تدعو شركة حلواني إخوان مساهميها إلى حضوراجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول) عن
طريق وسائل التقنية الحديثة
يس ر ر إدارةإشركة إل ر ر واإ رعكة إشسعكةإرملع إكيس ر ررمر إك س ر ررمماعةإكيم كةإشلعإ ة ر ررعةإك ام إك ا اإكي مدا
كي ررمر رراإ إكال اررم إكالولإ)إوك ق ةإملقر بإشائ ر ر ر ر رراإ إ ررملعإ إتاررمةإكيسر ر ر ر ررمملررا إ)6:30إدسر ر ر ر ررم إد إ عةإكألةب ررم إ
1442/6/21هإك عكفقإ2021/2/3ةإمل إط يقإوسر ر ر ر ر ررمةر ر إكي ق ر رراإك ر ر ر ررا إشر ررمس ر ر ر ر ير ر كةإد عدر رراإتر ر كوال إ
،)http://tadawulaty.com.saإوذيكإ صر ررمإملمعإسر ر داإك سر ررمماعةإوضر ررا إرملهإك اعرإوكال ك كقإكيع مة اإ
وكال تركزياإد إ ب إك امقإكيصر اإكخت ةراإوذكقإكي اإير ةر فإيوعرووإوعةو مإك سر ا إ )COVID 19إ،إ
وكد كركإيل اعرإك عكص ر ر ر ررراإكيفةإتبجيامإومفاإك امقإك عد اإ إك ارماإكي ب اإكيس ر ر ر ر عر اإ إكتيمذإكي كشعرإ
كيع مة اإكي زداإ عإك تئمةبإإ،إوذيكإير إ إ ولإكألملاملإكي مل  :إ
 .1كي ة ر ر ر ررعي ر إملمعإتعص ر ر ر ر رراإدارةإكيركة إش عزمعإملةب ررم إ ق ر رراإيراس ر ر ر ر ررمماعةإمل إكي ررمةإك ررمل إ2020ة إشعك عإ
)1.5ةيملإيرس رراهإكيعك إوبةس ررباإ )%15إد إةملوإك ملإشابرغإك امل إ ةبإ 47,142,859.5إ)إةيملإس ر عرفإ
،ملمعإملةإت عةإكأل ق اإيراسر ر ررمماعةإك ميمعةإياسر ر رراهإشانم اإت كولإ عةإكة قمرإك ا اإوك ق إ إسر ر ر إ
دسمممةإكيئ واإي ىإل واإد وزإكي ك إ إننم اإثمة إ عةإت كولإ م إتمةيخإكالس حقمقإوس هإكيمل ةإمل إ
تمةيخإتعزمعإكألةبم إال قمإ.
 .2كي ةر ر ررعي إملمعإ كةإدارةإكيركة إش عةإكألسر ر ر مذ/إغسر ر ررمةإش إمل ا إملمدعرفإملةر ر ررعكإإ دسر ر ر ق )إشاارةإ
كيركة إكش ر ك إإد إت ررمةيخإ/7/17إ2020ةإ إو فىإت ررمةيخإك ءن ررم إكي ر وة إك ررمي رراإيراارةإش ررمةيخإ/11/6إ2021ةإ
ش الإإمل إكي ةعإك س ق إكألس مذ/إمل ا إش إملب إس مطإ دس ق ).إ د فق)
إالةحاإملا إ اإك ك ا .د فق)
 .3كي ةعي إملمعإ
إالةحاإملا إ اإكيترل حمقإوك مفآق.إ د فق)
 .4كي ةعي إملمعإإ
إس مسمقإود م عرإوإ ك كقإكي ةعياإ إدارةإكيركة  .د فق)
 .5كي ةعي إملمعإ
ونوجه عناية املساهمين إلى ما يلي:
• حقإي إدسر ر ررممهإد إك سر ر ررمماعةإك ق إ إس ر ر ر إدسر ر ررمممةإكيئ ر ر ر واإي ىإد وزإكي ك إشانم اإ رسر ر رراإ
كي كولإكيفةإ سرربقإك ام إك ا اإ سر إك ةررعةإكاليمتروة إوكي ةررعي إشمسر ي كةإد عداإت كوال إ
إك ام إك ا اإوبحس ر ررمإكأل ااإوكيرعكةًإملرامإشيةإمل ق اإ س ر ر إك ة ر ررعةإال ام إك ا اإتة هةإ
و إكة قمرإك ا اإومل ق اإكي ةرعي إملمعإش عرإك ا اإيل مضر ي إتة هةإمل إك ءنم إ اإكيو زإد إف زإ
كألصعكق.
• إوي عةإك ام إك ا اإكي مداإكي مر اإصر ر حمإ،شذكإ ةر ر بإدسر ررمماعةإ ا رعةإ ةر ررةإةملوإدملإكيئر ر واإ
ملمعإكأل إو إ ملإمل ةإكو املإكي ةمبإياجكإكال ام إ،إس هإملق إك ام إثمةإب إسمملاإد إك ءنم إك إ
كخ ر ر إالة قرمرإكال ارم إكألولإ،إو إ ا عإكأل عكلإ عةإكال ارم إكي رمة إص ر ر ر ر حرمإمل رمإورمةإملر رإكألس ر ر ر رراهإ
ك ا راإف ه.
إ
إ
إ

إ
• تعرإكيئ ر ر ر واإكي يو إ ا عإدس ر ر ررمما هإملمعإك ةر ر ررمةإكيتس ر ر ر إوكي ةر ر ررعي إملمعإش عرإك ا اإمل إط يقإ
كي ةررعي إكييمتروة )إإوكيجفإسر عةإد م مإيراسررمماعةإك سر رعةإ إدع عإت كوال إد إكيسررمملاإكي ملر إ
ص ر ر ر رب ررم ررمإد إإ عةإكأل ر إ 18إ ا ررمرىإكي ررمة إ1442هإك عكفقإ 31إ ررم إ2021ةإو فىإنن ررم رراإو ر إكة ق ررمرإ
ك ا اإ،ملرامإشيةإكيتس ر ر ر إوكي ةر ر ررعي إ إس دمقإت كوال إد م إدام مإ ا عإك سر ر ررمماعةإشمس ر ر ر ي كةإ
كي كشطإكي مل إ .)http://tadawulaty.com.sa
• إ ملإو عرإكس وسمةإ علإش عرإك ا اإ يد إكي عكص إدعإشركة إك عوااإس لإملو مقإكي وكةإكي سا اإ
د إكيسمملاإكي مد اإصبم م إو فىإكيسمملاإكي كب اإملة ك إ إملبر كيامتة ة ه 0126366667إتحعيرا 312ملو
ملبر كيبر كييمتروة :إ) (a.attiah@halwani.com.saإ
وهللا املوفق،،،

نموذج التوكيل

السادة املساهمين الكرام

حفظهم هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
اعذجإكي عو إغعرإد م إوسعفإ هإملق إك ام إك ا اإكي مداإكي مر اإملبرإوسمة إكي ق اإ
اإمل ُإب إ صمإملمعإس داإك سمماعةإ إورملامإإيل اعرإوكال ك كقإكيع مة اإوكال تركزياإد إ
ك
ب إك امقإكيص اإكخت ةاإوذكقإكي اإير ة فإيوعرووإوعةو مإك س ا إ )COVID 19إ،إ
وكد كرك إيل اعرإك عكصراإكيفةإتبجيامإومفاإك امقإك عد اإ إك ارماإكي ب اإكيس عر اإ إ
كتيمذإكي كشعرإكيع مة اإكي زداإ عإك تئمةب .إ
إ
وتقبلوا وافرالتحية والتقدير،،،

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي
الجنسية

غسان بن أحمد عامودي
سعودي

1392/03/05ه

تاريخ امليالد
املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

التخصص

1

بكالوريوس

إدارة األعمال

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املانحة
الجامعة األمريكية  -لوس أنجلوس ،كاليفورنيا الواليات املتحدة
األمريكية

1994م
الخبرات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخبرة

الفترة
2020م – حتى تاريخه
2017م – 2019م
2007م – 2017م

الرئيس التنفيذي لدى شركة دار التمليك
مدير عام قطاع األعمال املصرفية للشركات لدى بنك ساب
الرئيس اإلقليمي للمنطقة الغربية لقطاع األعمال املصرفية للشركات لدى بنك ساب
ً
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها

م

1
2
3

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي،مستقل )

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية  ،ممثل عن
شخصية اعتبارية )

القطاع املصرفي

عضو مستقل

بصفته الشخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

مجوعة البركة املصرفية –
بتركيا
جامعة دار الحكمة

--

مساهمة

مؤسسة للتعليم العالي

--

بصفته الشخصية

--

مؤسسة غير ربحية

عيادات سابا

الرعاية الصحية

--

ممثل عن شخصية اعتبارية

--

مؤسسة صحية

التعديالت املقترحة على الئحة عمل لجنة املراجعة
رقم املادة

قبل التعديل

بعد التعديل

5

املادة (  :) 5قواعد وشروط العضوية في اللجنة وأمانة سر اللجنة ومدتها:
 5/5ال يجوز لعضو اللجنة أن يجمع إلى جانب عضويته في لجنة املراجعة عضوية أي لجنة دائمة أخرى منبثقة من
مجلس اإلدارة أو عضوية لجنة مراجعة في شركة منافسة أو تعمل في نشاط شبيه ألعمال الشركة.

املادة (  :) 5قواعد وشروط العضوية في اللجنة وأمانة سر اللجنة ومدتها:
 5/5ال يجوز لعضو اللجنة أن يجمع إلى جانب عضويته في لجنة املراجعة عضوية لجنة مراجعة في شركة
منافسة أو تعمل في نشاط شبيه ألعمال الشركة.

17

املادة (  :) 17سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة املراجعة وأمين السر:

املادة (  :) 17سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة املراجعة وأمين السر:

 1 / 17مكافأة سنوية قدرها ( )130,000ريال لرئيس اللجنة و ( )100,000ريال لكل عضو من األعضاء اآلخرين على أن يكون
إستحقاق هذه املكافآة متناسبا مع عدد اإلجتماعات التي يحضرها العضو خالل السنة

 1 / 17مكافأة سنوية قدرها ( )130,000ريال لرئيس اللجنة و ( )100,000ريال لكل عضو من األعضاء اآلخرين على أن
يكون استحقاق هذه املكافأة اعتبارا من تاريخ انضمامه للجنة ووفقا ملدة عضويته خالل العام املالي.

 2 / 17بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة قدره (  )4.000ريال لكل عضو من األعضاء.

 2 / 17بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة قدره (  )4.000ريال لكل عضو من األعضاء.

 3 / 17توفر الشركة تذاكر السفر بالدرجة األولى مع املواصالت باإلضافة إلى منح بدل مصاريف إقامة بمبلغ (  ) 3.000ريال في
اليوم وذلك للعضو الغير مقيم أو موجود في مدينة االجتماع

 3 / 17تغطي الشركة تكاليف السفر واملواصالت واإلقامة وغيرها معقولة ومنطقية لكل عضو من أعضاء اللجنة
للحضور اصالة ألي اجتماع من اجتماعات اللجنة من مدينة اقامته الى مكان االجتماع.

 4 / 17بدل مصاريف إقامة مقطوع قدره (  ) 3.000ريال ألي عضو من أعضاء اللجنة عند إضطراره لإلقامة في مدينة مكان
اإلجتماع للحضور أصالة ألي إجتماع من إجتماع اللجنة من مدينة إقامته داخل اململكة العربية السعودية.

 4 / 17ترفع اللجنة التوصية إلى مجلس اإلدارة باملكافأة السنوية ألمين سر اللجنة ،وتغطي الشركة املصاريف املتعلقة
به لتذاكر السفر واملواصالت واإلقامة وغيرها في كل ما يخص شؤون اللجنة.

 5 / 17ترفع اللجنة التوصية إلى مجلس اإلدارة باملكافأة السنوية ألمين سر اللجنة ،وتغطي الشركة املصاريف املتعلقة به لتذاكر
السفر واملواصالت واإلقامة وغيرها في كل ما يخص شؤون اللجنة.

 5 / 17تصرف املكافأة السنوية في نهاية السنة املالية إال في حالة انتهاء عضوية أي عضو قبل نهاية السنة املالية فإنها
تصرف عند انتهاء العضوية.

 6 / 17تصرف املكافآت وبدالت الحضور والبدالت االخرى كما ورد أعاله في نهاية السنة املالية إال في حالة انتهاء عضوية أي
عضو قبل نهاية السنة املالية فإنها تصرف عند انتهاء العضوية.

20

املادة ( )20أحكام عامة:
ي
 9 / 20تم إعداد هذه الالئحة باللغة العربية ،وفي حالة وجود أي تعارض بين النصين العربي أو اإلنجليز  ،يتم اعتماد
اللغة العربية.

إضافة فقرة جديدة

ً
ً
تم ترجمة كامل الالئحة إلى اللغة اإلنجليزية لجميع املواد والفقرات استنادا إلى تعميم هيئة السوق املالية بالزام الشركات املساهمة املدرجة اعتبارا من تاريخ 2021/ 1/ 1م

شركة حلواني اخوان
الئحة عمل لجنة املراجعة

Halwani Bros Co
Audit Committee Charter

تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها
ومكافآت أعضائها

Formation of the committee, duties & work
controls, and remuneration for its members

الئحة عمل لجنة املراجعة – االصدار الثالث

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

أمين سر الجمعية

رئيس الجمعية
ص ف ح ة|1

رقم الصفحة
Page No.
3
3–4
4–5
5
5–6
7
7 – 10
10
10 –11
11
11 –12
12 –13
13 –15
15 –16
16 –17
17 –18
18 –19
19
19 – 20

Article

تمهيد
Definitions
تعريفات
Formation of the Audit Committee:
تشكيل لجنة املراجعة
Objective and Reference of the Audit Committee
غرض ومرجعية لجنة املراجعة
Rules and Conditions of Committee Membership, Its قواعد وشروط العضوية في اللجنة وأمانة سر
Tenure, and the Committee Secretariat
اللجنة ومدتها
Termination of the Membership of the Audit
انتهاء العضوية في لجنة املراجعة وتعيين البديل
Preamble

Committee and the Appointment of the Alternative
Committee Duties and Responsibilities
Conflict between Audit Committee and Board of
Directors
Arrangements for Providing Remarks
Reporting Non-Compliant Practices
Audit Committee Annual Report
Powers of the Audit Committee
Assistance and Consultancy
Meetings and Controls of the Audit Committee
Documentation of Committee Meetings
Audit Committee Members’ Duties and
Responsibilities
Remuneration and Allowances Policy for Members
of the Audit Committee and the Secretary
Disclosures
Review the Audit Committee Charter
General Provisions

رئيس الجمعية
2|ص ف ح ة

عنوان املادة

أمين سر الجمعية

رقم املادة
Article No.
1
2
3
4
5
6

مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة
حدوث تعارض بين لجنة املراجعة و مجلس اإلدارة

7
8

ترتيب تقديم امللحوظات
اإلبالغ عن املمارسات املخالفة
التقرير السنوي للجنة املراجعة
صالحيات لجنة املراجعة
االستعانة واملشورة
اجتماعات وضوابط عمل لجنة املراجعة
توثيق اجتماعات اللجنة
واجبات ومسؤوليات عضو لجنة املراجعة

9
10
11
12
13
14
15
16

سياسة مكافأت وبدالت أعضاء لجنة املراجعة
وأمين السر
اإلفصاحات
مراجعة الئحة عمل اللجنة
أحكام عامة

17

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

18
19
20

الئحة عمل لجنة املراجعة – االصدار الثالث

Article (1): Preamble
1.1 This Charter organizes the formation of the Company's Audit
Committee, through determining its duties, controls, and procedures,
as well as the rules for selecting and nominating its members, their
membership tenure, their remuneration, and the mechanism for
temporarily appointing its members in the event of a vacant seat
therein.

: تمهيد:) 1 ( املادة
 تنظم هذه الالئحة تشيكل لجنة املراجعة في الشركة و مهمات1/1
 وكيفية ترشحهم،وضوابط وإجراءات عملها وقواعد إختيار أعضائها
 ومكافآتهم والية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال،ومدة عضويتهم
.شغور أحد مقاعد اللجنة

1.2 This Charter shall be subject to the provisions of the Companies
Law, the Capital Market Law and their Implementing Regulations, the
provisions of the Company's Bylaw, the Listing Rules, the Corporate
Governance Regulations (CGR) issued by the Saudi Capital Market
Authority (CMA), and are guided by best practices in proportion to the
nature of the Company's activity and operations.

 ونظام السوق املالية،  تخضع هذه الالئحة الحكام نظام الشركات2/1
 وأحكام النظام األساس ي للشركة وقواعد، ولوائحهما التنفيذية
 والئحة حوكمة الشركات املساهمة املدرجة في،التسجيل واإلدراج
السوق املالية السعودية وتسترشد بأفضل املمارسات بمايتناسب مع
.طبيعة نشاط الشركة وعملياتها

1.3 The Executive Management of the Company shall provide the
members of the Board of Directors, the non-executive members in
particular, and the Company's committees with all necessary
information, data, documents, and records, provided that they are
complete, clear, correct, not misleading, and in a timely manner to
enable them to perform their duties and tasks.

 يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة3/1
واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع
املعلومات والبيانات و الوثائق والسجالت الالزمة على أن تكون كاملة
وواضحة و صحيحة وغير مضللة وفي الوقت املناسب لتمكينهم من أداء
.واجباتهم ومهامهم

1.4 Members of the Board of Directors and its committees and Senior
Executives in the Company shall exercise their powers and carry out
their duties in the interest of the Company.

 يجب على أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء لجان املجلس وكبار4/1
التنفيذيين في الشركة ممارسة صالحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما
.تقتضيه مصلحة الشركة

1.5 The Company must respect the applicable laws and regulations
and its commitment in disclosing essential information to
shareholders, creditors, and stakeholders.
Article (2): Definitions:
The definitions contained in the list of terms used in the CMA's
regulations and rules and the Corporate Governance Regulations shall
apply to this Charter unless the context of the text requires otherwise.
The terms and expressions below shall have the meanings indicated
for them, as follows:

 يجب على الشركة احترام األنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن5/1
.املعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح
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: تعريفات:) 2 ( املادة
تنطبق التعريفات الواردة في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح
هيئة السوق املالية وقواعدها والئحة حوكمة الشركات على هذه
 ويقصد باملصطلحات،الالئحة مالم يقض ي سياق النص بغير ذلك
:والعبارات أدناه في هذه الالئحة املعاني املوضحة لها

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة املراجعة – االصدار الثالث

Charter: The Charter of the Company's Audit Committee.
Company: Halwani Bros. Company
Board of Directors: The Company's Board of Directors.
Committee: The Company's Audit Committee.
Senior Executives or Executive Management: Persons who are
entrusted with managing the day-to-day operations of the Company,
and proposing and implementing strategic resolutions, such as the
CEO, his/her deputies, the CFO, and the executives.
External Auditor: The Company's external auditor:
Internal Auditor: The Company's internal auditor:
Stakeholders: Anyone who has an interest in the Company, such as
employees, creditors, customers, suppliers, and society.
General Assembly: The Company's General Assembly (Ordinary or
Extraordinary)
Law: Refers to the Company's Bylaw, the Capital Market Law and the
Companies Law and their Implementing Regulations, and any related
instructions or resolutions issued by the CMA or from the regulatory or
supervisory authorities.
Corporate Governance Regulations: Governance Regulations for
Joint Stock Companies Listed on the Market issued by the CMA's
Board, pursuant to Resolution No. (8 - 16 - 2017) and dated
16/5/1438 AH, corresponding to 2/13/2017 AD.
Article (3): Formation of the Audit Committee:
3.1 The audit committee shall be formed by a resolution of the
Company's Ordinary General Assembly, from other executives board
members, either from shareholders or others, provided that at least
one of its members is an Independent member. the number of the
members of the audit committee shall not be less than three or more
than five, provided that one of its members is specialised in finance
and accounting. Such resolution shall determine their membership
tenure, provided that it does not exceed the Board membership tenure
according to the membership rules and conditions set forth in this
Charter

رئيس الجمعية
4|ص ف ح ة

أمين سر الجمعية

. الئحة عمل لجنة املراجعة في الشركة:الالئحة
. شركة حلواني إخوان:الشركة
. مجلس إدارة الشركة:مجلس اإلدارة
. لجنة املراجعة في الشركة:اللجنة
 األشخاص املنوط بهم إدارة:كبار التنفيذيين أو اإلدارة التنفيذية
، واقتراح القرارات اإلستراتيجية وتنفيذها،عمليات الشركة اليومية
.كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي واملدراء التنفيذيين
. مراجع حسابات الشركة:مراجع الحسابات
. املراجع الداخلي للشركة:املراجع الداخلي
،والدائنين،كالعاملين، كل من له مصلحة مع الشركة:أصحاب املصالح
. واملجتمع، واملوردين،والعمالء
.)  الجمعية العامة للشركة ( العادية أو غير العادية:الجمعية العامة
 ونظام السوق املالية ولوائحه، النظام األساس ي للشركة:النظام
 ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية وأي تعليمات أو قرارات، التنفيذية
ذات عالقة صادرة من هيئة السوق املالية أو من الجهات الرقابية أو
.اإلشرافية
 الئحة حوكمة شركات املساهمة املدرجة في:الئحة حوكمة الشركات
السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم
.م2017/ 2 / 13 هـ املوافق1438 / 5 / 16 م) وتاريخ2017 – 16 - 8(
: تشكيل لجنة املراجعة:) 3 ( املادة
 تشكل لجنة املراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة1/3
من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من املساهمين أو من
 ويجب أال يقل، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل،غيرهم
عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة واليزيد عن خمسة وأن يكون من بينهم
 ويحدد في القرار مدة عضويتهم،مختص بالشؤون املالية واملحاسبية
على أن ال تتجاوز مدة عضوية املجلس وفق قواعد وشروط العضوية
.املبينة في هذه الالئحة

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات
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3.2 The Company’s General Assembly shall issue - based on a proposal
from the Board of Directors - the Committee's Charter, provided that
this Charter shall set its duties, controls, and procedures as well as the
rules for selecting and nominating its members, their membership
tenure, their remuneration, and the mechanism for temporarily
appointing its members in the event of a vacant seat therein.
Article (4): Objective and Reference of the Audit Committee:
The Audit Committee assists the Board of Directors in performing its
duties and carrying out its responsibilities related to the terms of
reference, tasks, and responsibilities according to what is mentioned in
This Charter or referred to it by the Board of Directors. The Committee
shall be accountable and report to the Board of Directors. It shall
inform the Board of Director of all results or resolutions taken in a
transparent manner and the presentation of its minutes that include
the results of its actions, resolutions, directives, recommendations, and
any reports issued by it to the Board of Directors periodically. The
Board of Directors shall follow up the work of the Committee
regularly, on how it hands the assigned tasks.
Article (5): Rules and Conditions of Committee Membership, Its
Tenure, and the Committee Secretariat:
5.1 The number of the Committee members should not be less than
three and not more than five, including an expert of financial and
accounting affairs, by virtue of a resolution of the Board of Directors,
whereby it recommends the number of members and nominates
candidates for chairmanship and membership of the Committee. Such
resolution shall be submitted to the Ordinary General Assembly for
approval.

ً –  تصدر الجمعية العامة للشركة2/3
بناء على اقتراح من مجلس
اإلدارة – الئحة عمل لجنة املراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط
وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية
 ومكافآتهم والية تعيين أعضائها بشكل،ترشحهم ومدة عضويتهم
.مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة

5.2 The Committee members must not be executive Board members,
whether from shareholders or others, and must have, at least, one
independent member. All of them are preferred to be independent
members. The Committee may not include any of the executive Board
members or the Senior Executives of the Company or any other
company controlled by the Company.

، أن يكون أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين2/5
 على أن يكون من بينهم عضو،سواء من املساهمين أو من غيرهم
مستقل على األقل ويفضل أن يكونوا جميعهم أعضاء مستقلين
ً
واليجوز أن يكون عضوا في اللجنة أي من أعضاء مجلس اإلدارة
التنفيذيين أو من كبار التنفيذيين في الشركة أو في الشركات التي
.تسيطر عليها الشركة
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: غرض ومرجعية لجنة املراجعة:) 4 ( املادة
تقوم لجنة املراجعة بمعاونة مجلس اإلدارة في أداء واجباته والقيام
بمسئولياته املتعلقة باالختصاصات واملهام واملسئوليات وفق ما جاء في
 وتكون مرجعية لجنة،هذه الالئحة أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة
 ويجب على،املراجعة ملجلس اإلدارة وتكون مسؤولة أمام املجلس
اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من
قرارات بشفافية وعرض محاضرها املتضمنة نتائج أعمالها وقراراتها
وتوجيهاتها وتوصياتها وأي تقارير صادرة عنها إلى مجلس اإلدارة بصفة
 وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجنة بانتظام للتحقق من،دورية
.ممارستها األعمال املوكلة لها
 قواعد وشروط العضوية في اللجنة وأمانة سر اللجنة:) 5 ( املادة
:ومدتها
 يجب اال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة1/5
 وذلك بقرار،ويكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبية
يصدر من مجلس اإلدارة يوص ي فيه بعدد أعضاء اللجنة ويقترح أسماء
املرشحين لرئاسة وعضوية اللجنة ويرفع ذلك إلى الجمعية العامة
.العادية العتماده

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات
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5.3 The Auditing Committee may not include a member who is
working, or has worked, over the past two years for the Executive or
Financial Management of the Company, or with the Company's
auditor.

ً
 ال يجوز أن يكون عضوا في لجنة املراجعة من يعمل أو كان يعمل3/5
خالل السنتين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة أو لدى
.مراجع حسابات الشركة

5.4 The Committee shall be chaired by a non-executive Board member,  تكون رئاسة اللجنة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيين4/5
who is preferred to be an independent board member.
.ويفضل أن يكون من األعضاء املستقلين في املجلس
5.5 No member may combine the membership of the Audit Committee  ال يجوز لعضو اللجنة أن يجمع إلى جانب عضويته في لجنة5/5
with the membership of any other permanent Board committee or
املراجعة عضوية أي لجنة دائمة أخرى منبثقة من مجلس اإلدارة أو
with the membership of an audit committee of a competitor or a
عضوية لجنة مراجعة في شركة منافسة أو تعمل في نشاط شبيه ألعمال
company operating in a similar business.

.الشركة

5.6 The tenure of the Committee membership shall start with the
beginning of the Board session and end with the closure of the Board
session, taking into account the termination cases during the
membership tenure as per the provisions hereof.
5.7 The Board Chairman may not be the chairman or a member of the
Committee.
5.8 The Committee shall appoint a secretary from among its members,
the Secretary of the Board of Directors, a secretary from the Company
Management, or others, to follow up on the affairs of the Committee,
including coordinating and preparing the Committee meetings and
works, documenting its meetings, preparing the minutes, following up
the implementation of recommendations, instructions, and resolutions
and any other works. The tenure of the Secretary shall depend on the
tenure of the Committee membership.
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 تكون مدة عضوية اللجنة من بداية دورة مجلس اإلدارة وتنتهي6/5
 مع األخذ في االعتبار حاالت انتهاء عضوية،بانتهاء أعمال دورة املجلس
.أحد من األعضاء خالل املدة وفق ما جاء في هذه الالئحة
ً
ً
. ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا أو عضوا في اللجنة7/5
 تقوم اللجنة بتعيين أمين سر لها من بين أعضائها أو أمين سر8/5
مجلس اإلدارة أو من إدارة الشركة أو من غيرهم وذلك ملتابعة شئون
اللجنة من التنسيق واإلعداد الجتماعات وأعمال اللجنة وتوثيق
 وإعداد محاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها، اجتماعاتها
وقراراتها وما يرتبط بأعمال اللجنة وتكون مدة تعيينه مرتبطة بمدة
.عضوية اللجنة

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات
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Article (6): Termination of the Membership of the Audit
Committee and the Appointment of the Alternative:
Membership of the Audit Committee shall be terminated in the
following cases:
6.1 The Committee's term expires according to what is mentioned
herein.

: انتهاء العضوية في لجنة املراجعة وتعيين البديل:) 6 ( املادة
:تنتهي العضوية في لجنة املراجعة في الحاالت التالية

. انتهاء مدة اللجنة وفق ما جاء في هذه الالئحة1/6

6.2 The member submits the resignation of the Committee’s
membership, with clarification of the reasons and the approval of the
Board of Directors. The resignation shall be submitted to the Chairman
of the Board who will, in turn, present it to the Board for deciding on it
after consulting other members of the Committee.

 طلب العضو االستقالة من عضوية اللجنة مع بيان األسباب2/6
 ويرفع طلب االستقالة إلى رئيس املجلس،وموافقة مجلس اإلدارة عليها
.لعرضها على املجلس والبت فيها بعد مشاورة أعضاء اللجنة اآلخرين

6.3 The Board of Directors exempt any membership of any member
after consulting other members of the Committee, with explanation of
the reasons for that, or if the member violates the rules and conditions
of membership or fails to do his/her duties and responsibilities in
accordance with the provisions stipulated herein.

 إعفاء مجلس اإلدارة ألي عضو من عضوية اللجنة بعد مشاورة3/6
 أو إذا كان ذلك بسبب،أعضاء اللجنة اآلخرين مع بيان أسباب ذلك
اإلخالل بقواعد وشروط العضوية أو واجبات ومسؤوليات العضو وفق
.ما جاء في هذه الالئحة

6.4 When the membership of any Committee member ends for any
reason, the Board of Directors may appoint another member to replace
the terminated member, to complete his/her remaining period. This
appointment shall be presented to the General Assembly at its first
subsequent meeting.
Article (7): Committee Duties and Responsibilities:
The Audit Committee shall be responsible for monitoring the
Company’s businesses and verifying the integrity and fairness of its
reports, financial statements, and internal control systems. Besides any
other duties and responsibilities assigned to it by the Board of
Directors, the mandates of the Committee shall particularly include the
following:
7.1 Financial Reporting:
7.1.1 Analyzing the Company’s interim and annual financial
statements before presenting them to the Board of Directors, and
expressing its opinion and providing recommendations thereon to
ensure their integrity, fairness, and transparency;

 عند انتهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة ألي سبب فلمجلس4/6
ً
ً
اإلدارة تعيين عضوا آخر بديال للعضو املنهية عضويته ليكمل املدة
 ويعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول،املتبقية لسلفه
.اجتماع الحق لها
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: مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة:) 7 ( املادة
تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة
 وتشمل، ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها
 إلى جانب أي مهام ومسئوليات،مهام اللجنة بصفة خاصة املبين أدناه
:آخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة
:التقاريراملالية1/7
 دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على1/1/7
مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها
.وشفافيتها
أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة املراجعة – االصدار الثالث

7.1.2 Providing technical opinions, at the request of the Board of
Directors, as to whether the Board of Directors' report and financial
statements are fair, balanced, and understandable, and include
information that enables shareholders and investors to evaluate the
Company's financial position, performance, business model, and
strategy;

ً –  إبداء الرأي الفني2/1/7
بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان
تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة
وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز
.املالي للشركة وادائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها

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

. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية3/1/7

7.1.4 Accurately investigating any issues raised by the Company's CFO
or the person assuming his/her duties, or the Company’s Compliance
Officer or External Auditor;

 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من4/1/7
.يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات

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

 التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة5/1/7
.في التقارير املالية

7.1.6 Examining the accounting policies followed by the Company and
providing its opinion and recommendations to the Board thereon.

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي6/1/7
.والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها

7.2 Internal Audit:
7.2.1 Examining and reviewing the Company’s internal control
systems, and risk management systems;

: املراجعة الداخلية2/7
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر في1/2/7
.الشركة

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

 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات2/2/7
.التصحيحية للملحوظات الواردة فيها

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

 الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي أو إدارة3/2/7
املراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها
، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي،في أداء األعمال واملهام املنوطة بها
.فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى املجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه
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7.2.4 Providing a recommendation to the Board of Directors on
appointing a manager of the Internal Audit Unit or Department or an
internal auditor, and propose his/her remuneration; and

 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة4/2/7
.الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته

7.2.5 The Committee shall periodically meet with the Internal Auditor,
at least twice a year.

 تجتمع اللجنة بصفة دورية مع املراجع الداخلي مرتين على األقل5/2/7
.في السنة

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

: مراجع الحسابات3/7
 التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم1/3/7
 بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم
.نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم

7.3.2 Verifying the independence, objectivity, and fairness of the
External Auditor and the effectiveness of the audit activities, taking
into account relevant rules and criteria;

 التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته2/3/7
 مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير،ومدى فاعلية أعمال املراجعة
.ذات الصلة

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

 مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من3/3/7
ً
عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة
.وإبداء مرئياتها حيال ذلك

7.3.4 Responding to queries of the Company’s External Auditor;

. اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة4/3/7

7.3.5 Reviewing the external auditor's reports and its comments on the  دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية5/3/7
financial statements, and following up the procedures taken in
.ومتابعة ما أتخذ بشأنها
connection therewith
7.2.6 The Committee shall periodically meet with the External Auditor,
at least twice a year.

 تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين6/3/7
.على األقل في السنة

7.4 Compliance Assurance:
7.4.1 Reviewing the findings of the reports of supervisory authorities
and ensuring that the Company has taken the necessary actions in
connection therewith;

: ضمان االلتزام4/7
 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ1/4/7
.الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها
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7.4.2 Ensuring the Company's compliance with the Related Laws,
Regulations, Policies, and Instructions;

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات2/4/7
.والتعليمات ذات العالقة

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

 مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع3/4/7
.األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة

7.4.4 Reporting to the Board any issues in connection with what it is
deemed necessary to take action on, and providing recommendations
as to the actions that should be taken.
Article (8): Conflict between Audit Committee and Board of
Directors:
If a conflict arises between the recommendations of the Committee
and the resolutions of the Board of Directors, or if the Board of
Directors refuses to approve the recommendation of the Committee
regarding the appointment of the Company's External Auditor, its
dismissal, the determination of its fees, the evaluation of its
performance or appointment of the Internal Auditor, the Board of
Director’s report shall include the Committee’s recommendation and
justification, along with the reasons for disregarding it.
Article (9): Arrangements for Providing Remarks:
The Committee shall set up a mechanism that allows the Company’s
employees to submit their observations regarding any infringement of
financial or other reports in secrecy. The Committee shall verify the
application of this mechanism by conducting an independent
investigation commensurate with the size of the error or abuse and
making appropriate follow-up procedures.
Article (10): Reporting Non-Compliant Practices:
The Audit Committee shall recommend the necessary policies or
procedures to be followed by stakeholders in submitting their
complaints or reporting violations, taking into account the following:

 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس4/4/7
.اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها
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: حدوث تعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة:) 8 ( املادة
إذا حدث تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة
أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات
الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم ادائه أو تعيين املراجع الداخلي
فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها وأسباب
.عدم أخذه بها
: ترتيب تقديم امللحوظات:) 9 ( املادة
على لجنة املراجعة وضع الية تتيح للعاملين في الشركة تقديم
 وعلى،ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية
اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب
.مع حجم الخطأ أو التجاوز وعمل إجراءات متابعة مناسبة
: اإلبالغ عن املمارسات املخالفة:) 10 ( املادة
على لجنة املراجعة اقتراح ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها
أصحاب املصالح في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن املمارسات املخالفة
: مع مراعاة ما يلي،

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات
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10.1 Facilitating the means through which the stakeholders (including
the Company’s staff) inform the Board of Directors of the actions or
practices of the Executive Management, which violate the applicable
laws, regulations and rules, or which raise suspicion in the financial
statements or internal control systems or others, whether these actions
or practices are committed against them or not; and conducting the
necessary investigation about them;

،)  تيسير إبالغ أصحاب املصالح ( بمن فيهم العاملون في الشركة1/10
مجلس اإلدارة بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذية من تصرفات أو
ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد املرعية أو تثير الريبة في
 سواء كانت تلك،القوائم املالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها
 وإجراء التحقيق،التصرفات أو املمارسات في مواجهتهم أو لم تكن
.الالزم بشأنها

10.2 Maintaining the confidentiality of reporting procedures through
facilitating direct contact with an independent member of the Audit
Committee or other specialized committees;

 الحفاظ على سرية إجراءات البالغ بتيسير االتصال املباشر2/10
.بعضو مستقل في لجنة املراجعة أو غيرها من اللجان املختصة

10.3 Appointing an employee to receive and address complaints or
reports sent by Stakeholders

 تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب3/10
.املصالح والتعامل معها

10.4 Allocating a phone number or email to receive complaints.

. تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى4/10

10.5 Providing the necessary protection for stakeholders.

. توفير الحماية الالزمة ألصحاب املصالح5/10
Article (11): Audit Committee Annual Report:
: التقريرالسنوي للجنة املراجعة:) 11 ( املادة
11.1 The Audit Committee shall prepare an annual report that includes  على لجنة املراجعة إعداد تقرير سنوي يشتمل على تفاصيل1/11
details of its performance of its competencies and tasks stipulated in
أدائها الختصاصاتها ومهامها املنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه
the Companies Law and its Implementing Regulations, provided that it
 على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة،التنفيذية
includes its recommendations and opinion on the adequacy of the
.الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة
Company's internal and financial control and risk management
systems.
11.2 The Board of Directors shall keep sufficient copies of the Audit
Committee's report in the Company's headquarter and publish it on
the Company's website and the website of the listed companies when
inviting to convene the General Assembly, to enable all shareholders
who wish to obtain a copy thereof to do so. Moreover, a summary of
such report shall be read during the meeting of the General Assembly.
Article (12): Powers of the Audit Committee:
In addition to any powers granted hereby to the Committee or any
powers and authorization to take resolutions granted thereto by the
Board of Directors, the Audit Committee, in order to perform its duties
and responsibilities, may:
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ً
 يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا كافية من تقرير لجنة2/11
املراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في املوقع اإللكتروني
للشركة واملوقع اإللكتروني للشركات املدرجة عند نشر الدعوة إلنعقاد
الجمعية العامة لتمكين كل من يرغب من املساهمين الحصول على
.نسخة منه ويتلى التقرير أثناء إنعقاد الجمعية العامة
: صالحيات لجنة املراجعة:) 12 ( املادة
باإلضافة إلى أي صالحيات تمنحها هذه الالئحة للجنة أو أي صالحيات
و تفويض بإتخاذ قرارات يمنحها لها مجلس اإلدارة فإنه يحق للجنة
:املراجعة في سبيل القيام بواجباتها وأداء مهامها ومسئولياتها ما يلي
أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة املراجعة – االصدار الثالث

12.1 Access to Company's records and documents.

. االطالع على سجالت الشركة ووثائقها1/12

12.2 Request any clarification or statement from the Board members
or the Executive Management.

 طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة2/12
.التنفيذية

12.3 Request a meeting with the Managing Director and the CEO, the
CFO, or any member of the Executive Management, whenever the
need arises. The Committee may request the Chairman of the Board to
call for a Board of Directors meeting whenever necessary.

 طلب االجتماع مع العضو املنتدب والرئيس التنفيذي أو املدير3/12
،املالي أو أي عضو من اإلدارة التنفيذية متى ما استدعت الحاجة
وللجنة الطلب من رئيس املجلس دعوة املجلس لالجتماع متى ما استلزم
.األمر

12.4 Request that the Board calls for a General Assembly Meeting if its
activities have been impeded by the Board or if the Company has
suffered significant losses and damage.

 الطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة4/12
لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو
.خسائر جسيمة

12.5 Form a specialized committee or more or a working group from
members of the Committee, the Company's Management, or other
consultants or specialists to perform specific task(s) according to what
the Committee decides, provided that they shall expire upon the end
of its work or as decided by the Committee. The Committee shall
submit the recommendation for their remuneration to the Board of
Directors for approval subject to the provisions of Article (13) hereof.
Article (13): Assistance and Consultancy:
In order to carry out its duties and responsibilities, the Audit
Committee may seek advice from whomever it deems fit from inside or
outside the Company, as follows:

 تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر أو فريق عمل من أعضاء اللجنة5/12
أو إدارة الشركة أو غيرهم من استشاريين أو مختصين ألداء مهمة او
مهام محددة وفق ما تقرره اللجنة وتنتهي مدتها بانتهاء عملها أو وفق ما
 وترفع اللجنة التوصية بمكافآتهم إلى مجلس اإلدارة،تقرره اللجنة
. ) من هذه الالئحة13 (  مع مراعاة ما جاء في املادة،لالعتماد
: االستعانة واملشورة:) 13 ( املادة
للجنة املراجعة في سبيل القيام بمهماتها ومسؤولياتها االستعانة وطلب
:املشورة بمن تراه من داخل الشركة أو من خارجها على النحو التالي

13.1 The Company shall provide all the administrative services
يجب على الشركة توفير جميع الخدمات اإلدارية الالزمة للجنة1/13
necessary for the Committee to carry out its duties and responsibilities.

.للقيام بمهماتها ومسؤولياتها
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13.2 The Audit Committee may seek the assistance of any member of
the Board of Directors, the Executive Management, any of the
Company's employees, or any of the consulting firms associated with
agreements with the Company. It may also assign or seek assistance
from individual experts and specialists or advisory or specialized
bodies to give consultancy, help, advise, carry out studies, audit, or
check records in any matter that the Committee needs and falls within
it work scope hereby and within the limits of its powers, provided that
this shall be included in the minutes of the Committee meeting with an
indication of the name of the expert or consultant and its relationship
to the Company or Executive Management.

يجوز للجنة املراجعة االستعانة بأي عضو من أعضاء مجلس2/13
 أو بأي من،اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أي من موظفي الشركة
 كما يجوز لها،املكاتب االستشارية املرتبطة باتفاقيات مع الشركة
تكليف أو االستعانة بخبراء ومختصين أفراد أو جهات استشارية أو
متخصصة لغرض الحصول على املشورة أو املساعدة أو النصح أو
القيام بدراسات أو تدقيق أو فحص سجالت في أي أمر تحتاج إليه مما
ً
 على،هو يدخل في نطاق عملها وفقا لهذه الالئحة وفي حدود صالحياتها
أن ُيضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع بيان اسم الخبير أو
.االستشاري وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية

13.3 The Committee shall confirm and take care with whomever is
sought in accordance with the provisions of paragraph (13/2) of this
Article, the necessity of commitment to the maintaining of
confidentiality regarding the information and data of the Company
and not to disclose or use that for purposes other than those specified
for it.
Article (14): Meetings and Controls of the Audit Committee:
The Committee holds its meetings according to the following controls:

ً
 على اللجنة أن تؤكد وتحرص مع من يتم االستعانة به وفقا3/13
 ) من هذه املادة ضرورة االلتزام باملحافظة على2 / 13 ( ألحكام الفقرة
سرية املعلومات والبيانات الخاصة بالشركة وعدم إذاعة أو استخدام
.ذلك في غير األغراض املحددة لها

14.1 The Committee holds its meetings periodically and whenever the
need arises, with no less than four meetings during one fiscal year.

 تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة على1/14
.اال تقل عن أربعة اجتماعات خالل السنة املالية الواحدة

14.2 The Committee holds its meetings at the invitation of its
Chairman or Secretary in coordination with the Chairman and
members of the Committee, or upon the request of two of its
members, and the Board Chairman or the Board of Directors may
request a meeting of the Committee when the need arises. The Internal
Auditor and the External Auditor may call for a meeting with the Audit
Committee at any time as may be necessary. Additionally, the
Managing Director and the CEO or the CFO may call for a meeting
with the Audit Committee, whenever necessary.

 تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من خالل أمين سر2/14
ً  أو،اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة وأعضائها
بناء على طلب عضوين
 ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة طلب عقد،من أعضائها
 كما يجوز ملراجع حسابات الشركة،اجتماع للجنة متى ما دعت الحاجة
،أو املراجع الداخلي طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك
وللعضو املنتدب والرئيس التنفيذي أو املدير املالي طلب اجتماع للجنة
.متى ما استلزم االمر

رئيس الجمعية
13 | ص ف ح ة

أمين سر الجمعية
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14.3 The Committee shall, as far as is possible, take into its account the
holding of its meetings in accordance with the regular dates for
publishing the initial and annual financial statements, and the dates of
the Board meetings, in order to present its recommendations,
resolutions, and reports to the Board for a decision in the appropriate
time, especially when there are material matters that the Company
shall disclose by virtue of law.

 تراعي اللجنة عقد اجتماعاتها بما يتناسب مع املواعيد النظامية3/14
 ومراعاة مواعيد اجتماعات،لنشر القوائم املالية األولية والسنوية
مجلس اإلدارة ما أمكن ليتسنى لها تقديم توصياتها وقراراتها وتقاريرها
إلى املجلس للبت فيها في الوقت املناسب وخاصة عند وجود أمور
ً
.جوهرية تلتزم الشركة اإلفصاح عنها وفقا للنظام

14.4 In the event that the Committee Chairman is unable to attend any
meeting, he has the authority to proxy a Committee member to chair
the specified meeting, provided that this delegation shall be in writing
and delivered by fax or by e-mail. In the event of his emergency
absence and the delegation not being possible, the other members
shall choose from among themselves a chairman for the specified
meeting.

 في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة ألي اجتماع له تفويض أحد4/14
ً
أعضائها لترأس االجتماع املحدد على أن يكون خطيا بالتسليم أو
 وفي حالة غيابه الطارئ وتعذر،بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني
ً
.التفويض يختار األعضاء اآلخرين من بينهم رئيسا لالجتماع املحدد

14.5 The Committee meetings are valid, if they are attended by a
majority of its members.

. يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها5/14

14.6 No member of the Board or Executive Management, except the
Committee members and its Secretary, may attend its meetings unless
the Committee requests his advice or opinion.

 ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين6/14
سر اللجنة وأعضائها حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع
.إليه أو الحصول على مشورته

14.7 The Committee may hold its meetings through modern
technology (whether by audio or video conference or any other means
agreed upon by the members), and a member may also prove his
attendance at any of the Committee meetings with audio or visual
conference participation or any other acceptable means, when
necessary, with the approval of other members. The validity of these
meetings and the participation thereof shall be governed by the rules
of the original meeting and in-person participation in terms of the
quorum, voting, and the approval of its minutes or resolutions.

 يجوز أن تقوم اللجنة بعقد اجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية7/14
الحديثة ( سواء بواسطة الهاتف املسموع أو املرئي أو أي وسيلة آخرى
 كما يجوز للعضو أن يثبت حضوره ألي من،)يتفق عليها األعضاء
اجتماعات اللجنة باملشاركة الهاتفية املسموعة أو املرئية أو أي وسيلة
 وينطبق،آخرى مقبولة وذلك عند الضرورة بموافقة األعضاء اآلخرين
على صحة هذه االجتماعات وصحة مشاركة أي عضو ما ينطبق على
الحضور أصالة من ناحية نصاب عقد االجتماعات والتصويت واعتماد
.محاضرها أو قراراتها
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14.8 The Committee's resolutions, recommendations, and directives
are issued by the majority of the votes of the attendees, and when the
votes are equal, the side with which the chairperson of the meeting
voted will prevail, and it is not permissible for a member of the
Committee to abstain from voting on its resolutions or
recommendations, subject to paragraph (5) of Article (16) herein.

 تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها وتوجيهاتها بأغلبية أصوات8/14
 وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه،الحاضرين
 وال يجوز لعضو اللجنة االمتناع عن التصويت على،رئيس االجتماع
 ) من هذه16 (  ) من املادة5 ( قراراتها أو توصياتها مع مراعاة الفقرة
.الالئحة

14.9 The Committee may, in urgent cases, issue its resolutions,
recommendations, directives, and reports by individual circulation, in
writing, to all members, provided that the same shall be presented at
the first subsequent meeting and be included in the minutes of that
meeting.

 يجوز أن تقوم اللجنة في الحاالت العاجلة بإصدار قراراتها9/14
وتوصياتها و توجيهاتها وتقاريرها بالتمرير عن طريق عرضها على كافة
 على أن يتم عرضها في أول اجتماع الحق وتضمينها،األعضاء متفرقين
.في محضر ذلك االجتماع

14.10 No Committee member may delegate someone else to attend
Committee meetings and vote on its resolutions and
recommendations.

 ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب غيره في حضور اجتماعات10/14
.اللجنة والتصويت على قراراتها وتوصياتها

14.11 The Committee meetings shall be documented according to the
provisions of Article 15 hereof.
Article (15): Documentation of Committee Meetings:
15.1 The Committee Secretary shall prepare a draft minutes for each
meeting, in which he records the date and place of the meeting or the
method of holding the meeting, the names of the attendees and
absentees, and a summary of the discussion of the recommendations,
directives, or resolutions that are taken therein.

ً  توثق اجتماعات اللجنة11/14
 ) من هذه15 ( بناء على ما جاء في املادة
.الالئحة
: توثيق اجتماعات اللجنة:) 15 ( املادة
 يعد أمين سر اللجنة مسودة محضر لكل اجتماع يدون فيه تاريخ1/15
االجتماع ومكانه أو وسيلة عقد االجتماع وأسماء الحاضرين والغائبين
وملخص مناقشة ما تم التوصل إليه من توصيات أو توجيهات أو
.قرارات

15.2 The Secretary shall send a draft of the minutes of each meeting to
the Chairman and members of the Committee for review and making
any comments on it.

 يرسل أمين السر مسودة محضر كل اجتماع إلى رئيس وأعضاء2/15
.اللجنة لالطالع وإبداء أي مالحظات عليها

15.3 The Committee's deliberations, discussions, resolutions, and
recommendations are documented in minutes recorded by the
Secretary, with any reservations, if any, expressed by any member and
attendee, and these minutes are signed by all the attended members,
and by the Secretary.

 توثق مداوالت اللجنة ومناقشاتها وقراراتها وتوصياتها في محاضر3/15
يدونها أمين السر مع بيان أي تحفظات إن وجدت ألي من األعضاء
والحاضرين وتوقع هذه املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين وأمين
.السر
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15.4 Minutes, documents, and correspondence of each meeting shall
be kept in an Identifiable and retrievable file.
15.5 The Committee's minutes are confidential and may only be
reviewed or copied by the members of the Board of Directors and the
Internal Auditor. Otherwise, it should be upon the committee ‘s request and
approval.

Article (16): Audit Committee Members’ Duties and
Responsibilities:
To perform his duties, each Audit Committee member shall adhere to
the following, in accordance with the provisions hereof:
16.1 Regularly attending Committee meetings and actively
participating in its works. Any member who has to be absent or not
attend any Committee meeting shall notify the Committee Chairman
or Secretary of such case.

 تنظم محاضر ووثائق ومراسالت كل اجتماع وتحفظ في ملف4/15
.خاص يسهل الرجوع إليه عند الحاجة
 تكون محاضر اللجنة سرية ال يجوز االطالع عليها أو الحصول5/15
على نسخ منها إال من أعضاء مجلس اإلدارة واملراجع الداخلي وفيما عدا
.ذلك يكون بناء على طلب وموافقة اللجنة على ذلك
: واجبات ومسؤوليات عضو لجنة املراجعة:) 16 ( املادة
يتعين على كل عضو في لجنة املراجعة في سبيل القيام بمهامه في اللجنة
ً
:وفقا ألحكام هذه الالئحة االلتزام بما يلي
 االنتظام في حضور اجتماعات اللجنة واملشاركة الفعالة في1/16
 وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه أو عدم مشاركته،أعمالها
.في أي اجتماع أن يخطر رئيس اللجنة أو أمين السر بذلك

16.2 Preserving the Company’s secrets. No Committee member may
 املحافظة على أسرار الشركة وال يجوز لعضو اللجنة أن يذيع إلى2/16
disclose to the shareholders or third parties the Company's
املساهمين أو الغير ما وقف عليه من معلومات أو بيانات أو أسرار
information, data, or secrets that he knows due to his membership in
الشركة بسبب عضويته في اللجنة واال وجب على مجلس اإلدارة إعفاءه
the Committee. Otherwise, the Board of Directors shall dismiss him
ً
.فضال عن مسائلته عن التعويض عن أي ضرر قد يترتب على ذلك
and claim the suitable compensation from such person for any damage
that may result therefrom.
16.3 Adhering to the principles of truthfulness, honesty, loyalty, and
 االلتزام بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام3/16
care; taking care of the interests of the Company and shareholders; and
.بمصالح الشركة واملساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية
putting the Company's interest ahead of his own interest.
16.4 Notifying the Committee in the event that his membership does
not comply with the terms and conditions of membership stated
herein, or if there are any future matters that contradict them.
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16.5 Notifying the Committee of any direct or indirect interest he has
in the issues considered by the Committee or about any business and
contracts that are made on behalf of the Company and in which he has
a direct or indirect interest. This should be recorded in the meeting
minutes, and he may not participate in any resolution or
recommendation in that matter.

 أن يفصح للجنة عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في5/16
املوضوعات املعروضة أمام اللجنة أو عن أي أعمال وعقود تتم لحساب
الشركة وله فيها مصلحة مباشر أو غير مباشرة وإثبات ذلك في محضر
. وال يجوز له االشتراك في أي قرار او توصية في هذا الشأن،االجتماع

16.6 The Committee Chairman, or whoever he deputizes from among
its members, shall attend the General Assemblies of the Company to
answer shareholders' related questions.

 يجب على رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها حضور6/16
.الجمعيات العامة للشركة لإلجابة عن أسئلة املساهمين فيما يخصها

16.7 In all cases, the duties and responsibilities applicable to the Board
member are applied to the Committee member, in accordance with the
Law and the Company's by-laws.
Article (17): Remuneration and Allowances Policy for Members of
the Audit Committee and the Secretary:
17.1 An annual remuneration of SAR (130,000) for the Committee
Chairman and SAR (100,000) for each Committee member, provided
that this remuneration shall be proportional to the number of
meetings the member attends during the year provided that this
remuneration shall be from the date of joining the Committee
according to the duration of his membership during the fiscal year.

 في جميع االحوال ينطبق على عضو اللجنة ما ينطبق على عضو7/16
مجلس اإلدارة من واجبات ومسئوليات وفق النظام ولوائح الشركة
.الداخلية
 سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة املراجعة وأمين:) 17 ( املادة
:السر
) ريال لرئيس اللجنة و130,000(  مكافأة سنوية قدرها1/17
) ريال لكل عضو من األعضاء اآلخرين على أن يكون100,000(
ً
إستحقاق هذه املكافآة متناسبا مع عدد اإلجتماعات التي يحضرها
ً
العضو خالل السنة على أن يكون استحقاق هذه املكافأة اعتبارا من
ً
.تاريخ انضمامه للجنة ووفقا ملدة عضويته خالل العام املالي

17.2 Attendance allowance for each Committee meeting of SAR
(4,000) for each Committee member.

)4.000 (  بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة قدره2/17
.ريال لكل عضو من األعضاء

17.3 The Company shall provide first-class air tickets with
transportation, in addition to an allowance for accommodation
expenses of SAR (3,000) per day for the member who is not residing or
present in the city of the meeting.

 توفر الشركة تذاكر السفر بالدرجة األولى مع املواصالت3/17
 ) ريال في اليوم3.000 ( باإلضافة إلى منح بدل مصاريف إقامة بمبلغ
وذلك للعضو الغير مقيم أو موجود في مدينة االجتماع

17.4 A lump sum accommodation expense allowance of SAR (3,000)
for any Committee member when he has to reside in the city of the
meeting to attend originally for any Committee meeting away from his
city of residence in the Kingdom of Saudi Arabia.

 ) ريال ألي عضو من3.000 (  بدل مصاريف إقامة مقطوع قدره4/17
أعضاء اللجنة عند إضطراره لإلقامة في مدينة مكان اإلجتماع للحضور
أصالة ألي إجتماع من إجتماع اللجنة من مدينة إقامته داخل اململكة
.العربية السعودية
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17.3 The Company will bear Travel, Commuting, Residence and others
expenses Logical and reasonable for each member of the committee to
attend originally for any Committee meeting away from his city of
residence.

 تغطي الشركة تكاليف السفر واملواصالت واإلقامة وغيرها3/17
معقولة ومنطقية لكل عضو من أعضاء اللجنة للحضور اصالة ألي
.اجتماع من اجتماعات اللجنة من مدينة اقامته الى مكان االجتماع
 ترفع اللجنة التوصية إلى مجلس اإلدارة باملكافأة السنوية ألمين5/17

17.5 The Committee shall refer the recommendation to the Board of
Directors for the annual remuneration of the Committee Secretary, and  وتغطي الشركة املصاريف املتعلقة به لتذاكر السفر،سر اللجنة
.واملواصالت واإلقامة وغيرها في كل ما يخص شؤون اللجنة
the Company shall bear the expenses related to his travel tickets,
transportation, accommodation, and others expenses related to the
Committee’s affairs.
17.6 Remunerations, attendance allowances, other allowances as
mentioned above Annual remunerations shall be disbursed at the end
of the fiscal year, unless the membership of any member expires
before the end of the fiscal year, then it is paid at the end of his
membership.
Article (18): Disclosures:
In addition to what was stated in Article (11) hereof and any other
disclosures required by the Law:

 تصرف املكافآت وبدالت الحضور والبدالت االخرى كما ورد أعاله6/17
املكافأة السنوية في نهاية السنة املالية إال في حالة انتهاء عضوية أي
.عضو قبل نهاية السنة املالية فإنها تصرف عند انتهاء العضوية

: اإلفصاحات:) 18 ( املادة
 ) من هذه الالئحة وأي إفصاحات أخرى11 ( إلى جانب ما جاء في املادة
:وفق النظام فإنه

18.1 The Company shall disclose, in the Board’s annual report, the
names of the Chairman and members of the Committee, the
membership description of each member and any change that may
occur to that, the number of its meetings, and the attendance record
during the fiscal year.

 تفصح الشركة في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن أسماء1/18
رئيس وأعضاء اللجنة وصفة العضوية لكل عضو وأي تغيير طرأ على
.ذلك وعدد اجتماعاتها وسجل الحضور خالل السنة املالية

18.2 The Company shall disclose, in the Board’s annual report, the
total remunerations and allowances that the Committee members
received during the fiscal year.

 تفصح الشركة في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن إجمالي ما2/18
.تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت وبدالت خالل السنة املالية

18.3 The Company shall provide the CMA competent department with
the names of the Committee's Chairman and members, the
membership description within five days from the date of their
appointment, and also any changes that occur to that within five days
from the date of the changes taking place.

 تزود الشركة اإلدارة املختصة في هيئة السوق املالية بأسماء3/18
رئيس وأعضاء اللجنة وصفة العضوية خالل خمسة أيام من تاريخ
تعيينهم وأيضا أي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام من تاريخ
.حدوث التغييرات
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18.4 The Company shall disclose, in the Board’s annual report, any
conflict, if any, between the recommendations of the Committee and
the Board's resolutions and the reasons for not taking such
recommendations into account in accordance with Article (8) hereof.
18.5 The Company shall disclose any other information related to the
Committee that the CMA may request from time to time.
Article (19): Review the Audit Committee Charter:
The Audit Committee shall review this Charter at least once a year, or
when necessary, with the aim of continuous improvement and
development, commitment to keeping pace with any changes or
modifications in the Law or any relevant instructions, and submitting
recommendations and related suggestions to the Board of Directors.
Article (20): General Provisions:
20.1 This Charter shall not replace any provisions of the Law and its
Implementing Regulations, and the Law shall apply to any matter for
which no provision has been made in this Charter. When there is any
conflict between any paragraph or article hereof and the Law, the
provisions of the Law shall prevail and the remaining paragraphs and
articles shall remain in force.

 تفصح الشركة في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن أي تعارض4/18
إن وجد بين توصيات اللجنة وقرارات املجلس وأسباب عدم األخذ
. ) من هذه الالئحة8 ( بالتوصيات وفق ما جاء في املادة
 تفصح الشركة عن أي معلومات أخرى ذات عالقة باللجنة قد5/18
.تطلبها هيئة السوق املالية من وقت آلخر
: مراجعة الئحة عمل اللجنة:) 19 ( املادة
ً
تقوم لجنة املراجعة بمراجعة الئحة عمل اللجنة مرة على األقل سنويا
أو عند الضرورة بهدف التحسين والتطوير املستمر وااللتزام بمواكبة
أي تغييرات أو تعديالت في النظام أو أي تعليمات ذات العالقة ورفع
.التوصيات واالقتراحات بشأنها إلى مجلس اإلدارة
: أحكام عامة:) 20 ( املادة
 ال تعد هذه الالئحة بديلة ألحكام النظام ولوائحه التنفيذية1/20
وفيما لم يرد بشأنه نص يتم فيه الرجوع إلى النظام وعند وجود أي
تعارض بينها أو أي فقرة أو أي مادة فيها وبين النظام فإن أحكام النظام
.تسود وتبقى الفقرات واملواد االخرى قيد التطبيق

20.2 The Board of Directors may review this Charter, when necessary,
with the aim of continuously developing, improving, and keeping pace
with any amendments that may occur to the Law, in order to reach
best professional practices.

 ملجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضرورة بهدف التطوير2/20
 للوصول،والتحسين املستمر وملواكبة أي تعديالت قد تطرأ على النظام
.إلى أفضل املمارسات املهنية

20.3 The Board of Directors shall supervise the implementation of this
Charter, and the Committee Chairman and members shall implement
their provisions.

 يشرف مجلس اإلدارة على تنفيذ هذه الالئحة وعلى رئيس3/20
.وأعضاء اللجنة تنفيذ ما جاء فيها

20.4 This Charter shall only be amended by the resolution of the
proposal or recommendation of the Board of Directors and the
approval of the Company's General Assembly.

 ال يجوز التعديل على هذه الالئحة إال بقرار اقتراح أو توصية من4/20
.مجلس اإلدارة واعتماد الجمعية العامة للشركة

ً
20.5 The Company shall publish this Charter, or a summary thereof, on ملخصا لها على موقعها اإللكتروني
 للشركة نشر هذه الالئحة أو5/20
its website or through any other means.
.أو من خالل أي وسيلة أخرى
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20.6 Any shareholder may review this Charter in the Company's
 يحق ألي مساهم االطالع على هذه الالئحة في مكاتب الشركة6/20
offices, in prior coordination with the Company's Management, in case بالتنسيق املسبق مع إدارة الشركة في حال عدم نشرها على املوقع
they are not published on the Company's website.
.اإللكتروني للشركة
20.7 The Board of Directors has the right to interpret or clarify the
 ملجلس اإلدارة حق تفسير أو إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من7/20
provisions of this Charter.

.أحكام

20.8 This Charter shall enter into force as of the date of the Company's
General Assembly approving it.

 تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتماد الجمعية العامة8/20
.للشركة لها

20.9 this Charter were prepared in Official Arabic language, and in  وفي حالة وجود أي، تم إعداد هذه الالئحة باللغة العربية9/20
the event of any conflict between the Arabic or the English Texts,
 يتم اعتماد اللغة العربية، تعارض بين النصين العربي أو اإلنجليزي
Arabic shall be endorsed
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التعديالت املقترحة على الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت
رقم املادة
1

21

24

قبل التعديل

بعد التعديل

املادة ( )1تمهيد:
 2 / 1تخضع هذه الوثيقة ألحكام نظام الشركات  ،ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ،وأحكام النظام االساس ي
للشركة وقواعد التسجيل واإلدارج ،والئحة حوكمة الشركات املساهمة املدرجة في السوق املالية السعودية والئحة
حوكمة الشركة ،وتسترشد بأفضل املمارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وعملياتها..

املادة ( )1تمهيد:
 2 / 1تخضع هذه الوثيقة ألحكام نظام الشركات  ،ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ،وأحكام النظام
االساس ي للشركة وقواعد الطرح وااللتزامات املستمرة ،والئحة حوكمة الشركات املساهمة املدرجة في السوق
املالية السعودية والئحة حوكمة الشركة ،وتسترشد بأفضل املمارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة
وعملياتها.

املادة (  :) 21سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات وأمين السر:
 1 / 21مكافآة سنوية قدرها  50,000ريال ( خمسون آلف ) لرئيس اللجنة ولكل عضو من األعضاء اآلخرين على أن
يكون إستحقاق هذه املكافآة متناسبا مع عدد اإلجتماعات التي يحضرها العضو خالل السنة.
 2 / 21بدل حضور لكل إجتماع من إجتماعات اللجنة قدره  4.000ريال ( أربعة آالف ريال ) لكل عضو من األعضاء.
 3 / 21بدل مصاريف لتذاكر السفر واملواصالت مقطوع قدره  3.000ريال ( ثالثة آالف ريال ) لكل عضو من
أعضاء اللجنة للحضور أصالة ألي إجتماع من إجتماعات اللجنة من مدينة إقامته إلى مكان اإلجتماع داخل
اململكة العربية السعودية.
 4 / 21بدل مصاريف إقامة مقطوع قدره  3.000ريال ( ثالثة آالف ريال ) ألي عضو من أعضاء اللجنة عند
إضطراره لإلقامة في مدينة مكان اإلجتماع للحضورأصالة ألي إجتماع من إجتماع اللجنة من مدينة إقامته داخل
اململكة العربية السعودية.
 5 / 21تحدد اللجنة مكافآة وبدالت أمين سر اللجنة وترفع التوصية بذلك ملجلس اإلدارة لالعتماد ،وتغطي الشركة
املصاريف املتعلقة به لتذاكر السفر واملواصالت واإلقامة وغيرها في كل ما يخص شؤون اللجنة.
 6 / 21تصرف املكافآت وبدالت الحضور والبدالت االخرى كما أعاله في نهاية السنة املالية إال في حال إنتهاء عضوية
أي عضو قبل نهاية السنة املالية فإنها تصرف عند إنتهاء عضويته.

املادة (  :) 21سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات وأمين السر:
 1 / 21مكافأة سنوية قدرها (  )100.000ريال (مئة الف) لرئيس اللجنة و مكافأة سنوية قدرها ()75.000
ريال (خمسة وسبعون الف) لكل عضو من األعضاء االخرين على أن يكون استحقاق هذه املكافأة اعتبارا
من تاريخ انضمامه للجنة ووفقا ملدة عضويته خالل العام املالي.
 2 / 21بدل حضور لكل إجتماع من إجتماعات اللجنة قدره  4.000ريال ( أربعة آالف ريال ) لكل عضو من
األعضاء.
 3 / 21تغطي الشركة تكاليف السفر واملواصالت واإلقامة وغيرها لكل عضو من أعضاء اللجنة للحضور
اصالة ألي اجتماع من اجتماعات اللجنة من مدينة اقامته الى مكان االجتماع.
 4 / 21تحدد اللجنة مكافآة وبدالت أمين سر اللجنة وترفع التوصية بذلك ملجلس اإلدارة لالعتماد ،وتغطي
الشركة املصاريف املتعلقة به لتذاكر السفر واملواصالت واإلقامة وغيرها في كل ما يخص شؤون اللجنة.
 5 / 21تصرف املكافأة السنوية في نهاية السنة املالية إال في حال إنتهاء عضوية أي عضو قبل نهاية السنة
املالية فإنها تصرف عند إنتهاء عضويته.

املادة ( )24أحكام عامة:
زي
 9 / 24تم إعداد هذه الالئحة باللغة العربية ،وفي حالة وجود أي تعارض بين النصين العربي أو اإلنجلي  ،يتم
اعتماد اللغة العربية.

إضافة فقرة جديدة

تم ترجمة كامل الالئحة إلى اللغة اإلنجليزية لجميع املواد والفقرات استنادا إلى تعميم هيئة السوق املالية بالزام الشركات املساهمة املدرجة اعتبارا من تاريخ 2021/ 1/ 1م

شركة حلواني اخوان
الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت
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Remuneration and Nomination
Committee Charter
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The formation of the committee, its tasks,
its work controls, and the remuneration of
its members

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

أمين سر الجمعية

رئيس الجمعية
ص ف ح ة|1

عنوان املادة

رقم الصفحة
Page No.

Article

3
3–4
4
5

Preamble
Definitions
Formation of the Remuneration and Nomination Committee
Purpose and Reference of the Remuneration and Nomination
Committee
Rules and Conditions of Committee Membership, Committee
Secretariat and its Tenure
Termination of the Membership of the Remuneration and
Nomination Committee and the Appointment of the Alternative
Duties and Responsibilities of the Remuneration and
Nomination Committee
Remuneration Policy
Remuneration of the Company's Personnel
Procedures for Nomination to the Board Membership
Publishing the Nomination Announcement
Shareholders' Right to Nomination
Appointing Senior Executives and Determining their
Remuneration
Assessing the Performance of the Board and Executive
Management
Nomination for the Board Membership of Companies where the
Company Invests
Powers of the Remuneration and Nomination Committee
Assistance and Consultancy
The Committee's Meetings, Recommendations and Resolutions
Documentation of Committee Meetings
Duties and Responsibilities of the Committee Member
Remuneration and Allowances Policy for Members of the
Remuneration and Nomination Committee and the Secretary
Disclosures
Review of the Committee Charter
General Provisions

5–6
6
6–8
9

10

10 – 11
11
11 – 12
12
12 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17
17
18

رئيس الجمعية
2|ص ف ح ة

أمين سر الجمعية

رقم املادة
Article No.

تمهيد
تعريفات
تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات
غرض ومرجعية لجنة املكافآت و الترشيحات

1
2
3
4

قواعد وشروط العضوية في اللجنة وأمانة سراللجنة ومدتها

5

انتهاء العضوية في لجنة املكافآت والترشيحات وتعيين
البديل
اختصاصات لجنة املكافآت والترشيحات ومهامها
ومسؤولياتها
سياسة املكافآت
مكافآت العاملين في الشركة
إجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
نشر إعالن الترشيح
حق املساهمين في الترشيح
تعيين كبارالتنفيذيين وتحديد مكافآتهم

6

8
9
10
11
12
13

تقييم أداء املجلس واإلدارة التنفيذية

14

الترشيح لعضوية مجالس إدارات الشركات التي تستثمرفيها
الشركة
صالحيات لجنة املكافآت والترشيحات
اإلستعانة واملشورة
إجتماعات اللجنة وتوصياتها وقراراتها
توثيق إجتماعات اللجنة
واجبات ومسؤوليات عضو اللجنة
سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات
وأمين السر
اإلفصاحات
مراجعة الئحة عمل اللجنة
احكام عامة

15

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

7

16
17
18
19
20
21
22
23
24

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

Article (1) Preamble:
1.1. This Charter organizes the formation of the Remuneration and
Nomination Committee of the Company, through determining its work rules
and procedures, its duties, the rules for selecting its members, their
membership tenure and their remuneration. The Company has combined
Remuneration and Nomination committees into one committee named
Remuneration and Nomination Committee, in accordance with Article (50)
of the Corporate Governance Regulations.

:) تمهيد1( املادة
 تنظم هذه الالئحة تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات في الشركة1/1
 ومدة، ومهامها وقواعد اختيار أعضائها،وضوابط وإجراءات عمل اللجنة
 وقد قامت الشركة بدمج لجنتي املكافآت، ومكافآتهم،عضويتهم
والترشيحات في لجنة واحدة بمسمى لجنة املكافآت والترشيحات وفق
.) من الئحة حوكمة الشركات50( ) من املادة7( الفقرة

1.2 This Charter shall be subject to the provisions of the Companies' Law, the
Capital Market Law and their Implementing regulations, provisions of the
Company's By-law, the Listing Rules, the Rules on the Offer of Securities and
Continuing Obligations, Governance Regulations for Joint Stock Companies
Listed on the Market by the Saudi Capital Market Authority (CMA) and the
company's Governance Regulations, and are guided by best practices in
proportion to the nature of the Company's activity and operations.

 تخضع هذه الالئحة ألحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية2/1
 وقواعد، ولوائحهما التنفيذية وأحكام النظام األساس ي للشركة
التسجيل واإلدراج قواعد الطرح وااللتزامات املستمرة والئحة حوكمة
الشركات املساهمة املدرجة في السوق املالية السعودية والئحة حوكمة
الشركة وتسترشد بأفضل املمارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط
.الشركة وعملياتها

1.3. The Executive Management of the Company shall provide the members
of the Board of Directors, the non-executive members in particular, and the
Company's committees with all necessary information, data, documents, and
records, provided that they are complete, clear, correct, not misleading, and
in a timely manner to enable them to perform their duties and tasks.

 يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة3/1
واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع املعلومات
 على أن تكون كاملة وواضحة و،والبيانات و الوثائق والسجالت الالزمة
صحيحة وغير مضللة وفي الوقت املناسب لتمكينهم من أداء واجباتهم
.ومهامهم

1.4. Members of the Board of Directors and its committees and senior
executives in the Company shall exercise their powers and carry out their
duties in the interest of the Company.

 يجب على أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء لجان املجلس وكبار4/1
التنفيذيين في الشركة ممارسة صالحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما تقتضيه
.مصلحة الشركة

1.5. The Company must respect the applicable laws and regulations and its
commitment in disclosing essential information to shareholders, creditors,
and stakeholders.
Article (2) Definitions:
The definitions contained in the Law and list of terms used in the CMA's
regulations and rules and the Corporate Governance Regulations shall apply
to this Charter unless the context of the text requires otherwise. The terms
and expressions below shall have the meanings indicated for them, as
follows:

 يجب على الشركة إحترام األنظمة واللوائح وإلتزامها باإلفصاح عن5/1
.املعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح
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:) تعريفات2( املادة
تنطبق التعريفات الواردة في النظام وقائمة املصطلحات املستخدمة في
لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها والئحة حوكمة الشركات على هذه
 ويقصد باملصطلحات،الالئحة مالم يقض ي سياق النص بغير ذلك
:والعبارات أدناه في هذه الالئحة املعاني املوضحة لها
أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

Charter: The Charter of the Company's Remuneration and Nomination
Committee.
Company: Halwani Bros Company.
Board of Directors or Board: The Company's Board of Directors.
Committee: The Company's Remuneration and Nomination Committee.
Senior Executives or Executive Management: Persons who are entrusted
with managing the day-to-day operations of the Company, and proposing
and implementing strategic resolutions, such as the CEO, his/her deputies,
the CFO, and the executives.
Remuneration: The amounts, allowances, profits and similar matters,
performance-related periodical or annual rewards, short-term or long-term
incentive plans and any other in-kind benefits, except for the actual
reasonable expenses and charges incurred by the Company for the work
performance of the Board member (including fixed rewards, salaries,
allowances, in-kind benefits, variable and periodical rewards, short-term and
long-term incentive plans and bonus shares).

General Assembly: The Company's General Assembly (Ordinary or
Extraordinary).
Law: Refers to the Company's Bylaw, the Capital Market Law, and the
Companies Law and their Implementing Regulations, and any related
instructions or resolutions issued by the CMA or from the regulatory or
supervisory authorities
Corporate Governance Regulations: The Governance Regulations for Joint
Stock Companies Listed on the Market issued by the CMA's Board.
Article(3) Formation of the Remuneration and Nomination Committee:
3.1. The Remuneration and Nomination Committee is formed by a
resolution of the Board from other executives board members which shall
include, at least, an independent member. The number of the Committee
members shall neither be less than three nor more than five. Such resolution
shall determine their membership tenure, provided that it does not exceed
the Board membership tenure according to the membership rules and
conditions set forth in this Charter.
3.2. The Company’s General Assembly issues, based on a proposal from the
Board of Directors, the Remuneration and Nomination Committee's Charter,
provided that this Charter shall set its duties, controls, and procedures as well
as the rules for selecting its members, their membership tenure and their
remuneration.
رئيس الجمعية
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. الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات في الشركة: الالئحة
.  شركة حلواني إخوان:الشركة
.  مجلس إدارة الشركة:مجلس اإلدارة أو املجلس
. لجنة املكافآت والترشيحات في الشركة: اللجنة
 األشخاص املنوط بهم إدارة: كبار التنفيذيين أو اإلدارة التنفيذية
، واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها،عمليات الشركة اليومية
.كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي واملدراء التنفيذيين
 واملكافآت الدورية أو، املبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها:املكافآت
، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل،السنوية املرتبطة باألداء
 بإستثناء النفقات واملصاريف الفعلية املعقولة،وأي مزايا عينية أخرى
( ،التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأديته عمله
 وتشمل، وتشتمل املكافآت الثابتة والرواتب والبدالت واملزايا العينية
املكافآت املتغيرة املكافآت الدورية واألرباح والخطط التحفيزية قصيرة
.)األجل وطويلة األجل واألسهم املمنوحة
.) الجمعية العامة للشركة ( عادية أو غير عادية:الجمعية العامة
 ونظام السوق املالية ولوائحة، النظام األساس ي للشركة: النظام
التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية وأي تعليمات أو قرارات
ذات عالقة صادرة من هيئة السوق املالية أو من أي جهات رقابية أو
.إشرافية
 الئحة حوكمة شركات املساهمة املدرجة في:الئحة حوكمة الشركات
.السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية
:) تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات3( املادة
 تشكل لجنة املكافآت والترشيحات بقرار من مجلس اإلدارة من غير1/3
 على أن يكون من بينهم عضو مستقل،أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين
، على أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة واليزيد عن خمسة،على األقل
ويحدد في القرار مدة عضويتهم على أن ال تتجاوز مدة عضوية املجلس
.وفق قواعد وشروط العضوية املبينة في هذه الالئحة
ً –  تصدر الجمعية العامة للشركة2/3
بناء على إقتراح من مجلس اإلدارة
– الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه الالئحة
 ومدة، ومهامها وقواعد إختيار أعضائها، ضوابط وإجراءات عمل اللجنة
. ومكافآتهم،عضويتهم
أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

Article(4) Purpose and Reference of the Remuneration and Nomination
Committee:
The Remuneration and Nomination Committee assists the Board of
Directors in performing their duties and carrying out the Board's
responsibilities related to the terms of reference, tasks, and responsibilities
according to what is mentioned in this Charter or referred to it by the Board
of Directors. The Committee shall be accountable and reports to the Board
of Directors. It shall inform the Board of Directors of all results or resolutions
taken in a transparent manner and the presentation of its minutes that
include the results of its actions, resolutions, directives, recommendations,
and any reports issued by it to the Board of Directors periodically. The Board
of Directors shall follow up the work of the Committee regularly to how it
hands the assigned tasks.
Article (5) Rules and Conditions of Committee Membership,
Committee Secretariat and its Tenure:
5.1. The number of the Committee members shall not be less than three (3)
members and shall not exceed five (5) members by a resolutions of the Board
of Directors in which the number of the Committee members is determined,
and its chairman and members are designated.

:) غرض ومرجعية لجنة املكافآت و الترشيحات4( املادة
تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بمعاونة مجلس اإلدارة في أداء واجباته
والقيام بمسؤولياته املتعلقة باالختصاصات واملهام املسؤوليات وفق ما
 وتكون مرجعية،جاء في هذه الالئحة أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة
لجنة املكافآت والترشيحات ملجلس اإلدارة وتكون مسؤولة أمام املجلس
 ويجب على اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو،
 وعرض محاضرها املتضمنة نتائج أعمالها، تتخذه من قرارات بشفافية
وقراراتها وتوصياتها وتوجيهاتها وأي تقارير صادرة عنها إلى مجلس اإلدارة
 وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجنة بانتظام للتحقق، بصفة دورية
.من ممارساتها األعمال املوكلة لها
) قواعد وشروط العضوية في اللجنة وأمانة سر اللجنة5( املادة
:ومدتها
 يجب اال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة1/5
أعضاء وذلك بقرار من مجلس اإلدارة وأن يحدد في القرار عدد أعضاء
.اللجنة ويسمى رئيسها و أعضائها

5.2. The Company shall ensure, when forming the Remuneration and
Nomination Committee that its members are independent Board members.
Non-executive members or persons other than the Board members may be
members of the Committee members, whether from among the
shareholders or others. Executive Board members, or senior executives of the
Company or of other companies controlled by the Company may not be
members of the Committee.

تراعي الشركة عند تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات أن يكون2/5
 ويجوز اإلستعانة،أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين
ً بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء املجلس
سواء كانوا
ً
 واليجوز أن يكون عضوا في اللجنة أي من،من املساهمين أو غيرهم
أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو من كبار التنفيذيين في الشركة أو في
.الشركات التي تسيطر عليها الشركة

5.3. The Committee Chairman shall be an independent Board member.

.يجب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقلين في مجلس اإلدارة3/5

5.4. The Board Chairman may not be the Committee Chairman, but he may
be a member of the Committee.

ً
اليجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا للجنة ويجوز له أن يكون4/5
ً
.عضوا فيها

5.5. The tenure of the Committee membership shall start as of the beginning
of the Board session and end with the closure of such Board session, taking
into account the membership termination cases of any of the members
during the membership tenure as per the provisions hereof.

تكون مدة عضوية اللجنة من بداية دورة مجلس اإلدارة وتنتهي بانتهاء5/5
 مع األخذ في اإلعتبار حاالت إنتهاء عضوية أي،أعمال دورة املجلس تلك
.من األعضاء خالل املدة وذلك وفق ما جاء في هذه الالئحة
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الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

5.6. The Committee shall appoint a secretary from among its members, the
Secretary of the Board, a secretary from the Company management team, or
others to follow up on the affairs of the Committee, including coordinating
and preparing the Committee meetings and works, documenting its
meetings, preparing the minutes, following up its resolutions,
recommendations and instructions, and any other works. The tenure of the
Secretary shall depend on the tenure of the Committee.
Article (6) Termination of the Membership of the Remuneration and
Nomination Committee and the Appointment of the Alternative:
Membership of the Remuneration and Nomination Committee shall be
terminated in the following cases:
6.1. The Committee's term expiries according to what is mentioned herein.

تقوم اللجنة بتعيين أمين سر لها من بين أعضائها أو أمين سر6/5
املجلس أو من فريق إدارة الشركة أو من غيرهم وذلك ملتابعة شؤون
 وتوثيق،اللجنة من التنسيق واإلعداد إلجتماعات وأعمال اللجنة
إجتماعاتها وإعداد محاضرها ومتابعة قراراتها وتوصيتها وتوجيهاتها وما
.يرتبط بأعمال اللجنة وتكون مدة تعيينه مرتبطة بمدة اللجنة
) انتهاء العضوية في لجنة املكافآت والترشيحات وتعيين6( املادة
:البديل
:تنتهي العضوية في لجنة الترشيحات واملكافآت في الحاالت التالية
.انتهاء مدة اللجنة وفق ما جاء في هذه الالئحة1/6

6.2. The member submits the resignation of the Committee’s membership,
with clarification of the reasons and the approval of the Board of Directors.
The resignation shall be submitted to the Chairman of the Board who will, in
turn, present it to the Board for deciding on it, after consulting other
members of the Committee.

طلب العضو االستقالة من عضوية اللجنة مع بيان األسباب2/6
 وترفع طلب االستقالة إلى رئيس املجلس، وموافقة مجلس اإلدارة عليها
.لعرضها على املجلس والبت فيها وبعد مشاورة أعضاء اللجنة األخرين

6.3. The Board of Directors exempt the membership of any member after
consulting other members of the Committee with explanation of the reasons,
or because the member violates the rules and conditions of membership or
fails to do his/her duties and responsibilities in accordance with the
provisions stipulated herein.

إعفاء مجلس اإلدارة ألي عضو من عضوية اللجنة بعد مشاورة3/6
 أو بسبب اإلخالل بقواعد، أعضاء اللجنة اآلخرين مع بيان األسباب
وشروط العضوية أو واجبات ومسؤوليات العضو وفق ما جاء في هذه
.الالئحة

6.4. When the membership of any Committee member ends for any reason,
the Board of Directors may appoint another member instead of the member
whose membership tenure expired for the remaining term of his/her
predecessor.
Article(7) Duties and Responsibilities of the Remuneration and
Nomination Committee:
The Remuneration and Nomination Committee shall carry out the duties
related to the remuneration of the Board members and the committees
stemming therefrom, the remuneration of the Executive Management, the
nominations for the membership of the Board and Executive Management
as set out below, as well as carrying out other duties entrusted thereto by the
Board of Director.

عند انتهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة ألي سبب فلمجلس اإلدارة4/6
ً
ً
تعيين عضوا أخر بديال للعضوية املنتهية عضويته ليكمل املدة املتبقية
.لسلفه
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) اختصاصات لجنة املكافآت والترشيحات ومهامها7( املادة
: ومسؤولياتها
تختص لجنة املكافآت والترشيحات باملهام املرتبطة بمكافآت أعضاء
املجلس واللجان املنبثقة منه ومكافآت اإلدارة التنفيذية والترشيحات
 إلى جانب أي،لعضوية املجلس واإلدارة التنفيذية على النحو املبين أدناه
:مهام ومسؤوليات آخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

First: Regarding the remuneration in the Company:
7.1. Prepare a clear remuneration policy and submit it to the Board of
Directors for consideration and as to be approved by the Company's General
Assembly, provided that such policy includes the following:

: فيما يخص املكافآت في الشركة:أوال
إعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر1/7
ً
 على أن تشمل هذه،فيها تمهيدا إلعتمادها من الجمعية العامة للشركة
:السياسة

7.1.1. Remuneration of the Board members.
7.1.2. Remuneration of the committees stemming from the Board of
Directors.
7.1.3. Remuneration of the Executive Management.

.مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة1/1/7
. مكافآت اللجان املنبقثة من مجلس اإلدارة2/1/7
.مكافآت اإلدارة التنفيذية3/1/7

Provided that performance-related standards are followed in such policy,
and they are disclosed and ensure implementation.

على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير مرتبطة باألداء واإلفصاح
. والتحقق من تنفيذها،عنها

7.2. Clarify the relationship between the granted remuneration and
applicable remuneration policy, and determine any material deviation from
this policy.

توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول2/7
. وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة،بها

7.3. Periodically review the remuneration policy, and assess its efficiency in
fulfilling the intended objectives thereof.

 وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق،املراجعة الدورية لسياسة املكافآت3/7
.األهداف املتوخاة منها

7.4. Give the following recommendations to the Board of Directors, in
accordance with the policy approved by the General Assembly:
7.4.1. Remuneration of the Board members.
7.4.2. Remuneration of the committees stemming from the Board of
Directors.
7.4.3. Remunerations of the senior executives.

Second: Regarding the nominations for the membership of the Board
and Executive Management:
In respect of nominations, the duties and responsibilities of the Committee
shall be as follows:
7.5. Propose clear policies and standards for membership of the Board of
Directors and Executive Management.
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ً
:التوصية ملجلس اإلدارة وفقا للسياسة املعتمدة من الجمعية بما يلي4/7
.مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة1/4/7
.مكافآت اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة2/4/7
.مكافآت كبار التنفيذيين3/4/7
ً
 فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة/ثانيا
:التنفيذية
:تكون إختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي
إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة5/7
.التنفيذية

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

7.6. Give recommendation to the Board of Directors on nominating and renominating its members in accordance with the approved policies and
standards, and ensure not to nominate any person previously convicted for
committing a breach of trust.

ً
التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا6/7
 مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت،للسياسات واملعايير املعتمدة
.إدانته بجريمة مخلة باألمانة

7.7. Prepare a description of the capabilities and qualifications required for
the membership to the Board of Directors and for assuming the Executive
Management positions.

،إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة7/7
.وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية

7.8. Determine the time a member shall allocate for the activities of the Board
of Directors.

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس8/7
.اإلدارة

7.9. Review, on an annual basis, the necessary needs of the appropriate skills
or expertise for the membership of the Board of Directors and Executive
Management positions.

املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات9/7
.املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية

7.10. Review the organizational structure of the Board of Directors and
Executive Management, and provide recommendations in respect of the
changes which can be made.

 وتقديم،مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية10/7
.التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها

7.11. Review, on an annual basis, if independent members acting
independently and if there is a conflict of interests in case the member is a
board member of another company.

 وعدم،التحقق بشكل سنوي من إستقالل األعضاء املستقلين11/7
وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة
.شركة آخرى

7.12. Set a job description for the executive, non-executive and independent
members and senior executives.

 واألعضاء غير،وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين12/7
. وكبار التنفيذيين،التنفيذيين و األعضاء املستقلين

7.13. Set the relevant procedures in case of a vacant position of a Board
member or senior executive.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس13/7
.اإلدارة أو كبار التنفيذيين

7.14. Determine the weaknesses and strengths of the Board of Directors, and
propose solutions for remedying the same for the benefit of the Company.

 وإقتراح الحلول،تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة14/7
.ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
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أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

Article (8): Remuneration Policy:
The Committee shall observe the following when preparing the
remuneration policy, subject to the provisions of Companies' Law, and
Capital Market Law and their implementing regulations:
8.1. The policy aligns with the Company's strategy and objectives.

: سياسة املكافآت:) 8 ( املادة
يجب على اللجنة مراعاة ما يلي عند إعداد سياسة املكافآت وذلك دون
:إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية
.إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها1/8

8.2. The remuneration is provided with a view to urging the members of the
Board of Directors and the Executive Management to contribute to the longterm success and development; for example, by linking the remuneration's
variable part to long-term performance.

أن تقدم املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة2/8
 كأن تربط،التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على املدى الطويل
.الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل

8.3. The remuneration is determined depending on the job level, duties and
responsibilities assigned to the concerned person, academic qualifications,
practical experience, skills and performance level.

ً أن تحدد املكافآت3/8
 واملهام و املسؤوليات،بناء على مستوى الوظيفة
، واملهارات، والخبرات العملية، واملؤهالت العلمية،املنوطة بشاغلها
.ومستوى األداء

8.4. The remuneration is consistent with the level, nature and degree of the
Company's risks.

.إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة4/8

8.5. Other practices of the Company are taken into consideration for
determining the remuneration, with avoiding unjustified rise in the
remuneration which may occur in that regard.

 مع،االخذ في اإلعتبار ممارسات الشركات اآلخرى في تحديد املكافآت5/8
.تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات

8.6. The policy aims at acquiring, retaining and motivating professional
competencies, without overestimating them.

،أن تستهدف إستقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزهاـ6/8
.مع عدم املبالغة فيها

8.7. The Committee will determine the remuneration for new appointments.

.أن تحدد اللجنة املكافآت عند التعيينات الجديدة7/8

8.8. The policy observes the cases of suspending the remuneration's
payment or redemption if it is found out that the issued remuneration was
based on inaccurate information provided by a Board member or the
Executive Management, so as to prevent the misuse of job position for
obtaining non-entitled remuneration.

ً حاالت إيقاف صرف املكافآة أو إستردادها إذا تبين أنها تقررت8/8
بناء
على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة
 وذلك ملنع إستغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت،التنفيذية
.غير مستحقة

8.9. Organizes granting the shares of the Company to the members of the
Board of Directors and the Executive Management, whether issued as new
shares or as purchased shares by the Company.

تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة9/8
ً
ً
.التنفيذية سواء أكانت إصدارا جديدأ أم أسهما إشترتها الشركة
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أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

Article (9): Remuneration of the Company's Personnel:
Subject to the provisions of Article (8) hereof, the Committee shall propose
the types of remuneration to be given to the personnel working for the
Company, such as the fixed rewards, performance-related rewards and
bonus shares, without prejudice to the regulatory controls and procedures
issued pursuant to the Companies' Law for Listed Joint Stock Companies.

Article (10): Procedures for Nomination to the Board Membership:
10.1. The Remuneration and Nomination Committee must, when
nominating the Board members of Directors, observe the provisions of the
Corporate governance Regulations as well as the requirements prescribed by
CMA from time to time.
10.2. The Company shall ensure, where possible, that the number of the
Board nominees whose names are proposed to the General Assembly
exceeds the number of available seats, so that the General Assembly will
have the opportunity to select from among the nominees.
Article (11): Publishing the Nomination Announcement:
The Company must publish the nomination announcement on the websites
of Company and Tadawul as well as any other means prescribed by CMA, to
invite the persons willing to be nominated to the Board membership,
provided that the nomination remains open for at least one month as of the
date of announcing the opening of nomination.

Article (12): Shareholders' Right to Nomination:
Each shareholder of the Company have the right to be nominated or to
nominate another person for the Board membership, pursuant to the
provisions of the Companies Law and its implementing regulations, and
subject to the provisions of the Corporation Governance Regulations.
Article (13): Appointing Senior Executives and Determining their
Remuneration:
The Committee shall study the nomination and appointment of the senior
executives and determine their remuneration and the subsequent
amendments thereto in coordination with the Executive Management, and
it shall give recommendation to the Board of Directors about the same,
pursuant to the provisions of this Charter, the Law and approved policies.
Article (14): Assessing the Performance of the Board and Executive
Management:
The Remuneration and Nomination Committee propose, upon the request
of the Board of Directors, the mechanisms for assessing the performance of
رئيس الجمعية
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: مكافآت العاملين في الشركة:) 9 ( املادة
 ) من هذه الالئحة فإنه تقوم اللجنة بإقتراح8 ( مع مراعاة ما ورد في املادة
 مثل املكافآت الثابتة،أنواع املكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة
واملكافآت املرتبطة باألداء واملكافآت في شكل أسهم بما ال يتعارض مع
ً
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات
.الخاص بالشركات املساهمة املدرجة
:  إجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة:) 10 ( املادة
على لجنة املكافآت والترشيحات عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة1/10
 وما تقرره، مراعاة ما ورد في الئحة حوكمة الشركات من شروط وأحكام
.هيئة السوق املالية من متطلبات من حين آلخر
تسعى الشركة ما أمكن أن يفوق عدد املرشحين ملجلس اإلدارة2/10
الذين ٌتطرح أسماؤهم على الجمعية العامة عدد املقاعد املتوافرة بحيث
.يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين املرشحين
: نشر إعالن الترشيح:) 11 ( املادة
على الشركة نشر إعالن الترشح في املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع
 وذلك لدعوة،اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة
 على أن يظل باب،األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
ً
الترشح مفتوحا مدة شهر على األقل من تاريخ إعالن الدعوة لفتح باب
.الترشيح
: حق املساهمين في الترشيح:) 12 ( املادة
يحق لكل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس
ً
اإلدارة وفقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية مع عدم اإلخالل
.بما ورد في الئحة حوكمة الشركات
: تعيين كبارالتنفيذيين وتحديد مكافآتهم:) 13 ( املادة
تقوم اللجنة بدراسة ترشيح وتعيين كبار التنفيذيين وتحديد مكافآتهم
والتعديالت الالحقة عليها بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية والتوصية
 وذلك وفق ما جاء في هذه الالئحة والنظام والسياسات،ملجلس اإلدارة
.املعتمدة
: تقييم أداء املجلس واإلدارة التنفيذية:) 14 ( املادة
ً – تقترح لجنة املكافآت والترشيحات
– بناء على طلب مجلس اإلدارة
اآلليات لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا
أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

the Board, its members and committees, and the Executive Management on
an annual basis, through appropriate performance indicators that are
connected with the fulfillment of the Company's objectives and strategies,
quality of the risk management, adequacy of the internal control systems and
others. The Committee shall determine the strengths and weaknesses and
propose remedial actions thereto in alignment with the Company's interests,
and the performance assessment procedures shall be written and clear and
they shall be disclosed to the Board of Directors and to the persons
concerned with the assessment process.
Article (15) Nomination for the Board Membership of Companies
where the Company Invests:
15.1. The Committee proposes the policies and procedures for nominating
and appointing the Company's representatives in the Board membership of
Companies in which the Company invests.
15.2. The Committee study’s the nomination and appointment of the
Company's representatives in the Board membership of its affiliates,
subsidiaries and other companies in which the Company invests, in
coordination with the Executive Management. The Committee shall
recommend the Board nominees as per the provisions of this Charter, the
Law and approved policies.
Article (16): Powers of the Remuneration and Nomination Committee:
In addition to any powers granted hereby to the Committee or any powers
and authorization to take decisions granted thereto by the Board of
Directors, the Remuneration and Nomination Committee, in order to
perform its duties and responsibilities, shall have the right to:
16.1. Access to the records and documents related to its business.

وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق
أهداف الشركة وإستراتيجياتها وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة
 على أن تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح،الرقابة الداخلية وغيرها
 ويجب أن تكون إجراءات تقييم،معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة
.واألشخاص املعنيين بالتقييم
 الترشيح لعضوية مجالس إدارات الشركات التي تستثمر:) 15 ( املادة
:فيها الشركة
تقترح اللجنة السياسات واإلجراءات الخاصة بترشيح وتعيين ممثلي1/15
.الشركة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تستثمر فيها الشركة
تقوم اللجنة بدراسة ترشيح وتعيين ممثلي الشركة في عضوية2/15
مجالس إدارات الشركات التابعة و الزميلة والشركات اآلخرى التي
تستثمر فيها الشركة وذلك بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية والتوصية
 وذلك وفق ما جاء في هذه الالئحة والنظام،باملرشحين ملجلس اإلدارة
.والسياسات املعتمدة
: صالحيات لجنة املكافآت والترشيحات:) 16 ( املادة
باإلضافة إلى أي صالحيات تمنحها هذه الالئحة للجنة أو أي صالحيات أو
تفويض باتخاذ قرارات يمنحها لها مجلس اإلدارة فإنه يحق للجنة في
:سبيل القيام بواجباتها واختصاصاتها ومهامها ما يلي
.االطالع على السجالت والوثائق التي تخص أعمالها1/16

16.2. Request any clarification or statement from the Board members or the
Executive Management.

طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة2/16
.التنفيذية

16.3. Request a meeting with the Board Chairman, the Managing Director,
the CEO and the CFO or any member of the Executive Management
whenever the need arises. The Committee may request the Chairman of the
Board to call for a Board of Directors meeting whenever necessary.

طلب االجتماع مع رئيس املجلس أو العضو املنتدب واملدير العام3/16
أو املدير املالي أو أي عضو من اإلدارة التنفيذية متى ما استدعت
 وللجنة الطلب من رئيس املجلس دعوة املجلس لالجتماع متى ما،الحاجة
.استلزم األمر
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16.4. Form a specialized committee or more or a working group from
members of the Committee, the Company's Management, other consultants
or specialists to perform specific task(s), provided that they shall expire upon
the end of its work or as decided by the Committee. The Committee submits
the recommendation for their remuneration to the Board of Directors for
approval subject to the provisions of Article (17) hereof.
Article (17) Assistance and Consultancy:
In order to carry out its duties and responsibilities, the Remuneration and
Nomination Committee may seek advice from whomever it deems fit from
inside or outside the Company, as follows:

تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر أو فريق عمل من أعضاء اللجنة4/16
أو إدارة الشركة أو غيرهم من استشاريين أو مختصين ألداء مهمة او
 وترفع،مهام محددة وتنتهي مدتها بانتهاء عملها أو وفق ما تقرره اللجنة
 مع مراعاة ما جاء،اللجنة التوصية بمكافآتهم إلى مجلس اإلدارة لالعتماد
. ) من هذه الالئحة17 ( في املادة
: اإلستعانة واملشورة:) 17 ( املادة
للجنة املكافآت والترشيحات في سبيل القيام بمهامها ومسؤولياتها
اإلستعانة وطلب املشورة بمن تراه من داخل الشركة أو من خارجها على
:النحو التالي

17.1. The Company must provide all the administrative services necessary
for the Committee to carry out its duties and responsibilities.

يجب على الشركة توفير جميع الخدمات اإلدارية الالزمة للجنة1/17
.للقيام بمهماتها ومسؤولياتها

17.2. The Remuneration and Nomination Committee may seek the
assistance of any member of the Board of Directors, the Executive
Management, any of the Company's employees, or any of the consulting
firms associated by agreements with the Company. It may also assign or seek
assistance from individual experts and specialists or advisory or specialized
bodies to give consultancy, help, advice, carry out studies, audit, or check
records in any matter that the Committee needs and falls within it work
scope hereunder. The Committee submits the recommendation with their
remuneration to the Board of Directors for approval, provided that this shall
be included in the minutes of the Committee meeting with an indication of
the name of the expert or consultant and its relationship to the Company or
Executive Management.

يجوز للجنة املكافآت والترشيحات اإلستعانة بأي عضو من أعضاء2/17
 أو بأي من،مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أي من موظفي الشركة
 كما يجوز لها تكليف،املكاتب اإلستشارية املرتبطة بإتفاقيات مع الشركةـ
أو اإلستعانة بخبراء ومتخصين أفراد أو جهات إستشارية أو متخصصة
لغرض الحصول على املشورة أو املساعدة أو النصح أو القيام بدراسات
أو تدقيق أو فحص سجالت في أي أمر تحتاج إليه مما هو يدخل في
ً
 وترفع اللجنة التوصية بمكافآتهم إلى،نطاق عملها وفقا لهذه الالئحة
 على أن يضمن ذلك في محضر إجتماع اللجنة،مجلس اإلدارة لالعتماد
مع بيان أسم الخبير أو اإلستشاري وعالقته بالشركة أو اإلدارة
.التنفيذية
ً
على اللجنة أن تؤكد وتحرص مع من يتم اإلستعانة به وفقا ألحكام3/17
 ) من هذه املادة ضرورة اإللتزام باملحافظة على سرية2 ( الفقرة
املعلومات والبيانات الخاصة بالشركة وعدم إذاعة أو إستخدام ذلك في
.غير األغراض املحددة لها

17.3. The Committee confirms and verify that any person whose assistance
is sought in accordance with the provisions of Paragraph (2) of this Article,
strictly maintains the confidentiality of the information and data of the
Company and not to disclose or use the same for purposes other than those
specified for it.
Article (18): The Committee's Meetings, Recommendations and
Resolutions:
The Committee holds its meetings according to the following controls:
18.1. The Committee holds its meetings periodically and whenever the need
arises, with a minimum of two meetings during each fiscal year.
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.تقل عن إجتماعين خالل السنة املالية الواحدة
أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

18.2. The Committee shall hold its meetings upon the call of its chairman or
secretary in coordination with the chairman and members of the Committee,
or upon the request of two of its members, and the Board Chairman or the
Board of Directors may request a meeting of the Committee when the need
arises. The Internal Auditor and the External Auditor may call for a meeting
with the Committee at any time as may be necessary. In addition, the
Managing Director, the General Director, the CFO or the manager of
administrative affairs may call for a meeting with the Committee, whenever
necessary.

تعقد اللجنة إجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من خالل أمين سر2/18
ً  أو،اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة وأعضائها
بناء على طلب عضوين
 ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة طلب عقد،من أعضائها
 كما يجوز ملراجع حسابات الشركة،إجتماع للجنة متى ما دعت الحاجة
،أو املراجع الداخلي طلب اإلجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة
وللعضو املنتدب واملدير العام أو املدير املالي أو مدير الشؤون اإلدارية
.طلب إجتماع للجنة متى إستلزم االمر

18.3. In determining the dates of its meetings, the Committee shall take into
consideration, where possible, the meetings of the Board, so that the
Committee will be able to provide its recommendations, its work results,
resolutions and reports to the Board for making decisions about them in a
timely manner, especially where there are essential matters requiring the
Company to disclose those dates pursuant to the Law.

تراعي اللجنة عند تحديد مواعيد إجتماعاتها مواعيد إجتماعات3/18
مجلس اإلدارة ما أمكن ليتسنى لها تقديم توصياتها ونتائج أعمالها
وقراراتها وتقاريرها إلى املجلس للبت فيها في الوقت املناسب وخاصة عند
ً
.وجود أمور جوهرية تلتزم الشركة اإلفصاح عنها وفقا للنظام

18.4. In the event that the Committee chairman is unable to attend any
meeting, he has the authority to proxy a Committee member to chair the
specified meeting, provided that this delegation shall be in writing and
delivered by fax or by e-mail. In the event of his emergency absence and the
delegation is not possible, the other members shall choose from among them
a chairman for the specified meeting.

في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة ألي إجتماع له تفويض أحد4/18
ً
أعضائها لترأس اإلجتماع املحدد على أن يكون خطيا بالتسليم أو
 وفي حالة غيابه الطارئ وتعذر التفويض،بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني
ً
.يختار األعضاء اآلخرين من بينهم رئيسا لإلجتماع املحدد

18.5. The Committee meetings are valid if they are attended by a majority of
its members.

.يشترط لصحة إجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها5/18

18.6. No member of the Board or Executive Management, except the
Committee secretary, may attend its meetings unless the Committee
requests his advice or opinion or calls him/her to attend the meeting or a part
thereof.

 ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين6/18
سر اللجنة حضور إجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة اإلستماع إليه أو
.الحصول على مشورته أو دعوته لحضور اإلجتماع أو جزء منه

18.7. The Committee may hold its meetings through modern technology
(whether by audio or video conference or any other means agreed upon by
the members), and a member may also prove his attendance at any of the
Committee meetings with audio or visual conference participation or any
other acceptable means, when necessary with the approval of other
members. The validity of these meetings and the participation thereof shall
be governed by the rules of original meeting and in-person participation in
terms of the quorum, voting, and approving its minutes or resolutions.

يجوز أن تقوم اللجنة بعقد إجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية7/18
الحديثة ( سواء بواسطة الهاتف املسموع أو املرئى أو أي وسيلة آخرى
 كما يجوز للعضو أن يثبت حضوره ألي من،)يتفق عليها األعضاء
إجتماعات اللجنة باملشاركة الهاتفية املسموعة أو املرئية أو أي وسيلة
 وينطبق،آخرى مقبولة وذلك عند الضرورة بموافقة األعضاء اآلخرين
على صحة هذه اإلجتماعات وصحة مشاركة أي عضو ما ينطبق على
الحضور أصالة من ناحية نصاب عقد اإلجتماعات والتصويت واعتماد
.محاضرها أو قراراتها
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18.8. The Committee's resolutions, recommendations, and directives shall be
issued by the majority of the votes of the attendees, and in case of equal
votes, the side with which the chairperson of the meeting voted will prevail.
It is not permissible for a Committee member to abstain from voting on its
resolutions and recommendations, subject to paragraph (5) of Article (20) of
this Charter.

تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها وتوجيهاتها بأغلبية أصوات8/18
 وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس،الحاضرين
 وال يجوز لعضو اللجنة اإلمتناع عن التصويت على قراراتها،اإلجتماع
. ) من هذه الالئحة20 (  ) من املادة5 ( وتوصياتها مع مراعاة الفقرة

18.9. The Committee may, in urgent cases, issue its resolutions,
recommendations, directives, and reports by individual circulation to all
members by email or any other appropriate means where the resolution can
be documented in writing, provided that the same shall be presented at the
first subsequent meeting and included in the minutes of that meeting.

يجوز أن تقوم اللجنة في الحاالت العاجلة بإصدار قراراتها9/18
وتوصياتها و توجيهاتها وتقاريرها بالتمرير عن طريق عرضها على كافة
األعضاء متفرقين بالبريد اإللكتروني أو أي وسيلة مناسبة أخرى يمكن
ً
 على أن يتم عرضها في أول إجتماع الحق، فيها توثيق القرار مكتوبا
.وتضمينها في محضر ذلك اإلجتماع

18.10. No Committee member may delegate another member or someone
else to attend the Committee meetings and vote on its resolutions and
recommendations.

اليجوز لعضو اللجنة أن ينيب غيره من األعضاء أو غيرهم في10/18
.حضور إجتماعات اللجنة أو التصويت على قراراتها وتوصياتها

18.11. The Committee meetings shall be documented according to the
provisions of Article (19) hereof.
Article (19): Documentation of Committee Meetings:
19.1. The Committee Secretary shall prepare the draft minutes for each
meeting in which shall record the date and place of the meeting or the
method of holding the meeting, the names of the attendees and absentees,
and a summary of the discussion of the recommendations, directives, or
resolutions that are taken therein.

ً توثق إجتماعات اللجنة11/18
 ) من هذه19 ( بناء على ما جاء في املادة
.الالئحة
: توثيق إجتماعات اللجنة:) 19 ( املادة
 يعد أمين سر اللجنة مسودة محضر لكل إجتماع يدون فيه تاريخ1/19
اإلجتماع ومكانه أو وسيلة عقد اإلجتماع وأسماء الحاضرين والغائبين
.وملخص مناقشة ما تم التوصل إليه من توصيات أو توجيهات أو قرارات

19.2. The Secretary shall send a draft of the minutes of each meeting to the
chairman and members of the Committee for review and for making any
comments on it.

 يرسل أمين السر مسودة محضر كل إجتماع إلى رئيس وأعضاء2/19
.اللجنة لالطالع وإبداء أي مالحظات عليها

19.3. The Committee's meetings, discussions, resolutions, and
recommendations shall be documented in minutes recorded by the
Secretary, along with preparing the minutes of their briefed deliberations,
with any reservations, if any, expressed by any present member, and these
minutes are signed by all the present members and the Secretary.

 توثق إجتماعات اللجنة وتعد محاضر تتضمن ملخص مداوالتها3/19
ومناقشاتها وقراراتها وتوصياتها في محاضر يدونها أمين السر مع بيان أي
تحفظات إن وجدت ألي من األعضاء الحاضرين وتوقع هذه املحاضر من
.جميع األعضاء الحاضرين وأمين السر

19.4. Minutes, documents, and correspondence of each meeting shall

 تنظم محاضر ووثائق ومراسالت كل إجتماع وتحفظ في ملف4/19
.خاص يسهل الرجوع إليه عند الحاجة

be kept in an Identifiable and retrievable file.
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19.5. The Committee's minutes are confidential and may only be reviewed
or copied by the members of the Board of Directors and the Internal Auditor.
Otherwise, it should be upon the committee ‘s request and approval.

Article(20): Duties and Responsibilities of the Committee Member:
To perform his duties, each Remuneration and Nomination Committee
member shall adhere to the following in accordance with the provisions
hereof:

 تكون محاضر اللجنة سرية ال يجوز اإلطالع عليها أو الحصول على5/19
 ومراجع حسابات الشركة،نسخ منها إال من أعضاء مجلس اإلدارة
واملراجع الداخلي وفيما عدا ذلك يكون بناء على طلب وموافقة اللجنة
.على ذلك
: واجبات ومسؤوليات عضو اللجنة:) 20 ( املادة
يتعين على كل عضو في لجنة املكافآت والترشيحات في سبيل القيام
ً
:بمهامه في اللجنة وفقا ألحكام هذه الالئحة اإللتزام بما يلي

20.1. Regularly attend Committee meetings and actively participating in its
works. Any member who has to be absent or does not attend any Committee
meeting shall notify the Committee chairman or the secretary of the same.

 االنتظام في حضور إجتماعات اللجنة واملشاركة الفعالة في1/20
 وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه أو عدم مشاركته في،أعمالها
.أي إجتماع أن يخطر رئيس اللجنة أو أمين السر بذلك

20.2. Preserve the Company’s secrets. No Committee member may disclose
to the shareholders or third parties the Company's information, data, or
secrets that he knows due to his Committee membership. Otherwise, the
Board of Directors shall remove him and claim for the suitable compensation
form such person for any damage that may result therefrom.

 املحافظة على أسرار الشركة وال يجوز لعضو اللجنة أن يذيع إلى2/20
املساهمين أو الغير ما وقف عليه من معلومات أو بيانات أو أسرار
الشركة بسبب عضويته في اللجنة واال وجب على مجلس اإلدارة إعفاءه
ً
.فضال عن مساءلته عن التعويض عن أي ضرر قد يترتب على ذلك

20.3. The Committee Chairman and members shall adhere to the principles
of truthfulness, honesty, loyalty, and care; take care of the interests of the
Company and shareholders; and put the Company's interest ahead of their
personal interest.

 يجب أن يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق واألمانة3/20
والوالء والعناية واإلهتمام بمصالح الشركة واملساهمين وتقديمها على
.مصلحته الشخصية

20.4. Notify the Committee in the event that his membership does not
comply with the terms and conditions of membership stated herein, or if any
future matters become in conflict therewith.

 أن يفصح للجنة إذا لم تتوافق عضويته مع قواعد وشروط4/20
ً
العضوية في هذه الالئحة أو إذا طرأ مستقبال ما يتعارض مع تلك الشروط
.والضوابط

20.5. Notify the Committee of any direct or indirect interest he has in the
issues considered by the Committee or about any business and contracts that
are made on behalf the Company and he has a direct or indirect interest
therein. This should be recorded in the meeting minutes, and he may not
participate in any resolution or recommendation in this respect.

 أن يفصح للجنة عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في5/20
املوضوعات املعروضة أمام اللجنة أو عن أي أعمال وعقود تتم لحساب
الشركة وله فيها مصلحة مباشر أو غير مباشرة وإثبات ذلك في محضر
. وال يجوز له اإلشتراك في أي قرار او توصية في هذا الشأن،اإلجتماع
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20.6. The Committee Chairman, or whoever he deputizes from among its
members, shall attend the General Assembly meetings of the Company to
answer shareholders' questions regarding it.

 يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها الجمعيات6/20
.العامة للشركة لإلجابة عن أسئلة املساهمين فيما يخصها

20.7. In all events, the duties and responsibilities applicable to the Board
member shall apply to the Committee member in accordance with the Law
and the Company's by-laws.

 في جميع االحوال ينطبق على عضو اللجنة ما ينطبق على عضو7/20
مجلس اإلدارة من واجبات ومسؤوليات وفق النظام ولوائح الشركة
.الداخلية
 سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة املكافآت:) 21 ( املادة
:والترشيحات وأمين السر
 ريال ( خمسون آلف ) لرئيس50,000  مكافآة سنوية قدرها1/21
اللجنة ولكل عضو من األعضاء اآلخرين على أن يكون إستحقاق هذه
ً
املكافآة متناسبا مع عدد اإلجتماعات التي يحضرها العضو خالل
السنة
) ريال (مئة الف) لرئيس اللجنة100.000 (  مكافأة سنوية قدرها1 / 21
) ريال (خمسة وسبعون الف) لكل75.000( و مكافأة سنوية قدرها
ً
عضو من األعضاء االخرين على أن يكون استحقاق هذه املكافأة اعتبارا
ً
.من تاريخ انضمامه للجنة ووفقا ملدة عضويته خالل العام املالي

Article (21): Remuneration and Allowances Policy for Members of the
Remuneration and Nomination Committee and the Secretary:
21.1. An annual remuneration at fifty thousand Saudi Riyals (SAR 50,000)
for the Committee Chairman and for each Committee member, provided that
this remuneration shall be proportional to the number of meetings the
member attends during the
21.1. An annual remuneration at Hundred thousand Saudi Riyals (SAR
100,000) for the Committee Chairman and an annual remuneration of
seventy five thousand Saudi Riyals (SAR 75,000) for each Committee
member, provided that this remuneration shall be as of the date of joining
the Committee according to the tenure of his membership during the fiscal
year.
21.2. Attendance allowance for each Committee meeting of four thousand
Saudi Riyals (SAR 4,000) for each Committee member.
21.3. A lump sum allowance for air travel tickets and transportation of three
thousand Saudi Riyals (SAR 3,000) for each member of the Committee to
attend in person any of the Committee meetings from the city of residence
to the location of the meeting inside the Kingdom of Saudi Arabia.

 ريال4.000  بدل حضور لكل إجتماع من إجتماعات اللجنة قدره2/21
.( أربعة آالف ريال ) لكل عضو من األعضاء
3.000  بدل مصاريف لتذاكر السفر واملواصالت مقطوع قدره3/21
ريال ( ثالثة آالف ريال ) لكل عضو من أعضاء اللجنة للحضور أصالة ألي
إجتماع من إجتماعات اللجنة من مدينة إقامته إلى مكان اإلجتماع داخل
.اململكة العربية السعودية

)  ريال ( ثالثة آالف ريال3.000 بدل مصاريف إقامة مقطوع قدره4/21
ألي عضو من أعضاء اللجنة عند إضطراره لإلقامة في مدينة مكان
اإلجتماع للحضور أصالة ألي إجتماع من إجتماع اللجنة من مدينة
.إقامته داخل اململكة العربية السعودية
21.4. The Company will bear Travel, Commuting, Residence and  تغطي الشركة تكاليف السفر واملواصالت واإلقامة وغيرها لكل3/21
others expenses for each member of the committee to attend عضو من أعضاء اللجنة للحضور اصالة ألي اجتماع من اجتماعات
originally for any Committee meeting away from his city of residence
.اللجنة من مدينة اقامته الى مكان االجتماع
21.4. A lump sum accommodation expense allowance of three thousand
Saudi Riyals (SAR 3,000) for any Committee member when he has to stay in
the city of the meeting to attend originally for any Committee meeting away
from his city of residence in the Kingdom of Saudi Arabia.
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21.5. The Committee shall determine the remuneration and allowances of
the secretary of the Committee, and shall submit a recommendation with
this effect to the Board for approval. The Company shall cover the expenses
related to air travel tickets, transportation and accommodation for all that is
related to the Committee's affairs.

 تحدد اللجنة مكافآة وبدالت أمين سر اللجنة وترفع التوصية5/21
 وتغطي الشركة املصاريف املتعلقة به،بذلك ملجلس اإلدارة لالعتماد
لتذاكر السفر واملواصالت واإلقامة وغيرها في كل ما يخص شؤون
.اللجنة

21.6. Remunerations and attendance allowances of attending as mentioned,
the annual reward shall be disbursed at the end of the fiscal year. Unless the
membership of any member expires before the end of the fiscal year, then
remuneration shall be disbursed upon the expiration of his membership.
Article (22): Disclosures:
In addition to the provisions set out herein, and any other disclosures
required by the Law:

تصرف املكافآت وبدالت الحضور والبدالت االخرى كما أعاله6/21
املكافأة السنوية في نهاية السنة املالية إال في حال إنتهاء عضوية أي عضو
.قبل نهاية السنة املالية فإنها تصرف عند إنتهاء عضويته

22.1. The Company shall disclose, in the Board annual report, the names of
the Chairman and members of the Committee, the membership description
of each member, and any change that may occur to that, the number of its
meetings, and the attendance record during the fiscal year.

: اإلفصاحات:) 22 ( املادة
إلى جانب ما جاء في هذه الالئحة وأي إفصاحات أخرى مطلوبة وفق
:النظام فإنه
تفصح الشركة في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن أسماء رئيس1/22
وأعضاء اللجنة وصفات العضوية لكل عضو وأي تغيير طرأ على ذلك
 إلى جانب عدد إجتماعاتها وسجل الحضور خالل،خالل السنة املالية
.السنة املالية

22.2. The Company shall disclose, in the Board annual report, the total
remunerations and allowances that the Committee members received
during the fiscal year.

تفصح الشركة في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن إجمالي ما2/22
.تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت وبدالت خالل السنة املالية

22.3. The Company shall provide the CMA competent department with the
names of the Committee's Chairman and members, and their membership
descriptions within five business days from the date of their appointment,
and also any changes that occur to that within five days from the date the
changes take place.

تزود الشركة اإلدارة املختصة في هيئة السوق املالية بأسماء رئيس3/22
وأعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام من تاريخ تعيينهم
وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خسمة أيام عمل من تاريخ حدوث
.التغييرات

22.4. The Company shall disclose any other information related to the
Committee that the CMA may request from time to time.

تفصح الشركة عن أي معلومات أخرى ذات عالقة باللجنة قد4/22
.تطلبها هيئة السوق املالية من وقت آلخر
: مراجعة الئحة عمل اللجنة:) 23 ( املادة
تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بمراجعة الئحة عمل اللجنة مرة على
ً
األقل سنويا أو عند الضرورة بهدف التحسين والتطوير املستمر واإللتزام
.بمواكبة أي تغييرات أو تعديالت في النظام أو أي تعليمات ذات عالقة

Article (23): Review of the Committee Charter:
The Remuneration and Nomination Committee shall review this Charter
once a year at least or when necessary, with the aim of continuous
improvement and development, commitment to keeping pace with any
changes or modifications in the Law or any relevant instructions.
رئيس الجمعية
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Article (24): General Provisions:
24.1 The Board of Directors may review this Charter, when necessary, with
the aim of continuously developing, improving, and keeping pace with any
amendments that may occur to the Law, in order to reach best professional
practices.

: احكام عامة:) 24 ( املادة
ملجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضرورة بهدف التطوير1/24
 للوصول،والتحسين املستمر وملواكبة أي تعديالت قد تطرأ على النظام
.إلى أفضل املمارسات املهنية

24.2 The Board of Directors supervises on the implementation of this
Charter, and the Committee Chairman and members shall implement their
provisions.

يشرف مجلس اإلدارة على تنفيذ هذه الالئحة وعلى رئيس وأعضاء2 /24
.اللجنة تنفيذ ما جاء فيها

24.3 This Charter shall only be amended by the resolution of proposal or
recommendation of the Board of Directors and the approval of the
Company's General Assembly.

 ال يجوز التعديل على هذه الالئحة إال بقرار إقتراح أو توصية من3/24
.مجلس اإلدارة وإعتماد الجمعية العامة

24.4 The Company shall publish this Charter, or a summary thereof, on its
website or through any other means.

ً
 للشركة نشر هذه الالئحة أو ملخصا لها على موقعها اإللكتروني أو4/24
.من خالل أي وسيلة أخرى

24.5 Any shareholder may review this Charter in the Company's offices, in
prior coordination with the Company's Management, in case they are not
published on the Company's website.

 يحق ألي مساهم اإلطالع على هذه الالئحة في مكاتب الشركة5/24
بالتنسيق املسبق مع إدارة الشركة في حال عدم نشرها على املوقع
.اإللكتروني للشركة

24.6 The Board of Directors has the right to interpret or clarify the provisions
of this Charter.

 ملجلس اإلدارة حق تفسير أو إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من6/24
.أحكام

24.7 This Charter shall not replace any provisions of the Law and its
Implementing Regulations, and the Law shall apply to any matter for which
no provision has been made in this Charter. When there is any conflict
between any paragraph or article hereof and the Law, the provisions of the
Law shall prevail and the remaining paragraphs and articles shall remain in
force.

 التعد هذه الالئحة بديلة ألحكام النظام ولوائحه التنفيذية وفيما7/24
 وعند وجود أي تعارض،لم يرد بشأنه نص يتم فيه الرجوع إلى النظام
بينها أو أي فقرة أو أي مادة فيها وبين النظام فإن أحكام النظام تسود
.وتبقى الفقرات واملواد االخرى قيد التطبيق

24.8 This Charter shall enter into force as of the date of the Company's
General Assembly approving them.

 تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ إعتماد الجمعية العامة للشركة8/24
.لها

24.9 this Charter were prepared in Official Arabic language, and in
the event of any conflict between the Arabic or the English Texts,
Arabic shall be endorsed

 وفي حالة وجود أي تعارض، تم إعداد هذه الالئحة باللغة العربية9/24
 يتم اعتماد اللغة العربية، بين النصين العربي أو اإلنجليزي

رئيس الجمعية
18 | ص ف ح ة

أمين سر الجمعية

أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت– االصدار
الثالث

التعديالت املقترحة على سياسات ومعاييروإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة :
رقم املادة
1

2

4

6

قبل التعديل

بعد التعديل

املادة ( )1تمهيد:
 3 / 1تخضع هذه الوثيقة ألحكام نظام الشركات  ،ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ،وأحكام النظام االساس ي
للشركة وقواعد التسجيل واإلدارج ،والئحة حوكمة الشركات املساهمة املدرجة في السوق املالية السعودية والئحة
حوكمة الشركة ،وتسترشد بأفضل املمارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وعملياتها.

املادة ( )1تمهيد:
 3 / 1تخضع هذه الوثيقة ألحكام نظام الشركات  ،ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ،وأحكام النظام
االساس ي للشركة وقواعد الطرح وااللتزامات املستمرة ،والئحة حوكمة الشركات املساهمة املدرجة في السوق
املالية السعودية والئحة حوكمة الشركة ،وتسترشد بأفضل املمارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة
وعملياتها.

املادة ( )2تعريفات:
ق
النظام :النظام األساس ي للشركة ،ونظام السو املالية ولوائحه التنفيذية ،ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية وأي
تعليمات أو قرارات ذات عالقة صادرة من هيئة السوق املالية أو من الجهات الرقابية أو اإلشر افية.
املادة ( )4احقية وإجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة:
 5 / 4يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة اإلفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب
إخطار يقدم إلدارة الشركة وفقا للمدة واملواعيد املنصوص عليها حسب هذه السياسة واألنظمة واللوائح املعمول بها،
ويجب أن يشمل هذا االخطار تعريفا باملرشح باللغة العربية من حيث معلومات سيرته الذاتية متضمنة معلومات عن
مهنته والوظيفة األساسية التي يشغلها حاليا ،ومؤهالته ،وخبراته العملية بجانب تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية
مثل ( بطاقة الهوية الوطنية ،بطاقة العائلة ،جواز السفر لغير السعوديين املترشحين لعضوية املجلس وأي وثائق أخرى
ذات عالقة تطلبها الشركة الستيفاء املتطلبات النظامية ).

حذف بسبب التكرار

املادة ( )4احقية وإجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة:
 5 / 4يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة اإلفصاح عن رغبته في الترشح وذلك
بموجب إخطار يقدم إلدارة الشركة وفقا للمدة واملواعيد املنصوص عليها حسب هذه السياسة واألنظمة
واللوائح املعمول بها ،ويجب أن يشمل هذا االخطار تعريفا باملرشح باللغة العربية و اإلنجليزية من حيث
معلومات سيرته الذاتية متضمنة معلومات عن مهنته والوظيفة األساسية التي يشغلها حاليا ،ومؤهالته ،وخبراته
العملية بجانب تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل ( بطاقة الهوية الوطنية ،بطاقة العائلة ،جواز السفر
لغير السعوديين املترشحين لعضوية املجلس وأي وثائق أخرى ذات عالقة تطلبها الشركة الستيفاء املتطلبات
النظامية ).

املادة ( )6أحكام عامة:
 9 / 6تم إعداد هذه الالئحة باللغة العربية ،وفي حالة وجود أي تعارض بين النصين العربي أو اإلنجليزي  ،يتم اعتماد
اللغة العربية.

ً
ً
تم ترجمة كامل الالئحة إلى اللغة اإلنجليزية لجميع املواد والفقرات استنادا إلى تعميم هيئة السوق املالية بالزام الشركات املساهمة املدرجة اعتبارا من تاريخ 2021/ 1/ 1م
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1.1. The policies, standards and procedures for membership of the
Board of Directors of Halwani Brothers Company have been prepared
in implementation of the provisions of Paragraph (3) of Article
Twenty-two of the Corporate Governance Regulations issued by the
Board of the Capital Market Authority under Resolution No. 8 - 16 2017 dated 5/16/1438 AH corresponding to 2/13 / 2017 AD.

:) تمهيد1( املادة
 تم إعداد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس1/1
ً
 ) من املادة3 ( إدارة شركة حلواني أخوان تطبيقا ألحكام الفقرة
الثانية والعشرون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن
2017 – 16 – 8 مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم
م2017 / 2 / 13 ه املوافق1438 / 5 / 16 وتاريخ

1.2. This instrument regulates the policies, standards and procedures
for membership in the Company Board of Directors.

 تنظم هذه الوثيقة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية2/1
.في مجلس إدارة الشركة

1.3.This Charter shall be subject to the provisions of the Companies'
Law, the Capital Market Law and their implementing regulations,
provisions of the Company's By-law, the Listing Rules, the Rules on the
Offer of Securities and Continuing Obligations, Governance
Regulations for Joint Stock Companies Listed on the Market by the
Saudi Capital Market Authority (CMA) and the Company’s Corporate
Governance Regulations, and are guided by best practices in
proportion to the nature of the Company's activity and operations.

 ونظام السوق،  تخضع هذه الوثيقة ألحكام نظام الشركات3/1
 وأحكام النظام االساس ي للشركة،املالية ولوائحهما التنفيذية
وقواعد التسجيل واإلدارج وقواعد الطرح وااللتزامات
 والئحة حوكمة الشركات املساهمة املدرجة في،املستمرة
 وتسترشد،السوق املالية السعودية والئحة حوكمة الشركة
بأفضل املمارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة
.وعملياتها

1.4. The Executive Management of the Company shall provide the
members of the Board of Directors, the non-executive members in
particular, and the Company's committees with all necessary
information, data, documents, and records, provided that they shall be
complete, clear, correct, not misleading, and in a timely manner to
enable them to perform their duties and tasks.

 يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس4/1
اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة
 على،بجميع املعلومات والبيانات و الوثائق والسجالت الالزمة
أن تكون كاملة وواضحة و صحيحة وغير مضللة وفي الوقت
.املناسب لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم

1.5. Members of the Board of Directors and its committees and senior
executives in the Company must exercise their powers and carry out
their duties in the interest of the Company.

 يجب على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان املجلس5/1
وكبار التنفيذيين في الشركة ممارسة صالحياتهم وتنفيذ
.واجباتهم بما تقتضيه مصلحة الشركة

Article (1) Preamble:
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1.6 Full compliance with the provisions of the statute when exercising
the duties of his membership in the Board and refraining from doing
or participating in any work that harms the interests of the company.
Article (2) Definitions:
The definitions contained in the Law and list of terms used in the
CMA's regulations and rules and the Corporate Governance
Regulations shall apply to this Charter unless the context of the text
requires otherwise. The terms and expressions below shall have the
meanings indicated for them, as follows:

Policy: Policies, standards and procedures for membership of the
Board of Directors.

 اإللتزام التام بأحكام النظام عند ممارسته ملهام عضويته6/1
في املجلس واإلمتناع من القيام أو املشاركة في أي عمل يضر
.بمصالح الشركة
:) تعريفات2( املادة
تنطبق التعريفات الواردة قائمة املصطلحات املستخدمة في
لوائح هيئة السوق املالية وقواعد والئحة حوكمة الشركات على
 ويقصد، هذه السياسة ما لم يقض ي سياق النص بغير ذلك
باملصطلحات والعبارات أدناه في هذه السياسة املعاني املوضحة
:لها
 سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس: السياسة
.اإلدارة

Company: Halwani Bros Company.

 شركة حلواني إخوان:الشركة

Board of Directors: The Company's Board of Directors.

. عضو مجلس إدارة الشركة:عضو املجلس

Non-Executive Director: a member of the Board who is not a fulltime member of the management team of the Company and does not
participate in its daily activities.

 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون: العضو غير التنفيذي
ً
.متفرغا إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها

Independent Director: a non-executive member of the Board who
has complete independence in his/her position and decisions and
none of the independence affecting issues stipulated in the Corporate
Governance Regulations apply to him/her.
Authority :The Capital Market Authority
The Exchange: The Saudi Stock Exchange.

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع:العضو املستقل
 والتنطبق عليه أي من،باالستقالل التام في مركزه وقراراته
.عوارض االستقالل املنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات
. هيئة السوق املالية:الهيئة
.)  السوق املالية السعودية ( تداول:السوق
 الجمعية العامة للشركة ( عادية أو غير:الجمعية العامة
.)عادية

General Assembly: The Company's General Assembly (Ordinary or
Extraordinary).
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Law : Refers to the Company's Bylaw, the Capital Market Law and
the Companies Law and their Implementing Regulations, and any
related instructions or resolutions issued by the CMA or from the
regulatory or supervisory authorities

 ونظام السوق املالية، النظام األساس ي للشركة:النظام
 ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية وأي،ولوائحه التنفيذية
تعليمات أو قرارات ذات عالقة صادرة من هيئة السوق املالية
.أو من الجهات الرقابية أو اإلشرافية

Corporate Governance Regulations: Governance Regulations for
Joint Stock Companies Listed on the Market issued by the CMA's
Board, pursuant to Resolution No. (8 - 16 - 2017) and dated
16/5/1438 AH, corresponding to 2/13/2017 AD

 الئحة حوكمة الشركات املساهمة:الئحة حوكمة الشركات
املدرجة في السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية
ه1438 / 5 / 16  وتاريخ2017 – 16 – 8 بموجب القرار رقم
.م2017 / .2 / 13 املوافق

Law : Refers to the Company's Bylaw, the Capital Market Law and
its Implementing Regulations, and the Companies Law and its
Implementing Regulations, and any related instructions or
resolutions issued by the CMA or from the regulatory or
supervisory authorities.

 ونظام السوق املالية، النظام األساس ي للشركة:النظام
 ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية وأي،ولوائحه التنفيذية
تعليمات أوقرارات ذات عالقة صادرة من هيئة السوق املالية
.أو من الجهات الرقابية أو اإلش رافية
) سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة3( املادة
:الشركة
ُيشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية
 بما،ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واإلستقالل الالزم
 على أن تراعي،يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة وإقتدار
الجمعية العامة عند إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات
لجنة املكافآت والترشيحات بالشركة وتوافر املقومات
 ويراعى،الشخصية واملهنية الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال
:بأن يتوافر في عضو املجلس على وجه الخصوص ما يلي
 أن ال يكون املرشح لعضوية مجلس اإلدارة قد سبق إدانته1/3
ً
ً
بجريمة مخلة بالشرف واألمانة واال يكون معسرا أو مفلسا أو
ً
أصبح غير صالح لعضوية املجلس وفقا ألي نظام أو تعليمات
.سارية في اململكة

Article (3) Policies and standards for Membership of the
Company Board of Directors:
A member of the Board 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. The
General Assembly shall take into account, when electing members to
the Board, the recommendations of the Nomination & Remuneration
committee and the availability of the personal and professional
capabilities required to perform their duties effectively, He/she shall
have the following qualifications in particular:
3/1 The candidate for membership of the Board of Directors should
not have been previously convicted of a crime involving breach of
honor and trust, and not be insolvent or bankrupt, or become unfit for
membership in the board according to any statue or instructions in
force in the Kingdom.
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3/2 A board member should not hold a membership of the Board of
Directors of more than five joint stock companies listed in the market
simultaneously.

 أن ال يشغل عضو املجلس عضوية مجلس إدارة أكثر من2/3
.خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد

3/3 The member of the Board of Directors should represent all the
shareholders in the company, be committed to such matters achieving
the interest of the company and the interest of the shareholders
considering not only the interest of the group that elected him but also
the rights of other stakeholders.

، أن يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهمين في الشركة3/3
واإللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة املساهمين
 وليس مصلحة،ومراعاة حقوق أصحاب املصالح اآلخرين
.املجموعة التي إنتخبته فحسب

3/4 The number of independent members should not be less than (3)
members, which represents one-third of the members of the board, as
the company's Board of Directors consists of (9) members.

 ) أعضاء وهو ما3 (  أن ال يقل عدد األعضاء املستقلين عن4/3
 حيث إن مجلس إدارة الشركة يتكون،يمثل ثلث أعضاء املجلس
. ) أعضاء9 ( من

3/5 The independent member should enjoy complete independence
in his position and decisions, while no independence deterrent
stipulated in Article (20) of the Corporate Governance Regulations
applies thereto.

 يجب أن يتمتع العضو املستقل باإلستقالل التام في مركزه5/3
 وال تنطبق عليه أي من عوارض اإلستقالل املنصوص،وقراراته
. ) من الئحة حوكمة الشركات20 ( عليها في املادة

3/6 Leadership ability: He/she shall enjoy leadership skills which
enable him/her to delegate powers in order to enhance performance
and apply best practices in effective management and compliance
with professional ethics and values.

 وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية: القدرة على القيادة6/3
تؤهله ملنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضل
املمارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق
.املهنية

3/7 Competency: He/she shall have the academic qualifications and
proper professional and personal skills as well as an appropriate level
of training and practical experience related to the current and future
businesses of the Company and the knowledge of management,
economics ,accounting, law or governance, as well as the desire to
learn and receive training.

 وذلك بأن تتوافر فيه املؤهالت: أن يتمتع املرشح بالكفاءة7/3
 ومستوى، والشخصية املناسبة، واملهارات املهنية،العلمية
 والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة،التدريب
 أو املحاسبة أو، أو اإلقتصاد،الحالية واملستقبلية أو باإلدارة
. فضال عن الرغبة في التعلم والتدريب، أو الحوكمة،القانون
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3/8 Ability to guide: He/she shall have the technical, leadership, and
administrative competencies as well as the ability to take prompt
decisions, and understand technical requirements and developments
related to the job. He/she shall also be able to provide strategic
guidance and long-term planning and have a clear future vision.

 وذلك بأن تتوافر فيه القدرات: القدرة على التوجيه8/3
 والسرعة في إتخاذ القرار، واإلدارية، والقيادية،الفنية
 وأن يكون،وإستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة بسير العمل
ً
قادرا على التوجيه اإلستراتيجي والتخطيط والرؤية املستقبلية
.الواضحة

3/9 Financial Knowledge: He/she shall have the ability to read and
understand financial statements and reports.

ً
 وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات: املعرفة املالية9/3
.والتقارير املالية وفهمها

3/10 Physical fitness: He/she shall not suffer from any health issue
that may hinder him/her from performing his/her duties and
responsibilities.

 وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه: اللياقة الصحية9/3
.عن ممارسة مهامه وإختصاصاته

3/11 The candidate for board membership should comply with the
principles of truthfulness, honesty, loyalty, and care of the interests of
the Company and its shareholders, and prioritise their interests over
his/her personal interests. This shall include, in particular, the
following:

 أن يلتزم املرشح لعضوية املجلس بمبادئ الصدق واألمانة11/3
والوالء والعناية واإلهتمام بمصالح الشركة واملساهمين
 ويدخل في ذلك على وجه،وتقديمها على مصلحته الشخصية
:الخصوص ما يلي

Truthfulness: is achieved when the relationship between the Board
member and the Company is an 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.

 وذلك بأن تكون عالقة عضو املجلس بالشركة عالقة:الصدق
 واإلفصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل،مهنية صادقة
.تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة

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
contained in the Corporate Governance Regulations.
Care and attention: By performing the duties and responsibilities
stated in the statue.
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3/12 The diversity in academic qualification and practical experience
and giving priority in nomination to the needs of those with the
appropriate skills for membership of the Board of Directors should be
considered.

 ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية12/3
ومنح األولوية في الترشيح لالحتياجات املطلوبة من أصحاب
.املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة

3/13 A member of the board should devote the necessary time and
effort to perform his duties in the board.

 أن يخصص عضو املجلس الوقت والجهد الالزميين الداء12/3
.مهامه في املجلس

Article (4) Eligibility and procedures for candidacy for
membership of the Board of Directors:
4/1 Every shareholder has the right to nominate himself or another or
more other persons for membership in the Board of Directors, within
the limits of his ownership percentage in the capital.

:) احقية وإجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة4( املادة
 يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر1/4
 وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس،لعضوية مجلس اإلدارة
.املال

4/2 The Remuneration and Nominations Committee shall assume
coordination with the executive management of the company to
announce the opening of candidacy for the membership of the
company Board of Directors prior to the end of the board tenure, in
light of the requirements required by the laws and regulations.

 تتولى لجنة املكافآت والترشيحات التنسيق مع اإلدارة2/4
التنفيذية للشركة لإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية
مجلس إدارة الشركة قبل إنتهاء دورة املجلس في ضوء املتطلبات
.التي تقتضيها األنظمة والقوانين

4/3 The candidacy announcement shall be published on the website
of The Saudi Stock Exchange (Tadawul) as well as on the company
website and in any other means specified by the Authority, in order to
invite persons wishing to run for membership in the Board of
Directors, provided that candidacy registration remains open for at
least one month from the date of announcement.

 يتم نشر إعالن الترشح على املوقع اإللكتروني للسوق املالية3/4
 وفي أي وسيلة،( تداول ) وكذلك على املوقع اإللكتروني للشركة
 وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في،أخرى تحددها الهيئة
 على أي يظل باب الترشح،الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
ً
.مفتوحا ملدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن

4/4 The Remuneration and Nominations Committee submits its
recommendations to the Board of Directors regarding candidacy for
membership of the board in accordance with such standards
described herein.
4/5 Whoever wishes to nominate himself for membership of the
company Board of Directors should disclose his desire to run for
candidacy according to a notification submitted to the company

 تقدم لجنة املكافآت والترشيحات توصياتها ملجلس اإلدارة4/4
ً
بشأن الترشح لعضوية املجلس وفقا للمعايير املوضحة في هذه
.السياسة
 يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة5/4
الشركة اإلفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار
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management in accordance with the period and deadlines stipulated
herein and in such rules and regulations in force. Such notification
should include an introduction about the candidate in Arabic and
English in terms of his biographical information, including information
about his profession and the main job he currently occupies, his
qualifications, and his practical experience in addition to providing the
company with all supporting documents such as (national identity
card, family card, passport for non-Saudis applying for board
membership and any such other related documents required by the
company to meet the statutory requirements).

4/6 The candidate for board membership should disclose to the board
and the General Assembly any conflicts of interest according to such
procedures established by the Authority, including:
A. A direct or indirect interest in the business and contracts made
for the account of the company that the candidate wishes to run
for membership of its Board of Directors.

B. His participation in a business that would compete with the
company, or compete in a branch of the activity practiced
thereby.

ً
يقدم إلدارة الشركة وفقا للمدة واملواعيد املنصوص عليها
 ويجب أن،حسب هذه السياسة واألنظمة واللوائح املعمول بها
ً
يشمل هذا االخطار تعريفا باملرشح باللغة العربية و اإلنجليزية
من حيث معلومات سيرته الذاتية متضمنة معلومات عن مهنته
ً
 وخبراته، ومؤهالته،والوظيفة األساسية التي يشغلها حاليا
( العملية بجانب تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل
 جواز السفر لغير، بطاقة العائلة،بطاقة الهوية الوطنية
السعوديين املترشحين لعضوية املجلس وأي وثائق أخرى ذات
.) عالقة تطلبها الشركة الستيفاء املتطلبات النظامية
 يجب على املرشح لعضوية املجلس أن يفصح للمجلس6/4
وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض املصالح – وفق
: تشمل،اإلجراءات املقررة من الهيئة
أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود
التي تتم لحساب الشركة التي يرغب املترشح في الترشح
.لعضوية مجلس إداراتها
 أو منافستها في،ب) إشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة
.أحد فروع النشاط الذي تزاوله

4/7 Applicants for board membership should fill out the form (s)
specified by the CMA that can be obtained through the CMA website.

 على املتقدمين لعضوية املجلس تعبئة النموذج أو النماذج7/4
التي تحددها هيئة السوق املالية والتي يمكن الحصول عليها من
.خالل املوقع اإللكتروني للهيئة

4/8 A candidate who has previously served on the Board of Directors
of a joint stock company should attach a statement of the number and
dates of the Boards of Directors of the companies that have assumed
their membership.

 يجب على املرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة8/4
ً
إحدى الشركات املساهمة أن يرفق بيانا بعدد وتواريخ مجالس
.إدارات الشركات التي تولى عضويتها
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4/9 A candidate who has previously served on the Board of Directors
of the Company should attach a statement from the company
management about the last session in which he has served on the
Board, including the following information:

 يجب على املرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة9/4
ً
الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بيانا من إدارة الشركة عن
ً
:آخر دورة تولى فيها عضوية املجلس متضمنا املعلومات التالية

4/9/1 Number of Board meetings held during each year of the
session.

 عدد إجتماعات املجلس التي تمت خالل كل سنة من1/9/4
.سنوات الدورة

4/9/2 The number of meetings the member attended, and the ratio of
his attendance for the total number of meetings.

 ونسبة، عدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة2/9/4
.حضوره ملجموع اإلجتماعات

4/9/3 Permanent Committees in which the member participated at,
the number of meetings held by each of these committees during each
year of the board session, the number of meetings attended, and the
ratio of attendance to the total meetings.

 وعدد، اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو3/9/4
اإلجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل
، وعدد اإلجتماعات التي حضرها،سنة من سنوات دورة املجلس
.ونسبة حضوره إلى مجموع اإلجتماعات

4/9/4 Summary of the financial results achieved by the company
during each year of the session.

 ملخص النتائج املالية التي حققتها الشركة خالل كل4/9/4
.سنة من سنوات الدورة

4/10 The candidate should clarify the status of membership, i.e.
whether the member is an executive, non-executive or independent
member.

 أي ما إذا كان، يجب على املرشح توضيح صفة العضوية10/4
.العضو تنفيذي أو غير تنفيذي أو عضو مستقل

4/11 The candidate should clarify the nature of the membership, i.e.
whether the member is a candidate in his personal capacity or is
represented by a legal person.

 اي ما إذا كان، يجب على املرشح توضيح طبيعة العضوية11/4
ً
العضو مترشحا بصفته الشخصية ام أنه ممثل عن شخصية
.إعتبارية
 تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بالتنسيق من اإلدارة12/4
التنفيذية إلنهاء املتطلبات النظامية وتزويد الجهات النظامية
.املختصة بكافة الوثائق املطلوبة

4/12 The Remuneration and Nominations Committee shall
coordinate with the Executive Management to complete the statutory
requirements and provide the relevant statutory authorities with all
such required documents.
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4/13 Cumulative voting must be used in the election of the Board of
Directors, so that the right to vote for the share may not be used more
than once.
4/14 Voting in the General Assembly is limited to candidates for board
members whose information has been disclosed by the company.
Article (5) The expiry of the membership of a board member and
the vacancy of a position:
5/1 The membership of the board expires at the end of its term of three
years from the date of its election by the General Assembly.
5/2 The membership of the board member shall be terminated in
accordance with any regulation or instructions in force in Saudi Arabia
or due to death or resignation or if convicted of an offence against
honor and honesty, however, the General Assembly may at all times
dismiss all members of the board or some of them without prejudice
to the right of the member who is isolated to the company to claim
compensation if the dismissal occurs for an unacceptable reason or at
an inappropriate time and the board member shall retire provided that
it is in a timely manner and that he or he is not responsible by the
company for the consequences of the resignation.

5/3 The General Assembly may, on the recommendation of the board,
terminate the membership of those who are absent from three
consecutive meetings of the board without having a legitimate excuse.
5/4 The board member should resign before the end of his term on the
Board of Directors, in the event that he loses his eligibility to serve as a
board member, is unable to carry out his work, or is unable to devote
the time or effort necessary to perform his duties on the board, but in
the event of a conflict of interest, the member has the option to obtain
authorization from the General Assembly that is renewed every year
or submit his resignation.
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 يجب إستخدام التصويت التراكمي في إنتخاب مجلس13/4
 بحيث ال يجوز إستخدام حق التصويت للسهم أكثر من،اإلدارة
.مرة واحدة
 يقتصر التصويت في الجمعية العامة على املرشيحن14/4
.لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم
) إنتهاء عضوية عضو املجلس عضو وشغور أحد5( املادة
:املراكز
 تنتهي عضوية املجلس بإنتهاء املدة املقررة له وهي ثالث1/5
.سنوات من تاريخ إنتخابه من قبل الجمعية العامة
ً
 تنتهي عضوية عضو املجلس وفقا ألي نظام أو تعليمات2/5
سارية في اململكة العربية السعودية أو بسبب الوفاة أو
 ومع ذلك،اإلستقالة أو إذا أدين بجريمة مخلة للشرف واألمانة
يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء
املجلس أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه
الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول
أو في وقت غير مناسب ولعضو املجلس أن يعتزل بشرط أن
يكون ذلك في وقت مناسب واال كان مسؤوال من قبل الشركة
.عما يترتب على اإلستقالة من أضرار
ً  يجوز للجمعية العامة3/5
بناء على توصية من املجلس إنهاء
عضوية من تغيب من األعضاء عن الحضور ثالثة إجتماعات
.متتالية للمجلس دون عذر مشروع
 يجب على عضو مجلس اإلدارة أن يستقيل قبل نهاية مدته4/5
 في حال فقدانه ألهليته للعمل كعضو مجلس،في مجلس اإلدارة
 أو عدم قدرته على، أو عجزه عن ممارسة أعماله،إدارة
 أما،تخصيص الوقت أو الجهد الالزمين ألداء مهماته في املجلس
في حال تعارض املصالح فيكون العضو بالخيار في الحصول على
.ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم إستقالته
أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات
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5/5 Nomination of a replacement member for a vacant position in the
board upon the expiration of the membership of one or more
members:
A) The Nomination and Remuneration Committee submits a
recommendation to nominate a member for the vacant position in the
board to replace the member whose membership has ended in
accordance with these policies and standards.

 ترشيح عضو بديل في مركز شاغر في املجلس عند إنتهاء5/5
:عضوية عضو أو أكثر
أ) تقدم لجنة الترشيحات واملكافآت توصية بترشيح عضو
للمركز الشاغر في املجلس مكان العضو الذي إنتهت عضويته
ً
.وفقا لهذه السياسات واملعايير

B) The Board of Directors shall study the recommendation of the
Nomination and Remuneration Committee and approve the
temporary appointment in the Board of Directors for one or more
members, as the case may be.

ب) يقوم مجلس اإلدارة بدراسة توصية لجنة الترشيحات
واملكافآت وإعتماد التعيين املؤقت في مجلس اإلدارة لعضو أو
.أكثر وفق الحالة

C)The temporary appointment of one or more members as a case is
presented to the General Assembly at its first meeting to approve the
appointment, while the new member completes the duration of his
predecessor according to the regulation.
Article (6): General Provisions:
6.1 This Charter shall not replace any provisions of the Law and its
Implementing Regulations, and the Law shall apply to any matter for
which no provision has been made in this Charter. When there is any
conflict between any paragraph or article hereof and the Law, the
provisions of the Law shall prevail, and the remaining paragraphs and
articles shall remain in force.

ج) يعرض التعيين املؤقت لعضو أو أكثر وفق الحالة على
الجمعية في أول إجتماع لها للمصادقة على التعيين ويكمل
.العضو الجديد مدة سلفه حسب النظام
:) أحكام عامة6( املادة
 ال تعد هذه الالئحة بديلة ألحكام النظام ولوائحه التنفيذية1/6
وفيما لم يرد بشأنه نص يتم فيه الرجوع إلى النظام وعند وجود أي
تعارض بينها أو أي فقرة أو أي مادة فيها وبين النظام فإن أحكام
.النظام تسود وتبقى الفقرات واملواد االخرى قيد التطبيق

6.2 The Board of Directors may review this Charter, when necessary,
with the aim of continuously developing, improving, and keeping
pace with any amendments that may occur to the Law, in order to
reach best professional practices.

 ملجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضرورة بهدف2/6
التطوير والتحسين املستمر وملواكبة أي تعديالت قد تطرأ على
. للوصول إلى أفضل املمارسات املهنية،النظام

6.3 The Board of Directors shall oversee the implementation of this
Charter, while the Chairman and members of the Remuneration and
Nominations Committee shall implement what is stated therein.

 يشرف مجلس اإلدارة على تنفيذ هذه الالئحة وعلى رئيس3/6
.وأعضاء لجنة املكافآت و الترشيحات تنفيذ ما جاء فيها
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6.4 This Charter shall only be amended by the resolution of proposal
or recommendation of the Board of Directors and the approval of the
Company's General Assembly.

6.5 The Company shall publish this Charter, or a summary thereof, on
its website or through any other means.
.

 اليجوز التعديل على هذه الالئحة إال بقرار إقتراح أو توصية من4/6
.مجلس اإلدارة وإعتماد الجمعية العامة للشركة
ً
 للشركة نشر هذه الالئحة أو ملخصا لها على موقعها اإللكتروني5/6
.أو من خالل أي وسيلة أخرى

6.6 Any shareholder may review this Charter in the Company's
offices, in prior coordination with the Company's Management, in
case they are not published on the Company's website.

 يحق ألي مساهم اإلطالع على هذه الالئحة في مكاتب الشركة6/6
بالتنسيق املسبق مع إدارة الشركة في حال عدم نشرها على املوقع
.اإللكتروني للشركة

6.7 The Board of Directors has the right to interpret or clarify the
provisions of this Charter.

 ملجلس اإلدارة حق تفسير أو إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من7/6
.أحكام

6.8 This Charter shall enter into force as of the date of the Company's
General Assembly approving it.

 تكون هذه الالئحة نافده من تاريخ إعتماد الجمعية العامة8/6
.للشركة لها

6.9 this Charter were prepared in Official Arabic language, and in the
event of any conflict between the Arabic or the English Texts, Arabic
shall be endorsed.

 وفي حالة وجود أي تعارض، تم إعداد هذه الالئحة باللغة العربية9/6
. يتم اعتماد اللغة العربية، بين النصين العربي أو اإلنجليزي
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