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 �سم هللا الرحمن الرحيم

 

 

  الئحة

  الشركة ألعمالاملنافسة  �� األعمالاك االش��  عاي�� ضوابط وم

 لشركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم

 شركة مساهمة سعودية) (

 

افقهــ  ١٥/١١/١٤٤٣للمساهم�ن �� تار�خا�جمعية العامة املعتمدة بقرار   م ١٤/٠٦/٢٠٢٢ املو
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 رقم الصفحة ا�حـتـــــــــــــــــــو�ات م

 ٢ الفهرس ١

 تمهيد ٢

 التعر�فات ٣ ٣

 األو��  املادة ٤

 الثانية  املادة ٥

 الثالثة املادة ٦ ٤

 الرا�عة  املادة ٧

 ا�خامسة  املادة ٨

٥ 

 سة سادال املادة ٩

 ٦ )  ١نموذج رقم (  ١٠

 ٧ ) ٢نموذج رقم (  ١١
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 الئحة 

 ألعمال الشركة �� األعمال املنافسة اكش�� اال  معاي�� ضوابط و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تمهيد
 

الثانية تطبيقا ألح�ام املادة  وذلك لشركةألعمال ا املنافسة ألعمالااك �� االش�� وضوابط معاي��  لتحديد الالئحة هذه تم إعداد

افقه ٢٨/٠١/١٤٣٧وتار�خ) ٣املل�ي رقم (م/ الصادر بموجب املرسوم من نظام الشر�اتوالسبعون   م، و�عديالتھ٢٦/١٠/٢٠١٥ املو

هيئة السوق  مجلسة عن الشر�ات الصادر  حوكمةمن الئحة والسا�عة واالر�عون والثامنة واالر�عون السادسة واالر�عون  واملادة

افق ١٦/٠٥/١٤٣٨) وتار�خ ٢٠١٧-٦-٨( ار رقمالقر بموجب  املالية  . و�عديالتھ م١٣/٠٢/٢٠١٧ه املو
 

 التعر�فات
 

 التالية املعا�ي املو�حة أمام �ل م��ا: يقصد باملصط�حات

 خليج للتدر�ب والتعليم ا� الشركة: شركة •

 ة.بال�امل أو تملك ف��ا حصة سيطر خليج للتدر�ب والتعليم ا�لشركة �ل شركة مملوكة  الشر�ات التا�عة: •

 شر�ا��ا التا�عة املنصوص عل��ا �� النظام األساس لهذه الشر�ات أو عقود تأسيسها. اض الشركة أو غر أ �شاط الشركة: •

تا�ع،  غ�� مباشر، منفردا أو مجتمعا مع �ش�ل مباشر أو  آخر، قرارات �خصأو  ع�� التأث�� �� أفعال: القدرة حصة السيطرة •

 ي.أو أك�� من أعضاء ا�جهاز اإلدار  %٣٠ب) حق �عي�ن(الشركة، ��  التصو�ت أو أك�� من حقوق  %٣٠ من خالل(أ) امتالك �سبة

 ال�جان املنبثقة عنھ. والتعليم أو عضو مجلس إدارة شركة ا�خليج للتدر�ب  :األعضاء/العضو •

 ة شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم. مجلس إدار : مجلس اإلدارة •

 شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم.لللمساهم�ن ا�جمعية العامة  ا�جمعية العامة: •

ع النشاط الذي منافسة الشركة أو منافس��ا �� أحد فرو ھ �� أي عمل من شأن ش��اك�� مفهوم اال  ليدخ :املنافسالعمل  •

 ما ي��:تزاولھ 

أسمال شركة أو منشأة ة �� ر شركة مساهمة أو تملك حصة من أسهم ثر ؤ بة متملك �سسسة فردية أو ؤ ركة أو متأسيس ش .١

 من نوع �شاط الشركة أو أي من شر�ا��ا التا�عة. 
ً
 أخرى تزاول �شاطا

ة مؤسسة ر�ا��ا التا�عة، أو تو�� إدار أو ألي من شللشركة  ةفردية منافس شركة أو منشأةمجلس إدارة  و�ةقبول عض .٢

 أيا �ان ش�لها، فيما عدا تا��� الشركة.ركة منافسة أو شمنافسة فردية 

ركة أو ألي شر�ا��ا منافسة للشأو منشأة أخرى  لشركةة �انت أو مست��ة اهر ظتجار�ة أو ما �� حكمها، ا�حصول ع�� و�الة  .٣

 .التا�عة

 

 ةمن الالئح أو الغرض الهدف األو��:املادة 
 

 أو أعضاء ال�جانة مجلس اإلدار  أش��اك أي من أعضاء الالزمة لضبط وتنظيمواملعاي�� وضع الضوابط  ا�� الالئحة  هذه ��دف

تم صياغة تلك ع النشاط الذي تزاولھ، وقد �� أحد فرو  أو  الشركة أل�شطة عمال املنافسةاأل من  عمل ��املنبثقة عن ا�جلس 

 مع قرار مجلس هيئة السوق املالية بتعديل الئحة حوكمة الشر�ات بتار�خ 
ً
م واملتضمن ٢٠١٩مايو  ٢٠الضوابط واملعاي�� تماشيا

وذلك لتوضيح منافسة  –بناًء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة -إصدار ضوابط ألعمال املنافسة تصدرها ا�جمعية العامة للشركة 

ا�جلس ألعمال الشركة أو منافس��ا أعضاء /وم أعمال املنافسة، وآلية تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو الشركة وآلي��ا ومفه

 .) من الئحة حوكمة الشر�ات٤٦) من املادة (٣�� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، وذلك ال��اما بمتطلبات الفقرة (
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 نطاق تطبيق الالئحة الثانية:املادة 
 

 ا�جلس. ال�جان املنبثقة عن أو ة اإلدار  ع�� األعمال املنافسة ال�ي �شارك ف��ا أي من أعضاء مجلس الالئحة تطبق هذه
 

 لشركةلنافسة االعمال امل ضوابطالثالثة: املادة 
 

 يل��م عضو/ أعضاء مجلس اإلدارة بإبالغ مجلس اإلدارة  .١
ً
مشاركتھ �� أي عمل أو أعمال من شأ��ا منافسة الشركة، قبل فورا

 ألح�ام نظام الشر�ات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذيةأو 
ً
 .منافس��ا �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، وذلك وفقا

أن �ش��ك �� أي عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة �� أحد أو عضو �جنة ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  .٢

 فروع النشاط الذي تزاولھ؛ و�ال �ان 
ً
للشركة أن تطالبھ أمام ا�جهة القضائية ا�ختصة بالتعو�ض املناسب، ما لم يكن حاصال

 .ا�جمعية العامة للضوابط ال�ي تضعها ووفقا ،بذلك�سمح لھ القيام  للمساهم�نترخيص من ا�جمعية العامة  ع��

�� عمل من  باش��اكھمن يرغب �� ترشيح نفسھ لعضو�ة مجلس اإلدارة أن يف�ح �جلس اإلدارة وا�جمعية العامة �ل ع��  .٣

 .أو منافس��ا �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة،شأنھ منافسة 

 

 إجراءات االعمال املنافسة للشركة  :ةاملادة الرا�ع
 

 الشركة، أو منافس��ا �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، فيجبمن شأنھ منافسة إذا رغب عضو مجلس اإلدارة �� االش��اك �� عمل 

 :مراعاة ما ي�� عليھ

من  االش��اك فيھممارستھ أو غب �� عن العمل املنافس الذي ير �جلس إدارة الشركة  باإلفصاح االعضاء /العضو يقوم .١

عد  االفصاح نموذجخالل 
ُ
 . و�ثبات هذا اإلبالغ �� محضر اجتماع ا�جلس) ١رقم  مرفق( لذلكامل

 ح.للتأكد من عدم وجود �عارض �� املصا� وذلك ا�حوكمة �جنة ا�� احاإلفص نموذجبأرسال العضو يقوم  .٢

 �شأنھ.  �جلس اإلدارة  و�صدار قرار أو توصيةبفحص الطلب  �حوكمةاتقوم �جنة  .٣

 عرض الطلبم ،يت و �� العمل املنافسك العضش��اا وجود ما يمنع من عدم� حوكمةية من �جنة ا�توصصدور ة �� حال .٤

افقة حال ، و��ةمجلس اإلدار  ع��  ا�جلس توصية عرض يتم املنافسة األعمال/العمل �� العضو  اك�� اش ع�� ا�جلس مو

افقةللمساهم�ن العادية  العامة �جمعيةع�� ا  .لها اجتماع أول  ��وال��خيص بذلك   اعل�� للمو

عضو/ غب ة ال�ي ير عند ا�عقادها باألعمال املنافسللمساهم�ن العادية رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ ا�جمعية العامة  يقوم .٥

ألعمال الشركة أو منافس��ا �� أحد األعضاء  /ضومنافسة العة من إلدار ا وذلك �عد تحقق مجلس�� مزاول��ا ا�جلس عضاء ا

 فرو 
ً
 .الالئحةه هذ ألح�امع النشاط الذي تزاولھ وفقا

أو  ةمجلس اإلدار  منأن يصدر �� هذا الش ب املص�حة �� التصو�ت ع�� القرار الذياحاألعضاء أ� /و العضال يجوز اش��اك  .٦

 من ا�جمعية العامة للمساهم�ن.

العادية  من ا�جمعية العامةبذلك خيص ا�حصول ع�� تر إال �عد  ح للعضو / األعضاء بممارسة االعمال املنافسة�سم ال  .٧

 . للشركة

  اءات التالية:جر اإل وفق  األعضاءالعضو/ من األعمال املنافسة ال�ي يمارسها  سنوي �ش�ل بالتحقق يقوم مجلس اإلدارة   .٨

واأل�شطة  اإلفصاح عن االعمالبنموذج اإلدارة مجلس م�ن سر أ ب��و�دبالشركة قبل ��اية �ل عام  ا�حوكمةإدارة  تقوم •

عد لذلك (مرفق رقم 
ُ
 مجلس اإلدارة. ألعضاءإلرسالھ ) ٢املنافسة امل

 ) أيام عمل من تار�خ االستالم.٥ا�جلس خالل خمسة (�ن سر بتعبئة النموذج و�عادتھ ألم األعضاء يقوم •

 .واتخاذ ما يلزمللمراجعة  ا�حوكمةإدارة  إ���رسالها و االقرارات بتجميع النماذج/مجلس اإلدارة أم�ن سر  قومي •
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�ش��ك فيھ  النشاط املنافس الذي بنود ناملتضمما ورد �� نموذج اإلفصاح بخصوص عمل تقر�ر �تقوم إدارة ا�حوكمة  •

 .اإلدارة�جلس  االجتماعية لرفع توصي��ا�جنة ا�حوكمة واملسؤولية إ��  هاتقر�ر رفع و  )،األعضاء (إن وجد/العضو

باتخاذ  �قوم ا�جلسو  إن وجدت، األعمال املنافسة دارة ا�حوكمة �شأنإتقر�ر النماذج و االطالع ع�� بة يقوم مجلس اإلدار  •

 .الشركة ألعمال عمل منافس �� األعضاء /ك العضوش��اا اكتشاف �� حال الالئحة �� هذهعل��ا  اءات املنصوصاإلجر 

 

 رفض منح ال��خيص  ا�خامسة: املادة
 

لعضو مجلس اإلدارة باالش��اك �� عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة إذا رفضت ا�جمعية العامة منح ال��خيص 

�� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ بموجب املواد املتعلقة �� النظام والئحة حوكمة الشر�ات، فع�� عضو مجلس اإلدارة تقديم 

س من��ية، وذلك ما لم يقرر العدول عن منافسة الشركة استقالتھ خالل مهلة تحددها ا�جمعية العامة، و�ال ُعدت عضو�تھ �� ا�جل

 .أو توفيق أوضاعھ طبقا لنظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذية قبل انقضاء املهلة ا�حددة من قبل ا�جمعية العامة للمساهم�ن

 

 سة: أح�ام عامة الساد املادة
 

 �عد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة وا�جمعية العامة للمساهم�ن. ع�� املوقع اإللك��و�ي للشركة الالئحة تنشر هذه .١

بالشركة بمراجعة هذه الضوابط واملعاي�� بصفة دور�ة أو �لما دعت ا�حاجة إ�� ذلك، وذلك لضمان حوكمة تقوم �جنة ا� .٢

 .تماش��ا مع القواعد واألنظمة ذات العالقة، وكذلك تقييم فاعلي��ا �� تحقيق أغراضها

اءات الالزمة �حفظ �افة اإلجر واتخاذ  الالئحةام ��ذه االل�� ءات الالزمة للتحقق من تخاذ االجراباة مجلس اإلدار يختص  .٣

 ار تنجم عن مخالف��ا. عن أي أضر  ض�� التعو� حقوق الشركة

 ذات الصلة. حيطبق �شأنھ األنظمة واللوائ الالئحة �ل ما لم يرد �شأنھ نص خاص �� هذه .٤

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 

 هذا و�ا� التوفيق،
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 )١رقم ( نموذج

 ��خيص باالش��اك �� عمل منافسالطلب 

 

 لنشاط شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم االش��اك �� عمل منافس ال��خيص بطلب 

 بيانات العضو 

 االسم : 

 عضو مستقل   عضو غ�� تنفيذي                                عضو تنفيذي                               صفة العضو�ة : 

 بيانات العمل املنافس

 االسم التجاري ل�جهة املنافسة: 

 ال�جل التجاري: رقم

 طبيعة النشاط املنافس: 

 قيمة رأس املال املرخص بھ للعمل املنافس : 

 املنافس:طبيعة العالقة بالعمل 

 تملك: يتم توضيح �سبة التملك ..................%     

 عضو�ة مجلس إدارة     

 منصب تنفيذي: يتم توضيح مس�ى املنصب .................................     

 و�الة تجار�ة        

 /       /         تار�خ بداية االش��اك �� العمل املنافس: 

 إقرار و�عهد

 

املو�حة أعاله �حيحة  ملعلوماتجميع اأن بوالتعليم أقر وأ�عهد أنا املوقع أدناه بصف�ي عضو مجلس إدارة �شركة ا�خليج للتدر�ب 

عن أي مستجدات قد تطرأ ع�� ما تم اإلفصاح العالقة �جلس االدارة وا�جهات ذات  باإلفصاحوأ�عهد  ال�خصية،و�املة وع�� مسئولي�ي 

 عنھ �عالية. 

 بذلك.وهذا إقرار و�عهد م�ي 

  م ٠٠/٠٠/٢٠٢٢: التار�خ  

 ........................................................................... العضو: سما                                                                                                                                            

   .................................................... : التوقيع                                                                                                                                                 
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 )٢( رقمنموذج 

 ألعمال الشركة  �� أعمال منافسةا�جلس اعضاء عضو/ من اش��اك  السنوي  التحقق آلية

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

أي اعمال أو أ�شطة عدم وجود وجود أو من للتحقق وأسئلة االدارة معلومات لتحديث بيانات أعضاء مجلس يحتوي ع��  نموذجهذا ال

�قرار ، تزاولھأو �� أحد فروع النشاط الذي  أو شر�ا��ا التا�عةمنافسة ألعمال الشركة  يتم األسئلة  املعلومات، وهذهب�حة هذه  و�عهدو

  ) املرفق. ١�� النموذج رقم ( ذكر التفاصيل �املة بنعم يتمحالة االجابة  و�� ال   أو عم بنعل��ا االجابة 
 

  : 
ً
 لعضوبيانات اأوال

  ا�جنسية  م ـــــــــــــــاالس

  تار�خ امليالد  رقم الهو�ة

  نصب ا�حا��امل  محل اإلقامة

  ال��يد اإللك��و�ي  رقم ا�جوال

  التخصص  املؤهل العل�ي
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 ثا
ً
 عل��ا  لإلجابة: أسئلة  نيا

 االجابة  البيان م

من أسهم شركة مساهمة تزاول �شاط من نوع �شاط الشركة أو شر�ا��ا التا�عة  %٥هل تمتلك �سبة  ١

 . أو �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ
 ال �عم            

 هل تمتلك حصة �� رأسمال شركة أو مؤسسة تزاول �شاط من نوع �شاط الشركة أو شر�ا��ا التا�عة ٢

 .أو �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ
 ال �عم            

 من شر�ا��ا التا�عة ٣
ً
أو ��  هل �شغل عضو�ة �� مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو آيا

 .. أحد فروع النشاط الذي تزاولھ
 ال �عم            

 من شر�ا��ا التا�عةهل �شغل منصب تنفيذي �� شركة أو منشأة منافسة  ٤
ً
أو �� أحد  للشركة أو آيا

 ..فروع النشاط الذي تزاولھ
 ال �عم            

 ال �عم             هل تتو�� إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة إلعمال الشركة أيا �ان ش�لها القانو�ي . ٥

هل حصلت ع�� و�الة تجار�ة أو ما �� حكمها ظاهرة �انت أو مست��ة لشركة أو منشأة أخرى منافسة  ٦

 من شر�ا��ا التا�عة
ً
 ..�� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ  أو  للشركة أو  آيا

 ال �عم            

 من شر�ا��ا التا�عة الشركة منافسة شأنھ من أخر  عمل أي  �� اش��كتهل  ٧
ً
 �� منافس��ا أو ، أو آيا

 الذي تزاولھ؟ النشاط فروع أحد
 ال �عم            

 

 إقرار و�عهد
 

أن البيانات واإلجابات عن جميع األسئلة املو�حة بوالتعليم أقر وأ�عهد أنا املوقع أدناه بصف�ي عضو مجلس إدارة �شركة ا�خليج للتدر�ب 

عن أي مستجدات قد تطرأ العالقة �جلس االدارة وا�جهات ذات  باإلفصاحوأ�عهد  ال�خصية،أعاله �حيحة و�املة وع�� مسئولي�ي 

 ع�� ما تم اإلفصاح عنھ �عالية. 

 بذلك.وهذا إقرار و�عهد م�ي 
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