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First: Objective  
 

The purpose of this Policy is to regulate the work of the 
Investment Committee (the “Committee”) formed by the 
Board of Directors of Saudia Dairy & Foodstuff Co. 
(“SADAFCO” or “the Company”), by defining its 
responsibilities, authorities, duties, its formation, 
remunerations, and membership duration, in accordance with 
the regulatory rules of committees as provided for in the 
Corporate Governance Regulations issued by the Capital 
Market Authority. 
 

The primary purpose of this Committee is to assist the Board 
in fulfilling its responsibilities towards the strategic planning 
and investments of SADAFCO, by making recommendations 
to the Board of Directors on investment opportunities which 
aligned with the Company’s strategy, how to optimally invest 
in the Company’s assets, and overseeing the performance of 
new and current investments belonging to the Company, in 
addition to the tasks assigned to the Committee by the Board 
of Directors.  
 
 
 

Second: Committee Formation & Membership 
Duration  
1- The Investment Committee is formed by a Board 

resolution based on the recommendation of the 
Remuneration and Nomination Committee for a period 
of three (3) years, starting with the official term of the 
board, or from the formation date, and expiring with the 
official term of the board, whichever is earlier, or upon 
Board resolution to terminate its work or merge it with 
any other committee. 

 

2- The Committee shall consist of three (3) to a maximum of 
five (5) members. 

 

 الغرضأوالً: 

إلى تنظيم عمل الالئحة  المنبثـقة    "(اللجنة)"  رلجنة اإلستثما  تهدف هذه 

" سدافكو"عن مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )

"أ وذلك"الشركةو  مهامها    (،  تحديد  وواجباتهامن خالل  ،  وصالحياتها 

وذلك إستناداً للقواعد ،  أعضائها  ومكافآت،  وتشكيل اللجنة ومدة عضويتها

  ة اللجان الوارد ذكرها في الئحة حوكمة الشركات الصادرالمنظمة ألعمال  

 عن هيئة السوق المالية. 

 

 

 

 

 
 

 مساعدة مجلس اإلدارة   فيالغرض الرئيس من تشكيل هذه اللجنة  ويتمثل  

اإلستراتيجي التخطيط  خالل  ،سدافكوالستثمارات    في  من   رفع   وذلك 

اإلدارةل  توصيات اإلستثمارية  حول  مجلس  مع  مدى  و  الفرص  توافقها 

 اإلشراف و  ،الشركة  اإلستثمار األمثل ألصولوكيفية    ،الشركةإستراتيجية  

، إلى جانب المهام التي يوكلها لها على أداء االستثمارات الجديدة والحالية

 .مجلس اإلدارة
 

 

 

 

 

 ثانياً: تشكيل اللجنة ومدة العضوية 

 
 

بقرار من مجلس اإلدارة بناًء على توصية ل لجنة اإلستثمار  يتشك يتم   -1

تبدأ مع بداية دورة   ،لمدة ثالث سنواتلجنة المكافآت والترشيحات  

وتنتهي   ،التاريخ الذي يتم تشكيلها فيهمن  أو    ،مجلس إدارة الشركة

أو بصدور قرار ،  -أيهما أقرب-  نتهاء دورة مجلس إدارة الشركةإمع  

بإنهاء عملها أو دمجها في أي لجنة   يقضي  مجلس إدارة الشركةمن  

 اخرى. 

 

وال تزيد عن )خمسة( تتألف اللجنة من )ثالثة( أعضاء على األقل،   -2

 أعضاء. 
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3- The Chairman of the Investment Committee shall be an 
elected member by the majority of the Committee’s 
members within the first meeting. 

 

4- The Committee shall appoint a secretary among its 
members, Company’s employees, or the Board Secretary 
within the first meeting. 

 

5- The Chairman of the Committee or his delegate shall 
attend the General Assembly Meetings to answer any 
questions raised by the shareholders. 

 

6- In case a seat in the Committee becomes vacant, the Board 
of Directors may appoint a temporary member, who shall 
have relevant experience and efficiency. The new 
appointed member shall cover his/her period. 

 

7- The Board has the right to remove and/or replace all or 
any of the Committee’s members at any time. In addition, 
each Committee’s member may resign, taking into 
consideration the appropriate time. 

 

8- The Company shall notify the CMA of the Committee 
members’ names, the classification of their membership, 
and any changes in the future within the statutory period 
defined in the Corporate Governance regulation issued by 
CMA. 

 

Third: Committee Meetings 
1- The Committee meets at least (once) a year, or whenever 

needed, based on the invitation from the Chairman or two 
Committee’s members. The meeting’s invitation shall be 
sent at least Five (5) calendar days in advance; however, 
meeting invitation may be sent in a shorter period in 
exceptional cases, accompanied by the meeting agenda, 
documents and information necessary for discussing the 
topics presented to the Committee’s meeting. 

3-  ً لها من بينهم في أول إجتماع لها وذلك   يختار أعضاء اللجنة رئيسا

 اللجنة.أعضاء عبر تصويت أغلبية 

 
 

أو تعيين أمين سر   ،اللجنة بتعيين أمين سر لها من بين أعضائهاتقوم   -4

لها سر  أمين  أول   ،المجلس  في  وذلك  الشركة  موظفي  بين  من  أو 

 إجتماع لها بعد تشكيلها. 

يجب على رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها حضور الجمعيات  -5

 العامة لإلجابة على أسئلة المساهمين.

 

ا -6 أعضاء  أحد  مركز  شغر  اإلدارة   ،للجنةإذا  لمجلس  يُعين  كان   أن 

على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة   في المركز الشاغر،  عضواً 

 .ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ،والكفاية

 
 

ستبدال أي من أو كل أعضاء اللجنة إأو    إعفـاءيحق لمجلس اإلدارة   -7

 ً مناسبا يراه  وقت  أي  من في  يستقيل  أن  اللجنة  لعضو  يجوز  كما   ،

 عضوية اللجنة مع مراعاة الوقت المناسب لذلك.

 

تُشعر   -8 أن  الشركة  الماليةعلى  السوق  اللجنة   هيئة  أعضاء  بأسماء 

أي تغييرات تطرأ عند تعيينهم، أو عند حدوث  وصفات عضويتهم  

المدة النظامية التي حددتها الئحة حوكمة الشركات   خالل   على ذلك

 . هيئة السوق المالية عنالصادرة  
 

 ً  إجتماعات اللجنة: ثالثا

ً   (مرة واحدة )تعقد اللجنة إجتماعها   -1 ، أو كلما دعت على األقل سنويا

ويتم ،  ثنين من أعضائهااأو    بناًء على دعوة من رئيسها  ،الحاجة لذلك

على أال يقل عن    موعد اإلجتماعمن  وقٍت كاٍف  قبل    إرسال الدعوة

إذا تطلبت أقل    مدة  في  الدعوة لإلجتماع  ويجوز  ،تقويمية  )خمسة( أيام

ذلك جدول  ويُـرفق    ،الظروف  اإلجتماع  والوثائق   األعمالبدعوة 

والمعلومات الالزمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على إجتماع 

 اللجنة. 
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2- A quorum is achieved upon the attendance of the majority 
of Committee’s members. In the event the Committee’s 
chairman is unable to attend the meeting, the 
Committee’s chairman may delegate one of Committee’s 
members to preside over the meeting, and in case the 
Committee’s chairman does not delegate a chairman to 
the meeting, Committee’s members shall choose from 
among them who will chair the meeting. The 
Committee’s resolutions shall be issued by the majority of 
the votes present and in case of a tie, the chairman of the 
meeting shall have the casting vote. 
 

3- The Committee may meet -in person- or via technology 
means. Also, the Committee have the right to issue 
resolutions by circulation and present them to all 
members, unless one of the members request -in writing- 
a meeting to discuss the resolution matters. The 
resolutions issued by circulation shall be presented to the 
Committee during its first meeting for validation. 

 

4- No one other than the Committee’s members shall be 
entitled to be present at a meeting of the Committee, 
however, others (i.e., Board of Directors, Executive 
Management, etc.) may attend the meeting based on 
Committee’s request to provide the Committee with the 
necessary information or recommendation. 

 

5- The Committee member may delegate another one from 
the Committee’s members, to deputize him in attending 
the Committee’s meetings, according to the following 
conditions:  

A. The issued proxy shall be in writing and specified 
for a certain meeting.  

B. A Committee’s member shall not be appointed as 
a delegate for more than one member at the same 
meeting. 

أغلبية أعضائها -2 اللجنة بحضور  القانوني الجتماع  النصاب   ، يكتمل 

يحق له تفويض رئيس اللجنة عن اإلجتماع،    تعذر حضوروفي حال  

أحد أعضائها لترأس الجلسة المحددة، وفي حال لم يقم رئيس اللجنة 

اإل يترأس  بينهم من بتفويض من  اللجنة من  جتماع، يختار أعضاء 

اإل قرارات،  جتماعيترأس  بأغلبية   اللجنة  وتصدر  وتوصياتها 

الجانب   يرجح  األصوات  تساوي  وعند  الحضور،  الذي أصوات 

 . جتماعصوت معه رئيس اإل

 
 

 

 

اللجنة   -3 التقنية  يكون عقد إجتماعات  أو عن طريق وسائل  حضورياً 

بالتمريرعن طريق عرضها على   للجنةو  الحديثة، قرارات  إصدار 

إجتماع اللجنة للمداولة   مالم يطلب أحد األعضاء كتابةً   ،كافة األعضاء

الصادرة  القرارات  وتعرض  القرار،  يتضمنها  التي  المسائل  في 

 ا.عليه  ةللمصادقوذلك    بالتمرير على اللجنة في أول إجتماع تالي لها

 

 

 

التنفيذية من غير ال يحق ألي عضو   -4 في مجلس اإلدارة أو اإلدارة 

لإلستماع إلى   أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها إال بدعوة من اللجنة 

 الحصول على مشورته. وأرأيه 

 

 

 

يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من أعضاء اللجنة في حضور  -5

 إجتماعات اللجنة طبقا للضوابط التالية: 

 

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد. -أ
 

ال يجوز لعضو اللجنة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد    - ب

 في حضور ذات اإلجتماع.
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6- The Committee’s secretary shall document and prepare 
minutes of meetings to include the discussions, 
deliberations, recommendations and voting results, the 
minutes shall be kept in a special log, and mention the 
names of the attendees in addition to the reservations they 
express -if any-. Such minutes shall be signed by all of the 
attendees’ members. 

Fourth: Responsibilities & Authorities 
A) Committee Responsibilities:  

• Working with Executive Management to develop an 
investment strategy for the Company commensurate 
with the nature of its business, activities and risk 
exposure; and making appropriate recommendation 
thereon to the Board.  

• Overseeing the Company’s investment activities and 
assessing the investment performance. 

• Studying and evaluating the investment opportunities 
proposed by the Executive Management, and making 
appropriate recommendation thereon to the Board, 
such investment opportunities include:  
 

- Merger or acquisition of companies, businesses, 
or assets.   
 

- Joint ventures, divestitures, or liquidation. 
 

- Investment in new or existing projects, or 
expansion of projects owned by the Company. 

 

- Investment opportunities that the Executive 
Management wishes to enter. 
 

• The Committee shall perform such other duties 
consistent with the Committee’s purpose or that are 
assigned to it by the Board. 

 

توثيق إجتماعات اللجنة وإعداد محاضر   على أمين سر اللجنة   يجب -6

لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصياتها ونتائج 

التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم وبيان أسماء األعضاء 

التي والتحفظات  وجدت    -أبدوها    الحاضرين  هذه   -إن  وتوقيع 

رير ويمكن التوقيع بالتم،  المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين

 .في حال تطلب األمر ذلك
 

   لجنة اإلستتثمار وصالحياتمهام رابعاً: 

 : اللجنةمهام  ( أ

التنفيذية   • اإلدارة  مع  في العمل  لإلستثمار  استراتيجية  لوضع 

أعمالهاوذلك  الشركة،   طبيعة  مع  يتناسب  التي   بما  واألنشطة 

والتوصية بشأنها لمجلس   تزاولها والمخاطر التي قد تتعرض لها

 اإلدارة.

العام • بها    وتقييم  اإلشراف  التي تقوم  أداء األنشطة اإلستثمارية 

 . الشركة

من   • المقترحة  اإلستثمارية  الفرص  وتقييم  اإلدارة قبل  دراسة 

اإلدارةالتنفيذية   لمجلس  بشأنها  هذه والتوصية  ضمن  ومن   ،  

 :الفرص اإلستثمارية

أو   - األعمال  أو  الشركات  على  اإلستحواذ  أو  اإلندماج 

 .األصول

 .عمليات التصفيةأو   التملك والدخول في شراكات -

التوسعة في أو    أو القائمة  اإلستثمار في المشاريع الجديدة -

 . المشاريع التي لدى الشركة

التنفيذية  أي فرصة إستثمارية ترغب   - الدخول اإلدارة  في 

 فيها. 

مهامها   • مع  تتوافق  أخرى  مهام  بأي  القيام  للجنة  يجوز 

من    ،ومسؤولياتها اإلدارة  مجلس  يطلبها  أخرى  أعمال  وأي 

 اللجنة. 
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B) Committee Authorities:  
• Requesting the information and data necessary to 

assist the Committee in studying the topics that fall 
within its competences or referred thereto by the 
Board.  

 

• The Committee may seek assistance, at the 
Company’s expense, from investment advisers, 
experts, legal or accounting advisors and other 
professionals as it deems necessary. 

 

• Approving or rejecting any investment opportunity, 
proposed by Executive Management, whose value is 
equal to or less than Fifty Million Saudi Riyals                             
(SAR 50,000,000) per the fiscal year, provided that 
the justification for the approval or rejection is 
recorded in the minutes of meeting. The Board shall 
be notified of the Committee's decisions in this 
regard. 

• Recommending to the Board approval or rejection of 
an investment opportunity, proposed by Executive 
Management, whose value is equal to or more than 
Fifty Million Saudi Riyals (SAR 50,000,000) per the 
fiscal year. 

Fifth: Committee Duties  
 

1- Complying with the provisions of the Companies Law, 
the Capital Market Law and its implementing regulations, 
the Company’s Bylaw and other related laws and 
regulations in exercising his/her duties. 
 

2- Refraining from doing or participating in any act that 
would harm the interests of the Company. 

 

 : صالحيات اللجنة (ب

والبيانات • المعلومات  في    طلب  اللجنة  مساعدة  شأنها  من  التي 

، أو التي تُـحال إليها من  دراسة الموضوعات التي تختص بها

 مجلس اإلدارة.قبل 

 

خارجية   • بجهات  الشركة  نفقة  على  ستشارية إاالستعانة 

القانون أو أي  متخصصة في مجال اإل ستثمار أو المحاسبة أو 

 ستشارات أخرى متى ما رأت ذلك.إ

 

الموافقة من عدمها على الفرص اإلستثمارية المقترحة من قبل  •

  والتي تساوي أو تقل قيمتها عن )خمسون مليوناإلدارة التنفيذية  

سعودي الواحدة(  لاير  المالية  السنة  في ،  في  يُثبت  أن  على 

الموافقة من عدمها،   اللجنة أسباب  إبالغ ومحضر اجتماع    يتم 

 .مجلس اإلدارة إلى  بهذا الخصوص قرارات اللجنة

 
 

عدمها • من  بالموافقة  اإلدارة  لمجلس  الفرص    التوصية  على 

اإلستثمارية المقترحة من قبل اإلدارة التنفيذية والتي تساوي أو  

قيمتها عن )خمسون مليون( لاير سعودي في السنة المالية   تزيد

 . الواحدة
 

   لجنة اإلستتثمار أعضاء خامساً: واجبات

ولوائحهما  -1 المالية  السوق  ونظام  الشركات  نظام  بأحكام  اإللتزام 

عند ممارسة واألنظمة ذات العالقة  التنفيذية والنظام األساس للشركة  

 .أعضاء اللجنة لمهامهم

 

اإلمتناع عن القيام أو المشاركة بأي عمل من شأنه اإلضرار بمصالح  -2

 الشركة. 

 



 الئحة عمل لجنة اإلستثمار
 

 

 

Investment Committee Policy 

 

Page # 

 صفحة رقم 
Approved By 

 االعتماد 
Date Issued 

اإلعتماد تاريخ   
Issue # 

 رقم اإلصدار 

  
 

Investment Committee  Policy 

 الئحة عمل لجنة اإلستثمار 

8 
Board of Directors 

 مجلس اإلدارة 

27/10/2022 

 هـ 1444/ 02/04
1 

 

 
Public 

3- Confidentiality: Committee’s members and the secretary 
must maintain the Confidentiality of the information or 
documents made available to them. He/She may in no case 
-even if his/her membership is terminated- disclose such 
information to any individual or entity, nor may he/she 
use any such information for his/her own personal benefits 
or that of his/her relatives or third parties. 

 

4- Conflicts of Interest: Members must avoid situation that 
led to Conflicts of Interest with the Company. A Conflicts 
of Interest means that there is a direct or indirect interest 
to a member in any matter listed on the Committee 
agenda, and such an interest may (or is believed to) 
influence the independence of the member’s opinion. If a 
member has a conflict of interest; he/she must disclose 
such conflict before starting the discussion of the matter. 
In such a case, the member must not attend nor participate 
in the discussion of the matter nor vote thereon, and to be 
stated in the minutes of meeting. 

 
Sixth: Remunerations of Investment Committee  
 

1. The Remunerations for each member of the Committee 
is SAR10,000 per meeting.     
 

2. The Company shall cover the costs of travel tickets for the 
members living outside Jeddah city.      

                     

3. The Company shall cover the costs of 5-star hotels stay 
and tickets, whenever the meeting is convened outside 
Jeddah city.  

4. All round-trip tickets for the members are on First or 
Business class.    
 

اإللتزام    وأمين سرها  يجب على أعضاء اللجنة:  سرية أعمال اللجنة  -3

المعلومات على سرية  الوثائق  بالمحافظة  لهم،  أو  أُتيحت  وال    التي 

األحوال   من  حال  بأي  لهم  عضوية   –يجوز  إنتهاء  حال  في  حتى 

أو جهة  –دهم  أح فرد  بها ألي  كما يحظر على أعضاء ،  اإلفصاح 

منافع   وأمين سرها  اللجنة لتحقيق  المعلومات  هذه  أي من  إستعمال 

 أو للغير. ألحد أقاربهمشخصية لهم أو 

 

تؤدي يجب على عضو اللجنة تجنب الحاالت التي    تعارض المصالح: -4

الشركة، مصالح  مع  مصالحه  تعارض  بتعارض   إلى  ويُـقصد 

في ألي عضو   –مباشرة أو غير مباشرة  –المصالح وجود مصلحة 

مدرج   تلك   فيموضوع  شأن  من  ويكون  اللجنة،  أعمال  جدول 

في استقاللية رأي   )أو اإلعتقاد بتأثير تلك المصلحة(  التأثيرالمصلحة  

فعليه اإلفصاح   إذا كان للعضو أي تعارض للمصالح، وعضو اللجنة

الحالة  هذه  في  له  يجوز  وال  الموضوع،  مناقشة  بدء  قبل  ذلك  عن 

مناقشة الموضوع ذي العالقة أو المشاركة في مناقشته أو حضور  

 ويُـثبت ذلك في محضر اإلجتماع. التصويت عليه، 

 ً  مكافآت لجنة اإلستثمار : سادسا

عشرة أالف  (10,000مبلغ )  اإلستثمارتكون مكافأة أعضاء لجنة   -1

 .لاير سعودي لكل عضو من أعضاء اللجنة عن كل إجتماع لها

 

 خارج  المقيمين ألعضاء اللجنة السفر تذاكر تكاليف الشركة تتحمل -2

 .جدة مدينة

 

 لكافة وتذاكر اإلقامة في فنادق خمسة نجوم تكاليف الشركة تتحمل -3

 .جدة مدينة خارج اإلجتماع عقد حالة في اللجنة أعضاء

 

 على تكون اللجنة ألعضاء   )وإياب ذهاب( السفر تذاكر جميع -4

 . األعمال درجة أو األولى الدرجة
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Public 

5. The Board Annual Report shall include all the 
remunerations granted to each member.                                                                

Sixth: Revision and Enforcement  
 

1. This Policy has been prepared based on Article (50) of the 
Saudi Corporate Governance Regulations issued by the 
Capital Market Authority . 
 

2. This Policy will be effective and enforceable from the date 
of its approval by the Board.  

 
3. The content of this Policy will be revised by the 

Investment Committee, if needed, provided any proposed 
amendments shall be submitted to the Board for approval. 

 
 

4. Texts or rules, whatsoever, not stated in this Policy, will 
be subject to the application of the Saudi Companies’ 
Law, the Capital Market Authority and its Executive 
Regulations and decisions issued by the concerned bodies.  

 
5. This Policy has been drawn in Arabic and English texts. In 

case of any discrepancy or misinterpretation, the Arabic 
text shall prevail.  

 

6. This Policy will be published, after an approval by the 
Board, in the Company’s website, or via any other means 
for enabling the shareholders, the public and the 
stakeholders to review it. 

يتضمن -5 أن    المكافآت بيان السنوي اإلدارة مجلس تقرير يجب 

 . عضو من أعضاء اللجنة لكل الممنوحة
 

 ً  المراجعة والنفاذ: سابعا

من الئحة حوكمة   للمادة )الخمسون(إستناداً    الالئحةتم إعداد هذه   -1

 .الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية السعودي الشركات

 

 ادهاعتمإ  ريخ تا نم إعتباراً سريان هذه الالئحة والعمل بها  يبدأ   -2

 . اإلدارةمجلس من 

 

حسب    من قبل لجنة اإلستثمار  الالئحة  محتوى هذهيتم مراجعة   -3

 بخصوص التغييرات المقترحة   توصيتها  ترفع اللجنة، والحاجة

 .العتمادها لمجلس اإلدارة

 

الالئحة  أ بش  يرد  لمما  كل   -4 طبق عليه ينه نص أو حكم في هذه 

ولوائحهما نظام الشركات السعودي ونظام هيئة السوق المالية  

قرارات الصادرة من الجهات والالتنفيذية ونظام الشركة األساس  

 المختصة. 

 

  حالة   وفي   واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  الالئحةهذه    تحرر -5

 . العربية الصياغة في ماذكر يعتمد بينهما تعارض أي وجود

 

على الموقع    مجلس اإلدارةمن  الالئحة بعد إعتمادها    هيتم نشر هذ -6

للشركة لتمكين  ،اإللكتروني  أخرى  وسيلة  أي  خالل  من   أو 

 .عليها اإلطالع من المصالح وأصحاب والجمهور المساهمين

 

 


