
 

 إدارة األنظمة واللوائح                                             –وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ                                                                        

 ركاتالتعديالت املقرتحة على الئحة حوكمة الش

 املقرتح بعد التعديلالوضع  احلالي الوضع /الفقرةاملادة

 أو )األقارب تعريف

 يف الوارد القرابة( صلة

 األوىل املادة

 : أو صلة القرابةرب ااألق

 علوا. وإن واجلدات واألجداد، واألمهات، اآلباء،-
 نزلوا. وإن وأوالدهم األوالد،-
 .وأوالدهم ألم، أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة-

 .األزواج والزوجات-

 : أو صلة القرابةرب ااألق

 .علوا وإن واجلدات واألجداد، واألمهات، اآلباء،-

 .نزلوا وإن وأوالدهم األوالد،-

 .وأوالدهم ،م.أل أو ألب، أو األشقاء، واألخوات األخوة -

 .والزوجات األزواج-

( 8) الفرعية الفقرة

 من( ج) الفقرة من

 العشرين املادة

 اإلدارة جملس عضوية مكافأة على عالوة الشركة من مالية مبالغ يتقاضى أن (8

 .جلانه من أي أو

 تزيد عنأن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية جملس اإلدارة أو أي من جلانه ( 8

 أي أو اإلدارة جملس عضوية السابق اليت حتصل عليها مقابل العام يف مكافأته من% 02 عن أو( ريال 022,222)

 .أقل جلانه أيهما من

( 02)الفرعية  الفقرة

 من( ج) الفقرة من

 العشرين املادة

 الفقرة إلزامية الفقرة اسرتشادية 

 املادة) جديدة فقرة

 (العشرين
 جديدة فقرة

 من مسبق ترخيص على احلصول هلا جيب اليت اإلدارة جملس عضو الستقاللية النافية املصلحة قبيل من تعد ال

 الشخصية احتياجاته لتلبية اإلدارة جملس عضو مع تتم اليت والعقود األعمال سنة، كل جيدد العادية العامة اجلمعية

 وكانت واملتعاملني املتعاقدين عموم مع الشركة تتبعها اليت والشروط األوضاع بنفس والعقود األعمال هذه متت إذا

 .ذلك خالف الرتشيحات جلنة  ترى ماملاملعتاد،  الشركة نشاط ضمن والعقود األعمال هذه

 ( 3) الفقرة

 السادسة املادة من

 واألربعني

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

 .اجمللس عضو يزاوهلا اليت املنافسة

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

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

 سنوي. بشكل األعمال هذه من التحقق يتم أن على يقرها، اليت للضوابط وفقًا تزاوله الذي النشاط

 املادة الثالثة والتسعون

( 0) امللحق يف احملدد التنفيذيني كبار مكافآت عن باإلفصاح اخلاص اجلدول -

 .إلزاميالشركات  حوكمة الئحة من

 من( ب) الفرعية الفقرة يف الواردة التنفيذيني كبار مكافآت عن  اإلفصاح يتم -

 .كل على حدة الشركات حوكمة الئحة من والتسعني الثالثة املادة من( 4) الفقرة

الشركات  حوكمة الئحة من( 0) امللحق يف احملدد التنفيذيني كبار مكافآت عن باإلفصاح اخلاص اجلدول-

 .اسرتشادي

 والتسعني الثالثة املادة من( 4) الفقرة من( ب) الفرعية الفقرة يف الواردة التنفيذيني كبار مكافآت عن  اإلفصاح-

 .إمجالي بشكل الشركات حوكمة الئحة من

 اليت املالية الفرتات عن ستصدر اليت اإلدارة جملس تقارير يف التنفيذيني كبار مكافآت عن اإلفصاح ونيك-

 يف احملدد التنفيذيني كبار مكافآت عن باإلفصاح اخلاص للجدول وفقًا مفصل بشكل م0/0/0202 يف تبدأ

 من الئحة حوكمة الشركات.( 0) امللحق


