
 

 

 

 
 

 

 الحوكمةقواعد ومعايير دليل 
 

)بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد والئحة الحوكمة الصادرة 
والضوابط م، 2017فبراير  13بقرار هيئة السوق المالية بتاريخ 

توافق وبما يواإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات، 
 (لالحقةوالتعديالت ا مع النظام األساسي الجديد للشركة

 
 م2017ديسمبر 

 

 أحكام تمهيدية: الباب األول

 (: تعريفات1المادة )

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل 
 منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

 شركة مجموعة فتيحي القابضة الشركة:

 يقصد به دليل قواعد ومعايير الحوكمة الخاص بشركة الدليل:
 مجموعة فتيحي القابضة.

( 3ي رقم )م/نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملك نظام الشركات:
 وتعديالته الالحقة.، هـ28/01/1437وتاريخ 

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي  نظام السوق المالية:
هـ، واللوائح والتعليمات الصادرة 02/06/1424( وتاريخ 30رقم )م/

 التابعة له.

 
Corporate Governance 

Regulations 
 

(In accordance with the new Companies Law, Corporate 
Governance Regulations, issued by the CMA, and 

Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the 
Companies Law, and based on the new Articles of 

Association of Fitaihi Holding Group and all subsequent 
amendements) 

 
 

December 2017 
 
 

Part 1: Introductory Provisions 
 

Article 1: Definitions 

The following words and expressions shall have the 
meanings ascribed thereto hereunder unless the context 
requires otherwise. 

Company Fitaihi Holding Group 

Guide: Means the corporate governance rules and 
standards guide for Fitaihi Holding Group. 

Companies Law: the Companies Law issued by Royal 
Decree No. (M/3) dated 28/ 01/ 1437 H, and all 
subsequent amendments. 

Capital Market Law: the Capital Market Law issued by 
Royal Decree No. (M/30) dated 02/ 06/ 1424 H, and its 
regulations and instructions. 
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ق طرح األوراقواعد  :قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. المالية وااللتزامات المستمرة

 هيئة السوق المالية. الهيئة:

 السوق المالية السعودية. السوق:

كة قواعد لقيادة الشر  :)تعريف هيئة السوق المالية(حوكمة الشركات 
جيهها تشتمل على أليات لتنظيم العالقات المختلفة بين مجلس وتو 

اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك 
ضفاء  جراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وا  بوضع قواعد وا 
طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين 

العدالة والتنافسية في السوق وبيئة وأصحاب المصالح وتحقيق 
 األعمال.

هي مجموعة اللوائح  :شركة(من ال)تعريف إضافي حوكمة الشركات 
والضوابط واإلجراءات التي تحكم العالقات بين اإلدارة التنفيذية 
ومجلس اإلدارة والمساهمين وأصحاب المصلحة، وترتكز على قيم 

 ية والعدالة.مسؤوللأساسية مثل الشفافية، والمساءلة، وتحمل ا

اإلفصاح للجهات النظامية عن المعلومات المالية،  الشفافية:
والتنظيمية واإلحصائية، بحيث تتمكن تلك الجهات من االطالع على 

 سير األعمال وتقييم أداء الشركة.

التزام اإلدارة التنفيذية واستعدادها لإلجابة على تساؤالت  المساءلة:
بمعلومات واضحة، ودقيقة، ومالئمة.  واستفسارات مجلس اإلدارة

والتزام مجلس اإلدارة بذلك أيضا أمام المساهمين والجهات الرقابية 
 ية.مسؤولاألخرى مع تحمل ال

معاملة الجهات ذات الصلة بعدل، وأخذ مصالحهم بعين  العدل:
 االعتبار.

كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل  أصحاب المصالح:
 الدائنين والعمالء، والموردين، والمجتمع.المساهمين، والعاملين، و 

 

Rules on the Offer of Securities and Continuing 
Obligations: Rules on the Offer of Securities and 
Continuing Obligations issued by the CMA. 

Authority: The Capital Market Authority. 

The Exchange: The Saudi Stock Exchange. 

 

Corporate Governance (Definition of the Capital Market 
Authority): Rules to lead and guide the Company and 
include mechanisms to regulate the various relationships 
between the Board, Executive Directors, shareholders and 
stakeholders by developing rules and procedures to 
facilitate the resolution making process and add 
transparency and credibility to it with objective of 
protecting the rights of shareholders and stakeholders and 
achieving fairness, competitiveness and transparency on 
the Exchange and the business environment. 

Corporate Governance (Additional definition by our 
Company): The regulations, controls and procedures 
which govern the relationships between the Executive 
Management, the Board, shareholders and stakeholders 
which are based on basic values such as transparency, 
accountability, responsibility and fairness. 

Transparency: Disclosure to the statutory authorities of 
financial, regulatory and statistical information, so that 
those authorities can be in touch with the progress of 
business and evaluation of the Company's performance. 

Accountability: The commitment of the Executive 
Management and its readiness to answer the questions and 
inquiries of BOARD with clear, accurate and appropriate 
information. As well as the commitment of BOARD to 
this towards the shareholders and other supervisory 
authorities, with taking responsibility. 

Fairness: Treating relevant parties fairly, and taking their 
interests into consideration. 

 
Stakeholder: Any person who has an interest in the 
Company, including employees, creditors, customers, 
suppliers and the community 
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د من مالنظام األساسي المعدل والمعت النظام األساسي للشركة:
بتاريخ المنعقدة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة 

 م، وتعديالته الالحقة.07/07/2021
 

هو مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي  مجلس اإلدارة أو المجلس:
هو الجهة الموكل لها إدارة الشركة بما يحقق مصالح القابضة، و 

 .المساهمين بعدل
 

هو رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة  رئيس المجلس أو الرئيس:
 فتيحي القابضة.

هم أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة  األعضاء:
الذين يختارهم أو يعتمد تعيينهم المساهمون في الجمعيات العامة عبر 

 صويت التراكمي.الت

هو نائب رئيس مجلس اإلدارة ويتم تعيينه عبر قرار  نائب الرئيس:
 صادر من مجلس اإلدارة.

هو عضو مجلس إدارة الشركة المسند إليه من قبل  العضو المنتدب:
مجلس اإلدارة متابعة األعمال اليومية في الشركة واإلشراف العام على 

 اإلدارة التنفيذية.

أي شخص طبيعي من داخل أو خارج الشركة  الرئيس التنفيذي:
مسند إليه من قبل مجلس اإلدارة متابعة األعمال اليومية في الشركة 

 واإلشراف العام على اإلدارة التنفيذية.

وط األشخاص الطبيعيون المن اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:
يجية راتبهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االست

 وتنفيذيها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

 

 

Articles of Association: The amended and approved 
Articles of Association of the Extraordinary General 
Assembly of the shareholders of the Company on 07/ 07/ 
2021G, and its subsequent amendments. 

 

Board of Directors or the Board: The BOARD of 
Fitaihi Holding Group Company, and it is the body 
entrusted with managing the Company in a way that serves 
the interests of the shareholders fairly. 

 

Chairman The Chairman of Fitaihi Group Holding 
Company. 

 

Members: The members of BOARD of Fitaihi Holding 
Group, selected or approved by the shareholders in the 
general assemblies through cumulative voting. 

Vice Chairman: The Vice Chairman of BOARD to be 
appointed under a resolution issued by the Board. 

Managing Director: A member of BOARD of the 
Company who is entrusted by BOARD to follow up the 
daily business in the Company and oversee the Executive 
Management. 

 

Chief Executive Officer (CEO): Any natural person 
from inside or outside the Company assigned by Board to 
follow up the daily business in the Company and general 
supervision of the Executive Management. 

Executive Management or Senior Executives: Persons 
responsible for managing the daily operations of the 
Company, and proposing and executing strategic 
resolutions, such as the Chief Executive Officer (CEO) 
and his/ her deputies and the Chief Financial Officer 
(CFO). 
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مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االستراتيجية  الجهاز اإلداري:
 للشركة. وُيعّد مجلس إدارة الشركة الجهاز اإلداري لها.

اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعيات العامة للمساهمين أو  اللجان:
 جلس اإلدارة.المنبثقة عن م

عرف نظام السوق المالية السيطرة بأنها "اإلمكانية أو القدرة  السيطرة:
المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فاعل على أعمال 
وقرارات شخص آخر. "كما أن قائمة المصطلحات الواردة في لوائح 
 ةهيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالي

عرفت السيطرة بأنها "القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص 
آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردًا أو مجتمعًا مع قريب أو 

أو  %30تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 
أو  %30أكثر من حقوق التصويت في الشركة. )ب( حق تعيين 

 داري للشركة."أكثر من أعضاء الجهاز اإل

عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي الذي يتمتع  العضو المستقل:
باالستقاللية التامة. ومما ينافي االستقاللية على سبيل المثال ال 

 الحصر أي من اآلتي:
أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم  (1

ع من الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو له صلة قرابة م
 يملك هذه النسبة.

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته  (2
خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة 

 من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في  (3

 الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
كة ار التنفيذيين في الشر أن تكون له صلة قرابة مع أي من كب (4

 أو في أي شركة من مجموعتها.
أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة  (5

 الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى  (6

الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من 
وكبار الموردين، أو أن يكون مجموعتها، كمراجعي الحسابات 

Administrative Body: The group of individuals who 
make strategic resolutions for the Company. The 
Company's BOARD shall be its administrative body. 

Committees: Permanent Committees formed by the 
general assemblies of shareholders or emerged from the 
Board. 

Control: The Capital Market Law defines control as "the 
direct or indirect possibility or ability to exercise an 
effective influence on the actions and resolutions of 
another person." As well as, the list of terms contained in 
the Capital Market Authority’s regulations and rules issued 
by the Board of the Capital Market Authority defined 
control as “the ability to affect the actions or resolutions 
of another person, directly or indirectly, individually or 
collectively with a relative or an affiliate, through any of 
the following: (A) Owning 30% or more of the voting 
rights in the Company. (B) The right to appoint 30% or 
more of the Company's administrative body members. 

 
Independent Member: Non-executive Board member 
with complete independence. Independence is contrary to, 
but not limited to, any of the following: 
 

1) To be the owner of 5% or more of the shares of 
the Company or any Company of its group, or to 
have a relation with whoever owns this 
percentage. 

2) To be a representative of a legal person who owns 
5% or more of the Company's shares or of the 
shares of a Company from its group. 

3) To have a relation to any of the members of 
BOARD in the Company or in any Company of 
its group. 

4) To have a relation to any of the senior executives 
of the Company or in any Company of its group. 

5) To be a member of BOARD of any Company 
within the group of the Company nominated for 
membership in its Board. 

6) To work or have worked as an employee during 
the past 2 years for the Company or any party 
dealing with it or another Company of its group, 
such as auditors and major suppliers, or be the 
owner of controlling shares with any of those 
parties during the past 2 years. 
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مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين 
 الماضيين.

أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود  (7
 التي تتم لحساب الشركة.

أن يتقاضى مبالغاً مالية من الشركة، عالوة على مكافآة عضوية  (8
( أو عن 200،000تزيد عن ) ،مجلس اإلدارة أو أي من لجانه

من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل  50%
 عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.

أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في  (9
 أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

فصلة أو منأن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة  (10
 في عضوية مجلس إدارة الشركة. 

 

 
ال ُتعّد من قبيل المصلحة النافية الستقاللية عضو مجلس اإلدارة التي 

ترخيص من الجمعية العامة العادية، األعمال  يجب لها الحصول على
لشخصية ا هاحتياجات والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية

 بنفس األوضاع والشروط التي تّتبعها إذا تمت هذه األعمال والعقود
الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة 

 خالف ذلك.والمكافآت جنة الترشيحات رى لالمعتاد، ما لم ت
 
 
 

عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا  العضو غير التنفيذي:
 ا.إلدارة الشركة، وال يشارك في األعمال اليومية له

عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغًا في اإلدارة  العضو التنفيذي:
 التنفيذية للشركة، ويشارك في األعمال اليومية لها.

 األب واألم والزوج والزوجة واألبناء. األقرباء من الدرجة األولى:
 

جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام  جمعية المساهمين:
 شركة األساس.نظام الشركات ونظام ال

7) To have a direct or indirect interest in the business 
and contracts made for the Company. 

8) To be paid sums of money from the Company, in 
addition to the remuneration for the membership 
of BOARD or any of its Committees, which 
exceed (200,000) or more than 50% of his 
remuneration in the previous year that he 
obtained in return for membership of the 
BOARD or any of its Committees, whichever is 
less. 

9) To participate in a business that competes with 
the Company, or to trade in one of the branches 
of the activity that the Company is practicing. 

10) To have served for more than nine years, 
consecutive or inconsecutive, as a Board member 

of the Company.2  

 
 
 

 
Unless the Nominations & Remuneration Committee 
considers otherwise, the businesses and contracts with the 
Board member to meet his/her personal needs shall not 
be deemed as an interest that affect the independence of 
the Board member which require an authorisation from 
the ordinary General Assembly, provided that such 
businesses and contracts are carried out in  
the same conditions and settings followed by the 
Company with all contractors and dealers, and that such 
businesses and contracts must be within the normal course 
of the Company's activities. 
 
 
Non-Executive Member: A member of the Board who 
is not a full-time member of the management team of the 
Company and does not participate in its daily activities 
Executive Member: A member of the Board who is a full 
time member of the Executive Management team of the 
Company and participates in its daily activities 
First-degree Relatives: Fathers, mothers, husbands, 
wives and children. 
Shareholders' Assembly An assembly formed from the 
Company's shareholders under the provisions of the 

                                                      
2Capital Market Authority Board Decision No. (1 -35-2018) dated 07/09/1439 H corresponding to 26/03/2018G that 

subparagraph (10) of Paragraph (c) of Article (20) of the Corporate Governance Regulations shall be mandatory starting 

from the session of BOARD of the listed joint stock Company that takes place after 01/01/2019G. 
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  :)أو طبقًا لتعريف الئحة حوكمة الشركات( األقارب أو صلة القرابة
ن علوا.اآل -  باء واألمهات واألجداد والجدات وا 
ن نزلوا. -  األوالء وأوالدهم وا 
 اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم. -
 األزواج والزوجات. -

 
 دة تهدف إلىشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدو  الشركة القابضة:

السيطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تدعى 
الشركات التابعة، وذلك بامتالك أكثر من نصف رأسمال تلك الشركات 

 أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها.
 

 
 األطراف ذوو العالقة:

 كبار المساهمين في الشركة. (أ
ا التابعة أعضاء مجلس اإلدارة الشركة أو أي من شركاته (ب

 وأقاربهم.

ج(  كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة 
 وأقاربهم.

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين د(   
 في الشركة.

المملوكة لعضو مجلس  -من غير الشركات-هـ(  المنشآت 
 اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.

كات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار و(  الشر 
 التنفيذيين أو أقاربهم شريكًا فيها.

ز(  الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار 
التنفيذيين أو أقاربهم عضوًا في مجلس إدارتها أو من كبار 

 التنفيذيين فيها.
 مجلسح(  شركات المساهمة التي يمتلك فيها أي من أعضاء 

أو أكثر، مع  %5اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته 
 مراعاة ما ورد في الفقرة )د( من هذا التعريف.

Companies Law and the Company's Articles of 
Association. 
 
Relatives (or as defined by the CMA):  

- Fathers, mothers, grandfathers and grandmothers 

(and their ancestors). 

- Children and grandchildren and their descendants. 

- Siblings, maternal and paternal half-siblings 

- Husbands and wives 

 

Holding Company: A Joint Stock Company or Limited 
Liability Company (L.L.C) aims to control other Joint 
Stock Companies or Limited Liability Companies called 
affiliates by owning more than half of those companies' 
share capitals or by controlling the formation of their 
management. 

 
Related Parties: 

a) Substantial Shareholders of the Company 

b) Board members of the Company or any of its 

affiliates and their relatives. 

c) Senior Executives of the Company or any of its 

affiliates and their relatives 

d) Board members and Senior Executives of 

Substantial Shareholders of the Company 

e) Entities, other than companies, owned by a Board 

member or any Senior Executive or their relatives 

f) Companies in which a Board member or a Senior 

Executive or any of their relatives is a partner. 

g) Companies in which a Board member or a Senior 

Executive or any of their relatives is a member of 

its Board of Directors or is one of its Senior 

Executives 

h) Joint stock companies in which a member of the 

Board or a Senior Executive or any of their 

relatives owns (5%) or more, subject to the 

provisions of paragraph (d) of this definition 

i) Companies in which a Board member or a Senior 

Executive or any of their relatives has influence on 

their resolutions even if only by giving advice or 

guidance 
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ط(  الشركات التي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار 
التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو 

 التوجيه.
وجيهاته تأثير في قرارات ي(  أي شخص يكون لنصائحه وت

 الشركة وأعضاء مجلس إدراتها وكبار تنفيذييها.
 ك(  الشركات القابضة أو التابعة للشركة.

يستثنى من الفقرتين )ط( و)ي( من هذا التعريف النصائح 
والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في 

 ذلك.
 
 
 

 ه.وكل تابع ل فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص المجموعة:
الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك  تابع:

الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل 
شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير 

 مباشر.
كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل  أصحاب المصالح:

 ائنين والعمالء، والموردين، والمجتمع.المساهمين، والعاملين، والد
أو أكثر من أسهم  %5كل من يمتلك ما نسبته  كبار المساهمين:

 الشركة أو حقوق التصويت فيها.
أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة التصويت التراكمي: 

يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها؛ يحيث يحق 
مرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من له التصويت بها ل

 المرشحين دون تكرار لهذه األصوات.
القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر،  حصة السيطرة:

بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردًا أو مجتمعًا مع قريب أو تابع، 
أو أكثر من حقوق التصويت في  %30من خالل: )أ( امتالك نسبة 

 أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري. %30)ب( حق تعيين  الشركة.
المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت  المكافآت:

الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو 
طويلة األجل، وأية مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف 

j) Any person whose advice or guidance influence 

the resolutions of the Company, the Board and the 

Senior Executives 

k) Holding companies or affiliates 

l) Advice or guidance that is provided on a 

professional basis by a person licensed to provide 

such advice shall be excluded from the provisions 

of paragraphs (I) and (J) of this definition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Group: When referring to a person, means the 
person and his affiliates. 
Affiliate: A person who controls another person or is 
controlled by that other person, or who is under common 
control with that person by a third person. In any of the 
preceding, control could be direct or indirect. 
Stakeholder: Any person who has an interest in the 
Company, including employees, creditors, customers, 
suppliers and the community 
Substantial Shareholders: Any person who owns (5%) 
or more of the shares of the Company or voting rights 
therein. 
Cumulative Voting: A method of voting for electing 
Board members that gives each shareholder a voting 
capacity equivalent to the number of shares he/she owns, 
and by which the shareholder is entitled to either exercise 
all of his/her votes towards one nominee or to divide 
his/her votes towards several nominees without any 
duplication of such votes 
Controlling Interest: The ability to influence actions or 
resolutions of another person directly, indirectly, 
individually or collectively with a relative or an affiliate 
through: (A) owning %30 or more of the voting rights in 
a Company. (B) Having the right to appoint %30 or more 
of the administrative team members. 
Remunerations: Amounts, allowances, dividends and the 
like, periodic or annual bonuses linked to performance, 
long or short term incentive plans and any other in-kind 
benefits except the actual reasonable expenses and fees 
incurred by the Company to enable the Board member to 
perform his duties. 
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تي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض الفعلية المعقولة ال
 تأدية عمله.

األسهم المشتراة التي تقوم الشركة باالحتفاظ بها، بما  أسهم الخزينة:
 فيها األسهم المخصصة للموظفين التي تحتفظ الشركة بها.

 

غير ملزمة للشركة في أية حال، إال عند إقرارها بالسوق  :استرشادي/ة
لى أن يتم هذا يمكن للشركة أن تأخذ من قبل الجهات التن ظيمية، وا 

أو ال تأخذ بما ورد في تلك المواد االسترشادية، كليًا أو جزئيًا وطبقًا 
لما تراه، ويمكن أن تتوقف الشركة عن تطبيق تلك المواد االسترشادية 
إذا أخذت بها، ودون أدنى مسؤولية عليها، طالما لم يتم اإللزام بتطبيق 

 مواد من قبل الجهات التنظيمية.تلك المادة/ال
أي شخص من غير األشخاص المذكورين ضمن تعريف الجمهور: 

مصطلح "الجمهور" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في 
لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وألغراض هذه الضوابط 
واإلجراءات ال تحتسب األسهم التي تحتفظ بها الشركة ضمن ملكية 

 ر.الجمهو 
هو سجل المساهمين الذي يعده ويحفظه مركز  سجل المساهمين:

اإليداع، والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم 
وكميات األسهم التي يمتلكونها، وتقيد فيه جميع التصرفات التي ترد 

 على األسهم الصادرة عن الشركة.
 يوم تقويمي، سواًء كان يوم عمل أم ال. يوم:

 
 

 (: تمهيد2المادة )

يتناول هذا الدليل مبادئ الحوكمة الخاصة بشركة مجموعة فتيحي 
 والنظم القواعد" الشركات: بمبادئ حوكمة القابضة. والمقصود

مصالح  بين وتوازن حماية أفضل تكفل وتحقق التي واإلجراءات
أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين، وغيرهم من أصحاب 

". ويتضمن أصحاب المصالح اآلخرين كل من رينالمصالح اآلخ
الموظفين، والموردين، والعمالء، والبنوك، والمقرضين اآلخرين، 

 والمجتمع. 

Treasury Stocks: Purchased shares held by the Company, 
including employee shares that the Company maintains. 
Guidance: Not binding the Company in any case, except 
when it is approved in the market by the regulatory 
authorities, and until this is done, the Company may take 
or not take into account what is stated in these guidance 
articles, wholly or partly, and according to what it sees, the 
Company can stop applying these guidance articles if it 
adopts them, without any responsibility on it, as long as 
the application of that article / materials is not obligated 
by the regulatory authorities. 
Public: Any person other than the persons mentioned in 
the definition of the term “Public” mentioned in the list of 
terms used in the Capital Market Authority’s regulations 
and rules. For the purposes of these controls and 
procedures, the shares held by the Company are not 
counted within the public ownership. 
Shareholder Register: It is the shareholder register 
prepared and preserved by the Depository Center, which 
includes the shareholders' names, their nationalities, places 
of residence and the shares they own, and in it all the 
actions that are received on the shares issued by the 
Company are recorded. 
Day: Calendar day whether a business day or not 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Article 2: Preamble 

This guide deals with the governance principles of Fitaihi 
Holding Group Company. Corporate governance 
principles shall mean: “Rules, laws and procedures that 
ensure and achieve the best protection and balance 
between the interests of the members of Board, 
directors, shareholders, and other stakeholders”. 
Other stakeholders shall include employees, suppliers, 
customers, banks, other lenders, and community.  
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ويرتكز مفهوم حوكمة الشركات على قيم أساسية مثل الشفافية، 
 ية والعدالة.مسؤولوالمساءلة، وتحمل ال

للنصوص  ةوتعد هذه القواعد والمعايير المذكورة بهذا الدليل مكمل
حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق  الئحةب الواردة

 المالية السعودية.

الهدف من وضع هذه القواعد والمعايير أن  فإن أخرى، جهة ومن
 لما بها وااللتزام القواعد هذه تسعى مجموعة فتيحي القابضة لتطبيق

نما للمناخ االس ليس عديدة مصالح من ستحققه ي تثمار للشركة فقط وا 
 العام. 

وقد راعينا في إعدادنا لهذا الدليل الجمع بين مبادئ التوجيه والمراقبة 
نظام في داخل مجموعة فتيحي القابضة ومواد أو فقرات وردت 

 طرح األوراقوقواعد  الشركات السعودي، والنظام األساسي للشركة،
ن ع، والئحة حوكمة الشركات الصادرة المالية وااللتزامات المستمرة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتعاميم وزارة التجارة 
 وهيئة السوق المالية، واألنظمة األخرى ذات العالقة.

تم عرض القواعد والمعايير المتضمنة في هذا الدليل على جمعية قد و 
مساهمي الشركة العتمادها، ومن ثم سيتم داخليًا اعتماد خطة للتنفيذ، 

لتعديل أو إضافة بعض الجوانب إذا اقتضت الضرورة عند وأخرى 
التطبيق، وبما يتناسب مع الظروف المحيطة والقوانين واللوائح 

 الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية بالمملكة العربية السعودية.

ويأمل مجلس إدارة الشركة أن تعمل قواعد ومعايير هذا الدليل على 
كل خالله لتوجيه الشركة ومراقبتها، بالش بناء نظام قوي يتم العمل من

حديث هذه تعديل وت سيتمالذي يهيئ للشركة سبل الرقي المستمر. كما 
عند صدور وسريان تعديالت أو لوائح  -تلقائيًا ووجوبياً -الالئحة 

جديدة إلزامية من هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية 
جهات المنظمة األخرى ذات العالقة، )تداول(، ووزارة التجارة، وال

 .واللوائح الداخلية وكذلك عند التعديل في النظام األساس للشركة

في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة بناًء على و 
طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو من اإلدارة التنفيذية 

The concept of corporate governance shall be based on 
basic values such as transparency, accountability, 
responsibility and fairness. 

These rules and standards mentioned in this guide shall be 
complementary to the texts contained in the guiding 
regulations for corporate governance issued by the Board 
of the Saudi Capital Market Authority. 

On the other hand, the objective of setting these rules and 
standards is for Fitaihi Holding Group to seek to 
implement these rules and abide by them due to the many 
interests it will achieve, not only for the Company, but for 
the public investment climate.  

In preparing this guide, we took into account the 
combination of the principles of guidance and control 
within Fitaihi Holding Group and the articles or 
paragraphs contained in the Saudi Companies Law, the 
Company’s Articles of Association, the Rules on the Offer 
of Securities and Continuing Obligations, the Corporate 
Governance Regulations issued by the Capital Market 
Authority in KSA, the circulars of the Ministry of 
Commerce, the Capital Market Authority, and other 
related laws. 

The rules and standards included in this guide has been 
presented to the Company’s shareholders assembly for 
approval, and then an implementation plan will be 
approved internally, and another one to amend or add 
some aspects if necessary, upon application, and in line 
with the surrounding circumstances and the laws and 
regulations issued by the relevant official authorities in 
KSA.  

The Company’s Board of Directors hopes that the rules 
and standards of this guide shall build a strong system to 
work through to direct and control the Company, in a way 
that prepares the Company for continuous advancement. 
These Rules & Regulations are automatically and 
obligatory will be amended and updated upon issuance 
and entry into force of new mandatory amendments and 
regulations issued by the Capital Market Authority (CMA), 
the Saudi Stock Exchange Company (Tadawul), the 
Ministry of Commerce, other relevant regulators, in case 
of amending the Articles of association, and the internal 
rules.  
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تعديالت المقترحة على )غير التعديالت اإللزامية(، يتم عرض ال
 جمعية المساهمين إلقرارها.

 
وفي حال مخالفة أي نص وارد في هذا الدليل لما ورد أو سيرد في 
اللوائح النظامية اإللزامية أو النظام األساس للشركة فإن النصوص 

تحل تلقائيًا ووجوبيًا محل النصوص  واألنظمة اإللزامية للوائح
 .ملبالكا المخالفة في هذا الدليل

 

 (: أهداف الالئحة 3المادة )

 تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم. (1
بيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  (2

 ياتهما.مسؤولو 
تفعيل دور مجلس اإلدارة ولجانه وتطوير كفاءته لتعزيز  (3

 آليات اتخاذ القرار في الشركة.
عامل مع حاالت تعارض توفير أدوات فعالة ومتوازنة للت (4

 المصالح.
 تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة. (5
تقرير اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة  (6

 حقوقهم.

 
 
 

 حقوق المساهمين: الباب الثاني

 الحقوق العامة: الفصل األول

 (: المعاملة العادلة للمساهمين4المادة )

ارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما أ( يلتزم مجلس اإلد
 يضمن العدالة والمساواة بينهم.

In the event that the Board of Directors approves an 
amendment to these Rules & Regulations, based on a 
request or proposal submitted by one of the Board’s 
Committees or the Executive Management, (other than 
the mandatory amendments), the proposed amendments 
shall be presented to the Shareholders’ Assembly for 
approval. 

In case any text contained in this guide violates what 
is or will be stated in the mandatory laws & 
regulations or the Company’s Articles of Association, 
the mandatory texts of the Rules and Regulations will 
automatically and obligatorily replace the violating 
texts in this entire guide. 

 

 

Article 3: Objectives of the Regulations  

1) Enhancing the role of the Company’s shareholders 

and facilitating the exercise of their rights; 

2) Stating the competencies and responsibilities of 

the Board and the Executive Management 

3) Enhancing the role of the Board and the 

Committees and developing their capabilities to 

enhance the Company’s decision-making 

mechanisms. 

4) Providing effective and balanced tools to deal with 

conflicts of interest 

5) Enhancing accountability and control mechanisms 

for the Company’s employees 

6) Establishing the general framework for dealing 

with Stakeholders and protecting their rights; 

 

 
 

Part 2: Rights of Shareholders 

Chapter 1: General Rights 

 

Article 4: Fair Treatment of Shareholders 

A) The Board shall be obliged to seek shareholders' rights 
protection to ensure fairness and equality among them. 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

ب( يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين 
 المساهمين المالكين لذات فئة األسهم، وبعدم حجب أي حق عنهم.

ج( تبين الشركة في سياساتها الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان 
 رسة جميع المساهمين لحقوقهم.مما
 

 
 
 

 (: الحقوق المرتبطة باألسهم5المادة )

 :تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، وعلى األخص ما يلي
الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها  -1

 .نقدًا أو بإصدار أسهم
 .الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية -2
جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك  حضور -3

 .في مداوالتها، والتصويت على قراراتها
 م الشركات ونظام السوقالتصرف في أسهمه وفق أحكام نظا -4

 المالية ولوائحهما التنفيذية.
طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها، االستفسار و  -5

 ةالشركويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط 
بسرية  بما ال يخلواستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية 

المعلومات وحق الشركة في االحتفاظ بمعلومات خاصة بها 
وبخاصة إذا كان المساهم طالب المعلومات منافسًا للشركة، 

بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام بما ال يضر و 
 .يةونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذالشركات 

 .مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة -6
مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية في  -7

مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين 
العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في النظام 

 .ونظام الشركة األساس

B) The Board and the Executive Management of the 
Company shall be obliged not to discriminate among 
shareholders who own the same class of shares nor 
prevent them from accessing any of their rights. 
C) The Company shall specify in its internal policies the 
procedures that are necessary to guarantee that all 
shareholders exercise their rights 
 
 
 
 
 
 

Article 5: Rights related to shares 

All rights related to shares shall be guaranteed to the 
shareholder, and particularly the following: 
1- To obtain his/her portion of the net profits which are 

to be distributed in cash or through the issuance of 

shares. 

2- To obtain his/her share of the Company’s assets upon 

liquidation. 

3- To attend the General or Special Shareholders 

Assemblies, take part in their deliberations and vote on 

their decisions. 

4- To dispose of his/her shares in accordance with the 

provisions of the Companies Law, the Capital Market 

Law and their implementing regulations. 

5- To inquire and request viewing the books and 

documents of the Company, including the data and 

information related to the activities of the Company 

and its operational and investment strategy, without 

prejudice to the confidentiality of the information and 

the right of the Company to keep its own information, 

especially if the shareholder requesting the information 

is a competitor to the Company, and without prejudice 

to the interests of the Company or breach of the 

Companies Law and the Capital Market Law and their 

implementing regulations. 

6- To monitor the performance of the Company and the 

activities of the Board. 

7- To hold Board members accountable, to file liability 

lawsuits against them and appeal for nullification of the 

resolutions of the General and Special Shareholders 

Assemblies in accordance with the conditions and 
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 لتي تصدر مقابل حصصأولوية االكتتاب باألسهم الجديدة ا -8
، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق نقدية

 -إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساس-األولوية 
 نظام الشركات.في  للمواد ذات العالقةوفقًا 

 .يد أسهمه في سجل المساهمين في الشركةيقت -9
طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها  -10

 تنشرهما الشركة على موقعها اإللكتروني.ساس ما لم األ
 .ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم -11

 
 
 
 

 
 (: حصول المساهم على المعلومات6المادة )

يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الوافية والدقيقة لتمكين  -1
المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقدم هذه 

 المناسب ويجري تحديثها بانتظام. المعلومات في الوقت 
يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح  -2

والتفصيل، وأن تتضمن بيانًا بمعلومات الشركة التي يمكن 
 .للمساهم الحصول عليها

يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين  -3
 .وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات

 

 

 (: التواصل مع المساهمين7ادة )الم

يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة  -1
والمساهمين يكون مبنيًا على الفهم المشترك لألهداف 

 . االستراتيجية للشركة ومصالحها

restrictions provided in the Companies Law and the 

Company’s Articles of Association; 

8- Preemptive rights to subscribe for new shares issued 

in exchange for cash unless otherwise specified in the 

Company’s Articles of Association or when the 

Extraordinary General Assembly suspends the pre-

emptive rights as per the relative articles in the 

Companies Law. 

9- To record his/her name in the Company’s 

shareholders register. 

10- To request to view a copy of the Company’s 

memorandum of association and Articles of 

Association unless the Company publishes them on its 

website. 

11- To nominate and elect the Board members 

 

 

Article 6: Shareholder Access to Information 

1- The Board shall provide complete, clear and accurate 

information to the shareholder to enable him/her to 

properly exercise his/her rights. Such information 

shall be provided at the proper times and shall be 

updated regularly  

2- The method used to provide information to the 

shareholders shall be clear and detailed and shall 

include a list of the Company's information that the 

shareholders may obtain. 

3- The Company shall use the most effective methods in 

communicating with shareholders and shall not 

discriminate among shareholders in respect of 

providing information. 

 
Article 7: Communicating with Shareholders 

1- The Board shall ensure communication between 

the Company and the shareholders based on the 

common understanding of the strategic objectives 

and interests of the Company.  

2- The chairman of the Board and the Chief 

Executive Officer shall inform the remaining 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على إطالع  -2
بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء المساهمين ومناقشتها 

 . هممع
ال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس  -3

ًا ما لم يكن عضو  ،اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة
ه كان تدخلمن إدارتها التنفيذية، أو أو  إدارتهافي مجلس 

عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقًا الختصاصاتها أو 
 .دارةفي الحدود واألوضاع التي يجيزها مجلس اإل

 
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة(: 8المادة )

تعلن الشركة في الموقع اإللكتروني للسوق معلومات عن  -أ
المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة 
النعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفًا 

هم تلخبرات المرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضويا
السابقة والحالية في مجالس إدارات الشركات األخرى، وتقوم 
الشركة بتوفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيسي 

 وموقعها اإللكتروني.
استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة،  -ب

بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة 
 واحدة.

يت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية يقتصر التصو  (ج
مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق الفقرة 

 )أ( من هذه المادة.
 

 سياسة توزيع األرباح(: 9المادة )

أ( يأتي على قمة أولويات الشركة ضمان توفير السيولة الالزمة للوفاء 
تقبلية سعات المسبكافة النفقات التشغيلية واالستثمارية والتو 

للشركة، مع األخذ في االعتبار الظروف السائدة في الشركة، 
وأنماط االستثمار المستقبلي، ونمو الشركة والمناخ االقتصادي، 

Board members of the opinions of the 

shareholders and discuss these opinions with 

them  

3- No shareholder may intervene in the operations 

of the Board or the work of the Executive 

Management of the Company unless he/she is a 

member of its Board or its management team; or 

unless his/her intervention is through the 

Ordinary General Assembly according to its 

powers or within the limits and situations 

permitted by the Board. 

 

 
 

Article 8: Electing the Board Members 

A. Upon calling for the General Assembly, the 

Company shall announce on the Exchange 

website information about the nominees for the 

membership of the Board, provided that this 

information shall include details of the nominees' 

experience, qualifications, skills, and their previous 

and current jobs and memberships. The Company 

shall make a copy of the mentioned information 

available in the Company's head office and its 

website. 

B. Cumulative voting shall be used in electing the 

Board, in which it is not allowed to use the voting 

right of a single share more than once. 

C. Voting in the General Assembly shall be confined 

to the Board nominees whose information has 

been announced as per paragraph (a) of this 

Article. 

 

 

Article 9: Dividend Policy 

A) The Company's top priority is to ensure the liquidity 
needed to meet all operating and investment expenses 
and future expansions of the Company, taking into 
account the prevailing conditions in the Company, 
future investment patterns, the Company's growth and 
the economic climate, as well as the amount of available 
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وكذلك حجم السيولة المتاحة، واالحتياجات المالية للشركة، 
 والفرص االستثمارية المتاحة.

م توزع بلة للتوزيع، ومن ثب( يتم توزيع األرباح سنويًا من األرباح القا
أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات 
العمومية والتكاليف األخرى، في حال أوصى مجلس اإلدارة بذلك، 

توزع أرباح الشركة و  .النظام األساس للشركة فيما ورد وبناًء 
 الصافية السنوية على الوجه التالي:

كوين االحتياطي النظامي ( من صافي األرباح لت%10يجنب ) (1
للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 

 ( من رأس المال المدفوع.%30متى بلغ االحتياطي المذكور )
للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  (2

( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، وتخصيصه 10%)
أو أغراض معينة، وال يجوز استخدام ذلك االحتياطي  لغرض

االتفاقي لغرض آخر غير الغرض المخصص له إال بقرار من 
 الجمعية العامة العادية بناًء على توصية من مجلس اإلدارة.

للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر    ( 3
در رباح ثابتة قالذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أ

اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع 
( من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات %10نسبة ال تتجاوز )

اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه 
 المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن   ( 4
 ـال الشركة المدفوع. من رأسم( 1%)
 

 
حلية توزيع أرباح مر يمكن لمجلس إدارة الشركة كذلك اتخاذ قرار ب ج( 

فقًا و بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي  الشركة على مساهمي
 للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

د( عند اتخاذ قرار بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين من قبل  
ركة اإلفصاح عن ذلك في السوق مجلس اإلدارة، يجب على الش

رسال نسخة من هذا القرار إلى الهيئة.  وا 
 

liquidity, the financial needs of the Company, and the 
available investment opportunities. 

B) Profits are distributed annually from the distributable 
profits, and then the Company’s annual net profits are 
distributed after deducting all general expenses and 
other costs, if the Board of Directors recommends this, 
and based on what is stated in the Company’s Articles 
of Association. The Company's annual net profits are 
distributed as follows: 

1) (10%) of the net profits shall be deducted to form 
the statutory reserve of the Company, and the 
Ordinary General Assembly may decide to stop 
this deduction when the mentioned reserve 
reaches 30% of the paid capital. 

2) The Ordinary General Assembly based on the 
proposal of the BOARD to deduct (10%) of the 
net profits to form a consensual reserve and 
allocate it to one or more specific purposes, this 
agreement reserve may not be used for a purpose 
other than the purpose for which it is made except 
by a resolution of the Ordinary General Assembly 
according to the BOARD recommendation. 

3) The General Assembly may decide to create other 
reserves, to the extent that it serves the interest of 
the Company or ensures that fixed profits are 
distributed as much as possible to the 
shareholders. The aforementioned assembly may 
also deduct a percentage doesn't exceed (10%) of 
the net profits to establish social institutions for 
the Company's staff or to assist those existing 
institutions. 

4) After that, a percentage of no less than (1%) of 
the Company's paid capital shall be distributed to 
the shareholders.  

 
 
 

 

C) The Company’s BOARD may also take a resolution to 
distribute interim dividends to the shareholders of the 
Company on a semi-annual or quarterly basis, and 
according to the applicable laws and regulations.  

 
D) Upon taking a resolution to distribute interim 

dividends to shareholders by Board, the Company shall 
disclose this in the market and send a copy of this 
resolution to the Authority. 
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يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة هـ( 
 أو قرار مجلسالصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين، 

ويبين القرار تاريخ اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، 
توزيع. وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم االستحقاق وتاريخ ال

في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق المقيدين 
في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ المالية )مركز اإليداع( 

 . االستحقاق
 

أو مجلس يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة و( 
 لمساهمين المقيدين خاللفي شأن توزيع األرباح على ااإلدارة 

يومًا من تاريخ استحقاق هذه األرباح المحددة في قرار  (15)
الجمعية العامة أو في قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح 

 مرحلية.
 
 
 

 
 المرتبطة باجتماع الجمعية العامةالحقوق الثاني: الفصل 

 
 تمهيد(: 10المادة )

ة، ميع األمور المتعلقة بالشركتختص الجمعيات العامة للمساهمين بج
لإلجراءات النظامية جميع  وفقاً  المنعقدةوتمثل الجمعية العامة 

المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، وتمارس 
 .ركةوالنظام األساس للشولوائحه التنفيذية دورها وفقًا ألحكام النظام 

 

 

 لعاديةاختصاصات الجمعية العامة غير ا(: 11المادة )

 :تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي
تعديل النظام األساس للشركة باستثناء التعديالت التي تعد  (1

 .باطلةالشركات بموجب أحكام نظام 

E) The shareholder shall be entitled to his share in the 
profits according to the General Assembly resolution 
issued regarding the distribution of profits to 
shareholders, or BOARD resolution to distribute 
interim dividends, and the resolution specifies the due 
date and the date of distribution. Eligibility for 
dividends shall be for shareholders registered in the 
Company's shareholders register at the Securities 
Depository Center (Depository Center) at the end of 
the second trading day following the due date.  

 
 
F) The BOARD shall implement the resolution of the 

General Assembly or BOARD regarding the 
distribution of profits to the registered shareholders 
within (15) days from the due date of these profits 
specified in the resolution of the General Assembly or 
in the resolution of BOARD to distribute interim 
profits. 

 
 
 
 

 

Chapter 2: Rights Related to the Meeting of the 

General Assembly 

 

Article 10: Preamble 

General Shareholders Assemblies of the Company are 
competent in all of its affairs. A duly-constituted General 
Assembly represents all shareholders in exercising their 
powers in respect of the Company. The General Assembly 
shall exercise its role in accordance with the provisions of 
the Companies Law and Its Implementing Regulations 
and the Company's Articles of Association. 
 

 

Article 11: Competencies of the Extraordinary 

General Assembly 

The Extraordinary General Assembly shall have the 
following Competencies: 
1) Amending the Company’s Articles of Association, 

except for amendments which are deemed null and 

void pursuant to the provisions of the Companies 

Law; 
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ات الشرك زيادة رأسمال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام (2
 .ولوائحه التنظيمية

كة أو ر تخفيض رأسمال الشركة في حال زيادته على حاجة الش (3
 في نظامالمقررة منيت بخسائر مالية، وفق األوضاع إذا 

 .الشركات ولوائحه التنظيمية
ليه كما هو منصوص عتقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة  (4

ويخصص لغرض معين، والتصرف بالنظام األساس للشركة 
 .فيه

تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها  (5
 .األساس

 وافقة على عملية شراء أسهم الشركة.الم (6
إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى  (7

أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية، وذلك بناًء 
( في نظام الشركة األساس ووفقًا للضوابط 9على المادة )

خاصة لواإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وا
 بشركات المساهمة المدرجة.

إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم،  (8
وبيان الحد األقصى لعدد االسهم التي يجوز إصدارها مقابل 

 تلك األدوات أو الصكوك.
تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها  (9

 بعضها، أو أي منللعاملين في الشركة والشركات التابعة أو 
 ذلك.

وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس  (10
المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين 
في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، إذا نص على 

 ذلك في نظام الشركة األساس.

رارات داخلة في يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قو 
اختصاصات الجمعية العامة العادية، على أن تصدر تلك القرارات 
وفقًا لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة باألغلبية 

 .المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع

2) Increasing the Company’s share capital in accordance 

with the situations provided by the Companies Law 

and Its Implementing Regulations; 

3) Decreasing the Company’s share capital if it exceeds 

the Company’s needs or in the event the Company 

incurs financial losses, in accordance with the 

situations provided by the Companies Law and Its 

Implementing Regulations; 

4) Resolving to form a consensual reserve for the 

Company as provided for in its Articles of 

Association to be set aside for a specific purpose, and 

the disposal thereof; 

5) Resolving to maintain or liquidate the Company 

before the end of the term specified in its Articles of 

Association; 

6) approving the Company's shares buy-back; 

7) Issuing preferred shares or approving their buying, or 

converting ordinary shares into preferred shares or 

converting preferred shares into ordinary shares as 

per the Company's Articles of Association and the 

Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to 

the Companies Law related to Listed Joint Stock 

Companies; 

8) Issuing debt instruments or financing deeds 

convertible into shares, and stating the maximum 

number of shares that may be issued against these 

instruments or deeds; 

9) Allocate Shares that are issued upon the capital 

increase or part of them for the employees of the 

Company, and its affiliates or some of them, or any 

of them; 

10) Suspending preemptive rights of shareholders in 

subscribing for the capital increase in exchange for 

cash or giving priority to non-shareholders in cases as 

deemed in the interest of the Company if so is 

provided for in the Company's Articles of 

Association. 

 
The Extraordinary General Assembly may issue 
resolutions that fall within the powers of the Ordinary 
General Assembly, provided that such resolutions are 
issued in accordance with the issuance requirements of 
Ordinary General Assembly resolutions which require that 
the absolute majority of shares be represented at the 
meeting. 
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 اختصاصات الجمعية العامة العادية(: 12المادة )

ر العادية، تختص الجمعية ما عدا ما تختص به الجمعية العامة غي
 :ما يلي بخاصةالعامة العادية بجميع شؤون الشركة، و 

 .تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم (1
أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة الترخيص ب (2

أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب 
 .ةالشركات ولوائحه التنفيذيالشركة، وذلك وفق أحكام نظام 

اشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من الترخيص ب (3
شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع 

الشركات نظام أحكام النشاط الذي تزاوله، وذلك وفق 
 ولوائحه التنفيذية.

الشركات مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام  (4
ة والنظام األساس األخرى ذات العالقو  ولوائحه التنفيذية

للشركة، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام 
أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة 

نظام لعلى ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن وفقًا 
 .الشركات ولوائحه التنفيذية

ائحه و تشكيل لجنة المراجعة وفقًا ألحكام نظام الشركات ول (5
 التنفيذية.

 الموافقة على القوائم المالية للشركة. (6
 الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة. (7
البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح  (8

 .الصافية
عادة  (9 تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وا 

 .تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم
لمخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي النظر في ا (10

-حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أية صعوبات 
لس تتعلق بتمكين مج -يخطرها بها مراجعو حسابات الشركة

 
 
 

Article 12: Competencies of the Ordinary General 

Assembly 

Except for the competencies reserved to the 
Extraordinary General Assembly, the Ordinary General 
Assembly shall have competencies in all affairs of the 
Company, and particularly the following: 
1) Appointing and removing Board members. 

2) Permitting a Board member to have direct or indirect 

interest in the business and contracts that are 

executed for the Company's account, in compliance 

with the provisions of the Companies Law and Its 

Implementing Regulations; 

3) Permitting a Board member to take part in any 

activities that may lead to competition with the 

Company, or competition in any of its activities, in 

compliance with the provisions of the Companies 

Law and its Implementing Regulations; 

4) Monitoring the compliance of the Board members 

with the provisions of the Companies Law and Its 

Implementing Regulations and other relevant laws 

and the Company’s Articles of Association; inspecting 

any damage that may occur as a result of their 

violation of such provisions or mismanagement of the 

affairs of the Company; determine the liability 

resulting therefrom and undertaking the procedures it 

deems proper in this regard pursuant to the 

Companies Law and Its Implementing Regulations; 

5) Forming the audit Committee pursuant to the 

provisions of the Companies Law and Its 

Implementing Regulations; 

6) Approving the Company's financial statement; 

7) approving the Board report; 

8) Deciding on the proposals of the Board with respect 

to the method of distributing the net profits; 

9) Appointing the external auditors of the Company, 

specifying their remunerations, reappointing them, 

replacing them and approving their reports; 

10) Looking into the violations and errors committed by 

the external auditors of the Company when 

performing their duties and any difficulties, reported 

by the Company’s external auditors, regarding their 

empowerment by the Company’s Board or 
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اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر 
والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات 

 .، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأنالالزمة ألداء مهامهم
( %30احتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ )وقف تجنيب  (11

من رأسمال الشركة، وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه النسبة 
على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق 

 .الشركة فيها أرباحًا صافية
ذلك في حال عدم استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة و  (12

تخصيصه لغرض معين، على أن يكون استخدام هذا 
جه و على اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األ بناءً االحتياطي 

 ة أو المساهمين.التي تعود بالنفع على الشرك
تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية أخرى للشركة،  (13

بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي، 
 .والتصرف فيها

اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات  (14
اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه 

 م الشركات.نظاالمؤسسات، وفقًا لما ورد في 
، ( من أصول الشركة%50الموافقة على بيع أكثر من ) (15

سواًء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثني عشر 
تاريخ أول صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع  شهرًا من

األصول ما يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير 
العادية، فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير 

 العادية على ذلك.

 

 جمعية المساهمين(: 13المادة )

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقًا لألوضاع  (أ
نظام الشركات ولوائحه ها في والظروف المنصوص علي

 .األساسالشركة نظام التنفيذية و 

Management to review the books, records and other 

documents, statements and clarifications required to 

perform their duties, and respond to that as it deems 

appropriate in this regard; 

11) Resolving to withhold from setting aside statutory 

reserve when it reaches an amount equal to (30%) of 

the Company’s paid share capital, and resolving to 

distribute the surplus of such percentage to the 

Company’s shareholders in financial years where the 

Company does not generate net profits; 

12) Using the Company’s consensual reserve, if such has 

not been set aside for a specific purpose, provided 

that using such reserve shall be based on a proposal 

submitted by the Board and used in ways that benefit 

the Company or the shareholders; 

13) Forming other reserves besides the statutory reserve 

and consensual reserve and disposal of the same; 

14) Setting aside amounts from the Company’s net profits 

to set up social organizations for the benefit of the 

Company’s employees or to assist any such existing 

establishments in accordance with Article (129) of the 

Companies Law; 

15) Approving the sale of more than (50%) of the assets 

of the Company, whether in one or several 

transactions within a period of 12 months from the 

date of the first selling transaction. In case selling 

these assets includes what falls within the powers of 

the Extraordinary General Assembly, the approval of 

the said Assembly is required. 

 
 
 

 
 

 

Article 13: Shareholders' Assembly 

a) The Ordinary General Assembly shall convene in 

accordance with the situations and circumstances 

stated in the Companies Law and Its Implementing 

Regulations and the Company’s Articles of 

Association. 
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تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل  (ب
 .الستة األشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من ج( 
ام نظعليها في مجلس اإلدارة، وفقًا لألوضاع المنصوص 

 النظام األساس للشركة. وعلىالشركات ولوائحه التنفيذية و 
مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع 
إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد 

( على األقل من %5من المساهمين تمثل ملكيتهم نسبة )
سابات دعوة الجمعية رأسمال الشركة. ويجوز لمراجع الح

إلى االنعقاد إذا لم يدعها مجلس اإلدارة خالل ثالثين يومًا 
 . من تاريخ طلب مراجع الحسابات

يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول د( 
على األقل، وتنشر الدعوة  يوماً ( 21)بـقبل الموعد ا أعماله

 لحضور الجمعية بإحدى الوسائل التالية:
المنطقة التي  نشر الدعوة في صحيفة يومية توزع في -1

 الشركة الرئيس. فيها مركز
نشر الدعوة من خالل وسائل التقنية الحديثة وفقًا لما  -2

 تحدده الالئحة.
إرسال الدعوة بالبريد اإللكتروني أو أي من وسائل التقنية  -3

 الحديثة. 
ه( يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل 
الفترة ما بين نشر اإلعالن المشار إليه في الفقرة )د( من 
هذه المادة وموعد انعقاد الجمعية العامة، على أن تعلن 
الشركة عن ذلك وفقًا لألوضاع المقررة في الفقرة )د( من 

 هذه المادة.
يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت و( 

، كما يجب إحاطتهم علمًا في اجتماعات الجمعية العامة
جراءات التصويت.  بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات وا 
ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك 
المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة 

واإلجراءات وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط 

b) The Ordinary General Assembly shall convene at least 

once per year within the six months following the end 

of the Company's financial year. 

c) The General and Special Shareholders' Assemblies 

shall convene upon an invitation from the Board in 

accordance with the situations stated in the Companies 

Law and Its Implementing Regulations and the 

Company’s Articles of Association. The Board shall 

invite the Ordinary General Assembly to convene 

upon the request of the external auditor, the audit 

Committee or a number of shareholders holding 

shares equal to at least (5%) of the share capital of the 

Company. The external auditor may invite the 

assembly to convene if the Board does not invite the 

assembly within thirty days from the date of the 

external auditor's request.  

d) The date, place and agenda of the General Assembly 

shall be announced at least (21) prior to the date 

thereof; the invitation shall be published by one of 

the following means: 

1- Publishing the invitation in a daily newspaper 
distributed in the region where the Company’s 
Headquarters are located. 

2- Spreading the invitation through modern 
technology means, as specified by the 
regulations. 

3- Send the invitation by e-mail or any means of 
modern technology. 

 
e) The Company may amend the agenda of the General 

Assembly within a period between publishing the 

announcement referred to in paragraph (d) of this 

Article and the date of convening the General 

Assembly meeting, provided that the Company shall 

announce this as prescribed in paragraph (d) of this 

Article. 

f) Shareholders shall be granted the opportunity to 

effectively participate and vote in the General 

Assembly meetings. The meetings of the General 

Assemblies of shareholders may be convened and 

shareholders may participate in their deliberations and 

vote on their resolutions using methods of 

contemporary technologies pursuant to the Regulatory 

Rules and Procedures issued pursuant to the 
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كات م الشركات والخاصة بشر التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظا
 المساهمة المدرجة.

يعمل مجلس اإلدارة على تيسير مشاركة أكبر عدد من  (ز
المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار 

 المكان والوقت المالئمين.
على الشركة التأكد من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين  (ح

يرهم في توكيل غأو الراغبين في مركز الشركة في الحضور 
فادتهم بذلك  .وا 

 جنتائ عن اإلعالن للمساهمين العامة الجمعية رئيس على (ط
 .الجمعية اجتماع انتهاء قبل للمساهمين العامة الجمعية

 

 
 

 جدول أعمال الجمعية العامة(: 14المادة )

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية  (أ
الموضوعات التي يرغب المساهمون العامة أن يأخذ في االعتبار 

( على %5في إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة )
األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال 

 .الجمعية العامة عند إعداده
على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة  (ب

د مستقل، وعدم الجمع على جدول أعمال الجمعية العامة في بن
بين الموضوعات المختلفة جوهريًا تحت بند واحد، وعدم وضع 
األعمال والعقود التي يكون ألعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو 
غير مباشرة فيها ضمن بند واحد، لغرض الحصول على تصويت 

 .المساهمين على البند ككل
ركة لشمن خالل الموقع اإللكتروني ليجب أن يتاح للمساهمين  (ج

عند نشر الدعوة الجتماع الجمعية -والموقع اإللكتروني للسوق 
الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول األعمال  -العامة

وعلى األخص تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم 
كينهم من اتخاذ قرار ، وذلك لتموتقرير لجنة المراجعة المالية

Companies Law related to Listed Joint Stock 

Companies. 

g) The Board shall work on facilitating the participation 

of the largest number of shareholders in the meetings 

of the General Assembly, including choosing the 

appropriate place and time of such meeting. 

h) The Company shall ensure recording the details of the 

shareholders who desire to attend at the Company's 

head office or those wishing to delegate others and 

informed of this. 

i) The chairman of the General Assembly has to 

announce the results of the GA Meeting before its 

end. 

 

 
 

Article 14: The Agenda of the General Assembly 

a) When preparing the General Assembly’s agenda, the 

Board shall take into consideration the matters that the 

shareholders wish to list; shareholders holding no less 

than (5%) of the Company’s shares are entitled to add 

one or more items to the agenda upon its preparation. 

b) The Board shall separate each of the matters listed in 

the agenda of the General Assembly meeting as an 

independent item, and not combine significantly 

different matters under one item, and not combine the 

businesses and contracts in which Board members 

have a direct or indirect interest under one item, for 

the purpose of obtaining the shareholders’ vote for the 

item as a whole. 

c) The shareholders shall be allowed through the 

Company's website and the Exchange's website, when 

the invitation for the convention of the General 

Assembly is published, to obtain the information 

related to the items of the General Assembly's agenda, 

particularly the reports of the Board and the external 

auditor, the financial statements and the audit 

Committee’s Report in order to enable them to make 

an informed resolution in this regard. The Company 

shall update this information in case the General 

Assembly's agenda was amended. 
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كة تحديث تلك المعلومات في حال ا. وعلى الشر مدروس بشأنه
 تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.

إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعية  للهيئة (د
 .العامة

 
 

 إدارة جمعيات المساهمين(: 15المادة )

يرأس اجتماعات المساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه  (أ
عضاء أو من ينتدبه المساهمون من بين أعند غيابه 

 المجلس لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين  (ب

للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، 
وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات 

د عيجب إحاطتهم علمًا بالقواأو استخدام حق التصويت. و 
جراءات التصويت  .التي تحكم عمل تلك االجتماعات وا 

للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول  (ج
أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء 
مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجب اإلجابة عن هذه 

 .األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر
المساهمين من االطالع على محضر اجتماع  يجب تمكين (د

ق هيئة السو الجمعية العامة، ويتعين على الشركة تزويد 
أيام من تاريخ عقد ( 10خالل )بنسخة منه المالية 
 .االجتماع

شعار الهيئة والسوق  هـ( وفقًا –على الشركة اإلعالن للجمهور وا 
ر بنتائج الجمعية العامة فو  -للضوابط التي تحددها الهيئة

 .انتهائها
 

شخصًا آخر من غير  –كتابة–للمساهم أن يوكل عنه  (و
أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير عاملي الشركة في حضور 
اجتماع الجمعية العامة، على أن يعامل الوكيل عند المناقشة 

d) The Authority may add any items it deems appropriate 

to the agenda of the General Assembly. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Article 15: Management of the Shareholders' 

Assembly 

a) The Shareholders' General Assembly meetings shall be 

chaired by the chairman, his deputy (if the chairman is 

absent) or whom is delegated by the Board of 

Directors of its members (when the chairman and his 

deputy are absent). 

b) The chairman of the Shareholders' Assembly shall 

commit to grant the shareholders the opportunity to 

effectively participate and vote in the meetings of the 

General Assembly,, and avoid any procedure that may 

preventing their attendance to the assemblies or the 

exercise of the voting right. Shareholders shall be 

informed of the rules governing such meetings and the 

voting procedures. 

c) Shareholders are entitled to discuss matters listed in 

the agenda of the General Assembly and raise relevant 

questions to the Board members and to the external 

auditor. The Board or the external auditor shall answer 

the questions raised by shareholders to the extent that 

does not jeopardize the Company’s interest. 

d) Shareholders shall be granted access to the minutes of 

the General Assembly meeting; and the Company shall 

provide the Authority with a copy of such minutes 

within (10) days of the date of any such meeting. 

e) A Company shall announce to the public and inform 

the Authority and the Exchange, as per the rules 

prescribed by the Authority, of the results of a General 

Assembly meeting immediately following its 

conclusion. 

f) A shareholder may delegate -in writing- another 

person who is not a member of BOARD and who is 

not a Company employee to attend the General 

Assembly meeting, provided that the agent shall be 
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. والبد أن تكون صيغة والتصويت ذات معاملة األصيل
جراءاته مطابقة لما ورد في  راءات جواإلالضوابط التوكيل وا 

التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات والخاصة بشركات 
 المساهمة المدرجة.

 
 
 
 
 

 إجراءات التصويت في جمعيات المساهمين (: 16المادة )

يقرر المجلس اإلجراءات المناسبة لتنظيم اجتماعات الجمعية  (أ
 العامة والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول األعمال.

خاذ اإلجراءات والعمليات المتعلقة باجتماع الجمعية يجب عند ات (ب
العامة معاملة كافة المساهمين على قدم المساواة، ومن تلك 

 اإلجراءات ما يلي:

اإلشعار المبكر بوقت كاف عن موعد ومكان انعقاد اجتماع  (1
 الجمعية العامة.

 بأحكام وأساليب التصويت الخاصة بالجمعية العامة،التعريف  (2
المعلومات المتعلقة بالتصويت بالوكالة. وتوفير بما في ذلك 

 القتراح إضافة بند على جدول األعمال. يالوقت الكاف

من رأسمال الشركة )أو  %5يسمح للمساهمين المالكين لنسبة  (3
النسبة التي تحددها الالئحة( إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول 

 الئحة.أعمال الجمعية العامة عند إعداده ووفقًا لما تحدده ال

 ،استخدام تقنية االجتماعات عبر االتصال عن بعديمكن  (4
من أجل تمكين المساهمين من المشاركة  ؛والتصويت اإللكتروني

 .في اجتماعات الجمعية العامة بسهولة

treated in the same way when discussing and voting as 

the principal. Authorization form and its procedures 

shall be in conformity with what is stated in the 

regulatory controls and procedures issued in order to 

apply the Companies Law and related to the listed joint 

stock companies. 

 

 
 
 
 
 
 

Article 16: Voting procedures in shareholders' 

Assembly  

a) The Board shall decide the appropriate procedures for 

organizing the General Assembly meetings and voting 

on the items included in the agenda. 

b) When taking procedures and processes related to the 

General Assembly meeting, all shareholders shall be 

treated on an equal level, including the following: 

1) Early notice of the date and place of the General 

Assembly meeting. 

2) Introduce the provisions and methods of voting 

for the General Assembly, including information 

related to voting by proxy. And to provide 

sufficient time for a proposal to add a clause to the 

agenda. 

3) Shareholders holding (5%), or as specified by the 

regulations, shall be entitled to add one or more 

items to the agenda upon its preparation. 

4) The meeting technology can be used via 

teleconference and electronic voting, in order to 

enable shareholders to participate in the General 

Assembly meetings easily. 

5) Shareholders shall be given the opportunity to 

participate positively and effectively in voting on 

issues of general assemblies, with the need to 

inform them of voting rules and procedures, in 

addition to the following: 
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فاعل شكل إيجابي و ينبغي إعطاء المساهمين الفرصة للمشاركة ب (5
، مع ضرورة العامة اتالجمعيعلى موضوعات تصويت الفي 
جراءات التصويتمهم إعال  إلى جانب ما يلي: ،بقواعد وا 

بجدول أعمال وتاريخ ومكان انعقاد الجمعية تعريف المساهمين  -أ
 )من خالل النشر على موقع تداول وموقع الشركة(.. العامة

ح توجيه األسئلة إلى المجلس واالقترالالفرصة للمساهمين إتاحة  -ب
معية العامة دراج بنود في جدول أعمال الجإقبل وقت كاف ب

حسب رؤية المجلس  بشرط أن يخضع ذلك لقيود محددة
 .والمحاسب القانوني وكذلك هيئة السوق المالية

ر عبأو  شخصياً عند حضورهم يدلي المساهمون بأصواتهم  -ت
ميع وج، في حال تعذر حضورهم ينوب عنهممساهم آخر توكيل 

 متساوية ولها نفس الحقوق. -الحاضرة أو الممثلة–األصوات 

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه  -ث
في حال غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع واثنين من 
المساهمين لجمع وفرز األصوات، ويحرر باجتماع الجمعية 
محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد 

قررة د األصوات الماألسهم في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعد
لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو 
خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع، 
وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في محاضر 

 يوقعها رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعي األصوات.

بتالوة  -أو من ينيبه–لجمعية قوم رئيس ايقبل نهاية االجتماع،  -ج
ن الذيخالصة قرارات ونتائج الجمعية على مسمع المساهمين 

  حضروا االجتماع.

 

البد أن يحرص جميع أعضاء المجلس واللجان على  (6
العامة لضمان فعاليتها  اتاجتماعات الجمعيحضور 
 وذلك على النحو التالي:ونجاحها 

a) Inform the shareholders of the agenda, date and 

place of the General Assembly. (By publishing on 

the Tadawul website and the website of the 

Company). 

b) Provide the opportunity for shareholders to ask 

questions to the Board and propose, before 

sufficient time, to include items on the agenda of 

the General Assembly, provided that this is subject 

to specific restrictions according to the vision of 

the Board, the chartered accountant, and the 

Capital Market Authority. 

c) The shareholders shall vote when they are present 

in person or through the authorization of another 

stakeholder on their behalf if they cannot attend, 

and all votes - present or represented - shall be 

equal and shall have the same rights. 

d) The General Assembly shall be headed by the 

Chairman of BOARD or his representative in case 

of his absence, and the chairman shall appoint a 

secretary for the meeting and two shareholders to 

collect and count votes, and at the meeting of the 

assembly a minutes shall be drawn up that includes 

the names of the present shareholders or 

representatives, the number of shares in their 

possession originality or by proxy, the number of 

votes for it, decisions taken and number of votes 

that you agreed upon or disagreed, and a 

comprehensive summary of the discussions that 

took place in the meeting. Minutes shall be 

recorded regularly after each meeting in minutes 

signed by the assembly president, secretary and 

vote collectors. 

e) Before the end of the meeting, the chairman of the 

assembly- or whoever he delegates- recites the 

summary of the resolutions and results of the 

assembly to the shareholders who attended the 

meeting.  

6) All members of the Council and Committees shall 

be keen to attend the General Assemblies 

meetings to ensure their effectiveness and success, 

as follows: 
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 اجتماع رئاسةالمجلس أو من ينيبه يتولى رئيس  -أ
 الجمعية العامة.

المجلس ورؤساء حضور جميع أعضاء يفضل  -ب
اجتماعات الجمعية العامة وخاصة األعضاء اللجان 

الذين يتولون رئاسة اللجان المختلفة، للرد على 
 .شاتأثناء المناق استفسارات المساهمين التي قد تطرأ

اجتماعات ون الخارجيون المراجعيجب أن يحضر  -ج
لعامة للرد على استفسارات المساهمين ا اتالجمعي

 .المتعلقة بالقوائم المالية

 
 

 أساليب تصويت المساهمين (: 17المادة )

تحتسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير  (1
 العادية على أساس صوت واحد لكل سهم. 

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي  (2
جتماع إال إذا كان القرار متعلقًا األسهم الممثلة في اال

بزيادة أو خفض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو 
بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج 
الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى، فال يكون القرار 
صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة 

 في االجتماع.
ضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت ال يجوز ألع (3

على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من 
المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة 

 مباشرة أو غير مباشرة لهم.
على مجلس اإلدارة أن يقيد قرارات الجمعية غير العادية  (4

ا ه، وأن يشهر خالل المهلة النظاميةفي السجل التجاري 

A- The Board chairman or whomever the delegates 
shall chair the General Assembly meeting. 

B- It is better for all Board members and Committee 
chairmen to attend the General Assembly 
meetings, especially the members who chair the 
various Committees, to respond to shareholders 
’inquiries that may arise during discussions. 

C- The external auditors shall attend the General 
Assembly meetings to answer shareholders’ 
inquiries regarding the financial statements. 

 
 
 
 
 
 

 

Article 17: Shareholder Voting Methods  

1) Votes in the ordinary and extraordinary general 

assemblies shall be calculated on the basis of one 

vote per share.  

2) The resolutions of the extraordinary General 

Assembly shall be issued by a majority of two-

thirds of the shares represented in the meeting 

unless the resolution is related to increasing or 

reducing the capital, extending the term of the 

Company or dissolving it before the expiration of 

the term specified in its Articles of Association or 

the incorporation of the Company into another 

Company or institution, the resolution shall not be 

valid unless it is issued by a majority of three 

quarters of the shares represented in the meeting. 

3) Members of BOARD may not participate in 

voting on the Assembly's resolutions related to 

absolving them of responsibility for their 

management or their direct or indirect interests. 

4) The Board of Directors shall record the decisions 

of the Extraordinary General Assembly in the 

Commercial Registry, within the statutory period, 

and publicize them in accordance with the 

provisions of the Companies Law if they include 
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وفقًا ألحكام نظام الشركات إذا تضمنت تعدياًل في نظام 
 الشركة األساس.

يسري قرار الجمعية العامة من تاريخ الموافقة عليه وذلك  (5
باستثناء الحاالت التي ينص فيها نظام الشركة األساس 
أو السياسات أو اللوائح الداخلية للشركة أو القرار 

بإجراءات  الصادر على ربط سريانه بوقت الحق أو
 معينة.

 
 
 

 
 

 صالحيات تصويت المساهمين (: 18المادة )

قوق حتحافظ الئحة الحوكمة والنظام األساسي للشركة على يجب أن 
نعقاد أثناء افي التصويت من ناحية اشتراكهم اإليجابي المساهمين 

افة كيكون للمساهمين الحق في التصويت على و  .الجمعيات العامة
 بها الجمعية العامة وخاصًة ما يلي: المواضيع التي تختص

عفا (1  هم.ؤ انتخاب األعضاء وا 
 .رفع أو خفض رأسمال الشركة وطريقة القيام بهاعتماد  (2
أو عقد تأسيس النظام األساسي في أي تعديالت  (3

 .الشركة
يع ب ،بما فيها نقل األصول ،الصفقات االستثنائية (4

 شركات أخرى.على  االستحواذ، االندماج أو الشركة
 فية تجنيبها وتوزيعها.كيع األرباح، و توزي (5
ًا على قد يؤثر سلبالشركة في سياسة مقترح أي تغيير  (6

 قيمة السهم أو يزعزع مصالح المساهمين.

an amendment to the Articles of Association of 

the Company. 

5) The resolution of the General Assembly shall be 

effective from the date of its approval, except for 

cases where the Articles of Association of the 

Company, the Company’s internal policies or 

regulations, or the issued resolution are linking its 

validity to a later time or certain procedures. 

 
 
 
 
 

 
 

Article 18: Shareholders Voting Powers  

The corporate Governance Regulations and the 
Company's Articles of Association shall preserve the rights 
of shareholders in terms of their positive participation in 
voting during General Assembly being held. The 
shareholders shall have the right to vote on all matters 
pertaining to the General Assembly, especially the 
following: 

1) Electing and dismissing members. 

2) Adopting increasing or decreasing the Company's 

capital and the method for doing so. 

3) Any amendments to the Articles of Association or 

memorandum of association of the Company. 

4) Extraordinary deals, including asset transfer, 

Company sale, merger or acquisition of other 

companies. 

5) Distribution of profits, and how to deduct and 

distribute them. 

6) Any proposed change in the Company's policy 

may negatively affect the value of the share or 

destabilizes the interests of shareholders. 
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 التصويت بالوكالة(: 19المادة )

غير مساهم(  و)مساهمًا أآخرًا  شخصاً للمساهم أن يوكل عنه  -1
 ركةمن غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشبحيث يكون 

ها طبقاً لضوابط التوكيالت التي أقرتو في حضور الجمعية العامة، 
يجوز للمساهمين التصويت بالوكالة وفق و  هيئة السوق المالية.

 القواعد المعتمدة في هذا الشأن. 
 .يجوز التصويت أيضًا بالوكالة ،في حال وجود أسهم مرهونة -2

ع ض ميتعار وبما ال  ،وذلك وفق الشروط التي يحددها الراهن
هذا  واللوائح في المجلسمن ِقبل  القواعد المعتمدة في هذا الشأن

 .الصدد
جمعية في البالوكالة الضوابط المنظمة للتصويت تحدد الشركة  -3

 العامة ومنها:

أو وكالة  وكالة شرعيةصك على  بناءً يتم قبول التصويت بالوكالة  -أ
تفويض نظامية تنص صراحة على تفويض حق التصويت 

 للوكيل ما لم ُينص في الوكالة على خالف ذلك. المطلق

الوكالء إلى موكليهم من المساهمين عند وجود البد أن يرجع  -ب
عليهم أن يفصحوا أو يعبروا عن أية أي تعارض في المصالح، و 

 .المساهمين قبل التصويتاقتراحات لموكليهم 

توزيع كروت تصويت على المساهمين الحضور للتصويت يتم  -ج
عبئة بعد ت-نود جدول األعمال، ثم يتم تجميع هذه الكروت على ب
في صندوق شفاف ومغلق، يفتح بمعرفة عضوي لجنة  -بياناتها

وب وزارة وتحت إشراف مند–الجمع والفرز في الجمعية العامة 
حتى يتم جمع وفرز  -وممثل هيئة السوق الماليةالتجارة 

مع ا على مساألصوات وتقديم النتائج لرئيس الجمعية إلعالنه
 المساهمين الحضور.

 

Article 19: Vote by Proxy 

1- A shareholder may delegate another person 

(shareholder or non-shareholder) on his behalf, 

who is not a member of the BOARD or the 

Company staff to attend the General Assembly, 

and in accordance with the terms of powers of 

attorney approved by the Capital Market 

Authority. Shareholders may vote by proxy 

according to the approved rules in this regard.  

2- In case of pledged shares, voting may also be made 

by proxy, as per the conditions determined by the 

pledger, and in a way that does not conflict with 

the rules approved in this regard by the Board and 

regulations. 

3- The Company shall specify the regulations 

governing proxy voting in the General Assembly, 

including: 

A- Voting by proxy shall be accepted according to 
the instrument of a power of attorney or a 
statutory mandate power of attorney that explicitly 
states delegating the absolute right to vote to the 
agent unless otherwise stipulated in the agency. 

B- Agents shall refer to their shareholder clients 
when there is any conflict of interest, and they shall 
disclose or express any suggestions to their 
shareholder clients before voting. 

C- Voting cards shall be distributed to the present 
shareholders to vote on the agenda items, then 
these cards shall be collected - after filling in their 
data - in a transparent and closed box, to be 
opened with the knowledge of the members of the 
Collection and Sorting Committee in the General 
Assembly - and under the supervision of the 
representative of the Ministry of Commerce and 
the representative of the Capital Market Authority- 
so that the votes are collected and counted, and 
present results to the chairman of the assembly to 
announce them to the attending stakeholder. 
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يتم تصميم كارت التصويت بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق  -د
 المالية. 

 ،استخدام تقنية االجتماعات عبر االتصال عن بعديمكن  -هـ
من أجل تمكين المساهمين من المشاركة  ؛والتصويت اإللكتروني

 .في اجتماعات الجمعية العامة بسهولة

عتبارية، الذي يحق له بحسب االشخص ذي الصفة يجوز لل ال -و
على  دارة التصويتاإلنظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس 

 .1دارةاإلخرين في مجلس اآلاختيــار 

 

 

 التصويت التراكمي(: 20المادة )

يتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار الجمعية  (1
حين، وهذا من بين المرش العامة ألعضاء مجلس اإلدارة

األسلوب عبارة عن تصويت سري مباشر يقوم به المساهم )أو 
من يمثله( عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، ومن خالله ُيْمَنح 
كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها، بحيث يحق 
له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من 

كرار لهذه األصوات، وبحيث يكون المرشحين، دون وجود أي ت
 ما أعطاه من أصوات مساويًا لعدد األسهم التي يملكها. 

عدد من يرشحهم عدد أعضاء ال يجب أن يتجاوز المساهم  (2
ال تستبعد بطاقات التصويت  مجلس اإلدارة المزمع انتخابهم، وا 

الحالة  في هذهيصبح تصويت المساهم و التي تخل بهذا الشرط 
 لمرشحين وكأنه لم يكن.ملغيًا لجميع ا

ال يجوز أن يزيد عدد األصوات التي يمنحها المساهم )أو من  (3
ينوب عنه( عدد األسهم التي يمتلكها، فإذا ما تجاوزت هذا الحد 
فإنه يتم تخفيض األصوات الزائدة بالنسبة والتناسب بين 
المرشحين الذين صوت لصالحهم. أما إذا كان عدد األصوات 

D- The voting card shall be designed in 
accordance with the requirements of the Capital 
Market Authority.  

E- Telecommuting Meetings technology and 
electronic voting can be used in order to enable 
shareholders to participate in the General 
Assembly meetings easily. 

F- A legal person who is entitled, according to the 
Articles of Association of the Company, to 
appoint representatives to the Board of Directors, 
may not vote on the selection of others on the 
Board.  

 
 
 

Article 20: Cumulative Voting: 

1) The cumulative voting method shall be 

followed upon choosing the members of 

BOARD by the General Assembly from 

among the candidates, and this method is a direct 

secret vote that the shareholder (or his 

representative) performs when selecting the 

members of BOARD, and through it each 

shareholder is granted voting power with the 

number of shares he owns, So that he shall be 

entitled to vote for one nominee or divide it 

among the candidates he chooses, without any 

repetition of these votes, and so that the votes he 

has given are equal to the number of shares he 

owns.  

2) The number of those nominated by the Board 

shall not exceed the number of the members of 

BOARD to be elected, otherwise voting cards 

that violate this condition are excluded so that the 

shareholder vote becomes null and void for all 

candidates as if it did not exist. 

3) The number of votes granted by the shareholder 

(or his representative) may not increase the 

number of shares he owns, and if this limit is 

exceeded, the extra votes shall be reduced 

                                                      
1 https://cma.org.sa/Awareness/Publications/booklets/Booklet_13.pdf  7الصفحة 
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مساهم أقل من عدد األسهم التي يمتلكها، فإنه التي استخدمها ال
لن يتم استخدام األصوات المتبقية لزيادة األصوات الخاصة 

 بالمرشحين الذين قام بالتصويت لهم.
بعد فرز األصوات، يتم عمل ترتيب تنازلي لألصوات التي  (4

حصل عليها المرشحون، ويعتبر المرشحون المتصدرون في 
 بهم بالفعل.قائمة الترتيب قد تم انتخا

ينبغي أن يوضع في االعتبار أن يكون ثلث أعضاء المجلس  (5
ن حصلوا على أصوات أقل  على األقل من المستقلين. )حتى وا 

وفي هذه الحالة يحل  من المرشحين غير المستقلين،
العضو/األعضاء المستقلين غير الفائز/غير الفائزين في 

ين ز الفائ االنتخابات محل العضو )غير المستقل/التنفيذي(
 .الفائزين في نهاية ترتيب الموجودين

إذا كان عدد المرشحين لعضوية المجلس مساويًا أو أقل من  (6
عدد أعضاء مجلس اإلدارة المطلوب انتخابه، فإنه يتم في هذه 
الحالة انتخاب جميع المرشحين بالتزكية دون اللجوء إلى عملية 

 التصويت.
زكية مجلس اإلدارة بالت يفوز المرشحون المستقلون بمقاعدهم في (7

)أياً كان عدد األصوات التي حصلوا عليها في الجمعية العامة(، 
إذا كان عددهم يساوي الحد األدنى المطلوب لعدد األعضاء 

 المستقلين )ثلث عدد أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proportionally and proportionately among the 

candidates who voted for them. If the number of 

votes used by the shareholder is less than the 

number of shares, he owns, the remaining votes 

shall not be used to increase the votes for the 

candidates who voted for them. 

4) After counting votes, the votes obtained by the 

candidates are arranged in descending order, and 

the top candidates on the arrangement list shall be 

considered to have already been elected. 

5) It shall be taken into account that at least one 

third of the members of the Board are 

independents. (Even if they get fewer votes than 

non-independent candidates). In this case, the 

independent candidates who did not win in the 

elections would replace the winning (non-

independent/executive) candidates existing at the 

end of the winners’ order. 

6) If the number of candidates for membership in 

the Board is equal or less than the number of 

members of BOARD to be elected, then in this 

case all candidates shall be elected by acclamation 

without resorting to the voting. 

7) The independent candidates win their seats on the 

Board of Directors by acclamation (whatever the 

number of votes they obtained in the General 

Assembly), if their number is equal to the required 

minimum number of independent members (one 

third of the number of elected Board members). 
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 الثالث: الئحة عمل مجلس اإلدارةالباب 

 اإلدارة : تشكيل مجلسالفصل األول

 

 تكوين مجلس اإلدارة(: 21المادة )

 :يراعى في تكوين مجلس اإلدارة ما يلي
الل اإلخ، دون تناسب عدد أعضائه مع طبيعة نشاط الشركة (1

 بما ورد في اللوائح ذات الصلة.
. نأن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين والمستقلي (2

 يشغلون ال الذين المجلس أعضاء" التنفيذيين غير"بـ ويقصد
 يتقاضون الالذين  أو بالشركة المديرين التنفيذيين مناصب
 في أعضاء مستقلين وجود ويساهم. الشركة من مرتبات
 .واستقالله فعاليته زيادة في المجلس

ث ثلعضوين أو عن أال يقل عدد أعضائه المستقلين عن  (3
)وفي حال نتج عن احتساب الثلث وجود  .أعضاء المجلس

أن يكون عدد أعضاء المجلس سبعة، كسر عشري مثل 
وجب أن يكون عدد األعضاء المستقلين ثالثة أعضاء على 

 األقل(.
يجب أال يجمع رئيس مجلس اإلدارة بين منصبه كرئيس  (4

 للمجلس وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة.

 

 
 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة(: 22المادة )

حاليًا  ةاألساس عدد أعضاء مجلس اإلدار الشركة دد نظام ح (أ
 يقل عن ثالثة وال يزيد علىويجب دائماً أال  ،بسبعة أعضاء

عضوًا. ويزيد أو يقل الحد األقصى لعدد أعضاء  أحد عشر
المجلس إذا تغير ذلك في نظام الشركات أو اللوائح الصادرة 

 عن هيئة السوق المالية.
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة  (ب

 3)وهي نظام الشركة األساس المنصوص عليها في 

Part 3: Board Work Regulations 

Chapter 1: Formation of the Board 

 
Article 21: Composition of the Board 

The following shall be taken into consideration when 
composing the Board: 

1) The number of its members shall be suitable for 

the size and nature of the Company's activities 

without prejudice to the regulations in this regard. 

2) The majority of the Board members shall be of 

Non-Executive Directors "Non-executive" means 

the members of the Board who do not occupy the 

positions of executive directors of the Company 

or are not paid salaries from the Company. The 

existence of independent members in the Board in 

increasing its effectiveness and independence. 

3) The number of its independent members shall not 

be less than 2 members or less than 1/3 of the 

members of the Board. (In the event that the 

calculation of one-third results in a decimal 

fraction, such as the number of members of the 

Board is seven, the number of independent 

members must be at least three). 

4) The chairman of BOARD shall not combine his 

position as chairman of the Board with any other 

executive position in the Company. 

 
 
 

Article 22: Appointment of the Board members 
A) The Company’s Articles of Association shall specify 

the number of the Board members to 7 members, 

provided that such number shall not be less than 3 

and not more than 11. The number of the Board 

members increases or decreases as per the updates 

and changes in the laws and regulations issued by the 

CMA and the Articles of Association of the 

Company. 

B) The General Assembly shall elect the Board members 

for the term stated in the Company’s Articles of 

Association (3 years), provided that such term shall 
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بشرط أال تتجاوز ثالث سنوات. ويجوز إعادة سنوات( و 
 .انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة األساس على غير ذلك

يشترط أال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة  (ج
 .أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد

لس اإلدارة بأسماء أعضاء مج الهيئةعلى الشركة إشعار  (د
ء بدمن تاريخ عمل أيام  )خمسة(وصفات عضويتهم خالل 

 -أيهما أقرب–دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم 
مل عأيام  )خمسة(تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل  ةوأي

 .من تاريخ حدوث التغييرات

الشركة األساس يحدد عدد أعضاء  أن نظام من الرغم علىهـ( 
 للتطورات للمجلس طبقاً  يجوز أنه إال اإلدارة،  مجلس

 وظروفها أن الشركة أنشطة حجم على تنشأ التي والتغيرات
 أعضاء عدد بتعديل العادية غير العامة يوصي للجمعية

 بالخبرات يتمتع كافيًا، والذي يراه الذي العدد إلى المجلس
 .الالزمة والمهارات

 طريق نع األعضاء ترشيح يةمسؤول اإلدارة مجلس يتحملو( 
 أثناء الشاغرة مقاعده وملء والمكافآت، لجنة الترشيحات

 السنوية بين االجتماعات تفصل التي الزمنية الفترات
ذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمساهمين. و  ا 

لى الشاغر، ععضوًا في المجلس  -مؤقتاً -للمجلس أن يعين 
ك الوزارة بذلأن تتوافر فيه الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ 

( أيام عمل من تاريخ التعيين، 5وهيئة السوق المالية، خالل )
وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها 
ذا لم تتوافر  إلقراره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وا 
الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد 

عليه في نظام الشركات أعضائه عن الحد األدنى المنصوص 
أو هذا النظام، وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعـية 

( يومًا النتخاب العدد 60خالل )العامة العاديـة لالنعقاد 
 الالزم من األعضاء.

not exceed three years. Board members may be re-

elected, unless otherwise provided for in the 

Company’s Articles of Association. 

C) A Board member shall not be a member of the 

Boards of Directors of more than 5 listed joint stock 

companies at the same time. 

D) The Company shall notify the Authority of the names 

of the Board members and description of their 

memberships within 5 business days from the 

commencement date of the Board term or from the 

date of their appointment, whichever is sooner, as 

well as any changes that may affect their membership 

within (5) business days from the occurrence of such 

changes. 

E) Although the Company’s Articles of Association 
stipulate that the number of Board members 
shall be seven, the Board may, in accordance 
with the developments and changes that arise 
according to the size of the Company's activities 
and its circumstances, recommend to the 
Extraordinary General Assembly to amend the 
number of Board members to the number it 
deems sufficient, provided that such number 
shall enjoy the necessary experiences and skills. 

F) The BOARD shall be responsible for 
nominating members through the Nomination 
and Remuneration Committee, and filling its 
vacant seats during the times between the annual 
shareholders ’meetings. If a position of one of 
the members of BOARD is vacant, the Board 
may appoint - temporarily - a member of the 
vacant Board, provided that he has experience 
and sufficiency, the Ministry and the Financial 
Market Authority shall be informed within (5) 
working days from the date of appointment, and 
the appointment be presented to the Ordinary 
General Assembly at its first meeting for 
approval, and the new member completes the 
term of his predecessor. If the necessary 
conditions for the meeting of the BOARD are 
not met because the number of its members is 
less than the minimum stipulated in the 
companies' law or this law, the remaining 
members shall invite the Ordinary General 
Assembly to be held within (60) days to elect the 
necessary number of members. 

G) Shareholders always shall have the right, in their 

general meetings, to remove all or some of the 
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 في بالحق العامة اجتماعاتهم في دائماً  المساهمون ز( يتمتع
 مراقبة حق اإلدارة، ولهم أعضاء مجلس بعض أو كل عزل

 على أعضائه. المسؤولية دعوى ورفع اإلدارة مجلس أعمال

 
 سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة

 (2ملحق رقم )
 
 

 

 انتهاء عضوية مجلس اإلدارة(: 23المادة )

 اإلدارة في الحاالت التالية:مجلس عضو تنتهي عضوية  (أ
 ،هبانتهاء مدت -1
انتهاء صالحية العضو لها وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية   -2

 في المملكة، 
 الوفاة )ال قدر اهلل( أو االستقالة، -3
إذا قررت الجمعية العمومية إعفاء العضو من العضوية ألي  -4

 ،سبب من األسباب
في حال اإلصابة بمرض )ال سمح اهلل( يقعد العضو عن  -5

 العمل،
 خل بالشرف واألمانة.في حال ثبوت القيام بما ي -6

 
ومع ذلك يجوز للجمعية العامة في كل وقت عـزل جميع أعضاء 
مجلس اإلدارة أو بعضهم، وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول 
تجاه الشركة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت 
غير مناسب. ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك 

ال كان مسؤواًل ِقَبل الشركة عما يترتب على في وقت من اسب؛ وا 
  االعتزال من أضرار.

members of the BOARD, to monitor the work 

of the BOARD and to file a liability lawsuit 

against its members. 

 
 
 

 
Charter of Standards, and Procedures for the 

Membership of the Board of Directors  
Annex (2) 

 
 
 

 

Article 23: Termination of a Board Membership 

A) The membership of the Board member shall expire in 

the following cases: 

1- By the expiration of its term, 

2-  Its membership expires according to any law or 

instructions in force in KSA,  

3- Death (God forbid) or resignation, 

4- If the General Assembly decided to exempt the 

member from the membership for any reason. 

5- In case of a disease (God forbid) the member 

shall be suspended from work, 

6- In case of proven compromising of honor, 

morality or honesty. 

 
 
 

 
However, the General Assembly may at all times dismiss 
all or some of the members of BOARD, without prejudice 
to the right of the dismissed member towards the 
Company to compensation if the dismissal occurred for an 
unacceptable reason or at an inappropriate time. A 
member of the BOARD may retire provided that this shall 
be at an appropriate time, otherwise, he shall be 
responsible towards the Company for the damages arising 
from his retirement.  
The assembly may -according to a recommendation from 
the BOARD- terminate the membership of those who are 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

 إنهاء -وبناًء على توصية من مجلس اإلدارة–كما يجوز للجمعية 
عضوية من يتغيب عن حضور ثالث اجتماعات متتالية للمجلس دون 

 عذر مشروع ومقبول.
عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق  (ب

وق فورًا والس الهيئةلعضوية، فعلى الشركة أن تشعر انتهاء ا
 .مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك

إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه مالحظات على ج( 
أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب إلى رئيس مجلس 

 .اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء المجلس
ضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن إذا شغر مركز أحد أعد( 

عضوًا في المجلس الشاغر، على أن تتوافر  -مؤقتاً -يعين 
فيه الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وهيئة السوق 

( أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض 5المالية، خالل )
التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها 

 ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.هإلقرار 
 
 
 

 عوارض االستقالل(: 24المادة )

جب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرًا على ي (أ
بداء آرائه والتصويت على القرارات  ممارسة مهامه وا 
بموضوعية وحياد، بما يعين مجلس اإلدارة على اتخاذ 

 .القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة
لمدى تحقق سنويًا على مجلس اإلدارة أن يجري تقييمًا  (ب

استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف 
 .تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه

يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة  (ج
 :المستقل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

مئة أو أكثر من أسهم أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في ال (1
الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو له صلة قرابة مع من 

 يملك هذه النسبة.

absent from attending three consecutive Board meetings 
without a legitimate and acceptable excuse. 
 

B) Upon the termination of a member's membership in 

BOARD by any method of terminating the 

membership, the Company shall immediately notify 

the authority and the market, stating the reasons for 

this. 

C) If a member of the BOARD resigns, and he has 

observations on the performance of the Company, he 

shall submit a written statement to the chairman of 

BOARD, and this statement shall be presented to the 

members of the Board. 

D) If a position of one of the members of BOARD is 

vacant, the Board may appoint - temporarily - a 

member of the vacant Board, provided that he has 

experience and sufficiency, the Ministry and the 

Financial Market Authority shall be informed within 

(5) working days from the date of appointment, and 

the appointment be presented to the Ordinary 

General Assembly at its first meeting for approval, and 

the new member completes the term of his 

predecessor. 

 

 
 

Article 24: Issues Affecting Independence 

A. An Independent Director shall be able to perform 

his/her duties, express his/her opinions and vote on 

resolutions objectively with no bias in order to help 

the Board make correct resolutions that contribute to 

achieving the interests of the Company. 

B. The Board shall annually evaluate the extent of the 

member's independence and ensure that there are no 

relationships or circumstances that affect or may affect 

his/her independence. 

C. By way of example, the following negate the 

independence requirement for an Independent 

Director: 

1) To be the owner of 5% or more of the shares of 
the Company or any Company of its group, or to 
have a relation with whoever owns such 
percentage. 
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أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة  (2
في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة من 

 مجموعتها.
ي أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة ف (3

 الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو  (4

 في أي شركة من مجموعتها.
أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة  (5

 المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى  (6

كة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، الشر 
كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص 

 سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود  (7

 التي تتم لحساب الشركة.
ية مكافآة عضو مالية من الشركة، عالوة على أن يتقاضى مبالغًا  (8

 ( لاير أو200,000تزيد عن ) مجلس اإلدارة أو أي من لجانه
 عليها ت في العام السابق التي تحصلآمن مكاف  %50عن 

 .مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان أيهما أقل
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في  (9

 النشاط الذي تزاوله الشركة.أحد فروع 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة   (10

 .الشركة في عضوية مجلس إدارة
 

 
 

ال ُتعّد من قبيل المصلحة النافية الستقاللية عضو مجلس اإلدارة التي 
ترخيص من الجمعية العامة العادية، األعمال  يجب لها الحصول على

صية احتياجات الشخ مع عضو مجلس اإلدارة لتلبيةوالعقود التي تتم 
 إذا تمت هذه األعمال والعقود بنفس األوضاع والشروط التي تّتبعها
الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة 

 لجنة الترشيحات خالف ذلك.ى المعتاد، ما لم تر 
 

2) To be a representative of a legal person who 
owns 5% or more of the Company's shares or of 
the shares of a Company from its group. 

3) To have a relation to any of the members of 
BOARD in the Company or in any Company of 
its group. 

4) To have a relation to any of the senior executives 
of the Company or in any Company of its group. 

5) To be a member of BOARD of any Company 
within the group of the Company nominated for 
membership in its BOARD. 

6) To work or have worked as an employee during 
the past 2 years for the Company or any party 
dealing with it or another Company of its group, 
such as auditors and major suppliers, or be the 
owner of controlling shares with any of those 
parties during the past 2 years. 

7) To have a direct or indirect interest in the 
business and contracts made for the Company. 

8) If the member of the Board receives financial 
consideration from the Company in addition to 
the remuneration for his/her membership of the 
Board or any of its Committees exceeding an 
amount of (SAR 200,000) or 50% of his/her 
remuneration of the last year for the membership 
of the Board or any of its Committees, 
whichever is less. 

9) If he/she engages in a business where he 
competes with the Company, or conducting 
businesses in any of the Company's activities. 

10) If he/she served for more than nine years, 
consecutive or inconsecutive, as a Board  
member of the Company. 

 
 
 

 
 

Unless the Nominations Committee considers otherwise, 
the businesses and contracts with the Board member to 
meet his/her personal needs shall not be deemed as an 
interest that affect the independence of the Board member 
which require an authorisation from the ordinary general 
assembly, provided that such businesses and contracts are 
carried out in the same conditions and settings followed 
by the Company with all contractors and dealers,  
and that such businesses and contracts must be within the 
normal course of the Company's activities. 
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 اصاتهالثاني: مسؤوليات مجلس اإلدارة واختصالفصل 

 

 مسؤولية مجلس اإلدارة(: 25المادة )

يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي  (أ
العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون 

بنية ، وأن تكون قرارته ممصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها
على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية أو أي مصدر 

 كالمستشارين وبيوت الخبرة.موثوق آخر 
تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها  (ب

ن فوض لجانًا أو جهات أو أفرادًا في ممارسة بعض  وا 
اختصاصاته، وفي جميع األحوال ال يجوز لمجلس اإلدارة 

 .إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة
عمال يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية حماية الشركة من األ (ج

 .والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة

 

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة(: 26المادة )

ت الشركامع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام 
ونظام الشركة األساس، يكون لمجلس اإلدارة أوسع ولوائحه التنفيذية 

وجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، الصالحيات في إدارة الشركة وت
 :ويدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي

الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة  وضع (1
للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، 

من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها، والتأكد 
 :ومن ذلك

تراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وضع االس (أ
جراءات إدارة المخاطر.والمرحلية وسياسات   وا 

 
 

 
 

Chapter 2: Responsibilities and Competencies of the 

Board 

 

Article 25: Responsibility of the Board 

a) The Board shall represent all shareholders; it shall 

perform its duties of care and loyalty in managing the 

Company’s affairs and undertake all actions in the 

general interest of the Company and develop it and 

maximize its value, and that its resolutions shall be 

based on adequate information from the Executive 

Management or any other reliable source such as 

consultants and consultant firms. 

b) The Board shall be responsible for the Company’s 

business even if it delegates some of its powers to 

Committees, individuals or other third parties. In any 

case, the Board may not issue a general or an open-

ended delegation. 

c) The Board of Directors shall be responsible for 

protecting the Company from illegal, abusive or 

inappropriate business and practices. 

 

 

Article 26: Main Functions of the Board 

Without prejudice to the competencies of the General 
Assembly as per the Companies Law and Its 
Implementing Regulations and the Company’s Articles of 
Association, the Board shall have the broadest powers in 
managing the Company and guiding its activities to 
achieve its objectives. Among the main functions and 
competencies of the Board are the following: 
1) Laying down the plans, policies, strategies and main 

objectives of the Company; supervising their 

implementation and reviewing them periodically; and, 

ensuring that the human and financial resources 

required to fulfill them are available, including: 

a) Setting a comprehensive strategy for the Company, 

key business plans and policies and mechanisms of 

the risk management. 
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تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها  (ب
قرار   الموازنات التقديرية بأنواعها.وأهدافها المالية وا 

شراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك اإل (ج
 .رف بهااألصول والتص

وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في  (د
 .الشركة

لمراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة ا (ه
 .واعتمادها

التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق  (و
 .أهداف الشركة وخططها الرئيسة

شراف العام وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإل (2
 :عليها، ومن ذلك

وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح  (أ
الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول 
ساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع  الشركة ومرافقها، وا 

 .األطراف ذوي العالقة
د من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك التأك (ب

 .األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية
دارة ال (ج تأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وا 

المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد 
نشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على  ،تواجه الشركة وا 
ة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح مستوى الشرك

 .واألطراف ذات الصلة بالشركة

 . إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة اعليةالمراجعة السنوية لفد( 
جراءات واضحة ومحددة  إعداد (3 سياسات ومعايير وا 

بما ال يتعارض مع األحكام – للعضوية في مجلس اإلدارة
ضع التنفيذ بعد ووضعها مو  -اإللزامية بالئحة الحوكمة
 .إقرار الجمعية العامة لها

b) Determining the most appropriate capital structure 

for the Company, its strategies and financial 

objectives, and approving all kinds of estimated 

budgets. 

c) Overseeing the main capital expenditures of the 

Company and the acquisition or disposal of assets. 

d) Setting performance indicators, and monitoring the 

implementation thereof and the overall 

performance of the Company. 

e) Reviewing and approving the organizational and 

human resources structures of the Company on a 

periodic basis. 

f) Ensuring that the financial and human resources 

required for achieving the objectives and main plans 

of the Company are available. 

2) Setting rules and procedures for internal control and 

generally overseeing them, including: 

a) Developing a written policy to remedy actual and 

potential conflicts of interest scenarios for each of 

the Board members, the Executive Management, 

and the shareholders. This includes misuse of the 

Company’s assets and facilities and the 

mismanagement resulting from transactions with 

Related Parties. 

b) Ensuring the integrity of the financial and 

accounting rules, including rules relating to the 

preparation of financial reports. 

c) Ensuring the implementation of appropriate 

control procedures for risk assessment and 

management by generally forecasting the risks that 

the Company may encounter and creating an 

environment which is aware of the culture of risk 

management at the Company level and disclosing 

such risks transparently to the Stakeholders and 

parties related to the Company. 
d) Reviewing the effectiveness of the Company’s internal 

control procedures on an annual basis.  

3) Setting forth specific and explicit policies, standards 

and procedures for membership in the Board -without 

prejudice to the mandatory provisions of these 

Regulations- and implementing them following 

approval by the General Assembly 

4) Developing a written policy that regulates the 

relationship with Stakeholders pursuant to the 

provisions of Governance Regulations. Annex (13) 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح  (4
 (13ملحق رقم ) الئحة الحوكمة.أحكام  اً وفق

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة  (5
باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات 

رية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الجوه
 .اآلخرين، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها

إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، اإلشراف على  (6
 .وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير

 :االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي (7
  .الشركةزيادة أو خفض رأسمال  (أ

حل الشركة قبل األجل المعين في النظام األساس أو تقرير  (ب
 .استمرارها

 :االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي (8
استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من  (أ

قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض 
 .معين

 .ت مالية إضافية للشركةتكوين احتياطيات أو مخصصا (ب
 .طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية (ج
إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل  (9

 .نشرها
 إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره. (10
ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح  (11

 والشفافية عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح
 .المعمول بها

إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل  (12
 ةمستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي

 .تطورات جوهرية
دة نه بقرارات يحدد فيها معتشكيل لجان متخصصة منبثقة  (13

اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس 
ضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد عليها، كما يت

5) Setting policies and procedures to ensure the 

Company’s compliance with the laws and regulations 

and the Company’s obligation to disclose material 

information to shareholders and Stakeholders, and 

ensuring the compliance of the Executive 

Management with these policies and procedures 

6) Supervising the management of the Company’s 

finances, its cash flows as well as its financial and credit 

relationships with third parties. 

7) providing recommendations to the Extraordinary 

General Assembly as to what it deems appropriate 

regarding the following: 

a) Increasing or decreasing the share capital of the 

Company.  

b) Dissolving the Company before the end of its term 

as specified in its Articles of Association or deciding 

the continuity of the Company. 

8) providing recommendations to the Ordinary General 

Assembly as to what it deems appropriate regarding 

the following: 

a) Using the consensual reserve of the Company, if 

such has been formed by the Extraordinary 

General Assembly and has not been allocated to a 

specific purpose. 

b) Forming additional financial allocations or 

reserves for the Company. 

c) The method of distributing the net profits of the 

Company. 

9) Preparing the Company's interim and annual financial 

statements and approving them before publishing 

them 

10) Preparing the Board report and approving it before 

publishing it 

11) Ensuring the accuracy and integrity of the data and 

information which must be disclosed pursuant to the 

applicable policies and systems in respect of disclosure 

and transparency. 

12) Developing effective communication channels 

allowing shareholders to continuously and periodically 

review the various aspects of the Company's 

businesses as well as any material developments. 

13) Forming specialized Committees of the Board 

pursuant to resolutions that shall specify the term, 

powers and responsibilities of such Committees as well 

as the manner used by the Board to monitor such 
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مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه 
 .اللجان واألعضاء الرئيسيين بها

، مثل في الشركة تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين (14
في  ة باألداء، والمكافآتالمكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبط

ض مع الضوابط واإلجراءات م، بما ال يتعار شكل أسه
التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات 

 المساهمة المدرجة.
 .وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة (15
دعوة الجمعية العامة لمساهمي الشركة لالنعقاد في  (16

قرار جدول أعمالها.   اجتماعاتها العادية وغير العادية وا 
توصية لجنة المراجعة باختيار وترشيح مراجع  الموافقة على (17

الحسابات حسب المتعارف عليه وتحديد أتعابه والتوصية 
 للجمعية العامة بقبول ترشيح مراجع الحسابات.

جراءات وضع االستراتيجيات العامة وخطط  (18 ومعايير وا 
 االستثمار

 وضع األهداف المالية ومتابعتها (19
ألموال التي تحديد النموذج األمثل لتخصيص رؤوس ا (20

تحتاجها القطاعات واألنشطة الرئيسية للشركة واالستثمارات 
 في ضوء توصيات الرئيس التنفيذي للشركة.

ها ءويختار رؤساتعيين مجالس إدارة الشركات الفرعية،  (21
ه اويجوز له دائمًا التمديد أو عزل أي من أعضائها بما ير 

 .محققًا لمصالح الشركة
ثقة عن مجلس اإلدارة والتي ترفع المنبأعمال اللجان متابعة  (22

 .بصفة دورية له عبر رؤسائهاتقاريرها 
نظام لما ورد بطبقًا  ى المجلسالصالحيات المنوطة إل (23

 الشركة األساس.

 
 

 

Committees. Such resolutions shall also specify the 

names of the members and their duties, rights and 

obligations and shall evaluate the performance and 

activities of these Committees and their main 

members. 

14) Specifying the types of remunerations granted to the 

Company's employees, such as fixed remunerations, 

remunerations linked to performance and 

remunerations in the form of shares without prejudice 

to the Regulatory Rules and Procedures issued 

pursuant to the Companies Law related to Listed Joint 

Stock Companies. 

15) Setting the values and standards that govern the work 

at the Company. 

16) The General Assembly shall invite the Company's 

shareholders to convene in its ordinary and 

extraordinary meetings and approve its agenda.  

17) Approve the audit Committee’s recommendation to 

select and nominate the auditor as recognized, 

determine his fees, and recommend to the General 

Assembly to accept the auditor’s nomination. 

18) Develop general strategies, plans, standards and 

investment procedures. 

19) Set financial objectives and follow up on them 

20) Determining the optimal model for allocating capital 

needed by the main sectors and activities of the 

Company and investments in light of the 

recommendations of the CEO of the Company. 

21) BOARD shall appoint of subsidiary companies, 

selecting their heads, and he may always extend or 

dismiss any of its members as he deems appropriate to 

the interests of the Company. 

22) Follow up on the work of the Committees emanating 

from the BOARD and which reports is periodically 

submitted to it through their heads. 

23) The powers entrusted to the Board according to 

Article (19) of the Company’s Articles of Association. 
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الثالث: اختصاصات ومهام رئيس ونائب الرئيس وأعضاء الفصل 

 مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية

 
 وليات رئيس مجلس اإلدارة(: مسؤ27المادة )

في اجتماع اإلدارة يقوم مساهمو الشركة بانتخاب أعضاء مجلس 
ير غالجمعية العامة للمساهمين، ثم يختار المجلس من بين أعضائه 

رئيسًا له، ويكون للمجلس حق عزله من منصب الرئيس  التنفيذيين
مجلس باختصاصات إخالل دون و . أو إعادة اختياره في أي وقت

سير  ىعل قيادة المجلس واإلشراف يتولى رئيس مجلس اإلدارة، ارةاإلد
مهام واختصاصات في ويدخل عمله وأداء اختصاصاته بفاعلية، 

 :بصفة خاصة ما يليمجلس اإلدارة  سرئي
على  -في الوقت المناسب–ضمان حصول أعضاء المجلس  (1

 المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
يام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية التحقق من ق (2

 بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
كتاب العدل وكافة و وأمام القضاء أمام الغير تمثيل الشركة  (3

الجهات الرسمية والخاصة كما له حق التوقيع نيابة عن الشركة 
برام وكل ما من شأنه تصريف أمور الشركة االلتزمات العقود و  وا 

 ،دارةإلاوكافة المهام التي يكلفه بها مجلس  ،اضهاوتحقيق أغر 
وله الحق في توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة 

، باإلضافة إلى الصالحيات المنوطة إليه بتفويض من المجلس
طبقًا لنظام الشركة األساس، ووفقًا لما ورد بنظام الشركات 

 ولوائحه التنفيذية.
ة على ممارسة مهامهم بفاعلية تشجيع أعضاء مجلس اإلدار  (4

 وبما يحقق مصلحة الشركة.
يصال  (5 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وا 

 آرائهم إلى مجلس اإلدارة.
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من أعضاء  (6

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير 
يجاد ثقافة تشجع على النقد البناء. التنفيذيين  والمستقلين، وا 

 

Chapter 3: Competencies and Duties of the 

Chairman, Vice Chairman, Members of BOARD, 

the CEO and Executive Management 

 

Article 27: Responsibility of Chairman of BOD 

The shareholders of the Company shall elect the members 
of the BOARD at the General Assembly of shareholders, 
then the Board shall select from among its non-executive 
members its chairman, and the Board shall be entitled to 
remove him from the position of chairman or re-select 
him at any time. Without prejudice to the competencies of 
the Board, the chairman of the Board shall be responsible 
for leading the Board and supervising its proceedings and 
the effective performance of its duties. The competencies 
and duties of the chairman of the Board shall in particular 
include the following: 
1) Ensure that Board members have access - in due 

time- to complete, clear, correct, and not misleading 

information. 

2) Ensure that the BOARD discusses all major issues in 

an effective and timely manner. 

3) Representing the Company in front of others, before 

the judiciary, notaries and all official and private 

entities, he also shall be entitled to sign on behalf of 

the Company and conclude contracts, obligations and 

everything that would conduct the Company’s affairs 

and achieve its objectives, and all the tasks assigned to 

him by the BOARD, He shall be entitled to delegate 

others to plead and defend the Company by 

authorization from the Board, in addition to the 

powers entrusted to him in accordance with Article 

(21) of the Company’s Articles of Association, and in 

accordance with what is stated in the Companies Law 

and its implementing regulations. 

4) Encouraging the Board members to effectively 

perform their duties in order to achieve the interests 

of the Company. 

5) ensuring that there are actual communication 

channels with shareholders and conveying their 

opinions to the Board 

6) Encouraging constructive relationships and effective 

participation between the Board and the Executive 

Management on the one hand, and the Executive, 
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إعداد جدول اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار  (7
أية مسألة يطرحها أحد أعضاء المجلس أو يثيرها مراجع 
الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي 

 عند إعداد جدول أعمال المجلس.
أعضاء المجلس غير التنفيذيين دون عقد لقاءات دورية مع  (8

 حضور أي تنفيذي في الشركة.
إبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون  (9

ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 
فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها 

بات الئحة حوكمة اإلدارة وفقًا لمتطلالعضو إلى مجلس 
الشركات، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع 

 حسابات الشركة الخارجي.
المجلس وتفعيل أدائه وتطوير أعماله، ألعمال المثلى اإلدارة  (10

الزمة الكما تقع على عاتقه أيضًا مسؤولية أخذ كل التدابير 
 ياته ووظائفه كاملة، والتأكد منمسؤوللضمان قيام المجلس ب

ياتهم كما يحترمون مسؤولأن أعضاء المجلس يدركون دورهم و 
، وتلك التي تم اإلدارةحيات المحددة لمجلس الحدود والصال

 .الشركةإلدارة تحديدها 
ورئاسة جلسات المجلس أو اإلدارة جتماعات مجلس الالدعوة  (11

 .بذلكاإلدارة عضاء مجلس أتفويض أحد 
اركة الكاملة في دارة من المشاإلتمكين جميع أعضاء مجلس  (12

أعمال وأنشطة المجلس وضمان أن يعمل المجلس كفريق 
 .واحد

تأكد من قيام المجلس للوقتا وافيًا إعطاء أعضاء المجلس  (13
عمال ومن التداول األبمناقشة كافة البنود الواردة في جدول 

 . والوصول إلى قرارات مناسبة وواضحة حولها
دة على أرض الواقع التأكد من أن هناك إجراءات مناسبة موجو  (14

تساعد على ضمان أن يقوم المجلس بأعماله بفعالية وكفاءة، 
التأكد ، و بما في ذلك مراجعة هيكل اللجان وتشكيل عضويتها
من  أيإلى من أنه، متى تم تفويض مسؤوليات إلى اللجان أو 

Non-Executive and Independent Directors on the 

other hand, and creating a culture that encourages 

constructive criticism; 

7) Preparing agendas of the Board meetings, taking into 

consideration any matters raised by Board members 

or the external auditor and consult with the Board 

members and the Chief Executive Officer upon 

preparing the Board's agenda. 

8) Convening periodic meetings with the Non-

Executive Directors without the presence of any 

executive officers of the Company 

9) Notifying the Ordinary General Assembly while 

convening of the businesses and contracts in which 

any Board member has direct or indirect interest, the 

notification shall include the information provided by 

the member to the Board as per the CG Regulations 

issued by the CMA; this notification shall be 

accompanied by a special report of the Company's 

external auditor 

10) Optimal management of the work of the Board, 

activating its performance and developing its 

business. It shall be responsible to take all necessary 

measures to ensure that the Board fully carries out its 

responsibilities and duties, and to ensure that the 

members of the Board understand their role and 

responsibilities as well as respect the limits and 

powers set for the BOARD, and those set for the 

management of the Company. 

11) Calling Board meetings and chairing Board sessions 

or delegating one of the Board members to do so. 

12) Enabling all Board members to fully participate in the 

work and activities of the Board and ensuring that the 

Board works as one team. 

13) Giving Board members sufficient time to ensure that 

the Board discusses all items on the agenda, 

deliberates, and reaches appropriate and clear 

resolutions about them.  

14) Ensure that there are appropriate procedures in place 

on the ground that help to ensure that the Board 

carries out its work effectively and efficiently, 

including reviewing the structure of the Committees 

and the formation of their membership, and ensuring 

that, when responsibilities are delegated to the 

Committees or to any of the Board members or the 

Company's executive managers, it was implemented 
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أعضاء المجلس أو مديري الشركة التنفيذيين، قد تم تنفيذها 
 .النتائج قد تم إحاطة المجلس بهاحسب تفويض المجلس وأن 

أو يجوز له مقابلة المرشحين الجدد لعضوية المجلس  (15
م من الذين تم ترشيحهالمرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي و 

 .قبل لجنة المكافآت والترشيحات
، وحسب ما دورياً التأكد من أن اجتماعات المجلس تعقد  (16

 .تستدعيه الحاجة وذلك للقيام بواجباته بفعالية
ضبط المناقشات وتوجيهها خالل ، من إدارة اجتماعات المجلس (17

عمال األبأسلوب أمثل يساهم في إخضاع كافة بنود جدول 
  .زمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في وقتهالالللمناقشات 

هم أخذ رأيخالل عضاء المستقلين من األالسعي لتفعيل دور  (18
 .مور والقراراتاألفي بعض 

وين جميع اللجان المنبثقة من المجلس والتقدم شراف على تكاإل (19
شيحها سماء التي قام بتر األبتوصية إلى المجلس بالموافقة على 

  .لعضوية تلك اللجان بالتشاور مع لجنة المكافآت والترشيحات
العمل بشكل متواصل على تطوير المجلس وذلك حرصًا على  (20

لمساهمة اقيات و الخاألمور بأسلوب مبني على القيم و األتسيير 
في الوصول إلى قرارات سليمة تحفظ حقوق المساهمين 

 .وتضمن الشفافية وتحمل المسؤولية
ترأس اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية  (21

 .دارة بذلكاإللمساهمي الشركة أو تفويض أحد أعضاء مجلس 
اب العدل كتو مع الغير وأمام القضاء عالقتها تمثيل الشركة في  (22

لجهات الرسمية والخاصة كما له حق التوقيع نيابة عن وكافة ا
برامالشركة  وكل ما من شأنه تصريف االلتزمات العقود و  وا 

 وكافة المهام التي يكلفه بها ،أمور الشركة وتحقيق أغراضها
وله الحق في توكيل الغير في المرافعة  ،دارةاإلمجلس 

ى ل، باإلضافة إوالمدافعة عن الشركة بتفويض من المجلس
 الصالحيات المنوطة إليه طبقًا لنظام الشركة األساس.

تباع جميع القوانين واللوائح والتعاميم التي تصدرها االتحقق من  (23
يره وغالشركة األساس السلطات الحكومية والعمل بموجب نظام 

according to the Board’s authorization and that the 

results were informed to the Board. 

15) It may interview the new candidates for Board 

membership or those for CEO who have been 

nominated by the Remuneration and Nominations 

Committee. 

16) Ensuring that Board meetings are held periodically, as 

needed, in order to carry out its duties effectively. 

17) Managing Board meetings, by controlling discussions 

and directing them in an optimal manner, which 

contributes to subjecting all agenda items to the 

necessary discussions and taking appropriate 

decisions regarding them in a timely manner.  

18) Seeking to activate the role of independent members 

by taking their opinion on some matters and 

decisions.  

19) Supervising the formation of all Committees 

emanating from the Board and provide 

recommendations to the Board to approve the names 

that he nominated for membership in these 

Committees, in consultation with the Remuneration 

and Nominations Committee.  

20) Working on the development of the Board 

continuously in order to ensure that matters are 

managed in a manner based on values and ethics, and 

to contribute to reaching sound resolutions that 

preserve the rights of shareholders, ensure 

transparency and assume responsibility. 

21) The Ordinary and Extraordinary General Assembly 

shall chair the meetings of the Company's 

shareholders or delegating one of the Board members 

to do so. 

22) Representing the Company in its relationship with 

others, before the judiciary, notaries and all official 

and private entities, as well as it has the right to sign 

on behalf of the Company and conclude contracts 

and obligations and everything that would conduct 

the Company’s affairs and achieve its objectives, and 

all the tasks assigned to him by the BOARD, and he 

has the right to delegate others in pleading and 

defending the Company with an authorization by the 

Board, in addition to the powers entrusted to it 

according to Article (21) of the Company’s Articles of 

Association. 
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لس المجتفاقيات وذلك لضمان صحة وفعالية اجتماعات االمن 
 ته.وقرارا

 
 
 
 
 
 

 يات نائب رئيس مجلس اإلدارة(: مسؤول28المادة )

ير غيجوز لمجلس اإلدارة تعيين نائب للرئيس من بين أعضائه 
ا ، كما يجوز له عزله أو إعادة تعيينه، حسبموالمستقلين التنفيذيين

ن وفي حال أن المجلس قرر تعيي .لمصالح الشركةيراه المجلس محققاً 
 :تتمثل فيما يلياألساسية نائب للرئيس، فإن مهامه 

ساعدة الرئيس في المسائل والقضايا المتعلقة بمجلس إدارة م -أ
 الشركة.

 دعوة المجلس لالنعقاد في حال غياب الرئيس. -ب

ترأس اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين في  -ج
 حال غياب الرئيس.

 القيام بدور الرئيس في حال غيابه. -د
 
 

 (: مهام وواجبات عضو مجلس اإلدارة29المادة )

من خالل عضويته في – كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة يؤدي
 :المهام والوجبات اآلتية -مجلس اإلدارة

 .تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة (1
مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة  (2

 .وأغراضها
 .مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة (3
 .القوائم والمعلومات المالية للشركة التحقق من سالمة ونزاهة (4
التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة  (5

 .قوية

23) Verify that all laws, regulations and circulars issued by 

government authorities are followed and work in 

accordance with the Company's Articles of 

Association and other agreements to ensure the 

validity and effectiveness of the Board meetings and 

resolutions. 

 
 
 
 

Article 28: Responsibility of the Board Vice-

Chairman  

The BOARD may appoint a vice chairman from among 
its non-executive and independent members, and it 
may also dismiss or reappoint him, as the Board deems 
appropriate to achieve the interests of the Company. In 
case that the Board decides to appoint a vice chairman, its 
main duties shall be as follows: 

a) Assist the chairman in matters and issues related 

to the Company's BOARD. 

b) Calling the Board to convene in the absence of the 

chairman. 

c) Chairing the meetings of the BOARD and the 

shareholders’ assemblies in the absence of the 

Chairman. 
d) To perform the duties of the Chairman in his absence. 

 
 
 

Article 29: Tasks and Duties of the Board Members 

Each member of the Board shall, being a Board member, 
perform the following tasks and duties: 
1) Providing proposals to develop the strategy of the 

Company. 

2) Monitoring the performance of the Executive 

Management and the extent to which it has achieved 

the objectives and purposes of the Company 

3) Reviewing reports related to the performance of the 

Company 

4) Ensuring the integrity and impartiality of the financial 

statements and information of the Company 

5) Ensuring that the financial control and risk 

management systems are sound. 
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 .تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية (6
 .إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم (7
ركة الش المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف (8

 .التنفيذية
نظام السوق المالية و الشركات االلتزام التام بأحكام نظام  (9

األنظمة ذات الصلة والنظام األساس عند ولوائحهما التنفيذية و 
ممارسته لمهام عضويته في المجلس، واالمتناع عن القيام أو 

 .الشركةشؤون تدبير يشكل إساءة لالمشاركة في أي عمل 
وعدم التغيب والجمعية العامة اإلدارة حضور اجتماعات مجلس  (10

يخطر به رئيس المجلس مسبقًا، أو  لعذر مشروععنها إال 
 .ألسباب طارئة

تخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياته، والتحضير  (11
ة، بما ليعالجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة فيها بفا

ين يفي ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذ
  .بالشركة

دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر  (12
 .فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها

تمكين أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية،  (13
وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء 

هم في من غير المختصين من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة و 
 .حال ظهرت حاجة إلى ذلك

إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأية مصلحة شخصية  (14
في األعمال والعقود التي  -مباشرة كانت أو غير مباشرة-له 

وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك تتم لحساب الشركة، 
المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها، والفائدة 

صول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المتوقع الح
المصلحة سواًء كانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية، وعلى 

عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر ذلك العضو 
الشركات ونظام السوق ألحكام نظام وفقًا بشأن ذلك، وذلك 

 المالية ولوائحهما التنفيذية.

6) Determining the appropriate level of remunerations 

of the members of the Executive Management. 

7) Expressing opinions as to the appointment and 

dismissal of members of the Executive Management. 

8) Earticipating in developing the succession and 

replacement plans of executive positions within the 

Company. 

9) Complying fully with the provisions of the 

Companies Law, Capital Market Law, their 

implementing regulations, the relevant regulations 

and the Articles of Association when performing 

his/her duties as a member of the Board and 

abstaining from taking or participating in any action 

that constitute mismanagement of the Company’s 

affairs. 

10) Attending the Board and the General Assembly 

meetings, and not being absent except for legitimate 

excuse of which the chairman of the Board shall be 

notified by prior notice, or for emergency reasons. 

11) Allocating sufficient time to fulfill his/her 

responsibilities and preparing for the Board and its 

Committees’ meetings and effectively participating 

therein, including raising relevant questions and 

carrying discussions with the Senior Executives.  

12) Studying and analyzing all information related to the 

matters looked into by the Board before expressing 

an opinion on the same. 

13) Enabling other Board members to express their 

opinions freely, and encouraging the Board to 

deliberate on the subjects and obtain the views of the 

competent members of the Company’s Executive 

Management and others, when necessary. 

14) Notifying the Board fully and immediately of any 

interest, either direct or indirect, in the businesses and 

contracts that are executed for the Company's 

account, the notification shall include the nature and 

extent of such interest, the names of concerned 

persons, and the expected benefit to be obtained 

directly or indirectly from interest whether financial 

or non-financial. The concerned member shall abstain 

from voting on any resolutions issued in connection 

therewith in compliance with the provisions of the 

Companies Law, the Capital Market Law and their 

implementing regulations. 
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اشرة المب-مل وفوري بمشاركته إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كا (15
أعمال من شأنها منافسة الشركة أو  ةفي أي -أو غير المباشرة

حد فروع في أ -بشكل مباشر أو غير مباشر-الشركة ته منافسب
ام الشركات ونظألحكام نظام وفقًا النشاط الذي تزاوله، وذلك 

 السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
ار وقف عليها عن طريق عضويته أسر  ةعدم إذاعة أو إفشاء أي (16

ما لم يكن ذلك في -في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة 
أو إلى الغير، وذلك  -أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة

الشركات ونظام السوق المالية أحكام نظام بحسب ما تقتضيه 
 ولوائحهما التنفيذية.

ية بذل العنا وبحسن نية، معكاملة، معلومات على  بناءً العمل  (17
 . واالهتمام الالزمين، لمصلحة الشركة والمساهمين كافة

 .إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية (18
تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت  (19

 .المالية والتجارية أو الصناعية ذات الصلة
ل عدم تمكنه من مجلس اإلدارة في حااالستقالة من عضوية  (20

 ل.الوفاء بمهامه فيه على الوجه األكم
دارة اإلعلى مسودة وقائع ومحاضر اجتماعات مجلس االطالع  (21

بداء مالحظاته عليها خاللوفهمها بشكل جيد  ن أسبوع م وا 
 وطلب إيضاح ،المجلسسر من أمين استالمه للمسودة تاريخ 

 .أي قرار أو نص غير واضح في تلك المحاضر
بشكل فعال في مناقشة المواضيع المطروحة أمام المشاركة  (22

لتي االمجلس وفي صنع القرارات والتحقق من سياسات الشركة 
 .تم وضعها

المحافظة على سرية المعلومات والحرص على عدم توجيه  (23
فصاح عن أي اإلسياسة الشركة إلى مصلحته الشخصية و 

 .نشاط يتعارض مع مصالح الشركة
لشركة ورسالتها وأهدافها وفهمها ااالطالع على استراتيجية  (24

بشكل جيد وأن يكون على دراية ببرامج الشركة وخططتها 
 ية.التنفيذ

15) Notifying the Board fully and immediately of his/her 

participation, directly or indirectly, in any businesses 

that may compete with the Company or lead to 

competing with the Company, directly or indirectly, 

in respect of any of its activities, in compliance with 

the provisions of the Companies Law, the Capital 

Market Law and their implementing regulations. 

16) Refraining from disclosing or announcing any secrets 

he/she came across through his/her membership in 

the Board to any shareholder of the Company, unless 

such disclosure is made during the meetings of the 

General Assembly, or to a third party, in pursuance 

with the provisions of the Companies Law, the 

Capital Market Law and their implementing 

regulations. 

17) Working on the basis of complete information, in 

good faith and with the necessary care and diligence 

for the interest of the Company and all shareholders.  

18) Recognizing his/her duties, roles and responsibilities 

arising from the membership. 

19) Developing his/her knowledge in the field of the 

Company's business and activities and in the related 

financial, commercial and industrial fields. 

20) Resigning from the membership of the Board if 

he/she is unable to fully fulfill his/her duties in the 

Board. 

21) Reviewing the draft of facts and minutes of Board 

meetings, understanding them well, expressing his 

notes on them within a week of receiving the draft 

from the Board secretary, and requesting clarification 

of any resolution or unclear text in those minutes. 

22) Actively participating in discussing issues submitted 

to the Board, in making decisions, and verifying 

Company policies that have been set. 

23) Maintaining confidentiality of information, ensure 

that Company policy is not directed to its own interest 

and disclose any activity that conflicts with the 

Company's interests. 

24) Knowing and understanding the Company’s strategy, 

objective and goals, and being informed with the 

Company's programs and implementation plans. 

25) Verifying the Company's commitment to its Articles 

of Association and applicable laws and regulations, 

and work to enhance and support the Company's 

image. 
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ظمة ألناساسي والقوانين و األبنظامها  من التزام الشركةالتحقق  (25
 كة.المعمول بها، والعمل على تعزيز ودعم صورة الشر 

جتماع اومداوالت التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات  (26
وأن تتوفر لدى العضو الرغبة في العمل اإلدارة قاءات مجلس ول

 ت.بروح الفريق والشركة في اتخاذ القرارا

 

 (: مهام العضو المستقل30المادة )

عضو مجلس على ، الشركاتبالئحة حوكمة  ما وردم احكأمع مراعاة 
 :المهام اآلتيةالمشاركة بفاعلية في أداء اإلدارة المستقل 

ستقل في المسائل االستراتيجية، وسياسات إبداء الرأي الم (1
 . الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية

مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند التحقق من  (2
 .حصول أي تعارض في المصالح

اإلشراف على تطوير الئحة أو قواعد الحوكمة الخاصة  (3
  . هاالشركة، ومراقبة تنفيذ اإلدارة التنفيذية ل

أداء ما يكلفه به مجلس اإلدارة من مهام استشارية في أنشطة  (4
الشركة المختلفة، وبما يساعد المجلس على اتخاذ قرارات 

 .تسهم في تحقيق مصالح الشركة

 
 
 
 
 

 (: مبادئ أساسية31المادة )

يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، بمبادئ الصدق واألمانة 
م واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين، وتقديوالوالء والعناية والسرية 

مصالحها على مصلحته الشخصية، ويدخل في ذلك على وجه 
 :الخصوص ما يلي

26) Communicating and participating effectively in the 

discussions and deliberations of the meetings of the 

BOARD and that the member wishes to work with a 

team spirit and the Company in making decisions. 

 
 
 
 

Article 30: Duties of the Independent Director 

Without prejudice to Article (30) of Companies 
Governance Regulations, an Independent Director of the 
Board shall effectively participate in the following duties: 
1) Expressing his/her independent opinion in respect of 

strategic issues and the Company’s policies and 

performance and appointing members of the 

Executive Management.  

2) Ensuring that the interest of the Company and its 

shareholders are taken into account and given priority 

in case of any conflicts of interest.  

3) Overseeing the development of the Company’s 

Corporate Governance rules, and monitoring the 

implementation of the rules by the Executive 

Management   

4) Performing consultive tasks assigned to him by the 

BOARD in the Company's various activities, in a way 

that helps the Board make decisions that contribute to 

achieving the Company's interests. 

 
 
 
 

 
 

Article 31: Main Principles 

Each member of the Board shall comply with the 
principles of truthfulness, honesty, loyalty, and care of the 
interests of the Company and its shareholders, and 
priorities their interests over his/her personal interests. 
This shall include, in particular, the following: 
1) Truthfulness: is achieved when the relationship 

between the Board member and the Company is an 
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وذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة  :واألمانة الصدق (1
 بالشركة عالقة مهنية صادقة، وأن يفصح لها عن أية معلومات

ركاتها أو إحدى ش مؤثرة قبل تنفيذ أية صفقة أو عقد مع الشركة
 .التابعة

وذلك بأن يتجنب عضو مجلس اإلدارة التعامالت التي  الوالء: (2
تنطوي على تعارض في المصالح، مع التحقق من عدالة 
التعامل وعدم التمييز، ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض 

  .المصالح في هذه الالئحة
ردة الواوذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات  لعناية واالهتمام:ا (3

في النظام األساس للشركة واألنظمة واللوائح والتعليمات 
 .الصادرة عن الجهات المختصة

على سرية وذلك بأن يحافظ عضو مجلس اإلدارة  السرية: (4
حرص على عدم توجيه سياسة الشركة إلى يالمعلومات و 

فصاح عن أي نشاط يتعارض مع اإل، مع مصلحته الشخصية
 .مصالح الشركة

 
 

 

 (: مهام الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب32)المادة 

ركة يشرف على إدارة عمليات الشالرئيس التنفيذي هو شخص طبيعي 
اليومية ويمثل أعلى رتبة تنفيذية ضمن القوى العاملة بالشركة، وهو 
المسؤول األول أمام مجلس اإلدارة عن أعمال اإلدارة التنفيذية، ويقدم 

، وقد يكون عضوًا في مجلس اإلدارة تقاريرًا دورية لمجلس اإلدارة
 )ويسمى في هذه الحالة عضوًا منتدبًا( 

يتمتع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي بالصالحيات التي  (1
يحددها له مجلس اإلدارة للقيام بتصريف األعمال اليومية 
للشركة، ويتمتع الرئيس التنفيذي إضافة إلى ذلك 

س اإلدارة بموجب بالصالحيات األخرى التي يحددها مجل
قرار من مجلس اإلدارة عند الحاجة لذلك وعليه أن يقوم 
بتنفيذ التعليمات التي يوجهها له مجلس اإلدارة. وتحدد "لجنة 
الترشيحات والمكافآت" المكافأة الخاصة التي يحصل عليها 

honest professional relationship, and he/she 

discloses to the Company any significant 

information before entering into any transaction or 

contract with the Company or any of its affiliates.  

2) Loyalty: is achieved when the Board member avoids 

transactions that may entail conflicts of interest and 

ensures fairness of dealing, in compliance with the 

provisions relating to conflicts of interest in these 

Regulations.  

3) Care: is achieved by performing the duties and 

responsibilities set forth in the Companies Law, the 

Capital Market Law and their implementing 

regulations and the Company’s Articles of 

Association and other relevant laws. 

4) Confidentiality: The member of the BOARD 

maintains the confidentiality of the information and 

is keen not to direct the Company's policy to his 

personal interest, while disclosing any activity that 

conflicts with the interests of the Company. 

 

 
 
 
 
 

Article 32: Duties of the CEO / Managing Director 

The CEO is a natural person who oversees the 
management of the Company's daily operations and 
represents the highest executive rank within the 
Company's workforce, and he is the first responsible 
before the BOARD for the work of the Executive 
Management, and he submits periodic reports to the 
BOARD, and he may be a member of the BOARD (in this 
case he is called a Managing Director) 
1) The Managing Director or the CEO enjoys the powers 

which the BOARD determines in order to conduct the 

daily business of the Company, and the CEO in 

addition to that has other powers that the BOARD 

determines according to a decision of the BOARD 

when needed, and he shall implement the instructions 

directed to him by the BOARD. The Nomination and 

Remuneration Committee shall determine the special 

remuneration that the Chairman and the Managing 

Director or the CEO receive, in addition to the 
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كاًل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب أو الرئيس 
 فأة المقررة لكل عضو بمجلسالتنفيذي باإلضافة إلى المكا

 .الشركة األساس نظاملاإلدارة طبقًا 
القيادة المثلى لفريق التنفيذيين من خالل معايير أداء ومن  (2

خالل ما يتمتع به من مهارات إدارية ومتابعة اإلجراءات 
وربط األهداف باالستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري 

 واالتصاالت.
 بي لكبار التنفيذيين.القيام بدور تنسيقي وتدري (3
تطبيق السياسات الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة وتنفيذ  (4

قرارات الجمعية العامة للمساهمين واتخاذ القرارات التي تعود 
 بالفائدة على الشركة.

 التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص ما يلي: (5
 االستراتيجية العامة للشركة وخطة االستثمار. -أ

 ت والشركات الفرعية.وضع األهداف المالية للشركا -ب

تحديد النموذج األمثل لتوزيع رأس المال للشركات  -ج
 الفرعية واستثمارات الشركة األخرى.

التوصية للمجلس بالخروج أو تصفية استثمارات قائمة  (6
والدخول في استثمارات جديدة خارج النشاط الرئيسي، وذلك 

 خالل المشاركة في اجتماعات المجلس.
لي واإلداري للشركات الفرعية في ظل مراقبة األداء الما (7

 توجيهات مجلس اإلدارة وسياسة الحوكمة الخاصة بالشركة.
مراجعة توصيات إدارة المراجعة الداخلية وضمان االلتزام  (8

 بها.
تقييم المخاطر على مستوى الشركة والشركات الفرعية  (9

واالستثمارات األخرى المختلفة، والتوصية للمجلس 
دارتها.باإلجراءات المثلى   للتعامل معها وا 

 الترويج لثقافة تعكس قيم وأخالقيات الشركة. (10

 
 

remuneration determined for each member of the 

Board in accordance with Article (21) of the 

Company’s Articles of Association. 

2) The optimal leadership of the executive team through 

performance standards and through its administrative 

skills, following up procedures, linking objectives to 

strategies, plans, periodic evaluation and 

communication. 

3) To play a coordination and training role for senior 

executives. 

4) Implementing the policies set by the BOARD, 

implementing the resolutions of the General Assembly 

of shareholders, and making decisions that benefit the 

Company. 

5) Recommendation to the Board regarding the 

following: 

A. The Company's general strategy and investment 

plan. 

B. Set financial goals for companies and subsidiary 

companies. 

C. Determining the optimal model for allocating 

capital to subsidiary companies and other 

Company investments. 

6) To recommend to the Board to exit or liquidate 

existing investments and to enter into new 

investments outside the main activity, during 

participation in Board meetings. 

7) Monitor the financial and administrative 

performance of the subsidiary companies in light 

of the directives of the Board and the Company's 

corporate governance policy. 

8) Review the recommendations of the Internal 

Audit Department and ensure compliance with 

them. 

9) Assess the risks at the Company level, subsidiary 

companies and various other investments, and 

recommend to the Board the best procedures for 

dealing with and managing them. 

10) Promote a culture that reflects the values and 

ethics of the Company. 
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 (: اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها33المادة )

مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام 
الشركات ولوائحه التنفيذية، تختص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط 

تيجيات واألهداف الرئيسية للشركة بما يحقق والسياسات واالسترا
أغراضها. ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها ما 

 يلي:
تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس  (1

 اإلدارة.
اقتراح االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية  (2

دارة والمرحلية وسياسات وآليات االستثمار ، والتمويل، وا 
 المخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.

اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها  (3
 المالية.

اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول  (4
 والتصرف فيها.

لى مجلس رفعها إاقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة و  (5
 اإلدارة للنظر في اعتمادها.

تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها،  (6
 وتشمل:

 تنفيذ سياسة تعارض المصالح -أ
تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم،  -ب

بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد القوائم 
 المالية.

دارة مناسبة تطبيق أنظمة رقابية  -ج لقياس وا 
المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر، 

نشاء بيئة م ن مة بثقافة الحد ملالتي قد تواجه وا 
المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية 
 مع مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب المصالح.

يتعارض  بما ال–تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية  (7
 واقتراح تعديلها عند الحاجة. -حةمع أحكام هذه الالئ

Article 33: Competencies and Duties of the 

Executive Management 

Without prejudice to the competencies entrusted to the 
Board pursuant to the provisions of the Companies Law 
and Its Implementing Regulations, the Executive 
Management shall be responsible for implementing the 
plans, policies, strategies and main objectives of the 
Company in order to achieve its purposes. The 
competencies and duties of the Executive Management 
shall include the following 
1) Implementing the Company’s internal policies and 

rules approved by the Board. 

2) Suggesting the Company’s comprehensive strategy as 

well as the principal and interim business plans and the 

policies and mechanisms for investment, financing, 

risk management and emergency administrative 

circumstances management plans and implementing 

them 

3) Proposing the most appropriate capital structure for 

the Company and its strategies and financial objectives 

4) Proposing the main capital expenditures of the 

Company and acquiring and disposing of assets 

5) Proposing the organizational and human resources 

structures of the Company and presenting them to the 

Board for approval 

6) Implementing internal control systems and 

procedures, and generally overseeing them, which 

include: 

A. Implementing Conflicts of Interest Policy 

B. correctly applying the financial and accounting 

procedures, including the procedures relating to 

the preparation of financial reports 

C. Applying appropriate control systems for 

measuring and managing risks by generally 

forecasting the risks that the Company may 

encounter and creating an environment which is 

aware of the culture of risk mitigation at the 

Company level, and transparently disclosing them 

to the Company’s Board and other Stakeholders. 

7) Implementing the Company’s Corporate Governance 

rules effectively, to the extent they do not conflict with 

the provisions of these Regulations, and proposing 

amendments thereto if needed 

8) implementing policies and procedures to ensure the 

Company’s compliance with the laws and regulations 
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تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة  (8
واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية 

 للمساهمين وأصحاب المصالح.
تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته  (9

 وتقديم توصياته حيال ما يلي:
 أسمال الشركة أو تخفيضه.زيادة ر  -أ

حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها  -ب
 األساس أو تقرير استمرارها.

 ج_ استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة.
 تكوين احتياطيات إضافية للشركة. -د
 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. -هـ

ي ف المكافآت التي تمنح للعامليناقتراح سياسة وأنواع  (10
األداء، ة بمثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبط ،الشركة

م، بما ال يتعارض مع الضوابط والمكافآت في شكل أسه
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات 

 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم  (11

ركة في ضوء خطط وأهداف الشركة المحرز في نشاط الش
 االستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.

إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضالً عن إدارة  (12
مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة 

 واستراتيجيتها.
خل االمشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها د (13

 الشركة.
دارة المخاطر، والتحقق من  (14 تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وا 

فاعلية تلك النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام بمستوى 
 المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.

اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة، وتطويرها،  (15
 تبما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليا

 الموكولة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.

and its obligation to disclose material information to 

shareholders and Stakeholders 

9) providing the Board with the information required to 

exercise its competencies and provide 

recommendations regarding the following 

A. Increasing or decreasing the share capital of the 

Company. 

B. Dissolving the Company before the end of its term 

as specified in its Articles of Association or deciding 

the continuity of the Company. 

C. Using the consensual reserve of the Company. 

D. Forming additional reserves for the Company. 

E. The method for distributing the net profits of the 

Company. 

10) Proposing the policy and types of remunerations 

granted to employees, such as fixed remunerations, 

remunerations linked to performance and 

remunerations in the form of shares, in a way that does 

not conflict with the regulatory controls and 

procedures issued in implementation of the 

Companies Law for listed joint stock companies. 

11) Preparing periodic financial and non-financial reports 

in respect of the progress achieved in the business of 

the Company in light of the strategic plans and 

objectives of the Company, and presenting such 

reports to the Board. 

12) Managing the daily business and activity of the 

Company, in addition to managing its resources in the 

most appropriate form in accordance with the 

objectives and strategies of the Company 

13) Participating effectively in building and developing a 

culture of ethical values within the Company 

14) Implementing internal control and risk management 

systems and ensuring that they are effective and 

efficient, and ensuring compliance with the level of 

risks approved by the Board. 

15) Proposing and developing internal policies related to 

the business of the Company, including specifying the 

duties, competencies and responsibilities assigned to 

the various organizational levels. 

16) Proposing a clear policy to delegate tasks to the 

Executive Management and the method for 

implementing such policy; and 

17) Proposing the powers to be delegated to the Executive 

Management, the procedures for decision making and 
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اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة  (16
 تنفيذها.

تنفيذ سياسات تحديد الصالحيات المفوضة إليها من مجلس  (17
اإلدارة، ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع 

 ها.يتقارير دورية بشأن ممارستها للصالحيات المفوضة إل

 

 

 (: اإلشراف على اإلدارة التنفيذية34المادة )

يتولى مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية 
لة و عملها، والرقابة واإلشراف عليها، والتحقق من أدائها المهام الموك

 : إليها، وعليه في سبيل ذلك
 . إصدار اللوائح اإلدارية والمالية الالزمة (1
من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح  التحقق (2

 . المعتمدة منه
  .اختيار الرئيس التنفيذي للشركة، واإلشراف على أعماله (3
تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع  (4

 الداخلي وعزله وتحديد مكافآته، إن وجد.
 ث مجرياتعقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبح (5

العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل، واستعراض ومناقشة 
 .المعلومات المهمة بشأن نشاط الشركة

مع أهداف تنسجم وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية  (6
 .واستراتيجية الشركة

 ويمه.مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتق (7
 .وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة (8

 
 

 
 
 
 
 

the period of delegation, provided that it shall present 

periodic reports to the Board in respect of its exercise 

of such powers. 

 
 
 
 
 

 
 

Article 34: Oversight over the Executive 

Management 

The Board shall form the Executive Management of the 
Company, regulate its operating procedures, monitor and 
oversee it and ensure that it performs the duties assigned 
to it, and to achieve this, the Board shall  

1) Develop the necessary administrative and financial 

regulations.  

2) Ensure that the Executive Management operates 

in accordance with the policies approved by the 

Board.  

3) Select and appoint the Chief Executive Officer of 

the Company, and oversee his/her work.  

4) Appoint the manager of the internal audit unit or 

department, or the internal auditor and dismiss 

him and determine his remuneration, if any. 

5) Hold periodic meetings with the Executive 

Management to explore the work progress and any 

obstacles and problems in connection therewith, 

and review and discuss the important information 

in respect of the Company’s business  

6) Develop standards for the performance of the 

Executive Management consistent with the 

objectives and strategy of the Company.  

7) Review and evaluate the performance of the 

Executive Management.  

8) Develop succession plans for the management of 

the Company. 
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 (: توزيع االختصاصات والمهام53المادة )

يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة تحديد االختصاصات 
وتوزيع المهام بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يتفق مع أفضل 

كفاءة اتخاذ قرارات من ويحسن  ،مبادئ ومعايير حوكمة الشركات
يتعين . و ويحقق التوازن في الصالحيات والسلطات بينهما ،الشركة

 :على مجلس اإلدارة في سبيل ذلك
اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما  (1

في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات الموكلة 
 .إلى المستويات التنظيمية المختلفة

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات  (2
ذية وجدول يوضح تلك المفوضة إلى اإلدارة التنفي

الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس 
بشأن  تقارير دوريةرفع دارة التنفيذية اإلدارة أن يطلب من اإل

 .ممارساتها للصالحيات المفوضة
تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصالحية البت  (3

 . فيها

 
 

 (: الفصل بين المناصب36المادة )

رة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس ويجوز يعين مجلس اإلدا (أ
 أن يعين عضوًا منتدبًا.

ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة أو نائب الرئيس  (ب
 ، بما في ذلك منصب العضو المنتدبوأي منصب تنفيذي بالشركة

 أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
س مجلس اإلدارة من رئيعلى مجلس اإلدارة إقرار اختصاصات كل  (ج

 ضحواياتهم بشكل مسؤولو  -إن وجد–ونائبه والعضو المنتدب 
 ومكتوب إذا خال نظام الشركة األساس من ذلك.

ال يجوز أن ينفرد شخص بالسلطة المطلقة  ،في جميع األحوال (د
 .التخاذ القرارات في الشركة

 
 

Article 35: Distribution of Competencies and Duties 

The organizational structure of the Company shall specify 
the competencies and distribute the duties between the 
Board and the Executive Management in accordance with 
the best practices in Corporate Governance, and to 
improve the efficiency of the Company's decision making 
and to achieve a balance of powers and authorities across 
the Board and the Executive Management, and to achieve 
this, the Board shall 

1) Approve and develop internal policies in respect 

of the Company’s business, including specifying 

the duties, competencies and responsibilities 

assigned to the various organizational levels. 

2) Approving a written and detailed policy that 

identifies the powers delegated to the Executive 

Management, a matrix stating these powers, means 

of implementation and the period of delegation. 

The Board may request the Executive 

Management to submit periodic reports in respect 

of its exercise of such delegated powers. 

3) Identifying the matters on which the Board 

reserves the power to decide.  

 
 
 

Article 36: Separation of Positions 

A. The Board appoints a chairman, a vice chairman and 

may appoint a managing director of its members. 

B. It is prohibited to hold, at the same time, the position 

of chairman of the Board and any other executive 

position in the Company, including the positions of 

the managing director, the Chief Executive Officer, or 

the general manager. 

C. The Board shall define the competencies and specify 

the responsibilities of the chairman, the vice chairman, 

and the managing director (if any) explicitly and in 

writing if the Company's Articles of Association has no 

reference thereto. 

D. In all cases, no person shall have the sole and absolute 

power to take decisions in the Company. 
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(: تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته 37المادة )

 لس اإلدارةرئيساً لمج

يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة خالل  ال
 )استرشادي(السنة األولى من انتهاء خدماته. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابع: إجراءات عمل مجلس اإلدارةالفصل 

 

 (: اجتماعات مجلس اإلدارة38المادة )

د قمع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، يع (1
 اجتماعاته أيضًا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. المجلس

اجتماعات في السنة على األقل، بما  (4)يعقد مجلس اإلدارة  (2
 )استرشادي(ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر. 

أو من ينوب عنه، تتم الدعوة لالجتماع عبر رئيس االجتماع  (3
ي أو ترونوتكون الدعوة خطية، ويجوز أن ترسل بالبريد اإللك

ضعها ووفقًا للضوابط التي تأو وسائل التقنية الحديثة، ، الفاكس
الجهة المختصة. ويجب على رئيس المجلس أو من ينوب عنه 
 أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.

 
 
 

Article 37: Appointing the Chief Executive Officer 

after the end of his/her services as Chairman of the 

Board 

It is prohibited to appoint the Chief Executive Officer, 
during the first year following the end of his/her service, 
as the chairman of the Board. (For Guidance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapter 4: BOARD Work Procedures 

 

Article 38: Meetings of the Board 

1) Without prejudice to the Companies Law and Its 

Implementing Regulations, the Board shall convene 

regular meetings to perform its duties effectively, and 

also convene meetings whenever needed. 

2) The Board shall convene no less than four meetings 

per year, and no less than one meeting  

every three months. (For Guidance)  

3) The invitation is made by the chairman of the Board 

or whoever acts on his behalf, and the invitation shall 

be in writing, and it may be sent by e-mail or fax, or 

by means of modern technology, in accordance with 

the controls set by the competent authority. The 

chairman or his representative shall call the meeting 

whenever two of the members request so. 
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يجوز أن يكون عدد االجتماعات اإللزامية لمجلس اإلدارة أكثر  (4
 ال نصت اللوائح على ذلك.من اجتماعين سنويًا في ح

 على يجب إرسال الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة بخمسة أيام (5
 االجتماع أعمال جدول لها مرافقاً  االجتماع، تاريخ من األقل

 عقد األوضاع تستدع لم ما الالزمة، والمعلومات والوثائق
 االجتماع إلى الدعوة إرسال فيجوز طارئ، بشكل االجتماع

 مةالالز  والمعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول لها مرافقاً 
)حتى لو أقل من  االجتماع تاريخ قبلفي أسرع وقت ممكن 

  .خمسة أيام(
ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره نصف عدد  (6

األعضاء على األقل، باألصالة أو باإلنابة، وبشرط أال يقل 
 ( أعضاء.3عدد الحاضرين عن )

 مجلس اإلدارة عبر وسائل التقنية الحديثة. يمكن عقد اجتماعات (7

 
 

 (: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة39المادة )

إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال  (1
أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يبت فيها 
في اجتماع المجلس، فيلزم تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو 

إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس  يرى اتخاذه من
 ة.اإلدار 

أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيًا مغايرًا لقرار المجلس، فيلزم إذا  (2
 . إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس

 
 

4) The number of mandatory meetings of the BOARD 

may be more than 2 annually in case the regulations 

stipulate that. 

5) The invitation to the meeting shall be sent to each of 

the Board members no less than five days prior to the 

date of the meeting accompanied by its agenda and 

the necessary documents and information, unless 

circumstance require convening an emergency 

meeting, the invitation accompanied with the agenda 

and necessary documents and information shall be 

sent as soon as possible (even in less the five days).  

6) The meeting shall not be valid unless attended by half 

of the Board members, provided that the number of 

attendees shall not be less than (3). 

7) The meetings of the Board can be held through 

means of modern technology. 

 
 
 
 
 
 

Article 39: Remarks of the Board members 

1. If any member of the Board has any remarks in 

respect of the performance of the Company or any of 

the matters presented and which was not resolved in 

the Board meeting, such remarks shall be recorded 

and the procedures taken or to be taken by the Board 

in connection therewith must be set forth in the 

minutes of the Board meeting. 

2. If a member of the Board expresses an opinion differs 

from the Board resolution, such opinion must be 

recorded in detail in the minutes of the Board 

meeting.  
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(: تنظيم حضور اجتماعات مجلس 40المادة )

 اإلدارة

يجب تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، والتعامل  (1
دم انتظام األعضاء في حضور تلك االجتماعات. مع حاالت ع

على توصية من مجلس  بناءً -على أنه يجوز للجمعية العامة 
إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور  -اإلدارة

 .ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع
الحرص على حضور جميع لى عضو مجلس اإلدارة المستقل ع (2

ذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في االجتماعات التي تتخ
 وضع الشركة.

 

 (: جدول أعمال مجلس اإلدارة41المادة )

يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده، وفي حال  (1
اعتراض أي عضو على هذا الجدول يجب إثبات ذلك في 

 .محضر اجتماع المجلس
لكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي بند على  (2

 .ل األعمالجدو 

 

 (: ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة42المادة )

على مجلس اإلدارة ممارسة اختصاصاته ومهامه في قيادة  (أ
الشركة في إطار ضوابط حكيمة وفعالة تسمح بقياس 

دارتها و   .آثارها الحد منالمخاطر وا 
، يجوز لمجلس اإلدارة الحوكمة الئحة ما ورد فيمراعاة مع  (ب

أن يفوض واحدًا أو أكثر من  -في حدود اختصاصاته-
أعضائه أو لجانه أو من غيرهم مباشرة عمل أو أعمال 

 .معينة

Article 40: Organizing the Attendance of the Board 

Meetings 

1. The Attendance of Board meetings, and dealing 

with cases of irregular attendance by members of 

such meetings shall be organized. The assembly 

may - according to a recommendation from the 

BOARD - terminate the membership of those 

who are absent from attending 3 consecutive 

Board meetings without a legitimate and 

acceptable excuse. 

2. An Independent Director of the Board shall make 

every effort to attend all meetings in which 

important and material decisions affecting the 

position of the Company are made 

 

 

Article 41: The Agenda of Board 

1. The Board shall approve the agenda once the 

Board meeting is convened. Should any member 

of the Board raise any objection in respect of such 

agenda, such objection shall be recorded in the 

minutes of the meeting. 

2. Each member of the Board is entitled to propose 

additional items to the agenda 

 
 

Article 42: Exercising the Competencies of the 

Board 

A. The Board shall exercise its competencies and 

duties to lead the Company within a 

framework of effective and prudent controls 

that allow assessing and managing risks and 

limiting and mitigating their effects 

B. Without prejudice to these Regulations, the 

Board may, within the scope of its 

competencies, delegate to one or more of its 

members or Committees or a third party the 

performance of a specific function or 

functions. 
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يضع مجلس اإلدارة الئحة داخلية تبين إجراءات العمل في  (ج
مجلس اإلدارة وتهدف إلى حث أعضائه على العمل بفعالية 

 .لاللتزام بمسؤولياتهم تجاه الشركة
افي ص الوقت الكيتولى مجلس اإلدارة تنظيم أعماله وتخصي (د

لالضطالع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به بما في ذلك 
التحضير الجتماعات المجلس واللجان، والحرص على 
حضورها، والتأكيد على تنسيق وتسجيل وحفظ محاضر 

 .اجتماعاته

 

 (: أمين سر مجلس اإلدارة43المادة )

يعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو  (أ
يرهم ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس اإلدارة في من غ

ثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وتحدد  محاضر وا 
". وال تزيد مدة رئيس مجلس اإلدارة" مكافآته بقرار من

المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة 
على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة 

جلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيًا منهم دون انتخابهم، وللم
إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب 

  غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
 :أمين سر المجلس ما يلي اختصاصاتتتضمن  (ب

عداد محاضر لها  (1 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وا 
تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان 

وتاريخه ووقت بدايته ونهايته، وتوثيق قرارات االجتماع 
المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص 

الحاضرين أسماء األعضاء وتدوين ومنظم، 
وتوقع هذه  -إن وجدت– والتحفظات التي أبدوها

 .المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين
حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير  (2

 المجلس. االتي يعده

C. The Board shall develop an internal policy that 

explains the procedures of the Board activities 

and aims at encouraging its members to work 

effectively to fulfill their obligations towards 

the Company. 

D. The Board shall organize its activities and 

allocate sufficient time to perform the duties 

and responsibilities assigned to it, including 

preparing for Board and Committees’ 

meetings and ensuring the coordination, 

recording and retaining of the minutes of its 

meetings. 

 

Article 43: The Secretary of the Board 

A. The BOARD shall appoint a secretary to be 

chosen from among its members or from others, 

who is responsible for editing the facts and 

decisions of the Board in minutes and recording 

them in a special register prepared for this 

purpose, and his remuneration shall be determined 

by a resolution of “the BOD”. The term of the 

Board Chairman, the Managing Director and the 

Secretary of the BOARD shall not exceed the term 

of each of them in the Board, and they may be re-

elected, and the Board may at any time dismiss 

them or any of them without prejudice to the right 

of the dismissed person to compensation if the 

dismissal occurred for an unlawful reason or at an 

unexpected time. 

B. Such competencies shall include: 

1) Documenting the Board meetings and 

preparing minutes therefor, which shall 

include the discussions and deliberations 

carried during such meetings, as well as the 

place, date, times on which such meetings 

commenced and concluded; and recording the 

resolutions of the Board and voting results and 

retaining them in a special and organized 

register, and including the names of the 

attendees and any reservations they expressed 

(if any), Such minutes shall be signed by all of 

the attending members 

2) Keeping the reports submitted to the Board 

and the reports prepared by it. 
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تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس  (3
ية ، وأوأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به

وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي أعضاء مجلس 
اإلدارة ذات العالقة بالموضوعات المشمولة في جدول 

 االجتماع.
 يالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات الت (4

 . أقرها المجلس
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات  (5

 .المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية
عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة  (6

 إلبداء مرئياتهم عليها قبل توقيعها. 
لتحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل ا (7

لس محاضر اجتماعات المجنسخة من وسريع على 
 . والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة

 . التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة (8
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  (9

 التنفيذية وفقًا لما تنص عليه الئحة حوكمة الشركات.
  .تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة (10
 يحاتإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء لجنة الترش (11

والمكافآت )وأعضاء المجلس غير التنفيذيين( 
ال حي -الواردة إليه–بمقترحات ومالحظات المساهمين 

 الشركة وأدائها.
 .يجوز عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من المجلس ال (ج

 

 (: شروط أمين سر مجلس اإلدارة44المادة )
 )استرشادية(

 على األقل: ليي أيًا ممايشترط في أمين سر مجلس اإلدارة 
ة أو الماليالقانون أن يكون حاصاًل على شهادة جامعية في  (1

، وأن تكون لديه خبرة أو المحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها
 عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات.

3) Providing the Board members with the agenda 

of the Board meeting and related worksheets, 

documents and information and any additional 

information, related to the topics included in 

the agenda items, requested by any Board 

member. 

4) Ensuring that the Board members comply 

with the procedures approved by the Board.  

5) Notifying the Board members of the dates of 

the Board’s meetings within sufficient time 

prior to the date specified for the meeting. 

6) Presenting the draft minutes to the Board 

members to provide their opinions on them 

before signing the same.  

7) Ensuring that the Board members receive, 

fully and promptly, a copy the minutes of the 

Board’s meetings as well as the information 

and documents related to the Company.  

8) Coordinating among the Board members.  

9) Regulating the disclosure register of the Board 

and Executive Management as per Article (92) 

of Companies Governance Regulations. 

10) Providing assistance and advice to the Board 

members.  

11) Informing the CEO and members of the 

Nomination and Remuneration Committee 

(and non-executive members of the Board) of 

the shareholders ’suggestions and remarks - 

received - about the Company and its 

performance. 

C. The Secretary of the Board may not be dismissed 

except pursuant to a resolution of the Board. 

 
 

 
 

Article 44: Qualifications of the Secretary (For 

Guidance) 

The Secretary of the BOARD shall at least have any of the 
following: 

1) He/she holds a bachelor degree in law, finance, 

accounting or administration or their equivalent, 

and has relevant practical experience of not less 

than three years. 
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 خمسلديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن تكون أن  (2
 .سنوات

 
 

 الخامس: التدريب والدعم والتقييمالفصل 

 
 

(: تدريب العضو الجديد والتعليم المستمر 45المادة )

 )استرشادي(
 

تولي الشركة االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة 
وفريق اإلدارة التنفيذية، ووضع البرامج الالزمة لذلك، مع مراعاة ما 

 يلي:

إعداد برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار مسؤولي 
دارة التنفيذية الجدد للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة اإل

 :ما يلي

 استراتيجية الشركة وأهدافها. .1
 الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة. .2
التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم  .3

 وحقوقهم.
 مهام لجان الشركة واختصاصاتها. .4
من أعضاء مجلس  وضع اآلليات الالزمة لحصول كل .5

اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات 
تدريبية؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات 

 العالقة بأنشطة الشركة.
 

 

في ضوء ما سبق، يتضمن برنامج تعريف العضو الجديد بالشركة 
 اآلتي:

لالزم االطالع إمداد العضو الجديد بالوثائق الضرورية وا .1
عليها وتشمل على سبيل المثال )النظام األساس للشركة، 

 (. الحوكمةدليل قواعد ومعايير التقرير السنوي األخير، و 

2) He/she has relevant practical experience of not 

less than 5 years. 

 
 
 

Chapter 5: Training, Support and Assessment 

 
Article (45): New Member Training and Continuing 

Education (For Guidance) 

 

The Company shall pay adequate attention to the training 
and preparation of the Board members and the Executive 
Management, and shall develop the necessary programs 
required for the same, taking the following into account 

preparing programs for the recently-appointed Board 
members and Executive Management to familiarize them 
with the progress of the Company’s business and activities, 
particularly the following: 

1. The strategy and objectives of the Company. 
2. The financial and operational aspects of the 

Company’s activities. 
3. The obligations of the Board members and their 

duties, responsibilities and rights. 
4. The duties and competencies of the Committees 

of the Board. 
5. Developing the necessary mechanisms for Board 

members and the Executive Management to 
continuously enroll in training programs and 
courses in order to develop their skills and 
knowledge in the fields related to the activities of 
the Company. 

 

 

In light of the above, the Company’s new member 
introduction program shall include the following: 
 

1. Providing the new member with the necessary 
documents that are required to be reviewed, 
including, for example, (the Company's Articles of 
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خطط ال علىلعضو الجديد ا بإطالعاإلدارة التنفيذية  تقوم .2
والجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الرئيسية هداف األو 

وهيكلها  تابعة لهاالشركة ومسيرة عملها والشركات ال
 .التنظيمي

يمكن التنسيق لترتيب زيارة األعضاء الجدد لبعض الفروع  .3
الهامة واالستثمارات الكبيرة للتعرف ميدانيًا على نشاطها 

 وسير أعمالها.

 
 

 (: تزويد األعضاء بالمعلومات64المادة )

يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة 
جلس واللجان المنبثقة عن م -بوجه خاص-اء غير التنفيذيين واألعض

اإلدارة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة، على 
أن تكون وافية ودقيقة في الوقت المناسب، لتمكينهم من حسن أداء 

 . واجباتهم ومهامهم
 

 
 
 

 
 

(: تقييم أعضاء مجلس اإلدارة 47المادة )

 )استرشادية(يذية واإلدارة التنف

 
 

(: آليات وإجراءات عملية تقييم 48المادة )

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة والرئيس 

 )استرشادية(التنفيذي واإلدارة التنفيذية 

 

 

Association, the last annual report, and the 
Governance Regulations).  

2. The Executive Management shall present to the 
new member the plans, objectives, and financial 
and operational aspects of the Company's 
activities, the course of its work, and its 
subsidiaries. 

3. Coordination can be done to arrange for new 
members to visit some important branches and to 
make large investments to get acquainted with 
their activities and work in the field. 

 
 

 

Article 46: Providing Members with Information 

The Executive Management of the Company shall provide 
the Board members, the Non-Executive Directors in 
particular, and the Committees of the Company with all of 
the necessary information, details, documents and records, 
provided that they shall be complete, clear, correct and 
non-misleading, in due course to enable them to perform 
their duties and obligations.  

 

 
 
 
 
 
 

Article 47: The Assessment of BOARD Members 

and the Executive Management (For Guidance) 

 

 

 

Article 48: Mechanisms and procedures for the 

assessment process of members of the BOARD, 

subsidiary Committees, CEO and Executive 

Management (For Guidance) 
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 )توجد سياسة مستقلة لدى الشركة(   تقييم األداء:

بناًء على اقتراح لجنة المكافآت –ضع مجلس اإلدارة و  .1
 آلليات الالزمة للتقييم السنوي.ا –والترشيحات

أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة دائمًا يجب  .2
وأن يفَصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص 
المعنيين بالتقييم. وذلك في سبيل ضمان فعالية عمل 

 المجلس وأعضاء المجلس واللجان واالدارة التنفيذية.
على مؤشرات األداء  -وال يقتصر-يعتمد تقييم األداء  .3

األساسية المرتبطة باألهداف االستراتيجية للشركة، جودة 
دارة المخاطر، كفاءة نظم الرقابة الداخلية واألنشطة ذات إ

الصلة. كما يشتمل تقييم األداء على اختبار نقاط القوة 
 والضعف، والطرق الممكنة لمعالجة نقاط الضعف.

س اإلدارة مدى يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجل .4
المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته 
ومساهمته اإلجمالية في الشركة، بما في ذلك التركيز على 
المجاالت التي يرى المجلس أو اإلدارة أن المجلس يمكن 
تحسينها باإلضافة إلى حضور جلسات المجلس ولجانه 

 وتخصيص الوقت الالزم لها.
وم مجلس اإلدارة بالحصول على تقييم ألدائه يمكن أن يق .5

من جهة خارجية مستقلة مرة كل ثالث سنوات ويتم اإلفصاح 
عنها في تقرير مجلس اإلدارة وعالقتها بالشركة )إن 

 وجدت(.
قيام أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بتقييم أداء رئيس  .6

المجلس بشكل دوري بعد أخذ وجهات نظر األعضاء 
من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش  ،نالتنفيذيي

 المخصص لهذا الغرض.
يتضمن التقرير السنوي لمجلس اإلدارة نتائج تقييم يمكن أن  .7

 أداء المجلس وأعضائه، واللجان واإلدارة التنفيذية.

 

 

 

 

Performance Evaluation: (There is an independent 
policy at the Company)  

 

1- The Board of Directors, based on the proposal of the 

Remuneration and Nominations Committee, has 

established the necessary mechanisms for the annual 

evaluation.  

2- Performance evaluation procedures must always be 

written, clear, and disclosed to the members of the 

Board of Directors and the members concerned with 

the evaluation. This to ensure the effectiveness of the 

work of the Board, the members of the Board, the 

Board Committees, and the Executive Management.  

3- Performance evaluation depends on, and is not limited 

to, the key performance indicators related to the 

Company's strategic objectives, the quality of risk 

management, the efficiency of internal control systems, 

and related activities. Performance Evaluation also 

includes testing strengths, weaknesses, and possible 

ways to address weaknesses. 

4- The individual evaluation of the members of the Board 

of Directors shall take into account the extent of the 

member’s effective participation and commitment to 

perform his/her duties, responsibilities, and overall 

contribution to the Company, including focusing on 

the areas that the Board or the Management believes 

that the Board can improve in addition to attending the 

Board’s sessions and Committees and allocating the 

necessary time for them.  

5- The Board of Directors may obtain an evaluation of its 

performance from an independent third party once 

every three years, and it is disclosed in the Board of 

Directors' Report and its relationship with the 

Company (if any).  

6- The non-executive members of the Board of Directors 

periodically evaluate the performance of the Chairman 

of the Board after taking the views of the executive 

members, without the Chairman of the Board attending 

the discussion devoted to this purpose.  

7- The Annual Report of the Board of Directors may 

include the results of evaluating the performance of the 

Board and its members, Committees, and Executive 

Management. 
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سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس السادس: الفصل 

 نفيذيةالتاإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة واإلدارة 

 
 (3ملحق رقم )

 
 
 
 

 الئحة عمل إدارة االلتزامالسابع: الفصل 

 
 (4ملحق رقم )

 
 
 

 سياسة تعارض المصالحالسابع:  الباب

 

 (5رقم )لحق م
 
 

 
 

 لجان الشركة: الرابعالباب 

 عامة: أحكام الفصل األول

 

 تشكيل اللجان(: 49المادة )

مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات، يشكل 
 مجلس اإلدارة لجانًا متخصصة وفقًا لما يلي:

من تأدية بما يمكنها حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها  (1
 ية.بشكل فعال امهامه

يكون تشكيل اللجان المنبثقة وفقًا إلجراءات عامة يضعها  (2
المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها 
والصالحيات المخولة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة 

 

 
Chapter 6: Remuneration and compensation policy 

for members of the Board, members of the 

subsidiary Committees and the Executive 

Management 

 
Annex (3) 

 
 
 
 

Chapter 7: Compliance Department Regulations 

 
Annex (4) 

 
 
 
 

Part 7: Conflict of Interests Policy 

 
Annex (5) 

 

 

 

Part 7: The Company Committees 

Chapter 1: General Provisions 
 

 

Article 49: Forming the Committees 

Without prejudice to the Companies Law and the 
Governance Regulations, the Board shall form specialized 
Committees as follows 

1) As may be needed depending on the Company’s 
circumstances in order to enable it to effectively 
perform its duties. 

2) The formation of the Committees shall be made in 
accordance with general procedures developed by 
the Board, which shall determine the duties, 
duration and powers of each Committee, and the 
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مجلس اإلدارة عليها. وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة 
بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية. 
وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام 

 .من ممارستها األعمال الموكلة إليهاللتحقق 
تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة، وال  (3

يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األعمال وعن 
 إليها. الصالحيات أو السلطات التي فوضها

 5وال يزيد على  3أال يقل عدد أعضاء كل لجنة عن  (4
 أعضاء.

ونهم من أعضائها أو من ينيبلجان اليجب حضور رؤساء  (5
 . لإلجابة عن أسئلة المساهمينللجمعيات العامة 

بأسماء أعضاء اللجان  الهيئةعلى الشركة أن تشعر  (6
المنبثقة من مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل 

 تغييرات تطرأ ةمن تاريخ تعيينهم وأي (عمل أيام خمسة)
من تاريخ حدوث  (عملأيام خمسة )على ذلك خالل 

  .التغييرات
يجوز للشركة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة  (7

واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات. وفي هذه الحالة، 
يجب أن تسوفي لجنة الترشيحات والمكافآت المتطلبات 
الخاصة بأي منهما الواردة بالئحة حوكمة الشركات، وأن 
تمارس جميع االختصاصات الواردة في الئحة حوكمة 

، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر الشركات
 على األقل.

 
 

 عضوية اللجان(: 50المادة )

يجب تعيين عدد كاٍف من أعضاء مجلس اإلدارة غير  (1
التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينتج عنها حاالت 
تعارض في المصالح، كالتأكد من سالمة التقارير المالية وغير 

ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة، والترشيح المالية، 
لعضوية مجلس اإلدارة، وتعيين كبار التنفيذيين، وتحديد 

manner in which the Board monitors the activities 
of each Committee. The Committee shall inform 
the Board of its findings or resolutions with 
complete transparency. The Board shall regularly 
follow up the activities of such Committees to 
ensure the performance of the duties delegated to 
them. 

3) Each Committee shall be responsible before the 
Board for its activities, this shall not relief the 
Board of its responsibility for such activities, duties 
and powers that it has delegated to such 
Committee. 

4) The number of members of a Committee shall not 
be less than 3 or more than 5. 

5) The chairmen or whom they delegate of each 
Committee members, shall attend the General 
Assembly Meetings and answer any questions 
raised by the shareholders.  

6) The Company shall provide the Authority with 
the names of the members and the types of 
their memberships in such Board's 
Committees within five (5) days of their 
appointment, and shall notify the Authority of 
any changes thereto within five (5) days of the 
date of such changes.  

7) The Company may combine remuneration and 
nomination Committees into one Committee 
named Remuneration and Nomination 
Committee. In such case, the Remuneration and 
Nomination Committee must satisfy the 
requirements related to any of them as set forth in 
Chapter 3 and 4 of this Part, and exercise all the 
powers set forth in Article (61) and (65) of these 
Regulations, provided that the Committee 
convenes periodically at least every six months. 

 
 

Article 50: Committees Membership 

1) A sufficient number of Non-Executive Directors 

shall be appointed to the Committees which perform 

duties that may involve a conflict of interests, such as 

ensuring the integrity of financial and non-financial 

reports, reviewing Related Party transactions, 

nomination to membership of the Board, 

appointment of Senior Executives and determining 

the remuneration. Chairmen and members of these 
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ويلتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق  المكافآت
واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين 

 وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.
تشكيل لجنتي الترشيحات والمكافآت أن  تراعي الشركة عند (2

يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، ويجوز 
االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء 

كانوا من المساهمين أم من غيرهم، على أن  سواءً المجلس 
يكون رئيس اللجنتين المشار إليهما في هذه الفقرة من االعضاء 

 قلين.المست
ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوًا في لجنة  (3

المراجعة، وتجوز مشاركته في عضوية اللجان األخرى، على 
أال يشغل منصب الرئيس في اللجان التي نصت عليها الئحة 

 الحوكمة.
 تتعدى وال دورية، بصفة ورئاستها اللجنة عضوية تجديد يتم (4

 مجلس اإلدارة. دورة اللجنة دورة مدة
 عدد عضوية أو رئاسة في واحد عضو يشترك أال يفضل (5

 للعضو يتسنى لكي وذلك -وقت واحد في- اللجان من كبير
 عضويتها. في يشترك التي اللجنة أعمال في التركيز

 

 دراسة الموضوعات(: 51المادة )

تتولى اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي  (1
 ع توصياتها إلى المجلستحال إليها من مجلس اإلدارة، وترف

 .التخاذ القرار بشأنها
للجان االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل  (2

 ضمني، على أن في حدود صالحياتهاالشركة أو خارجها 
ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير تقريرها 

 ة.نفيذيوعالقته بالشركة أو اإلدارة الت

 

Committees shall comply with principles of 

truthfulness, honesty, loyalty, and care and shall 

attend to the interests of the Company and its 

shareholders, and prioritize them over their personal 

interests. 

2) The Company shall take into consideration while 

forming the remuneration and nomination 

Committees that their members are of Independent 

Directors. The Board may appoint Non-Executive 

Directors or persons other than Board members 

either from shareholders or others, provided that the 

chairmen of Committees mentioned in this paragraph 

are of the Independent Directors. 

3) Chairman of the Board may not be a member of the 

audit Committee. He may be a member of other 

Committees, provided that he is not the chairman of 

Committees mentioned in Companies Governance 

Regulations. 

4) The membership and chairmanship of the Committee 

shall be renewed periodically, and the duration of the 

Committee’s session does not exceed the session of 

the BOARD. 

5) It would be better that one member does not co-chair 

or be a member of a large number of Committees - at 

one time - so that the member can focus on the work 

of the Committee in which he is a member. 

 

 

Article 51: Studying Subjects 

1) Each Committee shall assess the matters that fall 

within its authority or those referred to it by the 

Board and shall communicate its 

recommendations to the Board to issue 

resolutions in connection therewith. 

2) The Committees may seek assistance from any 

experts or specialists, whether internal or external, 

within the scope of its powers. This shall be 

included in the minutes of the Committee meeting; 

the minutes states the name of the expert and his 

relation to the Company or its Executive 

Management. 
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 عات اللجاناجتما(: 52المادة )

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  (1
عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها 
إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على 

 مشورته.
يشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها،  (2

اوي ، وعند تسوتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين
 األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

عداد محاضر لها تتضمن  (3 يجب توثيق اجتماعات اللجنة وا 
ما دار من مناقشات ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجان 
ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان 
أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها إن 

 دت، وتوقيع المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.وج

 
 
 
 
 

 الئحة عمل لجنة المراجعةالفصل الثاني: 

 

 (6ملحق رقم )

     
 

 
 الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآتالفصل الثالث: 

 
 (7ملحق رقم )

 
 

 
 

Article 52: Meetings of Committees  

1- No member of the Board or the Executive 

Management except the secretary or a 

Committee member may attend the meetings 

of a Committee unless such Committee 

requests his/her opinion or advice. 

2- Committee meetings are valid if attended by a 

majority of its members. Resolutions of the 

Committees shall be issued by a majority of the 

votes present and, in case of a tie, the chairman 

of the relevant Committee shall have the 

casting vote. 

3- Board meetings shall be documented and 

minutes including the discussions and 

deliberations carried during such meetings 

shall be prepared. Recommendations of the 

Committees and voting results shall be 

documented and retained in a special and 

organized register, including the names of the 

attendees and any reservations they expressed 

(if any). Such minutes shall be signed by all of 

the attending members. 

 
 
 

Chapter 2: Audit Committee Regulations 

 
Annex (6) 

     

 
 

Chapter 3: Nomination and Remuneration 

Committee Regulations 

 
Annex (7) 
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 نة إدارة المخاطرالفصل الرابع: الئحة عمل لج

 
 (8ملحق رقم )

 
 
 

 
 الئحة عمل لجنة االستثمارالفصل الخامس: 

 
 (9ملحق رقم )

 
 

 الئحة عمل لجنة الحوكمةالفصل السادس: 

 
 (10ملحق رقم )

 
 

 
 

 
 
 

 االلتزام لتأكيد الشركة وإجراءات آليات(: 53المادة )

 المجلس وقرارات واللوائح باألنظمة

 
إدارة الحوكمة  عن مسؤولة مستقلة إدارة بالشركة توجد  -أ

 :يلي بما مهامها ضمن من وتقوموااللتزام  وعالقات المستثمرين
لمتابعة اليومية لسوق األسهم وحركة سهم الشركة وحجم ا   (1

 التداوالت عليه.

 

Chapter 4: Risk Management Committee 

Regulations 

 
Annex (8) 

 
 
 
 

Chapter 5: Investment Committee Regulations 

 
Annex (9) 

 
 
 

Chapter 6: Governance Committee Regulations 

 
Annex (10) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Article 53: Company mechanisms and procedures to 

ensure compliance with laws, regulations and Board 

resolutions 

 
A- The Company shall have an independent 
department responsible for CG & invstor relations 
and compliance, which performs among its tasks the 
following: 

1) Daily follow-up of the stock market, the movement 

of the Company's shares, and the volume of trades 

on it. 
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وائح أو أنظمة جديدة تصدر عن وزارة التجارة تسجيل أية ل (2
أو هيئة السوق المالية وأية تعديالت تصدر بشأن تلك 
بالغ أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  األنظمة وا 

 وكبار التنفيذيين عنها.
بالغ الرئيس التنفيذي بأية  (3 متابعة االلتزام بهذه اللوائح وا 

لتزام راح كيفية التطبيق واالأمور ال يتم االلتزام بها مع اقت
 بها. 

قامت إدارة الحوكمة وعالقات المستثمرين بإعداد دليل  (4
إجراءات وسياسات العمل الذي تم فيه تسجيل كافة 

 ن وزارة التجارة وهيئة السوقمالصادرة -التعاميم واللوائح 
التي ينبغي االلتزام بها  -المالية والجهات ذات الصلة

اإلفصاح، وتقوم بتحديثه من فترة خاصة فيما يتعلق ب
 ألخرى.

بالغ  (5 متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع اإلدارة التنفيذية وا 
مجلس اإلدارة خالل اجتماعاته بالقرارات التي لم يتم 

 تنفيذها )في حال وجودها(.
العمل على تحديث الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة عند  (6

دة، مع إخطار صدور تعديالت أو لوائح تنظيمية جدي
 أعضاء المجلس واللجان والمدراء التنفيذيين بهذا التعديل.

مراجعة سياسات اإلفصاح وتعليمات إعالنات الشركات  ( 7
بشكل دوري، والتحقق من توافق السياسة الداخلية مع 
أفضل الممارسات، ومع كافة أحكام نظام السوق المالية 

ن مية الصادرة ولوائحه التنفيذية وكافة اللوائح اإللزام
السادة تداول والسادة هيئة السوق المالية، وبالشكل الذي 
يساعد على االلتزام بمتطلبات اإلفصاح والحد من 

 اإلجراءات التصحيحية.
 

 
 

ضمان االلتزام  اإلدارة مجلس أمين سر مهام ضمن من -ب
بالقواعد واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة ومراجعتها 

 .بعة تنفيذ قرارات المجلسومتا بشكل منتظم

 

2) Register any new regulations or laws issued by the 

Ministry of Commerce or the Capital Market 

Authority and any amendments issued in relation to 

these regulations, and inform members of the 

BOARD, subCommittees and senior executives 

about them. 

3) Follow up on compliance with these regulations and 

inform the CEO of any matters that are not 

committed to, with a suggestion of how to 

implement and commit to them.  

4) The Department of CG & Investor Relations has 

prepared a manual of work procedures and policies 

in which all circulars and regulations - issued by the 

Ministry of Commerce, the Capital Market 

Authority and the relevant authorities - have been 

registered that should be adhered to, especially with 

regard to disclosure, and updates it from time to 

time. 

5) Follow up on the implementation of the Board’s 

resolutions with the Executive Management and 

inform the BOARD during its meetings of the 

resolutions that have not been implemented (if any). 

6) Work on updating the Company's Companies 

Governance Regulations when new amendments or 

regulations are issued, while notifying Board 

members, Committees and executives of this 

amendment. 

7) Reviewing Disclosure Policies and Instructions for 

Companies’ Announcements periodically, and 

verifying the compliance of the internal policy with 

best practices, with all provisions of the Capital 

Market Law, and its implementing regulations and 

all mandatory regulations issued by Tadawul and the 

Capital Market Authority, in a way that helps to 

comply with the disclosure requirements and limit 

the corrective actions. 

 
 
 
 
 
 
B- Among the duties of the Secretary of the BOARD 

is to ensure compliance with the rules and 
procedures set by the BOARD, review them 
on a regular basis, and follow up the 
implementation of the Board’s resolutions. 
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 :يلي ما المراجعة لجنة مهام ضمن من -ج

التزام الشركة باألنظمة واللوائح التزام الشركة باألنظمة واللوائح وضمان وضمان التحقق التحقق   ((أأ
  والسياسات والتعليمات ذات العالقة.والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

  

  
  من ضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:من ضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:  --دد

ما ورد في الئحة حوكمة التحقق من التزام الشركة ب -1
عن هيئة السوق المالية وكذلك ما ورد الشركات الصادرة 

 بالئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
مراجعة الالئحة وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية  -2

 .وأفضل الممارسات
مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم  -3

الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما 
  .ع أفضل الممارساتيلبي حاجات الشركة ويتفق م

إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على الدوام بالتطورات في  -4
مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض 

 .لجنة المراجعة أو أية لجنة أو إدارة أخرى في ذلك
 
 
 
 
 من ضمن مهام إدارة الرقابة الداخلية ما يلي: -هـ

الذي  جالااللتزام بالنظم واللوائح السارية المنظمة للم -1

 تعمل فيه الشركة

االلتزام بتعليمات الجهات الحكومية والرقابية التي  -2

 تقوم بتنظيم السوق المالية السعودية.

االلتزام بالنظم المعمول بها وفقا لنظام الحوكمة  -3

 والنظام األساسي للشركة.

 
 
C- The following is among the duties of the Audit 
Committee: 

AA..  VVeerriiffyy  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  aaddhheerreess  

ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  llaawwss,,  rreegguullaattiioonnss,,  ppoolliicciieess  aanndd  

iinnssttrruuccttiioonnss..  

  

  
AAmmoonngg  tthhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  NNoommiinnaattiioonnss  aanndd    --DD

RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
1- Verify that the Company is in compliance with 

the Corporate Governance Regulations issued 
by the Capital Market Authority and the 
Governance Regulations of the Company.  

2- Review and update the rules pursuant to 
statutory requirements and best practices.  

3- Review and develop codes of professional 
conduct representing the Company's values and 
other internal policies and procedures in order 
to fulfill the Company's requirements and in 
accordance with best practices.  

4- Regularly inform the Board members of the 
developments in corporate governance and 
best practices, or authorize the audit 
Committee or any other Committee or 
department to undertake this task. 

 
 
 
 

 
D- Among the duties of the Internal Audit 
Department are the following: 

1- Commitment to the applicable laws and regulations 

governing the field in which the Company operates 

2- Commitment to the instructions of government 

and regulatory authorities that regulate the Saudi 

Stock Exchange. 

3- Commitment to the applicable laws in accordance 

with the corporate governance system and the 

Company's Articles of Association. 
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 االلتزام بالسياسات والقرارت اإلدارية المنظمة للعمل. -4

 

 
 

ة بتكوين إدارة التزام سيكون من ضمن في حال قامت الشرك -و
 مهامها ما يلي:

ح وااللتزام بلوائحوكمة الشركات، اإلشراف على تطبيق مختصة ب
في على األقل تفويضها  الجهات الحكومية األخرى، فيتم

 تزامإدارة االل، وعلى حوكمة الشركات المقررة في الئحةاالختصاصات 
زويد الحوكمة، وتوضوابط لوائح موضوعات بشأن تطبيق  ةمتابعة أي

ر ، سنويًا على األقل، بالتقاريعبر الرئيس التنفيذي مجلس اإلدارة
ومن المهام األساسية إلدارة االلتزام . والتوصيات التي تتوصل إليها

 ما يلي:
 

ما ورد في الئحة حوكمة الشركات التحقق من التزام الشركة ب -1
 بالئحة الحوكمةالصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك ما ورد 

 الخاصة بالشركة. 
مراجعة الالئحة وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل  -2

 . الممارسات
مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة،  -3

وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات 
 . الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات

لس اإلدارة على الدوام بالتطورات في مجال إطالع أعضاء مج -4
 .حوكمة الشركات وأفضل الممارسات

كل ما يرد من أنظمة وقرارات من التحقق من التزام الشركة ب -5
ارة ووزارة التجالجهات الحكومية األخرى مثل وزارة العمل والعمال 

والدفاع المدني والجمارك السعودية والبلديات ومصلحة الزكاة 
 . والدخل، إلخ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

4- Commitment to administrative policies and 

decisions regulating work. 

 
 
 
 
F- In case that the Company establishes a compliance 
department, its duties shall include the following: 
To be competent to apply Corporate Governance and 
compliance to other Governmental Bodies’ regulations, 
the department will be assigned to the competences 
stipulated in the Corporate Governance Regulations. The 
Compliance department shall oversee any matters relating 
to the implementation of Governance Regulations and 
controls, and shall provide the Board with its reports and 
recommendations at least annually. Compliance 
department duties include: 
 

 
1- Verify that the Company is in compliance with the 

Corporate Governance Regulations issued by the 
Capital Market Authority and the Governance 
Regulations of the Company.  

2- Review and update the rules pursuant to statutory 
requirements and best practices.  

3- Review and develop codes of professional 
conduct representing the Company's values and 
other internal policies and procedures in order to 
fulfill the Company's requirements and in 
accordance with best practices.  

4- Regularly inform the Board members of the 
developments in corporate governance and best 
practices, or authorize the audit Committee or any 
other Committee or department to undertake this 
task. 

5- Verify that the Company is in compliance with 
laws and decisions of other Governmental Bodies 
as Ministry of Labor and Employment, Ministry 
of Commerce, Civil Defense, Saudi Customs, 
Provinces, General Authority of Zakat and Tax, 
etc.  
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 الرقابة الداخليةالخامس: الباب 

 

 نظام الرقابة الداخلية(: 54المادة )
يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم 
السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام الئحة 

وائح ذات ة واللحوكمة الشركات التي تعتمدها الشركة، والتقيد باألنظم
الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة للمسؤولية 

اف وأن تعامالت األطر  ،في جميع المستويات التنفيذية في الشركة
 .ذات العالقة تتم وفقًا لألحكام والضوابط الخاصة بها

 

 

 تأسيس وحدات وإدارات مستقلة بالشركة(: 55المادة )

تنفيذ نظام الرقابة الداخلية في سبيل –تنشئ الشركة  (أ
دارة المخاطر،  -المعتمد وحدات أو إدارات لتقييم وا 

 والمراجعة الداخلية.
يجوز للشركة االستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام  (ب

دارة المخاطر،  واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وا 
والمراجعة الداخلية، وال يخل ذلك بمسؤولية الشركة عن تلك 

 الختصاصات.المهام وا
 

 مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية(: 56المادة )

لمراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية اأو إدارة تتولى وحدة 
واإلشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعامليها 

جراءاتها  .باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وا 
 
 
 
 

 
 

Part 5: Internal Control 

 

Article 54: Internal Control System 

The Board shall approve an internal control system for the 
Company in order to assess the policies and procedures 
relating to risk management, implementation of the 
provisions of the Company's governance rules approved 
by the Company and compliance with the relevant laws 
and regulations. Such system shall ensure compliance with 
clear accountability standards at all executive levels in the 
Company, and that Related Party transactions are 
implemented in accordance with the relevant provisions 
and controls. 

 
Article 55: Establishing Independent Units or 

Departments within the Company 

a) For purposes of implementing the approved 
internal control system, the Company shall 
establish units or departments for the assessment 
and management of risks and for internal auditing. 

b) The Company may utilize external entities to 
perform the duties and competencies of the units 
or departments of risks assessments and 
management and internal control without 
prejudice to the Company's responsibility for 
those duties and competencies. 

 

Article 56: Duties of the Internal Audit Unit or 

Department 

An internal audit unit or department assesses and monitors 
the implementation of the internal control system, and 
verifies that the Company and its employees comply with 
the applicable laws, regulations and instructions, and the 
Company's policies and procedures. 
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تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية (: 57لمادة )ا

 )استرشادي(

تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على األقل 
في  ويراعى ها.لجنة المراجعة، ويكون مسؤواًل أمام توصي بتعيينه

 :إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يليوحدة أو تكوين 
لين بها الكفاءة واالستقالل والتدريب أن تتوافر في العام (1

 .أعمال أخرى ةالمناسب، وأال يكلفوا بأي
تقاريرها إلى لجنة المراجعة، وأن أو اإلدارة أن ترفع الوحدة  (2

 .ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها
على  بناءً مدير وحدة أو إدارة المراجعة أن تحدد مكافآت  (3

 كة. اقتراح لجنة المراجعة وفقًا لسياسات الشر 
ن من االطالع على المعلومات والمستندات والوثائق مك  أن تُ  (4

 .والحصول عليها دون قيد

 

 )استرشادي(خطة المراجعة الداخلية (: 58المادة )

تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من 
لجنة المراجعة، وتحدث هذه الخطة سنويًا. ويجب مراجعة األنشطة 

دارة االلتزام، والع مليات الرئيسة، بما في ذلك أنشطة إدارة المخاطر وا 
 .سنويًا على األقل

 
 
 
 

 )استرشادي(تقرير المراجعة الداخلية (: 59المادة )

المراجعة الداخلية تقريرًا مكتوبًا عن أعمالها د وحدة أو إدارة تع (أ
وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي 

قل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييمًا لنظام الرقابة على األ
ائج اإلدارة من نتالوحدة أو الداخلية في الشركة وما انتهت إليه 

وتوصيات، وبيان اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن 
معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأية ملحوظات 

Article 57: Composing an Internal Audit Unit or 

Department (For Guidance) 

The internal audit unit or department shall be composed 
of at least one internal auditor whose appointment is 
recommended by the audit Committee. Such internal 
auditor shall be responsible before the audit Committee. 
The formation and operation of the internal audit unit or 
department shall take into consideration the following: 
1) Employees of such department shall be competent, 

independent and adequately trained, and shall not be 

entrusted with any other functions. 

2) The department shall report to the audit Committee, 

and shall be subordinate and accountable to it. 

3) The remunerations of the manager of the audit unit or 

department shall be determined by a recommendation 

of the audit Committee as per Company's policies.  

4) The department or unit shall be given access to 

information and documents, and shall be able to 

obtain the same without any restrictions. 

 

Article 58: Internal Audit Plan (Guidance) 

The internal audit unit or department shall operate 
pursuant to a comprehensive audit plan approved by the 
audit Committee. Such plan shall be updated annually. Key 
activities and operations, including the activities of risk 
management and compliance departments, shall be 
reviewed at least annually. 

 
 
 
 

 

Article 59: Internal Audit Report (For Guidance) 

a) The internal audit unit or department shall prepare 

and submit a written report on its activities at least 

quarterly to the Board and the audit Committee. 

Such report shall include an assessment of the 

Company's internal control system and the final 

opinion and recommendations of the unit or 

department. Such report shall also specify the 

procedures taken by each department for 
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قت المناسب عدم المعالجة في الو في حال بشأنها السيما 
 . ودواعي ذلك

إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه وحدة أو تعد   (ب
لجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي مجلس اإلدارة و إلى 

أجريت خالل السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، 
وتبين فيه أسباب أي إخالل أو انحراف عن الخطة، إن وجد، 

 .الل الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنيةخ
إدارة المراجعة وحدة أو يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير  (ج

إدارة وحدة أو على توصية لجنة المراجعة و  بناءً الداخلية 
المراجعة الداخلية، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما 

 :يلي
ات واالستثمار إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالية  (1

دارة المخاطر  .وا 
 ؛تطور عوامل المخاطر في الشركة واألنظمة الموجودةتقييم  (2

لمواجهة التغييرات الجذرية، أو غير المتوقعة في السوق 
 .المالية

تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة  (3
ها يالداخلية، بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر ف

المجلس بمسائل رقابية )بما في ذلك إدارة المخاطر( والطريقة 
 .التي عالج بها هذه المسائل

أوجه اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف  (4
في تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر في 
األداء المالي للشركة، واإلجراء الذي اتبعته الشركة في 

ذا اإلخفاق )السيما المشاكل المفصح عنها في معالجة ه
 (.التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية

مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر  (5
دارتها  .وا 

 .المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة (6

 
 

addressing the findings and recommendations from 

the previous audit, and any remarks thereon, 

particularly failures to promptly address such 

findings and recommendations and the reasons for 

such failure.  

b) The internal audit unit or department shall prepare 

a general written report to be submitted to the 

Board and the audit Committee on the audit 

activities it carried during the fiscal year compared 

to the approved plan. Such report shall explain the 

reasons for any deviation from the plan, if any, 

during the quarter following the end of the relevant 

financial year. 

c) The Board shall specify the scope of the report of 

the internal audit unit or department, based on 

recommendations from the audit Committee and 

the internal audit unit or department. The report 

shall include the following in particular: 

1) Procedures for monitoring and overseeing the 

financial affairs, investments and risk 

management. 

2) Assessing the development of risk factors 

threatening the Company and the existing 

systems, in order to confront radical or 

unexpected changes in the Exchange. 

3) An assessment of the performance of the Board 

and the Senior Management with respect to the 

implementation of internal control systems, 

including specifying the number of times the 

Board has been informed of control issues 

(including risk management) and a description of 

the method followed to address such issues. 

4) Failures or weaknesses in the implementation of 

internal control, or emergency situations that have 

affected or may affect the Company's financial 

performance, and the measures taken by the 

Company to address such failures (particularly the 

issues disclosed in the Company's annual reports 

and its financial statements). 

5) The extent to which the Company has complied 

with the internal controls when determining and 

managing risks. 

6) Information describing the Company's risk 

management operations. 
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 حفظ تقارير المراجعة الداخلية(: 60المادة )
على الشركة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة يتعين 

بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما قد اتخذ 
 .بشأنها

 
 
 
 
 

 مراجع حسابات الشركةالسادس: الباب 

 

 إسناد مهمة مراجعة الحسابات(: 61المادة )

جع اإلى مر والربعية السنوية الشركة مهمة مراجعة حساباتها تسند 
يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل، إلعداد خارجي حسابات 

تقرير موضوعي ومستقل لمجلس اإلدارة والمساهمين مبينا فيه ما إذا 
كانت القوائم المالية للشركة تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي 

 .للشركة وأدائها في النواحي الجوهرية
 
 
 
 

 

 ع الحساباتتعيين مراج(: 62المادة )

مجلس  ترشيحعلى  بناءً تعين الجمعية العامة مراجع حسابات الشركة 
 :اإلدارة، مع مراعاة ما يلي

 .على توصية من لجنة المراجعة بناءً أن يكون ترشيحه  (1
أن يكون مرخصًا له وأن يستوفي االشتراطات المقررة من الجهة  (2

 .المختصة

 
 

Article 60: Maintaining Internal Audit Reports 

The Company shall keep records of the audit reports and 
business documents, which shall clarify its 
accomplishments, findings and recommendations, and all 
actions taken in their regard. 

 
 

 
 
 

 

 
Part 6: The Company’s External Auditor 

 

Article 61: Assigning the Audit Function 

The Company shall assign the function of auditing its 
annual and quarterly accounts to an independent and 
competent external auditor who possesses the necessary 
expertise and qualifications to prepare an objective and 
independent report to the Board and the shareholders, 
setting out whether the Company’s financial statements 
clearly and impartially express the financial position of the 
Company and its performance in the significant areas. 

 
 
 
 
 

 

Article 62: Appointment of the External Auditor 

The Ordinary General Assembly shall appoint the 
Company's external auditor based on a recommendation 
from the Board, provided that the following requirements 
are met: 
1) The nomination shall be based on a recommendation 

from the audit Committee. 
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 .أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة (3
 اثنين. عدد المرشحين عن مراجعين أال يقل (4

 
 

 واجبات مراجع الحسابات(: 63المادة )

 يجب على مراجع الحسابات:
 بذل واجبي العناية واألمانة للشركة. (1
في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء إبالغ الهيئة  (2

 .المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها
ة الجمعية العامة العادية أن يطلب من مجلس اإلدارة دعو  (3

إذا لم ييسر المجلس عمله. ويكون مسؤواًل عن تعويض 
الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب 
ذا تعدد المراجعون  األخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وا 

 واشتركوا في الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن.
المساهمين في  ال يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى (4

غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار 
ال وجب عزله فضاًل عن  الشركة بسبب قيامه بعمله، وا 

 مطالبته بالتعويض.
يقدم مراجع الحسابات تقريرًا إلى مجلس اإلدارة إذا صادف  (5

صعوبة في أداء واجباته. وعلى رئيس مجلس اإلدارة تمكينه 
 من أداء وجباته.

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية  (6
تقريرًا يعد وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة 
يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على 
البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من 

ألساس في مخالفات ألحكام النظام أو أحكام نظام الشركة ا
حدود اختصاصه، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية 
للشركة. ويجب أن يتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية 

 العامة.

2) The external auditor shall be authorized by the 

Competent Authority. 

3) The external auditor's interests shall not conflict with 

the interests of the Company. 

4) The number of nominees shall not be less than two. 

 

Article 63: Duties of the External Auditor 

The external auditor shall: 
1) Owe the duties of loyalty and care to the Company. 

2) Notify the Authority if the Board fails to take 

appropriate actions in respect of suspicious issues it 

raises. 

3) Request the Board to call for a General Assembly 

meeting if the Board has not facilitated his mission. 

And shall be liable to compensate the Company, the 

shareholders, or third parties for the damages 

resulting from errors it commits in the course of its 

engagement. If an error is attributable to more than 

one external auditor, they shall be jointly 

responsible, therefore. 

4) It is not permissible for the auditor to disclose to 

the shareholders, other than to the General 

Assembly or to a third party, the Company’s secrets 

that have come to his knowledge due to the 

performance of his work, otherwise he must be 

dismissed in addition to sue him for a 

compensation. 

5) The auditor shall submit a report to the Board of 

Directors if he encounters difficulty in performing 

his duties. The Chairman of the Board of Directors 

shall enable him to perform his duties.  

6) The auditor shall submit to the Annual General 

Assembly a report prepared in accordance with the 

auditing standards approved in the Kingdom, which 

includes the Company’s Management position in 

enabling him to obtain the data and clarifications he 

requested, and any violations of the provisions of 

the laws or the provisions of the Company’s 

Articles of Association, within the limits of his 

competence, and his opinion on the fairness of the 

Company's financial statements. The auditor must 

read out his report in the General Assembly. 
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 ترشيح مراجع الحسابات(: 64المادة )

من  ترشيحهم تم الذين القانونيين للمحاسبين الدعوة الشركة إدارة توجه
 المهمة نطاق الدعوة هتتضمن هذ أن ويجب ،قبل لجنة المراجعة

النجاز  ضرورية الشركة تراها التي وااللتزامات الشروط إلى إضافة
 من المحاسبين هؤالء يمكن أن اإلدارة مجلس وعلى المراجعة عملية

التعرف  بغرض يطلبونها التي البيانات واإليضاحات على االطالع
 عرض محاسب تقديم كل الشركة، وعلى عمليات وطبيعة حجم على
 ما األخص على متضمنة مكتبه عن ونبذة الشركة حسابات راجعةلم

 يلي:
 سيقوم الذي العمل فريق ألعضاء والمهني العلمي التأهيل (أ

 وجنسياتهم. وأسمائهم بالمراجعة
 مكتبه. في العمل جودة رقابة عن إيضاحاً  (ب
 حسابات مراجعة ألغراض بها االستعانة ينوي التي الجهات (ج

 وطبيعة فيها سيشاركون التي انبالشركة، )إن وجدت(، والجو 
 في سيستعان بهم الذين األفراد وخبرات ومؤهالتهم مشاركتهم

 الشأن. هذا
 المماثلة. الشركات مراجعة في السابقة المكتب خبرة (د

 الفنيين الموظفين وعدد للمكتب التابعة الفروع وبيان حجم هـ( 
 بالمكتب. يعملون الذين

العمل  فريق أعضاء من عضو لكل المقررة الساعات عدد (و
 .)إلخ ...مراجعة مدير )شريك،

 العمل فريق أو القانوني المحاسب بين تربط التي القرابة عالقة ز(
وجدت(  اإلدارة )إن مجلس أعضاء بالمراجعة وبين سيقوم الذي

 أو أي عضو والشركة القانوني المحاسب بين العمل وعالقة
 وجدت(. إن(إدارتها  مجلس أعضاء من

 للشركة. المالية القوائم حول تقريره إلعداد المتوقع ريخالتاح(   
 المراجعة. أتعابط(   

 
 
 

 
 

Article 64: Nomination of the External Auditor: 

The Board shall invite certified accountants that were 
nominated by the audit Committee. This invitation shall 
contain the task scope, in addition to conditions and 
obligations that the Company thinks they are necessary to 
achieve the audit process. These accountants shall be 
enabled by the Board to access the data and clarifications 
they require to identify the size and nature of the Company 
operations. Each accountant shall submit an offer to audit 
the Company accounts and a summary of his office, 
including in particular the following: 

a) The educational and professional qualification of 
the team work members that shall audit as well as 
their name and nationalities. 

b) A clarification of work quality at his office. 
c) Entities that he asks for assistance for the purposes 

of auditing the Company accounts (if any), the 
aspects in which they shall participate, the nature 
of their participation, their qualifications, and the 
experiences of the individuals who shall be asked 
for assistance in this regard. 

d) Previous office experience in auditing similar 
companies. 

e) Size and statement of the office subsidiary 
branches and technical employees number that 
work at the office. 

f) Hours scheduled for each team work member 
(partner, audit manager etc...). 

g) The kinship between the certified accountant or 
the team work that shall perform the audit and the 
Board members (if any) and the business 
relationship between the certified accountant and 
the Company or any member of its Board 
members (if any). 

h) Expected date of preparing his report on the 
financial statements of the Company. 

i) Auditing fees. 
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 عامة (: شروط65المادة )

 السعودية. العربية المملكة في بالعمل الترخيص -
 لمدة المحدودة أو المساهمة الشركات حسابات مراجعة في خبرة -
 .وات( سن10عن ) تقل ال
 ونظم اآللي الحاسب ظمةأن مراجعة في متخصص قسم وجود -

 المجال. هذا في متخصص بمكتب يتم االستعانة أن أو المعلومات
 من عدد حسابات بمراجعة الماضية سنوات الثالث خالل القيام -

 المحدودة. المسؤولية ذات والشركات المساهمة الشركات
 

 

 للمالك/الشركاء والعملية العلمية (: المؤهالت66المادة )

 في معتمدة مهنية زمالة أو ماجستير أو هدكتورا شهادة -
 .(CIA)أو  (CPA) المراجعة، أو المحاسبة
 المراجعة المالية. في وات( سن10عن ) تقل ال عملية خبرة -

 

 
 المراجعة لمدراء والعملية العلمية (: المؤهالت67المادة )

 والمشرفين

 العربية المملكة من الجامعية فوق متخصصة مهنية شهادة -
 .(CIA)أو  (CPA)خارجها  أو ديةالسعو 

 حسابات مراجعة في ( سنوات5عن ) تقل ال عملية خبرة -
 أو المحدودة. المساهمة الشركات

 

 مراجعة لمدير والعملية العلمية (: المؤهالت68المادة )
 المعلومات وتقنية نظم

 (.CISAمعلومات ) تقنية تخصص الجامعية فوق مهنية شهادة -
 تقنية نظم مراجعة في ( سنوات5عن ) لتق ال عملية خبرة -

 المحدودة. أو الشركات المساهمة في المعلومات
 

 
 

Article 65: General Conditions: 

- Permit to work in the Kingdom of Saudi Arabia. 
- Experience in auditing joint stock or limited liability 
companies for not less than (10) years. 
- Having a specialized department in the review of 
computer systems and information systems or hiring a 
specialized office in this field. 
- Auditing a number of joint stock companies and 
limited liability companies during the past three years, 
with a capital of not less than (100) million Riyals and it 
shall include companies operating in the field of retail 
trade. 

 
 

 

Article 66: Educational and professional 

Qualification of the Owner/ Partners: 

- Holding a PhD, Master, or Certified Professional 
Fellowship in Accounting (CPA) or Auditing or (CIA). 

- Practical experience of not less than (10) years in 
financial audit. 
 
 
 
 

Article 67: Educational and professional 

Qualification of Auditing Directors and Supervisors: 

- Holding a specialized postgraduate professional 
certificate from the Kingdom of Saudi Arabia or 
abroad, either (CPA) or (CIA). 

- Practical experience of not less than (5) years in 
financial audit of shareholding or limited companies. 

 

Article 68: Educational and professional 

Qualification of the Information System and 

Technology Audit Director: 

- Holding a professional postgraduate certificate of 
Information Technology (CISA). 

- Practical experience of not less than (5) years in 
information technology at shareholding or limited 
companies. 
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 القرابة (: عالقة69المادة )

ال يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات واالشتراك في تأسيس 
الشركة أو عضوية مجلس اإلدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في 

 االستشارة. وال يجوز كذلك أن الشركة أو لمصلحتها ولو على سبيل
يكون المراجع شريكًا ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس 
إدارتها أو عاماًل لديه أو قريبًا له إلى الدرجة الثانية. ويكون باطاًل 

 كل عمل مخالف لذلك، مع إلزامه برد ما قبضه إلى الشركة.
 

 
 من شرطب الوفاء حال عدم في المنافسة من المكتب يستبعدو 

ه، وللجنة المراجعة الحق في استثنائه من بعالي المذكورة الشروط
 أي من الشروط المذكورة بعاليه بناًء على اعتبارات معينة.

 
 
 

 مراجعي الحسابات وضعر (: تحليل70المادة )

 المحاسبين من المقدمة بالعروض مقارناً  جدوالً  الشركة إدارة تعد -1
 والبيانات العروض به مرفقاً  جعةالمرا للجنة وترفعه، القانونيين

 القانونيين. المحاسبين المقدمة من
 المرفقة والبيانات والعروض المقارن الجدول بدراسة اللجنة تقوم -2

 الجتماع حدة على مكتب لكل فريق المراجعة تدعو أن به، ولها
 الواردة أعاله. الشروط ضوء في منه المقدم العرض لمناقشة

 خالصة فيها تبين اإلدارة مجلس على تعرض مذكرة اللجنة تعد -3
 لمراجعة أكثر أو قانونياً  محاسباً  المقدمة وترشح للعروض تحليلها
 الترشيح. بموجبه تم األساس الذي وتبين الشركة حسابات

الشروط المذكورة أعاله  أي منلجنة المراجعة استثناء ليجوز  -4
 عند اختيارها ألحد عروض المراجعة المقدمة لها.

 التوصية العمومية الجمعية على الشركة إدارة مجلس يعرض -5
 المحاسبين أسماء لجنة المراجعة مبيناً  من إليه المرفوعة
لجنة  قبل من ترشيحهم ثم ومن بعروضهم تقدموا الذين القانونيين
 المراجعة أتعاب وبيان الشركة حسابات لمراجعة المراجعة

 

Article 69: Kinship: 

It is not permissible to combine the work of an external 
auditor with the participation in the founding of the 
Company or the membership in the Board of Directors, 
or performing technical or administrative works in the 
Company or for its benefit, even in the shape of 
consultation. Also, the external auditor may not be a 
partner with any of the Company's founders or a member 
of its Board of Directors, or an employee of him or a 
relative of him to the second degree. Any act to the 
contrary shall be void, with his obligation to return to the 
Company what he received. 
 
 
The office shall be excluded from tender in the event 
that one of the conditions mentioned above is not 
met, and the audit Committee has the right to exclude 
it from any of the conditions mentioned above based 
on certain considerations. 
 

 
Article 70: External Auditor Bid Analysis: 

1- The Company management shall prepare a 
comparative table of the bids submitted by the 
certified accountants in accordance with the data 
referred to in Article 12, and submit it to the audit 
Committee, accompanied by the bids and data 
submitted by the certified accountants. 

2- The Committee shall study the comparative table, bids 
and attached data. It shall invite the audit of team each 
office separately for a meeting to discuss the bid 
submitted by it in light of the above conditions. 

3- The Committee shall develop a memo to be presented 
to the Board, stating a summary of its analysis of the 
submitted bids, nominating one or more certified 
accountants to audit the Company accounts and 
indicating the basis on which the nomination was 
made. 

4- The audit Committee may exclude any of the 
above conditions while choosing a submitted 
audit bid. 

5- The Board shall present to the General Assembly the 
recommendation submitted to the Board by the audit 
Committee indicating the names of certified 
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عمومية ال الجمعية الترشيح، وتعين بموجبه تم واألساس الذي
 مع الشركة حسابات لمراجعة أكثر أومراجع حسابات واحد 

 . عملهم مكافآتهم ومدة تحديد
 
 
 

 المراجعة (: مدة71المادة )

تعين الجمعية العامة مراجع حسابات الشركة وتحدد مكافآته ومدة 
عمله، كما يجوز لها إعادة تعيين مراجع الحسابات على أال يتجاوز 

ة التي تحددها الجهة المختصة. ويجوز مجموع مدة تعيينه المد
للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض 

اعتبارًا من  المراجعة مدة تحتسبإذا وقع التغيير لسبب غير مشروع. 
القوائم المالية للربع الثاني إلى القوائم المالية للربع األول من العام 

  المالي التالي.
 

 
 المعايير المهنية واألخالقيةلسابع: االباب 

 
 (11ملحق رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

accountants who submitted their bids and then their 
nomination by the audit Committee to audit the 
Company accounts as well as the auditing fees and the 
basis on which the nomination was made. Moreover, 
the General Assembly shall appoint one or more 
certified external auditors to audit the Company 
accounts, with specifying their remunerations and 
work duration. 

 

Article 71: Audit Period: 

The audit period may not exceed five continuous years, 
and a period of two fiscal years shall elapse before 
returning of the same audit office to audit the Company 
accounts. Audit period shall be calculated from the 
financial statements of the second quarter to the financial 
statements of the first quarter of the following fiscal year. 

 
 
 
 
 
 

Part 7: Professional and Ethical Standards 

 
Annex (11) 
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: المسؤولية االجتماعية ومبادرات العمل ثامنالالباب 

 االجتماعي
 

  )استرشادي(المسؤولية االجتماعية  (:72المادة )

ة اسسي -بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة-وضعت الجمعية العامة 
تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى 

 .بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع ؛تحقيقها
 
 

 )استرشادي(مبادرات العمل االجتماعي  (:73المادة )

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات 
 الجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:الشركة في مجال العمل ا

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من  (1
مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات 

 األخرى ذات النشاط المشابه.
اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها  (2

 الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.
خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في اإلفصاح عن  (3

 التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية  (4

 للشركة.
 
 

 (: تعريف المسؤولية االجتماعية 74المادة )

يان، أي كخاصة بنظرية أخالقية بأنها المسؤولية االجتماعية تعرف 
، يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع اً ة أو فردسواًء كان منظم

المسؤولية االجتماعية أمر يجب على كل منظمة أو فرد القيام و ككل. 
لبيئي. االجتماعي وابه للحفاظ على التوازن ما بين االقتصاد والنظام 

ضمان التزام الشركة بالقوانين  كما تعني المسؤولية االجتماعية
حيث تأثير نشاط الشركة على العاملين فيها،  األخالقية، من والمعايير

ككل.  وعلى مستثمريها وعلى المستهلكين، وعلى البيئة والمجتمع

 

Part 8: Social Responsibility and Social Initiatives 

 

Article (72): Social Responsibility (For Guidance)  

The General Assembly, based on the Board 
recommendation, shall establish a policy that guarantees a 
balance between its objectives and objectives of the 
community for purposes of developing the social and 
economic conditions of the community. 
 
 

 

Article (73): Social Initiatives (For Guidance) 

The Board shall establish programs and determine the 
necessary methods for proposing social initiatives by the 
Company. This includes the following: 

1) Establish the indicators that link the Company's 
performance with its social initiatives and 
comparing it with other companies that engage in 
similar activities; 

2) Disclose the objectives of the Company's social 
responsibility to its employees and raising their 
awareness and knowledge of social responsibility; 

3) Disclose plans for achieving social responsibility in 
the periodical reports on the activities of the 
Company's; and 

4) Establish awareness programs to the community 
to familiarize them with the Company's social 
responsibility. 

 
 

 

Article (74): Social Responsibility Definition  

Social responsibility is defined as an ethical theory specific 
to any entity, whether organization or an individual, who 
has a duty to work for the benefit of community as a 
whole. Social responsibility is something that every 
organization or individual shall do to maintain a balance 
between the economy, the social system and the 
environment. Social responsibility also means ensuring 
that the Company adheres to the laws and ethical 
standards, in terms of the impact of the Company's activity 
on its staff, its investors, consumers, and on the 
environment and community as a whole. Social 
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ويجب أن تفهم المسؤولية االجتماعية على أنها استثمار في المجتمع 
 أكثر من كونها عمل خيري. 

نما  وال تتعلق المسؤولية االجتماعية فقط بحجم التبرعات المالية، وا 
الصرف على برامج ومشاريع اجتماعية مستدامة تلبي  بأوجه

االحتياجات المجتمعية ذات األولوية القصوى. والبد من عمل مشترك 
بين جميع مكونات المجتمع المحلي المؤثرين والمتأثرين بالبرنامج. 
وسيكون من الخطأ أن تقوم الشركة، باتجاه واحد، بفرض برامجها من 

كواجب ورغبة واهتمام يحتم تلبية  منطلق التكرم والصدقة وليس
االحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي. فالقصد من برامج المسؤولية 
االجتماعية هو تحقيق التناغم بين الشركة والمجتمع في إطار يحقق 
المنفعة للجميع. وعلى أية حال، فإن قضايا الفقر والبطالة والصحة 

لزم أن أمنية، وبالتالي يستوالسكن تمثل أولوية اجتماعية واقتصادية و 
ذا كانت هناك  تركز تلك البرامج عليها أو على أي منها على األقل. وا 
بعض هذه المشاريع الضرورية تستلزم مواردًا مالية ضخمة، فإنه 

 باإلمكان التعاون مع شركات أخرى في إنجاز هذه المشاريع.
 

(: سياسة واتجاهات المسؤولية االجتماعية 75المادة )

 كةللشر
 

اتجاهات ومجاالت  4تتبلور أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركة في 
 رئيسية كما يلي:
 المجال االتجاه
تعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد  -1 الموظفون

توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث 
قدمت العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير من 

جال بهن في مالفتيات السعوديات وقامت بتدري
المحاسبة والموارد البشرية والتسويق ومبيعات 
المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. وتعمل 
أغلب الفروع بأيدي فتيات سعوديات بنسبة 

100%. 
بتقديم دورات تدريبية  دورينقوم بشكل  -2

للموظفين على أيدي مدربين معتمدين، في 
 مختلف المجاالت.

responsibility shall be understood as an investment in 
community rather than an act of charity.  
Social responsibility is not only related to the size of 
financial donations, but rather to expenditures on 
sustainable social programs and projects that meet societal 
needs of the highest priority. There is a need for joint 
action by all the components of the local community that 
are influenced and affected by the program. It would be a 
mistake from the Company, in one direction, to impose its 
programs on the basis of generosity and charity and not as 
a duty, desire and interest that entail meeting the real needs 
of the local community. The purpose of social 
responsibility programs is to achieve harmony between the 
Company and the community in a framework that benefits 
everyone. In any case, the issues of poverty, 
unemployment, health and housing shall represent a social, 
economic and security priority, and therefore these 
programs shall focus on them or at least any of them. If 
there are some of these necessary projects that require 
huge financial resources, it would be possible to cooperate 
with other companies in carrying out these projects. 
 
 
 

Article 75: Corporate Social responsibility Policy and 

directions 

 
The Company's social responsibility activities crystallize in 
4 main directions and areas as follows: 

 
Direction Field 

Employees 1- Fitaihi Holding Group is one of 
the pioneers in providing job 
opportunities for Saudi girls, as it 
provided many job opportunities 
to a large number of Saudi girls 
and trained them in accounting, 
human resources, marketing and 
sales of jewelry and luxury goods 
products. Most of the branches 
are 100% operated by Saudi girls. 
2- We always provide training 
courses for employees by certified 
trainers, in various fields. 
3- We care very much about the 
human, psychological and health 
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النفسية اإلنسانية و  نهتم بشكل كبير بالظروف -3
والصحية لكافة موظفي الشركة )وعليه يتم تقديم 
الدعم المالي والنفسي في كل هذه الحاالت ودون 

 استثناء وفي الوقت المناسب بفضل اهلل(.
قامت الشركة بتجهيز ملعب رياضي  -4

للعاملين بجوار سكن الموظفين في جدة، كما أنها 
رك فيها يشت ترعى أغلب البطوالت الرياضية التي

 موظفو الشركة.
من ناحية  لعمالئنا أرقى المنتجات نوفر -1 العمالء

فع أر مع تقديم  ،بأسعار مناسبةالجودة والذوق، 
 .مستويات الخدمة

تتوفر في منتجاتنا أعلى معدالت األمان،  -2
 وال تؤثر على البيئة المحيطة.

المساهمات والتبرعات الخيرية لجمعيات  -1 المجتمع
يظ القرآن، ودور األيتام، والحاالت اإلنسانية، تحف

إلخ. )رعاية حفل اليوم العالمي لإلعاقة بالجمعية 
 السعودية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة(

ترى الشركة أن استثمارها في المشروعات  -2
الطبية هو استثمار أخالقي إحدى أهدافه خدمة 

 المجتمع
 توطين الوظائف وبما يخدم مصلحة الشركة -3

 ويتماشى دومًا مع المتطلبات النظامية.
احترام لحقوق اإلنسان الواردة في القوانين  -4

الدولية لحقوق اإلنسان، وااللتزام الكامل بالحقوق 
األساسية المنصوص عليها في نظام العمل 
والعمال السعودي، وتحديث دائم للوائح الداخلية 

 ة.مللتماشي وااللتزام الكامل بتلك اللوائح واألنظ
 
 
 

البيئة 
 والسالمة
وترشيد 
 الموارد

أفضل تحديث معدات الصياغة واستخدام  -1
صى حد إلى أق نبعاثاتاالفالتر التنقية لتقليل 

 ممكن. 
مع  ،استخدام وسائل ترشيد استهالك المياه -2

 .في الصياغة إعادة تدوير المياه المستخدمة

conditions of all employees of the 
Company. 
4- The Company has equipped a 
playing field for the employees 
near the employee’s residence in 
Jeddah, and it also sponsors most 
of the sports tournaments in 
which the Company’s employees 
participate. 

Customers 1- We provide our customers with 
the finest products with 
reasonable prices at the highest 
levels of service. 
2- Our products also have the 
highest levels of safety, and do not 
affect the surrounding 
environment. 

Society 1- Charitable contributions and 
donations to the associations of 
Qur’an memorizing, orphanages, 
humanitarian cases, etc. 
(Sponsoring the International Day 
of Disabled Persons at the Saudi 
Association for Parents of 
Disabled People). 
2- The Company believes that its 
investment in medical projects is 
an ethical investment, one of its 
goals is to serve the society. 
3- Saudization in a manner that 
serves the interest of the 
Company, and in consistent with 
the statutory requirements. 
4- Respecting the human rights as 
stated in International Human 
Rights Laws, complying with the 
main rights stated in the Saudi 
Labor Law, and updating the 
internal regulations to comply 
with and fully adhere to these 
Regulations and Laws. 

Environment,  
Safety, and 
Resource 
Rationlization 

1- Updating formulation 
equipment and using the best 
purification filters to reduce 
emissions as much as possible, to 
avoid any damage to the 
environment.  
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المقر الرئيسي و  مركز فتيحيعزل جدران  -3
 نياة لالحتفاظ بالبرودة الداخلية في المبللمجموع

 وتقليل استخدام األجهزة المركزية لتكييف الهواء.
استخدام مستشعرات الحركة إلضاءة  -4

الكهرباء في مبنى المقر الرئيسي للمجموعة 
 بجدة.

ة في كاف استخدام اللمبات الموفرة للطاقة -5
 .مباني وفروع الشركة

 الشركة عبر تدوير جزء كبير من مخلفات -6
 توجيهها لمراكز التدوير المعتمدة.

االهتمام بصيانة وتنظيف وتشجير محيط  -7
 الشركة والفروع.

اصة خ الموظفينالتوجيه الدائم والتزام جميع  -8
افة اتخاذ كمراعاة و في قسم الصيانة بالعاملين 

جراءات السالمة أثناء عملهم ، مع وسائل وا 
ة شادات الصحيالتشديد على اتباع الجميع اإلر 

 .المعمول بها طبقًا للبروتوكالت الداخلية
 
 
 
 
 
 

 -رديبشكل ط-وكلما زادت مبيعات وربحية الشركة، كلما زاد اإلنفاق 
 على أنشطة واتجاهات المسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة.

وقد اعتمد المساهمون سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة، وتم 
ي للشركة )ضمن الئحة حوكمة الشركة(، نشرها بالموقع الرسم

وتعميمها بإرسالها عبر البريد اإللكتروني للموظفين وأعضاء مجلس 
  اإلدارة.

 
 
 

 

2- Using means of rationalizing 
water consumption, while 
recycling water used in 
formulation. 
3- Insulating the walls of Fitaihi 
Center and the Group's 
headquarters to keep the buildings 
cool and minimizing the use of 
central air-conditioning 
equipment. 
4- Using motion sensors to light 
up electricity in the Group's 
headquarters building in Jeddah. 
5- Using energy-saving lamps in all 
Company buildings and branches. 
6- Recycling a large part of the 
Company's waste by referring to 
approved recycling centers. 
7- Focusing on the maintenance, 
cleaning and afforestation of the 
surroundings areas of the 
Company and its branches. 
8- Providing permanent guidance 
and ensuring the compliance of all 
employees, especially workers in 
the maintenance department, to 
observe and take all safety 
measures during their work, with 
an emphasis on everyone 
following the health instructions 
in force in accordance with 
internal protocols. 

 
The higher the Company's sales and profitability, the more 
direct the spending on the Company's social responsibility 
activities and directions. 
After the shareholders approve the Company's social 
responsibility policy, it will be published on the Company's 
official website, and circulated by sending it via e-mail to 
employees and members of the BOARD. 
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 سياسات اإلفصاح والشفافيةالتاسع: الباب 

 
 ملحق رقم )12(

 
 
 

 
 : التواصلعاشرالباب ال

 
 مجتمع االستثماري، ويندرجيتم التواصل مع األطراف األخرى غير ال

هذا التواصل تحت الباب السابق الخاص باإلفصاح والشفافية، وتشمل 
 .الموظفين والعمالء والموردينسياسة التواصل كل من 

 
 (: التواصل مع الموظفين  76المادة )

 األهداف:

استيعاب الموظفين لقيم الشركة ورؤيتها وأهدافها ومبادراتها،  (1
ك أهمية الدور الذي يقومون به في ومساعدتهم على إدرا

 هذا المجال.

تحفيز الموظفين، وبناء حس االنتماء للشركة من خالل  (2
 المشاركة في االجتماعات.

إخطار الموظفين بالقرارات والتوجهات الجديدة للشركة،  (3
 والتي سبق اإلعالن عنها بالفعل للمجتمع االستثماري.

 
 نطاق التواصل مع الموظفين:

 إلخ. ،الرؤية واالستراتيجية واألولويات –ستراتيجية التغيرات اال (1

التغيرات في األنظمة األساسية، مثل نظام حوكمة الشركة،  (2
 والسياسات واإلجراءات، إلخ.

 التعديالت في اللوائح الداخلية. (3

مثل االندماج واالستحواذ وتطوير النشاط إلى  –خطط التوسع  (4
 مناطق جغرافية جديدة أو منتجات جديدة.

 
Part 9: Disclosure and Transparency Policy 

 
Annex (12) 

 
 
 
 
 
 

Part 10: Communication 

 
Communication shall be made with parties other than the 
investment community, and this communication falls 
under the previous chapter regarding disclosure and 
transparency. The communication policy shall include 
employees, customers and suppliers. 

 

Article 76: Communication with Employees   

Objectives: 
1) Employee’s understanding of the Company 

values, vision, objectives and initiatives, and 
helping such employee realize the importance of 
their role in this area. 

2) Motivating employees and developing a sense of 
loyalty to the Company by participating in 
meetings. 

3) Notifying employees with new decisions and 
directions of the Company which already 
previously were announced to the investment 
community. 

 
Communication Scope with Employees: 

1) Strategic changes- vision, strategy and priorities 
etc...) 

2) Changes to main systems, such as Company 
governance system, policy and procedures, 
etc...) 

3) Amendment to internal regulations. 
4) Extension plans- such as merger, acquisition, 

transforming the activity to a new geographical 
area or new product. 
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تغيرات اإلدارية الداخلية الهامة، والهيكل التنظيمي وما يطرأ ال (5
 عليه من تعديالت.

مثل مزايا الموظفين، عقود العمالء والموردين،  –أخرى  (6
 وااللتزامات االجتماعية، إلخ.

 
 

 األدوار والمسؤوليات:

تقع مسؤولية التواصل مع الموظفين على كل من المدراء المباشرين 
دارة   الموارد البشرية، واإلدارة التنفيذية بالشركة.للموظفين، وا 

 
 
 

 وسائل إيصال المعلومات:

يمكن استخدام العديد من الوسائل منها االجتماعات بالموظفين، 
والبريد اإللكتروني الداخلي، ووسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية، 
 كواإلذاعية الداخلية، والتعاميم الموزعة على كافة الموظفين أو تل

المعلقة، أو عبر المطبوعات الموجهة للموظفين، أو من خالل 
 االتصال الشخصي من اإلدارة التنفيذية بالشركة.

 

 (: التواصل مع العمالء77المادة )
 

 األهداف:

تقوم إدارة التسويق والمبيعات وقسم خدمة العمالء بالتواصل مع 
ائع لبضالعمالء شخصيًا أو عبر الهاتف، لتوضح لهم الخدمات أو ا

الجديدة أو مميزات السلع المعروضة. وبهذا يمكنها التعرف على 
اعتراضاتهم واقتراحاتهم وأرائهم التي تساعد على تنمية أعمال الشركة 
وزيادة والء العمالء للشركة. ومن خالل هذا التواصل يسعى جميع 

 العاملين إلى إرضاء العمالء قدر المستطاع.
 
 

 
 
 

5) Important internal administrative changes and 
the organizational structure and its 
modifications. 

6) Others- such as employee benefits, customer 
and supplier contracts, social commitments, etc. 

 
 
 
Roles and Responsibilities: 
Communication with employees is the responsibility of all 
direct employee directors, the HR Department and the 
Company executive department. 

 
 
 

Information Dissemination Methods: 
Various methods can be used such as meetings with 
employees, internal e-mail, social networks, internal 
broadcasting, hanged or distributed circulars to all 
employees, through publications directed to employees or 
face to face contact by the Company executive 
department. 

 
 
 

Article 77: Communication with Customers: 

 
Objectives: 
Marketing and sales department and customer service 
department shall communicate with customers in person 
or through phone calls in order to clarify services, new 
goods or benefits of displayed items to them. Through 
that, we can know objections, suggestions and opinions 
that help develop the Company business and increase 
customer loyalty to the Company. By such 
communication, all employees shall seek customer 
satisfaction as much as possible. 
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 الء:نطاق التواصل مع العم

يتعرف العمالء من خالل تواصلهم مع الشركة على المنتجات 
الجديدة، والتغيرات التي قد تطرأ على الخدمات، والفروع التي تم أو 

 سيتم افتتاحها، واألسعار الجديدة، إلخ.
 

 األدوار والمسؤوليات:

تضطلع بدور التواصل مع العمالء إدارة التسويق والمبيعات وقسم 
 د التنسيق مع اإلدارة التنفيذية في هذا الشأن.خدمة العمالء بع

 
 

 وسائل توصيل المعلومات:

عالنات الصحف والمجالت  عبر عدة وسائل منها رسائل الجوال، وا 
عالنات الطرق والتليفزيون والراديو، والمطبوعات التي تصدرها  وا 
الشركة، والموقع اإللكتروني للشركة، ومواقع التواصل االجتماعي، 

 إلخ. 
 
 
 

 (: التواصل مع الموردين78المادة )

دارة المشتريات بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية  تقوم اإلدارة التجارية وا 
فيما يتعلق بالتواصل مع الموردين بالشكل الذي يساعد على تدعيم 
أواصر التعاون وخفض أسعار السلع والخدمات التي تقوم الشركة 

ج، كما يمكنها تحسين أحكام بشرائها محليًا أو استيرادها من الخار 
وشروط الدفع أيضًا. ويمكن إلدارة المشتريات تحقيق هذه األهداف 
عبر إيضاح بعض مالمح الخطة االستراتيجية المتعلقة بالتوسع في 
أنشطة جديدة أو افتتاح فروع أو القيام بحمالت ترويجية. ويتم 

م من تتالتواصل من خالل المراسالت واالتصاالت والمقابالت التي 
 وقت آلخر مع الموردين بالمملكة أو بالمعارض الخارجية.

 
 

 
 

 
Communication Scope with Customers: 
By communication with the Company, customers shall get 
to know the new products, changes may occur to services, 
branches that were opened or will be opened, new prices, 
etc. 
 

 
Roles and Responsibilities: 
Communication role with customers is assumed by the 
Marketing and Sales Department and the Customer 
Service Department after coordination with the Executive 
Management in this regard. 

 
 
Information Dissemination Methods: 
By various methods such as mobile SMS, newspaper and 
magazine advertisement, TV and radio advertisement, 
publications issued by the Company, direct mail, Company 
website, Social networks, etc...  

 
 
 
 

Article 78: Communication with Suppliers: 

Commercial Department and Procurement Department 
shall coordinate with the Executive Department with 
respect to communication with suppliers in the way that 
helps strengthen cooperation and decrease goods and 
service prices that the Company shall domestically buy or 
import from abroad. In addition, it can also improve 
payment terms and conditions. Procurement Department 
can achieve these objectives by clarifying some of the 
features of the strategic plan related to extending new 
activities, opening branches or conducting promotional 
campaigns. Communication shall be done by 
correspondence, calls and interviews that shall be 
conducted from time to time with suppliers in the 
Kingdom or in foreign exhibitions. 
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 الحادي عشر: االحتفاظ بالوثائقالباب 

 

 (: االحتفاظ بالوثائق79المادة )

يجب على الشركة أن تحتفظ بجميع المحاضر والمستندات والتقارير 
 والوثائق األخرى المطلوب االحتفاظ بها بموجب هذه الالئحة في مقر
الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل ذلك تقرير 
مجلس اإلدارة وتقرير لجنة المراجعة. ومع عدم اإلخالل بهذه المدة، 
يجب على الشركة في حال وجود دعوى قضائية )بما في ذلك أي 
دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو مطالبة أو إجراءات تحقيق قائمة 

أو المستندات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ  تتعلق بتلك المحاضر
بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق 

 القائمة.
 

 

 

 

 
 

 

Part 11: Maintaining Documents 

 

Article 79: Maintaining documents 

A Company shall retain all minutes, documents, reports 
and other papers required to be maintained in the 
Company's head office for at least ten years as per these 
Regulations. This shall include the Board report and audit 
Committee report. Without prejudice to this period, the 
Company shall, in case of any lawsuit (filed or threatened 
to be filed) or ongoing claim or any investigation relating 
to those minutes, documents, reports and other papers, 
maintain them until the end of the ongoing lawsuit, claim 
or investigation. 
 

 الباب الثاني عشر: التحديث والتعديل

 

ند صدور ع -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  -1
ة، من هيئة السوق المالي إلزاميةوسريان تعديالت أو لوائح جديدة 

وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، ووزارة التجارة، والجهات 
لتعديل في النظام المنظمة األخرى ذات العالقة، وكذلك عند ا

 .واللوائح الداخلية األساس للشركة

في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة بناًء  -2
على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو من اإلدارة 
التنفيذية )غير التعديالت اإللزامية(، يتم عرض التعديالت 

 .المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها

Part 12: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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 (1رقم )ملحق 
 

 الئحة سياساتنموذج تعديل/تحديث 

  التاريخ
 ....... / ......../ ..........م

اسم الئحة السياسات 
المراد التعديل أو التحديث 

 فيها
 

 

  وصف التعديل/التحديث
 
 
 
 
 
 
 

  /التحديثأسباب التعديل
 
 
 
 
 
 

  مقدم التعديل/التحديث
 
 
 

مالحظات وتوصيات إدارة 
/أو و وكمةإدارة الح

 المستشار القانوني

 
 
 
 
 
 

مالحظات وتوصيات لجنة 
 الترشيحات والمكافآت

 
 
 
 
 
 

 
 التاريخ 

 

 
 ....... / ......../ ..........م
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Annex (1) 
Regulations Amendment/Update Form 

 

Date  
…………/……..../…………….. 

 

Title of Charter/Regulation which 
is required to be 

amended/updated 

 
 
 

Description of 
amendment/update 

 
 
 
 
 

Reasons for amendment/update 
 
 
 

 
 
 
 
 

Submitted by 
 

 
 

Remarks/recommndations of CG 
Dept. and/or legal consultant 

 
 
 
 
 

Remarks/recommndations of 
Nomination & Remuneration 

Committee 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
…………/……..../…………….. 
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جراءات عضوية الئحة  سياسة ومعايير وا 
 مجلس اإلدارة

 
 م2017ديسمبر 
 
 (2ملحق )

 
 

أوالً: مؤهالت ومهارات أساسية لدى عضو مجلس اإلدارة 

 )استرشادية(

يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن 
في  ةتتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة واالستقالل الالزم، والرغب
راعى يالتعلم المستمر، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، و 

 المؤهالت والمهارات التالية:أن يتوافر فيه على وجه الخصوص 
وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله  القدرة على القيادة: (1

لمنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق 
دارة الفعالة والتقيد بالقيم أفضل الممارسات في مجال اإل

 .واألخالق المهنية
وذلك بأن تتوافر فيه المؤهالت العلمية، والمهارات  الكفاءة: (2

المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات 
 وأالعملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية 

 ،الحوكمةأو القانون أو  المحاسبةأو االقتصاد  وأباإلدارة 
 .فضاًل عن الرغبة في التعلم والتدريب

 وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، القدرة على التوجيه: (3
والقيادية، واإلدارية والسرعة على اتخاذ القرار، واستيعاب 
المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة بسير العمل، وأن 

 

Charter of Standards, and Procedures 
for the Membership of the Board of 

Directors 

 
 

December 2017 

 
 

Annex (2) 

 
 

 

I: Basic Qualifications and Skills of the Board 

Member (For Guidance) 

A Board Member is required to be professionally capable 
and has the required experience, knowledge, skill and 
independence, which enable him/ her to perform his/ her 
duties efficiently. He/ she shall have the following 
qualifications in particular: 

1) Leadership Capacity: He/ she shall enjoy 
leadership skills which enable him/ her to grant 
powers in order to enhance performance, apply 
best practices in the field of effective 
management and comply with professional 
ethics and values. 

2) Efficiency: He/ she shall have the academic 
qualifications, proper professional and personal 
skills, an appropriate level of training and 
practical experience related to the current and 
future businesses of the Company, management, 
economics, accounting, law or governance, as 
well as the desire to learn and be trained. 

3) Mentoring Capacity: He/ she shall have the 
technical, leadership, and administrative 
competencies, prompt decision-making, and 
understanding the technical requirements and 
developments related to the work progress. He/ 
she shall also be able to provide strategic 
mentoring and clear future planning and vision. 
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لرؤية ايكون قادرًا على التوجيه االستراتيجي والتخطيط و 
 .المستقبلية الواضحة

وذلك بأن يكون قادرًا على قراءة البيانات  المعرفة المالية: (4
 .والتقارير المالية وفهمهما

وذلك بأال يكون لديه مانع صحي يعوقه  اللياقة الصحية: (5
وعلى الجمعية العامة أن . عن ممارسة مهامه واختصاصاته

لجنة توصيات تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
توافر المقومات الشخصية والمهنية الترشيحات والمكافآت و 

الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه 
 .المادة

 
 

 ثانياً: معايير الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

ال يقل سن المرشح عن ثالثين عامًا )ميالديًا( وقت التقدم  (1
مثاًل المرشح م للترشح، ويمكن استثناء هذا الشرط في حال كان

متطلبات األنظمة، وظروف عن شركة أو جهة مستثمرة، وطبقًا ل
 .الشركة

ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة الجمع بين عضوية  (2
 أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

قبول إجراء مقابلة شخصية مع أعضاء لجنة الترشيحات  (3
 والمكافآت إذا ُطِلب من المرشح ذلك.

المؤهالت  -مجتمعين-ن تتوفر في األعضاء ري أمن الضرو  (4
والمهارات والخبرات الالزمة لقيام المجلس بواجباته، وأن تكون 

توفير لية، و عموزعة على نحو متوازن بين األعضاء، لتحقيق الفا
الخبرة الكافية للمجلس. وليس من الضروري أن تتوفر في كل 

 عضو من األعضاء كافة المهارات المطلوبة.
القدرة على اإلدارة واإلشراف، العضو أن يتوفر لدى يجب  (5

 كةالشر اإلحاطة بالجوانب القانونية والمالية، ومعرفة بأعمال و 
كما أن على كل عضو أن يوفر الوقت  ونشاطاتها بصفة خاصة.

الكافي لمتابعة أمور الشركة والموضوعات المسندة إليه من 
هم ن تتوفر فييعمل المجلس على إيجاد مرشحيمجلس اإلدارة. و 

 .معايير العضوية، إضافة إلى من يترشح بطرق أخرى

4) Financial Literacy: He/ she shall have the 
ability to read and understand financial 
statements and reports. 

5) Physical Fitness: He/ she shall not suffer from 
any health issue that may hinder him/ her from 
performing his/ her duties and responsibilities. 
When electing Board Members, the General 
Assembly shall take into account the 
recommendations of the nomination Committee 
and the availability of the personal and 
professional capabilities required to perform the 
assigned duties effectively pursuant to this 
Article. 

 
 
 

II: Criteria for Board Membership Nominees  

1) The nominee shall not be less than thirty 
(Gregorian) years old at the time of application, 
unless the nominee is a representative of a 
Company or an investing entity according to the 
requirements of the regulations, and the Company 
position. 

2) It is not permissible for any Board Member to 
combine the membership of more than five joint 
stock companies at the same time. 

3) An interview with the Nomination and 
Remuneration Committee members shall be 
accepted upon the Committee’s request. 

4) It is necessary to the members -collectively- to 
have the qualifications, competences and 
experiences required for the Board to perform the 
assigned duties, and to be distributed in a balanced 
manner among the members, in order to achieve 
effectiveness and provide sufficient experience for 
the Board. It is not necessary to have all required 
skills in each member. 

5) The Board Member shall have the ability to 
manage, to supervise and to understand the legal 
and financial aspects and in particular being aware 
of the Company business and activities. Each 
Board Member shall provide an adequate time to 
follow up the Company’s affairs and tasks assigned 
by the Board. The Board shall seek to select 
candidates, who fulfill the membership standards, 
or other type of candidates. 
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 شروط الترشح:ثالثاً: 

يجب على المرشح استيفاء كافة شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 
الواردة في األنظمة واللوائح ذات العالقة والئحة سياسات ومعايير 

جراءات عضوية مجلس اإلدارة  :يلي، وكما وا 

 
ساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر يحق لكل م -1

لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في 
 رأس المال.

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة  -2
الشركة اإلفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب طلب 
يقدم إلدارة الشركة وفقًا للفترة والمواعيد المنصوص عليها 

لمعايير واإلجراءات المحددة للعضوية في وحسب سياسة ا
مجلس اإلدارة واألنظمة واللوائح المعمول بها، ويجب أن 

 بالمرشح باللغة العربية من حيث يشمل هذا اإلخطار تعريفاً 
سيرته الذاتية ومؤهالته، وخبراته العملية، إلى جانب تزويد 

ومن ضمنها: )بطاقة الهوية  دعمةالشركة بكافة الوثائق الم
لوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين ا

وأية وثائق أخرى ذات عالقة  ،المترشحين لعضوية المجلس
 تطلبها الشركة الستيفاء المتطلبات النظامية(.

 

 
يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس  -3

وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض المصالح التي 
 :تشمل

 

 
 

 

III: Nomination Conditions/Requirements: 

The candidate must fulfill all the conditions of nomination 

for the Board of Directors membership in accordance 

with the relevant laws and regulations, the Charter of 

Standards and Procedures for the Membership of the 

Board of Directors, and as follows: 

1- Each shareholder shall have the right to nominate 

himself/herself or other person(s) for membership 

to the Board of Directors, within the limits of 

his/her shareholding in the capital. 

2- Anyone who is interested in being nominated to the 

Company Board shall declare his/her wish by 

notifying the Company Management in accordance 

with the mentioned dates, the Charter of Standards 

and Procedures for the Membership of the Board 

of Directors, applicable rules and regulations. This 

notice shall include an introduction of the nominee 

with respect to his/her curriculum vitae, his/her 

qualifications and his/her work experience, such 

documents shall be submitted in Arabic language. 

In addition, the nominee must provide the 

Company with the all supporting documents such 

as (National ID, Family ID, Passport for non-

Saudis nominees for the Board membership, and 

any other relevant documents requested by the 

Company to meet the legal requirements). 

3- A person who desires to nominate himself/herself 

for the membership of the Board shall disclose to 

the Board and the General Assembly any cases of 

conflicts of interest, including: 
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مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم وجود  -أ
 .لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها

اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد  -ب
 .فروع النشاط الذي تزاوله

على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النماذج التي تحددها  -4
مالية والتي يمكن الحصول عليها من خالل هيئة السوق ال

 .الموقع اإللكتروني للهيئة

( الخاص بالسيرة الذاتية بعد 1موقعة من نموذج رقم ) ةتقديم نسخ -أ
 لكترونيًا للمرشح باللغتين العربية واالنجليزية.إتعبئتها 

( الصادر عن 3موقعة من نموذج اإلفصاح رقم ) ةتقديم نسخ -ب
ية للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة هيئة السوق المال

 ةباللغ لكترونياً إفي السوق المالية السعودية )تداول( بعد تعبئتها 
 .العربية

على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى  -5
الشركات المساهمة أن يرفق بيانًا بعدد وتواريخ مجالس 

 .إدارات الشركات التي تولى عضويتها
المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة  على -6

ة عن من إدارة الشرك الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً 
آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنًا المعلومات 

 :التالية

عدد اجتماعات المجلس التي تمت خالل كل سنة من سنوات  -أ
 .الدورة

الة، ونسبة حضوره عدد االجتماعات التي حضرها العضو أص -ب
 .لمجموع االجتماعات

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد االجتماعات التي  -ج
عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة، 

a. Having direct or indirect interest in the contracts and 

businesses entered into for the benefit of the Company in 

which he/she desires to be nominated to the Board. 

b. Being engaged in a business that may compete with the 

Company or any of its activities. 

4- Nominees for Board membership shall complete 

the form(s) specified by the Capital Market 

Authority, which can be found on their website. 

a. Submit a signed copy of form No. (1) Curriculum vitae 

after filling it out electronically in both Arabic and English. 

b. Submit a signed copy of form No. (3) issued by the 

Capital Markets Authority for Board membership 

candidacy in the Board of Directors of a joint stock 

company listed on the Saudi Stock Exchange (Tadawul) 

after filling it out electronically in Arabic. 

 

5- Any nominee who is a previous board member of a 

joint-stock company shall state the names and dates 

of the boards in which he/she was a member. 

6- Any nominee who has served as a Board member 

in the Company shall enclose with the nomination 

notice a statement from the Company Management 

on the last session in which he/she was a Board 

Member including the following: 

a. The number of Board meetings held during each year of 

the session. 

b. The number of meetings attended by the member, and 

the percentage of his attendance of the total meetings. 

c. The committees in which the member participated, the 

number of meetings held by each of these committees 

during each year of the session, the number of meetings 
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وعدد االجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع 
 .االجتماعات

ن ا إذا كايجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي م -7
 .العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل

يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو  -8
مترشحًا بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية 

 .اعتبارية

 

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة 
 لة، كما سيقتصرلن يتم النظر في الطلبات غير المكتمو إليها، 

التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية 
جراءات عضوية مجلس اإلدارة  المجلس وفقًا لسياسات ومعايير وا 

 .واألحكام الواردة

 

 

 : إجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارةرابعاً 

تقوم الشركة أيضًا باإلعالن عن فتح باب الترشح لعضوية  (1
الموقع اإللكتروني الخاص بها وفي أي مجلس اإلدارة في 

 وسيلة أخرى تحددها الهيئة. 
يقدم المساهم طلب الترشح خالل مهلة الترشح المعلن عنها  (2

من تاريخ اإلعالن على  -يومًا( 30والتي لن تقل عن )-
موقع تداول. ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت مد مهلة 

 تقديم طلبات الترشح. 
لس لرغبته في الترشح لعضوية المجموقعاً  طلباً يقدم المرشح  (3

مشتماًل ومرفقًا به البيانات والمستندات في دورته الجديدة 
خاصة   )وترجمتها باإلنجليزية إن أمكن باللغة العربية التالية

 :السيرة الذاتية(
مع صورة من إثبات الهوية  ،اسم المرشح بالكامل (أ

ى لباإلضافة إ ،والسجل التجاري بالنسبة للشركات

attended and the attendance percentage of the total 

number of meetings. 

7- Membership type shall be clarified upon 

nomination, i.e. if the nominee is an executive 

member or a non-executive member or an 

independent member. 

8- The membership nature shall be clarified, i.e. if the 

member is a nominee for himself/herself or he/she 

represents a legal person. 

 

The Nomination and Remunerations Committee will 

review the nomination requests submitted to it. Noting 

that incomplete applications will not be considered, and 

voting in the General Assembly shall be limited to the 

Board nominees who nominated themselves in 

accordance with the Policies, Standards and procedures 

for Board Membership, and the provisions contained 

herein. 

 

IV: Board Membership Nomination Procedures 

1) The Company shall announce the opening of 
candidacy for Board membership on its website 
and in any other means specified by the Authority.  

2) The stakeholder shall submit a candidature during 
the announced the candidacy time-limit which is 
not less than (30 days) as of the announcement 
date on Tadawul website. The Committee of 
Nomination and Remuneration may extend the 
candidature time-limit.  

3) The nominee shall submit a signed application for 
his desire to run for the new term of Board 
membership, including and enclosing the 
following data and documents in both Arabic and 
English (especially the CV): 
A- The candidate's full name, a copy of ID card 

and commercial registry in case of companies, 
in addition to his CV, academic qualifications, 
relevant experience in the field of the 
Company's business and contact numbers, 
along with a recent personal photo. 
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العلمية وخبراته في مجال  سيرته الذاتية ومؤهالته
مع صورة شخصية  ،أعمال الشركة وأرقام االتصال به

 حديثة.
نموذج السيرة  (3)تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم  (ب

الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة 
مدرجة في السوق المالية السعودية والذي يمكن 

 .ن موقع هيئة السوق الماليةالحصول عليه م
بالشركات المساهمة التي ال يزال يتولى عضوية بيان  (ج

مجالس إداراتها، وبيان بعضويته في اللجان المنبثقة 
 منها وطبيعة عضويته.

بيان بمجالس إدارات الشركات التي سبق أن تولى  (د
عضويتها، وفتراتها، وعدد اجتماعات مجلس اإلدارة 

وات الدورة وعدد التي تمت خالل كل من سن
االجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره 
لمجموع االجتماعات. وكذلك بيان باللجان الدائمة التي 
شارك فيها العضو وعدد االجتماعات التي عقدتها كل 
 لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة.

بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها هـ(  
 و ملكيتها وتمارس أعمااًل مماثلة ألعمال الشركة.أ
إقرار من المرشح بحسن السيرة والسلوك وأال يكون قد  (و

 سبق له أن أدين بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة. 
تقديم أية إقرارات أو مستندات أو نماذج أخرى تتطلبها  (ي

لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة أو اللوائح النظامية 
 قة.ذات العال

ستراعي لجنة الترشيحات والمكافأت عند المفاضلة بين  (4
المرشحين التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح 
األولوية في الترشيح لالحتياجات المطلوبة من أصحاب 
المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة على أآّل يقل عدد 

مكانية مع إ(المجلس األعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء 
أال يقل عدد أعضائه على  )عقد مقابالت مع المرشحين

ي )وف ثلث أعضاء المجلسعضوين أو عن المستقلين عن 
حال نتج عن احتساب الثلث وجود كسر عشري مثل أن 

B- Filling the Capital Market Authority 
application form No. (3) C.V. form of a 
nominee for the Board membership of a joint 
stock Company listed on the Saudi Capital 
Market, which can be extracted from the 
Capital Market Authority website. 

C- A statement of the joint-stock companies in 
which he/ she still a Board member, a 
statement of his membership in the 
Committees drawn from those companies 
specifying his/her membership nature. 

D- A statement on the Companies’ Board 
memberships, which he has previously 
assumed, membership terms, number of 
Board meetings convened over the Board 
Session, number of meetings attended, and his 
attendance rate out of the total meetings. A 
statement on the permanent Committees in 
which the member participated and number of 
meetings held by each of those Committees 
during each year of the session. 

E- A statement on companies or institutions that 
he participates in management or ownership, 
exercising business similar to the Company’s 
business. 

F- The nominee shall submit a good conduct 
acknowledgment proving that he/ she has not 
previously been convicted of a crime involving 
breach of morality or trust. 

G- The nominee shall submit any additional 
documents or acknowledgments as required 
by the Nomination & Remunerations 
Committee or/and the statutory relative 
regulations. 

 
4) The Nomination and Remuneration Committee 

shall take into consideration, when evaluating 
candidates, the diversity of academic qualification 
and practical experience, and shall prioritize those 
skilled and fulfilling the requirements of the Board 
membership, provided however that the number 
of the independent members shall not be less than 
2 members or less than 1/3 of the members of the 
Board. (In the event that the calculation of one-
third results in a decimal fraction, such as the 
number of members of the Board is seven, the 
number of independent members must be at least 
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يكون عدد أعضاء المجلس سبعة، وجب أن يكون عدد 
 األعضاء المستقلين ثالثة أعضاء على األقل(.

يحات والمكافآت أن يفوق عدد يجب أن تراعي لجنة الترش (5
المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام 
الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى 
الجمعية العامة فرصة االختيار من بين المرشحين. 

 )استرشادي(
سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا  (6

 ات والمعايير واإلجراءات السالف ذكرهاأنفسهم وفقًا للسياس
 لتصويت التراكمي.جراءات اووفقًا إل

عتبارية، الذي يحق له االيجوز للشخص ذي الصفة  ال (7
دارة اإلبحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس 

 .دارةاإلخرين في مجلس اآلالتصويت على اختيــار 
ن من بي العامة للمساهمين أعضاء المجلستختار الجمعية  (8

توفير معلومات كافية عن المرشحين يراعى المرشحين، و 
ى حت قبل اجتماع الجمعية -قدر اإلمكان-في وقت مبكر 

عليها قبل موعد الجمعية. كما يقوم المساهمون باالطالع 
يتم عمل خالصة وافية للسير الذاتية الخاصة بالمرشحين 
 دليتم توزيعها على المساهمين الحاضرين أثناء انعقا
 .الجمعية )في الغالب تكون ضمن تقرير المجلس المطبوع(

تنشر السير الذاتية للمرشحين ضمن إعالن الدعوة للجمعية  (9
العامة التي ستقوم بانتخاب مجلس اإلدارة في دورته الجديدة 

 كما تنشر أيضًا على موقع الشركة اإللكتروني.
اء نيمكن للجنة الترشيحات والمكافآت أو مجلس اإلدارة استث (10

أو استبعاد أي من طلبات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 
إذا لم تستوف أي من المعايير أو الشروط أو اإلجراءات 

 الواردة أعاله.
يتم إخطار المرشحين المختارين بفوزهم رسميًا بعضوية  (11

مجلس إدارة الشركة ويتم تحديد موعد لهم لالجتماع مع 
 مجلس السابقكبار التنفيذيين بالشركة ومع أعضاء ال

والجديد للتعرف على أنشطة الشركة والموضوعات الهامة 
 -خاصة النواحي المالية واإلدارية-التي تجب معرفتها 

three). Interviews with the candidates might be 
required.  

5) The Nomination and Remuneration Committee 
shall take into consideration that the number of 
candidates for Board membership whose names 
are presented to the General Assembly shall 
exceed the number of seats available so that the 
General Assembly shall have the opportunity to 
select from several candidates. (For Guidance) 

6) Voting in the General Assembly shall be limited to 
the Board candidates running for candidacy in 
accordance with the aforementioned policies, 
standards and procedures and according to the 
cumulative voting procedures. 

7) A legal person who is entitled, according to the 
Company’s Articles of Association, to appoint 
representatives to the Board of Directors, will not 
vote on the selection of others in the Board of 
Directors. 

8) The General Assembly shall select the Board 
members from among the candidates. Sufficient 
information about the candidates shall be 
provided, as early as possible, before the General 
Assembly meeting so that the shareholders may 
review such information before the Assembly 
date. Moreover, a comprehensive summary of the 
nominee C.V. shall be prepared to be distributed 
to the attending shareholders during the Assembly 
meeting (usually it is included in the printed report 
of the Board). 

9) The resumes of the candidates shall be attached to 
the announcement of the invitation to the General 
Assembly, which will elect the Board of Directors 
in its new session, on the Tadawul website, and 
shall also be published on the Company's website. 

10) The Nomination and Remuneration Committee or 
the Board may exclude or rule out any of the 
candidatures for the Board membership if they do 
not meet any of the standards, conditions, or 
procedures mentioned above. 

11) The selected candidates shall be notified of their 
formal acceptance as Board Members; a date shall 
be set for to meet with Senior Executives of the 
Company and the former Board to learn about the 
Company's activities and important affairs that 
should be known - especially financial and 
administrative aspects - and inform them about 
their obligations in accordance with the rules of 
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وتعريفهم بالتزاماتهم طبقاً لقواعد هيئة السوق المالية والنظام 
 األساسي، ونظم ولوائح الشركة.

إذا اعتذر أحد المرشحين الفائزين بمقعد في مجلس اإلدارة  (12
عقب تصويت الجمعية وقبل بداية الدورة الجديدة لمجلس 
اإلدارة، يقوم مجلس اإلدارة بتعيين عضو مجلس إدارة تتوفر 
فيه الصفات والمعايير المطلوبة للعضوية في المقعد 

سوق الوهيئة  وزارة التجارةويجب أن تبلغ بذلك الشاغر. 
 .التعيينهذا تاريخ من  المدة النظاميةالمالية، خالل 

على لجنة الترشيحات والمكافآت عند ترشيح أعضاء مجلس  (13
اإلدارة الجدد مراعاة ما ورد في الئحة حوكمة الشركات من 

 شروط وأحكام وما تقرره الهيئة من متطلبات.
إذا كان عدد المرشحين لعضوية المجلس مساوياً أو أقل من عدد  (14

ي يتم فيمكن أن أعضاء مجلس اإلدارة المطلوب انتخابه، فإنه 
  .هذه الحالة انتخاب جميع المرشحين بالتزكية

المرشحون المستقلون بمقاعدهم في مجلس اإلدارة بالتزكية يفوز  (15
)أيًا كان عدد األصوات التي حصلوا عليها في الجمعية العامة(، 
إذا كان عددهم يساوي الحد األدنى المطلوب لعدد األعضاء 

 نتخب(.المستقلين )ثلث عدد أعضاء مجلس اإلدارة الم
 يتم تسليم أو إرسال األوراق بأي من الوسائل اآلتية: (16

)ال يزيد حجم  sh@fitaihi.com.saاإليميل     -أ
 ميجابايت( 5اإليميل الواحد عن 

تسليم باليد إلى إدارة الحوكمة وعالقات المستثمرين  -ب
 بالمقر الرئيسي للمجموعة.

 
 
 
 
 

 

 ت التراكميالتصوي

يتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار الجمعية  (1
من بين المرشحين، وهذا  العامة ألعضاء مجلس اإلدارة

األسلوب عبارة عن تصويت سري مباشر يقوم به المساهم )أو 

the Capital Market Authority and the Articles of 
Association, systems and regulations of the 
Company. 

 

12) If a nominee winning a Board seat, apologized 
after the Assembly voting and before the 
beginning of the new Board session, the Board 
shall appoint a Board member fulfilling the 
competencies and standards required for the 
vacant seat. The Ministry of Commerce and the 
Capital Market Authority shall be informed within 
the statutory period ((5) working days) from the 
date of this appointment. 

13) The Nomination and Remuneration Committee 
shall take into consideration when nominating new 
members of the Board the terms and conditions 
stated in the Corporate Governance Regulations 
and the requirements decided by the Authority. 

14) If the number of candidates for membership in the 
Board is equal or less than the number of members 
of BOARD to be elected, then in this case all 
candidates can be elected by acclamation.  

15) The independent candidates win their seats on the 
Board of Directors by acclamation (whatever the 
number of votes they obtained in the General 
Assembly), if their number is equal to the required 
minimum number of independent members (one 
third of the number of elected Board members). 

16) Documents shall be delivered by any of the 
following means: 

A. E-Mail sh@fitaihi.com.sa (The  e-mail size 
shall not exceed 5 MB) 

B. To be delivered to the Department of CG 
& Investor Relation at the Group 
Headquarters located in the adjacent 
building of Fitaihi Holding Group, Al-
Madinah Road, Jeddah. 

 
 
 
 
 

Cumulative Voting 
 

1) The cumulative voting method is followed when 
the General Assembly selects the members of the 
Board of Directors from among the candidates, 
and this method is a direct secret vote by the 
shareholders (or their representatives) when 
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من يمثله( عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، ومن خالله ُيْمَنح 
حق م التي يملكها، بحيث يكل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسه

له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من 
المرشحين، دون وجود أي تكرار لهذه األصوات، وبحيث يكون 

 ما أعطاه من أصوات مساويًا لعدد األسهم التي يملكها. 

ال يجب أن يتجاوز المساهم عدد من يرشحهم عدد أعضاء  (2
ال تستبعد بطاقات التصويت مجلس اإلدارة المزمع انت خابهم، وا 

التي تخل بهذا الشرط بحيث يصبح تصويت المساهم ملغيًا 
 لجميع المرشحين وكأنه لم يكن.

ال يجوز أن يزيد عدد األصوات التي يمنحها المساهم )أو من  (3
ينوب عنه( عدد األسهم التي يمتلكها، فإذا ما تجاوزت هذا الحد 

 دة بالنسبة والتناسب بينفإنه يتم تخفيض األصوات الزائ
المرشحين الذين صوت لصالحهم. أما إذا كان عدد األصوات 
التي استخدمها المساهم أقل من عدد األسهم التي يمتلكها، فإنه 
لن يتم استخدام األصوات المتبقية لزيادة األصوات الخاصة 

 بالمرشحين الذين قام بالتصويت لهم.
 ازلي لألصوات التيبعد فرز األصوات، يتم عمل ترتيب تن (4

حصل عليها المرشحون، ويعتبر المرشحون المتصدرون في 
 قائمة الترتيب قد تم انتخابهم بالفعل.

ينبغي أن يوضع في االعتبار أن يكون ثلث أعضاء المجلس  (5
ن حصلوا على أصوات أقل  على األقل من المستقلين. )حتى وا 
من المرشحين غير المستقلين، وفي هذه الحالة يحل 

عضو/األعضاء المستقلين غير الفائز/غير الفائزين في ال
االنتخابات محل العضو )غير المستقل/التنفيذي( في نهاية 

 الترتيب(.
إذا كان عدد المرشحين لعضوية المجلس مساويًا أو أقل من  (6

عدد أعضاء مجلس اإلدارة المطلوب انتخابه، فإنه يتم في هذه 
ية ة دون اللجوء إلى عملالحالة انتخاب جميع المرشحين بالتزكي

 التصويت.

selecting the members of the new Board of 
Directors, and through it, each shareholder is 
granted voting power according to the number of 
shares owned, so that he/she has the right to give 
it to one candidate or divide it among the 
candidates he/she chooses, without any repetition 
of these votes, and so that the total number of 
votes he/she gives is equal to the number of shares 
he/she owns. 

2) The shareholders must not exceed the set number 
of the Board members to be elected, otherwise the 
voting cards that violate this condition will be 
excluded so that the shareholder’s vote becomes 
void for all candidates as if it had not been.  

3) The number of votes granted by the shareholder 
(or his/her representatives) may not exceed the 
total number of shares owned. If it exceeds this 
limit, the excess votes shall be reduced in 
proportion to the candidates for whom he/she 
voted. If the total number of votes used by the 
shareholder is less than the total number of shares 
he/she owns, the remaining votes will not be used 
to increase the votes of the candidates for whom 
he/she voted.  
 

4) After the votes are counted, the votes obtained by 
the candidates will be counted in descending 
order, and the top candidates in the ranking list are 
considered to have already been elected. 
 

5) It should be borne in mind that at least one-
third of the members of the Board are 
independents. (Even if they receive fewer 
votes than the non-independent candidates. 
In this case, the non-winning independent 
member(s) in the elections shall replace the 
(non-independent/executive) member/s at 
the end of the order). 

 
6) If the number of candidates for membership in the 

Board is equal or less than the number of members 
of BOARD to be elected, then in this case all 
candidates shall be elected by acclamation without 
resorting to the voting. 
 
 
 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

يفوز المرشحون المستقلون بمقاعدهم في مجلس اإلدارة بالتزكية  (7
)أياً كان عدد األصوات التي حصلوا عليها في الجمعية العامة(، 
إذا كان عددهم يساوي الحد األدنى المطلوب لعدد األعضاء 

 المستقلين )ثلث عدد أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب(.

 

 

 انتهاء عضوية مجلس اإلدارة: اً خامس

 اإلدارة في الحاالت التالية:مجلس عضو تنتهي عضوية  (أ
 ،بانتهاء مدته -1
انتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات   -2

 سارية في المملكة، 
 الوفاة )ال قدر اهلل( أو االستقالة، -3
إذا قررت الجمعية العمومية إعفاء العضو من العضوية  -4

 ،ن األسبابألي سبب م
في حال اإلصابة بمرض )ال سمح اهلل( يقعد العضو  -5

 عن العمل،
 في حال ثبوت القيام بما يخل بالشرف واألمانة. -6

 
ومع ذلك يجوز للجمعية العامة في كل وقت عـزل جميع أعضاء 
مجلس اإلدارة أو بعضهم، وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول 

قت لسبب غير مقبول أو في و تجاه الشركة بالتعويض إذا وقع العزل 
غير مناسب. ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك 
ال كان مسؤواًل ِقَبل الشركة عما يترتب على  في وقت مناسب؛ وا 

  االعتزال من أضرار.
 إنهاء -وبناًء على توصية من مجلس اإلدارة–كما يجوز للجمعية 

ون تالية للمجلس دعضوية من يتغيب عن حضور ثالث اجتماعات مت
 عذر مشروع ومقبول.

عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق  (ب
وق فورًا والس الهيئةانتهاء العضوية، فعلى الشركة أن تشعر 

 .مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك

7) The independent candidates win their seats on the 
Board of Directors by acclamation (whatever the 
number of votes they obtained in the General 
Assembly), if their number is equal to the required 
minimum number of independent members (one 
third of the number of elected Board members). 
 

 
 

V: Termination of a Board Membership 

A)- The membership of a Board member shall be 
terminated in the following cases: 

1) By the end of the term; 
2) Its membership expires based on any law or 

instructions applicable in KSA;  
3) Death (God forbid) or resignation; 
4) If the General Assembly decided to exclude a 

member from the membership for any reason; 
5) In case of a disease (God forbid), the member shall 

be suspended from work; 
6) In case of a breach of trust or misconduct. 

 
 
 

 
However, the General Assembly may at all times dismiss 
all or some of the members of BOARD, without prejudice 
to the right of the dismissed member to claim for 
compensation against the Company if the dismissal 
occurred for an unjustifiable reason or at an inappropriate 
time. A Board member may resign provided that this shall 
be at an appropriate time, otherwise, he/she shall be liable 
for any damages arising from his resignation.  
The assembly may - based on a recommendation from the 
Board- terminate the membership of those who are absent 
for three consecutive Board meetings without a legitimate 
and acceptable excuse. 

B)    Upon the termination of a Board Member for any 
reason of terminating the membership, the 
Company shall immediately notify the Authority 
and Capital Market, stating the relevant reasons. 

C)  If a Board member resigns, and he has observations 
on the performance of the Company, he shall 
submit a written statement to the Chairman, and 
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إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه مالحظات على ج( 
مكتوب إلى رئيس مجلس  أداء الشركة، فعليه تقديم بيان

 .اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء المجلس
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن د( 

عضوًا في المجلس الشاغر، على أن تتوافر  -مؤقتاً -يعين 
فيه الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وهيئة السوق 

مل من تاريخ التعيين، وأن يعرض ( أيام ع5المالية، خالل )
التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها 

 إلقراره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
 
 

 عوارض االستقالل: ساً ساد

جب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرًا على ممارسة ي  (أ
بداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحي د، امهامه وا 

بما يعين مجلس اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم 
 .في تحقيق مصالح الشركة

ل لمدى تحقق استقالسنويًا على مجلس اإلدارة أن يجري تقييمًا  (ب
العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن 

 .أن تؤثر فيه
دارة اإل يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس (ح

 :المستقل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي
أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم  (1

الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو له صلة قرابة مع من 
 يملك هذه النسبة.

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته  (2
لشركة أو من أسهم شركة خمسة في المئة أو أكثر من أسهم ا

 من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في  (3

 الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة  (4

 أو في أي شركة من مجموعتها.
أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة  (5

 المرشح لعضوية مجلس إدارتها.الشركة 

this statement shall be presented to all the Board 
Members. 

D)  If a position of a Board member is vacant, the 
Board may appoint - temporarily - a member for 
the vacant seat, provided that he/she has the 
required experience and competency. The 
Ministry and the Capital Market Authority shall be 
informed within (5) working days effective from 
the date of appointment; such appointment shall 
be referred to the Ordinary General Assembly at 
its first meeting for approval. Consequently, the 
new member shall complete the term of his 
predecessor. 

 
 
 

VI: Obstacles to Independence 

A)   An Independent Member shall be able to perform 
his/her duties, express his/her opinions and vote 
on decisions objectively with no bias in order to 
help the Board make correct decisions that 
contribute to achieving the interests of the 
Company. 

B)   The Board shall annually evaluate the extent of the 
member's independence and ensure that there are 
no relationships or circumstances that affect or 
may affect his/her independence. 

C)   By way of example, the following matters negate 
the independence requirement for an Independent 
Board member: 
1) If he/she holds five percent or more of the 

shares of the Company or any other 
Company within its group; or is a relative of 
who owns such percentage. 

2) If he/she is a representative of a legal person 
that holds five percent or more of the shares 
of the Company or any Company within its 
group. 

3) If he/she is a relative of any member of the 
Board of the Company, or any other 
Company within the Company’s group. 

4) If he/she is a relative of any Senior Executive 
of the Company, or of any other Company 
within the Company’s group. 

5) If he/she is a Board member of any 
Company within the group of the Company 
for which he/she is nominated to be a Board 
member. 
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أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى  (6
الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من 
مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون 
مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين 

 الماضيين.
لحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود أن تكون له مص (7

 التي تتم لحساب الشركة.
أن يتقاضى مبالغًا مالية من الشركة، عالوة على مكافآة  (8

 عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في  (9

 أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

ضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو أن يكون قد أم (10
 .الشركة منفصلة في عضوية مجلس إدارة

6) If he/she is an employee or used to be an 
employee, during the preceding two years, of 
the Company, of any party dealing with the 
Company or any Company within its group, 
such as external auditors or main suppliers; 
or if he/she, during the preceding two years, 
held a controlling interest in any such parties. 

7) If he/she has a direct or indirect interest in 
the businesses and contracts executed for the 
Company’s account. 

8) If the member of the Board receives financial 
consideration from the Company in addition 
to the remuneration for his/her membership 
of the Board or any of its Committees. 

9) If he/she engages in a business where he 
competes with the Company, or conducting 
businesses in any of the Company's activities. 

10) To have spent more than 9 continuous or 
separate years in the Company's Board. 

 
 

 

 اً: التحديث والتعديلبعسا

 

عند  -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  -1
ة من هيئ إلزاميةصدور وسريان تعديالت أو لوائح جديدة 

السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، 
ووزارة التجارة، والجهات المنظمة األخرى ذات العالقة، 

ح واللوائ النظام األساس للشركةوكذلك عند التعديل في 
 .الداخلية

في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة  -2
بناًء على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو 
من اإلدارة التنفيذية )غير التعديالت اإللزامية(، يتم عرض 

 التعديالت المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

VII: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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لس اإلدارة وأعضاء سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مج

 اللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذية

 
 

 
 م2017ديسمبر 
 
 

 (3ملحق رقم )
 

 أوالً: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة

الصادرة  مع مراعاة األنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة (أ
عن الجهات الرقابية األخرى، يجب أن يراعي مجلس 

المكافآت التي يحصل عليها اإلدارة في تحديد وصرف 
كل من أعضائه األحكام ذات العالقة الواردة في نظام 

والنظام األساس الشركات والئحة حوكمة الشركات، 
 باإلضافة إلى المعايير التالية:للشركة، 

يجب أن تكون سياسة المكافآت منسجمة مع استراتيجية  (1
 الشركة وأهدافها.

ء مجلس يجب أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضا (2
اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على 
المدى الطويل، كأن يربط الجزء المتغير من المكافآت 

 باألداء على المدى الطويل.
على مستوى الوظيفة، والمهام  بناءً أن تحدد المكافآت  (3

يات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، مسؤولوال
 المهارات، ومستوى األداء.والخبرات العملية، و 

يجب أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة  (4
 المخاطر لدى الشركة.

Remuneration and compensation 
policy for members of the Board, 

members of the subsidiary 
Committees, and the Executive 

Management 
 

 
December 2017 

 
 

Annex (3) 
 
 

I: Remuneration of Board Members and Emanating 

Committees  

a) Taking into account other relevant laws and 

regulations issued by other supervisory entities, 

the Board should take into consideration while 

determining and disbursing the remuneration 

allocated for its members, the relevant 

provisions contained in the Companies Law, 

Corporate Governance Regulations, and the 

Articles of Association of the Company, in 

addition to the following standards: 

1) Remuneration policy should be in line with the 

Company strategy and objectives. 

2) Remunerations shall be provided with the aim 

of encouraging the  Board members and 

Executive Management to achieve the success 

of the Company and its long-term 

development, by for example making the 

variable part of the remuneration linked to the 

long-term performance; 

3) Remuneration shall be determined based on job 

level, duties and responsibilities, educational 

qualifications, practical experience, skills and 

level of performance. 

4) To be consistent with the magnitude, nature 

and level of risks faced by the Company. 
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األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد  (5
المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير 

 مبرر للمكافآت والتعويضات.
 أن تكون المكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب (6

الكفاءات المهنية وأعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة 
مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم، مع عدم المبالغة في 

 المكافآت.
أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات  (7

والمكافآت، وبالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت 
 عند التعيينات الجديدة.

ة مع اختصاصات أن تكون المكافآت عادلة ومتناسب (8
يات التي يقوم بها ويتحملها مسؤولالعضو واألعمال وال

أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى األهداف المحددة 
 من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة  (9
 الالزمة إلدارتها.

لقطاع الذي تعمل فيه الشركة األخذ بعين االعتبار ا (10
 وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.

يمكن للجنة الترشيحات والمكافآت تنظيم عملية منح  (11
أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

كانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا اشترتها  سواءً التنفيذية 
 الشركة.

ها بين أنحاالت إيقاف صرف المكافآة أو استردادها إذا ت (12
على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في  بناءً تقررت 

مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغالل 
 الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند  (ب
مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية 

 العامة.

5) Taking into consideration the practices of other 

companies in respect of the determination of 

remunerations, and avoid the disadvantages of 

such comparisons in leading to unjustifiable 

increases in remunerations and compensation. 

6) Remuneration shall be reasonably sufficient to 

attract, motivate and retain talented 

professionals and Board members distinguished 

with appropriate competence and experience, 

while not exaggeration. 

7) Remuneration shall be based on the 

Nomination and Remuneration Committee 

recommendation and in coordination with the 

Nomination and Remuneration Committee in 

respect of new appointments. 

8) Remuneration shall be fair and commensurate 

with members’ competencies, the business and 

responsibilities undertaken by the Board 

members, in addition to the objectives set by 

the Board to be achieved during the fiscal year. 

9) Remunerations shall be commensurate with the 

Company activities and required competence to 

be managed. 

10) Take into consideration, the sector that the 

Company belongs to, its size and the Board 

expertise. 

11) Nomination and Remuneration Committee 

may regulate the grant of Company's shares to 

the Board members and the Executive 

Management, whether newly issued or 

purchased by the Company. 

12) Taking into consideration situations where 

remunerations should be suspended or 

reclaimed if it is determined that such 

remunerations were set based on inaccurate 

information provided by a member of the 

Board or the executive management, in order to 

prevent abuse of power to obtain unmerited 

remunerations. 

b) The Board members shall not be allowed to 

vote on the Board members’ remuneration item 

in the General Assembly meeting. 
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كافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ تتكون م (ج
لاير )مائتا ألف لاير سعودي( لكل عضو  200،000

نظير عضويته بمجلس اإلدارة ومشاركته في أعماله، 
اإلضافية في حال  شاملة بدل الحضور والمكافآت

مشاركة العضو في اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، 
 نظام الشركات ولوائحه. هوفي حدود ما نص علي

يجوز أن تكون مكافآة عضو مجلس اإلدارة مبلغًا معينًا  (د
لاير(، أو بدل حضور جلسات، أو مزايا  200،000)

عينية، أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع 
 بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

يجب أال تكون مكافآة أعضاء المجلس المستقلين نسبة     هـ( 
 ها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكلمن األرباح التي تحقق

 مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
إذا كانت المكافآة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز      و(

( من صافي األرباح، %10أن تزيد هذه النسبة عن )
وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية 

الشركة األساس،  العامة تطبيقًا ألحكام النظام ونظام
( من %1وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )

 هذه استحقاق يكون أن رأسمال الشركة المدفوع. على
 يحضرها التي الجلسات عدد مع متناسباً  المكافأة
 ، وكل تقدير خالف ذلك يعد باطاًل.العضو

 عليه يحصل ما مجموع يتجاوز األحوال؛ ال جميع وفي (ز
 عينية مالية أو ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس عضو
 التي الضوابط وفقو  سنويًا، لاير ألف خمسمائة مبلغ

 المختصة. الجهة تضعها
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل  (ح

نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب تفويض من الجمعية 
 العامة للمجلس يجدد سنويًا.

c) Board members remuneration shall consist of 

an amount of 200,000 SAR (two hundred 

thousand SAR) for each member in exchange 

for his/her membership in the Board and 

his/her participation in its business, including 

attendance, allowance and additional bonuses in 

the event of member participation in the 

emanating Committees of the Board, and 

according to the provisions of Companies Law 

and its Regulations. 

d) The remuneration of a Board Member may be 

a specific amount of (200,000 SAR), an 

attendance allowance, in-kind benefits, and/or 

a certain percentage of the net profit, and/ or 

two or more of these benefits may be 

combined. 

e) Independent Board members remuneration 

may not be based on a percentage of the profits 

that the Company shall earn, or directly or 

indirectly on the profitability of the Company. 

f) If the remuneration is a specific percentage of 

the Company's profits, then this percentage 

may not exceed (10%) of the net profits, after 

deducting the reserves decided by the General 

Assembly in implementation of the provisions 

of the law and the Company's Articles of 

Association, and after distributing a profit of no 

less than (1%) Of the Company's paid-up 

capital. Provided that the entitlement to such 

remuneration shall be commensurate with the 

number of meetings attended by the member, 

and otherwise it shall be void and null. 

g) In any case, should the total of financial or in-

kind benefits and remuneration that a Board 

member receives, does not exceed an amount 

of five hundred thousand Saudi Riyals annually, 

according to the controls decided by the 

competent authority. 

h) The Company may distribute interim profits 

dividends to its shareholders biannually or 

quarterly under an authorization provided by 

the General Assembly of the Board, renewed 

annually. 
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همي الشركة في اعتمدت الجمعية العامة العادية لمسا (ط
م بدالت 2016إبريل  20اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 حضور أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة كما يلي:

 
بدل حضور لعضو مجلس  لاير 3000يتم احتساب مبلغ  -1

اإلدارة عن كل اجتماع لمجلس إدارة يحضره أو يشارك 
 فيه العضو.   

بدل حضور اجتماعات  لاير 1500يتم احتساب مبلغ  -2
للجنة الفرعية عن كل اجتماع للجنة يحضره أو يشارك ا

 فيه العضو.

 

 ثانياً: مكافآت وبدالت حضور أعضاء لجنة المراجعة

 -من خارج المجلس-يحصل كل عضو في لجنة المراجعة  (1
لاير( عالوة على بدالت  80،000على مكافآة سنوية تبلغ )

 الحضور والتعويضات األخرى المقررة.  
عن لاير(  1500)جتماع لجنة المراجعة ا بدل حضور يبلغ (2

حضور كل جلسة )كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ 
 المقرر الحضور بدل يتجاوز م(، وبما ال20/4/2016

 كل عن معين الصفة، ومبلغ بهذه اإلدارة ألعضاء مجلس
 خارج اجتماعات العضو يمضيها التي الساعات من ساعة
 عن وتعويض ،بعمل اللجنة تتعلق ألعمال اللجنة

 بممارسة تتعلق يتكبدها ألعمال التي الفعلية المصاريف
 عمله. مهام

 عن العامة للجمعية اإلدارة مجلس تقرير يفصح أن يجب (3
 اللجنة. ألعضاء التي صرفت األخرى والمزايا المكافآت

إذا كان عضو اللجنة أو أمين سر اللجنة من موظفي الشركة  (4
ن الشركة، فال يستحق أو ممن يتقاضون راتبًا شهريًا م
 حضور بدل خالف الحصول على أية مكافآة خاصة

 .أعاله إليه المشار اللجنة جتماعاتا

i) The Ordinary General Assembly of the 

Company’s shareholders has adopted in its 

meeting held on 20 April 2016, the Board 

members and the emanating Committees 

attendance allowances, as follows: 

 
1- An amount of 3000 SAR is allocated to a Board 

member for each Board meeting, he/she shall 

attend or participate in.    

2- An amount of 1500 SAR is allocated to a 

Subsidiary Committee member for each 

Committee meeting, he/she shall attend or 

participate in. 

 
 

 
II: Remuneration and Allowances of Audit 

Committee Members 

1) Each outside member of the Audit Committee 

shall receive an annual remuneration of (SAR 

80,000), in addition to attendance allowance and 

other prescribed indemnifies.   

2) The attendance allowance of audit Committee 

meeting amounts to (SAR 1500) for each session 

(as approved in the Shareholders' Assembly 

Meeting dated 4/20/2016), and not exceeding the 

attendance allowance prescribed for the Board 

members, and a specific amount for each hour 

spent by the member outside the Committee 

meetings for relevant business, and an indemnity 

for actual expenses incurred for business related to 

carrying out his duties. 

3) The General Assembly Board report should 

illustrate the remunerations and other benefits that 

were paid to the Committee members. 

4) If the Committee member or the Committee 

secretary is an employee of the Company or 

whosoever receives a monthly salary from the 

Company, he/she shall not be entitled to receive 

any special remuneration other than the allowance 

for attending Committee meetings above-

mentioned. 
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يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل  (5
عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، 
أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو 

ي إضافية يكلف بها ف -بموجب ترخيص مهني-ستشارية ا
الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافآة التي يمكن أن يحصل 
عليها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة 
من قبل مجلس اإلدارة، وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة 

المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو مجلس  .األساس
رة التي يحصل عليها نظير عضويته في لجنة المراجعة اإلدا

المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أية أعمال أو 
ب بموج-مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 

إضافية يكلف بها في الشركة ال تدخل  -ترخيص مهني
الحد األعلى للمكافآة المنصوص عليها في ضمن نطاق 
 .نظام الشركات

 

 ثالثاً: مكافآت إضافية لعضو مجلس اإلدارة

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في 
لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أية أعمال 

يص بموجب ترخ–أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 
آة وذلك باإلضافة إلى المكاف إضافية يكلف بها في الشركة، -مهني

التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة أو في 
اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقًا لنظام الشركات ونظام 

 الشركة األساس.
 

 رابعاً: تفاوت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة  (أ
 ار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاتهالمقد

والمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها 
 وغيرها من االعتبارات. 

5) A Board member could have a remuneration for 

his membership in the audit Committee which 

formed by General Assembly, or for additional 

executive, technical, managerial or consultative 

positions -under professional license- assigned in 

the Company, in addition to his remuneration as a 

member in the Board or its Committees, according 

to the Companies Law and the Company’s Articles 

of Association. This shall mean hereby that the 

total remuneration of a Board member that he/she 

shall obtain in return for his/her membership in 

the Audit Committee formed by the General 

Assembly or for any executive, technical, 

administrative, or advisory position- under a 

professional license - additional business or 

positions assigned to him/her at the Company shall 

not fall within the scope of the upper limit of 

remuneration stipulated in the Companies Law. 

 
 
 
 
 
 

III: Additional Remunerations for the Board Member 

A Board member may receive a remuneration for his 
membership in the audit Committee, formed by the 
General Assembly, or for additional executive, technical, 
managerial or consultative positions -under professional 
license- assigned in the Company. In addition to his 
remuneration as a member in the Board or its Committees 
according to the Companies Law and Company’s Articles 
of Association. 

 
 

 

IV: Remuneration Disparities of the Board Members  

A) Remunerations of the Board members may be 
variable according to the member’s experience, 
specialties, tasks assigned to him, independence, the 
number of attended sessions, and other 
considerations.  
B) Remunerations of independent Board members 
should not be deducted from Company's dividends, 
i.e. Not be based directly or indirectly on the 
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يجب أال تكون مكافآة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من  (ب
األرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر 

لك لكي ال يؤثر أو غير مباشر على ربحية الشركة؛ وذ
ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أية عوامل أخرى على 

 .استقاللية قراراتهم
 

 وقف صرف المكافآت وإعادة المكافآت للشركة: خامساً 

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء  (1
مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالث اجتماعات متتالية 

وع، فال يستحق هذا العضو أية مكافآت للمجلس دون عذر مشر 
عن الفترة التي تلي أخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع 

 المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
ذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت ألي إ (2

مبنية على معلومات أو اإلدارة التنفيذية مجلس اإلدارة عضو ب
على الجمعية العامة أو )أو مضللة تم عرضها غير صحيحة 

ا ، فيجب عليه إعادته(تضمينها تقرير مجلس اإلدارة السنوي
تكن  أو وقف صرفها إن لم للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها

قد صرفت؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على 
 . مكافآت غير مستحقة

مين اعتماد صرف المكافآت إذا لم تقر الجمعية العامة للمساه (3
مقابل عضويتهم في مجلس السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة 

)إذا تم إدراج بند الموافقة على صرف مكافآت أعضاء  اإلدارة
يجب على ، مجلس اإلدارة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة(

إعادة ما صرف  -الذين صرفت لهم المكافآت-أعضاء المجلس 
( يوم عمل من تاريخ انعقاد 15خالل )–عضوية لهم من مكافآت 
ذي لعام المالي الفي امقابل عضويتهم للمجلس  -الجمعية العامة

  .أو وقف صرفها إن لم تكن قد صرفت صرفت عنه تلك المكافآت

Company’s profitability, in order to avoid linking such 
remunerations with the Company’s performance or 
any other factors that could affect their independent 
decisions. 

 
 

 
 

 

V: Suspend and Reclaim Remunerations by the 

Company 

1) If the General Assembly decided to terminate the 

membership of a Board member because of his 

absence for three consecutive meetings without 

justifiable excuse, this member will be deprived of any 

remunerations for the period following his/her last 

attended meeting. In addition, such member has to 

pay-back all remunerations he received for that period. 

2) If the audit Committee or the Authority discovered 

that the remunerations disbursed to any Board 

member or Executive Management was based on 

incorrect or false information (provided to General 

Assembly or included in the Board annual report), 

such remunerations should be repaid to the Company. 

Moreover, the Company has the right to reclaim or 

suspend such remunerations, in order to prevent the 

abuse of power to obtain unmerited remunerations.  

3) If the General Assembly of Shareholders did not 

approve the disbursement of the annual 

remunerations to Board members for their 

membership in the Board, (if this item is included in 

the agenda of the General Assembly meeting), the 

member who received such remuneration should 

repay it within 15 working days after the date of 

convening the General Assembly meeting. This will be 

in exchange for their Board membership in the Fiscal 

year of the remunerations disbursing or suspending 

remunerations.  
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 إفصاح الشركة عن المكافآت وسياساتها: سادساً 

يجب أن يفصح المجلس في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات 
بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المتعلقة 

 وأرواتب كانت  سواءً المدفوعة لكل عضو من أعضاء المجلس )
غير ذلك من أو مصروفات  وأبدل حضور أو نصيب في األرباح 

( مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو المزايا
وعدد  بعدد جلسات المجلس اً أيضاً بياناستشارية، كما يضمن إفصاحه 

الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية 
 العامة.

 

 أسلوب صرف مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس سابعاً:

المكافآة السنوية عن عضوية المجلس والبالغة  صرف يمكن (1
دفعات، كل  )4(على اإلدارة لعضو مجلس  (لاير 200،000)

 ية كل ربع مالي.منها في نها
لصرف مكافآت أعضاء المساهمين اعتماد جمعية في حال عدم  (2

المجلس برد أعضاء يقوم  ،عن العام الماليمجلس اإلدارة 
الل خ العام المالي عن مها عن عضويتهو التي تقاض تالمكافآ

 ( يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.15)
شركة لاتحديث لنظام  يتم تحديث هذا النظام بما يتماشى مع أي (3

 .أو اللوائح النظامية المتعلقة بهذا الشأناألساس 
إذا كانت التعويضات عبارة عن رواتب لعضو مجلس اإلدارة  (4

 التنفيذي، فإنه يتم سدادها شهريًا ضمن نظام المرتبات.

 

 مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية: ثامناً 

 :يلي ما على التنفيذية اإلدارة مكافآت تشتمل
 وبصفة ميالدي شهر كل نهاية في دفعه أساسي )يتم راتب  -

 شهرية(؛

 

 

VI: Disclosure of Remunerations and Policies by the 

Company 

The Board shall disclose -in the annual report- the details 
of policies related to remunerations, its identification 
mechanisms, amounts, benefits in kind and financial 
benefits paid for every Board member (whether it is 
salaries, dividends, allowances for attendance, expenses, or 
any other benefits) for any executive, technical, managerial 
or consultative positions or works. In addition, this report 
should disclose the number of Board sessions that the 
member attended after the last meeting of the General 
Assembly. 

 
 

VII: Disbursement Method for Remunerations and 

Compensations for the Board Members 

1) The annual remuneration for the Board members can 

be disbursed in the amount of (SAR 200,000) for the 

Board member in (4) installments: each at the end of 

the fiscal quarter. 

2) If the shareholders’ Assembly did not approve the 

disbursement of remunerations to the Board members 

as at the fiscal year, the Board members who received 

such remuneration for that fiscal year, shall repay it 

within 15 working days after the date of convening the 

General Assembly meeting. 

3) This regulation will be updated in accordance with any 

updates to the Company’s Articles of Association and 

related statuary regulations. 

4) If the compensations are in fact a salary for the Board 

member, it should be paid according to the payroll 

system.   

 

VIII: Remunerations and Compensations of the 

Executive Management 

Remuneration of Executive Management shall include: 

- Basic salary (paid monthly at the end of every 

calendar month) 
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 سكن، وبدل الحصر، بدل ال المثال سبيل تشتمل، على وبدالت  -
 مواصالت؛

 وعائلته، للموظف طبي تأمين مزايا  -
 الذي السنوي وفقًا للتقييم األداء بمؤشرات مرتبطة سنوية مكافأة -
 الخصوص، بهذا يتم
االستثنائي،  باألداء المرتبطة األجل قصيرة فيزيةالتح الخطط -

 األسهم )متى خيارات برامج مثل األجل طويلة التحفيزية والخطط
 ؛)وجدت

 سنوية، إجازة الحصر، ال المثال سبيل على تشمل أخرى مزايا  -
 خدمة نهاية التنفيذية، ومكافأة المطارات خدمات سنوية، سفر وتذاكر
 الشركة. قبل من المعتمدة البشرية لمواردا وسياسة العمل نظام حسب

- Allowances include but not limited to housing and 

transportation allowances. 

- Medical insurance benefits for the employee and 

his/her family. 

- An Annual remuneration based on the KPI’s as 

per the annual assessment. 

- Short-term incentive plans related to exceptional 

performance, and long-term incentive plans as 

stock options programs, if any. 

- Other benefits include but not limited to, the 

annual leave, annual tickets, operational airfield 

services and End-of-service award according to 

Labor Law and human resources policy adopted in 

the Company. 

 

 : التحديث والتعديلتاسعاً 

 

ند صدور ع -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  -1
ة، من هيئة السوق المالي إلزاميةوسريان تعديالت أو لوائح جديدة 

وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، ووزارة التجارة، والجهات 
خرى ذات العالقة، وكذلك عند التعديل في النظام المنظمة األ

 .واللوائح الداخلية األساس للشركة
في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة بناًء  -2

على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو من اإلدارة 
(، يتم عرض التعديالت غير التعديالت اإللزاميةالتنفيذية )
 على جمعية المساهمين إلقرارها.المقترحة 

IX: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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 الئحة عمل إدارة االلتزامالسابع: الفصل 

 
 (4رقم ) ملحق

 
 

 إدارة االلتزامأواًل: تشكيل 
يضع مجلس اإلدارة الئحة حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع أحكام 
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وعليه مراقبة 

اللتزام من . وتقوم إدارة اعند الحاجةتطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها 
ضمن أعمالها عند تشكيلها باإلشراف على تطبيق وااللتزام بما ورد في هذه 

 الالئحة عالوة على مسؤولياتها األخرى والتي سيتم ذكرها الحقًا.
 

 

 إدارة االلتزام واختيار أعضائهاثانيًا: عضوية 
 ما يلي: في حال تشكيل إدارة التزام بالشركة يجب مراعاة

 تشكيل إدارة االلتزام.بالرئيس التنفيذي يقوم  -1
مدير الموارد يجب أن يكون من ضمن أعضاء إدارة االلتزام  -2

البشرية ومدير الشؤون اإلدارية والحكومية ومدير إدارة الحوكمة 
وعالقات المستثمرين ومدير الصيانة ويمكن أن يتم اختيار مدير 

 رهم.إدارة االلتزام من بينهم أو من غي
 في الحاالت التالية:إدارة االلتزام تنتهي عضوية عضو  -3

ن مإدارة االلتزام إعفاء عضــــــــــــــو  الرئيس التنفيذيإذا قرر       (أ
 ألي سبب من األسباب. تهعضوي

 في حال الوفاة )ال قدر اهلل( أو االستقالة.   (ب
عن إدارة االلتزام في حال اإلصـــــــــابة بمرض يقعد عضـــــــــو     (ج

 العمل.
في حــال ثبوت القيــام بمــا ُيخــل بــالشــــــــــــــرف أو األخالق أو     (د

 األمانة. 
 في حال الخروج من الشركة اختياريًا.     (ه

Chapter 7: Compliance Department Regulations 

 
Annex (4) 

 

 
 

I: Formation of Compliance Department 

The Board shall develop Governance Regulations for the 
Company which shall not conflict with Corporate 
Governance Regulations issued by Capital Market 
Authority. In addition, the Board shall monitor, ensure the 
validity and amend such regulations, if necessary. The 
Compliance Department mission includes oversight the 
application and Compliance of these regulations, in 
addition to its other responsibilities which will be 
mentioned hereinafter. 

 
II: Membership and Selection of Compliance 

Department Members 

The following should be taken into consideration at the 
formation of the Compliance Department: 
1- Chief Executive Officer shall form the Compliance 

Department. 
2- The members of Compliance Department should 

include a human resources director, administrative and 
governmental affairs manager, director of corporate 
governance & investor relations, and maintenance 
director; the head of Compliance Department may be 
one of them. 

3- The membership of Compliance Department will be 
terminated in the following cases: 
A- if the the CEO decided to exclude the member 
from the membership for any reason. 
B- in case of death or resignation. 
C- in case of having a disease obliging the Compliance 
Department member to resign. 
D- in case of a breach of trust or misconduct.  
E- in case of quitting the Company voluntarily.  

4- If there is any vacancy for any of the compliance 
department member, the CEO shall be entitled to 
appoint another member in this position, provided to 
be qualified. 
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للرئيس التنفيذي  ، كانإدارة االلتزام أعضاء أحد إذا شغر مركز -4
 ممنيكون   أن الشاغر، على المركز فيبدياًل   عضواً  يعين أن

 ة.والكفاي الخبرة فيهم تتوافر
 

 ًا: قواعد اختيار أعضاء إدارة االلتزامثالث
وق لوائح وتعاميم وضوابط هيئة السيفضل أن يكون العضو ملماً ب -1

المالية ونظام الشركات وكذلك اللوائح التنظيمية والتنفيذية األخرى 
للجهات الحكومية األخرى مثل وزارة العمل والعمال ووزارة التجارة 

ودية والبلديات ومصلحة والدفاع المدني ومصلحة الجمارك السع
 الزكاة والدخل، إلخ. 

 .االستعانة بخبرات خارجية إلدارة االلتزاميمكن  -2
 
 

 إدارة االلتزام رابعًا: مهام
على  اإلشرافمختصة ب بالشركة لتكون إدارة التزامفي حال تشكيل 

وااللتزام بلوائح الجهات الحكومية األخرى، حوكمة الشركات، تطبيق 
( 94في االختصاصات المقررة في المادة )األقل  علىتفويضها  فيتم

 زامإدارة االلت، وعلى الشركات )وتعديالتها الالحقة(حوكمة  من الئحة
زويد الحوكمة، وتلوائح وضوابط موضوعات بشأن تطبيق  ةمتابعة أي

رير سنويًا على األقل، بالتقا -عبر الرئيس التنفيذي- مجلس اإلدارة
ومن المهام األساسية إلدارة االلتزام . اوالتوصيات التي تتوصل إليه

 ما يلي:
 
ما ورد في الئحة حوكمة الشركات التحقق من التزام الشركة ب -1

الصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك ما ورد بالئحة قواعد 
 ومعايير الحوكمة الخاصة بالشركة. 

مراجعة الالئحة وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل  -2
 . الممارسات

مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة،  -3
وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات 

 . الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات

 
 
 
 
 

 

III: Rules for Selection of Members of Compliance 

Department  

1- It is preferable if the member is familiar with the 
regulations, circulars, and controls of Capital Market 
Authority and Companies Law, in addition to the 
other organizational and implementing Regulations of 
governmental bodies as Ministry of Human Resources 
and Social Development, Ministry of Trade and 
Investment, Civil Defense, Saudi Customs Authority, 
Municipalities, General Authority of Zakat and Tax, 
etc.  

2- The Compliance Department may adopt outsourcing 
methodology. 

 

IV: Functions of Compliance Department  

In case of forming the Compliance Department in the 
Company to be competent to monitor Corporate 
Governance application and compliance to other 
governmental bodies regulations, the department will be 
assigned to the competences stipulated in Article (94) of 
the Corporate Governance Regulations (and the 
susequesnt amentments). The Compliance Department 
shall oversee any matters relating to the implementation of 
Governance Regulations and controls, and shall at least 
provide the Board with its reports and recommendations 
at annual basis. The Functions of Compliance Department 
include: 
 
1- Verifying that the Company is in compliance with the 

Corporate Governance Regulations issued by the 
Capital Market Authority and the Governance 
Regulations of the Company.  

2- Reviewing and updating the rules pursuant to statutory 
requirements and best practices.  

3- Reviewing and developing codes of professional 
conduct representing the Company's values and other 
internal policies and procedures in order to fulfill the 
Company's requirements and in accordance with the 
best practices.  
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إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على الدوام بالتطورات في مجال  -4
 .حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض

كل ما يرد من أنظمة وقرارات من م الشركة بالتحقق من التزا -5
الجهات الحكومية األخرى مثل وزارة العمل والعمال ووزارة التجارة 
والدفاع المدني ومصلحة الجمارك السعودية والبلديات ومصلحة 

 الزكاة والدخل، إلخ. 
  
 

 إدارة االلتزام وأسلوب عملها خامسًا: ضوابط
اإلدارة  ءمن بين أعضا االلتزام الرئيس التنفيذي مدير إدارة يختار -1

لها سواًء من  أميناً  تختار أنإلدارة االلتزام  يجوز ، كماالتنفيذية
 ويتولى اجتماعاتها، محاضر ليعدم بين أعضائها أم من غيره

 .إلدارة االلتزام اإلدارية األعمال
هذه  لعضو يجوز وال ،مديرها من بدعوةإدارة االلتزام  تجتمع -2

إال  هذه االجتماعات حضور في غيره عنه ينيب أن اإلدارة
بموافقة مدير إدارة االلتزام، ويتم احتساب صوت العضو المتغيب 

االجتماعات  مداوالت وتثبتعبر تصويت من ينوب عنه، 
 .وأمينهامدير إدارة االلتزام  محاضر يوقعها في وقراراتها

إدارة االلتزام االجتماع بشكل فردي مع أعضاء هذه يجوز لمدير  -3
 اإلدارة أو مع غيرهم من أعضاء اإلدارة التنفيذية.

 وتصدر ،مديرها حضور إدارة االلتزاماجتماع  لصحة يشترط -4
 األصوات تساوي وعند أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها
 االجتماع.  رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح

يمكن أن يناقش أعضاء إدارة االلتزام هذه الموضوعات سواًء  -5
أو عبر وسائل التواصل الحضورية أو عن بعد ماعتهم خالل اجت
 اإليميل، الهاتف، إلخ(.مثل األخرى )

لمقدم ها في تقريرها الدوري أو السنوي اتوصيات ترفع إدارة االلتزام -6
 .عبر الرئيس التنفيذي إلى مجلس اإلدارة

بعد اعتماد المجلس لتوصية إدارة االلتزام يقوم المجلس بتكليف  -7
 تاذي ومنحه الصالحيات الالزمة لـتنفيذ قرار الرئيس التنفي

 .بشأنها المجلس
 

4- Informing the Board members regularly about the 
developments in the corporate governance and best 
practices, or authorizing the audit Committee or any 
other Committee or department to undertake this task. 

5- Verifying that the Company is in compliance with laws 
and decisions of other governmental bodies as 
Ministry of Human Resources and Social 
Development, Ministry of Trade and Investment, civil 
defense, Saudi Customs Authority, Multiplicities, 
General Authority of Zakat and Tax, etc.  

  
 

V: Rules and Methodology of Compliance 

Department  

1- CEO may select the Director of Compliance 
department from the members of Executive 
Management. In addition, The Compliance 
Department have the right to choose a secretary from 
its members or others to prepare the meetings 
minutes, and handle Compliance Department 
administrative work. 

2- By an invitation of the Department Director, the 
Compliance department shall convene a meeting. The 
member may not be represented by a non-member to 
attend these meetings except with the constant of the 
Department Director. In this case, the absent 
member's vote is valid by the vote of his authorized 
representative. Meetings deliberations shall be 
documented in minutes which shall be signed by the 
Department Director and Secretary. 

3- The Department Director may meet individually with 
the members of this department or other members of 
Executive Management. 

4- The Compliance Department meetings are only valid 
if attended by its Director. Resolutions of the 
Committees shall be issued by a majority of the votes 
present and, in case of a tie, the chairman of the 
relevant meeting shall have the casting vote.  

5- The Compliance Department members are entitled to 
discuss matters whether during the meeting or via 
other communication means (email, phone, fax, etc.). 

6- The Compliance Department shall communicate its 
recommendations in the periodical or annual reports 
submitted to the Board by the CEO. 

7- After the Board approved any of the Compliance 
Department recommendations, the Board shall assign 
and authorize the CEO to implement the Board 
Resolution. 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

 

 عضو إدارة االلتزام ًا: واجباتدسسا
 الفعالة والمشاركة اجتماعات إدارة االلتزام حضور في االنتظام -1

 عن يستوجب غيابه يطرأ ما الذي العضو وعلى ،اأعماله في
 والبذلك  كتابةالمدير  يخطر أنإدارة االلتزام  جلسات إحدى
 إال ختامه قبلاالجتماع من  نهائياً  للعضو االنصراف يجوز
 .مدير إدارة االلتزام من بإذن

 أنإدارة االلتزام  لعضو يجوز وال الشركة، أسرار على المحافظة -2
 الشركة أسرار من عليه وقف ما ،أو غيرهم المساهمين إلى يذيع
ال بعمله قيامه بسبب  عن مساءلته عن تغييره، فضالً  وجب وا 

 ذلك. على يترتب قد الذي الضرر عن التعويض
 به، المناطة األعمال لمزاولة الالزمة الكفاءة على يحافظ أن -3

 . المنشأة بأعمال ذات العالقة الحديثة التطورات ومواكبة
 والعفة بالنزاهة بعمله قيامه عند يتحلى وأن بالعدل يتصف أن -4

 الحالمص من يتجرد وأن والموضوعية واالستقالل، والصدق
 عن علم يقوم وأال اآلخرين، آلراء حكمه يخضع وأال الشخصية
 حقيقتها. غير على عن معلومات باإلفصاح

 

 

 والتعويضات إدارة االلتزامًا: بدل حضور جلسات سابع
 والجهد الوقت مع متناسبة مكافأة علىإدارة االلتزام  عضو يحصل
وع أو ضمن مبلغ مقط في شكل المكافأة تكونويمكن أن  يبذله، الذي

إدارة  اجتماعات من اجتماع كل عن بدل حضورالراتب الشهري أو 
 االلتزام، أو كما يحدده الرئيس التنفيذي في هذا الشأن.

 
 
 
 
 

 

 
VI: Functions of Compliance Department Member 

1- Regularly attending and participating effectively in the 
Compliance Department meetings. The member who 
is obligated for being absent shall notify the director in 
writing. Furthermore, the member may not leave the 
meeting before its end unless he is permitted to do so 
by the Department Head. 

2- Preserving the Company’s confidentiality. In addition, 
the Compliance Department member shall not 
disclose or announce any confidential information 
he/she has come across through performing his/her 
functions, to the shareholders or to a third party. In 
such case, the member shall be replaced and claimed 
for compensations for such damage. 

3- Preserving the necessary competency to conduct the 
works entrusted to him, and keep up with 
developments related to the Company’s business. 

4- Being fair, honest, sincere, objective, independent, 
dissociated, unbiased and not to deliberately disclose 
false information. 

 
 
 
 

 
VII: Allowances and Remunerations for attendance of 

Compliance Department meetings 

The Compliance department member shall receive a 
remuneration based on the exerted time and effort. This 
remuneration could be in a lump sum or as a monthly 
salary or attending allowance for every meeting of 
Compliance Department or as per the directives of the 
CEO. 
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 إدارة االلتزام وأمين ونائبمدير  ًا: اختصاصاتثامن
تزام في )مسؤول االل الرئيس التنفيذي مديرًا إلدارة االلتزام يختار  (أ

مدير إدارة  ويتولى ،أو من غيرهم أعضائهامن بين الشركة( 
 األخص على وله مهام إدارة االلتزام على إنجاز اإلشراف االلتزام

 يلي: ما
 وتاريخ وقت وتحديد لالنعقادأعضاء إدارة االلتزام  دعوة -1

  مع بالتنسيق وجدول األعمال وذلك اجتماع كل ومكان
 .عضاءاأل

 .إدارة االلتزام اجتماعات رئاسة -2
في  المجلس إلى وتوصياتها إدارة االلتزام أعمال ئجنتا رفع -3

التقرير الدوري أو السنوي عبر الرئيس التنفيذي، أو بشكل 
 عاجل في حال األمور الهامة.

 تستدعي أخرى وأية جهة المجلس أمام إدارة االلتزام تمثيل -4
 .ذلك

لمدير هذه  نائباً  بينهم من إدارة االلتزام أعضاء يختار أن يجوز (ب
 عند مقامه ويحل مهامه أداء فيالمدير  بمعاونة يقومل اإلدارة
 غيابه. 

 أتعابه، حددتو يعينه األعضاء  ، الذيإدارة االلتزام أمين يحضر (ج
 ويعد التصويت، حق في له يكون أن دونإدارة االلتزام  اجتماعات
 األعمال وجدول الجلسات مواعيد االجتماعات، ويبلغ محاضر

 ،إدارة االلتزامب الخاصة اإلدارية الاألعم لألعضاء، ويقوم بكافة
التأهيل  لديه يكون أنإدارة االلتزام  أمين اختيار عند ويراعى
 به. المناطة بالمهام القيام من تمكنه التي العملية والخبرة العلمي
 أسرار بالمحافظة علىإدارة االلتزام  أمينكل من مدير و   ويلتزم
 مع متعارضاً  يكون قد نشاط أي ممارسة عن واالمتناع الشركة
 .الشركة مصلحة

 
 
 
 
 
 

 

VIII: Competencies of Compliance Department 

Director, Deputy and Secretary  

a)  The CEO shall select the Compliance 
Department Director (Compliance Officer) from 
the members or others. The Director of 
Compliance Department shall be responsible for 
supervising Compliance department functions. In 
addition, he/she has the right to: 

1- Inviting Compliance Department members for a 
meeting, and determining the place, date, times 
and agenda for such meetings, in coordination 
with the members. 

2- Chairing the Compliance Department Meetings. 

3- Reporting the outcomes and recommendations of 
Compliance Department to the Board in 
periodical or annual reports by CEO, or urgently 
in case of important matters. 

4- Representing the Compliance Department before 
the Board and any other body. 

b) The Compliance Department members may select 
one of them to be the deputy of the department 
director for assistance and representation in 
his/her absence.  

c) The secretary of compliance department, who has 
been appointed by the members who determined 
his fees, will attend compliance department 
meetings without having the right of voting. The 
secretary will prepare meetings minutes, inform 
the members about the dates and agenda of the 
meetings, and handle Compliance Department 
administrative work. While selecting the secretary, 
the academic and professional qualification 
required for his tasks shall be taken into 
consideration. The Director and Secretary of 
Compliance Department shall be obliged to 
preserve Company’s confidentiality and abstaining 
from practicing any activity that could jeopardize 
the Company’s interest. 
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 : اجتماعات إدارة االلتزامتاسعاً 
تجتمع إدارة االلتزام مرة شهرياً على األقل ويمكن أن تجتمع بشكل  -1

 عاجل بدعوة من مديرها.
 الكتمال ووثائقه، ويلزم األعمال يرفق بالدعوة لالجتماع جدول -2

 .ء على األقلعضامدير إدارة االلتزام وأحد األحضور  النصاب
 إدارة االلتزام تعقد، ( أعاله2)الفقرة في  ورد ما إلى باإلضافة -3

 مديرها. ذلك طلب اجتماعًا عاجاًل إذا
 أعضائها أصوات بأغلبية إدارة االلتزام وتوصيات قرارات تصدر -4

 معه الذي الجانب يرجح تساوي األصوات حال وفي الحاضرين
 .التصويت عن االمتناع يجوز وال المدير

 علىإدارة االلتزام  تتخذه قرار أي على التحفظ عضو ألي يجوز -5
ذا دعته إلى التي األساسية األسباب يبين أن سمح  التحفظ. وا 
تحفظه  فيقتصر اختتامه قبلاالجتماع  منبالخروج   عضو يأل
 مناقشتها، حضر التي بالبنود المتعلقة على القرارات -وجد إن-

 مناقشتها لم يحضر التي البنود على المحضر في ينص أن على
 .ذلك في كتابة رغبته أبدى إذا

يســــــــــتمر انعقاد االجتماع طوال الفترة التي يســــــــــتغرقها مناقشــــــــــة  -6
 المواضيع المطروحة للبحث.

 
 
 

 إدارة االلتزام محاضر : توثيقعاشراً 
 : يلي كماإدارة االلتزام  اجتماعات محاضر توثق
 ويقوم المناقشات مأه االجتماع خالل إدارة االلتزام أمين يدون -1

 التوصل تم ما موضوع بتلخيص أي مناقشة من االنتهاء عند
 . قرارات أو توصيات من إليه

مسودة  جتماعاتهذه اال من اجتماع لكل إدارة االلتزام أمين يحرر -2
 وأسماء االجتماع ومكانه تاريخرقم و  فيه يدون محضر

 التوصيات ونصوص المناقشات وملخص والغائبين الحاضرين

 
 
 

 

IX: Compliance Department Meetings 

1- The Compliance Department shall convene a monthly 
meeting, or by an invitation of the Department 
Director, for urgent cases. 

2- This invitation shall be accompanied by agenda and 
documents. In addition, the quorum shall only be valid 
if attended by the Compliance Department Director 
and at least one member. 

3- In addition to Article (2) above, the Compliance 
Department shall convene an urgent meeting upon an 
invitation from its Director. 

4- The decisions and recommendations of Compliance 
Department shall be issued by a majority of the votes 
present and, in case of a tie, the casting vote shall be 
drawn from the Director’s voting party, and it is not 
permissible to abstain from voting. 

5- All members have the right to reserve against any 
decision made by Compliance Department, provided 
to clarify the main reasons of his/ her reservation. If 
any member permitted to leave the meeting before its 
end, his/her reservation will be confined to the 
decisions based on items discussed in his presence; 
provided however that the items, which he/ she did 
not attend, shall be documented in the minutes, if he/ 
she requested in writing. 

6- The meeting will be convened over the period of 
discussing issues submitted to the Department. 

 
 
 

X: Documentation of the Minutes of Compliance 

Department 

Minutes of Compliance Department shall be documented 
as follows: 
1- During the meeting, the secretary shall record the most 

important discussions, and summarize the 
recommendations and decisions at the end of 
discussions. 

2- The secretary of Compliance Department shall draft 
each meeting, recording date and place of the meeting, 
attendees and absentees, summary of discussions, and 
recommendations and decisions, and report it to the 
director of Compliance Department for approval. 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

 ه لمدير إدارة االلتزامويرفعتم التوصل إليها التي  القراراتو 
 .العتماده

 في المحضر ، يعدمدير إدارة االلتزام  به يوجه ما ضوء في -3
 مدير إدارة االلتزام. موقعًا من لألعضاء ويرسل النهائي شكله

 بها ويرفق خاص ملف في المحضر من الموقعة النسخة تحفظ -4
 بالمحضر. لمتعلقةوالمراسالت ا الوثائق جميع

 
 صالحيات إدارة االلتزامحقوق و عشر:  حادي
 الهالرئيس التنفيذي  فوض بمسؤولياتها القيام من إدارة االلتزام لتتمكن

 : التالية الصالحيات
 من مستشارين مهنيين تحتاجها التي المعلومات على الحصول -1

 . خارجها أو الشركة داخل من
إدارة  اجتماعات رلحضو  المختصين الشركة موظفي دعوة -2

 .األمر ذلك تطلب ما متى لمناقشتهم االلتزام
 المختصين والخبراء االستشاريين من تراه بمن االستعانة -3

 .لمساعدتها
يملك أعضاء إدارة االلتزام قوة تصويتية متساوية، إال في حال  -4

تساوي األصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس 
 االجتماع.

 
 

3- In light of the instructions of the director of 
Compliance Department, the meeting minutes shall be 
prepared, signed by the Director of Compliance 
Department and referred to the members. 

4- The signed version will be preserved in a special file 
accompanied by documents and correspondence 
related to the minutes. 

 
 
 

 

XI: Rights and Powers of Compliance Department 

In order to fulfill compliance responsibilities, the CEO 
authorized the Compliance Department with the 
following powers: 
1- Obtaining the needed informations from professional 

consultants inside or outside the Company. 
2- Inviting the specialized employees of the Company to 

attend Compliance Department meetings, for 
discussions, if necessary. 

3- Seeking the assistance of the specialized consultants 
and expertise. 

4- The Compliance Department members have equal 
voting capacity and, in case of a tie, the chairman of 
the meeting shall have the casting vote. 
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 ثاني عشر: التحديث والتعديل

 

عند  -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  -1
صدور وسريان تعديالت أو لوائح جديدة إلزامية من هيئة 
السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، 
ووزارة التجارة، والجهات المنظمة األخرى ذات العالقة، 

ح واللوائ وكذلك عند التعديل في النظام األساس للشركة
 .الداخلية

لس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة في حال موافقة مج -2
بناًء على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو 
من اإلدارة التنفيذية )غير التعديالت اإللزامية(، يتم عرض 

 التعديالت المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

XII: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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 سياسة تعارض المصالحالسابع:  الباب

 

 (5)رقم لحق م

 
 

وصفقات األطراف ذوي  أوالً: التعامل مع تعارض المصالح

 العالقة

 لةمشك أو خالف أي حل إلى القابضة فتيحي مجموعة شركة تسعى
 اوبم الودية الطرق عبر معها تتعامل التي األطراف مع تنشأ قد

 قدر لشركةا لمصلحة وطبقاً  بها المعمول والقوانين اللوائح مع يتناسب
 تالفاالخ هذه آلت حال في المصالح أصحاب تعويض مع اإلمكان،

 لجهاتا وقرارات لتقدير وفقاً  -اهلل سمح ال– القضائي المسار إلى
 لقيت ويتم .الخالفات هذه مثل في بالفصل المعنية أو القضائية
 :التالية وبالطرق الوسائل عبر ومعالجتها الواردة الشكاوى

 
 :والعاملين التنفيذية واإلدارة اإلدارة لمجلس بالنسبة (1

 

 حالالم الجهة المخالفة نوع
 إليها

 اإلجراءات

 شكاوى
 العمل مخالفات

إدارة الموارد 
 – البشرية

 يالقانون المستشار
 للشركة

 مع التعامل يتم
 للوائح طبقاً  المخالفة
 العمل ونظام الشركة
 السعودي والعمال

 متعلقة شكاوى
 لوائح بمخالفة
 الحوكمة
 الخاصة
 بالشركة

 الترشيحات لجنة
 والمكافآت

 األمر دراسة يتم
 ئحللوا طبقاً  عالجتهوم

 هيئةونظام  الشركة
 المالية السوق

  
 :للمساهمين بالنسبة (2
 وأ الفاكس أو الخطابات عبر المساهمين شكاوى تلقي يتم( أ

 ةإدار  يمسؤول مع الشخصية المقابالت أو الهاتف أو اإليميل
تتمثل و  .بالشركة المالية اإلدارة أو الحوكمة وعالقات المستثمرين

Part 7: Conflict of Interests Policy 

 
Annex (5) 

 

 

I: Settlement of Conflict of Interest and Related 

Parties Transactions 

Fitaihi Holding Group to seek to resolve any dispute or 
problem that could raise with related parties amicably, in 
proportion with the applicable regulations and laws, and 
according to the Company’s interest as possible. In 
addition to compensate Stakeholders in case these disputes 
have been referred to jurisdictions, they shall be settled at 
the discretion of judiciaries or competent authorities. The 
complaints shall be received and settled by the following 
means and methods: 

 
 

1) Related to the Board, Executive Management, 
and Employees: 

 
Type of 

Violation 
Competent 
Authority 

Procedures 

Work 
Violation 
Complaints 

HR Department 
-Legal Counsel 
of the Company 

Any violation shall 
be settled  as per 
the Company’s 
Regulations and 
Saudi Labor Law 

Complaints 
related to 
violations of 
Corporate 
Governance 
Regulations 

The 
Nomination and 
Remuneration 
Committee 

Discussing and 
addressing the 
matter according 
to the Company’s 
Regulations and 
Capital Market 
Law 

  
 

 
2) Related to Shareholders: 
A) Complaints related to the shareholders will be 
received via letters, fax, email, phone, and interviews 
with the Corporate Governance & Investor Relations 
Department or the Finance Department of the 
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لوب أس منها على سبيل المثالا في بعض األمور الشكاوى هن
الحوكمة وعالقات المستثمرين، عدم صرف أرباح،  إدارةتعامل 

عدم تلبية طلب معلومات )حساسة من وجهة نظر اإلدارة 
 التنفيذية(.

 إلدارةا عبر ودراستها الشكوى ملخص كتابة أو مناقشة تتم( ب
 رةاإلدا أو ستثمرينإدارة الحوكمة وعالقات الم سواءً ) المختصة

 ةممكن فترة أقصر خالل عليها والرد( اإلدارة مجلس أو المالية
 .أيام عمل 10وبحيث ال تتعدى 

  
 

 
 :للموردين بالنسبة (3
 وأ الفاكس أو الخطابات عبر الموردين شكاوى تلقي يتم (أ

 ارةاإلد وليؤ مس مع الشخصية المقابالت أو الهاتف أو اإليميل
 وتتمثل الشكوى هنا في بعض (.والتجارية المالية) التنفيذية
تأخر السداد أو أسلوب التعامل  منها على سبيل المثالاألمور 

 مع اإلدارة التجارية أو المالية.
 إلدارةا عبر ودراستها الشكوى ملخص كتابة أو مناقشة تتم (ب

 (التجاريةمدير اإلدارة  أو المالية اإلدارةمدير  سواءً ) المختصة
 .ممكنة فترة أقصر خالل اعليه والرد

 
 

 :للعمالء بالنسبة (4
 إليميلا أو الفاكس أو الخطابات عبر العمالء شكاوى تلقي يتم( أ
 إدارة وأ المبيعات يمسؤول مع الشخصية المقابالت أو الهاتف أو

نها موتتمثل الشكاوى هنا في بعض األمور  .والمبيعات التسويق
أو الخدمة المقدمة أو  جودة البضاعة المباعة على سبيل المثال

 أسلوب تعامل البائعين مع العمالء.

 دارةإ عبر ودراستها الشكوى ملخص كتابة أو مناقشة تتم( ب
 .ممكنة فترة أقصر خالل عليها والرد والمبيعات التسويق

 
 عن خارجها أو الشركة داخل من للمبلغين بالنسبة (5

 :مشروعة غير داخلية ممارسات

Company. Complaints include but not limited to, 
Corporate Governance & Investor Relations 
Department’s handling, by not disbursing dividends, 
hindering any access of information requests (i.e. 
Critical information from the Executive Management 
perspective). 
B) The complaint discussion, summary, examination 
and response shall be conducted by the competent 
department (whether Corporate Governance & 
Investor Relations Department, Finance Department 
or the Board) as soon as possible and within 10 
working days. 

  

 
3) Related to Suppliers: 
A) Complaints related to suppliers will be received via 
letters, fax, email, phone, and interviews with 
Executive Management (Finance and Commercial 
Departments). These complaints include but not 
limited to the arrears or handling manner of the 
Finance and Commercial Departments. 
B) The complaint discussion, summary, examination 
and response shall be conducted by the competent 
department (whether Finance Director or Trade 
Director) as soon as possible. 

 
 
 
 

4) Related to Customers: 
A) Complaints related to customers will be received 
via letters, fax, email, phone, and interviews with the 
Sales Directors or Marketing and Sales Department. 
These complaints include but not limited to the quality 
of sold goods or provided service or seller’s manner of 
handling c. 
B) The complaint discussion, summary, examination 
and response shall be conducted by the Marketing and 
Sales Department as soon as possible. 

 
 

5) Related to whistle-blowers, inside or outside 
the Company,  disclosing internal illegal 
practices: 
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ون من داخل الشركة أو خارجها مع مجلس يمكن أن يتواصل المبلغ
اإلدارة عبر سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل مباشر إن 
كانت لديهم شكوى أو دليل ضد ممارسات داخلية غير مشروعة من 
شأنها التأثير سلباً على سمعة أو أعمال الشركة. وعلى سكرتير اللجنة 

توجيه نة، الذي يقوم برفع جميع الشكاوى والتبليغات إلى رئيس اللج
ي بعض وتتمثل هذه الشكاوى ف سكرتير اللجنة لما يجب فعله بشأنها.

األمور منها على سبيل المثال إساءة استغالل أصول الشركة، أو عدم 
األمانة ألحد الموظفين، أو سوء أخالقيات أحد الموظفين، أو ممارسة 

ي أي عمل من أو مشاركة أحد أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية ف
 ، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولهشأنه منافسة الشركة

   .دون إبالغ الشركة أو الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك
 
 
 

 
 :اإلدارة بمجلس المرتبطة المصالح تعارض (6

 إبالغمع وجوب  المجلس، داخل المصالح تعارض تجنبيجب  (1
 بلق من عليها والموافقة ،هم الخارجيعمل نشاطات عناألعضاء 
 كةالشر  مصالح مع وتتعارض أهمية ذات تعد كانت إذا المجلس،
 وما قواعدوال األنظمة حسب فيها، تعمل التي الرئيسية وأنشطتها
 مدى يف والتحكم المراقبة تعد حيث. لوائح من المجلس يصدره
 لمجلس األساسية االختصاصات إحدى المصالح تعارض
 .اإلدارة

 الجمعية من ترخيص على اإلدارة مجلس عضو يحصل أن يجب  (2
 يرغ أو مباشرة) مصلحة أي له كانت حال في سنوياً  يجدد العامة
 يجب كما .الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في( مباشرة
 األعمال في شخصية مصلحة من له بما المجلس إبالغ عليه

 في ليغلتبا هذا يثبت بحيث الشركة، لحساب تتم التي والعقود
وال يجوز للعضو ذي  .منه رسمي بخطاب أو االجتماع، محضر

المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا 
)مع  الشأن في اجتماع مجلس اإلدارة أو في الجمعية العامة.

مراعاة ضوابط الترخيص لألعمال والعقود التي تتم لحساب 
فيها والصادرة من هيئة الشركة ويكون لعضو المجلس مصلحة 

Whistle-blowers, inside or outside the Company, can 
directly communicate with the Board by the Secretary of 
the Nomination and Remuneration Committee, if they 
have a complaint or evidence against internal illegal 
practices which would affect Company’s reputation or 
business. The Secretary shall communicate all complaints 
and correspondences to the Chairman of the Committee 
for instructions. These complaints include but not limited 
to, exploitation of the Company assets, dishonesty or 
misconduct of an employee, or if a Board member or 
Executive Management member taking part in any 
activities for the interest of a competitor or practicing any 
activity similar to the Company’s business without notice 
or Company’s prior consent.   

 
 
 
 
 

6) Conflict of Interests related to the Board: 
1) Avoiding situations of conflict of interests, 

notifying and seeking the approval of the Board 
about their external business, in case this business 
may lead to conflict of interests, according to the 
laws and regulations issued by the Board. 
Monitoring and controlling the conflicts of interest 
of any key competencies of the Board. 

2)  The Board member shall obtain authorization 
from General Assembly renewed annually, in case 
of having direct or indirect interest in the 
businesses and contracts entered into for the 
benefit of the Company. Moreover, the Board 
member shall notify the Board of his direct or 
indirect interest in the businesses and contracts 
entered into for the benefit of the Company, 
provided to be documented in the meeting 
minutes or a formal latter. Such member may not 
vote on a resolution taken by the Board or the 
General Assembly with respect to transactions and 
contracts that are executed for the Company's 
account, if he/she has an interest therein. (Subject 
to the Licensing Controls for Business and 
Contracts made for the Company’s account 
and in which a Board member has an interest, 
issued by the Capital Market Authority on May 
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م وأي تعديل إلزامي الحق 2019مايو  27السوق المالية بتاريخ 
 لها(

-دون أي تأخير، يتم إبالغ إدارة الحوكمة بالهيئة، والجمهور   (3
عن أي تعاقد أو تعامل بين الشركة  -بالسوق على موقع تداول

وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كاًل من الشركة 
ذي عالقة في أي مشروع أو أصل، في حال كان حجم  وطرف

من إجمالي إيرادات  %1التعاقد أو التعامل مساويًا أو يزيد على 
 الشركة وفقًا ألخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 

بغير ترخيص من الجمعية العامة -ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة   (4
 أن يشترك في أي عمل من شأنه -للمساهمين يجدد كل سنة

  منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

إذا حصل عضو المجلس على موافقة الجمعية العامة على   (5
ة وله فيها مصلح-األعمال والعقود التي ستبرمها الشركة معه 

وجب على الشركة اإلعالن في السوق  -مباشرة أو غير مباشرة
لمجلس في حال كان بموقع تداول عند توقيع العقد مع عضو ا

من إجمالي  %1حجم التعاقد أو التعامل مساويًا أو يزيد على 
 إيرادات الشركة وفقًا ألخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

 في رالنظ عند االستقالل، متطلبات مراعاة المجلس على ينبغي  (6
 ماليةال التقارير: مثل المصالح بتعارض المتعلقة الموضوعات

 كبارو  األعضاء وترشيح الداخلية المراقبة ءاتإجرا المالية، وغير
  .التنفيذيين

 ألحد( دائم أو مؤقت) مهم مصالح تعارض أي وجود تبين إذا (7
 رالقرا في العضو هذا مشاركة عدم يجب فإنه المجلس، أعضاء
 . التعارض بهذا المتعلق

 عند- العامة الجمعية اإلدارة مجلس رئيس يبلغ أنيجب   (8
 مجلس أعضاء ألحد يكون التي والعقود لاألعما عن -انعقادها
 ادرص تقرير إرفاق مع ،)مباشرة أو غير مباشرة( مصلحة اإلدارة
  .التبليغ بهذا خاص القانوني المحاسب من

 جلسم ألعضاء نوع أي من نقدية قروض تقديم عن الشركة تمتنع  (9
  .الغير مع منهم واحد أي يعقده قرض أي تضمن أن أو إدارتها،

 ثقةالمنب واللجان الشركة إدارة مجلس وأعضاء رئيس يحصل (10
 على( الشراء عند أنفسهم عن بالتعريف قاموا إذا) أسرتهم وأفراد

27, 2019 and any subsequent mandatory 
amendment) 

3)  Without undue delay, the CMA’s Governance 
Department, the Public- on Tadawul Website- 
shall be informed about any contract or transaction 
or arrangement thereby the Company or the 
related party may invest in any project or asset, if 
such investment equals to or exceeds 1% of the 
Company's total revenues according to the last 
audited annual financial statements.  

4)  A Board member shall not be involved- without 
prior authorization from General Assembly of 
shareholders renewed annually- in any activities 
that may lead to competition with the Company or 
practice any activity similar to the Company’s 
business.  

5)  If a Board member obtains the consent of General 
Assembly in the contracts and businesses that the 
Company will conduct with him -having direct or 
indirect interest-, the Company shall announce on 
the Tadawul website upon signing the contract if it 
equals to or exceeds 1% of the Company's total 
revenues according to the last audited annual 
financial statements. 

6)  The Board shall take into account the 
independence requirements, while considering 
conflicts of interest issues as: The financial and 
non-financial reports, internal audit procedures, 
and the nomination of members and Senior 
Executives.  

7) If there is any conflict of interests (permanent or 
temporary) of any Board member, the member 
shall not vote on the conflict- related decision.  

8)  The Board Chairman shall notify the General 
Assembly, once convened, about the contracts and 
businesses in which a member have direct or 
indirect interest, attached with a report issued by 
CPA  (Certified Public Accountant).  

9)  The Company shall not offer any cash loans to the 
Board members, or guarantee any loan offered by 
a member to a third party.  

10) The Chairman, Board Members, Emanating 
Committees, and their dependents (if they are 
presented upon purchase) shall obtain the same 
benefits of Discount Policy approved by the 
Company's administration to its employees and 
their dependents. This policy can be summarized 
as follows: 
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 يهالموظف الشركة إدارة من المعتمدة الخصومات سياسة مزايا نفس
 :اآلتي في السياسة هذه وتتلخص. وعائالتهم

الذهب بالوزن  عدا البضائع غالبية على %40 خصم نسبة -(أ
 فسبن العمالء من الكثير ويتمتع التجارية، العالمات عضبو 

 .الخصم نسبة
 حال في العمالء بها يتمتع التي الخصم نسب نفس -(ب

 .الخاصة العروض
 أو عروض أية مع -أعاله– الخصومات نسبة تسري ال -(ج

  .أخرى خصومات
( نسب خصم أعلى وقت العروض كما هو متبع مع عموم د

 العمالء.
 
 
 
 

ن اإلفصاح عن النقاط اآلتية أيضاً في تقرير مجلس البد م (7
  اإلدارة السنوي:

ياًل تفص وصف أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي عالقة (أ
يضاح أي شروط تفضيلية من عدمه  .وا 

أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا  ةمعلومات تتعلق بأي  (ب
ة( )مباشرة أو غير مباشر فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة 

عضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو ألحد أ
ذا لم  للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، وا 
توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم 

 إقرار بذلك.

 
ن والعاملي التنفيذية باإلدارة المرتبطة المصالح تعارض (8

  :ومراجعي الحسابات بالشركة
 عن غواإلبال التنفيذية اإلدارة داخل المصالح ضتعار  تجنب يجب (1

 والموافقة باإلدارة، موظف أي بها يقوم خارجية عمل أنشطة ةأي
 عم وتتعارض أهمية، ذات تعد كانت إذا المجلس، قبل من عليها

 بحس. الرئيسية أنشطتها نفس في والعمل الشركة مصالح
 .المجلس يعتمدها التي والقواعد األنظمة

A- A Discount of 40% on the majority of products except 

for specific brands. Relatedly, many customers have the 

same discount. 

B- Customers get the same discount rate in case of special 

offers. 

C- The above discount shall not be combined with any 

other discounts or offers.  

D- Higher discount rates during promotion periods as 

given to customers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) The following points shall be disclosed in the 
Board Annual Report of the Board:  

a) A description of any transaction between the 
Company and any Related Party as well as a 
clarification for any preferential conditions, if any. 

b)  Any information relating to any business or 
contracts to which the Company is a party and in 
which any Board member, CEO, CFO or any 
related person who is or was interested (directly or 
indirectly). If there are no such businesses or 
contracts, the Company must submit an 
acknowledgment thereof. 

 
 

 
8) Conflict of Interests related to the Executive 

Management, employees, and external 
auditors:  

1) Avoiding situations of conflict of interests, 
notifying and seeking the approval of the Board 
about their external business, in case this 
business may lead to conflict of interests. 
According to the laws and regulations approved 
by the Board. 
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 لديهم سولي مستقلين الخارجيين الحسابات مراقبو يكون أن يجب (2
 والمعايير األنظمة به تقضي ما وفق وذلك مصالح تعارض
 صاحاإلف يجب فإنه التعارض هذا مثل وجود حالة وفي المهنية،

 حققي وما تحكمها، التي لألنظمة وفقا الحاالت تلك ومعالجة عنه
 .الشركة مصلحة

نصب مدير في شركة أخرى تتعارض ال يجوز للموظف تولي م    (3
مصالحها مع الشركة أو تعمل في نفس أنشطتها الرئيسية، وعلى 
الموظف إخطار رئيسه بأي تعارض للمصالح قد يظهر حتى تتم 

 .الترشيحات والمكافآت دراسته وعالجه من خالل لجنة
ال يجوز للموظف تولي منصب عضو مجلس إدارة شركة أخرى     (4

مع الشركة أو تعمل في نفس أنشطتها  تتعارض مصالحها
الرئيسية، وعلى الموظف إخطار رئيسه بأي تعارض للمصالح 

ات الترشيح قد يظهر حتى تتم دراسته وعالجه من خالل لجنة
 .والمكافآت

 -نسعوديي غير كانوا إن– آخر نشاط ممارسة للموظفين يجوز ال (5
 حيث -ينسعودي كانوا إن- الرئيسية الشركة ألنشطة مشابه أو
 وعلى. الشركة مصالح مع تعارضاً  يسبب قد األمر هذا أن

 ىحت يظهر قد للمصالح تعارض بأي رئيسه إخطار الموظف
 .األمر ومعالجة بدراسة والمكافآت الترشيحات لجنة تقوم

 لمعتمدةا الخصومات سياسة بمزايا وعائالتهم الشركة موظفو يتمتع( 6
 في اسةالسي هذه وتتلخص. موعائالته لموظفيها الشركة إدارة من

 :اآلتي
 بعض عدا البضائع غالبية على %40 خصم نسبة -(أ

 بةنس بنفس العمالء من الكثير ويتمتع التجارية، العالمات
 .الخصم

 حال في العمالء بها يتمتع التي الخصم نسب نفس -(ب
 .الخاصة العروض

 أو عروض أية مع -أعاله– الخصومات نسبة تسري ال -(ج
  .أخرى خصومات

د( نسب خصم أعلى وقت العروض كما هو متبع مع عموم 
 العمالء.

 
 

2) External Auditor shall be independent and have 
no conflicted interests according to the relevant 
laws and regulations. In case of a conflict of 
interests, it shall be disclosed and addressed 
according to the applicable laws and the 
Company’s interests. 

3) The employee shall not be a manager in another 
Company have conflicted interest with the 
Company. In this case, the employee shall notify 
his director of any conflict of interests in order 
to be addressed by the Nomination and 
Remuneration Committee. 

4) No employee is allowed to be a Board member 
in another competitor having conflict of interests 
with the Company. In this case, the employee 
shall notify his director of any conflicts of 
interest in order to be addressed by the 
Nomination and Remuneration Committee. 

5) No employee is allowed to engage in another 
activity -if they are non- Saudis- or in a similar 
activity -if they are Saudis- as it may lead to a 
conflict of interests with the Company. The 
employee shall notify his director of any conflict 
of interests in order to be addressed by the 
Nomination and Remuneration Committee. 

6) Employees of the Company and their 
dependents shall be granted the same benefits of 
discount policy approved from the Company's 
administration to its employees and their 
dependents. This policy can be summarized as 
follows: 

 
A) A Discount of 40% on the majority of products 

except for specific brands. Relatedly, many 
customers have the same discount. 

B) Customers get the same discount rate in case of 
special offers. 

C) The above discount shall not be combined with 
any other discounts or offers.  

D) Higher discount rates during promotion periods 
as given to customers. 
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  :كبار المساهمينب المرتبطة المصالح تعارض (9
 

خضع كافة المعامالت والعقود التي تتم مع كبار المساهمين ت (1
فما فوق من أسهم الشركة بطريقة  %5وأقربائهم الذين يملكون 

رة في أي من مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيط
شركاتها الفرعية )التي تقع ضمن مجموعتها( لذات الشروط التي 

 .تخضع لها المعامالت التي تتم مع الغير

يتم اإلفصاح عن كافة المعامالت التي تتم مع كبار المساهمين  (2
فما فوق من أسهم الشركة بطريقة  %5وأقربائهم الذين يملكون 

يطرة في أي من مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة س
شركاتها الفرعية )التي تقع ضمن مجموعتها( حسب األنظمة 

 .والقوانين

الحاالت التي تؤدي  تجنبمن الضروري على كبار المساهمين  (3
س مجل إبالغعليهم و إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة، 

تعاقدات قاموا هم أو أحد أقاربهم أو أي من  ةأي عنإدارة الشركة 
بعة بإبرامها مع الشركة حتى تتم الموافقة عليها من شركاتهم التا

 قبل مجلس اإلدارة.
يجب على الشركة اإلعالن في السوق بموقع تداول عند توقيع  (4

العقد عن هذه التعاقدات في حال كان حجم التعاقد أو التعامل 
من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا ألخر  %1مساويًا أو يزيد على 
 راجعة.قوائم مالية سنوية م

 الخصومات سياسة بمزايا وعائالتهم كبار المساهمين يتمتع (5
 ذهه وتتلخص. وعائالتهم لموظفيها الشركة إدارة من المعتمدة
 :اآلتي في السياسة

 تالعالما بعض عدا البضائع غالبية على %40 خصم نسبة -(أ
 .مالخص نسبة بنفس العمالء من الكثير ويتمتع التجارية،

 حال في العمالء بها يتمتع التي الخصم نسب نفس -(ب
 .الخاصة العروض
 أو عروض أية مع -أعاله– الخصومات نسبة تسري ال -(ج

  .أخرى خصومات
د( نسب خصم أعلى وقت العروض كما هو متبع مع عموم 

 العمالء.
 

9) Conflict of Interests related to Substantial 
Shareholders:  

1) All transactions and contracts made with major 
shareholders and their relatives who own 5% or 
more of the Company’s shares, directly or 
indirectly, or who own a controlling stake in any of 
its subsidiaries (which fall within its group) are 
subject to the same conditions of the transactions 
with others. 

2) All transactions with major shareholders and their 
relatives, who own 5% or more of the Company's 
shares, directly or indirectly, or who have a 
controlling stake in any of its subsidiaries (which 
fall within its group), shall be disclosed in 
accordance with the laws and regulations. 

3) Substantial Shareholders shall avoid situations of 
conflict of interests and notify the Board of 
situations of any contract which the member, his 
relatives or any affiliated companies made with this 
Company, in order to seek the approval of the 
Board. 

4) The Company shall announce on Tadawul website 
upon signing the contract if it equals to or exceeds 
1% of the Company's total revenues according to 
the last audited annual financial statements. 

5) Substantial Shareholders and their dependents will 
obtain the same benefits of discount policy 
approved from the Company's administration to 
its employees and their families. This policy can be 
summarized as follows: 

A) A Discount of 40% on the majority of products 
except for specific brands. Relatedly, many 
customers have the same discount. 

B) Customers get the same discount in case of special 
offers. 

C) The above discount shall not be combined with 
any other discounts or offers.  

D) Higher discount rates during promotion periods 
as given to customers. 
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 :تعارض المصالح المرتبط بأصحاب المصالح اآلخرين  (10

موردين والعمالء تخضع كافة المعامالت والعقود التي تتم مع ال
اآلخرين للشركة أو أي من شركاتها الفرعية )التي تقع ضمن 
مجموعتها( لذات الشروط التي تخضع لها المعامالت التي تتم مع 

 .الغير من حيث التقييم وعدالة التنفيذ واإلفصاح أو التبليغ
 
 

 
 :وقبول الهدايا العمل مجامالت  (11

 على الحصول شركةال موظفي من موظف أي يلتمس أن يجب ال( 1
 ترفيهية، وحفالت ونقد غذائية ووجبات هدايا) عمل مجامالت

 عىتس أو الشركة مع تتعامل التي الجهات أو األشخاص من( إلخ
 في تعارضاً  يوجد أن يمكن األمر هذا أن حيث معها، للعمل

 من يالشخص الحرج أو بااللتزام شعوراً  يولد ربما ألنه المصالح،
   .مجامالتال تلك متلقي جانب

 ،للشركة الخارجيين المراجعين من مجامالت أية قبول يجوز ال (2
 .لهم مجامالت أية تقديم أو

- جهة أو شخص ألي مجامالت تقديم الشركة لموظفي يجوز ال (3
 يف يبدو بشكل -معها تتعامل أن يمكن أو الشركة مع تتعامل
 على رالتأثي منها الهدف وكأن مبررة غير أو مالئمة غير صورة
 .اآلخرين قرارات

( ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبول 4
الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة، إذا كان 

 من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح.

 

 
 :أحكام عامة  (12

يلتزم األطراف ذوي العالقة باإلفصاح الدائم عن الحاالت  (أ
ي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا الت

 التعارض.
التأكيد على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين وكبار  (ب

التنفيذيين وغيرهم من العاملين في الشركة بضرورة تجنب 

 
10) Conflict of Interests related to other 

stakeholders: 
All transactions and contracts with suppliers and other 
customers of the Company or any of its subsidiaries 
(which fall within its group) are subject to the same 
conditions of the transactions with third parties in terms 
of evaluation, fairness of implementation, disclosure, or 
notification. 
 

 
11)  Business compliments and acceptance of 

gifts: 
1) The employees of the Company shall not request any 

business compliments (gifts, meals, cash, 
entertainment parties, etc.) from a entity or person 
who has entered or seeks to enter into transactions 
with the Company if such inducements may lead to a 
conflict of interests. As this could create a sense of 
obligation or embarrassment for the party receiving 
such inducements.   

2) Any compliments presented from or to the external 
auditors shall not be accepted. 

3) All employees shall not offer any compliments to any 
person or entity -who has entered or seeks to enter 
into transactions with the Company- in an 
unappropriated or unexplained manner as if it aims to 
affect their decision making. 

4) No member of the Board or Senior Executives may 
accept gifts from any person who has entered into 
commercial transactions with the Company if such 
acceptance of gifts may lead to a conflict of interests. 

 
 
 
 

12)  General Provisions: 
a) The related parties shall constantly disclose the 

situations that may lead to a conflict of 
interests or upon the occurrence of such 
conflicts. 

b) Ensuring that the Board members, Substantial 
Shareholders, Senior Executives and other 
employees of the Company avoid situations 
that may lead to a conflict of interests, and 
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الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح 
ائحه و الشركة، والتعامل معها وفقًا ألحكام نظام الشركات ول

 التنفيذية.

ج(  يجب على الشركة إبالغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخير 
عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع أي طرف ذي عالقة في 

 %1حال كان حجم التعاقد أو التعامل مساويًا أو يزيد على 
من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا ألخر قوائم مالية سنوية 

 مراجعة.
 

 بسياسة تعارض المصالح ثانياً: اإلخالل

يتخذ مجلس إدارة الشركة اإلجراءات التالية في حال اإلخالل بسياسة 
 تعارض المصالح من قبل أي طرف ذي عالقة:

 
  إخالل من قبل عضو مجلس إدارة: (أ

إذا ثبت لمجلس اإلدارة تعمد العضو اإلخالل بسياسة تعارض 
 األمر في المصالح بعد مناقشته بشأن هذا اإلخالل، يتم مناقشة

دون مشاركة عضو المجلس المخل بهذه –اجتماع مجلس إدارة 
عدم : توجيه اإلنذار للعضو بسواءً واتخاذ ما يلزم من قرارات  -السياسة

تكرار هذا الخرق وتوجيهه بإصالح حالة التعارض خالل مدة زمنية 
محددة يتم خاللها تجميد عضويته في مجلس اإلدارة، أو أن يطلب 

ويض الشركة عن الخسائر التي لحقت بها جراء هذا من العضو تع
التعارض في المصالح، أو أن يطلب من العضو أن يقدم استقالته من 
عضوية مجلس اإلدارة، أو التوصية للجمعية العامة بعزل العضو، أو 
غيرها من القرارات تبعًا للحالة، أو بعض أو كل ما سبق من إجراءات 

وكمة بهيئة السوق المالية بهذا الخرق وقرارات، ثم إبالغ إدارة الح
المتعمد لسياسة تعارض المصالح، وما اتخذه مجلس اإلدارة من 

 قرارات، وتنفيذ ما يصدر عن الهيئة من توصيات في هذا الشأن. 
 

 
 إخالل من قبل اإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة:  (ب

 

أو العاملين  نأحد التنفيذييتعمد للجنة الترشيحات والمكافآت إذا ثبت 
شأن بالتحقيق معه بعد تعارض المصالح اإلخالل بسياسة بالشركة 

addressing such situations in accordance with 
the provisions of the Companies Law and Its 
Implementing Regulations. 

c) C) When the Company contracts or enters into 
a transaction with a Related Party, this shall 
include notifying the Authority and the public 
without any delay about that contract or 
transaction if it equals to or exceeds 1% of the 
Company's total revenues according to the last 
audited annual financial statements. 

 
 

 

II: Violation of Conflict of Interests Policy  

The Board may take any of the following actions whenever 
a violation of Conflict of Interests Policy is committed by 
a related party: 

 
a) A violation by a Board member:  

If it is proved to the Board that a member deliberately 
commits a violation to conflict of interests’ policy and has 
been subject to investigation, it shall be discussed in the 
Board meeting -without the presence of the violating 
member- and making the appropriate decisions whether 
by: Warning and instructing the member in order not to 
repeat this violation and make the necessary remedy within 
a specified time-limit, in which his membership in the 
Board will be frozen. He/she may be claimed for 
compensation for the damages resulted from this conflict. 
He/ she may be ordered to resign from the Board; the 
General Assembly may be advised to dismiss such 
member, and/ or any other decisions according to the 
case. Then, the CMA’s Governance Department shall be 
informed about this intended violation to the conflict of 
interests’ policy and about the decisions made by the 
Board. Consequently, the Authority’s recommendations 
shall be applied.  
 

 
 

b) A violation by the Executive Management and 
Employees:  

If it is proved to the Nomination and Remuneration 
Committee that an Executive or employee deliberately 
commit a conflict-of-interest violation and that he has 
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: توجيه اإلنذار سواءً هذا اإلخالل، يتم اتخاذ ما يلزم من قرارات 
وتوجيهه بإصالح حالة التعارض بعدم تكرار هذا الخرق  للموظف

، أو أن يطلب ه عن العملخالل مدة زمنية محددة يتم خاللها إيقاف
ويض الشركة عن الخسائر التي لحقت بها جراء هذا التعارض تع همن

جنة أن تقرر الل، أو ه تقديم استقالتهفي المصالح، أو أن يطلب من
أو غيرها من القرارات تبعًا للحالة، أو بعض أو كل ما إنهاء خدماته، 

 مجلس اإلدارة في تقريرها الدوريسبق من إجراءات وقرارات، ثم إبالغ 
بهذا الخرق المتعمد لسياسة تعارض المصالح، وما  المقدم للمجلس

 . في هذا الصدد من قرارات اللجنة تهاتخذ
 

 
  إخالل من قبل كبار المساهمين:ج( 

 اإلخالل بسياسةأحد كبار المساهمين إذا ثبت لمجلس اإلدارة تعمد 
بعد مناقشته بشأن هذا اإلخالل، يتم مناقشة األمر تعارض المصالح 
واتخاذ ما يلزم من قرارات سواًء: توجيه  ،إدارة في اجتماع مجلس

وتوجيهه بإصالح حالة بعدم تكرار هذا الخرق  للمساهماإلنذار 
تعويض الشركة  هالتعارض خالل مدة زمنية محددة، أو أن يطلب من

عن الخسائر التي لحقت بها جراء هذا التعارض في المصالح، أو 
راءات إجأو كل ما سبق من  غيرها من القرارات تبعًا للحالة، أو بعض

قرارات، ثم إبالغ إدارة الحوكمة بهيئة السوق المالية بهذا الخرق و 
المتعمد لسياسة تعارض المصالح، وما اتخذه مجلس اإلدارة من 

 قرارات، وتنفيذ ما يصدر عن الهيئة من توصيات بهذا الشأن. 
 

 :ثالثاً: تجنب تعارض المصالح

 :يجب على عضو مجلس اإلدارةأ( 
ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الشركة على ( 1

 .مصلحته الشخصية، وأال يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة
بالغ المجلس بحاالت ( 2 تجنب حاالت تعارض المصالح، وا 

التعارض التي قد تؤثر في حياده عند نظر الموضوعات 
ك هذا المعروضة على المجلس، وعلى مجلس اإلدارة عدم إشرا

العضو في المداوالت، وعدم احتساب صوته في التصويت على 

been subject to an investigation, the Committee shall make 
the appropriate decisions whether by: Warning and 
instructing the employee in order not to repeat this 
violation and make the necessary remedy within a specified 
time-limit, in which he shall be suspended from work. 
He/she may be claimed for compensation for the damages 
resulted from this conflict. He/ she may be ordered to 
submit his/ her resignation; the Committee may dismiss 
such employee, and/ or any other decisions according to 
the case. Then, the Committee shall notify the Board in its 
periodical report of this deliberated violation of conflicts 
of interest policy and the decisions made by the 
Committee.  

 
 
 

c) A violation by Substantial Shareholders:  
If it is proved to the Board that a conflict-of-interest 
substantial shareholder deliberately commits a violation to 
conflict of interests’ policy and has been subject to 
investigation, it shall be discussed in the Board meeting 
and making the appropriate decisions whether by: 
Warning and instructing the shareholder in order not to 
repeat this violation and make the necessary remedy within 
a specified time-limit. He/she may be claimed for 
compensation for the damages resulted from this conflict, 
and/ or any other decisions according to the case. Then, 
the CMA’s Governance Department shall be informed 
about this intended violation to the conflict of interests’ 
policy and about the decisions made by the Board. 
Consequently, the Authority’s recommendations shall be 
applied.  

 

III: Avoiding Conflict of Interests: 

A) A Board Member shall: 
1- Perform his/her duties with honesty and integrity, 

and priorities the interests of the Company over 
his/her own interest, and not to use his/her 
position to achieve personal interests. 

2- Avoid situations of conflict of interests and notify 
the Board of situations of conflict which may 
affect his/her neutrality when looking into 
matters presented before the Board. The Board 
shall not allow such member to be involved in 
deliberations and shall not count his/her vote on 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

هذه الموضوعات في اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات 
 .المساهمين

ذات الصلة بالشركة وأنشطتها، الحفاظ على سرية المعلومات ( 3
 .وعدم إفشائها إلى أي شخص

 

 
 

 :يحظر على عضو مجلس اإلدارةب( 

اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال  التصويت على قرار مجلس( 1
 وأ والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة

 .غير مباشرة فيها
ي من أ -بشكل مباشر أو غير مباشر-الستغالل أو االستفادة ( ا2

من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية 
ضة دارة، أو المعرو المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس اإل

على الشركة، ويشمل ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل ضمن 
أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في االستفادة منها، ويسري 
الحظر على عضو المجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص 

في  والتي علم بها -بطريق مباشر أو غير مباشر-االستثمارية 
 .لس اإلدارةأثناء عضويته بمج

 
 

 رابعاً: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح 
ق وف للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض المصالح،

 اإلجراءات المقررة من الهيئة، وتشمل:
لترشح اإبرام عقد أو وجود تعامل بينه وبين الشركة التي يرغب في ( 1

 .لمجلس إدارتها

اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد ( 2
 .فروع النشاط الذي تزاوله

 

such matters in the Board and Shareholders 
Assembly meetings. 

3- Protect the confidentiality of the information 
related to the Company and its activities, and not 
to disclose any of such information to any person. 

 
 
 
 
 

 
A) A Board Member is prohibited from: 

1) Voting on a resolution taken by the Board or the 
General Assembly with respect to transactions and 
contracts that are executed for the Company's 
account, if he/she has a direct or indirect interest 
therein. 

2) Misusing or abusing, directly or indirectly, any of 
the Company’s assets, information or investment 
opportunities presented to the Company or to the 
member in his/her capacity as a Board Member. 
This includes investment opportunities which are 
within the activities of the Company, or which the 
Company wishes to make use of. Such prohibition 
shall extend to the Board member who resigns to, 
directly or indirectly, use investment opportunities 
that the Company wishes to use, which came to 
his/her knowledge during his/her membership in 
the Board. 

 

 

IV: Disclosure of Conflict of Interests by the 

Nominee 

A person who desires to apply for the membership of the 
Board shall disclose to the Board or the General Assembly 
any cases of conflict of interests, including 
1) Having direct or indirect interest in the contracts and 

businesses entered into for the benefit of the Company 
in which he/she desires to be nominated to the Board. 

2) Engaging in business that may compete with the 
Company or any of its activities. 
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عضو مجلس اإلدارة ألعمال خامساً: معايير منافسة 

 الشركة

تم إعداد معايير منافسة عضو مجلس اإلدارة ألعمال الشركة  -أ
مساهمة المدرجة في إطار متطلبات الئحة حوكمة الشركات ال

الصادرة عن هيئة السوق المالية، وكذلك نظام الشركات الصادر 
م وتعديالته، وحسب متطلبات الئحة الحوكمة، ويتم 2015عام 

 بشكل سنوي.المنافسة التحقق من هذه األعمال 
 التنفيذيين وكبار منه المنبثقة واللجان المجلس أعضاء يلتزم -ب

 ومنافسة المصالح عارضت حاالت بتجنب العاملين وجميع

 وسياسات السارية واللوائح باألنظمة وااللتزام اإلمكان بقدر الشركة

  .والمنافسة المصالح تعارض حاالت مع تعاملهم عند الشركة

 بصفته سواءً  اللجان أو اإلدارة مجلس ألعضاء يجوز ال -ج

 التي للجهات أو لهم يكون أن لغيرهممثاًل  بصفته أو الشخصية

 الحيدة مقتضيات أو واجباتهم مع تتعارض مصالح أية ايمثلونه

ا يطلعون عليه التي المعلومات سرية علي الحفاظ أو واالستقالل
 أو لجانه. الشركة إدارة مجلسفي  عضويتهم بحكمأو تصلهم 

إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنه  -د
زاوله، نشاط الذي تمنافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع ال

 :؛ فيجب مراعاة ما يلينظام الشركاتالمنصوص عليها في 

 
 

أو أي قاعدة نظامية  الئحةتكون المنافسة مما حظره نظام أو  الأ (1
دارة في اإلاشتراك عضو مجلس وكذلك أو تنظيمية ملزمة، 

 .شركة ذات نشاط أو أنشطة منافسةعضوية 

جموعة أو مأنشطة العلى  تكون المنافسة جوهرية فتؤثر سلباً  أال (2
إدارة عملية تعارض المصالح الناشئة معها يستحيل/يصعب 

 .عنها

 ،إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها (3
ثبات هذا اإلبالغ في محضر اجتماع مجلس اإلدارة  .وا 

عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار  (4
الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات الذي يصدر في هذا 

 المساهمين

V: Criteria of Competition of a Board Member with 

the Business of the Company 

 
A) Standards for a Board member’s Competition with the 

Company’s businesses have been prepared within the 
framework of the requirements of the Corporate 
Governance regulations for listed joint-stock 
companies issued by the Capital Market Authority, as 
well as the Companies Law issued in 2015 and its 
amendments. These businesses are verified annually. 

B) Members of the Board and its Committees, senior 
executives, and all employees are obligated to avoid 
cases of conflict of interest and competition with the 
Company as much as possible and to abide by the 
applicable laws and regulations and the Company's 
policies when dealing with cases of conflict of interest 
and competition. 

C) The members of the Board of Directors or the 
Committees, whether in their capacity or as a 
representative of others, may not have any interests 
that conflict with their duties or the requirements of 
impartiality and independence, or that they or the 
parties they represent have any interests that conflict 
with the requirements of impartiality and 
independence, or of maintaining the confidentiality of 
information they receive or come across by virtue of 
their membership in the Company’s Board of directors 
or its Committees. 

D) If a member of the Board desires to engage in a 
business that may compete with the Company or any 
of its activities, as stipulated in the Companies law (Art. 
72); the following shall be taken into account: 

 
1) The competition should not be prohibited by laws, 

regulations, or any legal or regulatory rules, as well 
as the participation of a member of the Board of 
Directors in the membership of a Company with a 
competing activity or activities. 

2) The competition should not be substantial, 
negatively affecting the Group's activities, or 
making it impossible/difficult to manage the 
process of conflict of interests arising from it. 

3) Notifying the Board of the competing businesses 
he/she desires to engage in and recording such 
notification in the minutes of the Board meeting. 
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إبالغ الجمعية العامة العادية عند قيام رئيس مجلس اإلدارة ب (5
 .انعقادها باألعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس

الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية للشركة للعضو  (6
في ممارسة األعمال المنافسة، على أن يجدد هذا الترخيص 

 .وياً سن
 
 
 
 
 
 

 سادساً: مفهوم أعمال المنافسة

يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو 
 :منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي

تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه  (1
 ى،منشأة أخر  نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة مساهمة أو

 ة أو مجموعتها. اول نشاطًا من نوع نشاط الشركتز 
و أ منافسة للشركةأو منشأة قبول عضوية مجلس إدارة شركة  (2

، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة مجموعتها
 أيًا كان شكلها ونوعها. 

ظاهرة أو ما في حكمها، حصول العضو على وكالة تجارية  (3
للشركة أو  شأة أخرى منافسةشركة أو منل ،أو مستترةكانت 

 مجموعتها.

 

 تجديد الترخيصمنح/ سابعاً: رفض

 تجديد الترخيص بموجب أحكام نظاممنح/إذا رفضت الجمعية العامة 
( 46)المادة  حوكمة الشركات الئحةو  ،(72و 71)المادتان   الشركات

 ، فعلى عضو مجلس اإلدارةالالحقةاإللزامية وتعديالتهم وضوابطهم 
ال خالل مهلة تحددها الجمعية العامةتقالته تقديم اس ضويته ععدت ، وا 

في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل 
يذية لنظام الشركات ولوائحه التنفأو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقًا 

 قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.
 

4) The conflicted member shall abstain from voting on 
the related decision in the Board meeting and 
General Assemblies. 

5) The chairman of the Board informing the Ordinary 
General Assembly, once convened, of the 
competing businesses that the member of the Board 
is engaged in. 

6) Obtaining an authorization of the Ordinary General 
Assembly of the Company for the member to 
engage in the competing business, provided that 
this authorization shall be renewed annually. 

 

 
VI: Concept of Competing Business 

The following shall be deemed a participation in any 
business that may compete with the Company or any of its 
activities:  
1) The Board members’ establishing a Company or a sole 

proprietorship or the ownership of a controlling 
percentage of shares or stakes in a Company or any 
other entity engages in business activities that are 
similar to the activities of the Company or its group.  

2) Accepting membership in the Board of a Company, an 
entity that competing with the Company or its group, 
or managing the affairs of a competing sole 
proprietorship or any competing Company of any 
form.  

3) The Board member’s acting as an overt or covert 
commercial agent for another Company or entity 
competing with the Company or its group. 

 
 

VII: Rejection to Grant/Renew Authorization  

If the General Assembly rejects to grant/renew he 
authorization pursuant to the Companies Law and (Art. 71 
and 72), the Corporate Governance Regulations (Art. (46), 
and their subsequent mandatory amendments and 
controls, the member of the Board shall resign within a 
period specified by the General Assembly; otherwise, 
his/her membership in the Board shall be deemed 
terminated, unless he/she decides to withdraw from 
competing the Company or regularize his/her situation in 
accordance with the Companies Law and its Implementing 
Regulations prior to the end of the period set by the 
General Assembly. 
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لتوضيحية لحاالت تعارض المصالح ثامناً: بعض األمثلة ا

 التي تتناسب مع طبيعة الشركة

 يوجد في األسفل جدول يتضمن بعض األمثلة
 
 

 إجراءات التعديلتاسعاً: 

يعبأ نموذج "طلب تعديل الئحة السياسات" وفقًا للنموذج  (أ
ل مدير اإلدارة التي تطلب من قب -(1ملحق رقم )-المرفق 
 التعديل.

 إدارة الحوكمة وعالقات المستثمرينيرسل النموذج لمدير  (ب
بداء المالحظات بالتنسيق مع المس وني ل القانؤو للمراجعة وا 

 في الشركة.
يرسل النموذج بعد ذلك ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  (ج

الموافقة على العرض على مجلس التعديل و  وأللمراجعة 
 دارة.اإل

إدارة الحوكمة وعالقات عند موافقة المجلس، يقوم مدير  (د
 بتحديث الالئحة. المستثمرين
الالئحة بعد التعديل والتعميم على األطراف ذوي هـ(  يتم نشر 

 العالقة.
 

 
 

 عاشراً: مستجدات

مراعاة ما ورد من فقرات إلزامية بضوابط الترخيص لألعمال  -1
ة كون لعضو المجلس مصلحوالعقود التي تتم لحساب الشركة وي

م 2019مايو  27فيها والصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 
 وأي تعديل إلزامي الحق لها.

مراعاة ما ورد من تعديل بالئحة حوكمة الشركات فيما يتعلق  -2
بضوابط منافسة الشركة أو منافسة الشركة في أحد فروع النشاط الذي 

 
 

VIII: Some illustrative examples of conflict of interest 

cases that suit the nature of the Company 

Hreinunder there is a table containing some 
examples  

 

 
 

IX: Amendment Procedures 

a) The “Policy Regulations Amendment 
Request” form shall be filled according to the 
attached form -Annex No. (1)- by the director 
of the department requesting the amendment. 

b) The form shall be sent to the Director of CG 
and IR Department for review and to make 
notes in coordination with the legal counsel in 
the Company. 

c) Then, the form shall be sent to the 
Nomination and Remuneration Committee 
members for review and approval of the 
proposal to the BOARD. 

d) Upon the approval of the Board, the Director 
of CG and IR Department shall update the 
Regulations. 

e) The Regulations shall be published after 
amendment and circulated to the related 
parties. 

 
 

X: Updates 

1- Taking into consideration the binding provisions 

stipulated in the Authorization controls for 

business and contracts for the Company’s 

account; provided that a Board member has an 

interest in such businesses and contracts issued 

by the Capital Market Authority on May 27, 

2019G, and any subsequent binding amendment 

thereof. 

2- Taking into consideration the amendment of the 

Corporate Governance Regulations regarding the 

Rules for Competing the Company or engaging in 

a competing activity (paragraph 3 of Article 46) 
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ابط أو ضو دة السادسة واألربعين( وأي تزاوله )الفقرة الثالثة من الما
 تعديل إلزامي الحق لها.

 

and any subsequent mandatory amendment or 

controls. 

 

 حادي عشر: التحديث والتعديل

 

ند صدور ع -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  -1
الت أو لوائح جديدة إلزامية من هيئة السوق المالية، وسريان تعدي

وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، ووزارة التجارة، والجهات 
المنظمة األخرى ذات العالقة، وكذلك عند التعديل في النظام 

 .واللوائح الداخلية األساس للشركة
 في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة بناءً  -2

على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو من اإلدارة 
التنفيذية )غير التعديالت اإللزامية(، يتم عرض التعديالت 

 المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

XI: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 

 

  

 

 
 بعض األمثلة التوضيحية لحاالت تعارض المصالح التي تتناسب مع طبيعة الشركة

 

 الحالة صاحب العالقة التعامل مع الحالة مالحظات هامة
تتطلب إفصاحاً خاصاً طالما أن ال  

التعامل ضمن الحدود المنصوص عليها 
 في الئحة تعارض المصالح

عضو المجلس/ 
التنفيذيين/ كبار 

 المساهمين

شراء بضائع من 
الشركة دون 
 شروط خاصة 

مراعاة ضوابط الترخيص لألعمال  
والعقود التي تتم لحساب الشركة 

ويكون لعضو المجلس مصلحة فيها 
رة من هيئة السوق المالية والصاد
م وأي تعديل 2019مايو  27بتاريخ 

 إلزامي الحق لها

عضو المجلس/ 
 التنفيذيين

شراء بضائع من 
الشركة بشروط 

 خاصة

مراعاة ضوابط الترخيص لألعمال  
والعقود التي تتم لحساب الشركة 

ويكون لعضو المجلس مصلحة فيها 

شراء أصول من  عضو المجلس
 الشركة
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والصادرة من هيئة السوق المالية 
م وأي تعديل 2019مايو  72بتاريخ 

 إلزامي الحق لها
ال يجوز للعضو ذي  -1

المصلحة االشتراك في 
التصويت على القرار الذي 
يصدر في هذا الشأن في 
اجتماع مجلس اإلدارة أو في 

 الجمعية العامة
 
دون أي تأخير، يتم إبالغ  -2

إدارة الحوكمة بالهيئة، 
بالسوق على موقع - والجمهور

عن أي تعاقد أو تعامل  -تداول
بين الشركة وطرف ذي عالقة 
أو أي ترتيب يستثمر بموجبه 
كاًل من الشركة وطرف ذي 
عالقة في أي مشروع أو 
أصل، في حال كان حجم 
التعاقد أو التعامل مساويًا أو 

من إجمالي  %1يزيد على 
إيرادات الشركة وفقاً ألخر قوائم 

 مراجعة.  مالية سنوية

 

مراعاة ضوابط الترخيص لألعمال 
والعقود التي تتم لحساب الشركة 

ويكون لعضو المجلس مصلحة فيها 
والصادرة من هيئة السوق المالية 

م وأي تعديل 2019مايو  27بتاريخ 
 إلزامي الحق لها

منافسة الشركة  عضو المجلس
بامتالك أو شراكة 
أو إدارة أو العمل 

في 
فرع/شركة/وكالة 

 نفستجر في ت
 الرئيسية األنشطة

التي تعمل فيها 
 الشركة

 على هذه المجلسالحصول على موافقة  
 أهمية، ذات تعد كانت إذا ،األعمال

، وتعمل الشركة مصالح مع وتتعارض
 حسب .الرئيسية أنشطتها نفس في

 .المجلس يعتمدها التي والقواعد األنظمة

منافسة الشركة  التنفيذيين والعاملين
ك أو شراكة بامتال

أو إدارة أو العمل 
في 

فرع/شركة/وكالة 

 نفستتجر في 
 الرئيسية األنشطة

التي تعمل فيها 
 الشركة
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Some illustrative examples of conflict of interest cases that suit the nature of 

the Company 
 

Case of Conflict  The conflicted 
person 

Handling method Notes 

Purchasing goods from 
the Company without 
special conditions 

Board Member/ 
Executives / 
Substantial 
Shareholders 

It does not require 
special disclosure as 
long as the 
transaction is within 
the limits stipulated in 
the Conflict of Interest 
Regulations 

 

Purchase of goods from 
the Company on special 
conditions 

Board Member/ 
Executives 

Subject to the 
Licensing Controls for 
Business and 
Contracts that are 
made for the 
Company’s account 
and in which a Board 
member has an 
interest, issued by the 
Capital Market 
Authority on May 27, 
2019, and any 
subsequent 
mandatory 
amendment to it. 

 

Purchasing assets of the 
Company 

Board Member Subject to the 
Licensing Controls for 
Business and 
Contracts that are 
made for the 
Company’s account 
and in which a Board 
member has an 
interest, issued by the 
Capital Market 
Authority on May 27, 
2019, and any 
subsequent 
mandatory 
amendment to it. 
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Competing with the 
Company by owning, 
partnering, managing, or 
working at a 
branch/Company/agency 
that trades in the same 
main activities in which 
the Company operates 

Board Member Subject to the 
Licensing Controls for 
Business and 
Contracts that are 
made for the 
Company’s account 
and in which a Board 
member has an 
interest, issued by the 
Capital Market 
Authority on May 27, 
2019, and any 
subsequent 
mandatory 
amendment to it. 

1- A member with 
an interest may not 
participate in 
voting on the 
resolution issued in 
this regard at the 
meeting of the 
Board of Directors 
or in the General 
Assembly. 
 
2- Without any 
delay, the 
Corporate 
Governance 
Department of the 
CMA and the public 
-in the market on 
the Tadawul 
website- shall be 
informed of any 
contract or 
transaction 
between the 
Company and a 
related party or any 
arrangement 
under which both 
the Company and a 
related party invest 
in any project or 
asset; if the size of 
the project or asset 
is equal to or more 
than 1% of the 
Company's total 
revenues according 
to the latest 
audited annual 
financial 
statements. 

Competing with the 
Company by owning, 
partnering, managing, or 
working at a 

Executives/ 
Employees 

Obtaining the Board’s 
approval on these 
dealings, if deemed to 
be substantial and 
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branch/Company/agency 
that trades in the same 
main activities in which 

the Company operates 

conflicting with the 
interests of the 
Company, and work in 
the same main 
activities. According 
to the rules and 
regulations adopted 
by the Board.    
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 الئحة عمل لجنة المراجعةالفصل الثاني: 

 

 (6ملحق رقم )

 
 

 : مقدمة
 الرئيسة المسؤوليات فاعل، هو أحد داخلية رقابة نظام وجود إن

 في المراجعة للجنة األساسية وتتمثل المهمة اإلدارة، بمجلس المناطة
وتقديم أية  بفاعلية، وتنفيذه الداخلية الرقابة نظام كفاية من التحقق

 يحقق بما وتطويره النظام تفعيل شأنها من اإلدارة لمجلس توصيات
 وتكلفة عالية بكفاءة المساهمين ويحمي مصالح الشركة أغراض

معقولة. وتعد لجنة المراجعة هي حلقة الوصل بين مجلس اإلدارة 
 االطالع قيود، أية ودون للجنة، والمحاسب القانوني للشركة. ويحق

 أو والمراسالت، والسجالت، والتقارير والبيانات كافة المعلومات على
 عليها. وعلى االطالع اللجنة أهمية ترى التي األمور من ذلك غير

 .بمهامها القيام للجنة تكفل التي اإلجراءات كافة اتخاذ اإلدارة مجلس
 

 لجنة المراجعة كوينأواًل: ت
 لجنةللشركة  العادية العامة الجمعية من بقرار تشكل -1

على أن يكون من ين أو من غيرهم، المساهم من مراجعة
بينهم عضو مستقل على األقل، وأال تضم أيًا من أعضاء 
مجلس اإلدارة التنفيذيين، وأن يكون من بينهم مختص 

 أعضائها عدد المالية والمحاسبية. ويجب أال يقل شؤونبال
 .على خمسة يزيد وال ثالثة عن

  .يجوز أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقالً  -2
بناًء على اقتراح من مجلس –تصدر الجمعية للشركة  -3

الئحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه  -اإلدارة
جراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد  الالئحة ضوابط وا 
اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، 
ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال 

 اللجنة. شغور أحد مقاعد

Chapter 2: Audit Committee Regulations 

 
Annex (6) 

     
 

 
 

Introduction: 

One of the major functions of the Board is to ensure an 
effective internal control system; the main function of the 
Audit Committee is to verify and effectively implement the 
internal control system, and to provide the Board with any 
recommendations that will make the system effective and 
developed for the purposes of the Company and for the 
protection of the shareholders' interests with high 
efficiency and reasonable expenses. The audit Committee 
is the focal point between the Board and the Company’s 
accountant. The Committee shall be entitled, without any 
restrictions, to access all information, data, reports, 
records, correspondence, or other matters that the 
Committee deems important to review. The Board shall 
take all measures that enable the Committee to carry out 
its assigned functions. 

 

I: Formation of Audit Committee  

1- An audit Committee shall be formed by a resolution 
of the Company's Ordinary General Assembly, and 
the members of the audit Committee shall be from the 
shareholders or others, provided that at least one of its 
members is an Independent Director and that no 
Executive Director is among its members, provided 
that one of its members is specialized in finance and 
accounting. The number of the members of the 
Committee shall not be less than three or more than 
five. 

2- The chairman of the Audit Committee shall be an 
Independent member. 

3- The Company's General Assembly shall, upon a 
recommendation of the Board, issue a regulation for 
the audit Committee which shall include the rules and 
procedures for the activities and duties of the 
Committee, the rules for selecting its members, the 
means of their nomination, the term of their 
membership, their remunerations, and the mechanism 
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ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين  -4
في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع 

   حسابات الشركة، أن يكون عضوًا في لجنة المراجعة.
أي من أعضاء لجنة المراجعة  إعفاءيجوز لمجلس اإلدارة  -5

 ذه الالئحة،في حال مخالفة أي منهم لألحكام الواردة في ه
يحق لعضو  اأو ألي أسباب أخرى يراها مجلس اإلدارة. كم

اللجنة أن يعتذر عن عضويته باللجنة، شريطة أن يكون 
ال كان  ذلك في وقت مناسب يقبل به مجلس اإلدارة، وا 

 مسؤواًل أمام الشركة.

 
 
 

 ثانيًا: مدة عضوية لجنة المراجعة وترشيح أعضائها
ات ميالدية، تبدأ مع بداية مدة عضوية اللجنة ثالث سنو  -1

دورة مجلس اإلدارة وتنتهي مع انتهاء دورة مجلس إدارة 
 الشركة. 

يقوم مجلس اإلدارة بترشيح أعضاء اللجنة لجمعية  -2
المساهمين، ويجوز للمجلس إعادة ترشيحهم للجمعية العامة 

 للمساهمين لفترات مماثلة أخرى.
مح ي ال ستنتهي العضوية في حال الوفاة أو العجز المرض -3

 له.
يجوز التجديد لعضوية لجنة المراجعة ألكثر من دورة مجلس  -4

 إدارة.
يقوم مجلس اإلدارة بإعفاء العضو من عضوية اللجنة في  -5

حال تقدم بطلب إلعفائه من عضوية اللجنة، أو أساء 
العضو استخدام منصبه في اللجنة، أو إذا تغيب عضو 

ر مقبول لرئيس ( اجتماعات متتالية دون عذ3اللجنة لعدد )
لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة، أو إذا فقد العضو ألي من 

 الشروط الواجب توافرها لعضوية اللجنة.
عند انتهاء مدة العضو أثناء مدة عمل اللجنة بسبب الوفاة  -6

أو االستقالة أو العجز المرضي أو اإلعفاء يعين المجلس 
 تبلغ نأ ويجبعضوًا آخرًا لشغل المقعد الشاغر باللجنة، 

of appointing temporary members in case a seat in the 
Committee becomes vacant. 

4- Any person who works or has worked in the 
Company's finance Department, the Executive 
Management or for the Company’s external auditor 
during the preceding two years may not be a member 
of the Audit Committee.   

5- The Board may exclude any of the members of the 
Audit Committee in case that any of violation to the 
provisions contained in these regulations, or for any 
other reasons that the Board deems appropriate. The 
Committee member has the right to resign, provided 
that this is at an appropriate time acceptable to the 
Board, otherwise he/she shall be liable before the 
Company. 

 
 
II: Tenure and Nomination of the Audit Committee 

1- The tenure of the Committee shall be three 
calendar years, starts with the beginning of the 
Board session and ends at the end of the 
Company's Board session.  

2- The Board shall nominate the members of the 
Committee to the Shareholders Assembly, and the 
Board may re-nominate them to the General 
Assembly of shareholders for other similar 
tenures. 

3- The membership tenure shall expire in case of 
death or sickness invalidity (Gog forbid). 

4- The membership of the Audit Committee may be 
renewed for more than one session of the Board. 

5- The Board shall exclude a member in the 
Committee in case that he/ she submits a request 
to be excluded from membership in the 
Committee, or the member misuses his position in 
the Committee, or if a Committee member is 
absent for (3) consecutive meetings without a 
justifiable excuse for the chairman of the audit 
Committee and the Board, or if the member fails 
to meet any of the conditions that shall be met for 
membership of the Committee. 

6- Upon the expiration of member’s tenure due to 
death, resignation, disability or dismissal, the 
Board shall replace him/her to fill the vacant seat 
on the Committee, the Capital Market Authority 
shall be informed within (5) working days from the 
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 تاريخ من عمل أيام خمسة هيئة السوق المالية، خالل بذلك
 العادية العامة الجمعية على التعيين وأن يعرض التعيين،

 سلفه. مدة الجديد العضو ويكمل لها، اجتماع أول في
 
 

 ثالثًا: قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة
 يجب أن يكون العضو ملمًا بالقواعد المالية والمحاسبية، -1

 ويفضل من له تأهيل علمي مناسب في هذا المجال.
أال يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير يفضل  -2

 مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
خالل السنتين –ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل  -3

في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى  -الماضيتين
 شركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة. مراجع حسابات ال

ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوًا في هذه  -4
 اللجنة. 

 ()استرشادي يجب أن يكون رئيس اللجنة عضوًا مستقاًل. -5
 سواءً يجوز االستعانة بأعضاء من غير أعضاء المجلس  -6

 من غيرهم. وكانوا من المساهمين أ
ة التنفيذي عضوًا ال يجوز أن يكون عضو مجلس اإلدار  -7

 بلجنة المراجعة. 
 

اختصاصات لجنة المراجعة وصالحياتها رابعًا: 
 ومسؤولياتها

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة 
ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل 

 مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
 :ماليةالتقارير ال (أ

المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على القوائم دراسة  -1
بداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها  مجلس اإلدارة وا 

 وعدالتها وشفافيتها.

date of appointment. the appointment shall be 
presented to the Ordinary General Assembly at its 
first meeting and the new member shall complete 
tenure of his predecessor. 

 
 
 

 

III: Rules for Selection of Audit Committee Members 

1- The member shall be aware of the financial and 
accounting rules and those who have academic 
qualification in this field are preferred. 

2- The Committee member may not have direct or 
indirect interest in business and contracts made for 
the account of the Company. 

3- Any person who works or has worked in the 
Company's Finance Department, Executive 
Management or for the Company’s External 
Auditor during the preceding two years may not 
be a member of the Audit Committee.  

4- The Chairman of Board of Directors may not be a 
Committee Member.  

5- The Chairman of the Committee shall be an 
independent member. (For Guidance) 

6- Non-Board members may be appointed whether 
they are shareholders or others. 

7- The Executive Board member may not be a 
member in the Audit Committee.  

 
 

 
 

IV: Competencies, powers and responsibilities of the 

Audit Committee 

The audit Committee shall be competent in monitoring 
the Company’s activities and ensuring the integrity and 
effectiveness of the reports, financial statements and 
internal control systems. The duties of the audit 
Committee shall particularly include the following: 

A) Financial Reports: 
1- Analyzing the Company's interim and annual 

financial statements before presenting them to 
the Board and providing its opinion and 
recommendations thereon to ensure their 
integrity, fairness and transparency. 
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ا فيما إذ -بناًء على طلب مجلس اإلدارة-إبداء الرأي الفني  -2
توازنة موالقوائم المالية للشركة عادلة و اإلدارة كان تقرير مجلس 

ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين 
ها المالي للشركة وأدائها ونموذج عملوالمستثمرين تقييم المركز 

 واستراتيجيتها.
دراسة أية مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير  -3

  .المالية
البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من  -4

هامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع يتولى م
 .الحسابات

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة  -5
 .في التقارير المالية

بداء الرأي  -6 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وا 
 .والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها

 التصنيف إعادة مثل العادية غير باإلجراءات االهتمام -7
 والمسميات غير المعتادة )الشاذة(. المحاسبي

 اإلدارة مجلس إلى وتوصيات مقترحات من إليه تتوصل ما رفع -8
 .يراه بشأنها ما إلقرار

 تؤثر التي األمور بجميع علم على المجلس أن من التأكد  -9
 .اإلدارية شؤونالمالية وال األحوال على كبيرة بصفة

اعتمادها،  قبل الشركة تتبناها التي يةالمحاسب السياسات دراسة -10
 من اللجنة تراه ما السياسات، وتقديم في هذه تغيير وأي

 مالءمة مدى بشأنها، مع األخذ في االعتبار مقترحات
 على وأثرها الشركة أعمال لطبيعة السياسات المحاسبية

 .أعمالها ونتائج المالي المركز
 المعلومات أن من والتأكد نشره قبل السنوي التقرير مراجعة  -11

 وعملياتها الشركة عن األعضاء مع معرفة ومتماشية مفهومة
 المالي على الموقف تؤثر قد قانونية أية مسائل ومراجعة
 للشركة.

 بها الواردة والشروحات الدورية المالية التقارير عدالة تقييم -12
 القانوني والمحاسب والمراجع الداخلي اإلدارة من والحصول

 :عما

2- Providing its technical opinion, at the request of 
the Board, regarding whether the Board’s report 
and the Company's financial statements are fair, 
balanced, understandable, and contain 
information that allows shareholders and 
investors to assess the Company's financial 
position, performance, business model, and 
strategy; 

3- Analyzing any important or non-familiar issues 
contained in the financial reports;  

4- Accurately investigating any issues raised by the 
Company's chief financial officer or any person 
assuming his/her duties or the Company's 
compliance officer or external auditor; 

5- Examining the accounting estimates in respect of 
significant matters that are contained in the 
financial reports; and 

6- Examining the accounting policies followed by 
the Company and providing its opinion and 
recommendations to the Board thereon 

7- Paying attention to the extraordinary actions 
such as accounting reclassification and unusual 
titles (irregular). 

8- Reporting its proposals and recommendations to 
the Board for resolution. 

9-  Ensuring that the Board is aware of all matters 
that affect substantially the financial matters and 
administrative affairs. 

10- Examining the accounting policies adopted by 
Company before being approved and any change 
in these policies and providing the Committee’s 
recommendations in this regard and considering 
the appropriateness of accounting policies to the 
nature of Company business and its effects on 
the financial position and business results. 

11- Auditing the annual report prior to its 
publication and ensuring that that the 
information is understandable and in conformity 
with the knowledge of members about the 
Company and its activities as well as reviewing 
any legal issues that affect the financial position 
of the Company. 

12- Evaluating the fairness of periodic financial 
reports and explanations contained therein and 
seek the advice of the Executive Management, 
internal auditor and chartered account about: 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

 في التغيرات مع تتماشى المالية النسب في انت االختالفاتإذا ك أ(
 .المالية الشركة وممارساتها عمليات

 .دائمة بصفة عليها المتعارف المحاسبية القواعد تطبيق تم إذا ب(
 .عادية غير إجراءات أو هناك أية أحداث كان إذا ج(
 .بفعالية دوره يؤدي واإلدارية المالية الداخلية الرقابة نظام زال ما ذا  د(
 كافية معلومات على تحتوي الدورية المالية التقارير كانت إذا هـ(

 .للنشر ومناسبة
 
 
 

 المراجعة الداخلية: (ب
دارة المخاطر  -1 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وا 

 .في الشركة
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات  -2

 .ظات الواردة فيهاالتصحيحية للمالح
دارة  -3 الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وا 

المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر 
الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة 
ذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم  بها. وا 

 .شأن مدى الحاجة إلى تعيينهتوصيتها للمجلس ب
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة  -4

 الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
 المراجعة لجنة اجتماعات لحضور الداخلي المراجع دعوة -5

وأية  المراجعة خطط سنويًا لمناقشة األقل على واحدة مرة
 وقت أي في دعوته لها يحق كمااللجنة.  تراها أخرى أمور

 الداخلية. تخص المراجعة أخرى لمناقشة أية أمور
 المنشأة، في الرقابية األنشطة تصميم كفاية من التحقق -6

 وقوع من الحد من مناسبة تمكن بطريقة تصميمها وفاعلية
 تنفيذ وفاعلية وقوعها فور واكتشافها واألخطاء الغش

 تنفيذ جودة من التحقق من تمكن الرقابية بطريقة األنشطة
 تنفيذها. في والثبات الرقابية األنشطة

A) If the discrepancies in the financial percentages is 
inconformity with the changes of the Company’s 
operations and financial practices. 

B) If the general accepted accounting principles are 
applied constantly. 

C) If there any unusual events or procedures. 
D) If the financial and administrative internal control 

system effectively meets its objectives. 
E) If the periodic financial reports contain sufficient 

and appropriate information for publication. 
 
 
 
 
 

B) Internal Audit: 
1- Examining and reviewing the Company's internal and 

financial control systems and risk management 
system; 

2- Analyzing the internal audit reports and following up 
the implementation of the corrective measures in 
respect of the remarks made in such reports. 

3- Monitoring and overseeing the performance and 
activities of the internal auditor and internal audit 
department of the Company, if any, to ensure the 
availability of the necessary resources and their 
effectiveness in performing the assigned activities and 
duties. If the Company has no internal auditor, the 
Committee shall provide a recommendation to the 
Board on if there is a need to appoint an internal 
auditor. 

4- Providing a recommendation to the Board on 
appointing the manager of the internal audit unit or 
department, or the internal auditor and suggest 
his/her remunerations 

5- Inviting the internal auditor to attend meetings of 
audit Committee at least one time annually to discuss 
audit plans and any other matter that Committee 
considers. It also has the right to invite him/her at 
any time to discuss any other matters relevant to 
internal audit. 

6- Verifying the sufficiency of the control activities in 
the facility, the efficiency of its design in an 
appropriate way minimizing and detecting fraud and 
errors, immediately after they occur, and the 
effectiveness of the implementation of control 
activities in a manner allowing verifying of the quality 
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 أو بالغش العالقة ذات التقصي عمليات على اإلشراف -7
 اللجنة ترى أخرى أي أمور أو الشركة في تقع التي األخطاء
 تقصيها. أهمية

كمصدر لمعلومات  الداخلية إدارة المراجعة استخدام يمكن -8
 ات المهمة وغيراالختالس حاالت في المراجعة لجنة

 القانونية. للنواحي الشركة تطبيق إلى العادية، باإلضافة
 الشركة، في العام المراجع لوظيفة الترشيح طلبات دراسة -9

له،  والمزايا األخرى المخصصة والبدالت والمكافآت
 والنظر األسباب بيان مع األكثر مالءمة الشخص وترشيح

 أو االستقالة بسبب سواءً  العام عمل المراجع إنهاء في
توصيات  من إليه التوصل يتم ما ورفع اإلعفاء أو العجز

 اإلدارة. مجلس إلى الشأن هذا في
 رأيها عن تقرير إعداد كذلكى لجنة المراجعة عل -10

 وعما الشركة في الداخلية الرقابة كفاية نظام مدى شان في
اختصاصها.  نطاق في تدخل أخرى أعمال من به قامت

 التقرير هذا من كافية نسخاً  يودع أن اإلدارة وعلى مجلس
 العامة انعقاد الجمعية موعد قبل الرئيس الشركة مركز في

 المساهمين من رغب من كل لتزويد األقل؛ على أيام بعشرة
 ية.الجمع انعقاد التقرير أثناء منه. ويتلى بنسخة

 
 
 

 

 ج( مراجع الحسابات:
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات  -1

عزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من و 
 استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته  -2
وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في 

 االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
ركة وأعماله، والتحقق مراجعة خطة مراجع حسابات الش -3

من عدم تقديمه أعمااًل فنية أو إدارية تخرج عن نطاق 
بداء مرئياتها حيال ذلك.  أعمال المراجعة، وا 

of control activities and consistency of 
implementation. 

7- Overseeing investigations related to fraud or errors 
occurred in the Company or any matters that the 
Committee deems important for investigation. 

8- The internal audit department may be taken as a 
reference for the audit Committee information in 
cases of important and unusual embezzlement, in 
addition to the Company's application of legal 
aspects. 

9- Examining the nomination applications for the 
auditor general post in the Company, remuneration, 
allowances and other benefits allocated and 
nomination of the most suitable person with the 
reasons and consideration of the termination of 
general auditor service whether due to resignation, 
disability, or dismissal and present relevant 
recommendations to the Board. 

10- The audit Committee shall prepare a report on its 
opinion about the adequacy of the internal control 
system in the Company and the other activities, 
carried out within its competency. The Board shall 
submit sufficient copies of this report to the 
Company headquarter, ten-day prior to the meeting 
of General Assembly to provide a copy thereof to the 
interested shareholders. The report shall be read 
during the General Assembly meeting. 

 
 
 
 
 

 
C) External Auditor 

1- Providing recommendations to the Board to nominate 
external auditors, dismiss them, determine their 
remunerations, and assess their performance after 
verifying their independence and reviewing the scope 
of their work and the terms of their contracts 

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

 
3- Reviewing the plan of the Company's external auditor 

and its activities, and ensuring that it does not provide 
any technical or administrative works that are beyond 
its scope of work, and provides its opinion thereon; 
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 .اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة -4
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم  -5

 المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
 بين القانونين.متابعة أعمال المحاس -6
 فروع في منها يتم ما ذلك في بما الجرد عمليات مراقبة -7

 الشركة. ومشاريع
لمناقشة أية  القانوني المحاسب مع منفرد اجتماع عقد -8

 بصورة المراجعون مناقشتها يرى أو اللجنة ترى أمور
 .شخصية

 التي الهامة والتوصيات المالحظات أن من التأكد -9
 في استالمها ومناقشتها تمي القانوني المحاسب يقدمها
 .المناسب الوقت

 ي.القانون المحاسب توصيات على اإلدارة رد من التأكد -10
تعين الجمعية العامة مراجع حسابات الشركة بناًء على  -11

 ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما يلي:
 أن يكون ترشيحه بناًء على توصية من لجنة المراجعة. -أ(

يستوفي الشروط المقررة من  ب( أن يكون مرخصًا له، وأن
 الجهة المختصة.

 ج( أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.
 د( أال يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.

 
 
 ( ضمان االلتزام:د

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ  (1
 الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

ظمة واللوائح والسياسات التحقق من التزام الشركة باألن (2
 والتعليمات ذات العالقة.

تهتم لجنة المراجعة بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح حاليًا  (3
 .الحوكمةوضوابط 

 
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع  (4

األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس 
 اإلدارة.

4- Responding to queries of the Company's external 
auditor; and 

5- Reviewing the external auditor's reports and its 
remarks on the financial statements, and following up 
the procedures taken in connection therewith. 

6- Following up the functions of chartered accounts 
7- Monitoring the inventories including those made in the 

Company’s branches and projects. 
8- Holding individual meeting with the chartered 

accountant to discuss any matters that Committees or 
auditors consider to be discussed personally. 

9- Ensuring that the important notices and 
recommendations submitted by the chartered 
accountant have been received and discussed timely. 

10- Ensuring the response of the management to the 
recommendations of chartered accountant. 

11- The Ordinary General Assembly shall appoint the 
Company's external auditor based on a nomination of 
the Board, and taking into account the following: 
A) The nomination shall be based on a 
recommendation from the Audit Committee. 
B) The external auditor shall be authorized and meet 
the requirements established by the competent 
authority. 
C) The external auditor's interests shall not conflict 
with the interests of the Company. 
D) The number of nominees shall not be less than two 
auditors. 

 
 
 
 

 
Ensuring Compliance 

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

2) Ensuring the Company's compliance with the 
relevant laws, regulations, policies and 
instructions; 

3) Currently the Audit Committee pays attention to 
everthing related to implementing the rules and 
regulations of Governance;  

4) Reviewing the contracts and proposed Related 
Party transactions, and providing its 
recommendations to the Board in connection 
therewith; and 
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ى إجراء بشأنها إلاتخاذ ئل ترى ضرورة رفع ما تراه من مسا (5
بداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين  مجلس اإلدارة، وا 

 اتخاذها.
 
 

 القانونيين المحاسبين مكاتب تأهيل شروط: خامساً 
من  ترشيحهم تم الذين القانونيين للمحاسبين الدعوة الشركة إدارة توجه

 المهمة طاقن الدعوة تتضمن هذه أن ويجب ،قبل لجنة المراجعة
النجاز  ضرورية الشركة تراها التي وااللتزامات الشروط إلى إضافة
 من المحاسبين هؤالء يمكن أن اإلدارة مجلس وعلى المراجعة عملية

التعرف  بغرض يطلبونها التي البيانات واإليضاحات على االطالع
 عرض محاسب تقديم كل الشركة، وعلى عمليات وطبيعة حجم على

 ما األخص على متضمنة مكتبه عن ونبذة الشركة اتحساب لمراجعة
 يلي:
 سيقوم الذي العمل فريق ألعضاء والمهني العلمي التأهيل   -أ(

 وجنسياتهم. وأسمائهم بالمراجعة
 مكتبه. في العمل جودة رقابة عن إيضاحاً  -ب(
 حسابات مراجعة ألغراض بها االستعانة ينوي التي الجهات -ج(

 وطبيعة فيها سيشاركون التي الجوانبالشركة، )إن وجدت(، و 
 في سيستعان بهم الذين األفراد وخبرات ومؤهالتهم مشاركتهم

 الشأن. هذا
 المماثلة. الشركات مراجعة في السابقة المكتب خبرة -د(
 الذين الفنيين الموظفين وعدد للمكتب التابعة الفروع وبيان حجم -هـ(

 بالمكتب. يعملون
العمل  فريق أعضاء من عضو لكل المقررة الساعات عدد -و(

 .)إلخ ...مراجعة مدير )شريك،
 العمل فريق أو القانوني المحاسب بين تربط التي القرابة عالقة -ز(

وجدت(  اإلدارة )إن مجلس أعضاء بالمراجعة وبين سيقوم الذي
 أو أي عضو والشركة القانوني المحاسب بين العمل وعالقة

 ت(.وجد إن(إدارتها  مجلس أعضاء من
 للشركة. المالية القوائم حول تقريره إلعداد المتوقع التاريخ -ح(
 المراجعة. أتعاب -ط(

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

 
 
 

V: The Qualification Requirements of Chartered 

Accountants Offices 

The Board shall invite chartered accountants that were 
nominated by the audit Committee. This invitation should 
contain the scope of function, conditions and obligations 
that Company considers necessary to conduct audit 
process. The Board of directors shall give those 
accountants the access to the required data and 
clarifications aims at identifying the volume and nature of 
Company’s activities. Each accountant shall provide 
presentation of audit process and brief on its office, 
including in particular the following: 
 

A. The educational and professional qualification 

of the team work members, their names and 

nationality who will conduct audit process. 

B. A clarification of work quality at his office. 

C. Entities that would be hired for auditing 

purpose (if any) and the aspects in which they 

will participate and the nature of their 

participation, qualifications, experiences of 

individuals that will be appointed in this regard. 

D. Previous experience of the office in auditing 

similar companies. 

E. Size and statement of the office branches and 

technical employees’ number that work at the 

office. 

F. Number of hours scheduled for each member 

of team work (partner, director, audit etc...) 

G. The kinship between the chartered accountant 

or the team work that will perform the audit 

process and the Board members (if any). The 

business relationship between the chartered 

accountant and the Company or any member of 

its Board members (if any). 

H. Expected date of preparing his report on the 

financial statements of the Company. 

I. Auditing fees. 
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 عامة شروط
 السعودية. العربية المملكة في بالعمل الترخيص (أ

 ال لمدة المحدودة أو المساهمة الشركات حسابات مراجعة في خبرة (ب
 .وات( سن10عن ) تقل

 ونظم اآللي لحاسبا أنظمة مراجعة في متخصص قسم وجودج(  
 هذا في متخصص بمكتب يتم االستعانة أن أو المعلومات
 المجال.

 
 

 الجودة رقابة
 مباشرة عالقة له ليس آخر شريك قبل من العمل مراجعة -

 المراجعة. بعملية
 ثالث كل المكتب بها يقوم التي والخدمات األعمال مراجعة -

 .عالمي مكتب محاسبي قبل من سنوات
 المكتب بمراجعة القانونيين للمحاسبين السعودية ةالهيئ قيام -

 نتيجة مرضية. على والحصول
 
 

 القرابة عالقة
 أعضاء من عضو ألي أو الشركاء أو للمالك يكون أال -

 غير مباشرة أو مباشرة صلة قرابة أية المراجعة فريق
 التنفيذية بموجب اإلدارة أعضاء أو مجلس اإلدارة بأعضاء

 .هيلالتأ عند يقدم إقرار
 

 
 حال عدم في المنافسة من المكتب يستبعديمكن أن  مالحظة:
ه، كما أنه يمكن استثنائه بعالي المذكورة الشروط من بشرط الوفاء

 من أي من الشروط المذكورة بعاليه.

 

 
 
 
 

General Conditions 
A. Permit to work in the Kingdom of Saudi Arabia. 

B. Experience in auditing joint stock or limited 

liability companies not less than (10) years. 

C. The existence of a specialized department in the 

review of computer systems and information 

systems or a specialized office in this field would 

be hired. 

 
 
 

 
Quality Control 

- Business review by another partner that has no direct 

relationship to the audit process. 

- Audit of the business and services that the office 

performs every three years by a global accounting 

office. 

- Saudi Organization for Certified Public Accountants 

shall review the office and obtain a satisfactory result. 

 

 
kinship 

- The owner, partners, or any member of the audit 
team should not have any direct or indirect kinship 
with Board members or Executive Management 
members under an acknowledgement submitted 
upon qualification. 

 
 
 
 
 
 

Notice: The external audit Company may be 
excluded from tender in the event that external audit 
Company fails to fulfil one of the conditions 
mentioned above, and may be exempted from any of 
the above mentioned conditions. 
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 واجبات مراجع الحسابات
 بذل واجبي العناية واألمانة للشركة. -
اإلجراء  إبالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة -

المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها.على 
 كل عضو

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة إذا لم  -
ييسر المجلس عمله. ويكون مسؤواًل عن تعويض الضرر 
الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء 

ذا تعدد ا وا لمراجعون واشتركالتي تقع منه في أداء عمله، وا 
 في الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن.

 
 

 مراجعي الحسابات وضعر  تحليل
 من المقدمة بالعروض مقارناً  جدوالً  الشركة إدارة تعد -1

 المادة في إليها للبيانات المشار وفقاً  القانونيين المحاسبين
 العروض به مرفقاً  المراجعة للجنة وترفعه عشرة، الثانية

 القانونيين. المحاسبين مقدمة منال والبيانات
 والبيانات والعروض المقارن الجدول بدراسة اللجنة تقوم -2

 على مكتب لكل فريق المراجعة تدعو أن به، ولها المرفقة
 الشروط ضوء في منه المقدم العرض لمناقشة الجتماع حدة

 الواردة أعاله.
 فيها تبين اإلدارة مجلس على تعرض مذكرة اللجنة تعد -3

 قانونياً  محاسباً  المقدمة وترشح للعروض تحليلها خالصة
 تم األساس الذي وتبين الشركة حسابات لمراجعة أكثر أو

 الترشيح. بموجبه
يجوز ألعضاء لجنة المراجعة استثناء أحد أو بعض الشروط  -4

المذكورة أعاله عند اختيارها ألحد عروض المراجعة المقدمة 
جودة العالية لمكتب لها، عندما يتعلق األمر بالخبرة أو ال

 المراجعة أو السعر المالئم على سبيل المثال.

 
 
 

Duties of the External Auditor 

- Owe the duties of loyalty and care to the 
Company. 

- Notify the Authority if the Board fails to take 
appropriate actions in respect of suspicious issues 
it raises; and 

- Request the Board to call for a General Assembly 
meeting if the Board has not facilitated his 
mission, and shall be liable to compensate the 
Company, the shareholders or third parties for the 
damages resulted from errors it commits in the 
course of its engagement. If an error is attributable 
to more than one external auditor, they shall be 
jointly responsible therefor. 

 

 
External Auditor Bid Analysis 

1- The Company management shall prepare a 
comparative table of the bids submitted by the 
certified accountants in accordance with the data 
referred to in Article 12, and submit it to the audit 
Committee, accompanied by the bids and data 
submitted by the certified accountants. 

2- The Committee shall study the comparative table, 
bids and attached data, it shall invite the audit team 
each office separately for a meeting to discuss the 
bid submitted by it in light of the above-mentioned 
conditions. 

3- The Committee shall develop a memo to be 
presented to the Board, stating a summary of its 
analysis of the submitted bids and nominating one 
or more certified accountants to audit the 
Company accounts and indicate the basis on which 
the nomination was made. 

4- The members of audit Committee may exclude 
one or some of the above-mentioned conditions 
when selecting audit offer, when it relates to 
expertise, high quality of the audit office or 
appropriate price for example. 

5- The Board shall present to the General Assembly 
the recommendation submitted by the audit 
Committee indicating the chartered accountant 
names who submitted their bids and then their 
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 العمومية الجمعية على الشركة إدارة مجلس يعرض -5
 أسماء لجنة المراجعة مبيناً  من إليه المرفوعة التوصية

 ثم ومن بعروضهم تقدموا الذين القانونيين المحاسبين
 ةالشرك حسابات لمراجعة لجنة المراجعة قبل من ترشيحهم

الترشيح،  بموجبه تم واألساس الذي المراجعة أتعاب وبيان
 لمراجعة أكثر أو قانونياً  العمومية محاسباً  الجمعية وتعين

 . عملهم مكافآتهم ومدة تحديد مع الشركة حسابات
 
 

 

 المراجعة مدة
 يتم أن ويجب متصلة، سنوات خمس عن المراجعة مدة تزيد ال

 لمراجعة المراجعة نفس مكتب عاودةسنتين ماليتين قبل م فترة انقضاء
اعتبارًا من القوائم المالية  المراجعة مدة الشركة. وتحتسب حسابات

 للربع الثاني إلى القوائم المالية للربع األول من العام المالي التالي.

 

 المراجعة لجنةعمل  سادسًا: ضوابط
 أن لها يجوز كما رئيسًا، أعضائها بين من اللجنة تختار -1

 محاضر يعد من غيرهم أو أعضائها، بين من أميناً  رتختا
 للجنة. اإلدارية األعمال ويتولى اجتماعاتها،

 أن اللجنة لعضو يجوز وال رئيسها، من بدعوة اللجنة تجتمع -2
 وتثبت هذه االجتماعات.  حضور في غيره عنه ينيب

 اللجنة رئيس محاضر يوقعها في وقراراتها اللجنة مداوالت
 عذر دون تخلف إذا مستقيالً  عتبر عضو اللجنةوي وأمينها،
جلسات  ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات حضور عن مقبول

 متتالية.
 أغلبية حضور المراجعة لجنة اجتماع لصحة يشترط -3

 وعند أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها،
 رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوي

 االجتماع.
 شأنه من عمل أي في يشترك أن اللجنة لعضو يجوز ال -4

 الذي النشاط أحد فروع في يتجر أن أو الشركة، منافسة

nomination by the audit Committee to audit the 
Company accounts and the auditing fees as well as 
the basis on which the nomination was made. 
Moreover, the General Assembly shall appoint 
one or more chartered accountants to audit the 
accounts of the Company and determine their 
remuneration and the duration of their work. 

 
 
 
 
 

 
Audit Period 
The audit period should not exceed five continuous years, 
and a period of two fiscal years should elapse before 
returning of the same audit office to audit the Company 
accounts. Audit period shall be calculated from the 
financial statements of the second quarter to the financial 
statements of the first quarter of the following fiscal year. 
 

 
VI: Audit Committee Regulations 

1- The Committee shall select from a chairman among its 
members; besides it may select secretary among its 
members or others to prepare its meetings minutes 
and takes over the administrative issues of the 
Committee. 

2- The Committee shall convene upon an invitation from 
its chairman. The Committee member may not be 
represented by other member in attending these 
meetings. The Committee deliberations and 
resolutions shall be recorded in the minutes signed by 
the Committee’s chairman and secretary. The 
Committee member shall be considered resigned if the 
member fails to attend Committee meetings, without 
acceptable excuse, for more than three consecutive 
meetings. 

3- The quorum of audit Committee shall be constituted at 
its meeting by the presence of the majority of its 
members and its resolutions shall be adopted by 
majority vote of the members present. In the event of 
a tie, the chairman will cast the deciding vote. 

4- The Committee member may not participate in any 
business that would compete with the Company or 
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ال تزاوله،  تعتبر أن أو بالتعويض، تطالبه أن للشركة كان وا 
 لحساب أجريت قد الخاص لحسابه التي باشرها العمليات
 الشركة.

 دارةاإل مجلس عضو به يلتزم بما اللجنة عضو يلتزم -5
 اللجنة ألعضاء وال يجوز الشركة، أسرار على بالمحافظة

 بسبب عليه وقفوا ما الغير إلى أو المساهمين إلى يذيعوا أن
ال مباشرتهم لعملهم  التعويض. عن ومساءلتهم عزلهم وجب وا 

 
 
 

 عضو لجنة المراجعة سابعًا: واجبات
 أعماله، في الفعالة والمشاركة اللجنة جلسات حضور في االنتظام -1

 جلسات إحدى عن يستوجب غيابه يطرأ ما الذي العضو وعلى
للعضو  يجوز بذلك وال كتابة اللجنة رئيس يخطر أن اللجنة

 رئيس من بإذن إال ختامها قبل من الجلسة نهائياً  االنصراف
 اللجنة.

 يذيع أن اللجنة لعضو يجوز وال الشركة، أسرار على المحافظة -2
 وقف ما الغير أو العمومية، الجمعيةغير  في المساهمين، إلى
ال بعمله قيامه بسبب الشركة أسرار من عليه تغييره،  وجب وا 
 يترتب قد الذي الضرر عن التعويض عن مساءلته عن فضالً 
 ذلك. على

 . الشركة في تنفيذية بأية أعمال القيام عدم -3
 به، المناطة األعمال لمزاولة الالزمة الكفاءة على يحافظ أن -4

 . المنشأة بأعمال ذات العالقة الحديثة التطورات واكبةوم
 والعفة بالنزاهة بعمله قيامه عند يتحلى وأن بالعدل يتصف أن -5

 المصالح من يتجرد وأن والموضوعية واالستقالل، والصدق
 عن علم يقوم وأال اآلخرين، آلراء حكمه يخضع وأال الشخصية
 حقيقتها. غير على عن معلومات باإلفصاح

 تعتبر أنشطة أو أية أعمال في علم، عن العضو، يشترك أال -6
 إليها. ينتمي المنشأة التي أو المهنة بكرامة مخلة

trade in any activities that Company performs, 
otherwise the Company shall be entitled to claim 
compensation or the transactions made for his 
account, shall be considered made for the Company’s 
account. 

5- The Committee member shall comply with the Board 
member obligations and maintain the Company’s 
secrets. The Committee members may not disclose 
any information acquired due to their work to 
shareholders or other, otherwise they are dismissed 
and claimed to pay compensation. 

 
 

 

VII: Duties of Member of Audit Committee 

1- Regularly attending and participating in the 
Committee meetings. The member who has 
circumstance requires his absence from 
Committee meetings, shall notify the Committee 
chairman in writing. The member may not leave 
the meeting permanently prior the conclusion of 
session without permission from the Chairman of 
the Committee. 

2- Maintain the Company’s secrets, the Committee 
members may not disclose any information 
acquired due to his work to shareholders or other, 
otherwise he shall be replaced and claim he 
compensation for the caused damage. 

3- The Committee member shall not perform any 
executive work in the Company. 

4- The Committee member shall maintain the 
necessary efficiency for performing the assigned 
works and keeping up with the new developments 
relevant to the entity works. 

5- The Committee member shall be characterized by 
fairness, and demonstrate integrity, chaste, 
honesty, objectivity and independence in 
performing his duties. The member shall also strip 
all personal interests and his judgement shall not 
be subject to the views of others, and not reveal 
untrue information. 

6- The member, shall not knowingly participate in 
any business or activities deemed to be detrimental 
to dignity of the profession or entity to which he 
belongs. 

7- The Committee member shall refrain from 
engagement in any activity that may conflict with 
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 يكون قد نشاط أي في الدخول عن اللجنة عضو يمتنع أن -7
 القيام على بقدرته قد يضر أو المنشأة مصلحة مع متعارضاً 
 بموضوعية. ومسؤولياته بواجباته

 أو تابع، أو موظف، من شأن ذات قيمة له ءشي أي يقبل أال -8
 إلى تؤدي قد بالمنشأة عالقة عمل له ممن أو مورد، أو عميل،
 يفترض أنه أو يهدم أو وموضوعاً  شكالً  استقالليته في ضعف
 قرارات. من إليه يتوصل ما يهدم

 وبين بينه تمت التي العمليات عن اإلدارة لمجلس يفصح أن -9
 العمليات معيار ما  يتطلبه وذلك وفق ،العالقة وطبيعة الشركة

تربطه  التي العالقة عن يفصح وأن العالقة، ذوي األطراف مع
 الشركة. في التنفيذيين والمدراء اإلدارة بمجلس

 
 
 
 

 مكافآت وبدالت حضور أعضاء لجنة المراجعةثامنًا: 
من خارج -في لجنة المراجعة  خارجييحصل كل عضو  -1

لاير( عالوة على  80،000تبلغ ) على مكافآة سنوية -المجلس
 بدالت الحضور والتعويضات األخرى المقررة. 

عن لاير(  1500)اجتماع لجنة المراجعة  بدل حضور يبلغ -2
حضور كل جلسة )كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ 

ألعضاء  المقرر الحضور بدل يتجاوز م(، وبما ال20/4/2016
 من ساعة كل عن معين الصفة، ومبلغ بهذه اإلدارة مجلس

 ألعمال اللجنة خارج اجتماعات العضو يمضيها التي الساعات
 التي الفعلية المصاريف عن وتعويض بعمل اللجنة، تتعلق

 عمله. مهام بممارسة تتعلق يتكبدها ألعمال
 عن العامة للجمعية اإلدارة مجلس تقرير يفصح أن يجب -3

 ة.اللجن ألعضاء التي صرفت األخرى والمزايا المكافآت
إذا كان أمين سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن يتقاضون  -4

راتبًا شهريًا من الشركة، فال يستحق الحصول على أية مكافآة 
 .أعاله إليه المشار اللجنة جتماعاتا حضور بدل خالف خاصة

the interest of the establishment or may affect his 
ability to carry out his duties and responsibilities 
objectively. 

8- The Committee member shall not accept any gift 
from employee, agent, client, supplier or those 
who have a business relationship with the 
establishment that may lead to a weakening of his 
independence in form and in substance, or cancel 
or is assumed to cancel his decisions. 

9- The Committee member shall disclose to the 
Board any transactions made between him and the 
Company and the nature of this relationship as 
required by the transactions rules with relevant 
parties. The member shall disclose the relationship 
between him and the Board of directors and the 
executive directors in the Company. 

 
 
 
 

 

VIII: Remuneration and Allowances of Audit 

Committee Members Attendance 

1- Each outside member of the Audit Committee shall 
receive an annual remuneration of (SAR 80,000), in 
addition to attendance allowance and other 
prescribed indemnifies.  

2- The attendance allowance of audit Committee 
meeting amounted (1500 SAR) for each session (as 
approved in the Shareholders' Assembly dated 
4/20/2016), and not exceeding the attendance 
allowance prescribed for the Board members in this 
capacity, and a certain amount for each hour of the 
hours the member shall spend outside Committee 
meetings for business related to the Committee’s 
business, and indemnify for actual expenses incurred 
for business related to carrying out his business 
duties. 

3- The Board report should clarify to the General 
Assembly the remunerations and other benefits that 
were paid to the Board members. 

4- If the secretary of the Committee is an employee of 
the Company or someone who receives a monthly 
salary from the Company, he/she shall not be entitled 
to receive any special remuneration other than the 
allowance for attending Committee meetings referred 
to above. 
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يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل  -5
ة، جمعية العامعضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل ال

أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو 
إضافية يكلف بها في  -بموجب ترخيص مهني-استشارية 
التي يمكن أن يحصل  وذلك باإلضافة إلى المكافآةالشركة، 

عليها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من 
 .الشركات ونظام الشركة األساس قبل مجلس اإلدارة، وفقاً لنظام

المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو مجلس اإلدارة التي 
يحصل عليها نظير عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من 
قبل الجمعية العامة أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو 

افية إض -بموجب ترخيص مهني-فنية أو إدارية أو استشارية 
شركة ال تدخل ضمن نطاق الحد األعلى للمكافآة يكلف بها في ال

( من المادة السادسة والسبعين 3المنصوص عليها في الفقرة )
 وضوابطه وتعديالته اإللزامية الالحقة. من نظام الشركات

 

 

 اللجنة سر  وأمين ونائبه اللجنة رئيس تاسعًا: اختصاصات
للجنة، ا عضوية لمدة رئيساً  بينهم من اللجنة أعضاء يختار -1

 وله لمهامها اللجنة على إنجاز اإلشراف اللجنة رئيس ويتولى
 :يلي ما األخص على

 كل ومكان وتاريخ وقت وتحديد لالنعقاد اللجنة دعوة -
 وجدول األعمال وذلك اللجنة اجتماعات من اجتماع
 .اللجنة أعضاء مع بالتنسيق

 .اللجنة اجتماعات رئاسة -
 .المجلس إلى وتوصياتها اللجنة أعمال نتائج رفع -
ن أمي مع بالتنسيق اللجنة أنشطة عن دورية تقارير إعداد -

 لمجلس تمهيدًا لرفعها اللجنة على وعرضها اللجنةسر 
 اللجنة. من اعتمادها بعد اإلدارة،

 .ذلك تستدعي أخرى وأية جهة المجلس أمام اللجنة تمثيل -
 
 
 

5- A Board member may obtain remuneration for his 
membership in the audit Committee which formed by 
General Assembly, or for any additional business, 
executive, technical, managerial or consultative 
positions -under professional license- assigned to him 
by the Company. In addition to the remuneration that 
he may receive in his capacity as a member in the 
Board or the Committees formed by the Board, in 
accordance with the Companies Law and the 
Company’s Articles of Association. In other words, 
the total remunerations that Board member shall 
obtain in return for his membership in the Audit 
Committee formed by the General Assembly or for 
any additional business or executive, technical, 
administrative, or advisory positions- under a 
professional license - business or assigned to him at 
the Company shall not be listed within the scope of 
the upper limit of remuneration stipulated in 
paragraph (3) of Article 76 of the Companies Law, 
and its subsequesnt obligatory amendment and 
controls. 

 
 

 

IX: Competencies of the Committee Chairman, 

Deputy and Secretary 

1- The Committee members shall elect chairman among 
them for a membership term, and the Committee 
chairman shall supervise the accomplishment of tasks 
of Committee and he, has in particular the following: 

- Calling the Committee to convene and 
determining the time, date and place of each 
Committee meeting and the agenda, in 
coordination with the Committee members. 

- Chairing the Committee meetings. 

- Submitting the Committee’s outcomes and 
recommendations to the Board. 

- Preparing periodical reports about the Committee 
activities in coordinating with the Committee 
secretary and presenting it to the Committee in 
preparation for submitting it to the Board, after 
being adopted by the Committee. 

- Representing the Committee before the Board and 
any other entity. 
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 مدةل للرئيس نائباً  بينهم من اللجنة أعضاء يختار أن يجوز -2

 مقامه ويحل مهامه أداء الرئيس في بمعاونة يقوم اللجنة عضوية
 غيابه. عند

 أتعابه، وتحدد اللجنة تعينه اللجنة، الذيسر  أمين يحضر -3
)طالما أنه  التصويت حق في له يكون أن دون اللجنة اجتماعات

االجتماعات،  محاضر ويعد ،ليس من ضمن أعضاء اللجنة(
 لألعضاء، ويقوم بكافة األعمال جدولو  الجلسات مواعيد ويبلغ

سر  أمين اختيار عند ويراعى باللجنة، الخاصة اإلدارية األعمال
 تمكنه التي العملية والخبرة التأهيل العلمي لديه يكون أن اللجنة
بالمحافظة  اللجنةسر  أمين ويلتزم به. المناطة بالمهام القيام من
 يكون قد نشاط أي ممارسة عن واالمتناع الشركة أسرار على

 .الشركة مصلحة مع متعارضاً 
 

 عاشرًا: اجتماعات لجنة المراجعة
 كل بداية قبل المبدئي الجتماعاتها الزمني الجدول اللجنة تعتمد -1

 االجتماع تاريخ على اجتماع كل خالل االتفاق يتم أن على سنة
 الالحق.

تجتمع اللجنة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة  -2
لحضور  الدعوة وتوجه ماعات خالل السنة المالية للشركة.اجت

، إال في حال األقل على بخمسة أيام قبل موعده االجتماع
 األعمال بالدعوة لالجتماع جدول  االجتماعات العاجلة، ويرفق

 األعضاء. حضور أغلبية النصاب الكتمال ووثائقه، ويلزم
 اجتماعاً  اللجنة تعقد ( أعاله،2في البند ) ورد ما إلى باإلضافة -3

 أو أعضائها عضوين من أو اللجنة رئيس ذلك طلب إذا
 اإلدارة. مجلس أو الداخلي المراجع أو القانوني المحاسب

 سنة، كل خالل األقل على واحدة ولمرة اللجنة، تجتمع أن يتعين -4
 .الداخلي والمراجع ،ةللشرك القانوني المحاسب مع

 أعضائها أصوات بأغلبية اللجنة وتوصيات قرارات تصدر -5
 معه الذي الجانب يرجح تساوي األصوات حالة وفي الحاضرين
 فيه. اإلنابة أو التصويت عن االمتناع يجوز الرئيس وال

 
2- The Committee members may elect a chairman deputy 

among them for the Committee membership term. He 
shall assist the chairman in carrying out his duties and 
act on his behalf while being absent. 

3- The Committee secretary, who is appointed by the 
Committee and whose fees is determined, shall attend 
the Committee’s meetings without having the right to 
vote (as long as he is not a member of the Committee). 
He shall prepare the meeting minutes, inform 
members of the meeting dates and the agenda, and 
perform all the administrative work of the Committee. 
In selecting the Committee’s secretary, he shall have 
the scientific qualification and practical experience to 
be able to carry out the assigned duties. The 
Committee secretary shall maintain the Company’s 
secrets and refrain from practicing any activity that 
might be in conflict the Company’s interest. 

 
 

 

X: Audit Committee Meetings 

1- The Committee shall adopt an initial schedule of its 
meetings before the beginning of each year, provided 
that an agreement is reached during each meeting on 
the date of the next meeting. 

2- The Committee shall meet periodically, at least 4 times 
each fiscal year. The members of the Committee shall 
be invited to attend the each meeting at least five 
days prior to its date except for in the case of urgent 
meetings, while the agenda and its documents shall be 
attached to the invitation. The quorum shall be 
constituted by the presence of the majority of its 
members 

3- In addition to what stated in the clause (2) above, the 
Committee shall hold a meeting if requested by the 
Chairman of the Committee of its members or by two 
members , chartered accountant, internal auditor, or 
Board of directors. 

4- The Committee shall meet, at least once a year, with 
the Company’s chartered accountant and internal 
auditor. 

5- The Committee decisions and recommendations shall 
be issued by a majority of the votes of its members 
present and, in case of a tie, the chairman of the 
relevant Committee shall have the casting vote, and it 
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 أن على اللجنة تتخذه قرار أي على التحفظ عضو ألي يجوز -6
ذا دعته إلى التي األساسية األسباب يبين  أي خرج التحفظ. وا 

 إن-تحفظه  فيقتصر امهاختت قبل اللجنة اجتماع من عضو
 على مناقشتها، حضر التي بالبنود المتعلقة على القرارات -وجد
 إذا مناقشتها لم يحضر التي البنود على المحضر في ينص أن

 .ذلك في كتابة رغبته أبدى
للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة  -7

 المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 
 
 

 لجنة المراجعة محاضر : توثيقحادي عشر
 : يلي كما اللجنة اجتماعات محاضر توثق
 عند ويقوم المناقشات أهم االجتماع خالل أمين سر اللجنة يدون -أ(

 إليه التوصل تم ما موضوع بتلخيص أي مناقشة من االنتهاء
 .قرارات أو توصيات من

سودة م اللجنة اجتماعات من اجتماع لكل أمين سر اللجنة يحرر -ب(
 الحاضرين وأسماء االجتماع ومكانه تاريخ فيه يدون محضر
 والقرارات التوصيات ونصوص المناقشات وملخص والغائبين

 .العتماده اللجنة لرئيس ويرفع اللجنة إليها التي توصلت
إرسال  منهم ويطلب األعضاء لجميع مسودة المحضر  ترسل -ج(

 رساله لهم. إ تاريخ من أسبوع مالحظات خالل من لديهم ما
 من ترد التي المالحظات ضوء في المحضر مسودة تعدل -د(

 بها المالحظات. مرفقاً  للرئيس وترفع األعضاء
 شكله في المحضر اللجنة، يعد رئيس به يوجه ما ضوء في -ه(

 .ورئيسها أمين سر اللجنة موقعًا من لألعضاء ويرسل النهائي
 ضمن تدرج اءاألعض من جوهرية أية مالحظات وردت إذا -و(

 . التالي االجتماع أعمال جدول
 بها ويرفق خاص ملف في المحضر من الموقعة النسخة تحفظ -ز(

 بالمحضر. والمراسالت المتعلقة الوثائق جميع
 
 

is not permissible to refrain from voting or being 
deputed. 

6- Any member may express his reservation to any 
decision made by the Committee, provided that he 
shall indicate the main reasons for his reservation. If 
any member leaves the Committee meeting before its 
conclusion, his reservation - if any - shall be limited to 
decisions related to the discussed items in his presence, 
provided that he shall state in the minutes the items 
that he did not attend its discussion if he expressed his 
desire in writing. 

7- The internal auditor and auditor may call for a meeting 
with the audit Committee at any time as may be 
necessary 

 

 

XI: Documentation of the Audit Committee Meeting 

Minutes  

The Committee meeting minutes shall be documented as 
follows: 
A) During the meeting, the Committee secretary shall 

record the most important discussions, and summarize 
the recommendations and decisions by the end of 
discussion. 

B)  For each meeting, the Committee secretary shall write 
down a draft minute in which the date and place of the 
meeting, the names of those attended and absent, the 
discussion summary, the texts of recommendations 
and decisions issued by the Committee, and it shall be 
referred to the Committee chairman for approval. 

C)  The draft shall be sent to all the members and they 
shall be asked to send their notes within a week from 
the delivery date.  

D)  The draft minutes shall be edited in light of the notes 
that members have mentioned and shall be submitted 
to the chairman with notes attached. 

E)  In the light of the chairman’s directions, a final version 
of minutes of meeting shall be prepared and presented 
to the members, signed by the Committee Secretary 
and Chairman. 

F) If any significant notes would be mentioned by the 
members, they shall be included in the next meeting 
agenda. 

G) The signed version shall be preserved in a special file 
accompanied by documents and correspondence 
related to the minutes. 
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 عنها تصدر التي المراجعة والتقارير  لجنة عمل خطة ثاني عشر:
 ياً سنو  وتقريراً  اإلدارة، مجلس إلى تقاريرًا دورية اللجنة تقدم -1

 أعمال من به قامت تتضمن ما للشركة، العامة للجمعية
 أخطاء أو انحرافات من للجنة يتبين ما ذلك في بما ونتائجها،

 الداخلية الرقابة نظام تنفيذ أو تصميم في ضعف مهمة نقاط أو
 توصيات اللجنة من تراه ما التقرير يتضمن وأن الشركة، في

 الداخلية الرقابة نظام يرتطو  من يمكن بما القصور أوجه لمعالجة
 .الشركة وتفعيله في

 من تقاريرها، إعداد عند حذر، على اللجنة تكون أن يتعين -2
 أو غش وجود أو نظامية متعمدة، غير أعمال حدوث احتمال
 اللجنة تكون وأن المنشأة، تعدها التي المالية التقارير في أخطاء

العمليات.  هذه بحدوث تسمح قد التي الحاالت أو متيقظة للفرص
 غير استثناءات الرقابية، تقديم اإلجراءات تخطي أمثلتها ومن
 عادية. ويتعين غير خسائر ووجود الجهات أو األفراد ألحد مبررة

 في النظر الحاالت، هذه من أي لها تبين ما إذا على اللجنة
 آخر مستشار أو مستشار قانوني لالستئناس برأي الحاجة مدى

 .حيالها مقترحات من يراه ما وتقديم الحالة لدراسة
يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها  -3

الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات 
ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى 
دارة المخاطر في الشركة.  كفاية نظم الرقابة المالية والداخلية وا 

ع مجلس اإلدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة يجب أن يود -4
في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في الموقع اإللكتروني للسوق 
عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة، لتمكين من يرغب من 
المساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير 

 .يةالقوائم المالية السنو  أثناء انعقاد الجمعية العامة التي تناقش
 

 ثالث عشر: صالحيات لجنة المراجعة
 لها اإلدارة مجلس فوض بمسؤولياتها القيام من اللجنة لتتمكن

 : التالية الصالحيات

 
 

XII: Action Plan and Reports of Audit Committee: 

1- The Committee shall submit periodical reports to the 
Board and an annual report to the Company General 
Assembly including achieved businesses and results, 
material deviations, errors, or weaknesses in the design 
or implementation of the Company's internal control 
system. The report shall include the Committee’s 
recommendations to address deficiencies in order to 
develop and put the Company's internal control 
system in effect. 

2- The Committee shall exercise due diligence when 
preparing its reports, of the possibility of intentional 
irregular acts, or the existence of fraud or errors in the 
financial reports prepared by the Company. In 
addition, the Committee shall be alert to the 
opportunities or situations that may allow these 
operations to occur. For example, skipping the 
supervisory procedures, submitting unexplained 
exceptions to an individual or entity and occurring of 
unusual losses. In such cases, the Committee shall seek 
the assistance of a legal counsel or other consultant to 
examine the case and provide relevant proposals. 

3- The Audit Committee report shall contain the details 
of its competency and functions stipulated in the 
Companies Law and its Implementing Regulations, 
provided that it should include its recommendations 
and opinion on the adequacy of the Company's 
financial and internal control and risk management 
systems. 

4- The Board shall provide sufficient copies of the Audit 
Committee report in the Company’s headquarters and 
publish such copies on Tadawul website when 
publishing the invitation to hold the General 
Assembly, to enable any shareholder to obtain a copy 
thereof. The report summary shall be read during the 
General Assembly discussing the yearly financial 
statements. 

 
 

 

XIII: Audit Committee Powers 

In order to perform its duties, the Board has authorized 
the Committee to the following: 

1- Obtaining information they need from: 
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 :من تحتاجها التي المعلومات على الحصول -1
 مع التعاون الشركة موظفي جميع الشركة )وعلى موظفي -

 (.بأية معلومات تطلبها ومدها اللجنة
 .خارجها أو الشركة داخل من ومهنيين قانونيين مستشارين -
 .خارجي طرف أي -

 اللجنة اجتماعات لحضور المختصين الشركة موظفي دعوة -2
 .األمر ذلك تطلب ما متى لمناقشتهم

 المختصين والخبراء االستشاريين من تراه بمن االستعانة -3
 .والخطط الدراسات من يعرض عليها ما تقويم على لمساعدتها

 في ولها الشركة، أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة ختصت -4
 إيضاح أي وطلب ووثائقها على سجالتها االطالع حق ذلك سبيل
 .التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو

 العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من أن تطلبللجنة  يجوز -5
 الشركة أو تعرضت لهاعم اإلدارة مجلس أعاق إذا لالنعقاد للشركة
 .جسيمة خسائر أو ألضرار

 

 

 رابع عشر: التعارض بين مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة 
إذا حدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، 
أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع 

ن المراجع ئه أو تعييحسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدا
الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، 

 وأسباب عدم األخذ بها. 
 

 
 

 خامس عشر: ترتيبات تقديم الملحوظات
يه أية ملحوظات ترد إل -وفي سرية تامة–يتلقى أمين سر اللجنة  -1

 ومن العاملين بالشركة بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أ
 غيرها. 

- Company employees (All Company employees 
should cooperate and provide the Committee with 
any required information). 

- Internal or external legal and professional advisors. 

- Any third party. 
2- Inviting the specialized employees of the Company to 

attend the Committee meetings, for discussions, if 
necessary. 

3- Seek the assistance of specialized consultants and 
experts to help assess the presented studies and plans. 

4- The Audit Committee shall be responsible for 
monitoring the Company's business. For this purpose, 
it has the right to audit its records and documents, and 
to request any clarification or statement from the Board 
members or the Executive Management. 

5- The Committee may ask the Board to convene a 
General Assembly meeting, if the Board hindered its 
business or the Company witnessed damages or heavy 
losses. 

 
 
 
 

 

XIV: Conflict between the Board and the Audit 

Committee  

If a conflict arises between the recommendations of the 
audit Committee and the Board resolutions, or if the 
Board refuses to put the Committee's recommendations 
into action as to appointing or dismissal the Company's 
external auditor or determining its remuneration, assessing 
its performance or appointing the internal auditor, the 
Board’s report shall include the Committee's 
recommendations and justifications, and the reasons for 
not following such recommendations.  

 

 

XV: Arrangements for Providing Remarks 

1- The secretary Committee shall confidentially 
receive any remarks by the Company employees in 
respect of any misstatements in the financial 
reports, etc.   
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يقوم أمين السر بإرسال هذه المالحظات إلى رئيس لجنة المراجعة  -2
عبر اإليميل والتأكد من وصولها إليه عبر مكالمة هاتفية أو مقابلته 

 .شخصيًا خالل يوم عمل
يقوم رئيس اللجنة بتقييم الملحوظات الواردة وعرضها على أعضاء  -3

كل عاجل لبقية اللجنة في أول اجتماع تال لها، أو إرسالها بش
 .أعضاء اللجنة، حسب حساسية وأهمية هذه الملحوظات

تقوم اللجنة بدراسة هذه الملحوظات بدقة والتحقيق فيها بشكل  -4
مستقل، إن تطلب األمر، بما يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز 

 .مع متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأنها

2- The secretary shall send these remarks to the Audit 
Committee Chairman via e-mail and ensure that 
they are received by him/her via a phone call or 
personal meeting during a work day. 

3- The Committee chairman shall evaluate and 
present such remarks to the Committee members 
at the next first meeting or promptly send them to 
the rest of the Committee members, according to 
the importance and significant of these remarks. 

4- The Committee shall accurately study such 
remarks and independently investigate, if it is 
necessary, in respect of the error or inaccuracy, and 
shall adopt appropriate follow-up procedures. 

 
 

 عشر: التحديث والتعديل سادس

 

عند صدور  -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  .1
تعديالت أو لوائح جديدة إلزامية من هيئة السوق  وسريان

مالية، وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، ووزارة ال
التجارة، والجهات المنظمة األخرى ذات العالقة، وكذلك عند 

 .واللوائح الداخلية التعديل في النظام األساس للشركة
في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة بناًء  .2

س أو من على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجل
اإلدارة التنفيذية )غير التعديالت اإللزامية(، يتم عرض 

 التعديالت المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

XVI: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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 الفصل الثالث: الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
 

 (7ملحق رقم )
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت شكيلأواًل: ت
من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة  بقرار تشكل -1

آت( من غير أعضاء مجلس اإلدارة الترشيحات والمكاف
 التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.

بناًء على اقتراح من مجلس –تصدر الجمعية العامة للشركة  -2
 على أن تشمل الترشيحات والمكافآتالئحة عمل لجنة  -اإلدارة

جراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد  هذه الالئحة ضوابط وا 
 .ومدة عضويتهم، ومكافآتهم عضائها،اختيار أ

أي من أعضاء لجنة الترشيحات  إعفاءيجوز لمجلس اإلدارة  -3
والمكافآت في حال مخالفة أي منهم لألحكام الواردة في هذه 

يحق  االالئحة، أو ألي أسباب أخرى يراها مجلس اإلدارة. كم
لعضو اللجنة أن يعتذر عن عضويته باللجنة، شريطة أن يكون 

ال كان مسذلك في   والً ؤ وقت مناسب يقبل به مجلس اإلدارة، وا 
 أمام الشركة.

ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في  -4
اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع مراجع حسابات 

  الشركة، أن يكون عضوًا في لجنة الترشيحات والمكافآت.
 
 

 
ة الترشيحات والمكافآت وترشيح ثانيًا: مدة عضوية لجن

 أعضائها
مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات ميالدية، تبدأ مع بداية دورة  -1

يجب و مجلس اإلدارة وتنتهي مع انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة. 
 على خمسة. يزيد وال ثالثة عن أعضائها عدد أال يقل

 

Chapter 3: Nomination and Remuneration 

Committee Regulations 

 
Annex (7) 

 

I: Formation of the Nomination and Remuneration 

Committee  

1- The Company's Board shall, by resolution thereof, 
form a Committee to be named the “Nomination 
and Remuneration Committee.” Members of the 
Committee shall not be Executive Directors, 
provided that there shall be at least one 
Independent Director among them. 

2- The Company's General Assembly, as per the 
Board recommendation, issues a regulation for the 
Nomination and Renumeration Committee 
including its procedures, duties and rules for 
selecting its members, the tenure of their 
membership and their remunerations.  

3- The Board may exclude any of the members of the 
Nomination and Remuneration Committee in case 
that any of violation to the provisions contained in 
these regulations, or for any other reasons that the 
Board deems appropriate. The Committee 
member has the right to resign, provided that this 
is at an appropriate time acceptable to the Board, 
otherwise he/she shall be liable before the 
Company. 

4- Any person who works or has worked in the 
Company's finance Department, the Executive 
Management or for the Company’s external 
auditor during the preceding two years may not be 
a member of the Nomination and Remuneration 
Committee.   

 

 
 

II: Tenure of the Nomination and Remuneration 

Committee and Nomination of its members 

1- The tenure of the Committee shall be 3 Gregorian 
years, effective from the beginning of the Board 
session and ends at the end of the Company's 
Board session. The number of the members of the 
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ة د، ويجوز للمجلس إعاباختيار أعضاء اللجنةيقوم مجلس اإلدارة  -2
 لفترات مماثلة أخرى.لعضوية اللجنة ترشيحهم 

 تنتهي العضوية في حال الوفاة أو العجز المرضي ال سمح له. -3
يقوم مجلس اإلدارة بإعفاء العضو من عضوية اللجنة في حال  -4

تقدم بطلب إلعفائه من عضوية اللجنة، أو أساء العضو استخدام 
( 3)منصبه في اللجنة، أو إذا تغيب عضو اللجنة لعدد 

اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لرئيس لجنة الترشيحات 
والمكافآت ومجلس اإلدارة، أو إذا فقد العضو ألي من الشروط 

 الواجب توافرها لعضوية اللجنة.
عند انتهاء مدة العضو أثناء مدة عمل اللجنة بسبب الوفاة أو  -5

االستقالة أو العجز المرضي أو اإلعفاء يعين المجلس عضوًا 
هيئة  بذلك تبلغ أن ويجبرًا لشغل المقعد الشاغر باللجنة، آخ

وأن  التعيين، تاريخ من( عمل أيام خمسة) السوق المالية، خالل
 اجتماع أول في العادية العامة الجمعية على التعيين يعرض
 سلفه. مدة الجديد العضو ويكمل لها،

 
 
 
 
 

 تثالثًا: قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآ
تشكل من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، ويجوز  -1

كانوا من  سواءً االستعانة بأشخاص من غير أعضاء المجلس 
 من غيرهم. والمساهمين أ

 يجب أن يكون رئيس اللجنة عضوًا مستقاًل. -2
إلدارة مجال اأن يكون العضو له تأهيل علمي مناسب في يفضل  -3

 .بشكل عام
مباشرة أو غير مباشرة في  أال يكون لعضو اللجنة مصلحة -4

 األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
 -خالل السنتين الماضيتين–ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل  -5

في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات 
 الشركة، أن يكون عضوًا في لجنة الترشيحات والمكافآت. 

Committee shall not be less than three or more 
than five. 

2- The Board shall select the Committee members 
and the Board may re-nominate them to the 
Committee membership for other similar terms. 

3- Membership shall expire in case of death or 
sickness invalidity (God forbid). 

4- The Board shall exempt a member from 
membership in the Committee in case that he 
submits a request to be exempted from 
membership in the Committee, or the member 
misuses his position in the Committee, or if a 
Committee member is absent for (3) consecutive 
meetings without an acceptable excuse for the 
chairman of the Nomination and Remuneration 
Committee and the Board, or if the member fails 
to meet any of the conditions that shall be met for 
membership of the Committee. 

5- Upon the expiration of member’s tenure during 
the term of Committee due to death, resignation, 
disability or dismissal, the Board shall appoint 
member to fill the vacant seat on the Committee, 
the Capital Market Authority shall be informed 
within (5) working days from the date of 
appointment, and the appointment shall be 
presented to the Ordinary General Assembly at its 
first meeting and the new member shall complete 
the tenure of his predecessor. 

 

III: Rules for Selection of Members of Nomination 

and Remuneration Committee 

1- The Committee shall not be formed of Executive 
Board members and non-Board members may be 
appointed whether they are shareholders or others. 

2- The Chairman of the Nomination and 
Remuneration Committee shall be an Independent 
or non-executive member. 

3- It is preferred that the member has an appropriate 
academic qualification, generally, in the field of 
administration. 

4- The Committee member may not have direct or 
indirect interest in business and contracts made for 
the account of the Company. 

5- Any person who works or has worked at the 
Company's Finance Department, Executive 
Management or with Company’s external auditor 
during the preceding two years may not be a 
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إلدارة التنفيذي عضوًا بلجنة ال يجوز أن يكون عضو مجلس ا -6
 الترشيحات والمكافآت. 

يمكن أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوًا في لجنة الترشيحات  -7
 والمكافآت ولكن ليس رئيسًا لها.

 
 

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت رابعًا: 
 وصالحياتها ومسؤولياتها

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  -1
المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس 
اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة، على 
أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، 

 واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت  -2

 معمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.ال
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في  -3

 تحقيق األهداف المتوخاة منها.
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  -4

كة وكبار التنفيذيين بالشر  -عدا لجنة المراجعة–المنبثقة عنه 
 .للسياسة المعتمدةوفقًا 

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة  -5
 .واإلدارة التنفيذية

عادة ترشي فيهالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء  -6 حهم وا 
وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي 

 .األمانةبشخص سبقت إدانته بجريمة مخلة 
درات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس إعداد وصف للق -7

 .اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية
تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس  -8

 .اإلدارة
المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة  -9

 .لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية

member of the Nomination and Remuneration 
Committee.  

6- The Executive Board member may not be a 
member in the Nomination and Remuneration 
Committee.  

7- The chairman of the Board can be a member of 
this Committee but not the head. 

 
IV: Competencies, powers and responsibilities of the 

Nomination and Remuneration Committee 

1- Preparing a clear policy for the remunerations of the 
Board members and the emanating Committees of 
the Board and Executive Management, reporting 
such policy to the Board in preparation for approval 
by the General Assembly, provided that such policy 
shall be in consistent with the standards linked to 
performance, disclosing and ensuring the 
implementation of such policy. 

2- Clarifying the relation between the granted 
remunerations and the adopted remuneration policy, 
and highlighting any material deviation from that 
policy. 

3- Periodically reviewing and assessing the effectiveness 
of the remuneration policy in order to meet its 
objectives. 

4- Providing recommendations to the Board in respect 
of the remunerations of its members, the emanating 
Committees and Senior Executives, except for the 
Audit Committee, in accordance with the approved 
policy. 

5- Proposing clear policies and standards for the Board 
and Executive Management membership. 

6- Providing nomination or re-nomination 
recommendation of its members to the Board, in 
accordance with adopted polices and standards, 
taking into consideration not to nominate 
whomsoever convicted of a crime involving breach 
of trust. 

7- Preparing a description of the required capabilities 
and qualifications to hold the Board membership and 
Executive Management positions. 

8- Determining the time needed to be allocated by the 
member to the Board businesses, whereby it is 
necessary to follow-up his responsibilities and 
functions assigned by the Board and Committees 
until they are fulfilled. 
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اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات  مراجعة هيكل مجلس  -10
 .في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها

بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم  التحقق  -11
وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية 

 .مجلس إدارة شركة أخرى
 

وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير   -12
 وكبار التنفيذيين.ذيين واألعضاء المستقلين التنفي

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء   -13
 .مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول   -14
 كة.لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشر 

ة بناًء على التنفيذي للشرك تقييم أداء كبار التنفيذيين والرئيس  -15
 تقارير الموارد البشرية في الشركة.

 عمل مقابلة شخصية نهائية العتماد تعيين كبار التنفيذيين.  -16
وبخاصة غير -إحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس  -17

ال الشركة حي -االواردة إليه-بمقترحات المساهمين  -التنفيذيين
 وأدائها.

 

 
 ة الترشيحات والمكافآتلجنعمل  : ضوابطخامساً 

 يجوز كما أعضائها، بين منيختار مجلس اإلدارة رئيسًا للجنة  -1
لها سواًء من أعضائها أم من غيرهم، ليقوم  أميناً  تختار أن للجنة

 للجنة. اإلدارية األعمال ويتولى ،بإعداد محاضر االجتماعات
 أن اللجنة لعضو يجوز وال رئيسها، من بدعوة اللجنة تجتمع -2

 مداوالت وتثبت هذه االجتماعات. حضور في غيره عنه ينيب
ويعتبر  وأمينها، اللجنة رئيس محاضر يوقعها في وقراراتها اللجنة

 حضور عن مقبول عذر دون تخلف إذا مستقيالً  عضو اللجنة
 جلسات متتالية. ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات

 أغلبية حضور لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع لصحة يشترط -3
 وعند، أصوات الحاضرين بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها،

9- Providing an annual audit of the required 
requirements for adequate Board membership and 
Executive Management positions competences. 

10- Reviewing the structure of the Board and Executive 
Management and referring recommendations 
regarding the proposed changes. 

11- Annually verifying the independence of members, 
and ensuring that no conflict of interest is detected if 
the member hold another Board membership. 

12- Developing job descriptions for Executive members, 
non-Executive members, independent members and 
Senior Executives. 

13- Developing special procedures in case the position of 
a Board member or a Senior Executive has become 
vacant. 

14- Identifying weaknesses and strengths in the Board, 
and proposing relevant solutions in line with the 
Company's interest. 

15-  Assessing the Senior Executives and CEO 
performance in the Company, in accordance with the 
Company HR Department reports. 

16-  Conducting final interviews to adopt appointing the 
Senior Executives. 

17- Informing the CEO and members of the Board 
members, particularly non-executive members of the 
Board, with the shareholders’ proposals and received 
remarks on the performance of the Company. 

 

 
 

V: Rules for Nomination and Remuneration 

Committee 

1- The Board shall elect a Committee Chairman from 
among its members and it is allowed to elect a 
secretary among its members or others to prepare 
minutes of meeting and assume the Committee 
administrative business. 

2-The Committee shall convene upon an invitation from 
its Chairman. The Committee member may not be 
represented by another member in these meetings. 
The Committee deliberations and decisions shall be 
recorded in the minutes signed by the Committee’s 
chairman and Secretary. The Committee member shall 
be considered resigned if the member fails to attend 
Committee meetings, without justifiable excuses, for 
more than three consecutive meetings. 
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 رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوي
 االجتماع.

 منافسة شأنه من عمل أي في يشترك أن اللجنة لعضو يجوز ال -4
ال تزاوله، الذي النشاط أحد فروع في يتجر أن أو الشركة،  وا 

التي  العمليات تعتبر أن أو، تعويضبال تطالبه أن للشركة كان
 الشركة. لحساب أجريت قد الخاص لحسابه باشرها

 بالمحافظة اإلدارة مجلس عضو به يلتزم بما اللجنة عضو يلتزم -5
 إلى يذيعوا أن اللجنة ألعضاء وال يجوز، الشركة أسرار على

 مباشرتهم لعملهم بسبب عليه وقفوا ما الغير إلى أو المساهمين
ال  التعويض. عن ومساءلتهم عزلهم بوج وا 

 
 
 
 

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ًا: واجباتدسسا
 في الفعالة والمشاركة اللجنة جلسات حضور في االنتظام -1

 إحدى عن يستوجب غيابه يطرأ ما الذي العضو وعلى أعماله،
 يجوز بذلك وال كتابة اللجنة رئيس يخطر أن اللجنة جلسات

 من بإذن إال ختامها قبل من الجلسة نهائياً  للعضو االنصراف
 اللجنة. رئيس

 يذيع أن اللجنة لعضو يجوز وال الشركة، أسرار على المحافظة -2
 وقف ما الغير أو العمومية، غير الجمعية في المساهمين، إلى
ال بعمله قيامه بسبب الشركة أسرار من عليه تغييره،  وجب وا 
 يترتب قد الذي الضرر عن التعويض عن مساءلته عن فضالً 
 ذلك. على

 به، المناطة األعمال لمزاولة الالزمة الكفاءة على يحافظ أن -3
 . المنشأة بأعمال ذات العالقة الحديثة التطورات ومواكبة

 والعفة بالنزاهة بعمله قيامه عند يتحلى وأن بالعدل يتصف أن -4
 المصالح من يتجرد وأن والموضوعية واالستقالل، والصدق

 عن علم يقوم وأال اآلخرين، آلراء حكمه يخضع وأال الشخصية
 حقيقتها. غير على عن معلومات باإلفصاح

3- Nomination and Remuneration Committee meetings 
shall be valid, when the majority of its members shall 
present. Resolutions of the Committees shall be issued 
by a majority of the votes present and, in case of a tie, 
the chairman of the relevant meeting shall have the 
casting vote. 

4- A Committee member may not engage in any activities 
that may lead to competition with the Company or 
competition in any of its activities, otherwise the 
Company has the right to demand for compensation, 
and consider this business as operated for the benefit 
of the Company. 

5- The Committee member and the Board member should 
preserve the Company’s confidential information. The 
Committee member shall not disclose or announce 
any secrets he/she came across through his/her work 
to any shareholder of the Company or to a third party. 
If this happened, the member shall be dismissed and, 
claimed for compensations for the damages resulted. 

 

VI: Duties of Nomination and Remuneration 

Committee Member 

1- Regularly attending the Committee sessions and 
effectively participate in the assigned business. An 
unexpected absence of a member from one of the 
Committee’s sessions should be notified to the 
Committee’s chairman in writing. A member may 
not leave the session before its end unless 
permitted by the Committee’s Chairman. 

2- Maintaining the Company’s secrets, and it is not 
permissible for a Committee member, in sessions 
other than those related to the General-Assembly, 
to disclose to the shareholders or others what 
he/she comes across during work performance, 
otherwise he should be replaced and claimed for 
compensation for the damages resulted. 

3- Preserving the necessary competency to conduct 
the works entrusted to him, and keep up with 
developments related to the Company’s business. 

4- Being fair, honest, sincere, objective, 
independent, dissociated, unbiased and not to 
deliberately disclose false information. 

5- The Committee member shall abstain from 
practicing any activity that could jeopardize the 
Company’s interest or his ability to carry out 
his/her duties and responsibilities subjectively. 
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 يكون قد نشاط أي في الدخول عن اللجنة عضو يمتنع نأ -5
 القيام على بقدرته قد يضر أو المنشأة مصلحة مع متعارضاً 
 بموضوعية. ياتهمسؤولو  بواجباته

 أو تابع، أو موظف، من شأن ذات قيمة له شيء أي يقبل أال -6
 إلى تؤدي قد بالمنشأة عالقة عمل له ممن أو مورد، أو عميل،
 يفترض أنه أو يهدم أو وموضوعاً  شكالً  استقالليته في ضعف
 قرارات. من إليه يتوصل ما يهدم

 وبين بينه تمت التي العمليات عن اإلدارة لمجلس يفصح أن -7
 العمليات معيار ما  يتطلبه وذلك وفق العالقة، وطبيعة الشركة

تربطه  التي العالقة عن يفصح وأن العالقة، ذوي األطراف عم
 الشركة. في التنفيذيين والمدراء اإلدارة بمجلس

 

 مكافآت وبدالت حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: سابعاً 
عن لاير(  1500)اجتماع لجنة الترشيحات  بدل حضور يبلغ -1

حضور كل جلسة )كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ 
 المقرر الحضور بدل يتجاوز م(، وبما ال20/4/2016

 كل عن معين الصفة، ومبلغ بهذه اإلدارة ألعضاء مجلس
 خارج اجتماعات العضو يمضيها التي الساعات من ساعة
 المصاريف عن وتعويض بعمل اللجنة، تتعلق ألعمال اللجنة
 عمله. مهام بممارسة تتعلق يتكبدها ألعمال التي الفعلية

 عن العامة للجمعية اإلدارة مجلس تقرير فصحي أن يجب -2
 اللجنة. ألعضاء التي صرفت األخرى والمزايا المكافآت

 
 

 اللجنة سر وأمين ونائبه اللجنة رئيس : اختصاصاتثامناً 
 عضوية لمدة مجلس اإلدارة رئيساً للجنة من بين أعضائها  يختار -1

 وله لمهامها نةاللج على إنجاز اإلشراف اللجنة رئيس اللجنة، ويتولى
 :يلي ما األخص على

 كل ومكان وتاريخ وقت وتحديد لالنعقاد اللجنة دعوة -
 وجدول األعمال وذلك اللجنة اجتماعات من اجتماع
 .اللجنة أعضاء مع بالتنسيق

6- The Committee member shall not accept any gift 
from employee, agent, client, supplier or those 
who have a business relationship with the 
establishment that may lead to a weakening of his 
independence in form and in substance, or cancel 
or is assumed to cancel his decisions. 

7- The Committee member shall disclose to the 
Board any transactions made between him and 
the Company and the nature of this relationship 
as required by the transactions rules with relevant 
parties. The member shall disclose the 
relationship between him/her and the Board of 
Directors and the Executive directors in the 
Company. 

 
 

 
VII: Remuneration and Allowances of Nomination 

and Remuneration Committee 

1- The attendance allowance of the Nomination and 
Remuneration Committee meeting is amounting to 
(SAR 1500) for each session (as approved in the 
Shareholders' Assembly meeting dated 4/20/2016), 
and not exceeding the attendance allowance 
prescribed for the Board members, and a specific 
amount for each hour spent by the member outside 
the Committee meetings for relevant business, and an 
indemnity for actual expenses incurred for business 
related to carrying out his duties. 

2- The General Assembly Board Report should illustrate 
the remunerations and other benefits that were paid to 
the Committee members. 

 

 
VIII: Competencies of the Committee Chairman, 

Deputy and Secretary 

1- The Board shall select a Committee Chairman among 
its members for the Committee membership tenure 
and the Committee chairman shall supervise the 
achieved tasks of the Committee, in particular he/she 
shall carry out the following duties: 

- Inviting the Committee to convene a meeting as 
well as determining the time, date, place and 
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 .اللجنة اجتماعات رئاسة -
 .المجلس إلى وتوصياتها اللجنة أعمال نتائج رفع -
 .ذلك تستدعي رىأخ وأية جهة المجلس أمام اللجنة تمثيل -

 
 
 
 لمدة للرئيس نائباً  بينهم من اللجنة أعضاء يختار أن يجوز -2

 عند مقامه ويحل مهامه أداء الرئيس في بمعاونة يقوم اللجنة عضوية
 غيابه.

 أتعابه، وتحدد اللجنة تعينه اللجنة، الذيسر  أمين يحضر -3
ليس  )طالما أنه التصويت حق في له يكون أن دون اللجنة اجتماعات

 مواعيد ويبلغاالجتماعات،  محاضر ويعد ،من ضمن أعضاء اللجنة(
 اإلدارية األعمال لألعضاء، ويقوم بكافة األعمال وجدول الجلسات
 لديه يكون أن اللجنةسر  أمين اختيار عند ويراعى باللجنة، الخاصة

 المناطة بالمهام القيام من تمكنه التي العملية والخبرة التأهيل العلمي
 واالمتناع الشركة أسرار بالمحافظة على اللجنةسر  أمين ويلتزم به.
 .الشركة مصلحة مع متعارضاً  يكون قد نشاط أي ممارسة عن

 
 

 : اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآتتاسعاً 
 كل بداية قبل المبدئي الجتماعاتها الزمني الجدول اللجنة تعتمد -1

 االجتماع تاريخ ىعل اجتماع كل خالل االتفاق يتم أن على سنة
 الالحق.

 وتوجه -األقل على-أشهر  ستة كل دورياً  اجتماعاً  اللجنة تعقد -2
، األقل على بخمسة أيام قبل موعده لحضور االجتماع الدعوة

بالدعوة لالجتماع   إال في حال االجتماعات العاجلة، ويرفق
 حضور أغلبية النصاب الكتمال ووثائقه، ويلزم األعمال جدول

 األعضاء.
 اجتماعاً  اللجنة تعقد ( أعاله،2في البند ) ورد ما إلى باإلضافة -3

 أو أعضائها عضوين من أو اللجنة رئيس ذلك طلب إذا
 اإلدارة. مجلس أو الداخلي المراجع أو القانوني المحاسب

agenda of each Committee meeting, in 
coordination with the Committee members. 

- Chairing the Committee meetings. 

- Submitting the Committee’s outcomes and 
recommendations to the Board. 

- Representing the Committee before the Board and 
any other entity. 

 
2- The Committee members may select a chairman deputy 

among them for the Committee membership tenure. 
He shall assist the chairman in carrying out his duties 
and act on his behalf while being absent. 

3- The Committee secretary, who is appointed by the 
Committee and whose fees is determined, shall attend 
the Committee’s meetings without having the right to 
vote (as long as he is not a member of the Committee). 
He shall prepare the meeting minutes, inform 
members of the meeting dates and the agenda, and 
perform all the administrative work of the Committee. 
Upon the selection of the Committee’s secretary, he 
shall have the academic qualification and practical 
experience to be able to carry out the assigned duties. 
The Committee secretary shall maintain the 
Company’s secrets and refrain from practicing any 
activity that might be in conflict the Company’s 
interest. 

 

IX: Nomination and Remuneration Committee 

Meetings 

1- The Committee shall adopt an initial schedule of 
its meetings before the beginning of each year, 
provided that an agreement is reached during each 
meeting on the date of the next meeting. 

2- The Committee shall hold a periodical meeting at 
least every 3 months and invite members to attend 
meetings at least five days prior its date except in 
the case of urgent meetings, and the agenda and its 
documents shall be attached to the invitation. The 
quorum shall be constituted by the presence of the 
majority of its members. 

3- In addition to what stated in the clause (2) above, 
the Committee shall hold a meeting if requested by 
the Chairman of the Committee of its members or 
by two members, chartered accountant, internal 
auditor, or the Board. 
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 أعضائها أصوات بأغلبية اللجنة وتوصيات قرارات تصدر -4
 معه ذيال الجانب يرجح تساوي األصوات حالة وفي الحاضرين
 فيه. اإلنابة أو التصويت عن االمتناع يجوز الرئيس وال

 أن على اللجنة تتخذه قرار أي على التحفظ عضو ألي يجوز -5
ذا دعته إلى التي األساسية األسباب يبين  أي خرج التحفظ. وا 

 إن-تحفظه  فيقتصر اختتامه قبل اللجنة اجتماع من عضو
 على مناقشتها، حضر التي بالبنود المتعلقة على القرارات -وجد
 إذا مناقشتها لم يحضر التي البنود على المحضر في ينص أن

 .ذلك في كتابة رغبته أبدى

 

 
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت محاضر : توثيقعاشراً 
 : يلي كما اللجنة اجتماعات محاضر توثق

 عند ويقوم المناقشات أهم االجتماع خالل اللجنةسر  أمين يدون -1
 إليه التوصل تم ما موضوع بتلخيص أي قشةمنا من االنتهاء

 .قرارات أو توصيات من
مسودة  اللجنة اجتماعات من اجتماع لكل اللجنةسر  أمين يحرر -2

 الحاضرين وأسماء االجتماع ومكانه تاريخ فيه يدون محضر
 والقرارات التوصيات ونصوص المناقشات وملخص والغائبين

 .العتماده لجنةال لرئيس ويرفع اللجنة إليها التي توصلت
 ماإرسال  منهم ويطلب األعضاء لجميع مسودة المحضر  ترسل -3

 إرساله لهم.  تاريخ من أسبوع مالحظات خالل من لديهم
 من ترد التي المالحظات ضوء في المحضر مسودة تعدل -4

 بها المالحظات. مرفقاً  للرئيس وترفع األعضاء
 شكله في ضرالمح اللجنة، يعد رئيس به يوجه ما ضوء في -5

 .ورئيسها اللجنةسر  أمين منموقعًا  لألعضاء ويرسل النهائي
 ضمن تدرج األعضاء من جوهرية أية مالحظات وردت إذا -6

 . التالي االجتماع أعمال جدول
 بها ويرفق خاص ملف في المحضر من الموقعة النسخة تحفظ -7

 بالمحضر. والمراسالت المتعلقة الوثائق جميع

4- The Committee resolutions and recommendations 
shall be issued by a majority of the votes present 
and, in case of a tie, the chairman of the relevant 
Committee shall have the casting vote, and it is not 
permissible to abstain from voting or being 
deputed. 

5- Any member may have the right to express his/her 
reservation to any decision made by the 
Committee, provided that he/she shall clarify the 
main reasons of reservation. If any member is 
permitted to leave the meeting before its end, his 
reservation (if any) shall be limited to the decisions 
related to discussed items in his attendance, 
provided that missed items that he/she did not 
attend, shall be documented in the minutes if 
requested in writing by him/her. 

 

 
X: Documentation of Nomination and Remuneration 

Committee Meeting Minutes  

The Meeting minutes shall be documented as follows: 
1) During the meeting, the Committee secretary shall 

record the most important discussions, and 
summarize the recommendations and decisions by 
the end of discussion. 

2) For each meeting, the Committee secretary shall 
write down a draft minutes in which the date and 
place of the meeting, the names of those attended 
and absent, the discussion summary, the texts of 
recommendations and decisions issued by the 
Committee, and it shall be referred to the 
Committee chairman for approval. 

3) The draft shall be sent to all the members and they 
shall be asked to send their notes within a week 
from the delivery date.  

4) The draft minutes shall be edited in light of the 
notes that members have mentioned and shall be 
submitted to the chairman with notes attached. 

5) In the light of the Chairman’s directions, a final 
version of minutes of meeting shall be prepared 
and presented to the members, signed by the 
Committee Secretary and Chairman. 

6) If any significant notes would be mentioned by the 
members, they shall be included in the next 
meeting agenda. 
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 صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت عشر: حادي
 لها اإلدارة مجلس فوض ياتهامسؤولب القيام من اللجنة لتتمكن

 : التالية الصالحيات
 :من تحتاجها التي المعلومات على الحصول -1

 مع التعاون الشركة موظفي جميع الشركة )وعلى موظفي -
 (.بأية معلومات تطلبها ومدها اللجنة

 .خارجها أو الشركة داخل من نومهنيي قانونيين مستشارين -
 .خارجي طرف أي -

 اللجنة اجتماعات لحضور المختصين الشركة موظفي دعوة -2
 .األمر ذلك تطلب ما متى لمناقشتهم

 المختصين والخبراء االستشاريين من تراه بمن االستعانة -3
 .والخطط الدراسات من يعرض عليها ما تقويم على لمساعدتها

 
 
 

 تالمكافآ سياسةعشر:  ثاني
السوق المالية هيئة دون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام  -أ(

ى في ، يجب أن يراعوالنظام األساس للشركة ولوائحهما التنفيذية
 سياسة المكافآت ما يلي:

يجب أن تكون سياسة المكافآت منسجمة مع استراتيجية  (1
 الشركة وأهدافها.

يجب أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة  (2
واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى 
الطويل، كأن يربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على 

 المدى الطويل.

7) The signed version will be preserved in a special 
file accompanied by documents and 
correspondence related to the minutes. 

 
 
 

XI: Powers of Nomination and Remuneration 

Committee  

In order to perform its duties, the Board has authorized 
the Committee to the following: 

1- Obtaining information they need from: 

- Company employees (All Company 
employees should cooperate and provide the 
Committee with any required information). 

- Internal or external legal and professional 
advisors. 

- Any third party. 
2- Inviting the specialized employees of the Company 

to attend the Committee meetings, for discussions, 
if necessary. 

3- Seek the assistance of specialized consultants and 
experts to help assess the presented studies and 
plans. 

 

 

XII: Remunerations Policy 
A. Without prejudice to the provisions of the Companies 

Law, the Capital Market Law, the implementing 

regulations, and the Articles of Association of the 

Company, the remuneration policy shall:  

1) Be consistent with the Company's strategy and 

objectives. 

2) Provide remunerations with the aim of 

encouraging the Board members and Executive 

Management to achieve the success of the 

Company and its long-term development, by for 

example making the variable part of the 

remuneration linked to the long-term 

performance. 
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أن تحدد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام  (3
يات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، مسؤولوال

 ى األداء.والخبرات العملية، والمهارات، ومستو 
يجب أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة  (4

 المخاطر لدى الشركة.
األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد  (5

المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير 
 مبرر للمكافآت والتعويضات.

فاءات الك أن تكون المكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب (6
ة وأعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم المهني

 واإلبقاء عليهم، مع عدم المبالغة في المكافآت.
أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات  (7

والمكافآت، وبالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند 
 التعيينات الجديدة.

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات  (8
يات التي يقوم بها ويتحملها مسؤوللعضو واألعمال والا

أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى األهداف المحددة 
 من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة  (9
 الالزمة إلدارتها.

فيه الشركة  األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل (10
 وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.

يمكن للجنة الترشيحات والمكافآت تنظيم عملية منح أسهم  (11
في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواًء 

 كانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا اشترتها الشركة.
حاالت إيقاف صرف المكافآة أو استردادها إذا تبين أنها  (12

بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في تقررت 
مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغالل 

 الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

 

3) Determine remuneration based on job level, 

duties and responsibilities, educational 

qualifications, practical experience, skills and level 

of performance. 

4) Be consistent with the magnitude, nature and 

level of risks faced by the Company. 

5) Take into consideration the practices of other 

companies in respect of the determination of 

remunerations, and avoid the disadvantages of 

such comparisons in leading to unjustifiable 

increases in remunerations and compensations. 

6) Remuneration shall be reasonably sufficient to 

attract, motivate and retain professional 

competencies and Board members with 

appropriate competence and experience, without 

exaggeration. 

7) Remuneration shall be based on the Nomination 

and Remuneration Committee recommendation 

and in coordination with the Nomination and 

Remuneration Committee in respect of new 

appointments. 

8) Take into consideration situations where 

remunerations should be suspended or reclaimed 

if it is determined that such remunerations were 

set based on inaccurate information provided by 

a member of the Board or the executive 

management, in order to prevent abuse of power 

to obtain unmerited remunerations. 

9) Remuneration shall be fair and commensurate 

with members’ competencies, the business and 

responsibilities undertaken by the Board 

members, in addition to the objectives set by the 

Board to be achieved during the fiscal year. 

10) Remunerations shall be commensurate with the 

Company activities and required competence to 

be managed. 

11) Take into consideration, he sector that the 

Company works for, its size and the Board 

experience. 

12) Nomination and Remuneration Committee could 

regulate the grant of Company's shares to the 

Board members and the Executive Management, 

whether newly issued or purchased by the 

Company. 
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ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآة  -ب(

 أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة.
لاير  200،000ارة من مبلغ أعضاء مجلس اإلد تتكون مكافأة -ج(

ألف لاير سعودي( لكل عضو نظير عضويته بمجلس  )مائتا
اإلدارة ومشاركته في أعماله، شاملة بدل الحضور والمكافآت 
اإلضافية في حال مشاركة العضو في اللجان المنبثقة من 
مجلس اإلدارة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات 

 ولوائحه.
يجوز أن تكون مكافآة عضو مجلس اإلدارة مبلغًا معينًا  -د(

لاير(، أو بدل حضور جلسات، أو مزايا عينية، أو  200،000)
نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو 

 أكثر من هذه المزايا.
يجب أال تكون مكافآة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من  -هـ(

لشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر األرباح التي تحققها ا
 أو غير مباشر على ربحية الشركة.

إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن  -و(
( من صافي األرباح، وذلك بعد %10تزيد هذه النسبة عن )

خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقًا ألحكام 
األساس، وبعد توزيع ربح على  النظام ونظام الشركة

( من رأسمال الشركة المدفوع. %1المساهمين ال يقل عن )
 الجلسات متناسباً مع عدد المكافأة هذه استحقاق يكون أن على
 يحضرها العضو، وكل تقدير خالف ذلك يعد باطاًل. التي

 عضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز األحوال؛ ال جميع وفي -ز(
 مبلغ عينية مالية أو ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس

 الجهة تضعها التي الضوابط وفقو  سنويًا، لاير ألف خمسمائة
 المختصة.

 
 
 
 
 
 

 
 

B. The Board Members are not allowed to vote on Board 

Members remuneration item in the General Assembly 

meeting. 

C. The Board Members remuneration shall consist of an 

amount of SAR 200,000 (two hundred thousand Saudi 

Riyal) for each Member in exchange for his/her 

Membership in the Board  and his/her participation in 

its business, including attendance allowance and 

additional bonuses in the event of Member 

participation in the emanating committees from the 

Board and within the limits of which is stipulated in the 

Companies Law and Regulations. 

D. Member of Board remuneration may be a specific 

amount (SAR 200,000), an attendance allowance, in-

kind benefits, or a specific percent of the profit net, and 

two or more of these benefits may be combined. 

E. Independent Board Members remunerations may not be 

based on a percentage of the profits that the Company 

shall earn, or directly or indirectly on the profitability of 

the Company. 

F. If the remuneration is a specific percentage of the 

Company's profits, then this percentage may not exceed 

(10%) of the net profits, after deducting the reserves 

decided by the General Assembly in implementation of 

the provisions of the law and the Company's articles of 

association, and after distributing a profit of no less than 

(1%) of the Company's paid-up capital; provided that 

the entitlement to such remuneration shall be 

commensurate with the number of meetings attended by 

the Member, and otherwise it shall be void and null. 

G. In any case, the total of financial or in-kind benefits and 

remuneration that a Board Member shall receive, does 

not exceed an amount of five hundred thousand Saudi 

Riyal annually, according to the controls decided by the 

competent authority. 

H. The Company may distribute interim profits to its 

shareholders biannually or quarterly under an annually 

renewable authorization from the General Assembly 

Board. 
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 إجراءات الترشيحعشر:  ثالث
عند ترشيح أعضاء مجلس والمكافآت على لجنة الترشيحات  (1

من شروط حوكمة الشركات اإلدارة مراعاة ما ورد في هذه الئحة 
رد وكذلك ما و  ه الجهات المختصة من متطلباتوأحكام، وما تقرر 

 بنظام الحوكمة الخاص بالشركة.
يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين تطرح  (2

أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون 
لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين المرشحين. 

 )استرشادي(

 

 إعالن الترشحنشر عشر:  رابع
موقع لافي الموقع اإللكتروني للشركة و الترشح نشر إعالن  الشركةعلى 

، وذلك ئةالهيلسوق المالية وفي أية وسيلة أخرى تحددها اإللكتروني ل
لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة، على 

من تاريخ  شهر )على األقل(أن يظل باب الترشيح مفتوحًا مدة 
  .إلعالنا
 

 حق المساهم في الترشحعشر:  خامس
من أحكام بحق كل مساهم في الشركة  ه الالئحةال يخل ما ورد في هذ

ظام نفي ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقًا ألحكام 
 .الشركات ولوائحه التنفيذية

 

جراءات عضوية مجلس  سادس عشر: سياسة ومعايير وا 
 اإلدارة

 (2ملحق رقم )
 
 

 

 

XIII: Nomination Procedures 

1) The Nomination and Remuneration Committee shall 

take into consideration when nominating new 

members of the Board the terms and conditions stated 

in the Corporate Governance Regulations, the 

requirements decided by the Authority, and the 

Company's Companies Governance Regulations. 

2) The number of candidates for Board membership 

whose names are presented to the General Assembly 

shall exceed the number of seats available so that the 

General Assembly shall have the opportunity to select 

from several candidates. (For Guidance) 

 
 

 

XIV: Publishing the Nomination Announcement 

The Company shall publish the nomination 
announcement on the websites of the Company and the 
Exchange and through any other medium specified by the 
Authority; to invite persons wishing to be nominated to 
the membership of the Board, provided that the 
nomination period shall remain open for at least a month 
from the date of the announcement. 

 
 

XV: Nomination Rights of Shareholders 

None of the provisions of this Chapter shall prejudice the 
right of any shareholder to nominate him/herself or others 
to the membership of the Board in accordance with the 
provisions of the Companies Law and Its Implementing 
Regulations. 

 

XVI: Charter of Standards, and Procedures for the 

Membership of the Board of Directors 

 
Annex (2) 
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جراءات عملية تقييم أعضاء مجلس  سابع عشر: آليات وا 
 اإلدارة واللجان المنبثقة والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية

 )استرشادي(
 )استرشادي( .الداخلية كما وردت بالئحة قواعد ومعايير الحوكمة

 

 
 

 

XVII: Mechanisms and Assessment Procedures of 

the Board Members, Emanating Committees, CEO 

and Executive Management (For Guidance) 

 
 
As stipulated in the internal Corporate Governance 
Regulations. (For Guidance) 
 

 عشر: التحديث والتعديل ثامن

 

عند  -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  .1
تعديالت أو لوائح جديدة إلزامية من هيئة  صدور وسريان

السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، 
ووزارة التجارة، والجهات المنظمة األخرى ذات العالقة، 

ح واللوائ ي النظام األساس للشركةوكذلك عند التعديل ف
 .الداخلية

في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة  .2
بناًء على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو 
من اإلدارة التنفيذية )غير التعديالت اإللزامية(، يتم عرض 

 التعديالت المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

XVIII: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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 عمل لجنة إدارة المخاطر الفصل الرابع: الئحة

 
 (8ملحق رقم )

 

 : مقدمة
       استنادًا إلى ما ورد من أحكام وضوابط بالئحة حوكمة الشركات 

شكل مجلس اإلدارة بالشركة ي -الصادرة عن هيئة السوق المالية-
" وذلك لتقوم بدور أساسي لالضطالع باألمور إدارة المخاطرلجنة "

ة إدارة المخاطر، بما يناسب وضع الشركالمتعلقة بسياسات الشركة في 
 وخصوصية نشاطها وحجمه وطبيعة المخاطر التي يواجهها.

ويجب أن تكون لجنة إدارة المخاطر على تواصل مباشر مع مجلس 
اإلدارة أو لجنة المراجعة بالشركة، بحيث تقوم اللجنة برفع تقاريرها 

 ا.ت إليهالدورية وفقًا لألهمية النسبية للمعلومات التي توصل
ويعد مجلس اإلدارة بالشركة مسؤواًل بشكل عام عن المخاطر على 
النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق الذي تعمل 
فيه. وتقع على المجلس مسؤولية وضع استراتيجية لتحديد المخاطر 
التي قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها، وكذلك مستوى المخاطر 

 لدى الشركة. المقبول
 

 )استرشادية( أواًل: تشكيل لجنة إدارة المخاطر
تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة، يكون رئيسها من أعضاء  -1

مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها 
أن )و  مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية

 .التنفيذيين( يكون غالبيتهم من األعضاء غير
 وأن على خمسة، يزيد وال ثالثة عن أعضائها عدد يجب أال يقل -2

 وأسلوب عملها، وضوابط اللجنة مهمات القرار في تحدد
 أعضائها ومدة عضويتها. ومكافآت

يجوز لمجلس اإلدارة عزل أي من أعضاء لجنة إدارة المخاطر  -3
 أو في حال مخالفة أي منهم لألحكام الواردة في هذه الالئحة،

ألي أسباب أخرى يراها مجلس اإلدارة. كما يحق لعضو اللجنة 

Chapter 4: Risk Management Committee 

Regulations 

 
Annex (8) 

 

 

Introduction: 

In accordance to the provisions and controls of Corporate 
Governance Regulations, issued by Capital Market 
Authority, the Company's Board shall form “Risk 
Management Committee” to perform the main function 
for developing policies for risk management that are 
consistent with the position, magnitude and risks faced by 
the Company's activities. 
Risk management Committee shall be directly 
communicate with the Company’s Board or Audit 
Committee, given that the Committee shall submit 
periodic reports according to the significance of the 
resulted information. 
The Company’s Board is generally responsible of the risks 
in a manner that consistent with the nature, magnitude and 
market of the Company's activities. The Company’s Board 
is responsible of developing a strategy for determining and 
addressing the risks that could face the Company, 
identifying an acceptable level of risks. 

 
 
I: Formation of the Risk Management Committee 

(For Guidance) 

1- The Company's Board shall, by resolution 
therefrom, form a Committee to be named the 
“Risk Management Committee.”. Chairman and 
majority of its members shall be Non-Executive 
Directors. The members of that Committee shall 
possess an adequate level of knowledge in risk 
management and finance. 

2- The Committee shall consist of no less than 3 
members and no more than 5 members. The 
resolution shall determine the Committee's duties, 
controls and working methodology, and 
remunerations and tenure of its members. 

3- The Board may exclude any of the members of 
Risk Management Committee in case of any 
violations to the provisions contained in these 
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أن يعتذر عن عضويته باللجنة، شريطة أن يكون ذلك في وقت 
ال كان مسؤواًل أمام الشركة.    مناسب يقبل به مجلس اإلدارة، وا 

 
 

 ثانيًا: مدة عضوية لجنة إدارة المخاطر واختيار أعضائها
يالدية، تبدأ مع بداية دورة مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات م -1

 مجلس اإلدارة وتنتهي مع انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة. 
يقوم مجلس اإلدارة باختيار أعضاء اللجنة ويجوز للمجلس إعادة  -2

 اختيارهم لفترات مماثلة أخرى.
 يعين لمجلس اإلدارة أن اللجنة، كان أعضاء أحد إذا شغر مركز -3

 تتوافر ممن يكون أن على الشاغر، المركز في عضواً  مؤقتاً 
السوق المالية،  هيئة بذلك تبلغ أن والكفاية، ويجب الخبرة فيهم
 التعيين. تاريخ من عمل أيام خمسة خالل

 
 
 
 

 ثالثًا: قواعد اختيار أعضاء لجنة إدارة المخاطر
دارة  -1 يفضل أن يكون العضو ملمًا بالقواعد المالية والمحاسبية وا 

 ل علمي مناسب في هذا المجال.المخاطر، ويفضل من له تأهي
أال يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في  -2

 األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
يجوز االستعانة بأعضاء من غير أعضاء المجلس سواًء أكانوا  -3

 من غيرهم. ومن المساهمين أ
 
 

 )استرشادية( إدارة المخاطر لجنة رابعًا: مهام
 دارة المخاطر بما يلي:تختص لجنة إ

regulations, or for any other reasons that the Board 
deems appropriate. The Committee member has 
the right to resign for his membership in the 
Committee, provided that this is at an appropriate 
time acceptable to the Board, otherwise he shall be 
liable before the Company.   

 

II: Tenure and Selection of Risk Management 

Committee Members 

1- The tenure of membership of the Committee shall 
be 3 calendar years, starting with the beginning of 
the Board session and ends at the end of the Board 
session.  

2- The Board shall select and re-nominate the 
Committee members for other similar terms. 

3- If a position of one of the members of the 
Committee becomes vacant, the Board may 
appoint - temporarily - a member in the vacant 
position, provided that he has experience and 
competency, the Capital Market Authority shall be 
informed within (5) working days from the date of 
appointment. 

 
 
 
III: Rules for Selection of Risk Management 

Committee Members 

1- The member is preferred to be aware of the risk 
management, financial and accounting rules and 
those who have academic qualification in this field 
are preferred. 

2- The Committee member may not have direct or 
indirect interest in business and contracts made for 
the account of the Company. 

3- Non-Board members may be appointed whether 
they are shareholders or others. 

 
 

IV: Functions of Risk Management Committee (For 

Guidance) 

The competences of the risk management Committee 
shall include the following: 
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وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب  -1
مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها 
ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية 

 للشركة.
تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة  -2

 لتحقق من عدم تجاوز الشركة له.والحفاظ عليه وا
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح،  -3

مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل اإلثني عشر 
 شهرًا القادمة.

اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم  -4
ها لوآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض 

 الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعّرضها لها  -5

بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل 
 المثال.

إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات  -6
 المقترحة إلدارة هذه االمخاطر، ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة  -7
 .المخاطر

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. -8
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات  -9

 .بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة
التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي  -10

 ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.قد 
التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة  -11

 بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة  -12

 .المخاطر في الشركة
 
 

1- Developing a comprehensive strategy and policy of 
risk management that are consistent with the nature 
and magnitude of the Company's activities, 
monitoring its implementation, reviewing and 
updating it based on the Company's internal and 
external variables of the Company. 

2- Determining and maintaining an acceptable level of 
risk that may be faced by the Company and ensuring 
that the Company does not go beyond such level. 

3- Ensuring the feasibility of the Company 
continuation, the successful sustainability of its 
activities and determining the risks that threaten its 
existence during the subsequent twelve (12) months. 

4- Overseeing and evaluating the effectiveness of 
Company's risk management system and 
mechanisms for determining and monitoring the 
risks that threaten the Company in order to 
determine areas of inadequacy. 

5- Regularly re-assessing the Company's ability to take 
risks and be exposed to such risks through 
endurance tests. 

6- Preparing and referring to the Board, detailed 
reports on the exposure to risks and the 
recommended measures to address such risks. 

7- Providing recommendations to the Board on 
matters related to risk management. 

8- Ensuring the availability of adequate resources and 
systems for risk management. 

9- Reviewing the organizational structure for risk 
management and providing recommendations 
regarding the same before approval by the Board 

10- Verifying the independence of the risk management 
employees from activities that may expose the 
Company to risk. 

11- Ensuring that the risk management employees 
understand the risks threatening the Company and 
working on risks awareness-raising culture. 

12- Reviewing any issues raised by the Audit Committee 
that may affect the Company's risk management. 
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 إدارة المخاطر وأسلوب عملها لجنة خامسًا: ضوابط
 للجنة يجوز المجلس رئيس اللجنة من بين أعضائها، كما يختار -1

 يعد من غيرهمل ولها سواًء من بين أعضائها أ أميناً  تختار أن
 للجنة. اإلدارية األعمال ويتولى اجتماعاتها، محاضر

 أن اللجنة لعضو يجوز وال رئيسها، من بدعوة اللجنة تجتمع -2
 مداوالت اعات. وتثبتهذه االجتم حضور في غيره عنه ينيب
ويعتبر  وأمينها، اللجنة رئيس محاضر يوقعها في وقراراتها اللجنة

 حضور عن مقبول عذر دون تخلف إذا مستقيالً  عضو اللجنة
 جلسات متتالية. ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات

 وتصدر أعضائها، أغلبية حضور اجتماع اللجنة لصحة يشترط -3
 األصوات تساوي وعند لحاضرين،أصوات ا بأغلبية قراراتها
 االجتماع. رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح

 منافسة شأنه من عمل أي في يشترك أن اللجنة لعضو يجوز ال -4
ال تزاوله، الذي النشاط أحد فروع في يتجر أن أو الشركة،  وا 

التي  العمليات تعتبر أن أو بالتعويض، تطالبه أن للشركة كان
 الشركة. لحساب أجريت قد صالخا لحسابه باشرها

 بالمحافظة اإلدارة مجلس عضو به يلتزم بما اللجنة عضو يلتزم -5
 إلى يذيعوا أن اللجنة ألعضاء وال يجوز الشركة، أسرار على

 مباشرتهم لعملهم بسبب عليه وقفوا ما الغير إلى أو المساهمين
ال  التعويض. عن ومساءلتهم عزلهم وجب وا 

 
 
 
 

 و لجنة إدارة المخاطرعض سادسًا: واجبات
 في الفعالة والمشاركة اللجنة جلسات حضور في االنتظام -1

 إحدى عن يستوجب غيابه يطرأ ما الذي العضو وعلى أعماله،
 يجوز بذلك وال كتابة اللجنة رئيس يخطر أن اللجنة جلسات

 من بإذن إال ختامها قبل من الجلسة نهائياً  للعضو االنصراف
 اللجنة. رئيس

 

V: Rules and Methodology of Risk Management 

Committee  

1- The Board could choose Committee chairman from its 
members. In addition, the Committee could choose 
secretary from its members or other members to 
prepare its meetings minutes, and handle the 
Committee administrative work. 

2- The Committee shall convene upon an invitation from 
its chairman.  The member shall not authorize 
someone else to attend these meetings. Meetings 
deliberations shall be documented in minutes which 
shall be signed by the chairman and the secretary of 
Compliance department. The member will consider 
resigning if he/she failed to attend three consecutive 
meetings without justifiable excuse. 

3- The Committee meetings are valid if attended by the 
majority of its members. Resolutions of the 
Committees shall be issued by a majority of the votes 
present and, in case of a tie, the chairman of the 
relevant Committee shall have the casting vote. 

4- A Committee member should not taking part in any 
activities that may lead to competition with the 
Company or competition in any of its activities, 
otherwise the Company has the right to claim for 
compensation, and consider this business as operated 
for the benefit of the Company. 

5- The Committee member and the Board member 
preserve Company’s secrets. The Committee member 
shall not disclose or announce any secrets he/she 
came across through doing his/her work to any 
shareholder of the Company or to a third party. If this 
happened, the member shall be dismissed, moreover, 
claim compensations for the damage arising from this. 

 
 

VI: Duties of Risk Management Committee Member  

1- Regularity in attending the Committee sessions 
and active participation in its work. An unexpected 
absence of a member from one of the Committee’s 
sessions should be notified to the Committee’s 
chairman in writing. A member may not leave the 
session permanently before its conclusion without 
permission from the Committee’s chairman. 
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 يذيع أن اللجنة لعضو يجوز وال الشركة، أسرار على المحافظة -2
 وقف ما الغير أو العمومية، غير الجمعية في المساهمين، إلى
ال بعمله قيامه بسبب الشركة أسرار من عليه تغييره،  وجب وا 
 يترتب قد الذي الضرر عن التعويض عن مساءلته عن فضالً 
 ذلك. على

 به، المناطة ألعمالا لمزاولة الالزمة الكفاءة على يحافظ أن -3
 . المنشأة بأعمال ذات العالقة الحديثة التطورات ومواكبة

 والعفة بالنزاهة بعمله قيامه عند يتحلى وأن بالعدل يتصف أن -4
 المصالح من يتجرد وأن والموضوعية واالستقالل، والصدق

 عن علم يقوم وأال اآلخرين، آلراء حكمه يخضع وأال الشخصية
 حقيقتها. غير على عن معلومات باإلفصاح

 يكون قد نشاط أي في الدخول عن اللجنة عضو يمتنع أن -5
 القيام على بقدرته قد يضر أو المنشأة مصلحة مع متعارضاً 
 بموضوعية. ومسؤولياته بواجباته

 وبين بينه تمت التي العمليات عن اإلدارة لمجلس يفصح أن -6
 لياتالعم معيار ما  يتطلبه وذلك وفق العالقة، وطبيعة الشركة

تربطه  التي العالقة عن يفصح وأن العالقة، ذوي األطراف مع
 الشركة. في التنفيذيين والمدراء اإلدارة بمجلس

 
 
 
 

 سابعًا: بدل حضور جلسات اللجنة والتعويضات
 والجهد الوقت مع متناسبة مكافأة على اللجنة عضو يحصل -1

 كل عن بدل حضور في شكل المكافأة وتكون يبذله، الذي
عن حضور لاير(  1500اللجنة يبلغ ) اجتماعات من اجتماع

ألعضاء  المقرر الحضور بدل يتجاوز كل جلسة، وبما ال
 من ساعة كل عن معين الصفة، ومبلغ بهذه اإلدارة مجلس

 ألعمال اللجنة خارج اجتماعات العضو يمضيها التي الساعات
 التي الفعلية المصاريف عن وتعويض بعمل اللجنة، تتعلق

 عمله. مهام بممارسة تتعلق عماليتكبدها أل

2- Keeping the Company’s secrets, and it is not 
permissible for a Committee member in non-
General Assembly to disclose to shareholders or 
others what the Company’s secrets have been kept 
on because of his doing his duties, otherwise he 
should be changed, in addition to his 
accountability for compensation for the damage 
that may result from that. 

3- Preserve the necessary competency to conduct the 
works entrusted to him, and keep up with 
developments related to the Company’s work. 

4- Being fair, honest, chaste, sincere, objective, and 
independent, being abstract from personal 
interests, prevent others from affecting his 
decisions, and do not disclosing misinformation. 

5- The Committee member shall abstain from 
practicing any activity that could jeopardize the 
Company’s interest or his ability to carry out 
his/her duties and responsibilities subjectively. 

6- The member shall disclose to the Board any 
operation occurs between him and the Company 
and the nature of this relationship according to the 
required operations standard with Related Parties. 
In addition, the member shall disclose his 
relationship with the Company’s Board and 
executive directors. 

 
 
 
 

VII: Allowances and Compensation for Committee 

Meetings 

1- The Committee member shall receive a 
remuneration in accordance to the exerted time 
and effort. This remuneration could be an 
allowance for attending Committee meetings 
which is (1500 SAR) for attending each session, 
and not exceeding the attendance allowance 
prescribed for the Board members as such, and a 
certain amount for each hour of the hours the 
member shall spend outside Committee meetings 
for business related to the Committee’s business, 
and indemnify for actual expenses incurred by him 
for business related to carrying out his business 
duties. 
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 عن العامة للجمعية اإلدارة مجلس تقرير يفصح أن يجب -2
 ألعضاء اللجنة. التي صرفت األخرى والمزايا المكافآت

 
 

 وأمين سر اللجنة ونائبه اللجنة رئيس ثامنًا: اختصاصات
 لمدة مجلس اإلدارة رئيسًا للجنة من بين أعضائها  يختار  (أ

 على إنجاز اإلشراف اللجنة رئيس ىاللجنة، ويتول عضوية
 يلي: ما األخص على وله لمهامها اللجنة

 كل ومكان وتاريخ وقت وتحديد لالنعقاد اللجنة دعوة -1
 وجدول األعمال وذلك اللجنة اجتماعات من اجتماع
 . اللجنة أعضاء مع بالتنسيق

 اللجنة. اجتماعات رئاسة -2
 . المجلس إلى وتوصياتها اللجنة أعمال نتائج رفع -3
 المدى على ومشروعاتها عملها وخطة اللجنة موازنة إعداد -4

 وعرضها مع أمين سر اللجنة، بالتنسيق والطويل القصير
 اعتمادها بعد اإلدارة، لمجلس لرفعها اً  تمهيد اللجنة على
 . اللجنة من

أمين  مع بالتنسيق اللجنة أنشطة عن دورية تقارير إعداد -5
 لمجلس ًا لرفعهاتمهيد اللجنة على وعرضها سر اللجنة

 اللجنة. من اعتمادها بعد اإلدارة،
 . ذلك تستدعي أخرى وأية جهة المجلس أمام اللجنة تمثيل -6

 
 لمدة للرئيس نائباً  بينهم من اللجنة أعضاء يختار أن يجوز (ب

 ويحل مهامه أداء الرئيس في بمعاونة يقوم اللجنة عضوية
 غيابه.  عند مقامه

 أتعابه، وتحدد اللجنة نهتعي أمين سر اللجنة، الذي يحضر (ج
 التصويت حق في له يكون أن دون اللجنة اجتماعات

 محاضر ويعد ،)طالما أنه ليس من ضمن أعضاء اللجنة(
 األعمال وجدول الجلسات مواعيد االجتماعات، ويبلغ

 باللجنة، الخاصة اإلدارية األعمال لألعضاء، ويقوم بكافة
التأهيل  لديه ونيك أن أمين سر اللجنة اختيار عند ويراعى

2- The Board Report should clarify to the General 
Assembly the remunerations and other benefits that 
were paid to the Board members. 

 
 

VIII: Competencies of the Committee Chairman, 

Deputy and Secretary 

A) The Board shall select a Committee chairman among 
its members for the Committee membership term and 
the Committee chairman shall supervise the achieved 
tasks of the Committee, in particular he/she shall carry 
out the following duties: 

1- Calling the Committee to convene and 
determining the time, date and place of each 
Committee meeting and the agenda, in 
coordination with the Committee members. 

2- Chairing the Committee meetings. 

3- Submitting the Committee achieved tasks and 
recommendations to the Board. 

4- Preparing the Committee budget, action plan, and 
its projects on the short and long term with the 
Committee secretary. Then, present it to the 
Committee in preparation for submitting it to the 
Board, after the Committee approval. 

5- Preparing periodical reports about the Committee 
activities in coordinating with the Committee 
secretary. Then, present it to the Committee in 
preparation for submitting it to the Board, after 
the Committee approval. 

6- Representing the Committee before the Board and 
any other entity. 

 
B) The Committee members may choose a chairman 
deputy of them for the Committee membership term. 
He/she shall assist the chairman in carrying out his/her 
duties and act on his/her behalf while being absent.  
C) The Committee secretary, who has been appointed by 
the members who determined his fees, shall attend the 
Committee’s meetings without having the right to vote (as 
long as he is not a member of the Committee). He shall 
prepare the meeting minutes, inform the members about 
the time and agenda of the meetings, and handle all the 
Committee administrative business. While choosing the 
secretary, it is taken into account the educational and 
professional qualification that enables him to perform his 
duties. The Committee secretary shall be obliged to 
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 بالمهام القيام من تمكنه التي العملية والخبرة العلمي
 أسرار بالمحافظة على أمين سر اللجنة ويلتزم به. المناطة
 متعارضاً  يكون قد نشاط أي ممارسة عن واالمتناع الشركة

 .الشركة مصلحة مع
 

 )استرشادية( تاسعًا: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
 كل بداية قبل المبدئي الجتماعاتها  الزمني دولالج اللجنة تعتمد -1

 تاريخ على اجتماع كل خالل االتفاق يتم سنة، مع إمكانية أن
 الالحق. االجتماع

وكلما  -األقل على-ستة أشهر  كل دورياً  اجتماعاً  اللجنة تعقد -2
قبل  لحضور االجتماع الدعوة وتوجهدعت الحاجة إلى ذلك 

ال في حال االجتماعات ، إاألقل على بخمسة أيام موعده
 ووثائقه، ويلزم األعمال بالدعوة لالجتماع جدول العاجلة، ويرفق

 األعضاء. حضور أغلبية النصاب الكتمال
 اجتماعاً  اللجنة تعقد ( أعاله،2في البند ) ورد ما إلى باإلضافة -3

 أو أعضائها عضوين من أو اللجنة رئيس ذلك طلب إذا
 اإلدارة. مجلس أو اخليالد المراجع أو القانوني المحاسب

 أعضائها أصوات بأغلبية اللجنة وتوصيات قرارات تصدر -4
 معه الذي الجانب يرجح تساوي األصوات حالة وفي الحاضرين
 فيه. اإلنابة أو التصويت عن االمتناع يجوز الرئيس وال

 أن على اللجنة تتخذه قرار أي على التحفظ عضو ألي يجوز -5
ذا عته إلىد التي األساسية األسباب يبين  أي خرج التحفظ. وا 

 إن-تحفظه  فيقتصر اختتامه قبل اللجنة اجتماع من عضو
 على مناقشتها، حضر التي بالبنود المتعلقة على القرارات -وجد
 إذا مناقشتها لم يحضر التي البنود على المحضر في ينص أن

 .ذلك في كتابة رغبته أبدى
 
 
 
 
 
 

preserve the Company’s secrets and abstained from 
practicing any activity that could jeopardize the 
Company’s interest. 

 
 
 
 
 

 

 

IX: Meetings of the Risk Management Committee 

(For Guidance) 

1- The Committee shall adopt an initial meeting 
schedule before every year start, provided that 
during each meeting, the next meeting date could 
be decided. 

2- The Committee shall hold a periodical meeting at 
least every 6 months and when required and send 
the invitation to attend the meeting at least five 
days before its date, except in the case of urgent 
meetings. The meeting’s agenda and documents 
shall be attached to the invitation, and for the 
quorum to be completed, the majority of the 
members should attend. 

3- In addition to the stated Item (2) mentioned-
above, the Committee shall hold a meeting if 
requested by the Committee chairman, two of its 
members, the chartered accountant, the internal 
auditor, or the Board. 

4- The Committee decisions and recommendations 
shall be issued by a majority of the votes present 
and, in case of a tie, the chairman of the relevant 
Committee shall have the casting vote, and it is not 
permissible to abstain from voting or being 
deputed. 

5- Any member may have the right to express his/her 
reservation to any decision made by the 
Committee, provided that he/she shall clarify the 
main reasons of reservation. If any member 
permitted to leave the meeting before its 
conclusion, his reservation (if any) shall be limited 
to the decisions related to discussed items in his 
attendance, provided that missed items that 
he/she did not attend its discussion shall be 
documented in the minutes if he/she expressed his 
desire in writing in that. 

 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

 

 خاطرلجنة إدارة الم محاضر عاشرًا: توثيق
 : يلي كما اللجنة اجتماعات محاضر توثق
 عند ويقوم المناقشات أهم االجتماع خالل أمين سر اللجنة يدون -1

 إليه التوصل تم ما موضوع بتلخيص أي مناقشة من االنتهاء
 . قرارات أو توصيات من

مسودة  اللجنة اجتماعات من اجتماع لكل أمين سر اللجنة يحرر -2
 الحاضرين وأسماء االجتماع ومكانه تاريخ فيه يدون محضر
 والقرارات التوصيات ونصوص المناقشات وملخص والغائبين

 . العتماده اللجنة لرئيس ويرفع اللجنة إليها التي توصلت
 ماإرسال  منهم ويطلب األعضاء لجميع ترسل مسودة المحضر -3

 إرساله لهم.  تاريخ من أسبوع مالحظات خالل من لديهم
 من ترد التي المالحظات ضوء في المحضر مسودة تعدل -4

 بها المالحظات. مرفقاً  للرئيس وترفع األعضاء
 شكله في المحضر اللجنة، يعد رئيس به يوجه ما ضوء في -5

 .ورئيسها أمين سر اللجنة موقعًا من لألعضاء ويرسل النهائي
 ضمن تدرج األعضاء من جوهرية أية مالحظات وردت إذا -6

 . التالي ماعاالجت أعمال جدول
 بها ويرفق خاص ملف في المحضر من الموقعة النسخة تحفظ -7

 بالمحضر. والمراسالت المتعلقة الوثائق جميع
 
 
 

 لجنة إدارة المخاطر والتقارير عمل خطة حادي عشر:
 عنها تصدر التي

تقاريرًا مفصلة إلى مجلس اإلدارة حول التعرض  اللجنة تقدم -1
 دارة.للمخاطر والخطوات المقترحة إل

تقدم اللجنة توصيات إلى مجلس اإلدارة حول المسائل المتعلقة  -2
 بإدارة المخاطر.

 

X: Documentations of Risk Management Committee 

Meeting Minutes  

The Committee meeting minutes shall be documented as 
follows: 
1- During the meeting, the Committee secretary shall 

record the most important discussions, and summarize 
the recommendations and decisions by the end of the 
discussions. 

2-  For each meeting, the Committee secretary shall write 
down a draft minute in which the date and place of the 
meeting, the names of those attended and absent, the 
discussion summary, the texts of recommendations 
and decisions reached by the Committee, and it shall 
be submitted to the Committee chairman for approval. 

3-  The draft shall be sent to all the members and they shall 
be asked to send their notes within a week from the 
send date.  

4- The draft minutes shall be edited in the light of the notes 
that members have mentioned and shall be submitted 
to the chairman with notes attached. 

5- In the light of the chairman’s directions, a final version 
of minutes of meeting shall be prepared and sent to 
the members, signed by the Committee secretary and 
chairman. 

6- If any significant notes would be mentioned by the 
members, they shall be included in the next meeting 
agenda. 

7- The signed version will be preserved in a special file 
accompanied by documents and correspondence 
related to the minute. 

 
XI: Action Plan and Reports of Risk Management 

Committee: 

1- The Committee shall submit to the Board detailed 
reports on the exposure to risks and the recommended 
measures to manage such risks. 

2- The Committee shall submit to the Board the 
recommendations about matters related to risk 
management. 

3- Regularly reassessing the Company's ability to take 
risks and be exposed to such risks through stress tests 
as an example. 
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إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعّرضها لها  -3
بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل 

 المثال.
وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب  -4

ة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها مع طبيع
 وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة  -5
 والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.

 

 ثاني عشر: صالحيات لجنة إدارة المخاطر
 لها اإلدارة مجلس فوض بمسؤولياتها القيام من اللجنة لتتمكن

 : التالية الصالحيات
 : من تحتاجها التي المعلومات على الحصول -1

 مع التعاون الشركة موظفي جميع الشركة )وعلى موظفي -
 ) بأية معلومات تطلبها ومدها اللجنة
 . خارجها أو الشركة داخل من ومهنيين قانونيين مستشارين -
 .يخارج طرف أي -

 اللجنة اجتماعات لحضور المختصين الشركة موظفي دعوة -2
 . األمر ذلك تطلب ما متى لمناقشتهم

 المختصين والخبراء االستشاريين من تراه بمن االستعانة -3
 والخطط. الدراسات من يعرض عليها ما تقويم على لمساعدتها

 أي وطلب على سجالت الشركة ووثائقها االطالع حق للجنة -4
 مجلس من أن تطلب لها ويجوز التنفيذية، اإلدارة من بيان أو حإيضا
االجتماع معها بشكل عاجل في حال وجود خطر محدق  اإلدارة

 شركة.بأعمال ال
 
 
 
 

 

4- Developing a strategy and comprehensive policies for 
risk management that are consistent with the nature 
and volume of the Company's activities, monitoring 
their implementation, and reviewing and updating 
them based on the Company's internal and external 
changing factors. 

5- Determining and maintaining an acceptable level of 
risk that may be faced by the Company and ensuring 
that the Company does not go beyond such level. 

 
 
 

 

XII: Powers of Risk Management Committee  

To empower the Committee to fulfill its responsibilities, 
the Board has delegated the Board of the following 
powers: 

1- Obtaining information they need from: 

- Company employees (All Company employees 

should cooperate with the Committee and provide 

it with any required information). 

- Internal or external legal and professional advisors. 

- Any external party. 

2- Invite specialized employees of the Company to 

attend the Committee meetings, in order to discuss 

issues with them if necessary. 

3- Ask assistance from specialized consultants and 

experts to help adjust presented studies and plans. 

4- The Committee the right to audit its records and 

documents and request any clarification or 

statement from the executive management. 

Moreover, it has the right to invite the Board to an 

urgent meeting, in case of a grave danger threats 

the Company’s works. 
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 شر: التحديث والتعديلع لثثا

 

عند  -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  .1
تعديالت أو لوائح جديدة إلزامية من هيئة  صدور وسريان

السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، 
ووزارة التجارة، والجهات المنظمة األخرى ذات العالقة، 

ح واللوائ ام األساس للشركةوكذلك عند التعديل في النظ
 .الداخلية

في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة  .2
بناًء على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو 
من اإلدارة التنفيذية )غير التعديالت اإللزامية(، يتم عرض 

 التعديالت المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

XIII: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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 الستثمارالئحة عمل لجنة االفصل الخامس: 

 
 (9ملحق رقم )

 

 : مقدمة
يعد الدخل من االستثمارات طويلة األجل التي تشترك فيها الشركة من 
أهم روافد الدخل، والتي تسعى المجموعة من وقت إلى آخر لزيادتها 

 والتركيز على الجيد منها. -طبقًا ألدائها–
ويجب أن تكون لجنة االستثمار على تواصل مباشر مع مجلس 

، بحيث تقوم اللجنة برفع تقاريرها وفقًا لألهمية النسبية للفرص اإلدارة
 االستثمارية التي توصلت إليها.

ويعد مجلس اإلدارة بالشركة مسؤواًل بشكل عام عن وضع السياسة 
االستثمارية الخاصة بالشركة بما يتفق مع الضوابط االستثمارية 

على ذات الصلة. و والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية والجهات 
إدرة المخاطر تحديد مخاطر هذه االستثمارات التي قد تواجهها الشركة 
 وكيفية التعامل معها، وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.

 

 أواًل: تشكيل لجنة االستثمار
تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة، ويترأسها عضو بمجلس  -1

رفة ها مستوى مالئم من المعاإلدارة، ويشترط أن يتوافر في أعضائ
 باالستثمار والشؤون المالية.

 وأن على خمسة، يزيد وال ثالثة عن أعضائها عدد يجب أال يقل -2
 وأسلوب عملها، وضوابط اللجنة مهمات القرار في تحدد

 أعضائها ومدة عضويتها. ومكافآت
يجوز لمجلس اإلدارة عزل أي من أعضاء لجنة االستثمار في  -3

منهم لألحكام الواردة في هذه الالئحة، أو ألي حال مخالفة أي 
أسباب أخرى يراها مجلس اإلدارة. كما يحق لعضو اللجنة أن 
يعتذر عن عضويته باللجنة، شريطة أن يكون ذلك في وقت 
ال كان مسؤواًل أمام الشركة.    مناسب يقبل به مجلس اإلدارة، وا 

 

Chapter 5: Investment Committee Regulations 

 
Annex (9) 

 
 
 

Introduction: 

The income of long-term investments which the Company 
participates in, considers as the most important streams of 
income. Fitaihi Holding Group seeks to increase these 
investments from time to time -according to its 
performance- and focus on the good ones. 
Investment Committee shall be directly connected with 
the Company’s Board, given that the Committee shall 
submit its reports according to the importance of the 
resulted information. 
The Company’s Board is generally responsible of 
developing the Company’s investment policy in 
accordance with investment controls and circulars issued 
by Financial Market Authority and the relevant authorities. 
Risk Management is responsible of determining the risks 
that could face the Company and dealing with it. In 
addition, it is responsible of determining and maintaining 
an acceptable level of risk. 

 

I: Formation of Investment Committee 

1- Investment Committee shall be formed by a 
resolution of the Company’s Board, and chaired by 
a Board member, provided that the members shall 
possess an adequate level of knowledge in 
investment and finance. 

2- The Committee shall consist of no less than 3 
members and no more than 5 members. The 
resolution shall determine the Committee’s duties, 
controls and working methodology, and 
remunerations of its members and the term of 
membership. 

3- The Board may dismiss any of the members of 
investment Committee in case that any of them 
violates the provisions contained in these 
regulations, or for any other reasons that the Board 
deems appropriate. The Committee member has 
the right to resign, provided that this is at an 
appropriate time acceptable to the Board, otherwise 
he/she shall be liable before the Company.   
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 اهثانيًا: مدة عضوية لجنة االستثمار واختيار أعضائ
مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات ميالدية، تبدأ مع بداية دورة  -1

 مجلس اإلدارة وتنتهي مع انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة. 
يقوم مجلس اإلدارة باختيار أعضاء اللجنة ويجوز للمجلس إعادة  -2

 اختيارهم لفترات مماثلة أخرى.
 نيعي لمجلس اإلدارة أن اللجنة، كان أعضاء أحد إذا شغر مركز -3

 تتوافر ممن يكون أن الشاغر، على المركز في عضواً  مؤقتاً 
السوق المالية،   هيئة بذلك تبلغ أن والكفاية، ويجب الخبرة فيهم
 التعيين. تاريخ من( عمل أيام خمسة) خالل

 

 

 ثالثًا: قواعد اختيار أعضاء لجنة االستثمار
ضل فيفضل أن يكون العضو ملماً بالقواعد المالية واالستثمار، وي -1

 من له تأهيل علمي مناسب في هذا المجال.
يجوز االستعانة بأعضاء من غير أعضاء المجلس سواًء أكانوا  -2

 من غيرهم. ومن المساهمين أ
 
 

 االستثمار لجنة رابعًا: مهام
 تختص لجنة االستثمار بما يلي:

وضع استراتيجية وسياسات شاملة لالستثمار بما يتناسب مع  -1
ا لتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثهطبيعة وحجم الشركة، وا

بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة والسوق بشكل 
 عام.

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة  -2
نتيجة تلك االستثمارات والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز 

 الشركة له.

 

 
II: Tenure and Selection of Investment Committee 

Members 

1- The tenure of the Committee shall be 3 Gregorian 
years, starts with the beginning of the Board 
session and ends with the end of the Company's 
Board session.  

2- The Board shall select the Committee members 
and the Board may re-select them to the 
Committee membership for other similar terms. 

3- If a position of one of the members of the 
Committee is vacant, the Board may appoint - 
temporarily - a member of the vacant Board, 
provided that he has experience and sufficiency, 
the Financial Market Authority shall be informed 
within (5) working days from the date of 
appointment. 

 

III: Rules for Selection of Members of Investment 

Committee 

1- The member preferred to be aware of financial and 
investment rules and those who have academic 
qualification in this field are preferred. 

2- Non-Board members may be appointed whether 
they are shareholders or others. 

 
 
 

IV: Functions of Investment Committee 

The competences of the investment Committee shall 
include the following: 
1- Developing a strategy and comprehensive policies for 

investment that consistent with the nature and volume 
of the Company's activities, monitoring their 
implementation, and reviewing and updating them 
based on internal and external changing factors of the 
Company and market. 

2- Determining and maintaining an acceptable level of 
risk that may be faced by the Company, as a result of 
these investments, and ensuring that the Company 
does not go beyond such level. 
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ع ستثمارات، مالتحقق من جدوى استمرار الشركة في تلك اال -3
تحديد المخاطر التي يمكن مقابلتها خالل اإلثني عشر شهرًا 

 القادمة.
اإلشراف على نظام االستثمار بالشركة وتقييم فعالية نظم  -4

وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها 
الشركة نتيجة دخولها في تلك االستثمارات وذلك لتحديد أوجه 

 القصور بها.
ة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعّرضها لها إعاد -5

بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل 
 المثال.

 .تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة باالستثمار -6
 ضمان توافر الموارد لالستثمار. -7
التأكد من قصر التعامالت في األوراق المالية )داخل المملكة(  -8

األشخاص المرخص لهم فقط من هيئة السوق المالية  على
لممارسة أعمال األوراق المالية، وتوخي الحذر وعدم التعامل 

 ودًا أامع األشخاص غير المرخص لهم سواًء كانوا أفر 
 مؤسسات.

ضرورة التثبت من حصول الجهات التي تتعامل معها الشركة  -9
سوق ئة العلى ترخيص من هي -في األوراق المالية بالمملكة-

المالية، إذ ال يحق لألشخاص غير المرخص لهم "جمع أي 
أموال أو ممارسة أي نشاط يتعلق باألوراق المالية بما في ذلك 
تقديم المنتجات أو الخدمات المتعلقة باألوراق المالية، مثل 
التعامل في ورقة مالية بالبيع أو الشراء، أو إدارة األوراق 

يما يتعلق بأعمال األوراق المالية، المالية، أو تقديم أشخاص ف
أو تقديم االستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرف 
بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية، أو تقديم 
المشورة بشأن مزايا أو مخاطر التعامل في ورقة مالية، أو 

عد وت "ممارسة أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية ونحوها.
و اتفاقيات تنطوي على ممارسة أعمال األوراق أي عقود أ

 المالية وتبرم مع شخص غير مرخص له من الهيئة باطلة.
 

3- Ensuring the feasibility of the Company continuation, 
the successful continuity of its investments and 
determining the risks that could be faced during the 
following twelve (12) months. 

4- Overseeing the Company's investment system and 
assessing the effectiveness of the systems and 
mechanisms for determining and monitoring the risks 
that threaten the Company as a result of entering these 
investments, in order to determine areas of inadequacy 
therein. 

5- Regularly reassessing the Company's ability to take 
risks and be exposed to such risks through stress tests 
as an example. 

6- Providing recommendations to the Board on matters 
related to investment. 

7- Ensuring the availability of resources for investment. 
8- Ensuring the transaction limitation of securities (inside 

the kingdom) on the people authorized by Financial 
Market Authority to practice securities business, and 
be cautious not to deal with non-authorized people or 
institutions. 

9- Making sure that all the entities the Company dealing 
with -on securities in the kingdom- have the 
authorization of Financial Market Authority. The non-
authorized people do not have the right to (earn any 
money or to practice any activity related to securities 
including providing products or services related to 
securities, as dealing with securities by buying and 
selling, security management, providing people related 
to securities business, providing consultancy on 
corporate finance business, any act related to entering 
into any transaction, providing consultancy on 
benefits or risks of securities, or practice any deal 
impacted of securities and so on. Any contracts or 
agreements that involve any practices of securities 
business and conducted with non-authorized person, 
are invalid. 
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 االستثمار وأسلوب عملها لجنة خامسًا: ضوابط
 للجنة يجوز المجلس رئيس اللجنة من بين أعضائها، كما يختار -1

 يعدل لها سواًء من بين أعضائها أم من غيرهم أميناً  تختار أن
 للجنة. اإلدارية األعمال ويتولى اجتماعاتها، ضرمحا

 أن اللجنة لعضو يجوز وال رئيسها، من بدعوة اللجنة تجتمع -2
 مداوالت هذه االجتماعات. وتثبت حضور في غيره عنه ينيب
ويعتبر  وأمينها، اللجنة رئيس محاضر يوقعها في وقراراتها اللجنة

 حضور عن ولمقب عذر دون تخلف إذا مستقيالً  عضو اللجنة
 جلسات متتالية. ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات

 وتصدر أعضائها، أغلبية حضور اجتماع اللجنة لصحة يشترط -3
 األصوات تساوي وعند أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها
 االجتماع. رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح

 فسةمنا شأنه من عمل أي في يشترك أن اللجنة لعضو يجوز ال -4
ال تزاوله، الذي النشاط أحد فروع في يتجر أن أو الشركة،  وا 

التي  العمليات تعتبر أن أو بالتعويض، تطالبه أن للشركة كان
 الشركة. لحساب أجريت قد الخاص لحسابه باشرها

 بالمحافظة اإلدارة مجلس عضو به يلتزم بما اللجنة عضو يلتزم -5
 إلى يذيعوا أن لجنةال ألعضاء وال يجوز الشركة، أسرار على

 مباشرتهم لعملهم بسبب عليه وقفوا ما الغير إلى أو المساهمين
ال  التعويض. عن ومساءلتهم عزلهم وجب وا 

 
 
 
 
 

 سادسًا: ضوابط االستثمار
يتم االستثمار في األصول المالية باالعتماد على الموارد الذاتية  -1

 للمجموعة.
ت المخاطر عدم الدخول في استثمارات بأسواق البلدان ذا -2

 السياسية واالقتصادية العالية.

 

V: Rules and Methodology of the Investment 

Committee  

1- The Board shall elect the Committee chairman among 
its members. The Board may also elect secretary 
among its members or others who shall prepare its 
meeting minutes and carry out Committee 
administrative work. 

2-The Committee shall convene upon an invitation from 
its chairman. The Committee member may not be 
represented by other member in attending these 
meetings. Meetings deliberations shall be documented 
in minutes which shall be signed by the chairman and 
the secretary of Compliance department. The member 
will consider resigning if he/she failed to attend three 
consecutive meetings without justifiable excuse. 

3- The quorum of Committee meeting shall be constituted 
by the presence of the majority of its members and its 
decisions shall be adopted by majority vote of the 
members present. In the event of a tie, the chairman 
will cast the deciding vote. 

4- The Committee member may not participate in any 
business that would compete with the Company or 
trade in any activities that Company performs, 
otherwise the Company shall be entitled to claim 
compensation or  the transactions made for his 
account, shall be considered made for the Company’s 
account. 

5- The Committee member shall comply with the Board 
member obligations and maintain the Company’s 
secrets. The Committee members may not disclose 
any information acquired due to their work to 
shareholders or other, otherwise they are dismissed 
and claimed to pay compensation. 

 
 
 
VI: Rules for Investment  

1- The investment in the financial assets shall be 
made depending on the group owns 
resources. 

2- Not to engage in investments in the markets 
of the high political and economic risks 
countries. 
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في شركات خاسرة أو في شركات عليها شبهة  عدم االستثمار -3
 مالية.

يجب توزيع المخاطر قطاعيًا والتركيز على الشركات القيادية  -4
 وذات معدالت النمو العالية.

عدم االستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية والتي  -5
 لنسب القياسية.تتجاوز مكررات ربحيتها ا

يجب أن يتم شراء وبيع األوراق المالية من خالل صندوق  -6
استثمار أو محفظة استثمارية خاصة بالشركة يديرها شخص 
مرخص له وفقًا لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحة على 
وجود فصل تام بين الشركة وقرارات االستثمار، وعدم تضمن أي 

ذلك. ويستثنى من ذلك من بنود العقد ما قد يتعارض مع 
االستثمار فترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة عدم بيع 
الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ أخر عملية شراء للورقة 

 المالية العائدة للمصدر نفسه.
يجب على الشركة إشعار هيئة السوق المالية بأي عقد إدارة يتم  -7

قم ، مع اإلشارة إلى ر توقيعه بين الشركة والشخص المرخص له
 المحفظة االستثمارية المرتبطة بذلك العقد.

على الشركة عندما تقوم بتوحيد قوائمها المالية مع شركاتها التابعة  -8
أن تتأكد من التزام تلك الشركات التابعة للضوابط المنصوص 

 عليها في هذا القرار.
لمالية، ا التقيد بااللتزام بما يرد من الجهات الرسمية )هيئة السوق -9

وزارة التجارة، إلخ( من نظم ولوائح وتعاميم بشأن ضوابط 
 االستثمار.

 
 

 سابعًا: إجراءات عملية االستثمار
 يتم عرض الفرص االستثمارية المتاحة على لجنة االستثمار. -1
يناقش أعضاء لجنة االستثمار هذه الفرص سواًء خالل  -2

، ، الهاتفاجتماعتهم أو عبر وسائل التواصل األخرى )اإليميل
 الفاكس، إلخ(.

عند موافقة لجنة االستثمار مبدئيًا على الفرصة االستثمارية تقوم  -3
 بإصدار توصية بعرضها على أعضاء مجلس اإلدارة لمناقشتها.

3- Not to invest in loss-making companies or 
companies with financial suspicion 

4- The risk should be distributed sectorally and 
focus on leading companies with high growth 
rates 

5- Not to invest in the high-risk companies 
whose profits rates exceed the standard rates. 

6- The securities should be sold and purchased 
from investment fund or investment portfolio 
of the Company managed by an authorized 
person in accordance with the management 
contract, provided that the contract shall 
expressly indicate the complete separation 
between the Company and investment 
decisions and not contain any article might be 
contrary to that. The investment for one year 
or more shall be excluded therefrom, the 
Company shall not sell the security before one 
year passing from date of last purchase of the 
securities belonging to the issuer itself. 

7- The Company shall notify Capital Market 
Authority of any management contract made 
between the Company and the authorized 
person, together with reference to the number 
of investment portfolio relevant to this 
contract. 

8- The Company shall upon consolidation of 
financial statements with its subsidiaries, 
ensure the compliance of subsidiaries with the 
controls stipulated in this decision. 

9- Compliance with laws, regulations and 
circulars on the investment controls of the 
official authorities (Capital Market Authority, 
Ministry of Commerce, etc...) 

 

 

VII: Investment Process Procedures 

1- The available investment opportunities shall be 
presented to the investment Committee. 

2- The members of investment Committee shall discuss 
these opportunities whether through their meetings or 
via other means of communications (email, phone, 
fax, etc.) 

3- After the Board adopted the recommendations of 
investment Committee, the Board shall assign and 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

عند اعتماد مجلس اإلدرة لتوصية لجنة االستثمار يتم اتخاذ قرار  -4
من المجلس يحدد فيه الفرصة االستثمارية وضوابط  وحدود 

 تثمار.االس
بعد اعتماد المجلس لتوصية لجنة االستثمار يقوم المجلس  -5

بتكليف الرئيس التنفيذي ومنحه الصالحيات الالزمة لـتنفيذ قرار 
 المجلس باالستثمار.

 
 
 

 عضو لجنة االستثمار ثامنًا: واجبات
 في الفعالة والمشاركة اللجنة جلسات حضور في االنتظام -1

 إحدى عن يستوجب غيابه ايطرأ م الذي العضو وعلى أعماله،
 يجوز بذلك وال كتابة اللجنة رئيس يخطر أن اللجنة جلسات

 من بإذن إال ختامها قبل من الجلسة نهائياً  للعضو االنصراف
 اللجنة. رئيس

 يذيع أن اللجنة لعضو يجوز وال الشركة، أسرار على المحافظة -2
 وقف ما الغير أو العمومية، غير الجمعية في المساهمين، إلى
ال بعمله قيامه بسبب الشركة أسرار من عليه تغييره،  وجب وا 
 يترتب قد الذي الضرر عن التعويض عن مساءلته عن فضالً 
 ذلك. على

 به، المناطة األعمال لمزاولة الالزمة الكفاءة على يحافظ أن -3
 . المنشأة بأعمال ذات العالقة الحديثة التطورات ومواكبة

 والعفة بالنزاهة بعمله قيامه عند يتحلى وأن بالعدل يتصف أن -4
 المصالح من يتجرد وأن والموضوعية واالستقالل، والصدق

 عن علم يقوم وأال اآلخرين، آلراء حكمه يخضع وأال الشخصية
 حقيقتها. غير على عن معلومات باإلفصاح

 يكون قد نشاط أي في الدخول عن اللجنة عضو يمتنع أن -5
 القيام على بقدرته قد يضر أو المنشأة مصلحة مع متعارضاً 
 بموضوعية. ومسؤولياته بواجباته

 وبين بينه تمت التي العمليات عن اإلدارة لمجلس يفصح أن -6
 العمليات معيار ما  يتطلبه وذلك وفق العالقة، وطبيعة الشركة

grant the executive chairman necessary powers to 
implement the Board’s decision of investment. 

4- When the Board of director adopts the 
recommendations of investment Committee, the 
Board makes decision in which the investment 
opportunities, investment controls and limits are 
determined. 

5- After the Board adopted the recommendations of 
investment Committee, the Board shall assign and 
grant the executive chairman necessary powers to 
implement the Board’s decision of investment. 

 
 

VIII: Duties of Investment Committee Member 

1- Regularity in attending the Committee sessions 
and active participation in its work. An 
unexpected absence of a member from one of the 
Committee’s sessions should be notified to the 
Committee’s chairman in writing. A member may 
not leave the session permanently before its 
conclusion without permission from the 
Committee’s chairman. 

2- Keeping the Company’s secrets, and it is not 
permissible for a Committee member in non-
General Assembly to disclose to shareholders or 
others what the Company’s secrets have been 
kept on because of his doing his duties, otherwise 
he should be changed, in addition to his 
accountability for compensation for the damage 
that may result from that. 

3- Preserve the necessary competency to conduct 
the works entrusted to him, and keep up with 
developments related to the Company’s work. 

4- Being fair, honest, chaste, sincere, objective, and 
independent, being abstract from personal 
interests, prevent others from affecting his 
decisions, and do not disclosing misinformation. 

5- The Committee member shall abstain from 
practicing any activity that could jeopardize the 
Company’s interest or his ability to carry out 
his/her duties and responsibilities subjectively. 

6- The member shall disclose to the Board any 
operation occurs between him and the Company 
and the nature of this relationship according to 
the required operations standard with Related 
Parties. In addition, the member shall disclose his 
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تربطه  التي العالقة عن يفصح وأن العالقة، ذوي األطراف مع
 ة.الشرك في التنفيذيين والمدراء اإلدارة بمجلس

 

 بدل حضور جلسات اللجنة والتعويضاتتاسعًا: 
 والجهد الوقت مع متناسبة مكافأة على اللجنة عضو يحصل -1

 كل عن بدل حضور في شكل المكافأة وتكون يبذله، الذي
عن حضور كل لاير(  1500اللجنة يبلغ ) اجتماعات من اجتماع

 ألعضاء مجلس المقرر الحضور بدل يتجاوز جلسة، وبما ال
 الساعات من ساعة كل عن معين الصفة، ومبلغ هذهب اإلدارة
 تتعلق ألعمال اللجنة خارج اجتماعات العضو يمضيها التي

يتكبدها  التي الفعلية المصاريف عن وتعويض بعمل اللجنة،
 عمله. مهام بممارسة تتعلق ألعمال

 عن العامة للجمعية اإلدارة مجلس تقرير يفصح أن يجب -2
  اللجنة. ألعضاء لتي صرفتا األخرى والمزايا المكافآت

 
 

 وأمين سر اللجنة ونائبه اللجنة رئيس عاشرًا: اختصاصات
 لمدة مجلس اإلدارة رئيسًا للجنة من بين أعضائها  يختار (أ

 على إنجاز اإلشراف اللجنة رئيس اللجنة، ويتولى عضوية
 يلي: ما األخص على وله لمهامها اللجنة

 كل ومكان يخوتار  وقت وتحديد لالنعقاد اللجنة دعوة -1
 وجدول األعمال وذلك اللجنة اجتماعات من اجتماع
 . اللجنة أعضاء مع بالتنسيق

 اللجنة. اجتماعات رئاسة -2
 . المجلس إلى وتوصياتها اللجنة أعمال نتائج رفع -3
 المدى على ومشروعاتها عملها وخطة اللجنة موازنة إعداد -4

 وعرضها مع أمين سر اللجنة، بالتنسيق والطويل القصير
 اعتمادها بعد اإلدارة، لمجلس لرفعها اً  تمهيد اللجنة لىع
 . اللجنة من

relationship with the Company’s Board and 
executive directors. 

 
 

IX: Allowances and Compensations for Committee 

Meetings 

1- The Committee member shall receive a remuneration 
in accordance to the exerted time and effort. This 
remuneration could be an allowance for attending 
Committee meetings which is (1500 SAR) for 
attending each session, and not exceeding the 
attendance allowance prescribed for the Board 
members as such, and a certain amount for each hour 
of the hours the member shall spend outside 
Committee meetings for business related to the 
Committee’s business, and indemnify for actual 
expenses incurred by him for business related to 
carrying out his business duties. 

2- The General Assembly Board report should illustrate 
the remunerations and other benefits that were paid to 
the Committee members.  

 
 

X: Competencies of the Committee Chairman, 

Deputy and Secretary 
A. The Board shall select a Committee chairman among 

its members for the Committee membership term and 

the Committee chairman shall supervise the achieved 

tasks of the Committee, in particular he/she shall carry 

out the following duties: 

1- Calling the Committee to convene and 
determining the time, date and place of each 
Committee meeting and the agenda, in coordination 
with the Committee members. 

2- Chairing the Committee meetings. 

3- Submitting the Committee achieved tasks and 
recommendations to the Board. 

4- Preparing the Committee budget, action plan, and 
its projects on the short and long term with the 
Committee secretary. Then, present it to the 
Committee in preparation for submitting it to the 
Board, after the Committee approval. 

5- Preparing periodical reports about the Committee 
activities in coordinating with the Committee 
secretary. Then, present it to the Committee in 
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أمين  مع بالتنسيق اللجنة أنشطة عن دورية تقارير إعداد -5
 لمجلس تمهيدًا لرفعها اللجنة على وعرضها سر اللجنة

 اللجنة. من اعتمادها بعد اإلدارة،
 . ذلك تستدعي أخرى وأية جهة المجلس أمام اللجنة تمثيل -6

 لمدة للرئيس نائباً  بينهم من اللجنة أعضاء يختار أن يجوز (ب
 مقامه ويحل مهامه أداء الرئيس في بمعاونة يقوم اللجنة عضوية

 غيابه.  عند
 أتعابه، وتحدد اللجنة تعينه أمين سر اللجنة، الذي يحضر (ج

)طالما أنه  التصويت حق في له يكون أن دون اللجنة اجتماعات
االجتماعات،  محاضر ويعد ،ليس من ضمن أعضاء اللجنة(

 لألعضاء، ويقوم بكافة األعمال وجدول الجلسات مواعيد ويبلغ
أمين سر  اختيار عند ويراعى باللجنة، الخاصة اإلدارية األعمال
 تمكنه التي العملية والخبرة التأهيل العلمي لديه يكون أن اللجنة
حافظة بالم أمين سر اللجنة ويلتزم به. المناطة بالمهام القيام من
 يكون قد نشاط أي ممارسة عن واالمتناع الشركة أسرار على

 .الشركة مصلحة مع متعارضاً 
 

 حادي عشر: اجتماعات لجنة االستثمار
 كل بداية قبل المبدئي الجتماعاتها الزمني الجدول اللجنة تعتمد -1

 تاريخ على اجتماع كل خالل االتفاق يتم سنة، مع إمكانية أن
 الالحق. االجتماع

 وتوجه -األقل على-ستة أشهر  كل دورياً  اجتماعاً  اللجنة دتعق -2
، األقل على بخمسة أيام قبل موعده لحضور االجتماع الدعوة

إال في حال االجتماعات العاجلة، ويرفق بالدعوة لالجتماع 
 حضور أغلبية النصاب الكتمال ووثائقه، ويلزم األعمال جدول

 األعضاء.
 اجتماعاً  اللجنة تعقد ( أعاله،2)في البند  ورد ما إلى باإلضافة -3

 مجلس أو أعضائها عضوين من أو اللجنة رئيس ذلك طلب إذا
 اإلدارة.

 أعضائها أصوات بأغلبية اللجنة وتوصيات قرارات تصدر -4
 معه الذي الجانب يرجح تساوي األصوات حالة وفي الحاضرين
 فيه. اإلنابة أو التصويت عن االمتناع يجوز الرئيس وال

preparation for submitting it to the Board, after the 
Committee approval. 

6- Representing the Committee before the Board and 
any other entity. 

 
 

B. The Committee members may choose a chairman 

deputy of them for the Committee membership term. 

He/she shall assist the chairman in carrying out his/her 

duties and act on his/her behalf while being absent.  

C. The Committee secretary, who has been appointed by 

the members who determined his fees, shall attend the 

Committee’s meetings without having the right to vote 

(as long as he is not a member of the Committee) and 

writes the minutes of these meetings. He shall inform 

the members about the time and agenda of the 

meetings, and handle all the Committee administrative 

business. While choosing the secretary, it is taken into 

account the educational and professional qualification 

that enables him to perform his duties. The Committee 

secretary shall be obliged to preserve the Company’s 

secrets and abstained from practicing any activity that 

could jeopardize the Company’s interest. 

 

 

XI: Investment Committee Meetings 

1- The Committee shall adopt an initial meeting schedule 
before every year start, provided that during each 
meeting, the next meeting date could be decided. 

2- The Committee shall hold a periodical meeting at least 
every 3 months and invite members to attend meetings 
at least five days prior its date except for in the case of 
urgent meetings, and the agenda and its documents shall 
be attached to the invitation. The quorum shall be 
constituted by the presence of the majority of its 
members 

3- In addition to what stated in the clause (2) above, the 
Committee shall hold a meeting if requested by the 
Chairman of the Committee of its members or by two 
members , chartered accountant, internal auditor, or 
Board of directors. 

4- The Committee decisions and recommendations shall 
be issued by a majority of the votes of its members 
present and, in case of a tie, the chairman of the relevant 
Committee shall have the casting vote, and it is not 
permissible to refrain from voting or being deputed. 
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 أن على اللجنة تتخذه قرار أي على التحفظ عضو ألي يجوز -5
ذا دعته إلى التي األساسية األسباب يبين  أي خرج التحفظ. وا 

 إن-تحفظه  فيقتصر اختتامه قبل اللجنة اجتماع من عضو
 على مناقشتها، حضر التي بالبنود المتعلقة على القرارات -وجد
 إذا مناقشتها لم يحضر التي البنود على المحضر في ينص أن

 .ذلك في كتابة رغبته أبدى
 
 

 لجنة االستثمار محاضر ثاني عشر: توثيق
 : يلي كما اللجنة اجتماعات محاضر توثق
 عند ويقوم المناقشات أهم االجتماع خالل أمين سر اللجنة يدون -1

 إليه التوصل تم ما موضوع بتلخيص أي مناقشة من االنتهاء
 . قرارات أو توصيات من

مسودة  اللجنة اجتماعات من اجتماع لكل ر اللجنةأمين س يحرر -2
 الحاضرين وأسماء االجتماع ومكانه تاريخ فيه يدون محضر
 والقرارات التوصيات ونصوص المناقشات وملخص والغائبين

 . العتماده اللجنة لرئيس ويرفع اللجنة إليها التي توصلت
 امإرسال  منهم ويطلب األعضاء لجميع مسودة المحضر  ترسل -3

 إرساله لهم.  تاريخ من أسبوع مالحظات خالل من لديهم
 من ترد التي المالحظات ضوء في المحضر مسودة تعدل -4

 بها المالحظات. مرفقاً  للرئيس وترفع األعضاء
 شكله في المحضر اللجنة، يعد رئيس به يوجه ما ضوء في -5

 .ورئيسها أمين سر اللجنة موقعًا من لألعضاء ويرسل النهائي
 ضمن تدرج األعضاء من جوهرية أية مالحظات وردت إذا -6

 . التالي االجتماع أعمال جدول
 بها ويرفق خاص ملف في المحضر من الموقعة النسخة تحفظ -7

 بالمحضر. والمراسالت المتعلقة الوثائق جميع
 

5- Any member may express his reservation to any 
decision made by the Committee, provided that he shall 
indicate the main reasons for his reservation. If any 
member leaves the Committee meeting before its 
conclusion, his reservation - if any - shall be limited to 
decisions related to the discussed items in his presence, 
provided that he shall state in the minutes the items that 
he did not attend its discussion if he expressed his desire 
in writing. 

 
 

XII: Documentation of Investment Committee 

Meeting Minutes 

The Committee meeting minutes shall be documented as 
follows: 
1- During the meeting, the Committee secretary shall 

record the most important discussions, and summarize 
the recommendations and decisions by the end of the 
discussions. 

2-For each meeting, the Committee secretary shall write 
down a draft minute in which the date and place of the 
meeting, the names of those attended and absent, the 
discussion summary, the texts of recommendations 
and decisions reached by the Committee, and it shall 
be submitted to the Committee chairman for approval. 

3- The draft shall be sent to all the members and they shall 
be asked to send their notes within a week from the 
send date.  

4- The draft minutes shall be edited in the light of the notes 
that members have mentioned and shall be submitted 
to the chairman with notes attached. 

5- In the light of the chairman’s directions, a final version 
of minutes of meeting shall be prepared and sent to 
the members, signed by the Committee secretary and 
chairman. 

6- If any significant notes would be mentioned by the 
members, they shall be included in the next meeting 
agenda. 

7- The signed version will be preserved in a special file 
accompanied by documents and correspondence 
related to the minute. 
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 التي لجنة االستثمار والتقارير عمل خطة ثالث عشر:
 عنها تصدر

مجلس اإلدارة حول المسائل المتعلقة  تقدم اللجنة توصيات إلى -1
 باالستثمار.

وضع استراتيجية وسياسة شاملة لالستثمار بما يتناسب مع طبيعة  -2
وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها 

 بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
 

 ثاني عشر: صالحيات لجنة االستثمار
 لها اإلدارة مجلس فوض بمسؤولياتها القيام من اللجنة لتتمكن

 :التالية الصالحيات
 من من مستشارين مهنيين تحتاجها التي المعلومات على الحصول -1

 . خارجها أو الشركة داخل
 اللجنة اجتماعات لحضور المختصين الشركة موظفي دعوة -2

 . األمر ذلك تطلب ما متى لمناقشتهم
 لمساعدتها المختصين والخبراء ييناالستشار  من تراه بمن االستعانة -3

 والخطط. الدراسات من يعرض عليها ما تقويم على

 
 
 

 

XIII: Action Plan and Reports of Investment 

Committee 

1- The Committee shall submit the recommendations 
about investment matters to the Board. 

2- Development of a comprehensive strategy and policy 
of investment that are consistent with the nature and 
volume of the Company's activities, monitoring its 
implementation, reviewing and updating it based on 
the Company's internal and external variables of the 
Company. 

 
 

XII: Powers of Investment Committee 

To empower the Committee to fulfill its responsibilities, 
the Board has delegated the Board of the following 
powers: 
 

1- Obtain the needed information from professional 

consultants inside or outside the Company. 

2- Invite specialized employees of the Company to 

attend the Committee meetings, in order to discuss 

issues with them if necessary. 

3- Ask assistance from specialized consultants and 

experts to help adjust presented studies and plans. 
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 عشر: التحديث والتعديل ثالث

 

عند  -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  -1
تعديالت أو لوائح جديدة إلزامية من هيئة  صدور وسريان

السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، 
ووزارة التجارة، والجهات المنظمة األخرى ذات العالقة، 

ح واللوائ ي النظام األساس للشركةوكذلك عند التعديل ف
 .الداخلية

في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة  -2
بناًء على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو 
من اإلدارة التنفيذية )غير التعديالت اإللزامية(، يتم عرض 

 التعديالت المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

XIII: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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 جنة الحوكمةالئحة عمل لالفصل السادس: 

 
 (10ملحق رقم )

 

 أواًل: تشكيل لجنة الحوكمة
يضع مجلس اإلدارة الئحة حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع 
أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وعليه 

 .مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة
 

 وكمة واختيار أعضائهاثانيًا: مدة عضوية لجنة الح
في حال تشكيل لجنة حوكمة منبثقة عن مجلس اإلدارة يتم مراعاة ما 

 يلي:
مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات ميالدية، تبدأ مع بداية دورة  -1

 مجلس اإلدارة وتنتهي مع انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة. 
 على خمسة. يزيد وال ثالثة عنء اللجنة أعضا عدد يجب أال يقل -2
قوم مجلس اإلدارة باختيار أعضاء اللجنة ويجوز للمجلس إعادة ي -3

 اختيارهم لفترات مماثلة أخرى.
 تنتهي عضوية عضو لجنة الحوكمة في الحاالت التالية: -4

إذا قررت الجمعية العمومية إعفاء العضــــــو من العضــــــوية       (أ
 ألي سبب من األسباب.

 الة.في حال الوفاة )ال قدر اهلل( أو االستق   (ب
في حالة اإلصـــــابة بمرض يقعد عضـــــو لجنة الحوكمة عن     (ج

 العمل.
في حالة ثبوت القيام بما ُيخل بالشــــــــــــــرف أو األخالق أو     (د

 األمانة. 
 في حالة الخروج من الشركة اختياريًا.     (ه

 يعين لمجلس اإلدارة أن اللجنة، كان أعضاء أحد إذا شغر مركز -5
 تتوافر ممن يكون أن الشاغر، على المركز في عضواً  مؤقتاً 
السوق المالية،   هيئة بذلك تبلغ أن والكفاية، ويجب الخبرة فيهم
 التعيين. تاريخ من عمل أيام خمسة خالل

 
 

Chapter 6: Governance Committee Regulations 

 
Annex (10) 

 

I: Formation of Governance Committee 

The Board shall develop Governance Regulations for the 
Company which shall not conflict with Corporate 
Governance Regulations issued by Capital Market 
Authority. In addition, the Board shall monitor, ensure the 
validity and amend such regulations, if necessary. 

 

II: Tenure and Nomination of Governance 

Committee Members 

In the event that governance Committee formed by the 
Board of directors, the following shall be considered: 
1- The tenure of the Committee shall be 3 Gregorian 

years, starts with the beginning of the Board session and 
ends with the end of the Company's Board session.  

2- The Committee shall consist of no less than 3 members 
and no more than 5 members. 

3- The Board shall select the Committee members and 
the Board may re-select them to the Committee 
membership for other similar terms. 

4- The membership of the Board member shall expire in 
the following cases: 
A- If the General Assembly decided to exempt the 
member from the membership for any reason. 
B- in case of death or resignation. 
C- in case of illness that makes the member of 
governance Committee unable to work. 
D- In case of proven compromising of honor, 
morality or honesty.  
E- In case of the withdrawal from the Company 
voluntarily  

5- If a position of one of the members of the Committee 
is vacant, the Board may appoint -temporarily- a 
member of the vacant Board, provided that he has 
experience and sufficiency, the Financial Market 
Authority shall be informed within (5) working days 
from the date of appointment. 
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 ثالثًا: قواعد اختيار أعضاء لجنة الحوكمة
وق لوائح وتعاميم وضوابط هيئة السيفضل أن يكون العضو ملماً ب -1

 .المالية ونظام الشركات
ز االستعانة بأعضاء من غير أعضاء المجلس سواًء أكانوا يجو  -2

 من المساهمين أم من غيرهم.
 .االستعانة بخبرات خارجية الحوكمةيمكن للجنة  -3
 

 لجنة الحوكمة رابعًا: مهام
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه 

 ئحةالي ف بناًء على ما وردالمقررة تفويضها في االختصاصات 
موضوعات بشأن  ة، وعلى هذه اللجنة متابعة أيحوكمة الشركات

الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا على لوائح وضوابط تطبيق 
ومن المهام األساسية  .األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها

 ما يلي: -التي تقوم بدورها-للجنة الحوكمة أو اإلدارة أو اللجنة 
 
 
ما ورد في الئحة حوكمة الشركات حقق من التزام الشركة بالت -1

الصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك ما ورد بالئحة الحوكمة 
 الخاصة بالشركة.

مراجعة الالئحة وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل  -2
 . الممارسات

مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة،  -3
من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات وغيرها 

 .الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على الدوام بالتطورات في مجال  -4

حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض لجنة المراجعة 
 .أو أية لجنة أو إدارة أخرى في ذلك

وقواعد  علق بمهام تطبيق لوائححالياً تهتم لجنة المراجعة بكل ما يت -5
 .الحوكمة

 

 

III: Rules for Selection of Governance Committee 

Members 

1- The member shall be aware of the regulations, 
circulars, and controls of Capital Market Authority and 
Companies Law, 

2- Non-Board members may be appointed whether they 
are shareholders or others. 

3- The governance Committee can seek external 
expertise. 

 

IV: Functions of Governance Committee 

If the Board of directors forms a corporate governance 
Committee, it shall assign to it the terms of references 
stipulated in the article (94) of the Crporate Governance 
Regulations. This Committee shall oversee any issue 
relevant to the application of governance rules and 
regulations and provide the Board of directors, at least 
annually, with the reached reports and recommendations. 
The main functions of the governance Committee, 
management or Committee are as following: 

 
 
1- Verify that the Company is in compliance with the 

Corporate Governance Regulations issued by the 
Capital Market Authority and the Governance 
Regulations of the Company.  

2- Review and update the rules pursuant to statutory 
requirements and best practices.  

3- Review and develop codes of professional conduct 
representing the Company's values and other internal 
policies and procedures in order to fulfill the 
Company's requirements and in accordance with best 
practices.  

4- Regularly inform the Board members of the 
developments in corporate governance and best 
practices, or authorize the audit Committee or any 
other Committee or department to undertake this task. 

5- The Audit Committee currently pays attention to 
everything related to implementing Corporate 
Governance Regulations. 
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 لجنة الحوكمة وأسلوب عملها خامسًا: ضوابط
 للجنة يجوز المجلس رئيس اللجنة من بين أعضائها، كما يختار -1

 ليعدم لها سواًء من بين أعضائها أم من غيره أميناً  تختار أن
 للجنة. اإلدارية األعمال ويتولى اجتماعاتها، محاضر

 أن اللجنة لعضو يجوز وال رئيسها، من دعوةب اللجنة تجتمع -2
 مداوالت هذه االجتماعات. وتثبت حضور في غيره عنه ينيب
ويعتبر  وأمينها، اللجنة رئيس محاضر يوقعها في وقراراتها اللجنة

 حضور عن مقبول عذر دون تخلف إذا مستقيالً  عضو اللجنة
 جلسات متتالية. ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات

 وتصدر أعضائها، أغلبية حضور اجتماع اللجنة صحةل يشترط -3
 األصوات تساوي وعند أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها
 االجتماع.  رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح

يمكن أن يناقش أعضاء لجنة الحوكمة هذه الموضوعات سواًء  -4
خالل اجتماعتهم أو عبر وسائل التواصل األخرى )اإليميل، 

 كس، إلخ(.الهاتف، الفا
لى إها في تقريرها الدوري أو السنوي المقدم اللجنة توصياتترفع  -5

 مجلس اإلدارة.
بعد اعتماد المجلس لتوصية لجنة الحوكمة يقوم المجلس بتكليف  -6

 الرئيس التنفيذي ومنحه الصالحيات الالزمة لـتنفيذ قرار المجلس.
 
 
 

 عضو لجنة الحوكمة ًا: واجباتدسسا
 في الفعالة والمشاركة اللجنة ساتجل حضور في االنتظام -1

 إحدى عن يستوجب غيابه يطرأ ما الذي العضو وعلى أعماله،
 يجوز بذلك وال كتابة اللجنة رئيس يخطر أن اللجنة جلسات

 من بإذن إال ختامها قبل من الجلسة نهائياً  للعضو االنصراف
 اللجنة. رئيس

 يذيع نأ اللجنة لعضو يجوز وال الشركة، أسرار على المحافظة -2
 وقف ما الغير أو العمومية، غير الجمعية في المساهمين، إلى
ال بعمله قيامه بسبب الشركة أسرار من عليه تغييره،  وجب وا 

V: Rules and Methodology of Governance Committee  

1- The Board shall elect the Committee chairman among 
its members. The Board may also elect secretary 
among its members or others who shall prepare its 
meeting minutes and carry out Committee 
administrative work. 

2- The Committee shall convene upon an invitation from 
its chairman. The Committee member may not be 
represented by other member in attending these 
meetings. Meetings deliberations shall be documented 
in minutes which shall be signed by the chairman and 
the secretary of Compliance department. The member 
will consider resigning if he/she failed to attend three 
consecutive meetings without justifiable excuse. 

3- The quorum of Committee meeting shall be 
constituted by the presence of the majority of its 
members and its decisions shall be adopted by majority 
vote of the members present. In the event of a tie, the 
chairman will cast the deciding vote.  

4- The members of governance Committee shall discuss 
these opportunities whether through their meetings or 
via other means of communications (email, phone, 
fax, etc.) 

5- The Committee shall submit its recommendations in 
its periodic or annual report presented to the Board of 
directors. 

6- After the Board adopted the recommendations of 
governance  Committee, the Board shall assign and 
grant the executive chairman necessary powers to 
implement the Board’s decision 

 
 

VI: Duties of Governance Committee Member 

1- Regularity in attending the Committee sessions 
and active participation in its work. An 
unexpected absence of a member from one of 
the Committee’s sessions should be notified to 
the Committee’s chairman in writing. A 
member may not leave the session permanently 
before its conclusion without permission from 
the Committee’s chairman. 

2- Keeping the Company’s secrets, and it is not 
permissible for a Committee member in non-
General Assembly to disclose to shareholders 
or others what the Company’s secrets have been 
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 يترتب قد الذي الضرر عن التعويض عن مساءلته عن فضالً 
 ذلك. على

 به، المناطة األعمال لمزاولة الالزمة الكفاءة على يحافظ أن -3
 . المنشأة بأعمال ذات العالقة يثةالحد التطورات ومواكبة

 والعفة بالنزاهة بعمله قيامه عند يتحلى وأن بالعدل يتصف أن -4
 المصالح من يتجرد وأن والموضوعية واالستقالل، والصدق

 عن علم يقوم وأال اآلخرين، آلراء حكمه يخضع وأال الشخصية
 حقيقتها. غير على عن معلومات باإلفصاح

 
 
 

 ات اللجنة والتعويضاتًا: بدل حضور جلسسابع
 والجهد الوقت مع متناسبة مكافأة على اللجنة عضو يحصل -1

 كل عن بدل حضور في شكل المكافأة وتكون يبذله، الذي
عن حضور كل لاير(  1500اللجنة يبلغ ) اجتماعات من اجتماع

 ألعضاء مجلس المقرر الحضور بدل يتجاوز جلسة، وبما ال
 الساعات من ساعة كل عن معين الصفة، ومبلغ بهذه اإلدارة
 تتعلق ألعمال اللجنة خارج اجتماعات العضو يمضيها التي

يتكبدها  التي الفعلية المصاريف عن وتعويض بعمل اللجنة،
 عمله. مهام بممارسة تتعلق ألعمال

 عن العامة للجمعية اإلدارة مجلس تقرير يفصح أن يجب -2
 اللجنة. ألعضاء التي صرفت األخرى والمزايا المكافآت

 

 اللجنة سر وأمين ونائبه اللجنة رئيس ًا: اختصاصاتثامن
 لمدة مجلس اإلدارة رئيسًا للجنة من بين أعضائها يختار  (أ

 على إنجاز اإلشراف اللجنة رئيس اللجنة، ويتولى عضوية
 يلي: ما األخص على وله لمهامها اللجنة

 كل ومكان وتاريخ وقت وتحديد لالنعقاد اللجنة دعوة -1
 وجدول األعمال وذلك اللجنة اعاتاجتم من اجتماع
 . اللجنة أعضاء مع بالتنسيق

kept on because of his doing his duties, 
otherwise he should be changed, in addition to 
his accountability for compensation for the 
damage that may result from that. 

3- Preserve the necessary competency to conduct 
the works entrusted to him, and keep up with 
developments related to the Company’s work. 

4- Being fair, honest, chaste, sincere, objective, 
and independent, being abstract from personal 
interests, prevent others from affecting his 
decisions, and do not disclosing 
misinformation. 

 

 

VII: Allowances and Compensations for Committee 

Meetings 

1- The Committee member shall receive a remuneration 
in accordance to the exerted time and effort. This 
remuneration could be an allowance for attending 
Committee meetings which is (1500 SAR) for 
attending each session, and not exceeding the 
attendance allowance prescribed for the Board 
members as such, and a certain amount for each hour 
of the hours the member shall spend outside 
Committee meetings for business related to the 
Committee’s business, and indemnify for actual 
expenses incurred by him for business related to 
carrying out his business duties. 

2- The General Assembly Board report should illustrate 
the remunerations and other benefits that were paid to 
the Committee members. 

 
VIII: Competencies of the Committee Chairman, 

Deputy and Secretary 

a) The Board shall select a Committee chairman among 

its members for the Committee membership term and 

the Committee chairman shall supervise the achieved 

tasks of the Committee, in particular he/she shall carry 

out the following duties: 

1- Calling the Committee to convene and 
determining the time, date and place of each 
Committee meeting and the agenda, in 
coordination with the Committee members. 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

 اللجنة. اجتماعات رئاسة -2
في التقرير  المجلس إلى وتوصياتها اللجنة أعمال نتائج رفع -3

 الدوري أو السنوي، أو بشكل عاجل في حال األمور الهامة.
 .ذلك تستدعي أخرى وأية جهة المجلس أمام اللجنة تمثيل -4

 
 لمدة للرئيس نائباً  بينهم من اللجنة عضاءأ يختار أن يجوز (ج

 ويحل مهامه أداء الرئيس في بمعاونة يقوم اللجنة عضوية
 غيابه.  عند مقامه

 أتعابه، وتحدد اللجنة تعينه اللجنة، الذيسر  أمين يحضر (د
)طالما  التصويت حق في له يكون أن دون اللجنة اجتماعات

 محاضر ويعد ،أنه ليس من ضمن أعضاء اللجنة(
 األعمال وجدول الجلسات مواعيد االجتماعات، ويبلغ

 باللجنة، الخاصة اإلدارية األعمال لألعضاء، ويقوم بكافة
التأهيل  لديه يكون أن اللجنةسر  أمين اختيار عند ويراعى
 المناطة بالمهام القيام من تمكنه التي العملية والخبرة العلمي

 الشركة سرارأ بالمحافظة على اللجنةسر  أمين ويلتزم ه.ب
 مصلحة مع متعارضاً  يكون قد نشاط أي ممارسة عن واالمتناع
 .الشركة

 

 : اجتماعات لجنة الحوكمةتاسعاً 
في حال تشكيل لجنة حوكمة، تعقد اللجنة اجتماعاً كل ستة أشهر  -1

 على األقل.
 كل بداية قبل الزمني المبدئي الجتماعاتها الجدول اللجنة تعتمد -2

 .دورة لها
ناد مهام تطبيق الحوكمة إلى لجنة أو إدارة أخرى، في حال تم إس -3

تقوم تلك اللجنة أو اإلدارة المعنية بمناقشة ومتابعة مهام لجنة 
 على األقل سنويًا. مرتينالحوكمة 

 الكتمال ووثائقه، ويلزم األعمال يرفق بالدعوة لالجتماع جدول -4
 األعضاء )النصف + واحد(. حضور أغلبية النصاب

2- Chairing the Committee meetings. 

3- Submitting the Committee’s outcomes and 
recommendations to the Board in periodic or 
annual report or immediately in case of urgent 
matters. 

4- Representing the Committee before the Board and 
any other entity. 

 
b) The Committee members may choose a chairman 

deputy of them for the Committee membership term. 

He/she shall assist the chairman in carrying out his/her 

duties and act on his/her behalf while being absent.  

c) The Committee secretary, who has been appointed by 

the members who determined his fees, shall attend the 

Committee’s meetings without having the right to vote 

(as long as he is not a member of the Committee). He 

shall prepare the meeting minutes, inform members of 

the meeting dates and the agenda, and perform all the 

administrative work of the Committee. While choosing 

the secretary, it is taken into account the educational 

and professional qualification that enables him to 

perform his duties. The Committee secretary shall be 

obliged to preserve the Company’s secrets and 

abstained from practicing any activity that could 

jeopardize the Company’s interest. 

 
 
 
 
 

IX: Governance Committee Meetings 

1- In the event that a governance Committee is 
formed, the Committee shall hold a meeting at 
least every six months 

2- The Committee shall adopt an initial schedule of 
its meetings before the beginning of each 
session, 

3- If the governance implementation functions are 
assigned to another Committee or department, 
such Committee or department shall discuss and 
oversee the duties of governance Committee at 
least twice annually. 

4- The agenda and its documents shall be attached 
to the invitation. The quorum shall be 
constituted by the presence of the majority of its 
members (half+ one) 
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اجتماعًا  اللجنة تعقد ( أعاله،2في البند ) ورد ما إلى باإلضافة -5
 أو أعضائها عضوين من أو اللجنة رئيس ذلك طلب عاجاًل إذا

 اإلدارة. مجلس
 أعضائها أصوات بأغلبية اللجنة وتوصيات قرارات تصدر -6

 معه الذي الجانب يرجح تساوي األصوات حالة وفي الحاضرين
 فيه. إلنابةا أو التصويت عن االمتناع يجوز الرئيس وال

 أن على اللجنة تتخذه قرار أي على التحفظ عضو ألي يجوز -7
ذا دعته إلى التي األساسية األسباب يبين  أي خرج التحفظ. وا 

 إن-تحفظه  فيقتصر اختتامه قبل اللجنة اجتماع من عضو
 على مناقشتها، حضر التي بالبنود المتعلقة على القرارات -وجد
 إذا مناقشتها لم يحضر التي البنود على المحضر في ينص أن

 .ذلك في كتابة رغبته أبدى
يســــــــــتمر انعقاد االجتماع طوال الفترة التي يســــــــــتغرقها مناقشــــــــــة  -8

 المواضيع المطروحة للبحث.
يمكن تمـــديـــد مـــدة االجتمـــاع إلى يومين إذا تطلـــب األمر ذلـــك  -9

 بقرار من رئيس لجنة الحوكمة.
ائح تطبيق لو  بكـــل مـــا يتعلق بمهـــام المراجعـــةحـــاليـــًا تهتم لجنـــة  -10

 .الحوكمةوضوابط 
 

 

 لجنة الحوكمة محاضر : توثيقعاشراً 
 : يلي كما اللجنة اجتماعات محاضر توثق
 عند ويقوم المناقشات أهم االجتماع خالل اللجنةسر  أمين يدون -1

 إليه التوصل تم ما موضوع بتلخيص أي مناقشة من االنتهاء
 . قرارات أو توصيات من

مسودة  اللجنة اجتماعات من اجتماع للك اللجنةسر  أمين يحرر -2
 الحاضرين وأسماء االجتماع ومكانه تاريخرقم  فيه يدون محضر
 والقرارات التوصيات ونصوص المناقشات وملخص والغائبين

 . العتماده اللجنة لرئيس ويرفع اللجنة إليها التي توصلت

5- In addition to what stated in the clause (2) above, 
the Committee shall hold an urgent meeting if 
requested by the Committee chairman, two 
members from its members or Board of 
directors. 

6- The Committee resolutions and 
recommendations shall be issued by a majority 
of the votes present and, in case of a tie, the 
chairman of the relevant Committee shall have 
the casting vote, and it is not permissible to 
abstain from voting or being deputed. 

7- Any member may express his reservation to any 
decision made by the Committee, provided that 
he shall indicate the main reasons for his 
reservation. If any member leaves the 
Committee meeting before its conclusion, his 
reservation - if any - shall be limited to decisions 
related to the discussed items in his presence, 
provided that he shall state in the minutes the 
items that he did not attend its discussion if he 
expressed his desire in writing. 

8- The meeting will be convened during the period 
of discussing issues submitted to the department. 

9- The period of meeting could be extended to two 
days, if required by the decision of chairman of 
governance  Committee 

10- The Audit Committee currently pays attention to 
everything related to implementing Corporate 
Governance Regulations.  

 

X: Documentation of Governance Committee 

Meeting Minutes 

The Committee meeting minutes shall be documented as 
follows: 

1- The Committee secretary, during the meeting shall 
record the most important discussions and upon 
completion of the discussion of any topic, 
summarize the recommendations or decisions 
agreed. 

2- The Committee secretary shall write down a draft 
minutes for each meeting of the Committee in which 
the date and place of meeting, names of present and 
absent members,  discussions summary and texts of 
recommendations and decisions reached by the 
Committee, shall be recorded and it shall be 
submitted to the Committee chairman for approval. 
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اللجنة خالل يومين عمل  لجميع أعضاء ترسل مسودة المحضر -3
من األعضاء الرد  يوم العمل التالي لالجتماع ويطلببدءًا من 

 إرساله لهم. تاريخ من أسبوع مالحظات خالل من لديهم بما
 من ترد التي المالحظات ضوء في المحضر مسودة تعدل -4

 بها المالحظات. مرفقاً  للرئيس وترفع األعضاء
 شكله في المحضر اللجنة، يعد رئيس به يوجه ما ضوء في -5

 .ورئيسها اللجنة سر أمين موقعًا من ألعضاءل ويرسل النهائي
 ضمن تدرج األعضاء من جوهرية أية مالحظات وردت إذا -6

 التالي. االجتماع أعمال جدول
 بها ويرفق خاص ملف في المحضر من الموقعة النسخة تحفظ -7

 بالمحضر. والمراسالت المتعلقة الوثائق جميع
 

 صالحيات لجنة الحوكمةحقوق و عشر:  حادي
 لها اإلدارة مجلس فوض لياتهاؤو بمس القيام من للجنةا لتتمكن

 : التالية الصالحيات
 من مستشارين مهنيين تحتاجها التي المعلومات على الحصول -1

 . خارجها أو الشركة داخل من
 اللجنة اجتماعات لحضور المختصين الشركة موظفي دعوة -2

 .األمر ذلك تطلب ما متى لمناقشتهم
 المختصين والخبراء ستشارييناال من تراه بمن االستعانة -3

 .لمساعدتها
يملك أعضاء اللجنة قوة تصويتة متساوية، إال في حال تساوي  -4

 األصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
يحق للجنة التعاقد مع إحدى الجهات الخارجية المستقلة )اإلدارية  -5

وحة ر والمالية والتسويقية( وذلك إلثراء مناقشة المواضيع المط
 للبحث والحصول على رأي مهني محايد.

 

3- The minutes draft shall be sent to all members and 
they are required to send their notes within a week 
from the date of their notices. 

4- The draft minutes shall be edited in the light of the 
notes that members have mentioned and shall be 
submitted to the chairman with notes attached. 

5- In the light of the chairman’s directions, a final 
version of minutes of meeting shall be prepared and 
sent to the members, signed by the Committee 
secretary and chairman. 

6- If any significant notes would be mentioned by the 
members, they shall be included in the next meeting 
agenda. 

7- The signed version will be preserved in a special file 
accompanied by documents and correspondence 
related to the minute. 

 
 

XI: Rights and Competencies of Governance 

Committee 

To empower the Committee to fulfill its responsibilities, 
the Board has delegated the Board of the following 
powers: 

1- Obtain the needed informations from 
professional consultants in or out the Company. 

2- Invite specialized employees of the Company to 
attend the Committee meetings, in order to 
discuss issues with them if necessary. 

3- Ask for assistance of specialized consultants and 
expertise. 

4- The Committee members have equal voting rights 
unless the votes are equal, the chairman shall have 
the casting vote. 

5- The executive Committee shall be entitled to 
contract with independent external entities 
(administrative, financial, and marketing) to enrich 
discussion of raised topics and get neutral 
professional opinion. 
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 عشر: التحديث والتعديل ثاني

 

عند  -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  -1
تعديالت أو لوائح جديدة إلزامية من هيئة  صدور وسريان

السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، 
ووزارة التجارة، والجهات المنظمة األخرى ذات العالقة، 

ح واللوائ ي النظام األساس للشركةوكذلك عند التعديل ف
 .الداخلية

في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة  -2
بناًء على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو 
من اإلدارة التنفيذية )غير التعديالت اإللزامية(، يتم عرض 

 التعديالت المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

XII: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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 مهنية واألخالقيةالمعايير الالسابع: الباب 

 

 الئحة قواعد السلوك المهني والقيم األخالقية

 
 (11ملحق رقم )

 
 

تمثل الئحة قواعد سلوك العمل واألخالقيات لشركة مجموعة فتيحي 
القابضة وشركاتها التابعة وغيرها من السياسات المتنوعة التي 
تتبناها المجموعة، التزامنا بأعلى مستوى من المعايير األخالقية 
واألدبية. لقد تم تصميم هذه الالئحة كي تتيح لك استيعابًا واسعًا 
وجلياً للسلوك الذي تتوقعه الشركة من كل العاملين وأعضاء مجلس 
اإلدارة لدينا في كل مكان نقوم فيه بممارسة أعمالنا. وعلى الرغم 
من أن الهدف من هذه الالئحة هو المساعدة في توجيه سلوكك، 

يع التطرق إلى كل ظرف من الظروف التي قد إال أنها ال تستط
تتعرض لها. كما أنها ال تمثل كتيبًا لإلرشادات حول القواعد التي 

 يجب أن تُتبع في مكان العمل.

 
يجب أن تدرك أن للشركة سياساتها في تشغيل واستثمار أصولها، 
وسرية في بياناتها، ومن الممكن التعرض لتضارب في المصالح 

كان العمل، وبعض هذه المجاالت مذكورة في الئحة والسلوك داخل م
السلوك المهني الخاصة بالشركة. يجب على أعضاء مجلس اإلدارة 
والعاملين الرجوع إلى سياسات "شركة مجموعة فتيحي القابضة" في 
 هذه المجاالت وغيرها من المجاالت التي تسري عليها هذه السياسات.

 
 اقب المترتبة عليها. يجب أنأنت مسؤول عن نزاهة تصرفاتك والعو 

يحكم على التصرفات من حيث كونها قانونية وعادلة وال يستطيع 
الغير إيجاد ثغرات أخالقية فيها، ولن نقبل عذرًا عن السلوك غير 
القويم من جانبك لمجرد كونه ناجمًا عن تحريض اآلخرين أو بناءًا 

 

 
Part 7: Professional and Ethical Standards 

 
List of Rules of Business Conduct and Ethics  

(LRBCE) 
 
 

Annex (11) 
 

 
 

This List of Rules of Business Conduct and Ethics 

(LRBCE) of Fitaihi Holding Group and its subsidiaries, 

in addition to the various policies adopted by the 

Company, representing all of our highest moral and 

ethical standards. We have designed this List to enable 

you to clearly and fully understand the behavior we 

expect from all of our employees and board members, in 

each location where we practice our business. Although 

the main goal of this (LRBCE) is to guide your behavior, 

it cannot and it is not intended to address all the 

circumstances that you might be facing. This (LRBCE) 

does not constitute a manual of instructions on the Rules 

that must be adopted in the workplace. 

 

You should be aware that Fitaihi Holding Group has 

its own policies in the operating and investment of 

assets, and data privacy. Conflict of interests and 

behaviors is possible to occur in the workplace, and 

some of these areas are covered by this (LRBCE). 

All board members & employees must review this 

(LRBCE) of Fitaihi Holding Group. 

 

 

You are liable for the integrity of your actions and the 

consequences. Actions should be judged in terms of 

being legal and fair. We will not accept any excuse for 

your inappropriate behavior, even if resulted from the 

incitement or request of others. We will not accept any 
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من  على طلب منهم. ولن نقبل عذرًا عن أي تجاهل أو غض طرف
جانبك عن أي سلوك غير قانوني أو غير أخالقي يتورط فيه اآلخرون. 
ويجب عليك كذلك أن تبدي تعاونًا في أي تحقيق داخلي أو حكومي 

 يجرى حول سلوك مخالف، إذا دعيت إلى ذلك.
 
 

العقاب ينتظر أي فرد يقوم بانتهاك أو مخالفة الئحة السلوك أو 
"، وتتفاوت درجة العقاب سياسات "شركة مجموعة فتيحي القابضة

التأديبي باختالف الظروف، وقد يشمل العقاب إحدى اإلجراءات 
التالية أو أكثر، مثل إرسال خطاب لفت نظر أو الحرمان من 
العالوات، إضافة إلى اإليقاف عن العمل وقد يصل األمر إلى الفصل 

 من العمل أو العزل واإلحالة إلى التحقيق.

 

انون له معايير أعلى من معايير الئحة السلوك بوجه عام، إذا كان الق
 السياسات الخاصة بها، المهني لشركة مجموعة فتيحي القابضة أو

ذا كانت إحدى بنود  فيجب في هذه الحالة اتباع المعايير األعلى، وا 
الئحة السلوك المهني أو إحدى سياساتنا يمثل خرقًا للقانون، فيجب 

كن فق مع القانون المعمول به. ولأن يخضع هذا البند للتعديل كي يت
برجاء عدم الحكم على هذه األمور وفقًا لوجهات النظر الشخصية، 
فعندما تصادف مثل هذا التضارب، يصبح من الضروري للغاية أن 
تستشير بشأنه المختصين كي تستوعب الطريقة المثلى لحل هذا 

 الموقف.
 

ي رد انتقامتنص سياسة الشركة على عدم النيل من أو توجيه أي 
ضد أي عامل أو ذي عالقة يقدم بالغًا بشأن وجود انتهاكات 
لسياساتنا ويقدم الدليل على ادعائه أو يشارك في التحقيقات بنية 
خالصة. ولكن العاملين الذين يتقدمون ببالغات يعلمون أنها كاذبة، 
أو دون التأكد من دقة المعلومات الواردة فيها، والعاملين الذين يقدمون 
أدلة يعلمون أنها زائفة أو دون التأكد من دقة المعلومات الواردة فيها، 

 فقد يعرضون أنفسهم لإلجراءات التأديبية.
 

ال تمثل أي من الئحة السلوك أو السياسات الداخلية للشركة عقدًا 
للعمل، كما أنها ال تضمن بأية صورة من الصور استمرار الموظف 

excuse for your ignoring of the unlawful or immoral 

actions of others. You must also cooperate in any 

internal or governmental investigation about these 

misuses or abuses, when called to do so. 

  

 

The employee who violates the rules of this (LRBCE) of 

Fitaihi Holding Group will be punished. Punishment 

procedures will vary based on the case and 

circumstances of each event. It can be limited to a rebuke 

letter, or a formal warning, or the denial of increases or 

bonuses, in addition to the suspension from work. It also 

can reach to the dismissal, and/or referral to a formal 

investigation.  

In general, if the law has standards higher than the 

standards of the (LRBCE) of Fitaihi Holding Group or 

its policies, the Company in this case, should follow 

these higher standards. If one of the terms of the 

(LRBCE) or of our policies is a breach of the law, it must 

be subject to the amendment to in order to be consistent 

with the applicable laws. Please do not judge these 

things according to your personal point of views, as 

when you encounter such a conflict, it becomes 

necessary to consult specialists about it in order to know 

the best way to resolve the situation. 

 

The employee and any related party who informs the 

management about existing REAL violations to our 

policies, and participates in the running related 

investigations in good faith, is protected by the 

Company's rules. The workers, who give false or 

inaccurate statements and information, might be 

exposed to disciplinary procedures which can reach to 

the dismissal from work. 

 

This (LRBCE) doesn’t represent any employment 

agreement, and does not guarantee in any way the 

continuation of the employee in his work.  This 
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سلوك أو أٍي من سياساتنا األخرى ال في عمله. إن إصدارانا الئحة ال
يفرض علينا أي حقوق تعاقدية، كما أنه ال يمثل ضمانًا للعمل ألي 
فترة محددة. كما أنه ليس المقصود من الئحة السلوك وسياسات 
الشركة منح عضو مجلس اإلدارة أو أي من العاملين بالشركة أية 

 حقوق ال ينص عليها القانون.
 

حول الئحة السلوك أو أٍي من سياسات "شركة  إذا كانت لديك أسئلة
مجموعة فتيحي القابضة" أو بشأن مسؤوليتك األخالقية، أو إذا راودتك 
الظنون حول ما إذا كان تصرف ما ينتهك الئحة السلوك أو أية سياسة 
أخرى، أو كنت غير واثق حول كيفية التصرف في موقف من 

د رئيس المباشر أو أحالمواقف، فيجب أن تناقش هذه القضية مع ال
س إدارة المراجعة الداخلية أو الرئي المختصين بإدارة الموارد البشرية أو
 التنفيذي، أو رئيس مجلس اإلدارة.

يمكن إيضاح بعض القواعد األخالقية األساسية التي تحكم أنشطة 
 الشركة كما يلي:

 
 النزاهة وااللتزام بالقانون:

ة أخالقية تعكس يجب أن تنجز كل جوانب عملنا بطريق -1
  التزامنا بمبادئ النزاهة واألمانة واإلنصاف.

يجب عليك دوماً اإلذعان للقوانين المعمول بها في كل مكان  -2
 ننجز فيه أعمال الشركة. 

 

يجب عليك تقديم معلومات دقيقة عن نفسك، وذلك فيما  -3
يتعلق بكل أمور العمل. إذا ما عجزت عن ذلك، فقد تتعرض 

ن جانب الشركة، كما أنك قد تتعرض للعقاب التأديبي م
 للعقوبات الجنائية وما شابهها بسبب انتهاك القانون.

 
ضرورة االلتزام باألخالق عند تداول البيانات أو التبليغ بها  -4

أو استخدامها. يجب أن تكون سجالت العمل لدينا كاملة 
ودقيقة وموثوق بها، كما ينبغي أن يتم إعدادها والمحافظة 

للقوانين المعمول بها ووفقًا إلجراءات المحاسبة  عليها وفقاً 
 المالية والمراقبة الداخلية. 

(LRBCE) do not impose any contractual rights, and does 

represent a guarantee of work for any specific period. It 

is not intended by this (LRBCE) that a board member or 

any employee will be granted any rights not provided for 

by law. 

 

Should you have any question about this (LRBCE) of 

Fitaihi Holding Group and its policies, or about your 

own ethical accountability, or any uncertainty of some 

possible violations, please discuss it with the head of 

your department, HR manger, or the internal audit 

department, or the CEO, or the Chairman of the 

Board. 

 

Some of the basic ethical rules that govern the activities 

of the Company are as follows: 

 

Integrity and commitment to the law: 

1- All of our activities must be completed in an ethical 

way that reflects our commitment to the principles of 

integrity, honesty and fairness. 

2- You must always comply with the applicable rules 

and laws everywhere the Company's business is being 

accomplished. 

3- You must also provide accurate information about 

yourself, and with respect to all business matters. If you 

fail to do so, you might be subject to disciplinary 

punishment from our side, and you may be subject to 

criminal penalties and alike because of violation of the 

law. 

 
4- You must stick to ethics when trading or 

communicating or using data. All our business records 

must be always complete, accurate and reliable, and 

should be prepared and maintained in accordance with 

the applicable laws and procedures of the financial 

accounting and internal control.  

5- All reports that are sent to governmental parties must 

be complete and accurate. 
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يجب أن تكون كافة التقارير التي يتم إرسالها إلى الجهات  -5
 الرسمية والحكومية مستوفاة ودقيقة. 

وبالتوافق مع هذا االلتزام فال يسمح ألعضاء مجلس اإلدارة  -6
أسئلة توجهها لهم أو العاملين بالشركة باإلجابة عن أية 

وسائل اإلعالم أو المحللون أو المستثمرون أو أي فرد آخر 
من الجمهور فيما يتعلق بالنتائج المالية للشركة أو بأي أمر 
قد يؤدي إلى الكشف عن معلومات مادية غير مخصصة 

 للنشر.
 
 

 الحفاظ على أموال وممتلكات الشركة:
لكات والنا وممتيجب أن تتناول جميع األمور التي تتعلق بأم -1

الشركة بكل عناية وتدقيق وأمانة. لن يتم التسامح تجاه أية 
محاولة للحصول على شيء من األموال أو الممتلكات عبر 
السرقة أو االختالس أو النصب أو االحتيال أو إصدار 

 بيانات خاطئة. 
يجب عليك حماية أصول الشركة وأن تتأكد من أنها ُتستخدم  -2

 ون إهدار. على الوجه الصحيح د
السرقة واإلهمال واإلهدار ليست أمورًا خاطئة فحسب بل إن  -3

 لها أيضًا تأثيرًا سلبيًا على أدائنا. 
تشمل هذه األصول الملكية الفكرية مثل، اسم شركتنا  -4

وشعاراتنا وعالماتنا التجارية، كما تشمل األفكار والخطط 
لهاتف اواالستراتيجيات وأجهزة الكمبيوتر واألدوات المكتبية و 

واألثاث واألصول الثابتة والمعدات. أي يجب أن يتوافق أي 
 استخدام لممتلكات الشركة، مع السياسات المعمول بها.

 

 حماية المعلومات السرية:

يجب عليك المحافظة على سرية كافة المعلومات غير  -1
 المخصصة للنشر.

ال يجب أن تفصح عن أية بيانات سرية ألصدقائك أو  -2
اص من غير العاملين بالشركة، ويحظر أقاربك أو أشخ

6- Neither the board members nor the employees are 

entitled or permitted to answer the media or investors’ 

inquiries or disclose any of the financial data that is 

not supposed to be declared. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Maintain the funds and property of the Company: 

1- All issues related to the funds and properties of the 

Company must be carefully dealt and checked. The 

Company will not tolerate any false statements, wastage 

or attempt to steal or fraud of its funds or property. 

 

2- You have to protect the assets of the Company, and 

be sure they are used in a proper way. 

 

3- Theft, negligence, and wastage, are not only wrong 

issues but also have a negative impact on our 

performance. 

 

4- These assets include the intellectual property, the 

name of our Company, our logos and brands, in 

addition to the ideas, plans and strategies, computers, 

telephones, furniture, fixed assets and equipment. 

 

 

 
Protection of confidential information: 

 
1- You must maintain the confidentiality of all 

information not intended for publication. 

2- You must not disclose any confidential data to 

your friends or relatives or any people, and 

you are prohibited as well from discussing 
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عليك كذلك مناقشة األمور السرية الخاصة بالعمل في 
 األماكن العامة مثل المصاعد أو الطائرات أو المطاعم.

يحظر عليك استخدام المعلومات الداخلية لتحقيق مصالح  -3
 شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

 

أو أسهم  كما يحظر عليك شراء أو بيع أسهم من الشركة -4
من أطراف أخرى لدينا تعامالت معها إذا كانت بحوزتك 
معلومات مادية غير مخصصة للنشر حول "شركة مجموعة 
فتيحي القابضة" أو إحدى شركاتها التابعة أو استثماراتها. 
 كما يجب عليك االطالع على "سياسة سرية المعلومات".

 

حية تضع الشركة قواعداً دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صال -5
وتوقيت االطالع على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة 
بما يحول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص، إال 

 في الحدود المقررة أو الجائزة نظامًا.

 
 

 تجنب تضارب المصالح:
ية الشخصيحدث تضارب المصالح حينما تتداخل مصالحك  -1

أو تتضارب بأية صورة من الصور أو تبدو كما لو كانت 
 تتداخل أو تتضارب مع مصالح الشركة. 

وبما أن قرارات العمل التي تتخذ يجب أن تخدم مصالح  -2
الشركة وليس مصلحتك، فيجب عليك أن تتجنب تضارب 
المصالح، وعليك أن تدرك أن مجرد الظهور بمظهر السلوك 

 أن يدمر سمعة الشركة. غير القويم من شأنه 

كما يجب على العاملين االمتناع عن قبول الهدايا ونحوها  -3
من األشياء ذات القيمة التي ليس لها سند قانوني أو ال 
يصح قبولها أو قد تخرج عن إرشادات الشركة، وذلك من 

 الجهات التي تتعامل معها الشركة.

 
 

confidential issues with work colleagues in 

public places such as elevators, aircraft or 

restaurants. 

3- You are totally prohibited from using the 

inside/secret information in order to achieve 

your personal direct or indirect interests.  

4- You are prohibited from buying or selling 

shares of other parties we are dealing with, 

whenever you have information not intended 

for publication on Fitaihi Holding Group or 

one of its subsidiaries, or investments. Please 

read the "Confidentiality of Information 

Policy." 

5- The Company define precise, clear and clear 

rules governing the authority and timing of 

access to the internal information of the 

Company, in such a way as to prevent the 

members of the board of directors, executive 

management and others from disclosing it to 

any person except within the prescribed 

limits. 

 

 

 

 
Avoid conflict of interests: 

1- Conflict of interests take place once your personal 

interests interfere or conflict, or look to overlap or 

conflict with the interests of Fitaihi Holding Group.  

 

2- As the business decisions taken must serve the 

interests of the Company and not your personal interest, 

you must avoid conflict of interests, and you should be 

aware that the bad behaviors would destroy the 

reputation of the Company.  

3- Employees must not accept gifts and valuable things, 

which have no legal basis or are not right to accept, from 

the parties who are dealing with Company. 
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فير مكان عمل معاملة الزمالء باحترام وتوقير والمساعدة في تو 

 آمن:
يجب احترام حقوق زمالئك في العمل في المعاملة النزيهة  -1

وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن التفرقة وأعمال التحرش واالنتقام 
 التي ال يقرها القانون. 

يجب عليك تجنب اإلدالء بأية تعليقات أو اإلتيان بأي سلوك  -2
قد يفسر على أنه تحرش أو أنه يعكس تحيزًا من جانبك 

ى أساس أي تصنيف يحظى بالحماية، ويشمل ضمن ما عل
يشمل العرق أو الدين أو األصل القومي أو السن أو الجنس 

 أو اإلعاقة. 
يستحق كل عامل بالشركة أن يعمل في بيئة آمنة خالية من  -3

مخاطر العمل أو العنف أو التهديد بالعنف أو التخويف، 
أي تيان بنحن نحظر بشدة التفوه بأي إساءة لفظية أو اإل

سلوك ينطوي على التهديد أو يعرض األفراد أو الممتلكات 
 للخطر، ومن ذلك حيازة أي سالح داخل الشركة. 

 
 تتضمن الئحة السلوكيات واألخالقيات المهنية ما يلي:

التزام الجميع بواجبات الوالء واألمانة والعناية ومراعاة الضمير  .1
لتي يقومون فيها بممارسة والمبادئ األخالقية في كافة األوقات ا

مهامهم ومسؤولياتهم، واضعين في االعتبار صون مصالح الشركة 
وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم مصالحها على مصلحتهم الشخصية 

 في جميع األحوال.
 

 

 

 
 يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة والعاملون بما يلي تجاه الشركة: .2
منهم، وال يتغيبون عن  التواجد في أماكن عملهم حسبما يطلب -أ

 مكان عملهم دون الحصول على إذن بذلك وطبقًا للنظام المطبق.
تنفيذ المهام الموكلة إليهم بشكل فعال ومتميز مع االحتفاظ  -ب

 بالمستويات القياسية لألداء المهني.

 

Respect of work colleagues and help of providing a 

safe workplace: 

1- You must respect your work colleagues, and treat 

them politely and equally, away from discrimination, 

harassment and retaliation. 

 

2- Every employee deserves that the Company provides 

him/her a safe environment free from work hazards, 

violence or threats of violence or intimidation. 

 

 

 

3- You are strictly prohibited from uttering any ill-verbal 

or doing any other behavior that involves a threat to 

individuals or the property of the Company including the 

possession of weapons. 

 

 

 

 

 

 
The (LRBCE) Includes the following: 

1. All have to stick to loyalty, honesty and moral 

principles at all times where they exercise their duties 

and responsibilities, taking into account the sake of the 

Company and prioritize its interests at all times. 

 

 

 

 
 

2. All board members & employees have to stick to 

the following: 

 

A. The presence in workplaces as requested by the 

rules. No absence from workplaces without 

obtaining permission and as per the rules.All 

entrusted tasks to be carried out effectively, 
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االلتزام بالتعليمات والسياسات، والعمل بموجبها فيما ال يخالف  -ج
 يتنافى مع العقل والمنطق.القانون أو بما ال 

احترام خصوصية اآلخرين واستخدام المعلومات السرية ألغراض  -د
 ومصلحة العمل فقط.

عدم استخدام أو المساعدة في استخدام أصول ومرافق وموارد  -هـ
وأموال الشركة في أي أغراض غير تلك المخصصة لها، أو لتحقيق 

 مصالح خاصة.
الزمة ألداء مهام أعمالهم بصورة قانونية الحفاظ على المؤهالت ال -و

 وفعالة.
عدم طلب أو المطالبة أو القيام بالحصول على أية رسوم أو   -ز

أموال أو عموالت من أي شخص أو أشخاص فيما يتعلق باألمور 
الخاصة بمهام أعمالهم ومسؤولياتهم، وااللتزام بأن تقوم الشركة دون 

وفات المتعلقة بإنجاز مهام غيرها بدفع أي من الرسوم أو المصر 
 العمل.

عدم التفرقة بين الزمالء على أساس الدين أو العرق أو اللون،  -ح
وعدم التحرش الجسدي واللفظي، وعدم استخدام العنف الجسدي أو 

 اللفظي، وعدم حيازة أو حمل السالح في مكان العمل.
 يعدم حيازة أو تعاطي المخدرات أو المسكرات بشكل عام وفي أ -ط

 مكان.
 االلتزام بمبدأ عدم تضارب المصالح. -ي
االلتزام التام بما ورد في هذه الالئحة وبكافة القوانين الوضعية  -ك

 والشرعية بالمملكة العربية السعودية.
يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين ويلتزم بما يحقق  -ل

مصلحة الشركة والمساهمين ومراعاة حقوق أصحاب المصالح 
 خرين، وليس مصلحة المجموعة التي انتخبته فحسب.اآل
يلتزم الجميع بمن فيه من أعضاء مجلس اإلدارة عدم استغالل  -م

 المنصب الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة بهم أو بغيرهم.

 

 

 

 

while maintaining standard levels of 

professional performance. 

B. Compliance with instructions, rules, and laws. 

C. Respect the others’ privacy.  

D. The confidential information must be used for 

business interest & purposes only. 

E. The use of the assets, facilities, resources and 

corporate funds is exclusive for the Company, 

and not for achieving personal interests. 

F. The employees are not allowed to request or to 

get any fees or commissions from any person or 

party works with the Company. The Company 

will exclusively pay any fees or expenses 

related to the completion of work tasks. 

G. Discrimination between colleagues on the basis 

of religion, race or color is prohibited. No 

physical or verbal harassment or violence is 

allowed. Possession or carrying of weapons in 

the workplace is prohibited. 

H. Possession or use of drugs or alcohol in general 

and at any place is totally prohibited. 

I. Adherence to the principle of no conflict of 

interests. 

J. Adherence to this list of rules and the laws and 

regulations of the Kingdom of Saudi Arabia. 

K. Each board of directors represents all 

shareholders and takes extreme care of the 

interests of the Company, shareholders and 

others too, and do not prioritize the interests of 

the group of investors by whom he was selected. 

L. Everyone, including the members of the board 

of directors, must not exploit the job position in 

order to achieve their own interests or 

otherwise. 
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ويشتمل عدم االلتزام بالئحة األخالقيات والسلوكيات المهنية على 
 ما يلي:

ادئ المذكورة أعاله ضمن سوء السلوكيات يندرج عدم االلتزام بالمب .1
المهنية، في حين يعتبر اإلصرار على عدم االلتزام بتلك المبادئ و/أو 

 تكرار هذا األمر من سوء السلوكيات المهنية الجسيم.
 
يؤدي سوء السلوكيات المهنية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو  .2

رار نما يؤدي اإلصالعاملين إلى لفت نظرهم وتوجيه إنذار إليهم، بي
على عدم االلتزام بالسلوكيات المهنية، وارتكاب سوء السلوكيات 
المهنية الجسيم إلى العزل أو االستغناء عن الخدمة دون إنذار أو 

 تحذير.
 

يعتبر سوء السلوكيات المهنية الجسيم من األمور التي تؤدي إلى  .3
 ن سوءفسخ التعاقد بين العامل وجهة العمل )الشركة(، ويتضم

السلوكيات المهنية الجسيم على ما يلي من أمثلة على سبيل المثال 
 ال الحصر:

 

رفض القيام بأداء مهام العمل الموكلة إلى العامل بشكل مناسب، أو رفض  -أ
االنصياع لتنفيذ التعليمات الصادرة من المديرين فيما ال يخالف القانون، أو بما 

 ال يتنافى مع العقل والمنطق.
التهجم أو التهديد بالتهجم على أي من العاملين أو العمالء في نطاق  -ب

 مواقع الشركة المختلفة.
 التصرف بشكل يمثل تهديدا بالخطر على أمن وسالمة العاملين أو العمالء. -ج
 الحصول على أي من ممتلكات الشركة أو ممتلكات العمالء دون وجه حق. -د
أو بيانات خاطئة بشكل عمدي في أي من القيام بتقديم أية معلومات  -هـ

 سجالت الشركة.
القيام بالتصرف بشكل متعمد أو بعدم اهتمام أو عدم اإللمام بالشكل  -و

المناسب للتصرف مما يؤدي إلى إحداث تلفيات كبيرة في أي من ممتلكات 
 الشركة.

 تكرار عدم االلتزام بالئحة األخالقيات والسلوكيات المهنية للعاملين. -ز
يجب أال يتم االستهانة باإلجراءات التأديبية الرسمية، ففي حال إذا ما تأكد  .4

للشركة أنه قد حدث انتهاك لالئحة األخالقيات والسلوكيات المهنية بالشركة فإن 
 اإلجراءات التأديبية الرسمية سوق يتم تطبيقها وبكل حزم.

 

 
The non-compliance with the principles of The 

(LRBCE) includes the following: 

 
1. The lack of adherence to the above mentioned 

principles of the (LRBCE) is considered a very bad 

professional behavior. The insistence on or 

repetition of such bad behaviors are considered a 

serious professional violation. 

 

2. Your bad behaviors at work, will force the 

Company to send you a Warning Notice, while your 

insistence on bad behaviors, will lead the Company 

to dismiss you or dispense you from the service 

without notice or warning. 

 
3. Serious bad behaviors are from the main reasons 

that lead to the termination of the employment 

contract between the worker and the Company. 

These serious bad behaviors include, but not limited 

to, the following examples: 

A- When you refuse to perform the entrusted tasks 

properly, or refuse to comply with the instructions 

issued by the directors. 

 

B- When you attack or threat of attacking any of the 

employees or customers of the Company. 

C- When your actions represents a dangerous 

threat to the safety of the workers or customers of 

the Company. 

D- When you use or get unlawfully any of the 

Company's property or its customers’ property. 

E– When you provide or register intentionally any 

wrong information in the Company’s records. 

G– When you insist on repeating the non-

compliance with the (LRBCE). 

4. You should not underestimate the formal 

disciplinary actions that will be taken against you 

by the Company in case of your violation of the 

(LRBCE). 
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 اإلبالغ عن السلوكيات الخاطئة:

ألية لوائح أو قوانين، أو تقصير بالغ في تطبيقها  في حال الحظت انتهاكاً 
واحترامها )االلتزام بها( قد يؤدي إلى ضرر بالشركة، سواءًا من زميل أو 
موظف حالي أو سابق، أو من أحد المتعاملين مع الشركة، عليك اإلبالغ 

 على الفور إلى أي من الجهات التالية:
 مديرك المباشر -1
 إدارة الموارد البشرية -2
 ر إدارة االلتزاممدي -3

 الرئيس التنفيذي -4

 رئيس مجلس اإلدارة -5

 

عدم إبالغك عن تلك االنتهاكات أو األخطاء قد يعرضك للمساءلة 
 والعقاب في حال ثبت علمك بها الحقًا.

 

 
 :التطبيق

ُتطبق هذه السياسة على جميع أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين 
 بالشركة وبال استثناء.

 
 
 
 

 
Reporting Wrong Behaviors: 

If you happen to notice a violation of any regulations or 

laws, that may harm the Company, either from a 

colleague or a current or former employee, or a customer 

of the Company, you have to report immediately to any 

of the following: 

1- Your direct manager 

2- Human Resource Management 

3- Department of Compliance - Director 

4- CEO 

5-Chairman of the Board 

 

 
When you do not report about such violations, you may 

be exposed to a punishment in case it’s proved you knew 

about those violations. 

 
Application:  

This (LRBCE) is applied on all of the board members 

and employees of the Company, without exception. 
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 التحديث والتعديل

 

عند  -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  -1
تعديالت أو لوائح جديدة إلزامية من هيئة  صدور وسريان

السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، 
جارة، والجهات المنظمة األخرى ذات العالقة، ووزارة الت

ح واللوائ وكذلك عند التعديل في النظام األساس للشركة
 .الداخلية

في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة  -2
بناًء على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو 

عرض  ممن اإلدارة التنفيذية )غير التعديالت اإللزامية(، يت
 التعديالت المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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 الئحة سياسات اإلفصاح والشفافية

 

 (12ملحق )
 

 مقدمة

مال المتعلقة بأعمعلومات السياسة لإلفصاح عن يعد تحديد  (1
 دد ماذا يفصح عنه،تح اذا أهمية بالغة، لكونهالشركة أمرًا 
اإلفصاح، عملية ل عن ؤو ، ومتى، ومن المسولمن، وكيف

لة ومفصمرجعية ومنهجية واضحة شركة اليكون لدى هكذا و 
   لإلفصاح.

تقوم اإلدارة التنفيذية بعمليات اإلفصاح النظامية والالزمة  (2
التعامل مع  في الشركةتحديد سياسة مع  ،والهامة

  وكيفية الرد عليها. وتوقعات السوق اإلشاعات

تقوم اإلدارة التنفيذية باإلقرار دوريًا للجنة الحوكمة بالتزام  (3
بتطبيق لوائح وقواعد الحوكمة ووجود أية شكاوي أو  الشركة

مالحظات واردة من المساهمين أو الجهات التنظيمية من 
 عدمه. 

 

 (: سياسة اإلفصاح وإجراءاته1المادة )

ضع مجلس اإلدارة سياسات مكتوبة و دون إخالل بقواعد اإلدراج، 
جراءاته وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات ا فصاح إللإلفصاح وا 

الواردة في النظام ونظام السوق المالية بحسب األحوال ولوائحهما 
 :التنفيذية، مع مراعاة ما يلي

أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن  (1
المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح من االطالع على 
المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة وأدائها 

 .األسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل وملكية

 
 

Part 9: Disclosure and Transparency Policy 

 
Annex (12) 

 

 
Introduction: 

1) The definition of disclosure policy of the 

information related to the Company’s business is 

critical , as it defines what to be disclosed,  to whom, 

how, when, who is responsible for the disclosure 

process, and thus, the Company has a clear and 

detailed reference and methodology for disclosure.   

2) The audit Committee may carry out the disclosure 

process or form a Committee to be responsible for 

the disclosure process, and its functions, 

responsibilities and powers shall be determined, and 

the Company's policy in dealing with rumors and 

market expectations and how to respond to them. 

3) The Executive Management shall periodically 

acknowledge to the Governance Committee the 

commitment of the Company to implement the rules 

and regulations of governance and whether or not 

there are any complaints or observations received 

from shareholders or regulatory authorities. 

 

Article 1: Policies and Procedures of Disclosure 

Without prejudice to Listing Rules, the Board shall set 
forth in writing the policies, procedures and supervisory 
rules related to disclosure pursuant to the disclosure 
requirements provided for in the Companies Law and the 
Capital Market Law, as the case may be, and their 
implementing regulations, taking into consideration the 
following: 
1) Such policies shall include proper disclosure methods 

that enable the shareholders and other Stakeholders to 
access the financial and non-financial information 
pertaining to the Company’s performance and 
information in respect of ownership of shares, and to 
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أن يكون اإلفصاح للمساهمين والمستثمرين دون تمييز،  (2
وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب 
وعلى نحو منتظم ودقيق، وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب 

 .المصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه
للشركة جميع المعلومات أن يتضمن الموقع اإللكتروني  (3

بيانات أو معلومات أخرى  ةالمطلوب اإلفصاح عنها، وأي
 )استرشادي(. تنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى

تحديد المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها، وأسلوب  (4
 .تصنيفها من حيث طبيعتها أو دورية اإلفصاح عنها

شكل ب وتعليمات إعالنات الشركاتمراجعة سياسات اإلفصاح  (5
مع أفضل  السياسة الداخلية دوري، والتحقق من توافق

أحكام نظام السوق المالية ولوائحه كافة الممارسات، ومع 
وكافة اللوائح اإللزامية الصادرة عن السادة تداول  التنفيذية

والسادة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والجهات ذات 
زام بمتطلبات ساعد على االلتالعالقة، وبالشكل الذي ي

 اإلفصاح والحد من اإلجراءات التصحيحية.
 

 
 
 

 (: المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها2المادة )

يجب أن يكون أي إفصاح من الشركة للجمهور واضحًا وكاماًل  (أ
وصحيحًا وغير مضلل. كما يجب على الشركة أن تبلغ الهيئة 

وقوع  يتأخير )قبل أول فترة تداول في السوق تلوالجمهور دون 
التطورات( بأية تطورات مهمة تندرج في إطار نشاطها وال تكون 
معرفتها متاحة لعامة الناس وقد تؤثر على أصولها وخصومها أو 
على وضعها المالي أو على المسار العام ألعمالها، أو الشركات 
التابعة لها، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر السهم، أو 

 وظًا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته.أن تؤثر تأثيرًا ملح

 

 

obtain a comprehensive view of the Company's 
position; 

2) Disclosure to shareholders and investors shall be made 
without discrimination in a clear, correct and non-
misleading fashion, and in a timely, regular and 
accurate manner in order to enable shareholders and 
other Stakeholders to exercise their rights to the fullest 
extent; 

3) The Company's website shall include all information 
required to be disclosed and any details or other 
information that may be published through other 
disclosure methods. (For Guidance) 

4) Reporting rules shall be established and shall describe 
the information required to be disclosed and the 
method of its classification in terms of its nature, and 
the frequency of its disclosure; and 

5) Reviewing disclosure policies and Company's 

announcements instructions periodically, and verifying 

that the internal policy is compatible with the best 

practices, and with all provisions of the Capital Market 

Law and its executive regulations and all mandatory 

regulations issued by Tadawul, Capital Market 

Authority, the Ministry of Commerce and the relevant 

authorities, in a manner that helps complying with 

disclosure requirements and limit corrective actions. 

 
 

Article 2: Information to be disclosed 
A. Any correct and not misleading. The Company shall 

inform authority and public without delay (before the 

first trading period in the market following 

developments) any significant developments within its 

activity. Such information is not available to the public 

and may affect its assets and liabilities, financial 

position, the scope of its business, or its subsidiaries, 

that may lead to change in the share price or 

significantly affect the ability of exporter to fulfill its 

obligations. 
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ومن ضمن هذه التطورات المهمة والتي يجب على الشركة  (ب
 اآلتي: -على سبيل المثال ال الحصر–اإلفصاح عنها 

صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو تأجيره بسعر  ةأي (1
من صافي أصول الشركة وفقًا  %10يساوي أو يزيد على 
أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية ألخر قوائم مالية 

 مراجعة، أيهما أحدث.
أية مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ يساوي  (2

من صافي أصول الشركة وفقًا ألخر  %10 أو يزيد على
قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، 

 أيهما أحدث.
صافي أصول  من %10أية خسائر تساوي أو تزيد على  (3

الشركة وفقًا ألخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية 
 سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

على -أي تغيير كبير في بيئة إنتاج وتجارة الشركة يشمل  (4
مكانية الحصول  -سبيل المثال ال الحصر وفرة الموارد وا 

 عليها.
اء في تشكيل أعض تغير الرئيس التنفيذي، أو أي تغيير (5

 لس إدارته أو في لجنة المراجعة. مج
أي نزاع، بما في ذلك أية دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة  (6

 %5إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على 
من صافي أصول الشركة وفقًا ألخر قوائم مالية أولية 

 مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه،  أي حكم قضائي صادر ضد (7

إذا كان موضوع الحكم متعلقًا بأعمال مجلس اإلدارة أو أحد 
 أعضائه. 

الزيادة أو النقصان في صافي أصول الشركة بما يساوي أو  (8
وفقًا ألخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو  %10يزيد على 

 قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
إجمالي أرباح المصدر بما يساوي  الزيادة أو النقصان في (9

وفقًا ألخر قوائم مالية أولية مفحوصة  %10أو يزيد على 
 أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

B. Among these significant developments that 

Company shall disclose -including but not limited 

to- the following: 

1- Any transaction to buy, sell, mortgage or lease 

an asset at a price equal or more than 10% of 

the Company's net assets in accordance with the 

latest audited preliminary financial statements 

or audited annual financial statements, 

whichever is newest. 

2- Any indebtedness outside the normal activity of 
the Company equal or more than 10% of the 
Company's net assets in accordance with the 
latest audited preliminary financial statements 
or audited annual financial statements, 
whichever is newest. 

3- Any losses equal or more than 10% of the 
Company's net assets in accordance with the 
latest audited preliminary financial statements 
or audited annual financial statements, 
whichever is newest. 

4- Any major change in the Company's production 
and trading field includes, but is not limited to, 
the availability and access to resources. 

5- Changing the CEO, or any change in the 
composition of his Board of directors or in the 
audit Committee.  

6- Any dispute including lawsuit, arbitration or 
mediation, if the amount of dispute or claim is 
equal or more than 5% of the Company's net 
assets in accordance with the latest audited 
preliminary financial statements or audited 
annual financial statements, whichever is 
newest. 

7- Any judgement issued against the Board of 
directors or one of its members, if the subject 
of the judgement is related the business of 
Board of directors or one of its members.  

8- Any increase or decrease in the net assets of the 
Company equal or more than 1% in accordance 
with the latest audited preliminary financial 
statements or audited annual financial 
statements, whichever is newest. 

9- Any increase or decrease in the total revenues 
of exporter equal or more than 10% of the 
Company's net assets in accordance with the 
latest audited preliminary financial statements 
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من  %5الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على   (10
إجمالي إيرادات الشركة، وفقًا ألخر قوائم سنوية مراجعة، أو 

 لعقد.  اإلنهاء غير المتوقع لذلك ا
أية صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب   (11

تستثمر بموجبه الشركة وطرف ذي عالقة في أي مشروع 
أو أصل أو يقدم تموياًل له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب 

من إجمالي إيرادات المصدر وفقًا  %1مساوية أو تزيد على 
 ألخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

 لنظام األساسي أو المقر الرئيسي للمصدر.أي تغير في ا  (12
 أي تغيير للمحاسب القانوني.   (13
 أي تغيير مقترح في رأس المال.  (14
تقديم عريضة تصفية أو صدور أمر تصفية أو تعيين   (15

مصف للمصدر أو أي من تابعيه بموجب نظام الشركات، 
 أو البدء بأي إجراءات بموجب أنظمة اإلفالس.

أي من تابعيه بحل الشركة أو  صدور قرار من الشركة أو  (16
تصفيتها، أو وقوع حدث أو انتهاء فترة زمنية توجب وضع 

 الشركة تحت التصفية أو الحل.
صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة   (17

قضائية سواًء في المرحلة األولى أو االستئنافية، يمكن أن 
تزيد  هايؤثر سلبًا في استغالل الشركة ألي جزء من أصول

من صافي أصول الشركة وفقًا  %5قيمته اإلجمالية على 
ألخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 

 مراجعة، أيهما أحدث.
 الدعوة النعقاد الجمعية العامة أو الخاصة وجدول أعمالها.  (18
 نتائج اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة.  (19
 .أي تغيير مقترح في رأسمال الشركة  (20
أي قرار إلعالن أرباح أو التوصية بإعالنها أو دفع   (21

حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على حاملي األوراق 
 المالية المدرجة.

أي قرار أو توصية تقضي بعدم توزيع أرباح في الحاالت   (22
 التي يكون من المتوقع أن توزع الشركة فيها أرباحًا.

or audited annual financial statements, 
whichever is newest. 

10-  Enter into contract with revenues equal or 
more than 50% of the total revenues of the 
Company in accordance with the latest audited 
preliminary financial statements or audited 
annual financial statements, whichever is 
newest.   

11-  Any transaction between the Company and 
related party or any arrangement under which 
the Company invests and a related party in any 
project or asset or provides finance to it if this 
transaction or arrangement equal or exceeds 
10% of the exporter’s revenues in accordance 
with the last annual audited financial statements 

12-  Any change in the Articles of Association or 
the headquarter of exporter. 

13-  Any change to the chartered accountant  
14-  Any proposed change in the capital 
15-  Submission of winding up petition or issuance 

of liquidation order or appointment of 
liquidator to the exporter or any of its staff 
under the Companies Law, or initiation of any 
proceedings under the bankruptcy regulations 

16-  A decision is issued by the Company or any of 
its subsidiaries to dissolve or liquidate the 
Company, or an event or the expiry of a period 
of time that requires the Company to be placed 
under liquidation or dissolution. 

17-  The issuance of a judgment, decision, 
declaration, or order from a court or judicial 
authority, whether in the first instance or in the 
appeal, may negatively affect the Company's 
exploitation of any part of its assets whose total 
value exceeds 5% of the Company's net assets 
in accordance with the last audited preliminary 
financial statements or audited annual financial 
statements, whichever is newest. 

18-  Calling for the General or Special meeting, 
19-  Outcomes of special or general meeting 
20-  Any proposed change in the capital of the 

Company 
21-  Any decision to declare profits, recommend its 

declaration, pay shares thereof, or make other 
distributions to holders of listed securities. 

22-  Any decisions or recommendation indicates to 
not distribute profits in the cases where the 
Company is expected to distribute profits. 
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أو استرداد أو  أي قرار الستدعاء أو إعادة شراء أو سحب  (23
عرض شراء أوراقه المالية، والمبلغ اإلجمالي وعدد األوراق 

 المالية وقيمتها.
أي قرار بعدم الدفع فيما يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين   (24

 القابلة للتحويل.
أي تغير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من فئات األسهم   (25

 المدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل إليها.
 
 

كما يتم اإلفصاح عن كل ما تتطلبه لوائح هيئة السوق المالية  (ت
والجهات ذات الصلة وفي األوقات المحددة لذلك وعبر الوسائل 
المصرح بها. ومن هذه المتطلبات على سبيل المثال وليس 

 الحصر ما يلي:

 مواعيد اجتماعات المساهمين وجداول االجتماعات. .1
لتابعة والمجاالت التي المعلومات األساسية عن الشركات ا .2

 تعمل فيها.

التقارير المالية السنوية والفصلية ونتائجها بالصيغة المطلوبة  .3
وفي األوقات وعبر الوسائل المحددة لذلك، فور إقرارها من 

 مجلس اإلدارة.

 ملكية حصص كبيرة من األسهم، كما يلي: .4

يجب على الشخص ذي العالقة بالحدث أن يقوم بإشعار  (أ
ئة في فترة ال تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول الشركة والهي

 يلي اليوم الذي تحققت فيه أي من الحاالت اآلتية:
( %5عندما يصبح الشخص مالكًا أو له مصلحة في ما نسبته ) (1

أو أدوات دين   أو أكثر من األسهم ذات األحقية في التصويت،
قابلة للتحويل إلى أسهم، وأن يضمن اإلشعار قائمة باألشخاص 

تي يكون له مصلحة في األسهم التي يملكونها أو يسيطرون ال
 عليها.

عند حدوث أي تغير على قائمة األشخاص المذكورة أعاله  (2
لوقوع حدث يستلزم استبعاد شخص أو إضافة شخص لهذه 

 القائمة.

23-  Any decision to call, repurchase, withdraw, 
recover or offer to purchase his securities, the 
total amount and the number and value of the 
securities 

24-  Any decision not to pay in respect of debt 
instruments or convertible debt instruments 

25-  Any change in the rights related to any category 
of listed shares or convertible debt instruments. 

 
 
 

C. All matters required by Capital Market Authority 

regulations and relevant entities shall be disclosed 

timely and via the authorized means. These 

requirements include, but are not limited to, the 

following: 

1. Time of shareholders meeting and meeting 
schedules. 

2. Basic information about subsidiaries and the 
fields in which they operate. 

3. The annual and quarterly financial reports and 
their results in the required format, at the 
times, and through the means specified for 
that, immediately upon approval by the 
BOARD. 

4. Possession of significant shares, as follows: 
 
 

A) The person related to the event shall notify the 
Company and the Authority within a period not exceeding 
the end of the third trading day following the day on which 
any of the following cases are fulfilled: 

1) When a person becomes an owner or has an 
interest in (5%) or more of the shares eligible 
to vote, or debt instruments convertible into 
shares, and the notice shall include a list of 
persons who have an interest in the shares 
they own or control. 

2) When any change occurs to the 
aforementioned persons list due to an event, 
it is necessary to exclude a person or add a 
person to this list. 

 
 
 
 
 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

ب( عند حساب العدد اإلجمالي لألسهم التي يكون ألي شخص 
طر يملكها أو يسيمصلحة فيها، يعد الشخص له مصلحة في أسهم 

 عليها أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
 زوج ذلك الشخص أو أوالده القصر. (1
 شركة يسيطر عليها ذلك الشخص  (2

أي أشخاص آخرين اتفق ذلك الشخص معهم  (3
 للحصول على مصلحة في أسهم الشركة.

فقًا و  -المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة-ج( يكون اإلشعار 
ة في هذا الشأن من قبل الهيئة، على أن يتضمن للنماذج المعتمد

 معلومات ال تقل عن اآلتي:
أسماء األشخاص المالكين لألسهم أو ذوي األحقية  (1

 في التصرف فيها.
 تفاصيل عن عملية التملك. (2
تفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر  (3

 لعملية التملك أو قروض تمويل.
 

 (: اإلفصاح عن المعلومات الهامة3المادة )

يقصد بالمعلومات الهامة كل المعلومات التي تفرضها المتطلبات  -(1
إلى تغير ملحوظ في قيمة يمكن أن تؤدي معلومات  ةوأي النظامية
كون أن ي -وألسباب معقولة- معلومات يتوقع ةإضافة إلى أي السهم،

 .المستثمرينعلى قرارات كبير لها تأثير 

معلومات تتجاوز  ةعن أياإلفصاح طواعية دارة الشركة يمكن إل -(2
طوعي تبالطبع البد أن يحصل هذا اإلفصاح ال. و النظاميةالمتطلبات 

، مع تقييم األمر إن كان يحتاج موافقة مسبقة من مجلس اإلدارةعلى 
إلى موافقة من هيئة السوق المالية في البداية قبل اإلعالن أو اإلفصاح 

 عنه بالسوق.

مسألة يجب اإلفصاح عنها  إذا رأت الشركة أن اإلفصاح عن -(3
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات قواعد الحوكمة أو  بموجب
يمكن أن يؤدي إلى ضرر غير مسوغ به وأنه من غير  المستمرة

المرجح أن يؤدي عدم اإلفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل 

B) When calculating the total number of shares in which a 
person has an interest, the person shall be deemed to have 
an interest in shares owned or controlled by any of the 
following persons: 

1) That person's spouse or minor children. 
2) A Company controlled by that person  
3) Any other people that person has agreed 

with to obtain an interest in the Company's 
shares. 

 
 

C) The notice - referred to in Paragraph (a) of this Article 
- shall be in accordance with the forms approved in this 
regard by the Authority, provided that it includes 
information not less than the following: 

1) Names of the persons who own the shares 
or have the right to dispose of them. 

2) Details of the acquisition process. 
3) Details of any financial support from 

another person for the acquisition or 
financing loans. 

 
 
Article 3: Disclosure of Crucial Information 

1) - Important information means all the information 
imposed by the statutory requirements and any 
information that could lead to a significant change in the 
share value, in addition to any information expected - for 
reasonable reasons - to have a significant impact on 
investors’ decisions. 

2) - The management of the Company can voluntarily 
disclose any information that exceeds the statutory 
requirements. Of course, this voluntary disclosure shall 
obtain the prior approval of BOARD, with an evaluation 
of the matter if it needs approval from the Capital Market 
Authority in the beginning, before announcing or 
disclosing it in the market. 

3) - If the Company deems that the disclosure of a matter 
that shall be disclosed according to the Governance 
Regulations or Rules on the Offer of Securities and 
Continuing Obligations could lead to unjustified harm and 
it is unlikely that failure to disclose that matter will mislead 
investors regarding the facts and circumstances which is 
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المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها 
لتقويم األوراق المالية ذات العالقة، فإنه يجوز للشركة أن  ضرورياً 

تتقدم بطلب إلعفائها من ذلك. ويجب في هذه الحالة أن تقدم الشركة 
إلى الهيئة بسرية تامة بيانًا بالمعلومات المطلوبة واألسباب التي تدعو 
ذا رأت الهيئة قبول  الشركة إلى عدم اإلفصاح عنها في ذلك الوقت. وا 

إلعفاء، جاز لها في أي وقت أن تلزم الشركة باإلعالن عن طلب ا
 أية معلومات تتعلق باإلعفاء ذي العالقة.

 
 (: لغة اإلعالنات واإلشعارات والتقارير4المادة )

يجب أن تكون جميع اإلعالنات واإلشعارات والتقارير  (أ
الصادرة عن الشركة على موقع تداول باللغة العربية، وعلى 

افة إعالناتها على موقع تداول باللغة الشركة ترجمة ك
 اإلنجليزية.

تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في توضيح وتفسير  (ب
اإلعالنات واإلشعارات والتقارير. وفي حال وجود أي 
تعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يؤخذ بالنص 

 العربي.  

 

 

 (: اإلرشادات العامة لإلفصاح5المادة )

مان من المبادئ اإلرشادية لضالرسميون للشركة بعدد  ونمتحدثاللتزم ي
 :ما يلي هذه المبادئضمن فعالية وتأثير التواصل، ومن 

أو أمور  تقوم الشركة باإلفصاح عن أية تطوراٍت هامة (1
تتطلبها الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، 

 وبالشكل الذي يتماشى مع سرية المعلومات الهامة.
تنع الشركة عن اإلفصاح االنتقائي "للمعلومات الهامة" تم (2

حتى ال يكون هناك تفضيل لمجموعة بعينها من المجتمع 
 على أخرى. االستثماري

necessary to be informed of, to evaluate the relevant 
securities, the Company may apply for exemption from 
that. In this case, the Company shall provide the Authority 
with complete confidentiality with a statement of the 
required information and the reasons why the Company 
should not disclose it at that time. If the Authority deems 
that the exemption request is accepted, it may at any time 
compel the Company to announce any information related 
to the relevant exemption. 

 
 

 

Article 4: Language of Advertisements, Notices and 

Reports 

a) All advertisements, notices and reports issued by 

the Company shall be in Arabic, and the 

Company shall translate any of them into 

English. 

b) The Arabic language shall be the adopted 

language for clarifying and interpreting 

advertisements, notices and reports. In case of 

any conflict between the Arabic and the English 

text, the Arabic text shall prevail.   

 
 
 
 

 

Article 5: General Guidelines for Disclosure 

Company spokesmen shall be obliged to a number of 
guiding principles to ensure the effectiveness and impact 
of communication, including: 

1) The Company discloses any important 
developments or matters required by official 
authorities in KSA, in a manner complies with the 
confidentiality of important information. 

2) The Company refrains from selectively disclosing 
"important information" so that there is no 
preference for one group of the investment 
community over another. 
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وفي أضيق نطاق قدر -يمكن اإلفصاح داخل حدود الشركة  (3
عن المعلومات السرية )غير الصالحة  -المستطاع

 لإلفصاح(. 
عبر المتحدثين  ييتم التواصل مع المجتمع االستثمار  (4

 الرسميين للشركة.
اإلشاعات أو التوقعات المالية   يجب أال تتفاعل الشركة مع (5

المنشورة عنها إال إذا كانت تلك األمور غير الصحيحة 
يمكن أن تؤثر سلباً وبشكل كبير على أعمال وأنشطة الشركة 
أو تنال من سمعتها. كما أنها لن تحاول التأثير على أراء 

 ات المحللين.أو استنتاج
تحاول الشركة أن تحدد توقيتًا ثابتًا ومالئمًا  (6

لتتجنب الظهور على أنها تفصح على نحٍو  لإلفصاح
 انتقائي.

يجب على مجلس اإلدارة األخذ في الحسبان أن المعلومات  (7
الهامة السرية يمكن أن تتسرب بشكل جزئي أو كلي. وفي 

 في أي-ة حال إذا ما تسربت تلك المعلومات الهامة السري
فسيكون على الشركة أن تقوم  -وقٍت ومن دون قصد

 باإلفصاح والنشر الكاملين للمجتمع االستثماري.
تتواصل الشركة مع موظفيها داخليًا في نفس الوقت الذي  (8

تتواصل فيه خارجيًا؛ حيث أنه من المهم أن يعلم الموظفون 
 بما يجري في شركتهم قبل الصحف ووسائل اإلعالم.  

لشركة دائمًا لضمان وصول رسالتها عبر القنوات تسعى ا (9
 المتعددة.

كما يتم اإلفصاح عن كل ما تتطلبه لوائح هيئة السوق  (10
المالية والجهات ذات الصلة وفي األوقات المحددة لذلك 
وعبر الوسائل المصرح بها. ومن هذه المتطلبات على سبيل 

 المثال وليس الحصر ما يلي:
 ن وجداول االجتماعات.مواعيد اجتماعات المساهمي (أ

المعلومات األساسية عن الشركات التابعة والمجاالت التي  (ب
 تعمل فيها.

التقارير المالية السنوية والفصلية ونتائجها بالصيغة  (ت
المطلوبة وفي األوقات وعبر الوسائل المحددة لذلك، فور 

 إقرارها من مجلس اإلدارة.

3) Confidential information (which is not subject to 
disclosure) can be disclosed within the Company’s 
borders - and as narrowly as possible.  

4) Communication with the investment community 
shall be done through the Company’s spokesmen. 

5) The Company should not react with rumors or 
financial projections published about it unless 
these incorrect matters could negatively and 
significantly affect the Company's business and 
activities or harm its reputation. Nor will it try to 
influence the opinions or conclusions of analysts. 

6) The Company shall try to set a consistent and 
appropriate timing for the disclosure to avoid 
appearing as is disclosure in a selective manner. 

7) BOARD shall take into account that important 
confidential information can be partially or 
completely leaked. In case that this important 
confidential information is leaked - at any time and 
unintentionally - the Company shall fully disclose 
and publish to the investment community. 

8) The Company shall communicate with its 
employees internally at the same time it 
communicates externally; as it is important that 
employees know what is going on in their 
Company before the newspapers and media.   

9) The Company shall always seek to ensure that its 
message reaches multiple channels. 

10) All that is required by the regulations of the Capital 
Market Authority and the relevant authorities shall 
be disclosed at the times specified for this and 
through the licensed means. These requirements 
include, but are not limited to, the following: 
A. Time of shareholders meeting and meeting 

schedules. 
B. Basic information about subsidiaries and the 

fields in which they operate. 
C. The annual and quarterly financial reports and 

their results in the required format, at the 
times, and through the means specified for 
that, immediately upon approval by the 
BOARD. 
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ها المنصوص عليتعد جميع المعلومات والتطورات الجوهرية  (11

قبل تزويد -. ويحظر على الشركة ها هنا معلومات سرية
عالنها بتداول  إفشاؤها إلى جهات ال يقع على -الهيئة بها وا 

عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. 
كذلك يجب على الشركة اتخاذ جميع الخطوات الالزمة 

رات الجوهرية لضمان عدم تسرب أي من المعلومات والتطو 
عالنها بتداول. وتحدد الشركة مدى  قبل تزويد الهيئة بها وا 
الحاجة إلى نشر إعالن للجمهور للرد على أية شائعات 
تتعلق بأية تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام الشركة بذلك 

 حسبما تراه مناسبًا.
 ما ورد كمواد إلزامية في اللوائح ذات العالقة.(    12

 
 
 

 

 اإلفصاح عن المعلومات المالية (:6المادة )

يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية األولية والسنوية  (أ
للشركة وأن يوقع عليها عضو مفوض من مجلس اإلدارة 
ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي وذلك قبل نشرها 

 وتوزيعها على المساهمين وغيرهم.

لس سنوية وتقرير مجيجب أن تقدم القوائم المالية األولية وال (ب
 اإلدارة إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس اإلدارة.

ج( تعلن الشركة عبر التطبيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة، 
قوائمها المالية األولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس 
اإلدارة وال يحوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو غيرهم 

 .قبل إعالنها بالسوق
د( يجب على الشركة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمين قوائمها 
المالية األولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقًا لمعايير 
المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القاونيين، 

( يومًا من 30وذلك فور اعتمادها وخالل فترة ال تتجاوز )
 تلك القوائم. نهاية الفترة المالية التي تشملها

 
 

11) All information and fundamental developments 

stipulated in this chapter shall be deemed as 

confidential information. The Company, before 

providing it to the Authority and announcing it on 

Tadawul, shall be prohibited from disclosing it to 

parties that have no obligation to maintain the 

confidentiality and protection of information. The 

Company shall also take all necessary steps to 

ensure that no fundamental information and 

developments are leaked before providing the 

authority with it and announcing it on Tadawul. 

The Company shall determine the need to publish 

an advertisement to the public in order to respond 

to any rumors related to any material 

developments, and the authority may oblige the 

Company to do so as it deems appropriate. 

12) What is mentioned as mandatory articles in the 

relevant regulations. 

 

Article 6: Disclosure of Financial Information 

a) The BOARD shall approve the preliminary 

and annual financial statements of the 

Company and to be signed by an authorized 

member of the BOARD, CEO and the 

financial director, before publishing and 

distributing them to shareholders and others. 

b) The preliminary and annual financial 

statements and the BOD' report shall be 

submitted to the Authority immediately upon 

approval by the BOARD. 

c) C) The Company shall announce, through the 

electronic applications specified by the 

Authority, its preliminary and annual financial 

statements as soon as they are approved by the 

BOARD. Publishing these lists to the 

shareholders or others may not be done before 

they are announced in the market. 

d) D) The Company shall provide the Authority 

and announce to the shareholders its 

preliminary financial statements, which shall 

be prepared and examined in accordance with 

the accounting standards approved by 
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هـ( يجب على الشركة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمين عن  
قوائمها المالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها وفقًا 
لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخالل الفترة النظامية 

هر من نهاية الفترة المالية السنوية ( أش3المحددة ال تتجاوز )
التي تشملها تلك القوائم. ويجب على الشركة أن تزود الهيئة 
وتعلن للمساهمين هذه القوائم المالية السنوية خالل مدة ال 

( يومًا على األقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية 21تقل عن )
 العامة السنوية. 

اسب القانوني الذي و( يجب على الشركة التأكد من التزام المح
يراجع القوائم المالية، وأي شريك له لقواعد ولوائح الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين في ما يتعلق بملكية أي أسهم 
أو أوراق مالية للمصدر أو أي من تابعيه، بما يتضمن 
استقاللية المحاسب القانوني وأي شريك أو موظف في 

 مكتبه.
 

 
 
 
 

 اح عن تقرير مجلس اإلدارة(: اإلفص7المادة )

الشركة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمين خالل فترة ال  على يجب
 عنرًا ادصة الفترة المالية السنوية تقريرًا ( أشهر من نهاي3تتجاوز )

 األخيرة، المالية السنة عرضًا لعملياته خالل يتضمن اإلدارة مجلس

 المستثمر يحتاجها والتي الشركة أعمال على المؤثرة العوامل وجميع

 المالي. ووضعها وخصومها الشركة أصول من تقويم ليتمكن
 إلى ترسل التقرير السنوي لمجلس اإلدارة كما يجب على الشركة أن

اإلدارة مع )نموذج اإلفصاح عن مدى  مجلس من اعتماده فور الهيئة
( خالل المهلة الزمنية 8نموذج  –االلتزام بالئحة حوكمة الشركات 

 ة إلرسال تقرير مجلس اإلدارة السنوي.المحدد
ويجب اإلعالن عن القوائم المالية السنوية وخالصة وافية من تقرير 
مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات بما ال يقل عن 

 يومًا قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية. 21

SOCPA, as soon as they are approved and 

within a period not exceeding (30) days from 

the end of the financial period which these 

statements include. 

e) E) The Company shall provide the Authority 

and announce to the shareholders its annual 

financial statements, which shall be prepared 

and examined in accordance with the 

accounting standards approved by SOCPA, as 

soon as they are approved and within a period 

not exceeding (3) months from the end of the 

financial period which these statements 

include. The Company shall provide the 

Authority and announce to the shareholders 

these annual financial statements within a 

period not less than (21) calendar days prior to 

the date of the Annual General Assembly date.  

f) F) The Company shall ensure that the 

chartered accountant who reviews the 

financial statements, and any partner with him, 

is committed with the rules and regulations of 

the SOCPA in relation to the ownership of any 

shares or securities of the issuer or any of its 

affiliates, including the independence of the 

chartered accountant and any partner or 

employee in his office. 

Article 7: Disclosure in the Board Report 

The Company shall provide the Authority and announce 
to the shareholders within a period not exceeding (3) 
months from the end of the annual financial period a 
report issued by the BOARD including a presentation of 
its operations during the last fiscal year, and all the factors 
affecting the Company's business that the investor needs 
to evaluate the Company's assets, liabilities and financial 
position. 
The Company shall also send the annual report of the 
BOARD to the authority immediately upon its approval 
by the BOARD, along with (Disclosure Form of 
Compliance with Corporate Governance Regulations - 
Form 8) during the period specified for sending the annual 
Board Report. 
The annual financial statements, a full summary of the 
report of the BOARD and the full text of the auditor's 
report shall be announced at least 21 days prior to the date 
of the Annual General Assembly. 
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امة من والبد أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة على مجموعة ه
المعلومات كما ورد في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

 المستمرة.
 
 

 (: اإلفصاح على مستوى الشركة8المادة )

مع عدم اإلخالل بمتطلبات اإلفصاح التي تتطلبها المعايير المهنية 
عن  ركةالشيجب أن تفصح  ،أو األنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة

 ة:المعلومات التالي

يجاد قيمة المتبعة إل وخالصة الخطة الشركة،أهداف  (1
)إن كان ممكنًا، وذلك تبعًا لحساسية  مضافة للمساهمين.

 األهداف أو الخطط الموضوعة(
 المساهمين الرئيسيين وحقوق التصويت. (2
 .المخاطر المحتملةأهم  (3

حاالت التعارض التي تعرض مصالح المساهمين إلى  (4
 خطورة كبيرة.

 الموردين، ،ف ذات الصلة )العمالءعالقات األطرا (5
 لخ(. إ ع،المجتم

 

ويتولى المجلس تنفيذ متطلبات اإلفصاح المذكورة أعاله خالل الفترة 
 التي يحددها المجلس. 

 

 أعضاء مجلس اإلدارةإفصاح (: 9المادة )

يتعين على مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل  -أ(
ن يتم اإلفصاح عدارة التنفيذية، و عضو من أعضائه ومن أعضاء اإل

 المعلومات التالية:

 أسماء األعضاء، ومختصر عن مؤهالت وخبرات كل منهم. (1

The report of the BOARD shall include a set of 
important information as mentioned in Article (43) of 
the Registration and Listing Regulations, Article (90) 
of the Corporate Governance Regulations, and 
according to any amendment to them. 

 
Article 8: Company-wide Disclosure 

Without prejudice to the disclosure requirements stated by 
professional standards or approved regulations, rules and 
instructions, the Company shall disclose the following 
information: 

1) The Company's objectives, and a summary of the 
plan followed to create added value for 
shareholders. (If possible, according to the 
sensitivity of the objectives or plans set) 

2) Major shareholders and voting rights. 
3) Most important potential risks. 
4) Conflicts that expose the interests of shareholders 

to great risk. 
5) Related party relationships (customers, suppliers, 

community, etc.).  

 

 

The Board shall undertake the implementation of the 
aforementioned disclosure requirements during the 
period specified by the Board.  

 

Article 9: Disclosure related to the Board members 

A) - The BOARD shall organize the disclosure processes 
for each of its members and members of the executive 
management, and the following information shall be 
disclosed: 

1) Members names, and a summary of their 
qualifications and experiences. 
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أية مصالح هامة في المعامالت، أو األمور ذات األثر على  (2
 )اإلفصاح عن استقاللية األعضاء(. الشركة

قة المنبثجان اللعدد وهيكل، ونطاق المسئوليات الخاصة ب (3
 المجلس.عن 

، فيجب أن الشركةي حال وجود مساهم واحد مسيطر في ف (4
عما إذا كان جميع المساهمين ممثلين بصورة الشركة تفصح 

 .إذا كان هناك شك حول ذلك األمر عادلة في المجلس

 
 
 
 

 مع مراعاة ما يلي: -ب(
وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  -1

بموجب  لإلفصاحات المطلوبة التنفيذية وتحديثه دوريًا، وذلك وفقاً 
 نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

تمكين مساهمي الشركة من االطالع على هذا السجل ودون مقابل  -2
 مالي.

 
 
 

 (: اإلفصاح عن المكافآت10المادة )

 :يلتزم مجلس اإلدارة بما يليأ( 

ت آاإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكاف (1
 .أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة

عن  ارةتقرير مجلس اإلداإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في  (2
أعضاء و واللجان جلس اإلدارة المكافآت الممنوحة ألعضاء م

أو  غير مباشرة، دون إخفاءاإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو 
بيعتها اً كانت ط، أيمزايا ممنافع أ متضليل، سواًء كانت مبالغ أ

ذا كانت المزايا أسهمًا في الشركة، فتكون القيمة  واسمها. وا 
 المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت  (3
 .المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

وعة المكافآت والتعويضات المدف بيان التفاصيل الالزمة بشأن (4
 :لكل ممن يلي على حدة

2) Any important interests in transactions, or matters 
affecting the Company (disclosure of the 
independence of the members). 

3) The number, structure, and scope of 
responsibilities of the Board's Committees. 

4) In case that there is one shareholder controlling 
the Company, the Company shall disclose whether 
all shareholders are represented fairly in the Board 
if there is doubt about that. 

 
 
 
B) - Subject to the following: 

1. Establishing a special register for the disclosures of 

members of the BOARD and the Executive 

Management and updating it periodically, in 

accordance with the disclosures required under the 

Companies Law and the Capital Market Law and their 

implementing regulations. 

2. Enabling the shareholders of the Company to view this 

register free of charge. 

 
 

Article 10: Disclosure of Remunerations 
a) The Board shall: 

1) disclose the remuneration policy and the method by 

which remunerations of the Board and Executive 

Management are determined. 

2) provide an accurate, transparent and detailed 

disclosure in the Board report on the remunerations 

granted to the Board and Committee members, and 

Executive Management, directly or indirectly, without 

any omission or misleading information, and whether 

these were in cash or other benefits of any nature. In 

case they were shares of the Company, the value of the 

shares is the market value on the due date 

3) clarify the relation between the paid remunerations 

and the adopted remuneration policy, and highlighting 

any material deviation from that policy. 

4) a description of the necessary details with respect to 

the remunerations and compensations granted to each 

of the following, separately: 
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 .أعضاء مجلس اإلدارة (أ

مسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من خ (ب
الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي 

 .والمدير المالي

 أعضاء اللجان. (ت

ًا فقو في تقرير مجلس اإلدارة يكون اإلفصاح الوارد في هذه المادة ب( 
 للجداول المعتمدة.

 

 (: اإلفصاح المتعلق بالمساهمين11المادة )

 عن المعلومات التالية:ينبغي أن يفصح المساهمون 

أ( يجب على الشخص ذي العالقة بالحدث أن يقوم بإشعار الشركة 
والهيئة في فترة ال تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي اليوم الذي 

 تية:تحققت فيه أي من الحاالت اآل
( %5عندما يصبح الشخص مالكًا أو له مصلحة في ما نسبته ) (1

أو أدوات دين   أو أكثر من األسهم ذات األحقية في التصويت،
قابلة للتحويل إلى أسهم، وأن يضمن اإلشعار قائمة باألشخاص 
التي يكون له مصلحة في األسهم التي يملكونها أو يسيطرون 

 عليها.
ة األشخاص المذكورة أعاله لوقوع عند حدوث أي تغير على قائم (2

 حدث يستلزم استبعاد شخص أو إضافة شخص لهذه القائمة.

 
 
 
 
 

A- Board members. 
B- Five Senior Executives who have received the highest 

remuneration from the Company, provided that the 
chief executive officer and chief financial officer are 

among them.3 
C- Committees’ Members. 
 

 
b) The disclosures in this Article and in the Board Report 

shall be pursuant to the approved tables. 

 

Article 11: Disclosure Related to Shareholders 

Shareholders shall disclose the following information: 

A) The person related to the event shall notify the 
Company and the Authority within a period not 
exceeding the end of the third trading day following 
the day on which any of the following cases are 
fulfilled: 

1) When a person becomes an owner or has an 
interest in (5%) or more of the shares eligible 
to vote, or debt instruments convertible into 
shares, and the notice shall include a list of 
persons who have an interest in the shares they 
own or control. 

2) When any change occurs to the 
aforementioned persons list due to an event, it 
is necessary to exclude a person or add a 
person to this list. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
3The Capital Market Authority Board issued its Resolution Number 1-35-2018 Dated 9/7/1439H Corresponding 

to 26/03/2018G stating that the remunerations of senior executives mentioned in sub-paragraph (b) of paragraph 

(4) of Article 93 of the Corporate Governance Regulations is to be disclosed collectively Provided that this 

disclosure shall be detailed as of 01/01/2020G, according to the schedule contained in the Governance 

Regulations.  
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ب( عند حساب العدد اإلجمالي لألسهم التي يكون ألي شخص 
مصلحة فيها، يعد الشخص له مصلحة في أسهم يملكها أو يسيطر 

 عليها أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
 ده القصر.( زوج ذلك الشخص أو أوال1     
 ( شركة يسيطر عليها ذلك الشخص. 2     
( أي أشخاص آخرين اتفق ذلك الشخص معهم للحصول على 3     

 مصلحة في أسهم الشركة.

 
فقًا و  -المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة-ج( يكون اإلشعار 

للنماذج المعتمدة في هذا الشأن من قبل الهيئة، على أن يتضمن 
 تقل عن اآلتي: معلومات ال

أسماء األشخاص المالكين لألسهم أو ذوي األحقية في  (1
 التصرف فيها.

 تفاصيل عن عملية التملك. (2
تفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك  (3

 أو قروض تمويل.

 

 ضوابط اإلفصاح(: 12المادة )

 بع الضوابط التالية عند اإلفصاح:ت  يجب أن تُ 
  التوقيت:( 1

اح عن التطورات المهمة والمستجدة التي تتخلل فترة نشر اإلفصيتم 
عبر موقع )التقارير الدورية بشكل فوري لكافة المشاركين في السوق 

 تداول( قبل بداية أول فترة تداول تلي وقوع التطورات.
 
 

  الدقة: -(2

 يجب أن تكون كافة المعلومات التي تم اإلفصاح عنها دقيقة وكافية.
 

  ح:طرق اإلفصا -(3

لموقع اعن طريق أواًل  ،يتم اإلفصاح عن المعلومات للمساهمين كافةً 
الرسمي لتداول على اإلنترنت، ثم بعد ذلك يمكن اإلفصاح عنها عبر 

م نشرها أن يتكما يمكن  ،كترونيةاإللالتقارير أو التعاميم أو النشرات 
 عبر وسائل اإلعالم.كأخبار صحفية 

B) When calculating the total number of shares in which a 
person has an interest, the person shall be deemed to have 
an interest in shares owned or controlled by any of the 
following persons: 

1) That person's spouse or minor children. 
2) A Company controlled by that person. 
3) Any other people that person has agreed with 

to obtain an interest in the Company's shares. 
 
 
 
 
C) The notice - referred to in Paragraph (a) of this Article 
- shall be in accordance with the forms approved in this 
regard by the Authority, provided that it includes 
information not less than the following: 

1) Names of the persons who own the shares or 
have the right to dispose of them. 

2) Details of the acquisition process. 
3) Details of any financial support from another 

person for the acquisition or financing loans. 

 
 

 

Article 12: Rules for Disclosure  

The following Rules shall be followed upon disclosure: 
1)- Timing:  
Important and new developments during the period of 
publishing the periodic reports shall be immediately 
disclosed to all market participants (via the Tadawul 
website) before the start of the trading session following 
the occurrence of developments. 
 
 

 
2)- Precision:  
All information disclosed shall be accurate and sufficient. 

 
3)- Disclosure Methods:  
The information shall be disclosed to all shareholders, first 
through the official Tadawul website on the Internet, then 
after that it can be disclosed through reports, circulars or 
electronic newsletters, and it can also be published as press 
news through the media. 
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  لى سعر السهم:سرية المعلومات المؤثرة ع -(4

سهم. التؤثر على سعر يمكن أن يجب اإلفصاح عن المعلومات التي 
أما المعلومات األخرى التي يتم حجبها فيجب التعامل معها بسرية 
تامة، بما في ذلك حجبها عن كل من يمكنه االستفادة منها داخل 

المجلس واللجان واإلدارة . ويجب أن يتعامل أعضاء الشركة أو خارجها
مع البيانات والمستندات التي يتسلمونها ضمن نطاق مهامهم تنفيذية ال

 التامة.بالسرية 
 
 التزام الشخص المطلع: -(5

يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أية معلومات داخلية  
ألي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص 

لى مالية للشركة بناًء عيقوم بالتداول في الورقة ال الممكن أن اآلخر من
 تلك المعلومات الداخلية.

 
  التزام الشخص غير المطلع: -(6

يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح ألي شخص آخر عن 
أية معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو 

اإلفصاح له من  يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص اآلخر الذي تم
تداول في الورقة المالية ذات العالقة بالمعلومات الممكن أن يقوم بال

 الداخلية.

 
 مع األنظمة األخرى: مبادئ الحوكمةتعارض  -(7

مواد النظام األساسي  إحدىمع الحوكمة عندما تتعارض مبادئ 
أو المتطلبات النظامية األخرى، يقترح المجلس التعديالت للشركة 

 مية.المطلوبة واعتمادها من خالل القنوات النظا
 
 
 
 
 

 
 
4)- Confidentiality of Information affecting the Share 
Price:  
Information that could affect the share price shall be 
disclosed. As for the other information that is withheld, it 
shall be dealt with in complete confidentiality, including 
withholding it from anyone who can benefit from it inside 
or outside the Company. Board members, Committees 
and Executive Management shall deal with the data and 
documents they receive within the scope of their duties 
with complete confidentiality. 
 

 
5)- The Commitment of the Insider:  
An insider person is prohibited from disclosing any inside 
information to any other person, and he knows or should 
know that this other person can trade in the Company's 
securities based on that internal information. 
 
 

 
6)- The Commitment of the Uninformed Person: 
Anyone not informed of the information is prohibited 
from disclosing to anyone else any inside information 
obtained from an informed person, and knew or should 
know that the other person disclosed to him can trade the 
security related to the inside information. 
 

 
 
7)- Governance Principles in conflict with other Laws: 
When the principles of governance conflict with one of 
the articles of the Company's Articles of Association or 
other regulatory requirements, the Board shall propose the 
required amendments and approve them through the legal 
channels. 
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 وصيغة المعلومات المفصح عنها:توقيت ال -(8

توقيت وصيغة المعلومات التي غالبًا ما يفصح عنها نوضح فيما يلي 
 :اعتيادية بصورة

 دعوة الجمعية يتم تحميل ، اجتماع الجمعية العامة السنوي
ونموذج تفويض الحضور وشروط عضوية المجلس على 

يدة وتداول ويتم النشر بجر الخاص بالشركة  لكترونياإللموقع ا
 محلية.

  يتم اإلعالن عنها على موقع تداولالربعيةالتقارير السنوية و ، 
في غضون فترة السماح وبالصيغة التي تحددها هيئة السوق 

لى منها علكترونية إنسخة تحميل  المالية، ثم بعد ذلك يتم
 .للشركة وعلى موقع وزارة التجارة والصناعة لكترونياإللموقع ا

 يفصح عنها كلما دعت  ،الرسائل الموجهة للمساهمين
 .إلى ذلك الحاجة

 والعمالء ،الرسائل اإلخبارية الموجهة للموظفين، 
 .إلى ذلك يفصح عنها كلما دعت الحاجة ،والموردين

 لى إ يفصح عنها كلما دعت الحاجة ،التصريحات الصحفية
أو  ،أو المؤتمرات الصحفية ،وتتم عن طريق الهاتف ذلك،

 لكترونية.اإلرسائل ال

 يفصح عنها كلما دعت  ،الدعائية والترويجية األنشطة
 .إلى ذلك الحاجة

 
يما ف الجهات ذات الصلةمتطلبات هيئة السوق المالية و وفيما يلي 

 :الهامة المعلوماتبعض توقيت اإلفصاح عن يتعلق ب
 

  يتم تزويد الهيئة بنســــــــــــخة معتمدة من القوائم المالية األولية
عالن النتائج للمســـــــاهمين خالل فترة الللشـــــــركة و   تتجاوز ا 

 الربع سنوية. المالية من نهاية الفترة اً ( يوم30)
  ،يجــب أن يعتمــد مجلس اإلدارة القوائم المــاليــة الســــــــــــــنويــة

 عن للمساهمين تزود الهيئة وتعلن الشركة أن  وينبغي على

8)– Timing and Format of Information Disclosed: 

Below we explain the timing and format of the 
information that is often disclosed regularly: 
 

 Annual General Assembly Meeting, the 
assembly invitation, attendance authorization 
form, and Board membership conditions are 
uploaded to Tadawul and the Company's website, 
and published in a local newspaper at least 21 days 
before the date of the assembly. 

 Annual and Quarterly Reports, to be 
announced on Tadawul website within the waiver 
period and in the format specified by the Capital 
Market Authority, then after that an electronic 
copy of them is uploaded on the Company's 
website and on the website of the Ministry of 
Commerce. 

 Letters to Shareholders, to be disclosed 
whenever needed. 

 Newsletters for Employees, Customers, and 
Suppliers to be disclosed as needed. 

 Press announcements, to be disclosed 
whenever needed, and made by phone, press 
conferences, or electronic messages. 

 Advertising and promotional activities, to be 
disclosed whenever needed. 

 
 

 
The following are the requirements of the Capital 
Market Authority and the relevant authorities 
regarding the timing of disclosure of some important 
information: 

 The Authority shall be provided with an approved 
copy of the preliminary financial statements of the 
Company and the results shall be announced to 
the shareholders within a period not exceeding 
(30) days from the end of the quarterly financial 
period. 

 The BOARD shall approve the annual financial 
statements, and the Company shall provide the 
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فترة ال  وخالل فور اعتمادها وذلك الســـــــــنوية المالية قوائمها
 السنوية.  المالية من نهاية الفترة أشهر( 3وز )تتجا

 عن للمســــــاهمين وتعلن الهيئة على الشــــــركة أن تزود يجب 

يوًما  (21عن ) تقل ال خالل مدة الســـنوية المالية القوائم هذه
 .العامة السنوية الجمعية انعقاد تاريخ على األقل قبل

 الشركة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمين خالل  على يجب
( أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية 3ترة ال تتجاوز )ف

عرضًا لعملياته  يتضمن اإلدارة مجلس صادرًا عن تقريًرا
 على المؤثرة العوامل وجميع األخيرة، المالية السنة خالل

 من تقويم ليتمكن المستثمر يحتاجها والتي الشركة أعمال

 المالي. ووضعها وخصومها الشركة أصول
  ترسل التقرير السنوي لمجلس على الشركة أنكما يجب 

اإلدارة مع )نموذج  مجلس من اعتماده فور الهيئة إلى اإلدارة
 –اإلفصاح عن مدى االلتزام بالئحة حوكمة الشركات 

( خالل المهلة الزمنية المحددة إلرسال تقرير 8نموذج 
 مجلس اإلدارة السنوي.

 

 

 مراحل اإلفصاح(: 13المادة )

 اإلفصاحلمجلس لعملية اإلفصاح عن أمر معين، يتم بعد اعتماد ا
 :من ضمنها ما يليعن طريق مراحل أساسية 

المعلومات المراد اإلفصاح وتجهيز وصياغة ومراجعة جمع  (1
 .عنها

مع اإلدارة التنفيذية بشأن اإلفصاح عن هذه التنسيق  (2
 المعلومات.

اإلفصاح عبر الوسائل النظامية وفي الوقت المحدد وللفئات  (3
 .لمستهدفةا

 

Authority and announce to the shareholders about 
its annual financial statements immediately upon 
approval and within a period not exceeding (3 
months) from the end of the annual financial 
period.  

 The Company shall provide the Authority and 
announce to the shareholders about these annual 
financial statements within a period not less than 
(21) calendar days prior to the date of the Annual 
General Assembly date. 

 The Company shall provide the Authority and 

announce to the shareholders within a period not 

exceeding (3) months from the end of the annual 

financial period a report issued by the BOARD 

including a presentation of its operations during 

the last fiscal year, and all the factors affecting the 

Company's business that the investor needs to 

evaluate the Company's assets, liabilities and 

financial position. 

 The Company shall also send the annual report of 

the BOARD to the authority immediately upon its 

approval by the BOARD, along with (Disclosure 

Form of Compliance with Corporate Governance 

Regulations - Form 8) during the period specified 

for sending the annual Board Report. 

 

Article 13: Disclosure Stages 

After the Board approves the disclosure process for a 
specific matter, the disclosure shall be carried out through 
basic stages, including the following: 

1) Collecting, preparing, formulating and reviewing 
the information to be disclosed. 

2) Coordination with the Executive Management 
regarding the disclosure of this information. 

3) Disclosure through statutory means at the 
specified times and for the target groups. 
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 المتحدثون الرسميون للشركة (: 14المادة )

يحدد مجلس اإلدارة المتحدثين الرئيسيين عنه أمام المجتمع  (1
االستثماري، ويحدد صالحياتهم والموضوعات التي يمكنهم 
اإلفصاح عنها. وغالبًا ما يكون المتحدثون الرسميون هم 

لس اإلدارة والرئيس التنفيذي وبعض كبار أعضاء مج
 التنفيذيين المصرح لهم باإلفصاح عن أمور بعينها. 

يمكن للمجلس أن يحدد أسماء بعينها من داخل المجلس أو  (2
خارجه تكون من مهماتهم اإلفصاح أمام الجمهور 

سواًء لفترة  -بشكل عام أو عن أمور معينة-االستثماري 
 طويلة أو لفترة محددة. 

عاد أن يقوم باستب -في أي وقت يتراءى له-وز للمجلس يج (3
بعض المتحدثين أو ضم آخرين، كما يمكنه تعديل 

 الصالحيات الممنوحة للمتحدثين الرسميين.
ال يجوز ألي فرد أو جماعة أو جهة أن تتحدث رسميًا عن  (4

الشركة أمام الجمهور االستثماري دون أن يكون لديها 
 رة بذلك.تصريح كتابي من مجلس اإلدا

يجوز لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة  (5
أن يصرح لفرد أو جهة ما بأن تتحدث رسميًا عن الشركة 
في أمور بعينها، على أن يعرض هذا األمر لالعتماد الحقًا 

 من مجلس اإلدارة في أول اجتماع تاٍل له.

 

 فترة الصمت(: 15المادة )

ترةً صمت فالشركة نتقائي تحدد اإلفصاح االحتى يتم تجنب  (1
ربع سنوية )من نهاية كل ربع من السنة إلى وقت إصدار 

لق وفي أثناء تلك الفترة لن يع ،(والسنوية النتائج الربعية
المتحدثون الرسميون على وضع العمليات الربع سنوية أو 

 النتائج المتوقعة.
 نو الرسمي ونلن يعقد المتحدث فترة الصمت، في أثناءو  (2

المجتمع  أو ،أو اتصاالٍت مع المحللين ،ماعاتٍ اجت

Article 14:  Company Spokesman 

1) The Board of directors shall determine the main 

spokesman for it towards the investment 

community, and define their powers and topics 

that they can disclose. Often the spokesman are 

members of the BOARD, CEO, and some senior 

executives who are permitted to disclose certain 

matters.  

2) The Board may define specific names from inside 

or outside the Board whose duties include 

disclosure to the investment public - in general or 

on specific matters - whether for a long period or 

for a specific one.  

3) The council may - at any time it deems 

appropriate- to exclude some speakers or include 

others, and it can also amend the powers granted 

to official spokesman. 

4) Any individual, group or entity may not officially 

speak about the Company before the investment 

public without having written permission from the 

BOARD to do so. 

5) The Chairman of the BOARD, CEO and the 

BOARD may authorize an individual or entity to 

speak officially of the Company on specific 

matters, provided that this matter shall be 

submitted for approval later by the BOARD at the 

first meeting follows. 

 
 
 

Article 15: Silence Period 

1) In order to avoid selective disclosure, the 

Company shall determine a quarterly silence 

period (from the end of each quarter of the year 

until the quarterly and annual results are issued), 

and during that period the spokesman will not 

comment on the status of the quarterly operations 

or the expected results. 

2) During the silence period, spokesman will not 

hold meetings or contacts with analysts, the 

investment community, or media, and will refrain 
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ة عن مناقشة أيمتنعون وسي ،اإلعالموسائل أو  ،االستثماري
مع أي فرد أو جهة  واألداء المالي مسائل متعلقة باألرباح

ي ف اتأو مشارك . ويستثنى من ذلك إجراء نقاشاتخارجية
اجتماعات ومؤتمرات أو محادثات هاتفية عن معلومات غير 

 .واألداء المالي للفترة لقة باألرباحمتع

 

 المعلومات المستقبلية(: 16المادة )

توقعات عن األرباح المستقبلية تمتنع الشركة عن تقديم  (1
مع تزود المجتيمكن أن وغيرها من النتائج المالية. ولكنها 

هم من مستقبليٍة كافيٍة لتمكنومعلومات  توقعاتب االستثماري
بشرط أال  ،وتوقعات أدائها المستقبليللشركة يم المعقول يالتق

رية الس"المعلومات تحت بند تكون هذه المعلومات مصنفة 
 .قابلة لإلفصاح(الالهامة" )غير 

 ما ،لألرباح المستقبليةالمعلومات تتطرق هذه يجب أن ال  (2
 معتمدة من مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة.لم تكن 

قعات و تعلى  المعلومات المستقبلية همل هذتشتيمكن أن  (3
بأرقام المشتريات أو المبيعات أو المخزون أو التكاليف أو 

 .المصروفات أو المشاريع أو األنشطة الجديدة

 

 لجنة اإلفصاح(: 17المادة )

يمكن أن تقوم لجنة المراجعة بإعداد عملية اإلفصاح، كما يمكن أن 
ويتها في عضتشكل لجنة منبثقة منها تسمى لجنة اإلفصاح، يكون 

 :أو بعض ممن يلي كل
)رئيس يكون عضوًا في لجنة الحوكمة عضو من مجلس اإلدارة  -

 اللجنة(
 مدير عام اإلدارة المالية )عضو( -
 )عضو( مدير إدارة الحوكمة وعالقات المستثمرين -
 مدير إدارة العالقات العامة )عضو( -

from discussing any issues related to profits and 

financial performance with any individual or any 

third party. This excludes discussions or 

participants in meetings, conferences or phone 

conversations on non-profit information and 

financial performance of the period. 

 
 
 

Article 16: Future Information 

1) The Company shall refrain from providing 

expectations of future profits and other financial 

results. but it can provide the investment 

community with sufficient future expectations and 

information to enable them to reasonably evaluate 

the Company and expectations of its future 

performance, provided that this information is not 

classified under the item "Important Confidential 

Information" (non-disclosure). 

2) This information should not address future 

profits, unless approved by the BOARD or the 

Audit Committee. 

3) This future information may include expectations 

of numbers of purchases, sales, inventory, costs, 

expenses, new projects, or activities. 

 
 

Article 17: Disclosure Committee 

The Audit Committee can prepare the disclosure process, 
and it can form a sub-Committee called the Disclosure 
Committee, its membership includes all or some of the 
following: 

- BOARD member who is a member of the 

Governance Committee (Committee 

Chairman) 

- General Manager of Financial Department 

(Member) 

- Director of CG & Investor Relations 

Department (Member) 

http://www.fitaihi.com.sa


 

 

إلى ن حسب طبيعة القرارات ومواضيعها إذا دعت الحاجة و آخر  -
 )عضو(ذلك 

 
 
 

 

 (: التعامل مع اإلشاعات18مادة )ال

الرد  عدميتجسد في مع اإلشاعات عامل للتأفضل السبل إن  (1
توقعات السوق. ويجب أن يوضح المتحدثون عليها أو على 

هي "عدم التعليق على  الشركةالرسميون بأن سياسة 
حتى ال تمنح أي جهة اإلشاعات أو توقعات السوق". وذلك 
اسب خاصة سواًء بالبيع أو أي شخص الفرصة لتحقيق مك

إذا أو خطئها. إال اإلشاعة أو الشراء إذا ما علم بصحة 
كانت تلك اإلشاعات يمكن أن تؤثر سلبًا وبشكل كبير على 

 أعمال وأنشطة الشركة أو تنال من سمعتها. 
يجب على مجلس اإلدارة األخذ في الحسبان أن المعلومات  (2

في و كلي. و الهامة السرية يمكن أن تتسرب بشكل جزئي أ
خالل –حال إذا ما تسربت تلك المعلومات الهامة السرية 

فسيكون على الشركة أن تقوم  -فترة الصمت وبدون قصد
 باإلفصاح والنشر الكاملين للمجتمع االستثماري.

أو الجهات ذات الصلة  هيئة السوق الماليةأما إذا طلبت  (3
 تاعن تلك اإلشاع أن تصدر بيانًا توضيحياً الشركة من 

 تداول أسهم الشركة،تذبب ملحوظ في التي تسببت في 
ي المسألة ف ستقوم لجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية بالنظرف

إعالن  عبر للرد على تلك اإلشاعاتوتقرر القيام باستثناء 
 .تلك اإلشاعاتمؤكدًة أو نافيًة  المستمرين، شامل لجمهور

 
 
 
 
 

 

- Director of Public Relations Department 

(Member) 

- Others according to the nature of the 

decisions and their topics if needed (Member) 

 
 
Article 18: Dealing with Rumors 

1) The best way to deal with rumors is not to respond 

to them or to the market expectations. Spokesman 

shall explain that it is the Company's policy to 

"avoid rumors or market expectations". in order 

not to give any party or person the opportunity to 

achieve private gains, whether by purchasing or 

selling, if the rumor is correct or wrong. Unless 

these rumors could negatively and significantly 

affect the Company's business and activities or 

harm its reputation.  

2) The Board shall take into account that important 

confidential information can be partially or 

completely leaked. In case that this important 

confidential information is leaked - during the 

silence period and unintentionally - the Company 

shall have to fully disclose and publish to the 

investment community. 

3) If, however, the Capital Market Authority or the 

relevant authorities request the Company to issue 

a clarifying statement about those rumors that 

caused significant fluctuation in the trading of the 

Company's shares, the Audit Committee and the 

Executive Management shall consider the matter 

and decide to make an exception to respond to 

these rumors through a comprehensive 

announcement to the public of investors, 

confirming or denying these rumors. 
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 ماليينالالتواصل مع المحللين (: 19المادة )

يقوم المتحدثون الرسميون باإلفصاح عن المعلومات  (1
المصرح باإلفصاح عنها، وفي حال أرادت الشركة اإلعالن 
عن معلومات هامة خالل اجتماع عمومي أو فردي أو 

ن لجمهور المستثمري أوالً من اإلفصاح البد ف ،إعالميمؤتمر 
)على موقع تداول( وبالوسائل التي تحددها هيئة السوق 

مالية والجهات ذات الصلة. كما ينبغي بعد ذلك تحميل ال
هذه األخبار الهامة على الموقع الرسمي للشركة خالصة 

 .ليطلع عليها الجمهور االستثماري
إال -لن تقوم الشركة بالتعليق على تقارير المحللين الماليين  (2

بشكل قد يضلل الجمهمور االستثماري،  -في حال خطئهم
المفصح عنها بالفعل مسبقًا لجمهور وفي نطاق المعلومات 

 المستمرين. 

ولعدم التأثير على الجمهور االستثماري ال يجب أن تقوم  (3
الشركة بتحميل تقارير المحللين الماليين على موقعها 

 .اإلليكتروني

 
Article 19: Communicate with Financial Analysts 

1) Official spokesman shall disclose the information 

declared to be disclosed, and if the Company 

desires to announce important information during 

a general or individual meeting or media 

conference, first, it shall be disclosed to the public 

of investors (on Tadawul website) and by the 

means specified by the Capital Market Authority 

and the relevant authorities. Then this important 

news shall be uploaded to the Company's official 

website for the investment public to view. 

2) The Company will not comment on the reports of 

financial analysts - unless they are wrong - in a way 

that may mislead the investment public, and within 

the scope of information already disclosed to the 

public of investors.  

3) In order not to affect the investment public, the 

Company shall not upload the reports of financial 

analysts on its website. 
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طالع على صالحية وتوقيت اال(: قواعد 20المادة )

 )السرية والهامة جداً والتي يمكن أن تؤثر على سعر السهم(المعلومات الداخلية 

 

 توقيت االطالع عليها   

  المساهم

 فقط يحق له بعد إعالنها على موقع تداول
 

مجلس 

  اإلدارة

يحق له في أي وقت مع االلتزام بالسرية 

 التامة
 

لجنة 

  المراجعة

تزام بالسرية يحق له في أي وقت مع االل

 التامة
 

المحاسب 

  القانوني

مع االلتزام بالسرية  -عند الطلب-يحق له 

 التامة
 

اإلدارة 

  التنفيذية

 -كل حسب موقعه-يحق لكبار التنفيذيين 

االطالع على المعلومات الداخلية التي تخص 

عمله لمعرفة التوجه والعمل على التخطيط 

 ةوالتنفيذ، مع االلتزام بالسرية التام
 
 
 
 

المجتمع 

  والموردون

 فقط يحق لهم بعد إعالنها على موقع تداول
 
 

هيئة 

السوق 

  المالية

مباشرة عند الطلب، وطبقاً لتوقيتات اإلفصاح 

 نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذيةبالمقررة 
 
 

 

  
 
 

 

 

 قنوات التواصل مع المجتمع االستثماري

 

 
1 

 تداول:  موقع فيصفحة الشركة 

 www.saudiexchange.sa  

 
2 

الموقع الرسمي للشركة:  

 www.fitaihi.com.sa 

 
3 

البريد اإللكتروني:    

 sh@fitaihi.com.sa 

 
4 

        الحوكمة وعالقات المستثمرين:  هاتف إدارة

2604200 - 012  

Article 20: Rules for the validity and access to inside 

information (Confidential and very important that 

could affect the share price) 

 

   Time of Access 

Shareholder  
can have access only after being 
published on Tadawul website 

BOD  
Can have access at any time, 
with a commitment to strict 
confidentiality 

Audit 
Committee  

Can have access at any time, 
with a commitment to strict 
confidentiality 

Chartered 
Accountant  

Have an access- upon request - 
with a commitment to strict 
confidentiality 

Executive 
Management  

Senior Executives - each 
according to its position - are 
entitled to view internal 
information related to his work 
to know the direction and work 
on planning and 
implementation, with a 
commitment to strict 
confidentiality 

Community 
and 
Suppliers  

Can have access only after being 
published on Tadawul website 

Capital 
Market 
Authority  

Can have access directly upon 
request, and according to the 
timing of disclosure determined 
by the Capital Market Law and 
its implementing regulations 

   

 
 

Communication Channels 
with the investment 
community 

 1 
Company’s page on Tadawul 
website:  www.saudiexchange.sa  

 

2 
 
3 

Company Official Website:  
www.fitaihi.com.sa  
E-mail: 
Sh@fitaihi.com.sa  

 4 
CG & IR Department Tel:  
012-2604200  
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 : التحديث والتعديل(21المادة )

 

عند  -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  -1
ة من هيئ إلزاميةن تعديالت أو لوائح جديدة صدور وسريا

السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، 
ووزارة التجارة، والجهات المنظمة األخرى ذات العالقة، 

ح واللوائ وكذلك عند التعديل في النظام األساس للشركة
 .الداخلية

 ةفي حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئح -2
بناًء على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو 

رض (، يتم عغير التعديالت اإللزاميةمن اإلدارة التنفيذية )
 التعديالت المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

XXI: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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سياسات تنظيم العالقة مع أصحاب الئحة 
 المصالح

 

 (13ملحق رقم )
 

 

: تعريف وغرض وأهداف ونطاق سياسات تنظيم أوالً 

 أصحاب المصالح العالقة مع

 تعريف مصطلح أصحاب المصالح -1
كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين والعاملين والعمالء 

 والموردين والمجتمع.
 

 الغرض  -2
إن الغرض من الئحة "سياسات تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح" 
هو بيان اإلجراءات واألنظمة اإلشرافية الخاصة بحماية أصحاب 

 :حقوقهم، بحيث تتضمنالمصالح وحفظ 
 

 حقوقهم التيعند اإلخالل بتعويض أصحاب المصالح  كيفية -1
 تحميها العقود. وأها األنظمة ر تقر 

تسوية الشكاوي أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة كيفية  -2
 وأصحاب المصالح.

والموردين والمحافظة على  الءعالقات جيدة مع العمبناء  كيفية -3
 قة بهم.سرية المعلومات المتعل

ث تتوافق الشركة بحيفي قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين  -4
مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين 

آليات مراقبة أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس اإلدارة 
 هذه القواعد وااللتزام بها.

 .االجتماعية للشركةمساهمة  -5

 

List of Policies of Regulating the 

Relationships with Stakeholders 

 
 
 

Annex (13) 
 

 

I: Definition, purpose, objectives and scope of 

policies regulating the relationship with stakeholders 

1- Defining Stakeholders 
Any person who has an interest in the Company, including 
shareholders, employees, customers, suppliers and the 
community. 
 

 
2- Purpose 

The purpose of the list of "Policies Regulating the 
Relationship with Stakeholders" is to clarify the 
supervisory procedures and regulations for the protection 
of stakeholders and preserving their rights, including: 

 
1) How to compensate stakeholders for breaching their 

rights determined by regulations or protected by 
contracts. 

2) How to settle complaints or disputes that may arise 
between the Company and the stakeholders. 

3) How to build good relationships with customers and 
suppliers and preserve the confidentiality of their 
information. 

4) The rules of professional conduct for managers and 
Company employees to comply with correct 
professional and ethical standards and regulate the 
relationship between them and stakeholders, provided 
that the BOARD establishes mechanisms for 
monitoring these rules and adhering to them. 

5) Social Contribution of the Company. 
6) Confirming that the Company's dealings with 

members of the BOARD and related parties shall be 
in accordance with the terms and conditions followed 
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ركة مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي تأكيد أن تعامل الش -6
العالقة يجري وفقًا للشروط واألحكام المتبعة مع أصحاب المصالح من 

 دون أي تمييز أو تفضيل، وهذا ما تؤكده الشركة دومًا.
حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم على  -7

ومات صحيحة نحو يمكنهم من أداء مهامهم، على أن تكون تلك المعل
 وكافية وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم.

 معاملة العاملين في الشركة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.  -8

 
 
 األهداف  -3

 تهدف الالئحة إلى تحقيق ما يلي:
بيان اإلجراءات واألنظمة اإلشرافية الخاصة بالعالقة مع  (أ

 أصحاب المصالح.
 المعايير وااللتزام بها. ضمان االستمرارية في تطبيق (ب
 حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. (ج

د( العمل على أساس واضح ووفقًا لمبدأ الشفافية الكاملة التي 
تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح 
 عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.

 

 
 نطاق الالئحة  -4

الخطوط االسترشادية الرئيسية والمعايير والمبادئ تحدد هذه الالئحة 
األساسية لتطبيق سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح في 
الشركة وحمايتهم وحفظ حقوقهم. وتطبق بنود الالئحة بما ال يتعارض 
مع النظام األساسي للشركة واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال 

 .الشركة
 

 حاب المصالح: العالقة مع أصثانياً 

تسعى الشركة لحل كافة الخالفات والمشاكل التي قد تنشأ مع األطراف 
ذوي العالقة في تعامالتها بالطرق الودية بما ال يتعارض مع أنظمتها 
ولوائحها ومصلحتها قدر ما أمكن، على أن يتم تعويض أصحاب 

with the stakeholders without any discrimination or 
preference, and this is what the Company always 
confirms. 

7) Stakeholders obtain information related to their 
activities in a manner that enables them to perform 
their duties, provided that such information is correct, 
sufficient, timely and regular. 

8) Dealing with Company employees in accordance with 
the principles of fairness, equality and non-
discrimination.  

 
 
 

3- Objectives: 
The regulation shall aim to achieve the following: 

a) Statement of supervisory procedures and 
regulations for the relationship with stakeholders. 

b) Ensuring continuity in applying standards and 
commitment to them. 

c) Preserving the rights of shareholders and 
stakeholders. 

d) Working on a clear basis and in accordance with 
the principle of complete transparency, which 
guarantees the Company's respect for laws and 
regulations and its commitment to disclose 
essential information to shareholders and 
stakeholders. 

 
 

4- Scope of Regulation 
This regulation shall determine the main guidelines, 
standards and basic principles for implementing the policy 
of regulating the relationship with the stakeholders in the 
Company, protecting them and preserving their rights. 
The provisions of the regulations shall be applied in a 
manner that does not contradict the Articles of 
Association of the Company and the relevant regulations 
governing the Company's business. 

 

II: Relationship with Stakeholders 

The Company seeks to resolve all disputes and problems 
that may arise with the relevant parties in its dealings in 
amicable ways that does not conflict with its laws and 
regulations and its interest ASAP, provided that the 
stakeholders are compensated according to the judgments 
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المصالح وفقًا لما تصدره الجهات القضائية من أحكام وقرارات وذلك 
عد استنفاذ كافة اإلجراءات النظامية والشرعية بخصوص تلك األحكام ب

وبناًء على اقتراح لجنة المراجعة وضع مجلس اإلدارة ما  .والقرارات
جراءات ليتبعها أصحاب المصالح في تقديم  يلزم من سياسات وا 

 شكاواهم أو اإلبالغ عن المسارات المخالفة مع مراعاة ما يلي:
المصالح )بمن فيهم العاملون في تيسير إبالغ أصحاب  (1

الشركة( مجلس اإلدارة بما يصدر عن اإلدارة التنفيذية من 
تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد 
المرعية أو تثير الريبة في القوائم المالية أو أنظمة الرقابة 
الداخلية أو غيرها، سواًء أكانت تلك التصرفات أو 

جراء التحقيق الالزم الممارسات في موا جتهم أم لم تكن، وا 
 بشأنها.

الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال  (2
المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو غيرها من 

 اللجان المختصة.
تكليف شخص مختص بتلقي الشكاوى أو بالغات أصحاب  (3

 المصالح والتعامل معها.
 قي الشكاوى.تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتل (4
 توفير الحماية الالزمة ألصحاب المصالح. (5

 
 
 
 
 ( العالقة مع المساهمين1
 

 أسلوب التواصل:
االتصال بهاتف أمين سر مجلس اإلدارة أو إدارة الحوكمة  (أ

واالقتراحات  ىلتلقي الشكاو وعالقات المستثمرين 
 .(012 - 2604200) والمالحظات

سر مجلس  ألمين خطابات عن طريق البريد أو الفاكس (ب
 .(012 - 6514860اإلدارة )

رسائل إلكترونية عن طريق البريد اإللكتروني للشركة  (ج
(sh@fitaihi.com.sa.) 

and decisions issued by the judicial authorities after 
consuming all statuary and legal procedures regarding 
those judgments and decisions. And according to the 
Audit Committee’s proposal, the BOARD set the 
necessary policies and procedures for stakeholders to be 
followed in submitting their complaints or reporting 
violating practices, taking into account the following: 

1) Facilitating the notification of stakeholders 
(including employees in the Company) to the 
BOARD of the actions or practices of the 
Executive Management that violate the 
applicable laws, regulations and rules or that 
raise suspicion in the financial statements or 
internal control systems or others, whether 
these actions or practices are against them or 
not, and conduct the necessary investigation 
about it. 

2) Maintaining the confidentiality of reporting 
procedures by facilitating direct communication 
with an independent member of the Audit 
Committee or other specialized Committees. 

3) Assigning a competent person to receive 
complaints or notifications of stakeholders and 
deal with them. 

4) Designating a phone or email to receive 
complaints. 

5) Providing the necessary protection for 
stakeholders. 

 

 
 
 
 
1) Relationship with Shareholders 

 
Communication Method: 

a) Contacting the Secretary of the BOARD at the 
Department of CG & Investor Relations 
Department to receive complaints, 
suggestions and observations (012-2604200). 

b) Letters by mail or fax to the Secretary of the 
BOARD (012-6514860). 

c) Electronic messages via the Company's email 
(sh@fitaihi.com.sa). 
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جتماع واال لمقر الشركة خالل زيارته ىتقدم المساهم بشكو ي (د
 .مع أمين سر مجلس اإلدارة

قات المستثمرين أو أمين ه(  التواصل مع إدارة الحوكمة وعال
سر مجلس اإلدارة للحصول على رقم الهاتف أو البريد 

 اإللكتروني لرئيس لجنة المراجعة. 
 
 

 المساهمين والنظر فيها: ىتسوية ومعالجة شكاو 
، إن نوى المساهمياباستقبال شكيقوم سكرتير مجلس اإلدارة  (أ

، وتسجيلها والسعي لمعالجتها بالتنسيق مع مختلف وجدت
ي ف دارات بالشركة، ومتابعتها حتى الرد عليها أو حلهااإل

 أيام عمل. (10)أسرع وقت ممكن وبما ال يتعدى 
يحيل سكرتير المجلس شكوى المساهم إلى رئيس لجنة  (ب

المراجعة إذا كان مضمون الشكوى يتعلق بمخالفات مالية 
أو ممارسات تخالف اللوائح النظامية، وذلك إلجراء التحقيق 

 أنها.الالزم بش
يتم إصدار تعاميم وقرارات بصورة مستمرة في حال وجود  (ج

 .أية مالحظات لتدارك حدوثها مستقبالً 
د(  المحافظة على سرية بيانات المبلغ من أصحاب المصالح 

 لتوفير الحماية الالزمة له.
هـ(  إذا كان للمساهم حق لدى الشركة )مثل أرباح غير منصرفة( 

الخطأ والعمل على رد الحق  البد أن تقوم الشركة بإصالح
إلى صاحبه أو مساعدته للوصول إلى حقه، أو التوصل 

 معه إلى تسوية لألمر بالطرق السلمية.
و( من حق المساهم التوجه بشكواه للجهات الرقابية المختصة؛ 
في حال تعذر حصوله على حقه لدى الشركة وبعد فشل 

 الجهود السلمية لحل األمر.
 
 
 
 
 

d) The shareholder submits a complaint during 
his/her visit the Company’s headquarters and 
meets with the secretary of the BOARD. 

e) Communicating with the Department of CG 
& Investor Relations Department or the 
Secretary of the BOARD to obtain the phone 
number or e-mail of the Chairman of the Audit 
Committee.  

 
 
Settlement, Handling and Consideration of 
Shareholder Complaints: 

a) The Secretary of the BOARD shall receive 
shareholders' complaints, if any, register them and 
seek to handle them in coordination with the 
various departments of the Company, and follow 
them up until they are answered or resolved ASAP 

and not exceeding )10( working days. 

b) The Board Secretary shall refer the shareholder's 
complaint to the Chairman of the Audit 
Committee if the content of the complaint is 
related to financial irregularities or practices that 
violate the statutory regulations, in order to 
conduct the necessary investigation thereon. 

c) Circulars and decisions shall be issued 
continuously in case of any remarks being made to 
remedy their future occurrence. 

d) D) Maintain the confidentiality of the information 
of the informer from among the stakeholders to 
provide the necessary protection. 

e) E) If the shareholder has a right with the Company 
(such as unspent profits), the Company shall 
correct the mistake and work to restitution or help 
him to reach his right, or reach a settlement with 
him by peaceful means. 

f) The shareholder shall be entitled to submit his 
complaint to the competent statutory authorities, 
In case that he could not obtain his right with the 
Company and after the failure of peaceful efforts 
to resolve it. 
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–ي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه اإلجراءات الت

علماً بمقترحات المساهمين وأصحاب  -وبخاصة غير التنفيذيين

 المصالح وملحوظاتهم:
 
م على موقعها الرسمي 2017دشنت الشركة في العام  -(1
(www.fitaihi.com.sa( صفحة خاصة للمساهمين ) عالقات

يمكنهم من خاللها معرفة  (Investor Relations –المستثمرين 
 (موجه إلى أعضاء مجلس اإلدارةكيفية إرسال بريد إلكتروني )

 يتضمن مقترحاتهم ومالحظاتهم حول الشركة وأدائها. 
تصل ابعنوان )توجد صفحة أخرى على الموقع الرسمي للشركة  -(2
الذي  (sh@fitaihi.com.sa) مسجل بها البريد اإللكتروني (بنا

يمكن ألصحاب المصالح استخدامه إلبالغ أعضاء مجلس إدارة 
 شركة بما يرغبونه عبر سكرتير مجلس اإلدارة.ال
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإحاطة الرئيس التنفيذي  -(3

ين بمقترحات المساهم -وبخاصة غير التنفيذيين-وأعضاء المجلس 
 حيال الشركة وأدائها. -الواردة إليها-
 يتقوم إدارة الحوكمة وعالقات المستثمرين بإحاطة الرئيس التنفيذ -(4

لواردة ا–وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمقترحات المساهمين 
 حيال الشركة وأدائها.  -إليه
أيضًا يمكن ألصحاب المصالح االتصال على هاتف رقم  -(5
بالغه 012 - 2604200) ( للتواصل مع سكرتير مجلس اإلدارة وا 

ما يودون نقله من مقترحات أو مالحظات إلى أعضاء مجلس إدارة 
ركة، أو التواصل معه على بريده اإللكتروني الش
(sh@fitaihi.com.sa.) 
يمكن مراسلة رئيس لجنة المراجعة على بريده اإللكتروني:  -(6

Audit.Head@fitaihi.com.saلمباشر ، وكذلك يمكن التواصل ا
والخاص عبر اإليميل مع بقية أعضاء لجنة المراجعة )وجميعهم 

 مستقلون( عبر الموقع الرسمي للشركة على اإلنترنت.

 
Procedures made by the Board to inform its Members 

- particularly the non-executives – about the 

shareholders’ proposals and comments 

 
1) - In 2017, the Company launched on its official website 

(www.fitaihi.com.sa) a special page for shareholders 

(Investor Relations) through which they can learn how to 

send an email (directed to Board Members ), containing 

their proposals and feedback about the Company and its 

performance.  

2)- There is another page on the Company’s official 

website entitled (Contact Us) with the email 

(sh@fitaihi.com.sa) which the stakeholders can use to 

inform the the Company’s Board Members of their desires 

through the Secretary of the Board.  

3)- The NRC shall inform the CEO and Board Members- 

particularly the non-executives - about the shareholders 

’proposals received regarding the Company and its 

performance. 

4)- The Governance and Investor Relations Department 

shall inform the CEO and NRC members of the 

shareholders’ proposals regarding the Company and its 

performance.  

5)- Stakeholders can also contact the secretary of the 

Board at phone No. (012 - 2604200), in order to inform 

him about the proposals or feedback that they wish to 

convey to the Company’s Board Members, or 

communicate with him via his email (sh@fitaihi.com.sa). 

6)- Head of Audit Committee can be reached at the 

following email: Audit.Head@fitaihi.com.sa. In addition, 

direct and private communication can be made via email 

with the rest of the Audit Committee Members (all of 

them are independent) through the Company's official 

website. 

7)- Board Members, committees and the secretary of the 

Board shall seek to maintain the confidentiality of any 

communication with stakeholders, and to provide them 

with the necessary protection. 

8)- Respond to or resolve the shareholders' complaints as 

soon as possible within a period not exceeding 10 working 

days. 

 

http://www.fitaihi.com.sa
http://www.fitaihi.com.sa/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7/
mailto:sh@fitaihi.com.sa
mailto:sh@fitaihi.com.sa
mailto:Audit.Head@fitaihi.com.sa
http://www.fitaihi.com.sa/
http://www.fitaihi.com.sa/en/%20Investments/Send-your%20proposals%20-and-feedback-to-members-of/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/Contact-us%20/
mailto:sh@fitaihi.com.sa
mailto:sh@fitaihi.com.sa
mailto:Audit.Head@fitaihi.com.sa


 

 

يسعى أعضاء المجلس واللجان وسكرتير مجلس اإلدارة  -(7
بالمحافظة على سرية التواصل مع أصحاب المصالح، وتوفير الحماية 

 الالزمة لهم.
مساهمين أو حلها في أسرع وقت ممكن وبما الرد على شكاوى ال -(8

 أيام عمل. 10ال يتعدى 

 
 
 ( العالقة مع العاملين2

 على الشركة وضع قواعد السلوك المهني. (1
تعتمد العالقة بين الشركة والعاملين على احترام التزام  (2

ة واألخالق الحميدة واألمانالطرفين ببنود عقد العمل المبرم، 
لمنظمة الصادرة عن وزارة العمل وكذلك اللوائح اوالوالء، 
 والعمال.

يمكن أن تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة  (3
واألداء للعاملين في الشركة، عبر تشكيل لجان أو عقد ورش 
عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة 
 ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.

شركة برامج منح العاملين أسهمًا في يمكن أن تؤسس ال (4
الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد،  

 وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
 يمكن إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. (5
معاملة العاملين في الشركة وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة  (6

 وعدم التمييز. 

   
 أسلوب التواصل ورفع شكوى العاملين بالشركة:

 خطابات أو بريد إلكتروني يرفع للرئيس المباشر. (أ
 خطاب أو بريد إلكتروني يرفع إلى مدير الموارد البشرية. (ب
 االتصال على رقم الرئيس المباشر أو مدير الموارد البشرية. (ج
 زيارة مباشرة إلى الرئيس المباشر أو إدارة الموارد البشرية. (د

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) Relationship with Employees 

1) The Company shall set the rules of professional 
conduct. 

2) The relationship between the Company and the 
employees shall depend on respecting the two 
parties ’commitment to the terms of the concluded 
work contract, good morals, honesty and loyalty, 
as well as the statutory regulations issued by the 
Ministry of Labor and Workers. 

3) The Company may set out developing programs 
and incentive the participation and performance of 
employees, by forming Committees and 
workshops to review, discuss the views of the 
employees on the issues and affairs requiring 
critical resolutions. 

4) The Company may develop programs for granting 
employees, shares or dividends, and pension 
programs, as well as establishing an independent 
fund supporting these programs. 

5) Social associations may be established for the 
Company’s employees. 

6) Dealing with Company employees in accordance 
with the principles of fairness, equality and non-
discrimination.  

 
   

The Approach of Communication and Complaints 
followed by Employees: 

a) Letters or e-mails to the Line Manager. 
b) Letters or e-mail to the HR Director. 
c) Call on the number of the Line Manager or HR 

Director. 
d) A direct visit to the Line Manager or the HR 

Department. 
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 أسلوب التعامل مع الشكاوى المقدمة من العاملين:
يتم النظر في الشكاوي الخاصة بعقود العاملين وشروط  (أ

الخدمة من قبل إدارة الموارد البشرية، ويمكن الرجوع إلى 
 مدير اإلدارة القانونية في ذلك، ويتم رفع الحل المقترح .

يها لتنظر إدارة الشركة في الشكوى والحل المقترح والرد ع (ب
 خالل مدة أقصاه إسبوعين عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

من الممكن تكوين لجنة لمعالجة األمور المتعلقة بالعاملين  (ج
وخصوصًا فيما يتعلق بالرواتب والتعويضات، لترفع 

 توصياتها إلى اإلدارة المختصة.
يجب ضمان حقوق العاملين وتعويضهم حسب القوانين  (د

 بالمملكة العربية السعودية.واللوائح المنظمة للعالقة 
 
 
 

 ( العالقة مع العمالء والموردين3
يجب الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالموردين  (أ

 والعمالء.
يجب أن تشتمل كافة العقود المبرمة مع الدائنين والموردين  (ب

على ما تقتضيه األنظمة المعمول بها في المملكة العربية 
 المختصة ذات العالقة. السعودية والصادرة من الجهات

تلتزم الشركة "وفق العقود الموقعة مع أصحاب العالقة"  (ج
بجميع الشروط التعاقدية بما في ذلك سداد مستحقات الغير 

 في موعدها.
تقوم الشركة بالمطالبة بحقوقها بصورة منتظمة من خالل  (د

مطالبات اإلدارات المختصة ووفق جدول زمني محدد، مع 
مان المعمول بها في الشركة والمرتبطة مراعاة سياسات االئت

 باالتفاقيات مع الموردين.
هـ(  تقوم اإلدارة المعنية بالشكوى بتسجيل الشكوى والسعي إلى 

 .وطبقًا للوائح واألنظمة ممكنةحلها في أقرب فرصة 
تتم معالجة الشكوى ضمن اإلطار التعاقدي بما يحفظ حقوق  و( 

 الشركة وحقوق صاحب المصلحة.

 
 
 
Handling Complaints submitted by Employees: 
a) The complaints related to the employment contracts 

and service conditions shall be considered by the HR 
Department; it may be referred to the Legal Affairs 
Director. Consequently, the proposed settlement shall 
be reported. 

b) The Company’s management shall consider the 
complaint and the proposed solution and responds to 
it within a maximum of two working weeks from the 
date of submitting the complaint. 

c) A Committee may be formed to deal with matters 
related to workers, especially with regard to salaries 
and compensation, to submit its recommendations to 
the competent department. 

d) Employees rights shall be guaranteed and 
compensated according to the laws and regulations 
governing the relationship in KSA. 

 
 
3) Relationship with Customers and Suppliers 

a) The information confidentiality regarding 
suppliers and customers shall be kept confidential. 

b) All contracts concluded with creditors and 
suppliers shall include the requirements of the 
regulations in force in KSA and issued by the 
relevant competent authorities. 

c) The Company shall be obliged "in accordance with 
the contracts signed with the concerned parties" 
with all contractual conditions, including the 
payment of others' dues on time. 

d) The Company shall claim its rights on a regular 
basis through the claims of the competent 
departments and according to a specific timetable, 
taking into account the credit policies in force in 
the Company and associated with agreements with 
suppliers. 

e) The department concerned with the complaint 
shall register the complaint and seek to resolve it 
ASAP, and according to the rules and regulations. 

f) F) The complaint shall be handled within the 
contractual framework in a way that preserves the 
rights of the Company and the rights of the 
stakeholder. 
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 تلقي شكاوي العمالء والموردين عن طريق: يتم

كة الشر الخطابات البريدية أو عن طريق الفاكس أو هاتف  (أ
(6517505– 12– 966)+. 

 رسائل إلكترونية عن طريق البريد اإللكتروني للشركة (ب
(marketing@fitaihi.com.sa.) 

وااللتقاء  المورد إلى مقر الشركة ممثلحضور العميل أو  (ج
بالمدير التجاري أو المدير المالي أو مدير التسويق وذلك 

 .حسب نوع الشكوى
 
 
 ( المجتمع4

يعتبر المجتمع بأكمله طرف ذو مصلحة، لذا يجب إطالعه  (أ
على كامل األحداث والمؤثرات عبر الوسائل المتاحة حسب 

 مالية.وق السياسات اإلفصاح التي تقرها لوائح هيئة الس
عند قيام الشركة بأية مساهمات اجتماعية يجب أال  (ب

 تتعارض مع سياساتها.
 

 احـــاإلفص ثالثاً:

حماية ألصحاب المصالح وحفاظاً على حقوقهم، يجب إفصاح الشركة 
بكل شفافية عن أية أحداث جوهرية توثر على أعمالها، وفقًا للوائح 

 اإلفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 

 بدء التطبيق وضمان فاعلية التنفيذرابعاً: 

يطبق ما ورد بهذه الالئحة من تاريخ اعتمادها، وتجب مراجعتها من 
، إال إذا حدث في دورة جديدة لمجلس اإلدارةكل المراجعة قبل لجنة 

لالئحة اهذه غضون ذلك تغييرات في سياسة الشركة تتطلب مراجعة 
 لمراجعةاداخلية بالشركة إخطار لجنة وتعديلها. وعلى إدارة المراجعة ال

بأية تغييرات قد تستجد في سياسة الشركة أو أية تغييرات نظامية 
 .أخرى تستلزم مراجعة محتويات هذه الالئحة

 
 
 

Customer and supplier complaints shall be received 
via: 

a) Mails, fax, or customer service phone (+966-
12-6517505). 

b) Electronic messages via the Company's email 
(marketing@fitaihi.com.sa). 

c) The customer or a representative of the 
supplier attendance to the Company's 
headquarters and meeting with the commercial 
director, financial director or the marketing 
director, according to the type of complaint. 

 
 
4) Community 
a) The whole community shall be considered an 

interested party, so it shall be informed of all events 
and influences through the available means according 
to the Disclosure Policies approved by the Capital 
Market Authority regulations. 

b) When the Company makes any social contributions, it 
shall not conflict with its policies. 

 
 

III: Disclosure 

For protecting and preserving the rights of the 
stakeholders, the Company shall disclose any material 
events affecting its business with full transparent, in 
accordance with the disclosure regulations issued by the 
Capital Market Authority. 

 

IV: Commencement and Ensuring Effectiveness of 

Implementation  

This regulation shall be applied from its approval date, and 
it shall be reviewed by the Audit Committee every new 
session of the BOARD, unless, in the meantime, changes 
occurred in the Company’s policy that require reviewing 
and amending this regulation. The Company's internal 
audit department shall notify the Audit Committee of any 
changes that may arise in the Company's policy or any 
other systemic changes that require reviewing the contents 
of these regulations. 
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 ( تفعيل التطبيق وااللتزام والمتابعة7

بعد اعتماد المبادئ االسترشادية الرئيسية المتضمنة في هذه  (أ
ا للمستويات اإلدارية العليتبليغها بوضوح  يتمالالئحة، 

بالشركة، وباإلضافة إلى ذلك يجب مراقبة تطبيق المبادئ 
واإلجراءات والتوصيات المشمولة في هذه الالئحة ومتابعة 

 جميع حاالت عدم االلتزام.
على إدارة المراجعة الداخلية تقديم تقرير سنوي إلى لجنة  (ب

بادئ وأي مبجميع المواضيع المتعلقة بتطبيق هذه ال المراجعة
 حاالت عدم التزام.

يمكن إلدارة المراجعة الداخلية االستعانة بخبراء من خارج  (ج
 الشركة للمساعدة في تقييم مستوى االلتزام والتطبيق.

 
7) Activate the Application, Commitment, and 
Follow-up 
a) After adopting the main guiding principles included in 

this regulation, they shall be clearly informed to the 
higher administrative levels of the Company, and in 
addition to that, the application of principles, 
procedures and recommendations included in this 
regulation shall be controlled and all cases of non-
compliance shall be followed up. 

b) The Internal Audit Department shall submit an annual 
report to the Audit Committee on all issues related to 
the application of these principles and any cases of 
non-compliance. 

c) The Internal Audit Department can seek assistance of 
experts from outside the Company to help evaluate the 
level of compliance and implementation. 

 

 : التحديث والتعديل(5المادة )

 

عند  -تلقائيًا ووجوبياً -يتم تعديل وتحديث هذه الالئحة  -1
ة من هيئ إلزاميةصدور وسريان تعديالت أو لوائح جديدة 

(، لالسوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية )تداو 
ووزارة التجارة، والجهات المنظمة األخرى ذات العالقة، 

ح واللوائ وكذلك عند التعديل في النظام األساس للشركة
 .الداخلية

في حال موافقة مجلس اإلدارة على إجراء تعديل الالئحة  -2
بناًء على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو 

رض (، يتم عاإللزاميةغير التعديالت من اإلدارة التنفيذية )
 التعديالت المقترحة على جمعية المساهمين إلقرارها.

V: Update & Amendment 

 
1- These Rules & Regulations are automatically and 

obligatory amended and updated upon issuance and 

entry into force of new mandatory amendments and 

regulations issued by the Capital Market Authority 

(CMA), the Saudi Stock Exchange Company 

(Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant 

regulators, in case of amending the Articles of 

Association of the Company, and the internal rules.  

2- In the event that the Board of Directors approves an 

amendment to these Rules & Regulations, based on 

a request or proposal submitted by one of the 

Board’s Committees or the Executive Management, 

(other than the mandatory amendments), the 

proposed amendments shall be presented to the 

Shareholders’ Assembly for approval. 
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 إخالء المسؤولية:
كبير لتوفير ترجمة سليمة إلى اللغة  مجهودعلى الرغم من بذل 

اإلنجليزية، إال أنه من الممكن أن تكون هناك بعض األجزاء غير 
صحيحة أو غير دقيقة؛ حيث ال يمكن ترجمة بعض العناصر بما في 

المصطلحات الفنية والرسومات  -المثال ال الحصرعلى سبيل -ذلك 
والصور. وال تتحمل مجموعة فتيحي القابضة أية مسؤولية من أي نوع 
عن أية أخطاء أو سهو أو غموض في الترجمة الواردة في هذا 

 هذاأي شخص طبيعي أو معنوي أو كيان يعتمد على و المستند. 
ن ولن تكو  .ةالمحتوى المترجم يفعل ذلك على مسؤوليته الخاص

مجموعة فتيحي القابضة مسؤولة عن أية خسائر ناتجة عن االعتماد 
على دقة أو موثوقية المعلومات المترجمة هنا. وتهدف هذه الترجمة 

ربية، لجمهور الذي ال يقرأ اللغة الععلى اتيسير الاإلنجليزية فقط إلى 
ت نإذا كنحن نحثك على التواصل معنا و وهي ليست ملزمة قانونًا. 

 :في هذه الترجمةأو عدم دقة ورد ترغب في اإلبالغ عن أي خطأ 
 

sh@fitaihi.com.sa -  :012-2604200هاتف 

Disclaimer: 
 

While reasonable efforts are made to provide an 
accurate English translation, some portions might 
be incorrect or inaccurate. Some items cannot be 
translated including but not limited to technical 
terms, graphic features, and photos. No liability is 
assumed by Fitaihi Holding Group for any errors, 
omissions, or ambiguities in the translation 
provided in this document. Any person or entity 
that relies on the translated content does so at 
their own risk. Fitaihi Holding Group shall not be 
liable for any losses caused by reliance on the 
accuracy or reliability of the translated 
information herein. This English translation is 
intended solely as a convenience to the non-
Arabic-reading public and is not legally binding. If 
you would like to report a translation error or 
inaccuracy, we encourage you to please contact us:  

sh@fitaihi.com.sa - Tel: 012-2604200 
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