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معايير األعمال المنافسة ألعضاء مجلس اإلدارة
والتي تم الموافقة عليها من الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/ 4/ 20
بناء على المادة ( ) 46والمادة ( ) 47من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
فقد وافق مجلس إدارة شركة هرفي باجتماعه في  2020 /3 / 11أن تعد أعمال عضو مجلس إدارة شركة
هرفى منافسة لشركة هرفي متى توفرت مجتمعة فيها المعايير اآلتي بيانها :

أوال  :معيار أنشطة االعمال المنافسة :
 .1إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مطاعم الوجبات السريعة .
 .2إنشاء وتشغيل وإدارة معارض الحلويات ومنتجات المخبوزات والمعجنات .
 .3إنتاج وتصنيع وتوزيع وبيع جميع أنواع الحلويات والخبز والحلويات .
 .4إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وبيع كافة أنواع منتجات ومصنعات اللحوم والدجاج .

ثانيا ً  :معيارحجم االعمال المنافسة :
أن يكون إجمالي األعمال املنافسة خالل السنة املالية اكبر من  % 10من إيرادات شركة هرفى وفقا
آلخر قوا ئم مالية مراجعة .
ثالثا ً  :معيار مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط
الذي تزاوله
يدخل ضمن مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي
تزاوله ما يلى :
 تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو لمؤسسة فرديه أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركةأو منشأة أخرى ،تزاول نشاطا من نوع نشاط الشركة أو أي من مجموعتها كما في أوال .
 قبول عضوية مجلس إدارة شركة منافسة للشركة أو مجموعتها.أو تولى ادارة مؤسسة فردية منافسة اوشركة منافسة أيا كان شكلها فيما عدا تابعى الشركة .
 حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها ،ظاهرة كانت أو مستترة  ،لشركة أو منشأة أخرىمنافسة للشركة أو مجموعتها .
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