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 املقرتح بعد التعديلالوضع  احلالي الوضع /الفقرةاملادة

 السادسة  املادة

: واألربعون

 منافسة

 الشركة

يف  اإلدارة جملس عضو الثانية والسبعني من نظام الشركات، إذا رغباملادة مع مراعاة ما ورد يف 

 تزاوله، الذي النشاط فروع أحد يف منافستها أو الشركة، منافسة شأنه من عمل يف االشرتاك

 :مراعاة ما يليفيجب 

يف  بالغوإثبات هذا اإل اليت يرغب يف ممارستها، إبالغ جملس اإلدارة باألعمال املنافسة (1

 حمضر اجتماع جملس اإلدارة.

يف  الذي يلدر يف هذا الشأن قرارالاك العضو ااحب املللةة يف التلوي  عل  رتشاعدم  (2

 .جملس اإلدارة ومجعيات املساهمني

اجلمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال املنافسة اليت  بإبالغ رئيس جملس اإلدارة قيام (3

 ألعمال اجمللس عضو منافسة من اإلدارة جملس حتقق بعد وذلك ،يزاوهلا عضو اجمللس

 أن عل  يقرها، اليت للضوابط وفقًا تزاوله الذي النشاط فروع أحد يف منافستها أو الشركة

 .سنوي بشكل األعمال هذه من التةقق يتم

 األعمالمبمارسة  عضويسمح للاجلمعية العامة العادية للشركة  ترخيص مناحللول عل   (4

 .املنافسة

إذا ، الالئةة هذه  يف العالقة ذات واألحكام الشركاتالثانية والسبعني من نظام املادة مع مراعاة ما ورد يف 

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

 :مراعاة ما يليفيجب  تزاوله، الذي

يف حمضر اجتماع  بالغوإثبات هذا اإل اليت يرغب يف ممارستها، إبالغ جملس اإلدارة باألعمال املنافسة (1

 إلدارة.جملس ا

يف جملس اإلدارة  الذي يلدر يف هذا الشأن قرارالاك العضو ااحب املللةة يف التلوي  عل  رتشاعدم  (2

 .ومجعيات املساهمني

 عضو يزاوهلا اليت املنافسة باألعمال انعقادها عند العادية العامة اجلمعية بإبالغ اإلدارة جملس رئيس قيام (3

 أحد يف منافستها أو الشركة ألعمال اجمللس عضو منافسة من اإلدارة جملس حتقق بعد وذلك اجمللس،

 – اإلدارة جملس من اقرتاح عل  بناًء – العامة اجلمعية  تلدرها معايري وفق تزاوله الذي النشاط فروع

 .سنوي بشكل األعمال هذه من التةقق يتم أن عل  ،للشركة اإللكرتوني املوقع يف وتنشر

 .املنافسة األعمالمبمارسة  عضويسمح للاجلمعية العامة العادية للشركة  ترخيص مناحللول عل   (4


