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 الشركةعضو مجلس اإلدارة ألعمال الئحة معايير منافسة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:info@arabiacement.com
http://www.arabiacement.com/


 

 
 

 

 
 

 

 مليون رايل سعودي مدفوع ابلكامل 1000رأس املال :  -4030000148 -شركة مسامهة سعودية         
                                   Saudi Joint Stock Company - C.R. 4030000148 - Capital Paid up 1000.000000 S.R. 

 اململكة العربية السعودية – 21411جدة  275ص.ب  -+  966124232033فاكس  -+  966126949700هاتف               
                                      Tel.+966 12 694 9700 - Fax +966 12 423 2033 - P.O. Box 275 Jeddah 21411 - Saudi Arabia 

  www.arabiacement.com املوقع  -    info@arabiacement.com الربيد اإللكرتوين
Page 2 of 4 

 

 

 

 

 تمهيد : :  والا أ

(، 47(‘ )46( ،)45المادة )لشركة في إطار متطلبات ألعمال اعداد معايير منافسة عضو مجلس اإلدارة إتم  (1

الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ات المساهمة المدرجة الئحة حوكمة الشرك( من 48)

م وتعديالته 2015والمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات الصادر عام ، م وتعديالتها13/12/2017

يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة باعتماد هذه المعايير على أن تنشر ،وحسب متطلبات الئحة الحوكمة 

 في موقع الشركة بعد إعتمادها وأن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي.

ن المنبثقة منه وكبار التنفيذيين وجميع العاملين بتجنب حاالت تعارض المصالح يلتزم أعضاء المجلس واللجا (2

ومنافسة الشركة بقدر اإلمكان وااللتزام باألنظمة واللوائح السارية وسياسات الشركة عند تعاملهم مع حاالت 

 تعارض المصالح والمنافسة.

و بصفته ممثال لغيره أن يكون لهم أو ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان سواء بصفته الشخصية أ (3

للجهات التي يمثلونها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة واالستقالل أو الحفاظ علي 

 سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة الشركة.

من أي من أصول   -غير مباشر  بشكل مباشر أو -االستفادة االستغالل أو يحظر على عضو مجلس اإلدارة  (4

في مجلس اإلدارة، أو  الشركة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية المعروضة عليه بصفته عضوا  

الرئيسية  المعروضة على الشركة، ويشمل ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة

الشركة في االستفادة منها، ويسرى الحظر ، أو التي ترغب صناعة واإلتجار في األسمنت بجميع أنواعه ()

التي  -بطريق مباشر أو غير مباشر  -الفرص االستثمارية  اللعلى عضو المجلس الذي يستقيل ألجل استغ

 .ترغب الشركة في االستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدارة

للمجلس وللجمعية العامة عن اشتراكه في على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح  (5

 .عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله
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ا ث  : مفهوم أعمال المنافسة :  انيا

يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله 

 ما يلي:

ألسهم أو حصص في شركة أو  مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة تأسيس عضو (1

 صناعة واالتجار في األسمنت بجميع أنواعه (.)الرئيسية الشركة  أنشطةضمن تزاول نشاطا   ،خريأمنشأة 

فردية قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة  (2

 منافسة أو شركة منافسة أيا  كان شكلها. )فيما عدا تابعي الشركة(

حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة  (3

 .للشركة أو مجموعتها

ا ث  : ضوابط منافسة الشركة :الثا

من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل (1

فروع النشاط الذي تزاوله، وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، 

ما لم يكن حاصال  على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك، ووفقا  للضوابط التي تضعها 

 .ختصةالجهة الم

رغب عضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع إذا  (2

 :فيجب مراعاة ما يلي النشاط الذي تزاول

إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا اإلبالغ في محضر  -أ 

 .اجتماع مجلس اإلدارة

العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس عدم اشتراك  -ب 

 .اإلدارة وجمعيات المساهمين

قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة التي يزاولها  -ج 

ألعمال الشركة أو منافستها عضو المجلس، وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو المجلس 

بناء  على اقتراح  -في أحد فروع النشاط الذي تزاول وفق معايير تصدرها الجمعية العامة للشركة 

وتنشر في الموقع اإللكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل  -مجلس اإلدارة 

 سنوي.
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 كة يسمح للعضو بممارسة األعمال المنافسة.الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشر -د 

ا ر  : اإلفصاح ورفض تجديد الترخيص : ابعا

المباشرة أو غير  -على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته  (1

في  -بشكل مباشر أو غير مباشر  -في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة، أو منافسته للشركة  -المباشرة 

 أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقا  ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان عدم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد  (2

صول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة ويحظر ذلك تماما  على فروع النشاط الذي تزاوله دون الح

 األعضاء المستقلين.

إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات والمادة السادسة  (3

تحددها الجمعية  قالته خالل مهلةتواألربعين من الئحة حوكمة الشركات فعلى عضو مجلس اإلدارة تقديم إس

العامة، وإال ُعدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن منافسة الشركة أو توفيق 

 أوضاعه طبقا  لنظام الشركات ولوائح التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.

ا خ  : المراجعة واالعتماد والنشر امسا

أو عند صدور تعليمات أو والمسؤولية االجتماعية  ة السنوية من قبل إدارة الحوكمةتخضع الالئحة للمراجع (1

 .لوائح جديدة تتعلق بالسياسة

 تنشر هذ ه الالئحة على موقع الشركة اإللكتروني لتمكين أصحاب المصالح من االطالع محتوياتها. (2

 .صية من مجلس اإلدارةعلى تو يتم اعتماد وتعديل الالئحة بموجب قرار الجمعية العامة بناء   (3

 .تعتبر الالئحة نافذة بعد اعتمادها وتبليغها للمعنيين، وتعتبر هذه الالئحة مكملة لالئحة حوكمة الشركة (4

لمجلس اإلدارة صالحية توقيع الجزاءات على مخالفي هذه الالئحة ورفع القضايا للمطالبة بالتعويض عن  (5

 األضرار التي تنجم عن عدم االلتزام.

الصادرة من الجهات  يرد بشأنه نص في هذه الالئحة يطبق بشأنه األنظمة والقرارات واللوائحكل ما لم 

 .المختصة
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