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املادة ألاولى :الحعزيفات
م

اليلماث والعباساث

1

هظام الششواث
هظام العىق

8

اإلاعاوي
هظام الششواث الصادس باإلاشظىم اإلاليي سكم (م )3/وجاسٍخ 1337/1/88هـ.
هظام العىق اإلاالُت الصادس باإلاشظىم اإلاليي سكم (م )33/وجاسٍخ 1383/6/8هـ.

اإلاالُت
3

الئدت

خىهمت الئدت خىهمت الششواث الصادسة عً مجلغ هُئت العىق اإلاالُت بمىحب اللشاس سكم (-16-8

الششواث

 )8317وجاسٍخ 1338/5/16هـ اإلاىاؿم  8317/8/13م بىاء على هظام الششواث الصادس
باإلاشظىم اإلاليي سكم م 3/وجاسٍخ 1337/1/88هـ اإلاعذلت بلشاس مجلغ هُئت العىق اإلاالُت سكم
 8319-57-3وجاسٍخ 1333/9/15هـ اإلاىاؿم 8319/5/83م.
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الششهت

ششهت ثىب ألاصُل.
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مجلغ ؤلاداسة

مجلغ إداسة الششهت.

6

العُاظت

معاًير مىاؿعت ؤعضاء مجلغ ؤلاداسة.

7

اإلاعاهمين

معاهمي الششهت.

8

الجمعُت العامت

حمعُت حشيل مً معاهمي الششهت بمىحب ؤخيام هظام الششواث وهظام الششهت ألاظاط.

9

شخص

ؤي شخص ظبُعي ،ؤو اعخباسي جلش له ؤهظمت اإلاملىت بهزه الصـت.
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ؤصحاب اإلاصالح

ول مً له مصلحت مع الششهت ،والعاملين ،والذائىين ،والعمالء ،واإلاىسدًً ،واإلاجخمع.

11

ألاظشاؾ راث

ؤ) هباس اإلاعاهمين في الششهت.

العالكت

ب) ؤعضاء مجلغ إداسة الششهت ؤو ؤي مً ششواتها الخابعت وؤكاسبهم.
ج) هباس الخىـُزًين في الششهت ؤو ؤي مً ششواتها الخابعت وؤكاسبهم.
د) ؤعضاء مجلغ ؤلاداسة وهباس الخىـُزًين لذي هباس اإلاعاهمين في الششهت.
هـ) اإلايشأث –مً ػير الششواث-اإلاملىهت لعضى مجلغ ؤلاداسة ؤو ؤخذ هباس الخىـُزًين ؤو
ؤكاسبهم.
و) الششواث التي ًيىن ؤي مً ؤعضاء مجلغ ؤلاداسة ؤو هباس الخىـُزًين ؤو ؤكاسبهم ششٍيا ؿيها.
ص) الششواث التي ًيىن ؤي مً ؤعضاء مجلغ ؤلاداسة ؤو هباس الخىـُزًين ؤو ؤكاسبهم عضىا في
مجلغ إداستها ؤو مً هباس الخىـُزًين ؿيها.
ح) ششواث اإلاعاهمت التي ًملً ؿيها ؤي مً ؤعضاء مجلغ ؤلاداسة ؤو هباس الخىـُزًين ؤو
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ؤكاسبهم ما وعبخه ( )%5ؤو ؤهثر ،مع مشاعاة ما وسد في الـلشة ( د) مً هزا الخعشٍف.
ط) الششواث التي ًيىن ألي مً ؤعضاء مجلغ ؤلاداسة ؤو هباس الخىـُزًين ؤو ؤكاسبهم جإثير في
كشاساتها ولى بئظذاء الىصح ؤو الخىحُه.
ي) ؤي شخص ًيىن لىصائده وجىحيهاجه جإثير في كشاساث الششهت وؤعضاء مجلغ إداستها
وهباس جىـُزًيها.
ن) الششواث اللابضت ؤو الخابعت للششهت.
وَعدثنى مً الـلشجين (ط) و (ي) مً هزا الخعشٍف الىصائذ والخىحيهاث التي جلذم بشيل
منهي مً شخص مشخص له في رلً.
18

جابع

13

خصت العُعشة

الشخص الزي ٌعُعش على شخص آخش ،ؤو ٌعُعش علُه رلً الشخص آلاخش ،ؤو ٌشترن
معه في وىهه معُعشا علُه مً كبل شخص ثالث .وفي ؤي مما ظبم جيىن العُعشة بشيل
مباشش ؤو ػير مباشش.
اللذسة على الخإثير في ؤؿعاٌ ؤو كشاساث شخص آخش ،بشيل مباشش ؤو ػير مباشش ،مىـشدا ؤو
مجخمعا مع كشٍب ؤو جابع ،مً خالٌ:
(ؤ) امخالن وعبت  %33ؤو ؤهثر مً خلىق الخصىٍذ في ششهت.
(ب) خم حعُين  %33ؤو ؤهثر مً ؤعضاء الجهاص ؤلاداسي.

املادة الثانية :الحمهيد
جدذد هزه العُاظت اللىاعذ والضىابغ وؤلاحشاءاث الخاصت بمعاًير مىاؿعت ؤعضاء مجلغ ؤلاداسة
ألوشعت الششهت ،وجعبم بىىد هزه العُاظت بما ًخىاؿم مع علذ الخإظِغ والىظام ألاظاط للششهت
وألاهظمت راث العالكت الحاهمت ألعماٌ الششهت دون ؤلاخالٌ بإخيام هظام الششواث وهظام العىق اإلاالُت
ولىائدهما الخىـُزًت والئدت خىهمت الششواث وألاهظمت ألاخشي راث العالكت.

املادة الثالثة :الهدف من السياسة
وضع معاًير وضىابغ للخدلم مً مىاؿعت عضى مجلغ ؤلاداسة ألعماٌ الششهت ؤو مىاؿعتها في ؤخذ ؿشوع
اليشاط الزي جضاوله.
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املادة الزابعة :جعزيف املنافسة
هي الحالت اللاهىهُت ؤو الىاكعُت التي ًيىن ؿيها الشخص في وضع جخإهذ ؤو جترجح ؿُه شبهت مىاؿعخه ألخذ
ؤوشعت الششهت ،والزي كذ ًيخج مىه خصىله على مصلحت ؤو ؿائذة ؤو مىـعت خاصت مباششة ؤو ػير
مباششة له ؤو لؼيره ،ؤو جؤثش على اظخلاللُخه وكذسجه على ؤداء مهام وظُـخه ومعؤولُاتها بمىضىعُت وهضاهت
وخُاد.

املادة الخامسة :منافسة الشزلة
ال ًجىص لعضى مجلغ ؤلاداسة ؤن ٌشترن في ؤي عمل مً شإهه مىاؿعت الششهت ،ؤو ؤن ًىاؿغ الششهت في
ؤخذ ؿشوع اليشاط الزي جضاوله ،وإال وان للششهت ؤن جعالبه ؤمام الجهت اللضائُت اإلاخخصت بالخعىٍض
اإلاىاظب ،ما لم ًىً خاصال على جشخُص مً الجمعُت العامت العادًت ٌعمذ له اللُام بزلً ،ووؿلا
للضىابغ التي جضعها الجهت اإلاخخصت.

املادة السادسة :ألاعمال املنافسة
ألاعماٌ اإلاىاؿعت هي ألاعماٌ التي لها هـغ ظبُعت ؤعماٌ الششهت وجماسط وشاط مشابهه لها ،وعلى ؤًا مً
ؤعضاء مجلغ ؤلاداسة الحالُين ؤو اإلادخملين ؤن ًلىم باإلؿصاح عً ؤي وشاط ًماسظه مشابها ليشاط
الششهت ومً هزه ألاوشعت آلاحي:
-1

ججاسة الجملت والخجضئت في للميعىحاث والاكمعت ًإهىاعها (اإلالبىظت)

-8

البُع بالجملت لألكمشت اليعائُت والبُع بالجملت لألكمشت الشحالُت.

-3

البُع بالجملت إلاعخلضماث الخُاظت.

-3

البُع بالجملت للمالبغ الشحالُت.

-5

البُع بالجملت للمالبغ اليعائُت .

-6

البُع بالجملت إلاالبغ الاظـاٌ.

-7

البُع بالخجضئت لالكمشت الشحالُت.
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-8

البُع عبر ألاهترهذ لياؿت ؤوشعت ومىخجاث الششهت اإلازوىسة في البىىد مً ( )1إلى (.)7

املادة السابعة :مفهىم ألاعمال املنافسة
ًذخل في مـهىم الاشتران في ؤي عمل مً شإهه مىاؿعت الششهت ؤو مىاؿعتها في ؤخذ ؿشوع اليشاط الزي
جضاوله ما ًلي:
 -1جإظِغ عضى مجلغ ؤلاداسة لششهت ؤو مؤظعت ؿشدًت ؤو جملىه وعبت مؤثشة ألظهم ؤو خصص في
ششهت ؤو ميشإة ؤخشي ،جضاوٌ وشاظا مً هىع وشاط الششهت ؤو مجمىعتها.
 -8كبىٌ عضىٍت مجلغ إداسة ششهت ؤو ميشإة مىاؿعت للششهت ؤو مجمىعتها ،ؤو جىلي إداسة مؤظعت
ؿشدًت مىاؿعت ؤو ششهت مىاؿعت ؤًا وان شيلها ،ؿُما عذا جابعي الششهت.
 -3خصىٌ العضى على جـىٍض لعالمت ججاسٍت او ما في خىمها ،ظاهشة واهذ ؤو معخترة ،لششهت ؤو ميشإة
ؤخشي مىاؿعت للششهت ؤو مجمىعتها.

املادة الثامنة :إجزاءات إفصاح عضى مجلس إلادارة عن رغبحه في الاشتراك في عمل منافس
مع مشاعاة ما وسد في اإلاادة الثاهُت والعبعين مً هظام الششواث ،واإلاادة العادظت وألاسبعىن مً الئدت
خىهمت الششواث ،إرا سػب عضى مجلغ ؤلاداسة في الاشتران في عمل مً شإهه مىاؿعت الششهت ،ؤو
مىاؿعتها في ؤخذ ؿشوع اليشاط الزي جضاوله ،ؿُجب مشاعاة ما ًلي:
 -1إبالغ مجلغ ؤلاداسة باألعماٌ اإلاىاؿعت التي ًشػب في مماسظتها ،وإثباث هزا ؤلابالغ في مدضش احخماع
مجلغ ؤلاداسة.
 -8عذم اشتران العضى صاخب اإلاصلحت في الخصىٍذ على اللشاس الزي ًصذس في هزا الشإن مً مجلغ
ؤلاداسة والجمعُت العامت.
ً -3بلؽ سئِغ مجلغ ؤلاداسة الجمعُت العامت العادًت عىذ اوعلادها باألعماٌ اإلاىاؿعت التي ًضاولها عضى
اإلاجلغ ،ورلً بعذ جدلم مجلغ ؤلاداسة مً مىاؿعت عضى اإلاجلغ ألعماٌ الششهت ؤو مىاؿعتها في
ؤخذ ؿشوع اليشاط الزي جضاوله وؿلا لهزه اإلاعاًير ،على ؤن ًخم الخدلم مً هزه ألاعماٌ بشيل
ظىىي.
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 -3الحصىٌ على جشخُص مً الجمعُت العامت العادًت للششهت ٌعمذ للعضى بمماسظت ألاعماٌ اإلاىاؿعت.
 -5إرا سؿضذ الجمعُت العامت ججذًذ الترخُص اإلامىىح بمىحب اإلاادة الثاهُت والعبعين مً هظام
الششواث واإلاادة العادظت وألاسبعىن مً الئدت خىهمت الششواث ،ؿعلى عضى مجلغ ؤلاداسة جلذًم
اظخلالخه خالٌ مهلت جدذدها الجمعُت العامت ،وإال ُعذث عضىٍخه في اإلاجلغ مىتهُت ،ورلً ما لم
ًلشس العذوٌ عً مىاؿعت الششهت ؤو جىؿُم ؤوضاعه ظبلا لىظام الششواث ولىائده الخىـُزًت كبل
اهلضاء اإلاهلت اإلادذدة مً كبل الجمعُت العامت.

املادة الحاسعة :إفصاح املترشح لعضىية مجلس إلادارة عن حاالت جعارض املصالح
على مً ًشػب في جششُذ هـعه لعضىٍت مجلغ ؤلاداسة ؤن ًـصح للمجلغ وللجمعُت العامت عً اشتراهه
في عمل مً شإهه مىاؿعت الششهت ،ؤو مىاؿعتها في ؤخذ ؿشوع اليشاط الزي جضاوله.

املادة العاشزة :املسئىلية عن ثطبيق السياسة
ً -1لىم مجلغ ؤلاداسة باإلششاؾ على جعبُم هزه اإلاعاًير والضىابغ.
 -8إلاجلغ ؤلاداسة صالخُت إًلاع الجضاءاث على مخالـي هزه اإلاعاًير والضىابغ وسؿع الذعىي الجىائُت
واإلاذهُت للمعالبت بالخعىٍض عً ألاضشاس التي كذ جىجم عً عذم التزام حمُع ألاظشاؾ روي العالكت بها.

املادة الحادية عشزة :الاعحماد والحنفيذ
ٌ -1عمل بهزه العُاظت اعخباسا مً جاسٍخ اعخمادها مً الجمعُت العامت -بىاء على اكتراح مجلغ ؤلاداسة-
وجبلؽ لألظشاؾ اإلاعىُت ،وٍلىم اإلاجلغ بمشاحعت هزه العُاظت وؿلا إلاا جلخضُه الحاحت ،وال حعذٌ إال
بمىاؿلت الجمعُت العامت.
ً -8خم وشش هزه العُاظت في مىكع الششهت ؤلالىترووي ورلً لخمىً ألاظشاؾ راث العالكت مً الاظالع
على هزه العُاظت ،وؤي وظُلت ؤخشي لليشش ًشاها مجلغ ؤلاداسة.
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املادة الثانية عشزة :املالحق
مشؿم مع هزه العُاظت همىرج ؤلاكشاس الخاص بمعاًير اإلاىاؿعت.

همىرج إكشاس خاص بمعاًير اإلاىاؿعت
حعهذ وإكشاس
ؤكش وؤحعهذ ؤها /

بإهني كذ اظلعذ على معاًير اإلاىاؿعت الخاصت

وبصـتي

بالششهت وؿهمتها ،وبىاء علُه ؤواؿم والتزم واكش بما ًلي- :
عذم الحصىٌ على ؤي مياظب ؤو ألاسباح شخصُت بعشٍلت مباششة ؤو ػير مباششة معخـُذا مً مىكعي هعضى مجلغ
إداسة وعذم اظخخذام ؤي معلىماث جخص الششهت ؤو ؤصىلها ؤو مىاسدها ألػشاض ي الشخصُت ؤو اظخؼاللها إلاىـعتي
الخاصت ،وعذم الاشتران في عمل مً شإهه مىاؿعت الششهت ؤو مىاؿعتها في ؤخذ ؿشوع اليشاط الزي جضاوله إال وؿلا
لألهظمت واللىاهين وؤلاحشاءاث التي جدىم رلً.
الاظم:
اإلاىصب:
الخىكُع:
الخاسٍخ:
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