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This Charter has been issued pursuant to the 
resolution of the Company’s Board of Directors at its 
meeting No. )166(, dated 11/03/1440H, 
corresponding to 19/11/2018G,  as amended by 
resolution of the Board No. (13/179/2019), dated 
26/04/1441H, corresponding to 24/12/2019G. 

صدرت هذه الالئحة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في جلسته رقم 

 م.19/11/2018هـ، الموافق 11/03/1440( وتاريخ 166)

( وتاريخ 13/179/2019والمعدلة بقرار مجلس اإلدارة رقم )

 م.24/12/2019الموافق  ،ه26/04/1441

Shareholders’ and General Assembly 

Rights Charter 
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 This Charter has been issued in the Arabic language 
and has been translated into English. In the event of 
discrepancy in the interpretation of the two texts, 
the Arabic text shall prevail. 

 

 

 االنجليزية، وفي اللغة  باللغة العربية وترجمت إلى الالئحةهذه  تم إصدار

 .العربية هي التي تسود حال االختالف بين النسختين فإن النسخة
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Article (1) Definitions ( التعريفات1المادة ) 
The following terms and expressions shall have the 
meanings assigned thereto, unless the context   
otherwise requires: 

 لم ما أمامها الموضحة المعاني التالية والعبارات بالكلمات يقصد

 :ذلك خالف النص سياق يقض

Charter:  Board of Directors Charter. للكهرباء السعودية الشركة إدارة مجلس عمل الئحة: الالئحة. 

SEC or Company: Saudi Electricity Company and its 
Subsidiaries, having its Head Office in Riyadh. 

الشركة السعودية للكهرباء والشركات التابعة لها، ومركزها  :الشركة

 .الرئيس في مدينة الرياض

Articles of Association: The Company’s Articles of 
Association promulgated by Royal Decree No. M/16 
dated 6 Ramadan 1420H (corresponding to 13 
December 1999G), as amended. 

للشركة السعودية للكهرباء  األساسالنظام  للشركة: األساس النظام

هـ 1420 نرمضا 6تاريخ  16الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 .وتعديالته م،1999 ديسمبر 13 الموافق

Board of Directors or Board: The Board of Directors 
of Saudi Electricity Company. 

 مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. :المجلس

Chairman: The Chairman of the Board of Directors 
of Saudi Electricity Company. 

 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. :المجلس رئيس

Chairman of the Committee:  A  person who chairs 
any Committee derived from SEC’s Board of 
Directors.. 

الشخص الذي يرأس لجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة  :اللجنة رئيس

 السعودية للكهرباء.

Chief Executive Officer or CEO: A non-Board 
Member appointed by SEC's  Board of Directors, 
who implements the Board of Directors’ 
resolutions, conducts the Company's day-to-day 
businesses, and heads its employees under the 
Board of Directors’ supervision and control. 

 الشركة إدارة مجلسالشخص الذي عينه  :للشركة التنفيذي يسالرئ

من غير أعضائه، والذي يقوم بتنفيذ قرارات  للكهرباء السعودية

المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت 

 إشراف ومراقبة المجلس.

Executive Management:  This term includes the 
Company’s CEO, other members of the Executive 
Management (Executive Vice Presidents and Senior 
Vice Presidents) and CEOs of Subsidiaries. 

تشمل الرئيس التنفيذي للشركة، وباقي أعضاء  :التنفيذية اإلدارة

اإلدارة التنفيذية في الشركة )نواب الرئيس التنفيذي، ونواب رئيس 

 ورؤساء الشركات التابعة.أول(، 

Tadawul: The Saudi Stock Exchange Company. شركة السوق المالية السعودية :تداول. 

 CMA: Capital Market Authority (CMA). المالية السوق هيئة :الهيئة. 

Ministry: Ministry of Commerce (MC). وزارة التجارة. :الوزارة 

Corporate Governance: Rules that guide and direct 
SEC, including mechanisms regulating the various 
relationships between the Board of Directors, 
Executive Officers, Shareholders and Stakeholders. 
Such governance can be achieved by establishing 
special rules and procedures to facilitate decision-
making, transparency and credibility in order to 

 آليات على تشتمل وتوجيهها الشركة لقيادة قواعد: الشركات حوكمة

 التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلس بين المختلفة العالقات لتنظيم

 وإجراءات قواعد بوضع وذلك المصالح، وأصحاب والمساهمين

 الشفافية طابع وإضفاء القرارات اتخاذ عملية لتسهيل خاصة

 وأصحاب المساهمين حقوق حماية بغرض عليها والمصداقية

 وبيئة المالية في والشفافية والتنافسية العدالة وتحقيق المصالح

 .األعمال



 

 

4 

 الئحة حقوق المساهمين والجمعيات العامة

Shareholders’ and General Assembly 

Rights Charter 

 

protect the rights of Shareholders and stakeholders 
and achieve fairness, competitiveness and 
transparency on Tadawul and Business 
environment. 

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

: قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الطرح قواعد

 .المالية السوق هيئة عنالصادرة 

Corporate Governance Regulations: Corporate 
Governance Regulations issued by the Board of 
Directors of the CMA. 

 مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحةحوكمة الشركات:  الئحة

 .المالية السوق هيئة

Corporate Governance Code: Corporate Governance 
Code of Saudi Electricity Company. 

 

 حوكمة الشركة السعودية للكهرباء. نظام حوكمة الشركة: نظام

Shareholders’ Assembly: An assembly consisting of 
the Company’s Shareholders in accordance with the 
provisions of the Companies Law and the 
Company's Articles of Association. 

 أحكام بموجب الشركة مساهمي من تشكَّل جمعية :المساهمين جمعية

 .األساس الشركة ونظام الشركات نظام

Independent  Member: A non-Executive member of 
the Board who enjoys complete independence in 
his/her position and resolutions and is not subject 
to any impediments to independence stated under 
the  Corporate Governance Regulations. 

 باالستقالل يتمتع تنفيذي غير إدارة مجلس عضو :المستقل العضو

 االستقالل عوارض من أي عليه تنطبق وال وقراراته، مركزه في التام

 .الشركاتالئحة حوكمة  فيالمنصوص عليها 

Executive  Member: A member of the Board   who 
is a full-time member of the Executive Management 
team of SEC and participates in its day-to-day 
businesses. 

 اإلدارة في متفرغا   يكون الذي اإلدارة مجلس عضو :التنفيذي العضو

 .لها اليومية األعمال في ويشارك للشركة التنفيذية

Non-Executive  Member: A member of the Board 
who is not a full-time member of the  Executive 
management team of SEC and does not participate 
in its day-to-day businesses. 

 متفرغا   يكون ال الذي اإلدارة مجلس عضو :التنفيذي غير العضو

 .لها اليومية األعمال في يشارك وال الشركة إلدارة

Shareholder: Any individual, group or company 
holding one or more shares in SEC, where the name 
of the concerned Shareholder shall be on the share 
certificate and Shareholders’ registers at the Saudi 
Stock Exchange Company (Tadawul). 

أي فرد أو مجموعة أو شركة تملك سهما  واحدا  أو أكثر في  :المساهم

الشركة، ويكون اسم المساهم ذاته واردا  على شهادة األسهم وسجالت 

 (.تداول(المساهمين لدى السوق المالية السعودية 

Substantial Shareholders: Any person who owns 5% 
or more of the shares of the Company or voting 
rights therein. 

 الشركة أسهم من أكثر أو% 5 نسبته ما يملك من كلالمساهمين:  كبار

 .فيها التصويت حقوق أو

Stakeholders: Any person who has an interest in the 
Company, including employees, creditors, 
customers, suppliers and the community. 

 كالعاملين، الشركة، مع مصلحة له من كل :المصالح أصحاب

 .والمجتمع والموّردين، والعمالء، والدائنين،
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Cumulative voting: A method of voting for electing 
Board members that gives each Shareholder a 
voting capacity equivalent to the number of shares 
he/she owns, and by which the Shareholder is 
entitled to either exercise all of his/her votes toward 
one nominee or to divide his/her votes among 
several nominees without any duplication of such 
votes. 

أسلوب تصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة،  :التراكمي لتصويتا

يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها، بحيث يحق 

له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من 

 المرشحين دون تكرار لهذه األصوات.

Financial Statements: The Consolidated Financial 
Statements of SEC and its Subsidiaries; they include 
the Consolidated Statement of the Financial 
Position as at 31 December of each Gregorian year 
along with the consolidated statements of income, 
cash flows and changes in consolidated 
shareholders' equity for the year ending on that 
date. 

القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية للكهرباء  :المالية القوائم

والشركات التابعة لها، وتشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

ديسمبر من كل سنة ميالدية وقوائم الدخل والتدفقات النقدية  31

دة للسنة المنتهية في ذلك والتغيرات في حقوق المساهمين الموح

 التاريخ.

Certified Public Accountant (External Auditor): An 
external independent and objective party who 
audits SEC’s quarterly and annual financial 
statements to give its opinion on: 

طرف خارجي مستقل  (:الخارجي)المراجع  القانوني المحاسب

وموضوعي يقوم بمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية 

 للشركة إلبداء الرأي حول:

- Its fair presentation, in all significant aspects, of 
the Company’s consolidated financial position as 
at 31 December of each Gregorian year, results of 
its operations, consolidated cash flows for the 
year ending on that date as per accounting 
standards. 

بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  إظهارها -

ديسمبر من كل سنة ميالدية ونتائج  31الموحد للشركة كما في 

أعمالها وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  

 .المحاسبة لمعايير

- Its compliance with the Companies Law and SEC’s 
Articles of Association with respect to the 
preparation and presentation of Financial 
Statements.  

 بإعداد يتعلق فيما للشركة األساس والنظام الشركات نظام مع اتفاقها -

 .المالية القوائم وعرض

Relatives or Kinship: القرابة صلة أو األقارب: 

- Fathers, mothers, grandfathers, grandmothers, 
and ancestors thereof. 

 - ،علوا وإن والجدات واألجداد، واألمهات، اآلباء. 

- Children, grandchildren, and descendants 
thereof. 

 - ،نزلوا وإن وأوالدهم األوالد. 

- Siblings and maternal and paternal half siblings. 
- Spouses. 

 - ألم أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة. 

  

 - والزوجات األزواج. 
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Competent Authorities: They shall include 
Shareholders' Assemblies, Board of Directors, Board 
of Directors’ committees, and regulatory and 
government agencies outside SEC. 

تشمل جمعيات المساهمين، مجلس اإلدارة، لجان مجلس  :المختصة الجهات

 اإلدارة، والجهات التنظيمية والحكومية خارج الشركة.

 The definitions and terms in the relevant laws and 

regulations issued by the competent authorities shall 

apply to any words or phrases not defined in this Charter. 

 ذات  األنظمةمعاني التعريفات والمصطلحات الواردة في  تسري

أي كلمات أو عبارات  علىالصلة الصادرة من الجهات المختصة 

 .الالئحةغير معرفة في هذه 
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Article (2) General Rights of Shareholders 
 للمساهمين العامة الحقوق( 2) المادة

1- Shareholders' Rights 
  المساهمين حقوق -1

The Company is committed to protecting the 
Shareholders' rights in a way that ensures fairness 
and equality among them, does not discriminate 
between Shareholders who own the same class of 
shares and does not withhold any right from them. 
The Company shall follow the necessary procedures 
to ensure that all Shareholders exercise their rights. 

 العدالة يضمن بما المساهمين حقوق حماية على بالعمل الشركة تلتزم

 فئة لذات المالكين المساهمين بين التمييز وعدم بينهم والمساواة

 اإلجراءات بإتباع الشركة وتقوم عنهم، حق أي حجب وعدم األسهم،

 .لحقوقهم المساهمين جميع ممارسة لضمان الالزمة

2- Rights Attributable to Shares 
 باألسهم المرتبطة الحقوق -2

The Company shall guarantee to the Shareholders 
all the rights attributable to their shares, and in 
particular: 

 وجه وعلى بأسهمهم، المتصلة الحقوق كل للمساهمين الشركة تكفل

 :الخصوص

a. Obtaining a share of the net profits to be 
distributed in cash or by issuing shares; 

 نقدا   توزيعها يتقرر التي األرباح صافي من نصيب على الحصول .أ

 .أسهم بإصدار أو

b. Acquiring a share of the Company's assets upon 
liquidation; 

 .التصفية عند الشركة موجودات من نصيب على الحصول .ب

c. Attending the General or Special Assemblies of 
Shareholders (in person or by proxy), 
participating in its deliberations and voting on its 
resolutions; 

)شخصيا  أو حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة  .ت

 بالوكالة(، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على قراراتها.

d. Disposing of their shares according to the 
provisions of the Companies Law, the Capital 
Market Law and their Implementing Regulations; 

 السوق ونظام الشركات نظام أحكام وفق أسهمهم في التصرف .ث

 .التنفيذية ولوائحهما المالية

e. Inquiring and requesting to review the 
Company's books and documents, including data 
and information about the Company's activity 
and its operational and investment strategy, 
provided that this shall not harm the Company’s 

 ويشمل ووثائقها، الشركة دفاتر على االطالع وطلب االستفسار  .ج

 واستراتيجيتها الشركة بنشاط الخاصة والمعلومات البيانات ذلك

 يتعارض وال الشركة بمصالح يضر ال بما واالستثمارية التشغيلية

 .التنفيذية ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات نظام مع
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interests nor conflicts with the Companies Law, 
the Capital Market Law and their Implementing 
Regulations; 

f. Monitoring the Company’s performance and the 
Board of Directors’ activities;  

 أداء الشركة وأعمال المجلس.  مراقبة  .ح

g. Holding the Board of Directors accountable, filing 
liability lawsuits against them; and appealing for 
nullification of  resolutions of the General and 
Special Assemblies of Shareholders pursuant to 
the conditions and restrictions stipulated in the 
Companies Law and the Company's Articles of 
Association; 

 مواجهتهم، في المسؤولية دعوى ورفع المجلس أعضاء مسائلة  .خ

 وفق والخاصة العامة المساهمين جمعيات قرارات ببطالن والطعن

 .األساس الشركة ونظام الشركات نظام في الواردة والقيود الشروط

h. Preemptive rights to subscribe for new shares 
issued in exchange for cash shares pursuant to 
the Company's Articles of Association and the 
rules and controls set by the competent 
authorities; 

 نقدية حصص مقابل تصدر التي الجديدة باألسهم االكتتاب أولوية .د

 الجهات تضعها التي والضوابط األساس الشركة لنظام وفقا  

 .المختصة

i. Recording the shares in the Company's 
Shareholders register; 

 .بالشركة المساهمين سجل في األسهم تقييد .ذ

j. Requesting a copy of the Company's 
Memorandum of Incorporation and Articles of 
Association, unless published by the Company on 
its website; 

 ونظامها الشركة تأسيس عقد من نسخة على االطالع طلب .ر

 .اإللكتروني موقعها في الشركة تنشرهما لم ما األساس

k. Nominating and electing the Board members. 
 .وانتخابهم المجلس أعضاء ترشيح .ز

3- The Shareholders’ Access to Information 
 المعلومات على المساهمين حصول -3

a. The Company’s Board of Directors and Executive 
Management shall provide complete, clear, 
correct and non-misleading information to 
enable Shareholders to exercise their rights to 
the fullest extent. Such information shall be 
timely submitted and regularly updated. 

 الكاملة المعلومات بتوفير للشركة التنفيذية واإلدارة المجلس يقوم .أ

 من المساهمين لتمكين المضللة وغير والصحيحة والواضحة

 الوقت في المعلومات هذه وتقدم وجه، أكمل على حقوقهم ممارسة

 .بانتظام تحديثها ويجري المناسب

b. The means of providing information to the 
Shareholders shall be clear and detailed, 
including a statement of the Company's 
information that they can obtain, and be 
provided to all shareholders of the same 
category. 

 بالوضوح ينللمساهم المعلومات توفير وسيلة تتسم أن يجب .ب

بمعلومات الشركة التي يمكنهم  بيانا   تتضمن وأن والتفصيل،

 .الفئة ذات من المساهمين لعموم توفيرها يتم وأن عليها، الحصول
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c. The most effective method of communication 
with the Shareholders shall be followed, and 
there must be no discrimination among them in 
respect of access to information. 

 

 وعدم المساهمين مع التواصل في فعالية الوسائل أكثر اتباع يجب .ت

 .المعلومات توفير في بينهم التمييز

4- Communication with Shareholders 
 المساهمين مع التواصل -4

a. The Board of Directors shall ensure that the 
Company and the Shareholders maintain a 
relationship based on mutual understanding of 
the Company's strategic objectives and interests. 

 مبنيا   يكون والمساهمين الشركة بين تواصل تحقيق المجلس يضمن .أ

 .ومصالحها للشركة االستراتيجية لألهداف المشترك الفهم على

b. The Chairman of the Board and the CEO shall 
inform the other Board members of the 
Shareholders' views and discuss them with the 
members. 

 بقية أعضاء طالعإرئيس المجلس والرئيس التنفيذي على  يعمل .ب

 المجلس على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.

c. No shareholder may intervene in the operations 
of the Board or the Executive Management of 
the Company unless he/she is a member of its 
Board or its Executive Management team; or 
unless his/her intervention is through the 
Ordinary General Assembly according to its 
competencies or within the limits and situations 
permitted by the Board. 

يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال المجلس أو أعمال  ال .ت

 إدارتها أو في مجلسلم يكن عضوا  اإلدارة التنفيذية للشركة ما 

 العادية العامة الجمعية طريق عن تدخله كان أو التنفيذية إدارتها

 يجيزها التي واألوضاع الحدود في أو الختصاصاتها ووفقا  

 .المجلس

5- Election of the Board Members 
 انتخاب أعضاء المجلس   -5

a. On Tadawul’s website, the Company shall 
announce information about the candidates for 
membership of the Board of Directors when 
publishing or calling for convening the General 
Assembly. Such information shall include a 
description of the candidates' experiences, 
qualifications, skills, functions and previous and 
current memberships. The Company shall make 
available a copy of such information at its Head 
Office and website. 

 عن معلومات للسوق اإللكتروني الموقع في الشركة تعلن .أ

 النعقاد الدعوة توجيه أو نشر عند المجلس لعضوية المرشحين

 لخبرات وصفا   المعلومات تلك تتضمن أن على العامة، الجمعية

 وعضوياتهم ووظائفهم ومهاراتهم ومؤهالتهم المرشحين

 المعلومات هذه من نسخة توفير الشركة وعلى والحالية، السابقة

 .اإللكتروني والموقع الرئيس المركز في

b. Cumulative voting shall be used in the election 
of the Board of Directors, so that voting rights 
may not be used for shares more than once. 

 بحيث المجلس، انتخاب في التراكمي التصويت استخدام يجب .ب

 .واحدة مرة من أكثر للسهم التصويت حق استخدام يجوز ال
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c. Voting in the General Assembly shall be 
restricted to candidates for membership of the 
Board of Directors, whose information has been 
declared by the Company according to 
paragraph (a) of this Article. 

 لعضوية المرشحين على العامة الجمعية في التصويت يقتصر .ت

 من)أ(  الفقرة وفق معلوماتهم عن الشركة أعلنت الذين مجلسال

 .المادة هذه

6- Receiving Profits 
 الحصول على األرباح  -6

1. The Articles of Association shall include the 
minimum percentage of the net profits 
distributed to the shareholders after deduction 
of the statutory reserve and/or any other 
reserves approved by the Ordinary General 
Assembly or amounts deducted from the net 
profits for the establishment of social 
institutions for the Company's employees or for 
assisting the existing institutions pursuant to the 
resolution of the Ordinary General Assembly, 
taking into account any other regulatory 
provisions issued by the competent authorities. 

 

للشركة النسبة األدنى التي توزع على  األساسالنظام  يتضمن .1

المساهمين من األرباح الصافية بعد تجنيب االحتياطي النظامي 

و/ أو أي احتياطيات أخرى تقرها الجمعية العامة العادية أو 

مبالغ يتم اقتطاعها من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات 

اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما  من هذه 

مؤسسات بموجب قرار الجمعية العامة العادية، وذلك مع ال

 مراعاة أي أحكام تنظيمية أخرى واردة من الجهات المختصة. 

2. The Company's annual net profits shall be 
distributed as follows: 

 :اآلتي الوجه على السنوية الصافية األرباح الشركة توزع .2

- 10% of the net profit shall be set aside to form a 
statutory reserve, and the Ordinary General 
Assembly may cease this withholding when the 
statutory reserve amounts to 30% of the 
Company’s paid capital. 

% من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي 10 يجنب -

ة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب للشرك

 .% من رأس المال المدفوع30متى بلغ االحتياطي المذكور 

- The Ordinary General Assembly may resolve to 
build up other reserves to the extent that 
achieves the Company's interest or guarantee 
distribution of fixed profits as much as possible 
to Shareholders. It may also deduct amounts 
from net profits to establish social institutions 
for the Company’s employees or assist such 
existing institutions. 

 وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية -

 ثابته أرباح توزيع يكفل أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر

 تقتطع أن كذلك المذكورة وللجمعية المساهمين، على اإلمكان قدر

 لعاملي اجتماعية مؤسسات إلنشاء مبالغ األرباح صافي من

 .المؤسسات هذه من قائما   يكون ما لمعاونة أو الشركة

- Subject to the provisions of Paragraph (2) of 
Clause (2) of the Council of Ministers Resolution 
No. (169), dated 24/09/1430H and the Council 
of Ministers Resolution No. (327), dated 

( من البند )ثانيا ( من 2مراعاة األحكام الواردة في الفقرة ) مع -

هـ، 24/9/1430( وتاريخ 169قرار مجلس الوزراء رقم )

هـ، 24/9/1430( وتاريخ 327وقرار مجلس الوزراء رقم )
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24/09/1430H, the remaining amount shall be 
distributed to Shareholders at a rate of at least 
5% of the Company’s paid up share capital. 

% 5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن 

 .من رأس مال الشركة المدفوع

- Subject to the provisions of Article (20) of the 
Company’s Articles of Association and Article 
(76) of the Companies Law, the remunerations 
of the Board shall be paid as decided by the 
General Assembly. The remunerations of a 
Board member may be a specific amount, 
meeting attendance allowance, benefits in kind 
or a certain percentage of the net profit. A 
Board member may be given two or more types 
of such benefits. 

( من نظام الشركة 20) المادة في المقررة األحكام مراعاة مع -

( من نظام الشركات، تصرف مكافأة 76، والمادة )األساس

تكون مكافأة  أن ويجوز العامة، الجمعية تقرره ماالمجلس وفق 

عضو المجلس مبلغا  معينا  أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا 

 اثنتين بين الجمع ويجوز األرباح صافي من معينة نسبة أو عينية

 .المزايا هذه من أكثر أو

- The Company may distribute interim dividends 
to its Shareholders on a semi-annual or 
quarterly basis when the General Assembly of 
the Company has authorized the Board to 
distribute interim dividends under a resolution 
to be renewed annually. 

 نصف بشكل مساهميها على مرحلية أرباح زيعتو للشركة يجوز -

 للمجلس للشركة العامة الجمعية تفويض بعد سنوي ربع أو سنوي

 .سنويا   يجدد قرار بموجب مرحلية أرباح بتوزيع

3. Entitlement to Dividends: 
 :األرباح استحقاق .3

The Shareholder shall be entitled to his/her share of 
the profits in accordance with the General 
Assembly's resolution issued in this regard. The 
resolution shall indicate the maturity date and the 
date of distribution. Moreover, the profits shall be 
distributed to the Shareholders entered in the 
Shareholder Registers at the end of the maturity 
date. 
 

 الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا   األرباح في حصته المساهم يستحق

 وتكون التوزيع وتاريخ االستحقاق تاريخ القرار ويبين الشأن، هذا في

 في المساهمين سجالت في المسجلين األسهم لمالكي األرباح أحقية

 .لالستحقاق المحدد اليوم نهاية
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Article (3) Rights Related to the Meeting of 
the General Assembly 

 العامة الجمعية باجتماع المرتبطة الحقوق( 3) المادة

1- Preamble 1- تمهيد 

The General Assemblies of Shareholders are 
concerned with all matters related to the Company. 
The General Assembly, which is held pursuant to the 
statutory procedures, represents all the 
Shareholders in the exercise of their competencies 
related to the Company and performs its role 
pursuant to the provisions of the Companies Law, 
its Implementing Regulations and the Company's 
Articles of Association. 

 بالشركة، المتعلقة األمور بجميع للمساهمين العامة الجمعيات تختص

 جميع النظامية لإلجراءات وفقا   المنعقدة العامة الجمعية وتمثل

 وتؤدي بالشركة، المتعلقة اختصاصاتهم ممارسة في المساهمين

 الشركة ونظام التنفيذية ولوائحه الشركات نظام ألحكام وفقا   دورها

 .األساس

2- Competencies of the Extraordinary General 
Assembly 

 العادية غير العامة الجمعية اختصاصات -2

The Extraordinary General Assembly shall have the 
power to: 

 :يلي بما العادية غير العامة الجمعية تختص

1. Amend the Company's Articles of Association, 
except for amendments deemed null and void  
pursuant to the provisions of the Companies 
Law; 

باستثناء التعديالت التي تعد بموجب  األساستعديل نظام الشركة   .1

 أحكام نظام الشركات باطلة.

2. Increase the Company’s capital according to the 
conditions prescribed in the Companies Law and 
its Implementing Regulations; 

زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام   .2

 الشركات ولوائحه التنفيذية.

3. Decrease the Company's capital if it is in excess 
of the Company's need or if the Company incurs 
financial losses, according to the conditions 
stipulated in the Companies Law and its 
Implementing Regulations; 

تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو   .3

إذا منيت بخسائر مالية، وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات 

 ولوائحه التنفيذية.

4. Resolve to form a consensual reserve for the 
Company as stated in its Articles of Association, 
to be set aside for a specific purpose, and the 
disposal thereof ; 

األساس تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها  تقرير  .4

 ويخصص لغرض معين، والتصرف فيه.

5. Resolve to continue or dissolve the Company 
before the end of the term defined in the 
Company's Articles of Association; 

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

 .األساس

6. Approve the purchase of the Company's shares; 
 .الشركة أسهم شراء عملية على الموافقة .6

7. Issue, or approve the purchase of, preference 
shares or approve conversion of ordinary shares 

 إلى عادية أسهم تحويل أو شرائها إقرار أو ممتازة أسهم إصدار .7

 على بناء   وذلك عادية، إلى الممتازة األسهم تحويل أو ممتازة أسهم

 واإلجراءات للضوابط ووفقا   األساس الشركة نظام في نص
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into preference shares or preference shares into 
ordinary shares by virtue of a provision of the 
Company's Articles of Association and pursuant 
to  Regulatory Rules and Procedures issued 
pursuant to the Companies Law  relating  to 
Listed Joint Stock Companies; 

 بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية

 .المدرجة المساهمة

8. Issue debt instruments or financing instruments 
convertible into shares and determine the 
maximum number of shares that may be issued 
against such instruments; 

 أسهم، إلى للتحويل قابلة تمويلية صكوك أو دين أدوات رإصدا .8

 تلك مقابل إصدارها يجوز التي األسهم لعدد األقصى الحد وبيان

 .الصكوك أو األدوات

9. Allocate shares issued upon the increase of 
capital or part thereof to the employees of the 
Company, and  its Subsidiaries  or some of them, 
or any of them; and 

ا أو المال رأس زيادة عند المصدرة األسهم تخصيص .9 منها  جزء 

 للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك.

10. Suspend the preemptive rights of Shareholders 
to subscribe to the increased capital in exchange 
for cash shares or give such right to persons 
other than the Shareholders in such cases as it 
deems appropriate for the benefit of the 
Company and pursuant to the Company's 
Articles of Association. 

العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس  وقف .10

 فيالمال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين 

 الشركة لنظام ووفقا   الشركة، لمصلحة مناسبة تراها التي الحاالت

 .األساس

The Extraordinary General Assembly may issue 
resolutions within the powers of the Ordinary 
General Assembly. Such resolutions shall be issued 
in accordance with the issuance conditions and 
requirements of Ordinary General Assembly 
resolutions which requires an absolute majority of 
the shares represented at the meeting. 

 

 في داخلة قرارات تصدر أن العادية غير العامة للجمعية ويجوز

 القرارات تلك تصدر أن على العادية، العامة الجمعية اختصاصات

 باألغلبية المحددة العادية العامة الجمعية قرارات إصدار لشروط وفقا  

 .االجتماع في الممثلة لألسهم المطلقة

3- Competencies of the Ordinary General 
Assembly 

 العادية العامة الجمعية اختصاصات -3

Except for matters falling within the competencies 
of the Extraordinary General Assembly, the 
Ordinary General Assembly shall have competencies 
in all affairs of the Company matters, in particular 
the power to: 

 العامة الجمعية تختص العادية، غير العامة الجمعية به تختص ما عدا

 :يلي ما وبخاصة الشركة، شؤون بجميع العادية

1. Appoint and dismiss Board members; 1. وعزلهم المجلس أعضاء تعيين. 

2. Authorize  a Board member to have a direct or 
indirect interest in the  businesses  and contracts 
that are made for the Company's account, 
according to the Company's Articles of 

 غير أو مباشرة مصلحة المجلس لعضو يكون أن في الترخيص .2

 وفق وذلك الشركة، لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة

 .التنفيذية ولوائحه الشركات نظام وأحكام األساس الشركة نظام
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Association, the Companies Law and its 
Implementing Regulations; 

3. Authorize a Board member to participate in a 
business that would compete with the Company, 
or compete with the Company activities, 
according to the Company's Articles of 
Association and the Companies Law and its 
Implementing Regulations; 

 منافسة شأنه من عمل في المجلس عضو باشتراك الترخيص .3

 تزاوله، الذي النشاط فروع أحد في الشركة ينافس أن أو الشركة،

 ولوائحه الشركات نظام وأحكام األساس الشركة نظام وفق وذلك

 .التنفيذية

4. Monitor the Board members’ compliance with 
the Companies Law, its Implementing 
Regulations, other relevant laws and the 
Company's Articles of Association, examine any 
damage arising from their breach or 
mismanagement of the Company's affairs, 
determine the consequent responsibility, and 
take such action as it deems fit in this regard 
pursuant to the Companies Law and its 
Implementing Regulations; 

 ولوائحه الشركات نظام بأحكام المجلس أعضاء التزام مراقبة .4

 ،األساس الشركة ونظام العالقة ذات األخرى واألنظمة فيذيةالتن

 إسائتهم أو األحكام لتلك مخالفتهم عن ينشأ ضرر أي وفحص

 ذلك، على المترتبة المسؤولية وتحديد الشركة، أمور تدبير

 الشركات لنظام وفقا   الشأن هذا في مناسبا   تراه ما واتخاذ

 .التنفيذية ولوائحه

5. Form the Audit Committee pursuant to the 
Companies Law and its Implementing 
Regulations; 

 ولوائحه الشركات نظام ألحكام وفقا   المراجعة لجنة تشكيل .5

 .التنفيذية

6. Approve the Company's financial statements; 6. للشركة المالية القوائم على الموافقة. 

7. Approve the Board of Director’s report; 7. المجلس تقرير على الموافقة. 

8. Decide on the Board’s proposals regarding the 
method of distribution of net profits; 

 األرباح توزيع طريقة بشأن المجلس اقتراحات في البت .8

 .الصافية

9. Appoint the Company’s external auditors, 
determine their remunerations, reappoint and 
replace them, and approve their reports; 

 وإعادة مكافآتهم، وتحديد الشركة، حسابات مراجعي تعيين .9

 .تقاريرهم على والموافقة وتغييرهم، تعيينهم،

10.  Consider the violations and mistakes made by 
the Company's external auditors in the course of 
performing their duties and consider any 
difficulties - reported by those external auditors 
- in respect of empowering them by the Board or 
the Company's management with access to the 
books, records, and other documents, 
statements and clarifications necessary for the 
performance of their duties and take actions 
deemed appropriate in this regard; 

 حسابات مراجعي من تقع التي واألخطاء المخالفات في النظر  .10

 بها يخطرها – صعوبات أي وفي لمهامهم، ئهمأدا في الشركة

 إدارة أو المجلس بتمكين تتعلق – الشركة حسابات مراجعو

 من وغيرها والسجالت الدفاتر على االطالع من لهم الشركة

 واتخاذ مهامهم، ألداء الالزمة واإليضاحات والبيانات الوثائق

 .الشأن هذا في مناسبا   تراه ما

11. Withhold retention of the Company’s statutory 
reserve when it reaches 30% of the Company's 

% من 30تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ  وقف  .11

رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه 
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paid up capital, and decide to distribute any 
amount in excess of this percentage to the 
Shareholders of the Company in the fiscal years 
in which the Company does not achieve net 
profits; 

النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق 

 الشركة فيها أرباحا  صافية.

12. Use the Company's consensual reserve in the 
event that it is not allocated for a specific 
purpose, provided that the use of this reserve 
shall be based on a proposal submitted by the 
Board of Directors and for the purposes that 
serve the Company's or Shareholders' interest; 

 تخصيصه عدم حال في للشركة اقياالتف االحتياطي استخدام  .12

 على بناء   االحتياطي هذا استخدام يكون أن على معين، لغرض

 الشركة على بالنفع تعود التي األوجه وفي المجلس من اقتراح

 .المساهمين أو

13. Form  or dispose of other reserves of the 
Company other than the statutory reserve and 
the consensual reserve and the diposal thereof; 

 النظامي االحتياطي بخالف للشركة، أخرى احتياطيات تكوين  .13

 .فيها والتصرف االتفاقي، واالحتياطي

14. Deduct amounts from the Company’s net profits 
to establish social institutions for the Company's 
employees or to assist the existing ones, 
according to Article (129) of the Companies Law; 
and 

مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات  اقتطاع  .14

اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما  من هذه 

 ( من نظام الشركات.129) المادةالمؤسسات، وفقا  لما ورد في 

15. Approve the sale of more than 50% of the 
Company's assets, whether in a single or several 
deals within twelve months (12) from the date of 
the first sale deal. In case that the sale of such 
assets falls within the competencies of the 
Extraordinary General Assembly, the approval of 
the Extraordinary General Assembly shall be 
obtained. 

% من أصول الشركة، سواء في 50على بيع أكثر من  الموافقة  .15

صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثني عشر شهرا  من تاريخ 

أول صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل 

ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، فيجب 

 الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.

4- The Shareholders’ Assembly 4- المساهمين جمعية 

1. The Ordinary General Assembly of the 
Shareholders shall be convened pursuant to the 
conditions stipulated in the Companies Law, its 
Implementing Regulations and the Company's 
Articles of Association. 

 والظروف لألوضاع وفقا   للمساهمين العادية العامة الجمعية تنعقد .1

 ونظام التنفيذية ولوائحه الشركات نظام في عليها المنصوص

 .األساس الشركة

2. The Ordinary General Assembly shall be 
convened at least once a year during the six 
months following the end of the Company's 
fiscal year. 

 خالل السنة في األقل على مرة العادية العامة الجمعية تنعقد .2

 .للشركة المالية السنة النتهاء التالية الستة األشهر

3. The General Assemblies or Special Assemblies of 
Shareholders shall be convened by the invitation 
of the Board of Directors, pursuant to the 
conditions and situation stipulated in the 

الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من المجلس،  تنعقد .3

وفقا  لألوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه 

، وعلى المجلس أن يدعو الجمعية األساسالتنفيذية ونظام الشركة 

العامة العادية إلى االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو 

% 5المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته  لجنة



 

 

16 

 الئحة حقوق المساهمين والجمعيات العامة

Shareholders’ and General Assembly 

Rights Charter 

 

Companies Law, its Implementing Regulations 
and the Company's Articles of Association. The 
Board of Directors shall invite the Ordinary 
General Assembly to convene if requested by the 
external auditor, the Audit Committee or a 
number of Shareholders representing at least 5% 
of the Company's capital. The external auditor 
may call for the Assembly meeting if it is not 
convened by the Board of Directors within thirty 
days from the date of the external auditor’s 
request. 

على األقل من رأس مال الشركة، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة 

يوما  من الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يدعها المجلس خالل ثالثين 

 تاريخ طلب مراجع الحسابات.

4. The date, place and agenda of the General 
Assembly shall be announced at least (21) days 
in advance. The invitation shall be published on 
the website Tadawul, Company's website and in 
a daily newspaper distributed in the province of 
the Company's Head Office, at least (21) days 
prior to the date set for the meeting. In addition, 
invitation to Special and General Assemblies may 
be directed to their Shareholders by methods of 
contemporary technologies. 

اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول  يجب .4

( يوم على األقل، وتنشر الدعوة في 21أعمالها قبل الموعد بـ )

الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية والموقع اإللكتروني 

للشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها 

( يوم 21لمحدد لالنعقاد بـ )مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد ا

على األقل، وباإلضافة إلى ذلك، يجوز توجيه الدعوة النعقاد 

الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية 

 الحديثة. 

5. The agenda of the General Assembly may be 
amended during the period between the date of 
the publication referred to in paragraph (4) of 
this Article and the date of convening the 
General Assembly meeting, provided that it shall 
be announced by the Company, pursuant to the 
conditions and  situation specified in paragraph 
(4) of this Article. 

 نشر بين ما الفترة خالل العامة الجمعية الأعم جدول تعديل يجوز .5

 انعقاد وموعد المادة هذه من( 4) الفقرة في إليه المشار اإلعالن

 لألوضاع وفقا   ذلك عن الشركة تعلن أن على العامة، الجمعية

 .المادة هذه من( 4) الفقرة في المقررة

6. The Shareholders shall have the opportunity to 
participate effectively and vote in the General 
Assembly meetings. Meetings of the General 
Assemblies may be held and Shareholders may 
participate in their deliberations and vote on 
their resolutions by  methods of contemporary 
technologies , pursuant to the   Regulatory Rules 
and Procedures issued pursuant to the 
Companies Law relating  to Listed Joint Stock 
Companies. 

 في والتصويت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساهمين يتاح أن يجب .6

 الجمعيات اجتماعات عقد ويجوز العامة، الجمعية اجتماعات

 على والتصويت مداوالتها في المساهم واشتراك للمساهمين العامة

 للضوابط وفقا   وذلك الحديثة، التقنية وسائل بواسطة قراراتها

 الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية واإلجراءات

 .المدرجة المساهمة بشركات

7. The Board of Directors shall facilitate the 
participation of the largest number of 
Shareholders in the General Assembly meeting, 

 في المساهمين من عدد أكبر مشاركة تيسير على المجلس يعمل .7

 والوقت المكان اختيار ذلك ومن العامة، الجمعية اجتماع

 .المالئمين
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including the selection of the appropriate place 
and time. 

8. The details of Shareholders who are willing to 
attend the General or Special Assembly shall be 
recorded at the venue of the meeting prior to the 
time set for the Assembly. 

 

 حضور في الراغبين المساهمين بيانات تسجيل من التحقق .8

 الوقت قبل االنعقاد مقر في أسمائهم الخاصة أو العامة الجمعية

 .الجمعية النعقاد المحدد

5- Agenda of the General Assembly 5- العامة الجمعية أعمال جدول 

1. Upon preparing the General Assembly’s agenda, 
the Board of Directors shall take into account the 
items that the Shareholders desire to list. 
Shareholders who own at least 5% of the 
Company's shares are entitled to add one or 
more items to the General Assembly’s agenda 
upon its preparation. 

المجلس عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في  على .1

االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، 

% على األقل من أسهم 5ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 

 العامة الجمعية أعمال جدول إلى أكثر أو موضوع إضافة الشركة

 .إعداده عند

2. The Board of Directors shall list each item of the 
agenda of the General Assembly in a separate 
item. The Board shall not list the essentially 
different items under one item, nor shall it list  
businesses  and contracts in which its members 
have a  direct or indirect interest under one item, 
for the purpose of obtaining the Shareholders' 
vote on the item as a whole. 

 على المدرجة الموضوعات من موضوع كل إفراد المجلس على .2

 بين الجمع وعدم مستقل، بند في العامة الجمعية أعمال جدول

 عوض وعدم واحد، بند تحت جوهريا   المختلفة الموضوعات

 أو مباشرة مصلحة المجلس ألعضاء يكون التي والعقود األعمال

 تصويت على الحصول لغرض واحد؛ بند ضمن فيها مباشرة غير

 .ككل البند على المساهمين

3. The Shareholders shall be enabled through 
SEC’s website and Tadawul’s website, upon 
publication of the invitation to the General 
Assembly, to obtain access to information 
relating to the agenda items of the General 
Assembly, particularly the Board of Directors 
report, the External Auditor’s report, the 
Financial Statements and the Audit Committee’s 
report, in order to enable them to pass a well-
informed resolution thereon. The Company 
shall update that information in case the 
General Assembly’s agenda was amended. 

 للشركة اإللكتروني الموقع خالل من للمساهمين يتاح أن يجب .3

 الجمعية النعقاد الدعوة نشر عند – تداولل اإللكتروني والموقع

 أعمال جدول ببنود المتعلقة المعلومات على الحصول -العامة

 الحسابات ومراجع المجلس تقرير وبخاصة العامة، الجمعية

 اتخاذ من لتمكينهم وذلك المراجعة، لجنة وتقرير المالية والقوائم

 في المعلومات تلك تحديث كةالشر وعلى بشأنها، مدروس قرار

 .العامة الجمعية أعمال جدول تعديل حال

4. The Company shall add to the General 
Assembly’s agenda any such items as may be 
required by the CMA. 

 

 الهيئة تطلبه ما العامة الجمعية أعمال جدول إلى الشركة تضيف .4

 .موضوعات من
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6- Management of the Shareholders’ Assembly 6- المساهمين جمعية إدارة 

1. The meetings of the General Assemblies shall be 
headed by the Chairman of the Board or, in 
his/her absence; by his/her Vice Chairman or a 
member delegated by the Board of Directors in 
case of the absence of Chairman of the Board 
and his/her Vice Chairman. 

 أو المجلس رئيس للمساهمين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس  .1

 في لذلك أعضائه بين من المجلس ينتدبه من أو غيابه عند نائبه

 .ونائبه المجلس رئيس غياب حال

2. The Chairman of the Shareholders' Assembly 
shall enable the Shareholders to participate 
effectively and vote in the meetings of the 
General Assembly, and avoid any action that 
impedes the attendance of assemblies or the use 
of the right to vote; they shall be informed of the 
rules governing such meetings and voting 
procedures. 

 للمساهمين الفرصة بإتاحة المساهمين جمعية رئيس يلتزم .2

 العامة، الجمعية اجتماعات في والتصويت الفعالة للمشاركة

 أو الجمعيات حضور إعاقة إلى يؤدي إجراء أي وضع وتجنب

 تحكم التي بالقواعد علما   إحاطتهم ويجب التصويت، حق استخدام

 .التصويت وإجراءات االجتماعات تلك عمل

3. Shareholders are entitled to discuss the items 
listed on the agenda of the General Assembly 
and raise questions thereon to the Board 
members and the External Auditor. They shall 
answer the questions raised by Shareholders to 
the extent that they do not jeopardize the 
Company's interest. 

 أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة حق للمساهمين .3

 المجلس أعضاء إلى بشأنها األسئلة وتوجيه العامة الجمعية

 ال الذي لقدربا األسئلة هذه عن اإلجابة ويجب الحسابات، ومراجع

 .للضرر الشركة مصلحة يعرض

7- The General Assembly’s Post-Meeting 
Requirements 

 العامة الجمعية اجتماع بعد ما متطلبات -7

1. Pursuant to such regulations as may be 
determined by the CMA, the Company shall 
announce to the general public and notify the 
CMA and Tadawul immediately of the results of 
the General Assembly following its conclusion. 

وفقا   –الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق  على .1

 بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.  –للضوابط التي تحددها الهيئة 

2. Minutes of meeting shall be prepared during the 
meeting, including the number of the 
Shareholders present in person or by proxy, the 
number of shares held by each in person or by 
proxy, the number of votes attached to such 
shares, the resolutions adopted at the meeting, 
the number of votes assenting or dissenting to 
such resolutions and a comprehensive summary 
of the discussions that took place at the 
meeting. Such minutes of meeting shall be 
regularly recorded after each meeting in a 

يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين   .2

الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة 

أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت 

وافية  وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة

للمناقشات التي دارت في االجتماع وتدون المحاضر بصفة 

منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية 

 وأمين سرها وجامع األصوات.
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special register to be signed by the Chairman of 
the Assembly, its Secretary and the Teller. 

3. The Shareholders shall have access to the 
minutes of the General Assembly meeting either 
by publishing them on the Company's website or 
making them available at the Company's Head 
Office. The Company shall provide the CMA with 
a copy of such minutes of meeting within ten 
days from the meeting date. 

يجب تمكين المساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية   .3

ره في موقع الشركة اإللكتروني أو توفره العامة سواء بنش

لالطالع في مقر الشركة الرئيس، ويتعين على الشركة تزويد 

 الهيئة بنسخة منه خالل عشرة أيام من تاريخ عقد االجتماع.


