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المادة األولى :الغرض
تهدف هذه الالئحة إلى تنظيم عمل لجنة المراجعة من خالل تحديد مهامها وصالالالالالالالحياتهاا باإضالالالالالالافة إلى ضالالالالالالوابط
وإجراءات عملهاا وقواعد اختيار أعضالائهاا وكيفية ترشاليحهما وذلك في ضالوء القواعد المنظمة للجان المراجعة في
الشركات المساهمة المدرجة والمنصوص عليها في نظام الشركاتا والضوابط واإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً
لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجةا والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المادة الثانية :تشكيل اللجنة
 تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركةا ويتضمن القرار مهامها وضوابط عملها ومكافآت
أعضائهاا ومدة عضويتهم وذلك بنا ًء على اقتراح من مجلس اإدارة.
 تشكل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس اإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم وال يقل عدد
أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد على خمسةا على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل.
 تعين الجمعية العامة – بناء على ترشيح مجلس اإدارة – أعضاء لجنة المراجعة وفقا ً لقواعد االختيار التالية:
 oأن يكون لدى المرشح سجالً من الخبرات ذات العالقة بمهام لجنة المراجعة.
 oأن يكون لدى المرشح إلمام جيد بأنشطة الشركة وأعمالها والمخاطر التي تواجهها.
 oأن يكون لدى المرشح تأهيل جامعيا وإلمام بالجوانب المالية والمحاسبية وبطبيعة أعمال الشركةا على
أن يكون من بين المرشالالالحين مختصالالالين بالشالالالؤون المالية والمحاسالالالبية مثل حملة الشالالالهادة الجامعية أو
الزمالة المهنية في المحاسبة.
 oأال يكون المرش الالالح موظفا ً (أو س الالالبق ل خالل العامين الماض الالاليين أن عمل موظفاً) لدى الش الالالركةا أو بأي
شركة ضمن مجموعتهاا أو أي طرف مرتبط بهاا كمراجع الحسابات أو كبار الموردين أو العمالءا أو أن
يكون مالكا ً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
 oأال يكون قد صالالدر بحق المرشالالح حكم بارتكاب عمل ُمخل بالشالالرف أو األمانة أو مخالل لظنظمة واللوائح
في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 oأال يكون اختيار المرشح لعضوية اللجنة مخالفا ً لظنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
 يختار أعضالالالاء اللجنة من بينهم رئيسالالالا ً لمدة عضالالالوية اللجنةا وفي حال غياب رئيس اللجنة عن االجتماعا يعين
أعضاء اللجنة الحاضرون رئيسا ً لالجتماع.
 يكون للجنة أمينا ً عاما ً يعين من قبل مجلس اإدارة.
 يقوم عضو اللجنة بمهام من تاريخ تعيين ا كما أن عضويت تنتهي بأحد الحاالت اآلتية:
 oانتهاء دورة مجلس االدارة.
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 oاستقالت ا وذلك دون االخالل بحق الشركة بالتعويض إذا وقعت االستقالة في وقت غير مناسب.
 oإصابت بمرض عقلي أو إعاقة جسدية تمنع من تأدية مهام في اللجنة.
 oصدور حكم قضائي بإشهار إفالس أو إعساره أو طلب اجراء تسوية مع دائني .
 oاإدانة بارتكاب عمل ُمخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية
السعودية أو في أي بلد آخر.
 oصدور قرار من الجمعية العامة بإعفائ من عضوية اللجنة ألي من األسباب اآلتية:
 oإخالل بمسؤوليات ومهام وواجبات مما يترتب علي ضرر بمصلحة الشركة.
 oتغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر مشروع.
 oغير ما ذكر أعاله من األسالالالالالالباب التي تراها الجمعية؛ وذلك دون اإخالل بحق العضالالالالالالو المعزول
تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.
 oفقدان في أي وقت ألي من قواعد االختيار لعضالالالالالالوية لجنة المراجعة المقررة نظاما ً أو بموجب هذه
الالئحة.
 إذا شالالغر مركز أحد أعضالالاء اللجنة بأحد الحاالت السالالابقة أو غيرها أثناء مدة العضالالويةا كان للمجلس أن يعين –
مؤقتا ً -عضواً في المركز الشاغرا على أن يكون ممن تتوافر فيهم قواعد االختيار لعضوية اللجنة والمشار إليها
في هذه الالئحةا على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها إقرارها ويكمل العضالالالالو
الجديد مدة سلف .
 إذا لم تتمكن الجمعية العامة العادية من تشكيل أعضاء اللجنة مع بداية دورة مجلس االدارةا جاز للمجلس تشكيل
لجنة مراجعة–مؤقتة-على أن تتوافر في أعضائها قواعد االختيار لعضوية لجنة المراجعة والمشار إليها في هذه
الالئحةا على أن تعمل اللجنة المؤقتة وفقا ً ألحكام هذه الالئحةا ويمنح أعض الالا ها مكافأة تحتس الالب بناء على قرار
الجمعية العامة المحدد للمكافآت الس الالالنوية ألعض الالالاء لجنة المراجعة التي تس الالالبق تش الالالكيل اللجنة المؤقتةا ويدعو
مجلس اإدارة الجمعية العامة لالجتماع خالل مدة ال تزيد على ثالثة أش الالالالهر من تاريخ تش الالالالكيل اللجنة المذكورة؛
لتشكيل لجنة المراجعة.

المادة الثالثة :مهام ومسؤوليات اللجنة
في ضالالالالوء ما جاء في الباب الرابع من نظام الشالالالالركاتا وما نصالالالالت علي القواعد المنظمة للجنة المراجعة في الئحة
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق الماليةا تكون مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة كما يلي:
أوالً :التقارير المالية
 مراجعة القوائم المالية للشركة وإعالناتها المتعلقة بأدائها الماليا والتوصية لمجلس اإدارة بخصوصها.
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 إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس اإدارة والقوائم المالية للشالالالالالالركة قد أُ عدت وفقا ً للمتطلبات
النظامية المحددة لكيفية إعدادها وعرضها.
 دراسة المسائل غير االعتيادية التي تضمنتها القوائم الماليةا والتوصية بخصوصها إذا لزم األمر.
 البحث في أي م سائل يثيرها المدير المالي لل شركة أو من يتولى مهام أو م سؤول االلتزام في ال شركة أو
مراجع الحسابات.
 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 دراسالالة السالالياسالالات المالية والمحاسالالبية المتبعة في الشالالركة وإبداء الرأي والتوصالالية لمجلس اإدارة في
شأنها.
ثانياً :دراسة نظم الرقابة الداخلية
 دراس الالالالالالة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعليتها من خالل التقارير
الدورية إدارة المراجعة الداخلية أو غيرها عن مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة
إدارة المخاطرا ومتابعة تنفيذ التوصيات واإجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
 إعداد تقرير لمجلس اإدارة يتضالالالالالالمن رأي ها في مدى ك فا ية هذه األنظ مة وتوصالالالالالال يات ها لم عالجة األمور
الجوهرية وأي توصالالالالالاليات أخرى لتطوير هذه األنظمة وعما قامت ب من أعمال أخرى تدخل في نطاق
اختصاصها.
ثالثا ً :إدارة المراجعة الداخلية
 اإشالالالالالالراف والمراقبالالة على أعمالالال إدارة المراجعالالة الالالداخليالالةا والتحقق من فالالاعليتهالالا في أداء مهالالامهالالا
ومسؤولياتها.
 دراسة خطة المراجعة السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
 دراسة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية الدوريةا ومتابعة تنفيذ اإجراءات التصحيحية للمالحظات
الواردة فيها.
 التوصية لمجلس اإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي والوصل الوظيفي إدارة المراجعة الداخليةا والتأكد من
استقالليتها في الهيكل التنظيمي للشركة.
 التوصية لمجلس اإدارة بتعيين أو عزل رئيس إدارة المراجعة الداخليةا وتقييم أدائ بشكل سنوي.
رابعا ً :مراجع الحسابات
 التوصالالالالالالية لمجلس اإدارة بتعيين أو عزل مراجعي الحسالالالالالالاباتا وتحديد أتعابهما وذلك بعد تقييم أدائهما
والتأكد من استقالليتهم ومناسبة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
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 التحقق من اس الالتقالل مراجع الحس الالاباتا ومدى فعالية أعمال وذلك في ض الالوء القواعد والمعايير المنظمة
لذلك.
 مراجعة خطة وأعمال مراجع الحساباتا والتحقق من التزام بالمعايير النظامية المنظمة ألعمال .
 اإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة وتوفير الدعم الالزم لتمكين من إداء مهام .
 دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظات على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
خامسا ً :ضمان االلتزام
 دراس الالالالة تقارير الجهات الرقابية بش الالالالأن التزام الش الالالالركة باألنظمة والتعليماتا والتأكد من اتخاذ الش الالالالركة
اإجراءات الالزمة بشأنها.
 التأكد من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسيات والتعليمات ذات العالقة.
 مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشالالالالالالركة مع األطراف ذوي العالقةا وإبداء الرأي لمجلس
اإدارة بشأنها.
 الرفع والتو صية لمجلس اإدارة باإجراءات الالزم اتخاذها في الم سائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس
إجراء بشأنها.
سادساً :ترتيبات تقديم الملحوظات
 وضالالع اآللية المناسالالبة التي من خاللها يتمكن العاملين في الشالالركة من تقديم مالحظاتهم بشالالأن أي تجاوز
لظنظمة الداخلية للشالالركة بما في ذلك األنظمة ذات العالقة بإعداد القوائم المالية للشالالركةا على أن تضالالمن
تلك اآللية ضمان عدم اإخالل بحقوق مقدم المالحظة بسبب تقديم لها.
 وض الالالع اإجراءات المناس الالالبة لمباش الالالرةا ومتابعة المالحظات التي يقدمها العاملين في الش الالالركةا وض الالالمان
استقاللية تلك اإجراءات.

المادة الرابعة :صالحيات اللجنة
لتتمكن لجنة المراجعة من تأدية مهامهاا ووفقا ً لظنظمة واللوائح ذات العالقةا يكون لها الصالحيات اآلتية:
 طلب االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.
 طلب أي إيضاح أو بيان من مجلس اإدارة أو اإدارة التنفيذية.
 تطلب من مجلس اإدارة دعوة الجمعية العامة للش الالالالركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإدارة عملها أو تعرض الالالالت
ألضرار أو خسائر جسيمة.
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 للجنة المراجعة – على نفقة الش الالركة – وبعد موافقة مجلس اإدارةا االس الالتعانة بأحد أعض الالاء مجلس اإدارة
غير التنفيذيين – من غير أعضالالالالالالاء لجنة المراجعة – أو بمن تراه من الخبراء أو المختصالالالالالالين في دراسالالالالالالة
الموضوعات التي تندرج ضمن مهامها ومسؤولياتها.

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 الجمعية العامة ومجلس اإدارة.
 oدعوة اللجنة لالنعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان االجتماعا وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
 oإعداد جدول األعمال مع األخذ بعين االعتبار الموضوعات التي يرغب أحد أعضاء اللجنة إدراجها.
 oضالالالمان أن تكون الموضالالالوعات المعروضالالالة على اللجنة مصالالالحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة من
اتخاذ القرارات بخصوصها.
 oالتأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.
 oتعزيز المش الالاركة الفعالة لظعض الالاء في اجتماعات اللجنة من خالل دراس الالة الموض الالوعات المطروحة
على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشالالالالالتهاا وبإبداء آرائهم بالشالالالالالكل الذي يسالالالالالهم في تحقيق أهداف
اللجنة.
 oالتأكد من توافر المعلومات الكاملة والصالالالالحيحة ألعضالالالالاء اللجنة في الوقت المناسالالالالب؛ لتمكينهم من
تأدية مهامهم.
 oإعداد التقارير الدورية عن أنش الالالالالطة اللجنة ورفع توص الالالالالياتها وما توص الالالالاللت إلي من أعمال لمجلس
اإدارة.
 oمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
 oوضع الترتيبات الالزمة إجراء التقييم الدوري ألداء اللجنة.
 تكون مهام أمين اللجنة كما يلي:
 oتنسيق اجتماعات اللجنةا ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
 oتبليغ أعضالالاء اللجنة بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالهاا والوثائق الالزمة لدراسالالة بنود
اجتماع اللجنة.
 oحضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها وحفظها في سجل خاص.
 oحفظ الوثائق والسجالت والتقارير التي تعرض على اللجنة أو تصدر عنها.
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 oتقديم العون والمشورة إلى اللجنةا في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
ثانياً :واجبات عضو اللجنة
 االلتزام بأحكام نظام الش الالالركات ونظام الس الالالوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والنظام
األساسي للشركة عند ممارست لمهام ا واالمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأن اإضرار
بمصالح الشركة.
 أن يكون مدركا ً لمهام اللجنة ومسؤولياتهاا وعلي تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.
 القيام بواجبات بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجهاا كما يجب علي عدم تقديم
مصالح الشخصية على مصالح الشركة.
 عدم قبول الهدايا من أي شخص ل تعامالت تجارية مع الشركة.
 التحضالالير لالجتماعات وااللتزام بحضالالورها وعدم التغيب عنها إال لمبررات موضالالوعية يخطر بها رئيس
اللجنة مسبقاًا وتقبلها اللجنة.
 المش الالالالالاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خالل دراس الالالالالة الموض الالالالالوعات المطروحة على جدول أعمال
اجتماعاتها ومناقشتها.
 العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجاالت والمواضالالالالالاليع ذات العالقةا بمهام اللجنة
ومسؤولياتها.
 العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات في مجال أنشطة الشركة وأعمالها والمجاالت األخرى ذات العالقة.
ثالثاً :اجتماعات اللجنة
 تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثالثة أشالالالالهر على األقلا وذلك بنا ًء على دعوة من رئيسالالالالهاا كما يجب على
رئيس اللجنة دعوتها لالجتماع في الحاالت االسالالالالالالتثنائية ومنها على سالالالالالالبيل المثال إذا طلب ذلك مجلس
اإدارة أو عضالالالالالوين من أعضالالالالالاء اللجنة أو مراجع الحسالالالالالابات أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو إذا
تطلبت الظروف ذلك مع توضيح األسباب الموجبة لدعوة االجتماع االستثنائي.
 تعتمد اللجنة تواريخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي قبل بدايت ا وتوج الدعوة لحضالالالالالالور اجتماع
اللجنة قبل موعده بـ ( )15يوما ً على األقلا ويرفق بدعوة االجتماع جدول األعمال والوثائق والمعلومات
الالزمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
 يجوز في الحاالت االستثنائية توجي الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده بـ الالالال ( )5أيام على األقلا ووفقا ً
إجراءات الدعوة المحددة في هذه الالئحة.
 تعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز الشالالالالالالركة الرئيسا ويجوز لها أن تجتمع خارج المركز الرئيس بعد
موافقة مجلس اإدارة.
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 ي شترط ل صحة االجتماع ح ضور غالبية أع ضاء اللجنةا ولع ضو اللجنة – في حاالت ال ضرورة-الح ضور
من خالل االستعانة بإحدى وسائل االتصال وذلك بعد موافقة اللجنة على ذلك.
 ال يحق ألي عضالالو في مجلس اإدارة أو اإدارة التنفيذية من غير أعضالالاء اللجنة حضالالور اجتماعاتها اال
بدعوة من اللجنة لالستماع الى رأي أو الحصول على مشورت .
 تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع الحسابات ومع رئيس ادارة المراجعة الداخلية.
 ت صدر قرارات اللجنة بأغلبية أ صوات األع ضاء الحا ضرينا وعند ت ساوي األ صوات يرجح الجانب الذي
صوت مع رئيس االجتماع.
 يحق لعض الالو اللجنة االعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراض الال ص الالراحة في محض الالر
االجتماع مع بيان أس الالباب اعتراض الال ا وال يعد غياب عن حض الالور االجتماع الذي يص الالدر في القرار س الالببا ً
لإلعفاء من المسالالالالالالؤولية إال إذا ثبت عدم علم بالقرار أو عدم تمكن من االعتراض علي مباشالالالالالالرةً بعد
علم ب .
رابعاً :توثيق اجتماعات اللجنة
 يُعد أمين اللجنة محاضر توثيق اجتماعات اللجنةا على أن تتضمن ما يلي:
 oمكان االجتماع وتاريخ ووقت بدايت ونهايت .
 oأسماء األعضاء الحاضرين وغير الحاضرينا مع بيان أسماء المدعوين لحضور االجتماع من غير
أعضاء اللجنة.
 oمداوالت وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب االعتراضات إن وجدت.
 oتحديد الجهة المسالالالالالالؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذةا وتحديد الوقت الزمني لمباشالالالالالالرتهاا وآلية
متابعتها.
 يُرسل أمين اللجنة مسودة محضر االجتماع ألعضاء اللجنةا وعلى أعضاء اللجنة إبداء مالحظاتهم على
مسودة المحضر – إن وجدت –خالل مدة أقصاها ( )5أيام عمل من تاريخ اإرسال المشار إلي .
 بعد معالجة مالحظات أعضالالاء اللجنة على مسالالودة المحضالالرا وبعد موافقة رئيس االجتماعا يُرسالالل أمين
اللجنة المسودة بعد التعديل ألعضاء اللجنة تمهيداً العتمادها في اجتماع اللجنة التالي.
 يُحفظ محضالالالر االجتماع مرفقا ً ب جدول أعمال االجتماع وجميع الوثائق المصالالالحوبة ب في سالالالجل خاص
يوقع رئيس اللجنة وأمينها.
خامساً :متابعة أعمال اللجنة
يرفع رئيس اللجنة توصالالياتها وما توصالاللت إلي من نتائج لمجلس اإدارةا وذلك في أول اجتماع للمجلس تال
الجتماع اللجنة.
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سادساً :تقييم عمل اللجنة
تقوم اللجنة بتقييم نتائج أعمالها بش الالكل دوري على أن تتض الالمن عناص الالر التقييم على س الالبيل المثال مس الالتوى
فاعلية اللجنة في مباشرتها للمهام المحددة لها.

المادة السادسة :تقرير اللجنة للجمعية العامة العادية
تُعد لجنة المراجعة تقرير عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشالالالركة وعما قامت ب من أعمال أخرى
تدخل في نطاق اختصاصها.

المادة السابعة :سرية أعمال اللجنة
يجب على عضالالالالالالو اللجنة االلتزام بالمحافظة على سالالالالالالرية المعلومات التي ُأتيحت ل ا وما يطلع علي من وثائقا وال
يجوز ل بأي حال من األحوال – حتى في حال انتهاء عضالالويت  -البوح بها ألي فرد أو جهة مالم يصالالرح ل بذلك من
مجلس االدارةا أو أن يسالالتعمل أيا ً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شالالخصالالية ل أو ألحد أقارب أو للغيرا وللشالالركة
الحق في مطالبت بالتعويض في حال اإخالل بما جاء في هذا المادةا كما يسري ذلك على أمين اللجنة.

المادة الثامنة :تعارض المصالح
 يجب على العضالالالو تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالالالالح مع مصالالالالح الشالالالركةا ويقصالالالد بتعارض
المصالالالح وجود مصالاللحة مباشالالرة أو غير مباشالالرة ألي عضالالو في موضالالوع 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 معبراً عن وجهة نظره المهنية.
 إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنةا فعلي اإفصاح عن ذلك
قبل بدء مناقش الالالة الموض الالالوعا على أن يُثبت ذلك في محض الالالر االجتماعا وال يجوز ل في هذه الحالة حض الالالور
مناقشة الموضوع ذي العالقة أو المشاركة في مناقشت أو التصويت علي .
 ال يجوز أن يكون لعضالالالالو اللجنة مصالالالاللحة مباشالالالالرة أو غير مباشالالالالرة في العقود واألعمال التي تتم لحسالالالالاب
الشالالركةا كما ال يجوز ل أن يشالالتري في أي عمل من شالالأن منافسالالة الشالالركةا أو أن ينافس الشالالركة في أحد
فروع النشاط الذي تزاول .
 إذا تخلل عضالالو اللجنة عن اإفصالالاح عن مصالاللحت في العقود واألعمال التي تتم لحس الاب الشالالركة سالالوا ًء قبل
تعيين عضواً في اللجنة أو أثناء عضويت ا جاز للشركة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد
والتعويض أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت ل من ذلك.
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 إذا تخلل عض الالو اللجنة عن اإفص الالاح عن مش الالاركت في أي عمل من ش الالأن منافس الالة الش الالركةا أو أن ينافس
الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاول ا كان للشركة أن تطالب أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض.
 ال يجوز أن يس الالتغل أو يس الالتفيد عض الالو اللجنة -بش الالكل مباش الالر أو غير مباش الالر-من أي من أص الالول الش الالركة أو
معلوماتها أو الفرص االس الالالتثمارية الخاض الالالعة لدراس الالالتها – حتى وإن اتخذ القرار بعدم المض الالالي بها  .-كما ال
يجوز ل االستفادة من تلك الفرص االستثمارية حتى بعد انتهاء عضويت .
 في حال ثبوت استفادة عضو اللجنة من الفرص االستثماريةا فإن يجوز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة
أمام الجهة القضالالائية المختصالالة بإبطال أي عمل أو ربح أو منفعة تحققت من تلك الفرصالالة االسالالتثمارية .كما
يجوز للشركة المطالبة بالتعويض المناسب.

المادة التاسعة :مكافآت أعضاء اللجنة
 يسالالالالتحق عضالالالالو اللجنة مكافأة سالالالالنوية وفقا ً لسالالالالياسالالالالة مكافآت أعضالالالالاء مجلس اإدارة واللجان المنبثقة وكبار
التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
 يحدد مجلس اإدارة ما يتلقاه أمين اللجنة من مكافآت و بدالت.
 في حال ص الالدور قرار من الجمعية العامة بإعفاء العض الالو من عض الالوية اللجنة بس الالبب التغيب عن ثالثة اجتماعات
متتالية خالل س الالنة واحدة دون عذر يقبل مجلس اإدارةا فال يس الالتحق هذا العض الالو أي مكافآت أو تعويض الالات عن
الفترة التي تلي آخر اجتماع حضرها وعلي إعادة جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت ل عن تلك الفترة.
 يحق للشالالركة المطالبة بالتعويض عن الضالالرر الذي يلحق بسالالمعتها واسالالترداد ما صالالرف من مكافآت وتعويضالالات
وأي تكاليل أخرى تحملتها الشالالركة لتسالالهيل قيام العضالالو بمسالالؤوليات ا وذلك في حال ارتكاب العضالالو عمل ُمخل
بالشالالالالرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية السالالالالعودية أو في أي بلد آخر أو
عند إخالل للقيام بمسؤوليات ومهام وواجبات مما يترتب علي ضرر بمصلحة الشركة.

المادة العاشرة :مراجعة الالئحة
تخض الالع الالئحة للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماش الالى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق ما
يراه المجلسا وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال بتوص الالالالية من مجلس اإدارةا على ان تعرض على الجمعية العامة
العادية إقرارها.

المادة الحادية عشرة :النفاذ
تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية.
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