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This Policy 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 at its meeting No. 
(179), dated 26/04/1441H, corresponding to 
24/12/2019G. 

 رقم جلسته في الشركة إدارة مجلس قرار بموجب السياسة هذه صدرت

والمعدلة  ،م19/11/2018 الموافقهـ، 11/03/1440 وتاريخ( 166)

ه، 26/04/1441( وتاريخ 179)  رقم جلستهبقرار مجلس اإلدارة  في 

 م.24/12/2019الموافق 
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 This Policy 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. 

 هذه السياسة باللغة العربية وترجمت إلى اللغة االنجليزية،  إصدار تم

 .وفي حال االختالف بين النسختين فإن النسخة العربية هي التي تسود
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Article (1) Definitions التعريفات( 1) المادة 
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

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 1999), as amended. 

للشركة السعودية للكهرباء  األساسالنظام  :للشركة األساس النظام

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

 .وتعديالته م،1999ديسمبر  13الموافق 

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

 مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. :المجلس

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

 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. :المجلس رئيس

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. 

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

 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

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

األوراق المالية وااللتزامات المستمرة  طرح: قواعد الطرح قواعد

 .المالية السوق هيئة عنالصادرة 

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

 هيئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة: الحوكمة الئحة

 .المالية السوق
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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

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 سهماً واحداً أو أكثر في  :المساهم

الشركة، ويكون اسم المساهم ذاته وارداً على شهادة األسهم وسجالت 

 (.تداول(المساهمين لدى السوق المالية السعودية 

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،

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 التصويت

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

له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من 

 دون تكرار لهذه األصوات. المرشحين

Financial Statements: The Consolidated Financial 
Statements of SEC and its Subsidiaries, 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

والتغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ذلك 

 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 

تهية في ذلك التاريخ وفقاً أعمالها وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المن

 .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
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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. 

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 المختصة الجهات

 مجلس 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 Policy. 

 الصلة ذات األنظمة في الواردة والمصطلحات التعريفات معاني تسري

 في معرفة غير عبارات أو كلمات أي على المختصة الجهات من الصادرة

 .السياسة هذه
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Article (2) Disclosure of Clear, Accurate and 
Complete Information 

 ( وضوح معلومات اإلفصاح وصحتها واكتمالها2المادة )

1. Any information disclosed by the Company to 
shareholders and investors alike shall be complete, 
clear, correct and non-misleading and shall be 
published as specified in the Listing Rules. 

. يجب أن يكون أي إفصاح تقوم به الشركة للمساهمين والمستثمرين 1

كامالً وواضحاً وصحيحاً وغير مضلل وأن يُنشر  -من دون تمييز-

 دراج.من خالل الوسيلة المحددة في قواعد اإل

2. If the Company believes that the disclosure of any 
matter to be disclosed under these Rules may 
result in undue harm and that failure to disclose 
such information is unlikely to mislead investors in 
respect of the facts and circumstances, which are 
necessary for the valuation of the relevant 
securities, the Company may apply for cancellation 
or delay of disclosure. In this case, a statement of 
the relevant information and the reasons for non-
disclosure at that time shall be submitted to the 
CMA with strict confidentiality. The CMA may 
approve or reject the application for cancellation 
or delay. If the CMA approves such application, it 
may, at any time, require the Company to declare 
any information concerning such cancellation or 
delay. 

. إذا رأت الشركة أن اإلفصاح عن مسألة يجب اإلفصاح عنها 2 

لحاق ضرر غير مسوغ إبموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى 

به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم اإلفصاح عن ذلك إلى 

تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم 

ً لتقويم األوراق المال ية ذات العالقة، فإنه يجوز بها ضروريا

للشركة أن تتقدم بطلب إلغائه من اإلفصاح أو تأخير توقيته، ويجب 

في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات 

العالقة واألسباب التي دعت إلى عدم اإلفصاح عن تلك المعلومات 

اء أو التأخير أو في ذلك الوقت، وللهيئة الموافقة على طلب اإللغ

رفضه، وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن 

تلزم الشركة بإعالن أّي معلومات تتعلق باإلعفاء أو التأخير ذي 

 العالقة.

3. All substantial information and developments 
provided for in this policy shall be confidential until 
disclosed and the Company, prior to disclosure 
thereof, shall not declare it to parties that have no 
obligation to maintain and keep such information 
confidential. The Company shall also take all 
necessary arrangements to ensure that no 
substantial information and developments leak 
prior to declaration thereof in accordance with the 
Listing Rules. 

. تعد جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في 3

 -معلومات سرية إلى أن تعلَن، ويُحظر على الشركة  السياسة هذه

اتقها إفشاؤها إلى جهات ال يقع على ع -قبل إعالن هذه المعلومات 

بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها، كذلك يجب  لتزاماال

الخطوات الالزمة لضمان عدم تسرب  اتخاذ جميع الشركةعلى 

أي من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعالنها وفقاً لقواعد 

 دراج.اإل

4. The Company shall determine the need to make a 
statement to the public to respond to any rumors 
regarding any significant developments, and the 
CMA may require the Company to do so as it 
deems appropriate. 

. يجب على الشركة تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعالن للجمهور 4

للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام 

 ة بذلك بحسب ما تراه مناسباً.الشرك
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Article (3) Obligation to Disclose Material 
Information and Developments 

( االلتزام باإلفصااااااح عن التطورات والمعلومات 3المادة )

 الجوهرية

1. The Company shall, without delay, disclose to the 
CMA and the general public any substantial 
developments, which are unavailable in the 
public domain, fall within the scope of the 
Company's activity, may affect the assets, 
liabilities, financial position or ordinary course of 
the Company's operations or its Subsidiaries, 
and may result in a change in the share price or 
significantly affect the Company’s ability to meet 
its obligations under its debt instruments. 

دون تأخير عن . يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور من 1

أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطها وال تكون معرفتها 

متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصولها وخصومها أو في 

وضعها المالي أو في المسار العام ألعمالها أو الشركات التابعة 

إلى تغير في سعر األوراق  يلها، ويمكن بدرجة معقولة أن تؤد

ن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الشركة على المالية المدرجة أو أ

 الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين.

2. To determine the development that falls within 
the scope of this Article, the Company shall 
assess whether any investor is likely to take into 
consideration that development when making 
an investment decision. 

لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه المادة، يجب على الشركة  .2

أن تقدر ما إذا كان من المحتمل ألي مستثمر حريص أن يأخذ في 

 االعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره االستثماري.

3. With respect to all of its communications, the 
Company shall: 

 . فيما يتعلق بكافة اتصاالت الشركة، فتقوم الشركة بما يلي:3

- Prepare and draft statutory declarations and press 
releases in accordance with the requirements of 
the CMA; 

وفقاً  إعداد وصياغة مسودة اإلعالنات النظامية واألخبار الصحفية -

 لمتطلبات الهيئة.

- Provide draft declarations and press releases to 
the CEO and other Senior Executives and 
authorized employees. The draft may also be 
circulated to the Board members sometimes for 
feedback as the CEO deems necessary; and 

اإلعالنات واألخبار على الرئيس التنفيذي وغيره عرض مسودة  -

من كبار التنفيذيين والموظفين المخول لهم بذلك، وقد يتم أيضا 

تعميم المسودة على أعضاء المجلس ألخذ مرئياتهم عليها في 

 بعض األحيان إذا رأى الرئيس التنفيذي ضرورة ذلك.

- Publish such declaration on Tadawul website first, 
then in daily newspapers, websites (as 
appropriate) and other means of publication to 
ensure wide dissemination. 

 

نشر هذه اإلعالنات على موقع السوق المالية )تداول( أوالً ومن  -

ثم الصحف اليومية والمواقع اإللكترونية )حسب ما يقتضيه الحال( 

 الخرى لضمان انتشاراً واسعاً لها.ومن خالل وسائل النشر ا
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Article (4) Disclosure of Certain Events ( اإلفصاح عن أحداث معينة4المادة ) 

The Company shall, promptly and without delay, 
disclose to the CMA and the general public any of 
the following developments (whether or not such 
developments are substantial in accordance with 
Article (3) above:  

يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير 

ً للمادة ) ( 3عن أي من التطورات اآلتية )سواًء أكانت جوهرية وفقا

 أعاله أم لم تكن(: 

1. Any deal to purchase, sell, mortgage or lease an 
asset at a price equal to or greater than 10% of the 
net assets of the Company in accordance with the 
most recent reviewed financial statements or 
audited annual financial statements, whichever is 
earlier; 

 يرهنه أو تأجيره بسعر يساوأي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو  .1

% من صافي أصول الشركة وفقاً آلخر قوائم  10أو يزيد على 

 مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

2. Any indebtedness outside the ordinary course of 
business of the Company in an amount equal to or 
greater than 10% of the net assets of the Company 
according to the most recent reviewed financial 
statements or audited annual financial 
statements, whichever is earlier; 

أو  يأي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ يساو  .2

وائم مالية %من صافي أصول الشركة وفقاً آلخر ق 10يزيد على 

 أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

3. Any loss equal to or greater than 10% of the net 
assets of the Company in accordance with the 
most recent reviewed financial statements or 
audited annual financial statements, whichever is 
earlier; 

%من صافي أصول الشركة  10أي خسائر تساوي أو تزيد على  .3

وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 

 مراجعة، أيهما أحدث.

4. Any substantial change in the Company’s 
production environment or activity including 
without limitation the availability of and 
accessibility to resources; 

على سبيل  -أي تغيير كبير في بيئة إنتاج الشركة أو نشاطه يشمل  .4

 وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها. -المثال ال الحصر 

5. Replacement of the CEO or any changes in the 
composition of the Board of Directors or the Audit 
Committee; 

تغيير الرئيس التنفيذي للشركة أو أّي تغيير في تشكيل أعضاء  .5

 المجلس أو في لجنة المراجعة.

6. Any dispute, including any litigation, arbitration or 
compromise if the disputed amount equal to or 
greater than 5% of the net assets of the Company 
in accordance with the most recent reviewed 
financial statements or audited annual financial 
statements, whichever is earlier; 

أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا  .6

% من صافي 5كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على 

آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم أصول الشركة وفقاً 

 مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

7. Any judgment issued against the Board of 
Directors or one of its members, if the subject 
matter of the judgment relates to the work of the 
Board of Directors or a member thereof; 

حكم قضائي صادر ضد المجلس أو أحد أعضائه، إذا كان ّي أ .7

 موضوع الحكم متعلقاً بأعمال المجلس أو أحد أعضائه.
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8. The increase or decrease in the net assets of the 
Company by an amount which is equal to or 
greater than 10% according to the most recent 
reviewed financial statements or audited annual 
financial statements, whichever is earlier; 

الزيادة أو النقصان في صافي أصول الشركة بما يساوي أو يزيد   .8

% وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية  10على 

 سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

9. The Increase or decrease in the Company's total 
profit by an amount which is equal to or greater 
than 10% according to the most recent audited 
annual financial statements; 

الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الشركة بما يساوي أو يزيد  .9

 % وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 10على 

10. Concluding a contract whose revenues are equal 
to or greater than 5% of the total revenues of the 
Company according to the most recent audited 
annual financial statements or unexpected 
termination of that contract; 

% من إجمالي  5 الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على .10

إيرادات الشركة وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة، أو اإلنهاء 

 الغير متوقع لذلك العقد.

11. Any deal between the Company and a related 
party or any arrangement whereby the Company 
and a related party invest in any project or asset or 
provide financing therefor if the deal or 
arrangement is equal to or greater than 1% of the 
Company's total revenues according to the most 
recent audited annual financial statements; 

أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر  .11

عالقة في أي مشروع أو بموجبه كٌل من الشركة وطرف ذي 

أصل أو يقدم تمويالً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية 

% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً آلخر قوائم 1أو تزيد على 

 مالية سنوية مراجعة.

 

 

12. Any interruption in any of the principal activities of 
the Company or its Subsidiaries equal to or greater 
than 5% of the total revenues of the Company in 
accordance with the most recent audited annual 
financial statements, if any; 

أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للشركة أو شركاتها  .12

% من إجمالي إيرادات 5يساوي أو يزيد على  -إن وجدت-التابعة 

 وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. الشركة

13. Any change in the Company’s Articles of 
Association or the Company’s head office; 

 أو المقر الرئيس للشركة. األساسأي تغير في النظام  .13

14. Any change of the Public Accountant; 
 أي تغير للمحاسب القانوني. .14

15. Submission of a liquidation petition, issuance of a 
liquidation order, appointment of a liquidator for 
the Company or any of its Subsidiaries under the 
Companies Law, or application of any procedures 
under the bankruptcy regulations; 

دور أمر تصفية أو تعيين مصفي تقديم عريضة تصفية أو ص .15

للشركة أو أي من تابعيه بموجب نظام الشركات، أو البدء بأي 

 إجراءات بموجب أنظمة اإلفالس.

16. Issuance of a resolution by the Company or any of 
its Subsidiaries to dissolve or liquidate the 
Company, or the occurrence of an event or the 
expiry of a term requiring the liquidation or 
dissolution of the Company; 

صدور قرار من الشركة أو أي من تابعيها بحل الشركة أو  .16

تصفيتها، أو وقوع حدث أو انتهاء فترة زمنية توجب وضع 

 الشركة تحت التصفية أو الحل.
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17. Invitation to the General Assembly or Special 
Assembly and its agenda; 

 الدعوة النعقاد الجمعية العامة أو الخاصة وجدول أعمالها. .17

18. Results of the General or Special Assembly 
meeting; 

 نتائج اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة. .18

19. Any proposed change to the share capital of the 
Company; 

 الشركة.أي تغيير مقترح في رأس مال  .19

20. Any resolution to declare dividends, recommend 
declaration thereof, distribute shares thereof or 
make other distributions to holders of listed 
securities; 

أي قرار إعالن أرباح أو التوصية بإعالنها أو دفع حصص منها  .20

 راق المالية المدرجة.أو إجراء توزيعات أخرى على حاملي األو

21. Any resolution or recommendation not to 
distribute dividends in cases where the Company 
is expected to distribute them; 

أي قرار أو توصية تقضي بعدم توزيع أرباح في الحاالت التي  .21

 يكون من المتوقع أن توزع الشركة فيها أرباحاً.

22. Any resolution to recall, repurchase, withdraw, 
redeem or offer the purchase of its securities, the 
total amount, the number of securities and their 
value; 

أي قرار الستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو  .22

اق عرض شراء أوراقه المالية، والمبلغ اإلجمالي وعدد األور

 المالية وقيمتها.

23. Any decision of non-payment with regard to debt 
instruments or convertible debt instruments; and 

أي قرار بعدم الدفع فيما يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين  .23

 القابلة للتحويل.

24. Any change to the rights associated with any class 
of listed shares or convertible debt instruments. 

أي تغير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من فئات األسهم المدرجة  .24

 أو أدوات دين قابلة للتحويل.

25. Upon the issuance of any recommendation or a 
resolution by the person of authority in the 
Company to submit an application to the court for 
commencing any of the bankruptcy procedures 
under the Bankruptcy Law, along with clarifying its 
impact on the Company's financial position or the 
general course of its business. 

صدور أي توصية أو قرار من صاحب الصالحية لدى الشركة  .25

المحكمة بطلب افتتاح أي إجراء من إجراءات اإلفالس بالتقدم إلى 

للشركة بموجب نظام اإلفالس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي 

 للشركة أو المسار العام إلعماله.

26. Upon receiving a notification from the court 
regarding others registering an application with 
the court for commencing financial restructuring, 
liquidation or administrative liquidation procedure 
for the Company in accordance with the 
Bankruptcy Law along with clarifying its impact on 
the Company's financial position or the general 
course of its business. 

لشركة تبليغاً من المحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء تلقي ا .26

إعادة التنظيم المالي أو افتتاح إجراء التصفية أو افتتاح إجراء 

التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس، مع بيان أثر ذلك في 

 الوضع المالي للشركة أو المسار العام إلعماله.

27. Upon registering an application with the court for 
commencing any of the bankruptcy procedures for 
the Company in accordance with the Bankruptcy 
Law, with clarification of the subsequent steps and 
durations therefor and as well as  its impact on the 

قيد طلب افتتاح أي إجراء من إجراءات اإلفالس للشركة لدى  .27

المحكمة بموجب نظام اإلفالس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية 

ومددها الزمنية وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو 

 .المسار العام إلعماله
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Company's financial position or the general course 
of its business. 

28. Upon the issuance of the court ruling (first instance 
or final) ordering the commencement of any of the 
bankruptcy procedures for the Company in 
accordance with the Bankruptcy Law, with 
clarification of the subsequent steps and durations 
therefor as well as  its impact on the Company's 
financial position or the general course of its 
business. 

بافتتاح أي إجراء  -االبتدائي والنهائي  -صدور حكم المحكمة  .28

من إجراءات اإلفالس للشركة بموجب نظام اإلفالس، مع إيضاح 

ع الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية وبيان أثر ذلك في الوض

 المالي للشركة أو المسار العام إلعماله.  

29. Upon the issuance of the court ruling (first instance 
or final) rejecting the application of commencing 
any bankruptcy procedures for the Company in 
accordance with the Bankruptcy Law, or rejecting 
any of them and commencing the appropriate 
bankruptcy procedure, along with clarifying the 
reasons for such rejection and its impact on the 
Company's financial position or the general course 
of its business. 

تتاح برفض طلب اف -االبتدائي والنهائي-صدور حكم المحكمة .29

أي إجراء من إجراءات اإلفالس للشركة بموجب نظام اإلفالس، 

أو رفض أي منها وافتتاح إجراء اإلفالس المناسب مع إيضاح 

أسباب الرفض وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو المسار 

 .العام إلعماله

30. Upon the issuance of the court ruling   (first 
instance or final) terminating the financial 
restructuring procedure or the protective 
settlement procedure for the Company in 
accordance with the Bankruptcy Law, or 
terminating any of them and commencing the 
appropriate bankruptcy procedure in accordance 
with Bankruptcy Law along with calrifying its 
impact on the Company's financial position or the 
general course of its business. 

إعادة  بإنهاء إجراء -بتدائي والنهائي اال-صدور حكم المحكمة  .30

بموجب  التنظيم المالي أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية للشركة

نظام اإلفالس، أو إنهاء أي منهما وافتتاح إجراء اإلفالس المناسب 

بموجب نظام اإلفالس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة 

 أو المسار العام إلعماله.

31. Objecting before the competent court regarding 
the commencing or rejecting the commencement 
of any bankruptcy procedures under the 
Bankruptcy Law, or the termination or non-
termination of the protective settlement 
procedure or the financial restructuring procedure 
under the Bankruptcy Law along with calrifying its 
impact on the Company's financial position or the 
general course of its business. 

االعتراض أمام المحكمة المختصة بشأن افتتاح أو رفض افتتاح  .31

أي من إجراءات اإلفالس بموجب نظام اإلفالس، أو إنهاء أو عدم 

إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي 

بيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس، مع 

 .او المسار العام إلعماله

32. Upon the issuance of the court ruling in the 
objection referred to in paragraph (31) of this 
Article to affirm or reverse the Court ruling and to 
adjudicate the case under the Bankruptcy Law 
along with calrifying its impact on the Company's 

( من 31عتراض المشار إليه في الفقرة )صدور الحكم في اال .32

هذه المادة بتأييد حكم المحكمة أو نقضه والفصل في الدعوى 

الوضع المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس، مع بيان أثر ذلك في 

 أو المسار العام إلعماله.
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financial position or the general course of its 
business. 

33. Any material developments included in the reports 
that the Company provides during the 
commenced bankruptcy procedures in accordance 
with the Bankruptcy Law with a statement of its 
impact on the Company's financial position or the 
general course of its business, unless the 
bankruptcy trustee, the bankruptcy committee or 
the competent authority decides that such 
developments are confidential according to the 
Implementing Regulation of the Bankruptcy Law. 

قدمها الشركة في تأي تطورات جوهرية تتضمنها التقارير التي  .33

إجراء اإلفالس المفتتح بموجب نظام اإلفالس مع بيان أثر ذلك 

في الوضع المالي للشركة أو المسار العام إلعماله، ما لم يقرر 

األمين أو لجنه اإلفالس أو الجهة المختصة أنها سرية بموجب 

 ية.  نظام اإلفالس والئحته التنفيذ

34. Issuance of a court ruling, resolution, summons or 
order by a court or judicial body, whether at the 
first instance or appeal level, which may adversely 
affect the Company’s utilisation of any portion of 
its assets which in aggregate value represents a 
value exceeds 5% of the net assets of the Company 
according to the latest reviewed interim financial 
statements or audited annual financial 
statements, whichever is later. 

 

 

 

صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية  .34

االبتدائية أم االستئنافية، يمكن أن يؤثر سلباً في سواء في المرحلة 

تزيد قيمته اإلجمالية على  ااستغالل الشركة ألي جزء من أصوله

% من صافي أصول الشركة وفقاً آلخر قوائم مالية أولية 5

 مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
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Article (5) Disclosure of Financial 
Information 

 ( اإلفصاح عن المعلومات المالية5المادة )

1. The Company shall disclose to the CMA and the 
general public its annual financial statements 
and interim financial statements for the first, 
second and third quarters of the fiscal year 
immediately after such statements being 
approved and before making them available to 
shareholders or third parties. For the purposes of 
this Article, the approval of financial statements 
shall be as follows: 

على الشركة اإلفصاح للهيئة وللجمهور عن قوائمها المالية  .1

المالية األولية للربع األول والثاني والثالث من  السنوية وقوائمها

السنة المالية فور الموافقة عليها وقبل نشرها للمساهمين أو الغير. 

وألغراض هذه المادة، تكون الموافقة على القوائم المالية حسب 

 اآلتي:

a. The interim financial statements shall be 
approved after being adopted by the Board and 
signed by a member authorized by the Board of 
Directors, the Chief Executive Officer, and Chief 
Financial Officer. 

فيما يتعلق بالقوائم المالية األولية، تتم الموافقة عليها بعد اعتمادها  .أ

المجلس ومن الرئيس من المجلس وتوقيعها من عضو مفوض من 

 التنفيذي والمدير المالي.

b. The annual financial statements shall be 
approved in accordance with the Companies 
Law. 

فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، تتم الموافقة عليها وفقاً ألحكام  .ب

 نظام الشركات.

2. SEC shall declare, via electronic means specified 
by Tadawul, its interim and annual financial 
statements. 

عبر األنظمة اإللكترونية المخصصة لهذا  -تفصح الشركة  .2

 عن قوائمها المالية األولية والسنوية. –الغرض من السوق 

3. SEC shall prepare and audit its interim financial 
statements in accordance with the accounting 
and auditing standards approved by the Saudi 
Organization for Chartered Public Accountants 
(SOCPA) and disclose them to the general public 
during a period not exceeding (30) days from the 
end of the financial period covered by these 
financial statements. 

يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية األولية وفحصها وفقاً  .3

لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين، وأن تفصح عنها للجمهور خالل فترة ال 

 ( يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.30تتجاوز )

4. SEC shall prepare and audit its interim financial 
statements in accordance with accounting and 
auditing standards approved by the Saudi 
Organization for Chartered Public Accountants 
(SOCPA) and disclose them to the general public 
not later than three months from the end of the 
annual financial period covered by these 
financial statements. The Company shall disclose 
these financial statements within a period not 
less than (21) calendar days prior to the annual 
General Assembly meeting of the Company. 

إعداد قوائمها المالية األولية وفحصها وفقاً  يجب على الشركة .4

لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين، وأن تفصح عنها للجمهور خالل فترة ال 

تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها 

ن هذه القوائم المالية تلك القوائم، ويجب على الشركة أن تفصح ع

( يوماً تقويمياً قبل تاريخ انعقاد الجمعية 21خالل مدة ال تقل عن )

 العامة السنوية للشركة.
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5. SEC shall ensure that the Public Accountant that 
reviews the financial statements and any related 
partner shall comply with the SOCPA rules and 
regulations regarding the ownership of any 
shares or securities of the Company or any of its 
Subsidiaries, in a manner ensuring the 
independence of the Public Accountant and any 
of its partners or employees. 

 

 

يجب على الشركة التأكد من التزام المحاسب القانوني الذي يراجع  .5

القوائم المالية وأي شريك له بقواعد الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين ولوائحها فيما يتعلق بملكية أي أسهم أو أوراق مالية 

، بما يضمن استقاللية المحاسب القانوني اأو أي من تابعيه للشركة

 وظف في مكتبه.أو م وأي شريك

Article (6) Board of Directors' Report ( تقرير مجلس اإلدارة6المادة ) 

The Company shall provide the CMA with, and 
disclose to the shareholders within a period not 
exceeding three months following the end of the 
annual financial period, a report issued by the 
Board, containing the information required under 
the Corporate Governance Regulations. The report 
shall include a description of its operations during 
the latest fiscal year and all factors influencing the 
business of the Company and enabling investors to 
assess the Company's assets, liabilities and financial 
position. 

 

 

يجب على الشركة أن تزود الهيئة وتفصح للمساهمين خالل فترة ال 

تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية بتقرير صادر عن 

 الحوكمةالئحة المجلس يشتمل على المعلومات المطلوبة بموجب 

ويتضمن عرضاً لعملياته خالل السنة المالية األخيرة، وجميع العوامل 

المؤثرة في أعمال الشركة التي يحتاج إليها المستثمر ليتمكن من تقويم 

 أصول الشركة وخصومه ووضعه المالي.

Article (7) Disclosures Related to 
Governance 

 بالحوكمة( اإلفصاحات المتعلقة 7المادة )

The Company shall disclose and publish its 
governance policies, procedures and related 
documents on its website or any other means in 
accordance with the Company's policy, including 
the following: 

والوثائق  جراءاتهاإتقوم الشركة باإلفصاح عن سياسات الحوكمة و

المتعلقة بها من خالل نشرها على موقع الشركة اإللكتروني أو أي 

 وسيلة أخرى حسب سياسة الشركة، بما في ذلك ما يلي:

- The Company's Articles of Association; 
 للشركة. األساسالنظام  -

-  Governance and other relevant documents; 
 العالقة.دليل الحوكمة والوثائق األخرى ذات  -

-  Annual Report of the Board of Directors; 
 التقرير السنوي للمجلس. -

-  Interim (quarterly) financial statements and 
annual balance sheets; 

القوائم المالية األولية )ربع السنوية( والحسابات السنوية  -

 الختامية.

-  Annual Audit Committee Report; 
 المراجعة السنوي.تقرير لجنة  -

-  All declarations published on Tadawul; and 
 كافة اإلعالنات التي تنشر على تداول. -
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-  Any other reports or documents that the 
Company deems necessary to enhance 
disclosure and transparency, without prejudice 
to applicable laws and regulations. 

 

 

ي تقارير أو وثائق أخرى تراها الشركة تعزز من عملية أ -

 لقوانين.اإلفصاح والشفافية وبما ال يتعارض مع األنظمة وا

Article (8) Disclosures of the Board of 
Directors 

 ( إفصاحات مجلس اإلدارة8المادة )

The Board of Directors shall regulate the disclosure 
of each of its members and the Executive 
Management members, taking the following into 
account: 

المجلس تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من يتعين على 

 أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:

- Maintaining a register of Board members and 
Executive Management disclosures and 
periodically updating it pursuant to the 
disclosures required by the Companies Law and 
the Capital Market Law and their implementing 
regulations. 

مجلس واإلدارة التنفيذية وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء ال -

ً لإلفصاحات المطلوبة بموجب نظام  وتحديثه دورياً، وذلك وفقا

 الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

- Making the said register accessible to the 
Company’s shareholders for no financial 
consideration. 

 

 لمساهمي الشركة دون مقابل مالي.إتاحة االطالع على السجل  -

 

Article (9) Duties of Board Members and 
Senior Executives 

 ( واجبات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين9المادة )

Members of the Board of Directors and the Senior 
Executives shall exercise their powers and perform 
their duties for the benefit of the Company. A Board 
member shall not declare or disclose any secrets 
that they have become aware of during 
membership of the Board to any of the Company’s 
Shareholders or third parties, unless this happens 
during the meetings of the General Assembly. 
Moreover, they may not misuse the information 
they have become aware of by virtue of their 
membership for their own benefit or for the benefit 
of any of their relatives or other persons. Otherwise, 
they shall be dismissed and asked to pay 
compensations.     

 

يجب على أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ممارسة صالحياتهم 

وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة، وعلى عضو المجلس عدم 

سرار وقف عليها عن طريق عضويته بالمجلس أإذاعة أو إفشاء أي 

مالم يكن ذلك في أثناء إنعقاد إجتماعات  –أي من مساهمي الشركة  لىإ

أو إلى الغير، وال يجوز لهم استغالل ما يعلمون به  –الجمعية العامة 

بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو ألحد أقاربهم أو للغير، وإال 

 وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض.
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 والشفافية اإلفصاحياسة س

Disclosure and Transparency Policy 

 

 

Article (10) Providing CMA with Documents 
and Papers  
 

 ( تزويد الهيئة بالمستندات والوثائق10المادة )

The Company shall provide the CMA with copies of 
any communications, documents or information 
made available to the Shareholders or sent to them 
unless they are disclosed by Tadawul. 

يجب على الشركة أن تزود الهيئة بنسخ من أي مخاطبات أو مستندات 

أو معلومات تتاح للمساهمين أو ترَسل إليهم ما لم يفصح عنها من 

 خالل السوق.

 


