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 المادة األولى: الغرض 

وتحديد  ،ومسررررررهولياتم متحديد كيفية مباشرررررررتم لمهامعمل مجلس اإلدارة من خالل الى تنظيم هذه الالئحة  تهدف

نظام الشركات، والضوابط واإلجراءات التنظيمية مهامها وآلية عملها وفقاً لالهيكل التنظيمي لمجلس اإلدارة و وظائف

الشررركات الصررادرة عن هي ة الصررادرة تنفيذاً لنظام الشررركات الخااررة بالشررركات المسرراهمة المدرجة، والئحة  وكمة 

المبادئ والممارسرررات باإلضرررافة إلى ، األنظمة ذات العالقة، والنظام األسررراسررري للشرررركة و يرها من السرررول المالية

  الرشيدة لحوكمة الشركات.

  المجلسل يتشكالمادة الثانية: 

 ( أعضاء، يراعى فيهم توافر 9يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة ) الخبرات الالزمة إلدارة أعمال

( سررنوات قابلة للتجديد، كما يعين مجلس اإلدارة من بين أعضررائم رئيسرراً ونائباً 3الشررركة، لمدة ال تتجاوز ثال) )

 للرئيس.

  إذا شررررركر مرك  أ د أعضررررراء المجلس، فلمجلس اإلدارة أن يعين عضررررروا مهقتاً في المرك  الشرررررا ر دون النظر

األارررررروات على أن يعرا هذا التعيين المهقا على الجمعية العامة العادية في أول للترتيب في الحصررررررول على 

( أعضرراء، فيجب أن 3اجتماع لها، ويكمل العضررو الجديد مدة سررلفم. أما إذا قل عدد أعضرراء المجلس عن ثالثة )

 ( يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء. 60تدعى الجمعية العامة العادية خالل ستين )

 على أن يحقق الشرررررروا الواجب توافرها في أمين سرررررر المجلس والمحددة في  لمأميناً عاماً مجلس االدارة ن يعي

 .الئحة  وكمة الشركات الصادرة عن هي ة السول المالية

 : مهام ومسؤوليات المجلس الثالثةالمادة 

في نظام الشرررركات، والئحة  مجلس اإلدارة مسرررهولياتم في ضررروء األ كام المنظمة لذلك والمنصرررو  عليهايباشرررر 

 وكمة الشررركات، والضرروابط واإلجراءات التنظيمية الصررادرة تنفيذاً لنظام الشررركات الخااررة بالشررركات المسرراهمة 

 : يالمدرجة، ونظام الشركة األساس، ومنها ما يل

 السياسات واإلجراءات العامةأوالً: 

السرررياسرررات التي تضرررمن الت ام و وضرررالعالقة، ووضرررو قواعد  وكمة خاارررة بالشرررركة بناًء على األنظمة ذات 

 ، ومراجعتها بشرررركلتنفيذهاعلى  واالسررررتدامة، واالشررررراففي النمو وتع ز قدرتها الشررررركة باألنظمة واللوائح، 

 ومن تلك السياسات على سبيل المثال:  .دوري

 .وضو سياسة، وإجراءات إدارة المخاار الشاملة ومراجعتها بشكل دوري 
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 المساهمين والشركة بشأن توزيو أرباح األسهم بما يحقق مصالح وضو سياسة واضحة. 

 أعضاء مجلس  وضو سياسة مكتوبة تنظم تعارا المصالح ومعالجة  االت التعارا المحتملة لكل من

الشررركة ومرافقها، وإسرراءة  اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمسرراهمين ويشررمل ذلك إسرراءة اسررتخدام أاررول

 التعامالت مو األشخا  ذوي العالقة.التصرف الناتج عن 

 التنفيذ  وضو سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضو

 بعد إقرار الجمعية العامة لها.

  سياسة اإلفصاح التي تضمن الت ام الشركة بالقواعد المنظمة لإلفصاح عن األ دا) الجوهريةوضو. 

 االجتماعية للشركة وضو سياسة المسهولية. 

 ويجب أن تكطي هذه ، صررالح من أجل  مايتهم و فح  قوقهموضررو سررياسررة تنظم العالقة مو أاررحاب الم

 :اآلتي-خا   بوجم-السياسة 

o إجراءات يتبعها أاحاب المصالح في تقديم شكاواهم واإلبالغ عن الممارسات المخالفة. 

o التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. آليات تعويض أاحاب المصالح في  الة انتهاك  قوقهم 

o .آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأاحاب المصالح 

o المتعلقة  آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مو العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات

 بهم. 

o واألخالقية  يث تتوافق مو المعايير المهنيةقواعد السررلوك المهني للمديرين والعاملين في الشررركة بح

آليات مراقبة  السررررليمة وتنظلم العالقة بينهم وبين أاررررحاب المصررررالح، على أن يضررررو مجلس اإلدارة

 تطبيق هذه القواعد وااللت ام بها.

 تحديد الصال يات التي يفوضها المجلس للرئيس التنفيذي، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض . 

  شركة تتضمن البرنامج التعريفي التأكد من وضو إجراءات لتعريف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بعمل ال

 الشامل لعضو مجلس اإلدارة الجديد، واعتماد برنامج التطوير المستمر ألعضاء المجلس.

  التواررية للجمعية العامة بمعايير التحقق من منافسررة عضررو مجلس اإلدارة ألعمال الشررركة أو منافسررتها

 .أ د فروع النشاا الذي ت اولمفي 

  التحقق من منافسة عضو المجلس ألعمال الشركة أو منافستها في أ د فروع النشاا الذي ت اولم وذلك

 لجنة المكافآت والترشيحات.  من خالل
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 نس التنفيذيةواإلدارة  مولجان موأعضائس اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجل وضو ً  .ويا

 الداخلية لرقابةانظمة أثانياً: 

 وضو أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واالشراف العام عليها، والمراجعة السنوية لفاعليتها. 

 التقارير المالية التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد. 

 القوائم المالية األولية والسنوية للشركة عتمادا. 

  اإلدارة نطال تقرير و دة إدارة المراجعة الداخلية وفق األنظمة ذات العالقة.يحدد مجلس 

 االستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركةالخطط ثالثاً: 

 األداء الشرررامل في ومعايير قياس  ومراجعتها، االسرررتراتيجية للشرررركةالخطط األهداف الرئيسرررة، و وضرررو

 واالشراف العام على تنفيذها. ،الشركة

  التأكد من وجود الموارد المالية والبشرررررية الالزمة و، السررررنوية المي انياتخطط العمل الرئيسررررة وإقرار

  .لتحقيق استراتيجية الشركة وأهدافها

 على النفقات الرأسررررمالية  العام اإلشرررررافواألهداف المالية، و تحديد الهيكل الرأسررررمالي األمثل للشررررركة

 ، وتملك األاول والتصرف بها.الرئيسة

  ومراجعتم بشكل دوري.الذي يع ز قدرة الشركة في تحقيق أهدافهاالتنفيذي ظيمي الهيكل التنوضو ، 

 : صالحيات مجلس اإلدارة  الرابعةالمادة 

مو مراعاة اختصررااررات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة الشررركة جميو الصررال يات والسررلطات الالزمة إلدارتها. 

أفراد آخرين للقيام  الشرررررركة على المجلس  تى وإن شررررركل لجاناً أو فوا جهات أووتظل المسرررررهولية النهائية عن 

 ، وفي جميو األ وال ال يجوز لمجلس اإلدارة إادار تفويض عام أو  ير محدد المدة.ببعض أعمالم

 لرئيس التنفيذيالمفوضة لصالحيات الالمادة الخامسة: 

وتنفيذ ، ورئاسة العاملين فيها اليومية دارة أعمال الشركةيفوا مجلس اإلدارة بعض اال ياتم للرئيس التنفيذي إل

التي تُعتمد بقرار الصررال يات تفويض . ويتم تحديد تلك الصررال يات بموجب وثيقة ةخططها االسررتراتيجيسررياسرراتها، و

 .من مجلس اإلدارة
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 المجلسضوابط عمل : السادسةالمادة 

 المجلس وأمين عامونائبه  المجلساختصاصات رئيس  أوالً:

  المنصو  عليها في األنظمة ذات العالقة ومنها ما يلي:المهام  المجلس رئيسيتولى 

o  مفاعليت والعمل على تع ي نحو تحقيق أهدافم، مجلس اإلدارة قيادة. 

o  والتوقيو عنها. والجهات الرسمية األخرىالجهات القضائية تمثيل الشركة أمام 

o  انعقادها باألعمال المنافسررة التي ي اولها عضررو المجلس، وذلك بعد إبالغ الجمعية العامة العادية عند

في أ د فروع النشرراا  تحقق مجلس اإلدارة من منافسررة عضررو المجلس ألعمال الشررركة أو منافسررتها

  . الذي ت اولم

o عداد جدول أعمال اجتماعات المجلس، والتأكيد على مشرررررراركة أعضرررررراء المجلس اإلشررررررراف على إ

 في تحديد مواضيو اجتماعات المجلس وتوقيتها.والرئيس التنفيذي 

o   مو تحديد وقا وتاريخ ومكان االجتماع، وذلك ، توجيم الدعوة لعقد اجتماعات المجلس ورئاسرررررتها

 .المجلسبعد التنسيق مو أعضاء 

o  من  المجلسمصحوبة بمعلومات كافية تمكن  المجلسضمان أن تكون الموضوعات المعروضة على

 اتخاذ القرارات بخصواها.

o  من خالل دراسررررررة الموضرررررروعات  المجلستع ي  قيام األعضرررررراء بالمشرررررراركة الفعالة في اجتماعات

ومناقشرررتها، وبإبداء آرائهم بالشررركل الذي يسرررهم في تحقيق  مطرو ة على جدول أعمال اجتماعاتمال

 .الشركةأهداف 

o المجلسعمال اجتماع التأكد من توافر الوقا الكافي لمناقشة بنود جدول أ. 

o  بيانات أعمال المجلس التي تتضررررمن على سرررربيل المثال  ةلقاعد األعضرررراءضررررمان سررررهولة واررررول

 الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس، ومحاضر اجتماعاتم، وقراراتم السابقة.

o مكتمل معرفي أساس   علىأن تكون قرارات المجلس مبنية  ضمان. 

o  اإلدارة في ضررروء ما ورد في الفقرة )ثالثاً(الموافقة على مسرررودة قرار التمرير على أعضررراء مجلس 

 في هذه المادة.

o التأكد من وجود قنوات للتواال مو المساهمين وايصال آرائهم لمجلس اإلدارة. 

o ضمان االلت ام بالئحة عمل مجلس اإلدارة. 

o في تنفيذي دون  ضور أي التنفيذييناإلدارة  ير  سعقد لقاءات بصفة دورية مو أعضاء مجل 

 .الشركة

o .عرا الملحوظات المقدمة من أ د أعضاء مجلس اإلدارة على مجلس اإلدارة 
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o مجلس اإلدارة ولجانم المنبثقةعلى وضو الترتيبات الالزمة إلجراء التقييم الدوري ألداء  االشراف. 

 بم المجلسرئيس  القيام بمهام مجلس االدارةنائب رئيس  تولىي  المجلسرئيس ، وفي  ال  ياب عند  يا

ً نائبو ً  المجلسأعضاء  يختار م معا  .لرئاسة اجتماع المجلسينهم من ب رئيسا

  المهام المنصو  عليها في األنظمة ذات العالقة ومنها ما يلي األمين العاميتولى: 

o  المجلس.وضو الخطة السنوية الجتماعات مجلس اإلدارة والرفو بها لرئيس 

o  إعداد جدول اجتماعات مجلس اإلدارة بالتنسررررريق مو أعضررررراء المجلس والرئيس التنفيذي، وعرا

 اإلدارة.مقترح جدول أعمال اجتماعات المجلس للعام على رئيس المجلس تمهيداً إلقراره من مجلس 

o  تمكينهم من االاالع علىوضررررررمرران اإلدارة بمواعيررد اجتمرراعررات المجلس، تبليغ أعضررررررراء مجلس 

التي تع ز كفاءة  وسرررررائل التقنية الحديثة ، وذلك باسرررررتخدامالمعلومات ذات العالقة بتلك االجتماعات

 .إعداد عضو مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس

o  على  ضررررررور اجتماعات المجلس وتدوين مداوالتم في محضررررررر االجتماع الذي يجب إعداده بناء

 .النصو  النظامية ذات العالقة

o  ووضررررررو و فح التقارير التي ترفو إلى مجلس اإلدارة إعداد محاضررررررر اجتماعات المجلس وتنظيمها

الوثائق وااالعهم على تلك المحاضررررر سررررهولة  ألعضرررراء مجلس اإلدارة لضررررمانالترتيبات الالزمة 

 .المرتبطة بها

o .إعداد قرارات مجلس اإلدارة، وضمان تبليكها بعد اعتمادها من المجلس 

o  اهاإلدارة وتحديث سعضررراء مجلوالنماذج أل اتفصرررا اإلاإلشرررراف على سرررجل  ً للمتطلبات وفقاً  دوريا

 .النظامية ذات العالقة

o  مراجعررة االلت ام بالئحررة عمررل مجلس اإلدارة ولوائح أعمررال اللجرران، والرفو بنتررائج تلررك المراجعررة

 لرئيس المجلس.

o  ذات فيما يعرا عليم من مواضرريو لجانها، أو أعضررائها والنصررح والمشررورة لمجلس اإلدارة، تقديم

 .أو  يرها مجلس اإلدارةعالقة بحوكمة 

o مباشرة أي مهام استشارية أخرى يُكللف بها من مجلس اإلدارة، أو أ د لجانها. 

o  فيما يعرا عليم من مواضيو. للرئيس التنفيذيتقديم النصح والمشورة 

o اال تفاظ بها بموجب  المطلوب والتقارير والوثائق األخرى والمسرررررتنداتبجميو المحاضرررررر  اال تفاظ

في مقر ، ة المراجعرةنراإلدارة وتقرير لج سيشررررررمرل ذلرك تقرير مجلعلى أن  ،األنظمرة ذات العالقرة

دعوى قضرررررائية أو مطالبة أو أي لحين انتهاء  أو سرررررنواتمدة ال تقل عن عشرررررر  سالشرررررركة الرئي

 تتعلق بتلك الوثائق، أيهما أكثر. إجراءات تحقيق قائمة
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 مجلس االدارةواجبات عضو ثانياً: 

  للشررركة عند نظام الشررركات ونظام السررول المالية ولوائحهما التنفيذية والنظام األسرراسرري االلت ام بأ كام

 ممارستم لمهامم، واالمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنم اإلضرار بمصالح الشركة.

  وعليم تخصيص الوقا الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.المجلس ومسهولياتمأن يكون مدركاً لمهام ، 

  القيام بواجباتم بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها، كما يجب عليم عدم تقديم

 مصالحم الشخصية على مصالح الشركة. 

 ك في أي عمل من شررأنم منافسررة الشررركة، أو منافسررتها في أ د إبالغ مجلس اإلدارة بالر بة في االشررترا

فروع النشررراا الذي ت اولم على أن يتضرررمن اإلبالغ معلومات كافية عن العمل المنافس منها على سررربيل 

المثال ال الحصر: ابيعة النشاا التجاري، وواف مشاركة عضو مجلس اإلدارة في العمل المنافس ومن 

أو تخطط  –ى المشرررراركة في إدارتم، باإلضررررافة إلى األسرررروال التي تتواجد ذلك نسرررربة التملك أو مسررررتو

 فيها منتجات ذلك العمل. -للتواجد 

  تقو على عضررررو مجلس اإلدارة الذي ير ب في االشررررتراك في أي عمل من شررررأنم منافسررررة الشررررركة أو

م للمجلس في هذا منافستها في أ د فروع النشاا الذي ت اولم مسهولية احة البيانات الواردة في بال 

 كما يجب عليم االلت ام بإبالغ المجلس عند  دو) أي تكيير على تلك البيانات. الشأن،

  على العضو الذي ير ب في االشتراك في أي عمل من شأنم منافسة الشركة أو منافستها في أ د فروع

اإلدارة وجمعيات النشرراا الذي ت اولم عدم التصررويا على القرار الذي يصرردر في هذا الشررأن في مجلس 

 . المساهمين

 .عدم قبول الهدايا من أي شخص لم تعامالت تجارية مو الشركة 

  التحضرررير لالجتماعات وااللت ام بحضرررورها وعدم التكيب عنها إال لمبررات موضررروعية يخطر بها رئيس

 .مجلس اإلدارةقبلها المجلس مسبقاً، أو ألسباب اارئة ي

  من خالل دراسررررة الموضرررروعات المطرو ة على جدول أعمال  المجلسالمشرررراركة الفعالة في اجتماعات

 اجتماعاتها ومناقشتها. 

  مجالس العمل على تع ي  المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجاالت والمواضرررررريو ذات الصررررررلة، بمهام

 ومسهولياتها. اإلدارة
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  المجاالت األخرى ذات العمل على تع ي  المعرفة بالتطورات في مجال أنشررررررطة الشررررررركة وأعمالها وفي

 .العالقة

  االلت ام بالمحافظة على سرررررررية المعلومات التيُ أتيحا لم، وما يطلو عليم من وثائق، وال يجوز لم بأي

البوح بها ألي فرد أو جهة مالم يصررررح لم بذلك من  - تى في  ال انتهاء عضرررويتم  – ال من األ وال 

لومات لتحقيق منفعة شخصية لم أو أل د أقاربم أو للكير، أو أن يستعمل أياً من هذه المعمجلس االدارة، 

 .وللشركة الحق في مطالبتم بالتعويض في  ال اإلخالل بما جاء في هذا المادة

 االلت ام بالئحة عمل المجلس. 

   بعذر يقبلم مجلس اإلدارة.وعدم التكيب عنها إال  ضور اجتماعات الجمعية العامة 

 المجلس اجتماعات  ثالثاً:

 كما يجب على  م،وذلك بناًء على دعوة من رئيسررررررر، في السررررررنة على األقل مجلس اإلدارة مرتينجتمو ي

 وأالخارجي مراجو الحسرررابات عضررراء أو األمن  اثنانذلك إليم لالجتماع إذا الب  المجلس دعوتمرئيس 

األسرررباب على أن ُتلوضرررح  إذا تطلبا الظروف ذلكالرئيس التنفيذي أو أو إدارة المراجعة الداخلية رئيس 

 الموجبة لدعوة االجتماع.

 جتماع اال، وتوجم الدعوة لحضور تواريخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي قبل بدايتم المجلسعتمد ي

( يوماً على األقل، ويرفق بدعوة االجتماع جدول األعمال والوثائق والمعلومات 10قبل موعده بـرررررررررررر )

 واتخاذ القرارات بشأنها. المجلسالالزمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع 

 ( أيام على األقل، ووفقاً 5يجوز في الحاالت االستثنائية توجيم الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده بـررررر )

 لدعوة المحددة في هذه الالئحة.إلجراءات ا

  يعقد المجلس اجتماعاتم في مرك  الشركة الرئيس، ويجوز لم أن يجتمو خارج المرك  الرئيس إذا تطلبا

كما يجوز في الحاالت االسرررتثنائية عقد اجتماع مجلس اإلدارة بشررركل افتراضررري )عن بعد(   الظروف ذلك.

يتمكن من خاللها الحديثة التي تعتمدها الشررررررركة، و وذلك عن اريق اسررررررتخدام إ دى وسررررررائل التقنية

 األعضاء باالشتراك في مداوالت جدول األعمال والتصويا على قرارتم.

 باألاررالة أو الوكالة، ويحق لعضررو مجلس ، أعضرراء على األقل خمسررةجتماع  ضررور اليشررترا لصررحة ا

 .اإلدارة أن يوكل عضواً آخراً في  ضور االجتماع نيابة عنم
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 ضررو المجلس  ضررور االجتماع عن اريق اسررتخدام وسررائل التقنية الحديثة التي تسررمح للعضررو يجوز لع

باالشتراك في اجتماعات ومداوالت المجلس وفق الضوابط التي يضعها المجلس بهذا الشأن والتي تمكنم 

 من المشرررراركة في هذه االجتماعات والمداوالت واالسررررتماع والمناقشررررة والتصررررويا على القرارات التي

 .يتخذها المجلس بصورة آنية

  اوت اوات الحاضرين، وعند تساوي األاوات يرجح الجانب الذي األبأ لبية  المجلستصدر قرارات

 .االجتماعمعم رئيس 

 أن يصررررردر قرارات في األمور العاجلة بعرضرررررها على األعضررررراء   -بدون عقد اجتماع  - لمجلس اإلدارة

وال تكون هذه القرارات  للمداولة فيها. للمجلساجتماع  )كتابة(األعضررررررراء  متفرقين، ما لم يطلب أ د

 اجتماع تال  لم. لوتعرا هذه القرارات على المجلس في أو احيحة إال إذا وقو عليها أ لبية األعضاء،

  اعتراضم ارا ة في محضر على أن يثبا  المجلستخذه المجلس االعتراا على أي قرار ييحق لعضو

عن  ضرررور االجتماع الذي يصررردر فيم القرار سررربباً   يابميعد  وال مو بيان أسرررباب اعتراضرررم، االجتماع

 بالقرار أو عدم تمكنم من االعتراا عليم بعد علمم بم.م علم لإلعفاء من المسهولية إال إذا ثبا عدم

 المجلس توثيق اجتماعات رابعاً:

 على أن تتضمن ما يليالمجلس اجتماعاتتوثيق بإعداد محاضر ل المجلسعام أمين  يقوم ،: 

o .مكان االجتماع وتاريخم ووقا بدايتم ونهايتم 

o أسماء األعضاء الحاضرين والكير  اضرين.  

o .مداوالت وقرارات المجلس مو بيان نتائج التصويا عليها وأسباب االعتراضات إن وجدت 

o تحديد الجهة المسهولة عن تنفيذ القرارات المتخذة. 

  إبداء مال ظاتهم  المجلس، وعلى أعضاء المجلسمسودة محضر االجتماع ألعضاء  المجلسيُرسل أمين

 ( أيام عمل من تاريخ اإلرسال المشار إليم.5خالل في مدة أقصاها )–إن وجدت  –على مسودة المحضر 

  على مسرررودة المحضرررر، وبعد موافقة رئيس االجتماع، يتم إعادة  المجلسمال ظات أعضررراء  معالجةبعد

 القادم.المجلس تمهيداً العتمادها في اجتماع  المجلسإرسال المسودة ألعضاء 

 ضرررر االجتماع مرفقاً بم جدول أعمال االجتماع وجميو الوثائق المصرررحوبة بم في سرررجل خا  حم يُحفح

 وأمينها. المجلسيوقعم رئيس 
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 المجلس اعمالمتابعة  خامساً:

  داخل  للجهة المسررررررهولةالقرارات التي اتخذها المجلس  بالغالمجلس أو من يفوضرررررررم بإ رئيسيتولى

 .تنفيذهالالشركة 

  سنوي.تقرير عن أعمال مجلس اإلدارة ألعضاء المجلس بشكل  بعرا األمين العاميقوم 

 ً  مجلس ال اعمالتقييم  :سادسا

بشكل دوري على أن تتضمن عناار التقييم على سبيل المثال مستوى مستوى أدائم يقوم مجلس االدارة بتقييم 

 م.تحقيق أهدافو لمهامم فاعلية المجلس في مباشرتم

 لجان المجلس: السابعةالمادة 

 تشكيل اللجان أوالً:

 تأدية مهامم بشرركل فعال، وذلك وفقاً لحاجة الشررركة عنم لمسرراندتم في لجان منبثقة يشرركل مجلس اإلدارة 

 وابيعة اعمالها. وظروفها

 والصررررررال يات الممنو ة لها  ومدتها، يجب أن يحدد مجلس اإلدارة في قرار التشرررررركيل مهمات اللجنة

، على أال يقل عدد أعضررراء اللجنة المشررركلة عن ثالثة وال ي يد على وضررروابط عملها ومكافآت أعضرررائها

 .خمسة

  ،قرار تصرررررردر الجمعية العامة للشررررررركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة فيما يخص لجنة المراجعة

ومدة عضويتهم وتحدد مهام تشكيل لجنة المراجعة، وتُحدد مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها. 

  اللجنة وأسلوب وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

 ومدة والترشرررريحات  أعضرررراء لجنة المكافآتجمعية العامة للشررررركة قواعد اختيار يقترح مجلس اإلدارة لل

 .اومكافآت أعضائه اوأسلوب وضوابط عمله اللجنةومهام  معضويته

 

 ،بقرار من المجلس أن يكون جوز يو ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضررررررواً في لجنة المراجعة

عليها الئحة الرئيس في اللجان التي نصررررا لجان المجلس األخرى، على أال يشرررركل منصررررب  في عضررررواً 

  وكمة الشركات الصادرة عن هي ة السول المالية.

  اإلدارة، ويحدد المجلس ما يتلقاه من مكافآت وبدالت.مجلس يكون لكل لجنة أميناً عاماً يعين من قبل 
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 اللجان عمالأمتابعة ثانياً: 

 جان  تقوم ها أو التي بالل ها من مجلس حال تُ دراسرررررررة الموضرررررروعات التي تختص ب اإلدارة، وترفو إلي

 تواياتها إلى المجلس التخاذ القرار بشأنها.

  يقوم رئيس اللجنة برفو توارررررريات اللجنة وما تواررررررلا إليم من نتائج لمجلس اإلدارة، وذلك في أول

 .اجتماع للمجلس بعد انعقاد اجتماع اللجنة

 تكون كل لجنة مسهولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة . 

  بتقييم نتائج أعمالها بشررررركل دوري على أن تتضرررررمن عناارررررر التقييم على سررررربيل المثال  كل لجنةتقوم

 فاعلية اللجنة في مباشرتها للمهام المحددة لها.مستوى 

  في دراسررررة الموضرررروعات التي  أو  يرهم بمن تراه من الخبراء أو المختصررررينيجوز للجان االسررررتعانة

ن ذلك في محضر  ىعلموافقة مجلس اإلدارة، بعد أخذ تندرج ضمن مهامها ومسهولياتها، وذلك  أن يضمَّ

 .التنفيذيةبالشركة أو اإلدارة م ة، مو ذكر اسم الخبير وعالقتناجتماع اللج

 اجتماعات اللجانثالثاً: 

  ضررور اجتماعاتها اال  اللجنةال يحق ألي عضررو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من  ير أعضرراء 

 بدعوة من اللجنة لالستماع الى رأيم أو الحصول على مشورتم. 

  وتصدر قراراتها بأ لبية أاوات الحاضرين،  البية أعضائها ضور  اللجنةيشترا لصحة اجتماعات ،

 .وعند تساوي األاوات يرجح الجانب الذي اوت معم رئيس االجتماع

   الشركة الرئيس، ويجوز لها أن تجتمو خارج المرك  الرئيس إذا تطلبا تعقد اللجنة اجتماعاتها في مرك

 الظروف ذلك بعد موافقة مجلس اإلدارة.

 : تدريب أعضاء المجلسالثامنةالمادة 

 تعريفي لألعضررراء المسرررتجدينالبرنامج رئيس مجلس اإلدارة او من يحل محلم اإلشرررراف على ال يتولى ،

 ، على أن يشتمل البرنامج على اآلتي: بمساعدة األمين العاموذلك 

o .نشاا الشركة واالعمال التي ت اولها 

o .استراتيجية الشركة وأهدافها المستقبلية 

o .الهيكل التنظيمي للشركة وأدوار اإلدارات ومسهولياتها 
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o شركة واعمالها.الجوانب المالية والتشكيلية ألنشطة ال 

o  ومسهولياتهم و قوقهمالت امات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم. 

o مهام اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واختصاااتها.  

o .زيارة ألي من مصانو الشركة وأ د الشركات التابعة لها 

 برنامج التطوير المسررتمر  بتحديد-وبناء على تواررية لجنة المكافآت والترشرريحات  – يقوم مجلس اإلدارة

تحديد و ،والقدرات لال تياجات المطلوبة من المهاراتالمراجعة السررررررنوية بناء على  ألعضرررررراء المجلس

تقتضرريم التكيرات في بي ة السررول  وفقاً لمامعالجتها  جوانب الضررعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح

 .بما يتفق مو مصلحة الشركةوالتكيرات االقتصادية، وذلك  المسائل المعاارةو الخارجية

  ةالبشري بالتعاون مو إدارة المواردللمجلس  المعتمدةيتولى األمين العام تنسيق برامج التدريب. 

 في مجلس اإلدارة تعارض المصالح: التاسعةالمادة 

  يجب على العضو تجنب الحاالت التي تهدي إلى تعارا مصالحم مو مصالح الشركة، ويقصد بتعارا المصالح

عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال المجلس ويكون من شأن  مباشرة أليوجود مصلحة مباشرة أو  ير 

استقاللية رأي عضو المجلس الذي يفترا أن يكون  تلك المصلحة التأثير )أو االعتقاد بتأثير تلك المصلحة( في

 معبراً عن وجهة نظره المهنية.

  المجلس، فعليم اإلفصرراح عن ذلك إذا كان للعضررو أي تعارا في المصررالح في موضرروع مدرج على جدول أعمال

قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يُثبا ذلك في محضر االجتماع، وال يجوز لم في هذه الحالة  ضور مناقشة 

 الموضوع ذي العالقة أو المشاركة في مناقشتم أو التصويا عليم.

  أن ينافس الشررركة في أ د ال يجوز لعضررو مجلس اإلدارة أن يشررترك في أي عمل من شررأنم منافسررة الشررركة، أو

فروع النشررررراا الذي ت اولم، ما لم يكن  اارررررالً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسرررررمح لم القيام بذلك، 

 .لضوابط التي تضعها الجهة المختصةووفقاً ل

   لحساب ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو  ير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم

 الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

  إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مصلحتم في العقود التي تتم لحساب الشركة، جاز للشركة أو لكل ذي

و بأداء أي ربح أو منفعة تحققا لم مصررلحة المطالبة أمام الجهة القضررائية المختصررة بإبطال العقد أو إل ام العضرر

 من ذلك.
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Classification: General Business Use  

  إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مشاركتم في أي عمل من شأنم منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة

 في أ د فروع النشاا الذي ت اولم، كان للشركة أن تطالبم أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.

  من أي من أارررول الشرررركة أو  -بشررركل مباشرررر أو  ير مباشرررر-يسرررتفيد عضرررو المجلس ال يجوز أن يسرررتكل أو

كما ال يجوز لم  ،قراراً بعدم المضرررررري بهاتخذ اُ  تى وإن الجاري دراسررررررتها معلوماتها أو الفر  االسررررررتثمارية 

 االستفادة من تلك الفر  االستثمارية  تى بعد انتهاء عضويتم بأي من ارل انتهاء العضوية.

 ثبوت اسررتفادة عضررو المجلس من الفر  االسررتثمارية، فإنم يجوز للشررركة أو لكل ذي مصررلحة المطالبة  في  ال

أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال أي عمل أو ربح أو منفعة تحققا من تلك الفراة االستثمارية. كما يجوز 

 للشركة المطالبة بالتعويض المناسب.

 المجلسمكافآت أعضاء : العاشرةالمادة 

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار وفقاً لسياسة سنوية مكافأة مجلس اإلدارة يستحق عضو

 المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. التنفيذيين

  وبدالت.من مكافآت لمجلس اإلدارة يحدد مجلس اإلدارة ما يتلقاه األمين العام 

  في  ال ارردور قرار من الجمعية العامة بإعفاء العضررو من عضرروية المجلس بسرربب التكيب عن ثالثة اجتماعات

فال يسررررتحق هذا العضررررو أي مكافآت أو تعويضررررات عن الفترة التي تلي آخر اجتماع  وا دة،متتالية خالل سررررنة 

 رة. ضره، وعليم إعادة جميو المكافآت والتعويضات التي ارفا لم عن تلك الفت

  يحق للشررركة المطالبة بالتعويض عن الضرررر الذي يلحق بسررمعتها واسررترداد ما ارررف من مكافآت وتعويضررات

ل  وأي تكاليف أخرى تحملتها الشررركة لتسررهيل قيام العضررو بمسررهولياتم، وذلك في  ال ارتكاب العضررو عمل ُمخ 

العربية السعودية أو في أي بلد آخر أو عند  بالشرف واألمانة أو الت وير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة

 .بمسهولياتم ومهامم وواجباتم مما يترتب عليم ضرر بمصلحة الشركةلقيام باإخاللم 

 عشرة: مراجعة الالئحة الحاديةالمادة 

ووفق ما  ،تخضررو الالئحة للمراجعة الدورية بكرا تطويرها وتحديثها بما يتماشررى مو األنظمة واللوائح ذات العالقة

 .يراه المجلس

 عشرة: النفاذ الثانيةالمادة 

 .مجلس اإلدارةتكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من 


