
 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ضوابط ومعاییر االشتراك في األعمال المنافسة ألعمال الشركة 
 لشركة رتال للتطویر العمراني 

ــ   مساهمة عامة     ــــــــ

.2022سبتمبر  29 يوم) المنعقد ة الجمعية العمومية (غير العادي  اجتماع تمت الموافقة عليها في    
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 :مقدمة

عن مجلس هيئة السوق    ةمن الئحة حوكمة الشركات الصادر   )48و    47و    46إىل ما نصت عليه المادة (  استنادا

رقم   قرار  بموجب  تاريخ    )2017  –  16  –  8(المالية  الموافق    16/05/1438و  نظام   م13/02/2017هـ  عىل  بناء 

المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية  هـ  28/1/1437وتاريخ  )    3م /  (الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم  

في   االشتراكضوابط ومعايير  الئحة  ، فقد تم إعداد  م  14/1/2021هـ الموافق  1/6/1442وتاريخ    2021-7-1رقم  

 . ساسي للشركة و النظام األ يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركةبما  األعمال المنافسة ألعمال الشركة

 التعريفات: 

 العمراني. شركة رتال للتطوير  الشركة:

 سيطرة.بالكامل أو تمتلك فيها حصة كل شركة مملوكة لشركة رتال للتطوير العمراني  التابعة:الشركات 

النظام األساس    الشركة:نشاط   المنصوص عليها في  التابعة لها  أو الشركة    لهذهأغراض الشركة أو الشركات 

 تأسيسها. عقود 

منفردا أو مجتمعا    مباشر،بشكل مباشر أو غير    آخر،أو قرارات شخص  القدرة عىل التأثير في أفعال    السيطرة:  ةحص

 مع تابع من خالل  

 الشركة.من حقوق التصويت في % أو أكثر 30نسبة  امتالك(أ)  •

 االداري.الجهاز % أو أكثر من أعضاء 30(ب) حق التعيين  •

 عنه.إدارة شركة رتال للتطوير العمراني أو اللجان المنبثقة عضو مجلس  األعضاء:العضو / 

 العمراني.مجلس إدارة شركة رتال للتطوير  االدارة:مجلس 

 العمراني. الجمعية العامة للمساهمين لشركة رتال للتطوير  العامة:الجمعية 

أو منافستها في أحد فروع  يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة    المنافس:العمل  

   تزاوله:النشاط الذي 

تأسيس شركة أو مؤسسة فردية أو تملك نسبة مؤثرة من أسهم شركة مساهمة أو تملك حصة في  .1

 التابعة. ة أخرى تزاول نشاطا من نوع نشاط الشركة أو أي من شركاتها شركة أو منشا رأسمال

أو تولي    التابعة،أة فردية منافسة للشركة أو ألي من شركتها  قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منش  .2

أيا كان   التابعة   فيما عدا  شكلها،إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة  الشركات/المنشآت 

 للشركة.

ترة لشركة أو منشأة أخرى منافسة  ظاهرة كانت أو مست  حكمها،الحصول عىل وكالة تجارية أو ما في   .3

 التابعة.للشركة أو ألي شركاتها 
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 :الالئحةأهداف  : وىلالمادة األ

وضع الضوابط والمعايير الالزمة لضبط وتنظيم أشتراك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو إىل  الالئحة هذه تهدف 

في أحد فروع النشاط    المنبثقة عن المجلس في عمل من األعمال المنافسة ألنشطة الشركة أوأعضاء اللجان  

السوق المالية بتعديل الئحة تماشياً مع قرار مجلس هيئة  الذي تزاوله ، وقد تم صياغة تلك الضوابط والمعايير  

تصدرها الجمعية العامة و المتضمن إصدار ضوابط ألعمال المنافسة  م  2019مايو    20حوكمة الشركات بتاريخ  

ومفهوم أعمال المنافسة ، وذلك لتوضيح منافسة الشركة وآليتها    – مجلس اإلدارة  اقتراح  بناء عىل    –للشركة  

و/أعضاء المجلس ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط  من منافسة عضوآلية تحقق مجلس االدارة  

  ) من الئحة حوكمة الشركات .46) من المادة (3الفقرة (الذي تزاوله ، وذلك بمتطلبات 

 :الالئحةنطاق تطبيق  الثانية:المادة 

مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عن يشارك فيها أي من أعضاء    التيالالئحة عىل األعمال المنافسة  هذه  تطبق  

 المجلس.

 :ضوابط األعمال المنافسة للشركة: المادة الثالثة

من  يلتزم عضو / أعضاء المجلس االدارة بإبالغ مجلس اإلدارة فوراً قبل مشاركته في أي عمل أو أعمال   .1

منافسة   الذي    الشركة،شأنها  النشاط  فروع  أحد  في  منافستها  نظام   تزاوله،أو  ألحكام  وفقاً  وذلك 

 التنفيذية.ئحهما الشركات ونظام السوق المالية ولوا

أو أن   الشركة،اإلدارة أو عضو لجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة  ال يجوز لعضو مجلس   .2

وإال كان للشركة أن تطالب أمام الجهة القضائية   تزاوله،ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي  

العامة للمساهمين يسمح له  مالم يكن حاصالً عىل ترخيص من الجمعية    المناسب،المختصة بالتعويض  

 العامة. الجمعية تضعها  التيوفقا للضوابط  بذلك،القيام 

اإلدارة أن يفصح لمجلس اإلدارة والجمعية العامة عىل كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس   .3

 تزاوله.النشاط الذي   فروعتها في أحد أو منافس الشركة،في عمل من شأنه منافسة  باشتراكه

 

    :إجراءات االعمال المنافسة للشركة  الرابعة:المادة 

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

   يلي:فيجب عليه مراعاة ما   تزاوله،الذي النشاط 

في ممارسته أو االشتراك باإلفصاح لمجلس اإلدارة عن العمل المنافس الذي يرغب  العضو / األعضاء    يلتزم .1

 المجلس. اجتماعهذا اإلبالغ في محضر ) وإثبات 1فيه من خالل نموذج اإلفصاح المعد لذلك رقم (

 المصالح. للتأكد من عدم وجود تعارض في الحوكمة وذلك  إدارةرسال نموذج اإلفصاح إىل إبالعضو  يلتزم .2
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الحوكمة .3 إدارة  وإصدار    تفحص  الترشيحات  الطلب  لجنة  إىل  التوصية    والمكافآتتوصية  الطلب  لرفع 

 للمجلس.

العضو في العمل    اشتراكمن  وجود ما يمنع    مبعد  والمكافآتصدور توصية من لجنة الترشيحات  في حال   .4

العضو في العمل    اشتراكاإلدارة وفي حال موافقة المجلس عىل  يتم عرض الطلب عىل المجلس    المنافس،

للمساهمين للموافقة عليها والترخيص   العامةتوصية المجلس عىل الجمعية  يتم عرض  عمال المنافسة  األ  /

 لها. اجتماعفي أول بذلك 

اإلدارة .5 مجلس  رئيس  انعقادها  الجمعية    يبلغ  عند  للمساهمين  التالعامة  المنافسة  يرغب   يباألعمال 

ألعمال في مزاولتها وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة العضو/األعضاء  عضو/أعضاء المجلس  

 الالئحة.  هذهالشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وغفاً ألحكام 

الذي يصدر في هذا الشأن من  ال يجوز اشتراك العضو/األعضاء أصحاب المصلحة في التصويت عىل القرار   .6

 الالئحة. هذهمجلس اإلدارة أو فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً ألحكام  

بعد   .7 إال  المنافسة  االعمال  بممارسة  للعضو/األعضاء  الجمعية   منبذلك  ترخيص  الحصول عىل  ال يسمح 

 للمساهمين. العامة 

العضو/األعضاء وفق االجراءات يمارسها    التيمن األعمال المنافسة    بشكل سنوي  يتحقق مجلس اإلدارة .8

   التالية:

عامإدارة    تزود • نهاية كل  بالشركة قبل  اإلفصاح    الحوكمة  بنموذج  اإلدارة  عن  أمين سر مجلس 

إلرساله ألعضاء مجلس )  3مرفق رقم  و  2(مرفق رقم  عمال واألنشطة المنافسة المعد لذلك  األ

 اإلدارة. 

 من تاريخ االستالم.المجلس خالل خمسة أيام عمل إعادته ألمين سر ثم األعضاء النموذج  عبئيُ  •

 يلزم.ما    واتخاذذج / االقرارات وإرسالها إىل إدارة الحوكمة للمراجعة  النماأمين مجلس اإلدارة    يجمع •

من بنود النشاط ورد في نموذج اإلفصاح المتض  تقرير بخصوص ماإعداد  عىل    إدارة الحوكمة  تعمل •

الذي   (إن  المنافس  العضو/األعضاء  فيه  الحوكمة    وجد)،يشترك  إدارة  إىل  تقريرها  لرفع  ورفع 

 توصيتها لمجلس اإلدارة.

ويتخذ    وجدت،األعمال المنافسة إن  بشأن  وتقرير إدارة الحوكمة  عىل النماذج    اإلدارةمجلس    يطلع •

العضو/األعضاء  الالئحة في حال اكتشاف اشتراك    هذهجراءات المنصوص عليها في  اإل  المجلس

 الشركة.في عمل منافس األعمال 

    :رفض منح الترخيص:  المادة الخامسة

شأنه منافسة الشركة أو  الترخيص لعضو مجلس اإلدارة باالشتراك في عمل من إذا رفضت الجمعية العامة منح 

الذي   النشاط  فروع  أحد  في  الشركة  ينافس  حوكمة  أن  والئحة  النظام  في  المتعلقة  المواد  بموجب  تزاوله 

وإال عدت عضويته في    العامة،خالل مهلة تحددها الجمعية    استقالتهفعىل عضو مجلس اإلدارة تقديم    الشركات،
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طبقا لنظام الشركات ولوائحه  يقرر العدول عن منافسة الشركة أو توفيق أوضاعه  وذلك مالم   منتهية،المجلس  

 قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. التنفيذية 

 

 : والنفاذأحكام ختامية النشر : المادة السادسة

الشركة والجمعية  ا  هذهتنشر   .1 إدارة  اعتمادها من مجلس  بعد  للشركة  اإللكتروني  الموقع  لالئحة عىل 

 للمساهمين. العامة 

وذلك   ذلك،الضوابط والمعايير بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة إىل    هالحوكمة بالشركة هذ  إدارة  تراجع .2

 فاعليتها في تحقيق أغراضها.وكذلك تقييم  العالقة،تماشيها مع القواعد واألنظمة ذات لضمان 

الالئحة كافة االجراءات الالزمة   بهذهمن االلتزام  يختص مجلس اإلدارة باتخاذ االجراءات الالزمة للتحقق   .3

 مخالفتها. في التعويض عن أي أضرار تنجم عن لحفظ حقوق الشركة  

 الصلة.ذات  واللوائحاألنظمة الالئحة يطبق بشأنه  هذهكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في   .4

دارة بموجب توصية لجنة متى ما دعت الحاجة لذلك باقتراح من مجلس اإل الالئحة هذهتعدل   .5
  .الترشيحات والمكافآت
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