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 رقم الصفحة و�اتـــــــــــــــــــتـاملح م

 ٢ الفهرس   ١

 مقدمة ٢

٣ 

 أهداف الالئحة  :األو�� املادة ٣

  ٤ �� مجلس االدارةلعضو�ة ا�خاصة بال���ح  ل  عاي�� املشروط و ال  :الثانية املادة ٤

 ستقل�نملجلس املختيار أعضاء اا�خاصة بأ عاي�� الشروط وامل  :الثالثة املادة ٥

٥ 

 إجراءات العضو�ة �� مجلس إدارة الشركة  :الرا�عة املادة ٦

 ٦ أح�ام عامة  :ا�خامسة املادة ٧

 �عر�ف أالعضاء بنشاط الشركة  :السادسة املادة ٨

٧ 

 جلسملن��اء عضو�ة اإ  :السا�عة املادة ٩

 ٨ االح�ام ا�ختامية  :الثامنة املادة ١٠
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 ئحة شروط ومعاي�� العضو�ة �� مجلس إالدارةال 

 : مقدمة 
 

�ان البد من االهتمام �عملية أختيار أعضاء �عتمد �� املقام االول ع�� التوفيق �� أختيار أعضاء مجلس إدار��ا ، لذلك  إن نجاح أي شركة 

ة املتنوعدارة العدد األمثل من الكفاءات اإل مجلس  يتضمن، حيث يجب أن عضو�ة للل���ح لشروط ومعاي�� خاصة مجلس االدارة ووضع 

�كون و  بما يحقق مص�حة الشركة،شفافية ونزاهة و ع�� اتخاذ القرارات باستقاللية  �نقادر  واو�كون مومسؤوليا�� مألداء أدوارهالالزمة 

ث�� يندرج تح��ا الكعضو مجلس االدارة أن وظيفة حيث  كة،ا�خ��ة العملية الضرور�ة لتحقيق هدفهم الرئي��ي �حماية ونمو الشر لد��م 

وهذا ما أكدت عليھ القوان�ن واالنظمة باململكة ال�ي اولت رعاي��ا واهتمامها بالشر�ات ،  و�نتظر م��ا الكث�� من املنجزات من املسؤوليات

املادة الثانية والعشرون من   قررتھ، وهذا ما وضع شروط ومعاي�� خاصة لل���ح لعضو�ة مجلس االدارة املساهمة حيث قررت بوجوب 

 ال  بما  اإلدارة سمجل �� للعضو�ة ومحددة وا�حة وإجراءات ومعاي�� سياسات عدادمن ضرورة إو�عديال��ا االخ��ة الئحة حوكمة الشر�ات 

 العامة ا�جمعية إقرار �عد فيذنالت موضع وضعهاو ونظام الشر�ات والنظام االسا��ي للشركة ئحة ا�حوكمة بال  اإللزامية األح�ام مع يتعارض

 منا ع�� االل��ام ب�افة القوان�ن واالنظمة املعمول ��ا �� اململكة قرر مجلس إدارة الشركة إصدار هذه  لها
ً
. و�ناء ع�� ما تقدم وحرصا

 تنظيمالالئحة 
ً
  -:التا��  ركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم وذلك ع�� النحو شدارة ضو�ة �� مجلس إللع ا

 

 أهداف الالئحة   : أالو��ملادة ا
 

ث حي، لإلطالع عل��ا وأعال��ا ل�جميع  شركةالإ�� وضع معاي�� وإجراءات وا�حة ومحددة للعضو�ة �� مجلس إدارة  الالئحة��دف هذه 

أعضاء  ها الشركة �� اختيار تتبعيجب أن إالجراءات ال�ي  و السياسات والقواعد واملعاي�� ا�خاصة بال���ح للعضو�ة تتضمن هذه الالئحة 

 ، واالح�ام ال�ي تتعلق ��ا وحاالت إن��اء أو ا��اء العضو�ة بمجلس االدارة،مجلس االدارة 

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

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

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

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

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

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

  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 اليةملهيئة سوق ا  : 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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 مجلس االدارة �� لعضو�ة ل ا�خاصة بال���ح   عاي�� املشروط و ال الثانية:  ةاملاد

  �� ما ي��املر�ح ملجلس إدارة  الشركة  عضو ال�ش��ط:- 

 ال يقل عمره عن خمس وعشرون ( .١
ً
 طبيعيا

ً
 ) ٢٥أن يكون املر�ح �خصا

ً
 .عاما

 يكون املر�ح قد سبق إدانتھ بجر�مة مخلة بالشرف واألمانة .٢
ّ
  .آالداب أوحكم جنائي أو  أال

 
 

 يكون املر�ح  .٣
ّ
ان ل أي �جالمن خ�سبب قيامھ �سلوك مخالف �� االسواق املالية أو االعمال التجار�ة أو إدانتھ قد سبق إدانتھ أال

  ،  �� سوق أالسهم أو االحتيال عبال بالت

٤.  
ّ
 أو  يكون املر�حأال

ً
 .إفالسھ شهر  حكم �قد سبق ا� معسرا

 يكون املر�ح .٥
ّ
  أال

ً
 عاما

ً
 أو مديرا

ً
 تنفيذيا

ً
 رئيسا

ً
 لشركة تم تصفي��ا �سبب ما �حق ��ا من خسائر  . سابقا

 يكون املر�ح .٦
ّ
 ألي نظام أو �عليمات سار�ة �� اململكة أال

ً
 .غ�� صا�ح لعضو�ة املجلس وفقا

 �� مجالس إدارات أك�� من خمس ( .٧
ً
 يكون املر�ح عضوا

ّ
 .مدرجة �� السوق �� آن واحد) شر�ات مساهمة ٥أال

٨.  
ً
 حكوميا

ً
 يكون املر�ح موظفا

ّ
 .أال

 ع�� تخصيص الوقت وا�جهد ال�افي�ن إلدارة أعمال الشركة بحسن أداء املر�ح أن يكون  .٩
ً
 ألفضل املعاي�� و  و قادرا

ً
 . فقا

 أن يكون املر�ح مل��م بأح�ام األنظمة واللوائح والتعليمات السار�ة وأن يتمتع باالستقاللية وعدم تضارب املصا�ح .  .١٠

  بما ، ارةــــوامله ةــــواملعرف �ةـــــــــــ�ا�خ ف��م رــتتواف ممن ةـــــــــينامله الكفاية ذوي  مناملر�ح  يكون  أن .١١
ّ
 واقتدار،  بكفاءة ھمهام ممارسة من نھيمك

  -:ي�� ما ا�خصوص ھوج �ع� ھفي يتوافر  أن و�راع

 �� املمارسات أفضل وتطبيق األداء تحف�� إ�� يؤدي بما الصالحيات حنمل ھتؤهل قيادية بمهارات يتمتع بأن وذلك  :القيادة عل القدرة •

 .يةنامله واألخالق بالقيم والتقيد الفعالة اإلدارة مجال

 ذات العملية وا�خ��ات التدر�ب، ومستوى  اسبة،نامل وال�خصية ية،نامله واملهارات العلمية، املؤهالت ھفي تتوافر بأن وذلك  :الكفاءة •

  ا�حوكمة، أو القانون  أو املحاسبة أو االقتصاد أو باإلدارة أو  واملستقبلية ا�حالية الشركة بأ�شطة الصلة
ً
 التعلم �� الرغبة عن فضال

 .والتدر�ب

 املتطلبات واستيعاب القرار، اتخاذ �� والسرعة واإلدار�ة، والقيادية، ية،نالف القدرات ھفي تتوافر بأن وذلك ھ : التوجي� ع� القدرة •

  ي�ون  وأن العمل، �س�� املتعلقة يةنالف
ً
 .الوا�حة املستقبلية والرؤ�ة والتخطيط االس��اتي��ھ التوجي �ع� قادرا

  ي�ون  بأن وذلك  :املالية املعرفة •
ً
 .وفهمهما املالية والتقار�ر البيانات قراءة �ع� قادرا

 ع�� أكمل وجھ. ھواختصاصات ھمهام ممارسة عن ھ�عوق ص�� ما�ع ھلدي ي�ون  ال بأن وذلك  :ال�حية اللياقة •
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  ستقل�نملجلس املء اختيار أعضاا�خاصة بأ عاي�� الشروط وامل : الثالثة دةملاا
 

 ستقل ما ي��ملجلس امل، �ش��ط �� عضو ا من معاي��  وشروط العضو�ة �� مجلس االدارة سبق ذكره  املضافة ال با:  
 

 يكون  .١
ّ
 أال

ً
 هذه يملك من مع قرابة صلة ھل أو مجموع��ا من أخرى  شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أك�� أو )% ٥( ھ�سبت ملا مال�ا

 .سبةنال

 يكون  .٢
ّ
 أال

ً
 .مجموع��ا من أخرى  شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أك�� أو )% ٥( ھ�سبت ما يملك اعتبار�ة صفة ذي ل�خص ممثال

 يكون  .٣
ّ
 من كبار التنفيذي�ن خالل العام�ن املاضي�ن �� الشركة أو �� شركة من مجموع��ا.أال

 يكون  .٤
ّ
 .مجموع��ا من أخرى  شركة �� أو الشركة �� اإلدارة سمجل أعضاء من أي مع قرابة صلةع�� أال

 يكون  .٥
ّ
 .مجموع��ا من أخرى  شركة �� أو الشركة �� فيذي�ننالت كبار من أي مع قرابة صلةع�� أال

 يكون  .٦
ّ
 .إدار��ا سمجل لعضو�ة املر�ح الشركة مجموعة من أخرى  شركة ��  إدارة سمجل عضوأال

 يكون  .٧
ّ
 أال

ً
�املحاسب�ن القانوني�ن  مجموع��ا من أخرى  شركة أو معها متعامل طرف أي أو الشركة لدى املاضي�ن العام�ن خالل موظفا

  يكون  أن أو ، وكبار املوردين
ً
 .املاضي�ن العام�ن خالل األطراف تلك من أي لدى  سيطرة �حصص مال�ا

 يكون  .٨
ّ
 .الشركة �حساب تتم ال�ي والعقود األعمال �� مباشرة غ�� أو مباشرة مص�حة ھل  أال

٩.  
ّ
  عن أو ر�ال )  ٢٠٠٫٠٠٠( عن تز�د من �جانھ أي أو اإلدارة مجلس عضو�ة م�افأة ع�� عالوة الشركة من مالية مبالغ تقا��ىييكون بأال

 .أقل أ��ما ھ�جان من أي أو اإلدارة سمجل عضو�ة مقابل عل��ا تحصل ال�ي السابق العام �� ھ م�افأت من ) %٥٠(

 يكون  .١٠
ّ
 .الشركة ھتزاول الذي شاطنال فروع أحد �� يتجر أن أو الشركة، افسةنم ھشأن من عمل �� ش��كم  أال

١١.  
ّ
 .الشركة إدارة سمجل عضو�ة �� فصلةنم أو متصلة واتنس �سع �ع� يز�د ما أمض قد يكون  أال

عّد  ال .١٢
ُ
 العادية، العامة ا�جمعية من ترخيص� ع� ا�حصول  لها يجب ال�ي اإلدارة سمجل عضو الستقاللية افيةنال املص�حة قبيل من �

 والشروط األوضاع سفنب والعقود األعمال هذه تمت إذا ال�خصية ھاحتياجات لتلبية اإلدارة سمجل عضو مع تتم ال�ي والعقود األعمال

بعها ال�ي
ّ
 .ذلك خالف ال��شيحات ةن�ج ترَ  لم ما املعتاد، الشركة �شاط ضمن و�انت واملتعامل�ن املتعاقدين عموم مع الشركة تت

  
  إجراءات العضو�ة �� مجلس إدارة الشركة الرا�عة:  ةاملاد

 

لشركة ا تتو�� �جنة ال��شيحات وامل�افآت التنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة لإلعالن عن فتح باب ال��شيح لعضو�ة مجلس إدارة .١

 لنظام الشر�ات و�ع
ً
 .والئحة حوكمة الشر�اتوهيئة السوق املالية يمات وزارة التجارة والصناعة لوفقا

بموجب إخطار إلدارة الشركة وفق املدد عن ذلك  يجب ع�� من يرغب ترشيح نفسھ لعضو�ة مجلس إدارة الشركة إعالن رغبتھ  .٢

 باملر�ح من حيث لعل��ا �� األنظمة واللوائح والتعواملواعيد املنصوص 
ً
يمات والقرارات السار�ة، و�جب أن �شمل هذا اإلخطار �عر�فا

 .��اتھ العمليةـــــــــــالتھ، وخـــــــــؤه��تھ الذاتية ومــــــــــس

يجب ع�� املر�ح الذي سبق لھ شغل عضو�ة مجلس إدارة إحدى الشر�ات املساهمة بيان عدد وتار�خ مجالس إدارات الشر�ات  .٣

 .   ال�ي تو�� عضو���ا

 من إدارة الشركة عن آخر دورة يجب ع�� املر�ح الذي سبق لھ شغل عضو�ة مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار ال��شيح بيان .٤
ً
ا

 املعلومات التالية
ً
 :تو�� ف��ا عضو�ة املجلس متضمنا
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 .عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي تمت خالل �ل سنة من سنوات الدورة •

 .عدد االجتماعات ال�ي حضرها العضو أصالة، و�سبة حضوره ملجموع االجتماعات •

االجتماعات ال�ي عقد��ا �ل �جنة من تلك ال�جان خالل �ل سنة من سنوات الدورة،  ال�جان الدائمة ال�ي شارك ف��ا العضو، وعدد •

 وعدد االجتماعات ال�ي حضرها، و�سبة حضوره إ�� مجموع االجتماعات

 .و تنفيذي أو عضو غ�� تنفيذي أو عضو مستقلضفة العضو�ة، أي ما إذا �ان العيجب توضيح ص •

 بصفتھ ال�خصية أم أنھ ممثل عن �خص اعتباري  يجب توضيح طبيعة العضو�ة، أي ما إذا �ان •
ً
 .العضو م���حا

 

أن تقدم توصي��ا ملجلس اإلدارة �شو �جنة ال��شيحات وامل�افآت من قبل  للمتقدم�ن للعضو�ة وتقييم الس��ة الذاتية يتم مراجعة .٥

 للسياسات واملعاي�� املتقدم ذكرها
ً
�ا الشروط السابقة وأي شروط أخرى تتطل� التأكد من توافر عد � ال��شيح لعضو�ة املجلس وفقا

 .  �� املر�ح�ن لعضو�ة املجلس  أالنظمة

تقوم �جنة ال��شيحات وامل�افآت بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة بإرسال ��خ من اخطارات ال��شيح ومرفقا��ا وكشف بأسماء  .٦

 .معل�� للتصو�ت العامة ا�جمعية داءالرأي قبل عرضها ع��ــــــبإل  املر�ح�ن إ�� اإلدارة العامة للشر�ات بوزارة التجارة والصناعة

تقوم �جنة ال��شيحات وامل�افآت بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة ب��و�د هيئة السوق املالية بالس�� الذاتية للمر�ح�ن  .٧

 لـلع
ً
شركة مساهمة مدرجة �� السوق املالية نموذج الس��ة الذاتية للمر�ح لعضو�ة مجلس إدارة ضو�ة مجلس إدارة الشركة وفقا

 . �عد املوافقة عل��ا من ا�جهة املختصة  ) السعودية (تداول 

 .يجب ع�� �جنة ال��شيحات وامل�افآت تنفيذ أي مالحظات ترد من ا�جهات املختصة حول أي مر�ح .٨

 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  .٩

  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   .١٠

 وفق معلوما��م عن الشركة تنأعل الذين اإلدارة سمجل لعضو�ة املر�ح�ن �ع� العامة ا�جمعية �� التصو�ت يقتصر   .١١
ً
 للسياسات   ا

 املو�حة اعاله .   واملعاي��

 

 أح�ام عامة :  ا�خامسة ةملادا
 

 ةواسع ةمحلي ةإدارة جديد �� �حيف مجلس ال��شيح لعضو�ة ن عن فتح بابال إالع يتم إالدارة مجلس ف��ة عضو�ة ن��اءإقبل  .١

 .( تداول )  االلك��و�يوموقع السوق املالية  ن �� موقع الشركة إاللك��و�يال إالع و �شر �� اململكة  االنتشار 

 ة أو حاليجلس بأي مصا�ح أو �عارض مصا�ح ملجلس كتابة قبل قبولھ لعضو�ة املإالدارة بإخطار امن أعضاء مجلس �ل عضو  ل��م ي .٢

 
ً
 .صا�ح ملئحة �عارض اال ل  مستقبلية يحتمل حدو��ا وفقا

 .ا�حالي�ن التقّدم ب��شيح نفسھ للف��ات الالحقة لعضو�تھمجلس إدارة الشركة عضاء أمن عضو يحق ألي  .٣

جلس بذلك كتابة ملا سكرت��  عنو�ة فيجب تحديد ممثلھ بمجلس إدارة الشركة وإخطار ملمن أال�خاص اإذا �ان عضو مجلس إالدارة  .٤

  . عنوي ملمؤرخا وموقعا ممن يفوضهم ذلك ال�خص ا ع�� ان يكون هذا إالخطار 

   .التنفيذي�ن  من أالعضاء غ��  مجلس االدارة كون غالبية أعضاء ييجب أن  .٥
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�ن عن  .٦
ّ
 . أو ثلث أعضاء املجلس أ��ما أك��  عضو�نيجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقل

 وليس ما يحقق مصا�ح عليھ ، و بالشركة  يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهم�ن .٧
ً
أن يل��م بما يحقق مص�حة الشركة عموما

 .اإلدارةاملجموعة ال�ي يمثلها أو ال�ي صوتت ع�� �عيينھ �� مجلس 

يحظر ا�جمع ب�ن منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي �� الشركة، مثل: منصب العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي أو  .٨

 .املدير العام

 يتو�� إدارة الشركة طبق .٩
ً
 صوصنامل للمدة العامة ا�جمعية �م تخ�نأعضاء ت ثمانيةمؤلف من  للنظام أالسا��ي للشركة مجلس إدارة ا

 .ذلك غ�� �ع� األساس الشركة نظام صني لم ما انتخا��م إعادة و�جوز  .واتنس ثالث تتجاوز  ال أن �شرطي األسا�� الشركة نظام �� عل��ا

 أو اإلدارة سمجل دورة بدء تار�خ من عمل أيام خمسة خالل عضو���م وصفات اإلدارة سمجل أعضاء بأسماء الهيئة إشعار الشركة �ع� .١٠

 .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

 

  �عر�ف أالعضاء بنشاط الشركة السادسة:  ةملادا
 

 االدارة جلس معضاء ا�جدد بال توفر الشركة ل .١
ً
  برنامجا

ً
حاسبية ً ملالية واملوضوعات املا��ا والتعر�فهم بنشاط الشركة وتوجه �عر�فيا

راجع�ن الداخلي�ن ملسئول�ن الرئيسي�ن بالشركة واملوط إالرشادية �حوكمة الشر�ات واقيات العمل وا�خطالخاطر وأخملوإدارة ا

  .وا�خارجي�ن

ستوى الضروري ملل�حفاظ ع�� ا ستمر ملا در�بشاركة �� برامج التملابال��شيحات وامل�افآت جلس بناء ع�� توصية �جنة مليقوم أعضاء ا  .٢

  .جلسملع بمسئوليا��م كأعضاء اال ضطال طلو�ة لملا�خ��ة امن 

لرئيس االعضو املنتدب أو عرفة �شاطها و�شاط تلك الشر�ات و�تو�� ملة الشركة وشر�ا��ا التا�عة لها جلس بز�ار مليقوم أعضاء ا  .٣

  .زمة للقيام بتلك الز�اراتال التنفيذي للشركة عمل ال��تيبات ال

 

 جلس ملعضو�ة ان��اء إ:  ةالسا�ع ةملادا
 

 أالسباب التالية دارة بأحدإال  مجلس �� العضو�ة تنت�ي:  

 ھ بالشرف واألمانة أو حكم بإفالسوفاتھ ، أو إذا أدين بأي جر�مة مخلة أن��اء مدتھ أو تنت�ي عضو�ة عضو مجلس اإلدارة باستقالتھ أو  .١

 ألي نظام أو �عليمات سار�ة �� اململكة
ً
 لعضو�ة املجلس وفقا

ً
 ،  �ةالعضو  من شروط أك��  أو  لشرطأو فقدانھ  أو أصبح غ�� صا�حا

يجب ع�� عضو مجلس اإلدارة أن �ستقيل قبل ��اية مدتھ �� املجلس، �� حال فقدانھ ألهليتھ للعمل كعضو مجلس إدارة، أو �جزه  .٢

عدم قدرتھ ع�� تخصيص الوقت أو ا�جهد الالزم�ن ألداء مهماتھ �� املجلس، أما �� حالة �عارض املصا�ح عن ممارسة أعمالھ، أو 

 .فيكون العضو با�خيار �� ا�حصول ع�� ترخيص من ا�جمعية العامة يجدد �ل سنة أو تقديم استقالتھ

 دون  ذلك خالف �ع� األساس الشركة نظام نص ولو �عضهم أو ساملجل أعضاء جميع عزل  وقت �ل �� العادية العامة ل�جمعية يجوز  .٣

 . اسبنم غ�� وقت �� أو مقبول  غ�� لسبب العزل  وقع إذا التعو�ض �� ُعزل  من بحق إخالل

 متتالية اجتماعات ثالثة حضور  عن ھأعضائ من يتغيب من عضو�ة إ��اء – اإلدارة سمجل من توصية �ع� اءً نب - العامة ل�جمعية �جوز و  .٤

 .مشروع عذر دون  سللمجل
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  والسوق  الهيئة �شعر أن الشركة �ع� العضو�ة، ان��اء طرق  بإحدى اإلدارة سمجل �� عضو عضو�ة ان��اء دنع   .٥
ً
 األسباب بيان مع فورا

 .ذلك إ�� دعت ال�ي

 و�جب اإلدارة، سمجل سرئي إ�� ��ا مكتوب بيان تقديم ھفعلي الشركة، أداء �ع� م�حوظات ھلدي و�انت اإلدارة، سمجل عضو استقال إذا .٦

 .اإلدارةس مجل أعضاء �ع� البيان هذا عرض

 لفلاالدارة  جلس مأعضاء أحد  إذا شغر مركز  .٧
ً
 مؤقتا

ً
ع�� أن �عرض هذا التعي�ن املؤقت  ركز الشاغر مل�� امجلس أن �ع�ن عضوا

 .  ع�� ا�جمعية العامة العادية �� أول اجتماع لها و�كمل العضو ا�جديد مدة سلفھ

 �� أقرب لعاديةا العامة دعوة ا�جمعيةع�� املجلس  زم لعقد اجتماعاتھ  وجبال عضاء مجلس إالدارة عن النصاب العدد أإذا نزل   .٨

  .أالعضاء االلزم من العدد النتخابممكن  وقت

 

 االح�ام ا�ختامية    : الثامنة ةاملاد
 

 صون  ھشأن من ما و�ل الشركة إدارة �� والوالء ايةنالع واج�ي بذل �م وعل� ،بالشركة  املساهم�ن جميع اإلدارة سمجلأعضاء  مثلي .١

 .قيم��ا و�عظيم مي��انوت مصا�حها

 وم�افأ��م أعضاء مجلس االدارة  تحدد مهام ومسئوليات .٢
ً
للنظام االسا��ي للشركة ولوائح ا�حوكمة الصادرة من هيئة السوق   وفقا

 من خالل ،  نظام الشر�ات باململكةاملالية و 
ً
 . الئحة مجلس االدارة ا�خاصة بالشركة و�مكن االطالع عل��ا تفصيال

  . اعتماده من ا�جمعية العامة �تم و  االدارة جلس م من خاللاال بنود هذه الالئحة ع�� أو الغاء أو أضافة �عديل أجراء أي يتم ال  .٣

 ئحة ال عمل ��ذه ال� .٤
ً
 .  وأعتمادها من ا�جمعية العامة  مجلس إالدارة  �� أقراراهامن تار�خ أعتبارا
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 وهللا املوفق ،،،،

 


