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 والعقود اليت يكون لعضو جملس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيهاألعمال يف ارتخيص الآلية 

1 
األعمال والعقود اليت ال تتطلب 

  ًاترخيص

 اليت والشروط األوضاع بنفس متت إذا الشخصية احتياجاته لتلبية اإلدارة جملس عضو مع تتم اليت والعقود األعمال فيها العامة اجلمعية ترخيص على احلصول جيب اليت املصلحة قبيل من عّدُت ال 

 املعتاد. الشركة نشاط ضمن والعقود األعمال هذه وكانت واملتعاملني املتعاقدين عموم مع الشركة تتبعها
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  جملس إدارة الشركة  ترخيص

    على تفويض من  بناًء -

 -اجلمعية العامة 

 للشروط وفقًا التفويض يكون على أن الشركة، إدارة جملس إىل الشركات نظام من والسبعني احلادية املادة من( 1) الفقرة يف الواردة الرتخيص صالحية تفويض يف احلق العادية العامة للجمعية 

 : التالية

 ماليني 5 من أقلعلى أن يكون  مراجعة مالية قوائم آلخر وفقًا الشركة إيرادات من% 1 من أقل -املالية السنة خالل والعقود األعمال جمموع أو – العقد أو العمل مبلغ إمجالي يكون أن .1

 .سعودي ريال

 .املعتاد الشركة نشاط ضمن العقد أو العمل يقع أن .2

 .واملتعاقدين املتعاملني عموم مع الشركة تتبعها اليت والشروط األحكام بنفس تكون لعضو جملس اإلدارة وأن  تفضيلية شروطًا العقد أو العمل يتضمن ال أن .3

 واإلجراءات الضوابط من الثالثة املادة وفق الشركة لصاحل – مهين ترخيص مبوجب – اجمللس عضو بها يقوم اليت االستشارية والعقود األعمال من ضمن العقد أو العمل  يكون الن أ .4

 .املدرجة املساهمة بشركات اخلاصة الشركات لنظام تنفيذًا الصادرة التنظيمية

 الواحدة املالية السنة خالل فيها مصلحة له يكون ( أعاله اليت1) الواردة يف الفقرة التعامالت حساب مسؤولية اإلدارة جملس عضو يتحمل. 

 إدارة جملس إىل الشركات نظام من والسبعني احلادية املادة من( 1) الفقرة يف الواردة صالحيتها تفويض على العادية العامة اجلمعية موافقة تاريخ من واحدة سنة أقصى حبد التفويض مدة تكون 

 .أسبق أيهما ،املفوض  الشركة إدارة جملس دورة نهاية حتى أو الشركة

 العادية.العامة  اجلمعية يف التفويض إلغاءو التفويض يبند على التصويت اإلدارة جملس أعضاء من أي على حظرُي 

 الئحة من واألربعني الثالثة املادة يف إليها املشار املصاحل تعارض سياسة ن تلك الشروط يفضمَّاملادة، على أن ُت هذه يف  الواردة شروطلإىل ا أخرى شروط إضافة  يف احلق العادية العامة للجمعية 

 .الشركات حوكمة

 ترخيص اجلمعية العامة  3

 جيب أن يكون هأن إال، مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيهااليت تتم حلساب الشركة ويكون لعضو جملس اإلدارة  األعمال والعقوديف   اجلمعية العامة العاديةمن الحق ترخيص جيوز احلصول على  

 أو العقد: العمليف  اآلتيتني احلالتنيأي من  عند حتققالرتخيص مسبقًا من اجلمعية العامة العادية 

 .العقد خارج نشاط الشركة املعتادأن يقع العمل أو  .1

 .أن يتضمن العمل أو العقد شروطًا تفضيلية .2

الدخول يف  العمل أو العقد على أن يكون العمل أو العقد مشروطًا مبوافقة اجلمعية العامة العادية حبيث ال يكون على الشركة  أعاله( ا)على الرغم من حتقق أي من احلالتني املشار إليهم للشركة  وجيوز

 حيال العمل أو العقد. العامة العادية أي أثر أو مساءلة قانونية يف حال عدم موافقة اجلمعية
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 املصلحة غري املباشرة 

  ،ال املثال سبيل على- التالية للفئات مالية غري أو مالية فوائد حتقق أن ميكن الشركة حلساب تتم اليت والعقود األعمال كانت إذا مباشرة غري املصلحة عّدُتألغراض تطبيق هذا اإلطار 

 :-احلصر

 *.اإلدارة جملس عضو ألقارب .1

 *.مديريها من أو فيها شريكًا أقاربه أو تهااإدار جملس أعضاء من أي يكون حمدودة مسؤولية أو بسيطة توصية أو تضامن لشركة .2

 *.العادية أسهمها إمجالي من أكثر أو% 5 نسبته ما أقاربه من أي أو اإلدارة جملس عضو فيها ميلك مساهمة لشركة .3

 *.يديرونها أو أقاربه من أي أو اإلدارة جملس عضو فيها ميتلك - الشركات غري من – ملنشأة .4

 *. تنفيذييها كبار من أو إدارتها جملس يف عضوًا أقاربه من أي أو العضو يكون شركة أو ملنشأة .5

 .اإلدارة جملس عضو ميثلها اعتبارية لشخصية .6

 تعريف األقارب* 
 :ف يف املادة األوىل من الئحة حوكمة الشركاتُيقصد باألقارب كما هو معّر 

 ،األزواج والزوجات، ألم أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوةنزلوا،  وإن وأوالدهم األوالد،علوا،  وإن واجلدات واألجداد، واألمهات، اآلباء. 

 


