الئحة عمل لجنة االستثمار
الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

الئحة عمل لجنة االستثمار

لوائح عمل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

المحتويات
المادة األولى :الغرض

3

المادة الثانية :تشكيل اللجنة

3

المادة الثالثة :مهام ومسؤوليات اللجنة

4

المادة الرابعة :صالحيات اللجنة

5

المادة الخامسة :ضوابط عمل اللجنة

5

أوالً :اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها

5

ثانياً :واجبات عضو اللجنة

6

ثالثاً :اجتماعات اللجنة

7

رابعاً :توثيق اجتماعات اللجنة

7

خامساً :متابعة أعمال اللجنة

8

سادساً :تقييم عمل اللجنة

8

المادة السادسة :اإلفصاح والشفافية

8

المادة السابعة :سرية اعمال اللجنة

8

المادة الثامنة :تعارض المصالح

9

المادة التاسعة :مكافآت أعضاء اللجنة

9

المادة العاشرة :مراجعة الالئحة

10

المادة الحادية عشرة :النفاذ

10

2

الئحة عمل لجنة االستثمار

لوائح عمل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

المادة األولى :الغرض
تهدف هذه الالئحة إلى تنظيم عمل لجنة االستتتتتتثمار من خالل تحديد مهامها وصتتتتتالحياتهاض باإلضتتتتتافة إلى ضتتتتتوابط
وإجراءات عملهاض وقواعد ترشيح أعضائها .وذلك في ضوء القواعد المنظمة ألعمال اللجان في الشركات المساهمة
المدرجة والمنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المادة الثانية :تشكيل اللجنة
 تشتتكل لجنة االستتتثمار بقرار من مجلس اإلدارةض ويحدد فيا قواعد اختيار أعضتتاء اللجنة ومدة عضتتويتهم ومهام
اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
 تشكل لجنة االستثمار من أعضاء مجلس اإلدارة وذلك وفقا ً لقواعد االختيار التالية:
 oأن يكون لدى المرشح سجالً من الخبرات ذات العالقة بمهام لجنة االستثمار.
 oأن يكون لدى المرشح إلمام جيد بأنشطة الشركة وأعمالها والمهارات والخبرات المطلوبة إلدارتها.
 oأن يكون لدى المرشح تأهيل جامعيض وإلمام بالجوانب المالية والمحاسبية وبطبيعة أعمال الشركة.
 oأال يكون قد صتتدر بحق المرشتتح حكم بارتكاب عمل ُم ِخل بالشتترف أو األمانة أو مخالل لظنظمة واللوائح
في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 oأال يكون اختيار المرشح مخالفا ً لظنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
 أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد على خمسة أعضاء.
 يختار أعضتتتتاء اللجنة من بينهم رئيستتتتا ً لمدة عضتتتتوية اللجنةض وفي حال ياب رئيس اللجنة عن االجتماعض يعين
أعضاء اللجنة الحاضرون رئيسا ً لالجتماع.
 يقوم عضو اللجنة بمهاما من تاريخ تعيينا من مجلس اإلدارة كما أن عضويتا تنتهي بأحد الحاالت اآلتية:
 oانتهاء دورة مجلس االدارة.
 oاستقالتاض وذلك دون االخالل بحق الشركة بالتعويض إذا وقعت االستقالة في وقت ير مناسب.
 oإصابتا بمرض عقلي أو إعاقة جسدية تمنعا من تأدية مهاما في اللجنة.
 oصدور حكم قضائي بإشهار إفالسا أو إعساره أو طلبا اجراء تسوية مع دائنيا.
 oاإلدانة بارتكاب عمل ُم ِخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية
السعودية أو في أي بلد آخر.
 oصدور قرار من مجلس اإلدارة بإعفائا من عضوية اللجنة ألي من األسباب اآلتية:
 oإخاللا بمسؤولياتا ومهاما وواجباتا مما يترتب عليا ضرر بمصلحة الشركة.
 oتغيبا عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر مشروع.
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ير ما ذكر أعاله من األستتتتتتباب التي يراها المجلس وذلك دون اإلخالل بحق العضتتتتتتو المعزول
تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب ير مقبول أو في وقت ير مناسب.

 oفقدانا في أي وقت ألي من قواعد االختيار لعضوية لجنة االستثمار المقررة بموجب هذه الالئحة.
 إذا شتتتتغر مركز أحد أعضتتتتاء اللجنة بأحد الحاالت الستتتتابقة أو يرها أثناء مدة العضتتتتويةض كان للمجلس أن يعين
عضوا ً في المركز الشا رض على أن يكون ممن تتوافر فيهم قواعد االختيار لعضوية اللجنة والمشار إليها في هذه
الالئحةض ويكمل العضو الجديد مدة سلفا.
 يكون للجنة أمينا ً عاما ً يعين من قبل مجلس اإلدارة.

المادة الثالثة :مهام ومسؤوليات اللجنة
تكون مهام ومسؤوليات لجنة االستثمار كالتالي:
 العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضتتع استتتراتيجية وستتياستتة لالستتتثمار في الشتتركةض بما يتناستتب مع طبيعة أعمالها
واألنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لهاض والتوصية بشأنها.
 مراجعة استتتتتراتيجية وستتتتياستتتتة االستتتتتثمار بشتتتتكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة
الخارجية التي تعمل بها الشتتركة أو التشتتريعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها االستتتراتيجية أو يرهاض والتوصتتية
لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
 اإلشراف العام على األنشطة االستثمارية للشركة ووضع إجراءات مالئمة لقياس األداء االستثماري وتقييما.
 دراستتتتتة وتقييم الفرص االستتتتتتثمارية المقترحة من قبل إدارة الشتتتتتركة فيما يتعلق بالتعامالت التالية والتوصتتتتتية
بشأنها:
 oعمليات االندماج أو االستحواذ على الشركات أو االعمال أو األصول.
 oأي انهاء أو بيع أو نقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيا.
 oالمشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء أو شركات المحاصة.
 oاالستثمار في المشاريع الجديدة أو القائمة أو في مشاريع التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة
مصلحة فيها.
 oأي فرصة استثمارية تر ب إدارة الشركة في الدخول فيها.
 oدراسة احتماالت التمويل للتعامالت المذكورة أعاله.
 التأكد من التزام الفرص االستثمارية المقترحة باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
 تحديد وترتيب األولويات الخاصة بعروض االستثمارات المقترحة.
 دراسة التقارير الدورية من اإلدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص االستثمارية الموافق عليها.
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المادة الرابعة :صالحيات اللجنة
لتتمكن لجنة االستثمار من تأدية مهامهاض يكون لها الصالحيات اآلتية:
 طلب المعلومات والبيانات التي من شأنها مساعدة اللجنة في دراسة الموضوعات التي تختص بهاض أو التي تحال
إليها من مجلس اإلدارة.
 االستتتعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصتتين أو من يرهم في دراستتة الموضتتوعات التي تندرج ضتتمن مهامها
ومسؤولياتهاض وذلك بعد موافقة مجلس اإلدارة.
 الموافقة من عدمها على الفرص اال ستثمارية المقترحة من قبل إدارة ال شركة والتي تقل قيمتها عن  500مليون
دوالر أمريكيض على أن يُثبت في محضر اجتماع اللجنة أسباب الموافقة من عدمها.
 التوصتتتية لمجلس اإلدارة بالموافقة من عدمها على الفرص االستتتتثمارية المقترحة من قبل إدارة الشتتتركة والتي
تستتاوي أو تزيد قيمتها عن  500مليون دوالر أمريكيض على أن يُثبت في محضتتر اجتماع اللجنة أستتباب الموافقة
من عدمها.

المادة الخامسة :ضوابط عمل اللجنة
أوالً :اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها
 يتولى رئيس اللجنة المهام التالية:
 oإدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.
 oتمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة.
 oدعوة اللجنة لالنعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان االجتماعض وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
 oإعداد جدول األعمال مع األخذ بعين االعتبار الموضوعات التي ير ب أحد أعضاء اللجنة إدراجها.
 oضتتتمان أن تكون الموضتتتوعات المعروضتتتة على اللجنة مصتتتحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة من
اتخاذ القرارات بخصوصها.
 oالتأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.
 oتعزيز المشتتتاركة الفعالة لظعضتتتاء في اجتماعات اللجنة من خالل دراستتتة الموضتتتوعات المطروحة
على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتتتتتتهاض وبإبداء آرائهم بالشتتتتتكل الذي يستتتتتهم في تحقيق أهداف
اللجنة.
 oالتأكد من توافر المعلومات الكاملة والصتتتتحيحة ألعضتتتتاء اللجنة في الوقت المناستتتتب لتمكينهم من
تأدية مهامهم.
 oإعداد التقارير الدورية عن أنشتتتتتتطة اللجنة ورفع توصتتتتتتياتها وما توصتتتتتتلت إليا من أعمال لمجلس
اإلدارة.
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 oمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
 oوضع الترتيبات الالزمة إلجراء التقييم الدوري ألداء اللجنة.
 تكون مهام أمين اللجنة كما يلي:
 oتنسيق اجتماعات اللجنةض ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
 oتبليغ أعضتتاء اللجنة بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالهاض والوثائق الالزمة لدراستتة بنود
اجتماع اللجنة.
 oحضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها وحفظها في سجل خاص.
 oحفظ الوثائق والسجالت والتقارير التي تعرض على اللجنة أو تصدر عنها.
 oتقديم العون والمشورة إلى اللجنةض في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
ثانياً :واجبات عضو اللجنة
 االلتزام بأحكام نظام الشتتتتركات ونظام الستتتتوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والنظام
األساسي للشركة عند ممارستا لمهاماض واالمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنا اإلضرار
بمصالح الشركة.
 أن يكون مدركا ً لمهام اللجنة ومسؤولياتهاض وعليا تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.
 القيام بواجباتا بعيدا ً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجهاض كما يجب عليا عدم تقديم
مصالحا الشخصية على مصالح الشركة.
 عدم قبول الهدايا من أي شخص لا تعامالت تجارية مع الشركة.
 التحضتتتير لالجتماعات وااللتزام بحضتتتورها وعدم التغيب عنها إال لمبررات موضتتتوعية يخطر بها رئيس
اللجنة مسبقاًض وتقبلها اللجنة.
 المشتتتتتتاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خالل دراستتتتتتة الموضتتتتتتوعات المطروحة على جدول أعمال
اجتماعاتها ومناقشتها.
 بذل الجهد لمعرفة التطورات التنظيمية في المجاالت والمواضيع ذات العالقةض بمهام اللجنة ومسؤولياتها.
 بذل الجهد لمعرفة كافة التطورات في مجال أنشطة الشركة وأعمالها والمجاالت األخرى ذات العالقة.
ثالثاً :اجتماعات اللجنة
 تجتمع اللجنة على األقل مرة واحدة كل ستتتتة أشتتتهر ض وذلك بنا ًء على دعوة من رئيستتتهاض كما يجب على
رئيس اللجنة دعوتها لالجتماع في الحاالت االستتتتتتتثنائية ومنها على ستتتتتتبيل المثال إذا طلب ذلك مجلس
اإلدارة أو عضتتتوين من أعضتتتاء اللجنة أو إذا تطلبت الظروف ذلك مع توضتتتيح األستتتباب الموجبة لدعوة
االجتماع االستثنائي.
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 تعتمد اللجنة تواريخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي قبل بدايتاض وتوجا الدعوة لحضتتتتتتور اجتماع
اللجنة قبل موعده بـ ( )15يوما ً على األقلض ويرفق بدعوة االجتماع جدول األعمال والوثائق والمعلومات
الالزمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
 يجوز في الحاالت االستثنائية توجيا الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده بـتتتتت ( )5أيام على األقلض ووفقا ً
إلجراءات الدعوة المحددة في هذه الالئحة.
 تعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز الشتتتتتتركة الرئيسض ويجوز لها أن تجتمع خارج المركز الرئيس بعد
موافقة مجلس اإلدارة.
 ي شترط ل صحة االجتماع ح ضور البية أع ضاء اللجنةض ولع ضو اللجنة – في حاالت ال ضرورة-الح ضور
من خالل االستعانة بإحدى وسائل االتصال وذلك بعد موافقة اللجنة على ذلك.
 ال يحق ألي عضتتو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من ير أعضتتاء اللجنة حضتتور اجتماعاتها اال
بدعوة من اللجنة لالستماع الى رأيا أو الحصول على مشورتا.
 ت صدر قرارات اللجنة بأ لبية أ صوات األع ضاء الحا ضرينض وعند ت ساوي األ صوات يرجح الجانب الذي
صوت معا رئيس االجتماع.
 يحق لعضتتتو اللجنة االعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضتتتا صتتتراحة في محضتتتر
االجتماع مع بيان أستتتباب اعتراضتتتاض وال يعد يابا عن حضتتتور االجتماع الذي يصتتتدر فيا القرار ستتتببا ً
لإلعفاء من المستتتتتتؤولية إال إذا ثبت عدم علما بالقرار أو عدم تمكنا من االعتراض عليا مباشتتتتتترةً بعد
علما با.
رابعاً :توثيق اجتماعات اللجنة
 يُعد أمين اللجنة محاضر توثيق اجتماعات اللجنةض على أن تتضمن ما يلي:
 oمكان االجتماع وتاريخا ووقت بدايتا ونهايتا.
 oأسماء األعضاء الحاضرين و ير الحاضرينض مع بيان أسماء المدعوين لحضور االجتماع من ير
أعضاء اللجنة.
 oمداوالت وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب االعتراضات إن وجدت.
 oتحديد الجهة المستتتتتتؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذةض وتحديد الوقت الزمني لمباشتتتتتترتهاض وآلية
متابعتها.
 يُرسل أمين اللجنة مسودة محضر االجتماع ألعضاء اللجنةض وعلى أعضاء اللجنة إبداء مالحظاتهم على
مسودة المحضر – إن وجدت –خالل مدة أقصاها ( )5أيام عمل من تاريخ اإلرسال المشار إليا.
 بعد معالجة مالحظات أعضتتاء اللجنة على مستتودة المحضتترض وبعد موافقة رئيس االجتماعض يُرستتل أمين
اللجنة المسودة بعد التعديل ألعضاء اللجنة تمهيدا ً العتمادها في اجتماع اللجنة التالي.
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 يُحفظ محضتتتر االجتماع مرفقا ً با جدول أعمال االجتماع وجميع الوثائق المصتتتحوبة با في ستتتجل خاص
يوقعا رئيس اللجنة وأمينها.
خامساً :متابعة أعمال اللجنة
يرفع رئيس اللجنة توصتتياتها وما توصتتلت إليا من نتائج لمجلس اإلدارةض وذلك في أول اجتماع للمجلس تال
الجتماع اللجنة.
سادساً :تقييم عمل اللجنة
تقوم اللجنة بتقييم نتائج أعمالها بشتتتكل دوري على أن تتضتتتمن عناصتتتر التقييم على ستتتبيل المثال مستتتتوى
فاعلية اللجنة في مباشرتها للمهام المحددة لها.

المادة السادسة :اإلفصاح عن الفرص االستثمارية
 تقوم اللجنة بتحديد مدى الحاجة الى نشتتتتتر اعالن للجمهور على موقع الستتتتتوق المالية الستتتتتعودية (تداول) عند
قيامها بدراسة الفرص االستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركةض على أن تراعي ما يلي:
 oعزم الشركة على تنفيذ الفرصة االستثمارية المقترحة.
 oعدم القدرة على االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.
 oال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وقد تؤثر في أصول الشركة وخصومها أو في وضعها المالي أو في
المسار العام ألعمالها أو الشركات التابعة لها.
 oأن تؤدى إلى تغير في سعر األوراق المالية للشركة.
 oأن تؤثر تأثيرا ً ملحوظا ً في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين.
 oأن تقدر اللجنة هل من المحتمل ألي مستتتتتثمر أن يأخذ في االعتبار تلك الفرصتتتتة االستتتتتثمارية عند اتخاذ
قراره االستثماري.
 oأن تكون أحد الحاالت المنصوص عليها في المادة الحادية واألربعون من قواعد التسجيل واالدراج.

المادة السابعة :سرية أعمال اللجنة
يجب على عضتتتتتتو اللجنة االلتزام بالمحافظة على ستتتتتترية المعلومات التي ُأتيحت لاض وما يطلع عليا من وثائقض وال
يجوز لا بأي حال من األحوال – حتى في حال انتهاء عضتتويتا  -البوح بها ألي فرد أو جهة مالم يصتترح لا بذلك من
مجلس االدارةض أو أن يستتتتعمل أيا ً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شتتتخصتتتية لا أو ألحد أقاربا أو للغيرض وللشتتتركة
الحق في مطالبتا بالتعويض في حال اإلخالل بما جاء في هذا المادةض كما يسري ذلك على أمين اللجنة.
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المادة الثامنة :تعارض المصالح
 يجب على العضتتتو تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصتتتالحا مع مصتتتالح الشتتتركةض ويقصتتتد بتعارض
المصتتتالح وجود مصتتتلحة مباشتتترة أو ير مباشتتترة ألي عضتتتو في موضتتتوع مدرج على جدول أعمال اللجنة
ويكون من شأن تلك المصلحة التأثير (أو االعتقاد بتأثير تلك المصلحة) في استقاللية رأي عضو اللجنة الذي
يفترض أن يكون معبرا ً عن وجهة نظره المهنية.
 إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنةض فعليا اإلفصاح عن ذلك
قبل بدء مناقشتتتتة الموضتتتتوعض على أن يُثبت ذلك في محضتتتتر االجتماعض وال يجوز لا في هذه الحالة حضتتتتور
مناقشة الموضوع ذي العالقة أو المشاركة في مناقشتا أو التصويت عليا.
 ال يجوز أن يكون لعضتتتتو اللجنة مصتتتتلحة مباشتتتترة أو ير مباشتتتترة في العقود واألعمال التي تتم لحستتتتاب
الشتتتركةض كما ال يجوز لا أن يشتتتتري في أي عمل من شتتتأنا منافستتتة الشتتتركةض أو أن ينافس الشتتتركة في أحد
فروع النشاط الذي تزاولا.
 إذا تخلل عضتتو اللجنة عن اإلفصتتاح عن مصتتلحتا في العقود واألعمال التي تتم لحس تاب الشتتركة ستتوا ًء قبل
تعيينا عضوا ً في اللجنة أو أثناء عضويتاض جاز للشركة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد
والتعويض أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت لا من ذلك.
 إذا تخلل عضتتتو اللجنة عن اإلفصتتتاح عن مشتتتاركتا في أي عمل من شتتتأنا منافستتتة الشتتتركةض أو أن ينافس
الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاولاض كان للشركة أن تطالبا أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض.
 ال يجوز أن يستتتتغل أو يستتتتفيد عضتتتو اللجنة -بشتتتكل مباشتتتر أو ير مباشتتتر-من أي من أصتتتول الشتتتركة أو
معلوماتها أو الفرص االستتتتتثمارية الخاضتتتتعة لدراستتتتتها – حتى وإن اتخذ القرار بعدم المضتتتتي بها  .-كما ال
يجوز لا االستفادة من تلك الفرص االستثمارية حتى بعد انتهاء عضويتا.
 في حال ثبوت استفادة عضو اللجنة من الفرص االستثماريةض فإنا يجوز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة
أمام الجهة القضتتتائية المختصتتتة بإبطال أي عمل أو ربح أو منفعة تحققت من تلك الفرصتتتة االستتتتثمارية .كما
يجوز للشركة المطالبة بالتعويض المناسب.

المادة التاسعة :مكافآت أعضاء اللجنة
 يستتتتتحق عضتتتتو اللجنة مكافأة ستتتتنوية وفقا ً لستتتتياستتتتة مكافآت أعضتتتتاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار
التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
 يحدد مجلس اإلدارة ما يتلقاه أمين اللجنة من مكافآت و بدالت.
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 في حال صتتتدور قرار من الجمعية العامة بإعفاء العضتتتو من عضتتتوية اللجنة بستتتبب التغيب عن ثالثة اجتماعات
متتالية خالل ستتتنة واحدة دون عذر يقبلا مجلس اإلدارةض فال يستتتتحق هذا العضتتتو أي مكافآت أو تعويضتتتات عن
الفترة التي تلي آخر اجتماع حضرهض وعليا إعادة جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت لا عن تلك الفترة.
 يحق للشتتركة المطالبة بالتعويض عن الضتترر الذي يلحق بستتمعتها واستتترداد ما صتترف من مكافآت وتعويضتتات
وأي تكاليل أخرى تحملتها الشتتركة لتستتهيل قيام العضتتو بمستتؤولياتاض وذلك في حال ارتكاب العضتتو عمل ُم ِخل
بالشتتتتترف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية الستتتتتعودية أو في أي بلد آخر أو
عند إخاللا للقيام بمسؤولياتا ومهاما وواجباتا مما يترتب عليا ضرر بمصلحة الشركة.

المادة العاشرة :مراجعة الالئحة
تخضتتتع الالئحة للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشتتتى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق ما
يراه المجلسض وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة.

المادة الحادية عشرة :النفاذ
تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من مجلس اإلدارة.
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