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This Charter has been issued pursuant to the resolution 
of the first General Assembly of Shareholders dated 
19/09/1421H corresponding to 16/12/2000G, as 
amended by the resolution of the Seventh 
Extraordinary General Assembly, dated 10/10/1441H, 
corresponding to  02/06/2020G. 

لمساهمي  األولى العامة الجمعية قرار بموجب الالئحة هذه صدرت

 .م16/12/2000 الموافقه 19/09/1421 بتاريخالمنعقدة  كةالشر

 وتاريخ السابعة العادية غير العامة الجمعية قرار بموجب والمعدلة

 م.02/06/2020الموافق  ،ه10/10/1441
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This Charter has been prepared pursuant to Article 
(54) of the Corporate Governance Regulations issued 
by the Board of Directors of the Capital Market 
Authority ("CMA") in accordance with Resolution No. 
(8-16-2017), dated 16/05/1438H corresponding to 
13/02/2017G, as amended by Resolution No. (3-57-
2019) dated 15/09/1440H corresponding to 
20/05/2019G، and in accordance with the Companies 
Law promulgated by the Royal Decree No. M/3, dated 
28/01/1437H  corresponding to 11/11/2015G, as 
amended by the Royal Decree No. M/79, dated 
25/7/1439H corresponding to 14/04/2019G. 

 
 

( من الئحة 54تم إعداد هذه الالئحة استناداً إلى ما نصت عليه المادة )

حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 

هـ الموافق 16/05/1438( وتاريخ 2017-16 -8القرار رقم )

( 2019-57-3) رقم القرار بموجب والمعدلةم، 13/02/2017

م، وبناء على نظام 20/05/2019هـ الموافق 15/09/1440وتاريخ 

وتاريخ  3الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 بالمرسوم والمعدلةم، 11/11/2015 الموافق هـ28/01/1437

 .م14/04/2019 الموافقهـ 25/7/1439 وتاريخ 3/م رقم الملكي

 
 

 This Policy has been issued in the Arabic language and 
has been translated into English. In the event of 
discrepancy in the interpretation of the two texts, the 
Arabic text shall prevail. 

 هذه السياسة باللغة العربية وترجمت إلى اللغة االنجليزية،  إصدار تم

وفي حال االختالف بين النسخخخخخخإتين فسن النسخخخخخخإة العربية هي التي 

 .تسود
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Article (1) Definitions التعريفات( 1) المادة 

The following terms and expressions shall have the 
meanings assigned thereto, unless the context 
otherwise requires: 

 لم ما أمامها الموضحة المعاني التالية والعبارات بالكلمات يقصد

 :ذلك خالف النص سياق يقض

Charter: Audit Committee Charter. المراجعة لجنة عمل الئحة :الالئحة. 

Corporate Governance Regulations: Corporate 
Governance Regulations issued by the Board of  the 
Capital Market Authority. 

 هيئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة :الحوكمة الئحة

 .المالية السوق

Corporate Governance Code: Governance Code of 
Saudi Electricity Company. 

 .للكهرباء السعودية الشركة حوكمة نظام :الشركة حوكمة نظام

SEC or Company: Saudi Electricity Company. للكهرباء السعودية الشركة :الشركة. 

General Assembly: An assembly formed of the 
Company’s Shareholders in accordance with the 
Companies Law and the Company's Articles of 
Association. 

 أحكام بموجب الشركة مساهمي من تشكَّل جمعية: العامة الجمعية

 .األساس الشركة ونظام الشركات نظام

Board of Directors or Board: The Board of Directors 
of Saudi Electricity Company. 

 .للكهرباء السعودية الشركة إدارة مجلس: المجلس أو اإلدارة مجلس

Committee: The  Audit Committee in Saudi Electricity 
Company 

 .للكهرباء السعودية الشركة في المراجعة لجنة :اللجنة

Executive Management / Senior Executives: This 
term includes the Company’s CEO, other members of 
the Executive Management (Executive Vice 
Presidents and Senior Vice Presidents) and CEOs of 
Subsidiaries. 

تشمل الرئيس التنفيذي للشركة،  كبار التنفيذيين:  اإلدارة التنفيذية/

 وباقي أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة )نواب الرئيس التنفيذي،

 ونواب رئيس أول(، ورؤساء الشركات التابعة.

Invitees: Any person invited to attend a Committee 
meeting other than its members. 

 غير من اللجنة اجتماع لحضور دعوته يتم شخص أي: المدعوون

 .أعضائها

Article (2) Objectives of the Charter الالئحة أهداف( 2) المادة 

The objectives of this Charter are to demonstrate the 
rules and procedures of the Committee's mandates 
and  duties, the rules for selecting its members and 
determining their term of membership and 
remunerations. 

 اللجنة، عمل وإجراءات ضوابط توضيح إلى الالئحة هذه تهدف

 .ومكافآتهم عضويتهم، ومدة أعضائها، اختيار وقواعد ومهامها،
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Article (3) Committee Organization اللجنة تنظيم( 3) المادة 

1. Composition of the Committee and Conditions of 
its Membership  

 العضوية وشروط اللجنة تشكيل -1

a. The Committee shall be formed by virtue of a 
resolution issued by the Company’s Ordinary 
General Assembly. It shall consist of five members 
recommended by the Board of Directors. The 
number of Committee members shall not be less 
than three members and not more than five 
members. 

 وتتكون للشككركة، العادية العامة الجمعية من بقرار اللجنة تشكككل .أ

 أن يجوز وال ، اإلدارة مجلس بهم يوصكككي أعضكككاء خمسكككة من

 خمسكككة عن يزيد وال أعضكككاء ثالثة عن اللجنة أعضكككاء عدد يقل

 .أعضاء

b. A committee member may be selected from 
among the members of the Board of Directors or 
Company's Shareholders or from among others, 
provided that at least one member is an 
Independent member. 

 من أو اإلدارة مجلس أعضككاء من اللجنة عضككو يكون أن يجوز  .ب

 األعضاء بين من يكون أن على غيرهم، من أو الشركة مساهمي

 .األقل على مستقل عضو

c. A Committee member may not be an Executive 
member of the Board of Directors, A person who 
works or has worked during the past two years in 
the Company's Executive or Financial 
Management, or for its external auditor, or anyone 
who works in the Company’s technical or 
administrative functions, even as a consultant, may 
not become a member of this Committee. 

أن ال يكون عضو اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة  يجب .ت

التنفيذيين، وال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين 

الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع 

 الشركة في إداري أو فني بعمل يعمل من أو الشركة، حسابات

 اللجنة هذه في عضواً  يكون أن االستشارة، سبيل على ولو

d. A Committee member shall have a reasonable 
knowledge of financial and accounting rules, and 
should preferably have a proper educational 
qualification in this field. 

 المالية بالقواعد معقول إلمام على اللجنة عضكككككو يكون أن يجب  .ث

 .المجال هذا في مناسب علمي تأهيل له من ويفضل والمحاسبية،

e. The Company shall notify the CMA of the names of 
the Committee members and description of their 
memberships within five business days from the 
date of their appointment, and of any changes 
thereto within five business days from the date of 
such changes. 

تشككعر الهيئة بأسككماء أعضككاء اللجنة وصككفات  نأالشككركة  على  .ج

تاريخ تعيينهم، و يامأعضككككككويتهم خالل خمسكككككككة   يأعمل من 

عمككل من تككاريخ  يككامأتغييرات تطرأ على ذلككك خالل خمسككككككككة 

 حدوث التغييرات.
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2- Chairman of the Committee 2- اللجنة رئيس 

a. The Committee shall elect from among its 
members a Chairman and a Vice Chairman. 

ً  أعضائها بين من اللجنة تختار  .أ ً  رئيسا  .للرئيس ونائبا

b. The  Chairman of the Committee or, in his/her 
absence, the Vice Chairman, shall perform the 
following duties: 

 ئبه في حال غيابه القيام بالمهام التالية: الرئيس ونا يتولى .ب

-  Organizing the Committee meetings and 
obtaining all information and documents 
necessary to carry out its responsibilities; 

 المعلومكككات جميع على واالطالع اللجنكككة، اجتمكككاعكككات تنظيم -

 .مسؤولياتها لتنفيذ الالزمة والوثائق

-  Managing the Committee meetings and 
enhancing its effectiveness; 

 .إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فعاليتها  -

-  Inviting the Committee to convene and setting 
the meeting time, date and place following 
coordination with the Committee members; 

جنة لالنعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان االجتماع دعوة الل  -

 وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.

-  Approving the agenda, taking into account any 
subjects that a member of the Committee desires 
to list; 

 الموضككككككوعات االعتبار بعين األخذ مع األعمال جدول عتمادا  -

 .إدراجها اللجنة عضاءأ أحد يرغب التي

-  Ensuring that the subjects presented to the 
Committee are accompanied by sufficient 
information, enabling the Committee to take 
resolutions in respect thereof; 

 مصحوبة اللجنة على المعروضة الموضوعات تكون أن ضمان -

 .بخصوصها القرارات اتخاذ من جنةالل تمكن كافية بمعلومات

-  Ensuring that sufficient time is available to discuss 
the items on the Committee meeting agenda; 

 اجتماع أعمال جدول بنود لمناقشة الكافي الوقت توافر من التأكد -

 .اللجنة

-  Enhancing the effective participation of members 
in the Committee meetings by studying, discussing 
and providing input on the agenda items in a 
manner that contributes to achieving the 
objectives of the Committee; 

 من اللجنة اجتماعات في لألعضككككككاء الفعالة المشككككككاركة تعزيز -

 أعمال جدول على المطروحة الموضككككككوعات دراسكككككككة خالل

 في يسككككككهم الذي بالشكككككككل آرائهم وإبداء ومناقشككككككتها اجتماعاتها

 .اللجنة أهداف تحقيق

- Ensuring that complete and accurate information 
is available to the Committee members in a timely 
manner, enabling them to perform their duties; 

 اللجنة ألعضكككاء الصكككحيحةو الكاملة المعلومات توافر من التأكد -

 .مهامهم تأدية من لتمكينهم المناسب الوقت في

-  Approving periodic reports on the activities of the 
Committee and submitting its recommendations 
and conclusions to the Board of Directors; 

 وما اتهاتوصكككي ورفع اللجنة أنشكككطة عن الدورية التقارير عتمادا -

 .اإلدارة لمجلس أعمال من إليه توصلت

-  Following-up on the implementation of 
resolutions issued by the Committee; and 

 .اللجنة عن الصادرة القرارات تنفيذ متابعة -
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- Approving the necessary arrangements for the 
periodic evaluation of the Committee's 
performance. 

 .اللجنة ألداء الدوري التقييم إلجراء الالزمة الترتيبات عتمادا -

c. The Chairman or his/her delegate from amongst 
the Committee members shall attend the General 
Assembly meetings to answer the Shareholders' 
questions and represent the Committee before the 
Board of Directors. 

اللجنة حضور  أعضاءعلى رئيس اللجنة أو من ينيبه من  يجب .ت

اجتماعات الجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين، 

 اللجنة أمام مجلس اإلدارة. وتمثيل

3 3- Secretary of the Committee 3- اللجنة سر أمين 

a. The Committee shall appoint a Secretary thereto. لها سر أمين بتعين اللجنة تقوم .أ. 

b. The Secretary of the Committee shall arrange the 
Committee meetings on an annual basis, 
document these meetings and prepare their 
minutes of meetings, including the discussions, 
deliberations, place, date, and start and end time 
of the meeting, record the Committee’s 
resolutions and voting results and retain them in 
a special and organized register, including the 
names of attending Committee members and 
their reservations, if any. The Secretary shall 
ensure that the minutes of meetings are signed by 
all attending Committee members. 

 بشكل اللجنة اجتماعات مواعيد تنسيق اللجنة سر أمين يتولى .ب

 ما تتضمن لها محاضر وإعداد اللجنة اجتماعات وتوثيق سنوي،

 ووقت وتاريخه االجتماع مكان وبيان ومداوالت، نقاشات من دار

 التصويت، ونتائج اللجنة قرارات وتوثيق وانتهائه، بدايته

 األعضاء اءأسم وتدوين ومنظم، خاص سجل في وحفظها

 هذه وتوقيع ،–وجدت إن– أبدوها التي والتحفظات الحاضرين

 .الحاضرين األعضاء جميع من المحاضر

c. The Secretary of the Committee shall provide the 
Committee members with the meeting agenda, 
and relevant working papers, documents and 
information along with any other documents or 
information requested by any Committee 
member relating to the items listed in the meeting 
agenda in accordance with the periods specified 
in this Charter. 

 وأوراق اللجنة أعمال بجدول اللجنة أعضاء اللجنة سر أمين يزود .ت

 معلومات أو وثائق وأي به، المتعلقة معلوماتوال والوثائق العمل

 بالموضوعات عالقة ذات اللجنة أعضاء من أي يطلبها إضافية

 .الالئحة هذه في المحددة للمدد وفقاً  االجتماع جدول في المشمولة

d. The Secretary of the Committee shall submit 
periodic reports and minutes of meeting on the 
activities and functions of the Committee to the 
Board of Directors and perform all other functions 
that may be assigned to him/her by the 
Committee. 

 حول والمحاضر الدورية التقارير رفع اللجنة سر أمين يتولى .ث

 المهام جميع وتأدية اإلدارة، مجلس إلى اللجنة وأعمال أنشطة

 .اللجنة قبل من إليه توكل أن يمكن التي خرىاأل

e. The Secretary of the Committee shall not 
participate in nor vote on any of the Committee's 
resolutions. 

 أو اللجنة قرارات من أي في المشاركة اللجنة سر ألمين يحق ال .ج

 .عليها التصويت
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4- Invitees to the Committee Meetings 
 اللجنة الجتماعات المدعوون -4

No member of the Board of Directors nor the 
Executive Management may attend the Committee 
meetings unless the Committee requests his/her 
opinion or advice. 

 

 

 حضور التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو ألي يحق ال

 أو رأيه إلى االستماع اللجنة طلبت إذا إال المراجعة لجنة ماعاتاجت

 .مشورته على الحصول

5- Confidentiality of the Committee 5- اللجنة عمل سرية 

Member of the Committee and other persons invited 
to Committee meetings shall be bound to keep 
confidential any information and documents made 
available to him/her, and in no case, even after the 
expiry of his/her membership, shall disclose the same 
to any individual or entity unless authorized by the 
Board of Directors, nor shall he/she use any 
information to achieve personal benefit for 
him/herself, a relative or third parties. The Company 
is entitled to claim compensations in case of violation 
of this Article. The provisions of this Article shall apply 
to the Secretary of the Committee as well. 

على عضو اللجنة وغيره من األشخاص المدعوين الجتماعات  يجب

اللجنة االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي أتيحت له وما 

حتى في  –يطلع عليه من وثائق وال يجوز له بأي حال من األحوال 

البوح بها ألي فرد أو جهة مالم يصرح له  -حال انتهاء عضويته 

أو أن يستعمل أيا من هذه المعلومات لتحقيق  اإلدارةبذلك من مجلس 

منفعة شخصية له أو ألحد أقاربه أو للغير، وللشركة الحق في مطالبته 

بالتعويض في حال اإلخالل بما جاء في هذه المادة كما يسري ذلك 

 .على أمين سر اللجنة

6- Term of the Committee 6- اللجنة عمل مدة 

The term of the Committee commences on the 
issuance date of the General Assembly resolution 
forming the Committee and approving its Charter, 
and expires with the end of the term of the Board of 
Directors which recommended its formation or until 
a resolution is issued by the General Assembly to 
terminate or reconstitute the Committee. The 
expiration of the term of the Board or its dissolution 
for any reason shall terminate the Committee's 
mandate and entail its reconstitution. 

 

 

بتشكيلها،  العامة الجمعيةمدة عمل اللجنة من تاريخ صدور قرار  تبدأ

 أوصى الذي المجلس دورة بانتهاء وتنتهي الئحتها، عتماداو

 تشكيل يعيد أو ينهي الجمعية من قرار صدور لحين أو بتشكيلها،

 فترة ينهي سبب ألي حله أو المجلس مدة انقضاء إن كما اللجنة،

 .تشكيلها ادةإع ويوجب اللجنة، تكليف

7- Termination of the Committee Membership 7- اللجنة أعضاءخدمات  إنهاء 

a. The membership of a Committee member shall be 
terminated upon the expiry of its term or in any of 
the following cases: 

 حاالتال من أي في أو مدتها بانتهاء اللجنة عضو عضوية تنتهي .أ

 :اآلتية

-  Death; - الوفاة. 
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-  Resignation without prejudice to the Company's 
right to claim compensations if the resignation is 
rendered at an inappropriate time; 

دون اإلخالل بحق الشكككركة بالتعويض في حال وقعت  االسكككتقالة -

 .مناسب غير وقتاالستقالة في 

-  Not attending three Committee meetings per 
year without the prior permission of the 
Committee’s Chairman or an excuse acceptable to 
the Committee; 

 دون السنة في للجنة اجتماعات ثالثة حضور عن العضو تغيب  -

 .اللجنة تقبله عذر وأمسبق من رئيس اللجنة  ذنإ

-  Lack of one or more of the membership 
conditions; 

 .العضوية شروط من أكثر أو واحد فقدان  -

-  Expiration of the Board of Directors term; - اإلدارة مجلس دورة نتهاءا. 

-  Member’s inability to perform his/her Committee 
duties due to health conditions; 

حية على إتمام مهامه في قدرة العضككككككو من الناحية الصكككككك عدم -

 اللجنة. 

-  Issuance of a court order for declaration of 
bankruptcy or insolvency of the member, or a 
request to enter into settlement with his/her 
creditors; and 

 طلبه أو إعسككاره أو العضككو إفالس بإشككهار قضككائي حكم صككدور -

 .نيهدائ مع تسوية بإجراء

- Conviction of committing a crime or an act 
involving moral turpitude, breach of trust or 
forgery. 

نة - كاب اإلدا مة بارت نة بالشككككككرف مخل عمل أو جري  أو واألما

 .بالتزوير

b. The General Assembly, upon a recommendation 
of the Board, may dismiss  or replace any of the 
Committee members at any time, as it considers 
fit. 

 استبدال أو عزل -المجلس من توصية على بناء– للجمعية يحق  .ب

 من أعضاء اللجنة في أي وقت تراه مناسباً. اأيً 

c. Any Committee member may resign from the 
Committee by giving a written notice to the 
Chairman of the Board, with a copy thereof to the 
Chairman of the Committee. The resignation shall 
come into force as of the date in which the 
Chairman of the Board approves the resignation 
or at any subsequent date to be determined by 
the Chairman of the Board. 

 عضوية من االستقالة اللجنة أعضاء من عضو يأل يجوز  .ت

 مع اإلدارة مجلس لرئيس خطي إشعار بتسليم وذلك اللجنة،

 اعتباًرا المفعول سارية االستقالة وتصبح اللجنة، لرئيس صورة

 الحق تاريخ أو االستقالة على المجلس رئيس موافقة تاريخ من

 .المجلس رئيس يحدده

d. The Board of Directors is entitled to nominate an 
alternate member for the vacant position, 
provided that the Board shall submit such 
appointment to the General Assembly at its first 
meeting for approval. The new member shall 
complete the remaining period, taking into 
consideration the conditions that must be met by 
the  members of the Committee. 

لمجلس اإلدارة ترشيح عضو بديل في المركز الشاغر،  يحق  .ث

على أن يعرض التعيين على الجمعية في أول اجتماع لها إلقرار 

 االعتبار في خذًاأتعيينه، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية 

 .اللجنة عضو في توافرها الواجب الشروط
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8- Remunerations and Allowances of  the 
Committee Members 

 اللجنة أعضاء وبدالت مكافآت -8

Without prejudice to the relevant statutory 
requirements and the Company’s Articles of 
Association, the remunerations of the Committee 
members shall be set in accordance with the 
Remuneration Policy for Members of the Board of 
Directors, its Committees and Executive 
Management approved by the Company's General 
Assembly. 

 األساساإلخالل بالمتطلبات النظامية ذات العالقة والنظام  دون

ً  اللجنة أعضاء مكافآت تكون ،للشركة لسياسة مكافآت أعضاء  وفقا

واإلدارة التنفيذية المعتمدة من  مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

 الجمعية العامة للشركة.

9- Committee Meetings 9- اللجنة اجتماعات 

a. Invitation to Meetings لالجتماع الدعوة .أ 

- The Committee shall convene periodically upon 
the invitation of its Chairman, provided that at 
least four meetings are held during the Company’s 
fiscal year. A Committee member shall be deemed 
terminated if he/she fails, without an acceptable 
excuse, to attend more than three Committee 
meetings. 

اللجنة بصكككفة دورية بناًء على دعوة من رئيسكككها على أال  تجتمع -

بعة اجتماعات خالل السككنة المالية الواحدة تقل اجتماعاتها عن أر

 عذر دون تخلف إذا مسكككككتقيالً  اللجنة عضكككككو ويعتبرللشكككككركة، 

 .جلسات ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات حضور عن مقبول

- The Committee shall meet periodically with the 
Company's external and internal auditors. The 
internal and external auditors may request to 
meet with the Committee whenever a need arises. 

 ومع الشككككركة حسككككابات مراجع مع دورية بصككككفة اللجنة تجتمع -

لداخلي المراجع لداخلي ومراجع  ،للشككككككركة ا ويجوز للمراجع ا

 الحسابات طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

- The Committee shall hold all of its meetings at the 
Company’s Head Office or at any other place 
agreed upon by members of the Committee. 

 في أو للشككككركة الرئيس المركز في اجتماعاتها جميع اللجنة تعقد -

 .اللجنة أعضاء عليه يتفق آخر مكان أي

- Invitations to attend the meetings shall be sent by 
the Secretary of the Committee to each 
Committee member at least seven days prior to 
the date of meeting. The meeting schedule shall 
indicate the time, date and place of the meeting, 
accompanied by its agenda, necessary documents 
and information, unless circumstances require 
convening an emergency meeting (unscheduled), 
in which case the invitation to attend the meeting 
may be sent accompanied by its agenda, 
necessary documents and information within a 
period of not less than five days from the date of 
the meeting or as approved by the Chairman and 
members of the Committee. 

 عضو لكل اللجنة سر أمين قبل من االجتماع إلى الدعوة ترسل -

 االجتماع تاريخ من األقل على أيام سبعة قبل اللجنة أعضاء من

 وجدول االجتماع، ومكان وتاريخ، وقت، الجدول في ويوضككككككح

ً مرافق األعمال  يتطلب لم ما الالزمة، والمعلومات الوثائق له ا

 هذه في فيجوز(، مجدول)غير  طارئ بشكككككككل االجتماع عقد

لة حا لدعوة إرسكككككككال ال ماع إلى ا ً  االجت قا  أعمال جدول مراف

 عن تقل ال مدة خالل الالزمة والمعلومات والوثائق االجتماع

 رئيس عليككه يوافق بمككا أو االجتمككاع، تككاريخ من أيككام خمسكككككككة

 .اللجنة أعضاءو
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b. Meeting Agenda أعمال االجتماع  جدول .ب 

- The Secretary of the Committee, in coordination 
with the Chairman of the Committee and the 
Executive Management, shall prepare the agenda 
of the Committee meeting, and orderly categorize 
the subjects to be discussed according to their 
importance and priority. The agenda shall be 
reviewed and approved by the Chairman of the 
Committee prior to sending it to the members. 

أمين سككر اللجنة بالتنسككيق مع رئيس اللجنة واإلدارة التنفيذية  يعد -

جدولة الموضكككككوعات المطروحة جدول أعمال اجتماع اللجنة، و

 قبل من وتعتمد تراجع أن على وأولوياتها، ألهميتها وفًقا للنقاش

 .األعضاء على توزيعها قبل اللجنة رئيس

- Once convened, the Committee shall approve its 
agenda. If any member objects to the agenda, 
his/her objection shall be recorded in the minutes 
of meeting. Each member of the Committee is 
entitled to propose any additional items to the 
agenda. 

 أي اعتراض حال وفي انعقادها، حال أعمالها جدول اللجنة تقر -

 اجتماع محضكككككر في ذلك إثبات يجب الجدول، هذا على عضكككككو

 على بند أي فةإضككككا اقتراح حق اللجنة في عضككككو ولكل اللجنة،

  ل.األعما جدول

c. Quorum and Voting والتصويت للحضور القانوني النصاب .ت 

- The meeting of the Committee shall only be valid 
if attended by at least the majority of its members, 
including the Chairman or, in his/her absence, 
his/her Vice Chairman. 

ً  اللجنة اجتماع يكون ال -  األعضككككاء أغلبية بحضككككور إال صككككحيحا

 .غيابه حال في نائبه أو الرئيس فيهم بمن األقل، على

- A Committee member may delegate another 
member to attend a Committee meeting on 
his/her behalf or to vote for him/her in the 
meetings. 

 اللجنة اجتماع لحضكككور آخر عضكككو وكيلت اللجنة لعضكككو يجوز -

 .االجتماعات في عنه التصويت أو عنه نيابة

- Resolutions of the Committee shall be issued by a 
majority of the votes present; and in case of a tie, 
the Chairman of the Committee shall have a 
casting vote. 

لبية آراء األعضككاء الحاضككرين، وعند قرارات اللجنة بأغ تصككدر -

 تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. 

- If a member of the Committee is unable to attend 
in person, he/she may use any available means of 
communication to participate in the Committee 
meeting. In all cases, this shall be recorded in the 
minutes of meeting. 

تعذر حضور أحد أعضاء اللجنة شخصيًا، فيجوز له استخدام  إن -

 وفي اللجنة،أي من وسككائل االتصككال المتاحة، لحضككور اجتماع 

 .االجتماع محضر في ذلك توثيق يجب األحوال كل

d. Approval of the Minutes of Meeting and 
Resolutions 

 والقرارات االجتماع محضر اداعتم .ث

- The Secretary of the Committee shall send to  the 
Chairman and members of the Committee a draft 
of the minutes of meeting within five business 

 محضر مسودة اللجنة وأعضاء لرئيس اللجنة سر أمين يرسل -

 انعقككاد تككاريخ من عمككل أيككام خمسكككككككة خالل وذلككك االجتمككاع

                                             -.وجدت إن-عليه  مالحظاتهم بداءإو لالطالع االجتماع
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days from the date of meeting for review and 
feedback, if any. 

- Any member may express reservations as to any 
resolution issued by the Committee, provided that 
such member indicates the reasons for such 
reservations. If a member leaves a Committee 
meeting before it is concluded, his/her 
reservation, if any, shall be limited to the 
resolutions on the items that have been discussed 
in his/her presence, and the minutes of meeting 
shall stipulate the items discussed in his/her 
absence, based on his/her desire if expressed in 
writing. 

ألي عضككككككو التحفأ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن  يجوز -

يبين األسككككباب التي دعته إلى التحفأ، وإذا خرج أي عضككككو من 

بككل اختتككامككه فيقتصككككككر تحفظككه إن وجككد على اجتمككاع اللجنككة ق

القرارات المتعلقة بالبنود التي حضككككر مناقشككككتها، على أن ينص 

في المحضككككككر بنككاء على رغبتككه على البنود التي لم يحضككككككر 

 مناقشتها إذا أبدى رغبته كتابة في ذلك. 

- The Secretary of the Committee shall reflect the 
amendments on the initial draft based on the 
feedback of the Committee members in respect of 
the minutes of meeting. The amended draft shall 
be sent to the Committee members within two 
business days from the date of receiving their 
feedback Following presentation to the chairman 
of the committee . 

التعديالت من قبل أمين سكككر اللجنة على المسكككودة األولى  تُعكس -

بناء على ما يرد من مالحظات من أعضاء اللجنة على المحضر 

ويتم إرسككككال المسككككودة المعدلة لألعضككككاء خالل يومي عمل من 

 تاريخ استالم المالحظات بعد عرضها على رئيس اللجنة.  

- The minutes of meeting shall be finalized by the 
Secretary of the Committee, and be considered 
official once signed by all the Committee members 
present along with the Secretary. The Secretary 
shall immediately send  the approved and ratified 
minutes of meeting to the members of the 
Committee upon being signed. 

 المحضر ويعتبر النهائية بصورته المحضر اللجنة سر أمين يعد -

 وأمين الحاضرين، األعضاء جميع قبل من توقيعه بمجرد رسميًا

 والمصادق المعتمد المحضر اللجنة سر أمين ويرسل اللجنة، سر

 .توقيعه فور اللجنة أعضاء إلى عليه

- The Committee shall follow up on the results of 
the implementation of its resolutions and any 
other items discussed in previous meetings. The 
Secretary of the Committee shall, in coordination 
with the Executive Management, submit a 
periodic report to the Committee on the results of 
the implementation of its resolutions. 

اللجنة نتائج تنفيذ القرارات الصككككادرة عنها وأي مواضككككيع  تتابع -

سابقة، ويرفع  شتها في اجتماعات   اللجنة سر مينأأخرى تم مناق

 تنفيذ نتائج عن للجنة دوري تقرير التنفيذية دارةاإل مع بالتنسككككيق

 .قراراتها

-  The deliberations and resolutions of the 
Committee shall be documented in minutes of 
meetings signed by the members, including the 
Chairman and the Secretary of the Committee, 
and shall be recorded in a special register. 

 األعضككككاء يوقعها محاضككككر في وقراراتها اللجنة مداوالت تثبت -

 في المحاضكككككر هذه وتدون اللجنة، سكككككر وأمين الرئيس فيهم ابم

 .خاص سجل
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e. Consideration of Subjects الموضوعات دراسة .ج 

The Committee shall consider the subjects falling 
within its competencies or such subjects referred to 
it by the Board of Directors, and shall submit its 
recommendations to the Board to issue resolutions 
in connection therewith, or issue resolutions if so 
delegated by the Board, provided that the delegation 
given to the Committee shall not be general or 
indefinite. 

بها أو التي تحال  تختص التي الموضككككككوعات دراسككككككةاللجنة  تتولى

 القرار التخاذ المجلس لىإوترفع توصياتها  دارة،اإل مجلس من ليهاإ

 مع ذلككك، المجلس إليهككا فوض إذا القرارات تتخككذ أن أو بشكككككككأنهككا،

الممنوح للجنة تفويضككككككاً عاماً أو غير  التفويض يكون ال أن مراعاة

 محدد المدة.

f. Resources and Sources of Information المعلومات ومصادر الموارد .ح 

- The Committee is entitled to access all the 
necessary resources and information, and review 
the Company's records and documents to 
optimally perform its competencies, duties and 
responsibilities. 

 لها الالزمة اتوالمعلوم الموارد جميع إلى الوصكككول للجنة يحق -

 أداء من يمكنها بما ووثائقها الشككككككركة سككككككجالت على واالطالع

 .وجه أكمل على ومسؤولياتها ومهامها اختصاصاتها

- The Committee is entitled, as appropriate, to 
engage experts and specialists whether inside or 
outside the Company to the extent permitted by 
its powers, provided that this is included in the 
minutes of the Committee meeting, while stating 
the name of the expert and his/her relationship 
with the Company or the Executive Management. 

 الخبراء من تراه بمن الحكككاجككة عنكككد االسككككككتعكككانككة للجنكككة يحق -

 صالحياتها، حدود في خارجها أو الشركة داخل من والمختصين

 اسكككم ذكر مع ، اللجنة اجتماع محضكككر في ذلك يضكككمن أن على

 .التنفيذية اإلدارة أو بالشركة وعالقته الخبير

- The Committee is entitled to investigate 
everything falling within its powers and 
competencies, as well as all matters assigned 
thereto. 

حق التحري في ككككل مكككا ينكككدرج تحكككت صككككككالحيكككاتهكككا  للجنكككة -

 .إليها توكل التيواختصاصاتها وكذلك األمور 

- The Committee may request any clarifications or 
statements from the members of the Board of 
Directors or the Executive Management. 

 أو اإلدارة مجلس أعضككككككاء من بيان أو حإيضككككككا أي طلب للجنة -

 .التنفيذية اإلدارة

- The Committee may request the Board of 
Directors to issue a call for convening the 
Company’s General Assembly if the Board hinders 
its activities or if the Company incurs significant 
damages or losses. 

 للشكككركة العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من تطلب أن للجنة -

 الشككككككركة تعرضككككككت أو عملها اإلدارة مجلس أعاق إذا لالنعقاد

 .جسيمة خسائر أو ألضرار

g. Duties of Committee Member اللجنة عضو واجبات .خ 

- Complying with the provisions of the Companies 
Law, the Capital Market Law, their implementing 
regulations, related laws and regulations, and the 
Company’s Articles of Association when 
performing his/her  functions and refraining from 

نظام الشكككركات ونظام السكككوق المالية ولوائحهما  بأحكام االلتزام -

 عند للشككككككركة األسككككككاسالتنفيذية واألنظمة ذات العالقة والنظام 

 عمل أي في المشكككاركة أو القيام عن واالمتناع لمهامه ممارسكككته

 .الشركة بمصالح اإلضرار شأنه من
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undertaking or participating in any act that would 
harm the Company’s interests; 

- Being aware of the Committee’s duties and 
responsibilities and allocating sufficient time to 
perform  his/her  role in achieving them; 

 تخصككككككيص وعليه ومسككككككؤولياتها اللجنة لمهام مدركا يكون أن -

 .تحقيقها في بدوره للقيام الكافي الوقت

- Performing  his/her duties free from any external 
influences, whether from within or outside the 
Company, and shall prioritize the Company's 
interest over his/her personal interests; 

خل من سككككككواء خكارجي تكأثير أي عن بعيكداً  بواجبكاتكه القيكام -  دا

 الشخصية مصالحه تقديم عدم عليه يجب كما خارجها أو الشركة

 .الشركة مصالح على

- Refrain from accepting any gifts from any person 
who has commercial transactions with the 
Company; 

 .الشركة مع تجارية تعامالت له شخص أي من الهدايا قبول عدم -

- Participating actively in the Committee meetings 
through studying and discussing the items listed in 
its meeting agenda; 

 دراسكككككككة خالل من اللجنكة جتمكاعكاتا في الفعكالكة المشكككككككارككة -

 اجتمككاعككاتهككا أعمككال جككدول على المطروحككة الموضككككككوعككات

 .ومناقشاتها

- Endeavoring to keep abreast of the regulatory 
developments in the areas and subjects related to 
the duties and responsibilities of the Committee; 
and 

 والمواضيع المجاالت في التنظيمية تطوراتال لمعرفة الجهد بذل -

 .ومسؤولياتها اللجنة بمهام العالقة ذات

- Endeavoring to keep abreast of the developments 
in the field of the Company’s activities, businesses 
and other relevant fields. 

 

 

 ركةالشكككككك أنشككككككطة مجال في التطورات كافة لمعرفة الجهد بذل -

 .العالقة ذات األخرى والمجاالت وأعمالها

Article (4) Competencies and Duties of the 
Committee 

 اللجنة ومهام اختصاصات( 4) المادة

The Audit Committee is responsible for monitoring 
the Company’s businesses and verifying the integrity 
and fairness of its reports, financial statements and 
internal control systems. The  mandates  of the 
Committee shall particularly include the following: 

 سالمة من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة المراجعة لجنة تختص

 لوتشم فيها، الداخلية الرقابة وأنظمة المالية والقوائم التقارير ونزاهة

 :يلي ما خاصة بصفة اللجنة مهام

a. Financial Reports: المالية التقارير .أ: 

1. Analyzing the Company’s interim and annual 
financial statements before presenting them to 
the Board of Directors, and expressing its opinion 
and providing recommendations thereon to 
ensure their integrity, fairness, and transparency; 

 على عرضها قبل للشركة والسنوية األولية المالية القوائم دراسة .1

 نزاهتها لضمان شأنها؛ في والتوصية رأيها وإبداء اإلدارة مجلس

 .وشفافيتها وعدالتها

2. Providing technical opinions, at the request of the 
Board of Directors, as to whether the Board of 

طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان  ىعل بناءً  الفني الرأي إبداء .2

 ومتوازنة عادلة للشركة المالية والقوائم تقرير مجلس اإلدارة
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Directors' report and financial statements are 
fair, balanced and understandable, and including 
information that enables shareholders and 
investors to evaluate the Company's financial 
position, performance, business model and 
strategy; 

 والمستثمرين للمساهمين تتيح التي المعلومات وتتضمن ومفهومة

 عملها ونموذج وأدائها للشركة المالي المركز تقييم

 .واستراتيجيتها

3. Analyzing any important or unfamiliar issues 
contained in the financial reports; 

 .المالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أي دراسة .3

4. Accurately investigating any  issues  raised by the 
Company's Chief Financial Officer or the person 
assuming his/her duties or the Company’s 
Compliance Officer or External Auditor; 

بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من  البحث .4

 .أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات همهاميتولى 

5. Verifying accounting estimates in respect of 
significant matters stated in the financial reports; 
and 

 الواردة الجوهرية المسائل في المحاسبية التقديرات من التحقق .5

 .المالية التقارير في

6. Examining the accounting policies adopted by the 
Company, expressing its opinion and providing 
recommendations to the Board  thereon. 

 الرأي وإبداء الشركة في المتبعة حاسبيةالم السياسات دراسة .6

 .شأنها في اإلدارة لمجلس والتوصية

b. Internal Audit: الداخلية المراجعة .ب: 

1. Examining and reviewing the Company’s internal 
and financial control systems, and risk 
management systems; 

 المخاطر وإدارة يةوالمال الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة .1

 .الشركة في

2. Analyzing the internal audit reports and following 
up on the implementation of corrective measures 
for the remarks contained therein; 

 اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة .2

 .فيها الواردة للملحوظات التصحيحية

3. Monitoring and overseeing the performance and 
activities of the Company’s internal auditor along 
with the Internal Audit Department, if any, to 
ascertain the availability of necessary resources 
and their effectiveness in the performance of its 
activities and mandates. If the Company does not 
have an internal auditor, the Committee shall 
provide recommendation to the Board of 
Directors as to the need to appoint such an 
auditor; and 

أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة  ىعل واإلشراف الرقابة .3

للتحقق من توافر   -إن وجدت-شركةالمراجعة الداخلية في ال

 بها، الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة

 توصيتها تقديم اللجنة فعلى داخلي، مراجع للشركة يكن لم وإذا

 .تعيينه إلى الحاجة مدى بشأن المجلس إلى

4. Providing a recommendation to the Board of 
Directors on appointing a manager of the Internal 
Audit Unit or Department or an internal auditor, 
and propose his/her remuneration. 

 المراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين اإلدارة لمجلس التوصية .4

 .مكافآته واقتراح الداخلي المراجع أو الداخلية
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c. External Auditor: 
 :الحسابات مراجع .ت

1. Providing a recommendation to the Board of 
Directors on the nomination and dismissal of 
external auditors, determining their fees and 
evaluating their performance, following the 
verification of their independence and reviewing 
the scope of their work and the terms of their 
contract; 

 وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة لمجلس التوصية  .1

 ومراجعة استقاللهم من التحقق بعد أدائهم، وتقييم أتعابهم وتحديد

 .معهم التعاقد وشروط عملهم نطاق

2. Verifying the independence, objectivity and 
fairness of the external auditor and the 
effectiveness of the audit activities, taking into 
account relevant rules and criteria; 

 ،وعدالته وموضوعيته الحسابات مراجع استقالل من التحقق  .2

 القواعد االعتبار في األخذ مع المراجعة، أعمال فعالية ومدى

 .الصلة ذات والمعايير

3. Reviewing the Company's external auditor plan 
and its activities, and verifying the non-
submission of technical or administrative works 
that are beyond the scope of the audit activity, 
and providing their inputs thereon; 

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

 المراجعة، أعمال نطاق عن تخرج إدارية أو ةفني أعماالً  تقديم

 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء

4. Responding to queries of the Company’s external 
auditor; and 

 .الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة  .4

5. Examining the external auditor's report and 
comments on the financial statements and 
following up on the procedures taken in respect 
thereof. 

 المالية القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقرير دراسة  .5

 .بشأنها اتِخذ ما ومتابعة

d. Compliance Assurance: .ضمان االلتزام ث: 

1. Reviewing the findings of the reports of 
supervisory authorities and ensuring that the 
Company has taken the necessary actions in 
connection therewith; 

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة  .1

 .اإلجراءات الالزمة بشأنها

2. Ensuring the Company's compliance with the 
Related Laws, Regulations, Policies and 
Instructions; 

ياسكككككككات  .2 التحقق من التزام الشككككككركة باألنظمة واللوائح والسكككككك

 .والتعليمات ذات العالقة

3. Reviewing the contracts and proposed 
transactions that the Company desires to conduct 
with related parties thereof, and providing its 
recommendations to the Board in connection 
therewith; and 

مراجعككة العقود والتعككامالت المقترح أن تجريهككا الشككككككركككة مع  .3

قديم مر لك إلى مجلس األطراف ذوي العالقة، وت ها حيال ذ يات ئ

  .رةاإلدا
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4. Reporting to the Board any issues in connection 
with what it deems necessary to take action on, 
and providing recommendations as to the actions 
that should be taken. 

رفع ما تراه من مسكككائل ترى ضكككرورة اتخاذ إجراء بشكككأنها إلى  .4

مجلس اإلدارة، وإبككداء توصككككككيككاتهككا بككاإلجراءات التي يتعين 

 اتخاذها.

Article (5) Conflict of Interest المصالح تعارض( 5) المادة 

1. Members shall avoid situations resulting in their 
interests being in conflict with those of the 
Company. A conflict of interest is defined as the 
existence of a direct or indirect interest of any 
member in relation to any item listed in the 
Committee's agenda, with such interest affecting 
(or believed to affect) the independence of the 
member's opinion, which is supposed to express 
his/her professional point of view. 

على العضو تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض  يجب .1

مصالحه مع مصالح الشركة ويقصد بتعارض المصالح وجود 

ألي عضو في موضوع مدرج  مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

على جدول أعمال اللجنة ويكون من شأن تلك المصلحة التأثير 

)أو االعتقاد بتأثير تلك المصلحة( في استقاللية رأي عضو اللجنة 

 .المهنية نظره وجهة عن معبراً  يكون أنالذي يفترض 

2. If a member has any conflicts of interest 
regarding an item listed in the agenda of the 
Committee, he/she shall disclose the same prior 
to discuss such an item, provided that it is 
recorded in the minutes of meeting. In this case, 
he/she must not participate in the discussion of, 
or vote on, the relevant item. 

 على مدرج موضوع في المصالح في تعارض أي وللعض كان إذا .2

 مناقشة بدء قبل ذلك عن اإلفصاح فعليه اللجنة أعمال جدول

 له يجوز وال االجتماع محضر في ذلك يثبت أن على الموضوع

العالقة أو  ذي الموضوع مناقشة في المشاركة الحالة هذه في

 المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه.

3. A Committee member shall have neither a direct 
nor indirect interest in the contracts and 
businesses executed for the Company's account, 
unless he/she has obtained an authorization from 
the General Assembly or the Board of Directors, 
provided that such authorization obtained from 
the Board shall be in accordance with  the rules of 
delegating powers of authorization from the 
General Assembly in respect thereof. 

يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  أن يجوز ال .3

 صالفي العقود واألعمال التي تتم لحساب الشركة ما لم يكن حا

على أن  ،أو من مجلس اإلدارةى ترخيص من الجمعية العامة عل

يكون الترخيص الصادر من مجلس اإلدارة للعضو وفقاً للضوابط 

 واإلجراءات المقررة من الجمعية العامة.

4. A Committee member may not take part in any 
business that may compete with the Company or 
one of its activities, unless he/she has obtained 
an authorization from the General Assembly in 
respect thereof. 

 أو الشركة منافسة شأنه من عمل أي فييجوز له أن يشترك  ال .4

 يكن لم ما تزاوله الذي النشاط فروع أحد في الشركة ينافس أن

 .العامة الجمعية من ترخيص على حاصال

5. If a Committee member fails to disclose his/her 
interest in the contracts and  businesses executed 
for the Company's account, whether prior to 
his/her appointment as a Committee member or 
during his/her membership, the Company may 

 العقود في مصلحته عن اإلفصاح عن اللجنة عضو تخلف إذا .5

 في عضواً  تعيينه قبل سواءً  الشركة لحساب تتم التي واألعمال

 الجهة أمام المطالبة للشركة جاز يتهعضو أثناء أو اللجنة

 بأداء العضو إلزام أو والتعويض العقد بإبطال المختصة القضائية

 .ذلك من له تحققت منفعة أو ربح أي
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petition the competent judicial authority to 
invalidate the contract and compensation, or to 
obligate the member to return any profits or 
benefits realized therefrom. 

6. If a Committee member fails to disclose his/her 
engagement in any business that would compete 
with the Company or any of its activities, 
the Company shall have the right to petition the 
competent judicial authority to claim 
compensation. 

 عمل أي في مشاركته عن اإلفصاح عن اللجنة عضو تخلف إذا .6

 فروع أحد في الشركة ينافس أن أو الشركة منافسة شأنه من

 القضائية الجهة أمام تطالبه أن للشركة كان تزاوله الذي النشاط

 .بالتعويض المختصة

7. A Committee member shall neither directly nor 
indirectly exploit or benefit from any of the 
Company's assets, information or investment 
opportunities  subject to  consideration, even if a 
resolution has been taken not to proceed 
therewith, nor shall he/she benefit from such 
investment opportunities even after the expiry of 
his/her membership. 

 غير أو مباشربشكل - اللجنة عضو يستفيد أو يستغل أن يجوز ال .7

 الفرص أو معلوماتها أو الشركة أصول من أي من -مباشر

 بعدم القرار اتخذ وإن حتى – دراستهال الخاضعة االستثمارية

 الفرص تلك من االستفادة له يجوز ال كما  - بها المضي

 .عضويته انتهاء بعد حتى االستثمارية

8. If it is proved that a Committee member has 
benefited from investment opportunities, the 
Company or any stakeholder may petition the 
competent judicial authority to invalidate any 
business, profits or benefits pertaining to such 
investment opportunities. The Company may also 
claim appropriate compensations. 

 
 
 
 
 

 فإنه  االستثمارية الفرص من اللجنة عضو استفادة ثبوت حال في .8

 القضائية الجهة أمام المطالبة مصلحة ذي لكل أو للشركة يجوز

 تلك من تحققت منفعة أو ربح أو عمل أي بإبطال المختصة

 بالتعويض المطالبة للشركة يجوز كما االستثمارية الفرصة

 .المناسب
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Article (6) Mechanism of Submitting 
Remarks 

 الملحوظات تقديم آلية( 6) المادة

Employees of the Company may confidently submit 
their remarks on any violations in the financial 
reports or others, and the Committee must ensure 
that the independent investigation procedures 
commensurate with the size of error or violation. The 
Committee shall also adopt appropriate follow-up 
procedures.  

 

 

 

في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير  للعاملين

المالية أو غيرها بسرية، وعلى اللجنة التحقق من وجود إجراءات 

 إجراءات وتبني التجاوز أو الخطأ حجم مع تتناسب مستقلة تحقيق

 .مناسبة متابعة

Article (7) Conflict between Audit 
Committee and Board of Directors 

مادة عارض حدوث( 7) ال  ومجلس المراجعة لجنة بين ت

 اإلدارة

If a conflict arises between the recommendations of 
the Audit Committee and the resolutions of the 
Board of Directors, or if the Board of Directors refuses 
to approve the recommendation of the Committee 
regarding the appointment of the Company's 
external auditor, its dismissal, the determination of 
its fees, the evaluation of its performance or 
appointment of the internal auditor, the Board of 
Director’s report shall include the Committee’s 
recommendation and justification, along with the 
reasons for disregarding it. 

 مجلس وقرارات المراجعة لجنة توصيات بين تعارض حصل إذا

 تعيين بشأن اللجنة بتوصية األخذ اإلدارة مجلس رفض إذا أو اإلدارة،

 تعيين أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات مراجع

 اللجنة توصية اإلدارة مجلس تقرير تضمين فيجب الداخلي، المراجع

 .بها أخذه عدم وأسباب ومبرراتها،

Article (8) General Provisions عامة أحكام( 8) المادة 

1. The Board of Directors shall regularly follow up on 
the works of the Committee to ensure that it 
performs the duties assigned thereto.  

 ممارستها من للتحقق بانتظام اللجنة هذه عمل اإلدارة مجلس يتابع .1

 .إليها الموكلة األعمال

2. This Charter shall be effective from the date of its 
approval by the General Assembly and shall only 
be amended by the approval of the General 
Assembly. 

 وال عليها، العامة الجمعية موافقة تاريخ من نافذة الالئحة هذه تعد .2

 .التعديالت تلك على العامة الجمعية بموافقة إال تعديلها يتم
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3. This Charter is a complementary to the 
Company's Articles of Association, Corporate 
Governance Code, and the policies adopted by 
the Company in relation to the Board of Directors 
and its Committees. 

 حوكمة ونظامللشركة،  األساسهذه الالئحة مكملة للنظام  تعد .3

 مجلس تخص والتي الشركة لدى المعتمدة والسياسات الشركة،

 .عنه المنبثقة واللجان اإلدارة

4. Relevant laws and regulations issued by the 
competent authorities shall apply to any matter 
for which no provision has been made in this 
Charter. 

 األنظمة بشأنه يطبق الالئحة هذه في نص بشأنه يرد لم ما كل .4

 .المختصة الجهات من الصادرة الصلة ذات واللوائح

5. This Charter shall supersede and replace all other 
conflicting procedures, resolutions, and internal 
charters of the Company. 

 جراءاتإهذه الالئحة وتحل محل كل ما يتعارض معها من  تلغي .5

 داخلية للشركة. ولوائح وقرارات


