
 

 

 

 

 
 

 

 اللجنة التنفيذيةالئحة 

 لشركة جمموعة الطيار للسفر
 (شركة سعودية مساهمة ) 

 

 

 

 



 

 

 

 اللجنة التنفيذيةالئحة 

 

 :رئيس مجلس إلادارة 

 هـ وتعديالته  22/30/5031في املؤرخ 6/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات بعد إلاطالع على نظام

 .هـ واللوائح والتعليمات التابعة له 32/36/5121 وتاريخ 03 /م رقم امللكي باملرسوم درالصا املالية السوق  وبعد إلاطالع نظام

 هـ 25/35/5121وتاريخ  2336-252-5وبعد إلاطالع على الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب القرار رقم 

 القابضة وبعد إلاطالع على النظام ألاساس ي لشركة مجموعة الطيار للسفر 

 :صها أصدرنا الالئحة آلاتي ن

  : ألاولى  املادة

 :ذلك بغير النص سياق يقض لم منها ما كل أمام املوضحة املعاني أدناه الواردة والعبارات بالكلمات يقصد الالئحة، هذه أحكام تطبيق لغرض

 : الالئحة 

 اللجنة التنفيذيةالئحة 

 :الشركة أو املجموعة أو مجموعة الطيار

 ( سعودية مقفلةشركة مساهمة )القابضة مجموعة الطيار للسفر 

 :النظام ألاساس ي للشركة

 .م55/36/2331هـ املوافق 31/31/5126في  355النظام الصادر بموجب القرار الوزاري 

 :نظام الشركات

 .هـ وتعديالته22/30/5031املؤرخ في  1/6النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 : نظام السوق املالية

 له32/36/5121وتاريخ  03/النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم م
ً
 .هـ واللوائح، والقواعد، والتعليمات واملصطلحات الصادرة تبعا

 :  هيئة السوق املالية

 .ـه 2/6/5121: املؤرخ في 03/الصادر باملرسوم امللكي رقم م( نظام السوق املالية)الهيئة املنشأة بموجب 

 : املجلس

 .جهة املوكول إليها إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين وأصحاب املصالح بعدلمجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر، وهو ال

 



 

 

 : ألاعضاء

 .أعضاء مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر من ألاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتم اختيارهم بحسب ألانظمة ذات العالقة

 .أحد أعضاء مجلس إلادارة: كما يعني عضو املجلس

 

 :جلس إلادارةرئيس م

 .القابضة رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر 

 :الرئيس

 .العضو املنتدب وهو رئيس الشركة –هو نائب رئيس مجلس إلادارة 

 : العضو املنتدب

 .عضو مجلس إدارة مجموعة الطيار املسند إليه من قبل املجلس متابعة شؤون إلادارة التنفيذية وإلاشراف العام على أعمالها

 :رةإلادا

دراء إلادارة التنفيذية كالرئيس، أو الرئيس التنفيذي، أو املدراء التنفيذيون لألنشطة املختلفة، أو املدراء العامون للشركة، ونوابهم، وم

 . إلادارات الرئيسيون، ومن في حكمهم

 :كبار التنفيذيين

 عن و 
ً
ضع وتنفيذ القرارات إلاستراتيجية للشركة بما في ذلك أي شخص طبيعي يدير إدارة عامة أو نشاط رئيس ي أو منطقة ويكون مسئوال

 .الرئيس التنفيذي واملدراء العامون، ونوابهم

 : العضو التنفيذي

 منها
ً
، أو سنويا

ً
 شهريا

ً
 إلدارة الشركة، ويتقاض ى راتبا

ً
 .أحد أعضاء مجلس إدارة املجموعة الذي يكون متفرغا

 : العضو املستقل

 :باالستقاللية التامة، ومما ينافي الاستقاللية على سبيل املثال ال الحصر أي من آلاتيعضو مجلس إلادارة الذي يتمتع 

  لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته%( 1)ملكية العضو 
ً
 أو أكثر من أسهم الشركة، أوفي أي شركة من مجموعتها، أو أن يكون ممثال

 .أو أكثر من أسهم الشركة، أوفي أي شركة من مجموعتها%( 1)

 أن يملك حصة سيطرة في مجموعة الطيار، أو في أي شركة من مجموعتها. 

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في مجموعة الطيار، أو في أي شركة من شركاتها . 

 شركاتها أن تكون له صلة قرابة من الدرجة ألاولى مع أٍي من أعضاء مجلس إلادارة في مجموعة الطيار، أو أي شركة من. 

 أن تكون له صلة قرابة من الدرجة ألاولى مع أٍي من كبار التنفيذيين في مجموعة الطيار، أو أي شركة من شركاتها . 



 

 

  خالل العامين املاضيين لدى أٍي من ألاطراف املرتبطة بمجموعة الطيار، أو بأي شركة من شركاتها كاملحاسبين 
ً
أن يكون موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك ألاطراف خالل العامين املاضيينالقانونيين، وكبار املوردي
ً
 . ن، أو أن يكون مالكا

 : اللجان

 . اللجان املنبثقة عن مجلس إلادارة، والتي يقوم بتشكيلها

 :رئيس لجنة

 .لساتها والتوقيع على محاضرهاهو الرئيس الذي يتم اختياره من بين أعضاء إحدى اللجان التي يؤسسها مجلس إلادارة ويقوم على رئاستها وإدارة ج
 

 :عضو اللجنة

هو العضو الذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر ليكون أحد أعضاءها الذين يحق لهم املشاركة في جلساتها 

 .والتصويت والتوقيع على محاضر اجتماعاتها

 : الشفافية

ومات املالية، والاستثمارية، والتنظيمية، وإلاحصائية وأي أحداث جوهرية، بحيث إلافصاح التام املعلن للجهات ذات العالقة عن املعل

 .تتمكن تلك الجهات من إلاطالع على سير أعمال الشركة، واستثماراتها وفق الضوابط النظامية

 :القواعد

 .الضوابط، وألاحكام التي تحكم التصرفات، أو املمارسات، أو ألانشطة وأي عمل من أعمال املجموعة
 

 : الشركة التابعة

 فيها نسبة تزيد عن 
ً
 .أو أكثر من رأس املال%(  13)الشركة التابعة التي تمتلك املجموعة وأي من الشركات التابعة لها أو الاثنين معا

 : الشركات الشقيقة 

 فيها نسبة
ً
من %( 13)وأقل من %( 23)أكثر من  هي الشركات الشقيقة التي تمتلك املجموعة وأي من الشركات التابعة لها أو الاثنين معا

 . رأسمالها

 : استثمارات أخرى 

 . من رأسمالها%  23هي استثمارات املجموعة أو أي من شركاتها التابعة في شركات أخرى بنسبة تقل عن 

 : إلافصاح

ية ليس فيها لبس، أو غموض، أو إخفاء للحقائق، وبم
ّ
ا يتفق مع املعايير، والسياسات إلاعالن عن النتائج املالية وإيضاحاها بصورة جل

 .املحاسبية املعتمدة

 



 

 

 : حقوق تصويت

 .جميع حقوق التصويت املرتبطة بأسهم مجموعة الطيار، ويمكن ممارستها من خالل جمعية عامة

 :الحقوق العامة للمساهمين

الشركات الصادرة من مجلس هيئة  جميع الحقوق املتصلة بسهم مجموعة الطيار الواردة في نظام الشركات السعودي أو الئحة حوكمة

 .السوق املالية وغيرها من النظم واللوائح

 : الحوكمة

ألاحكام، والسياسات، وإلاجراءات، والقواعد، واملعايير املحددة، واملعلنة التي تنظم املعامالت، والعالقات مع املساهمين، وأصحاب 

 .د، وضوابط محددة، ومعلنةاملصالح بمجموعة الطيار، ويتم تطبيقها وفق معايير، وقواع

 :الرقابة الداخلية

هي الطرق وألاساليب التي يتبناها مجلس إلادارة وإدارة مجموعة الطيار وموظفيها للتأكد من تحقيق أهداف املجموعة بصورة معقولة مع 

عمليات املالية واملحاسبية ضمان حماية ألاصول والحد من وقوع الغش واكتشاف ألاخطار أو ألاخطاء فور وقوعها ودقة السجالت وال

ظمة واكتمالها وكفاءة ألاحداث والظروف التي تتأثر بها املجموعة وأي من شركاتها واستخدام املواد بكفاءة اقتصاديه وتأكيد الالتزام باألن

 .واللوائح وإلاجراءات والتعليمات

 : سهم

 .ي ذلك الصكوكسهم الطيار ويشمل تعريف السهم كل أداة لها خصائص رأس املال، بما ف

 : أصحاب املصالح

 .كل شخص له مصلحة مع مجموعة الطيار مثل املساهمين، والعاملين، والدائنين، والعمالء، واملوردين، واملجتمع
 

 : ألاطراف ذات الصلة

 .كل من له عالقة بمجموعة الطيار سواًء كان داخلها، أو خارجها

 : ألاخطار

 .عادية املؤثرة على نشاط معين، أو ألاصول، ويؤدي حدوثها إلى خسائر، أو مهالكمجموعة من العوامل، أو آلاثار غير ال

 :السوق 

السوق املالية السعودية، وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو مسئول، أو شخص تابع، أو 

تعني أي نشاط يتم من خالل، أو ( في السوق )لسوق، وعبارة وكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف ا

 .بواسطة التجهيزات التي توفرها السوق 



 

 

 : السيطرة

 مع قريب، أو تابع، من 
ً
 أو مجتمعا

ً
إمكانية أو القدرة على التأثير على أفعال، أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر، أو غير مباشر منفردا

 : خالل أي من آلاتي

 . أو أكثر من حقوق التصويت في مجموعة الطيار%  03ساوي امتالك نسبة ت .5

 لذلك( املسيطر)أو أكثر من أعضاء الجهاز إلاداري باملجموعة، وتفسر كلمة %  03حق تعيين  .2
ً
 .وفقا

 :املعايير

 . املقاييس، وآلاليات التي يتم بها التقييم العملي ألي أداء، أو نشاط، أو هدف، أو سياسة

 : الجهاز إلاداري 

 .جموعة ألافراد الذين يتخذون القرارات إلاستراتيجية للشركة ويعد مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار الجهاز إلاداري لهام

 :شخص

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

 : املكافآت والتعويضات

حكمها، واملكافآت الدورية، أو السنوية املرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة  الرواتب، وألاجور، والبدالت، وألارباح وما في

 .ألاجل، وأي مزايا عينية أخرى أو تعويض عن كسب فائت أو خسائر محققة
 

 : املوظف

الرئيس التنفيذي، أو مدير يشمل عضو مجلس إدارة مجموعة الطيار، الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو املنتدب أو رئيس الشركة، أو 

عام شركة من شركات املجموعة أو أي فرد آخر يعمل بموجب عقد عمل، أو عقد خدمات يتم وضع خدماته في تصرف، أو تحت تبعية 

 .الشركة
 

 

 اللجنة هدف:  الثانية املادة 
 

الهدف ألاساس ي من تكوين اللجنة التنفيذية ملجموعة الطيار للسفر هو مساعدة مجلس إلادارة في تحمل مسؤولياته أمام املساهمين 

اقبة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بصفة والجهات ألاخرى في ألامور الخاصة باإلشراف على إلادارة التنفيذية للشركة ومراجعة ومر 

 .منتظمة وعمل التوصيات الالزمة للمجلس عند الحاجة إلى ذلك أو اتخاذ القرارات املفوضة بها من مجلس إلادارة لها

اف والاستثمارات كما يمكن أن تقوم اللجنة بناًء على طلب املجلس بعمل الدراسات والتوصيات الالزمة في ألامور إلاستراتيجية وألاهد

 .داخل وخارج اململكة



 

 

 تشكيل اللجنة التنفيذية ومدة العضوية :  الثالثة املادة 
 

 .تشكل اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء على ألاقل من بين أعضاء مجلس إلادارة ويكون من بينهم رئيس الشركة .5

2.  
ً
آخر في املركز الشاغر ويكمل العضو الجديد مدة  إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية يعين املجلس عضوا

 .سلفه

مدة اللجنة ال تزيد عن ثالث سنوات وال تقل عن سنة واحدة وتنتهي عضوية عضو اللجنة بانتهاء مدة عضويته في مجلس  .0

 .إلادارة

 في أي وقت، كما يحق لعضو ا .1
ً
 بديال

ً
للجنة أن يعتزل من عضوية اللجنة، يجوز ملجلس إلادارة عزل عضو اللجنة وتعيين عضوا

 .شرط أن يكون ذلك في وقت مناسب يقبل به مجلس إلادارة
 

 قواعد اختيار أعضاء اللجنة :  الرابعة املادة 
 

 : يراعي عند اختيار عضو اللجنة ما يلي

 يتم ترشيحه من قبل مجلس إلادارة  .5

 أن يكون من أعضاء مجلس إلادارة  .2

 باملجلس يكون من بينهم رئيس الشركة حتى .0
ً
 .ولو لم يكن عضوا

يستحق عضو اللجنة بدل حضور عن كل جلسة من جلسات اللجنة يحدده مجلس إلادارة، على أال يتجاوز بدل الحضور املقرر  .1

 .ألعضاء مجلس إلادارة بهذه الصفة

و إلى الغير ما وقفوا عليه يلتزم عضو اللجنة وأمينها باملحافظة على أسرار الشركة، وال يجوز لهم أن يذيعوا إلى املساهمين أ .1

 .بسبب مباشرتهم لعملهم

 

 ضوابط عمل اللجنة وأسلوب عملها:  الخامسة املادة 
 

 له في أول اجتماع حسب الطريقة التي يتفق عليها ألاعضاء .5
ً
 ونائبا

ً
 .يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا

 .في حالة غياب رئيس اللجنة يحق لنائبه رئاسة الجلسة .2

 .ار أمين من بين أعضائها أو من غيرهم ممن ُيكلف بإعداد محاضر اجتماعاتها ويتولى ألاعمال إلادارية للجنةيحق للجنة اختي .0

 ومتى ما تطلب العمل ذلك .1
ً
 .تجتمع اللجنة على ألاقل أربع مرات سنويا

 إذا تخلف عن حضور  .1
ً
 .جلسات متتالية 0يعتبر عضو اللجنة مستقيال



 

 

إلادارة التنفيذية املختصة، توجيه أمين اللجنة لتجهيز مسودة أجندة الاجتماع واملعلومات على رئيس اللجنة، يعد التشاور مع  .6

 .الالزمة ومراجعتها واعتمادها قبل توزيعها على ألاعضاء

توزع ألاجندة واملستندات املصاحبة قبل فترة مناسبة إلعطاء ألاعضاء الفرصة الكافية لإلطالع على الوثائق واملواضيع املراد  .1

 .قشتها خالل الاجتماعمنا

 من غير ألاعضاء لحضور الاجتماع  .3
ً
 .للجنة الحق في دعوة من تراه مناسبا

تتم الدعوة لالجتماع من قبل رئيس اللجنة أو أمينها بناًء على توجهات الرئيس وذلك قبل فترة ال تقل عن أربع وعشرون  .9

 أو عن طريق البريد إلالكتروني أو 
ً
 .الخطابات ساعة، سواء أكان ذلك هاتفيا

 بحضور أغلبية ألاعضاء، وال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب غيره في حضور الاجتماع .53
ً
 .يكون النصاب صحيحا

 . تصدر قرارات اللجنة بأغلبية ألاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي ألاصوات يرجح الذي فيه صوت الرئيس .55

س اللجنة، وأمينها، وتدون هذه املحاضر في سجل خاص يوقع تثبت مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر يراجعها ويوقعها رئي .52

 .منهما

 معها   .50
ً
 يتم عرض تقارير اللجنة على مجلس إلادارة مصحوبا

ً
حسب طلب مجلس إلادارة أو حسب ما يراه رئيس اللجنة ضروريا

 .للموافقة عليها في أول اجتماع اعتيادي يعقب اجتماع اللجنة -إن وجدت  -بالتوصيات 

نة كل ثالث سنوات أو عند الضرورة مراجعة هذه الالئحة والتوصية بتعديلها إذا لزم ألامر على أن يتم اعتماد ذلك يحق للج  .51

 .من مجلس إلادارة والرفع للجمعية العامة إلقرارها

 

 مهام اللجنة ومسؤولياتها :  السادسة املادة 
 

 :تشمل مهام اللجنة ومسؤولياتها مايلي 

ئح املجموعة املالية وإلادارية والرقابية ولكل شركة من شركاتها على حدة وتطويرها واقتراح متابعة تنفيذ سياسات ولوا .5

 .التعديالت املناسبة عليها ملجلس إلادارة

 .متابعة خطط املجموعة إلاستراتيجية الطويلة واملتوسطة والقصيرة ألاجل وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر .2

والطلب  –إن وجدت  –تقديرية للشركة ومتابعة ألاداء الفعلي وتحليل أسباب الانحرافات متابعة تنفيذ الخطط واملوازنات ال .0

 .من املدرين املختصين إلاجابة عليها، وتقديم التوصيات بشأنها

مراجعة املوازنات الرأسمالية املعتمدة من مجلس إلادارة وللجنة الصالحيات بتجاوز املوازنة الرأسمالية املعتمدة بحد أقص ى  .1

53.% 

تنمية التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة أو الاستحواذ على شركات لها عالقة بعمل املجموعة أو ل .1



 

 

 
ً
 وأفقيا

ً
 .وتطوير النشاطات الحالية رأسيا

 .كاتهامراجعة القوائم املالية الشهرية والربع سنوية والدورية والحسابات الختامية املوحدة للمجموعة ولكل شركة من شر  .6

الاجتماع مع رؤساء القطاعات واملحاسب القانوني واملراجع الداخلي وكل من له عالقة ملراقبة ألاداء العملي واملالي للشركة  .1

 .وقطاعاتها

 .متابعة تنفيذ التوصيات الهامة املقدمة من املراجع الداخلي واملحاسب القانوني .3

 .دة واتخاذ القرارات الالزمة بشأنهاإجراء الدراسات الالزمة الستثمارات املجموعة الجدي .9

متابعة مراجعة جميع املسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا املرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة واملطالبات التي تتطلب أن  .53

 .تظهر في البيانات املحاسبية

 .ترشيح كبار موظفي املجموعة التنفيذيين واملدراء العامين للشركات التابعة  .55

 وبما يناسب اخت  .52
ً
يار وتكليف املستشارين والخبراء، وعمل الدراسات وتطوير النظم وإلاجراءات بما يحقق تحديث العمليات آليا

 .ووسائل وأساليب عملها صناعة الطيارن تطور 

 .تحديد أهداف الحمالت إلاعالمية وإلاعالنية املوحدة للمجموعة  .50

تويات التنظيمة املختلفة في مجموعة الطيار والشركات التابعة لها تتمتع من املس التأكد من أن جميع التقارير التي تصدر  .51

 .بالشفافية والنزاهة واملوضوعية وأن تكون ذات فائدة ملستخدميها

 .أي مهام أخرى يوكلها مجلس إلادارة للجنة .51

 

 الصالحيات :  السابعةاملادة 
 

 : لصالحيات التالية لتتمكن اللجنة من القيام بمسؤولياتها يفوض مجلس إلادارة لها ا

 :الحصول على املعلومات التي تحتاجها من الجهات التالية .5

 وعلى جميع موظفي الشركة التعاون مع اللجنة ومدها بأي معلومات تطلبها. موظفي الشركة. 

 املستشارين القانونيين واملهنيين من داخل الشركة أو خارجها. 

 أي طرف داخلي أو خارجي آخر. 

 .املختصين لحضور اجتماعات اللجنة ملناقشتهم، متى ما تطلب ألامر ذلك دعوة موظفي الشركة .2

 . الاستعانة بمن تراه من الاستشاريين والخبراء املختصين ملساعدتها على تقويم ما يعرض عليها من الدارسات والخطط .0

عرض على املجموعة، إن كان في مجال شراء ألاسهم أو حصص  .1
ُ
في شركات قائمة، أو الاستحواذ دراسة الفرص الاستثمارية التي ت



 

 

على شركات تعمل في نفس مجال عمل املجموعة أو تكمل أعمالها، وتكليف جهات استشارية وبيوت خبرة بعمل الدراسات 

 .الالزمة والتوصية بالشراء إلى مجلس إلادارة
 

 اللجنةاختصاصات رئيس اللجنة، ونائبه، ومقرر :  الثامنةاملادة 
 

 ملدة عضوية اللجنة ويتولى رئيس اللجنة إلاشراف على إنجاز اللجنة ملهامها وله على ألاخص  يختار أعضاء اللجنة من .5
ً
بينهم رئيسا

 :ما يلي

  دعوة اللجنة لالنعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول ألاعمال وذلك بالتنسيق مع

 .أعضاء اللجنة

 رئاسة اجتماعات اللجنة. 

 ج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى املجلسرفع نتائ. 

  لرفعها 
ً
إعداد موازنة اللجنة وخطة عملها ومشروعاتها على املدى القصير واملتوسط والطويل، وعرضها على اللجنة تمهيدا

 .ملجلس إلادارة، بعد اعتمادها من اللجنة

  لرفعها ملجلس إلادارة، بعد إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة بالتنسيق مع مقرر اللجنة وعرضها على 
ً
اللجنة تمهيدا

 .اعتمادها من اللجنة

 5تمثيل اللجنة أمام املجلس وأي جهة أخرى تستدعي ذلك. 

 للرئيس ملدة عضوية اللجنة يقوم بمعاونة الرئيس في أداء مهامه ويحل مقامه عند  .2
ً
يجوز أن يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائبا

 .غيابه

ر اللجنة أن يكون لديه التأهيل العلمي والخبرة العملية التي تمكنه من القيام باملهام املناطة به، ويلتزم تراعى عند اختيار مقر  .0

 مع مصلحة الشركة
ً
 .مقرر اللجنة باملحافظة على أسرار الشركة والامتناع عن ممارسة أي نشاط قد يكون متعارضا

اعات اللجنة دون أن يكون له حق في التصويت، ويعد محاضر يحضر مقرر اللجنة الذي تعينه اللجنة وتحدد مكافأته، اجتم .1

 . الاجتماعات ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول ألاعمال لألعضاء ويقوم بكافة ألاعمال إلادارية الخاصة باللجنة
 

 اللجنةاجتماعات :  التاسعةاملادة 
 

تفاق بشكل نهائي خالل كل اجتماع على تاريخ تعتمد اللجنة الجدول الزمني الجتماعاتها قبل بداية كل سنة على أن يتم الا .5

 .الاجتماع الالحق

 كل ثالثة أشهر على ألاقل وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع على ألاقل ويرفق بها  .2
ً
 دوريا

ً
تعقد اللجنة اجتماعا



 

 

 .ويلزم الكتمال النصاب حضور أغلبية ألاعضاء. جدول ألاعمال ووثائقه

 إذا طلب ذلك رئيس اللجنة أو عضوين من أعضائها أو ( 2)رد في باإلضافة إلى ما و  .0
ً
 استثنائيا

ً
أعاله، تعقد اللجنة اجتماعا

 .املحاسب القانوني للشركة أو املراجع الداخلي أو رئيس مجلس إلادارة أو عضوين منه

ة ومع املدراء التنفيذيين، ومع يتعين أن تجتمع اللجنة، وملرة واحدة على ألاقل خالل كل سنة مع املحاسب القانوني للشرك .1

، وذلك ملناقشة املواضيع ذات العالقة باملهام واملسؤوليات املناطة باللجنة، (كل على حدة)مجلس إلادارة، ومع املراجع الداخلي 

 .بما في ذلك التقارير املالية الربع السنوي والسنوية للمجموعة ولكل شركة من شركاتها املستقلة

ات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي ألاصوات يرجح الجانب الذي معه تصدر قرارات وتوصي .1

 .الرئيس، وال يجوز الامتناع عن التصويت أو إلانابة فيه

وإذا خرج أي عضو . يجوز ألي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين ألاسباب ألاساسية التي دعته إلى التحفظ .6

ماع اللجنة قبل اختتامه، فيقتصر تحفظه، إن وجد، على القرارات املتعلقة بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص من اجت

 .في املحضر على البنود التي لم يحضر مناقشتها إذا أبدى رغبته كتابة في ذلك
 

 توثيق محاضر اللجنة:  العاشرة املادة 
 

 : توثق محاضر اجتماعات اللجنة كما يلي

دون مقرر اللجنة خالل الاجتماع أهم املناقشات ويقوم عند الانتهاء من مناقشة أي موضوع بتلخيص ما تم التوصل إليه من ي .5

 .توصيات أو قرارات

يحرر مقرر اللجنة لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة مشروع محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين  .2

 .ات ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت إليها اللجنة ويرفع لرئيس اللجنة للتوقيع عليهوالغائبين وملخص املناقش

 .يرسل مشروع املحضر لجميع ألاعضاء ويطلب منهم تزويد اللجنة بما لديهم من مالحظات خالل أسبوع من تاريخ إرساله .2

 به املالحظاتُيعدل مشروع املحضر في ضوء املالحظات التي ترد من ألاعضاء ويرفع للرئ .0
ً
 .يس مرفقا

 من مقرر اللجنة ورئيسها ويطلب من  .1
ً
في ضوء ما يوجه به رئيس اللجنة ُيعد املحضر في شكله النهائي ويرسل لألعضاء ُموقعا

 .ألاعضاء تزويد اللجنة بما لديهم من مالحظات، إن وجدت

درج ضمن جدول أعمال الاجتماع  .1
ُ
 .التاليإذا وردت أي مالحظات جوهرية من ألاعضاء ت

 .تحفظ النسخة املوقعة من املحضر في ملف خاص ويرفق بها جميع الوثائق واملراسالت املتعلقة باملحضر .6

 

 



 

 

  : عشر الحادية املادة

 .يتم تعديل هذه الالئحة بموجب قرار من املجلس وتعرض على أول جمعية بعد التعديل

 

  : عشر الثانية املادة

  م31/30/2352من الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ إجازتها و إقرارها من قبل مجلس إلادارة  يعمل بهذه الالئحة من تاريخ
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