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( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة 70تم إعداد هذه الالئحة استنادًا إلى ما نصت عليه المادة )
م، والمعدلة 13/02/2017هـ الموافق 16/05/1438( وتاريخ 2017-16 -8السوق المالية بموجب القرار رقم )

م وبناء على نظام الشركات الصادر 23/4/2018هـ، الموافق 7/8/1439وتاريخ  )2018-45-3(بموجب القرار رقم 
 هـ.28/01/1437وتاريخ  3بالمرسوم الملكي رقم م/

 ( التعريفات 1المادة )

 :ذلك خالف النص سياق يقض لم ما أمامها الموضحة المعاني التالية بالكلمات والعبارات يقصد
 لجنة المخاطر وااللتزام. عمل الئحة :الالئحة
 .مجلس هيئة السوق المالية عن الصادرة الشركات حوكمة : الئحةالحوكمة الئحة

 نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء المعتمد من مجلس إدارة الشركة. نظام حوكمة الشركة:
 .: الشركة السعودية للكهرباءكةالشر 

 .األساسي الشركة ونظام الشركات نظام أحكام بموجب الشركة مساهمي من تشكَّل : جمعيةالعامة الجمعية
 .الشركة السعودية للكهرباء إدارة : مجلسالمجلس اإلدارة أو مجلس
 .لجنة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة :اللجنة

األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية كبار التنفيذيين:  اإلدارة التنفيذية/
ويشمل ذلك الرئيس التنفيذي للشركة، وباقي أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة )نواب الرئيس التنفيذي، ونواب  وتنفيذها،

 .ابعةرئيس أول(، ورؤساء الشركات الت
 .أي شخص يتم دعوته لحضور اجتماع اللجنة من غير أعضائهاالمدعوون: 

 

 ( أهداف الالئحة2المادة )

جراءات ضوابط تهدف هذه الالئحة إلى توضيح عضويتهم،  ومدة أعضائها، اختيار وقواعد ومهامها، اللجنة، عمل وا 
  .ومكافآتهم
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 ( تنظيم اللجنة3المادة )

 اللجنة وشروط العضويةتشكيل  -1
 اللجنة بقرار من المجلس، على أن ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد على خمسة أعضاء. تشكل -أ

 يكون رئيس اللجنة وغالبية أعضائها من أعضاء المجلس غير التنفيذيين. -ب

 

الضوابط التنظيمية ذات العالقة، يجب أن تتوافر في عضو اللجنة باإلضافة إلى الشروط التي قد تفرضها  -ج
الخبرات والمؤهالت المالئمة ألعمال اللجنة ومهامها، وأن يلتزم بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية 
واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصالحه الشخصية، وأن يلتزم كذلك بالمتطلبات 

 ة وسياسات ولوائح الشركة الخاصة بتعارض المصالح واإلفصاح.التنظيمي

 يصدر المجلس الئحة عمل اللجنة. -د
على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ  -ه

 تعيينهم، وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
 رئيس اللجنة -2

 يعين المجلس رئيسًا للجنة ونائبًا للرئيس في قرار تشكيلها. -أ

 ال يجوز أن يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس. -ب

 نائب الرئيس في حال غيابه القيام بالمهام التالية:  يتولى رئيس اللجنة أو -ج

  يذ مسؤولياتها.تنظيم اجتماعات اللجنة واالطالع على جميع المعلومات والوثائق الالزمة لتنف 

  إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فعاليتها. 

  .دعوة اللجنة لالنعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان االجتماع وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة 

 .اعتماد جدول األعمال مع األخذ بعين االعتبار الموضوعات التي يرغب أحد أعضاء اللجنة بإدراجها 

  ضمان أن تكون الموضوعات المعروضة على اللجنة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة من اتخاذ
 القرارات بخصوصها.

 .التأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة 

 لى تعزيز المشاركة الفعالة لألعضاء في اجتماعات اللجنة من خالل دراسة الموضوعات المطروحة ع
بداء آرائهم بالشكل الذي يسهم في تحقيق أهداف اللجنة.  جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها وا 
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  التأكد من توافر المعلومات الكاملة والصحيحة ألعضاء اللجنة في الوقت المناسب لتمكينهم من تأدية
 مهامهم.

 ه من أعمال للمجلساعتماد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة ورفع توصياتها وما توصلت إلي. 

 .اإلشراف على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة 

 .اعتماد الترتيبات الالزمة إلجراء التقييم الدوري ألداء اللجنة 

يجب على رئيس اللجنة أو نائبه أو من ينيبه من أعضاء اللجنة حضور اجتماعات الجمعيات العامة  -د
 للجنة أمام المجلس.لإلجابة عن أسئلة المساهمين، وتمثيل ا

 

 أمين سر اللجنة -3
 تقوم اللجنة بتعيين أمين سر لها. -أ

يتولى أمين سر اللجنة تنسيق مواعيد اجتماعات اللجنة بشكل سنوي، وتوثيق اجتماعات اللجنة وا عداد  -ب
محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، 

ق قرارات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين وتوثي
 .والتحفظات التي أبدوها )إن وجدت(، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين

المتعلقة به، يزود أمين سر اللجنة أعضاء اللجنة بجدول أعمال اللجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات   -ج
وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء اللجنة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول 

 االجتماع وفقًا للمدد المحددة في هذه الالئحة.

 يتولى أمين سر اللجنة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة. -د

شطة وأعمال اللجنة إلى المجلس، وتأدية جميع يتولى أمين سر اللجنة رفع التقارير الدورية والمحاضر حول أن -ه
 المهام األخرى التي يمكن أن توكل إليه من قبل اللجنة.

 .ال يحق ألمين سر اللجنة المشاركة في أي من قرارات اللجنة أو التصويت عليها -و

 المدعوون الجتماعات اللجنة -4
ة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها إال إذا ال يحق ألي عضو في المجلس أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجن

 طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.
 سرية عمل اللجنة -5

االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي يجب على أعضاء اللجنة وغيرهم من األشخاص المدعوين الجتماعاتها 
يجوز لهم بأي حال من األحوال البوح بها ألي فرد أو جهة ما لم أتيحت لهم وما يتم االطالع عليه من وثائق، وال 
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يوافق المجلس على ذلك كما ال يجوز لهم استعمال أيًا من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شخصية لهم أو ألحد أقاربهم 
ك على أمين أو للغير وللشركة الحق في مطالبتهم بالتعويض في حال اإلخالل بما جاء في هذه المادة كما يسري ذل

 .اللجنة
 مدة عمل اللجنة -6

تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ صدور قرار المجلس بتشكيلها، وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الذي شكلها، أو لحين 
صدور قرار من المجلس ينهي أو يعيد تشكيل اللجنة، كما إن انقضاء مدة المجلس أو حله ألي سبب ينهي فترة تكليف 

 ادة تشكيلها من قبل المجلس الجديد.اللجنة، ويوجب إع

 إنهاء خدمات أعضاء اللجنة -7
 :اآلتية الحاالت من أي في أو مدتها بانتهاء اللجنة عضو عضوية تنتهي -أ

 الوفاة. 
  دون اإلخالل بحق الشركة بالتعويض في حال وقعت االستقالة في وقت غير مناسباالستقالة. 
  عذر دون إذن مسبق من رئيس اللجنة أو السنة في للجنة اجتماعات ثالثة حضور عن العضو تغيب 

 . تقبله اللجنة
  العضوية شروط من أكثر أو واحد فقدان .   
 .انتهاء دورة المجلس 
 .عدم قدرة العضو من الناحية الصحية على إتمام مهامه في اللجنة 
 .صدور حكم قضائي بإشهار إفالس العضو أو إعساره أو طلبه بإجراء تسوية مع دائنيه 
  .اإلدانة بارتكاب جريمة أو عمل مخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير 
 يحق للمجلس عزل أو استبدال أي من أعضاء اللجنة في أي وقت يراه مناسبًا. -ب
يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة االستقالة من عضوية اللجنة، وذلك بتسليم إشعار خطي لرئيس المجلس  -ج

قالة سارية المفعول اعتباًرا من تاريخ موافقة رئيس المجلس على مع صورة لرئيس اللجنة، وتصبح االست
 االستقالة أو تاريخ الحق يحدده رئيس المجلس.

يحق للجنة ترشيح عضو بديل في المركز الشاغر، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية أخذًا في االعتبار  -د
 .مجلسالشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة، ويتم تعيينه من قبل ال
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 مكافآت وبدالت أعضاء اللجنة -8
لسياسة  وفقاً  اللجنة أعضاء مكافآت تكون  للشركة، األساسي والنظام العالقة ذات النظامية بالمتطلبات اإلخالل دون 

 .وكبار التنفيذيين عنه واللجان المنبثقة المجلس أعضاء مكافآت
 
 اجتماعات اللجنة -9

 الدعوة لالجتماع -أ
  من رئيسها، كما يتوجب على رئيس اللجنة أن يدعو إلى االجتماع في حال تقديم تجتمع اللجنة بدعوة

 اثنين أو أكثر من أعضاء اللجنة طلًبا كتابًيا بذلك موجًها لرئيس اللجنة. 
  تجتمع اللجنة مرتين في العام بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 ة أو الرئيس التنفيذي في الحاالت االستثنائية أو الضرورية. بناء على طلب من رئيس اللجن

  تعقد اللجنة جميع اجتماعاتها في المركز الرئيس للشركة أو في أي مكان آخر يتفق عليه أعضاء
 اللجنة.

 على أيام سبعة قبل اللجنة أعضاء من عضو من قبل أمين سر اللجنة لكل االجتماع إلى الدعوة ترسل 

ويوضح في الجدول وقت، وتاريخ، ومكان االجتماع، وجدول األعمال مرفقًا  االجتماع تاريخ من األقل
 هذه في طارئ )غير مجدول( فيجوز بشكل االجتماع عقد يتطلب لم ما الالزمة، والمعلومات به الوثائق

 مدة الالزمة خالل والمعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول مرفقًا به االجتماع إلى الدعوة إرسال الحالة

 االجتماع، أو وفقًا لما يراه رئيس وأعضاء اللجنة. تاريخ من أيام خمسة عن ال تقل

 جدول أعمال االجتماع  -ب

  يعد أمين سر اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة واإلدارة التنفيذية جدول أعمال اجتماع اللجنة، مع القيام
تها وأولوياتها، على أن تراجع وتعتمد من قبل رئيس بجدولة المواضيع المطروحة للنقاش وفًقا ألهمي

 اللجنة قبل توزيعها على األعضاء.

  تقر اللجنة جدول أعمالها حال انعقادها، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، يجب إثبات
  ذلك في محضر اجتماع اللجنة، ولكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة أي بند على جدول األعمال.

 

 النصاب القانوني للحضور والتصويت -ج

  يكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور ثالثة أعضاء على األقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة
 غيابه.
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  يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة نيابة عنه أو التصويت عنه في
 االجتماعات.

 اء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي تصدر قرارات اللجنة بأصوات أغلبية األعض
 صوت معه رئيس االجتماع.

  إن تعذر حضور أحد أعضاء اللجنة شخصًيا، فيجوز له استخدام أي من وسائل االتصال المتاحة
 لحضور اجتماع اللجنة وفي كل األحوال يجب توثيق ذلك في محضر االجتماع.

 

 اعتماد محضر االجتماع والقرارات -د

 عمل أيام خالل خمسة وذلك االجتماع محضر مسودة اللجنة وأعضاء لرئيس اللجنة سر أمين يرسل 
بداء لالطالع االجتماع انعقاد من تاريخ                               .وجدت( مالحظاتهم عليه )إن وا 

 ى ذلك التحفظ، يجوز ألي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين األسباب التي دعته إل
ذا خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات المتعلقة  وا 
بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على البنود التي لم يحضر مناقشتها إذا أبدى 

 رغبته كتابة في ذلك. 
 مسودة األولى بناء على ما يرد من مالحظات من ُتعكس التعديالت من قبل أمين سر اللجنة على ال

أعضاء اللجنة ويتم إرسال المسودة المعدلة لألعضاء خالل يومي عمل من تاريخ استالم المالحظات 
 بعد عرضها على رئيس اللجنة.  

  يعد أمين سر اللجنة المحضر بصورته النهائية ويعتبر المحضر رسمًيا بمجرد توقيعه من قبل جميع
الحاضرين، وأمين سر اللجنة، ويرسل أمين سر اللجنة المحضر المعتمد والمصادق عليه إلى األعضاء 

 أعضاء اللجنة فور توقيعه.
  ،تتابع اللجنة نتائج تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وأية مواضيع أخرى تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة

 رير دوري للجنة عن نتائج تنفيذ قراراتها.ويرفع أمين سر اللجنة بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية تق
  تثبت مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها األعضاء بما فيهم الرئيس وأمين سر اللجنة، وتدون

 هذه المحاضر في سجل خاص.
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 دراسة الموضوعات -ه

التي تحال إليها من المجلس، وترفع توصياتها إلى المجلس التخاذ تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو 
القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، مع مراعاة أن ال يكون التفويض الممنوح للجنة تفويضًا 

 عامًا أو غير محدد المدة.
 

 الموارد ومصادر المعلومات  -و

  يحق للجنة الوصول إلى جميع الموارد والمعلومات الالزمة لها واالطالع على سجالت الشركة ووثائقها
 بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه.

  يحق للجنة االستعانة عند الحاجة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو خارجها في
تها، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته حدود صالحيا

 بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.
 .للجنة حق التحري في كل ما يندرج تحت صالحياتها واختصاصاتها وكذلك األمور التي توكل إليها 

 

 واجبات عضو اللجنة -10
 تشمل واجبات عضو اللجنة ما يلي:

 م الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والنظام االلتزام بأحكام نظا
األساسي للشركة عند ممارسته لمهامه، واالمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه اإلضرار 

 بمصالح الشركة.
  يكون مدركًا لمهام اللجنة ومسؤولياتها وعليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.أن 
  القيام بواجباته بعيدًا عن أي تأثير خارجي سواًء من داخل الشركة أو خارجها كما يجب عليه عدم تقديم

 مصالحه الشخصية على مصلحة الشركة.
 رية مع الشركة.عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجا 
  المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خالل دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها

 ومناقشتها.
 .بذل الجهد لمعرفة التطورات التنظيمية في المجاالت والمواضيع ذات العالقة بمهام اللجنة ومسؤولياتها 
 ركة وأعمالها والمجاالت األخرى ذات العالقة.بذل الجهد لمعرفة كافة التطورات في مجال أنشطة الش 
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 ( اختصاصات ومهام اللجنة4المادة )
 دون اإلخالل بمصفوفة الصالحيات المعتمد في الشركة، تتولى اللجنة المهام واالختصاصات التالية:

 شركة له. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز ال -1
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل  -2

 االثني عشر شهرًا القادمة. 
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد  -3

 تحديد أوجه القصور بها. تتعرض لها الشركة، وذلك ل
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على  -4

 سبيل المثال(. 
 إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى المجلس.  -5
 حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. تقديم التوصيات للمجلس  -6
 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.  -7

 مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل المجلس.  -8

 تعرض الشركة للمخاطر. التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها  -9

 التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.   -10
 مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.  -11

ب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناس  -12
 تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

 مراجعة مصفوفة الصالحيات بالشركة والعمل على تحسينها وتطويرها وفق الحاجة. -13

من المطالبات ومخاطر عدم االلتزام التأكد من فاعلية اإلجراءات المتبعة لدى الشركة لتحديد المخاطر والحماية  -14
 باألنظمة واللوائح.

العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع استراتيجيات وسياسات االلتزام في الشركة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال  -15
 الشركة واألنشطة التي تزاولها، والتوصية بشأنها.

ن مالءمتها للتغييرات التي قد تطرأ على البيئة الداخلية مراجعة استراتيجيات وسياسات االلتزام بشكل دوري للتأكد م -16
أو الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها االستراتيجية أو غيرها، والتوصية 

 للمجلس بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسات.

 المنظمة إلعدادها، والتوصية بشأنها للمجلس. اإلشراف على إعداد تقارير االلتزام وفق المعايير -17

 .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها -18



 

 12من  11

 

 
 

بداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين  -19 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وا 
 .اتخاذها

 

 المصالح( تعارض 5المادة )
يجب على العضو تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحه مع مصالح الشركة ويقصد بتعارض المصالح  -1

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة ويكون من شأن 
ي عضو اللجنة الذي يفترض أن يكون تلك المصلحة التأثير )أو االعتقاد بتأثير تلك المصلحة( في استقاللية رأ

 معبرًا عن وجهة نظره المهنية.
إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة فعليه اإلفصاح عن ذلك  -2

في قبل بدء مناقشة الموضوع على أن يثبت ذلك في محضر االجتماع وال يجوز له في هذه الحالة المشاركة 
 مناقشة الموضوع ذي العالقة أو التصويت عليه.

ال يجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود واألعمال التي تتم لحساب الشركة  -3
كما ال يجوز له أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط 

 الذي تزاوله.
ف عضو اللجنة عن اإلفصاح عن مصلحته في العقود واألعمال التي تتم لحساب الشركة سواًء قبل إذا تخل -4

تعيينه عضوًا في اللجنة أو أثناء عضويته جاز للشركة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد 
 والتعويض أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

عضو اللجنة عن اإلفصاح عن مشاركته في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة  إذا تخلف -5
 في أحد فروع النشاط الذي تزاوله كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض.

شركة أو من أي من أصول ال -بشكل مباشر أو غير مباشر -ال يجوز أن يستغل أو يستفيد عضو اللجنة  -6
ن اتخذ القرار بعدم المضي بها  –معلوماتها أو الفرص االستثمارية الخاضعة لدراستها  كما ال يجوز  -حتى وا 

 له االستفادة من تلك الفرص االستثمارية حتى بعد انتهاء عضويته.
طالبة في حال ثبوت استفادة عضو اللجنة من الفرص االستثمارية فإنه يجوز للشركة أو لكل ذي مصلحة الم -7

أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال أي عمل أو ربح أو منفعة تحققت من تلك الفرصة االستثمارية كما يجوز 
 للشركة المطالبة بالتعويض المناسب.
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 ( أحكام عامة6المادة )
 يتابع المجلس عمل اللجنة بانتظام للتحقق من ممارستها األعمال الموكلة إليها. -1
 من تاريخ موافقة المجلس عليها، وال يتم تعديلها إال بموافقة المجلس على تلك التعديالت. تعد هذه الالئحة نافذة -2
تعد هذه الالئحة مكملة للنظام األساسي للشركة، ونظام حوكمة الشركة، والسياسات المعتمدة لدى الشركة والتي  -3

 تخص المجلس واللجان المنبثقة عنه.
يطبق بشأنه األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة  -4

 المختصة.
 تلغي هذه الالئحة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات وقرارات ولوائح داخلية للشركة. -5
 


