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ميثاق الحوكمة
ِ .1مذِخ دٛي دٛوّخ اٌششوبد
٠زّثً ِصطٍخ دٛوّخ اٌششوبد ف ٝاٌمٛاػذ ٚإٌظُ ٚاالجشاءاد اٌز ٝرذمك افعً دّب٠خ ٚرٛاصْ ثٓ١
ِصبٌخ إداسح اٌششوخ ٚاٌّسبّ٘ٚ ٓ١اصذبة اٌّصبٌخ االخش ٜاٌّشرجطخ ثٙب ٠ٚ،ىّٓ اٌٙذف االسبسِٓ ٝ
رطج١ك لٛاػذ اٌذٛوّخ ف ٝظّبْ رّبش ٟاٌششوخ ِغ ا٘ذاف اٌّسبّ٘ ٓ١ثّب ٠عّٓ ٠ٚؼضص ِٓ ثمخ
اٌّسزثّش ٓ٠ثىفبءح أداء اٌششوخ ٚلذسرٙب ػٍِٛ ٝاجٙخ االصِبد .
د١ث رؼًّ لٛاػذ دٛوّخ اٌششوبد ػٍ ٝرٕظِٕٙ ُ١ج١خ ارخبر جّ١غ اٌمشاساد داخً اٌششوخ ٚرذفض ٚجٛد
اٌشفبف١خ ٚاٌّصذال١خ ٌزٍه اٌمشاساد  ِٓٚ.أُ٘ األ٘ذاف إللشاس لٛاػذ دٛوّخ اٌششوبد ٘ ٛدّب٠خ اٌّسبّ٘ٓ١
ٚفصً اٌسٍطخ ث ٓ١اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ اٌز ٟرُسَّ١ش أػّبي اٌششوخ ِٚجٍس اإلداسح اٌز٠ ٞؼذ ٠ٚشاجغ اٌخطػ
ٚاٌس١بسبد ف٘ ٟزٖ اٌششوخ ،ثّب ٠عف ٟاٌطّإٔٔ١خ ٠ٚؼضص اٌشؼٛس ثبٌثمخ ف ٟاٌزؼبًِ ِؼٗ ،وّب رّ ّىٓ اٌّسبّ٘ٓ١
ٚأصذبة اٌّصبٌخ ِٓ اٌشلبثخ ثشىً فؼبي ػٍ ٝاٌششوخ.
ٌّٚسب٠شح ٘زا االرجبٖ اٌؼبٌّٔ ٟذ ٛدٛوّخ اٌششوبد لبَ ِجٍس ِفٛظ١٘ ٟئخ أسٛاق اٌّبي ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ
ثئصذاس لٛاػذ دٛوّخ اٌششوبد ثبٌىزبة اٌخبِس ػشش (دٛوّخ اٌششوبد) ِٓ اٌالئذخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبٔ١٘ ْٛئخ
اسٛاق اٌّبي سلُ ٌ 7سٕخ . 0202
ٚإ رسبلب ِغ رٍه اٌمٛاػذ فمذ ػٍّذ ششوخ اػ١بْ ٌالجبسح ٚاالسزثّبس ػٍ ٝخٍك إغبس دٛوّخ ِؤسسُ٠ ٟؼطٟ
ِسز ِٓ ٜٛاٌثمخ ٌجّ١غ أصذبة اٌّصبٌخ ثأٔٗ ٠زُ إداسح اٌششوخ غجمب ٌّجّٛػخ ِذذدح ِٓ اٌّؼب١٠ش  ٚاٌمٛاػذ
ٚاٌّجبدا اٌز ٟرٕظُ اٌؼًّ ثّٕ١ب رمغ اٌّسؤ١ٌٚخ ػٍ ٝػبرك ِسئ ٌٟٛاٌششوخ ٌزٕف١ز ِجبدا اٌذٛوّخ ٔصب ٚسٚدب
ٌالسزفبدح ِٓ ِضا٠ب٘ب.

ميثاق الحوكمة

 .2أ٘ذاف ٚأّ٘١خ اٌذٛوّخ
رٙذف لٛاػذ دٛوّخ اٌششوبد اٌشش١ذح إٌ ٝرٛث١ك اٌزبٌ: ٟ
 اٌغٍٛن االخاللٟ
ِ ٛ٘ٚب ٠عّٓ االٌزضاَ ثبالخالل١بد ٚلٛاػذ ٚأدىبَ اٌسٍٛن اٌّ ٟٕٙاٌشش١ذ ٚاٌزٛاصْ ف ٟرذم١ك وبفخ ِصبٌخ
االغشاف راد ػاللخ ٌٍششوخ ٚاٌشفبف١خ ػٕذ ػشض اٌّؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ ٚغ١ش اٌّبٌ١خ .

 اٌشلبثخ ٚاٌّغبئٍخ
رأر ٟأّ٘١خ ٚظغ ٔظبَ ِزىبًِ ٌٍشلبثخ ٚاٌّسبئٍخ إلوزشبف االٔذشافبد ٚاٌزجبٚصاد ،فعال ػٓ اّ٘١خ رفؼ ً١دٚس
اصذبة اٌّصبٌخ ف ٝاٌشلبثخ ػٍ ٝاٌششوخ ٚاٌزأو١ذ ػٍ ٝاْ االفصبح ٚاٌشفبف١خ ػٕصش اسبسٌ ٟذّب٠خ دمٛق اصذبة
اٌّصبٌخ ثبٌششوخ .

 اٌزٕظ ُ١االداس ٞاٌغٍُ١
د١ث ٠عّٓ رٛص٠غ اٌصالد١بد ٚاٌّسئ١ٌٛبد ٚاٌفصً ف ٟاالخزصبصبد ٚٚظغ ٔظبَ ٌٍذٛافض ٚاٌّىبفأد ِٓ خالي
رم ُ١١االداء سٛاء ٌٍّذساء ا ٚاٌؼبٍِ ٓ١ثبٌششوخ .

ٚرزّثً أّ٘١خ ِٚضا٠ب دٛوّخ اٌششوبد ف ٟاٌؼًّ ػٍ ٝرذم١ك اٌزبٌ: ٝ
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رؼض٠ض اٌىفبءح االداس٠خ ٌٍششوخ.
اٌذصٛي ػٍ ٝرّ ً٠ٛثزىٍفخ الً .
رؼض٠ض االجشاءاد اٌشلبث١خ ٚاجشاءاد اٌزذل١ك .
دػُ اٌذٚس االجزّبػٌٍ ٟششوخ .
رؼض٠ض اٌؼذاٌخ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌّؼبٍِخ إٌضٙ٠خ .
اٌذذ ِٓ ِف َٛٙرؼبسض اٌّصبٌخ .

ميثاق الحوكمة
 .3اٌزؼش٠فبد
-

اٌمبٔٚ ْٛاٌالئذخ اٌزٕف١ز٠خ  :اٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 7غٕخ  2111ثشأْ إٔشبء ٘١ئخ أعٛاق سأط اٌّبي ٚرٕظٔ ُ١شبط
األٚساق اٌّبٌ١خ ٚالئذزٗ اٌزٕف١ز٠خ.

-

لبٔ ْٛاٌششوبد  :اٌّشع َٛثمبٔ ْٛسلُ ٌ 25غٕخ  2112ثئطذاس لبٔ ْٛاٌششوبدٚ ،رؼذ٠الرٗ ٚالئذزٗ اٌزٕف١ز٠خ
ٚلبٔ ْٛاٌششوبد سلُ ٌ 1غٕخ . 2116

 -اٌششوخ
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:

ششوخ أػ١بْ ٌالجبسح ٚاالعزثّبس .

-

اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ  :رشًّ اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٌٍششوخ  /اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٛٔٚ ،ٞاثٗ ِٚغبػذ.ٗ٠

-

ػضِ ٛجٍظ اإلداسح  :اٌشخض اٌطج١ؼ ٟأِّ ٚثً اٌشخض اٌطج١ؼ ٟأ ٚاٌشخض االػزجبس ٞاٌز٠ ٞزُ أزخبثٗ /
رشش١ذٗ ٌشغً ػض٠ٛخ ِجٍظ إداسح اٌششوخ.

-

أِ ٓ١عش ِجٍظ اإلداسح  :اٌشخض اٌّؼ ِٓ ٓ١لجً ِجٍظ اإلداسح (عٛاء أػضبء ِجٍظ اإلداسح أ ٚاإلداسح
اٌزٕف١ز٠خ أ ِٓ ٚاِٛظف ٟاٌششوخ ) ٌٍم١بَ ثّّٙخ رغجٚ ً١رٕغ١ك ٚدفع جّ١غ ِذبضش اجزّبػبد ِجٍظ اإلداسح،
ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّٙبَ األخش ٜاٌّٛوٍخ إٌِ ِٓ ٗ١جٍظ اإلداسح.

-

اٌّذلك اٌخبسج٠ : ٟمذَ ِذلك اٌذغبثبد سأ ٞفِٕ ٟذب٠ذ ِٚغزمً دٛي ِذ ٜػذاٌخ ٚٚضٛح اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ
ٌٍششوخ ٚاٌز٠ ٟزُ إػذاد٘ب ٚفمب ٌٍمٛاػذ ٚاٌّجبدا اٌّذبعج١خ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼزّذح.

-

أطذبة اٌّظبٌخ  :أ ٞشخض ٌٗ ِظٍذخ ِغ اٌششوخ ِثً اٌّغبّ٘ٚ ٓ١اٌّٛظفٚ ٓ١اٌذائٕٚ ٓ١اٌّٛسدٓ٠
ٚاٌؼّالء.

-

اٌغ١طشح  :وً رشر١ت أ ٚارفبق أٍِ ٚى١خ أع ُٙأ ٚدظضِّٙ ،ب وبٔذ إٌغجخ ثذ١ث رؤد ٞإٌٚ ٝجٛد ع١طشح
ػٍ ٝرؼ ٓ١١أغٍج١خ أػضبء ِجٍظ اإلداسح أ ٚاٌزذىُ ف ٟاٌمشاساد اٌظبدسح ػٕٗ أ ٚػٓ اٌجّؼ١بد اٌؼبِخ ٌٍششوخ
اٌّؼٕ١خ.
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 األطشاف راد اٌؼاللخ:٠ؼزجش اٌطشف ر ٚػاللخ ثبٌششوخ ف ٟاٌذبالد اٌزبٌ١خ:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

إرا وبْ ٍّ٠ه أ ٞع١طشح عٛاء ثشىً ِجبشش أ ٚغ١ش ِجبشش ػٍ ٝاٌششوخ.
إرا وبْ ششوخ ربثؼخ أ ٚصٍِ١خ ٌٍششوخ.
إرا وبْ ػضٛاً فٔ ٟفظ اٌّجّٛػخ اٌز ٟرى ْٛاٌششوخ طشفب ً فٙ١ب.
إرا وبْ ػضٛاً فِ ٟجٍظ إداسح اٌششوخ أ ٚأدذ أػضبء اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٌٍششوخ.
إرا وبْ ٌٗ طٍخ لشاثخ دز ٝاٌذسجخ اٌثبٔ١خ أل ٞشخض ِشبس إٌ ٗ١ف ٟاٌجٕذ( ٓ٠ا) أ(ٚد).
أْ ٠ى ْٛششوخ رذذ اٌغ١طشح أ ٚاٌغ١طشح اٌّشزشوخ أ ٚاٌزأث١ش اٌج٘ٛشٌٍ ٞشخض اٌّشبس
إٌ ٗ١ف ٟاٌجٕذ( ٓ٠د) أ )ٚ ( ٚاٌز٠ ٞزّزغ ثمٛح رظ٠ٛز١خ ج٘ٛش٠خ عٛاء ثظٛسح ِجبششح أ ٚغ١ش
ِجبششح.

-

اٌمشاساد اٌٙبِخ ٚاألعبع١خ  :وً لشاس ٠زخزٖ ِجٍظ اإلداسح ٠ٚزؼٍك ثٕشبط أ ٚو١بْ اٌششوخ أ ٚاٌّشوض اٌّبٌ ٟأٚ
اإلداسح  ٌٗٚرأث١ش ػٍ ٝاٌّٛجٛداد أ ٚاٌّطٍٛثبد أ ٚاٌّشوض اٌّبٌ ٟأ ٚاألٔشطخ اٌ١ِٛ١خ.

-

اٌؼض ٛاٌّغزمً :
اٌششٚط اٌٛاجت رٛافش٘ب ف ٟاٌفشد ٌٍزأً٘ ثظفخ ػضِ ٛغزمً فِ ٟجٍظ اإلداسح:
-1

أْ ٠زّزغ ثبالعزمالٌ١خِّٚ ،ب ٕ٠بف ٟاالعزمالٌ١خ ،ػٍ ٝعج ً١اٌّثبي ال اٌذظش ،أ ً ِٓ ٞا٢ر:ٟ

ِبدح2- 3

أ.
ب.
ج.
د.
ه.

أْ ٠ىِ ْٛبٌىبً ٌّب ٔغجزٗ خّغخ ف ٟاٌّئخ أ ٚأوثش ِٓ أع ُٙاٌششوخ اٌّششخ ٌٙب أِّ ٚثالً ػٕٗ.
أْ رى ٌٗ ْٛطٍخ لشاثخ ِٓ اٌذسجخ األِ ٌٝٚغ أ ِٓ ٞأػضبء ِجٍظ إداسح اٌششوخ أ ٚاإلداسح اٌزٕف١ز٠خ فٟ
اٌششوخ أ ٚف ٟأ ٞششوخ ِٓ ِجّٛػزٙب ،أ ٚاألطشاف اٌشئ١غ١خ راد اٌؼاللخ.
أْ ٠ى ْٛػضِ ٛجٍظ إداسح ف ٟأ ٞششوخ ِٓ ِجّٛػزٙب.
أْ ٠ىِٛ ْٛظفبً ثبٌششوخ أ ٚثأ ٞششوخ ِٓ ِجّٛػزٙب أٌ ٚذ ٜأ ِٓ ٞأطذبة اٌّظبٌخ.
أْ ٠ىِٛ ْٛظفبً ٌذ ٜاألشخبص االػزجبس ٓ١٠اٌزٍّ٠ ٓ٠ى ْٛدظض ع١طشح ف ٟاٌششوخ.

 -2أْ ٠زٛافش ٌٍؼض ٛاٌّغزمً اٌّؤ٘الد ٚاٌخجشاد ٚاٌّٙبساد اٌفٕ١خ اٌز ٟرزٕبعت ِغ ٔشبط اٌششوخ.
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ميثاق الحوكمة
 .4األ٠ذٌٛج١خ ِٕٙٚج١خ اٌزطج١ك
ُتنفذ حوكمة الشركات فً أعٌان من خالل ھٌكل قوي ٌقوم على التنسٌق بٌن كال من أعمال الشركة ،والعملٌات الداخلٌة،
والرقابة ،واإلجراءات واالعتبارات األخالقٌة .
كما تعتمد المبادئ األساسٌة لحوكمة الشركات على الثقة ،والشفافٌة ،والرقابة ،والمبادئ األخالقٌة ،حٌث تؤخذ أعٌان بعٌن
االعتبار أن ممارسة ھذه المبادئ ٌإدي إلى خلق ثقافة صحٌحة ومتكاملة فً الشركة.
االٌزضاَ ثبٌشش٠ؼخ االسالِ١خ :
ثئػزجبس أػ١بْ إدذ ٜاٌششوبد اٌز ٟرؼًّ ٚفمب ٌّجبدٜء اٌشش٠ؼخ االسالِ١خ ٌزا فزٍزضَ أػ١بْ ثعّبْ رٕف١ز وبفخ االٔشطخ
اٌذاخٍ١خ ٚاٌخبسج١خ ٌٍششوخ ٚفمب ٌّجبدٜء اٌشش٠ؼخ االسالِ١خ ثٕبءا ػٍ ٝرٛجٙ١بد ٘١ئخ اٌشلبثخ اٌششػ١خ ٌٍششوخ .
ِّٚب رجذس االشبسح إٌ١خ ِشاػبح ٘١ئخ أسٛاق اٌّبي ػٕذ إلشاس٘ب ِٕٙج١خ رطج١ك لٛاػذ دٛوّخ اٌششوبد أْ رزسُ ثبٌّشٔٚخ ٚرزسك
ِغ أفعً اٌّّبسسبد اٌذ١ٌٚخ اٌّؼّٛي ثٙب ،د١ث إْ ِٕٙج١خ اٌزطج١ك ألغٍت اٌمٛاػذ لبئّخ ػٍِ ٝجذأ االٌزضاَ أ ٚاٌزفس١ش ٚػٍٝ
اٌششوبد اإلفصبح ػٓ ِذ ٜاٌزضاِٙب ثٙزٖ اٌمٛاػذٚ ،ف ٟدبي ػذَ االٌزضاَ فئٔٗ ٠زُ رذذ٠ذ اٌمبػذح ٚاٌّبدح اٌز٠ ٌُ ٟزُ االٌزضاَ ثٙب
ٚرفس١ش ػذَ االٌزضاَ ٚرٌه ظّٓ رمش٠ش اٌذٛوّخ اٌسٕ ٞٛاٌز٠ ٞزُ إسسبٌخ اٌ ٝاٌ١ٙئخ ٚإسزثٕبء ِٓ ِجذأ االٌزضاَ أ ٚاٌزفس١ش فبٔخ
٠جت االٌزضاَ ٚاٌزم١ذ اٌزبٌ: ٟ
-

اٌّجذأ اٌثبٔ ِٓ )0/0( ٟاٌمبػذح اال" ٌٝٚثٕبء ٘١ىً ِزٛاصْ ٌّجٍس االداسح " :
اْ ٠ى ِٓ ْٛث ٓ١أػعبء ِجٍس االداسح اػعبء ِسزمٍ٠ ٓ١زّزؼ ْٛثبالسزمالٌ١خ اٌز ٟرز١خ ٌ ُٙارخبر اٌمشاساد دْٚ
اٌزؼشض أل٠خ ظغٛغبد .

-

اٌمبػذح اٌشاثؼخ  :ظّبْ ٔضا٘خ اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ .

-

اٌمبػذح اٌخبِسخ ٚ :ظغ ٔظُ سٍّ١خ إلداسح اٌّخبغش ٚاٌشلبثخ اٌذاخٍ١خ .

-

اٌمبػذح اٌسبثؼخ  :االفصبح ٚاٌشفبف١خ ثشىً دل١ك ٚف ٟاٌٛلذ إٌّبست .

-

اٌمبػذح اٌثبِٕخ  :ادزشاَ دمٛق اٌّسبّ٘. ٓ١

ٚرزّذٛس أ٠ذٌٛج١خ أػ١بْ ف ٟاٌؼًّ ػٍ ٝخٍك دٛوّخ ِؤسس١خ ٚفمب ٌالدىبَ ٚاٌّزطٍجبد اٌز ٟرمش٘ب ٚرٕظّٙب اٌصبدسح ػٓ ٘١ئخ
أسٛاق اٌّبي ٚاالٌزضاَ ثبٌمٛاػذ ٚاٌّجبدٜء اٌؼبِخ ٌٍذٛوّخ اٌز٠ ٟزُ إسجبغٙب ثشىً اسبس ٟظّٓ ِٕٙج١خ ػًّ اٌششوخ ٚإداسارٙب
ِٚب رُ إػزّبدح ِٓ س١بسبد رزٕبٚي رفصِ ً١زطٍجبد لٛاػذ ِٚجبدٜء دٛوّخ اٌششوبد .
ٚرزّثً رٍه اٌمٛاػذ ٚاٌّجبدٜء اٌز ٟرذذد االغبس اٌؼبَ ٌٍذٛوّخ اٌّؤسس١خ ثأػ١بْ ف ٟاٌزبٌ: ٟ


اٌمبػذح األ :ٌٝٚثٕبء ٘١ىً ِزٛاصْ ٌّجٍظ اإلداسح
 -0اٌّجذأ ( : )1/1غبٌج١خ أػعبء ِجٍس اإلداسح ِٓ األػعبء غ١ش اٌزٕف١ز٠ٚ ٓ١٠عُ اٌّجٍس أػعبء ِسزمٍٓ١
ِعطٍؼ ٓ١ثّٙبَ إسزشبس٠خ ظّٓ ٔشبغ ٚػًّ اٌششوخ .
 -0اٌّجذأ ( : )2/1اْ ٠ى ِٓ ْٛث ٓ١اػعبء ِجٍس االداسح اػعبء ِسزمٍ٠ ٓ١زّزؼ ْٛثبالسزمالٌ١خ اٌز ٟرز١خ ٌُٙ
إرخبر اٌمشاساد د ْٚاٌزؼشض أل٠خ ِؼٛلبد أ ٚظغٛغبد .
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 -3اٌّجذأ (٠ : )3/1م َٛاٌّجٍس ثزٛف١ش اٌٛلذ اٌىبفٚ ٟرٕظ ُ١أػّبٌخ ٌالظطالع ثبٌّٙبَ ٚاٌّسئ١ٌٛبد إٌّٛغخ
ثٗ.



اٌمبػذح اٌثبٔ١خ :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
 -0اٌّجذأ ( : )1/2رذذد اٌششوخ ثبٌزفصِٙ ً١بَ ِٚسؤ١ٌٚبد ٚٚاججبد أػعبء ِجٍس اإلداسح ٚاإلداسح اٌزٕف١ز٠خ
ٚوزٌه اٌسٍطبد ٚاٌصالد١بد اٌز٠ ٟزُ رف٠ٛعٙب ٌإلداسح اٌزٕف١ز٠خ.
 -0اٌّجذأ (٠ : )2/2مِ َٛجٍس اإلداسح ثزشىٌ ً١جبْ ِزخصصخ رزّزغ ثبالسزمالٌ١خ ٌّسبػذرخ ف ٝاٌم١بَ ثبٌّٙبَ
إٌّبغخ ثٗ :



ٌجٕخ إداسح اٌّخبغش .
ٌجٕخ اٌزذل١ك اٌذاخٍ. ٟ

ٌ جٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفأد .
 -3اٌّجذأ (ٚ : )3/2ظغ ٚإػزّبد آٌ١خ ألػعبء ِجٍس اإلداسح ٌٍذصٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ثشىً دل١ك
ٚف ٟاٌٛلذ إٌّبست.
 القاعدة الثالثة :إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 -1المبدأ ( : )1/3تشكٌل لجنة منبثقة عن مجلس االدارة وذلك إلعداد التوصٌات المتعلقه بالترشٌحات
لعضوٌة مجلس االدارة واالدارة التنفٌذٌة وتلك المتعلقه بتنظٌم السٌاسات واللوائح المنظمة لمنح المكافؤت
والتعوٌضات " لجنة الترشٌحات والمكافؤت " .


القاعدة الرابعة :ضمان سالمة ونزاهة التقارير المالية
 -1المبدأ ( : )1/4تقدٌم تعهدات كتابٌة من قبل مجلس االدارة واالدارة التنفٌذٌة بسالمة ونزاھة التقارٌر
المالٌة المعدة عن الشركة .
 -0اٌّجذأ ( : )2/4رشىٌ ً١جٕخ رخزص ثبٌزذل١ك رىِ ْٛسئٌٛخ ػٓ اٌزأوذ ِٓ سالِخ ٔٚضا٘خ اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ
ٔٚظُ اٌشلبثخ اٌذاخٍ١خ.
 -3اٌّجذأ ( : )3/4اٌزأو١ذ ػٍ ٝإسزمالٌ١خ ٔٚضا٘خ ِشالت اٌذسبثبد ٚرّزؼخ ثبٌخجشح ٚاٌسّؼخ اٌط١جخ.
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 اٌمبػذح اٌخبِغخٚ :ضغ ٔظُ عٍّ١خ إلداسح اٌّخبطش ٚاٌشلبثخ اٌذاخٍ١خ
 -1المبدأ ( : )1/5تشكٌل إدارة  /مكتب  /وحدة مستقلة إلدارة المخاطر تقوم بالعمل على رذذ٠ذ ٚقٌاس
ومتابعة المخاطر التً تتعرض لها الشركة.
 -2اٌّجذأ ( : )2/5قٌام لجنة إدارة المخاطر بوضع السٌاسات واللوائح واإلجراءات الخاصه بإدارة المخاطر
بما ٌتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر.
 -3اٌّجذأ ( : )3/5التؤكٌد على مدى كفاٌة أنظمة الضبط والرقابة الداخلٌة .

 اٌمبػذح اٌغبدعخ :رؼض٠ض اٌغٍٛن اٌّٚ ٟٕٙاٌم ُ١األخالل١خ
 -1اٌّجذأ (ٚ : )1/6ظغ ٚإػزّبد مٌثاق عمل ٌشتمل على معاٌٌر ومحددات السلوك المهنً واٌم ُ١األخالقٌة.
 -2اٌّجذأ ( : )2/6وضع وإعتماد سٌاسات وآلٌات ثشأْ الحد من حدوث تعارض المصالح وأسالٌب معالجتها.

 القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
 -1المبدأ ( : )1/7وضع وإعتماد ألٌات العرض واإلفصاح الدقٌق والشفاف .
 -2المبدأ ( : )2/7تكون البٌانات والمعلومات المفصح عنها دقٌقة وشفافة ودورٌة.
 -3المبدأ( : )3/7تنظٌم عملٌات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة.
 -4المبدأ ( : )4/7اإلفصاح بصورة دقٌقة ومفصلة عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفٌذٌة سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزاٌا.
 -5المبدأ ( : )5/7تطوٌر البنٌة األساسٌة لتكنولوجٌا المعلومات بحٌث تكون موثوقة وتساعد وتدعم اإلفصاح
الدقٌق وفً الوقت المناسب واعتماد قسم خاص بحوكمة الشركات بالموقع االلكترونً للشركة .
-6
 القاعدة الثامنة :احترام حقوق المساهمين
 -1اٌّجذأ ( : )1/8رذذ٠ذ ٚدّب٠خ اٌذمٛق اٌؼبِخ ٌٍّسبٌّ٘ ٓ١عّبْ اٌؼذاٌخ ٚاٌّسبٚاح ث ٓ١وبفخ اٌّسبّ٘ ٓ١ثغط
إٌظش ػٓ ِسز٠ٛبر. ُٙ
 -2اٌّجذأ (ِ : )2/8شاػبح اٌذلخ ٚاٌّزبثؼخ اٌّسزّشح ٌٍج١بٔبد اٌخبصخ ثبٌّسبّ٘.ٓ١
 -3اٌّجذأ ( : )3/8رشج١غ اٌّسبّ٘ ٓ١ػٍ ٝاٌّشبسوخ ٚاٌزص٠ٛذ ف ٟاجزّبػبد اٌجّؼ١بد اٌؼبِخ ٌٍّسبّ٘.ٓ١
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 اٌمبػذح اٌزبعؼخ :إدسان دٚس أطذبة اٌّظبٌخ
 -1المبدأ ( : )1/9وضع وإعتماد النظم والسٌاسات التً تكفل حماٌة حقوق أصحاب المصالح.

 -2المبدأ

( : )2/9تشجٌع أصحاب المصالح على المشاركة فً متابعة أنشطة الشركة.

 اٌمبػذح اٌؼبششح :رشج١غ رذغ ٓ١األداء
 -1المبدأ ( : )1/10وضع وإعتماد آلٌات تتٌح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة على
البرامج والدورات التدرٌبٌة بشكل دوري.
 -2المبدأ ( : )2/10وضع آلٌات لتقٌٌم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفٌذٌة واللجان المنبثقه عن المجلس .
 -3المبدأ (ٌ : )3/10إكد مجلس اإلدارة على أھمٌة خلق القٌم المإسسٌة لدى العاملٌن فً الشركة من خالل
العمل على تحقٌق األھداف اإلستراتٌجٌة وتحسٌن األداء وااللتزام بالقوانٌن واللوائح وخاصة قواعد
الحوكمة.



اٌمبػذح الحادية عشر :أهمية المسؤولية االجتماعية
 -1المبدأ ( : )1/11وضع وإعتماد آلٌات وسٌاسات لضمان التوازن بٌن أھداف الشركة وأھداف المجتمع.
 -2المبدأ ( : )2/11وضع وإعتماد البرامج وااللٌات التً تبرز جهود الشركة المبذولة فً مجال العمل
االجتماعً .
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لبئّخ ثبٌغ١بعبد ٚاالدٌخ اٌخبطخ ثذٛوّخ اٌششوبد

َ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10

اعُ اٌغ١بعخ  /اٌذًٌ١
اٌ١ٙىً اٌزٕظّٟ١
اٌالئذخ اٌذاخٍ١خ ٌّجٍس االداسح
اٌّٙبَ ٚاٌّسئ١ٌٛبد اٌشئ١س١خ ألِ ٓ١اٌسش
ِؤششاد االداء اٌشئ١س١خ الػعبء ِجٍس االداسح ٚاالداسح اٌزٕف١ز٠خ
دٌ ً١س١بسبد اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ "ِزعّٕٗ لٛاػذ اٌىفبءح ٚإٌضا٘ٗ"
اٌالئذخ اٌذاخٍ١خ ٌٍجٕخ اٌزذل١ك
اٌالئذخ اٌذاخٍ١خ ٌٍجٕخ إداسح اٌّخبغش
دٌ ً١س١بسبد ٚاجشاءاد إداسح اٌّخبغش
اٌالئذخ اٌذاخٍ١خ ٌٍجٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفأد
دٌ ً١دطػ اٌطٛاسٜء ِٚزبثؼخ اسزّشاس٠خ االػّبي
دٌ ً١س١بسبد ٚاجشاءاد االثالؽ ػٓ اٌّخبفبد
دٌ ً١س١بسبد ٚاجشاءاد االفصبح ٚاٌشفبف١خ
دٌ ً١س١بسبد ٚاجشاءاد دّب٠خ اٌّجٍغ ٓ١ػٓ اٌّّبسسبد غ١ش اٌّششٚػخ
دٌ ً١س١بسبد ٚاجشاءاد ِىبفذخ غسً االِٛاي ٚرّ ً٠ٛاالس٘بة
دٌ ً١س١بسبد ٚاجشاءاد ٚدذح اٌشىبٜٚ
دٌ ً١س١بسخ اٌٙذا٠ب ٚاٌزشف١خ
دٌ ً١س١بسخ ٚدذح اٌمبٟٔٔٛ
دٌ ً١س١بسخ اٌزؼبًِ ِغ االغشاف راد صٍٗ
دٌ ً١س١بسبد ٚاجشاءاد اٌّسؤ١ٌٚخ االجزّبػ١خ
دٌ ً١س١بسبد ٚاجشاءاد دّب٠خ دمٛق اصذبة اٌّصبٌخ
دٌ ً١س١بسبد ٚاجشاءاد دّب٠خ دمٛق اٌّسبّ٘ٓ١
دٌ ً١س١بسبد ٚاجشاءاد ِٕغ رعبسة ٌّصبٌخ
ِ١ثبق ِٚؼب١٠ش اٌسٍٛن اٌّٚ ٟٕٙاالخاللٟ

