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 تمهيـــــد
كة المتحدة الدولية  تم إعداد هذه الالئحة (الئحة عمل شيحات المنبثقة عن مجلس إدارة ال�� لجنة المكافآت وال��

ن (  لنص المادتني
ً
كات الصادرة من  64فقرة ب ,  60للمواصالت (بدجت السعودية) تطبيقا فقرة ب) من الئحة حوكمة ال��

م. وتشمل 13/2/2017 هـ الموافق16/5/1438م) وتاريخ 2017-6-8مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (
شيحات ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم  هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل لجنة المكافآت وال��

 ومكافآتهم. 
 

 أوًال:أهداف اللجنة
اف والتأكد من تطبيق هذه  -1 كة واإل�� ضع سياسات المكافآت والعضوية بمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية بال��

 لسياسات. ا
اف ع� تنفيذ خطط للتعاقب ع� المناصب والتطوير المستمر وتدريب أعضاء مجلس اإلدارة  -2 القيام بالمراجعة واإل��

 . ن ن التنفيذيني  والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولني
اف ع� تصميم نظام برنامج إدارة األداء واألجور وكيفية تنفيذه والتأكد بأن األجور تتما�� مع سياسا -3 كة اإل�� ت ال��

ي مجال أعمالها ومتابعة األداء ومراقبة حزمة المكافآت المطبقة ومقارنتها بالمكافآت 
اتيجياتها بعيدة المدى �ن وبرامجها واس��

ن .  ن الموهوبني ي السوق وخطط الحفاظ ع� الموظفني
 المنافسة �ن

اف ع� تو� مسؤلية التقييم باإلضافة إ� مراقبة األداء سواء بالنسبة ألعضاء مجلس اإل  -4 دارة أو اإلدارة التنفيذية واإل��
ية.   سياسات الموارد الب��

شيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية .  -5 اف ع� عملية ال��  اإل��
 
 

: ضوابط وإجراءات عمل اللجنة
ً
 ثانيا

 
ن خالل  -1 شيحات بصفة دورية ع� أال تقل اجتماعاتها عن اجتماعني كة بمعدل تجتمع لجنة المكافآت وال�� السنة المالية لل��

 اجتماع واحد كل ستة أشهر. 
ورة كما يحق لرئيس اللجنة أو  -2 شيحات أن تعقد اجتماعات استثنائية حسب ما تقتضيه ال�ن يجوزللجنة المكافآت وال��

ي الجتماع 
 لما تقتضيه الحاجه. ويكتمل النصاب القانوئن

ً
ي وفقا

اللجنة عند أغلبية األعضاء الدعوة لعقد اجتماع استثنائئ
 حضور أغلبية أعضائها. 

ن ال� قبل مدة   -3 توجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة كتابة من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أو أمني
ة كافية من موعد  كافية من موعد االجتماع. كما يتم تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال االجتماع والوثائق الالزمة قبل ف��

 تماع. االج
أس االجتماع.  -4 ي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها ل��

 �ن
ن العضو من الحضور من خالل االستعانة بوسائل  -5 ي لتمكني

ي حال تعذر حضور العضو لالجتماع أصالة يتم بذل الجهد الكا�ن
�ن

ي هذه الحالة يكون حضور العضو بمثاب) Conference Callاالتصال الحديثة ( 
 ة الحا�ن أصالة. و�ن

ي حال تعذر حضور العضو أصالة يجوز للعضو إنابة عضوًا أخر من أعضاء اللجنة نيابة عنه وال يجوز لعضو اللجنة  -6
اإلنابة : �ن

ي حضور ذات االجتماع. 
 (الحا�ن أصالة) أن ينوب عن أك�� من عضو واحد �ن

ي اللجنة صوت واحد وتصدر قرارات اللجنة ب -7
ي التصويت: يكون لكل عضو �ن

ن �ن ين والممثلني أغلبية اصوات األعضاء الحا�ن
 االجتماع وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي فيه رئيس اللجنه أو من يفوضه باالجتماع. 

ن � اللجنة بتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محا�ن لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت وتوثيق توصيات  -8 يقوم أمني
ي أبدوها وتوقيع اللجنة ونتائج التصويت وح ين والتحفظات الي� ي سجل خاص ومنظم وبيان أسماء األعضاء الحا�ن

فظها �ن
كة.  ن ال� وتحفظ تلك المحا�ن ضمن وثائق ال�� ين وأمني  هذه المحا�ن من جميع األعضاء الحا�ن
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ن ال� إرسال محا�ن االجتماعات لألعضاء لتوقيعها خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ االجتماع -9 م األعضاء  ع� أمني ن ويل��

ي حالة وجود أي مالحظات من قبل أي من 
بمراجعة المح�ن والتوقيع عليه خالل سبعة ايام عمل من تاريخ االستالم و�ن

 األعضاء عليه تدوين مالحظته مع التوقيع وع� اللجنة مناقشة هذه المالحظة باجتماعها القادم. 
ي ترفع إ� مجلس اإلدارة. يتابع مجلس اإلدارة أعمال واداء اللجنة من خالل ال -10  تقارير الدورية الي�
ن � اللجنة وأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت  -11 ي مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمني

ال يحق ألي عضو �ن
 اللجنة االستماع إ� رأيه أو الحصول ع� مشورته أو بناًء ع� دعوة مسبقة لحضور االجتماع. 

ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله. ال يجوز لعضو  -12
كة أو أن يتجر �ن ي أي عمل من شأنه منافسة ال��

ك �ن  اللجنة أن يش��
كة وال يجوز ألعضاء اللجنة أن يذيعوا إ�  -13 م به عضو مجلس اإلدارة بالمحافظة ع� أ�ار ال�� ن م عضو اللجنة بما يل�� ن يل��

تهم لع ن أو إ� الغ�ي ما أطلعوا عليه بسبب مبا�� ر المساهمني ملهم باللجنة وإال وجب عزلهم ومساءلتهم بالتعويض عن ال�ن
تب ع� ذلك.   الذي قد ي��

 أن يحافظ ع� الكفاءة الالزمة لمزاولة األعمال المنوط به تنفيذها ومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة بأعمال المنشأة.  -14
كة و  -15 ن ال�� ي تمت بينه وبني طبيعة العالقة وذلك وفق ما يتطلبه معيار العمليات أن يفصح لمجلس اإلدارة عن العمليات الي�

كة.  ن بال�� ي تربطه بمجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيني  مع األطراف ذوي العالقة وأن يفصح عن العالقة الي�
 

: مهام اللجنة: 
ً
 ثالثا

شيح  شيحات بمسؤوليات مراجعة وتقييم المكافآت وكذلك تحديد ضوابط ال�� لمجلس اإلدارة تختص لجنة المكافآت وال��
 ولجانه واإلدارة التنفيذية وتقديم تقارير للمجلس عن اعمالها بصفة دورية. وفيما ي�ي أهم اختصاصات اللجنة: 

 المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت:  - أ
التنفيذيـــة وضـــع سياســـات واضـــحة للتعويضـــات والمكافـــآت ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة واللجـــان المنبثقـــة عـــن المجلـــس واإلدارة  -1

ة. ويجـــب التأكـــد أن  ن ن الجهـــاز اإلداري والمحافظــة عـــ� الكـــوادر المتمــ�ي ـكة بمـــا يتمـــا�� مــع معـــاي�ي األداء وبمـــا يعــزز تحفـــ�ي ـ بال��
كات ولوائح ونظـم هيئـة السـوق الماليـة.  تكون هذه السياسات متوافقة مع المتطلبات النظامية المنصوص عليها بنظام ال��

  مجلس اإلدارة لمناقشتها تمهيدًا لعرضها ع� الجمعية العامة العتمادها. ويتم عرض هذه السياسات ع�
ي تحقيــــق  -2

اف والمتابعــــة عــــ� تنفيــــذ نظــــام المكافــــآت والمراجعــــة الدوريــــة لسياســــات المكافــــآت وتقيــــيم مــــدى فعاليتهــــا �ن اإل��
 أهدافها. 

 لقـرار  -3
ً
ن المكافآت الممنوحـة وسياسـة المكافـآت المطبقـة طبقـا الجمعيـة العامـة وبيـان أي انحـراف جـوهري  توضيح العالقة بني

 عن هذه السياسة. 
ن �  -4 التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (بمـا فـيهم رئـيس المجلـس والعضـو المنتـدب إن تـم تعيينـه وأمـني

 لسياسات المكافآت المعتمدة. 
ً
كة وفقا ن بال��  المجلس)واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيني

ة األجــل وتقــديم توصــياتها بشــأن ذلــك إ� التوصــية  -5 ي ذلــك الحــوافز طويلــة وقصــ�ي
والمراجعــة لمكافــآت الــرئيس التنفيــذي بمــا �ن

 مجلس اإلدارة. 
ي  -6

ن ومـــوظ�ن مراجعــة توصــيات الــرئيس التنفيــذي بخصــوص المعــاي�ي العامـــة للمكافــآت الماليــة والمزايــا األخــرى لكبــار التنفيــذيني
كة والتأكد من مطابقتها لسياس  ة المكافآت. ال��

ن  -7 ـكة ألعضـاء مجلـس اإلدارة وخمسـة مـن كبـار التنفيـذيني ي تـدفعها ال�� التأكد من اإلفصاح عن تفاصـيل التعويضـات الماليـة الـي�
كة وذلك بتقرير  كة الذين يحصلون ع� أع� التعويضات ع� أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي والرئيس الما�ي لل�� بال��

 لقوا
ً
كات الصادرة عن هيئة السوق المالية بهذا الخصوص. مجلس اإلدارة طبقا  عد الئحة حوكمة ال��

ي دفــــع مكافــــآت إضــــافية إ� اي مــــن أعضــــاء مجلــــس اإلدارة مقابــــل مجهــــودات إضــــافية أو خــــدمات استشــــارية أو فنيــــة   -8
النظــــر �ن

 أخرى يقوم بها العضو وعرض توصية اللجنة بهذا الخصوص ع� المجلس العتمادها. 
 ء مراجعة سنوية مستقلة لنظام المكافآت ورفع تقارير المراجعة هذه إ� مجلس اإلدارة. التأكد من إجرا  -9
ـكة والسياســـات المرتبطــة بـــه -10 ـ ي ال��

القيــام عــ� أســـاس ســنوي أو بنـــاًء عــ� طلـــب مــن مجلــس اإلدارة بمراجعـــة نظــام المكافـــآت �ن
المخـاطر ورفـع توصـيات مناسـبة إ� المجلـس والتأكد من توافق هذه السياسات عـ� المـدى القصـ�ي والطويـل مـع سياسـات 

 بشأن تعديل وتحديث هذه السياسات. 
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شحات:  - ب  المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بال��
كات  -1 ي ال��

كة �ن ي مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة واإلدارة التنفيذية وممث�ي ال��
اح سياسات ومعاي�ي واضحة للعضوية �ن اق��

 التابعة. 
ات إن تتطلب األمر مع المراجعة المراجعة الدورية بشكل  -2 سنوي لهيكل وتشكيل مجلس اإلدارة والتوصية بإجراء تغي�ي

ات لعضوية المجلس واإلدارة التنفيذية وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت  السنوية للمتطلبات الالزمة للمهارات أو الخ��
ي ذلك تحد

ن ع� العضو تخصيصه المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية بما �ن يد الوقت الذي يتعني
 ألعمال المجلس. 

االحتفاظ بسجل دائم يحتوي ع� معلومات حول مؤهالت ومهارات أعضاء مجلس اإلدارة وذلك لمتابعة المهارات  -3
ن المجلس من القيام بمهامه.   اإلضافية المطلوبة لتمكني

ن  -4 ن واألعضاء غ�ي التنفيذيني ي لألعضاء التنفيذيني
. وضع وصف وظي�ن ن ن وكبار التنفيذيني  واألعضاء المستقلني

5-  . ن ي حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني
 وضع اإلجراءات الخاصة �ن

ي تتما�� مع  -6 ي يتم إقرارها والي� التأكد من تنفيذ برامج تدريبية لجميع اعضاء المجلس تتعلق باالحتياجات التطويرية الي�
 أنشطة العمل. 

. التأكد عل اساس  -7 ن  لقواعد هيئة السوق المالية بالنسبة لألعضا المستقلني
ً
 سنوي من استقاللية اعضاء المجلس ولجانه وفقا

كة  -8 ي حالة وجود تعارض مصالح بالنسبة ألعضاء مجلس إدارة ال��
التأكد ع� اساس سنوي من اتباع اإلجراءات المفروضة �ن

كاتها التابعة.   و��
ي حال وجود مر  -9

. وضع اإلجراءات الخاصة �ن ن  كز شاغر ضمن عضوية مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني
كة من خالل:  -10 اح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة ال�� ي مجلس اإلدارة واق��

 تحديد جوانب القوة والضعف �ن
ات قياس أد - أ  من خالل مؤ��

ً
اح آليات الزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا اء مناسبة اق��

ها. ع� أن  كة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغ�ي اتيجية لل�� ترتبط بمدى تحقيق األهداف االس��
كة.  اح معالجتها بما يتفق مع مصلحة ال��  تحدد جوانب القوة والضعف واق��

تيبات الالزمة للحصول ع� تقيي - ب ي اتخاذ ال��
ي مسؤولياته �ن

م جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث مساعدة المجلس �ن
اف ع� عملية التقييم.   سنوات واإل��

ن أعضاء جدد عند الحاجة.  -11 ي حال شغور أحد مقاعد عضوية اي من لجان المجلس بتعيني
 تقديم توصيات للمجلس �ن

12-  . ن ن أو إنهاء خدمة كبار التنفيذيني  دراسة ومراجعة توصية الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيني
كة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار د-13 ي لل��

راسة ومراجعة خطط التعاقب اإلداري أو اإلحالل الوظي�ن
ن بصفة خاصة.   التنفيذيني

كة ومنجزاتها بما يمكنهم -14 ي المجلس واللجان عن مهام ال��
توف�ي مستوى مناسب من التدريب والتعريف لألعضاء الجدد �ن

 المطلوبة. من أداء أعمالهم بالكفاءة 
ن لمهام الرئيس التنفيذي والرئيس الما�ي ومدير عام المراجعة الداخلية ومدير عام  -15 التوصية إ� المجلس وتسمية المرشحني

 المخاطر. 
كة األم  -16 ن ال�� كة والنموذج التشغي�ي الذي ينظم العالقة بني ي وضع ومراجعة الهيكل التنظي�ي لل��

مساعدة مجلس اإلدارة �ن
كاتها   التابعة. و��

 
: قواعد اختيار أعضاء اللجنة

ً
 رابعا

 
 للضوابط التالية

ً
كة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) وفقا شيحات بال��  :تشكل لجنة المكافآت وال��

شيحات بقرار من مجلس اإلدارة -1  تشكل لجنة المكافآت وال��
هم.  -2 كة أو من غ�ي  يجوز أن يكون أعضاء اللجنة من مساه�ي ال��
اء  -3 ن خ�� ن مع إمكانية تعيني شيحات من غ�ي أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني يجب أن يكون أعضاء لجنة المكافآت وال��

هم.  ن أو غ�ي ي عضوية اللجنة سواء كانوا من المساهمني
ن �ن  خارجيني
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كة.  -4  يجب أن يكون هناك بعضوية اللجنة عضوًا مستقًال ع� األقل من أعضاء مجلس إدارة ال��
 عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة أعضاء . يجب أال يقل  -5
شيحات عضوًا مستقًال بمجلس اإلدارة ويتم اختيار رئيس اللجنة من قبل مجلس  -6 يجب أن يكون رئيس لجنة المكافآت وال��

ن من قبل األعضاء اآلخرين باللجنة.  ن من قبل المجلس يتم التعيني  اإلدارة وإذا لم يتم التعيني
شيحات. ال يجوز أن يك -7  للجنة المكافآت وال��

ً
 ون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا

ة المناسبة والمؤهالت ذات العالقة بمسؤوليات ومهام اللجنة وطبيعة عملها.  -8  يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخ��
 كما يجوز لعضو اللج -9

ً
ي اي وقت يراه مناسبا

نة أن يحق لمجلس اإلدارة عزل أو استبدال أي أو كل من أعضاء اللجنة �ن
ي وقت مناسب. 

ط أن يكون ذلك �ن  يستقيل من عضوية اللجنة ب��
 

 
 

ي حال شغور العضوية
ن المؤقت �ن : كيفية ترشيح األعضاء ومدة عضويتهم وآلية التعيني

ً
 خامسا

شيحات بإحدى الطرق التالية:  -1  يتم ترشيح أعضاء لجنة المكافآت وال��
ن  - ت ي تقديم مرشحني

كة بأي وسيلة عن رغبتها �ن كة لشغلهم عضوية اللجنة لعرضهم ع� مجلس اإلدارةإعالن ال��  إلدارة ال��
 تقديم مرشح أو أك�� بتوصية من مجلس اإلدارة.  - ث
شيحات عن الحد األق� المسموح به باللجنة ولم يتم استبعاد  -2 شيح للجنة المكافآت وال�� ن لل�� ي حال زيادة عدد المتقدمني

�ن
ن ع� المجلس   الختيار الحد األق� المسموح به لعضوية اللجنة. اي منهم فيتم عرض كافة المرشحني

ن  -3 ن ويتم تعيني شيحات يتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة وذلك بالتصويت ع� اسماء المرشحني أعضاء لجنة المكافآت وال��
كات (من ثالثة إ� خمسة أعضاء) وي  لنظام حوكمة ال��

ً
 للحد األدئن واألق� المسموح به طبقا

ً
ن عدد األعضاء طبقا تم تعيني

ن ع� أع� عدد من أصوات أعضاء المجلس .   الحاصلني
ة  -4 ن عضوًا بالمركز الشاغر ع� أن يكون ممن توافر فيهم الخ�� إذا شغر مركز أحد اعضاء اللجنة كان لمجلس اإلدارة ان يعني

. والكفاية الالزمة لشغل عضوية اللجنة ويجب أن تبلغ هيئة السوق المالية خالل المدة النظامية من  ن  تاريخ حدوث التعيني
كة وتنت�ي  -5 ي تبدأ مع بداية كل دورة مجلس إدارة ال�� تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات تبدأ مع بداية دورة اللجنة والي�

ي تنت�ي بانتهاء دورة مجلس اإلدارة.   العضوية بانتهاء دورة اللجنة الي�
ن أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة ل -6 ات مماثلةيجوز إعادة ترشيح وتعيني ة أو ف��  ف��
ي  -7 ن عضو بالمكان الشاغر ليكمل نفس مدة الدورة الحالية الي� إذا حدث شغور العضوية أثناء الدورة الواحدة باللجنة يتم تعيني

 حدث أثناءها شغور العضوية . 
 وتشغر عضوية اللجنة بتحقق أحد الحاالت التالية أثناء �يان مدة الدورة الواحدة:  -8
 االستقالة.  •
 الوفاة.  •
شيحات.  •  تحقق عارض من عوارض العضوية بلجنة المكافآت وال��
 عدم الصالحية أواألهلية.  •
ات تطرأ ع� ذلك خالل المدة  -9 كة أن تشعر الهيئة بإسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم واي تغي�ي ع� ال��

كات الصادرة عن الهيئة.  ي حددتها الئحة حوكمة ال��  النظامية الي�
 

 :
ً
شيحاتسادسا  صالحيات لجنة المكافآت وال��

 ألهدافها كما يحق لها  -1
ً
 ومحققا

ً
شيحات تشكيل فريق عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسبا يحق للجنة المكافآت وال��

 .
ً
 منح فريق العمل المنبثق منها بعض صالحياتها وسلطاتها مي� ما رأت ذلك مناسبا

2-  . ن  التحري عن أي نشاط يدخل تحت صالحياتها أو أي موضوع يطلبه مجلس اإلدارة أو جمعية المساهمني
ي أداء  -3

 لمساعدة اللجنة �ن
ً
وريا االستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو استشارية مي� كان ذلك �ن

 مهامها. 
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شيحات اتخاذ االجراءات  -4 ي سبيل أداء مهامهايحق للجنة المكافآت وال��

 التالية �ن
كة ووثائقها.  - أ  حق اإلطالع ع� سجالت ال��

 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.  - ب
كة أي تكاليف تلزم لقيام اللجنة بعملها.  -5  تتحمل ال��

 
شيحات : مكافآت أعضاء لجنة المكافآت وال��

ً
 سابعا

شيحات من مكافآت أو بدالت نظ�ي عضويتهم باللجنة من قبل يتم تحديد ما يحصل عليه  -1 أعضاء لجنة المكافآت وال��
 مجلس اإلدارة. 

ي سياسة المكافآت  -2
 باإلضافة إ� بدل حضور عن الجلسات وأي مزايا أخرى ترد �ن

ً
 مقطوعا

ً
تكون مكافآت أعضاء اللجنة مبلغا

ي يضعها مجلس اإلدارة ألعضائه وأعضاء اللجان واإلدارة ي تلك السياسة.  الي�
 للضوابط الواردة �ن

ً
 التنفيذية ويتم �فها وفقا

 يتم اإلفصاح عما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت ضمن محتويات تقرير مجلس اإلدارة.  -3
يتم �ف هذه المكافآة السنوية وبدالت الحضور بنهاية السنة المالية وبعد اإلفصاح عن النتائج المالية السنوية المعتمدة  -4

كة.   لل��
ي حالة عقد اللجنة الجتماعاتها خارج مقر إقامة اي  -5

كة بالكامل نفقات اإلقامة والسفر لعضو أو ألعضاء اللجنة �ن تتحمل ال��
 منهم الدائم. 

ن � اللجنة : أمني
ً
 ثامنا

 
كة ع� أال يكون له حق التصويت ع� قراراتها ( -1 ي ال��

ن أعضائها أو من موظ�ن ن ال� من بني ي حال كان من تختار اللجنة أمني
�ن

 غ�ي أعضائها). 
ها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها  -2 ن ال� مسؤوًال عن القيام باإلعداد الجتماعات وأنشطة اللجنة وإعداد محا�ن يكون أمني

ن أعضائها.   وقراراتها والتواصل بني
شيح لعضوية مجلس اإلدارة.  -3 ن � اللجنة باألعباء اإلدارية الخاصة بال��  يقوم أمني
ي هذا الخصوص. يتم تحدي -4

ي ضوء السياسات المعمول بها �ن
ن ال� وطريقة �فها من قبل اللجنة �ن  د مكافآة أمني

 
: أحكام ختامية (الن�� والنفاذ والتعديل)

ً
 تاسعا

كة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة  ام بها من قبل ال�� ن ي هذه الالئحة ويتم االل��
يعمل بما جاء �ن

ن و  ن والجمهور وأصحاب المصالح من اإلطالع للمساهمني ن المساهمني ي لتمكني
وئن كة االلك�� تن�� هذه الالئحة ع� موقع ال��

 عليها. وتعدل محتويات هذه الالئحة حسب الحاجة. 
حة.  ي أقرب اجتماع العتماد التعديالت المق��

ن �ن ح ع� الجمعية العامة للمساهمني  ويعرض أي تعديل مق��
 
 

 م بناء ع� قرار الجمعية غ�ي العادية الثامنة. 11/12/2017تاريخ االعتماد:  
 
 
 
 
 
 
 
 


