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 تمهيد :(1مادة )ال

( من نظام الشركات 72تطبيقا ألحكام المادة ) وذلك معايير االشتراك في األعمال المنافسة ألعمال الشركةلتحديد  الالئحةهذه  تم إعداد
( من الئحة حوكمة 46والمادة )وتعديالته، م،  26/10/2015ه الموافق 28/1/1437تاريخ و ( 3ملكي رقم )م/المرسوم الصادر بموجب ال

م 13/2/2017 ه الموافق16/5/1438وتاريخ  (2017-6-8بموجب القرار رقم ) هيئة السوق المالية مجلس الشركات الصادرة عن
 .وتعديالته

 
 التعريفات: (2مادة )ال

 التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: يقصد بالمصطلحات

 .لشركة السعودية للكهرباءا الشركة:

 بالكامل أو تملك فيها حصة سيطرة. كل شركة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء الشركات التابعة:

 شركاتها التابعة المنصوص عليها في النظام األساس لهذه الشركات أو عقود تأسيسها.غراض الشركة أو أ  نشاط الشركة:

تابع، من خالل  و مجتمعا مع، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا أو قرارات شخص آخر: القدرة على التأثير في أفعال أحصة السيطرة
 % أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.30)ب( حق تعيين  ،في الشركة التصويت% أو أكثر من حقوق 30)أ( امتالك نسبة 

   عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أو اللجان المنبثقة عنه. :األعضاء/العضو

 مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.مجلس اإلدارة: 

 الجمعية العامة للشركة السعودية للكهرباء. الجمعية العامة:

 ما يلي: همنافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاول هشتراك في أي عمل من شأنيدخل في مفهوم اال: العمل المنافس

من أسييهم شييركة مسيياهمة أو تملك حصيية في رأسييمال شييركة أو منشييأة  تأسيييس شييركة أو م سييسيية فردية أو تملك نسييبة م ثرة (1
 تها التابعة.أخرى تزاول نشاطا من نوع نشاط الشركة أو أي من شركا

أو منشييأة منافسيية للشييركة أو ألي من شييركاتها التابعة، أو تولي إدارة م سييسيية فردية منافسيية  مجلس إدارة شييركةقبول عضييوية  (2
 أو شركة منافسة أيا كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.

أخرى منافسييية للشيييركة أو ألي من الحصيييول على وكالة تجارية أو ما في حكمها، راهرة كانت أو مسيييتترة، لشيييركة أو منشيييأة  (3
 .شركاتها التابعة

 

 



في األعمال  االشتراك معاييرالئحة 
 المنافسة العمال الشركة

6 من  3 

 

 الغرض : (3مادة )ال
المنبثقة عنه في  اشتراك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجانوابط الالزمة لضبط وتنظيم ضوضع ال الى الالئحة هذهتهدف 
 .الشركةنشطة أل ةمنافسمن أعمال العمل 

 
 نطاق التطبيق: (4مادة )ال

 المجلس. اللجان المنبثقة عن أو اإلدارةعلى األعمال المنافسة التي يشارك فيها أي من أعضاء مجلس  الالئحةتطبق هذه 
 
 منافسة الشركةضوابط : (5مادة )ال
عضو أن يشترك في أي عمل ينافس الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، واال كان للشركة لال يجوز ل 5-1

تطالبه أمام الجهة القضييييائية المختصيييية بالتعويب المناسييييب، مالم يكن حاصييييالل على ترخيص من الجمعية العامة يسييييم  له أن 
 .الجمعية العامة االقيام بذلك، ووفقال للضوابط التي تضعه

 ة مايلي: افروع النشاط الذي تزاوله، فيجب مراع أحدعضو في االشتراك في عمل ينافس الشركة، أو منافستها في الإذا رغب  5-2
 .(1 رقم)مرفق الالئحة المرفق بهذه وفق النموذج  عن العمل المنافس الذي يرغب في االشتراك فيه اإلفصاحبالعضو  يقوم (1
منه بصيييييورة أمين اللجنة لرئيس اللجنة وتزويد رسييييياله من خالل إ لجنة المراجعة الى اإلفصييييياح نموذجيقوم العضيييييو بارسيييييال  (2

 لتأكد من عدم وجود تعارض في المصال . لوذلك 
 تقوم لجنة المراجعة بفحص الطلب وإصدار قرار بشأنه. (3
عرض الطلب يتم ، اشيييتراك العضيييو في العمل المنافس وجود ما يمنع من عدمصيييدور توصيييية من لجنة المراجعة بفي حال   (4

 اشييييتراك على لمجلسا موافقة حال في، و مجلس اإلدارةعلى بعد اسييييتالم توصييييية لجنة المراجعة  مجلس اإلدارةمانة من قبل أ
 .عليه للموافقة العامة للجمعية اجتماع أول في المجلس توصية عرض يتم المنافسة األعمال/العمل في العضو

 األعضييياء/عضيييوالرئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال المنافسييية التي يرغب في مزاولتها  يقوم (5
 ألحكام ضو ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقال منافسة العاإلدارة من  عد تحقق مجلسوذلك ب
 .الالئحةهذه 

صيييياحب المصييييلحة في التصييييويت على القرار الذي يصييييدر في هذا الشييييأن في لجنة المراجعة أو ال يجوز اشييييتراك العضييييو  (6
 مجلس اإلدارة.

 الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة يسم  للعضو بممارسة األعمال المنافسة. يجب   (7
 جراءات التالية:وفق اإل يقوم مجلس اإلدارة سنويا بالتحقق من األعمال المنافسة التي يمارسها األعضاء 5-3
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 الالئحة مانة مجلس االدارة بنموذج طلب الترخيص المرفق بهذهأفي الربع الرابع من كل عام بتزويد  إدارة الحوكمةتقوم    (1
 رساله لألعضاء.( إل1)مرفق رقم 

 ( أيام عمل من تاريخ االستالم.5عادته ألمانة المجلس خالل خمسة )بتعبئة النموذج وإ  األعضاءيقوم  (2
 .تخاذ ما يلزماو للمراجعة  إلى إدارة الحوكمة وإرسالها اتقرار اإلمانة مجلس اإلدارة بتجميع النماذج/أتقوم   (3
النشاط المنافس الذي  المتضن بنود (2)مرفق رقم الالئحة المرفق بهذه التحقق السنوي جدول بتعبئة تقوم إدارة الحوكمة  (4

إلى أمين مجلس التقرير رسال ستيفاء عدم ممانعة لجنة المراجعة، وإالتأكد من وا، ن وجد(األعضاء )إ/يشترك فيه العضو
 .لرفعه لمجلس االدارة اإلدارة

ويحق للمجلس تكليف جهة خارجية بإجراء مزيد من ، ل سنوي كبش يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير األعمال المنافسة  (5
 /اشتراك العضواكتشاف في حال الالئحة عليها في هذه باتخاذ اإلجراءات المنصوص  التقصي عند الحاجة، ثم يقوم المجلس

 .الشركةعمال أل افسعمل منفي األعضاء 

 فض منح الترخيصر : (6مادة )ال
لعضو باالشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط لإذا رفضت الجمعية العامة من  الترخيص 

تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال عدت عضويته منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن الذي تزاوله فعلى العضو 
 منافسة الشركة أو توفيق أوضاعه طبقال لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.

 
  أحكام عامة :(7مادة )ال
 على الموقع اإللكتروني للشركة. الالئحةتنشر هذه  7-1
 دوريا، ويتم تعديلها بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة بناءال على توصية من مجلس اإلدارة. الالئحةتتم مراجعة هذه  7-2
وق واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحفظ حق الالئحةاتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من اإللتزام بهذه بيختص مجلس اإلدارة  7-3

 الشركة في التعويب عن أي أضرار تنجم عن مخالفتها. 
 يطبق بشأنه األنظمة واللوائ  ذات الصلة.   الالئحةكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه  7-4
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 ( طلب ترخيص باالشتراك في عمل منافس1مرفق رقم )

 

 

  

 طلب ترخيص باالشتراك في عمل منافس 
 بيانات العضو

 ......................................................       الصفة: .............................................االسم:  
 صفة العضوية: 

 عضو تنفيذي
 عضو غير تنفيذي  
 عضو مستقل          

 بيانات العمل المنافس 

 االسم التجاري للجهة المنافسة: ......................         رقم التسجيل التجاري: ........................ 
 .............................طبيعة النشاط المنافس: ...................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 قيمة رأس المال المرخص به للعمل المنافس: ...................)ريال سعودي( 
 س:طبيعة العالقة بالعمل المناف

 تملك                               نسبة التملك )...............................( 
 عضوية مجلس إدارة

 منصب تنفيذي                      )المنصب/ ................................(
 وكالة تجارية 

 20تاريخ بداية االشتراك في العمل المنافس: ../../..

 التوقيع

بإبالغ الشركة في * إقرار: أقر أنا العضو/ .................................. بأن جميع ما ذكر في هذا النموذج معلومات صحيحة وأتعهد بأن بأن أبادر 
 حالة حدوث أي تغيير على هذه المعلومات.
 التوقيع: .............................

  20التاريخ: ../../..
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 ( 2)مرفق رقم  

 من اشتراك األعضاء في أعمال منافسةالسنوي التحقق  آلية

 أوجه األعمال واألنشطة المنافسة  
         

% من أسهم شركة مساهمة تزاول 5تملك نسبة 
 نشاط من نوع نشاط الشركة أو شركاتها التابعة

         

تملك حصة في رأسمال شركة أو مؤسسة  تزاول 
 أو شركاتها التابعة نشاط من نوع نشاط الشركة

         

شركة أو منشأة مجلس إدارة  شغل عضوية في 
 منافسة للشركة أو ألي من شركاتها التابعة

         

شغل منصب تنفيذي في شركة أو منشأة منافسة 
 للشركة أو ألي من شركاتها التابعة

         

تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة 
 شكلها.أيا كان 

         

الحصول على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة 
كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة 

 للشركة أو ألي من شركاتها التابعة.

         

أخرى  
 ..................................................

 )وصف األنشطة المنافسة األخرى إن وجدت(

         

 

 20تحقق/ ../../..تاريخ إجراء ال

 

 
 


