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 المادة األولى: الغرض 

من خالل تحدید مھامھا وص�����الحیاتھا، باإلض�����افة إلى  المخاطر واالس�����تدامةتھدف ھذه الالئحة إلى تنظیم عمل لجنة 

في ض���وء القواعد المنظمة ألعمال اللجان في الش���ركات أعض���ائھا. وذلك  اختیارض���وابط وإجراءات عملھا، وقواعد 

 المساھمة المدرجة والمنصوص علیھا في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة.

 المادة الثانیة: تشكیل اللجنة 

بقرار من مجلس اإلدارة، ویحدد فیھ قواعد اختیار أعض�������اء اللجنة ومدة  المخاطر واالس������تدامةتش������كل لجنة  •

 عضویتھم ومھام اللجنة وضوابط عملھا ومكافآت أعضائھا.

 :التالیةوذلك وفقاً لقواعد االختیار من أعضاء مجلس اإلدارة  المخاطر واالستدامةتشكل لجنة  •

 11 المادة الحادیة عشرة: النفاذ
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o بمھام لجنة المخاطر واالستدامة خبرة أن یكون لدى المرشح. 

o إلمام جید بأنشطة الشركة وأعمالھا والمھارات والخبرات المطلوبة إلدارتھا. أن یكون لدى المرشح 

 .أعضاء لجنة عن ثالثة وال یزید على خمسةال یقل عدد أعضاء الأ •

ونائبھ وفي حال غیاب رئیس اللجنة  ونائبا للرئیس عض��ویة اللجنة،لمدة یختار أعض��اء اللجنة من بینھم رئیس��اً  •

 عن االجتماع، یعین أعضاء اللجنة الحاضرون رئیساً لالجتماع.

 كما أن عضویتھ تنتھي بأحد الحاالت اآلتیة:مجلس اإلدارة مھامھ من تاریخ تعیینھ من مارس عضو اللجنة ی •

o .انتھاء دورة مجلس االدارة 

o دون االخالل بحق الشركة بالتعویض إذا وقعت االستقالة في وقت غیر مناسب.وذلك ، تھاستقال 

o تأدیة مھامھ في اللجنة. تمنعھ منبمرض عقلي أو إعاقة جسدیة  إصابتھ 

o  تسویة مع دائنیھ اجراء أو إعساره أو طلبھ ھبإشھار إفالسقضائي حكم صدور. 

o  ُالعربیة  أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة بالتزویر ل بالشرف واألمانة أوخِ اإلدانة بارتكاب عمل م

 .السعودیة أو في أي بلد آخر

o  ألي من األسباب اآلتیة: بإعفائھ من عضویة اللجنةمجلس اإلدارة صدور قرار من 

o مصلحة الشركةبمسؤولیاتھ ومھامھ وواجباتھ مما یترتب علیھ ضرر ب ھإخالل. 

o مشروع عذر واحدة دون خالل سنةثالثة اجتماعات متتالیة عن  ھتغیب. 

o خالل بحق العض������و المعزول اإل وذلك دون غیر ما ذكر أعاله من األس������باب التي یراھا المجلس؛

  وقت غیر مناسب. تجاه الشركة بالمطالبة بالتعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مقبول أو في

o المقررة بموجب ھذه  المخاطر واالس������تدامةعض������ویة لجنة ل قواعد االختیارألي من ھ في أي وقت فقدان

 الالئحة.

 ، كان للمجلس أن یعینأو غیرھا أثناء مدة العض����ویةاللجنة بأحد الحاالت الس����ابقة إذا ش����غر مركز أحد أعض����اء  •

اللجنة والمشار إلیھا في ھذه  لعضویة قواعد االختیارفي المركز الشاغر، على أن یكون ممن تتوافر فیھم  عضواً 

 مدة سلفھ.ویكمل العضو الجدید  ،الالئحة

 یكون للجنة أمیناً عاماً یعین من قبل مجلس اإلدارة. •

 مھام ومسؤولیات اللجنة : الثالثةالمادة 

 تكون مھام ومسؤولیات لجنة المخاطر واالستدامة كالتالي:

 إدارة المخاطرأوالً: 
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أعمال الش��ركة یتناس��ب مع طبیعة  وذلك بما ،دارة المخاطرالس��یاس��ة الش��املة إلوض��ع العمل مع اإلدارة التنفیذیة ل •

مجلس اإلدارة باعتماد تلك لوالتوص���یة  ،باإلض���افة إلى أھداف الش���ركة واس���تراتیجیتھاواألنش���طة التي تزاولھا، 

 . السیاسة

بش���كل دوري للتأكد من مالءمتھا للتغیرات التي قد تطرأ على البیئة  دارة المخاطرالش���املة إلس���یاس���ة المراجعة  •

أو التشریعات المنظمة ألعمالھا أو أھدافھا االستراتیجیة أو غیرھا، التي تعمل بھا الشركة،  الخارجیةالداخلیة أو 

 .والتوصیة لمجلس االدارة بخصوص التغییرات المقترحة على ھذه السیاسة

، علیھمس��توى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لھا الش��ركة وكیفیة الحفاظ تحدید التوص��یة لمجلس اإلدارة بش��أن  •

  اعتماد مجلس اإلدارة للمستوى المقبول من المخاطر، تحقق اللجنة من عدم تجاوز الشركة لھ. وبعد

التحقق من جدوى اس��تمرار الش��ركة ومواص��لة نش��اطھا بنجاح، مع تحدید المخاطر التي تھدد اس��تمرارھا بش��كل  •

 سنوي.

وآلیات تحدید وقیاس ومتابعة المخاطر التي اإلش���راف على أنظمة إدارة المخاطر في الش���ركة، وتقییم فعالیة نظم  •

 قد تتعرض لھا الشركة، وذلك لتحدید أوجھ القصور بھا.

(من خالل إجراء اختبارات التحمل على  ضھا لھا بشكل دوريإعادة تقییم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّ  •

 سبیل المثال).

لة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقتر • قاریر مفص������ عداد ت ھا إلى مجلس إ ھذه المخاطر، ورفع حة إلدارة 

 اإلدارة.

 تقدیم التوصیات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. •

 التحقق من توافر الموارد والنظم الكافیة إلدارة المخاطر والتوصیة لمجلس اإلدارة بخصوصھا. •

 ماده من مجلس ا إلدارة.مراجعة الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر ووضع توصیات بشأنھ قبل اعت •

 التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ینشأ عنھا تعرض الشركة للمخاطر. •

بالش������ركة، والعمل على زیادة الوعي بثقافة  • التحقق من اس������تیعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحیطة 

 المخاطر.

 مراجعة ما تثیره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.  •

 

 االستدامةثانیاً: 

 الش��ركة، والتي منھا على س��بیل المثالفي  اس��تراتیجیة وس��یاس��ات االس��تدامةوض��ع العمل مع اإلدارة التنفیذیة ل •

بما یتناسب مع  وذلكمن وسیاسة المسؤولیة االجتماعیة، حة والبیئة والسالمة واألسیاسة الطاقة وسیاسة الص

 واألنشطة التي تزاولھا، والتوصیة بشأنھا. الشركة أعمالطبیعة 
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بش���كل دوري للتأكد من مالءمتھا للتغیرات التي قد تطرأ على البیئة  مراجعة اس���تراتیجیة وس���یاس���ات االس���تدامة •

ش��ریعات المنظمة ألعمالھا أو أھدافھا االس��تراتیجیة أو غیرھا، التي تعمل بھا الش��ركة أو التالداخلیة أو الخارجیة 

 .والتوصیة لمجلس االدارة بخصوص التغییرات المقترحة على ھذه السیاسة

 والتوصیة بشأنھ لمجلس اإلدارة.المنظمة إلعداده،  عداد تقریر االستدامة وفق المعاییرإشراف على اإل •

 في المسؤولیة االجتماعیة، والتوصیة بشأنھا.تحدید البرامج والوسائل لمبادرات الشركة  •

والتأكد من التزامھا بالتشریعات واألنظمة  الشركة،في من حة والبیئة والسالمة واألأنظمة الصاإلشراف على  •

 .وتوافر المھارات والخبرات الالزمة إلدارتھا ،ذات العالقة

تقدیم وأنظمة الصحة والبیئة والسالمة واألمن  فعالیة دراسة ومراجعة التقاریر الدوریة من اإلدارة التنفیذیة عن •

 الالزمة لمجلس اإلدارة. التوصیات 

 صالحیات اللجنة المادة الرابعة: 

 الصالحیات اآلتیة:  لھا، یكون تأدیة مھامھالتتمكن لجنة المخاطر واالستدامة من 

تحال طلب المعلومات والبیانات التي من شأنھا مساعدة اللجنة في دراسة الموضوعات التي تختص بھا، أو التي  •

 . إلیھا من مجلس اإلدارة

في دراس��ة الموض��وعات التي تندرج ض��من مھامھا أو من غیرھم االس��تعانة بمن تراه من الخبراء أو المختص��ین  •

 ارة.ومسؤولیاتھا، وذلك بعد موافقة مجلس اإلد

 ضوابط عمل اللجنةالمادة الخامسة: 

 اختصاصات رئیس اللجنة وأمینھاأوالً: 

 التالیة:المھام یتولى رئیس اللجنة  •

o  ھا.فاعلیتوالعمل على تعزیز  اجتماعات اللجنةإدارة 

o .تمثیل اللجنة أمام مجلس اإلدارة 

o  .دعوة اللجنة لالنعقاد مع تحدید وقت وتاریخ ومكان االجتماع، وذلك بعد التنسیق مع أعضاء اللجنة 

o ھادراجإاللجنة الموضوعات التي یرغب أحد أعضاء  بعین االعتبار األخذ عمال معاألجدول  إعداد. 

o  ض���مان أن تكون الموض���وعات المعروض���ة على اللجنة مص���حوبة بمعلومات كافیة تمكن اللجنة من

 اتخاذ القرارات بخصوصھا.

o  بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.التأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة 
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o  في اجتماعات اللجنة من خالل دراس���ة الموض���وعات المطروحة لألعض���اء تعزیز المش���اركة الفعالة

بالش�����كل الذي یس�����ھم في تحقیق أھداف  آرائھم على جدول أعمال اجتماعاتھا ومناقش�����تھا، وبإبداء

 اللجنة.

o  تمكینھم من ؛ لفي الوقت المناس����ب ألعض����اء اللجنة المعلومات الكاملة والص����حیحة من توافرالتأكد

 .ھمتأدیة مھام

o من أعمال لمجلس إلیھ  رفع توص������یاتھا وما توص������لتإعداد التقاریر الدوریة عن أنش������طة اللجنة و

 اإلدارة.

o .متابعة تنفیذ القرارات الصادرة عن اللجنة 

o وضع الترتیبات الالزمة إلجراء التقییم الدوري ألداء اللجنة. 

 تكون مھام أمین اللجنة كما یلي: •

o  اللجنة، ووضع مقترح لجدول أعمالھا بالتنسیق مع رئیس اللجنة.اجتماعات تنسیق 

o  الالزمة لدراس��ة بنود والوثائق أعمالھا، جتماعات وتزویدھم بجدول االبمواعید  اللجنةتبلیغ أعض��اء

 اجتماع اللجنة.

o ھا وحفظھا في سجل خاص.محاضرعداد إو اللجنةتوثیق اجتماعات حضور و 

o  أو تصدر عنھا. تعرض على اللجنةحفظ الوثائق والسجالت والتقاریر التي 

o  اختصاصاتھااللجنة، في المسائل التي تندرج ضمن تقدیم العون والمشورة إلى . 

 واجبات عضو اللجنةثانیاً: 

والنظام  العالقةونظام الس����وق المالیة ولوائحھما التنفیذیة واألنظمة ذات  نظام الش����ركاتااللتزام بأحكام  •

من شأنھ اإلضرار ، واالمتناع عن القیام أو المشاركة في أي عمل ھعند ممارستھ لمھام للشركة األساسي

 الشركة.بمصالح 

 للقیام بدوره في تحقیقھا. يكافالوقت التخصیص أن یكون مدركاً لمھام اللجنة ومسؤولیاتھا، وعلیھ  •

كما یجب علیھ عدم تقدیم ، خارجھا عن أي تأثیر خارجي سواء من داخل الشركة أو بعیداً  القیام بواجباتھ •

  الشخصیة على مصالح الشركة. مصالحھ

 .بول الھدایا من أي شخص لھ تعامالت تجاریة مع الشركةقعدم  •

وعدم التغیب عنھا إال لمبررات موض���وعیة یخطر بھا رئیس ھا حض���ورالتحض���یر لالجتماعات وااللتزام ب •

 .اللجنةوتقبلھا مسبقاً،  اللجنة

المش������اركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خالل دراس������ة الموض������وعات المطروحة على جدول أعمال  •

 اجتماعاتھا ومناقشتھا. 

 بمھام اللجنة ومسؤولیاتھا.، العالقةذات  التنظیمیة في المجاالت والمواضیع لمعرفة التطورات بذل الجھد •
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 .العالقةذات والمجاالت األخرى وأعمالھا مجال أنشطة الشركة  التطورات فيكافة لمعرفة بذل الجھد  •

 اجتماعات اللجنة ثالثاً: 

وذلك بناًء على دعوة من رئیس���ھا، كما یجب على  أش���ھر ، س���تةكل مرة واحدة على االقل تجتمع اللجنة  •

رئیس اللجنة دعوتھا لالجتماع في الحاالت االس������تثنائیة ومنھا على س������بیل المثال إذا طلب ذلك مجلس 

اإلدارة أو عض���وین من أعض���اء اللجنة أو إذا تطلبت الظروف ذلك مع توض���یح األس���باب الموجبة لدعوة 

 .االستثنائي االجتماع

تواریخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي قبل بدایتھ، وتوجھ الدعوة لحض������ور اجتماع تعتمد اللجنة  •

ـ ( ) یوماً على األقل، ویرفق بدعوة االجتماع جدول األعمال والوثائق والمعلومات 15اللجنة قبل موعده ب

 الالزمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنھا.

) أیام على األقل، ووفقاً 5في الحاالت االستثنائیة توجیھ الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده بـ����� ( یجوز •

 إلجراءات الدعوة المحددة في ھذه الالئحة.

بعد  تعقد اللجنة اجتماعاتھا في مركز الش������ركة الرئیس، ویجوز لھا أن تجتمع خارج المركز الرئیس •

 موافقة مجلس اإلدارة.

شترط لصحة االج • الحضور -في حاالت الضرورة –تماع حضور غالبیة أعضاء اللجنة، ولعضو اللجنة ی

 .بإحدى وسائل االتصال وذلك بعد موافقة اللجنة على ذلك من خالل االستعانة

ال یحق ألي عض��و في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة من غیر أعض��اء اللجنة حض��ور اجتماعاتھا اال  •

 الى رأیھ أو الحصول على مشورتھ.  بدعوة من اللجنة لالستماع

ساوي األصوات یرجح الجانب الذي  • تصدر قرارات اللجنة بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین، وعند ت

 صوت معھ رئیس االجتماع.

اعتراض���ھ ص���راحة في محض���ر یحق لعض���و اللجنة االعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن یثبت  •

عن حض���ور االجتماع الذي یص���در فیھ القرار س���بباً  غیابھیعد  وال مع بیان أس���باب اعتراض���ھ، االجتماع

بعد  مباش������رةً  بالقرار أو عدم تمكنھ من االعتراض علیھھ علم لإلعفاء من المس������ؤولیة إال إذا ثبت عدم

 علمھ بھ.

 

 توثیق اجتماعات اللجنةرابعاً: 

 اللجنة، على أن تتضمن ما یلي:أمین اللجنة محاضر توثیق اجتماعات  یُعدّ  •

o .مكان االجتماع وتاریخھ ووقت بدایتھ ونھایتھ 

o  أسماء األعضاء الحاضرین وغیر الحاضرین، مع بیان أسماء المدعوین لحضور االجتماع من غیر

 أعضاء اللجنة. 
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o .مداوالت وقرارات اللجنة مع بیان نتائج التصویت علیھا وأسباب االعتراضات إن وجدت 

o وتحدید الوقت الزمني لمباش������رتھا، وآلیة المتخذة القراراتجھة المس������ؤولة عن تنفیذ ال تحدید ،

 متابعتھا. 

یُرسل أمین اللجنة مسودة محضر االجتماع ألعضاء اللجنة، وعلى أعضاء اللجنة إبداء مالحظاتھم على  •

 إلیھ.) أیام عمل من تاریخ اإلرسال المشار 5خالل مدة أقصاھا (–إن وجدت  –مسودة المحضر 

أمین یُرس��ل بعد معالجة مالحظات أعض��اء اللجنة على مس��ودة المحض��ر، وبعد موافقة رئیس االجتماع،  •

 .التاليألعضاء اللجنة تمھیداً العتمادھا في اجتماع اللجنة  بعد التعدیل المسودة اللجنة

س���جل خاص  یُحفظ محض���ر االجتماع مرفقاً بھ جدول أعمال االجتماع وجمیع الوثائق المص���حوبة بھ في •

 یوقعھ رئیس اللجنة وأمینھا.

 متابعة أعمال اللجنةخامساً: 

 تالٍ للمجلس لمجلس اإلدارة، وذلك في أول اجتماع  نتائجمن  إلیھوما توص��لت  ھاتوص��یاتلجنة الرئیس  یرفع

 .لجنةالجتماع ال

 تقییم عمل اللجنةسادساً: 

عناص���ر التقییم على س���بیل المثال مس���توى  تقوم اللجنة بتقییم نتائج أعمالھا بش���كل دوري على أن تتض���من

 فاعلیة اللجنة في مباشرتھا للمھام المحددة لھا.
 

 اإلفصاح عن سیاسة إدارة المخاطرالمادة السادسة: 

أكانت  س����واءً الش����ركة واجھھا تي مخاطر أالمعلومات المتعلقة بتقوم اللجنة باإلفص����اح في تقریر مجلس االدارة عن 

وكیفیة المخاطر  ھذهس���یاس���ة إدارة ، كما تقوم باإلفص���اح عن تمویلیة، أم مخاطر الس���وقأم مخاطر  مخاطر تش���غیلیة

 مراقبتھا، وذلك بناًء على الفقرة الفرعیة الثالثة من المادة الثالثة واألربعون من قواعد التسجیل واالدراج.

 

 

 

 المادة السابعة: سریة أعمال اللجنة

لى س������ریة المعلومات التي ُأتیحت لھ، وما یطلع علیھ من وثائق، وال یجب على عض������و اللجنة االلتزام بالمحافظة ع

البوح بھا ألي فرد أو جھة مالم یص��رح لھ بذلك من  -حتى في حال انتھاء عض��ویتھ  –یجوز لھ بأي حال من األحوال 

یر، وللش���ركة أو أن یس���تعمل أیاً من ھذه المعلومات لتحقیق منفعة ش���خص���یة لھ أو ألحد أقاربھ أو للغمجلس االدارة، 

 الحق في مطالبتھ بالتعویض في حال اإلخالل بما جاء في ھذا المادة، كما یسري ذلك على أمین اللجنة.
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 المادة الثامنة: تعارض المصالح

ویقص���د بتعارض یجب على العض���و تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مص���الحھ مع مص���الح الش���ركة،  •

 اللجنةعض���و في موض���وع مدرج على جدول أعمال  ألي وجود مص���لحة مباش���رة أو غیر مباش���رة المص���الح

استقاللیة رأي عضو اللجنة الذي  في (أو االعتقاد بتأثیر تلك المصلحة) ویكون من شأن تلك المصلحة التأثیر

 یفترض أن یكون معبراً عن وجھة نظره المھنیة.

اإلفصاح عن ذلك  ، فعلیھاللجنةإذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال  •

في ھذه الحالة حض����ور  قبل بدء مناقش����ة الموض����وع، على أن یُثبت ذلك في محض����ر االجتماع، وال یجوز لھ

 مناقشة الموضوع ذي العالقة أو المشاركة في مناقشتھ أو التصویت علیھ.

تتم لحس����اب التي واألعمال مباش����رة في العقود مص����لحة مباش����رة أو غیر  لعض����و اللجنةأن یكون ال یجوز  •

الش���ركة في أحد  أن یش���ترك في أي عمل من ش���أنھ منافس���ة الش���ركة، أو أن ینافسھ ال یجوز ل، كما الش���ركة

 . فروع النشاط الذي تزاولھ

س��واًء قبل  اب الش��ركةس��التي تتم لح واألعمال عن اإلفص��اح عن مص��لحتھ في العقود اللجنةإذا تخلف عض��و  •

المطالبة أمام الجھة القضائیة المختصة بإبطال العقد  جاز للشركة، تعیینھ عضواً في اللجنة أو أثناء عضویتھ

 بأداء أي ربح أو منفعة تحققت لھ من ذلك. أو إلزام العضووالتعویض 

 ل من ش���أنھ منافس���ة الش���ركة، أو أن ینافسفي أي عم عن مش���اركتھعن اإلفص���اح  اللجنةإذا تخلف عض���و  •

 .بالتعویض كان للشركة أن تطالبھ أمام الجھة القضائیة المختصة ،النشاط الذي تزاولھالشركة في أحد فروع 

أي من أص���ول الش���ركة أو  من-مباش���رمباش���ر أو غیر  بش���كل- یس���تفید عض���و اللجنةأو  ال یجوز أن یس���تغل •

. كما ال -بعدم المض����ي بھا القرار حتى وإن اتخذ  – الخاض����عة لدراس����تھا معلوماتھا أو الفرص االس����تثماریة

 یجوز لھ االستفادة من تلك الفرص االستثماریة حتى بعد انتھاء عضویتھ.

أو لكل ذي مصلحة المطالبة  فإنھ یجوز للشركة، في حال ثبوت استفادة عضو اللجنة من الفرص االستثماریة •

تحققت من تلك الفرص���ة االس���تثماریة. كما ربح أو منفعة عمل أو بطال أي أمام الجھة القض���ائیة المختص���ة بإ

 .بالتعویض المناسبیجوز للشركة المطالبة 

 المادة التاسعة: مكافآت أعضاء اللجنة

یس����تحق عض����و اللجنة مكافأة س����نویة وفقاً لس����یاس����ة مكافآت أعض����اء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار  •

 الجمعیة العامة للشركة.التنفیذیین المعتمدة من 

 .و بدالتیحدد مجلس اإلدارة ما یتلقاه أمین اللجنة من مكافآت  •
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في حال ص���دور قرار من الجمعیة العامة بإعفاء العض���و من عض���ویة اللجنة بس���بب التغیب عن ثالثة اجتماعات  •

أو تعویض���ات عن  متتالیة خالل س���نة واحدة دون عذر یقبلھ مجلس اإلدارة، فال یس���تحق ھذا العض���و أي مكافآت

 الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، وعلیھ إعادة جمیع المكافآت والتعویضات التي صرفت لھ عن تلك الفترة.

یحق للش��ركة المطالبة بالتعویض عن الض��رر الذي یلحق بس��معتھا واس��ترداد ما ص��رف من مكافآت وتعویض��ات  •

ؤولیاتھ، وذلك في حال ارتكاب العض��و عمل ُمِخل وأي تكالیف أخرى تحملتھا الش��ركة لتس��ھیل قیام العض��و بمس��

بالش�����رف واألمانة أو بالتزویر أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربیة الس�����عودیة أو في أي بلد آخر أو 

 .عند إخاللھ للقیام بمسؤولیاتھ ومھامھ وواجباتھ مما یترتب علیھ ضرر بمصلحة الشركة

 ةالمادة العاشرة: مراجعة الالئح

تخض���ع الالئحة للمراجعة الدوریة بغرض تطویرھا وتحدیثھا بما یتماش���ى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق ما 

 یراه المجلس، وال یجوز إجراء أي تعدیل علیھا إال بتوصیة من مجلس اإلدارة.

 

 المادة الحادیة عشرة: النفاذ

 .تكون الالئحة نافذة من تاریخ إقرارھا من مجلس اإلدارة

 


