
 جدول أعمال الجمعية العامة

 م31/12/2017 في املنتهية املالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت (1

 م31/12/2017التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة املنتهية في  (2

 .م31/12/2017على القوائم املالية املدققة عن السنة املالية املنتهية في التصويت (3

لعضو مجلس  والتيوشركة التعاونية للتأمين  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت (4

 شركة التعاونية إدارة مجلس في عضويته نظير فيها مصلحة رائد بن عبدهللا التميمي األستاذ اإلدارة

والترخيص بها  )بدون شروط تفضيلية( وتغطية تأمينيةتقديم خدمات طبية  عن عبارة وهي للتأمين،

 بأن لعام قادم، 
ً
 تبليغ )مرفق. ( ريال سعودي105,908,482) التعامالت للعام السابق قد بلغتعلما

 .) الخارجي املراجع تقريرو  االدارة مجلس رئيس

 والتي االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسةو  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت (5

 الهوشان محمد بنت مي واألستاذة الحسين عبدالرحمن بن إياد األستاذ يمثلها أعضاء مجلس اإلدارة

 العمل إصابات ملعالجة طبية خدمات تقديم عن عبارة وهي ،الحميدان عبدالرحمن بن أحمد األستاذ و

 بأن  قادم، لعام بها والترخيص)بدون شروط تفضيلية( 
ً
 التعامالت للعام السابق قد بلغتعلما

 .) الخارجي املراجع تقريرو  االدارة مجلس رئيس تبليغ )مرفق. سعودي ( ريال306,854,180)

اململوكة لشركة  املحدودة العربية دراجر شركةو  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت (6

توريد  عن عبارة وهي ،بدر بن فهد العذل األستاذ يمثلها عضو مجلس اإلدارة التيفال العربية القابضة 

 بأن  قادم، لعام بها والترخيص )بدون شروط تفضيلية( مستلزمات طبية
ً
التعامالت للعام السابق علما

 .) الخارجي املراجع تقريرو  االدارة مجلس رئيس تبليغ )مرفق. ( ريال سعودي1,222,079) قد بلغت

اململوكة الطبية  لإلمدادات العربية الشركةو  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت (7

 عبارة وهي ،بدر بن فهد العذل األستاذ يمثلها عضو مجلس اإلدارة التيلشركة فال العربية القابضة 

 بأن  قادم، لعام بها والترخيص )بدون شروط تفضيلية( توريد مستلزمات طبية عن
ً
التعامالت علما

 املراجع تقريرو  االدارة مجلس رئيس تبليغ )مرفق. ( ريال سعودي26,917) للعام السابق قد بلغت

 .)الخارجي

وذلك  م2018حسووووابات من بين املر ووووحين من قبل لجنة املراجعة لعام ال مراجععلى تعيين  التصووووويت (8

م 2018للعووام املوا ي السووووووووووووونويوة للربع الثووا ي والثووالور والرا ع و لفحص ومراجعووة وتودقيق القوائم املواليووة 

 وتحديد أتعابه.م للشركة 2019من العام األول والربع 



 31 في املنتهية املالية السنة عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت (9

 تمثل والتي الواحد سعودي للسهم ريوال ١ بواقع سعودي ( ريال٤٤،٨٥٠،٠٠٠) قدرها م2017 ديسمبر

 يوم بنهاية املالكين للمساهمين املوزعة األرباح أحقية تكون  أن االسمية، على السهم قيمة من% ١٠

 املالية االوراق ايداع مركز شركة لدى الشركة  سجالت واملقيدين للشركة العامة الجمعية ا عقاد

 ابريل 16 املوافق هو1439 رجب 30 يوافق الجمعية، والذي ا عقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثا ي بنهاية

 أن تاريخ توزيع األرباح سيكون 2018
ً
 .م22/04/2018يوم األحد املوافق   م، علما

 -12-31 في املنتهية املالية السنة خالل أدائهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت (10

 .م2017

 من عضو لكل ريال ألف( 200) بواقع م2017 لعام اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة صرف على التصويت  (11

 .ريال( 1.800.000) قدره وبإجما ي اإلدارة، مجلس أعضاء

 .املعدلة )مرفق التعديالت على الالئحة(التصويت على الئحة عمل لجنة املراجعة  (12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نموذج التوكيل

 

 تاريخ تحرير التوكيل: 

 املوافق:

 

............................. بموجب هوية  خصية رقم: أنا املساهم: ..................................................]اسم املوكل الرباعي[، الجنسية: 

، بصفتي ]الشخصية[ أو ............................... ]رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين[، صادرة من: ......................

.............. ]اسم الشركة املوكلة[[، ومالك)ة( ألسهم ]مفوض بالتوقيع عن /مدير/رئيس مجلس إدارة شركة: .............................

 من أسهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية )مساهمة سعودية( املسجلة في السجل التجاري بالرياض 
ً
عددها: ............... سهما

 لنص املادة )1010194785برقم )
ً
........................ ]اسم الوكيل ( من النظام األساس ي للشركة فإنني أوكل: .....26(، واستنادا

الرباعي[ لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى، 

هو املوافق 29/07/1439األحد من مساء يوم  6:30بمدينة الرياض في اململكة العربية السعودية في تمام الساعة 

 م.15/04/2018

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على املواضيع املدرجة على جدول األعمال وغيرها من املواضيع التي قد تطرحها الجمعية 

العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات واملستندات املتعلقة بهذه االجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل 

 و أي اجتماع الحق يؤجل إليه.ساري املفعول لهذا االجتماع أ

 

 اسم موقع التوكيل:

 

رقم السجل املد ي ملوقع التوكيل )أو رقم اإلقامة أو جواز 

 السفر لغير السعوديين(:

 

 

 

 صفة موقع التوكيل:

:)
ً
 معنويا

ً
 توقيع املوِكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم  خصا

 

 

 

 



 

 

 

 : وحتى السابع )األعمال والعقود(الرابع  البنودمرفقات 

 

تبليغ رئيس مجلس اإلدارة إ ى السادة املساهمين باألعمال والعقود التي 

ستتم لحساب الشركة والتي يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها 

تقرير ، و سواء  شكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم

 املحاسب القانو ي حيالها.

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 : عشر الثاني البندمرفقات 

 

 التعديالت املقترحة على الئحة عمل لجنة املراجعة

 

 

 

 

 

 



 التعديالت على الئحة لجنة املراجعة

 املادة الالئحة الحالية التعديل املقترح

تشمل هذه الالئحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد 

ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية اختيار اعضائها، وكيفية ترشيحهم، 

 تعيين أعضائها،  شكل مؤقت في حالة شغور أحد مقاعد اللجنة.

تهدف هذه الالئحة إ ى تحديد ضوابط وإجراءات عمل لجنة املراجعة، 

 ونطاق أعمالها ومسؤولياتها، وآلية اتخاذ قراراتها ومهامها.

املادة األولى: 

 الغرض 

مساعدة مجلس اإلدارة باإلشراف على عمليات الرقابة املالية واإلدارية 

والتشغيلية ومراجعة عمليات إعداد التقارير والقوائم املالية ومتا عة 

عمليات املراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من التزام الشركة بقواعد 

 الحوكمة واألنظمة واللوائح والسياسات ذات العالقة. 

مجلس اإلدارة باإلشراف على عمليات الرقابة املالية واإلدارية معاونة 

والتشغيلية ومراجعة عمليات إعداد التقارير والقوائم املالية ومتا عة 

عمليات املراجعة الداخلية والخارجية ومراجعة االلتزام بالقواعد 

األخالقية وترتيبات الحوكمة وكذلك التحقق من التزام الشركة باألنظمة 

 وائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. والل

املادة الثانية: 

 أهداف اللجنة

 

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة  (1

 من أعضاء مجلس 
ً
من املساهمين أو من غيرهم وأال تضم أيا

اإلدارة التنفيذيين، ويجب أال يقل عدد أعضاء لجنة املراجعة عن 

 .ن خمسةثالثة وال يزيد ع

تبدأ اللجنة من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدة عمل دورة  (2

املجلس أو بإنهاء خدماتها من ِقَبل الجمعية العامة، مع مراعاة 

 الشروط اآلتية:

)أ( أن يكون من بين األعضاء عضو واحد على األقل مختص  

 بالشئون املالية واملحاسبية.

 )ب( أن يكون من بين األعضاء عضو واحد على األقل مستقل. 

)ج( ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضيتين 

في الدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات 

 الشركة، أن يكوم عضوا في لجنة املراجعة.

 كة.)د( أال يكون من بين األعضاء رئيس مجلس إدارة الشر 

 كما  (3
ً
تختار اللجنة عند اعتماد تشكيلها من بين أعضائها رئيسا

 لها من أعضاء اللجنة أو من غيرهم، وفي حال 
ً
تعين اللجنة أمينا

غياب رئيس اللجنة عن االجتماع، يختار األعضاء الحاضرون من 

 لالجتماع.
ً
 بينهم رئيسا

عند شغور أحد مقاعد عضوية اللجنة أثناء مدة العضوية  (4

 في املقعد الشاغر، باالس
ً
تقالة او غير ذلك، يعين املجلس عضوا

على أن يكون ممن تتوافر فيهم شروط العضوية، وأن ُيعَرض 

التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع تاٍل لها، 

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

تشكل لجنة املراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة،  (1

بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة 

وال يزيد على خمسة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواًء 

اللجنة وضوابط  من املساهمين أو من غيرهم وتحدد الجمعية مهام

 عملها ومكافآت أعضائها.

تبدأ اللجنة من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدة عمل دورة  (2

املجلس أو بإنهاء خدماتها من ِقَبل الجمعية العامة، مع مراعاة 

 الشروط اآلتية:

)أ( أن يكون من بين األعضاء عضو واحد على األقل مختص  

 بالشئون املالية واملحاسبية.

ن يكون من بين األعضاء عضو واحد على األقل مستقل. )ب( أ

 .
ً
 ب -54وينبغي أن يكون رئيس اللجنة مستقال

)ج( أن يتمتع كل عضو باستقاللية تامة عن إدارة الشركة 

وي أو  ِ
ون 
َ
التنفيذية وأال يكون من بين األعضاء من يقوم  عمل ف

إداري في الشركة خالل السنتين املاضيتين ولو على سبيل 

 ستشارة.اال 

 )د( أن ال يكون من بين األعضاء رئيس مجلس إدارة الشركة.

 كما تعين  (3
ً
تختار اللجنة عند اعتماد تشكيلها من بين أعضائها رئيسا

 لها من أعضاء اللجنة أو من غيرهم، وفي حال غياب 
ً
اللجنة أمينا

رئيس اللجنة عن االجتماع، يختار األعضاء الحاضرون من بينهم 

 
ً
 لالجتماع.رئيسا

إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، كان  (4

 في املركز الشاغر، على أن يكون ممن 
ً
للمجلس أن يعين عضوا

تتوافر فيهم شروط العضوية، وأن ُيعَرض التعيين على الجمعية 

املادة الثالثة: 

 تشكيل اللجنة 



يجوز للجمعية العامة أن تعزل جميع أعضاء اللجنة أو  عضهم،  (5

دون اإلخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة وذلك 

بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير 

 مناسب.

شعر الهيئة بأسماء أعضاء لجنة املراجعة  (6
ُ
تلتزم الشركة بأن ت

وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي 

م عمل من تاريخ حدوث تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيا

 التغييرات.

العامة العادية في أول اجتماع تاٍل لها، ويكمل العضو الجديد مدة 

 سلفه.

العامة أن تعزل جميع أعضاء اللجنة أو  عضهم، يجوز للجمعية  (5

وذلك دون اإلخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة 

 بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.

لتتمكن اللجنة من مساندة مجلس اإلدارة في املوضوعات ذات 

جنة الصالحيات اآلتية:االختصاص بها ِ
 
 لألنظمة ذات العالقة، ِلول

ً
 ، ووفقا

 مراقبة أعمال الشركة. (1

 حق االطالع على سجالت ووثائق الشركة. (2

 طلب أي إيضاح أو بيان من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. (3

الطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة  (4

َها أو 
ُ
عيق َعَمل

ُ
َضت الشركة ألضرار أو خسائر لال عقاد إذا أ َعرَّ

َ
ت

 جسيمة.

 اعتماد ضوابط ترشيح مراجعي الحسابات. (5

اعتماد ميثاق عمل إدارة املراجعة الداخلية والتعديالت  (6

 الالحقة.

اعتماد الهيكل التنظيمي وخطة وموازنة املراجعة السنوية  (7

 إلدارة املراجعة الداخلية.

من داخل الشركة  االستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين (8

أو خارجها في حدود صالحياتها لتنفيذ  عض املهام التي تقع في 

نطاق أعمالها وتتطلب خبرات ومهارات خاصة، على أن ُيضمن 

ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذلك اسم الخبير وعالقته 

 بالشركة أو اإلدارة التنفيذية. 

وعات ذات االختصاص لتتمكن اللجنة من مساندة مجلس اإلدارة في املوض

جنة الصالحيات اآلتية: ِ
 
 لألنظمة ذات العالقة، ِلول

ً
 بها، ووفقا

 مراقبة أعمال الشركة. (1

 حق االطالع على سجالت ووثائق الشركة. (2

 طلب أي إيضاح أو بيان من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. (3

 الطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لال عقاد إذا (4

َضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. َعرَّ
َ
َها أو ت

ُ
عيق َعَمل

ُ
 أ

 اعتماد ضوابط ترشيح مراجعي الحسابات. (5

 اعتماد ميثاق عمل إدارة املراجعة الداخلية. (6

اعتماد الهيكل التنظيمي وموازنة املراجعة السنوية إلدارة املراجعة  (7

 الداخلية.

لتنفيذ  عض املهام التي االستعانة بالجهات الخارجية وبيوت الخبرة  (8

 تقع في نطاق أعمالها وتتطلب خبرات ومهارات خاصة.

املادة الرابعة: 

صالحيات 

  اللجنة

تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة 

التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام 

اردة في نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات اللجنة جميع املهام الو 

 الصادرة عن هيئة السوق املالية وبصفة خاصة ما يلي:

 التقارير املالية: 

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على  (1

مجلس االدارة وابداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها 

 وعدالتها وشفافيتها.

فيما إذا كان تقرير  -بناًء على طلب مجلس االدارة–الرأي الفني إبداء  (2

مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة 

وتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز 

 املا ي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

 تشمل مهام لجنة املراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

الرقابة واإلشراف على أداء وأ شطة إدارة املراجعة الداخلية في  (1

الشركة، من أجل التحقق من توفر املوارد الالزمة ومدى 

 فاعليتها في اداء األعمال واملهام املنوطة بها.

ة الداخلية السنوية مع إدارة املراجعة دراسة خطة املراجع (2

 الداخلية واملوافقة عليها.

دراسة نظام وضوابط الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد  (3

 التقارير الالزمة عن رأيها  شأن مدى كفايته.

دراسة تقارير ادارة املراجعة الداخلية في الشركة ومتا عة  (4

 فيها. تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة

املادة 

الخامسة: 

 اللجنة  مهام



 ر مألوفة تتضمنها التقارير املالية.دراسة أي مسائل مهمة أو غي (3

البحر بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املا ي للشركة أو من يتو ى  (4

 مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في  (5

 التقارير املالية.

ملتبعة في الشركة وابداء الرأي دراسة السياسات املحاسبية ا (6

 والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.

 املراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وادارة املخاطر في  (1

 الشركة.

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتا عة تنفيذ اإلجراءات  (2

 التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

ف على أداء وأ شطة املراجع الداخلي وادارة املراجعة الرقابة واإلشرا (3

للتحقق من توافر املوارد الالزمة  -إن وجدت–الداخلية في الشركة 

وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة 

مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها ا ى املجلس  شأن مدى 

 الحاجة ا ى تعيينه.

لتوصية ملجلس االدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة ا (4

 الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

 مراجع الحسابات:

التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد  (1

أتعابهم وتقييم أدائهم،  عد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق 

 معهم.عملهم وشروط التعاقد 

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته،  (2

ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد 

 واملعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم  (3

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، 
ً
تقديمه أعماال

 مرئياتها حيال ذلك. وإبداء

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة (4

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية  (5

تخذ  شأنها.
ُ
 ومتا عة ما أ

 ضمان االلتزام:

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة  (1

 لإلجراءات الالزمة  شأنها.

التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات التحقق من  (2

 والتعليمات ذات الصلة.

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف  (3

 ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك ملجلس االدارة.

دراسة السياسات املحاسبية املتبعة لدى الشركة أو أي تغيير  (5

عليها وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة  شأنها فيما يتعلق 

 بالجوانب الرقابية.

والسنوية  –ربع السنوية–دراسة القوائم املالية األولية  (6

قبل والبيانات املالية للشركة وإعالناتها املتعلقة بأدائها املا ي 

عرضها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي 

 والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

ي  (7 ِ
فيما إذا  –بناًء عل طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الَفون 

كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة 

ن املعلومات التي ت وَتَضمَّ
َ
تيح للمساهمين ومفهومة وت

واملستثمرين تقييم املركز املا ي للشركة وأدائها ونموذج عملها 

 واستراتيجيتها.

التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم  (8

وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم  عد التحقق من استقاللهم 

ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء مرئياتها 

 .حيال ذلك

تقييم اداء عمل مراجعي الحسابات ومراجعة خطة عملهم  (9

وكذلك دراسة تقاريرهم ومالحظاتهم على القوائم املالية 

 ومتا عة ما تم  شأنها مع االدارة التنفيذية.

ود من اِتخاذ  (10
ُّ
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والوَتوأك

 الشركة اإلجراءات الالزمة  شأنها.

الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات التحقق من التزام  (11

 والتعليمات ذات العالقة.

دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية والتقديرات املحاسبية  (12

التي قد تطرأ على القوائم املالية، ومناقشتها مع اإلدارة 

 التنفيذية ومراجعي الحسابات، وابداء الرأي  شأنها.

سؤول األول بإدارة التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين أو عزل امل (13

 املراجعة الداخلية واقتراح مكافأته وتقييم أدائه  شكل سنوي.

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع  (14

األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إ ى مجلس 

 اإلدارة.



رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء  شأنها ا ى مجلس  (4

 صياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.االدارة ، وابداء تو 

ووى رئيس اللجنة قيادة  (1
َّ
اللجنة واالشراف على فاعليتها وتمثيلها َيوَتوَول

 أمام الجمعية ومجلس اإلدارة أو أي جهة أخرى تستدعي ذلك.

( أربعة اجتماعات على األقل خالل السنة املالية 4تعقد اللجنة ) (2

 للبرنامج الزمني الذي تعتمده اللجنة في مطلع كل عام، 
ً
للشركة وفقا

ة اجتماعاتها مع مراجع الحسابات واملراجع الداخلي،  َتوَرط لِصحَّ
ْ
وُيش

حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين 

وْح الجانب الذي صوت معه رئيس  وعند تساوي األصوات ُيوَرجَّ

 االجتماع.

تعقد اللجنة اجتماعاتها االستثنائية أو الطارئة إذا طلب ذلك  (3

ارجي أو عضوان من أعضاء اللجنة أو مراجع الحسابات الخ

املسؤول األول بإدارة املراجعة الداخلية أو كلما دعت الحاجة إ ى 

 ذلك.

يتو ى أمين سر اللجنة تنسيق وتنظيم وحضور اجتماعات اللجنة  (4

 والعمل مع رئيسها إلعداد جدول أعمال االجتماعات.

وْوِقيُعها من رئيس  (5
َ
ووَبوْت مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر يتم ت

ْ
ووث
ُ
ت

 في سجل خاص.وأعضا
ْ
وْحَفظ

ُ
 ء اللجنة الحاضرين وأمين سرها وت

ه دون الحضور املشاركة في مداوالت  (6
ُ
وُروف
ُ
يجوز للعضو الذي تحول ظ

اللجنة والتصويت على قراراتها عن طريق أحد وسائل االتصال 

 للنصاب القانو ي لالجتماع كما يكون 
ً
الحديثة ويعد ذلك مكمال

 ة.حضور العضو بمثابة الحاضر أصال

ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء اللجنة  (7

لحضور اجتماعات اللجنة كما يجوز للجنة أن تصدر قرارات 

بالتمرير في الحاالت العاجلة عن طريق عرضها على جميع األعضاء 

َتوَرط موافقة جميع أعضاء اللجنة على القرارات كتابة 
ْ
متفرقين وُيوش

لى اللجنة في أول اجتماع تاٍل لها لتوثيقها في وتعرض هذه القرارات ع

 محضر االجتماع.

يتوجب على اللجنة تزويد املجلس بما تتوصل إليه من نتائج أو  (8

 تتخذه من قرارات  شفافية.

تؤدي اللجنة املهام واملوضوعات املحالة إليها من مجلس اإلدارة  (9

ارات إذا وترفع توصياتها إليه التخاذ القرار  شأنها، أو تتخذ القر 

 فوض إليها املجلس ذلك.

إذا حصل تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة، أو  (10

إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة  شأن تعيين مراجع 

حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيين 

املراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة 

 ومبرراتها وأسباب عدم أخذه بها.

ووى رئيس اللجنة قيادة اللجنة واالشراف على فاعليتها  (1
َّ
َيوَتوَول

ا أمام الجمعية ومجلس اإلدارة أو أي جهة أخرى وتمثيله

 تستدعي ذلك.

( أربعة اجتماعات على األقل خالل السنة 4تعقد اللجنة ) (2

 للبرنامج الزمني الذي تعتمده اللجنة في 
ً
املالية للشركة وفقا

ة اجتماعاتها حضور أغلبية  َتوَرط لِصحَّ
ْ
مطلع كل عام وُيش

ات الحاضرين وعند أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصو 

وْح الجانب الذي صوت معه رئيس  تساوي األصوات ُيوَرجَّ

 االجتماع.

تعقد اللجنة اجتماعاتها االستثنائية أو الطارئة إذا طلب ذلك  (3

عضوان من أعضاء اللجنة أو مراجع الحسابات الخارجي أو 

املسؤول األول بإدارة املراجعة الداخلية أو إذا تطلبت الظروف 

 ذلك.

أمين سر اللجنة تنسيق وتنظيم وحضور اجتماعات  يتو ى (4

 اللجنة والعمل مع رئيسها إلعداد جدول أعمال االجتماعات.

وْوِقيُعها من  (5
َ
ووَبوْت مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر يتم ت

ْ
ووث
ُ
ت

 في 
ْ
وْحَفظ

ُ
رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين وأمين سرها وت

 سجل خاص.

ه دون الحضور املشاركة في يجوز للعضو الذي تحول  (6
ُ
وُروف
ُ
ظ

مداوالت اللجنة والتصويت على قراراتها عن طريق أحد وسائل 

 للنصاب القانو ي لالجتماع 
ً
االتصال الحديثة ويعد ذلك مكمال

 كما يكون حضور العضو بمثابة الحاضر أصالة.

ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء  (7

ت اللجنة كما يجوز للجنة أن تصدر اللجنة لحضور اجتماعا

قرارات بالتمرير في الحاالت العاجلة عن طريق عرضها على 

َتوَرط موافقة جميع أعضاء 
ْ
جميع األعضاء متفرقين وُيوش

اللجنة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على اللجنة 

 في أول اجتماع تاٍل لها لتوثيقها في محضر االجتماع.

و في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا ال يحق ألي عض (8

أمين سر اللجنة وأعضائها حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت 

 اللجنة االستماع إ ى رأيه أو الحصول على مشورته.

 

املادة 

: ةالسادس

 ضوابط عمل

 اللجنة 

 



ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين  (11

سر اللجنة وأعضائها حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة 

 االستماع إ ى رأيه أو الحصول على مشورته.

ملحوظاتهم على لجنة املراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم  ال يوجد تعديل

 شأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها  سرية. وعلى اللجنة التحقق من 

تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو 

 التجاوز وتبني إجراءات متا عة مناسبة.

املادة السابعة: 

ترتيبات تقديم 

 امللحوظات 

وِعد الِلجَنة تقرير  ال يوجد تعديل
ُ
ْن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة ت سنوي َيوَتَضمَّ

الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق 

اختصاصها على ضوء األنظمة واللوائح والضوابط الصادرة من الجهات 

املختصة وما تتضمنه من متطلبات ومعايير وعناصر لهذا التقرير وذلك 

 لآللية التي تحددها تلك األنظمة واللوائح للعرض على الجمعية ا
ً
لعامة وفقا

 والضوابط وأفضل املمارسات املهنية.

املادة الثامنة: 

تقرير اللجنة 

للجمعية 

 العامة العادية

 

يتقاض ى عضو اللجنة مقابل عضويته في اللجنة مكافأة سنوية قدرها  (1 ال يوجد تعديل

عَتبر هذه املكافأة ( مائة وعشرين الف ريال سعودي 120,000)
ُ
وت

 في 
ً
اضافية على ما يمكن أن يحصل عليه عضو اللجنة بِصَفِته عضوا

وة من ِقوَبول املجلس وفًقا 
َ
وووول
َّ
وووك
َ
مجلس االدارة واللجان األخرى الووووُمووش

لنظام الشركات ونظام الشركة األساس. كما يستحق عضو اللجنة 

ْدُره )
َ
 ثالثة آالف ريال سعودي.( 3,000بدل حضور عن كل اجتماع ق

يستحق أمين سر اللجنة مكافأة وبدل حضور إذا لم يكن متفرغا  (2

اه األمين من مكافآت بناء على  قَّ
َ
لذلك، ويحدد مجلس اإلدارة ما َيَتل

توصية لجنة الترشيحات واملكافآت وبما يتوافق مع سياسات املوارد 

 البشرية.

املادة التاسعة: 

مكافآت أعضاء 

 اللجنة

 

ة من  (1 يوجد تعديلال 
َ
ْعَتَمد هذه الالئحة من ِقَبل الجمعية العامة للشركة وتكون ناِفذ

ُ
ت

 تاريخ إقرارها من الجمعية العامة.

تخضع الالئحة للمراجعة الدورية  غرض تطويرها وتحديثها بما  (2

يتماش ى مع األنظمة واللوائح ذات الصلة وال يجوز إجراء أي تعديل 

االدارة بناًء على اقتراح من لجنة املراجعة عليها إال بتوصية من مجلس 

على أن ُيعَرض هذا التعديل على الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها 

 .إلقرارها

املادة العاشرة: 

 أحكام ختامية
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