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Chapter One: Company 
Incorporation 

س الشركة  الباب األول: تأس

 
Ar cle (1): Transforma on: 

  

: التحول:  املادة األو

The Company shall be transformed into a Saudi joint stock 
company in accordance with the provisions of the Companies 
Law and its regulations, and these Articles, as follows: 
 

مة سعودية  ذا النظام شركة مسا ات ولوائحه و ام نظام الشر  ألح
ً
تحول طبقا

:  ملا ي
ً
 وفقا

Ar cle (2): Name of the Company الشركة اسمملادة الثانية: ا 

Al Hammadi Holding Company (Listed Joint Stock Company).  مادي مة مدرجة). القابضةشركة ا  (شركة مسا

Ar cle (3): Objec ves of the Company املادة الثالثة: أغراض الشركة 

The Company shall carry out and implement the following 
activities: 

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

1. Managing its subsidiaries or participating in the 
management of other companies in which the 
Company holds shares and providing the necessary 
support to them. 

ات األخرى ال  .1 ا أو املشاركة  إدارة الشر عة ل ات التا إدارة الشر

ا. ا وتوف الدعم الالزم ل م ف  سا

2. Investing its funds in equities and other securities 
in accordance with legal and  
regulatory controls. 

ا من األوراق املالية وفق الضوابط  .2 م وغ ا  األس ثمار أموال اس

 الشرعية والنظامية.

3. Owning real estate and movables necessary to 
carry out its activity. 

ا. .3 شاط  امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة 

4. Providing loans, guarantees and financing for its 
affiliated companies. 

ا. .4 عة ل ات التا ل للشر  تقديم القروض والكفاالت والتمو

5. Owning the property rights of patents, 
trademarks, industrial rights, franchises and other 
intangible rights, and exploiting and leasing them 
to its subsidiaries or to third parties. 

 

ة  .5 اع والعالمات التجار امتالك حقوق امللكية من براءات االخ

ا  ة واستغالل قوق املعنو ا من ا والصناعية وحقوق االمتياز وغ

ات التا ا للشر ا.وتأج ا أو لغ  عة ل

6. Acquiring, developing, investing, selling, buying, 
renting, leasing, managing, operating and 
maintaining real estate. 

ئجار  .6 ا بالبيع والشراء واالس ثمار ا واس ر تملك العقارات وتطو

ا. ا وصيان شغيل ا و دار  والتأج و
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The Company shall carry out its activities in accordance with 
applicable laws, and upon obtaining the required licenses (if 
any) from competent authorities. 
 
 

ا الشركة وتمارس شط عد املتبعة األنظمة وفق أ صول  و اخيص ع ا  الالزمة ال

ات من تصة ا  .وجدت إن ا
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Article (4): Par cipa on with other 
Companies 

ات عة: املشاركة والتملك  الشر  املادة الرا

The Company may, on its own, establish companies (limited 
liability or closed joint stock companies, provided that the 
capital is not less than five (5) million riyals). The Company 
may also own or merge equities and shares in other existing 
companies, and it has the right to participate in the 
establishment of joint stock or limited liability companies, 
after fulfilling the requirements of the laws and regulations 
applicable in this regard. In addition, the Company may 
dispose of such equities and shares, provided that this 
exercise does not include brokerage for trading in the 
Company. 

 

مة مقفلة)  ا (ذات مسؤولية محدودة أو مسا ات بمفرد شاء شر يجوز للشركة إ

م ٥املال عن (شرط أال يقل رأس  ا أن تمتلك األس ال، كما يجوز ل ) خمسة مليون ر

ا حق  ا ول ات أخرى قائمة أو تندمج مع صص  شر اكوا مع الغ   االش

يفاء ما  عد اس دودة، وذلك  مة أو ذات املسئولية ا ات املسا س الشر تأس

ذا الشأن، كما يجوز  للشركة أن تتصرف  تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة  

ا. شمل ذلك الوساطة  تداول صص ع أال  م أو ا  ذه األس

Ar cle (5): Company's Head Office امسة: املركز الرئ للشركة  املادة ا
The head office of the Company is located in Riyadh; and upon 
the Board’s decision, its branches, offices or agencies may be 
established inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

اتب أو  ا فروع أو م شأ ل جوز أن ي اض. و يقع املركز الرئ للشركة  مدينة الر

ا بقرار من مجلس اإلدارة.  توكيالت داخل اململكة أو خارج

Ar cle (6): Dura on of the Company السادسة: مدة الشركة املادة 
The duration of the Company is ninety-nine (99) calendar 
years starting from the date of issuance of the decision of the 
Minister of Commerce and Industry announcing its 
transformation. This duration may constantly be extended 
upon a decision issued by the Extraordinary General 
Assembly at least one year before the Company’s term ends. 

ر التجارة ٩٩مدة الشركة ( خ صدور قرار وز  من تار
ً
ن سنة ميالدية تبدا سع سعة و  (

معية  ذه املدة بقرار تصدره ا  إطالة 
ً
جوز دائما ا. و ل والصناعة بإعالن تحو

سنة ع األقل. ا  اء أجل  العامة غ العادية قبل ان
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Chapter Two: Share Capital and 
Shares 

م ي: رأس املال واألس  الباب الثا

 
Ar cle (7): Share Capital 

  

عة: رأس املال  املادة السا
The Company's share capital is defined to be SAR 
1,600,000,000 (one hundred and six thousand million riyals), 
divided into (160,000,000) one hundred and sixty million 
nominal shares of equal value, ten (10) Saudi riyals per share, 
all of which are ordinary cash shares. 
 

ال مليون  وستمائة ألف) 1,600,000,000( ب الشركة مال رأس حدد  مقسم. سعودي ر

م مليون  وستون  مائة) 160,000,000( إ ة أس س ساو ا ل قيمة القيمة، م ) 10( م

االت عشرة ا سعودي ر م وجميع  .نقدية عادية أس

Ar cle (8): Share Subscrip on م  املادة الثامنة: االكتتاب  األس

The shareholders have subscribed to the entirety of the 
shares issued by the company, amoun ng to 160,000,000 
(one hundred and sixty million shares) and have paid their 
value in full. 
 

 

ب مون  أكت م امل  املسا ا الشركة قبل من املصدرة األس ) 160,000,000( وقدر

م مليون  وستون  مائة ا ودفعوا س امل قيم  .بال

Ar cle (9): Preferred Shares م املمتازة  املادة التاسعة: األس

The Extraordinary General Assembly may, subject to the 
conditions of the competent authority, issue and purchase 
preferred shares, convert ordinary shares into preferred 
shares of not more than 10% of the Company's capital, or 
convert preferred shares into ordinary shares. The preferred 
shares shall not give their holders the right to vote in 
shareholder general assemblies. Such shares shall entitle 
their holders to a percentage, higher than that of holders of 
ordinary shares, in the net profits of the Company after 
deducting the statutory reserve. 
 

تصة  ة ا ا ا  لألسس ال تضع
ً
معية العامة غ العادية للشركة طبقا يجوز ل

م عادية إ ل أس ا أو تحو  ممتازة أو أن تقرر شراء
ً
ما م ممتازة  أن تصدر أس أس

م املمتازة إ عادية  ل االس بما ال يتجاوز عشرة باملئة من رأس مال الشركة أو تحو

ن وترتب  م معيات العامة للمسا ت  ا ق  التصو م املمتازة ا عطي األس وال 

م العادية  اب األس سبة أك من أ صول ع  ق  ا ا ا ا م أل ذه االس

اح الصا ب االحتياطي النظامي.من األر عد تجن  فية للشركة 

Ar cle (10): Non-Payment of Shares م الغ مستوفاة القيمة  املادة العاشرة: بيع األس

A Shareholder shall pay the value of the Shares on the dates 
set for such payment. If a Shareholder defaults in payment 
when it becomes due, the Board may, after notifying him/her 
through newspapers or Tadawul website or by a registered 
letter, sell the Shares at a public auction or in the stock 
exchange, as the case may be, in accordance with measures 
prescribed by the competent authority. 

ذا تخلف عن الوفاء   م  املواعيد املعينة لذلك، و م بدفع قيمة الس م املسا يل

ف أو موقع تداول  ق ال عد إعالمه عن طر لس اإلدارة  ميعاد االستحقاق جاز 

م  املزاد العل أو سوق األوراق املالية بحسب  ل بيع الس أو إبالغه بخطاب م

 للض
ً
تصة.األحوال وفقا بة ا ا ا  وابط ال تحدد
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The Company shall recover from the proceeds of the sale such 
amounts as are due to it, and refund the balance to the 
Shareholder. 

ا وترد البا إ صاحب  ستو الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة ل و

ذا لم تكف  م. و ستو البا الس ذه املبالغ، جاز للشركة أن  حصيلة البيع الوفاء 

م.  من جميع أموال املسا
 

If the proceeds of the sale fall short of the due amounts, the 
Company shall recover the unpaid balance from the entirety 
of the Shareholder’s funds. 

م املتخلف عن الدفع إ يوم البيع دفع القيمة املستحقة  ومع ذلك يجوز للمسا

ذا الشأن. ا الشركة   ا املصروفات ال أنفق  إل
ً
 عليه مضافا

 

The defaulting Shareholder may, up to the date of sale, pay 
the amount owed by him/her plus (all) the expenses incurred 
by the Company. 

 وتل
ً
 جديدا

ً
ما ي س عطي املش ذه املادة، و ام   ألح

ً
م املبيع وفقا  الشركة الس

م بوقوع البيع مع بيان اسم املالك  ل األس . وتؤشر   م املل يحمل رقم الس

ديد.  ا
 

Ar cle (11): Share Issuance م ادية عشرة: إصدار األس  املادة ا

The shares shall be nominal, and they may not be issued at 
less than their nominal value, but they may be issued at a 
premium. In this case, the difference in value shall be 
prescribed in a separate provision within the shareholders’ 
rights, and it may not be distributed to shareholders as 
profits. If several persons jointly own indivisible share vis-a-
vis the Company, they must elect one of them to exercise the 
rights attached to such share on their behalf, but they shall 
be jointly liable for the obligations arising from the ownership 
of such share. 

 

نما يجوز أن  ا االسمية، و م اسمية، وال يجوز أن تصدر بأقل من قيم ون األس ت

ة يضاف فرق القيمة  بند  الة األخ ذه ا ذه القيمة، و  تصدر بأع من 

م  ن. والس م اح ع املسا أر ا  ع ن، وال يجوز توز م مستقل ضمن حقوق املسا

اص متعددون، وجب غ قابل للتجزئة   م أ ة الشركة، فإذا ملك الس مواج

ؤالء  ون  قوق املتعلقة به، و م  استعمال ا م لينوب ع م أن يختاروا أحد عل

م. امات الناشئة عن ملكية الس ن بالتضامن عن االل اص مسؤول  األ

Ar cle (12): Issuance of Debt Instruments 
and Sukuk 

وك املادة الثانية  عشرة: إصدار أدوات الدين والص

The Company may issue debt instruments and sukuk of equal 
value which are indivisible are convertible into shares in 
accordance with the provisions of the Companies Law and the 
Capital Market Law, provided that when issuing such 
instruments and sukuk, the rules of Islamic Shariah are taken 
into consideration. The Company may, by a resolution of the 
Extraordinary General Assembly, issue any type of convertible 
finance instruments, provided that the resolution determines 
the maximum number of shares that may be issued in 
exchange for these instruments or sukuk, whether such debt 

وك م ل إ يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين وص ة القيمة قابلة للتحو ساو

ات ونظام السوق املالية، ع أن  ام نظام الشر  ألح
ً
م وغ قابلة للتجزئة وفقا أس

جوز للشركة  عة االسالمية. و ام الشر وك أح يرا عند إصدار تلك األدوات والص

وك تمو  معية العامة غ العادية إصدار أدوات دين أو ص لية بناًء ع قرار من ا

م ال يجوز  د األق لعدد األس م، ع أن يحدد القرار ا ل إ أس قابلة للتحو

وك، سواء أصدرت تلك األدوات أو  ا مقابل تلك األدوات أو الص أن يتم إصدار

وك  الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو  الص

وك تم صدر مجلس اإلدارة دون حاجة إ أك إلصدار أدوات دين أو ص لية. و و
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instruments are to be issued at the same time, or through a 
series of issuances or one or more program for the issuance 
of debt instruments or finance instruments. The Board of 
Directors shall issue, without the need for a new approval 
from the said Assembly, new shares in exchange for those 
instruments or sukuk that their holders request for their 
conversion, immediately upon the end of the conversion 
request period specified for the holders of those instruments 
or sukuk. The Board shall take what is necessary to amend the 
Company's Articles of Association with regard to the number 
of issued shares and the capital. 
 

وك ال   جديدة مقابل تلك األدوات أو الص
ً
ما معية أس ذه ا موافقة جديدة من 

ملة تلك األدوات أو  ددة  ل ا ة طلب التحو اء ف ا، فور ا ل ا تحو يطلب حاملو

وك.  تخذالص لس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق و عدد  ا

م املصدرة ورأس املال.  األس

Ar cle (13): Share Trading م  املادة الثالثة عشرة: تداول األس

Shares subscribed by the founders may not be traded until 
a er the financial statements have been published for two (2) 
fiscal years, each of which is not less than (12) twelve months 
from the date of the Company's incorporation. The 
instruments of these shares shall indicate their type, date of 
incorporation of the Company, and the period during which 
their trading is not prohibition. 

 

م  شر القوائم املالية عن (ال يجوز تداول األس عد  ا املؤسسون إال  ب  ) 2ال يكت

ما عن ( ل م ن ال تقل  ن ماليت ت س الشركة.  اث) 12س خ تأس  من تار
ً
را عشر ش

س الشركة واملدة ال  خ تأس ا وتار م بما يدل ع نوع ذه األس وك  ؤشر ع ص و

ا. ا تداول  يمنع ف

However, during the prohibition period, the ownership of 
shares may be transferred in accordance with the provisions 
of the sale of titles from one founder to another, or from the 
heirs of one of the founders in the event of his/her death to 
third parties, or in the event of execution on the funds of the 
insolvent or bankrupt founder. The priority for owning these 
shares shall be given to the other founders. 

قوق من  ام بيع ا  ألح
ً
م وفقا ظر نقل ملكية األس ومع ذلك يجوز خالل مدة ا

ن إ مؤسس آخر أو من ورثة أحد املؤسس ن  حالة وفاته إ الغ أو أحد املؤسس

ة امتالك  ون أولو  حالة التنفيذ ع أموال املؤسس املعسر أو املفلس. ع أن ت

ن. ن األخر م للمؤسس  تلك األس

The provisions of this Article shall apply to the shares to which 
the founders subscribe in the event of an increase in the 
capital before the expiry of the prohibition period. 

 

ادة رأس املال قبل  ب به املؤسسون  حالة ز ذه املادة ع ما يكت ام  سري أح و

ظر.  انقضاء مدة ا

Ar cle (14): Share Register ن م ل املسا عة عشرة:   املادة الرا

The Company's shares shall be traded in accordance with the 
provisions of the Capital Market Law. 

 

ام نظام السوق املالية.  ألح
ً
م الشركة وفقا  تتداول أس

Ar cle (15): Increase of Capital ادة رأس املال امسة عشرة: ز  املادة ا

1. The Extraordinary General Assembly may adopt a 
resolution to increase the Company’s share capital, 
provided that the original capital must have been 
paid in full unless the unpaid portion relates to 

شرط  .1 ادة رأس مال الشركة،  معية العامة غ العادية أن تقرر ز ل

ون رأس املال قد أن  ط أن ي ش . وال 
ً
امال ون رأس املال قد دفع  ي

م  عود إ أس زء غ املدفوع من رأس املال  ان ا دفعه بأكمله إذا 
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convertible debt instruments or sukuk that have 
not matured. 

ته  م ولم ت لية إ أس وك تمو ل أدوات دين أو ص صدرت مقابل تحو

م. ا إ أس ل  عد املدة املقررة لتحو

2. In all cases, the Extraordinary General Assembly 
may allocate all the shares issued as a result of a 
capital increase or part thereof to the employees of 
the Company and/or its subsidiaries. The 
shareholder may not exercise his/her priority rights 
on shares allocated to employees.  

 

م ل .2 معية العامة غ العادية  جميع األحوال أن تخصص األس

ن  الشركة  ا للعامل  م
ً
ادة رأس املال أو جزءا املصدرة عند ز

ن  م ا، أو أي من ذلك. وال يجوز للمسا عض عة أو  ات التا والشر

ن. صصة للعامل م ا ة عند إصدار الشركة لألس  ممارسة حق األولو

3. At the time of issuing the Extraordinary General 
Assembly’s resolution to approve the capital 
increase, the shareholders shall have a priority to 
subscribe for the new cash shares. The 
shareholders shall be notified of the priority rights 
vested in them by a notice to be published in a daily 
newspaper on the capital increase resolution, the 
conditions of subscription and its period, or by 
written notice addressed to the shareholder by 
registered mail. 

معية العامة غ العادية  .3 م وقت صدور قرار ا م املالك للس للمسا

ة   ادة رأس املال األولو ديدة  االكتتابباملوافقة ع ز م ا باألس

شر  نال تصدر مقابل حصص  م بال ؤالء بأولو بلغ  قدية. و

ادة رأس  ل عن قرار ز يد امل م بوساطة ال دة يومية أو بإبالغ جر

ائه. االكتتابوشروط  املال خ بدايته وان  ومدته وتار

4. The Extraordinary General Assembly may suspend 
the shareholder’s priority rights in a cash capital 
increase or grant them to others if it considers it in 
the Company’s best interest. 

معية العامة غ الع .4 ة يحق ل ادية وقف العمل بحق األولو

ادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو  ن  االكتتاب بز م للمسا

ة  ا مناسبة ملص االت ال ترا ن  ا م ة لغ املسا إعطاء األولو

 الشركة.
 

5. A shareholder may sell or assign its priority right 
during the period from the date of the General 
Assembly Resolution approving the capital increase 
until the subscription closing date, in accordance 
with the guidelines set by the Competent Authority. 

 

ة أو التنازل عنه خالل املدة من وقت  .5 م بيع حق األولو يحق للمسا

ادة رأس املال إ آخر يوم  معية العامة باملوافقة ع ز صدور قرار ا

 للضوابط 
ً
قوق، وفقا ذه ا ديدة املرتبطة  م ا لالكتتاب  األس

اال  تصة. تضع ة ا  ا

6. Subject to the provisions of Paragraph (4) above, 
new shares shall be distributed to priority right 
holders who demanded subscription in proportion 
to the total priority rights resulting from the capital 
increase, provided that the number of shares 
allotted to them does not exceed the number of 
new shares they have applied for. The remaining 
new shares shall be allotted to the original 
shareholders who have asked for more than their 
share, in proportion to the priority rights they hold 
out of the priority rights resulting from the capital 
increase, provided that the number of shares 
allotted to them shall not exceed the number of 
new shares they have applied for. The remaining 

ديدة ع حملة 4مع مراعاة ما ورد  الفقرة ( .6 م ا ) اعاله، توزع األس

ونه من حقوق  سبة ما يمل ة الذين طلبوا االكتتاب و حقوق األولو

شرط  ادة رأس املال و ة الناتجة من ز ة من إجما حقوق األولو أولو

م ا وزع البا أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األس ديدة، و

ة الذين طلبوا أك من  ديدة ع حملة حقوق األولو م ا من األس

ة  ة من إجما حقوق األولو ونه من حقوق أولو سبة ما يمل م، ب نصي

شرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما  ادة رأس املال،  الناتجة من ز

م  طرح ما تبقي من األس ديدة، و م ا ، ما طلبوه من األس ع الغ

معية العامة غ العادية أو ينص نظام السوق املالية ع  لم تقرر ا

 غ ذلك.
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shares shall be offered to third parties unless 
otherwise provided for by the Extraordinary 
General Assembly or the Capital Market Law. 

 

7. The General Assembly may decide to increase the 
capital by issuing new shares in exchange for cash 
or in-kind shares. 

 

م جديدة مقابل  .7 ادة رأس املال بإصدار أس معية العامة أن تقرر ز ل

يةقدية نحصص   .أو عي

Ar cle (16): Decrease of Capital املادة السادسة عشرة: تخفيض رأس املال 

The Extraordinary General Assembly may decrease the 
Company’s capital if it exceeds the Company’s needs or if the 
Company suffers losses. The capital may, in the latter case 
only, be decreased to less than the limit stipulated in Article 
(54) of the Companies Law. Such resolu on shall be issued 
only after receiving a special report prepared by the Auditor 
on the reasons for such reduction, the obligations to be 
fulfilled by the Company, and the impact of the reduction on 
such obligations. 
 

معية العامة غ العادية أن تقرر تخفيض رأس املال إذا زاد ع حاجة الشركة  ل

الة  جوز  ا ت بخسائر، و ا تخفيض رأس املال إ ما دون أو إذا من ة وحد األخ

ات. وال يصدر  ن) من نظام الشر مس عة وا د املنصوص عليه  املادة (الرا ا

سابات عن األسباب  عده مراجع ا ر خاص  عد تالوة تقر قرار التخفيض إال 

اما ذه االل امات ال ع الشركة وعن أثر التخفيض    ت.املوجبة له وعن االل

If the reason for the capital reduction is due to the capital 
being in excess of the Company’s needs, the Company’s 
creditors must be invited to express their objection to such a 
reduc on within sixty (60) days from the date of publica on 
of the resolution relating to the reduction in a daily 
newspaper published in the region where the Company’s 
head office is located. Should any creditor object and provide 
the Company with supporting documents within the time 
limit set above; then the Company shall pay such debt, if 
already due, or present an adequate guarantee of payment if 
the debt is due on a later date. 
 

ن  ادته ع حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائن يجة ز ان تخفيض رأس املال ن ذا  و

م عليه خالل ( اضا  من 60إ إبداء اع
ً
ن يوما خ) ست شر قرار التخفيض   تار

ض أحد  . فإن اع ا مركز الشركة الرئ دة يومية توزع  املنطقة ال ف جر

ور، وجب ع الشركة أن تؤدي  نداته  امليعاد املذ ن وقدم إ الشركة مس الدائن

.
ً
ان آجال  للوفاء به إذا 

ً
افيا  

ً
 أو أن تقدم له ضمانا

ً
ان حاال  إليه دينه إذا 

Article (17): Company’s Purchase, Sale and 
Mortgage of its Shares (Treasury Shares) 
 

يع  عة عشرة: شراء و اناملادة السا م  وار ا (أس م الشركة ألس

نة) ز  ا
1. The Company may purchase or mortgage its shares 

(treasury shares) in accordance with the guidelines 
issued by the Capital Market Authority, and subject 
to the approval of the Extraordinary General 
Assembly and the Board. If the Company aim to 
purchase its shares for to allocate them to the 
Company’s employees as part of an employee 
shares’ program, the Extraordinary General 
Assembly may authorize the Board to determine 
the terms of this program, including the allocated 

نة)  .1 ز م ا ا العادية أو املمتازة (أس م يع أس يجوز للشركة شراء و

يئة  ات والضوابط الصادرة بموجبه من قبل   لنظام الشر
ً
وفقا

معية العامة غ العادية  السوق املالية وذلك بناًء ع موافقة ا

ا  ا تخصيص م ان الغرض من شراء الشركة ألس ذا  ومجلس اإلدارة. و

معية العامة ملوظفي الشرك ن، فيجوز ل م املوظف ة ضمن برنامج أس

ذا  ض مجلس اإلدارة من أجل تحديد شروط  غ العادية تفو

ن إذا  م معروض ع املوظف ل س ا سعر التخصيص ل نامج بما ف ال

 ان بمقابل.
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price for each share offered to the employees if it is 
for a consideration. 

 

2. The Company may also pledge its ordinary or 
preferred shares as security for a debt in 
accordance with the Companies Law and the 
controls issued thereunder by the Capital Market 
Authority, subject to the approval of the Ordinary 
General Assembly and the Board. 

انكما يحق للشركة  .2   ار
ً
 لدين وفقا

ً
ا العادية أو املمتازة ضمانا م أس

يئة السوق لنظام ا ات والضوابط الصادرة بموجبه من قبل  لشر

معية العامة العادية ومجلس اإلدارة.  املالية، وذلك بناًء ع موافقة ا
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Chapter Three: Board of Directors  مجلس اإلدارة الثالث:الباب 

 
Ar cle (18): Company Management 

  

 املادة الثامنة عشرة: إدارة الشركة

The Company shall be managed by a board of directors (the 
Board) consis ng of nine (9) members, to be appointed by the 
Ordinary General Assembly for a term of not more than three 
(3) years. 
 

م ا9إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( يتو تخ سعة أعضاء ت معية ) 

د عن ( ن ملدة ال تز م  ) ثالث سنوات.3العامة العادية للمسا

Ar cle (19): Termina on of the Board 
Membership 

ة  اء عضو لساملادة التاسعة عشرة: إن  ا

The Board membership shall cease at the expiry of its term or 
in the event that the validity of that membership is 
terminated in accordance with any applicable laws or 
regulations in the Kingdom. However, the Ordinary General 
Assembly may, at any time, remove all or any of the directors, 
without prejudice to the right of a removed director to hold 
the Company liable if the removal is made without acceptable 
justification or at an improper time. A director may resign, 
provided that such resignation is made at a proper time; 
otherwise, he shall be responsible to the Company for 
damages resulting from such resignation. 
 

اء مدته أو  لس بإ ة ا ت عضو اءت  ألي نظام أو  بان
ً
ا وفقا صالحية العضو ل

ل وقت عزل  معية العامة العادية   ة  اململكة، ومع ذلك يجوز ل عليمات سار

م وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه  عض جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو 

ب غ مقبول أو  وقت غ مناسب الشركة باملطالب ض إذا وقع العزل لس ة بالتعو

ان  ال  ون ذلك  وقت مناسب و شرط أن ي ل  ع ولعضو مجلس اإلدارة أن 

تب ع   قبل الشركة عما ي
ً
المسؤوال  من أضرار. االع

Ar cle (20): Board Vacancies لس  املادة العشرون: املركز الشاغر  ا

Subject to Ar cle (16) of these Ar cles, where the office of a 
director becomes vacant, the Board may, at its discretion, 
appoint a temporary director who has sufficient experience 
and qualifications to fill the vacancy. The Capital Market 
Authority shall be informed within five (5) business days from 
the appointment date. Such appointment shall be submitted 
to the earliest General Assembly, and the new director shall 
complete the unexpired term of his predecessor. Where the 
conditions required for convening a Board meeting are not 
fulfilled because the number of directors falls below the 
minimum prescribed in the Companies Law or in these 
Articles, the remaining directors must call the General 
Assembly to convene within sixty (60) days to elect the 
required number of directors. 

 

  
ً
 مؤقتا

ً
ن عضوا ع ان للمجلس أن  إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة 

جب أن تبلغ بذلك  ة والكفاية، و م ا ون ممن تتوافر ف املركز الشاغر ع أن ي

يئة السوق املالية خالل ( عرض 5الوزارة و ن و خ التعي ) خمسة أيام عمل من تار

ن ع ديد مدة التعي كمل العضو ا ا و معية العامة العادية  أول اجتماع ل  ا

ب نقص عدد  س عقاد مجلس اإلدارة  ذا لم تتوافر الشروط الالزمة ال سلفه. و

ذا النظام وجب ع  ات أو  ى املنصوص عليه  نظام الشر د األد أعضائه عن ا

ع معية العامة العادية لال  النتخاب 60قاد خالل (بقية األعضاء دعوة ا
ً
ن يوما ) ست

 العدد الالزمة من األعضاء.
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Ar cle (21): Powers of the Board لس ادية والعشرون: صالحيات ا  املادة ا

Where the conditions required for convening a Board 
meeting are not fulfilled because the number of directors falls 
below the minimum prescribed in the Companies Law or in 
these Articles, the remaining directors must call the General 
Assembly to convene within 60 days to elect the required 
number of directors. 

 

لس اإلدارة  ون  معية العامة، ي أوسع مع مراعاة االختصاصات املقررة ل

ا وتحديد  ا ورسم سياسا السلطات والصالحيات  إدارة الشركة بما يحقق غرض

ا.  ا داخل اململكة وخارج ف أمور ا وتصر ا وأموال ا واإلشراف ع اعمال ثمارا  اس

The Board may represent the Company before ministries, 
agencies, bodies, governmental, public and private 
organizations, individuals, companies, all government and 
private financing funds and institutions, Saudi and non-Saudi 
banks and financial houses. The Board has the power to sell, 
buy, transfer, accept, receive and deliver real estate, lands, 
buildings, assets, cars and equipment of any kind, location or 
shape, or the purposes they are intended for. It also has the 
right to determine prices, pay and receive them, and to 
pledge and release of mortgage in the Company’s best 
interests. The Board is authorized to sign in the name of and 
on behalf of the Company all agreements, contracts, tenders, 
bids, decisions, minutes, records, bank accounts, guarantees 
and bonds of all kinds etc., It has the power to approve or 
borrow any amount whatsoever, open and close accounts, 
withdraw and deposit, request facilities of all kinds from 
commercial banks and loans in any amounts, open credits and 
guarantee Company’s affiliates or entities in which it holds 
shares in a manner that achieves the Company’s interest and 
objectives, and to issue bank guarantees with or without 
insurance consideration. The Board has the right to conclude 
and sign Islamic financing agreements, including Islamic 
Murayama and Tawarruq, treasury agreements, works and 
products of all kinds, and deal with their products; conduct all 
treasury operations, create financial and commercial 
securities, including checks and promissory notes, sign, 
endorse and exchange them; buy and sell foreign currencies 
even if this leads to a statement of account, and sign all 
binding documents related to this process, open 
documentary credit policies, receive documents, papers, 
bonds, invoices and/or bills of lading belonging to any goods 
that have been shipped to the Company with the right to 
authorize any violations of the terms of credit; open 
investment accounts, approve electronic banking services, 
sign their agreements and put signature through electronic 
networks, make bank transfers, request the issuance and 
writing of checks without limits, pay salaries, issue guarantees 

يئات واملؤسسات  ات وال لس اإلدارة، تمثيل الشركة أمام الوزارات وا و

ل  ات وجميع صناديق ومؤسسات التمو اصة واألفراد والشر ومية والعامة وا ا

اصة والبنوك واملصارف والبيوت املالية السعودية وغ السعودية.  ومية وا ا

فراغ وقبول وا سليم العقارات واألرا وللمجلس صالحية بيع وشراء و ستالم و

ا أو األغراض  يئ ا أو  ا أو موقع ان نوع ي واألصول والسيارات واملعدات أي  واملبا

ن  ن وفك الر ا. كما له حق تحديد الثمن ودفعه وقبضه وصالحية الر صصة ل ا

وذلك بما يحقق أغراض الشركة. كما للمجلس صالحية التوقيع باسم الشركة ونيابة 

اضر ع ا ع جميع االتفاقيات والعقود واملناقصات والعطاءات والقرارات وا

ا،  ا وغ افة أنواع سابات املصرفية والضمانات والكفاالت ب الت وا وال

ب  ا وال قفال سابات و ان وفتح ا اض بأي مبلغ  وصالحية اإلقرار أو االق

ا من البنوك  يالت بأنواع س ة والقروض بأي مبالغ وفتح واإليداع وطلب ال التجار

ة  ا بما يحقق مص شارك ف عة للشركة أو ال  ات التا االعتمادات وكفالة الشر

ن. كما يحق  ن أو بدون تأم صدار الضمانات املصرفية بمقابل تأم ا و الشركة وغايا

ل اإلسالمية بما  ذلك املرابحة اإلس المية للمجلس حق عقد وتوقيع اتفاقيات التمو

ا  ا والتعامل بمنتجا افة أنواع نة ب ز والتورق واتفاقيات وأعمال ومنتجات ا

ات  ة بما  ذلك الشي شاء األوراق املالية والتجار نة و ز جراء جميع عمليات ا و

ية ح لو  يع وشراء العمالت األجن ا، و ا وصرف ا وتظ والسندات ألمر وتوقيع

ساب ذه العملية، وفتح  أدى ذلك إ كشف ا ل الوثائق امللزمة واملتعلقة  وتوقيع 

ندي  االعتمادبوالص  ندات واألوراق والسندات والفوات و/أو  واستالماملس املس

نت للشركة مع حق إجازة أية  ون قد  ع ت ن العائد ألية بضا بوالص ال

سابات االعتمادمخالفات لشروط  ة، وفتح ا ثمار دمات البنكية واعتماد ا االس

جراء  ونية، و ق الشبكة االلك ا والتوقيع عن طر ونية وتوقيع اتفاقيا االلك

صدار  ا بال حدود ودفع الرواتب، و ر ات وتحر واالت البنكية وطلب إصدار شي ا

ندات التحصيل بال حدود. كما يحق للمجلس فتح  الضمانات والتوقيع ع مس

عة للشركة والتو  س الفروع التا ا ع عقود تأس قيع باسم الشركة ونيابة ع

ا بما  ذلك قرارات  ا بجميع أنواع عديل ا الشركة وقرارات  ك ف ش ات ال  الشر

اء أو التنازل عن  عديل األغراض أو خروج أحد الشر ادة أو تخفيض رأس املال أو  ز

ذه ا س مثل  عديل أي من بنود عقود تأس صص وقبول الثمن أو  ات ال ا لشر

ا  ال ا أو شطب  ا أو تصفي ن مدير عي ا و ا الشركة أو افتتاح فروع ل شارك ف
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and sign collection documents without limits. The Board is 
also authorized to open branches of the Company, sign in the 
name of the Company and on its behalf memoranda of 
association of the companies in which it holds shares and 
make all decisions to amend them, including decisions to 
increase or decrease the capital, modify the objectives, exit 
one of the partners, assign the shares, accept prices, or 
amend any of the clauses of the memoranda of association of 
such companies where the Company holds shares, open their 
branches and appoint their managers or liquidate them, or 
write off their commercial registers before the Ministry of 
Commerce and Investment, competent notary public, 
Ministry of Interior, Ministry of Municipal and Rural Affairs, 
General Organization for Social Insurance, Ministry of Labor, 
General Authority for Zakat and Income, Chamber of 
Commerce and Industry, Communications and Information 
Technology Commission and any other relevant authority. 
The Board has the power to represent the Company before 
the chambers of commerce and official bodies and 
departments, claim its rights with third parties and receive 
them under certified checks in the name of the Company, 
report contentment with judgments, deliver commercial 
registers, licenses, judgments and instruments, documents, 
clearances and commercial papers, request execution of 
judgments and decisions, claim forgery, and submit 
terminations and grievances. It also has the power to 
discharge the Company’s debtors, rent and lease, receive the 
rent on behalf of the Company, open subscriptions with the 
chambers of commerce, register trademarks and object to 
registration, request visas, recruit employees and workers 
from abroad, issue residencies and work permits, appoint 
employees, including the CEO of the Company, determine 
their salaries, dismiss them and transfer their services; it is 
authorized to collect the rights of the Company and give 
clearances in this regard, fulfill its obligations, pay its debts, 
receive and pay prices, and sign all that is necessary in the 
name and on behalf of the Company. The Board may form 
committees from among its members or from outside, 
according to the needs of the Company, and appoint 
committee chairmen from among their members. It shall 
determine the method of work of each committee, its terms 
of reference, the number of its members and the necessary 
quorum for its meetings. The committees shall exercise the 
powers assigned to them by the Board in accordance with its 
instructions and directions, and no committee shall cancel or 
amend any of the decisions and rules approved by the Board. 
 

تص ووزارة الداخلية  اتب العدل ا ثمار و ة، وذلك أمام وزارة التجارة واالس التجار

ة واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة  ووزارة الشؤون البلدية والقرو

يئة االتصاالت يالعمل وال ة والصناعية و اة والدخل والغرفة التجار ئة العامة الز

ة أخرى ذات اختصاص أو صلة. كما للمجلس صالحية  وتقنية املعلومات وأي ج

ات والدوائر الرسمية واملطالبة بحقوق  ة وا تمثيل الشركة أمام الغرف التجار

ات مصدقة باس ا بموجب شي ر الشركة لدى الغ واستالم م الشركة، وتقر

ام  وك األح اخيص وص ة وال الت التجار سليم ال ام و القناعة باألح

ام والقرارات  ة وطلب تنفيذ األح الصات واألوراق التجار ندات وا  واالدعاءواملس

اءات والتظلمات. كما للمجلس صالحية إبراء مدي الشركة  ر وتقديم اإل و بال

ئجار وا ات لدى الغرف والتأج واالس ا ستالم األجرة نيابة عن الشركة وفتح االش

ات  يل وطلب التأش اض ع ال ة واالع يل العالمات التجار ة و التجار

ن  عي ارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل و ن والعمال من ا واستقدام املوظف

م  س التنفيذي للشركة، وتحديد روات م الرئ ن، بما ف م ونقل املوظف وعزل

ا  اما ا والوفاء بال الصات بصدد عطاء ا م وتحصيل حقوق الشركة و خدما

ا. كما  ل ما يلزم باسم الشركة ونيابة ع ذل الثمن وتوقيع  ا، وقبض و سديد ديو و

 حسب ما تقت حاجات 
ً
انا ن أعضائه أو من خارجه  ل من ب ش للمجلس أن 

ن أ لس من ب ن ا ع ا كما يحدد مجلس االدارة الشركة و ل م  ل
ً
سا نة رئ عضاء ال

ا،  ا والنصاب الضروري الجتماعا ا وعدد أعضا نة واختصاصا ل  قة عمل  طر

لس  ات ا  لتعليمات وتوج
ً
لس وفقا ا ا ا ل ان الصالحيات ال يول وتمارس ال

ان إلغاء  عديلوال يجوز ألي من ال ا مجلس أي من القرارات والق أو  واعد ال أقر

 االدارة. 
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It may arrange loans with government financing funds and 
institutions, and apply for commercial loans whose periods do 
not exceed the end of the Company’s term in accordance with 
the regulations of the Company. In the case of commercial 
loans whose periods exceed three years, the Board shall take 
the following into account: 

 

ومي، وله عقد  ل ا لس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمو و

اية مدة الشركة وفق الضوابط املنظمة  ا  ة ال ال تتجاوز أجال القروض التجار

ا ثالث سنوات:للشركة و ة ال تتجاوز مد سبة للقروض التجار  را بال

1. The value of the loans it may arrange for during 
the Company's financial year shall not exceed 
100% of the shareholders' equity. 

 

ا خالل  .1 عقد لس اإلدارة أن  د قيمة القروض ال يجوز  أال تز

ن.100املالية للشركة عن السنة  م  % من حقوق املسا

2. The Board shall specify in its decision the aspects 
of using the loan and how to be repaid. 

أن يحدد مجلس اإلدارة  قراره أوجه استخدام القرض وكيفية  .2

 سداده.

3. Take into account that the terms of the loan and 
its guarantees cause no harm the Company, its 
shareholders, and the general guarantees 
provided to the creditors. 

 

أن يرا  شروط القرض والضمانات املقدمة له عدم األضرار  .3

ن. ا والضمانات العامة للدائن م  بالشركة ومسا

The Board may, within the limits of its competence, delegate 
one or more of its members or third parties to carry out 
certain work or businesses. It may assign the right to sign 
solely on behalf of the Company to any member it delegates 
by a written decision for a specific purpose. 

 

لس اإلدا  أو و
ً
من أعضائه أو من  أكرة  حدود اختصاصه أن يفوض واحدا

الغ  مباشرة عمل أو أعمال معينة. وله أن يخول حق التوقيع إنابة عن الشركة 

تدبه بقرار مكتوب لغرض محدد.   ع انفراد ألي عضو ي

It may issue circular resolutions in urgent matters by 
submitting them separately to members unless one of the 
members requests - in writing - the Board to convene for 
deliberation. These decisions are presented to the Board at 
its first subsequent meeting. 
 

ا ع  عرض ر  األمور العاجلة  لس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمر األعضاء و

ن مالم يطلب أحد األعضاء  عرض  اجتماع-كتابة-متفرق ا. و لس للمداولة ف ا

لس  أول اجتماع تاٍل له.  ذه القرارات ع ا

Ar cle (22): Remunera on of the Board 
Members 

لس افأة أعضاء ا  املادة الثانية والعشرون: م

Remuneration of the Board members, if any, shall be 
estimated by the Ordinary General Assembly, which may be a 
certain amount, allowance for attending meetings, in-kind 
benefits, or a certain percentage of the net profits. Two or 
more of these benefits may be combined in accordance with 
the official decisions and instructions issued in this regard and 
within the limits stipulated in the Companies Law and its 
regulations or any bylaws or decisions that complement or 
supplement it. The Board shall also determine attendance 
and transportation allowances in accordance with applicable 
regulations, resolutions and instructions of the Saudi 

معية العامة العادية  ا ا افأة أعضاء مجلس اإلدارة ان وجدت كما تقدر ون م ت

افأة ذه امل ون  جوز أن ت ية  و لسات أو مزايا عي  أو بدل حضور عن ا
ً
 معينا

ً
مبلغا

ذه املزايا وذلك  ن أو أك من  ت ن اث مع ب جوز ا اح، و سبة معينة من صا األر أو 

ذا الشأن و حدود ما  بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة  

ات ولوائحه أو أية أنظمة او ق رارات مكملة أو متممة له. نص عليه نظام الشر

 لألنظمة 
ً
ا مجلس االدارة وفقا دل انتقال يحدد باإلضافة إ بدل حضور و

تصة  ات ا ية السعودية من ا والقرارات والتعليمات املرعية  اململكة العر

معية العامة العادية ع بيان شامل  ر مجلس اإلدارة إ ا شتمل تقر جب أن  و

ل ما حصل علي دل ل افآت و ه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من م
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competent authorities. The Board’s report to be submitted to 
the Ordinary General Assembly must include a 
comprehensive statement of all the amounts received by the 
directors during the fiscal year in the way of emoluments, 
expense allowances and other benefits. The report shall also 
include a statement of the number of Board meetings and the 
number of meetings attended by each member as of the date 
of last General Assembly; in addition to all the amounts 
received by the directors in their capacity as officers or 
executives of the Company, or in consideration for technical, 
administrative or advisory services as previously approved by 
the Company’s General Assembly. The entitlement to such 
remuneration shall be proportional to the number of sessions 
attended by the member, and any assessment to the contrary 
is void. 
 

لس وعدد  عدد جلسات ا شتمل ع بيان  مصروفات وغ ذلك من املزايا، وأن 

شتمل  معية العامة كما  خ أخر اجتماع ل ل عضو من تار ا  لسات ال حضر ا

ن م موظف لس بوصف ور ع بيان ما قبضه أعضاء ا ر املذ ن أو  التقر أو إدار

معية  ا ا ة سبق أن وافقت عل شار ة أو اس ما قبضوه نظ أعمال فنية أو إدار

لسات ا   مع عدد ا
ً
افأة متناسبا ذه امل ون استحقاق  العامة للشركة. ع أن ي

.
ً
ون باطال ل تقدير يخالف ذلك ي ا العضو، و  حضر

Ar cle (23): Powers of the Chairman, Vice 
Chairman, Managing Director and Secretary 
 

س والنائب والعضو املنتدب  املادة الثالثة والعشرون: صالحيات الرئ

ن السر  وأم

The Board shall appoint from among its members the 
Chairman and Vice Chairman, and it may appoint a managing 
director. It shall not be permissible for a member to jointly 
hold the position of the Chairman or Vice Chairman and any 
executive position in the Company. 
 

 
ً
ن عضوا ع جوز له ان  س و  للرئ

ً
 ونائبا

ً
سا ن أعضائه رئ ن مجلس اإلدارة من ب ع

س مجلس  س مجلس اإلدارة أو نائب رئ ن منصب رئ مع ب ، وال يجوز ا
ً
منتدبا

 اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

The Chairman or Vice Chairman shall represent the Company 
and sign on its behalf in its relationships with others, before 
the courts, arbitration bodies and third parties. They have all 
the powers before government agencies, a notary public, the 
Ministry of Investment, the Capital Market Authority, the 
Financial Market Company (Tadawul), courts, dispute 
settlement committees of all types, and judicial or semi-
judicial bodies, development funds, governmental and 
private financing funds, chambers of commerce and industry, 
private bodies, banks, companies and institutions of all kinds. 
They are authorized to sign all kinds of contracts and 
documents, including, but not limited to, signing on behalf of 
the Company memoranda of association of companies that it 
establishes or in which it holds shares, along with their 
amendments and appendices, whatever purposes of the 
amendments included therein which include amendments 
related to assignments of equities and shares in companies 
and the sale or acceptance of them, buying and selling of 
movable property, real estate and land, acceptance of 
purchase, transferring, paying or receiving prices, pledging, 
releasing of mortgage, developing real estate, and 

لس أو   س ا ختص رئ ا  و لس بتمثيل الشركة والتوقيع نيابة ع س ا نائب رئ

افة الصالحيات أمام  يئات التحكيم والغ وله  ا مع الغ وأمام القضاء و عالق

يئة السوق املالية وشركة  ثمار و ومية وكتابة العدل ووزارة االس ات ا ا

ان فض املنازعات باخت اكم و يئات السوق املالية (تداول) وا ا وال الف أنواع

ل  يئات التحكيم وصناديق التنمية وصناديق التمو القضائية أو شبه القضائية و

اصة والبنوك  يئات ا ة والصناعية وال اصة والغرف التجار ومية وا ا

افة أنواع العقود والوثائق  ا والتوقيع ع  ات واملؤسسات ع اختالف أنواع والشر

ندات بما   صر التوقيع نيابة عن الشركة واملس س ا يل املثال ول ذلك ع س

ا  عديال ا الشركة مع  شارك ف ا أو  ات ال تؤسس س الشر ع عقود تأس

اصة  ا التعديالت ا ا بما ف انت أغراض التعديالت املدرجة ف ما  ا م ومالحق

صص واأل  يع تلك ا ات و م  الشر صص واألس م أو القبول بالتنازالت عن ا س

ات املنقولة والعقارات واألرا وقبول الشراء واإلفراغ  ا والبيع والشراء للممتل

ر العقارات، وتمثيل الشركة  ن وتطو ن وفك الر ودفع الثمن أو قبض الثمن والر

ا ومراجعة  ية السعودية والتوقيع ع عة داخل وخارج اململكة العر ات التا والشر

ات املالية جميع البنوك وامل تلفة واملصارف والصناديق وا ؤسسات املالية ا

ومية) واألسواق املالية داخل وخارج اململكة  ومية أو غ ا واملصرفية (سواء ا



 
 اسم الشركة

 واالستثمارالحمادي للتنمية شركة 
  

  االساسي النظام
  التجارة وزارة

  )إدارة العمليات(

  سجل تجاري 
1010196714  

  التاريخ
  م23/08/2022

  فيصل البلوي

 رقم
  الصفحة

  33من  15الصفحة 

  م20/06/2022خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة        
  

 

representing and signing on behalf of the Company and its 
subsidiaries inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia. 
They have the right to review all banks, various financial 
institutions, banks, funds, financial and banking agencies 
(both governmental and non-governmental) and financial 
markets inside and outside the Kingdom to complete all 
banking operations, open, update and close accounts of all 
kinds in the name of the Company and its subsidiaries, 
approve signature, implement clearing and transfers from 
accounts, whether in Saudi riyals or foreign currencies. They 
may sign all papers and documents necessary for managing 
bank accounts, open accounts, withdraw and deposit, 
request and receive checkbooks, extract account statements, 
and extract, conclude and sign all contracts related to 
conducting and executing automated operations via the 
Internet or others means, as well as for all banking operations 
through electronic systems provided by banks, and request 
extraction, receipt and cancellation of bank cards (credit and 
debit cards). They have the power to determine confidential 
numbers, conclude and sign facilities agreements, loans, 
Murabaha and Tawarruq agreements in the name of the 
Company and its subsidiaries, accept their terms, conditions 
and prices, sign their contracts, forms, payment schedules, 
and all necessary documents in that regard, provide their 
necessary guarantees and amend them; issue, sign, edit, 
endorse and accept all commercial papers required for the 
Company’s business and its subsidiaries, including promissory 
notes, promissory notes, checks of whatever value and their 
endorsement and disbursement; demand and sign receipts, 
open documentary credits for the benefit of others, request 
issuance of bank guarantee letters, open investment 
accounts and investment portfolios, manage and transfer 
from and to them, liquidate, close and dispose of them; sign 
receipts, clearances, discharges and acknowledgments, and 
sign trading agreements by phone and fax, receive the 
username and password of the online trading wallet account 
on behalf of the Company. They may sell, buy, pledge, release 
of mortgage, or transfer company shares, treasury bonds or 
other financial instruments, foreign money or securities of 
any kind, regardless of their value, on behalf of the Company 
and its subsidiaries, for its benefit or for third parties’, 
subscribe and redeem from investment accounts of all types 
and pledge them to third parties on the Company’s behalf. 
The Chairman or Vice Chairman is authorized to subscribe to 
trust funds, renew this subscription and redeem units of trust 
funds, sign stock derivative operations agreements and their 
attachments, documents and agencies required and related 
to them, sign in-kind and cash guarantees and bonds of all 

ا باسم  سابات بأنواع غالق ا افة العمليات املصرفية وفتح وتحديث و إلتمام 

عة واعتماد التوقيع وتنفيذ ا ات التا واالت من الشركة والشر ملقاصة وا

ية والتوقيع ع جميع األوراق  ال السعودي أو بالعمالت األجن سابات سواء بالر ا

ب واإليداع  سابات وال سابات البنكية وفتح ا ندات الالزمة إلدارة ا واملس

سابات واستخراج وابرام  ا واستخراج كشوف ا ات واستالم وطلب دفاتر الشي

افة العقود نت أو  وتوقيع  ق اإلن ال تخص إجراء وتنفيذ العمليات اآللية عن طر

ا  ونية ال تقدم ا، وكذلك ع جميع العمليات البنكية ع األنظمة اإللك غ

لغاء البطاقات املصرفية (البطاقات االئتمانية  البنوك وطلب استخراج واستالم و

برام وتو  ة و صم املباشر) وتحديد األرقام السر يالت وا س قيع اتفاقيات ال

عة  ات التا والقروض وعقود املرابحة واتفاقيات التوّرق باسم الشركة و الشر

ا  ا وجداول سداد ا ونماذج ا وتوقيع عقود ا واسعار ام ا وأح شروط والقبول 

صدار  ا و عديل ا و ندات الالزمة لذلك وتقديم الضمانات الالزمة ل وجميع املس

ر وتظ ا أعمال الشركة وتوقيع وتحر ة ال تتطل افة األوراق التجار  وقبول 

ا  ما بلغت قيم ات م عة ومن ذلك الكمبياالت والسندات ألمر والشي ات التا والشر

ا والطلب والتوقيع ع إيصاالت االستالم، وفتح االعتمادات  ا وصرف وتظ

، وطلب إصدار خطابات ضمانات بنكي ندّية لصا الغ ة وفتح حسابات املس

ا والتصرف  قفال ا و ا وتصفي ل ا و ا والنقل م دار ثمار و ثمار ومحافظ االس االس

براء الذمة واإلقرارات والتوقيع ع  الصة و ا والتوقيع ع إيصاالت االستالم وا

اتف والفاكس واستالم اسم املستخدم والرقم  ق ال اتفاقيات التداول عن طر

اص  يع أو السري ا نت بالنيابة عن الشركة. و فظة للتداول ع اإلن بحساب ا

ا من  نة أو غ ز ات أو سندات ا م الشر ل أس ن أو تحو ن أو فك ر شراء أو ر

ا  ما بلغت قيم ية أو األوراق املالية من أي نوع م األدوات املالية أو النقود األجن

عة ولص ات التا اك بالنيابة عن الشركة والشر ، واالش ا أو لصا الغ ا

 . ا بالنيابة عن الشركة لصا الغ ا، ور ثمار بأنواع داد من حسابات االس واالس

داد  اك  صناديق األمانات أو اس اك  صناديق األمانات أو تجديد االش االش

م  وحدات صناديق األمانات والتوقيع ع اتفاقيات عمليات مشتقات األس

ا، وتوقيع الكفاالت والضمانات وم ة واملتعلقة  االت املطلو ندات والو ا واملس قا

ا باسم الشركة  ان محتوا ما  ا وم ما بلغت قيم ا م افة أنواع ية والنقدية ب العي

ما بلغت  ا الشركة م شارك  ات ال  عة أو الشر ات التا لكفالة وضمان الشر

صدار الكفاال  ا و افة سبة مشارك ت املالية وكفاالت الغرم واألداء والضمانات ب

انت وابرام وتوقيع اتفاقيات  ة  ا وألي ج ان محتوا ما  ا وم ما بلغت قيم ا م أنواع

افة  نة واملعامالت املشتقة واتفاقيات ومعامالت التحوط ب ز وأعمال ومنتجات ا

افة أنواع االت ا وابرام وتوقيع  ما بلغت قيم ا م ن وابرام أنواع ن الدائن فاقيات ب

ة  ا وألي ج افة أنواع ا، واتفاقيات الضمان ب وتوقيع اتفاقيات الدعم املا أو غ

ادة رأس املال  اصة بدفع أو بز دات ا ا، واالتفاقيات والتع ما بلغت قيم انت وم

افة اتفاقيات إعطاء األولو ا وابرام وتوقيع  ما بلغت قيم انت وم ة  ة لديون ألي ج

تم وابرام وتوقيع جميع  ما  ذلك ا ا و ما بلغت قيم انت وم قوق الغ أيا  أو 
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kinds, whatever their value and content, in the name of the 
Company to guarantee and warrant its subsidiaries or 
companies in which it holds shares, regardless of its 
shareholding portion, issue financial guarantees, warrants of 
payment and performance bonds, and guarantees of all kinds, 
regardless of their value and content, and to whomever party; 
conduct and sign agreements, treasury works and products, 
derivative transactions, hedging agreements and transactions 
of all kinds, regardless of their value, conclude and sign all 
kinds of agreements between creditors, conclude and sign 
financial support agreements or others, guarantee 
agreements of all kinds and to any party and whatever their 
value, as well as agreements and undertakings related to 
payment or capital increase to any party, regardless of their 
value, conclude and sign all agreements of giving priority to 
third party debts or rights, whatever their value, including 
stamping, conclude and sign all financial documents, finance 
instruments and insurance contracts of all kinds, whatever 
their value, and amend and extend them, and assign their 
returns and rights for the benefit of others; conclude 
guarantees for its subsidiaries or other companies where it 
holds shares, and their guarantee and financing contracts, 
approve the decisions of the partners of shareholder 
assemblies with regard to any financing of whatever nature, 
issue legal agencies on behalf of the Company and its 
subsidiaries, appoint agents and lawyers and entrust them 
with the necessary powers. The Chairman or Vice Chairman 
has the right to represent the Company and its subsidiaries 
before the Ministry of Commerce and the Saudi Authority for 
Intellectual Property in the application for trademark 
registration, sign on behalf of the Company and its 
subsidiaries on the applications, documents related to the 
registration, renewal, amendment, revocation and 
cancellation of registration, transfer trademark ownership in 
favor of the Company and its subsidiaries and represent them 
before the competent authorities in filing grievances, 
objections, and compensation claims with respect to 
trademarks, sign on behalf of the Company and its 
subsidiaries in writing to authorize third parties to use the 
trademarks registered in the name of the Company and its 
subsidiaries. They have the right to authorize any of the 
employees of the Company, its subsidiaries or third parties, 
within the limits of their competence, to carry out a specific 
work or business, or any of the powers entrusted to them. 
They have the right to delegate others to act on behalf of the 
Company and its subsidiaries and determine the powers 
entrusted to them by virtue of legitimate agencies that are 
organized by the notary public in this respect. The Chairman, 

ما بلغت  ا وم افة أنواع ن ب ل وعقود التأم ندات التمو ندات املالية ومس املس

ا لصا الغ  اصة  قوق ا ا وا ا والتنازل عن عوائد ا وتمديد عديال ا و قيم

برام الكفاالت ل ا ، وعقود و شارك ف ات األخرى ال  عة أو الشر ات التا لشر

ن فيما  م معيات املسا اء  ا وع قرارات الشر اصة  ل ا الضمانات والتمو

االت الشرعية نيابة عن الشركة  صدار الو انت طبيعته، و ما  ل م يخص أي تمو

م بالصال  ض ن وتفو ام ن الوكالء وا عي عة و ات التا حيات الالزمة، وله أن والشر

يئة السعودية للملكية  عة أمام وزارة التجارة وال ات التا يمثل الشركة والشر

ات  ة والتوقيع نيابة عن الشركة والشر يل العالمات التجار ة  طلب  الفكر

عديل  يل وتجديد و اصة ب ندات ا عة ع الطلبات والوثائق واملس التا

يل  لغاء ال ات وشطب و ة لصا الشركة والشر ونقل ملكية العالمات التجار

تصة  تقديم  ات ا عة أمام ا ات التا عة، وتمثيل الشركة والشر التا

ة، والتوقيع  ض فيما يخص العالمات التجار اضات ودعوى التعو التظلمات واالع

 باستعمال ال
ً
خيص كتابة عة  ال ات التا غ للعالمات نيابةً  عن الشركة والشر

ض أي من موظفي  عة. وله تفو ات التا لة باسم الشركة والشر ة امل التجار

عة أو الغ  حدود اختصاصه  مباشرة عمل أو أعمال  ات التا الشركة أوالشر

ق بتوكيل الغ للتصرف نيابة عن  ولة إليه، وله ا معينة أو أي من الصالحيات ا

عة  ات التا االت الشركة والشر ا وذلك بموجب و ل  وتحديد الصالحيات املو

لس بقرار  س ا صوص ولرئ ذا ا اتب العدل  ا لدى  شرعية يجرى تنظيم

لس أو من الغ   ه من أعضاء ا عض صالحياته إ غ مكتوب أن يفوض 

لس نفس االختصاصات كما  س ا مباشرة عمل أو أعمال محددة كما لنائب رئ

س  لس لغرض محدد أن يخوله حق التوقيع يحق لرئ تدبه ا ل عضو ي لس و ا

عة ع انفراد. ات التا  إنابة عن الشركة أوالشر
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by a written decision, may delegate some of his powers to 
other members of the Board or to third parties in conducting 
specific work or acts; the Vice Chairman has the same powers, 
and the Chairman and each member delegated by the Board 
for a specific purpose may authorize him to sign solely on 
behalf of the its Company or subsidiaries. 
 
The Managing Director and Chief Executive Officer shall also 
have the right to sign on behalf of the Company in 
commercial, financial and administrative transactions, 
represent it before Sharia courts and notaries, sign 
memoranda of association and amendment annexes to 
companies that the Company may establish with others or 
alone, hold shares in it, or merge with it to increase or 
decrease the capital or any other amendments in any clause 
of the memoranda of association or for its liquidation, extract 
all their records and licenses, renew and amend, transfer and 
cancel them, extract replacement for the damaged and lost 
ones, or approve their liquidation. They may represent the 
Company in the companies in which it holds shares, sign 
corporate contracts, establish companies in the name of the 
Company and register them with the Ministry of Commerce, 
Companies Department, competent authorities, and before 
the notary public and the concerned official; sign for them 
and take all necessary actions, including notifying, registering, 
issuing, extracting and renewing the Company’s commercial 
records, adding and deleting managers to and from the 
records, canceling, renewing and receiving them, adding 
activities in line with the activities practiced by the Company, 
receive all documents related to registering the decisions of 
the general assemblies of the Company, its subsidiaries and 
companies in which it holds shares, sign the decisions of the 
general assemblies of the companies and the decisions to 
amend any clause or article of the memoranda of association 
of such companies, conclude and sign them, and sign the 
contracts annexes amending them in the future, whatever 
the purposes of these amendments, including without 
limitation the amendment appendices related to capital 
increase or decrease, modification of their activities and 
purposes, entry and exit of partners, conversion and their 
branches into a joint stock company, modification of their 
legal entity, modification of ownership of equities or shares 
by purchase, sale, transferring or assignment to third parties; 
sign partners’ decisions to appoint and dismiss directors, 
determine their powers and remunerations, attend and sign 
partners’ assemblies, vote on their agenda, conclude and sign 
contracts for buying and selling equities and shares in existing 
companies, sell, invest, transfer or accept assigned shares. 

س التنفيذي بحق التوقيع عن الشركة   كما يختص العضو املنتدب و الرئ

اكم الشرعية وكتابات العدل  ا لدى ا ة وتمثيل ة واملالية واإلدار املعامالت التجار

ا والتوقيع ع ات ال قد تؤسس س ومالحق التعديل للشركة  الشر  عقود التأس

ادة  ا الشركة لز ا أو تندمج مع م ف سا شارك أو  ا أو  الشركة مع الغ أو بمفرد

ا،  س أو تصفي عديالت أخرى  أي بند من عقود التأس أو خفض رأس املال أو أية 

ا و  ا وتراخيص ال افة  ا وله حق استخراج  لغا ا و ا ونقل عديل ا و تجديد

ات  ا وتمثيل الشركة  الشر ا أو إقرار تصفي واستخراج بدل التالف واملفقود م

ات باسم  س الشر ات و تأس ا الشركة والتوقيع ع عقود الشر مة ف املسا

تصة، وأمام  ات ا ات، وا دارة الشر ا لدى وزارة التجارة، و يل الشركة و

ل ما يلزم لتنفيذ ات ا واتخاذ  تص، و التوقيع عل ب العدل، واملوظف ا

ة للشركة  الت التجار يل واصدار واستخراج وتجديد ال ر و اإلجراءات من ش

ضافة  ا و ا واستالم ا وتجديد لغا الت و ضافة وحذف مدراء إ ومن ال و

ا الشرك شطة ال تمارس شطة بما يتوافق مع األ افة الوثائق األ ة، واستالم 

م  عة واملسا ات التا معيات العمومية للشركة والشر يل قرارات ا املتعلقة ب

عديل أي بند أو  ات وقرارات  معيات العمومية  الشر ا والتوقيع ع قرارات ا ف

س أو وتوقيع  ات وابرام وتوقيع عقود التأس مادة من األنظمة األساسية لتلك الشر

ذه التعديالت بما  ذلك دون عقود  انت أغراض   أيا 
ً
ا مستقبال عديل مالحق 

ا  شط عديل أ ادة رأس املال أو تخفيضه أو  حصر مالحق التعديل املتعلقة بز

عديل  مة أو  ا إ شركة مسا ا وفروع ل اء أو تحو ا أو دخول وخروج الشر وأغراض

صص أو األس عديل ملكية ا ا النظامي أو  م بالشراء أو بالبيع أو اإلفراغ أو كيا

ن وتحديد  ن وعزل املدير اء بتعي بالتنازل للغ والتوقيع ع قرارات الشر

ت ع  اء والتصو ضور والتوقيع ع جمعيات الشر م وا افآ م وم صالحيا

ات  صص  الشر م وا يع األس برام وتوقيع عقود شراء و ا، و جدول أعمال

ا. القائمة أو بي صص املتنازل ع ا أو قبول ا ا أو التنازل ع ثمار ا واس  ع
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They may represent the Company in attendance, vote and 
sign in the meetings of shareholders’ assembly, constituent 
general assemblies, transformation assemblies, ordinary and 
extraordinary general assemblies of the public or closed 
companies in which it holds shares, and all the partners’ 
assemblies of limited liability companies or other companies 
in which it holds shares, vote on their agenda, attend 
meetings, vote and sign in Board meetings and executive 
committees of companies where it owns equity or shares, 
sign the minutes and decisions, ratify the approval of the 
annual budgets of those companies, receiving the Company’s 
share of the profits therein, and accept positions and 
functions in their boards of directors. 
 

ن  م ت والتوقيع  اجتماعات جمعية املسا ضور والتصو تمثيل الشركة  ا

سية أو جمعيات التحوّل والعامة العادية وغ العادية  معيات العمومية التأس وا

ات ذات  اء للشر افة جمعيات الشر ا و م ف سا ات العامة أو املقفلة ال  للشر

ت ع جدول املسؤولية  ا والتصو م ف سا ات ال  ا من الشر دودة أو غ ا

ان  ت والتوقيع  مجالس اإلدارة وال ا وحضور االجتماعات والتصو أعمال

ا والتوقيع ع  ما أو حصصا ف التنفيذية  الشركة ال تمتلك الشركة أس

انيات السنو اضر والقرارات واملصادقة ع إقرار امل ات واستالم ا ة لتلك الشر

ام  مجالس اإلدارة. ا وقبول املناصب وامل اح ف ب الشركة من األر  نص

They have the right to claim, plead, defend, quarrel, clear, 
conciliate and litigate, accept or reject conciliation or 
arbitration, acknowledge and deny, hear cases and respond 
to them, give clearances and waive before Sharia courts and 
related committees according to commercial and labor 
disputes, arbitration committees, commercial and financial 
security committees, labor offices, primary and higher labor 
committees, the Board of Grievances, and take all the 
necessary legal procedures in that regard; appoint 
arbitrators, legal accountants and lawyers, buy, sell, transfer 
and accept real estate and lands, sell and buy, transfer for 
shares and equities, and all of that for the Company’s 
subsidiaries, sign their contracts,  and deliver their prices. 
They may receive and deliver instruments and guarantees 
related to the Company’s affairs, arrest, mortgage and 
redeem movable and immovable assets within the 
Company’s purposes, for its benefit and in its name, appoint 
employees of all ranks and jobs, determine their salaries and 
powers, and dismiss them, sign government, civil and 
commercial contracts, and contracts for industrial, real estate 
and agricultural development funds, and provide offers to 
clients. They shall represent the Company in its relationship 
with others and before the judiciary and in all matters, 
whether before clients or government agencies and 
departments; they have the right to review the labor office 
and obtain visas, and delegate others to recruit manpower, 
legal accountants or lawyers, open accounts in banks in the 
name of the Company, receive cash, disburse and sign checks, 
withdraw and deposit, open credits, request facilities, credits 
and bank guarantees in accordance with Shariah controls, 

ة واملداعاة  الصة واملصا اصمة وا وله حق املطالبة واملرافعة واملدافعة وا

ار وسماع الدعاوى وقبول الص أ و رفضه وقبول التحكيم أو رفضه واإلقرار واإلن

ان املتعلقة  اكم الشرعية وال الصات والتنازل لدى ا عطاء ا ا و والرد عل

ة واملالية  ان األوراق التجار ان التحكيم و ة والعمالية و بحسب املنازعات التجار

ان االبتدائية والعليا  اتب العمل وال افة وم للعمال وديوان املظالم وعمل 

ن  ن القانوني اسب ن وا كم ن ا عي اإلجراءات النظامية الالزمة لذلك وله حق 

ن وله حق الشراء والبيع واإلفراغ وقبوله للعقار واألرا والبيع والشراء  امي وا

ل ذلك للشركة  الشر  صص و م والبيع والشراء واإلفراغ ل ات واإلفراغ لألس

وك  سليم الص ا واستالم و سليم أثما ا و عة والتوقيع ع عقود األخرى التا

ن للموجودات  ن وفك الر والكفالة املتعلقة بأمور الشركة وله حق القبض والر

ن  عي ا وله حق  اسم ا و املنقولة وغ املنقولة ضمن أغراض الشركة و مص

م وتحدي م ووظائف ن بجميع مرات م وله حق املوظف م وعزل م وصالحيا د روات

ة وله حق توقيع عقود صناديق  لية والتجار ومية واأل التوقيع ع العقود ا

ة والزراعية وتقديم العروض للعمالء كما أنه يمثل  التنمية الصناعية والعقار

ا مع الغ وأمام القضاء و جميع األمور سواًء أمام العمالء أو  الشركة  عالق

ات وله  ومية وله حق مراجعة مكتب العمل واستخراج التأش ات والدوائر ا ا

ن وله  ام ن أو ا ن القانوني اسب حق توكيل الغ  استقدام األيدي العاملة أو ا

سابات  البنوك باسم الشركة واستالم املبالغ النقدية وصرف  ق  فتح ا ا

ات  ات والتوقيع ع الشي ب وااليداع وفتح االعتمادات وطلب الشي وال

ا  عديل يالت واالئتمانات والضمانات البنكية وفق الضوابط الشرعية و س ال

اصة بذلك واملنح  اض وفق الضوابط الشرعية وتوقيع العقود ا ا واالق لغا و

ة وافتتاح  ندات العقار صص واملس م وا وقبول الضمانات والكفاالت وشراء األس

تصة وله حق توكيل الغ وجميع ما ذكر فروع  ات ا ا لدى ا للشركة وقيد
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amend and cancel them, borrow in accordance with Shariah 
controls and sign contracts and grants related to this, accept 
guarantees and bonds, purchase equity, shares real estate 
bonds, open branches for the Company and register them 
with the competent authorities. They may entrust third 
parties and authorize all what mentioned above inside and 
outside the Kingdom of Saudi Arabia, Saudi embassies, 
consulates and representations abroad, delegate third parties 
to plead and defend on behalf of the Company and entrust 
others with the powers. The CEO may delegate or authorize a 
Board member, the Managing Director, the Chairman, or 
others, under legal proxies or certified authorizations to act 
on behalf of the Company for all or some of his powers. He 
also has the right to cancel such authorizations or revoke 
proxies, in whole or in part, give the agents the right to 
delegate others. 

 

ية السعودية والسفارات والقنصليات واملمثليات  داخل وخارج اململكة العر

ارج وله حق توكيل الغ  املرافعة واملدافعة نيابة عن الشركة وانابة  السعودية با

ض س التنفيذي تفو لس أو  الغ  الصالحيات. وللرئ أو توكيل أحد أعضاء ا

ض  االت الشرعية أو تفاو لس أو الغ بموجب و س ا العضو املنتدب أو رئ

عض صالحياته وكذلك له إلغاء ذلك  ل أو  مصدقة للتصرف نيابة عن الشركة  

ق   ق  إعطاء الوكالء ا ، كما له ا
ً
 أو جزئيا

ً
ليا ض أو عزل التوكيالت  التفو

 م.توكيل غ

The remuneration obtained by the Chairman, Vice-Chairman 
and Managing Director (if appointed) shall be in addition to 
the remuneration prescribed for the Board members, 
provided that the Board approves the additional 
remuneration for the Chairman, Vice Chairman and Managing 
Director. 
 

س والعضو  لس ونائب الرئ س ا ل من رئ ا  افأة ال يحصل عل ون امل وت

افأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة. يوافق  نه) باإلضافة إ امل عي املنتدب ( حال 

لس ونائبه والعضو  س ا ل من رئ افآت اإلضافية ل  املنتدب.مجلس اإلدارة ع امل

The Board shall appoint a secretary to be selected thereby 
from among its members or others, who is responsible for 
writing invitations to convene the Board and the general 
assembly, participating with the Chairman or deputy thereof 
in setting the agenda, writing the meeting minutes of the 
Board and general assembly and signing them with the 
Chairman or his deputy, writing and receiving 
correspondence and submitting them to the Board, 
supervising the keeping of records and administrative books, 
sending papers to be submitted to the Ministry of Commerce 
on time, keeping all the papers and documents of the general 
assembly, preparing the Board’s annual administrative 
report. The remuneration for the secretary shall be 
determined by the Board. The term of the Chairman, Vice 
Chairman, Managing Director (if appointed) and the 
secretary, if he is a Board member, shall not exceed the term 
of their Board membership; they may be re-elected and the 
Board may dismiss any of them at any time without prejudice 
to the compensation right of those dismissed if their dismissal 
occurs for an unlawful reason or at an inappropriate time. 

 

م يختص بكتابة  ن أعضائه أو من غ ن سر يختاره من ب ن مجلس اإلدارة أم ع و

اك مع  معية العمومية واالش عقاد مجلس اإلدارة وا س أو نائبه  دعوات ا الرئ

معية العمومية  عقاد مجلس اإلدارة وا تحديد جدول األعمال، كتابة محاضر ا

سلم  لس و اصة با س أو نائبه، كتابة املراسالت ا ا مع الرئ والتوقيع عل

الت  لس، اإلشراف ع أمساك ال ا ع ا اتبات الواردة إليه وعرض امل

ة، إرسال األ  ا، حفظ والدفاتر اإلدار ا لوزارة التجارة  مواعيد وراق املطلوب إرسال

ر اإلداري السنوي  ا، إعداد التقر ندا معية العمومية ومس افة أوراق ا

افأته مجلس اإلدارة، وال حدد م د للمجلس، و س مدة تز لس رئ  والعضو ونائبه ا

نه حال ( املنتدب ن) عي   ان إذا السر وأم
ً
 مدة ع اإلدارة مجلس  عضوا

ة م ل عضو لس،  م جوز  ا م إعادة و م أن وقت أي  وللمجلس انتخا  عزل

  أو
ً
م أيا ض  عزل  من بحق إخالل دون  م ب العزل  وقع إذا التعو  مشروع غ لس

 .مناسب غ وقت أو
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Ar cle (24): Board Mee ngs  عة لس  اجتماعات والعشرون:املادة الرا  ا

The Board shall meet at least twice a year upon the invitation 
of the Chairman. The invitation shall be by notifying the 
members of the date, place and time of the meeting through 
the Board secretary, with the agenda and information related 
to the topics listed therein. It may be sent by registered mail, 
fax, telegram or e-mail, two weeks before the date fixed for 
the meeting, unless the members of the Board agree 
otherwise. The Chairman shall call for a Board meeting once 
this is requested by two (2) members; the Board may convene 
outside the head office of the company if circumstances so 
require. 
 

ق  ون الدعوة عن طر سه. وت ن ع األقل  السنة بدعوة من رئ لس مرت يجتمع ا

لس  ن سر ا عقاد االجتماع من قبل أم ان وميعاد ا خ وم اشعار األعضاء بتار

جوز أن ترسل مرفق به جدول  اصة باملواضيع املدرجة به. و األعمال واملعلومات ا

يد  ق أو ال ل أو الفاكس أو ال يد امل يبال و ن من  اإلليك وذلك قبل اسبوع

جب ع  لس ع خالف ذلك، و دد لالجتماع ما لم يتفق أعضاء ا خ ا التار

لس إ االجتماع م طلب إليه ذلك ( لس أن يدعو ا س ا ) اثنان من 2رئ

لس خارج املركز الرئ للشركة إذا تطلبت الظروف  جوز أن يجتمع ا األعضاء و

 ذلك.

Ar cle (25): Quorum of Board Meetings  امسة لس والعشرون:املادة ا  نصاب اجتماع ا

A meeting of the Board shall be valid only if attended by at 
least one half of the members, provided that no less than five 
(5) members are a ending. A Board member may delegate 
other members to attend meetings of the Board on his behalf 
in accordance with the following rules: 
 

شرط   إال إذا حضره نصف األعضاء ع األقل، 
ً
يحا لس  ون اجتماع ا ال ي

ن عن ( اضر ب 5أال يقل عدد ا جوز لعضو مجلس اإلدارة أن ين ) خمسة أعضاء و

ه من األعضاء  لس طبقا للضوابط اآلتية:عنه غ   حضور اجتماعات ا

1. The Board member may not represent more than 
one member in attending that meeting. 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أك من عضو واحد   .1

 حضور ذلك االجتماع.

2. The delegation must be established in writing for 
the Company and for a specific meeting. 

شأن اجتماع محدد. .2 ون اإلنابة ثابتة بالكتابة إ الشركة و  أن ت

3. The Board member may not vote on decisions that 
the Articles of Association prohibits the 
representative from voting on. 

ت ع القرارات ا يحظر ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  .3 التصو

ا. ت عل ب التصو  النظام ع املن

  

If the quorum is not complete for a meeting duly called for, 
then this mee ng must be postponed for seven (7) days, 
provided that the adjourned meeting takes place at the same 
time and place specified for it or at any other time and place 
agreed upon by the Chairman and members, and that the 
majority of the members are present either in person or by 
proxy. 
 

ذا  ذا لم يكتمل النصاب الجتماع د له حسب األصول، فإنه يتوجب تأجيل  و

ان 7(االجتماع ل  ) سبعة أيام، ع أن ينعقد االجتماع املؤجل  ذات الوقت وامل

س واألعضاء،  ان آخر يتفق عليه الرئ ددين لالجتماع املؤجل أو  أي وقت وم ا

ن سواء باألصالة أو اإلنابة. ون أغلبية األعضاء حاضر طة أن ي  شر
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The decisions of the Board shall be adopted by a majority of 
the votes of the members present or represented in it, and in 
case of a tie, the chairman of the meeting shall have a casting 
vote. 

 

ن فيه، وعند  ن أو املمثل اضر لس بأغلبية أراء األعضاء ا وتصدر قرارات ا

س  انب الذي صوت معه رئ لسة.ساوي األراء ير ا  ا

Ar cle (26): Board Delibera ons لس  املادة السادسة والعشرون: مداوالت ا

Deliberations and resolutions of the Board shall be recorded 
in minutes to be signed by the Chairman, the directors 
present and the secretary. Such minutes shall be entered in a 
special register signed by the Chairman and the Secretary. 

لس وأعضاء  س ا ا رئ ت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته  محاضر يوقع تث

ل خاص يوقعه  اضر   ذه ا ن السر. وتدون  اضرون وأم مجلس اإلدارة ا

ن  لس وآم س ا  .السررئ
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Chapter Four: Shareholders’ 
Assemblies 

ن م ع: جمعيات املسا  الباب الرا

 
Ar cle (27): A ending Assemblies 

  

معيات عة والعشرون: حضور ا  املادة السا

1. Every shareholder shall be entitled to attend a 
General Assembly, and he/she may authorize 
another shareholder, other than a Board member 
or an employee of the Company, to attend the 
General Assembly on his/her behalf. 

 

معيات العامة للشركة،  .1 مه حق حضور ا ان عدد أس  
ً
ب أيا ل مكت ل

 آخر من غ أعضاء مجلس اإلدارة أو 
ً
صا ل عنه  وله  ذلك أن يو

معية   العامة.عام الشركة  حضور ا

2. Meetings of the general assemblies of shareholders 
may be held, and the shareholder may participate 
in its deliberations and vote on its decisions by 
means of modern technology, in accordance with 
the controls issued by the Capital Market Authority 
and applied in this regard. 

 

م  .2 اك املسا ن واش م معيات العامة للمسا يجوز عقد اجتماعات ا

ديثة،  ا بواسطة وسائل التقنية ا ت ع قرارا ا والتصو  مداوال

يئة السوق املالية واملطبقة   بحسب الضوابط الصادرة من قبل 

 ذا الشأن.

Ar cle (28): Ordinary General Assembly معية العامة العادية  املادة الثامنة والعشرون: اختصاصات ا

Except for matters falling within the jurisdiction of the 
Extraordinary General Assembly, the Ordinary General 
Assembly shall be competent to deal with all other matters 
related to the Company, and it shall convene at least once a 
year within six months following the end of the Company’s 
financial year. Other Ordinary General Assembly meetings 
may be convened as necessary. 
 

معية العامة غ العادية، ا ا معية  فيما عدا األمور ال تختص  تختص ا

العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مرة ع األقل  السنة خالل 

جوز دعوة جمعيات عادية  اء السنة املالية للشركة، و ر الستة التالية الن األش

اجة إ ذلك. لما دعت ا  أخرى 

Ar cle (29): Extraordinary General Assembly معية العامة الغ عاديةاملادة التا  سعة والعشرون: اختصاصات ا

The Extraordinary General Assembly shall be competent to 
amend the provisions of the Articles of the Company, other 
than those provisions whose amendment is prohibited by 
law. Furthermore, the Extraordinary General Assembly may 
adopt resolutions in matters that falls within the jurisdiction 
of the Ordinary General Assembly, and under the same 
conditions and manners as prescribed for the latter. 

معية العامة غ العادية بتعديل نظام الشركة األساس  ناء األمور تختص ا باست

  
ً
ا أن تصدر قرارات  األمور الداخلة أصال . ول

ً
ا نظاما عديل ا  ظور عل ا

ا املقررة  معية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفس اختصاص ا

معية العامة العادية.  ل

 
Ar cle (30): Call for Assemblies 

 
معيات  املادة الثالثون : دعوة ا
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Ordinary General Assemblies and Extraordinary General 
Assemblies shall convene upon the call of the Board in 
accordance with the Companies Law and regulations thereof. 
The Board shall call the Ordinary General Assembly to meet if 
this is requested by the Auditor, the Audit Committee or by a 
number of shareholders representing at least five percent 
(5%) of the Company’s capital. The Auditor may call for the 
assembly meeting if the Board did not call the assembly to 
convene within thirty (30) days from the date of Auditor’s 
request. Notices of General Assemblies shall be published in 
a daily newspaper distributed in the region of the head office 
of the Company at least twenty-one (21) days prior to the 
date set for the meeting. However, a notice published on 
Tadawul website or sent by registered mail within the time 
limit set above shall suffice. A copy of the invitation and 
agenda are to be sent to the Ministry of Commerce and the 
Capital Market Authority during the period of publication. 
 

معيات   تنعقد ا
ً
ن بدعوة من مجلس اإلدارة وفقا م اصة للمسا العامة أو ا

معية العامة العادية  ات ولوائحه وع مجلس اإلدارة أن يدعو ا لنظام الشر

ن  م نة املراجعة أو عدد من املسا سابات أو  عقاد إذا طلب ذلك مراجع ا لال

جوز ملرا5يمثل ( سابات دعوة %) خمسة باملائة من رأس املال ع األقل. و جع ا

معية خالل ( لس بدعوة ا عقاد إذا لم يقم ا معية لال  من 30ا
ً
ن يوما ) ثالث

يفة  معية العامة   عقاد ا شر الدعوة ال سابات. وت خ طلب مراجع ا تار

عقاد ب ( دد لال واحد ) 21يومية توزع  مركز الشركة الرئ قبل امليعاد ا

 
ً
ن يوما ور ع األ وعشر قل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة  امليعاد املذ

ن م لة. وترسل صورة من الدعوة  بموقع "تداول" أو إ جميع املسا بخطابات م

ددة التجارة وجدول األعمال إ وزارة  يئة السوق املالية، وذلك خالل املدة ا و 

شر.  لل

Ar cle (31): Assembly A endance Register معيات ل حضور ا ادية والثالثون:   املادة ا

Shareholders wishing to attend ordinary or extraordinary 
general assemblies shall register their names at the 
Company’s head office or the place of the meeting before the 
time scheduled for such assembly. 

 

م   اصة أسما معية العامة أو ا مون الذين يرغبون  حضور ا ل املسا

معية. عقاد ا دد ال ان اإلجتماع قبل الوقت ا  مركز الشركة الرئ أو م

Ar cle (32): Quorum of the Ordinary General 
Assembly 

معية   العامة العاديةاملادة الثانية والثالثون: نصاب اجتماع ا

A meeting of the Ordinary General Assembly shall not be valid 
unless attended by shareholders representing at least one 
quarter of the Company’s share capital. If such a quorum 
cannot be attained at the first meeting; a second meeting 
may be held after one hour following the prior meeting, 
provided that the invitation for the first meeting includes 
explicit note of the possibility of convening a second meeting. 
If the invitation does not contain such condition, a call for 
convening a second mee ng, within thirty (30) days following 
the prior meeting may be made, and it shall declare in the 
manner prescribed in Ar cle (30) herein. 

مون   إال إذا حضره مسا
ً
يحا معية العامة العادية  عقاد اجتماع ا ون ا ال ي

ذا لم ع رأس املال ع األقل و ذا االجتماع،  يمثلون ر يتوفر النصاب الالزم لعقد 

اء املدة  عد ساعة من ان معية العامة العادية  ي ل يجوز عقد االجتماع الثا

شرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول  عقاد االجتماع األول  ددة ال ا

و  ذا االجتماع. و حال لم تتضمن الدعوة املذ انية عقد  رة صراحة ما يفيد بإم

عقد خالل (  30ذا الشرط، يجوز توجيه الدعوة إ اجتماع ثاٍن 
ً
ن يوما ) الثالث

ا  املادة  قة املنصوص عل ذه الدعوة بالطر شر  التالية لالجتماع السابق، وت

ذا النظام.  (الثالثون) من 

In all cases, the second meeting shall be valid regardless of 
the number of shares represented therein. 

م املمثلة فيه. ان عدد األس  
ً
 أيا

ً
يحا ي  ون االجتماع الثا  و جميع األحوال ي
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Ar cle (33): Quorum of the Extraordinary 
General Assembly 

معية العامة غ العادية  املادة الثالثة والثالثون: نصاب اجتماع ا

A meeting of the Extraordinary General Assembly shall not be 
valid unless attended by shareholders representing half of the 
Company’s share capital. If such a quorum cannot be attained 
at the first meeting; a second meeting may be held after one 
hour following the prior meeting, provided that the invitation 
for the first meeting includes explicit note of the possibility of 
convening a second meeting. If the invitation does not 
contain such condition, a call for convening a second meeting, 
within thirty (30) days following the prior meeting may be 
made, and it shall be declared in the manner prescribed in 
Ar cle (30) herein. 
 

مون   إال إذا حضره مسا
ً
يحا معية العامة غ العادية  ون اجتماع ا ال ي

ذا االجتماع، يجوز  يمثلون نصف رأس املال، ذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد  و

ددة عقد اال  اء املدة ا عد ساعة من ان معية العامة العادية  ي ل جتماع الثا

شرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول صراحة ما  عقاد االجتماع األول  ال

ذا الشرط،  ورة  ذا االجتماع. و حال لم تتضمن الدعوة املذ انية عقد  يفيد بإم

عقد  التالية لالجتماع 30خالل ( يجوز توجيه الدعوة إ اجتماع ثاٍن 
ً
ن يوما ) الثالث

ذا  قة املنصوص علما  املادة (الثالثون) من  ذه الدعوة بالطر شر  السابق. وت

 النظام.

In all cases, the second meeting shall be valid if attended by a 
number of shareholders representing at least one quarter of 
the Company’s share capital. 

 

ن يمثل  م  إذا حضره عدد من املسا
ً
يحا ي  ون االجتماع الثا و جميع األحوال ي

ع رأس املال ع األقل.  ر

If this quorum is not achieved to convene a second meeting, 
a notice shall be sent for a third meeting to be held in the 
same manner provided for in Ar cle (30) herein. The third 
meeting shall be valid regardless of the number of shares 
represented therein, subject to the competent authority's 
approval. 
 

ت دعوة إ اجتماع ثالث  ي وج ذا لم يتوفر النصاب الالزم  االجتماع الثا ينعقد و

ون االجتماع  ذا النظام و ا  املادة (الثالثون) من  ا املنصوص عل باألوضاع نفس

تصة. ة ا عد موافقة ا م املمثلة فيه  ان عدد األس  
ً
 أيا

ً
يحا  الثالث 

Ar cle (34): Vo ng at Assemblies معيات ت  ا عة والثالثون: التصو  املادة الرا

Each shareholder shall have a vote for every share 
represented by him in the General Assembly, and cumulative 
voting shall be used for the election of directors. 
 

ت  جب استخدام التصو معية العامة و م يمثله  ا ل س م صوت عن  ل مسا ل

اك  انتخاب مجلس اإلدارة.  ال

Ar cle (35): Resolu ons of Assemblies معيات امسة والثالثون: قرارات ا  املادة ا

Resolutions of the Ordinary General Assembly shall be 
adopted by an absolute majority of the shares represented in 
the meeting. Resolutions of the Extraordinary General 
Assembly shall be adopted by a majority vote of two-thirds of 
the shares represented at the meeting. However, if the 
resolution to be adopted is related to increasing or reducing 
the capital, extending the Company’s duration, or dissolving 
it prior to the expiry of its term specified in the Articles, or 
merging the Company with another company, then such 
resolution shall be valid only if adopted by a majority of three-
quarters of the shares represented at the meeting. 

معية العامة العادية باأل  م املمثلة  االجتماع، تصدر قرارات ا غلبية املطلقة لألس

م املمثلة   معية العامة غ العادية بأغلبية ثل األس وكما تصدر قرارات ا

ادة رأس املال أو تخفيضه أو بإطالة مدة   بز
ً
ان القرار متعلقا االجتماع إال إذا 

ا األسا أو ددة  نظام ا قبل انقضاء املدة ا ا الشركة أو بحل مع  باندماج

م املمثلة  اع األس  إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أر
ً
يحا ون القرار  شركة أخرى، فال ي

  االجتماع.
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Ar cle (36): Delibera ons at Assemblies معيات  املادة السادسة والثالثون: املناقشة  ا

Every shareholder shall have the right to discuss the matters 
listed in the agenda of a General Assembly, and to address 
questions to the Board members and the auditor in respect 
thereof. The directors or the auditor shall answer 
shareholders’ questions to such an extent that would not 
jeopardize the Company’s interests. If a shareholder feels 
that the answer to his question is unsatisfactory, he may 
appeal to the General Assembly whose decision shall be final 
in this respect. 
 

معية وتوجيه  م حق مناقشة املوضوعات املدرجة  جدول أعمال ا ل مسا ل

ا جيب مجلس اإلدارة  األسئلة  شأ سابات. و إ أعضاء مجلس اإلدارة وملراجع ا

ة الشركة  عرض مص ن بالقدر الذي ال  م سابات عن أسئلة املسا أو مراجع ا

ان  معية و م أن الرد ع سؤاله غ مقنع، احتكم إ ا ذا رأى املسا للضرر. و

.
ً
ذا الشأن نافذا ا    قرار

Ar cle (37): Heading of Assemblies and 
Preparation of Minutes 

اضر عداد ا معيات و عة والثالثون: رئاسة ا  املادة السا

The General Assembly meetings shall be chaired by the 
Chairman or, in his or her absence, by the Vice Chairman, or, 
in his or her absence by a member delegated by the Board. 

 

س مجلس اإلدارة أو نائبه عند  ن رئ م معية العامة للمسا يرأس إجتماعات ا

س مجلس  ن أعضائه لذلك  حال غياب رئ تدبه مجلس اإلدارة من ب غيابه أو من ي

 اإلدارة ونائبه.

Minutes shall be kept for every General Assembly, showing 
the names of shareholders present or represented, the 
number of shares held by each of them, whether personally 
or by proxy, the number of votes allotted thereto, the 
resolutions adopted, the number of consenting and 
dissenting votes, and a comprehensive summary of the 
debate conducted at the meeting. Following every meeting, 
the minutes shall be recorded in an organized manner in a 
special book, which shall be signed by the Chairman, the 
Secretary, and the vote counter. 

ن ا م معية محضر يتضمن عدد املسا حرر باجتماع ا ن و ن أو املمثل اضر

ا والقرارات  الة وعدد األصوات املقررة ل م باألصالة أو الو م ال  حياز وعدد األس

ا وخالصة وافية للمناقشات  ا أو خالف ال اتخذت وعدد األصوات ال وافقت عل

ل  ل اجتماع   اضر بصفة منتظمة عقب  ال دارت  االجتماع. وتدون ا

ا وجامع األصوات. خاص يوقعه ن سر معية وأم س ا  رئ

Chapter Five: Audit Committee  امس:الباب  نة املراجعة ا

 
Ar cle (38): Composi on of the Commi ee 

  

نة شكيل ال  املادة الثامنة والثالثون: 

The Audit Commi ee shall be formed of no less than three (3) 
and no more than five (5) members from among non-
executive directors, whether shareholders or others; the 
resolution shall include tasks and responsibilities of the 
Committee together with compensation of Committee 
members. 

معية العامة العادية  ل بقرار من ا ا عن (ش ) 3نة مراجعة ال يقل عدد أعضا

د عن ( ن سواء 5ثالثة وال يز ) خمسة أعضاء من غ أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي

افآت  ا وم نة وضوابط عمل مات ال حدد  القرار م م و ن أو غ م من املسا

ا.  أعضا
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Ar cle (39): Quorum of the Commi ee 
Meetings 

نةاملادة التاسعة   والثالثون: نصاب اجتماع ال

An Audit Committee meeting shall be valid if attended by the 
majority of its members. Resolutions shall be adopted by the 
majority of votes present. In the case of a tie vote, the vote of 
the chairman of the Audit Committee shall prevail. 
 

ا  ا، وتصدر قرارا نة املراجعة حضور أغلبية أعضا ة اجتماع  ط ل ش

انب الذي صوت معه  ساوي األصوات ير ا ن، وعند  اضر بأغلبية أصوات ا

نة. س ال  رئ

Ar cle (40): Powers of the Commi ee نة عون: اختصاصات ال  املادة األر

The Audit Committee shall have the power to supervise the 
Company’s activities, access the Company’s books and 
records, request information and clarification from directors 
or executive management. It may convene the General 
Assembly if the Board obstructs its work or if the Company 
incurs significant losses or damages. 

 

يل ذلك حق االطالع  ا  س نة املراجعة باملراقبة ع أعمال الشركة، ول تختص 

ا وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  ا ووثائق ال ع 

معية ا أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة ا جوز ل العامة للشركة  التنفيذية، و

عرضت الشركة ألضرار أو خسائر  ا أو  عقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عمل لال

 جسيمة.

Ar cle (41): Reports of the Commi ee  نةاملادة ر ال عون: تقار ادية واألر  ا

The Audit Committee shall review the Company’s financial 
statements, reports and notes submitted by the Auditor and 
give its opinions concerning them, if any. In addition, it shall 
prepare a report as regards its opinion on the adequacy and 
efficiency of the Company’s internal control system along 
with other businesses within its scope of work. The Board 
shall place sufficient copies of the reports in Company’s head 
office ten (10) days at least prior to the date set for convening 
the Ordinary General Assembly in order to provide the 
shareholders with a copy thereof, if required. The Audit 
Committee report shall be read at the General Assembly 
meeting. 

وظات ال  ر وامل نة املراجعة النظر  القوائم املالية للشركة والتقار ع 

ا كذلك إعداد  ا إن وجدت، وعل ا حيال بداء مرئيا سابات، و ا مراجع ا يقدم

ا  شأن مدى كفاية نظام ال ر عن رأ رقابة الداخلية  الشركة وعما قامت به تقر

 
ً
ا ا. وع مجلس اإلدارة أن يودع  من أعمال أخرى تدخل  نطاق اختصاص

معية العامة  عقاد ا ر  مركز الشركة الرئ قبل موعد ا ذا التقر افية من 

ت 10ب ( ه منه. و ن ب م ل من رغب من املسا د  و ) عشرة أيام ع األقل ل

معية. عقاد ا ر أثناء ا  التقر
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Chapter Six: Auditor سابات  الباب السادس: مراجع ا

 
Ar cle (42): Appointment of the Auditor 

  

سابات ن مراجع ا عي عون:   املادة الثانية واالر

The Company shall have one (or more) auditors from among 
those licensed to operate in the Kingdom. The auditor shall 
be appointed by the Ordinary General Assembly that will 
specify his/her compensation and term of office. The General 
Assembly may also at any time remove the auditors, without 
prejudice to his/her right to compensation if the removal is 
made at an improper time or without acceptable justification. 

 

ون للشركة مراجع حساباتجي ن مراج) أو أك( ب أن ي سابات املرخص  من ب ا

معية العامة عينه ا م بالعمل  اململكة  افأته ومدة عمله،  ل العادية، وتحدد م

 
ً
معية أيضا جوز ل ض إذا وقع و ه مع عدم اإلخالل بحقه  التعو غي ل وقت    

ب غ مشروع  .التغي  وقت غ مناسب أو لس

Ar cle (43): Powers of the Auditor سابات عون: صالحيات مراجع ا  املادة الثالثة واالر

The auditor shall have access at all times to the Company’s 
books, records and any other documents, and he/she may 
request information and clarification as deemed necessary 
for inspecting and confirming the Company’s assets and 
liabilities. The Chairman shall enable the auditor to undertake 
its duties. The auditor shall record any difficulties it may face 
in such regard in its report to the Board of Directors. If the 
Board does not facilitate the auditor’s work, he/she shall 
request the Board to convene the Ordinary General Assembly 
to look into the matter. 

سابات ا وغ ذلك من  ملراجع ا ال  أي وقت حق االطالع ع دفاتر الشركة و

ا.  صول عل  طلب البيانات واإليضاحات ال يرى ضرورة ا
ً
الوثائق. وله أيضا

ا وغ ذلك مما يدخل  نطاق عمله وع  اما ليتحقق من موجودات الشركة وال

ذا صادف س مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، و ة  رئ سابات صعو مراجع ا

لس عمل  سر ا ر يقدم إ مجلس اإلدارة. فإذا لم ي ت ذلك  تقر ذا الشأن أث  

معية العامة  سابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة ا مراجع ا

 العادية للنظر  األمر.
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Chapter Seven: Company Accounts 
and Distribution of Dividends 
 

اح ع األر ع: حسابات الشركة وتوز  الباب السا

 
Ar cle (44): Financial Year 

  

عون: السنة املالية عة واالر  املادة الرا

The Company’s fiscal year shall begin on 1st of January and 
end on the 31st of December of each year. 

ل سنة.تبدأ السنة املالية للشركة  سم من  ر د اية ش ت ب ر يناير وت  من أول ش

Ar cle (45): Financial Documents  امسة عون:املادة ا  الوثائق املالية واالر

1. The Board shall prepare the Company’s financial 
statements at the end of each financial year 
together with a report of its activities and financial 
position for the preceding financial year. This report 
shall include the proposed method for distributing 
profits. The Board shall place such documents at 
the disposition of the auditor at least forty-five (45) 
days prior to the date set for convening the General 
Assembly.  

 

عد القوائم  .1 ل سنة مالية للشركة أن  اية  يجب ع مجلس اإلدارة  

ا املا عن السنة املالية  ا ومركز شاط  عن 
ً
را املالية للشركة وتقر

ضع  اح. و ع األر حة لتوز قة املق ر الطر ذا التقر ضمن  املنقضية، و

د سابات قبل املوعد ا ذه الوثائق تحت تصرف مراجع ا لس  د ا

معية العامة ب ( عقاد ا  ع األقل. 45ال
ً
ن يوما ع  ) خمسة وأر

2. The Chairman, CEO, and Chief Financial Officer shall 
sign the documents referred to in Paragraph (1) of 
this Article. A copy thereof shall be placed in the 
Company’s head office to be available for 
shareholders at least ten (10) days prior to the date 
set for General Assembly meeting. 

 

ا  . 2 ا التنفيذي ومدير س س مجلس إدارة الشركة ورئ يجب أن يوقع رئ

ا  الفقرة ( ا 1املا الوثائق املشار إل ذه املادة. وتودع  م ) من 

دد  ن قبل املوعد ا م  مركز الشركة الرئ تحت تصرف املسا

معية العامة ب ( عقاد ا  ) عشرة أيام ع األقل. 10ال

3. The Chairman shall provide shareholders with the 
Company's financial statements, the Board’s report 
and the auditor’s report unless these reports are 
published in a daily newspaper that is distributed in 
the head office of the Company. In addition, the 
Chairman shall send a copy of these documents to 
the Ministry and a copy to the Capital Market 
Authority at least fi een (15) days prior to the date 
set for convening the General Assembly 

. 

ن بالقوائم املالية للشركة،  .3 م س مجلس اإلدارة أن يزود املسا ع رئ

ر مجلس  دة وتقر شر جر سابات، ما لم ت ر مراجع ا اإلدارة، وتقر

 أن يرسل صورة من 
ً
، وعليه أيضا يومية توزع  مركز الشركة الرئ

يئة السوق املالية، وذلك قبل  ذه الوثائق إ الوزارة، وكذلك إ 

معية العامة ب ( عقاد ا خ ا  ع األقل.15تار
ً
 ) خمسة عشر يوما

Ar cle (46): Distribution of Profits اح ع األر عون: توز  املادة السادسة واالر
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The Company’s annual net profits shall be allocated as 
follows: 

ي: ة ع الوجه اآل اح الشركة الصافية السنو  توزع أر

1. Ten percent (10%) of the annual net profits shall be 
set aside to form a statutory reserve. Such setting 
aside may be discontinued by the Ordinary General 
assembly when the said reserve amounts to thirty 
(30%) of the Company’s capital. 

 

ن االحتياطي النظامي 10يجنب ( .1 و اح لت %) عشرة باملائة من صا األر

جوز أن تقرر  ب للشركة، و ذا التجن معية العامة العادية وقف  ا

ور (  %) ثالثون باملائة من رأس املال املدفوع.30م بلغ االحتياطي املذ

2. The Ordinary General Assembly may, based on a 
proposal by the Board, set aside ten percent (10%) 
of the net profits to form an agreed upon general or 
specific reserve.  

 

اح مجلس اإلدارة أن تجنب  .2 معية العامة العادية بناء ع اق ل

ن احتياطي اتفا عام أو  %) عشرة باملائة من صا10( و اح لت األر

 محدد.

3. The Ordinary General Assembly may resolve to 
create other reserves in such an amount as to 
ensure continued prosperity for the Company or 
the payment of as steady dividends as possible to 
shareholders. It may also withhold certain amounts 
from the net profits for the creation of social 
organizations for the Company’s employees and 
workers, or for supporting such organizations as 
may already be in existence. 

 

ن احتياطات أخرى، وذلك بالقدر  .3 و معية العامة العادية أن تقرر ت ل

ان  اح ثابتة قدر اإلم ع أر ة الشركة أو يكفل توز الذي يحقق مص

اح  ورة كذلك أن تقتطع من صا األر معية املذ ن. ول م ع املسا

ون  شاء مؤسسات اجتماعية لعام الشركة أو ملعاونة ما ي مبالغ إل

 
ً
ذه املؤسسات.  قائما  من 

4. Thereafter, a percentage representing at least one 
percent (1%) of the Company's paid-up capital shall 
be distributed to the shareholders. The Company 
may distribute interim dividends to the 
shareholders on a semi-annual or quarterly basis in 
accordance with the guidelines issued by Capital 
Market Authority, and subject to an authorization 
issued by the Ordinary General Assembly of the 
Board of Directors to distribute interim dividends 
which is to be renewed annually. 

عد  .4 سبة تمثل (يوزع من البا  ن  م %) واحد باملائة 1ذلك ع املسا

اح  ع أر ع األقل من رأس مال الشركة املدفوع. كما يجوز للشركة توز

 للضوابط 
ً
ع سنوي وفقا ل نصف سنوي أو ر ش ا  م مرحلية ع مسا

ض صادر من  يئة السوق املالية، وذلك بناء ع تفو الصادرة عن 

معية العامة العادية  اح مرحلية يجدد قبل ا ع أر لس اإلدارة بتوز

.
ً
ا  سنو

Ar cle (47): En tlement of Dividends اح عون: استحقاق األر عة واالر  املادة السا

Shareholders shall be entitled to their share of profits 
pursuant to the General Assembly resolution adopted in this 
regard. Such resolution shall specify the entitlement date and 
distribution date. Shareholders registered in the Securities 
Depository Center Company (“Edaa”) shall be entitled to their 
shares of profit by the end of the second trading day following 
the day of their entitlement. 
 

م ستحق اح  حصته املسا   األر
ً
معية لقرار وفقا  الشأن ذا  الصادر العامة ا

ن ب خ القرار و خ االستحقاق تار ع وتار ون  التوز اح أحقية وت ي األر م ملال  األس

ن ل ي اية ) اإليداع مركز( املالية األوراق إيداع مركز شركة لدى امل  يوم ثا

خ ي تداول   االستحقاق. تار
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Ar cle (48): Distribu on of Dividends for 
Preferred Shares 

م املمتازة اح لألس ع األر عون: توز  املادة الثامنة واالر

1. If no dividends are distributed for any fiscal year, 
dividends for the following years may only be 
distributed after paying the percentage specified in 
Ar cle 114 of the Companies Law to the holders of 
preferred shares for such year. 

اح عن  .1 ع أر اح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توز إذا لم توزع أر

عة  كم املادة (الرا  
ً
ددة وفقا سبة ا عد دفع ال السنوات التالية إال 

ذه  م املمتازة عن  اب األس ات أل عد املائة) من نظام الشر عشرة 

 السنة.
 

2. If the Company fails to pay the percentage specified 
in Ar cle 114 of the Companies Law for three (3) 
consecutive years, the private assembly of the 
holders of preferred shares, convened pursuant to 
the provisions of Ar cle (89) of the Companies Law, 
may adopt a resolution to enable them to attend 
the General Assembly and participate in voting, or 
to appoint the representatives thereof in the Board 
in proportion to the value of their shares in the 
Company’s capital, until the Company is able to pay 
all the priority dividends allocated to such 
shareholders for the preceding years. 

عة  .2 كم املادة (الرا  
ً
ددة وفقا سبة ا إذا فشلت الشركة  دفع ال

ا ات من االر عد املائة) من نظام الشر ) ثالث سنوات 3ح مدة (عشرة 

م واملنعقدة  ذه األس اب  اصة أل معية ا متتالية، فإنه يجوز ل

ات، أن تقرر إما  ن) من نظام الشر ام املادة (التاسعة والثمان  ألح
ً
طبقا

ت،  معية العامة للشركة واملشاركة  التصو م اجتماعات ا حضور

ن م  مجلس اإلدارة بما ي ن ع ن ممثل عي م أو  م اسب مع قيمة أس

ة  اح األولو ل أر  رأس املال، وذلك إ أن تتمكن الشركة من دفع 

م عن السنوات السابقة. ذه األس اب  صصة أل  ا

Ar cle (49): Company Losses عون: خسائر الشركة  املادة التاسعة واالر

1. If the Company’s losses reach 50% of the paid-up 
capital at any time during the fiscal year, the auditor 
or any officer of the Company shall notify the 
Chairman immediately upon becoming aware of 
such losses, who in turn shall immediately notify 
the Board members. Immediately after being 
informed of the same, the Board shall, within no 
more than fi een (15) days, call for convening an 
Extraordinary General Assembly within forty-five 
(45) days of becoming aware of the losses, to either 
increase or decrease the Company’s capital in 
accordance with the Companies Law to the extent 
that the losses decrease to less than 50% of the 
paid-up capital, or to dissolve the Company before 
the expiry of its term according to these Articles of 
Association. 

 

مة تصف رأس املال املدفوع  أي وقت  .1 إذا بلغت خسائر شركة املسا

الشركة أو مراجع  املالية، وجب ع أي مسؤول  خالل السنة

س  س مجلس اإلدارة، وع رئ سابات فور علمه بذلك إبالغ رئ ا

لس  بذلك، وع مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء ا
ً
فورا

معية العامة غ 15خالل (  من علمه بذلك دعوة ا
ً
) خمسة عشر يوما

خ علمه ) خ45خالل ( لالجتماع العادية  من تار
ً
ن يوما ع مسة وأر

 
ً
ادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا سائر ولتقرر إما ز ام  با ألح

سائر إ ما  سبة ا د الذي تنخفض معه  ات وذلك إ ا نظام الشر

ذا  دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل دد   الشركة قبل األجل ا

 النظام.

2. The Company shall be deemed dissolved by 
operation of law, if the Extraordinary General 
Assembly: (i) does not convene within the period 
prescribed in Paragraph (1) of this Ar cle, (ii) 
convenes but is unable to adopt a resolution on this 
matter, or (iii) approves increasing the Company’s 
capital in accordance with this Article and the 

معية  .2 ات إذا لم تجتمع ا عد الشركة منقضية بقوة نظام الشر و

ددة  الفقرة (ا ذه1لعامة خالل املدة ا املادة، أو إذا اجتمعت  ) من 

ادة رأس املال وفق  ا إصدار قرار  املوضوع، أو إذا قررت ز عذر عل و

ذه املادة ادة رأس املال  األوضاع املقررة   ل ز ولم يتم االكتتاب  

ادة90خالل ( معية بالز  من صدور قرار ا
ً
ن يوما سع  ( 
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increase shares are not fully subscribed to within 
ninety (90) days from the date of the capital 
increase resolution of the Assembly. 
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Chapter Eight: Disputes الباب الثامن: املنازاعات 

 
Ar cle (50): Liability Ac ons 

 
مسون: دعوى املسؤولية  املادة ا

Each shareholder shall have the right to file a liability action, 
vested in the Company, against the members of the Board of 
if they have committed a fault which has caused some 
particular damage to such shareholder, provided that the 
Company’s right to file such action shall still be valid. The 
shareholder shall notify the Company of his/her intention to 
file such action, with his/her right being limited to claim 
compensation for the special incurred damage. 

ق  رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة ع أعضاء مجلس اإلدارة  م ا ل مسا ل

م طأ الذي صدر م ان من شأن ا م  إذا  اق ضرر خاص به، وال يجوز للمسا إ

ان حق ورة إال إذا  جب ع رفع الدعوى املذ . و
ً
ا ال يزال قائما  الشركة  رفع

عزمه ع رفع الدعوى، مع قصر حقه ع املطالبة  م أن يبلغ الشركة  املسا

ق اص الذي  ض عن الضرر ا  به. بالتعو

  

Chapter Nine: Company Dissolution 
and Liquidation 

ا  الباب التاسع: حل الشركة وتصفي

 
Ar cle (51): Dissolution of the Company 

 
ادية  مسون املادة ا  : انقضاء الشركةوا

Upon the expiry of the Company, it shall enter into liquidation 
period during which it shall maintain its legal personality to 
the extent necessary for liquidation. Optional liquidation may 
only be adopted by the Extraordinary General Assembly. The 
liquidation resolution shall appoint a liquidator and 
determine its powers, fees, restrictions of power and the 
period of liquidation, provided that optional liquidation 
period shall not exceed five (5) years and cannot be extended 
without a judicial order. The powers of the Board shall cease 
upon the Company’s approval of its liquidation, provided, 
however, that the Board remains responsible for the 
management of the Company and is deemed vis-a-vis third 
parties as liquidator until the liquidators are appointed. The 
General Assembly shall remain existent during the liquidation 
period and shall exercise its powers to the extent it does not 
conflict with the powers of the liquidator. 

ة بالقدر تدخل الشركة  صية االعتبار ا دور التصفية وتحتفظ بال بمجرد انقضا

صدر قرار التصفية معية العامة غ العادية  الالزم للتصفية و ة من ا االختيار

عابه والقيود ن املصفي وتحديد سلطاته وأ عي شتمل قرار التصفية ع  جب أن   و
جب اال تتجاوز مدة املفروضة ع سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للت صفية و

ة ( ا ألك من ذلك إال بأمر  ) خمس سنوات وال يجوز 5التصفية االختيار تمديد

ن ع  ؤالء قائم ا ومع ذلك يظل  ت سلطة مجلس إدارة الشركة بحل ي وت قضا

ن املصفي وتبقى  إدارة الشركة ع ن إ أن  سبة إ الغ  حكم املصف عدون بال و

قتصرجمعيات امل ن قائمة خالل مدة التصفية و م ا ع ممارسة  سا دور

ا ال ال تتعارض مع اختصاصات املصفي.  اختصاصا

   

Chapter Ten: Final Provisions ام ختامية  الباب العاشر: أح
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Ar cle (52): Applying the Companies Law 

 
مسون املادة الثانية  اتوا  : تطبيق نظام الشر

The Companies Law and its implementing rules shall apply to 
all other matters not specifically provided for herein 

ذا النظام. ل ما لم يرد به نص   ات ولوائحه    يطبق نظام الشر

Ar cle (53): Publica on and Placement  مسون:املادة الثالثة شر وا  اإليداع وال

The Articles shall be placed and published in accordance with 
the provisions of the Companies Law and its implementing 
rules. 

ات ولوائحه ام نظام الشر  ألح
ً
شر طبقا ذا النظام و  يودع 

 


