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1. تمهيد: 
ــة  ــة حوكم ــاً لالئح ــة وفق ــذه الالئح ــي ه ــواردة ف ــام ال ــات والمه ــة( االختصاص ــة )اللجن ــة المراجع ــى لجن 1.1. تتول
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، بغــرض التأكــد مــن أن أعمــال الشــركة تتماشــى مــع أفضــل 

الممارســات فــي مجــال حوكمــة الشــركات.
ــذ تلــك االختصاصــات  ــات تنفي ــك آلي 2.1. توضــح هــذه الالئحــة نطــاق عملهــا وهيكلهــا واختصاصاتهــا بمــا فــي ذل

وإجــراءات العمــل.
3.1. علــى اللجنــة بغــرض مواكبــة أفضــل الممارســات ذات العالقــة مراجعــة هــذه الالئحــة دوريــاً، ورفــع التوصيــات 
لمجلــس اإلدارة )المجلــس( للمصادقــة عليهــا تمهيــداً العتمــاد التعديــالت مــن قبــل الجمعيــة العامــة وفقــاً 

لألنظمــة المطبقــة.
4.1. يقوم المجلس بتقييم أداء اللجنة دورياً، ويقدم توجيهاته لرفع مستوى أدائها.

2. اختصاصات اللجنة: 
تمــارس اللجنــة جميــع االختصاصــات الموكلــة إليهــا، وترفــع اللجنــة تقاريرهــا إلــى المجلــس وتحافــظ علــى قنــوات 
اتصــال مباشــرة معــه وتختــص اللجنــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة والتحقــق مــن مــدى فاعليــة وكفايــة أنظمــة 
الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة، وإبــداء الــرأي والتوصيــات ذات العالقــة، وتشــمل اختصاصــات ومهــام اللجنــة بصفــة 

خاصــة مــا يلــي:

1.2. التقارير المالية:
1.1.2  دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى المجلــس وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي 

شــأنها، لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.
2.1.2    إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاء علــى طلــب المجلــس– فيمــا إذا كان تقريــر المجلــس والقوائــم الماليــة للشــركة 
عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي 

للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.
3.1.2   دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

4.1.2   البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي 
الشــركة أو المراجــع الخارجي.

5.1.2   التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6.1.2   دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.

2.2.  نظام الرقابة الداخلية:
.1.2.2   مراقبــة أعمــال الشــركة عــن طريــق اإلشــراف علــى أجهــزة الرقابــة واالشــراف المباشــر علــى وحــدة المراجعة 

الداخلية.
ــداد  ــركة، وإع ــي الش ــة ف ــة الداخلي ــام الرقاب ــاءة لنظ ــة وكف ــركة بفاعلي ــق إدارة الش ــن تطبي ــق م التحق  2.2.2.
تقريــر مكتــوب يتضمــن توصياتهــا ورأيهــا فــي مــدى كفايــة هــذا النظــام ومــا أدتــه مــن أعمــال تدخــل فــي نطــاق 
ــد  ــل موع ــس قب ــركة الرئي ــز الش ــي مرك ــر ف ــذا التقري ــن ه ــة م ــخاً كافي ــس نس ــودع المجل ــى أن ي ــا، عل اختصاصه
انعقــاد الجمعيــة العامــة بواحــد وعشــرين يومــاً علــى األقــل؛ لتزويــد مــن يرغــب مــن المســاهمين بنســخة منــه، 

ــة.  ــاء انعقــاد الجمعي ــر أثن ــى التقري ويتل
.3.2.2  مراجعــة تقاريــر اإلدارة التنفيذيــة المتعلقــة بنظــام الرقابــة الداخلــي ومكوناتــه وإبــداء الــرأي بشــأنها 

للمجلــس. 
.4.2.2  دراسة ما يحيله المجلس لها من مواضيع للتوصية للمجلس بشأنها في ضوء دور اللجنة الرقابي. 

3.2. المراجعة الداخلية:
1.3.2. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. 

2.3.2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
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3.3.2. الرقابــة واإلشــراف عــل أداء وأنشــطة رئيــس المراجعــة الداخليــة وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة – 
إن وجــدت – للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا. وإذا لــم 
يكــن للشــركة رئيــس للمراجعــة الداخليــة، فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن مــدى الحاجــة إلــى 

تعيينــه.
4.3.2. التوصية للمجلس بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.

4.2.   الشركات المستثمر فيها: 
ــه  1.4.2. التأكــد مــن فاعليــة إجــراءات تشــكيل وأداء لجــان المراجعــة فــي الشــركات التابعــة ووفــق مــا تســمح ب

ــات الشــركاء. اتفاقي
التأكــد مــن كفــاءة إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركات المســتثمر فيهــا مــن خــالل مراجعــة التقييــم   .2.4.2
ــه  ــمح ب ــا تس ــق م ــا، أو وف ــيطر عليه ــل أو تس ــة بالكام ــركات المملوك ــة للش ــة الداخلي ــودة المراجع ــنوي لج الس

ــك. ــال ذل ــراه حي ــات الشــركاء، والرفــع للمجلــس بمــا ت اتفاقي
ــن المراجــع الخارجــي للشــركات المملوكــة بالكامــل أو تســيطر عليهــا، أو  ــة ترشــيح وتعيي التأكــد مــن آلي  .3.4.2

ــك. ــال ذل ــراه حي ــا ت ــس بم ــع للمجل ــركاء، والرف ــات الش ــه اتفاقي ــمح ب ــا تس ــق م وف
الحصــول علــى التأكيــد الــالزم والمالئــم مــن لجــان المراجعــة فــي الشــركات التابعــة فيمــا يتعلــق بفاعليــة   .4.4.2

وســالمة نظــام الرقابــة الداخليــة بمــا يتوافــق مــع األنظمــة الســارية واتفاقيــات الشــركاء.
ــة، ولجــان المراجعــة وإدارة  ــن ادارة المراجعــة الداخلي اعتمــاد اإلطــار العــام وبروتوكــول المراجعــة مــا بي  .5.4.2
المراجعــة الداخليــة فــي الشــركات المســتثمر فيهــا المملوكــة بالكامــل أو تســيطر عليهــا، أو وفــق مــا تســمح بــه 

ــات الشــركاء. اتفاقي
ــة  ــركات التابع ــى الش ــا عل ــة لتنفيذه ــة الداخلي ــن إدارة المراجع ــة م ــة المقترح ــاريع المراجع ــة مش دراس  .6.4.2
والتنســيق مــع لجــان المراجعــة فــي الشــركات المســتثمر فيهــا المملوكــة بالكامــل أو تســيطر عليهــا، أو وفــق مــا 

ــات الشــركاء. ــه اتفاقي تســمح ب

5.2.   المراجع الخارجي:
التوصيــة للمجلــس بترشــيح المراجــع الخارجــي وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التحقــق   .1.5.2

ــم. ــد معه ــروط التعاق ــم وش ــاق عمله ــة نط ــتقاللهم ومراجع ــن اس م
التحقــق مــن اســتقالل المراجــع الخارجــي وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فاعليــة أعمــال المراجعــة، مــع   .2.5.2

ــة. ــر ذات الصل ــد والمعايي ــار القواع ــي االعتب ــذ ف األخ
مراجعــة خطــة المراجــع الخارجــي وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن   .3.5.2

نطــاق أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
التأكد من اإلجابة عن استفسارات المراجع الخارجي.  .4.5.2

دراسة تقرير المراجع الخارجي ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.  .5.5.2

6.2.   ضمان االلتزام:
اإلشــراف علــى تطويــر اســتراتيجية واضحــة إلدارة االلتــزام بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة   1.6.3
الشــركة، والتحقــق مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا وتحديثهــا بنــاًء علــى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة للشــركة.

ــداء  ــة، وإب ــاً لألنظمــة المطبق ــا وفق ــا وآلياته ــزام وإجراءاته ــة الخاصــة بااللت ــة الداخلي اعتمــاد نظــم الرقاب  2.6.3
ــس. ــن المجل ــا م ــل اعتماده ــأنها قب ــرأي بش ال

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.   .3.6.2
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  .4.6.2

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا   .5.6.2
حيــال ذلــك إلــى المجلــس.
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رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها إلــى المجلــس، وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات   .6.6.2
ــن اتخاذهــا. التــي يتعي

مكافحة االحتيال والفساد  7.2
اإلشــراف علــى فاعليــة اإلدارة التنفيذيــة )الشــؤون القانونيــة( والمراجــع الخارجــي فــي أداء مســؤولياتهم   1.7.2

ــاد. ــال والفس ــة االحتي ــق بمكافح ــا يتعل فيم
ــة  ــة والمراجــع الخارجــي بشــأن تقييمهــم لمخاطــر وجــود أخطــاء جوهري االستفســار مــن اإلدارة التنفيذي  2.7.2

ــات. ــك التقييم ــرار تل ــدى وتك ــة وم ــك طبيع ــي ذل ــا ف ــاد، بم ــال والفس ــة باالحتي متعلق
االستفســار مــن اإلدارة التنفيذيــة )الشــؤون القانونيــة( والمراجــع الخارجــي عمــا إذا كانــوا علــى علــم بــأي   3.7.2
ــة التــي اســتجابت بهــا الشــركة  ــى الشــركة، والكيفي ــر عل ــه أو مزعــوم، يؤث ــي أو مشــتبه ب ــال أو فســاد، فعل احتي

ــة فــي الشــركة. ــة الرقابي ــى البيئ ــة التــي أُدخلــت عل ــرات الجوهري لتلــك الحــاالت، بمــا فــي ذلــك التغيي
ــال أو  ــة( والمراجــع الخارجــي عــن أي احتي ــة )الشــؤون القانوني ــر مــن اإلدارة التنفيذي ــى تقاري الحصــول عل  4.7.2
فســاد، ســواء كان أو لــم يكــن جوهريــاً، ويتضمــن اإلدارة أو الموظفيــن الذيــن لهــم دور رئيســي فــي نظــام الرقابــة 

ــات المناســبة للمجلــس. ــم التوصي ــة للشــركة، وتقدي الداخلي
التأكــد مــن وجــود آليــة لــكل مــن اإلبــالغ وإجــراء تحقيقــات مســتقلة متعلقــة باالحتيــال والفســاد، وتقييــم   5.7.2

ومراقبــة فاعليــة تلــك اآلليــات.

ترتيبات تقديم الملحوظات:  .8.2
للجنــة وضــع أليــة تتيــح للعامليــن فــي الشــركة تقديــم ملحوظاتهــم بشــأن تجــاوز فــي التقاريــر الماليــة أو   1.8.2
غيرهــا بســرية وعلــى اللجنــة التحقــق مــن تطبيــق هــذه اآلليــة بإجــراء تحقيــق مســتقل يتناســب مــع حجــم الخطــأ 

أو التجــاوز وتبنــي إجــراءات متابعــة مناســبة.

حدوث التعارض بين اللجنة والمجلس:  .9.2
إذا حصــل تعــارض بيــن توصيــات اللجنــة وقــرارات المجلــس، أو إذا رفــض المجلــس األخــذ بتوصيــة اللجنــة   1.9.2
بشــأن تعييــن المراجــع الخارجــي وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن رئيــس المراجعــة الداخليــة، فيجــب 

تضميــن تقريــر المجلــس توصيــة اللجنــة ومبرراتهــا، وأســباب عــدم أخــذه بهــا.

تنظيم اللجنة:   .3
تشكيل اللجنة:  .1.3

ــى خمســة أعضــاء مــن المســاهمين أو  ــة مــن أربعــة إل ــة العامــة للشــركة لجن تشــكل بقــرار مــن الجمعي  .1.1.3
مــن غيرهــم علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل علــى األقــل وأال تضــم عضويــة رئيــس المجلــس أو أيــاً مــن 

ــة والمحاســبية. ــن، ويكــون مــن بينهــم مختــص بالشــؤون المالي ــس التنفيذيي أعضــاء المجل
تصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة - بنــاًء علــى اقتــراح مــن المجلــس -  الئحــة عمــل اللجنــة علــى أن تشــمل   .2.1.3
ــار أعضائهــا، وكيفيــة ترشــيحهم، ومــدة  هــذه الالئحــة ضوابــط وإجــراءات عمــل اللجنــة، ومهامهــا، وقواعــد اختي

عضويتهــم، ومكافآتهــم، وآليــة تعييــن اعضائهــا بشــكل مؤقــت فــي حــال شــغور أحــد مقاعــد اللجنــة. 
ال يجــوز لمــن يعمــل أو كان يعمــل خــالل الســنتين الماضيتيــن فــي اإلدارة التنفيذيــة أو الماليــة للشــركة أو   .3.1.3

لــدى المراجــع الخارجــي، أن يكــون عضــواً فــي اللجنــة.  
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تبــدأ مــدة عمــل اللجنــة مــن تاريــخ تشــكيلها، وتنتهــي بانتهاء مــدة عمــل دورة المجلــس، أو بإنهــاء خدماتها   .4.1.3
مــن قبــل الجمعيــة العامــة، ويجــب أن تتوافــق مــدة عضويــة عمــل اللجنــة مــع مــدة عضويــة المجلــس.

التزامات أعضاء اللجنة:  .2.3
االنتظــام فــي حضــور جلســات اللجنــة والمشــاركة الفاعلــة فــي أعمالهــا، وإخطــار رئيــس اللجنــة بمــا   .1.2.3

يســتوجب غيابــه عــن إحــدى جلســات اللجنــة.
حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضاء اللجنة لإلجابة عن أسئلة المساهمين.  .2.2.3

المحافظــة علــى أســرار الشــركة، وال يجــوز لعضــو اللجنــة أن يفصــح للمســاهمين، في غيــر الجمعيــة العامة،   .3.2.3
ــاءلته  ــن مس ــاًل ع ــاؤه، فض ــب إعف ــه وإال وج ــه بعمل ــبب قيام ــركة بس ــرار الش ــن أس ــه م ــف علي ــا وق ــر، م أو الغي

ومطالبتــه بالتعويــض عــن أي أضــرار تترتــب علــى ذلــك.
عدم القيام بأي أعمال تنفيذية في الشركة.  .4.2.3

ــة ذات  ــورات الحديث ــة التط ــه، ومواكب ــة ب ــال المنوط ــة األعم ــة لمزاول ــة الواجب ــة المهني ــذل العناي أن يب  .5.2.3
العالقــة بأعمــال الشــركة.

أن يتصــف بالعــدل وأن يتحلــى بالنزاهــة والعفــة والصــدق والموضوعيــة واالســتقالل، وأن يتجــرد مــن   .6.2.3
المصالــح الشــخصية وأال يخضــع حكمــه آلراء وتوجهــات اآلخريــن.

أال يشترك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي أعمال أو أنشطة تعتبر مخلة بالشرف واألمانة.  .7.2.3
أال يقبــل أي شــيء لــه قيمــة ذات شــأن مــن أي موظــف، أو تابــع، أو عميــل، أو مــورد، أو ممــن لــه عالقــة   .8.2.3
عمــل بالشــركة قــد تــؤدي إلــى ضعــف فــي اســتقاللية عضــو اللجنــة شــكال وموضوعــا أو يؤثــر أو يفتــرض أنــه يؤثــر 

فيمــا يتوصــل إليــه مــن قــرارات.
أن يفصــح للمجلــس عــن العمليــات التــي تمــت بينــه وبيــن الشــركة وطبيعــة تلــك العالقــة، كمــا يفصــح عــن   .9.2.3
العالقــة التــي تربطــه بالمجلــس والمديريــن التنفيذييــن فــي الشــركة وذلــك وفــق مــا تتطلبــه الئحــة الســلوك التــي 

تعتمدهــا الشــركة.

رئيس اللجنة:  .3.3
يختــار أعضــاء اللجنــة مــن بينهــم رئيســا لمــدة عضويــة اللجنــة، ويتولــى رئيــس اللجنــة اإلشــراف علــى إنجــاز   .1.3.3

اللجنــة لمهامهــا وعلــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:
دعــوة اللجنــة لالنعقــاد وتحديــد وقــت وتاريــخ ومــكان كل اجتمــاع مــن اجتماعــات اللجنــة وجــدول األعمال  أ. 

ــة. ــك بعــد التنســيق مــع أعضــاء اللجن وذل
رئاسة اجتماعات اللجنة، ورفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى المجلس. ب. 

اإلشــراف علــى إعــداد تقاريــر دوريــة عــن أنشــطة اللجنــة بالتنســيق مــع أميــن اللجنــة وعرضهــا علــى اللجنــة  ج. 
ــة. ــر اللجن ــن محاض ــخ م ــر نس ــذه التقاري ــق به ــة، ويرف ــن اللجن ــا م ــد اعتماده ــس، بع ــا للمجل ــداً لرفعه تمهي

يجــب علــى رئيــس اللجنــة أو مــن ينيبــه مــن أعضــاء اللجنــة حضــور الجمعيــات العامــة لإلجابــة عــن أســئلة  د. 
المســاهمين.

تمثيل اللجنة أمام المجلس وأي جهة أخرى تستدعي ذلك.  هـ. 
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أمين اللجنة:  .4.3
تتولــى أمانــة المجلــس أمانــة اللجنــة، ويمكــن للجنــة تعييــن أمينــاً لهــا مــن بيــن أعضائهــا علــى أن تتوافــر   .1.4.3
فيــه المتطلبــات المناســبة للمنصــب حســب مــا نصــت عليــه الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
الماليــة، وتكــون مهامــه ومســؤولياته متعلقــة بتوثيــق اجتماعــات اللجنــة وإعــداد محاضــر لهــا تتضمــن مــا دار مــن 
ــج  ــة ونتائ ــرارات اللجن ــق ق ــه، وتوثي ــه وانتهائ ــان مــكان االجتمــاع وتاريخــه ووقــت بدايت نقاشــات ومــداوالت، وبي
التصويــت، وحفظهــا فــي ســجل خــاص ومنظــم، وتدويــن أســماء األعضــاء الحاضريــن والتحفظــات التــي أبدوهــا – 

إن وجــدت – وتوقيــع هــذه المحاضــر مــن جميــع األعضــاء الحاضريــن.
يــزود أميــن اللجنــة أعضــاء اللجنــة بجــدول أعمــال اللجنــة وأوراق العمــل والوثائــق والمعلومــات المتعلقــة بــه، وأي 
ــدول  ــي ج ــمولة ف ــات المش ــة بالموضوع ــة ذات عالق ــاء اللجن ــن أعض ــا أي م ــة يطلبه ــات إضافي ــق أو معلوم وثائ

االجتمــاع، وذلــك قبــل خمســة أيــام تقويميــة علــى األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع.
يبلغ أمين اللجنة أعضاء اللجنة بمواعيد اجتماعات اللجنة قبل شهر من انعقادها.  .3.4.3

يتولــى أميــن اللجنــة مســؤولية متابعــة تنفيــذ قــرارات اللجنــة ورفــع تقاريــر دوريــة ألعضــاء اللجنــة متضمنــًة   .4.4.3
حالــة القــرارات، كمــا يتولــى أميــن اللجنــة مســؤولية تأديــة جميــع المهــام األخــرى الموكلــة إليــه مــن قبــل اللجنــة.

ال يحق ألمين اللجنة المشاركة في أي من قرارات اللجنة أو التصويت عليها.   .5.4.3

المدعوون:  .5.3
ــن  يحــق ألعضــاء اللجنــة فقــط حضــور اجتماعاتهــا، ويجــوز متــى مــا دعــت الضــرورة دعــوة أشــخاص آخري  .1.5.3
ــة. ــرار تتخــذه اللجن ــى أي ق ــت عل ــن الحــق فــي التصوي ــى أال يكــون للمدعوي ــه، عل لحضــور أي اجتمــاع أو جــزء من

ال يحــق أن يشــارك المدعــوون فــي أي نقــاش مالــم تكــن اللجنــة قــد طلبــت منهــم المشــاركة فــي تلــك   .2.5.3
النقاشــات. 

ــن الجتماعــات اللجنــة عــدم إفشــاء أســرار  يجــب علــى أعضــاء اللجنــة وغيرهــم مــن األشــخاص المدعوي  .3.5.3
الشــركة والمحافظــة علــى ســرية االجتماعــات ومــا تضمنتــه مــن نقاشــات واســتعراض لمســتندات اطلــع عليهــا 

ــرون. الحاض

مدة عمل اللجنة:  .6.3
تبــدأ مــدة عمــل اللجنــة مــن تاريــخ تشــكيلها، وتنتهــي بانتهاء مــدة عمــل دورة المجلــس، أو بإنهــاء خدماتها   .1.6.3

مــن قبــل المجلــس، ويجــب أن تتوافــق مــدة عضويــة عمــل اللجنــة مــع مــدة عضويــة المجلــس.

انتهاء خدمات اللجنة:  .7.3
يجــوز بقــرار مــن المجلــس، إنهــاء عضويــة أعضــاء اللجنــة بالكامــل أو أحــد أعضائهــا بســبب إســاءة اســتخدام   .1.7.3
العضــو لمنصبــة فــي اللجنــة أو ســوء التصــرف الــذي يعتبــره المجلــس مضــراً بأهــداف الشــركة وســمعتها بصفــة 

عامــة واللجنــة بصفــة خاصــة.
يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة االســتقالة مــن عضويــة اللجنــة، وذلــك بتســليم إشــعار خطــي لرئيــس   .2.7.3
ــخ تســليم اإلشــعار، إال إذا حــدد  ــاراً مــن تاري ــة، وتصبــح االســتقالة ســارية المفعــول اعتب المجلــس ورئيــس اللجن

ــاً الحقــاً لتنفيــذ االســتقالة. اإلشــعار وقت
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تســقط عضويــة عضــو اللجنــة إذا تخلــف عــن حضــور اجتماعــات اللجنــة ألكثــر مــن ثالثــة اجتماعــات متتاليــة   .3.7.3
دون إذن مســبق مــن رئيــس اللجنــة أو عــذر مقبــول يوافــق عليــه أغلبيــة أعضــاء اللجنــة الحاضــرون.

ــو  ــل العض ــاغر، ويكم ــز الش ــي المرك ــس، ف ــل المجل ــن قب ــاده م ــل، العتم ــو بدي ــيح عض ــة ترش ــق للجن يح  .4.7.3
الجديــد المــدة المتبقيــة آخــذاً فــي االعتبــار الشــروط الواجــب توافرهــا فــي عضــو اللجنــة.

مكافآت وبدالت أعضاء اللجنة:  .8.3
يحــق لــكل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة الحصــول علــى مكافــآت ســنوية، وبــدل حضــور، وبــدالت أخــرى كمــا   .1.8.3
هــو منصــوص عليــه فــي النظــام األســاس للشــركة، وسياســة "ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان 

ــة". ــآت اإلدارة التنفيذي ــم، ومكاف ــه، ومكافآته ــة عن المنبثق
يحــق ألعضــاء اللجنــة الحصــول علــى تعويــض عــن تكاليــف الســفر مقابــل حضــور اجتماعــات اللجنــة مــن   .2.8.3
ــى أي تكاليــف أخــرى مرتبطــة  ــه إلــى موقــع الشــركة الرئيــس أو مــكان انعقــاد االجتمــاع، إضافــة إل مــكان إقامت

باإلقامــة والمواصــالت حســب السياســة المعمــول بهــا فــي الشــركة.

اجتماعات اللجنة:  .9.3
الدعوة لالجتماع:   .1.9.3

تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها، كمــا يتوجــب علــى رئيــس اللجنــة أن يدعــو إلــى االجتمــاع فــي حــال  أ. 
تقديــم اثنيــن مــن أعضــاء اللجنــة طلبــاً كتابيــاً موجهــاً لرئيــس اللجنــة.

تعقد اللجنة بغرض تنفيذ مهامها وبحد أدنى أربع مرات سنوياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ب. 
ــة؛  ــال الحديث ــائل االتص ــن وس ــتخدام أي م ــه اس ــوز ل ــخصياً، فيج ــة ش ــاء اللجن ــد أعض ــور أح ــذر حض إن تع ج. 

اللجنــة. اجتمــاع  لحضــور 
يتعيــن إرســال دعــوات االجتمــاع بوقــت كاٍف علــى أن يوضــح بالدعــوة وقــت االجتمــاع، وتاريخــه، ومكانــه،  د. 

ــاع.  ــي االجتم ــتناقش ف ــي س ــق الت ــى الوثائ ــًة إل ــال، إضاف ــدول األعم وج
تعقــد اللجنــة جميــع اجتماعاتهــا فــي المركــز الرئيــس للشــركة أو فــي أي مــكان آخــر يتفــق عليــه أعضــاء  ه. 

اللجنــة.

النصاب القانوني والتصويت:   .2.9.3
يجب حضور أغلبية أعضاء اللجنة ليكتمل النصاب القانوني النعقاد اجتماع اللجنة.  أ. 

ال يجــوز لعضــو اللجنــة توكيــل عضــو آخــر لحضــور اجتمــاع اللجنــة نيابــة عنــه أو التصويــت عنــه فــي  ب. 
االجتماعــات. 

تصــدر قــرارات اللجنــة بأصــوات أغلبيــة األعضــاء الحاضريــن لالجتمــاع، وفــي حــال تســاوي األصــوات يؤخــذ  ج. 
بالقــرار الــذي صــوت لــه رئيــس االجتمــاع ويجــوز للرئيــس فــي حــال تســاوي األصــوات تأجيــل اتخــاذ القــرار لمزيــد 

مــن الدراســة. 
ال يجــوز للمجلــس أن يصــدر قراراتــه بطريقــة عرضهــا علــى األعضــاء متفرقيــن إال فــي األمــور العاجلــة، وتعــد  د. 

ــا ــاء م ــي األعض ــل ثلث ــن قب ــا م ــة عليه ــة الموافق ــي حال ــول ف ــارية المفع ــرارات س ــك الق تل
لــم يطلــب أحــد األعضــاء – كتابــة – اجتمــاع المجلــس للمداولــة فيهــا، وتعــرض القــرارات علــى المجلــس فــي أول 

اجتمــاع تــاٍل لــه إلثباتهــا فــي محضــر االجتمــاع.
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جدول أعمال اللجنة:  .3.9.3
ــة جــدول أعمــال اجتمــاع  ــة واإلدارة التنفيذي ــة والمراجعــة الداخلي ــة بالتنســيق مــع رئيــس اللجن ُيعــد أميــن اللجن
ــل  ــى أن ُتراجــع وُتعتمــد مــن قب ــع المطروحــة للنقــاش وفقــاً ألهميتهــا وأولوياتهــا، عل ــة المواضي ــة، وجدول اللجن

رئيــس اللجنــة قبــل توزيعهــا علــى األعضــاء.

محضر االجتماع:  .4.9.3
يعــد أميــن اللجنــة ويرســل الُمَســوَّدة األولــى مــن محضــر االجتمــاع الــى أعضــاء اللجنــة خــالل خمســة أيــام  أ. 

ــى. ــد أقص ــل كح عم
يقــدم أعضــاء اللجنــة ملحوظاتهــم ومرئياتهــم عــن المحضــر خــالل وقــت كاٍف مــن تاريــخ تســلمهم  ب. 

اللجنــة. أميــن  قبــل  مــن  للمحضــر  األولــى  للُمَســوَّدة 
يجــوز ألي عضــو التحفــظ علــى أي قــرار تتخــذه اللجنــة علــى أن يبيــن األســباب األساســية التــي دعتــه إلــى  ج. 
التحفــظ. وإذا خــرج أي عضــو مــن اجتمــاع اللجنــة قبــل اختتامــه فيقتصــر تحفظــه إن وجــد علــى القــرارات المتعلقــة 
بالبنــود التــي حضــر مناقشــتها، علــى أن ينــص فــي المحضــر بنــاًء علــى رغبتــه علــى البنــود التــي لــم يحضــر مناقشــتها 

إذا أبــدى رغبتــه كتابــة فــي ذلــك.
يعدل أمين اللجنة الُمَسوَّدة األولى بناًء على ملحوظات األعضاء. د. 

يقــدم أعضــاء اللجنــة ملحوظاتهــم عــن المحضــر خــالل يومــي عمــل مــن تاريــخ تســلمهم للُمَســوَّدة الثانيــة  ه. 
ــة. ــن اللجن ــل أمي مــن قب

ــع  ــل جمي ــن قب ــه م ــرد توقيع ــمياً بمج ــر رس ــر المحض ــة ويعتب ــه النهائي ــر بصورت ــة المحض ــن اللجن ــد أمي يع و. 
الحاضريــن.  األعضــاء 

يرسل أمين اللجنة المحضر المُعتمد والُمصادق عليه إلى أعضاء اللجنة. ز. 
إذا أراد أحــد أعضــاء اللجنــة إدراج ملحوظاتــه فــي جــدول أعمــال االجتمــاع التالــي لذلــك االجتمــاع كأحــد  ح. 

المواضيــع الرئيســة، ُينســق مــع رئيــس اللجنــة لجدولــة ذلــك فــي جــدول أعمــال االجتمــاع.
ــم مناقشــتها فــي اجتماعــات  ــع أخــرى ت ــة مواضي ــذ القــرارات الصــادرة عنهــا وأي ــج تنفي ــة نتائ ــع اللجن ُتتاب ط. 

ســابقة.

التقارير  .4
يكون المحضر - بعد اعتماده - متاحاً لالطالع مع المستندات ألي من أعضاء المجلس.  .1.4

تقــدم اللجنــة التوصيــات المناســبة إلــى المجلــس فــي األمــور التــي تقــع ضمــن اختصاصــات المجلــس وتؤثــر   .2.4
فــي ذات الوقــت علــى مهــام اللجنــة.

الموارد ومصادر المعلومات  .5
ــع المــوارد والمعلومــات الالزمــة لهــا بمــا يمكنهــا مــن أداء اختصاصاتهــا  ــى جمي ــة الوصــول إل يحــق للجن  .1.5

ومهامهــا ومســؤولياتها علــى أكمــل وجــه.
ــة لترســيه المشــاريع االستشــارية  ــه اإلدارة التنفيذي ــة اعتمــاد التعاقــد بصــورة مباشــرة وتوجي يحــق للجن  .2.5
ــة حســبما يتفــق مــع طبيعــة المهــام والمســؤوليات المناطــة بهــا، وال  ــى شــركات استشــارية تحددهــا اللجن عل

ــراء. ــة الش ــق سياس ــاالت تطبي ــذه الح ــل ه ــي مث ــترط ف يش
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أحكام عامة  .6
تعــد هــذه الالئحــة نافــذة مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة عليهــا، وال ُتعــدل أو ُتحــذف أو ُتضــاف أي   .1.6

ــة. ــة العام ــة الجمعي ــى موافق ــاًء عل ــة، إال بن ــذه الالئح ــواد له م
تعــد هــذه الالئحــة مكمــل للنظــام األســاس للشــركة والئحــة الحوكمــة الخاصــة بهــا وغيرهــا مــن األنظمة   .2.6

ذات العالقــة.
تلغي هذه الالئحة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات أو قرارات أو لوائح داخلية للشركة.  .3.6

كل مــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي هــذه الالئحــة يطبــق بشــأنه األنظمــة واللوائــح ذات الصلــة الصــادرة مــن   .4.6
ــة. ــات المختص الجه


