
 وبعد(  )قبلحوكمة شركة اللجين القابضة  الئحةالتعديالت على 
 

 بعد التعديل قبل التعديل  
 

 القابضة   شركة اللجين شركة اللجين  

 املراجع الخارجي  مدقق الحسابات 

 حوكمة الشركة الئحة  حوكمة الشركة  دليل

 

 التعديلاملادة بعد  املادة قبل التعديل 

 املبادئ التوجيهية للجمعية العامة العادية 5-2 لعاديةللجمعية العامة ا املبادئ التوجيهية 2-5

2-5-2 

يترأس رئيس مجلس اإلدارة جميع اجتماعات الجمعية 

اإلدارة مجلس  رئيس  غياب  حالة  وفي  ينتخب   العامة. 

اإلدارة لرئاسة  مجلس  متبادلة  ذلك    الرئيس بصورة 

 املحدد االجتماع 

2-5-1 

  عية العامة رة جميع اجتماعات الجميترأس رئيس مجلس اإلدا

نائبه يترأس االجتماع  وفي حالة غياب رئيس   وفي حال غيابه 

اإلدارة املينتخب    ونائبة  مجلس  أعضاءه جلس  أعضاء  أحد 

 االجتماع.  كلرئاسة ذل

2-5-4 
يحضر أن  املتوقع  مجلس    من  أعضاء  اإلدارة  جميع 

 الجمعية العامة السنوية للمساهمين.
2-5-3 

 السنوية  العامة  الجمعية  اإلدارة  مجلس   أعضاء  يعجم  حضور 

 للمساهمين.

افقة على أجور ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   -  تم حذف هذه الفقرة  - املو

 

 حقوق املساهمين وحقوق التصويت  7-2 حقوق املساهمين وحقوق التصويت  2-7

 5-7-2 هذه الفقرة من قبل  دتوجال  -
بعد عبر   عن ةجمعية العاماجتماعات العقد أن يتم    يجوز 

افقة الجهات املختصة  التقنية  الحديثة، بعد أخذ مو
 

 املصالح   تعارض عن املرشح إفصاح  5-4 املصالح   تعارض عن املرشح إفصاح  4-5

- 

 اإلدارة  مجلس  لعضوية  ه نفس  ترشيح  في   يرغب  من  على

 حاالت  من  أي  عن  العامة  وللجمعية  للمجلس  يفصح  أن

 هيئة  من  املقررة   راءاتاإلج  وفق  املصالح،  تعارض

 وتشمل   املالية السوق 

في األعمال   (أ وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 

 والعقود التي تتم لحساب الشركة. 

- 

 أن   اإلدارة  مجلس  لعضوية  نفسه  ترشيح  في  يرغب  من  على

 تعارض   حاالت  من  أي  عن  العامة  وللجمعية  للمجلس  صحيف

   وتشمل: املصالح،

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود  (أ

 التي تتم لحساب الشركة. 



أو  (ب الشركة،  منافسة  شأنه  من  عمل  في  اشتراكه 

 منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. 

شأنه منافسة الشركة، أو منافستها اشتراكه في عمل من   (ب

 في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. 

 

 ات مجلس اإلدارة ماعاجت 6-5 اإلدارة   مجلس اجتماعات 5-6

5-6-1 

 الرئيس   إلى  للشركة  اليومية  اإلدارة  تفويض  يتم

  ويحتفظ   األول   التنفيذي   الفريق  طريق  وعن  التنفيذي

  بالقضايا  املتعلقة  بالصالحيات  اإلدارة  مجلس

  رأسمال   وهيكل  العامة،  والسياسات  االستراتيجية

 الرئيسية   والقضايا  األرباح،  توزيعات  وإعالن  الشركة،

   الشركة. على تؤثر التي خرى األ 

  كل   اإلدارة  مجلس  أعضاء  يتخذ  نأ  الضروري   من  ليس

  أعضاء   یحتاج  ال  وقد  اإلدارة  مجلس  اجتماع  في  قرار

 واحد   مکان  في  مًعا  لالجتماع  بالضرورة  اإلدارة  مجلس

 عقد  يتم  أن  املقبول   من  أنه  حيث  القرارات،  التخاذ

ابط  أو   الفيديو   مؤتمرات  عبر   بعد  عن  االجتماعات  رو

  ينص   كما  التقنية  أشكال  من  آخر   شكل   أي  أو   الهاتف

 للشركة.  األساس ي النظام عليه

5-6-1 

  التنفيذي.  الرئيس  إلى  للشركة  اليومية  اإلدارة  تفويض  يتم

 بالقضايا   املتعلقة  بالصالحيات  اإلدارة  مجلس  ويحتفظ

 الشركة،  رأسمال  وهيكل  العامة،  والسياسات  االستراتيجية

 تؤثر  التي  األخرى   الرئيسية  والقضايا  األرباح،  توزيعات  وإعالن

  الشركة. على

ن يتخذ أعضاء مجلس اإلدارة كل قرار في أليس من الضروري  

اإلدارة   مجلس  اإلدارة اجتماع  مجلس  أعضاء  یحتاج  ال  وقد 

 يجوز و بالضرورة لالجتماع مًعا في مکان واحد التخاذ القرارات،  

 . الحديثة تقنيةأن يتم عقد االجتماعات عن بعد عبر ال

 

 الحضور واالجتماع  8-5 الحضور واالجتماع  5-8

 .السنة في قلاأل على مرات أربع   اإلدارة مجلس يجتمع 2-8-5 .السنة في قلاأل مرتين اإلدارة مجلس يجتمع 5-8-3
 

 اإلدارية والتنمية املوظفين  تعاقب خطة 13-5 اإلدارية  والتنمية املوظفين  تعاقب تخطيط 5-13

 

 أعضائها   مكافآت وتحديد املراجعة  لجنة تشكيل 1-6 أعضائها مكافآت وتحديد املراجعة لجنة تشكيل 6-1

 

  العادية   العامة  الجمعية   من  بقرار   تشكل   6-1-1

  وال   أعضاء  ثالثة  من  مراجعة  لجنة   للشركة

  أعضاء   غير   من  أعضاء  خمسة  عن  يزيد

  من   سواء  التنفيذيين  اإلدارة  مجلس

  بينهم   من   يكون   أن  على  همغير   أو   املساهمين

  بينهم   من  يكون   وأن  األقل،  ىعل   مستقل  عضو 

 واملحاسبية.  املالية بالشؤون مختص

 

   أعضائها  بين   من  اللجنة  تختار  6-1-2
 
  نة للج  رئيسا

   اللجنة  رئيس  يكون   أن  ويجب
 
.   عضوا

 
 مستقال

 

- 

تشكل بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على ما   6-1-1

 يلي : 

أعضاء -1 بمرشحين  اإلدارة  ملجلس  من   التوصية    اللجنة 

 واملكافآت. قبل لجنة الترشيحات 

اإلدارة على -2 قبل مجلس  املرشحين من  الجمعية    عرض 

 للتصويت عليهم. 

 خمسة أعضاء.  إلىتتكون اللجنة من ثالثة  -3

أعضاء   -4 غير  من  يكونوا  التنفيذيين أن  اإلدارة  مجلس 

 سواء من املساهمين أو غيرهم.

 أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.  -5



  اإلدارة مجلس رئيس يكون  أن  ز يجو  ال  6-1-3
 
  عضوا

 املراجعة.  لجنة في

 

افقة  اللجنة  رئيس  اقتراح  على  بناء   6-1-4  ومو

 في  أعضاء  تعيين  يتم  الشركة  إدارة  مجلس

 أحد  شغور   حال  في  مؤقت  بشكل   اللجنة

 التعيين  هذا  يعرض  أن  على  اللجنة،  مقاعد

 لها.  اجتماع أول  في الجمعية على

 

 السنتين  خالل  يعمل  كان  أو   يعمل  ملن  يجوز   ال  6-1-5

  املالية   أو   التنفيذية  اإلدارة  في  املاضيتين

  أن   الشركة،  الخارجي  املراجع  لدى   أو   للشركة،

  يكون 
 
 املراجعة.  لجنة في  عضوا

 

 يتم  مالية  مبالغ  من  اللجنة  مكافآت  تتكون   6-1-6

 .اإلدارة مجلس ِقبل من تحديدها

 

يكون من بين األعضاء مختص بالشؤون املالية   أن  يجب -6

 واملحاسبية. 

أن   -7 ويجب  للجنة   
 
رئيسا أعضائها  بين  من  اللجنة  تختار 

 .
 
 مستقال

 
 يكون رئيس اللجنة عضوا

رئيس   -8 يكون  أن  يجوز  لجنة  ال  في   
 
اإلدارة عضوا مجلس 

 املراجعة. 

إدارة   -9 مجلس  افقة  ومو اللجنة  رئيس  اقتراح  على  بناء  

ت يتم  في الشركة  مؤقت  بشكل  اللجنة  في  أعضاء  عيين 

اللجنة، مقاعد  أحد  شغور  هذا   أنعلى    حال  يعرض 

 اجتماع لها. أول التعيين على الجمعية في 

ملاضيتين  ن يعمل خالل السنتين ااال يجوز ملن يعمل أو ك -10

املراجع  لدى  أو  للشركة،  املالية  أو  التنفيذية  اإلدارة  في 

 في 
 
 لجنة املراجعة. الخارجي الشركة، أن يكون عضوا

 كما يلي:  تتكون مكافآت أعضاء اللجنة السنوية 6-1-2

ريال إذا كان من ( 150,000  )لرئيس اللجنة مكافأة وقدرها  

و اإلدارة  مجلس  أعضاء  أعضاء   (75,000)غير  من  كان  إذا 

اللجنة مكافأة قدرها   إذا ( 100,000)املجلس، ولعضو  ريال 

و املجلس  أعضاء  غير  من  من ال  ري  (50,000)كان  كان  إذا 

املجل قدره سأعضاء  االجتماع  حضور  بدل  ويصرف   ، 

 توفير   يتم  الشركة  مقر   خارج  من  ولألعضاءريال،    (3,000  )

 ريال  (2,000) مبلغ ز تتجاو  ال   بحيث وسكن تذكرة
 

 وقراراتها لجنة الاجتماعات   5-6 وقراراتها  املراجعة لجنة اجتماعات 6-5

6-5-1 

   االجتماع  يكون   ال
ً
  األعضاء   أغلبية  ر بحضو   إال  صحيحا

  يجوز   وال  تفويض،  خطاب  بموجب   نيابة  أو  أصالة

  أن   يجب  كما  ، واحد  عضو   من  أكثر   عن  نابةاإل   للعضو 

  كل  بداية  قبل  الجتماعاتها  الزمني  الجدول   اللجنة  تعتمد

  اجتماع كل  خالل نهائي  بشكل االتفاق يتم أن على  سنة

  أن  يجب  األحوال  كل  وفي  الالحق.  االجتماع  تاريخ  على

  السنة   في  األقل  على  اجتماعات  أربع   اللجنة  جتمعت

 أو  اللجنة  رئيس  ذلك  طلب  حال  في  أو  الواحدة  املالية

 أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  أو  أعضائها   من   عضوان

  الدعوة   توجيه  يتم  أن  على  أعضائه،  من   عضوان

  ويرفق  األقل  على   بأسبوع  موعده   قبل  االجتماع  لحضور 

 . ووثائقه األعمال جدول  بها

6-5-1 

 إال بحضور أغلبية األعضاء أصالة   االجتماعال يكون  
ً
صحيحا

نابة عن  أو نيابة بموجب خطاب تفويض، وال يجوز للعضو اإل 

واحد عضو  من  الجدول    ،أكثر  اللجنة  تعتمد  أن  يجب  كما 

االتفاق  يتم  أن  على  سنة  كل  بداية  قبل  الجتماعاتها  الزمني 

الالحق. وفي   ى تاريخ االجتماعبشكل نهائي خالل كل اجتماع عل

اجتماعات على األقل   أربعكل األحوال يجب أن تجتمع اللجنة  

في السنة املالية الواحدة أو في حال طلب ذلك رئيس اللجنة أو 

أو    عضوان أو رئيس مجلس اإلدارة  من   عضوانمن أعضائها 

على   قبل   أنأعضائه،  االجتماع  لحضور  الدعوة  توجيه  يتم 

بها جدول األعمال ووثائقهموعده بأسبوع    ،على األقل ويرفق 

  الحديثة  التقنيةبعد عبر    أن يتم عقد االجتماعات عن  ويجوز 
 



 أحكام وقواعد عامة  8-6 أحكام وقواعد عامة  6-8

6-8-6 

يجوز لعضو اللجنة بأن يشترك في أعمال أو أنشطة   ال

 تكون  وال ،منافسة للشركة أو الشركات التابعة لها

 .مانةواأل  بالشرف مخلة لعمااأل  تلك

6-8-6 

يجوز لعضو اللجنة بأن يشترك في أعمال أو أنشطة منافسة   ال

 .للشركة أو الشركات التابعة لها

 

7- 1 
  عملها   ومدة  واملكافآت  الترشيحات  لجنة  تكوين

   أعضائها  ومكافآت  عضويتها وشروط 
 عملها وشروط عضويتها  لجنة ومدةالتكوين  1 -7

7-1-7 
  تحديدها   يتم  مالية  مبالغ  من  اللجنة  افآتمك   تتكون 

 .الشركة  إدارة مجلس ِقبل من
 تم حذف هذه الفقرة  -

 

 لجنة  الاختصاصات  2-7 ت آفا واملك  الترشيحات لجنة اختصاصات 7-2

 التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء لجنة املراجعة  7-2-7   قبل من فقرةال هذه توجد ال  -

 

 وقراراتها  اجتماعات اللجنة 3-7 وقراراتها واملكافآت الترشيحات اللجنة اجتماعات 7-3

7-3-6 

 بأسبوع  موعده  قبل  االجتماع  لحضور   الدعوة  توجه

 6-3-7 .ووثائقه األعمال جدول  بها ويرفق األقل على

توجه الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده بأسبوع على األقل 

ووثائقه األعمال  جدول  بها  يت  ،ويرفق  أن  عقد ويجوز  م 

 االجتماعات عن بعد عبر التقنية الحديثة  
 

  - والتطوير  االستثمار   لجنة  عمل الئحة 8
 
 تم الحذف الالئحة كاملة

 

 

 مجلس االدارة مكافآت أعضاء  1-8 املجلس  عن املنبثقة  اللجان  أعضاء مكافآت  9

 اإلدارة  مجلس  ألعضاء  السنوية  املكافات  تتكون  9-1-7

  ريال   (000350,)  ملجلسا  ورئيس  ريال  (300,00)

  ( 6,000)  مبلغ  من  تتكون   الجلسات  حضور   ومكافأة

 ز تتجاو   ال   بحيث  األخرى   املصاريف  إلى  إضافة  ريال

 ريال. (2,000) املصاريف

بمبلغ  8-1-7 اإلدارة  مجلس  لرئيس  السنوية  املكافآت  تكون 

(  250,000( ريال وألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ ) 350,000)

بمبلغ )ريال ومكافأة بدل ح ريال (  4,000ضور االجتماعات 

بحيث من خارج مقر الشركة يتم توفير تذكرة وسكن    ولألعضاء

 ( ريال 2,000) تتجاوز مبلغ ال 

 مكافآت أعضاء اللجان املنبثقة عن املجلس 2-8 املجلس  عن املنبثقة  اللجان  أعضاء مكافآت  9-2

 مبلغ  من  الساااااااااااانويااة اللجااان  أعضااااااااااااااء  مكااافااأت  تتكون  9-2-1

 اللجنة  ورئيس  (،80,000)  مبلغ معينه مزايا  أو   معين

 املساااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااقااااااااااااال  والاااااااااااااعضاااااااااااااااااااااااااو   رياااااااااااااال  (100,000)

 أو   اثنين  بين  الجمع  ويجوز   رياااال  (100,000الخاااارجي)

 اللجان السنوية كما يلي: تتكون مكافآت أعضاء  8-2-1
ال )لرئيس  أعضاء 150,000لجنة  غير  من  كان  إذا  ريال   )

و)  اإلدارة  املجلس، 75,000مجلس  أعضاء  من  كان  إذا   )

( اللجنة  كانوا من غير أعضاء 100,000وألعضاء  إذا  ريال   )

( ريال إذا كانوا من أعضاء املجلس  50,000)  اإلدارة و مجلس  



 بتقييم السااااااااااانوية املكافأة وتتربط املزايا هذه من أكثر 

  ومشاركة. حضورا العضو  أداء

االجتماعات   حضور  من 3,000)وبدل  ولألعضاء  ريال،   )

الش تذكرة وسكن بحيثخارج مقر  يتم توفير  تتجاوز   ركة  ال 

 . ( ريال2,000مبلغ )

  ( 0005,)   مبلغ  من  تتكون   الجلسات  حضور   مكافأة 9-2-2

  التتجاوز   بحيث  األخرى   املصاريف  إلى  إضافة

 ريال. (2,000) املصاريف

8-2-2 

 الفقرة هذه تم حذف 

 

 تضارب املصالح   2-9   املصالح تضارب 10-2

أو   ي مصلحه سواء بشكل مباشرأديرين  للميكون    ال 10-2-1

األ  في  مباشرة  لحساب  غير  تتم  التي  والعقود  عمال 

العادية، الذي    ةالجمعية العامبترخيص من    الشركة إال 

 
ً
سنويا تتميجدد  التي  املعامالت  أن  غير  طريق   ،  عن 

العامة   قدم  املناقصات  إذا  التقييد  هذا  من  تستبعد 

 .املدير أفضل عرض

  لعضو مجلس اإلدارة أ و كبار التنفيذيين أي   يكون    يجوز أن  ال 9-2-1

عمال والعقود التي تتم أو غير مباشرة في األ   مصلحة مباشرة

إال الشركة  من    لحساب  العامبترخيص    العادية  ة الجمعية 

، الذي يجدد    املختصةووفقا للضوابط التي تضعها الجهة  

 
ً
العامة  عن طريق املناقصات ، غير أن املعامالت التي تتمسنويا

 .تستبعد من هذا التقييد إذا قدم املدير أفضل عرض

ي مصلحه أن يعلن للمجلس عن أعلي املدير ويجب  10-2-2

املبرمة   والعقودفي املعامالت أ  شخصيه قد تكون لديه

الشركة. ويجب إثبات هذا التبليغ في محضر   بلحسا

في التصويت   يشترك املدير املعني اجتماع املجلس، وال

في مجلس  في هذا الصدد ال لقرار الذي سيعتمدعلى ا

 .في الجمعية العامة  والاإلدارة 

أ  ويجب 9-2-2 يبلغ   و كبار على عضو مجلس اإلدارة  التنفيذيين أن 

من   له  بما  مباشر املجلس  مباشرة   ةمصلحة  غير  في   أو 

الشركة. ويجب إثبات هذا    باملبرمة لحسا  والعقوداملعامالت أ  

اجتم محضر  في  والالتبليغ  املجلس،  العضيجوز    اع   و لهذا 

القرار الذي يصدر في هذا الشأن   في التصويت على  االشتراك

التصويت على سيعتمدالقرار    في  ال   الذي  الصدد  هذا  في   في 

 في الجمعية العامة  والمجلس اإلدارة 

اجتماع   10-2-3 في  املساهمين  بإبالغ  املجلس  رئيس  ويقوم 

 عامالت والعقود التيالجمعية العامة الذي يعقده بامل

فيهايكون   شخصيه  مصلحه  مدير  بهذا  ،ألي  ويرفق 

ومراجع   مدقق  من  خاص  تقرير  الحسابات  البالغ 

 .املستقل

الجمعية  9-2-3 اجتماع  في  املساهمين  بإبالغ  املجلس  رئيس  ويقوم 

أعضاء   ألحديكون    العامة الذي يعقده باملعامالت والعقود التي

م التنفيذيين  كبار  أو  غير املجلس  أو  مباشرة  مباشرة   صلحة 

مدقق،  فيها من  خاص  تقرير  البالغ  بهذا  ومراجع   ويرفق 

 .املستقلالحسابات 

 قبل  من فقرةال هذه توجد ال  -

إذا تخلف عضو املجلس عن اإلفصاح عن مصلحته املشار  9-2-4

الفقرة   في  للشركة  (1) إليها  املادة، جاز  لكل ذي   من هذه  أو 

الجه أمام  املطالبة  بإبطال مصلحة  املختصة  القضائية  ة 

منفعة تحققت له من   العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو 

 .ذلك

 قبل  من فقرةال هذه توجد ال  -

األ  9-2-5 عن  املسؤولية  األ تقع  من  الناتجة  والعقود ضرار  عمال 

صاحب  من هذه املادة على العضو ( 1)املشار إليها في الفقرة 

و  العقد  أو  العمل  من  مجلس  املصالح  أعضاء  على  كذلك 

باملخالفة ألحكام تلك   عمال والعقوداإلدارة إذا تمت تلك األ 



 

 

 

 

تعارض   على  تنطوي  أو  عادلة،  غير  أنها  ثبت  إذا  أو  الفقرة، 

 .باملساهمين مصالح وتلحق الضرر 

ذن من املساهمين في الجمعية  إللمدير، دون  يجوز    ال 10-2-7

و أالعمومية،   سنويا،  له  يجدد  فأن  يشارك    يأي  ن 

 
 
قادرا يكون  تجاري  مع  مشروع  املنافسة  عمل   علي 

أو   يزاول  أالشركة،  به أن  تقوم  تجاري  نشاط    ي 

  ذلك، يحق للشركة إما أن تطالب   ؛ وبخالفالشركة  

األ بالتعويض    التي    ضرارعن 
 
و    سببها في  أأ  تنظر  ن 

بها قام  التي  لحساب   العمليات  الخاص  لحسابه 

  الشركة

9-2-7 

 التنفيذيين أن يشترك اإلدارة أو كبا ر  مجلس    لعضو  يجوز   ال

  الشركة   أن ينافسالشركة، أو    من شأنه منافسةعمل    في أي 

وإال  تزاوله؛  الذي  النشاط  فروع  أحد  أن   في  للشركة  كان 

املناسب،   بالتعويض  الجهة القضائية املختصة  تطالبه أمام

العامة العادية   حاصال على ترخيص من الجمعية  ما لم يكن 

تضعها الجهة   التي  ووفقا للضوابط  لقيام بذلك،يسمح له ا

 .املختصة

 

 التعديالت واإلعفاءات  15-9 واإلعفاءات  التعديالت 10-15

يجوز  10-15-1  أو   املدونة  هذه  علىتعديالت    أي  إدخال    ال 

 ة املجلس بناء علي توصيه لجن  بواسطة    عنها  التنازل 

 هذه  على  تعديل  إدخال  تم   وإذا  ،  آتهفاواملك  اتالترشيح

  النحو   على  عنه  اإلفصاح  سيتم  عنها  التنازل   أو   املدونة

 . بها املعمول  واألنظمة القواعد تقتضيه الذي 

يجوز  1- 9-15 إال الئحة    ىعل   تعديالت  أي  اعتماد  ال  الشركة  حوكمة 

طريق لجن  عن  توصيه  علي  بناء   اتالترشيح  ةاملجلس 

 . تآواملكاف


