
 

 لشركة امسنت املدينة ومعايري أعمال املنافسة جملس اإلدارة وإجراءات العضوية يف سياسات ومعايري

 بعد قبل

 جملس اإلدارة يف وإجراءات العضوية  سياسات ومعايري:  العنوان

 لشركة امسنت املدينة

 اإلدارةجملس  يف وإجراءات العضوية  سياسات ومعايري:  العنوان

 لشركة امسنت املدينة ومعايري أعمال املنافسة

تهدف هذه السياسات إىل وضع معايري وإجراءات متهيد:  

واضحة وحمددة للعضوية يف جملس إدارة شركة 

من  (3) ألحكام الفقرة وذلك تطبيقًاامسنت املدينة 

من الئحة حوكمة الشركات  املادة الثانية والعشرون

الصادرة عن جملس هيئة  العربية السعوديةيف اململكة 
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 املعاني أدناه الواردة والعبارات بالكلمات يقصدو 

 بغري النص سياق يقض مل ما منها كل أمام املوضحة

 :ذلك

 

تهدف هذه السياسات إىل وضع معايري وإجراءات متهيد: 

واضحة وحمددة للعضوية يف جملس إدارة شركة 

 وذلك تطبيقًاامسنت املدينة ومعايري أعمال املنافسة 

واملادة من املادة الثانية والعشرون  (3) ألحكام الفقرة

من الئحة حوكمة الشركات يف السادسة واألربعون 

الصادرة عن جملس هيئة  اململكة العربية السعودية

-16-2017القرار رقم)السوق املالية مبوجب القرار 

 هـ.16/5/1438وتاريخ  (8

 

 املعاني أدناه الواردة والعبارات بالكلمات يقصدو 

 بغري النص سياق يقض مل ما منها كل أمام املوضحة

 :ذلك

 

 يف العضوية سياسات ومعايري وإجراءاتالالئحة : 

 اإلدارة. جملس

 جملس يف العضوية سياسات ومعايري وإجراءاتالالئحة : 

 .ومعايري أعمال املنافسةاإلدارة 

 املستقل: العضو

 التامة ستقالليةباإل يتمتع الذي اإلدارة جملس ضوهو ع

 هآرائ وإبداء همهام ممارسة على قادرًا ويكون

 ُيعني مبا وحياد مبوضوعية القرارات ىعل والتصويت

 تسهم اليت السليمة القرارات اختاذلى ع اإلدارة جملس

 ستقالليةاال ينايف ومما ،الشركة مصاحل حتقيق يف

 األتي:   مني أ احلصر ال املثال سبيل على

%( أو أكثر من أسهم 5) العضو كيةمل .1

الشركة أو يف شركة من جمموعتها أو له 

صلة قرابة مع من ميلك هذه النسبة، أو أن 

 اعتبارية صفة ذي لشخصيكون ممثاًل 

 املستقل: العضو

 التامة ستقالليةباإل يتمتع الذي اإلدارة جملس ضوهو ع

 هآرائ وإبداء همهام ممارسة على قادرًا ويكون

 ُيعني مبا وحياد مبوضوعية القرارات ىعل والتصويت

 تسهم اليت السليمة القرارات اختاذلى ع اإلدارة جملس

 ستقالليةاال ينايف ومما ،الشركة مصاحل حتقيق يف

 األتي:   مني أ احلصر ال املثال سبيل على

%( أو أكثر من أسهم 5) العضو كيةمل .1

الشركة أو يف شركة من جمموعتها أو له 

صلة قرابة مع من ميلك هذه النسبة، أو أن 

 اعتبارية صفة ذي لشخصيكون ممثاًل 



 

 أسهم من أكثر أو%(  5نسبته ) ما ميلك

 .جمموعتها من شركة أي أويف الشركة،

 مع األوىل الدرجة من قرابة صلة له تكون أن  .2

 كبار من أي أو اإلدارة جملس أعضاء من أٍي

 أي أو ،امسنت املدينةشركة  يف التنفيذيني

 التابعة. شركاتها من شركة

خالل العامني  موظفا يعمل أوكان أن .3

 بأي أو ،امسنت املدينةشركة  لدى املاضيني

 من أٍيأو لدى  ،  شركاتها من شركة

 كاحملاسبني بالشركة املرتبطة األطراف

أو أن يكون مالكًا  املوردين وكبار

 األطراف تلك من أي لدى سيطرة حلصص

 .املاضيني العامني خالل

 شركة يف جملس إدارة عضو يكون أن  .4

 لعضوية املرشح الشركة جمموعة من أخرى

 .إدارتها جملس

 مباشرة غري أو مباشرة مصلحة هل تكون أن  .5

 حلساب تتم اليت والعقود األعمال يف

 .الشركة

 عالوة الشركة من مالية مبالغ ىيتقاض أن .6

 من أي أو اإلدارة جملس عضوية مكافأة لىع

 %50ريال أو عن ( 200,000)تزيد عن ه جلان

 اليت حتصلالعام السابق  يف همن مكافأت

أو أي من  اإلدارة جملسعليها مقابل عضوية 

 .أيهما أقل جلانه

 افسةنم هشأن من عمل يف يشرتك أن .7

 شاطنال فروع أحد يف يتجر أن أو الشركة،

 .الشركة هتزاول الذي

أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة   .8
 .  اإلدارة مجلس عضوية  في أو منفصلة 

 

 

 أسهم من أكثر أو%(  5نسبته ) ما ميلك

 .جمموعتها من شركة أي أويف الشركة،

 أعضاء من أٍي مع قرابة صلة له تكون أن  .2

 يف التنفيذيني كبار من أي أو اإلدارة جملس

 من شركة أي أو ،امسنت املدينةشركة 

 التابعة. شركاتها

خالل العامني  موظفا يعمل أوكان أن .3

 بأي أو ،امسنت املدينةشركة  لدى املاضيني

 من أٍيأو لدى  ،  شركاتها من شركة

 كاحملاسبني بالشركة املرتبطة األطراف

أو أن يكون مالكًا  املوردين وكبار

 األطراف تلك من أي لدى سيطرة حلصص

 .املاضيني العامني خالل

 شركة يف جملس إدارة عضو يكون أن  .4

 .الشركة جمموعة من أخرى

 مباشرة غري أو مباشرة مصلحة هل تكون أن  .5

 حلساب تتم اليت والعقود األعمال يف

 .الشركة

 عالوة الشركة من مالية مبالغ ىيتقاض أن .6

 من أي أو اإلدارة جملس عضوية مكافأة لىع

 %50ريال أو عن ( 200,000)تزيد عن ه جلان

 اليت حتصلالعام السابق  يف همن مكافأت

أو أي من  اإلدارة جملسعليها مقابل عضوية 

 .أيهما أقل جلانه

 افسةنم هشأن من عمل يف يشرتك أن .7

 شاطنال فروع أحد يف يتجر أن أو الشركة،

 .الشركة هتزاول الذي

أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة   .8
 .  اإلدارة مجلس عضوية  في أو منفصلة 

 

عضو  لإلستقالليةصلحة النافية ملُتعّد من قبيل اال 

على ترخيص من  احلصول هلا جيب اليت اإلدارة جملس

تتم مع  اليتوالعقود  األعمالالعامة العادية،  اجلمعية



 

الشخصية إذا  هلتلبية احتياجات اإلدارة جملسعضو 

والشروط  األوضاعوالعقود بنفس  األعمالهذه  متت

 واملتعاملني املتعاقدينتّتبعها الشركة مع عموم  اليت

 جلنةتَر  مل، ما املعتادوكانت ضمن نشاط الشركة 

 .خالف ذلك الرتشيحات واملكافآت

 

 : احلوكمة جلنة

  الرتشيحاتو املكافآت جلنة

 

 - 

عضوية يف جملس إدارة لل الرتشح إجراءات :رابعا

 :الشركة

التنسيق مع  تتوىل جلنة املكافآت والرتشيحات .1

اإلدارة التنفيذية للشركة لإلعالن عن فتح 

الشركة  باب الرتشيح لعضوية جملس إدارة

 والئحة حوكمة الشركات وفقا لنظام

 .الشركات

تقدم جلنة املكافآت والرتشيحات للسياسات  .2

توصيتها جمللس اإلدارة بشأن الرتشيح لعضوية 

 واملعايري املتقدمللسياسات  اجمللس وفقا 

 ا. ذكره

جيب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية  .3

جملس إدارة الشركة إعالن رغبته مبوجب 

واملواعيد ة داملإخطار إلدارة الشركة وفقا 

واللوائح  األنظمة يف املنصوص عليها

والتعميمات والقرارات السارية، وجيب أن 

سريته الذاتية ب  اإلخطار تعريفا هذايشمله 

 .ومؤهالته ، وخرباته العملية

على املرشح الذي سبق له شغل عضوية  جيب .  .4

جملس إدارة إحدى الشركات املساهمة بيان 

الشركات اليت  تاريخ جمالس إدارات عدد و

 .توىل عضويتها

عضوية يف جملس إدارة لل الرتشح إجراءات :رابعا

 :الشركة

التنسيق مع  تتوىل جلنة املكافآت والرتشيحات .1

اإلدارة التنفيذية للشركة لإلعالن عن فتح باب 

الشركة وفقا  الرتشيح لعضوية جملس إدارة

 .الشركات والئحة حوكمة الشركات لنظام

توصيتها  تقدم جلنة املكافآت والرتشيحات .2

 جمللس اإلدارة بشأن الرتشيح لعضوية اجمللس وفقا 

 ا. ذكره واملعايري املتقدمللسياسات 

جيب على املرشح أن يقوم بتعبئة النماذج اإللزامية  .3

الصادرة من املشرع للرتشح لعضوية جملس 

 ر يف النموذج.اإلدارة، وحتمل مسئولية ما ذك

جيب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية جملس  .4

إدارة الشركة إعالن رغبته مبوجب إخطار إلدارة 

يف  واملواعيد املنصوص عليهاة داملالشركة وفقا 

، والتعميمات والقرارات السارية واللوائح األنظمة

سريته ب  اإلخطار تعريفا هذاوجيب أن يشمله 

 .وخرباته العمليةالذاتية ومؤهالته ، 

على املرشح الذي سبق له شغل عضوية  جيب .  .5

جملس إدارة إحدى الشركات املساهمة بيان عدد 

الشركات اليت توىل  تاريخ جمالس إدارات و

 .عضويتها



 

ب على املرشح الذي سبق له شغل عضوية جي .5

جملس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار 

دورة  من إدارة الشركة عن آخر الرتشيح بيانًا

املعلومات  توىل فيها عضوية اجمللس متضمنًا

 :التالية

عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت متت خالل   (أ

 ة.كل سنة من سنوات الدور

عضو أصالة عدد االجتماعات اليت حضرها ال  (ب

 ت.، ونسبة حضوره جملموع االجتماعا

اللجان الدائمة اليت شارك فيها العضو، وعدد   (ت

االجتماعات اليت عقدتها كل جلنة من تلك 

سنوات الدورة،  كل سنة منل اللجان خال

ونسبة  وعدد االجتماعات اليت حضرها،

 .حضوره إىل جمموع االجتماعات

ان ما إذا ك جيب توضيح صفة العضوية، أي (ث

العضو تنفيذي أو عضو غري تنفيذي أو عضو 

 ل.مستق

أميا إذا كان  جيب توضيح طبيعة العضوية، (ج

ممثل  بصفته الشخصية أم أنه العضو مرتشحا

 .عن شخص اعتباري

 مع بالتنسيق والرتشيحات املكافآت تقوم جلنة .6

 السوق هيئة بتزويد للشركة التنفيذية اإلدارة

 لعضوية للمرشحني الذاتية بالسري املالية

 السرية لنموذج وفقا الشركة إدارة جملس

 مدرجة مساهمة شركة إدارة للمرشح الذاتية

 السعودية. املالية السوق يف

جيب على جلنة املكافآت والرتشيحات تنفيذ  .7

ترد من اجلهات املختصة حول ت أي مالحظا

 ح.أي مرش

يقتصر التصويت يف اجلمعية العامة على من  .8

للسياسات واملعايري  وفقًارشحوا أنفسهم 

 .واإلجراءات املتقدم ذكرها

جيب على املرشح الذي سبق له شغل عضوية  .6

جملس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الرتشيح 

ورة توىل فيها د من إدارة الشركة عن آخر بيانًا

 :املعلومات التالية عضوية اجمللس متضمنًا

عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت متت خالل   (ح

 ة.كل سنة من سنوات الدور

عدد االجتماعات اليت حضرها العضو أصالة   (خ

 ت.، ونسبة حضوره جملموع االجتماعا

اللجان الدائمة اليت شارك فيها العضو، وعدد   (د

كل جلنة من تلك  االجتماعات اليت عقدتها

سنوات الدورة،  كل سنة منل اللجان خال

ونسبة  وعدد االجتماعات اليت حضرها،

 .حضوره إىل جمموع االجتماعات

ما إذا كان  جيب توضيح صفة العضوية، أي (ذ

العضو تنفيذي أو عضو غري تنفيذي أو عضو 

 ل.مستق

أميا إذا كان  جيب توضيح طبيعة العضوية، (ر

ممثل  خصية أم أنهبصفته الش العضو مرتشحا

 .عن شخص اعتباري

 مع بالتنسيق والرتشيحات املكافآت تقوم جلنة .7

 السوق هيئة بتزويد للشركة التنفيذية اإلدارة

 جملس لعضوية للمرشحني الذاتية بالسري املالية

 الذاتية السرية لنموذج وفقا الشركة إدارة

 .للمرشح

جيب على جلنة املكافآت والرتشيحات تنفيذ أي  .8

ترد من اجلهات املختصة حول أي ت مالحظا

 ح.مرش

يقتصر التصويت يف اجلمعية العامة على من  .9

للسياسات واملعايري  رشحوا أنفسهم وفقًا

 .واإلجراءات املتقدم ذكرها

 



 

 

 اجمللس: عضوية انتهاء خامسًا : 

 بأحد اإلدارة جملس يف العضوية تنتهي .1

 :التالية األسباب

 باجمللس .أنتهاء مدة العضوية  -

 إذا أصبح العضو غري صاحل لعضوية اجمللس -

 .اململكة يف سارية ماتيتعل أو نظام ألي وفًقا

 وفاته أواستقالة العضو من عضويته باجمللس  -

 .أهليته فقدان أو

 إذا أدين جبرمية خملة بالشرف واألمانة. -

 إذا حكم بإفالسه. -

إذا مت عزل العضو بقرار من اجلمعية العامة  -

% من األسهم املمثلة يف 51العادية بأغلبية 

 األجتماع.

 شروط من أكثر أو لشرط العضو فقدان -

 . العضوية

 اجتماعات ثالثة حضورغياب العضو عن  -

 .مشروع عذر دون للمجلس متتالية

إذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة  .2

كان للمجلس أن يعني عضوًا مؤقتًا يف 

يف احلصول املركز الشاغر حبسب الرتتيب 

على األصوات يف اجلمعية اليت انتخبت 

اجمللس على أن يكون ممن تتوافر فيهم 

 اهليئةاخلربة والكفاية, وجيب أن تبلغ بذلك 

خالل مخسة أيام عمل من تاريخ التعيني وأن 

يعرض التعيني على اجلمعية العامة العادية يف 

 اجمللس: عضوية انتهاء خامسًا : 

 بأحد اإلدارة جملس يف العضوية تنتهي .3

 :التالية األسباب

 أنتهاء مدة العضوية باجمللس . -

 إذا أصبح العضو غري صاحل لعضوية اجمللس -

 .اململكة يف سارية ماتيتعل أو نظام ألي وفًقا

 وفاته أواستقالة العضو من عضويته باجمللس  -

 .أهليته فقدان أو

 إذا أدين جبرمية خملة بالشرف واألمانة. -

 إذا حكم بإفالسه. -

إذا مت عزل العضو بقرار من اجلمعية العامة  -

% من األسهم املمثلة يف 51العادية بأغلبية 

 األجتماع.

 شروط من أكثر أو لشرط العضو فقدان -

 . العضوية

 اجتماعات ثالثة حضورضو عن غياب الع -

 .مشروع عذر دون للمجلس متتالية

إذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة  .4

كان للمجلس أن يعني عضوًا مؤقتًا يف 

املركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر 

فيهم اخلربة والكفاية, وجيب أن تبلغ بذلك 

خالل مخسة أيام عمل من تاريخ التعيني  اهليئة

وأن يعرض التعيني على اجلمعية العامة 

مل العضو العادية يف أول اجتماع هلا ويك

اجلديد مدة سلفه وإذا مل تتوافر الشروط 



 

أول اجتماع هلا ويكمل العضو اجلديد مدة 

 النعقادتتوافر الشروط الالزمة سلفه وإذا مل 

جملس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن 

احلد األدنى املنصوص عليه يف نظام 

الشركات أو هذا النظام  وجب على بقية 

األعضاء دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد 

خالل ستني يومًا النتخاب العدد الالزم من 

 وقت كل يف العامة للجمعية جيوز األعضاء

 .بعضهم أو اإلدارة جملس أعضاء مجيع عزل

 

جملس اإلدارة بسبب نقص  النعقادالالزمة 

عدد أعضائه عن احلد األدنى املنصوص عليه 

يف نظام الشركات أو هذا النظام  وجب على 

بقية األعضاء دعوة اجلمعية العامة العادية 

لالنعقاد خالل ستني يومًا النتخاب العدد 

 يف العامة للجمعية جيوز عضاءالالزم من األ

 أو اإلدارة جملس أعضاء مجيع عزل وقت كل

 .بعضهم

 

 :الوظائف األساسية جمللس اإلدارة سادسًا: 

 هيعل املنصوص للمهام باألضافة اإلدارة جملس مهام من

 ال املثال سبيل على يلي ما للشركة األساسي النظام يف

 : احلصر

 واالسرتاتيجيات والسياسات اخلطط ضع -1

 على واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف

 من والتأكد دوري، بشكل ومراجعتها تنفيذها

 لتحقيقها، الالزمة واملالية البشرية املوارد توافر

 : ذلك ومن

 وخطط للشركة الشاملة االسرتاتيجية وضع. أ

  إدارة وإجراءات وسياسات الرئيسة العمل

 . وتوجيهها ومراجعتها املخاطر

 األمثل الرأمسالي اهليكل حتديد. ب 

 املالية وأهدافها واسرتاتيجياتها للشركة

 .  بأنواعها التقديرية املوازنات  وإقرار

 الرئيسة الرأمسالية النفقات  على اإلشراف. ج 

  . بها والتصرف األصول ومتلك للشركة،

 واألداء التفيذ ومراقبة األداء أهداف وضع. د

 . الشركة يف الشامل

 التنظيمية للهياكل الدورية املراجعة هـ. 

 . واعتمادها الشركة يف والوظيفية

 :جمللس اإلدارةالوظائف األساسية  سادسًا: 

 هيعل املنصوص للمهام باألضافة اإلدارة جملس مهام من

 ال املثال سبيل على يلي ما للشركة األساسي النظام يف

 : احلصر

 واالسرتاتيجيات والسياسات اخلطط ضع -2

 على واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف

 من والتأكد دوري، بشكل ومراجعتها تنفيذها

 لتحقيقها، الالزمة واملالية البشرية املوارد توافر

 : ذلك ومن

 وخطط للشركة الشاملة االسرتاتيجية وضع. أ

  إدارة وإجراءات وسياسات الرئيسة العمل

 . وتوجيهها ومراجعتها املخاطر

 األمثل الرأمسالي اهليكل حتديد. ب 

 املالية وأهدافها واسرتاتيجياتها للشركة

 .  أنواعهاب التقديرية املوازنات  وإقرار

 الرئيسة الرأمسالية النفقات  على اإلشراف. ج 

  . بها والتصرف األصول ومتلك للشركة،

 واألداء التفيذ ومراقبة األداء أهداف وضع. د

 . الشركة يف الشامل

 التنظيمية للهياكل الدورية املراجعة هـ. 

 . واعتمادها الشركة يف والوظيفية



 

 واملالية البشرية املوارد توافر من التحقق. و 

  وخططها الشركة أهداف لتحقيق الالزمة

 .  الرئيسة

 

 الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع -2

  :ذلك ومن عليها، العام واإلشراف

 تعارض حاالت ملعاجلة مكتوبة سياسة وضع. أ

 أعضاء من لكل واحملتملة الفعلية املصاحل

  واملساهمني التنفيذية واإلدارة اإلدارة  جملس

 الشركة أصول استخدام إساءة ذلك ، ويشمل

 عن الناتج التصرف وإساءة ومرافقها،

 . العالقة ذوي األطراف مع التعامالت

 املالية األنظمة سالمة من التأكد. ب

 الصلة ذات األنظمة ذلك يف مبا واحملاسبية،

 تطبيق من التأكد. ج. املالية التقارير  بإعداد

  املخاطر وإدارة  لقياس مناسبة رقابية أنظمة

 قد اليت املخاطر عن  عام تصور بوضع وذلك

 إدارة بثقافة ملمة بيئة وإنشاء الشركة تواجل

 وطرحها الشركة، مستوى  عل املخاطر

 ذات واألطراف املصاحل أصحاب مع بشفافية

 .  بالشركة الصلة

 الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة. د

 . الشركة يف الداخلية

 واضحة وإجراءات ومعايري سياسات إعداد -3  

اإلدارة مبا ال   جملس يف للعضوية وحمددة

يتعارض مع األحكام اإللزامية يف هذه 

 إقرار بعد التـنفيذ موضع ووضعها -الالئحة

 . هلا العامة اجلمعية

 مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع -4

 .الالئحة هذه أحكام وفق املصاحل أصحاب

 تضمن اليت واإلجراءات السياسات وضع -5

 والتزامها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد

 واملالية البشرية املوارد توافر من التحقق. و 

  وخططها الشركة أهداف لتحقيق الالزمة

 .  الرئيسة

 

 الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع -2

  :ذلك ومن عليها، العام واإلشراف

 تعارض حاالت ملعاجلة مكتوبة سياسة وضع. أ

 أعضاء من لكل واحملتملة الفعلية املصاحل

  واملساهمني التنفيذية واإلدارة اإلدارة  جملس

 الشركة أصول استخدام إساءة ذلك ، ويشمل

 عن الناتج التصرف وإساءة ومرافقها،

 . العالقة ذوي األطراف مع التعامالت

 املالية األنظمة سالمة من التأكد. ب

 الصلة ذات األنظمة ذلك يف مبا واحملاسبية،

 تطبيق من التأكد. ج. املالية التقارير  بإعداد

  املخاطر وإدارة  لقياس مناسبة رقابية أنظمة

 قد اليت املخاطر عن  عام تصور بوضع وذلك

 إدارة بثقافة ملمة بيئة وإنشاء الشركة تواجل

 وطرحها الشركة، مستوى  عل املخاطر

 ذات واألطراف املصاحل أصحاب مع بشفافية

 .  بالشركة الصلة

 الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة. د

 . الشركة يف الداخلية

 واضحة وإجراءات ومعايري سياسات إعداد -3  

اإلدارة مبا ال   جملس يف للعضوية وحمددة

 هيئةلوائح  معيتعارض مع األحكام اإللزامية 

 موضع ووضعها الشركات ونظام املالية السوق

 . هلا العامة اجلمعية إقرار بعد التـنفيذ

 مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع -4

 .الالئحة هذه أحكام وفق املصاحل أصحاب

 تضمن اليت واإلجراءات السياسات وضع -5

 والتزامها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد



 

 للمساهمني اجلوهرية املعلومات عن باإلفصاح

 اإلدارة تقيد من والتحقق املصاحل، وأصحاب

 .  بها التـنفيذية

 للشركة، املالية اإلدارة  عل اإلشراف -6

 املالية وعالقاتها النقدية، وتدفقاتها

 .الغري مع واالئتمانية

 مبا العادية غري العامة للجمعية االقرتاح  -7

 .اجمللس وضمن صالحيات اجلمعية يراه

 مبا العادية غري العامة للجمعية االقرتاح  -8

  اجمللس وضمن صالحيات اجلمعية يراه

 والسنوية األولية املالية القوائم إعداد.  -9

 . نشرها قبل واعتمادها للشركة

 قبل واعتماده اإلدارة  جملس تقرير إعداد -10

 نشره. 

 واملعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان -11

 سياسات وفق وذلك عيها اإلفصاح الواجب

 . بها املعمول والشفافية اإلفصاح عمل ونظم

 تتيح فعالة اتصال قنوات إرساء -12 

  عل ودوري مستمر بشكل االطالع للمساهمني

 تطورات وأي للشركة املختلفة األنشطة أوجه

 . جوهرية

 عنه منبثقة متخصصة جلان تشكيل -13

 وصالحياتها اللجية مدة فيها حيدَّد بقرارات

 عليها،  اجمللس رقابة وكيفية ومسؤولياتها،

 األعضاء تسمية التشكيل قرار يتضمن أن  عل

 مع وواجباتهم، وحقوقهم مهامهم وحتديد

 . وأعضائها اللجان هذه وأعمال أداء تقييم

 للعاملني ُتمنح اليت املكافآت أنواع حتديد 14

 الثابتة، املكافآت مثل الشركة، يف

 يف املرتبطة باألداء واملكافآت واملكافآت

مبا ال يتعارض مع الظوابط  أسهم شكل

 لنظام تنفيذًا الصادرة واإلجراءات التـنظيمية

 للمساهمني اجلوهرية املعلومات عن باإلفصاح

 اإلدارة تقيد من والتحقق املصاحل، وأصحاب

 .  بها التـنفيذية

 للشركة، املالية اإلدارة  عل اإلشراف -6

 املالية وعالقاتها النقدية، وتدفقاتها

 .الغري مع واالئتمانية

 يراه مبا العادية العامة للجمعية االقرتاح  -7

 .اجمللس وضمن صالحيات اجلمعية

 مبا العادية غري العامة للجمعية االقرتاح  -8

  اجمللس وضمن صالحيات اجلمعية يراه

 والسنوية األولية املالية القوائم إعداد.  -9

 . نشرها قبل واعتمادها للشركة

 قبل واعتماده اإلدارة  جملس تقرير إعداد -10

 نشره. 

 واملعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان -11

 سياسات وفق وذلك عيها اإلفصاح الواجب

 . بها املعمول والشفافية اإلفصاح عمل ونظم

 تتيح فعالة اتصال قنوات إرساء -12 

  عل ودوري مستمر بشكل االطالع للمساهمني

 تطورات وأي للشركة املختلفة األنشطة أوجه

 . جوهرية

 عنه منبثقة متخصصة جلان تشكيل -13

 وصالحياتها اللجية مدة فيها حيدَّد بقرارات

 عليها،  اجمللس رقابة وكيفية ومسؤولياتها،

 األعضاء تسمية التشكيل قرار يتضمن أن  عل

 مع وواجباتهم، وحقوقهم مهامهم وحتديد

 . وأعضائها اللجان هذه وأعمال أداء تقييم

 للعاملني ُتمنح اليت املكافآت أنواع حتديد 14

 الثابتة، املكافآت مثل الشركة، يف

 يف املرتبطة باألداء واملكافآت واملكافآت

مبا ال يتعارض مع الظوابط  أسهم شكل

 لنظام تنفيذًا الصادرة التـنظيميةواإلجراءات 



 

 املساهمة بشركات اخلاصة الشركات

 . املدرجة

 العمل حتكم اليت واملعايري القيم وضع  -15

 الشركة .  يف

 

 املساهمة بشركات اخلاصة الشركات

 . املدرجة

 العمل حتكم اليت واملعايري القيم وضع  -15

 الشركة .  يف

 

 :معايري أعمال املنافسةمادة )جديدة( : 

 معايري أعمال املنافسة  تاسعًا : 

 النشاط فروع أحد منافستها يف أو الشركة منافسة شأنه من عمل يف االشرتاك يف اإلدارة جملس عضو رغب إذا

 : يلي ما مراعاة عليه فيجب تزاوله، الذي

 يف اإلبالغ هذا وإثبات ممارستها، يف يرغب اليت املنافسة باألعمال اإلدارة جملس إبالغ  -1

 .اإلدارة جملس اجتماع حمضر

 الشأن هذا يف يصدر الذي القرار على التصويت يف املصلحة صاحب العضو اشرتاك عدم  -2

 .املساهمني ومجعيات اإلدارة جملس يف

 باألعمال انعقادها عند العادية العامة اجلمعية بإبالغ نائبه أو اإلدارة جملس رئيس قيام -3

الشركة أو  ألعمال اجمللسمن منافسة عضو  اإلدارة جملس حتققوذلك بعد اجمللس  عضو يزاوهلا اليت املنافسة

 .أحد فروع النشاط يفمنافستها 

 مبمارسة للعضو يسمح للشركة العادية العامة اجلمعية من مسبق ترخيص على احلصول  -4

 .املنافسة األعمال

 عضو يكن مامل املناسب بالتعويض املختصة القضائية اجلهات امام تطالب أن للشركة  -5

 النشاط فروع أحد يف أو الشركة منافسة شأنه من عمل أي يف املشرتك اإلدارة جملس

  العادية العامة اجلمعية من سابق ترخيص على حاصاًل يكن مامل تزاوله اليت

 بذلك القيام له

ضتتتتت حال يف  -6 شتتتتركات واملادة  منح الرتخيص اجلمعية العامة رف ستتتتبعني من نظام ال مبوجب املادة الثانية وال

شتتركات  ستتة واالربعني من حوكمة ال ستتاد ضتتو فعلىال ستتتقالته اإلدارة تقديم جملس ع  حتددها مهله خالل ا

عن منافسة الشركة أو توفيق  العدول يقرر مامل منتهية وذلك اجمللس يف عضويته عدت وإال العامة اجلمعية

 .العامة اجلمعيةمن قبل  احملددة املهلةطبقًا لنظام الشركات ولوائح التنفيذية قبل انقضاء  هأوضاع



 

 

 

 

 

 هأحد فروع النشتاط الذي تزاول يفأي عمل من شتأن منافستة الشتركة أو منافستتها  يف االشترتاكمفهوم  يدخل يف

  :ما يلي

شتركة  يفأو حصتص  ألستهمنستبة مؤثرة  متلكهلشتركة أو مؤستستة فردية أو  اإلدارة جملستأستيس عضتو   -1

 جمموعتها.أو منشأة أخرى، تزاول نشاطًا من نوع نشاط الشركة أو 

ضتتوية  -3 شتتركة أو  جملسقبول ع ستتة لل شتتأة مناف شتتركة أو من ستتة فردية  جمموعتهاإدارة  ستت أو تولي إدارة مؤ

 .منافسة أو شركة منافسة أيًا كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة

شتتأة أخرى مستتترتةا، ظاهرة كانت أو حكمه يفأو ما  جتاريةحصتتول العضتتو على وكالة  -4 شتتركة أو من ، ل

 .جمموعتهامنافسة للشركة أو 

 

 

 

 

 


