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 المادة األولى: الغرض 

من خالل تحديد مهامها وصتتتتتالحياتهاض باإلضتتتتتافة إلى  المخاطر واالستتتتتتدامةتهدف هذه الالئحة إلى تنظيم عمل لجنة 

في ضتتتوء القواعد المنظمة ألعمال اللجاي في الشتتتركات أعضتتتائهاذ وذلك  اختيارضتتتوابط وإجراءات عملهاض وعواعد 

 المساهمة المدرجة والمنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق الماليةذ

 المادة الثانية: تشكيل اللجنة 

  بقرار من مجلس اإلدارةض ويحدد فيه عواعد اختيار أعضتتتتتتتاء اللجنة ومدة  المخاطر واالستتتتتتتدامةتشتتتتتتكل لجنة

 عضويتهم ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائهاذ

  التاليةوذلك وفقاً لقواعد االختيار من أعضاء مجلس اإلدارة  المخاطر واالستدامةتشكل لجنة: 

o ذبمهام لجنة المخاطر واالستدامة خبرة أي يكوي لدى المرشح 

o إلمام جيد بأنشطة الشركة وأعمالها والمهارات والخبرات المطلوبة إلدارتهاذ أي يكوي لدى المرشح 

 ذأعضاء عن ثالثة وال يزيد على خمسةلجنة ال يقل عدد أعضاء الأ 

  ًونائبه وفي حال غياب رئيس اللجنة  ونائبا للرئيس لمدة عضتتوية اللجنةضيختار أعضتتاء اللجنة من بينهم رئيستتا

 عن االجتماعض يعين أعضاء اللجنة الحاضروي رئيساً لالجتماعذ

 عضويته تنتهي بأحد الحاالت اآلتية:كما أي مجلس اإلدارة مهامه من تاريخ تعيينه من مارس عضو اللجنة ي 

o انتهاء دورة مجلس االدارةذ 

o وذلك دوي االخالل بحق الشركة بالتعويض إذا وععت االستقالة في وعت غير مناسبذض تهاستقال 

o تأدية مهامه في اللجنةذ تمنعه منبمرض عقلي أو إعاعة جسدية  إصابته 

o  ذتسوية مع دائنيه اجراء أو إعساره أو طلبه هبإشهار إفالسعضائي حكم صدور 

o   العربية  بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة ل بالشرف واألمانة أوخ  اإلدانة بارتكاب عمل م

 ذالسعودية أو في أي بلد آخر

o  ألي من األسباب اآلتية: بإعفائه من عضوية اللجنةمجلس اإلدارة صدور عرار من 

o ذمصلحة الشركةته مما يترتب عليه ضرر ببمسؤولياته ومهامه وواجبا هإخالل 

o ذمشروع عذر خالل سنة واحدة دويثالثة اجتماعات متتالية عن  هتغيب 

o  خالل بحق العضتتتتتتو المعزول اإل وذلك دوي غير ما ذكر أعاله من األستتتتتتباب التي يراها المجلس

  مناسبذوعت غير  تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وعع العزل لسبب غير مقبول أو في

o المقررة بموجب هذه  المخاطر واالستتتتتتتدامةعضتتتتتتوية لجنة ل عواعد االختيارألي من ه في أي وعت فقدان

 الالئحةذ
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  ض كاي للمجلس أي يعينأو غيرها أثناء مدة العضتتتتويةاللجنة بأحد الحاالت الستتتتابقة إذا شتتتتغر مركز أحد أعضتتتتاء 

اللجنة والمشار إليها في هذه  لعضوية عواعد االختيارفي المركز الشاغرض على أي يكوي ممن تتوافر فيهم  عضواً 

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفهذ ضالالئحة

 يكوي للجنة أميناً عاماً يعين من عبل مجلس اإلدارةذ 

 مهام ومسؤوليات اللجنة : الثالثةالمادة 

 تكوي مهام ومسؤوليات لجنة المخاطر واالستدامة كالتالي:

 إدارة المخاطرأوالً: 

 أعمال الشتتركة يتناستتب مع طبيعة  وذلك بما ضدارة المخاطرالستتياستتة الشتتاملة إلوضتتع مع اإلدارة التنفيذية ل العمل

مجلس اإلدارة باعتماد تلك لوالتوصتتتية  ضباإلضتتتافة إلى أهداف الشتتتركة واستتتتراتيجيتهاواألنشتتتطة التي تزاولهاض 

 ذ السياسة

  بشتتتكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي عد تطرأ على البيئة  دارة المخاطرالشتتتاملة إلستتتياستتتة المراجعة

أو التشريعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها االستراتيجية أو غيرهاض التي تعمل بها الشركةض  الداخلية أو الخارجية

 .والتوصية لمجلس االدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة

 عليهض مستتتوى مقبول للمخاطر التي عد تتعرض لها الشتتركة وكيفية الحفا  تحديد بشتتأي  التوصتتية لمجلس اإلدارة

  اعتماد مجلس اإلدارة للمستوى المقبول من المخاطرض تحقق اللجنة من عدم تجاوز الشركة لهذ وبعد

  بشتتكل التحقق من جدوى استتتمرار الشتتركة ومواصتتلة نشتتاطها بنجاحض مع تحديد المخاطر التي تهدد استتتمرارها

 سنويذ

  اإلشتتتراف على أنظمة إدارة المخاطر في الشتتتركةض وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وعياس ومتابعة المخاطر التي

 عد تتعرض لها الشركةض وذلك لتحديد أوجه القصور بهاذ

   من خالل إجراء اختبارات التحمل على  ضها لها بشكل دوريإعادة تقييم عدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعر(

 سبيل المثال(ذ

  ها إلى مجلس هذه المخاطرض ورفع لة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة  قارير مفصتتتتتت عداد ت إ

 اإلدارةذ

 تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطرذ 

  المخاطر والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصهاذالتحقق من توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة 

 مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه عبل اعتماده من مجلس ا إلدارةذ 

 التحقق من استقالل مو في إدارة المخاطر عن األنشطة التي عد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطرذ 
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 بالشتتتتتتركةض والعمل على زيادة الوعي بثقافة التحقق من استتتتتتتيعاب مو في إدارة المخاطر للمخ اطر المحيطة 

 المخاطرذ

  مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل عد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركةذ 

 

 االستدامةثانياً: 

 الشتتركةض والتي منها على ستتبيل المثالفي  استتتراتيجية وستتياستتات االستتتدامةوضتتع العمل مع اإلدارة التنفيذية ل 

بما يتناسب مع  وذلكمن وسياسة المسؤولية االجتماعيةض حة والبيئة والسالمة واألسياسة الطاعة وسياسة الص

 واألنشطة التي تزاولهاض والتوصية بشأنهاذ الشركة أعمالطبيعة 

 بشتتتكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي عد تطرأ على البيئة  مراجعة استتتتراتيجية وستتتياستتتات االستتتتدامة

التي تعمل بها الشتتركة أو التشتتريعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها االستتتراتيجية أو غيرهاض الداخلية أو الخارجية 

 .والتوصية لمجلس االدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة

 اإلدارةذوالتوصية بشأنه لمجلس المنظمة إلعدادهض  عداد تقرير االستدامة وفق المعاييرإشراف على اإل 

 تحديد البرامج والوسائل لمبادرات الشركة في المسؤولية االجتماعيةض والتوصية بشأنهاذ 

  والتأكد من التزامها بالتشريعات واألنظمة  الشركةضفي من حة والبيئة والسالمة واألأنظمة الصاإلشراف على

 .وتوافر المهارات والخبرات الالزمة إلدارتها ضذات العالعة

  تقديم وأنظمة الصحة والبيئة والسالمة واألمن  فعالية ومراجعة التقارير الدورية من اإلدارة التنفيذية عندراسة

 الالزمة لمجلس اإلدارةذ التوصيات 

 صالحيات اللجنة المادة الرابعة: 

 الصالحيات اآلتية:  لهاض يكوي تأدية مهامهالتتمكن لجنة المخاطر واالستدامة من 

  تحال طلب المعلومات والبيانات التي من شأنها مساعدة اللجنة في دراسة الموضوعات التي تختص بهاض أو التي

 ذ إليها من مجلس اإلدارة

  في دراستتة الموضتتوعات التي تندرن ضتتمن مهامها أو من غيرهم االستتتعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصتتين

 ارةذومسؤولياتهاض وذلك بعد موافقة مجلس اإلد

 ضوابط عمل اللجنةالمادة الخامسة: 

 اختصاصات رئيس اللجنة وأمينهاأوالً: 

  التالية:المهام يتولى رئيس اللجنة 
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o  هاذفاعليتوالعمل على تعزيز  اجتماعات اللجنةإدارة 

o تمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارةذ 

o  دعوة اللجنة لالنعقاد مع تحديد وعت وتاريخ ومكاي االجتماعض وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنةذ 

o ذهادراجإاللجنة الموضوعات التي يرغب أحد أعضاء  بعين االعتبار األخذ عمال معاألجدول  إعداد 

o  ضتتتماي أي تكوي الموضتتتوعات المعروضتتتة على اللجنة مصتتتحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة من

 اتخاذ القرارات بخصوصهاذ

o  بنود جدول أعمال اجتماع اللجنةذالتأكد من توافر الوعت الكافي لمناعشة 

o  في اجتماعات اللجنة من خالل دراستتتة الموضتتتوعات المطروحة لألعضتتتاء تعزيز المشتتتاركة الفعالة

بالشتتتتتكل الذي يستتتتتهم في تحقيق أهداف  آرائهم على جدول أعمال اجتماعاتها ومناعشتتتتتتهاض وبإبداء

 اللجنةذ

o  تمكينهم من   لفي الوعت المناستتتتب ألعضتتتتاء اللجنة المعلومات الكاملة والصتتتتحيحة من توافرالتأكد

 ذهمتأدية مهام

o من أعمال لمجلس إليه  رفع توصتتتتتتياتها وما توصتتتتتتلتإعداد التقارير الدورية عن أنشتتتتتتطة اللجنة و

 اإلدارةذ

o متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنةذ 

o ذوضع الترتيبات الالزمة إلجراء التقييم الدوري ألداء اللجنة 

 :تكوي مهام أمين اللجنة كما يلي 

o  اللجنةض ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنةذاجتماعات تنسيق 

o  الالزمة لدراستتة بنود والوثائق أعمالهاض جتماعات وتزويدهم بجدول االبمواعيد  اللجنةتبليغ أعضتتاء

 اجتماع اللجنةذ

o ها وحفظها في سجل خاصذمحاضرعداد إو اللجنةتوثيق اجتماعات حضور و 

o  أو تصدر عنهاذ تعرض على اللجنةحفظ الوثائق والسجالت والتقارير التي 

o  ذ اختصاصاتهااللجنةض في المسائل التي تندرن ضمن تقديم العوي والمشورة إلى 

 واجبات عضو اللجنةثانياً: 

  والنظام  العالعةونظام الستتتتوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات  نظام الشتتتتركاتااللتزام بأحكام

من شأنه اإلضرار ض واالمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل هعند ممارسته لمهام للشركة األساسي

 الشركةذبمصالح 

  للقيام بدوره في تحقيقهاذ يكافالوعت التخصيص أي يكوي مدركاً لمهام اللجنة ومسؤولياتهاض وعليه 
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 كما يجب عليه عدم تقديم ض خارجها عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو بعيداً  القيام بواجباته

  الشخصية على مصالح الشركةذ مصالحه

  ذبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركةععدم 

 وعدم التغيب عنها إال لمبررات موضتتتوعية يخطر بها رئيس ها حضتتتورالتحضتتتير لالجتماعات وااللتزام ب

 ذاللجنةوتقبلها مسبقاًض  اللجنة

  المشتتتتتتاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خالل دراستتتتتتة الموضتتتتتتوعات المطروحة على جدول أعمال

 اجتماعاتها ومناعشتهاذ 

 بمهام اللجنة ومسؤولياتهاذض العالعةذات  التنظيمية في المجاالت والمواضيع التطوراتلمعرفة  بذل الجهد 

  العالعةذات والمجاالت األخرى مجال أنشطة الشركة وأعمالها  التطورات فيكافة لمعرفة بذل الجهد. 

 اجتماعات اللجنة ثالثاً: 

  ض وذلك بناًء على دعوة من رئيستتتهاض كما يجب على أشتتتهر  ستتتتةكل مرة واحدة على االعل تجتمع اللجنة

على ستتتتتتبيل المثال إذا طلب ذلك مجلس رئيس اللجنة دعوتها لالجتماع في الحاالت االستتتتتتتثنائية ومنها 

اإلدارة أو عضتتتوين من أعضتتتاء اللجنة أو إذا تطلبت الظروف ذلك مع توضتتتيح األستتتباب الموجبة لدعوة 

 ذاالستثنائي االجتماع

  تعتمد اللجنة تواريخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي عبل بدايتهض وتوجه الدعوة لحضتتتتتتور اجتماع

( يوماً على األعلض ويرفق بدعوة االجتماع جدول األعمال والوثائق والمعلومات 15اللجنة عبل موعده بـ )

 الالزمة لمناعشة الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنهاذ

 ( أيام على األعلض ووفقاً 5يجوز في الحاالت االستثنائية توجيه الدعوة لحضور االجتماع عبل موعده بـتتتتت )

 الدعوة المحددة في هذه الالئحةذإلجراءات 

 بعد  تعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز الشتتتتتتركة الرئيسض ويجوز لها أي تجتمع خارن المركز الرئيس

 موافقة مجلس اإلدارةذ

  شترط لصحة االجتماع حضور غالبية أعضاء اللجنةض ولعضو اللجنة الحضور -في حاالت الضرورة –ي

 .التصال وذلك بعد موافقة اللجنة على ذلكبإحدى وسائل ا من خالل االستعانة

  ال يحق ألي عضتتو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من غير أعضتتاء اللجنة حضتتور اجتماعاتها اال

 بدعوة من اللجنة لالستماع الى رأيه أو الحصول على مشورتهذ 

 ساوي األصوا ت يرجح الجانب الذي تصدر عرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرينض وعند ت

 صوت معه رئيس االجتماعذ

  اعتراضتتته صتتتراحة في محضتتتر يحق لعضتتتو اللجنة االعتراض على أي عرار تتخذه اللجنة على أي يثبت

عن حضتتتور االجتماع الذي يصتتتدر فيه القرار ستتتبباً  غيابهيعد  وال مع بياي أستتتباب اعتراضتتتهض االجتماع
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بعد  مباشتتتتتترةً  بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليهه علم لإلعفاء من المستتتتتتؤولية إال إذا ثبت عدم

 علمه بهذ

 

 توثيق اجتماعات اللجنةرابعاً: 

   أمين اللجنة محاضر توثيق اجتماعات اللجنةض على أي تتضمن ما يلي: ي عد 

o مكاي االجتماع وتاريخه ووعت بدايته ونهايتهذ 

o  أسماء األعضاء الحاضرين وغير الحاضرينض مع بياي أسماء المدعوين لحضور االجتماع من غير

 أعضاء اللجنةذ 

o مداوالت وعرارات اللجنة مع بياي نتائج التصويت عليها وأسباب االعتراضات إي وجدتذ 

o آلية ض وتحديد الوعت الزمني لمباشتتتتتترتهاض والمتخذة القراراتالجهة المستتتتتتؤولة عن تنفيذ  تحديد

 متابعتهاذ 

  ي رسل أمين اللجنة مسودة محضر االجتماع ألعضاء اللجنةض وعلى أعضاء اللجنة إبداء مالحظاتهم على

 ( أيام عمل من تاريخ اإلرسال المشار إليهذ5خالل مدة أعصاها )–إي وجدت  –مسودة المحضر 

  أمين ي رستتل بعد معالجة مالحظات أعضتتاء اللجنة على مستتودة المحضتترض وبعد موافقة رئيس االجتماعض

 ذالتاليألعضاء اللجنة تمهيداً العتمادها في اجتماع اللجنة  بعد التعديل المسودة اللجنة

 اص ي حفظ محضتتتر االجتماع مرفقاً به جدول أعمال االجتماع وجميع الوثائق المصتتتحوبة به في ستتتجل خ

 يوععه رئيس اللجنة وأمينهاذ

 متابعة أعمال اللجنةخامساً: 

 تال  للمجلس لمجلس اإلدارةض وذلك في أول اجتماع  نتائجمن  إليهوما توصتتلت  هاتوصتتياتلجنة الرئيس  يرفع

 .لجنةالجتماع ال

 تقييم عمل اللجنةسادساً: 

التقييم على ستتتبيل المثال مستتتتوى  تقوم اللجنة بتقييم نتائج أعمالها بشتتتكل دوري على أي تتضتتتمن عناصتتتر

 فاعلية اللجنة في مباشرتها للمهام المحددة لهاذ

 

 اإلفصاح عن سياسة إدارة المخاطرالمادة السادسة: 

أكانت  ستتتتواءً الشتتتتركة واجهها تي مخاطر أالمعلومات المتعلقة بتقوم اللجنة باإلفصتتتتاح في تقرير مجلس االدارة عن 

وكيفية المخاطر  هذهستتتياستتتة إدارة ض كما تقوم باإلفصتتتاح عن تمويليةض أم مخاطر الستتتوقأم مخاطر  مخاطر تشتتتغيلية

 مراعبتهاض وذلك بناًء على الفقرة الفرعية الثالثة من المادة الثالثة واألربعوي من عواعد التسجيل واالدرانذ
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 المادة السابعة: سرية أعمال اللجنة

لى ستتتتتترية المعلومات التي  أتيحت لهض وما يطلع عليه من وثائقض وال يجب على عضتتتتتتو اللجنة االلتزام بالمحافظة ع

البوح بها ألي فرد أو جهة مالم يصتترح له بذلك من  -حتى في حال انتهاء عضتتويته  –يجوز له بأي حال من األحوال 

يرض وللشتتتركة أو أي يستتتتعمل أياً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شتتتخصتتتية له أو ألحد أعاربه أو للغمجلس االدارةض 

 الحق في مطالبته بالتعويض في حال اإلخالل بما جاء في هذا المادةض كما يسري ذلك على أمين اللجنةذ

 

 المادة الثامنة: تعارض المصالح

  ويقصتتتد بتعارض يجب على العضتتتو تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصتتتالحه مع مصتتتالح الشتتتركةض

 اللجنةعضتتتو في موضتتتوع مدرن على جدول أعمال  ألي وجود مصتتتلحة مباشتتترة أو غير مباشتتترة المصتتتالح

استقاللية رأي عضو اللجنة الذي  في )أو االعتقاد بتأثير تلك المصلحة( ويكوي من شأي تلك المصلحة التأثير

 يفترض أي يكوي معبراً عن وجهة نظره المهنيةذ

  اإلفصاح عن ذلك  ض فعليهاللجنةإذا كاي للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرن على جدول أعمال

في هذه الحالة حضتتتتور  عبل بدء مناعشتتتتة الموضتتتتوعض على أي ي ثبت ذلك في محضتتتتر االجتماعض وال يجوز له

 مناعشة الموضوع ذي العالعة أو المشاركة في مناعشته أو التصويت عليهذ

  تتم لحستتتتاب التي واألعمال مباشتتتترة في العقود مصتتتتلحة مباشتتتترة أو غير  لعضتتتتو اللجنةأي يكوي ال يجوز

الشتتتركة في أحد  أي يشتتتتري في أي عمل من شتتتأنه منافستتتة الشتتتركةض أو أي ينافسه ال يجوز لض كما الشتتتركة

 ذ فروع النشاط الذي تزاوله

  ستتواًء عبل  اب الشتتركةستتالتي تتم لح واألعمال عن اإلفصتتاح عن مصتتلحته في العقود اللجنةإذا تخلف عضتتو

المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد  جاز للشركةض تعيينه عضواً في اللجنة أو أثناء عضويته

 بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلكذ أو إلزام العضووالتعويض 

  ل من شتتتأنه منافستتتة الشتتتركةض أو أي ينافسفي أي عم عن مشتتتاركتهعن اإلفصتتتاح  اللجنةإذا تخلف عضتتتو 

 ذبالتعويض كاي للشركة أي تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة ضالنشاط الذي تزاولهالشركة في أحد فروع 

 أي من أصتتتول الشتتتركة أو  من-مباشتتترمباشتتتر أو غير  بشتتتكل- يستتتتفيد عضتتتو اللجنةأو  ال يجوز أي يستتتتغل

ذ كما ال -بعدم المضتتتتي بها القرار حتى وإي اتخذ  – الخاضتتتتعة لدراستتتتتها معلوماتها أو الفرص االستتتتتثمارية

 يجوز له االستفادة من تلك الفرص االستثمارية حتى بعد انتهاء عضويتهذ
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 أو لكل ذي مصلحة المطالبة  فإنه يجوز للشركةض في حال ثبوت استفادة عضو اللجنة من الفرص االستثمارية

تحققت من تلك الفرصتتتة االستتتتثماريةذ كما ربح أو منفعة عمل أو بطال أي أمام الجهة القضتتتائية المختصتتتة بإ

 ذبالتعويض المناسبيجوز للشركة المطالبة 

 المادة التاسعة: مكافآت أعضاء اللجنة

  يستتتتتحق عضتتتتو اللجنة مكافأة ستتتتنوية وفقاً لستتتتياستتتتة مكافآت أعضتتتتاء مجلس اإلدارة واللجاي المنبثقة وكبار

 لجمعية العامة للشركةذالتنفيذيين المعتمدة من ا

  ذو بدالتيحدد مجلس اإلدارة ما يتلقاه أمين اللجنة من مكافآت 

  في حال صتتتدور عرار من الجمعية العامة بإعفاء العضتتتو من عضتتتوية اللجنة بستتتبب التغيب عن ثالثة اجتماعات

أو تعويضتتتات عن متتالية خالل ستتتنة واحدة دوي عذر يقبله مجلس اإلدارةض فال يستتتتحق هذا العضتتتو أي مكافآت 

 الفترة التي تلي آخر اجتماع حضرهض وعليه إعادة جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له عن تلك الفترةذ

  يحق للشتتركة المطالبة بالتعويض عن الضتترر الذي يلحق بستتمعتها واستتترداد ما صتترف من مكافآت وتعويضتتات

ل وأي تكاليف أخرى تحملتها الشتتركة لتستتهيل عيام العضتتو  خ  بمستتؤولياتهض وذلك في حال ارتكاب العضتتو عمل م 

بالشتتتتترف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية الستتتتتعودية أو في أي بلد آخر أو 

 .عند إخالله للقيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة

 ئحةالمادة العاشرة: مراجعة الال

تخضتتتع الالئحة للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشتتتى مع األنظمة واللوائح ذات العالعة ووفق ما 

 يراه المجلسض وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارةذ

 

 المادة الحادية عشرة: النفاذ

 ارةذتكوي الالئحة نافذة من تاريخ إعرارها من مجلس اإلد

 


