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  :
ً
 املرجعيةأوال

إعداد   عن“تم  املنبثقة  والترشيحات  املكافآت  لجنة  عمل  إدارة    الئحة  مع   مجموعة صافوالمجلس  التوافق    املادتين بهدف 

الصادرة    (57،61) القرار رقم  من من الئحة حوكمة الشركات  املالية بموجب  السوق  وتاريخ    2017-16-8رقم    مجلس هيئة 

املوافق   ه25/6/1444وتاريخ   2023-5-8املعّدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم م 13/2/2017ه املوافق 16/5/1437

الئحة عمل  –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة    –الشركة  ملساهمي    الجمعية العامة  تصدر"تقتض ي بأن  التي      م18/1/2023

لجنة املكافآت والترشيحات، على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها،  

  السوق   هيئة   لوائح  في  لها   املوضحة املعاني  ئحةال ال  هذه  في  الواردة  والعبارات   بالكلمات  ويقصد  ".  (1) ومدة عضويتهم، ومكافآتهم

 .ذلك خالف  السياق  يقتض  لم  ما العالقة  ذات املالية
 

 :
ً
 الهدف ثانيا

للقيام باملهام واملسؤوليات    صافوال أو الشركة()إدارة مجموعة صافوال  مساعدة مجلس    إلى  والترشيحاتلجنة املكافآت    تهدف

 التالية:  

 االشراف على خطة املكافآت والحوافز ملوظفي صافوال ومتابعة تنفيذها.  .1

 . الشركةللقيادات العليا على مستوى  اإلشراف على خطط التعاقب اإلداري  .2

 اإلشراف على عملية الترشح لعضوية املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية باملجموعة والتأكد من ربطها باألداء.   .3

 اإلشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات املوظفين.   .4

 ادارة عملية تقييم أداء أعضاء املجلس واللجان.  .5
 

:
ً
 ترشيحهم ومدة عضويتهم  وكيفية قواعد اختيار أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات  ثالثا

ل   .1
َ
ك
َ
ش

ُ
سنوات تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة    أربعاإلدارة ملدة    بقرار من مجلس  املكافآت والترشيحات  لجنة ت

 انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة.ب ة أعضائها وتنتهي فترة عضوي

من  أعضاءها  ، على أن يكون  عضويتها على خمسةثالثة أعضاء على األقل وال تزيد  من  ينبغي أن تشكل عضوية اللجنة   .2

في عضوية اللجنة سواًء كانوا من املساهمين  خبراء خارجيين  مع إمكانية تعيين  أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

 عضو  بين أعضائهاأن يكون من أو غيرهم شريطة  
ً
  ا

ً
 . إدارة الشركةعلى األقل من أعضاء مجلس   مستقال

 . وطبيعة عملها  اللجنة بالخبرة املناسبة واملؤهالت ذات العالقة بمهام اللجنة ومسؤولياتهايجب أن يتمتع أعضاء   .3

 للجنة على أن يكون من األعضاء .4
ً
املستقلين، واذا لم يتم هذا التعيين   يقوم مجلس اإلدارة بتعيين أحد أعضائه رئيسا

 للجنة قبل املجلس،من 
ً
  وال  . على أن يكون من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا

 . اللجنة رئيس  منصبأن يشغل رئيس مجلس اإلدارة  يجوز 

 : اآلتية الحاالت  بإحدىاملكافآت والترشيحات  لجنة  عضوية تنتهي  .5

  استبدال عزل/ أو بمن مجلس اإلدارة  قرار صدور  .أ
ً
 .  أي من / أو كل أعضاء اللجنة في أي وقت يراه مناسبا
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 .اإلبالغ في املحدد التاريخ من  نافذة االستقالة وتعد سرها  وأمين   اللجنة لرئيس إبالغ بموجب  اللجنة  عضو استقالة .ب

 . اللجنة في مهامه تأدية من  تمنعه جسدية عاقة إب اصابته   او األهلية   فقدان .ج

 عذر  دون   عضويته  مدة  خالل  للجنة  متفرقة  اجتماعات  خمسة  او  متتالية  اجتماعات  ثالثة  حضور   عن  التغيب .د

 . اإلدارة مجلس يقبله مشروع 

   املقررة  اللجنة في العضوية متطلبات من  ألي  وقت أي  في فقدانه، .ه
ً
 . ئحةال ال هذه  بموجب أو نظاما

 

 في   ملجلس اإلدارة كان    غيرها ألي سبب من األسباب اآلنف ذكرها او    اللجنة  أعضاء  أحد   مركز   شغر  إذا .6
ً
أن يعين عضوا

من تاريخ  املدة النظامية  املركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ الهيئة خالل  

 . التعيين حدوث

شعر الهيئة  .7
ُ
 خالل عند تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك   عضويتهم اللجنة وصفات أعضاء  بأسماء على الشركة أن ت

 .املدة النظامية التي حددتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة

 
ً
 ورئيسها  اللجنة اختصاصات و   مهام: رابعا

 اللجنة  ومهام اختصاصات( 1

، باإلضافة إلى ذلك فإنها  والحوكمة والترشيحات: املكافآت هي بثالث جوانب املتعلقة االختصاصات املهام و  تتولى اللجنة 

 أنشطتها للمجلس وذلك بصفة دورية. وفيما يلي مهام واختصاصات اللجنة:مسؤولة عن تقديم تقارير عن  

 ( فيما يتعلق باملكافآت: أ

من    التنفيذيةواإلدارة   املجلس عن املنبثقة واللجان اإلدارة  مجلس أعضاء ملكافآت  واضحة  سياسة  إعداد  .1 تعزز 

  فيها  للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها ،تحفيز الجهاز اإلداري واملحافظة على الكوادر املتميزة
ً
 من العتمادها تمهيدا

 .تنفيذها ن التأكد مو  عنها، واإلفصاح باألداء، ترتبط معايير اتباع  السياسة تلك في ىيراع على أن العامة،  الجمعية 

 .افآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسةتوضيح العالقة بين املك .2

 . خاة منهااملتو   املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها .3

وكبار   .4 منه  املنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بمكافآت  اإلدارة  ملجلس    التوصية 
ً
وفقا بالشركة  التنفيذيين 

 للسياسة املعتمدة.

مراجعة املكافآت املالية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة األجل إلى جانب تحديد سقف النتائج   .5

 من الرئيس التنفيذي، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.   ااملتوقع تحقيقه

لكبار التنفيذيين  واملزايا األخرى  لمكافآت املالية  املوجهات واملعايير العامة ل  ل مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حو  .6

 . ( من )أ( أعاله1والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسة املتبعة واملذكورة في الفقرة ) وإجازتها 
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 ( فيما يتعلق بالترشيحات: ب

 وممثلي الشركة في الشركات التابعة.   التنفيذية واإلدارة اإلدارة  مجلس في للعضوية واضحة  ومعايير  سياسات  اقتراح .1

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم  التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإ .2
ً
عادة ترشيحهم وفقا

 دانته بجريمة مخلة باألمانة. ترشيح أي شخص سبقت إ

التنفيذية،   اإلدارة اإلدارة ووظائف مجلس لعضوية الخبرات أو املهارات من الالزمة للمتطلبات السنوية املراجعة .3

 .اإلدارة التنفيذية وظائف وشغل اإلدارة مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات  وصف وإعداد 

 .اإلدارة مجلس ألعمال  تخصيصه العضو على يتعين الذي  الوقت تحديد .4

 .إجراؤها التي يمكن  التغييرات شأن في التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة  اإلدارة واللجان  مجلس هيكل  مراجعة .5

 .وكبار التنفيذيين املستقلين واألعضاء التنفيذيين غير  واألعضاء التنفيذيين  لألعضاء وظيفي  وصف وضع .6

 مركز شاغر ضمن عضوية مجلس االدارة أو كبار التنفيذيين.   وجود حال في الخاصة اإلجراءات وضع .7

 من خالل:   مصلحة الشركة اإلدارة، واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع   ستحديد جوانب الضعف والقوة في مجل .8

؛ وذلك من خالل مؤشنفيذية سنواإلدارة الت  هولجان  هوأعضائس  اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجل  اقتراح - أ
ً
رات  ويا

بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة    اسبة ترتبطنقياس أداء م 

د جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة  ى الداخلية وغيرها، عل  الرقابة  الشركة.   أن تحدَّ

  كل  ه تقييم جهة خارجية مختصة ألدائ ى صول علالترتيبات الالزمة للح  مساعدة املجلس في مسؤوليته في اتخاذ -ب

 . على عملية التقييم فواإلشرا  واتنثالث س

يجوز أن  كما    ،وعرضها على املجلس العتمادهابخصوصها  مراجعة مكافآت لجان املجلس والتوصية بأي تعديالت   .9

 للمجلس  تقوم اللجنة بتقديم توصياتها  
َ
 في حال ش
ُ
أعضاء جدد    املجلس بتعيينعضوية أي من لجان  ر أحد مقاعد  غ

 عند الحاجة. 

من  و  املستقلين،  األعضاء استقاللية من  سنوي  بشكل  التحقق  .10 كان  مصالح  تعارض  أي وجود عدمالتحقق   إذا 

 .أخرى  شركة  إدارة مجلس عضوية يشغل العضو

   . دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين .11

التنفيذي  لاإلحالل الوظيفي للشركة بصفة عامة ولالتعاقب اإلداري أو  دراسة ومراجعة خطط   .12 مجلس والرئيس 

 . بصفة خاصة وكبار التنفيذيين 

ل .13 والتعريف  التدريب  من  مناسب  مستوى  واللجان  عضاءأل توفير  املجلس  في  التنفيذية  الجدد  مهام    واإلدارة  عن 

ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء  املالية والتشغيلية    هاوجوانبنشطها واستراتيجياتها وأهدافها  اوسير أعمالها و الشركة  

املطلوبة بالكفاءة  اإلدارة  أعمالهم  بالتزامات أعضاء مجلس  تعريفهم    ، وحقوقهم  ،ومسؤولياتهم  ،مهامهم  ،بجانب 

 .  ومهام لجان الشركة واختصاصاتها

 بشكل  برامج ودورات تدريبية ىعل التنفيذية واإلدارة  اإلدارة  سمجل أعضاء من كل لحصول  الالزمة لياتاآل  تطوير .14

 الشركة.   العالقة بأنشطة ذات  املجاالت في ومعارفهم  مهاراتهم ميةنت بغرض مستمر
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 :)2(فيما يتعلق بالحوكمةج( 

املالية ودليل وسياسات الحوكمة   .1 التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق 

 الخاصة بالشركة.  

 للمتطلبات النظامية وأفضل املمارساتالحوكمة  مراجعة دليل وقواعد  .2
ً
 .وتحديثها وفقا

من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي  مراجعة وتطوير قواعد السلوك املنهي التي تمثل قيم الشركة، وغيرها    .3

 .حاجات الشركة ويتفق مع أفضل املمارسات

 على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات .4
ً
 .إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما

 عل .5
ً
صيات  األقل، بالتقارير والتو   ىمتابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا

 التي تتوصل إليها. 
 

 د( مهام ومسؤوليات أخرى: 

العالقة بين   .1 التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم  الهيكل  مساعدة مجلس اإلدارة في وضع ومراجعة 

 الفرعية. الشركة األم وشركاتها  

 .  والتأكد من فعاليتها سياسة تظلمات املوظفين مراقبة تطبيق  .2

 اللجنة  رئيس ومهام اختصاصات( 2

في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض  و فاعليتها،  تعزيز على والعمل اللجنة  اجتماعات وترأس  إدارة (1

 .أحد أعضائها لترأس الجلسة املحددة

 أعضاء  أحد  عنهذات العالقة بأعمال اللجنة وله أن ينيب  املساهمين   أسئلة  عن لإلجابة العامة  الجمعيات حضور  (2

 . اللجنة

 . االجتماعكتابة قبل مدة كافية من موعد  اللجنة اجتماعاتالدعوة لحضور  توجيه (3

والتأكد من توافر الوقت الكافي ملناقشة بنود جدول أعمال   االجتماعأعضاء اللجنة بجدول أعمال   مشاركة  (4

 اجتماع اللجنة. 

العروض والوثائق الالزمة ومعلومات كافية بخصوص املوضوعات املعروضة  ب  اللجنة   أعضاء تزويد من  التأكد   (5

 تمكن اللجنة من اتخاذ القرارات بخصوصها.   االجتماعرة كافية من موعد  عليها قبل فت

أن   ويمكن اإلدارة، مجلس إلى  إليه  توصلت وما وتوصياتها  اللجنة وانشطةأعمال وأداء   ملتابعةدورية  تقارير رفع (6

  التقرير   كون ي
ً
  أو كتابيا

ً
 . شفويا

 . سرها أمين  أو اللجنة  أعضاء  أحد إلى  أعاله االختصاصات من أي تفويض اللجنة  لرئيس (7
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:
ً
 أبرز صالحيات اللجنة خامسا

 جلس على وجه التحديد. امل، أو أي موضوع يطلبه اختصاصاتها ومهامهاحق التحري عن أي أمر يدخل ضمن  .1

مستقلة أخرى متى كان ذلك   استشاريةحق االستعانة باملشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة   .2

 ملساعدة اللجنة في أداء مهامها. 
ً
 ضروريا

واالطالع على  لشركة  املتعلقة باملكافآت والتعويضات باواملعلومات والسجالت  البيانات    كافة يحق للجنة االطالع على   .3

 . تقارير التعاقب اإلداري الخاصة بالتنفيذيين

 ومحققا ألهدافها، كما يحق لها منح فريق العمل  ليحق   .4
ً
لجنة تشكيل فريق عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسبا

 على أال يقل عدد أعضاء أي فريق عمل منبثق من هذه  
ً
املنبثق منها بعض صالحياتها وسلطاتها متى ما رأت ذلك مناسبا

 عن عضوين.  اللجنة 

 تتحمل الشركة أي تكاليف تلزم لقيام اللجنة بعملها.  .5

 
ً
 عمل اللجنةإجراءات وضوابط و اجتماعات   :سادسا

في مركز الشركة الرئيس، أو في أي مكان آخر، ويجوز الجتماعات اللجنة أن    ت خالل العاماتجتمع اللجنة أربع مر  .1

أن تعقد    للجنة، كما يجوز  (Conference Call)املحادثة الهاتفية الجماعية( )تعقد بواسطة وسائل االتصال الحديثة  

من   عضوالعمل وذلك بناًء على دعوة من رئيس اللجنة أو  تقتضيه مصلحة أو طارئة حسب ما  اجتماعات استثنائية 

 . أعضائها

2.   
ً
اللجنة مسبقا اجتماعات  املعين    –يتم جدولة  العام  بداية  العام وذلك ضمن الجدول    سنويةبصفة  -قبل  لكامل 

 (.  Annual Meetings Calendarالسنوي الجتماعات مجالس إدارة مجموعة صافوال ولجانها )

 Conferenceاملشاركة في اجتماعات اللجنة بوسائل االتصال الحديثة )املحادثة الهاتفية الجماعية( )  اللجنةلعضو  يجوز   .3

Callعد مشاركته بهذه الحالة كمن حضر أصالة
ُ
 طارئ. أصالة ألي سبب  ه في حال تعذر حضور وذلك  (، وت

 حضور أغلبية أعضائها. بيكتمل النصاب القانوني الجتماع اللجنة  .4

. وفي حال تعذر  االجتماعلعضو اللجنة )الحاضر أصالة( أن ينوب عن أكثر من عضٍو واحد في حضور ذات    ال يجوز  .5

وفي حال لم يقم رئيس اللجنة بتفويض من    الجلسة،يحق له تفويض أحد أعضائها لترأس تلك    اللجنةحضور رئيس 

 . االجتماع، يختار أعضاء اللجنة من بينهم من يترأس يترأس االجتماع

 له رئيس اللجنة.  الذي صوت تصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الرأي   .6

املديرين  ال يحق لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها، اال أنه يمكن لغير أعضاء اللجنة من فريق االدارة التنفيذية أو   .7

من اللجنة وذلك لتزويدها باملعلومات  أو دعوة    طلبأو املوظفين أو املراقبين حضور كل أو جزء من االجتماعات بناء على  

  الالزمة. 

 بأسماء األعضاء الحاضرين والغائبين  ة )متضمن اللجنة  اجتماعد مسودة محضر  أمين سر اللجنة بإعدا  يقوم  .8
ً
،  بيانا

رئيس  وإرسالها ل  باإلضافة إلى ما دار من نقاشات ومداوالت وقرارات(  ونهايته،  بدايته   ووقت  وتاريخه،   تماع، جاال   ومكان 
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اللجنة وذلك خالل  و  تاريخ عقد      (3)   أيام  عشرة  أعضاء  )إن    مالحظاتعليها وإبداء أي    لالطالع     االجتماع من  عليها 

من تاريخ إرسالها عبر البريد اإللكتروني، وفي حالة عدم استالم أي مالحظات يعتبر ذلك    سبعة أياموجدت( خالل  

 باملوافقة عليها، ومن ثم يوقع عل
ً
  وضابط الحوكمة  رئيس اللجنة وأمينها وجميع األعضاء الحاضرين   ى املحضرإقرارا

يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات املداوالت  و ، دعى األمر لذلك  ل ويمكن التوقيع بالتمرير في حا

 وتحفظ تلك املحاضر ضمن الوثائق الهامة للشركة.   والقرارات وتدوين املحاضر.

جتماع مع بيان  االعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضه صراحة في محضر اال  اللجنة لعضو يحق .9

 لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت  عتراضه، وال يعد غيابه عن حضور اال اأسباب  
ً
جتماع الذي يصدر فيه القرار سببا

 . هبعد علمه ب ةمباشر  عليه عتراض اال  من  تمكنه عدم أو بالقرارعدم علمه 
 

 

:
ً
 أمين ومنسق اللجنة سابعا

)في حال    كون له حق التصويت على قراراتهامن بين أعضائها أو من موظفي الشركة على أال يتختار اللجنة أمين سر لها   .1

القيام باإلعداد الجتماعات و و   كان من غير أعضائها(   عن 
ً
اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها  أنشطة  يكون مسؤوال

  تصدر   أو  اللجنة  على  عرضتي  الت  والتقارير  والسجالت  الوثائق  وحفظ  تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها، ومتابعة  

، كما يقوم باألعباء اإلدارية الخاصة بالترشيح  اللوجستية األخرى اإلدارية و والتواصل بين أعضائها واإلجراءات    عنها

باملجموعة. وتقوم اللجنة بتحديد مكافأته وطريقة صرفها في ضوء  لعضوية املجلس بالتعاون مع ضابط الحوكمة  

 السياسات املعول بها في هذا الخصوص.

يتم تعيين املدير التنفيذي للموارد البشرية كمنسق للجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها، ويتمثل دوره   .2

الخاصة باملوارد البشرية وما يتم تكليفه    تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة و ،  باالجتماعاتفي إعداد املستندات الخاصة  

بصفة عامة في كل    اللجنة واعمالهاحول مستوى تنفيذ قرارات   نةوإحاطة اللج ،  به من أعمال أخرى من قبل اللجنة

 اجتماع. 

:
ً
 اللجنة أعمال سرية  ثامنا

ـــــاءعلى   يجب ـــ ـــــرية املعلومات التي اتيحت لهم و  أعضـــــ ـــ ـــــركة ما ياللجنة الحفاظ على ســـــ ـــ ـــــلة بالشـــــ ـــ طلعوا عليه من وثائق ذات الصـــــ

اســــتغالل    -حتى في حال انتهاء عضــــويتهم  -بأي حال من األحوال  لهمال يجوز  و   الغير،  أو وأنشــــطتها وعدم إفشــــائها إلى أي شــــخص

ـــلحة لهم أو  هما يعلمون ـــــ ـــ ــــويتهم في تحقيق مصـ ـــ   أمين على ذلك  يســــــــــــري   كما  ،ألحد أقاربهم أو للغير؛ وإال وجب عزلهم   بحكم عضـــــ

 .اللجنة

 
ً
 مكافآت أعضاء اللجنة :تاسعا

ألعضاء   .1 السنوية  املكافآت  حدد 
ُ
على  ات بناًء  يضعها  للجنة  التي  اإلدارةالسياسة  النظام    مجلس  مع  يتوافق  وبما 

 .األساس للشركة وقرارات الجمعية العامة للمساهمين واألنظمة والقوانين ذات العالقة

 
 يوم: يقصد به في هذه الالئحة "يوم تقويمي"  ( 3)
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  ال تكون مكافآت أعضاء   .2
ً
 لجنة مبلغا

ً
  سياسة   في  ترد  أخرى   مزايا  وأي  باإلضافة إلى بدل حضور عن الجلسات  مقطوعا

 للضوابط الواردة    التنفيذية  واإلدارة  اللجان  وأعضاء  ألعضائهالتي يضعها مجلس اإلدارة    املكافآت
ً
ويتم صرفها وفقا

  . في تلك السياسة

االجتماعات   .3 من حضور  العضو  لتمكين  أخرى  مصاريف  واي  والسكن  التنقل  مصاريف  بتغطية  الشركة  تلتزم 

 ة اللجنة ذات العالقة بمهامها.   واملشاركة في أنشط

اللجنة   .4 اجتماعات  للجنة    3,000بدل حضور  يحق  كما  الواحدة،  للجلسة  اللجنة  سر  ألمين  ريال  آالف(  )ثالثة 

  .
ً
 مراجعة بدالت أمين سرها من فترة ألخرى بما تراه مناسبا

 

 
ً
 أحكام ختامية )النشر والتعديل( : عاشرا

 من قبل الشركة    االلتزام بهايعمل بما جاء في هذه الالئحة ويتم  
ً
من قبل الجمعية العامة للمساهمين  ا  من تاريخ اعتماده  اعتبارا

يتم مراجعة    . اعليه  االطالع على موقع الشركة اإللكتروني لتمكين املساهمين والعامة وأصحاب املصالح من    ا كما يجب نشره

محتوى هذه الالئحة حسب الحاجة بناًء على توصية من املجلس على أن يتم تقديم هذه التعديالت للجمعية العامة للمساهمين  

 . لها اجتماعفي أقرب  العتمادها

 

 

 

 


