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

( 166) رقم جلسته في الشركة إدارة مجلس قرار بموجب الالئحة هذه صدرت

والمعدلة بقرار مجلس  ،م19/11/2018 الموافقهـ، 11/03/1440 وتاريخ

 الموافقه، 26/04/1441 اريخوت( 179) رقم جلسته فياإلدارة 

 م.24/12/2019
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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  ربية وترجمت إلىباللغة الع الئحةالهذه  تم إصدار

 .العربية هي التي تسود حال االختالف بين النسختين فإن النسخة
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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

 .رئيس في مدينة الرياضال

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 or Chairman of the Board: 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. 

ة تابعة لمجلس إدارة الشركة الشخص الذي يرأس لجن :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 الرئيس

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

تنفيذية في الشركة )نواب الرئيس التنفيذي، ونواب رئيس اإلدارة ال

 أول(، ورؤساء الشركات التابعة.

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 
protect the rights of Shareholders and stakeholders 
and achieve fairness, competitiveness and 

 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
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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 عنادرة الص

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

 هيئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة: الحوكمة الئحة

 .المالية السوق

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. 

 لباالستقال يتمتع تنفيذي غير إدارة مجلس عضو :المستقل العضو

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

 .الحوكمةالئحة  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 والعض

 .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(ة السعودية المساهمين لدى السوق المالي

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 

 المرشحين دون تكرار لهذه األصوات.
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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

المالية ربع السنوية والسنوية وموضوعي يقوم بمراجعة القوائم 

 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 ألقاربا: 

- 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.

SEC’s Governance Report Committee: The 
Committee formed under Article (21) of this 
Charter, the Chapter of (SEC Reporting Procedures 
and Mechanisms Policy). 

 من( 21اللجنة المشكلة بموجب المادة ) :الشركة حوكمة تقارير لجنة

 التقارير رفع وآليات إجراءات سياسة) بـ الخاص الفصل الالئحة هذه

 .(للكهرباء السعودية الشركة في

Report: A written document including (financial, 
technical and regulatory data, statistics, key 
performance indicators, plans and achievements) or 
any data or information relevant to Corporate 

وثيقة خطية تتضمن بيانات )مالية، فنية، تنظيمية،  :التقرير

إحصاءات، مؤشرات أداء، خطط، إنجازات( أو أي بيانات ومعلومات 

 التقرير يكون وقد السياسة، هذهذات صلة بنظام حوكمة الشركة من 

 .خاصا   أو دوريا  



 

 

6 

 

 الئحة عمل مجلس اإلدارة

Board of Directors Charter 

 

  

Governance Code shown in this Policy. Such report 
can be periodic or special report. 

Report Calendar Annex: A calendar list, prepared by 
SEC’s Governance Report Committee, including the 
group, nature and number of reports to be issued by 
SEC departments and business lines in a fiscal year, 
directly related to Corporate Governance Code. It 
constitutes an integral part of, and is attached to, 
this Charter as Annex No. (1), and shall be updated 
annually. 

قائمة تقويم سنوية  (:Report Calendar) التقارير قائمة ملحق

تعدها لجنة تقارير حوكمة الشركة تتضمن مجموعة وطبيعة وعدد 

التقارير التي ستصدرها اإلدارات واألنشطة التابعة للشركة في السنة 

 الشركة، حوكمة نظاموذات عالقة مباشرة بمتطلبات  حدة المالية الوا

ا تعد والتي الالئحة بهذه والمرفقة يسنو بشكل تحديثها ويتم  ال جزء 

 (.1) رقم ملحق منها، يتجزأ

Report Terms of Reference: A standard form for 
reports prepared once by the concerned business 
line responsible for the report to be delivered to 
SEC’s Governance Report Committee for approval. 
Such form shall include a detailed explanation of the 
report, objectives, contents, statutory, technical 
and financial requirements thereof, the processes 
of concerned departments and business lines for its 
issuance and the required action plans and periods 
thereof 

نموذج  (:Terms of Reference) للتقارير المرجعية الشروط

موحد للتقارير يعده النشاط المسؤول عن التقرير لمرة واحدة ويسلم 

للجنة تقارير حوكمة الشركة لالعتماد يتضمن شرح تفصيلي عن 

التقرير وأهدافه ومحتوى التقرير والمتطلبات النظامية والفنية والمالية 

مل األنشطة واإلدارات المسؤولة عن إصدار الخاصة به، وآلية ع

 ومخطط اإلجراءات المطلوبة بشأنه ومددها.

Company’s Departments: SEC’s business lines, 
sectors and departments or employees, in 
accordance with the administrative and 
organizational structure approved by the Company, 
responsible for applying and implementing this 
Charter. 

 

 

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. 

 

إلدارات أو الموظف، التابعة : األنشطة والقطاعات واالشركة إدارات

للشركة وفق الهيكل اإلداري والتنظيمي المعتمد في الشركة والمناط 

 .الالئحةبها تطبيق وتنفيذ هذه 

 

 

 

 

ذات الصلة  األنظمةمعاني التعريفات والمصطلحات الواردة في  تسري

أي كلمات أو عبارات غير معرفة في  علىالصادرة من الجهات المختصة 

 .ةالالئحهذه 
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Article (2) Composition and Term of 
Membership 

 العضوية ومدة المجلس تشكيل( 2) المادة

1. The Company shall be managed by a Board of 
Directors consisting of nine (9) members 
appointed by the General Assembly of 
Shareholders for a term not exceeding three years. 

 تنتخبهم أعضاء تسعة من مكون إدارة مجلس الشركة إدارة يتولى .1

 .سنوات ثالث على تزيد ال لمدة للمساهمين العامة الجمعية

2. Board membership shall be terminated upon the 
expiry of the Board of Directors’ term or validity in 
accordance with any law or instructions applicable 
in the Kingdom of Saudi Arabia. However, the 
Ordinary General Assembly may, at all times, 
dismiss all or any of the Board members without 
prejudice to the right of the dismissed member to 
hold the Company liable if such dismissal is made 
without a reasonable cause or at an improper time. 
A Board member may resign, provided that such 
resignation is made at an appropriate time, 
otherwise, he/she shall be liable toward the 
Company for any damage resulting from such a 
resignation. The General Assembly may also, as per 
a recommendation of the Board, terminate the 
membership of the member who missed three 
consecutive meetings without a legitimate excuse. 

 العضوية صالحية بانتهاء أو مدته بانتهاء المجلس عضوية تنتهي .2

 يجوز ذلك ومع لكة،المم في سارية تعليمات أو نظام ألي وفقا  

 المجلس أعضاء جميع عزل وقت كل في العادية العامة للجمعية

 الشركة تجاه المعزول العضو بحق إخالل دون وذلك بعضهم أو

 وقت في أو مقبول غير لسبب العزل وقع إذا بالتعويض بالمطالبة

 في ذلك يكون أن بشرط يعتزل أن المجلس ولعضو مناسب، غير

 على يترتب عما الشركة قِبل من مسؤوال   كان وإال مناسب وقت

 توصية على بناء العامة للجمعية ويجوز أضرار، من االعتزال

 حضور عن أعضائه من يتغيب من عضوية إنهاء المجلس من

 .مشروع عذر دون للمجلس متتالية اجتماعات ثالث

3. The Board of Directors shall elect a Chairman and 
a Vice Chairman from amongst its members. 

 وآخر المجلس رئيس لمنصب أعضائه أحد المجلس ينتخب .3

 .الرئيس نائب لمنصب

4. The Board of Directors shall appoint a Secretary 
from amongst its members or a third party, and 
shall determine his/her duties, remuneration, and 
work conditions. The Secretary may also be 
appointed as Secretary of any of the Committees 
of the Board of Directors. The Secretary of the 
Board may not be dismissed except pursuant to a 
resolution by the Board of Directors. 
 

دد المجلس أمين سر من بين أعضائه أو من غيرهم، ويح يعين .4

اختصاصاته ومكافأته وشروط عمله، ويجوز تعيينه أيضا  للعمل 

 عزل يجوز وال المجلس، من المنبثقة اللجان من أي في سر كأمين

 .المجلس من بقرار إال المجلس سر أمين
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Article (3) Powers of the Board of Directors اإلدارة مجلس صالحيات( 3) المادة 

1. Without prejudice to the powers of the Ordinary 
General Assembly, the Board shall have the 
broadest powers in managing the Company, 
including passing resolutions, concluding 
contracts, and carrying out all other actions 
required to serve the interests of SEC and achieve 
its objectives. In performing its duties, the Board 
may exercise all functions and take all actions 
which SEC may exercise or perform pursuant to its 
Articles of Association, provided that such acts do 
not fall within the competencies of the General 
Assemblies of Shareholders pursuant to SEC’s 
Articles of Association and the Companies Law in 
force,  including but not limited to: 

 يكون العادية، العامة للجمعية المقررة االختصاصات مراعاة مع .1

 في بما الشركة إدارة في والصالحيات السلطات أوسع للمجلس

 بجميع والقيام واالتفاقيات العقود وإبرام القرارات اتخاذ ذلك

 وللمجلس الشركة أغراض لتحقيق الالزمة األخرى التصرفات

 ويجري االختصاصات جميع يمارس أن بواجباته القيام سبيل في

 تمارسه أن للشركة يجوز مما واألعمال التصرفات جميع

 مما التصرفات هذه تكون أال بشرط األساس نظامها بمقتضى

 ونظام الشركة لنظام وفقا   للمساهمين العامة اتالجمعي به تختص

 :الحصر ال المثال سبيل على وله الشركات

a. Approving agreements of financing, financial 
derivatives and loans, in addition to other banking, 
commercial, investment agreements of any term 
whatsoever concluded with funds and financing, 
commercial financial and other institutions, 
provided that the terms of such agreements shall not 
exceed the SEC expiry date. The Board of Directors 
shall set in its resolution loans with maturities 
exceeding three years, and shall determine how such 
loans are used and settled, provided that loan 
conditions and guarantees shall not cause harm to 
the Company, its Shareholders, or general 
guarantees provided to creditors; 

على اتفاقيات التمويل والمشتقات المالية والقروض  الموافقة .أ

وغيرها من االتفاقيات المصرفية والتجارية واالستثمارية مهما 

بلغت مدتها، وذلك مع الصناديق والمؤسسات التمويلية، 

والمؤسسات المالية التجارية وغيرها، على أال تتجاوز آجالها 

س في قراره القروض التي نهاية مدة الشركة، على أن يحدد المجل

تتجاوز مدتها ثالث سنوات أوجه استخدام القروض وكيفية 

 له المقدمة والضمانات القرض شروطسدادها، وأن يراعي في 

 .للدائنين العامة الضمانات أو مساهميها أو بالشركة اإلضرار عدم

b. Buying, selling and mortgaging SEC’s assets, 
movable and immovable properties and facilities, 
provided that the Board of Directors shall specify in 
its resolution the rationale for such an action and 
that payment of the price for such transactions is not 
deferred except in necessary cases and with 
sufficient guarantees, and provided further that SEC 
will not be harmed, forced to discontinue some of its 
business lines, or incur other liabilities due to the sale 
or mortgage conditions; 

 ومنقوالت وعقارات أصول ويرهن ويبيع يشتري أن للمجلس .ب

 األسباب قراره في المجلس يحدد أن على ومنشآتها الشركة

 حاالت في إال آجل غير الثمن يكون وأن لذلك، والمبررات

 تتوقف أو الشركة تتضرر ال وأن كافية وبضمانات الضرورة،

 أو عالبي شروط بسبب أخرى التزامات تتحمل أو أنشطتها بعض

 .الرهن

c. Providing loans and suitable financial facilities to 
companies regardless of their term if SEC directly or 
indirectly holds interests or shares therein. The 
Board of Directors may give guarantees and 
mortgages to the creditors of such companies and 
waive the right of priority in the payment of the 
Company debts to such companies. The Board of 

القروض والتسهيالت المالية المناسبة للشركات التي تملك  تقديم .ت

الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر حصصا  أو أسهما  فيها أيا  

كانت مدتها، وللمجلس تقديم الضمانات والرهون لدائني تلك 

 لتلك الشركة ديون سداد في األولوية عن والتنازلالشركات، 

واالئتماني والفني واإلداري  وله تقديم الدعم المالي الشركات،
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Directors may also provide financial, credit, 
technical, administrative, investment support and 
may manage the treasuries of such companies, as 
the Board of Directors deems appropriate for the 
achievement of the SEC’s commercial objectives, 
and 

واالستثماري وإدارة الخزينة لتلك الشركات، كل ذلك وفق ما يراه 

 المجلس محققا  لألهداف التجارية للشركة.

d. Claiming, filing lawsuits, and collecting the 
entitlements of the Company and accepting 
reconciliations and results of arbitration. In addition, 
the Board may, at its discretion, discharge the 
Company’s debtors from their obligations toward 
the same, provided that the minutes of meeting of 
the Board's shall, in this case, include the reasons 
and justifications for the resolution passed in this 
regard with the following conditions being taken into 
consideration: 

 الشركة مستحقات ويحصل ويقاضي يطالب أن للمجلس .ث

 التي الحاالت وفي للمجلس ويكون التحكيم، ويقبل ويتصالح

 أن على التزاماتهم، من الشركة مديني ذمة إبراء حق يقدرها

 مع قراره، وحيثيات مبررات المجلس اجتماع محضر يتضمن

 :التالية الشروط مراعاة

- The discharge of liability shall be at least one 
year after the debt creation; 

أن يكون إبراء الذمة بعد مضيييي سييينة كاملة على نشيييوء الدين   -

 كحد أدنى.

- The discharge shall be for a specified amount for 
each year per debtor; and 

أن يكون اإلبراء بمبلغ محييدد كحييد أقصييييييى لكييل عييام للمييدين   -

 الواحد.

- The discharge is a right vested in the Board and, 
accordingly, it shall not be delegated. 

 حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.  اإلبراء -

2. The Board of Directors may delegate its Chairman 
or one or more of its members or a third party to 
perform certain task or tasks falling within the 
scope of its powers. The Board may also issue 
powers of attorney. 

 من أو أعضائه من أكثر أو واحدا   أو رئيسه يفوض أن للمجلس. 2

 حدود في يدخل مما معينة أعمال أو عمل مباشرة في غيرهم

 .الشرعية الوكاالت إصدار للمجلس يكون كما اختصاصاته،

3. The Board of Directors may form any Committee 
or Committees to assist it to fulfil its duties or if 
required by the laws, provided that the Board’s 
resolution on the formation of any of its 
Committees shall contain the Committee’s 
functions, term, powers and the method of the 
Board’s supervision on such a committee. 

 

. للمجلس تشكيل أي لجنة أو لجان تساعده في تنفيذ أعماله أو تتطلب 3

 الصادراألنظمة تشكيلها في الشركة على أن يتضمن قرار المجلس 

 عملها، ومدة اللجنة، لمهمة تحديدا   له، التابعة اللجان من أي بتشكيل

 .عليها المجلس رقابة وكيفية لها، الممنوحة والصالحيات

 

 



 

 

10 

 

 الئحة عمل مجلس اإلدارة

Board of Directors Charter 

 

Article (4) Board of Directors’ 
Responsibilities, Functions and Prohibitions 

 اإلدارة مجلس ومحظورات ومهام مسؤوليات( 4) المادة

1- General Responsibilities 
 العامة المسؤوليات -1

The Board of Directors' responsibilities and functions 
shall be as follows: 

 :يلي ما اختصاصاته إلى اإلضافةب المجلس مسؤوليات تكون

a. The Board represents all Shareholders. It shall 
exercise duties of care and loyalty in managing 
the Company's affairs, shall undertake all actions 
that protect its interest, develop it and maximize 
its value;  

ع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والوالء المجلس جمي يمثل .أ

في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها 

 وتعظيم قيمتها. 

b. The ultimate responsibility for the Company's 
actions rests with the Board of Directors even if 
it delegates some of its powers to committees, 
entities or individuals. In all cases, the Board of 
Directors shall not issue general or indefinite 
delegation; 

 فوض وإن الشركة أعمال عن المسؤولية المجلس عاتق على تقع .ب

 وفي اختصاصاته، بعض ممارسة في أفراد أو جهات أو لجانا  

 غير أو عام فويضت إصدار للمجلس يجوز ال األحوال، جميع

 .المدة محدد

c. Setting the plans, policies, strategies and main 
objectives of the Company, supervising their 
implementation, reviewing them periodically, 
and ensuring the availability of human and 
financial resources necessary to achieve them, 
including: 

 الرئيسة واألهداف واالستراتيجيات والسياسات الخطط وضع .ت

 والتأكد دوري، بشكل ومراجعتها تنفيذها على واإلشراف للشركة

 :ذلك ومن لتحقيقها، الالزمة والمالية البشرية الموارد توافر من

- Setting a comprehensive strategy for the 
Company, key business plans, policies, and 
mechanisms of the risk management and 
reviewing and steering them; 

 الرئيسيييية العمل وخطط للشيييركة الشييياملة االسيييتراتيجية وضيييع -

 .وتوجيهها ومراجعتها المخاطر إدارة وإجراءات وسياسات

- Determining the most appropriate capital 
structure for the Company, its strategies and 
financial objectives, and approving all kinds of 
estimated budgets; 

 وأهدافها واستراتيجياتها للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل تحديد -

 .بأنواعها التقديرية الموازنات وإقرار المالية

- Supervising the Company’s main capital 
transactions and acquiring / disposing of assets; 

 وتملك للشييركة، الرئيسيية الرأسييمالية الصييفقات على اإلشييراف -

 .بها والتصرف األصول

- Setting performance objectives, and monitoring 
their implementation and the overall 
performance of the Company; and 

 .الشركة في املالش واألداء التنفيذ ومراقبة األداء أهداف وضع -

- Reviewing and approving the organizational and 
staff structures of the Company on a periodical 
basis; and ensuring the availability of human and 
financial resources necessary for achieving the 
Company's objectives and main plans. 

كل لدوريةا المراجعة - يا ية لله ية التنظيم  الشييييييركة في والوظيف

 الالزمة والمالية البشرية الموارد توافر من والتحقق واعتمادها،

 .الرئيسة وخططها الشركة أهداف لتحقيق
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d. Setting rules and procedures for internal control 

and generally overseeing them, including: 

 عليها، العام واإلشراف الداخلية ابةللرق وضوابط أنظمة وضع .ث

 :ذلك ومن

- Setting a written policy to remedy actual and 
potential conflicts of interest scenarios for 
members of the Board of Directors, Executive 
Management and Shareholders, including 
misuse of the Company’s assets and facilities, 
and misuse resulting from transactions with the 
related parties; 

 الفعلية المصييالح تعارض حاالت لمعالجة مكتوبة سييياسيية وضييع -

 التنفييييذيييية، واإلدارة المجلس، أعضيييييييياء من لكيييل والمحتملييية

 الشييييركة أصييييول اسييييتخدام إسيييياءة ذلك ويشييييمل والمسيييياهمين،

 األطراف مع التعامالت عن اتجالن التصييرف وإسيياءة ومرافقها،

 .العالقة ذوي

- Ensuring the integrity of the financial and 
accounting rules, including rules related to the 
preparation of financial reports; 

 ذلك في بما والمحاسييييييبية، المالية األنظمة سييييييالمة من التأكد -

 .المالية رالتقاري بإعداد الصلة ذات األنظمة

- Ensuring the implementation of appropriate 
control procedures for risk assessment and 
management by setting a general forecasting of 
the risks that the Company may encounter, 
creating risk awareness environment which is 
aware of the culture of risk management at the 
Company level and disclosing such risks 
transparently to the Company’s stakeholders 
and related parties; and 

 المخاطر وإدارة لقياس مناسييييييبة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد -

 الشيييركة تواجه قد التي المخاطر عن عام تصيييور بوضيييع وذلك

 الشيييركة، مسيييتوى على المخاطر إدارة بثقافة ملمة بيئة وإنشييياء

شفافية وطرحها  الصلة ذات واألطراف المصالح أصحاب مع ب

 .بالشركة

- Reviewing the effectiveness of the Company’s 
internal control procedures on an annual basis. 

 .الشركة في الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة -

e. Setting forth specific and explicit policies, 
criteria, and procedures for Board membership, 
without prejudice to the mandatory provisions 
of the Corporate Governance Regulations, and 
implementing them following approval by the 
General Assembly; 

 في للعضوية ومحددة واضحة وإجراءات ومعايير اتسياس إعداد .ج

 الئحة في اإللزامية األحكام مع يتعارض ال بما – المجلس

 .لها العامة الجمعية إقرار بعد التنفيذ موضع ووضعها – الحوكمة

f. Setting a written policy that regulates the 
relationship with stakeholders pursuant to the 
provisions of the Corporate Governance 
Regulations; 

 وفق المصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع .ح

 .الحوكمة الئحة أحكام

g.  Annually reviewing all policies and regulations 
of the Board of Directors and its Committees, 
and, if necessary, updating them in accordance 
with the laws, instructions and best practices; 

 الخاصة واللوائح السياسات لكافة سنويا   الدورية المراجعة .خ

 -األمر لزم إن– وتحديثها عنه المنبثقة المجلس ولجان بالمجلس

 .الممارسات وأفضل والتعليمات لألنظمة وفقا

h. Supervising the management of the Company’s 
finances, its cash flows as well as its financial and 
credit relations with third parties; 

 النقدية، وتدفقاتها للشركة، المالية اإلدارة على اإلشراف .د

 .الغير مع واالئتمانية المالية، وعالقاتها

i. Providing recommendations to the 
Extraordinary General Assembly as to what it 
deems appropriate regarding the following: 

 :يلي ما حيال يراه بما العادية غير العامة للجمعية االقتراح .ذ
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 Increasing or decreasing the share capital of the 

Company; and 
 تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة. 

 Dissolving the Company before the end of its 
term as specified in the Company’s Articles of 
Association or deciding its continuity. 

 تقرير أو األساس الشركة نظام في المعين األجل قبل الشركة حل 

 .استمرارها

j. Providing recommendations to the Ordinary 
General Assembly as to what it deems 
appropriate regarding: 

 :يلي ما حيال يراه بما العادية العامة للجمعية راحاالقت .ر

 Using the consensual reserve of the Company, if 
such a reserve has been formed by the 
Extraordinary General Assembly and has not 
been allocated to a specific purpose; 

  قبل من تكوينه الح في للشييييييركة االتفاقي االحتياطي اسييييييتخدام 

 .معين لغرض تخصيصه وعدم العادية غير العامة الجمعية

 Forming additional financial provisions or 
reserves for the Company; and 

  للشركة إضافية مالية مخصصات أو احتياطيات تكوين. 

 The method of distributing the Company's net 
profits. 

  الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة. 

k. Preparing the Company’s interim and annual 
financial statements and approving them before 
publication; 

 قبل واعتمادها للشركة والسنوية األولية المالية القوائم عدادإ .ز

 .نشرها

l. Preparing the Board of Directors’ report and 
approving it before publication; 

 واعتماد تقرير المجلس قبل نشره.  إعداد .س

m. Ensuring the accuracy and integrity of the data 
and information which must be disclosed 
pursuant to the applicable policies and 
regulations in respect of disclosure and 
transparency; 

 عنها اإلفصاح الواجب والمعلومات لبياناتا وسالمة دقة ضمان .ش

 .بها المعمول والشفافية اإلفصاح عمل ونظم سياسات وفق وذلك

n. Establishing effective communication channels 
allowing Shareholders to continuously and 
periodically review various aspects of the 
Company’s businesses and any material 
developments; 

 بشكل االطالع للمساهمين تتيح فعالة اتصال قنوات إرساء .ص

 وأي للشركة المختلفة األنشطة أوجه على ودوري مستمر

 .جوهرية تطورات

o. Forming specialized Board of Directors 
Committees pursuant to resolutions in which the 
Board specifies the term, powers, and 
responsibilities of such Committees as well as 
the manner used by the Board to monitor such 
committees. Provided that the resolution shall 
also specify the names of the members and their 
duties, rights and obligations and shall evaluate 
the performance and activities of these 
committees and their members; 

 مدة فيها يحدد بقرارات عنه منبثقة متخصصة لجان تشكيل .ض

 عليها، المجلس رقابة وكيفية ومسؤولياتها، وصالحياتها، اللجنة،

 مهامهم، وتحديد األعضاء، تسمية التشكيل قرار يتضمن أن على

 اللجان هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجباتهم، وحقوقهم،

 .وأعضائها
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p. Specifying the types of remunerations granted to 

the Company’s employees such as fixed 
remunerations, and  remunerations linked to 
performance, as well as remunerations in the 
form of shares without prejudice to the 
Regulatory Rules and Procedures issued 
pursuant to the Companies Law  relating   to 
Listed Joint Stock Companies; 

أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة، مثل  تحديد .ط

المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل 

 التنظيمية واإلجراءات الضوابط مع يتعارض ال بما أسهم،

 المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة

 .المدرجة

q. Setting the values and criteria that govern the 
business of the Company; 

 .الشركة في العمل تحكم التي والمعايير القيم وضع .ظ

r. The Board shall develop programs, determine 
the means necessary to launch the Company's 
initiatives in the field of social work, and approve 
the Social Responsibility Policy; and 

المجلس البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات  يضع .ع

 سياسة باعتماد ويقومالشركة في مجال العمل االجتماعي، 

 .االجتماعية المسؤولية

s. The Board shall -based on a proposal from the 
Audit Committee- develop the necessary policies 
and procedures to be followed by Stakeholders 
when submitting their complaints or reporting 
any violations, taking the following into 
consideration: 

وضع ما يلزم من  -المراجعة لجنة اقتراح على بناء-المجلس  على .غ

سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكواهم 

 بالغ عن الممارسات المخالفة، مع مراعاة ما يلي: أو اإل

 Facilitating Stakeholders' (including Company's 
employees) reporting to the Board regarding any 
Executive Management actions or practices that 
violate the applicable laws, regulations and rules 
or raising doubts toward the financial statements 
or internal control systems or other matters, 
whether or not such actions or practices are 
intended to be directed against them, as well as 
conducting necessary investigations into the said 
actions and practices; 

 ( الشييركة في العاملون فيهم)بمن  المصييالح أصييحاب بالغإ تيسييير

 أو تصييييييرفات من التنفيذية اإلدارة عن يصيييييييدر قد بما المجلس

 تثير أو المرعية والقواعد واللوائح األنظمة تخالف ممارسيييييييات

بة ية القوائم في الري مال بة أنظمة أو ال قا ية الر لداخل  غيرها، أو ا

 لم أم مواجهتهم في الممارسييييات أو التصييييرفات تلك كانت سييييواء

 .بشأنها الالزم التحقيق وإجراء تكن،

 Maintaining the confidentiality of reporting 
procedures through facilitating direct contact 
with an Independent Member of the Audit 
Committee or other competent  Committees; 

 المباشييير االتصيييال بتيسيييير الغاإلب إجراءات سيييرية على الحفاظ 

 .المختصة اللجان من غيرها أو المراجعة لجنة في مستقل بعضو

 Appointing an employee to receive and address 
complaints or reports of Stakeholders; 

   تكليف شييييييخص مختص بتلقي شييييييكاوى أو بالغات أصييييييحاب

 المصالح والتعامل معها.

 Allocating a phone number or an email to receive 
complaints; and 

  .تخصيص هاتف أو بريد الكتروني لتلقي الشكاوى 

 Providing the necessary protection for 
Stakeholders. 

 

   توفير الحماية الالزمة ألصحاب المصالح. 
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2- Responsibilities and Functions of Corporate 

Governance  and Related Regulations 

 ذات واألنظمة الشركة بحوكمة الخاصة والمهام المسؤوليات -2

 العالقة

The Board shall establish the Company’s 
governance rules in accordance with the provisions 
and requirements of the Corporate Governance 
Regulations and related laws and regulations, and 
shall monitor their implementation, verify their 
effectiveness and amend them when necessary. To 
this end, the Board shall: 

 ومتطلبات ألحكام وفقا   بالشركة خاصة حوكمة قواعد المجلس يضع

 والتحقق تطبيقها مراقبة وعليه العالقة، ذات واألنظمة الحوكمة الئحة

 :يلي بما القيام ذلك سبيل في وعليه الحاجة، عند وتعديلها يتها،فعال من

  Ensure the Company's compliance with its 
governance rules; 

  الشركة في الحوكمة بقواعد الشركة التزام من التحقق. 

  Review and update governance rules in 
accordance with statutory requirements and 
best practices; 

  عد مراجعة مة قوا ها الحوك حديث قا   وت بات وف ية للمتطل ظام  الن

 .الممارسات وأفضل

  Review and develop professional codes of 
conduct and ethics that reflect the Company’s 
values, and other internal policies and 
procedures in order to meet the needs of the 
Company and conform to best practices; and 

  قيم تمثل التي واألخالق المهني السلوك قواعد وتطوير مراجعة 

 يلبي بما الداخلية واإلجراءات السييياسييات من وغيرها الشييركة،

 .الممارسات أفضل مع ويتفق الشركة حاجات

  Regularly inform the Board members of any 
developments in the corporate governance field 
and best practices, or delegate this task to any 
other committee or department. 

  مجال في التطورات على باسييييتمرار المجلس أعضيييياء اطالع 

 أي إلى ذلك تفويض أو الممارسييات، وأفضييل الشييركات حوكمة

 .أخرى إدارة أو لجنة

3- Responsibilities and Functions toward 
Subsidiaries 

 التابعة الشركات تجاه الخاصة والمهام المسؤوليات -3

a. Approving general strategies, investment plans 
and financial targets. 

 األهداف واعتماد االستثمار، وخطط العامة االستراتيجيات اعتماد .أ

 .المالية

b. Following up financial performance. المالي األداء متابعة .ب. 

c. Evaluating the performance of Subsidiaries' 
Boards of Managers. 

 .التابعة الشركات مديري مجالس أداء تقييم .ت

d. The Board shall retain its responsibilities toward 
Subsidiaries with regard to all substantial 
resolutions that have a legal or financial effect on 
SEC. To ensure that, the Board of Directors shall 
develop and present to the management specific 
internal policy and criteria specifying the limits of 
authority between the SEC's Board and the 
Subsidiaries' Boards of Managers, and the 
mechanism for follow-up and presenting the 
same to the Board of Directors. 
 
 

المجلس محتفظا  بمسؤولياته تجاه الشركات التابعة فيما يتعلق  يظل .ث

بكافة القرارات الجوهرية التي لها أثر قانوني أو مالي على 

الشركة، ولضمان ذلك يقوم المجلس بتطوير سياسة ومعايير 

يحدد بموجبها حدود الصالحيات بين المجلس  داخليةمحددة 

متابعتها وعرضها على  ومجالس مديري الشركات التابعة وآلية

 .اإلدارة
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4- Board Member Prohibitions 4- اإلدارة مجلس عضو على المحظورات 

a. Insider trading; داخلية معلومات على بناء   التداول .أ. 

b. Voting on the Board's resolution or the General 
Assembly's resolution in relation to the 
Company's businesses and contracts wherein 
such a member has a direct or indirect interest; 

 األعمال في العامة الجمعية أو المجلس قرار على التصويت .ب

 أو مباشرة مصلحة له كانت إذا الشركة لحساب تتم التي والعقود

 .فيها مباشرة غير

c. Misusing or benefiting directly or indirectly from 
any assets, information or investment offers 
provided thereto as a Board member or 
provided to the Company. This includes 
investment offers that fall within the Company's 
activity, or those the Company may want to 
utilize.  Such prohibition shall apply to any Board 
member who resigns to make use of such 
investment offers, either directly or indirectly, 
which the Company may want to utilize, 
provided that the investment offers have come 
to such Board member's knowledge during 
his/her Board membership; 

 من أي من - مباشر غير أو مباشر بشكل - االستفادة أو االستغالل .ت

 المعروضة االستثمارية الفرص أو معلوماتها أو الشركة أصول

 الشركة، على المعروضة أو المجلس، في عضوا   بصفته عليه

 الشركة، أنشطة ضمن تدخل التي االستثمارية الفرص ذلك ويشمل

 على الحظر ويسري منها، االستفادة في الشركة ترغب التي أو

 - االستثمارية الفرص استغالل ألجل يستقيل الذي المجلس عضو

 االستفادة في الشركة ترغب التي - مباشر غير أو مباشر بطريق

 .المجلس في عضويته أثناء بها علم والتي منها

d. Accepting gifts from any person having 
commercial transactions with the Company if 
such gifts will lead to a conflicts of interest; 

 إذا الشركة، مع تجارية تعامالت له شخص أي من الهدايا قبول .ث

 .المصالح في تعارض إلى تؤدي أن الهدايا تلك شأن من كان

e. Acting as a Board member in more than five 
listed joint stock companies concurrently; and 

أن يشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس   .ج

 شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.

f. Without an authorization of the Ordinary 
General Assembly, participating in any activity 
that may likely compete with the Company or 
any of its activities. 

 ينافس أن أو الشركة منافسة شأنه من عمل أي في االشتراك .ح

 على حاصال يكن لم ما تزاوله الذي النشاط فـروع أحد في الشركة

 .بذلك بالقيام له يسمح العادية العامة الجمعية من ترخيص
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Article (5) Board Meetings المجلس اجتماعات( 5) المادة 

1. The Board of Directors shall convene at the invitation 
of the Chairman when necessary, provided that the 
number of meetings shall not be less than four (4) 
meetings per annum. The Chairman shall call for a 
meeting whenever requested to do so in writing by 
two Board members. The meeting invitation shall be 
delivered, accompanied by the agenda and 
necessary documents and information, to each 
member by registered mail, e-mail, hand or by any 
other means of communication at least two weeks 
prior to the meeting unless all members agree on a 
shorter period. When necessary, any Board member 
may participate in any of the Board meetings via 
telephone or conference video or by any other 
electronic means that will enable instantaneous 
communication among all members. Such 
participation shall be considered as attendance. The 
agenda of the meeting and the necessary 
documents and information may be annexed to the 
invitation of the meetings within a period of no less 
than two weeks prior to the meeting if it is necessary 
to hold a meeting urgently. The Board of Directors 
shall hold its meetings at the Head Office, and some 
meetings may also be held inside or outside the 
Kingdom of Saudi Arabia. 

. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك 1

على أال يقل عدد االجتماعات التي تعقد عن أربعة اجتماعات في 

ة، ويجب على الرئيس دعوة المجلس لالجتماع متى طلب إليه السن

ذلك اثنان من أعضائه، وتسلم الدعوة لالجتماعات مرفقا معها 

جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة باليد أو 

ترسل إلى كل عضو بالبريد اإللكتروني أو البريد المسجل أو 

جتماع بأسبوعين على وسائل االتصاالت األخرى قبل موعد اال

األقل ما لم يتفق جميع األعضاء على موعد أقصر، ويجوز عند 

الضرورة ألي عضو المشاركة في أي اجتماع للمجلس عن طريق 

الهاتف أو فيديو المؤتمرات أو بأية طريقة إلكترونية أخرى يمكن 

االتصال ببعضهم البعض بصورة  األعضاءمن خاللها لجميع 

 كة على هذا النحو حضورا  لالجتماع، وتجوزآنية، وتشكل المشار

لالجتماعات مرفقا  معها جدول أعمال االجتماع والوثائق  الدعوة

والمعلومات الالزمة خالل مدة ال تقل عن اسبوعين قبل تاريخ 

االجتماع في حال تستدعي األوضاع عقد اجتماع بشكل طارئ، 

ويجوز له ويعقد المجلس اجتماعاته في المركز الرئيس للشركة، 

 .المملكةعقد بعض اجتماعاته داخل أو خارج 

2. A Board member shall ensure that he/she attends 
the meetings of the Board. And the Board 
Independent Member shall make every effort to 
attend all meetings in which significant and 
substantial resolutions having an impact on the 
Company's position are adopted. 

. على عضو المجلس الحرص على حضور اجتماعات المجلس، 2

 جميع حضور على الحرص المستقل المجلس عضو علىو

 في تؤثر وجوهرية مهمة قرارات فيها تتخذ التي االجتماعات

 .الشركة وضع

3. If a Board member resigns, but has comments on 
the Company's performance, he/she shall submit a 
written statement to the Chairman. Such statement 
shall be presented to the Board members. 

. إذا استقال عضو المجلس وكانت لديه ملحوظات على أداء  3

 ويجب ،المجلس رئيسالشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى 

 .المجلس أعضاء على البيان هذا عرض
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Article (6) Minutes of Meeting of the Board 
of Directors and Mechanism for Approving 
Minutes of Meeting 

 محاضر اعتماد وآلية المجلس، محاضر( 6) المادة

 االجتماعات

1- Board of Directors’ Minutes of Meeting 1- المجلس محاضر اجتماعات 

The Board of Directors’ deliberations and 
resolutions shall be recorded in the minutes of 
meeting and signed by the Chairman, attending 
members and representatives of members at the 
meeting. These minutes of meeting shall be 
registered in a special record to be signed by the 
Chairman and Secretary of the Board. 

مداوالت المجلس وقراراته في محاضر، يوقعها رئيس المجلس  تثبت

واألعضاء الحاضرون والممثلون في االجتماع وتدون هذه المحاضر 

 .السرفي سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين 

2-  Quorum and Representation 2- اب صحة االجتماعات والتمثيلنص 

The Board meeting shall not be valid unless 
attended by six members of the Board either in 
person or by proxy, provided that the number of 
members present in person shall not be less than 
five members. A Board member may delegate 
another member to attend or vote on his/her behalf 
according to the following requirements: 

 أصالة أعضاء ستة حضره إذا إال صحيحا   المجلس اجتماع يكون ال

 باألصالة، أعضاء خمسة عن الحاضرين عدد يقل أال بشرط باإلنابة أو

 عنه نيابة صويتوالت للحضور آخر عضوا   ينيب أن المجلس ولعضو

 :التالية للضوابط وفقا   االجتماع في

a. A Board member shall not delegate more than 
one member in attending the same meeting. 

 في واحد عضو من أكثر عن ينوب أن المجلس لعضو يجوز ال .أ

 .االجتماع ذات حضور

b. The said delegation shall be in writing. بالكتابة موثقة اإلنابة تكون أن .ب. 

c. A Board member acting by proxy may not vote on 
resolutions his/her principal is prohibited from 
voting on under the law. 

 على النظام يحظر التي القرارات على التصويت للنائب يجوز ال .ت

 .بشأنها التصويت المنيب

3-  Mechanism for Approving Agenda of Board 
Meetings 

 آلية اعتماد جداول أعمال اجتماعات المجلس -3

 

a. The Secretary of the Board shall prepare the 
agenda of the Board meeting in coordination with 
the Chairman at least seven (7) weeks prior to the 
meeting. 

 مع بالتنسيق المجلس اجتماع أعمال جدول بإعداد المجلس أمين يقوم .أ

 .األقل على أسابيع( 7) بـ االجتماع موعد قبل المجلس رئيس

b. The Board shall approve the agenda once a 
meeting is held, and if any objection is made to the 
agenda by any member, such objection shall be 
recorded in the minutes of meeting of the Board. 

 أي اعتراض حال وفي انعقاده، حال األعمال جدول المجلس يقر .ب

 اجتماع محضر في ذلك إثبات فيجب الجدول، هذا على عضو

 .المجلس

c. A Board member may propose any item to the 
Board agenda. 

 أعمال جدول على موضوع أي إضافة اقتراح حق المجلس لعضو .ت

 .المجلس
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d. The Secretary of the Board shall submit to the 

Company's Executive Management a list of items 
to be presented before the Board at least three (3) 
weeks prior to the meeting, specifying the 
required procedures in terms of content, time, 
information and persons required to attend the 
meeting and shall present the materials for each 
item of the meeting. 

 قائمة بالشركة التنفيذية اإلدارة إلى المجلس أمين يرسل .ث

 موعد قبل المجلس أمام عنها عرض تقديم المطلوب بالمواضيع

 المطلوبة اإلجراءات تحديد مع األقل، على أسابيع( 3) بـ االجتماع

 المطلوبين واألشخاص والمعلومات والوقت المحتوى حيث من

 .االجتماع بنود من دبن لكل المواد وتقديم االجتماع لحضور

e. The Secretary of the Board shall provide the 
Board with the items and notes to be listed in the 
Board agenda, which shall be sent to the members 
at least one week prior to the meeting. 

وب يزود أمين المجلس المجلس بالمواضيع والمذكرات المطل  .ج

تضمينها في جدول أعمال المجلس، وترسل إلى األعضاء قبل 

 أسبوع على األقل من تاريخ الجلسة.

4- Resolutions 4- القرارات 

The resolutions of the Board of Directors shall be 
passed by the majority of votes of members who are 
present in the meeting in person or by proxy. In case 
of a tie vote, the Chairman shall have a casting vote. 
The Board of Directors may issue resolutions when 
necessary by submitting them to each of its 
members separately unless a member submits a 
written request for holding a meeting of the Board 
of Directors for deliberation of the said resolutions. 
In this case, the issued resolutions shall be 
submitted to the Board of Directors in the next 
meeting. 

 الحاضرين األعضاء أصوات بأغلبية قراراته المجلس يصدر

 الرئيس صوت يكون التساوي حالة وفي االجتماع في والممثلين

 عرضها بطريق الحاجة عند قراراته يصدر أن وللمجلس مرجحا ،

 اجتماع عقد كتابة األعضاء أحد يطلب لم ما متفرقين األعضاء على

 الحالة هذه مثل في الصادرة تالقرارا وتعرض فيها، للمداولة المجلس

 .الحق اجتماع أول في المجلس على

5- Mechanism for Approving Minutes of Meeting 5- آلية اعتماد محاضر االجتماعات ومتطلباتها 

a. The minutes of meeting shall be prepared by the 
Secretary of the Board and presented to the 
Chairman of the Board and then to the members 
for approval. 

 بعد ويعرض المجلس أمين قبل من المجلس اجتماع محضر يُعد .أ

 .يعتمد حتى األعضاء، على ثم المجلس، رئيس على ذلك

b. The draft minutes of meeting shall be prepared 
no later than five business days from the date of 
the day following the meeting, to be completed 
by the Secretary of the Board and the Chairman 
of the Board and subsequently sent to the 
members. 

مسودة محضر اجتماع المجلس خالل مدة ال تتجاوز خمسة  تُعد .ب

أيام عمل، من تاريخ اليوم التالي لالجتماع، بحيث تستكمل من كل 

جلس ورئيس المجلس، ويرسل بعدها إلى أعضاء من أمين الم

 المجلس. 

c. Minutes of meeting of the Board shall include 
discussions, deliberations, place, date, and start 
and end time of the meeting, record the 
resolutions of the Board and voting results, 
retain them in a special and organized register, 
and record names of present members and their 

أن تتضمن محاضر اجتماعات المجلس ما دار من نقاشات  يجب .ت

قت بدايته وانتهائه، ومداوالت، وبيان مكان االجتماع وتاريخه وو

وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل 

خاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات 

 األعضاء جميع من المحاضر وتوقع ،-وجدت إن-التي أبدوها 

 .الحاضرين
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reservations, if any. These minutes of meeting 
shall be signed by all present Board members; 

d. The Board members shall review the draft 
minutes of meeting within five business days, 
and approve them or provide their feedback 
thereon, if any. 

 المجلس اجتماع محضر مسودة مراجعة المجلس أعضاء على .ث

 إن مالحظاتهم إبداء أو عليه والموافقة عمل، أيام خمسة خالل

 .وجدت

e. Amendments shall be made by the Secretary of 
the Board as to the initial draft of the minutes of 
meeting based on the feedback of the Board 
members. The amended draft shall be sent to the 
Board members within two business days after 
receipt of the feedback following presentation to 
the Chairman for review. 

ت من قبل أمين المجلس على المسودة األولى بناء  التعديال تُعكس  .ج

على ما يرد من مالحظات من أعضاء المجلس على محضر 

اجتماع المجلس ويتم إرسال المسودة المعدلة لألعضاء خالل 

يومي عمل من تاريخ استالم المالحظات بعد عرضها على رئيس 

 المجلس.  

f. The minutes of meeting shall be finalized by the 
Secretary of the Board, and shall be officially 
valid once signed by all the present members and 
the Secretary. The Secretary of the Board shall 
immediately submit the approved and ratified 
minutes of meeting to the Board members upon 
being signed. 

 

 النهائية بصورته المجلس اجتماع محضر المجلس أمين يعد .ح

 األعضاء جميع قبل من توقيعه بمجرد رسمي ا المحضر ويعتبر

 من صورة المجلس أمين ويرسل المجلس، وأمين الحاضرين،

 فور المجلس أعضاء إلى عليه والمصادق المعتمد المحضر

 .توقيعه
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Article (7) Powers of the Chairman and Vice 
Chairman  

  ونائبه اإلدارة مجلس رئيس صالحيات( 7) المادة

The Board of Directors shall appoint from amongst 
its members a Chairman and a Vice Chairman. The 
Chairman of the Board may not hold any executive 
position in the Company. The Chairman or, in case 
of his/her absence, Vice Chairman, may invite the 
Board of Directors for a meeting and chair the Board 
meetings and General Assemblies. The Chairman 
may represent SEC before third parties and all 
government agencies, companies, individuals, 
courts, notaries' public, Board of Grievances, offices 
for settling securities disputes, arbitration 
committees, chambers of commerce and industry, 
labor authorities, Sharia courts of all degrees and 
categories, civil rights, police departments and any 
other official or judicial panels. For the 
aforementioned purposes, the Chairman of the 
Board shall have the right for pleading, defending, 
claiming SEC’s rights, providing evidence and 
documents and concluding reconciliations and 
waivers. He/she shall have the right for acquittal, 
denial, declaration, requesting taking oath, 
receiving judgments, cassations, appealing, 
submitting memoranda and executing judgments. 
He/she may sign the SEC’s Articles of Association 
and annexes thereto at the government agencies, 
and conclude, sign and submit all documents, 
including the contracts, loan agreements, and other 
financial agreements, mortgages, rentals, 
documents and instruments of sale and purchase of 
land and buildings in accordance with resolutions 
issued by the Board of Directors. In addition, he/she 
may issue powers of attorney on behalf of SEC. The 
Chairman of the Board may authorize or delegate 
his/her powers to any person(s) to carry out specific 
activities within his/her abovementioned powers 
pursuant to an official power of attorney or a duly 
authenticated written authorization. Moreover, the 
Chairman may exercise any such other duties as 
may be assigned to him/her by the Board of 
Directors or as stipulated in the Company’s Articles 
of Association within the framework of the 
businesses of SEC, and may exercise these powers 
inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia. 

 بين الجمع يجوز وال له ونائبا   رئيسا أعضائه بين من المجلس يعين

 للرئيس ويكون بالشركة، تنفيذي منصب وأي المجلس رئيس منصب

 لالجتماع المجلس دعوة صالحية الرئيس غياب حالة في نائبه أو

 للمساهمين، العامة الجمعية واجتماعات المجلس، اجتماعات ورئاسة

 وجميع الغير لدى الشركة تمثيل حيةصال المجلس لرئيس ويكون

 وديوان العدل وكتاب والمحاكم واألفراد والشركات الحكومية الدوائر

 وهيئات التجارية األوراق منازعات في الفصل ومكاتب المظالم

 والمحاكم العمالية والهيئات والصناعية التجارية والغرف التحكيم

 الشرطة ودوائر يةالمدن والحقوق وفئاتها درجاتها بجميع الشرعية

 المرافعة ذلك سبيل في وله أخرى، قضائية أو رسمية دائرة وأية

 وإبرام والمستندات األدلة وتقديم الشركة بحقوق والمطالبة والمدافعة

 اليمين حلف وطلب واإلقرار واإلنكار اإلبراء وحق والتنازل الصلح

 األحكام ذوتنفي المذكرات وتقديم واالستئناف والتمييز األحكام وتسلم

 الجهات لدى ومالحقها الشركات تأسيس عقود على التوقيع حق وله

 العقود ذلك في بما الوثائق جميع وتقديم وتوقيع وإبرام الحكومية

 واإليجارات والرهون األخرى المالية واالتفاقات القروض واتفاقيات

 حدود في وذلك والمباني األراضي وشراء بيع وصكوك ووثائق

وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن  المجلس، من ادرةالص القرارات

الشركة ولرئيس المجلس حق تفويض أو توكيل أي شخص أو 

أشخاص في عمل أو أعمال معينة من صالحياته المذكورة، وذلك 

بمقتضى وكالة شرعية أو تفويض كتابي موثق، كما يقوم رئيس 

جبات المجلس في إطار واختصاصات عمل الشركة بمباشرة أي وا

 الشركة نظام في عليها منصوصا يكون أو المجلسأخرى يعهدها إليه 

 .وخارجها المملكة داخل الصالحيات هذه مباشرة حق وله ،األساس
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Article (8) Duties of the Chairman, Vice 
Chairman, Members, and Secretary of the 
Board  

ضاء ( مهام رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأع8) المادة

 المجلس وأمين السر 

1- Duties of the Chairman 
 المجلس رئيس مهام -1

Without prejudice to the responsibilities of the 
Board of Directors, the Chairman of the Board of 
Directors shall lead the Board and oversee the 
progress of its work and effective performance of its 
functions. The Chairman’s duties and powers shall 
include the following: 

 قيادة المجلس رئيس يتولى ، المجلس بإختصاصات إخالل دون

 ويدخل بفعالية، اختصاصاته وأداء عمله سير على واإلشراف المجلس

 :يلي ما خاصة بصفة المجلس رئيس واختصاصات مهام في

1. Ensuring that the Board members obtain complete, 
accurate, clear and non-misleading information on 
time; 

 على المناسب الوقت في المجلس أعضاء حصول ضمان  .1

 .المضللة وغير والصحيحة والواضحة الكاملة المعلومات

2. Ensuring that the Board discusses all essential 
items efficiently and on time; 

 بشكل األساسية المسائل جميع بمناقشة المجلس قيام من التحقق  .2

 .المناسب الوقت وفي فعال

3. Representing SEC before third parties and 
delegating some of his/her powers in writing to a 
Board member or other person to carry out specific 
work(s) according to the provisions of the 
Companies Law, its  Implementing  Regulations, 
and Articles of Association; 

 مباشرة في صالحياته بعض تفويض أو الغير أمام الشركة تمثيل  .3

 أو المجلس أعضاء من غيره إلى كتابة محددة أعمال أو عمل

 ونظام نفيذيةالت ولوائحه الشركات نظام عليه ينص ما وفق غيرهم

 .األساس الشركة

4. Encouraging the Board members to effectively 
perform their duties for the interests of SEC; 

 يحقق وبما بفعالية مهامهم ممارسة على المجلس أعضاء تشجيع  .4

 .الشركة مصلحة

5. Ensuring that there are actual communication 
channels with Shareholders and conveying their 
opinions to the Board of Directors; 

 وإيصال المساهمين مع الفعلي للتواصل قنوات وجود ضمان  .5

 .المجلس إلى آرائهم

6. Encouraging establishment of constructive 
relationships and effective participation between 
the Board and the Executive Management on one 
hand, and the Executive, non-Executive and 
Independent Members on the other hand, and 
creating a culture that encourages constructive 
criticism; 

 المجلس من كل بين الفعالة والمشاركة البناءة العالقات تشجيع .6

 التنفيذين وغير نفيذيينالت األعضاء وبين التنفيذية واإلدارة

 .البناء النقد على تشجع ثقافة وإيجاد والمستقلين،

7. Preparing agendas of the Board meetings, taking 
into consideration any matters raised by Board 
members or the external auditor and consulting 
with the Board members and the CEO when 
preparing the Board's agenda; 

 االعتبار بعين األخذ مع المجلس اجتماعات أعمال جدول إعداد .7

 مراجع يثيرها أو المجلس أعضاء أحد يطرحها مسألة أي

 عند التنفيذي والرئيس المجلس أعضاء مع والتشاور الحسابات،

 .المجلس أعمال جدول إعداد
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8. Holding periodic meetings with non-Executive 

Members without the attendance of any Executive 
Management of SEC; 

 التنفيذيين غير المجلس أعضاء مع دورية بصفة لقاءات عقد  .8

 .الشركة في تنفيذي أي حضور دون

9. Chairing the meetings of the Shareholders' General 
Assembly or delegating his/her Vice Chair or a 
person who is delegated by the Board of Directors 
in their absence to chair such meetings; 

ترؤس اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو تفويض نائبه أو   .9

 من ينتدبه المجلس عند غيابهم.

10. Providing the Shareholders with SEC’s financial 
statements, Board’s report and external auditor's 
report, unless published in a daily newspaper 
distributed in SEC’s Head Office, with a copy of 
these documents sent to the CMA and the Ministry 
at least fifteen days prior to the General Assembly 
meeting;  

ية للشركة وتقرير المجلس المساهمين بالقوائم المال تزويد  .10

وتقرير مراجع الحسابات ما لم تنشر في صحيفة يومية توزع في 

مركز الشركة الرئيس، مع إرسال نسخة من هذه الوثائق إلى 

الهيئة والوزارة قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوم على 

 األقل. 

11. Notifying the Ordinary General Assembly, when 
convened, of the businesses and contracts in which 
any Board member has direct or indirect interest, 
provided that the notification shall include the 
information provided by the member to the Board 
and shall be accompanied by a special report of 
Company's External Auditor; and 

 والعقود باألعمال انعقادها عند العادية العامة الجمعية إبالغ .11

 مباشرة غير أو مباشرة مصلحة المجلس أعضاء ألحد يكون التي

 العضو قدمها التي المعلومات اإلبالغ هذا يتضمن أن على فيها،

 مراجع من خاص تقرير التبليغ هذا يرافق وأن المجلس، إلى

 .الخارجي الشركة حسابات

12. Notifying the Board members promptly if 
Company's losses reach half of the paid-up capital. 

إبالغ أعضاء المجلس فورا  عند بلوغ خسائر الشركة نصف   .12

 رأس المال المدفوع.

2- Duties of the Board Members 2- اإلدارة مجلس أعضاء مهام 

Each Board member shall perform the following 
functions and duties: 

 المجلس في عضويته خالل من المجلس أعضاء من عضو كل يؤدي

 :اآلتية والواجبات المهام

1. Submitting proposals to develop the Company's 
strategy; 

 .الشركة استراتيجية لتطوير المقترحات تقديم .1

2. Monitoring the performance of the Executive 
Management and the extent to which it has 
achieved SEC's objectives and purposes; 

 الشركة ألهداف تحقيقها ومدى التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة .2

 .وأغراضها

3. Reviewing reports related to the performance 
of SEC; 

 .الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة .3

4. Ensuring the integrity and impartiality of the 
financial statements and information of SEC; 

 .للشركة المالية والمعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق .4

5. Ensuring that SEC's financial control and risk 
management systems are robust; 

 ركةالش في المخاطر إدارة ونظم المالية الرقابة أن من التحقق .5

 .قوية
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6. Determining the adequate levels for 

remunerations of the  Executive Management 
members; 

 .التنفيذية اإلدارة أعضاء لمكافآت المالئمة المستويات تحديد .6

7. Expressing opinions on the appointment and 
dismissal  of the  Executive Management 
members; 

 .وعزلهم التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي إبداء .7

8. Participating in developing the succession and 
replacement plans of executive positions in 
SEC; 

 الشركة وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في المشاركة .8

 .التنفيذية

9. Full compliance with the provisions of the 
Companies Law, Capital Market Law, their 
Implementing Regulations, the Relevant Laws 
and the Articles of Association when 
performing his/her duties as a member of the 
Board and abstaining from carrying out or 
participating in any action that constitutes 
mismanagement of the SEC's affairs; 

 المالية السوق ونظام الشركات نظام بأحكام التام االلتزام .9

 عند األساس والنظام الصلة ذات واألنظمة التنفيذية ولوائحهما

 أو القيام من واالمتناع المجلس، في عضويته لمهام ممارسته

 .الشركة شؤون لتدبير إساءة يشكل عمل أي في المشاركة

10.  Attending the Board and General Assembly 
meetings, and avoiding being absent except for  
legitimate  excuse of which the Chairman of the 
Board shall be notified by prior notice, or for 
emergency reasons; 

 عنها التغيب وعدم العامة والجمعية المجلس اجتماعات حضور .10

 ألسباب أو مسبقا ، المجلس رئيس به يخطر مشروع لعذر إال

 .طارئة

11.  Allocating sufficient time to fulfill his/her 
responsibilities, preparing for the Board of 
Directors and its Committees' meetings and 
effectively participating therein, including 
raising relevant questions and holding 
discussions with SEC's Senior Executives; 

 والتحضير بمسؤولياته، لالضطالع كاف وقت تخصيص .11

 ذلك في بما بفعالية، فيها والمشاركة ولجانه المجلس الجتماعات

 .بالشركة التنفيذيين كبار ومناقشة العالقة ذات األسئلة توجيه

12.  Studying and analyzing all information related 
to the matters considered by the Board before 
expressing an opinion on the same; 

 ينظر التي بالموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحليل دراسة .12

 .بشأنها الرأي إبداء قبل المجلس فيها

13.  Empowering other Board members to express 
their opinions freely, and encouraging the 
Board to deliberate on the items and obtaining 
the views of the competent members of SEC's 
Executive Management and other persons, 
when necessary; 

 وحث بحرية، آرائهم إبداء من اآلخرين المجلس أعضاء تمكين .13

 المختصين آراء واستقصاء الموضوعات مداولة على المجلس

 ظهرت إذا غيرهم ومن للشركة التنفيذية ةاإلدار أعضاء من

 .ذلك إلى حاجة

14.  Notifying the Board fully and promptly of any 
interest, either direct or indirect, with respect 
to the businesses and contracts that are 
executed for SEC's account, provided that the 
notification shall include the nature and extent 

 مباشرة - له مصلحة بأي وفوري كامل بشكل المجلس إبالغ .14

 لحساب تتم التي والعقود األعمال في - مباشرة غير أم كانت

 المصلحة تلك طبيعة اإلبالغ ذلك يتضمن وأن الشركة،

 المتوقع والفائدة بها، معنيين أشخاص أي وأسماء وحدودها

 حةالمصل تلك من مباشر غير أو مباشر بشكل عليها الحصول
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of such interest, the names of concerned 
persons, and the expected benefit to be 
obtained directly or indirectly from this interest 
whether financial or non-financial. The 
concerned member shall abstain from voting on 
any resolutions issued in connection therewith 
in accordance with the Companies Law, the 
Capital Market Law and their Implementing 
Regulations; 

 العضو ذلك وعلى مالية، غير أم مالية الفائدة تلك أكانت سواء

 ذلك، بشأن يصدر قرار أي على التصويت في المشاركة عدم

 المالية السوق ونظام الشركات نظام ألحكام وفقا   وذلك

 .التنفيذية ولوائحهما

15.  Notifying the Board fully and promptly of 
his/her participation, directly or indirectly, in 
any businesses that may compete with SEC or 
any of its activities, in compliance with the 
provisions of the Companies Law, the Capital 
Market Law and their Implementing 
Regulations; 

 غير أو المباشرة – بمشاركته وفوري كامل بشكل المجلس إبالغ .15

 فروع أحد أو الشركة منافسة شأنها من أعمال أي في – المباشرة

 ونظام الشركات نظام ألحكام وفقا   وذلك تزاوله، الذي النشاط

 .التنفيذية ولوائحهما المالية السوق

16.  Refraining from disclosing or announcing any 
secrets he/she came across through his/her 
membership in the Board, to any Shareholder 
of SEC, unless such disclosure is made during 
the meetings of the General Assembly, or to a 
third party, in accordance with the provisions of 
the Companies Law, the Capital Market Law 
and their Implementing Regulations; 

 عضويته طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم .16

 في ذلك يكن لم ما – الشركة مساهمي من أي إلى المجلس في

 وذلك الغير، إلى أو – العامة الجمعية اجتماعات انعقاد أثناء

 المالية السوق ونظام الشركات نظام أحكام تقتضيه ما بحسب

 .التنفيذية ولوائحهما

17.  Working on basis of complete information, in 
good faith and with the necessary care and 
diligence for the interest of SEC and all 
Shareholders; 

 العناية بذل مع نية، وبحسن كاملة، معلومات على بناء   العمل .17

 .كافة والمساهمين الشركة لمصلحة الالزمين، واالهتمام

18.  Understanding his/her duties, roles and 
responsibilities assigned to him/her by virtue of 
being a Board member; 

 .العضوية على المترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك .18

19.  Developing his/her knowledge in the field of 
SEC's businesses and activities and in the 
related financial, commercial and industrial 
fields; and 

 المجاالت وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال في معارفه تنمية .19

 .الصلة ذات والصناعية والتجارية المالية

20.  Resigning from the membership of the Board if 
he/she is unable to fully fulfill his/her duties in 
the Board.  

 الوفاء من تمكنه عدم حال في المجلس عضوية من االستقالة .20

 .األكمل الوجه على المجلس في بمهامه

In addition, any Independent Member shall: المستقل المجلس عضو على البند، هذا في أعاله ورد ما إلى إضافة 

 :التالية المهام أداء

a. Express independent opinions on strategic 
issues, the Company's policies and 

 الشركة، وسياسات اإلستراتيجية، المسائل في المستقل الرأي إبداء .أ

 .التنفيذية اإلدارة أعضاء وتعيين وأدائها،
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performance, and appointment of the 

Executive Management  members; 

b. Ensure that the interests of the Company and its 
Shareholders are taken into account and given 
priority in case there is any conflicts of interest; 
and 

 عند وتقديمها ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق .ب

 .المصالح في تعارض أي حصول

c. Supervise the development of the Company's 
governance rules and monitoring its 
implementation by the Executive Management. 

 ومراقبة بالشركة، الخاصة الحوكمة قواعد تطوير على اإلشراف .ت

 .لها التنفيذية اإلدارة تطبيق

3-  Duties of Secretary of the Board  -3اإلدارةأمين سر مجلس  مهام 

a. Documenting the meetings of the Board, 
preparing their minutes of meetings, including 
the discussions, deliberations, place, date, and 
start and end time of the meeting, recording 
the Board’s resolutions and voting results, 
retaining them in a special and organized 
register, including the names of attending 
members and their reservations, if any, and 
having these minutes of meetings signed by all 
attending members; 

 من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد المجلس اجتماعات توثيق .أ

 بدايته ووقت وتاريخه االجتماع مكان وبيان ومداوالت، نقاشات

 في وحفظها التصويت، ونتائج المجلس قرارات وتوثيق وانتهائه،

 الحاضرين األعضاء أسماء وتدوين ومنظم، خاص سجل

 من المحاضر ههذ وتوقيع، -وجدتإن - أبدوها التي والتحفظات

 .الحاضرين األعضاء جميع

b. Retaining the reports submitted to the Board of 
Directors and the reports prepared by the 
Board; 

 يعدّها التي والتقارير المجلس إلى تُرفع التي التقارير حفظ .ب

 .المجلس

c. Providing the Board members with the  agenda 
of Board's meetings, working papers, 
documents and information, and any additional 
documents or information related to the items 
listed in the meeting agenda requested by any 
of the Board members; 

أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل  تزويد .ت

المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية  والوثائق والمعلومات

 بالموضوعات عالقة ذات المجلس أعضاء من أي يطلبها

 .االجتماع جدول في المشمولة

d. Making sure that the Board members comply 
with the procedures approved by the Board of 
Directors; 

 .المجلس أقرها تيال باإلجراءات المجلس أعضاء تقيد من التحقق .ث

e. Notifying  the Board members of the dates of 
the Board's meetings within a sufficient period 
prior to the set date; 

 التاريخ قبل المجلس اجتماعات بمواعيد المجلس أعضاء تبليغ .ج

 .كافية بمدة المحدد

f. Presenting the draft minutes of meeting to the 
Board members for their views before being 
signed; 

 مرئياتهم إلبداء المجلس أعضاء على المحاضر مسودات عرض .ح

 .توقيعها قبل حيالها

g. Ensuring that Board members have received in 
full and in a timely manner a copy of minutes of 

 على وسريع كامل بشكل المجلس أعضاء حصول من التحقق .خ

 والوثائق والمعلومات المجلس اجتماعات محاضر من نسخة

 .بالشركة المتعلقة
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the Board’s meeting along with the information 
and documents related to the Company; 

h. Coordinating among the Board members; المجلس أعضاء بين التنسيق .د. 

i. Organizing the disclosure register of the Board 
members and the Executive Management 
pursuant to Article (92) of the Corporate 
Governance Regulations; 

سجل إفصاحات أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية وفقا  لما  تنظيم .ذ

 .الحوكمة الئحة من( 92)نصت عليه المادة 

j. Acting as a liaison between the Board of 
Directors and the Executive Management 
through communicating with the CEO to get 
acquainted with the Board’s requirements and 
meetings’ materials and presentation, provided 
that the communication with the Executive 
Management shall be conducted through the 
Senior Official or the Vice President of the 
concerned Business Line/ Subsidiary; 

يكون حلقة وصل بين المجلس واإلدارة التنفيذية وذلك عبر  أن .ر

التواصل مع الرئيس التنفيذي، للحصول على متطلبات المجلس 

ومواد وعروض االجتماعات، على أن يكون التواصل مع اإلدارة 

 الشركة/  بالنشاط المعني النائب أو األول المسؤول عبر التنفيذية

 .التابعة

k. Notifying the Executive Management of the 
Board’s resolutions and directives, and 
coordinating and following up to obtain the 
required materials to be presented to the 
Board; and 

 وتنسيق المجلس وتوجيهات بقرارات التنفيذية اإلدارة تبليغ .ز

 .المجلس لىع عرضها المطلوب المواد على الحصول ومتابعة

l. Providing assistance and advice to the Board 
members. 

 .المجلس أعضاء إلى والمشورة العون تقديم .س
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Article (9) Remuneration of Board 
Members 

 المجلس أعضاء مكافأة( 9) المادة

A Board member's remuneration and all his/her 
benefits, if any, shall be determined in accordance 
with the Remuneration Policy for Members the 
Board, its Committees and Executive Management 
approved by the Ordinary General Assembly of the 
Company pursuant to the official resolutions and 
instructions issued in this respect and within the 
limits of the applicable laws and regulations. The 
Board of Director’s report submitted to the Ordinary 
General Assembly shall contain a comprehensive 
statement of all the remunerations, expenses, 
allowance and any other benefits in kind received by 
the Board members during the fiscal year. It shall 
also include a statement of what they received for 
technical, administrative or consulting services, and 
a statement of the number of Board meetings 
attended by each member from the date of the 
General Assembly meeting. 

 

 

 

 

إن  -مكافأة عضو المجلس وجميع المزايا التي يحصل عليها  تكون

 واللجان المنبثقة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآتوفقا  لسياسة  -وجدت 

التي تقرها الجمعية العامة العادية للشركة وذلك  واإلدارة التنفيذية عنه

بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن 

حدود ما نصت عليه األنظمة ذات العالقة، ويجب أن يشتمل  وفي

تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما 

حصل عليه أعضاء المجلس خالل السنة المالية من مكافآت وبدل 

مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما 

ة أو استشارات، وأن يشتمل أيضا قبضوه نظير أعمال فنية أو إداري

 تاريخ من عضو كل حضرها التي المجلس جلسات بعدد بيانعلى 

 .العامة الجمعية اجتماع

0) Annual Declarations and Article (1
Undertakings 

 السنوية والتعهدات اإلقرارات( 10) المادة

Each Board member shall annually complete a form 
of undertaking to abide by the conflicts of interest 
Policy. 

 بااللتزامعلى كل عضو في المجلس استكمال نموذج التعهد  يتوجب

 .سنويبسياسة تعارض المصالح بشكل 



 

 

28 

 

 الئحة عمل مجلس اإلدارة

Board of Directors Charter 

 

Article (11) Committees of the Board ( لجان المجلس 11) المادة 

1. The Board of Directors shall have committees 
assisting it in performing its supervisory 
responsibilities as follows:  

للمجلس لجان لمساعدته في أداء مسؤولياته اإلشرافية على  يكون .1

 النحو التالي: 

a. The Executive Committee; التنفيذية اللجنة .أ. 

b. The Audit Committee; المراجعة لجنة .ب. 

c. The Risk and Compliance Committee; and وااللتزام المخاطر لجنة .ت. 

d. The Nomination, Remuneration and Human 
Resources Committee. 

 .البشرية والموارد والمكافآت الترشيحات لجنة .ث

2. Members of the Committees shall be appointed 
by the Board of Directors, with the exception of 
the Audit Committee where its members shall be 
appointed by the Company's General Assembly. 
The Board may change the membership of the 
Committees at the Board’s discretion. The Board 
shall take into account the independence and 
experience requirements of the members with 
respect to the CMA's laws and regulations 
governing SEC, with the exception of the Audit 
Committee where a resolution by the SEC’s 
General Assembly shall form it and determine 
duties, responsibilities, and remunerations of its 
members. 

تعيين أعضاء اللجان من قبل المجلس، باستثناء لجنة المراجعة  يتم .2

حيث يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للشركة، ويجوز للمجلس 

إحداث التغيير في عضوية اللجان حسب تقدير المجلس، ويراعى 

المجلس متطلبات اإلستقاللية والخبرة المطلوبة لألعضاء فيما 

 لجنة باستثناء وذلك الهيئة، ولوائح نظم من الشركة على ينطبق

 عملها وضوابط مهامها وتحديد تشكيلها يتم فإنه المراجعة

 .للشركة العامة الجمعية من بقرار أعضائها ومكافآت

3. In addition to the Standing Committees, the 
Board may establish other interim Committees 
as may be deemed necessary for the 
performance of its responsibilities. 

باإلضافة إلى اللجان الدائمة، يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى   .3

 مؤقتة حسب الحاجة وحسب ما يراه ضروريا  ألداء مسؤولياته. 

4. In forming an interim Committee, the Board shall 
decide the following: 

 :يلي ما يقرر أن المجلس على إنف مؤقتة، لجنة تشكيل عند .4

a. Name of the Committee; اللجنة اسم .أ.   

b. Number of the Committee members and the 
manner of its formation, including the  
nomination of its Chairman; 

 .رئيسها تسمية ذلك في بما تكوينها وكيفية اللجنة أعضاء عدد .ب

c. The nature of the Committee’s work, functions  
and powers; and 

 .وصالحياتها ومهامها اللجنة عمل طبيعة .ت

d. The time given to the Committee to complete 
its work and report to the Board. 

 وتقديم أعمالها إنجاز الستكمال للجنة الممنوحة الزمنية المدة .ث

 .للمجلس تقريرها

5. The Board may dissolve interim Committees or 
re-define their duties or membership. 

 أو مهامها تحديد إعادة أو المؤقتة اللجان حل للمجلس يجوز .5

 .عضويتها
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6. Without prejudice to the Audit Committee's 
responsibilities toward the SEC’s General 
Assembly in accordance with the statutory 
requirements, the Board shall follow up the 
works of its affiliated Committees, which shall 
report periodically to the Board through their 
respective Chairmen.  

دون اإلخالل بمسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الجمعية العامة   .6

ابع المجلس أعمال اللجان للشركة وفقا  للمتطلبات النظامية، يت

المنبثقة عنه، وعلى اللجان رفع تقاريرها بصفة دورية له عبر 

 رؤسائها إلى المجلس.

7. Without prejudice to the Audit Committee’s 
responsibilities toward the SEC’s General 
Assembly and its relevant powers in accordance 
with the statutory requirements, the Board shall 
always have direct membership and 
representation in these Committees to ensure 
their effectiveness, determine their directions, 
ensure integrity of their resolutions, follow up 
their plans and monitor their performance in 
order to achieve the desired objectives. 

 العامة الجمعية تجاه المراجعة لجنة بمسؤوليات اإلخالل دون .7

 يكون النظامية، للمتطلبات وفقا   العالقة ذات وسلطاتها للشركة

 عنه المنبثقة اللجان في مباشر وتمثيل عضوية دائما   للمجلس

 قراراتها سالمة وضمان توجيهاتها ورسم فاعليتها لضمان

 األهداف تحقيق من تمكنت حتى أدائها ومراقبة خططها ومتابعة

 .المرسومة
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Article (12) Objectives and Criteria of the 
Evaluation  

 تقييمال ومعايير أهداف( 12) المادة
 

1. Assisting the Board of Directors in achieving its 
objectives effectively. 

 .فعالة بصورة أهدافه تحقيق في المجلس مساعدة .1

2. The Board of Directors shall evaluate its 
performance and the performance of its members 
and Committees and the members of such 
Committees at least once a year. Procedures and 
results of these evaluations shall be disclosed to the 
Board of Directors. 

 تقييم وكذلك أعضائه وأداء المجلس أداء بتقييم المجلس قيام يجب  .2

 األقل، على سنويا   مرة اللجان تلك وأعضاء المجلس لجان أداء

 ونتائجها التقييمات هذه إجراءات نع اإلفصاح وجوب مع

 . للمجلس

3. The evaluation shall be conducted under the 
supervision of the Chairman of the Board and with 
the effective participation of the Independent 
Members. Advice on evaluation may be sought 
from the Nominations, Remuneration and Human 
Resources Committee or a neutral body. 

أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس، ويجب  يجب .3

أن يتم ذلك بمشاركة فعالة من األعضاء المستقلين، وباإلضافة 

إلى إمكانية طلب المساعدة االستشارية من لجنة الترشيحات 

 ايدة في عملية التقييم. والمكافآت والموارد البشرية أو جهة مح

4. Evaluation criteria of the Board of Directors and its 
Committees: 

 تقييم المجلس ولجانه:  معايير .4

a. The evaluation shall be objective and 
independent; 

 .ومستقال   موضوعيا   التقييم يكون أن .أ

b. The evaluation shall encourage an open and 
constructive debate on performance; 

 .األداء حول والبناءة المفتوحة المناقشة التقييم يشجع أن .ب

c. The Board shall define the main objectives to be 
achieved through the performance evaluation; 

 من تحقيقها المقصود الرئيسية األهداف حدد قد المجلس يكون أن .ت

 .األداء تقييم عملية خالل

d. Each Board member shall be informed of the 
results of his/her individual evaluation, and the 
individual performance evaluation shall remain 
confidential. 

 تقييم يظل وأن الفردي تقييمه نتائج على المجلس عضو يطلع أن .ث

 .سريا   الفردي األداء

5. The Board shall approve a clear action plan, 
including the required development aspects. The 
Board shall monitor the performance of this plan at 
least on an annual basis. 

 نواحي ذلك في بما واضحة عمل خطة على الموافقة المجلس على .5

 على الخطة هذه أداء مراقبة المجلس على كما المطلوبة، التطوير

 .سنويا   األقل

6. The Board and the Committees shall discuss any 
corrective action required. 

 وتقوم مطلوبة، تصحيحية إجراءات أي بمناقشة المجلس يقوم .6

 .مطلوبة تصحيحية إجراءات أي بمناقشة اللجان

7. The Nominations, Remuneration and Human 
Resources Committee shall use the evaluation 
results as an input in the nomination process. 

 نتائج البشرية والموارد والمكافآت الترشيحات لجنة تستخدم .7

 .الترشيح عملية مدخالت عناصر كأحد التقييم

8. The Board shall develop, upon a proposal by the 
Nominations, Remuneration and Human 
Resources Committee, the necessary mechanisms 

 والمكافآت الترشيحات لجنة اقتراح على بناء   المجلس يضع .8

 وأعضائه المجلس أداء لتقييم الالزمة اآلليات – البشرية والموارد

 قياس مؤشرات خالل من وذلك سنويا ، التنفيذية واإلدارة ولجانه

 جودةو للشركة اإلستراتيجية األهداف بتحقيق ترتبط مناسبة أداء
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to evaluate the performance of the Board of 
Directors and its members and Committees as well 
as the Executive Management on an annual basis 
through appropriate key performance indicators 
linked to the extent to which the Company's 
strategic objectives have been achieved, quality of 
risk management, adequacy of internal control 
systems, among others. Provided that strengths 
and weaknesses shall be identified and ways to 
address  them shall be proposed in line with the 
Company's interest. 

 أن على وغيرها، الداخلية الرقابة أنظمة وكفاية المخاطر إدارة

 مع يتفق بما معالجتها واقتراح والضعف القوة جوانب تحدد

 .الشركة مصلحة

9. Performance evaluation procedures shall be 
written and clear. They shall be disclosed to the 
Board members and parties concerned with the 
evaluation. 

 يفصح وأن وواضحة مكتوبة األداء تقييم إجراءات تكون أن يجب .9

 .بالتقييم المعنيين واألشخاص المجلس ألعضاء عنها

10. The performance evaluation should include skills 
and experience, identify strengths and 
weaknesses, and address weaknesses in 
appropriate ways, such as the nomination of 
competent professional staff able to improve the 
performance of the Board of Directors. 
Performance evaluation shall also include the 
overall evaluation of  the mechanisms of the Board 
of Directors activities. 

 التي والخبرات المهارات على األداء تقييم يشتمل أن بيج .10

 معالجة على العمل مع فيه، والقوة الضعف نقاط وتحديد يمتلكها،

 تستطيع مهنية كفايات كترشيح الممكنة بالطرق الضعف نقاط

 على األداء تقييم يشتمل أن أيضا   ويجب المجلس، أداء تطوير

 .عام بشكل المجلس في العمل آليات تقييم

11. Individual evaluation of the Board members shall 
take into account the extent of the member's 
participation in terms of effectiveness, and 
fulfillment of his/her duties and responsibilities, 
including attendance of the Board and its 
Committees meetings and allocation of necessary 
time thereto. 

 المشاركة مدى المجلس ألعضاء الفردي التقييم في يراعى .11

 ذلك في بما ومسؤولياته واجباته بأداء والتزامه للعضو الفعالة

 .لها الالزم الوقت وتخصيص ولجانه المجلس جلسات حضور

12. The Board shall make the necessary 
arrangements for a competent third-party 
evaluation to be performed every three years. 

 جهة تقييم على للحصول الالزمة الترتيبات المجلس يتخذ .12

 .سنوات ثالث كل ألدائه مختصة خارجية

13. The non-Executive Members shall periodically 
evaluate the performance of the Chairman, having 
considered the views of the Executive Members. 
The Chairman shall not attend the discussion made 
for that purpose, provided that the strengths and 
weaknesses shall be determined. Proposals to 
address such weaknesses shall be made in line with 
the Company's interest. 

 

 رئيس ألداء دوريا   تقييما   التنفيذيين غير المجلس أعضاء يجري .13

من دون أن   –التنفيذيين األعضاء نظر وجهات أخذ بعد المجلس

 على – يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض

 مع يتفق بما معالجتها واقتراح والضعف القوة جوانب تحدد أن

 .الشركة مصلحة



 

 

33 

 

 الئحة عمل مجلس اإلدارة

Board of Directors Charter 

 

Article (13) Evaluation Period التقييم فترة( 13) المادة 

The evaluation of the performance of the Board, its 
Committees and members, and the Board's 
Secretariat, shall be made annually as set out in the 
forms approved by the Board.  

 

 مجلسال وأمانة عضاء،واأل ولجانه المجلس أداء تقييم تطبيق يتم

 لدى المجلس.  المعتمدة النماذج وفق سنويا  

 

Article (14) Items of the Board Performance 
Evaluation Forms  

 المجلس أداء تقييم نماذج بنود( 14) المادة

1- Main Evaluation Elements of the Board: 1- للمجلس الرئيسية التقييم عناصر: 

a. Has the Board set clear performance targets and 
determined how well they are performing?  

قام المجلس بوضع أهداف واضحة لألداء وتحديد مدى حسن  هل .أ

 أدائها؟ 

b. Has the Board contributed to developing the 
Company's strategy? 

 ساهم المجلس في تطوير استراتيجية الشركة؟  هل .ب

c. Is there a suitable mix in the membership of the 
Board and its Committees in terms of experience 
and skills? 

هنالك مزيج مناسب في عضوية المجلس ولجانه من حيث  هل .ت

 الخبرة والمهارات؟ 

d. The level and effectiveness of the relations 
between the Board members and the Company’s 
CEO. 

وفعالية العالقات بين أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي  درجة .ث

 للشركة. 

e. Efficient and effective communication with the 
Board of Directors, its Committees and the 
Executive Management of the Company. 

 التنفيذية واإلدارة ولجانه المجلس مع التواصل وفعالية كفاءة .ج

 .للشركة

f. The Board’s interaction in difficult situations and 
crises. 

 المجلس في الحاالت الصعبة واألزمات.  تفاعل .ح

g. Is the Board being provided with appropriate  
information and in a timely manner? 

 التوقيت وفي المالئمة بالمعلومات المجلس تزويد يتم هل .خ

 المناسب؟

h. The adequacy of the number of meetings held by 
the Board and its Committees, and the adequacy 
of the time available for such meetings so that the 
Board and its Committees can address all 
important matters. 

 رعية،فالعدد االجتماعات التي يعقدها المجلس ولجانه  كفاية .د

االجتماعات ليتمكن المجلس ولجانه من  لهذه المتاح الوقت وكفاية

 األخذ في االعتبار كافة األمور المهمة.

i. Effectiveness of the Chairman of the Board’s 
leadership. 

 قيادة رئيس المجلس.  فعالية .ذ

j. Do the Committees of the Board notify the Board 
of the functions they perform? 

 تقوم التي األعمال عن المجلس بإخطار المجلس لجان تقوم هل .ر

 بها؟

k. Are the Committees of the Board effective in 
carrying out their functions? 
 

 تعتبر لجان المجلس فعالة في القيام بأعمالها؟   هل .ز
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2- Evaluation Elements of the Board Members: 
 :المجلس ضاءأع تقييم عناصر -2

1. Evaluating effective participation in general with 
the Board or the Company; 

 المشاركة الفعالة بشكل عام مع المجلس أو الشركة.  تقييم .1

2. Evaluating the obligations to, inter alia, attend 
and prepare for the Board meetings; 

 المجلس اجتماعات حضور لكذ في بما االلتزامات تقييم .2

 .لها والتحضير

3. The strength of the relationship with the other 
members and Executive Management of the 
Company; 

 العالقة مع األعضاء اآلخرين واإلدارة التنفيذية للشركة.  قوة .3

4. The desire to develop skills and knowledge; 
 مستوى المهارات والمعرفة. في تطوير  الرغبة .4

5. The effectiveness of relations within and outside 
the Board, especially with Shareholders; 

 وخصوصا   وخارجه المجلس داخل العالقات فعالية .5

 مع المساهمين. 

6. The effective compliance of the Board members 
with their duties and achieving the objectives 
assigned thereto; 

 األهداف وتحقيق بواجباتهم االلتزام في المجلس أعضاء فعالية .6

 .لهم تحديدها تم التي

7. Independency, neutrality and freedom of 
expression; and 

 .واألفكار اآلراء طرح وحرية والحيادية االستقاللية .7

8. Avoidance of any conflicts of interest and 
observance of confidentiality and the Code of 
Conduct and Ethics. 

تعارض المصالح، والمحافظة على السرية وااللتزام  عن بتعاداال .8

 .قواعد السلوك واألخالق بوثيقة
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Confidential ســري 

Performance Evaluation Form of the Board of 

Directors 

 اإلدارة مجلس أداء كفاءة تقييم نموذج

                    

 

*(This item is optional)  
Name of the Evaluator:   

 ) هذا البند اختياري (  *

   :اسم ُمعد التقييم 

Year:  : السنة 

 

 

 مستويات التقييم: 

 = فوق الممتاز 5= ممتاز         4    = جيد جدا          3= جيد             2= مرضي             1

Levels of Evaluation:  

1 = Satisfactory 2 = Good 3 = Very good 4 = Excellent 5 = Super excellent 

 
 لالختيار المناسب من مستويات التقييم أعاله√ ( يرجى وضع عالمة )  *

* Please mark (√) for the appropriate selection from the above levels of 

Evaluation 

 عناصر التقييم

Elements of Evaluation 
1 2 3 4 5 

مدى فاعلية مناقشات المجلس ولجانه لتحقيق أهداف الشركة االستراتيجية  .1

 وتجاه تنمية مواردها المالية والبشرية الالزمة.
The effectiveness of the Board and its Committees discussions to 

achieve the SEC's strategic objectives and to develop the 

necessary financial and human resources. 

     

مقدار الحس بالمسؤولية الجماعية لدى أعضاء المجلس، ومستوى النقاش  .2

 البناء للمواضيع المطروحة على المجلس ولجانه.
The sense of collective responsibility of the Board members, and 

the level of constructive discussion of the issues presented to the 

Board and its Committees. 

     

مدى فهم أعضاء المجلس لألدوار المناطة بهم، ومناسبة مهاراتهم  .3

 وجداراتهم لتأدية تلك األدوار.
The extent to which the Board members understand the roles 

assigned to them, and how appropriate their skills are to perform 

those roles. 

     

مستوى النمط القيادي لرئيس المجلس، للعمل كفريق واحد وبشفافية،  .4

 يساعد على اتخاذ القرارات بشكل فعَّال.
The level of leadership of the Chairman of the Board, to work as 

a team and transparently, which contributes to decision making 

resolutions effectively. 

     

مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة بين مجلس اإلدارة واإلدارة  .5

طالع المجلس على ال االتجاهين، للمساعدة في درجة االتنفيذية في ك

 أعمال الشركة.
Availability of clear and open communication channels between 

the Board and the Executive Management in both directions to 

help inform the Board of the SEC's activities. 
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مدى قيام المجلس باستعراض المخاطر المرتبطة بأعمال الشركة بأسلوب  .6

 والعمل على فهم وحل المعوقات بدال  من توجيه اللوم.واضح ومفتوح، 
The extent to which the Board reviews the risks associated with 

the activities of SEC in a clear and open manner, and strives to 

understand and solve the obstacles instead of placing blame. 

     

فاية عدد أعضاء المجلس وتوفر جميع المهارات والقدرات الالزمة مدى ك .7

 لضمان الفعالية المثلى ألعمال المجلس.
The adequacy of the Board members and the availability of all the 

necessary skills and capacities to ensure the optimum functioning 

of the Board. 

     

ء لجان المجلس للمهام المناطة بها بفعالية، وتقديم التقارير بشكل واضح أدا .8

 وكامل في المواعيد المحددة لها.
The performance of the Board’s Committees for the tasks assigned 

to them effectively, and the submission of reports in a clear and 

complete manner on time. 

     

الحصول على جدول أعمال المجلس والمعلومات المفصلة والتقارير  .9

المطلوبة لجميع المواضيع المطروحة قبل االجتماعات بوقت كاٍف، مما 

 يسمح لألعضاء باالطالع والدراسة لحاجة االستعداد الجيد للمناقشة.
Access to the Board's agenda, detailed information and reports 

required for all items submitted in such sufficient time prior to 

meetings that allow members to perform review and study in order 

to be well-prepared for discussion. 

     

 

 جلس:أهم المقترحات الموصي بها لالرتقاء بكفاءة أداء الم ) هذا البند اختياري (:   *
* (This item is optional): The most important proposals recommended to improve the efficiency of the Board's performance: 

1. ............................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................... 
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Name:  : االسم 

Body: Board of Directors : الجهة 

Year:  : السنة 

 

 مستويات التقييم: 

 = فوق الممتاز 5= ممتاز         4= جيد جدا              3= جيد             2= مرضي             1

Levels of Evaluation:  

1 = Satisfactory 2 = Good 3 = Very good 4 = Excellent 5 = Super excellent 

 

 عناصر التقييم

Elements of Evaluation 
1 2 3 4 5 

 مستوى جاهزية العضو وتحضيره المسبق الجتماعات المجلس واللجان. .1

Readiness of the Board member and his/her prior preparation for 

meetings of the Board and the Committees. 

     

 ظهور الدراية والخبرة التخصصية عند مناقشة المواضيع أثناء الجلسات. .2

Demonstration of specialized know-how and expertise when 

discussing items in the meetings. 

     

 سعة إلمام  العضو بأهداف الشركة وتفهمه للنشاطات. .3

Knowledge of the objectives of SEC and understanding its 

activities. 

     

للمواضيع المطروحة أو المرسلة  تعدد مشاركات وإثراءات العضو الفعالة .4

 إلى المجلس ولجانه.

Multiplicity of participations and the effective comments of a 

member on the items presented or sent to the Board and its 

Committees. 

 

 

     

ابلة أهمية وحجم مساهمات وأفكار العضو للمجلس ولجانه، أو للشركة الق .5

 للتطبيق.

The importance and extent of the member's applicable 

contributions and ideas for the Board and its Committees, or the 

Company. 

 

     

Confidential ســري 

Performance Evaluation Form for a Board 

Member 

 اإلدارة مجلس لعضو الكفاءة تقييم نموذج
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مدى مواكبة العضو للتطبيقات التقنية واستخدامها أثناء الجلسات وفي   .6

 مختلف أعمال المجلس ولجانه. 

The extent to which a member keeps abreast of technical 

applications and how he/she uses them during meetings and in the 

various functions of the Board and its Committees. 

     

 

  :Name of evaluator (This item is optional) *                                     :من أعد التقييم اسم)هذا البند اختياري(   *

 

..................................................................................................................................... 

  :(This item is optional) *                                                                                                                               هذا البند اختياري(:) *

       :The most important strengths                                                                              أهم نقاط القوة:

1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 

 :The most viable points for improvement                                                        أهم النقاط القابلة للتحسين:

1. .......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
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Confidential ســري 

Performance Evaluation Form for the Executive 

Committee 

التنفيذية اللجنة أداء كفاءة تقييم نموذج  

 

*(This item is optional)  
Name of the Evaluator:  

 ) هذا البند اختياري (  *

 اسم ُمعد التقييم:

Year:  : السـنة 

 

 التقييم:  مستويات

 = فوق الممتاز 5= ممتاز         4= جيد جدا              3= جيد             2= مرضي             1

Levels of Evaluation: 

1 = Satisfactory 2 = Good 3 = Very good 4 = Excellent 5 = Super excellent 

 
 لتقييم أعالهلالختيار المناسب من مستويات ا√ ( يرجى وضع عالمة )  *

* Please mark (√) for the appropriate selection from the above levels of 

Evaluation 

 عناصر التقييم

Elements of Evaluation 
1 2 3 4 5 

مدى فاعلية مناقشات اللجنة لتحقيق أهداف المجلس والشركة االستراتيجية  .1

 وتجاه المهام المناطة بها.
The effectiveness of the discussions of the Committee to achieve 

the strategic objectives of SEC and the Board as well as its 

assigned duties. 

 
    

مقدار الحس بالمسؤولية الجماعية لدى أعضاء اللجنة، ومستوى النقاش  .2

 البناء للمواضيع المطروحة على اللجنة.
The sense of collective responsibility of the Committee 

members, and the constructive discussion of items addressed by 

the Committee. 

 
    

مدى فهم أعضاء اللجنة لألدوار المناطة بهم، ومناسبة مهاراتهم وجداراتهم  .3

 لتأدية تلك المهام.
The extent to which the Committee members understand the 

tasks assigned to them, and how appropriate their skills are to 

perform those roles. 

 
  

  

مستوى النمط القيادي لرئيس اللجنة، للعمل كفريق واحد وبشفافية، يساعد  .4

 على اتخاذ القرارات بشكل فعَّال.
The level of leadership of the Chairman of the Committee, to 

work as a team in a transparent way, which contributes to 

decision making resolutions effectively. 

 

     

مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة بين اللجنة وإدارة الشركة في  .5

 كال االتجاهين، للمساعدة في درجة إطالع اللجنة على أعمال الشركة.
Existence of clear and open channels of communication between 

the Committee and the SEC's Management and vice versa to help 

inform the Committee of SEC's activities. 
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مدى قيام اللجنة بمراجعة خطط ودراسات إعادة الهيكلة، والموازنة العامة  .6

 يع الُمقترحة، ودراسة خطط وأساليب التمويل.للشركة، والمشار
The extent to which the Committee reviews the restructuring 

plans and studies, SEC's budget, proposed projects and study of 

financing plans and methods. 

 
    

ت الالزمة لضمان مدى كفاية عدد أعضاء اللجنة وتوفّر المهارات والقدرا .7

 الفعالية الُمثلى ألعمال اللجنة.
Adequacy of the members of the Committee and the availability 

of all the necessary skills and capacities to ensure the optimal 

functioning of the Committee. 

 
    

وتقديم التقارير بشكل واضح وكامل أداء اللجنة للمهام المناطة بها بفعالية،  .8

 للمجلس في المواعيد المحددة لها.
Effective performance by the Committee of the tasks assigned to 

it, and its submission of reports to the Board in a clear and 

complete manner on time. 

 
    

المعلومات المفّصلة والتقارير الحصول على جدول أعمال اللجنة و .9

المطلوبة لجميع المواضيع المطروحة قبل االجتماعات بوقت كاٍف، مما 

 يسمح لألعضاء باالطالع والدراسة واالستعداد الجيد للمناقشة.
Access to the Committee's agenda, detailed information and 

reports required for all items submitted in such sufficient time 

prior to meetings that allows members to perform review and 

study in good preparation for discussion. 

   
  

 

 أهم المقترحات الموصي بها لالرتقاء بكفاءة أداء اللجنة: ) هذا البند اختياري (:  *
* (This item is optional): The most important proposals recommended to improve the efficiency of the Committee's performance: 

1. ....................................................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................................... 
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Confidential سـري 

Performance Evaluation Form for the 

Nominations, Remuneration and Human 

Resources Committee 

لترشيحات والمكافآت نموذج تقييم كفاءة أداء لجنة ا

 والموارد البشرية

 

 

*(This item is optional) Name of 

the Evaluator: 
 

 ) هذا البند اختياري ( *

 اسم ُمعد التقييم: 

Year:  : السـنة 

 

 مستويات التقييم:

 لممتاز= فوق ا 5= ممتاز         4= جيد جدا              3= جيد             2= مرضي             1

Levels of Evaluation: 

1 = Satisfactory 2 = Good 3 = Very good 4 = Excellent 5 = Super excellent 

 
 لالختيار المناسب من مستويات التقييم أعاله√ ( يرجى وضع عالمة )  *

* Please mark (√) for the appropriate selection from the above levels of 

Evaluation 

 اصر التقييمعن

Elements of Evaluation 
1 2 3 4 5 

مدى فاعلية مناقشات اللجنة لتحقيق أهداف المجلس والشركة االستراتيجية  .1

 وتجاه المهام المناطة بها.
The effectiveness of the discussions of the Committee to achieve 

the strategic objectives of SEC and the Board as well as its 

assigned tasks. 

    
 

مقدار الحس بالمسؤولية الجماعية لدى أعضاء اللجنة، ومستوى النقاش  .2

 البناء للمواضيع المطروحة على اللجنة.
The sense of collective responsibility of the Committee members, 

and the constructive discussion of items addressed by the 

Committee. 

 

    

مدى فهم أعضاء اللجنة لألدوار المناطة بهم، ومناسبة مهاراتهم  .3

 وجداراتهم لتأدية تلك المهام.
The extent to which the Committee members understand the roles 

assigned to them, and how appropriate their skills are to perform 

those roles. 

 

    

مستوى النمط القيادي لرئيس اللجنة، للعمل كفريق واحد وبشفافية، يساعد  .4

 على اتخاذ القرارات بشكل فعَّال.
The level of leadership of the Chairman of the Committee to work 

as a team in a transparent way, which contributes to decision 

making resolutions effectively. 

 

 

 

    

مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة بين اللجنة وإدارة الشركة في  .5

 كال االتجاهين، للمساعدة في درجة إطالع اللجنة على أعمال الشركة.
Existence of clear and open channels of communication 

between the Committee and the SEC's Management in both 

directions to help inform the Committee of the SEC's business. 
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مدى كفاية عدد أعضاء اللجنة وتوفّر المهارات والقدرات الالزمة لضمان  .6

 الفعالية الُمثلى ألعمال اللجنة.
Adequacy of the members of the Committee and availability of 

all the necessary skills and capacities to ensure the optimal 

functioning of the Committee. 

 

    

أداء اللجنة للمهام المناطة بها بفعالية، وتقديم التقارير بشكل واضح وكامل  .7

 للمجلس في المواعيد المحددة لها.
Effective performance by the Committee of the tasks assigned to 

it, and its submission of reports to the Board in a clear and 

complete manner on time. 

 

    

والمعلومات المفّصلة والتقارير الحصول على جدول أعمال اللجنة  .8

المطلوبة لجميع المواضيع المطروحة قبل االجتماعات بوقت كاٍف، مما 

 .د الجيد للمناقشةيسمح لألعضاء باالطالع والدراسة واالستعدا
Access to the Committee's agenda, detailed information and 

reports required for all items submitted in such sufficient time 

prior to meetings that allow members to perform review and study 

in good preparation for discussion. 

 

    

 

 أهم المقترحات الموصي بها لالرتقاء بكفاءة أداء اللجنة: ) هذا البند اختياري (:  *
* (This item is optional): The most important proposals recommended to improve the efficiency of the Committee's performance: 

1. ....................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................ 
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Confidential ســري 

Performance Evaluation Form for the Audit 

Committee 

 

المراجعة لجنة أداء كفاءة تقييم نموذج  

 

 

*(This item is optional) 
Name of the Evaluator:   

) هذا البند إختياري ( *  

  :اسم ُمعد التقييم  

Year:  : السنة 

 

 

 مستويات التقييم: 

لممتاز= فوق ا 5= ممتاز         4= جيد جدا              3= جيد             2= مرضي             1  

Levels of Evaluation:  

1 = Satisfactory 2 = Good 3 = Very good 4 = Excellent 5 = Super excellent 

 
لإلختيار المناسب من مستويات التقييم أعاله√ ( يرجى وضع عالمة )  *  

* Please mark (√) for the appropriate selection from the above levels of 

Evaluation 

 ناصر التقييمع

Elements of Evaluation 
1 2 3 4 5 

 إدراك أهداف العمل األساسية

يدرك كافة أعضاء اللجنة بشكل جيد المخاطر المختلفة والمتأصلة في  .1

 أنشطة الشركة.

Recognition of the main objectives of work 

1. All Committee members shall be well aware of the various 

risks inherent in the SEC's activities. 

 
    

 التركيز على الموضوعات 

 .تُركز اللجنة في مراجعاتها ومناقشاتها على جوهر األمور .2

Focus on items  

2. The Committee focuses its discussions and auditing on the 

essence of matters 

 
    

 رجيينالتواصل مع المدققين الخا

تتواصل اللجنة بفاعلية مع المدققين الخارجيين فيما يتعلق بنطاق المراجعة  .3

 ونتائج التدقيق وما يتعلق بذلك.

Communication with external auditors 

3. The Committee communicates effectively with the External 

Auditors regarding the scope of audit, audit results and 

related matters. 
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 التواصل مع المدققين الداخليين

 تقدم اللجنة دعما  جيدا  إلى نشاط المراجعة الداخلية لتمكينه من تحقيق أهدافه.  .4

Communication with internal auditors 

4. The Committee provides good support to the Internal Audit 

Business Line to enable it to achieve its objectives. 

 
    

 إدراك القضايا المالية الرئيسة

تتمتع لجنة المراجعة بإدراك جيد للقضايا المالية الرئيسة بما في ذلك السياسات  .5

 المحاسبية الهامة والمعامالت المعقدة.

Recognition of key financial issues 

5. The Audit Committee is well aware of key financial issues 

including significant accounting policies and complex 

transactions. 

     

 المناقشة الفعّالة

 تشجع اجتماعات لجنة المراجعة على الحوار الهادف والموضوعي. .6

Effective discussion 

6. The meetings of the Audit Committee encourage meaningful 

and objective dialogue. 

     

 رد الفعل تجاه األخبار السيئة

ابية بنّاءة للحث على تستجيب لجنة المراجعة لألخبار السيئة بصورة إيج .7

 المستقبل.  الشفافية في

Reaction to bad news 

7.The Audit Committee responds to bad news in a constructive 

way to promote transparency in the future. 

     

 كفاءة رئاسة اللجنة

تعمل رئاسة اللجنة بشكل ُمرضي فيما يتعلق بتعزيز االجتماعات الفعّالة  .8

 والمنتجة على مستوى مناسب من التعامل.

Efficiency of the Chairmanship of the Committee 

8. The Chairmanship of the Committee works in a satisfactory 

way with regard to the promotion of effective and productive 

meetings in an appropriate level of dealing. 

     

 قنوات االتصال المفتوحة

يُتاح للجنة قنوات مفتوحة لالتصال مع جهات االتصال بالشركة بما يذلل  .9

 .ظهور المشكالت

Open communication channels 

9. The Committee has open channels of communication with the 

Company's contacts in order to reduce problems. 

 
    

 إدراك أهمية وجود تأثير إيجابي

تُحقق لجنة المراجعة توازن ا مناسب ا بين دورها الرقابي وتأثيرها  .10

 اإليجابي.

Recognition of the importance of having a positive impact 
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10. The Audit Committee achieves an appropriate balance 

between its supervisory role and its positive impact. 

 

 األعضاء ذوي المهارات والخبرات المناسبة

رات تشمل لجنة المراجعة أعضاء ممن يتمتعون بمزيج مناسب من المها .11

 والخبرات بما في ذلك الخبرة المالية ذات الصلة.

Members with appropriate skills and experience 

11.The Audit Committee consists of members with an 

appropriate mix of skills and experience, including relevant 

financial expertise. 

     

 ضحة إلدارة المخاطرالمسؤوليات الوا

 .يتسم دور لجنة المراجعة فيما يتعلق بإدارة المخاطر بالوضوح .12

Clear responsibilities for risk management 

12.The role of the Audit Committee in relation to risk 

management is clear 

     

 جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب

ل سنوي باألمور المطلوب تناولها مع األولويات يوجد جدول أعما .13

 المرتبطة بالمهام األساسية للجنة.

Organized and appropriate annual agenda 

13. There is an annual agenda for matters to be addressed with 

the priorities associated with the core functions of the 

Committee. 

     

 العدد الكافي لالجتماعات والموارد المتاحة

تُعقد االجتماعات بعدد مرات كاِف وتستغرق فترة كافية كما تتمتع لجنة  .14

المراجعة بالقدرة على الوصول للموارد لتتمكن من االضطالع 

 بواجباتها بالكامل

Adequate number of meetings and available 

resources 

14. The meetings are held in sufficient number with sufficient 

time; and the Audit Committee has the ability to access 

resources in order to carry out its duties in full. 

 
    

 دعوة األشخاص المناسبين للحضور والوجود في االجتماعات

ضوعات حسبما هو يُطلب من اإلدارة التنفيذية ومن سواها عرض مو .15

 مطلوب.

Invitation of the proper persons to attend meetings 

15. The Executive Management and others are required to 

present items as required. 

 
    

 حضور االجتماعات والمساهمة فيها

 ة.يحضر كافة أعضاء لجنة المراجعة االجتماعات ويساهمون بفاعلي  .16

Attending and contributing to meetings 
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16. All members of the Audit Committee will attend meetings 

and contribute thereto effectively. 

 الوقت الكافي وااللتزام بتحمل المسؤولية

يمتلك كافة أعضاء لجنة المراجعة الوقت الكافي ويلتزمون باالضطالع   .17

 ولياتهم.بمسؤ

Time and commitment to take responsibility 

17. All members of the Audit Committee have sufficient time 

to perform their responsibilities. 

 
    

 التنمية الشخصية المستمرة لمواكبة العصر

رة يقوم أعضاء لجنة المراجعة بأنشطة لتنمية شخصياتهم بصورة مستم  .18

 في سبيل تطوير مهاراتهم و معرفتهم.

Continuous personal development to keep up with 

the modernity 

18. All members of the Audit Committee shall undertake 

activities to develop their personalities on an ongoing 

basis in order to develop their skills and knowledge 

     

مدى قدرة أمين اللجنة على مساعدة رئيس وأعضاء اللجنة في تأدية  .19

أدوارهم ومسؤولياتهم من خالل دوره كحلقة وصل بين اللجنة و نشاط 

 المراجعة الداخلية والشركة.
19. The extent to which the Committee Secretary is able to 

assist the Chairman and members of the Committee in 

performing their roles and duties through his/her role as 

liaison among the Committee, the Internal Audit and SEC. 

     

الحصول على جدول أعمال اللجنة والمعلومات المفصلة والتقارير  .20

ت كاٍف، مما المطلوبة لجميع المواضيع المطروحة قبل اإلجتماعات بوق

 يسمح لألعضاء باإلطالع والدراسة لحاجة اإلستعداد الجيد للمناقشة.
20. Access to the Committee's agenda, detailed information 

and reports required for all items submitted in such 

sufficient time prior to meetings that allow members to 

perform review and study in good preparation for 

discussion. 

     

 

 أهم المقترحات الموصي بها لالرتقاء بكفاءة أداء اللجنة: ) هذا البند اختياري (:  *

* (This item is optional): The most important proposals recommended to improve the efficiency of the 

Committee's performance: 

1. .......................................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................................... 
4. .......................................................................................................................................................... 
5. .......................................................................................................................................................... 
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Confidential ســري 

Performance Evaluation Form for the Risk and 

Compliance Committee 

وااللتزام المخاطر لجنة أداء كفاءة تقييم نموذج  

 

*(This item is optional)  
Name of the Evaluator:   

 ) هذا البند اختياري (  *

 اسم ُمعد التقييم:

Year:  : السـنة 

 مستويات التقييم: 

 = فوق الممتاز 5= ممتاز         4= جيد جدا              3= جيد             2= مرضي             1

Levels of Evaluation:  

1 = Satisfactory 2 = Good 3 = Very good 4 = Excellent 5 = Super excellent 

 
ار المناسب من مستويات التقييم أعالهلالختي√ ( يرجى وضع عالمة )  *  

* Please mark (√) for the appropriate selection from the above levels of 

Evaluation 

 عناصر التقييم

Elements of Evaluation 
1 2 3 4 5 

مدى فاعلية مناقشات اللجنة لتحقيق أهداف المجلس والشركة االستراتيجية  .1

 بها. وتجاه المهام المناطة
The effectiveness of the discussions of the Committee to achieve 

the strategic objectives of SEC and the Board of Directors as well 

as its assigned tasks. 

     

مقدار الحس بالمسؤولية الجماعية لدى أعضاء اللجنة، ومستوى النقاش  .2

 لى اللجنة.البناء للمواضيع المطروحة ع
The sense of collective responsibility of the Committee members, 

and the constructive discussion of items addressed by the 

Committee. 

     

مدى فهم أعضاء اللجنة لألدوار المناطة بهم، ومناسبة مهاراتهم وجداراتهم  .3

 المهام.لتأدية تلك 
The extent to which the Committee members understand the roles 

assigned to them, and how appropriate their skills are to perform 

those roles. 

     

مستوى النمط القيادي لرئيس اللجنة، للعمل كفريق واحد وبشفافية، يساعد  .4

 على اتخاذ القرارات بشكل فعَّال.
The level of leadership of the Chairman of the Committee, to 

work as a team in a transparent way, which contributes to making 

resolutions effectively. 

     

مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة بين اللجنة وإدارة الشركة في  -5

 اللجنة على أعمال الشركة. كال األتجاهين، للمساعدة في درجة إطالع
Existence of clear and open channels of communication between 

the Committee and the SEC's Management and vice versa to help 

inform the Committee of the SEC's business. 

 

 

     

والموازنة  خطط ودراسات إعادة الهيكلة،أثر مدى قيام اللجنة بمراجعة  -6

 خطط وأساليب التمويل. العامة للشركة، والمشاريع الُمقترحة، و
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The extent to which the Committee reviews the restructuring 

plans and studies, SEC's budget, proposed projects and study of 

financing plans and methods. 

لجنة وتوفّر المهارات والقدرات الالزمة لضمان مدى كفاية عدد أعضاء ال -7

 الفعالية الُمثلى ألعمال اللجنة.
Adequacy of the members of the Committee and availability of 

all the necessary skills and capacities to ensure the optimal 

functioning of the Committee. 

     

مناطة بها بفعالية، وتقديم التقارير بشكل واضح وكامل أداء اللجنة للمهام ال -8

 للمجلس في المواعيد المحددة لها.
Effective performance by the Committee of the tasks assigned to 

it, and its submission of reports to the Board in a clear and 

complete manner on time. 

 
    

على جدول أعمال اللجنة والمعلومات المفصلة والتقارير  الحصول -9

المطلوبة لجميع المواضيع المطروحة قبل االجتماعات بوقت كاف، مما 

 يسمح لألعضاء باالطالع والدراسة واالستعداد الجيد للمناقشة.
Access to the Committee's agenda, detailed information and 

reports required for all items submitted in such sufficient time 

prior to meetings that allows members to perform review and 

study in good preparation for discussion. 

 
  

 
 

 

 

 أهم المقترحات الموصي بها لالرتقاء بكفاءة أداء اللجنة: ) هذا البند اختياري (:  *

* (This item is optional): The most important proposals recommended to improve the efficiency of the 

Committee's performance: 

1. ............................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................ 
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Confidential ســري 

Administrative Evaluation Form for the CEO 

Performance 

التنفيذي الرئيس ألداء اإلداري التقييم نموذج  

 

 

*(This item is optional) 

Name of the Evaluator:  
  )هذا البند اختياري( *

: اسم ُمعد التقييم  

Year:   : السنة 

  

 

 التوقعات يفوق دائما  =   4

 كثيرا  
=  معظم األوقات يتجاوز  3

 التوقعات     

=  أحيانا  يُحقق التوقعات  2

 كاملة     

 من األدنى الحد يُحقق نادرا  =   1

 التوقعات
التقييم:  مستويات  

Levels of 

Evaluation:  
1 = Rarely meets minimum 

expectations 

2 = Sometimes meets the 

full expectations 

3= Most times exceeds 

expectations 

4 = Always exceeds 

expectations 

 

 عناصر التقييم 

Elements of Evaluation 
1 2 3 4 

 القيادة: .1

 من أهداف ومهام ومسؤوليات.  أ/ مدى التزام الرئيس التنفيذي بتنفيذ المطلوب منه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مالحظة:........................................................................................                              

Leadership: 

a. The extent to which the CEO is committed to implementing the required 

objectives, tasks and responsibilities.  

Note:……………………………………………………………..... 

 
  

 

         ب/ يأخذ بمبدأ التحفيز ورفع الروح المعنوية لمنسوبي الشركة      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مالحظة:........................................................................................                              

b. Observes the principle of motivation and raises the morale of the employees        

of SEC. 

Note:……………………………………………………………..... 

    

 ج/ يعمل على تشجيع العمل بروح الفريق الواحد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ...........................................................                                                                  مالحظة:.............................

c. Encourages teamwork. 

Note:……………………………………………………………..... 

    

 التخطيط االستراتيجي: .2
 أ/ يمتلك القدرة على التخطيط والتفكير االستراتيجي. 

.... مالحظة:........................................................................................  

2. Strategic Planning: 

a. Has the ability to plan and think strategically.  

Note:……………………………………………………………..... 

    

 ب/ لدية القدرة على تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.

...................... مالحظة:......................................................................  

b. Has the ability to achieve the SEC's strategic objectives. 

Note:……………………………………………………………..... 

    

 يلتزم بإدارة األداء المالي للشركة وفقا  لمواردها المتاحة بما يُحقق الربحية. تخطيط األداء المالي: .3

..................................................................... مالحظة:.......................  

Financial Performance Planning: Is committed to managing the financial 

performance of SEC according to its available resources to achieve profitability. 

Note:……………………………………………………………..... 
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 عالقة الرئيس التنفيذي مع المجلس: .4

 أ/ يحرص على إقامة عالقة إيجابية مع المجلس. 

مالحظة:............................................................................................   

Relationship of the CEO with the Board of Directors: 
a. Is keen to establish a positive relationship with the Board of Directors.  

Note:……………………………………………………………..... 

    

 ب/ يلتزم بتقديم خططه االستراتيجية للمجلس.

مالحظة:............................................................................................   

 b. Is committed to submitting strategic plans to the Board of Directors. 

Note:……………………………………………………………..... 

    

  العالقات الخارجية: .5
 أ/ يقيم عالقات متوازنة مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة بما يخدم مصالح الشركة. 

................................................................ مالحظة:............................  

External Relations:  
a. Maintains balanced relations with various ministries and relevant government 

agencies to serve the interests of SEC.  

Note:……………………………………………………………..... 

 
   

 يقيم عالقات متوازنة مع كبار المستثمرين. /ب

مالحظة:............................................................................................   

b. Maintains balanced relationships with the major investors. 

Note:……………………………………………………………..... 

 
   

 عالقات متوازنة مع الممولين.ج/ يقيم 

 مالحظة:........................................................................................ 

c. Maintains balanced relationships with the financiers. 

Note:……………………………………………………………..... 

    

 الشركة. د/ يقيم عالقات متوازنة مع عمالء

مالحظة:........................................................................................  

d.Maintains balanced relationships with the clients of SEC. 

Note:……………………………………………………………...... 

    

 ه/ يقيم عالقات متوازنة مع المساهمين.

.....................................................................................مالحظة:...  

e. Maintains balanced relationships with the shareholders. 

Note:……………………………………………………………...... 

 
  

 

 البيئة الوظيفية والمعنوية والسالمة: .6
 بمختلف مستويات ومواقع الشركة.أ/ يتأكد من توفر بيئة عمل صحية 

مالحظة:........................................................................................  

6. Functional, morale and safety environment: 

a. Ensures that there is a healthy working environment at different levels and 

locations of SEC. 

Note:……………………………………………………………...... 

 
   

 ب/ يتأكد من وجود نظام فعّال للسالمة في جميع مرافق الشركة.

مالحظة:........................................................................................  

 b. Ensures that there is an effective safety system in all facilities of SEC. 

Note:……………………………………………………………...... 

   
 

 الموارد البشرية: .7

 أ/ يحرص على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة.

مالحظة:........................................................................................  

Human Resources: 

a. Is keen to recruit qualified human capacities. 

Note:……………………………………………………………...... 

 
   

 ب/ يتأكد من توفر خطط تطوير وتنمية فعّالة للموارد البشرية.

مالحظة:........................................................................................  

b. Ensures that effective plans are in place for developing human resources. 

Note:……………………………………………………………......         

  
 

 

 ج/ يتحقق من إيجاد تطبيق خطط إحالل وفق ضوابط عالية المستوى الختيار القادة والمدراء.

....................................مالحظة:....................................................  

c. Makes sure of the application of replacement plans according to high-level 

controls for the selection of leaders and managers.        

Note:……………………………………………………………...... 

 
 

  

 متابعة تنفيذ القرارات واألهداف:   .8
 بمتابعته تنفيذ قرارات المجلس. أ/ يلتزم

مالحظة:........................................................................................  
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Monitoring of implementation of resolutions and objectives: 
a. Is committed to following up the implementation of the resolutions of the 

Board.        

 Note:……………………………………………………………...... 

 ب/ يتابع تنفيذ األهداف ذات األولوية للمجلس.

مالحظة:........................................................................................  

b. Monitors the implementation of the priority objectives of the Board. 

Note:…………………………………………………………….....         

    

 شخصية الرئيس التنفيذي للشركة:  .9
 أ/ يتمتع بمهارات قيادية عالية.

مالحظة:........................................................................................  

Personality of the CEO: 
a. Has high leadership skills.       

Note:……………………………………………………………...... 

    

 ب/ يتمتع بشخصية مرنة تسمح بتقبل األطروحات وآراء الغير.

مالحظة:........................................................................................  

b. Has a flexible personality that allows the acceptance of the ideas and opinions 

of others. 

      Note:……….……………………………………………………...... 

 
   

 ج/ يتمتع بقوة الشخصية اإليجابية.

مالحظة:........................................................................................  

c. Has a strong positive personality. 

Note:……………………………………………………………......        

    

 د/ يتمتع بمهارة إدارة الوقت.

مالحظة:........................................................................................  

d. Has the skill of time management. 

    

    Note:……………………………………..…………………………...... 

    

 ه/ يحرص على اختيار القرار المناسب للشركة.

مالحظة:........................................................................................  

e. Is careful to choose the right resolution for SEC. 

        Note:……………………………………………………………...... 

    

 و/ يتمتع بذكاء وفطنة واسعة.

مالحظة:........................................................................................  

f. Has great intelligence and insight. 

     

Note:…………………………………….……….……………………… 
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SEC Reporting Procedures and Mechanisms 
Policy 

 الشركة في التقارير رفع وآليات إجراءات سياسة

 للكهرباء السعودية

Article (15) Name التسمية( 15) المادة 

This Policy is called the “SEC Reporting Procedures 
and Mechanisms Policy”. 

 الشركة في التقارير رفع وآليات إجراءات"سياسة  السياسة هذه تسمى

 ".للكهرباء السعودية

Article (16) Scope of Applicability التطبيق نطاق( 16) المادة 

The provisions of this Policy shall apply to the 
Executive Management of SEC and its Subsidiaries, 
including the Company’s Departments, each within 
its field of competence. 

 والشركات للشركة التنفيذية اإلدارة على السياسة هذه أحكام تسري

 .اختصاصه نطاق حسب كل الشركة إدارات ذلك في بما لها التابعة

Article (17) Objectives األهداف( 17) المادة 

The objective of this Policy is to achieve the 
following: 

 هذه السياسة إلى تحقيق األمور التالية:  تهدف

1. Clarifying the procedures to be followed to 
implement the requirements of the  Corporate 
Governance Code through periodic and special 
reports submitted to the competent authorities; 

 حوكمة نظامتوضيح اإلجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ متطلبات  .1

 للجهات تقدم التي والخاصة الدورية التقارير خالل من الشركة

 .المختصة

2. Enhancing the Board of Directors' role in 
controlling the commitment of the  Company’s 
Departments by applying governance standards; 

تعزيز دور المجلس في الرقابة على التزام إدارات الشركة بتطبيق  .2

 معايير الحوكمة.

3. Enhancing the requirements and the necessities 
of control and accountability in SEC; 

 تعزيز متطلبات ومقتضيات الرقابة والمسائلة في الشركة. .3

4. Disclosing information and data, including cases 
of conflicts of interest; 

 تعارض حاالت فيها بما والبيانات المعلومات عن اإلفصاح .4

 .المصالح

5. Monitoring the overall performance in SEC; 5.  الشركة في الشامل داءاأل تنفيذمراقبة. 

6. Submitting and filing reports regularly or 
specifically to the competent authorities; 

تزويد التقارير ورفعها بشكل دوري أو خاص إلى الجهات  .6

 المختصة.

7. Enabling competent authorities to have 
continuous access to the SEC’s operation, 
protect their rights and interests and achieve 
the purposes for which they were established, 
and 

تمكين الجهات المختصة من االطالع المستمر على تطور سير  .7

أعمال الشركة بما يحفظ حقوقها ومصالحها ويحقق األغراض التي 

 أنشئت من أجلها.
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8. Ensuring the commitment of rules and 

regulations governing the operation and 
governance of the companies in the Kingdom of 
Saudi Arabia. 

ضمان االلتزام باألنظمة واللوائح المنظمة لعمل الشركات  .8

 وحوكمتها في المملكة.

Article (18) Reporting Procedures and 
Mechanisms 

 التقارير رفع وإجراءات آليات( 18) لمادةا

1. To achieve the intended objectives of this Policy, 
Company’s Departments, each within its field of 
competence and in accordance with the Annex 
(List of Reports) attached to this Charter and 
prepared by the Committee – Annex (1) and terms 
of reference related to each report stated in 
Annex (2) - shall timely and file reports to the 
competent authorities in accordance with each 
report's terms of reference approved by the 
Committee referred to in Article (21) of this Policy. 
Such report shall include a summary indicating: 

تحقيقا  لألهداف المقصودة من هذه السياسة، على إدارات الشركة  .1

كل حسب نطاق اختصاصه ووفقا  لملحق قائمة التقارير المرفق مع 

( وللشروط 1الملحق رقم ) -والمعدّ من قبل اللجنة  الالئحةهذه 

أن تقوم بشكل  -( 2بكل تقرير الملحق رقم ) المرجعية الخاصة

دوري محدد بتزويد ورفع التقارير وفقا  للشروط المرجعية لكل 

( 21)عليها من قبل اللجنة المشار لها في المادة رقم  والموافقتقرير 

 :التالي يتضمن ملخص بالتقرير يرفق أن على ،الالئحةمن هذه 

a. The title of the report. 
 .ريرالتق عنوان  .أ

b. The nature of the report (financial - technical - 
performance indicators – statistics – 
compliance, etc…); 

...  التزام –إحصاء -أداءمؤشرات -فني-)مالي التقرير طبيعة  .ب

 (.الخ

c. The contents and components of the report; 
 .التقرير ومكونات مضمون  .ت

d. Periodic issuance of the report (weekly, monthly, 
quarterly, semiannual, annual); 

 سنوي، ربع شهري،)أسبوعي،  للتقرير الدوري اإلصدار  .ث

 (.سنوي سنوي، نصف

e. The administrative authority that reviews the 
report before being submitted to the 
competent authority in accordance with the 
procedures of the relevant report; and 

 للجهة رفعه قبل التقرير عليها يعرض التي اإلدارية الجهة .ج

 .المعني بالتقرير الخاصة اإلجراءات لمخطط وفقا   المختصة

f. Outcomes, recommendations or demands 
included in the report. 

 التقرير. نتائج أو توصيات أو الطلبات التي يتضمنها  .ح

2. The Company's related departments shall 
prepare the respective reports pursuant to each 
report's terms of references and calendar 
attached to such Policy within the specified time. 

 على إدارات الشركة ذات الصلة إعداد التقارير المناطة بها حسب .2

الشروط المرجعية لكل تقرير والتقويم السنوي للتقارير المرفقين 

 بهذه السياسة خالل المدد الزمنية المحددة لها.
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Article (19) SEC Governance Report 
Committee 

 الشركة حوكمة تقارير لجنة( 19) المادة

1. Pursuant to this Policy, SEC’s Governance Report 
Committee shall be formed and composed of a 
Chairman and eight members appointed by a 
resolution of the CEO, taking into account the 
representation of the Departments assigned to 
submit reports to the competent authorities as far 
as feasible. 

 الشركة حوكمة تقارير لجنة مىتس لجنة السياسة هذه بموجب تشكل .1

 الرئيس من قرار بتعيينهم يصدر أعضاء وثمانية رئيس من

 المناط اإلدارات تمثيل اللجنة تشكيل في ويراعى للشركة، التنفيذي

 .ذلك أمكن ما المختصة للجهات الدورية التقارير رفع بها

2. The SEC’s Governance Report Committee shall 
undertake the following tasks and duties: 

 :التالية والمسؤوليات المهام الشركة حوكمة تقارير لجنة تتولى .2

a. Enumerating and preparing report annual 
calendar related to the Corporate Governance 
Code issued by the Company, different 
business lines and subsidiaries to the 
competent authorities; 

 حوكمة بنظاموإعداد التقويم السنوي للتقارير ذات العالقة  حصر .أ

 وشركاتها المختلفة وأنشطتها الشركة من الصادرة الشركة

 .االختصاص جهات إلى التابعة

b. Preparing report forms and the procedure 
outline considering them as an integral part of 
the Policy; 

 بها الخاصة اإلجراءات ومخطط التقارير نماذج عدادإ  .ب

 من السياسة. اجزء   واعتبارها

c. Approving the terms of references of each 
report pursuant to Annex (2) and considering 
them as an integral part of this Policy. The 
Committee shall, upon its approval of the terms 
of references, ensure that the terms of 
references include the nature of the report, its 
statutory requirements and the nature of the 
required information in terms of disclosure or 
confidentiality, in addition to the time of report 
submission, the mechanism to be followed and 
the adequacy of data and information 
contained in the report before being submitted 
to competent authorities; 

 وفق تقرير بكل الخاصة المرجعية الشروط على الموافقة  .ت

من هذه السياسة، على أن  اجزء   واعتبارها( 2) رقم الملحق

فقتها على الشروط المرجعية احتواءها تراعي اللجنة حال موا

على وصف طبيعة التقرير والمتطلبات النظامية الخاصة به 

وطبيعة المعلومات المطلوبة من حيث درجة اإلفصاح أو 

السرية، إضافة إلى توقيت رفع التقرير واآلليات التي يلزم 

اتباعها وتحديد مدى كفاية البيانات والمعلومات التي تتضمنها 

 ر قبل رفعها إلى الجهات المختصة.التقاري

d. Reviewing the report calendar for the previous 
fiscal year and ensuring that all reports were 
issued pursuant to the approved standards and 
forms attached to this Policy. The Committee 
shall approve the report calendar well in 
advance of the new fiscal year, and suggest and 
prepare amendments to the Annex (Report 
Calendar); and 

التقويم السنوي للتقارير للسنة المالية السابقة والتأكد من  مراجعة  .ث

أن كافة التقارير قد تم إصدارها وفق المعايير والنماذج المعتمدة 

 للتقارير السنوي التقويم اللجنة تعتمد كما ،الالئحةوالمرفقة بهذه 

 وإعداد واقتراح كاف بوقت الجديدة المالية السنة بداية قبل

 .للتقارير السنوي التقويم ملحق على المقترحة التعديالت
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e. Setting rules regulating its duties, scheduling its 
meetings and dividing the tasks assigned 
thereto. 

 األعمال وتقسيم اجتماعاتها وتحديد عملها لتنظيم قواعد عوض .ج

 .بها المناطة

3. All business lines and subsidiaries shall provide the 
Compliance Department with a list of reports to 
be issued by them to the competent authorities 
together with the terms of references of each 
report pursuant to the standards, indicators and 
rules specified in accordance with the financial 
aspects of the reports or the relevant financial, 
legal risks and consequences. 

 بقائمة االلتزام إدارة بتزويد التابعة والشركات األنشطة كافة تلتزم .3

 الشروط بها مرفقا   المختصة للجهات قبلها من تصدر التي ريربالتقا

 والقواعد والمؤشرات للمعايير ووفقا   تقرير بكل الخاصة المرجعية

 ذات جوانب من التقارير تلك تتضمنه ما على بناء   تحديدها يتم التي

 واآلثار وقانونية، مالية مخاطر من يرفقها ما أو مالية، طبيعة

 .عنها المترتبة

4. The Compliance Department shall collect, review 
and submit reports to the Committee within such 
periods as may be determined by the Committee. 

 

 للمدد وفقا   للجنة ورفعها وتدقيقها التقارير بجمع االلتزام إدارة تقوم .4

 .اللجنة قبل من تحديدها يتم التي

Article (20) Final Provisions ختامية أحكام( 20) المادة 

1. The Executive Management of SEC and its 
Subsidiaries and the Company’s Departments 
shall apply and implement this Policy, each 
within its field of competence.  

مكلفون  الشركةرات اإلدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة وإدا .1

 بتطبيق وتنفيذ هذه السياسة كل حسب اختصاصه. 

2. The SEC’s Governance Report Committee shall 
notify the Compliance Department and other 
related Company’s Departments of any 
amendments to this Policy, Annex (Report 
Calendar) attached thereto or the terms of 
references of each report. The concerned 
departments shall make the required 
amendments to the reports' contents or the 
procedures outline. 

تتولى لجنة تقارير حوكمة الشركة إخطار إدارة االلتزام وإدارات  .2

اسة أو ملحق قائمة الشركة بأي تعديالت تطرأ على هذه السي

التقارير المرفق معها أو الشروط المرجعية الخاصة بكل تقرير 

وتقوم اإلدارة المعنية بما قد يتطلبه ذلك من تعديالت على محتويات 

 التقارير أو مخطط اإلجراءات الخاصة بها.

3. In the event of any conflict between this Policy 
and Corporate Governance Code, the provisions 
of Corporate Governance Code shall always 
prevail to the extent removing such conflict. 

 

حوكمة الشركة، تسود  نظام. في حالة تعارض أحكام هذه السياسة مع 3

 الحوكمة بالقدر الذي يزيل التعارض. نظامأحكام 
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Annex No. (1)                                                                     (1ملحق رقم ) 

Periodic Calendar of Reports Related to 

Corporate Governance 

for (   )G 

 

 الشركة بحوكمة العالقة ذات للتقارير الدوري التقويم
 

 )      (م لسنة

 

 مالحظات

Remarks 

  الجهة المختصة

competent 

authority 

 وقت التسليم

Deadline 

 األنشطة المشاركة

Participant 

Business Lines 

النشاط 

 المسؤول

Ownership 

 وصف مختصر

Description 

 اسم التقرير

Report Name 

 الرقم

# 
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Annex No. (2) ( 2ملحق رقم) 

 

Terms of Reference of the Report 

 

 الشروط المرجعية للتقرير

 

 

 
 اسم التقرير

Report Name 

 
 النشاط المسؤول

Ownership 

 
 تاريخ اعتماد لجنة تقارير الحوكمة

The date of approval by SEC’s Governance 

Report Committee 

 

1. Participant business lines in the Report 
 

المشاركة في التقرير األنشطة. 1  

A brief description of the business lines 
participating in preparing or submitting the report 
as well as the principal business line concerned with 
the report and the business lines participating in 
preparing part of the report or submitting the 
report to the competent authority, in addition to a 
brief description of the nature of the business lines 
activity. 

 وبيان التقرير إرسال أو إعداد في المشاركة األنشطة عن مختصر بيان

 جزء إعداد في المشاركة واألنشطة بالتقرير المختص األصيل النشاط

 عمل لطبيعة المختصر والوصف هةللج التقرير إرسال أو التقرير من

 .نشاط كل

 

Description Capacity  -الوصف   Business line  -صفته      -اسم النشاط  

  Ownership    - التقرير عن المسؤول 

 Partner     -مشارك  

 Partner    -مشارك  
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 .Scope of the Report 2  التقرير نطاق. 2

)مالي  التقرير ونوع بالتقرير، لمختصةا والجهة التقرير نطاق يبين

...إلخ( فني – إحصائي – رقابي –  
It illustrates the scope of the report, the competent 
authority for the report and the type of the report 
(financial - supervisory - statistical - technical etc.) 

 Category of the Report .3 التقرير تصنيف. 3

 معلومات على إحتواءه أو السرية ناحية من التقرير تصنيف يبين

 .جوهرية
It classifies the report in terms of confidentiality or 
containing substantial information . 

 Statutory document associated with the .4 الحوكمة بنظام المرتبط النظامي المستند. 4
Corporate Governance 

 بقرار ذلك كان سواء التقرير هذا بإصدار الُملزم المستند هذا يوضح

 ذات واللوائح األنظمة على بناء أو لجانه أحد أو اإلدارة مجلس من

 للمادة ويشار حكومية، جهة من كتابي طلب على بناء أو العالقة

 .ونصها ورقمها

 

This document illustrates the person responsible for 
issuing this report whether under a resolution by 
the Board of Directors or one of its Committees, in 
accordance with the applicable laws and regulations 
or upon a written request of a government 
authority, with reference to the related article and 
its number. 

 

 

 المستند النظامي

Statutory Document 

 نوعه

Type 

 المادة

Article 

 التاريخ

Date 

 نص المادة أو القرار

Article or resolution provision 

 اسم النظام / القرار

 Law / resolution name 

نظام / قرار مجلس إدارة/ لجنة/ 

 خطاب جهة حكومية

Law / resolution of the 

Board / a Committee / 

letter from government 

authority 

في حال كان المستند نظام 

 أو الئحة

If the document is a 

Law or a 

Regulation 

النظامية أو المتطلبات يبين هنا قائمة  

 المعايير التي تضمنها المستند النظامي

Illustrates a list of statutory 

requirements or criteria 

included in the statutory 

document 
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5. Milestones 5 .الخطوات  

The milestones of preparing the report and the 
participants (if any) shall be demonstrated in each 
action since commencement of planning to prepare 
the report, collecting information and writing the 
report, as well as the approvals necessary to issue 
the report and the start and end date of each 
milestone to ensure completing the report on time. 

توضح خطوات إعداد التقرير والجهات المشاركة )إن وجدت( في كل 

يط إلعداد التقرير وجمع المعلومات وكتابة إجراء منذ البدء بالتخط

التقرير والموافقات الالزمة إلصداره وتاريخ البدء واالنتهاء لكل 

 خطوة لضمان اكتمال التقرير في المدة المحددة.

 

 الرقم

# 

 اإلجراء

Action 

 النشاط

Activity 

 البداية

Start 

 االنتهاء

End 

 مالحظات

Notes 

      

      

 

  Risk .6 المخاطر. 6

 المسؤولة الجهة أو النشاط وتعيق تطرأ قد التي المخاطر إيضاح يتم

 ويتم والمعايير، للمتطلبات ووفقا   المحدد الوقت في التقرير تسليم عن

 التقرير أن لضمان حدوثها حال المخاطر هذه إدارة خطوات إيضاح

 كافة متضمنا   المحددة المدة وفق المختصة للجهة تسليمه سيتم

 .والمعايير طلباتالمت

Risks that may occur and impede the functions and 
the responsible entity from delivering the report in 
a timely manner in accordance with requirements 
and criteria shall be illustrated. The millstones of 
managing such risks, if any, shall be illustrated to 
ensure that the report, including all requirements 
and criteria, will be delivered to the competent 
entity on time. 

 

 الخطر المحتمل

Potential Risk 

 وصفه

Description 

 تأثيره على اإلجراءات

Impact on Action 

 إدارة الخطر

Risk Management 
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 TOR Approval .7 . اعتماد الشروط المرجعية7

 

 موافقة الجهة

Entity approval 

 التاريخ

Date 

 التوقيع

Signature 

 النشاط المسؤول عن التقرير

Ownership 

  

 النشاط المشارك

Participant Business Line 

  

 لجنة تقارير الحوكمة

SEC’s Governance Report Committee 
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 Annex No. (3) (3ملحق رقم )

 

 اسم التقرير 1

Report Name 

 

 طبيعة التقرير 2

Report Nature 

 فني مالي / رقابي / إحصائي /

Financial / supervisory / statistical / technical 

 النشاط المسؤول 3

Ownership 

 عن إصدار التقرير النشاط المسؤول

The business line responsible for issuing the report 

 اإلصدار الدوري 4

Periodic issuance 

 سنوي / شهري / ربعي

Annual / monthly / quarterly 

 الجهة المسؤولة 5

Responsible entity 

 الجهة الصادر لها التقرير

Entity for which the report is issued 

 توصيات / نتائج 6

Recommendations / outcomes 

 نتائج التقرير أو توصياته إن وجدت

The report’s outcomes or recommendations, if any 

 

*يرسل هذا المختصر للجنة حوكمة تقارير الشركة فور إرسال التقرير 

 للجهة المختصة.

* This report summary shall be sent to the SEC’s 
Governance Report Committee once the report has been 
sent to the competent entity. 

التوقيع/ )صاحب الصالحية / الرئيس التنفيذي / نائب النشاط المعني / 

 الرئيس التنفيذي للشركة التابعة(

Signature / (authorized person / CEO / Senior Vice President 
of concerned Business Line/ Subsidiary’s CEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 Report Summary ملخص التقرير
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Induction Program 
for Board 

Members and 
Board Committees 

 

 

 

برنامج تعريفي ألعضاء 

ولجانه مجلس اإلدارة  
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A “Proposed” Induction Program for Board 
Members and Board Committees 

برنامج تعريفي "مقترح" ألعضاء مجلس اإلدارة 

 ولجانه

 

 م

# 

 نوع التعريف

Induction Type 

 آلية التنفيذ

Implementation Process 

 المهمة

Task 

1 
 نبذة مختصرة عن الشركة

Overview of SEC 

 شرح عن الشركة ومرافقها

Description of SEC and its facilities 

 يقدمها أمين المجلس بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية

Introduced by the Secretary of the Board 

in coordination with the Executive 

Management 

2 

 نبذة مختصرة عن األنشطة الرئيسية

Brief description of the main 

Business Lines (BL) 

 

 عرض توضيحي عن النشاط من النائب المعني

Presentation on the BLs by the competent 

Vice President (VP) 

يتولى رئيس كل نشاط بالشركة بإعداد نبذة مختصرة عن 

 العمل الموكل لنشاطهم

The VP of each BL in SEC  shall prepare a 

brief description of the work assigned to 

its respective BL 

3 
 زيارة ميدانية لمرافق الشركة

A field visit to SEC facilities 

المركز الرئيسي، مبنى إعداد القادة، جولة ميدانية على ) 

 نادي الشركة، الخدمات المشتركة(

A field trip to (HQ, Leadership 

Development Building, SEC Club, 

Common Services) 

 يتم إعداد برنامج زيارة حسب رغبة العضو

The visit program shall be prepared at the 

request of the member 

4 
 رة مركز التحكمزيا

A visit to Control Cener 

 )الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية(

(Central, Eastern, Western and Southern 

regions) 

يتم إعداد برنامج زيارة حسب رغبة العضو للتعريف 

 عن دور مركز التحكم بالشركة

The visit program shall be prepared at the 

request of the member to introduce the role 

of Control Center at SEC. 

5 

 زيارة محطة توليد

A visit to a power plant 

 

 )الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية(

(Central, Eastern, Western and Southern 

regions) 

 

يتم إعداد برنامج زيارة حسب رغبة العضو للتعريف 

 ةبمرافق المحطة الرئيسي

The visit program shall be prepared as 

desired by the Member to introduce the 

facilities of the main plant 

6 

 برنامج تعريفي في مجال الحوكمة *

An induction program on 

Governance* 

 حضور ورشة عمل في مجال حوكمة الشركات

Attending a workshop about the Corporate 

Governance 

 مرة واحدة كل عام

Once a year 

7 

دور ومهام المجلس وعضو المجلس 

 )المهام والمسؤوليات( *

Role and functions  of the 

Board of Directors and each 

member (tasks and 

responsibilities)* 

 

 

 ورشة تثقيفية

 )المهام والمسؤوليات(

Educational workshop 

(Tasks and Responsibilities) 

 حسب ما يقرر المجلس

As decided by the Board of Directors 
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*Any new member (with no prior experience with 
such programs) shall attend these programs within 
the first half of the first year of his/her 
appointment. 

برامج يجب على العضو الجديد )إذا لم يسبق له( حضور هذه ال *

 خالل النصف األول للسنة األولى من تعينه عضوا  بالمجلس.

 

 

 

 

 

 

 

8 

 الحقيبة التعريفية

Induction Portfolio 

 

توزيع حقائب لعضو المجلس / اللجان ، الجديد وتحتوي 

 الحوكمة، ... ( نظام، األساسعلى ) النظام 

Giving portfolios to the new Board and / 

Committee members, including (Articles 

of Association, Corporate Governance 

Code….) 

 يتم إعدادها من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة

To be prepared by the SEC's Executive 

Management 

 

9 

 النظام اآللي للمجلس

The Board of Directors' 

Automated System 

 

ي أحد اجتماعات المجلس أو يتم شرح البرنامج اآللي ف

الذهاب لمقر تواجد العضو، أو حسب ما يرغب به 

 العضو

Automated System will be explained in a 

Board meeting, or visiting the office of the 

member or any place desired by him/her 

 يتم إعداد برنامج زيارة حسب رغبة العضو

The visit program shall be prepared as 

desired by the Board member 

 


