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سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس  الئحة 

صدر للخدمات اللوجستيةشركة  - اإلدارة واللجان المنبثقة  

( عامةشركة مساهمة  ) 
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 المنبثقة  واللجان  اإلدارة مجلس في  العضوية  وإجراءات  ومعايير   سياسات :  ولال  الفصل
 

 ( 1املادة )

 التعريفات 
 تدل الكلمات والعبارات اآلتية على املعاني املوضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك: 

 هـ . 1437-1-28( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/نظام الشركات: 

 . هـ.1424-6-2وتاريخ ( 30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/نظام السوق املالية: 

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق  طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة:    قواعد

 املالية. 

   هيئة السوق املالية.الهيئة: 

 

  السوق املالية السعودية.السوق: 

  صدر للخدمات اللوجستيةشركة الشركة:  

  ات اللوجستيةصدر للخدممجلس إدارة شركة مجلس اإلدارة: 

ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس. جمعية املساهمين: 
َّ
 جمعية تشك

 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في العضو التنفيذي: 
ً
 األعمال اليومية لها. عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا

 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها. العضو غير التنفيذي: 
ً
 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

املستقل:   عوارض  العضو  من  أي  عليه  تنطبق  وال  وقراراته،  مركزه  في  التام  باالستقالل  يتمتع  تنفيذي  غير  إدارة  مجلس  عضو 

   ليها في املادة العشرين من هذه الالئحة.االستقالل املنصوص ع

االستراتيجية   القرارات  واقتراح  اليومية،  الشركة  عمليات  إدارة  بهم  املنوط  األشخاص  التنفيذيين:  كبار  أو  التنفيذية  اإلدارة 

 وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي. 

 األقارب أو صلة القرابة: 

 اد، والجدات وإن علوا. اآلباء، واألمهات، واألجد .1

 األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا.  .2

 اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم.  .3

 األزواج والزوجات. .4

أو ذات مسؤولية   السيطرة على شركات أخرى مساهمة  إلى  تهدف  ذات مسؤولية محدودة  أو  القابضة: شركة مساهمة  الشركة 

 ك بامتالك أكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها. محدودة تدعى الشركات التابعة، وذل 

 شخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة. 

 األطراف ذوو العالقة: 

 كبار املساهمين في الشركة.  -أ

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.   -ب

 كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.  -ج

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في الشركة.  -د

 نفيذيين أو أقاربهم. اململوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار الت –من غير الشركات  –املنشآت  -ه

 فيها. -و
ً
 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا
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في مجلس إدارتها أو من كبار   -ز  
ً
أو أقاربهم عضوا التنفيذيين  التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار  الشركات 

 التنفيذيين فيها. 

%( أو أكثر، مع  5ها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته )شركات املساهمة التي يملك في -ح

 مراعاة ما ورد في الفقرة )د( من هذا التعريف.

الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو   -ط

 التوجيه.  

 يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها. أي شخص -ي

 الشركات القابضة أو التابعة للشركة.  -ك

م بشكل منهي من شخص مرخص له في ذلك.  ويستثنى من الفقرتين )ط( و)ي( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدَّ

 ني ذلك الشخص وكل تابع له. املجموعة: فيما يتعلق بشخص، تع

 عليه من قبل 
ً
تابع: الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرا

 شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر. 

 كالعاملين، والدائنين، والعمالء، واملوّردين، واملجتمع. أصحاب املصالح: كل من له مصلحة مع الشركة، 

 %( أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.5كبار املساهمين: كل من يملك ما نسبته )

 

 ( 2املادة )

 :    تمهيد 

في مجلس إدارة شركة   إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية  اللوجستيةتهدف هذه السياسات   صدر للخدمات 

وكذلك تحديد مكافاتهم، ومكافئات اللجان املنبثقة منها واإلدارة التنفيذية وذلك تطبيقا ألحكام الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة  

تهدف هذه السياسات و  لها    ي والنظام األساس   صدر للخدمات اللوجستيةقواعد الئحة حوكمة شركة    السوق املالية وتطبيقا لدليل

في رفع كفاءة الشركة وفقا للمعايير والضوابط الواردة    واملساهمةالى تحقيق درجة عالية من الشفافية، وتحقيق أهداف الشركة، 

 .والنظام األساس لها صدر للخدمات اللوجستيةالئحة حوكمة شركة لالئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية وتطبيقا 

 

 ( 3املادة )

 تكوين مجلس اإلدارة 

إدارة مؤلف من   الشركة مجلس  إدارة  الشركة وطبيعة  يتولى  يتناسب مع حجم  يقل عدد    النشاط،عدد من األعضاء  أن ال  على 

تنتخبهم الجمعية و أن يكون األغلبية من األعضاء الغير تنفيذيين، و    أكثر،األعضاء املستقلين عن عضوين أو عن ثلث املجلس أيهما  

من ذلك عين املؤسسون أول مجلس إدارة ملدة خمس سنوات    ال تزيد عن ثالث سنوات واستثناءً   العامة العادية للمساهمين ملدة

 التجاري. من تاريخ قيد الشركة بالسجل  تبدأ
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 ( 4املادة )

  تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

 يحدد نظام الشركة األساس عدد أعضاء املجلس على أال يقل عن ثالثة وال يزيد عن أحد عشر عضو . -أ

 ، ويجوز إعادة انتخابهم. تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة ملدة  ثالث سنوات -ب

ُيشترط أن ال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن   -ج

  .واحد

خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة  على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم   -د

أيهما أقرب وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث   مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم

 التغييرات. 

 

 ( 5املادة )

 )استرشادية( شروط عضوية مجلس اإلدارة

الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم، بما يشترط أن يكون عضو مجلس  اإلدارة من ذوي  

نه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار
ّ
 :يويراعى أن يتوافر فيه على وجة الخصوص ما يل يمك

ملنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضل   القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله  .1

 .املمارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية

الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه املؤهالت العلمية، واملهارات املهنية، والشخصية املناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات  .2

الشركة الحالية واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو املحاسبة أو القانون أو الحوكمة،  العملية ذات الصلة بأنشطة  

 عن الرغبة في التعلم والتدريب
ً
  .فضال

القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، واإلدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب  .3

املت الفنية  املستقبلية  املتطلبات  والرؤية  والتخطيط  االستراتيجي  التوجيه  على   
ً
قادرا يكون  وأن  العمل،  بسير  علقة 

  .الواضحة

 على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهما .4
ً
  .املعرفة املالية: وذلك بأن يكون قادرا

  .واختصاصاته اللياقة الصحية: وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه  .5

وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر املقومات الشخصية واملهنية  

  .الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه املادة

 

 ( 6املادة )

 :   الشركة إدارة مجلس في  العضوية  إجراءات 
 مجلس   لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  لإلعالن   للشركة  التنفيذية  اإلدارة  مع  التنسيق  واملكافآت  الترشيحات  لجنة  تتولى .1

 . يوما ثالثون  عن تقل ال ملدة الشركة إدارة



 

 8من   5الصفحة  
 

  واملعايير  للسياسات  وفقا  املجلس  لعضوية  الترشيح  بشأن   اإلدارة  ملجلس  توصيتها  واملكافآت  الترشيحات  لجنة  تقدم .2

 . ذكرها املتقدم

 املدد  وفق  الشركة  إلدارة  إخطار  بموجب  رغبته  إعالن   الشركة  إدارة  مجلس  لعضوية  نفسه  ترشيح  يرغب  من  على  يجب .3

  تعريفا  اإلخطار  هذا  يشمل  أن   ويجب  السارية،  والقرارات  والتعميمات  واللوائح  األنظمة  في  عليها  املنصوص  واملواعيد

 . الترشح  وفقا  العملية  وخبراته  إعالن   في  الواردة  النظامية  املتطلبات  تفتضيه  ملا  ومؤهالته  الذاتية   سيرته  حيث  من  باملرشح

 إدارات  مجالس  وتاريخ  عدد  بيان   املساهمة الشركات  إحدى   إدارة  مجلس  عضوية شغل  له  سبق  الذي  املرشح  على  يجب .4

 .عضويتها تولى التي  الشركات

 

 

  الذاتية  بالسير  املالية   السوق   هيئة   بتزويد  للشركة   التنفيذية  اإلدارة  مع  بالتنسيق  واملكافآت  الترشيحات   لجنة  تقوم .5

  مساهمة  شركة  إدارة  مجلس  لعضوية  للمرشح  الذاتية   السير  لنموذج "  وفقا  الشركة   إدارة  مجلس  لعضوية  للمرشحين 

 مجلس  لعضوية املرشحين  عن معلومات للهيئة االلكتروني املوقع في الشركة وتعلن السعودية، املالية السوق  في مدرجة

 . العامة الجمعية النعقاد الدعوة توجيه او نشر وعند اإلدارة،

 .مرشح أي حول  املختصة الجهات من ترد مالحظات أي تنفيذ واملكافآت الترشيحات لجنة على يجب .6

 . ذكرها املتقدم واإلجراءات واملعايير للسياسات وفقا أنفسهم رشحوا من على  العامة الجمعية في التصويت يقتصر .7

 . تراكميا  تصويتا اإلدارة مجلس انتخاب بند على العامة الجمعية في التصويت يكون  .8

 ( 7املادة )

  عضوية مجلس اإلدارةانتهاء 
  

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة، ومع ذلك   .1
ً
تنتهي عضوية املجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا

للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو   يجوز  

إذا   بالتعويض  باملطالبة  الشركة  تجاه  مناسباملعزول  غير  وقت  في  أو  مقبول  غير  لسبب  العزل  يجوز وقع  كذلك   ،

للجمعية العامة بناء على توصية من مجلس اإلدارة إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة إجتماعات 

كان  للمجلس دون عذر مشروع،    ة متتالي في وقت مناسب وإال  يكون ذلك  أن  يعتزل بشرط  أو  اإلدارة  ولعضو مجلس 

 قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار
ً
 .مسؤوال

العضوية على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فورا مع   انتهاء عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق   .2

 بيان األسباب التي دعت إلى ذلك. 

بها إلى رئيس  إذا استقال عضو مجلس اإلدارة وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة فعلي  -ج .3 ه تقديم بيان مكتوب 

 مجلس اإلدارة ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة. 
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 ( 8املادة )

  عوارض االستقالل

القرارات   .1 على  والتصويت  آرائه  وإبداء  مهامه  ممارسة  على   
ً
قادرا املستقل  اإلدارة  مجلس  عضو  يكون  أن  يجب 

 .اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركةبموضوعية وحياد، بما ُيعين مجلس 

 ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف   .2
ً
 سنويا

ً
على مجلس اإلدارة أن يجري تقييما

  .تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه 

 :ما يلي – على سبيل املثال ال الحصر –افره في عضو مجلس اإلدارة املستقل و يتنافى مع االستقالل الالزم ت .3

 ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة  -أ
ً
أن يكون مالكا

  .قرابة مع من يملك هذه النسبة

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم ال -ب
ً
شركة أو من أسهم شركة  أن يكون ممثال

 .أخرى من مجموعتها

 .أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها -ت

 .أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها -ث

 .مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من  -ج

 

 

من  -ح أخرى  شركة  أو  معها  متعامل  طرف  أي  أو  الشركة  لدى  املاضيين  العامين  خالل   
ً
موظفا يعمل  كان  أو  يعمل  أن 

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل 
ً
مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار املوّردين، أو أن يكون مالكا

 .ينالعامين املاضي 

 .أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة -خ

ألف  200.000ه تزيد عن ) أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان -د

ضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما  % من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل ع 50ريال (  أو عن  

 أقل.

 .أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة  -ذ

  .أن يكون قد أمض ى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة -ر

النافية الستقالل .4 املصلحة  قبيل  من  تعد  من  ال   ترخيص  على  الحصول  لها  يجيب  التي  اإلدارة  ية عضو مجلس 

الجمعية العامة العادية ، األعمال و العقود التي تتم من عضو مجلس اإلدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا  

  تمت هذه األعمال والعقود بنفس األوضاع  و الشروط التي تتبعها الشركة مع عموم املتعاقدين واملتعاملين وكانت 

 ضمن نشاط الشركة املعتاد ، ما لم تر لجنة الترشيحات خالف ذلك. 

 ( 9املادة )

 المصالح  تعارض  عن   المرشح  إفصاح
  املصالح   تعارض  حاالت  من   أي  عن   العامة  وللجمعية  للمجلس  يفصح  أن  اإلدارة   مجلس  لعضوية  نفسه  ترشيح   في  يرغب  من  على

 :  وتشمل-املالية السوق  هيئة من املقررة اإلجراءات وفق

 . الشركة لصالح تتم التي  والعقود االعمال في  مباشرة غير او مباشرة مصلحة وجود -أ

 . تزاوله الذي النشاط فروع أحد في منافستها او الشركة، منافسة شانه من عمل في اشتراكه -ب
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 التنفيذية  واإلدارة  منه المنبثقة  اللجان واعضاء  اإلدارة مجلس أعضاء ت آالثاني :مكاف الفصل

 

 ( 10املادة )

 : الجلسات  حضور وبدل اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة
ريال  فقط(  ريال3000)   وقدره  مبلغ  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  يستحق .1 أالف   عن   حضور   بدل  ثالثة 

 . الواحدة الجلسة

  املالية   السنة  عن  سنوية  مكافأة  ريال  ألف  ثمانون   فقط(  ريال80,000)  وقدره  مبلغ  اإلدارة  مجلس  عضو  يستحق .2

 . الواحدة

  مقابل   وأي  اإلدارة  مجلس  في  عن عضويته  ومكافأته  الجلسات   حضور   بدالت  بين   الجمع   اإلدارة  مجلس  لعضو  يحق .3

  باإلضافة   وذلك  الشركة،  في  بها  يكلف  استشارية  أو   إدارية  أو   فنية  أو  تنفيذية  مناصب  أو  إضافية   أعمال  أي  عن  مالي

 اإلدارة مجلس قبل من املشكلة اللجان  وفي اإلدارة مجلس في عضوا بصفته  عليها يحصل أن  يمكن التي  املكافأة إلى

 .األساس الشركة ونظام الشركات لنظام وفقا

 اإلدارة   مجلس  أعضاء  مكافأة  تقدم  ما  بعد  تخصص  األرباح  من   نسبة  اإلدارة  مجلس  اعضاء  مكافأة  كانت  حالة  في .4

  من  إضافية كحصة  املساهمين على وجد إن  ذلك  بعد الباقي ويوزع   الصافية، األرباح من%( 10) عن  تزيد ال بنسبة

 .األرباح

 تحدد اللجنة بدل الحضور واملكافأة الذي يستحقها أمين السر.  .5

يتم صرف بدل حضور االجتماعات وبدل الحضور اإلضافي بصفة ربع سنوية، بينما يتم صرف املكافأة السنوية   .6

 د اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين. املقطوعة بع

 ( 11املادة )

 : الجلسات  حضور وبدل اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة
والترشيحات   أعضاء  من  عضو  كل  يستحق .1 املكافآت  ولجنة  املراجعة  ألف    فقط(  ريال1500)  وقدره  مبلغ  لجنة 

 . الواحدة الجلسة عن حضور  بدل وخمس مائة ريال

  املالية  السنة  عن  سنوية  مكافأة  ريال  عشرون ألف  فقط(  ريال20,000)  وقدره  املراجعة مبلغلجنة    عضو  يستحق .2

 . الواحدة

 عن   سنوية  مكافأة  ريال  عشرة أالف  فقط(  ريال10,000)  وقدره  ت والترشيحات مبلغآلجنة املكاف  عضو  يستحق .3

 . الواحدة املالية السنة

 ( 12املادة )

 : مكافأة اإلدارة التنفيذية 

لجنة املكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب املحدد لجميع املوظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل  تقوم 

 مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

 صفة شهرية(؛ راتب أساس )يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وب .1

 .وبدالت تشتمل، على سبيل املثال ال الحصر، بدل سكن، وبدل مواصالت، وبدل تعليم لألبناء، وبدل هاتف .2



 

 8من   8الصفحة  
 

 . مزايا تأمين طبي له ولعائلته .3

 الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل( والعجزسياسة تأمين على الحياة )تشمل إصابات العمل  .4

 سنوية. مكافأة  .5

 .   ألجل ، والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل برامج خيارات األسهمالخطط التحفيزية قصيرة ا  .6

مزايا أخرى تشمل على سبيل املثال ال الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات املطارات التنفيذية. ومكافأة  .7

 نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة املوارد البشرية املعتمدة من قبل الشركة. 

 اعتماد الخطط والبرامج العامة ملكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة ملكافآت والترشيحات.يتم  .8

 . من لجنة ملكافآت والترشيحات اعتمادهاأخرى يتم  بدالتأي مكافآت أو  .9

ة يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة املكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج واملوجهات العام

 التي تقرها اللجنة. 

 

 ( 13املادة )

   المكافآت  عن اإلفصاح 
 : يلي بما اإلدارة مجلس يلتزم

 . الشركة  في التنفيذية واإلدارة املجلس أعضاء مكافآت تحديد كيفية وعن املكافآت سياسة عن اإلفصاح .1

  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  املمنوحة  املكافآت  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  في  وتفصيل  وشفافية  بدقة  اإلفصاح .2

   مزايا،  أم   منافع  أم  مبالغ  أكانت  سواء   تضليل،  أو  إخفاء  دون   مباشرة،  غير  أو  مباشرة   بصورة  التنفيذية
ً
 كانت   أيا

  املزايا كانت وإذا. واسمها طبيعتها
ً
 تاريخ عند السوقية القيمة هي لألسهم  املدخلة القيمة فتكون  الشركة، في أسهما

 .االستحقاق

 .  السياسة  هذه  عن  جوهري   انحراف  أي  وبيان  بها،  املعمول   املكافآت  وسياسة  املمنوحة  املكافآت  بين   العالقة  توضيح .3

 : حدة على  يلي ممن لكل املدفوعة والتعويضات املكافآت بشأن  الالزمة التفاصيل بيان  .4

 . اإلدارة مجلس أعضاء -أ

 واملدير  التنفيذي  الرئيس  ضمنهم  من  يكون   أن   على  الشركة  من  املكافآت  أعلى  تلقوا  ممن  التنفيذيين   كبار  من  خمسة -ب

 .املالي

 . اللجان  أعضاء -ت

  اإلدارة مجلس تقرير  في املادة هذه في الوارد اإلفصاح يكون  -ث
ً
 .املرافقة للجداول  ووفقا

 

 ( 14املادة )

 : ختامية   احكام

 عليها.  للشركة العامة الجمعية واعتماد موافقة تاريخ من نافذة الالئحة هذه تعتبر -أ

اللوجستية  شركة  حوكمة  الئحة  قواعد  دليل  بشأنه  يطبق  الالئحة  هده  في  نص  بشأنه  يرد  لم  ما  كل -ب  صدر للخدمات 

 . املال سوق  هيئة من الصادرة الشركات حوكمة الئحة وكذلك


