ي املوضوعات تحديد .٣
 

 املناصب ب�ن الفصل  :العاشرة  املادة
 

  ھأعضائ ب�ن من اإلدارة سمجل ُ�عّ�ن األساس، الشركة نظام أح�ام مراعاة مع .١
ً
  رئيسا

ً
  ُ�عّ�ن أن و�جوز  ، سللرئي ونائبا

ً
 نم عضوا

ً
 .تدبا

 سالرئي أو تدبنامل العضو صبنم ذلك �� بما – الشركة �� فيذينت صبنم وأي اإلدارة سمجل سرئي صبنم ب�ن ا�جمع يجوز  ال .٢

 .ذلك خالف �ع� األساس الشركة نظام نص وإن – العام املدير أو فيذينالت

 وا�ح �ش�ل ومسؤوليا��م – وجد إن - تدبنامل والعضو ھونائب اإلدارة سمجلس رئي من �ل اختصاصات تحديد اإلدارة سمجل �ع� .٣

 .ذلك من األساس الشركة نظام خال إذا ومكتوب

 .الشركة �� القرارات التخاذ املطلقة بالُسلطة �خص فردني أن يجوز  ال األحوال، جميع ��   .٤
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 التنفيذية اإلدارة ع�� اإلشراف  :ا�حادية عشرة  املادة
 

 املوكولة املهام أدا��ا من والتحقق عل��ا، واإلشراف والرقابة عملها، كيفية ظيمنوت للشركة، فيذيةنالت اإلدارة �شكيل اإلدارة سمجل يتو��

 :ذلك سبيل �� ھوعلي إل��ا،
 

 .الالزمة واملالية اإلدار�ة السياسات وضع .١

 .نھم املعتمدة السياسات وفق �عمل فيذيةنالت اإلدارة أن من التحقق .٢

 .ھأعمال �ع� واإلشراف ،نھو�عيي للشركة فيذينالت سالرئي اختيار .٣

 .وجد إن ،ھم�افآت وتحديد ھوعزل الداخ�� املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير �عي�ن .٤

 املعلومات اقشةنوم واستعراض ومشا�ل، معوقات من ھ�ع��ي وما العمل مجر�ات لبحث فيذيةنالت اإلدارة مع دور�ة اجتماعات عقد .٥

 .الشركة �شاط �شأن املهمة

 .واس��اتيجي��ا الشركة أهداف مع �جمنت فيذيةنالت لإلدارة أداء معاي�� وضع .٦

 .ھوتقو�م فيذيةنالت اإلدارة أداء مراجعة .٧

 .الشركة إدارة �ع� التعاقب خطط وضع .٨

 

 ومهامها التنفيذية اإلدارة اختصاصات  :الثانية عشرة  املادة
 

 ا�خطط فيذنبت فيذيةنالت اإلدارة تختص فيذية،نالتھ ولوائح الشر�ات نظام أح�ام بموجب اإلدارة سملجل املقررة االختصاصات مراعاة مع

 :ي�� ما ومهامها فيذيةنالت اإلدارة اختصاصات ضمن و�دخل .أغراضها يحقق بما للشركة الرئيسة واألهداف واالس��اتيجيات والسياسات
 

 .اإلدارة سمجل من املقرة للشركة الداخلية واألنظمة السياسات فيذنت .١

 املخاطر، وإدارة والتمو�ل، االستثمار، وآليات وسياسات واملرحلية الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة اس��اتيجية اق��اح .٢

 .فيذهانوت الطارئة اإلدار�ة الظروف إدارة وخطط

 .املالية وأهدافها واس��اتيجيا��ا للشركة األمثل الرأسما�� الهي�ل اق��اح .٣

 .ف��ا والتصرف األصول  وتملك للشركة الرئيسة الرأسمالية فقاتنال اق��اح .٤

 .اعتمادها �� ظرنلل اإلدارة سمجل إ�� ورفعها للشركة والوظيفية ظيميةنالت الهيا�ل اق��اح .٥

 :و�شمل عل��ا، العام واإلشراف الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة فيذنت .٦

 .املصا�ح �عارض سياسة فيذنت .أٔ 

 .املالية التقار�ر بإعداد الصلة ذات األنظمة ذلك �� بما سليم، �ش�ل واملحاسبية املالية األنظمة تطبيق .ب

 بيئة وإ�شاء الشركة ھتواج قد ال�ي املخاطر  عن عام تصور  بوضع وذلك املخاطر؛ وإدارة لقياس اسبةنم رقابية أنظمة تطبيق .ج

 .املصا�ح أ�حاب من وغ��هم اإلدارة سمجل مع �شفافية وطرحها الشركة، مستوى  �ع� املخاطر من ا�حد بثقافة ملمة

 .ا�حاجة دنع �عديلها واق��اح –الالئحة هذه أح�ام مع يتعارض ال بما – بفعالية بالشركة ا�خاصة ا�حوكمة قواعد فيذنت .٧

 للمساهم�ن ا�جوهر�ة املعلومات عن باإلفصاح وال��امها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن ال�ي واإلجراءات السياسات فيذنت .٨

 .املصا�ح وأ�حاب

 :ي�� ما حيال ھتوصيات وتقديم ھاختصاصات ملمارسة الالزمة باملعلومات اإلدارة سمجل تزو�د .٩
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 .ھتخفيض أو الشركة مال رأس ز�ادة .أٔ 

 .استمرارها تقر�ر أو األساس نظامها �� املحدد األجل قبل الشركة حل .ب

 .للشركة االتفا�� االحتياطي استخدام .ج

 .للشركة إضافية احتياطيات تكو�ن .د

 .الصافية الشركة أر�اح توزيع طر�قة .ه

م ال�ي امل�افآت وأنواع سياسة اق��اح .١٠
ُ
 .أسهم ش�ل �� وامل�افآت باألداء، املرتبطة وامل�افآت الثابتة، امل�افآت مثل للعامل�ن، حنت

 االس��اتيجية، الشركة وأهداف خطط ضوء �� الشركة �شاط �� املحرز  التقدم �شأن املالية وغ�� املالية الدور�ة التقار�ر إعداد .١١

 .اإلدارة سمجل �ع� التقار�ر تلك وعرض

  أ�شط��ا، و�سي�� للشركة اليومي العمل إدارة .١٢
ً
 .واس��اتيجي��ا الشركة أهداف مع يتفق و�ما األمثل بالش�ل مواردها إدارة عن فضال

 .الشركة داخل مي��انوت األخالقية القيم ثقافة اءنب �� الفعالة املشاركة .١٣

 املخاطر بمستوى  االل��ام �ع� وا�حرص وكفاي��ا، ظمنال تلك فعالية من والتحقق املخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة نظم فيذنت .١٤

 .اإلدارة سمجل من املعتمد

 إ�� املوكولة واملسؤوليات واالختصاصات املهام تحديد ذلك �� بما وتطو�رها، الشركة �عمل املتعلقة الداخلية السياسات اق��اح .١٥

 .املختلفة ظيميةنالت املستو�ات

 .فيذهانت وطر�قة إل��ا األعمال لتفو�ض وا�حة سياسة اق��اح .١٦

 عن دور�ة تقار�ر اإلدارة سمجل إ�� ترفع أن �ع� التفو�ض، ومدة القرار اتخاذ وإجراءات إل��ا، تفوض ال�ي الصالحيات اق��اح .١٧

 .الصالحيات لتلك ممارسا��ا
 

 اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس اختصاصات:  الثالث بابال
 

 ومهامھ اإلدارة مجلس رئيس اختصاصات  الثالثة عشرة : املادة
 

 بفعالية، ھاختصاصات وأداء ھعمل س��� ع� واإلشرافس املجل قيادة اإلدارة سمجل سرئي يتو�� اإلدارة، سمجل باختصاصات إخالل دون 

 :ي�� ما خاصة بصفة اإلدارة سمجل سرئي واختصاصات مهام �� و�دخل
 

 .املضللة وغ�� وال�حيحة والوا�حة ال�املة املعلومات �ع� اسبنامل الوقت �� اإلدارةس مجل أعضاء حصول  ضمان .١

 .اسبنامل الوقت و�� فعال �ش�ل األساسية املسائل جميع اقشةنبم اإلدارة سمجل قيام من التحقق .٢

 .األساس الشركة ونظام فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام ھعلي صني ما وفق الغ�� أمام الشركة تمثيل .٣

 .الشركة مص�حة يحقق و�ما بفعالية مهامهم ممارسة �ع� اإلدارة سمجل أعضاء ��جيع .٤

 .اإلدارة سمجل إ�� آرا��م وإيصال املساهم�ن مع الفع�� للتواصل قيوات وجود ضمان .٥

 فيذيننالت وغ�� فيذي�ننالت األعضاء و��ن فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل من �ل ب�ن الفعالة واملشاركة اءةنالب العالقات ��جيع .٦

 .اءنالب قدنال �ع� ��جع ثقافة وإيجاد واملستقل�ن،

 مراجع يث��ها أو اإلدارة سمجل أعضاء أحد يطرحها مسألة أي االعتبار �ع�ن األخذ مع اإلدارة سمجل اجتماعات أعمال جدول  إعداد .٧

 . ساملجل أعمال جدول  إعداد دنع فيذينالتس والرئي ساملجل أعضاء مع والتشاور  ا�حسابات،

 .الشركة �� فيذينت أي حضور  دون  فيذي�ننالت غ�� اإلدارة سمجل أعضاء مع دور�ة بصفة لقاءات عقد .٨
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 مباشرة غ�� أو مباشرة مص�حة اإلدارةس مجل أعضاء ألحد يكون  ال�ي والعقود باألعمال ا�عقادها دنع العادية العامة ا�جمعية إبالغ .٩

  اإلدارة سمجل إ�� العضو قدمها ال�ي املعلومات اإلبالغ هذا يتضمن أن �ع� ف��ا،
ً
 هذه من الثالث�ن املادة من)  ١٤(   للفقرة وفقا

 .ا�خار�� الشركة حسابات مراجع من خاص تقر�ر التبليغ هذا يرافق وأن الالئحة،

 

 اإلدارة ملجلس رئيسا( العضو املنتدب ) �عد إن��اء خدماتھ  التنفيذي الرئيس �عي�ن  :الرا�عة عشرة املادة
 

 ( العضو املنتدب )  التنفيذي الرئيس �عي�ن يجوز  ال
ً
 .ھخدمات ان��اء من األو�� ةنالس خالل الشركة إدارة ملجلس رئيسا

 

 والوالء واألمانة الصدق مبادئ  :ا�خامسة عشرة  املادة
 

 �ع� وتقديمها واملساهم�ن الشركة بمصا�ح واالهتمام ايةنوالع والوالء واألمانة الصدق بمبادئ اإلدارة سمجل أعضاء من عضو �ل يل��م

 :ي�� ما ا�خصوصھ وج �ع� ذلك �� و�دخل ال�خصية، ھمص�حت

 فيذنت قبل مؤثرة معلومات أي عن لها يف�ح وأن صادقة، يةنمه عالقة بالشركة اإلدارة سمجل عضو عالقة تكون  بأن وذلك  :الصدق .١

 .التا�عة شر�ا��ا إحدى أو الشركة مع عقد أو صفقة أي

 ومراعاة التعامل، عدالة من التحقق مع املصا�ح، �� �عارض �ع� طوي نت ال�ي التعامالت اإلدارة سمجل عضو بنيتج بأن وذلك  :الوالء .٢

 .الالئحة هذه �� املصا�ح بتعارض ا�خاصة األح�ام

 ونظام فيذيةنالت ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام �� الواردة واملسؤوليات الواجبات بأداء وذلك  :واالهتمام ايةنالع .٣

 .العالقة ذات األخرى  واألنظمة األساس الشركة

 

 وواجبا��م اإلدارة مجلس أعضاء مهام  :سادسة عشرة ال املادة
 

 :اآلتية والواجبات املهام – اإلدارة سمجل �� ھعضو�ت خالل من – اإلدارة سمجل أعضاء من عضو �ل يؤدي

 .الشركة اس��اتيجية لتطو�ر املق��حات تقديم .١

 .وأغراضها الشركة ألهداف تحقيقها ومدى فيذيةنالت اإلدارة أداء مراقبة .٢

 .الشركة بأداء ا�خاصة التقار�ر مراجعة .٣

 .للشركة املالية واملعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق .٤

 .قو�ة الشركة �� املخاطر إدارة ونظم املالية الرقابة أن من التحقق .٥

 .فيذيةنالت اإلدارة أعضاء مل�افآت املالئمة املستو�ات تحديد .٦

 .وعزلهم فيذيةنالت اإلدارة أعضاء �عي�ن �� الرأي إبداء .٧

 .فيذيةنالت الشركة وظائف �� واإلحالل التعاقب خطة وضع �� املشاركة .٨

 ملهام ھممارست دنع األساس ظامنوال الصلة ذات واألنظمة فيذيةنالت ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام بأح�ام التام االل��ام .٩

 .الشركة شؤون لتدب�� إساءة �ش�ل عمل أي �� املشاركة أو  القيام من اعنواالمت ، ساملجل �� ھعضو�ت

، ساملجل سرئيھ ب يخطر مشروع لعذر إال �ا�ع التغيب وعدم العامة وا�جمعية اإلدارة سمجل اجتماعات حضور  .١٠
ً
 .طارئة ألسباب أو مسبقا

 ھتوجي ذلك �� بما بفعالية، ف��ا واملشاركةھ و�جان اإلدارة سمجل الجتماعات والتحض�� ،ھبمسؤوليات لالضطالع �اٍف  وقت تخصيص .١١

 .بالشركة فيذي�ننالت كبار اقشةنوم العالقة ذات األسئلة

 .�شأ��ا الرأي إبداء قبل اإلدارة سمجل ف��ا ظرني ال�ي باملوضوعات الصلة ذات املعلومات وتحليل دراسة .١٢
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 أعضاء من املختص�ن آراء واستقصاء املوضوعات مداولة �ع� ساملجل وحث بحر�ة، آرا��م إبداء من اآلخر�ن اإلدارة سمجل أعضاء تمك�ن .١٣

 .ذلك إ�� حاجة ظهرت إذا غ��هم ومن للشركة فيذيةنالت اإلدارة

 وأن الشركة، �حساب تتم ال�ي والعقود األعمال �� - مباشرة غ��  أم �انت مباشرة - ھل مص�حة بأي وفوري �امل �ش�ل اإلدارة سمجل إبالغ .١٤

 أو مباشرة �ش�ل عل��ا ا�حصول  املتوقع والفائدة ��ا، ي�ننمع أ�خاص أي وأسماء وحدودها املص�حة تلك طبيعة اإلبالغ ذلك يتضمن

 قرار أي �ع� التصو�ت �� املشاركة عدم العضو ذلك �وع� مالية، غ�� أم مالية الفائدة تلك أ�انت سواء املص�حة تلك من مباشر غ��

  وذلك ذلك، �شأن يصدر
ً
 .فيذيةنالت ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام ألح�ام وفقا

 ھافستنبم أو الشركة، افسةنم شأ��ا من أعمال أي �� – املباشرة غ�� أو املباشرة – ھبمشاركت وفوري �امل �ش�ل اإلدارة سمجل إبالغ .١٥

  وذلك ،ھتزاول الذي شاطنال فروع أحد �� – مباشر غ�� أو مباشر �ش�ل – الشركة
ً
 املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام ألح�ام وفقا

 .فيذيةنالت ولوائحهما

 ا�عقاد اءنأث �� ذلك يكن لم ما – الشركة مساهمي من أي إ�� ساملجل �� ھعضو�ت طر�ق عن عل��ا وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم .١٦

 .فيذيةنالت ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام أح�امھ تقتضيل ما بحسب وذلك الغ��، إ�� أو – العامة ا�جمعية اجتماعات

 .�افة واملساهم�ن الشركة ملص�حة الالزم�ن، واالهتمام ايةنالع بذل مع نية، و�حسن �املة، معلومات �ع� اءً نب العمل .١٧

 .العضو�ة �ع� امل��تبة ھومسؤوليات وأدواره ھواجبات إدراك .١٨

 .الصلة ذات اعيةنوالص والتجار�ة املالية املجاالت و�� وأعمالها الشركة أ�شطة مجال �� ھمعارف ميةنت .١٩

 .األكمل ھالوج� ع� ساملجل �� ھبمهام الوفاء من نھتمك عدم حال �� اإلدارة سمجل عضو�ة من االستقالة .٢٠
 

 املستقل العضو مهام  :السا�عة عشرة  املادة
 

 :اآلتية املهام املستقل  اإلدارة مجلس عضو يتو�� الالئحة، هذه من الثالث�ن املادة حكم مراعاة مع

 .التنفيذية اإلدارة أعضاء و�عي�ن ،وأدا��ا الشركة، وسياسات االس��اتيجية، املسائل �� املستقل الرأي إبداء .١

 .املصا�ح �� �عارض أي حصول  عند وتقديمها ومساهم��ا الشركة مصا�ح مراعاة من التحقق .٢

 .لها التنفيذية اإلدارة طبيقت ومراقبة الشركة، ا�خاصة ا�حوكمة قواعد تطو�ر ع�� اإلشراف .٣
 

 ةاإلدار  مجلس عمل إجراءات:  الرا�ع بابال
 

 اإلدارة مجلس اجتماعات  الثامنة عشرة : املادة
 

 ويعقد بفعالية، ھمهام ملمارسة تظمةنم اجتماعات اإلدارة سمجل �عقد فيذية،نالت ھولوائح الشر�ات نظام �� ورد ما مراعاة مع .١

  ھاجتماعات
ً
 .ذلك إ�� ا�حاجة دعت ما ىم� أيضا

 3 .أشهر ثالثة �ل واحد  اجتماع عن يقل ال بما األقل، �ع� ةنالس �� اجتماعات أر�عة اإلدارة سمجل �عقد .٢

 أعضاء من عضو �ل إ�� لالجتماع الدعوة إرسال و�جب ،ھأعضائ من عضو�ن طلب أو ھرئيس دعوة �ع� اءً نب اإلدارة سمجل يجتمع .٣

  االجتماع تار�خ من األقل �ع� أيام خمسة قبل ساملجل
ً
 �ستدع لم ما الالزمة، واملعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول  لها مرافقا

  االجتماع إ�� الدعوة إرسال فيجوز  طارئ، �ش�ل االجتماع عقد األوضاع
ً
 الالزمة واملعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول  لها مرافقا

 .االجتماع تار�خ قبل أيام خمسة عن تقل مدة خالل

  االجتماع يكون  ال .٤
ً
 لم ما ثالثة، عن ا�حاضر�ن عدد يقل ال أن �ع� األقل، �ع� اإلدارة سمجل أعضاء عدد نصف بحضور  إال �حيحا

 .أك�� عدد أو �سبة �ع� األساس الشركة نظام صني
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 اإلدارة مجلس أعضاء م�حوظات  :التاسعة عشرة  املادة
 

 يُ  ولم املعروضة املوضوعات من أي أو الشركة أداء حيال م�حوظات اإلدارة مجلس أعضاء من أي لدى �ان إذا .١
َ

 اجتماع �� ف��ا بت

 .اإلدارة مجلس اجتماع محضر �� حيالها إجراءات من اتخاذه يرى  أو املجلس يتخذه ما و�يان تدو���ا جبفي املجلس،
 

  اإلدارة مجلس عضو أبدى إذا .٢
ً
  رأيا

ً
 .املجلس اجتماع محضر �� بالتفصيل إثباتھ جبفي املجلس، لقرار مغايرا

 

 اإلدارة مجلس اجتماعات حضور  تنظيم  :العشرون  املادة
 

 .االجتماعات تلك حضور  �� األعضاء انتظام عدم حاالت مع والتعامل اإلدارة، سمجل اجتماعات حضور  عملية ظيمنت يجب .١

تخذ ال�ي االجتماعات جميع حضور  �ع� ا�حرص املستقل اإلدارة سمجل عضو �ع� .٢
ُ
 .الشركة وضع �� تؤثر وجوهر�ة مهمة قرارات ف��ا ت

 

 اإلدارة مجلس أعمال جدول   :الواحدة والعشرون  املادة
 

  .ساملجل اجتماع محضر �� ذلك إثبات يجب ا�جدول، هذا �ع� عضو أي اع��اض حال و�� .ا�عقاده حال األعمال جدول  اإلدارة سمجل يقر .١

 .األعمال جدول  إ�� دنب أي إضافة اق��اح حق اإلدارة سمجل �� عضو ل�ل .٢
 

 اإلدارة مجلس اختصاصات ممارسة  :الثانية والعشرون  املادة
 

 وا�حد وإدار��ا املخاطر بقياس �سمح وفعالة حكيمة ضوابط إطار �� الشركة قيادة �� ومهامھ اختصاصاتھ ممارسة اإلدارة مجلس ع�� .١

 .آثارها من
 

  يفوض أن اختصاصاتھ حدود �� اإلدارة ملجلس يجوز  .٢
ً
 .معينة أعمال أو عمل مباشرة �� غ��هم من أو �جانھ أو  أعضائھ من أك�� أو واحدا

 واجبا��م ب لالل��ام بفعالية العمل ع�� أعضائھ حثو��دف ا��  االدارة  جلسم �� العمل إجراءات سة داخلية تب�نسيا اإلدارة مجلسيضع  .٣

 .الشركة تجاه

 الجتماعات التحض�� ذلك �� بما بھ املنوطة واملسؤوليات باملهام لالضطالع ال�ا�� الوقت وتخصيص أعمالھ تنظيم اإلدارة مجلس يتو�� .٤

 .اجتماعاتھ محاضر  وحفظ و��جيل تنسيق ع�� والتأكيد وال�جان، املجلس
 

 اإلدارة مجلس سر أم�ن  : الثالثة والعشرون  املادة
 

 ـــنأمي اإلدارة سمجل ُ�عّ�ن .أٔ 
ً
دــــوتح ��هم،ــــغ من أو ھأعضائ ب�ن من رــللس ا  – اإلدارة سمجل من بقرار رـــالس �نـــأم وم�افآت اتــاختصاص دَّ

  األساس الشركة نظام يتضمن لم ما
ً
 :ي�� ما االختصاصات هذه تتضمن أن �ع� – الشأن هذا �� أح�اما

 

 ووقت ھوتار�خ االجتماع م�ان و�يان ومداوالت، نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اإلدارة سمجل اجتماعات توثيق .١

 ا�حاضر�ن األعضاء أسماء وتدو�ن ظم،نوم خاص �جل �� وحفظها التصو�ت، ونتائج ساملجل قرارات وتوثيق ،ھوان��ائ ھبدايت

 .ا�حاضر�ن األعضاء جميع من املحاضر هذه وتوقيع ،– وجدت إن – أبدوها ال�ي والتحفظات

رفع ال�ي التقار�ر حفظ .٢
ُ
 . ساملجل �عّدها ال�ي والتقار�ر اإلدارة سمجل إ�� ت

 إضافية معلومات أو وثائق وأي ،ھب املتعلقة واملعلومات والوثائق العمل وأوراق ساملجل أعمال بجدول  اإلدارة سمجل أعضاء تزو�د .٣

 .االجتماع جدول  �� املشمولة باملوضوعات عالقة ذات اإلدارة سمجل أعضاء من أي يطل��ا
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 . ساملجل أقرها ال�ي باإلجراءات اإلدارة سمجل أعضاء تقيد من التحقق .٤

 .�افية بمدة املحدد التار�خ قبل ساملجل اجتماعات بمواعيد اإلدارة سمجل أعضاء تبليغ .٥

 .توقيعها قبل حيالها مرئيا��م إلبداء اإلدارة سمجل أعضاء �ع� املحاضر مسودات عرض .٦

 والوثائق واملعلومات ساملجل اجتماعات محاضر  من ��خة �ع� وسريع �امل �ش�ل اإلدارة سمجل أعضاء حصول  من التحقق .٧

 .بالشركة املتعلقة

 .اإلدارة سمجل أعضاء ب�ن سيقنالت .٨

  فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء إفصاحات �جل ظيمنت .٩
ً
 .الالئحة هذه من والتسعون  الثانية املادة ھعلي نصت ملا وفقا

 .اإلدارة سمجل أعضاء إ�� واملشورة العون  تقديم .١٠
 

 .اإلدارة سمجل من بقرار إال اإلدارة سمجل سر أم�ن عزل  يجوز  الب .  
 

 السر أم�ن شروط  :الرا�عة والعشرون  املادة
 

  تتضمن أن �ع� اإلدارة، سمجل سر أم�ن �� توافرها الواجب الشروط تحديد اإلدارة سمجل �ع�
ً
 :ي�� مما أيا

 

  يكون  أن .١
ً
 صلة ذات عملية خ��ة ھلدي تكون  وأن �عادلها، ما أو اإلدارة أو املحاسبة أو املالية أو القانون  �� جامعية شهادة �ع� حاصال

 .واتنس ثالث عن تقل ال

 .واتنس سخم عن تقل ال صلة ذات عملية خ��ة ھلدي تكون  أن .٢
 

 والتقييم والدعم التدر�ب:  ا�خامس بابال
 

 التدر�ب  :ا�خامسة والعشرون  املادة
 

 ذلك،ـــــــل ةـــــــالالزم جــــال��ام عــــــووض ة،ــــــــــالتنفيذي واإلدارة اإلدارة ســـمجل اءـــــــأعض لـــــأهيــوت بتدر�ب ا��ــكـــال امــــاالهتم الءـــــإي ركةـــــــالش ع�� �نـــــيتع

 :ي�� ما مراعاة مع
 

  املعين�ن التنفيذية واإلدارة  اإلدارة مجلس ألعضاء برامج إعداد .١
ً
 :ي�� ما �خاصةو  وأ�شط��ا، الشركة عمل �س��  للتعر�ف حديثا

a. وأهدافها الشركة اس��اتيجية. 

b. الشركة أل�شطة والتشغيلية املالية ا�جوانب. 

c. وحقوقهم ومسؤوليا��م ومهامهم اإلدارة مجلس أعضاء ال��امات. 

d. واختصاصا��ا شركةال �جان مهام. 
 

 تنمية �غرض مستمر �ش�ل تدر�بية ودورات برامج ع�� التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من �ل �حصول  الالزمة اآلليات وضع .٢

 .الشركة بأ�شطة العالقة ذات املجاالت �� ومعارفهم مهارا��م
 

 باملعلومات األعضاء تزو�د  :لسادسة والعشرونا املادة
 

 املعلومات بجميع الشركة �جانو  خاص بوجھ التنفيذي�ن غ��  واألعضاء اإلدارة مجلس أعضاء تزو�د بالشركة التنفيذية اإلدارة ع�� يتع�ن

 واجبا��م أداء من لتمكي��م املناسب، الوقت �� �املة ووا�حة و�حيحة وغ�� مضللة و تكون  أن ع�� الالزمة، وال�جالت والوثائق والبيانات

 .ومهامهم
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 اإلدارة مجلس تقييم  :السا�عة والعشرون  املادة
 

 

 فيذيةنالت واإلدارة ھو�جان ھوأعضائس املجل أداء لتقييم الالزمة اآلليات – ال��شيحات ةن�ج اق��اح �ع� اءً نب – اإلدارة سمجل يضع .١

؛نس
ً
 وكفاية املخاطر إدارة وجودة للشركة االس��اتيجية األهداف تحقيق بمدى ترتبط اسبةنم أداء قياس مؤشرات خالل من وذلك و�ا

د أن �ع� وغ��ها، الداخلية الرقابة أنظمة  .الشركة مص�حة مع يتفق بما معا�ج��ا واق��اح والضعف القوة جوانب تحدَّ

 .بالتقييم ي�نناملع واأل�خاص اإلدارةس مجل ألعضاء �ا�ع يفَ�ح وأن ووا�حة مكتو�ة األداء تقييم إجراءات تكون  أن يجب .٢

 معا�جة �ع� العمل مع ،ھفي والقوة الضعف نقاط وتحديد ، ساملجل يمتلكها ال�ي وا�خ��ات املهارات �ع� األداء تقييم �شتمل أن يجب .٣

  و�جب ، ساملجل أداء تطو�ر �ستطيع يةنمه كفايات ك��شيح ةناملمك بالطرق  الضعف نقاط
ً
 تقييم �ع� األداء تقييم �شتمل أن أيضا

 .عام �ش�ل ساملجل �� العمل آليات

 حضور  ذلك �� بما ھومسؤوليات ھواجبات بأداء ھوال��ام للعضو الفعالة املشاركة مدى اإلدارة سمجل ألعضاء الفردي التقييم �� �يرا� .٤

 .لها الالزم الوقت وتخصيص ھو�جان ساملجل جلسات

 .واتنس ثالث �ل ھألدائ مختصة خارجية جهة تقييم �ع� ل�حصول  الالزمة ال��تيبات اإلدارة سمجل يتخذ .٥

  فيذي�ننالت غ�� اإلدارة سمجل أعضاء يجري  .٦
ً
  تقييما

ً
 أن دون  من – فيذي�ننالت األعضاء نظر وجهات أخذ �عد ساملجل سرئي ألداء دور�ا

د أن� ع� – الغرض لهذا املخصص قاشنال ساملجل سرئي يحضر  مص�حة مع يتفق بما معا�ج��ا واق��اح والضعف القوة جوانب تحدَّ

 .الشركة

 

 املادة الثامنة والعشرون : االح�ام ا�ختامية 
 

 .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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