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 :قواعد ومبادئ الحوكمة 

والذي يحتوي على  2013عام ( الصادر في 25رقم )هيئة أسواق المال قرار  بموجب
التعليمااااا والمباااادظ المحوماااة لحواماااة الرااارااا فاااي الرااارااا التابعاااة ل اااا   وقاااد تااام 

( لسااحة  72تعااديل هااذت التعليماااا وفحااا لنئحااة التحئيذيااة لل يئااة الصااادر  بااالحرار رقاام ) 
واماة الرارااا وتتنامن تلات التعليمااا في اتاب اا الااامع عرار الااا  بح 2015

  ۔أحدث المعايير العالمية المتبعة في الحوامة 
 على ما يلي:التي تحر  الرراة على تطبيح ا . وتراز هذت الحواعد والمبادظ  
 

 بحاء هيال متوازن لمجلع اإلدار .  القاعدة األولى :  

 التحديد السليم للم ام والمسئولياا.  القاعدة الثانية : 

 ااتياااااار أرااااااا  مااااان ذوي الائااااااء  لعناااااوية مجلاااااع   القاعدة الثالثة :
 اإلدار  واإلدار  التحئيذية.

 نمان حزاهة التحارير المالية.  القاعدة الرابعة : 

 ونع حوم سليمة إلدار  المااطر والرقابة الداالية .  القاعدة الخامسة : 

 ية.: تعزيز السلوت الم حي والحيم األانق  القاعدة السادسة 

 اإلفصاح والرئافية برال دقيق وفي الوقا المحاسب.  القاعدة السابعة : 

 احترام ححوق المساهمين.  القاعدة الثامنة : 

 إدرات دور أصحاب المصالح.  القاعدة التاسعة : 

 تعزيز وتحسين األداء.  القاعدة العاشرة : 

 الترايز على أهمية المسئولية االجتماعية القاعدة الحادية عشر :. 
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 جملس إدارة الشركة:

 هيكل مجلس اإلدارة: 1.1

تااام احتاااااب أعنااااء المجلاااع مااان قبااال الجمعياااة العاماااة العادياااة عااان طرياااق االحتاااااب 
ويناام المجلااع أعناااء تحئيااذيين وذياار تحئيااذيين ومسااتحلين. وقااد قااام المجلااع بترااايل 

  اما سيلي عرنه .  لجحتين
تبااااار عحااااد ترااااايل مجلااااع اإلدار  تاااام راااارح المجاااااالا التااااي يتوجااااب أاااااذها بعااااين االع

 بالتئصيل نمن الئحة مجلع اإلدار .
 

 أدوار ومسئوليات مجلس اإلدارة: 1.2

تتمثل المسؤولية الرسامية للمجلاع فاي تاوفير الحواماة الئعالاة  وذلات لصاالح مسااهمي ا 
وتححيااق التااوازن بااين مصااالح العماانء والمااووئين والمااوردين والمجتمعاااا المحليااة  امااا 

لاااااع مساااااؤولية مراجعاااااة وناااااع االساااااتراتيجياا وتحئياااااذها  ومراجعاااااة عملياااااة يتاااااولى المج
االاتياااار ومساااائولياا األداء للاااارئيع التحئيااااذي واإلدار  التحئيذيااااة وناااامان الراااائافية فااااي 
التواصاال واإلفصاااح عاان المعلوماااا الماليااة وذياار الماليااة  بمااا فااي ذلاات إحراااء عمليااة 

راف علااى مجااالا معيحااة إلاى لجااان تادقيق فعالاة. ويجااوز للمجلاع تئااوي  عملياة اإلرا
محاادد   والتااي ياااون مجلااع اإلدار  مرجعتي ااا عحاااد رفااع توصاايات ا. وسااياون لااد  اااال 
لجحاة الئحاة تحادد حطااق عمل اا وصانحيات ا علاى أن يااون أعنااء اللجحاة علاى دراياة 

 تامة بالموانيع التي يتم التعامل مع ا.
إلجراءاا التاي يتااذها إلاى حام ام ومن المتوقع أن يتحام أعناء المجلع في جميع ا

وابرت م الم حية لتحديد مصلحة الرراة. ويمان ألعناء المجلع انل ذلات االعتمااد 
 على أماحة وحزاهة اإلدار  التحئيذية ومستراري ومدقحين حساباا الرراة الاارجيين.

 ويجااوز لمجلااع اإلدار  عحااد قيامااه باادورت الرقااابي التححيااق فااي أي مساا لة عرنااا عليااه
فق والتواصل مع مووئي الرراة  اما أحاه اوالوصول إلى جميع الدفاتر والسجنا والمر 
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مااادقحين حساااباا أو استرااااريين مااان أو يتمتااع بالصااانحية لنسااتعاحة بمستراااار قاااحوحي 
 حئحات م. تحوم الرراة بدفعو اارج الرراة 

ا الاافيااة ليحااوم ساايتمتع مجلااع اإلدار  بالائاااءاا النزمااة والابااراا المحاساابة والمعلومااا
بتطااااوير ومراجعاااااة إساااااتراتيجية األعماااااال واإلراااااراف علاااااى تحئياااااذها. اماااااا ساااااياون لاااااد  
المجلااااع إمااحيااااة الوصااااول إلااااى المااااوارد التطويريااااة النزمااااة لناااامان توافااااق الم اااااراا 
الراصاااية ألعنااااء المجلاااع براااال جياااد ماااع احتياجااااا الراااراة واألحوماااة والمعاااايير 

 المستجد .
دار  مجاااااالا ماتلئااااة مثاااال األدوار والمسااااؤولياا والووااااائف يئصاااال الئحااااة مجلااااع اإل

 والتعويناا باإلنافة إلى توقيعاا أعناء المجلع.
 
 
 :لجان مجلس اإلدارة 

 لجان مجلع اإلدار  الدائمة هي:
 لجحة التدقيق الداالي و ادار  المااطر 
 لجحة الترريحاا والماافآا 

 ذلبية أعناء المجلع.يمان تاوين لجان أار  من وقا آلار بموافحة أ
لاد  اال لجحااة صانحياا و م اام   وهااو متوافاق ماع قواعااد الحواماة المطبحاة والحااواحين 
واألحومة األار  المعمول ب ا. وتحدد هذت المواثيق م ام ومساؤولياا اللجاان باإلناافة 
إلااى إجااراءاا ترااايل اللجحااة وهيال ااا واجتماعات ااا والتحااارير التااي تحااوم برفع ااا لمجلااع 

 ار .اإلد
 

 فيما يلي إيجاز عن ال لجحة:
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o لجنة التدقيق الداخلي و ادارة المخاطر 
ت ااادف اللجحاااة إلاااى تراااجيع اإلراااراف الئعاااال للمجلاااع علاااى المعاااامنا ال اماااة 
داااال الرااراة. وتتااولى هااذت اللجحااة مسااؤولية إدار  المااااطر والتااي تراامل حصاار 

 ر الترغيلية.المااطر اإلستراتيجية ومااطر السوق وااللتزام والمااط
امااااا تتااااولى اللجحااااة مسااااؤولية مساااااعد  مجلااااع اإلدار  فااااي مسااااؤولياته المتعلحااااة 
باإلرااااراف علااااى جااااود  وساااانمة العملياااااا المحاساااابية والتاااادقيق وأحومااااة الرقابااااة 
الداالياااة واإلطاااار العاااام إلدار  الماااااطر والحواماااة وممارسااااا إعاااداد التحاااارير 

 راة بالمدقحين الاارجيين.المالية للرراة باإلنافة إلى عنقة الر
اماااا تحاااوم اللجحاااة برفاااع تحاريرهاااا إلاااى مجلاااع اإلدار  حاااول ماااد  فعالياااة تطبياااق 
اإلطااار العامااة للحوامااة المتبااع فااي الرااراة ومااد  االلتاازام ب ااذا المسااتحد المعتمااد 

 من قبل مجلع اإلدار .
 
o :لجنة الترشيحات والمكافآت 

عناااء المجلااع واإلدار  التحئيذيااة تتااولى هااذت اللجحااة مسااؤولية التوصااية بتعيااين أ
وتساااا يل عمليااااة التحياااايم الااااذاتي السااااحوي ألداء المجلااااع واإلرااااراف علااااى عمليااااة 

 التدريب والتطوير الااصة بالمجلع واإلدار  التحئيذية.
اما تتولى هذت اللجحة مساؤولية تحيايم ماافاآا أعنااء المجلاع واإلدار  التحئيذياة 

 ألجل.فيما يتعلق ب هداف الرراة طويلة ا
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 قــــيـبـطـتـة الــيـجـهـنـم
 

 ن جمللس اإلدارة زبناء هيكل متوااحملور األول : 
التحاو  فاي ويراعاي ب يال يحاسب حجم وطبيعة حراط الرراة   يتمتع مجلع إدار  الرراة  إن

الاباااراا العلمياااة والم حياااة والم ااااراا التاصصاااية   وماااع معرفاااة أعنااااء المجلاااع باااالحواحين 
رااااطة الرااااراة واافااااة  حالدرايااااة الااملااااة ب العنقااااة باإلنااااافة إلااااىليماااااا والمواثيااااق ذاا والتع

 مرازها المالي. أو لتعر  ل ا تالمااطر التي قد 
 

مساتحل ليااون لاه الحادر  علاى التحيايم الموناوعي  وعنارراة يراتمل علاى الإدار  مجلع إن 
سااتحنلية   وذلاات  و المساااءلة فااي عمليااة اتااااذ  ناامان المونااوعيةلألداء الرااراة بحياديااة واال

الحااااراراا   والحااااد ماااان تعااااار  المصااااالح الااااذي يمااااان أن يحراااا  ماااان عمليااااة إتااااااذ الحااااراراا 
 .  اإلستراتيجية 

 
  ا يليمويتم ذلك من خالل : 
 ذالبية أعناء مجلع اإلدار  من األعناء ذير التحئيذيين والمستحلين .ن إ( 1
ون باإلساااتحنلية التاماااة والتاااي تتااايح ل ااام إتاااااذ مااان أعنااااء يتمتعااااإلدار  يتااااون ( مجلاااع 2

 .راا دون التعر  لنغوط أو معوقااالحرا
ناااااطن  بالم اااااام إلل( يحاااااوم مجلاااااع اإلدار  بتحوااااايم أعمالاااااه وتاصاااااي  الوقاااااا الااااااافي 3

 .والمسئولياا المحوطة به
( يااتم تحواايم إجتماعاااا مجلااع إدار  الرااراة و جاادول أعمالااه وفحااا لتعليماااا هيئااة أسااواق 4

 .المال وطبحا لعحد الت سيع والحوام األساسي للرراة 
( ياتم تسااجيل وتحساايق وحئااو محاناار إجتماعاااا مجلاع اإلدار  ماان قباال أمااين ساار مجلااع 5

وياااتم توقيااع المحاناار مااان أعناااء مجلاااع اإلدار  . اإلدار  المعااين ماان باااين مااووئي الرااراة
 ومن أمين السر . 
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 واملسئوليات احملور الثاني : التحديد السليم للمهام 
مااال علاااى تححياااق أهاااداف المسااااهمين عن التاااي تححطاااة التاااواز مجلاااع اإلدار  فاااي الراااراة يمثااال 

ومتابعااة اإلدار  التحئيذيااة ماان ااانل الم ااام والمساائولياا الملحااا  علااى عاااتق ااال ماان مجلااع 
مجلاع اإلدار   یاإلدار  واإلدار  التحئيذية و المونحة بال ياال التحويماي للراراة   حياا يساع

ماان قيااام اإلدار  التحئيذيااة بالم ااام الت اااد  لأهااداف الرااراة االسااتراتيجية ماان ااانإلااى تححيااق 
تححياااق و المحوطاااة ب اااا علاااى أامااال وجاااه   حياااث تعمااال علاااى تعزياااز الحااادر  التحافساااية للراااراة 

جاااراءاا اإلدار   اراامعااادالا حماااو مرتئعاااة   وتعوااايم االربااااح   والت ااااد مااان أن جمياااع قااار  واال
 دائما في صالح المساهمين .التحئيذية تصب 

 
  ما يليويتم ذلك من خالل : 
تحديد الم ام   والمسئولياا   والواجباا لال من أعناء مجلع اإلدار  واإلدار  التحئيذياة ( 1

 . دار  التحئيذيةلإلوين ا ئصيلي   واذلت السلطاا والصنحياا التي يتم تئبرال ت
لمساااااعدته فااااي أداء  باالسااااتحنليةة تتمتااااع اإلدار  بترااااايل لجااااان متاصصاااا مجلااااع( يحااااوم 2

دار  لجحااااااة التاااااادقيق ) الم ااااااام المحاطااااااة بااااااه  لجحااااااة الترراااااايحاا  -ااااااااطر المالااااااداالي واال
 . وأي لجان أار  يراها نرورية لعمل الرراة( والماافآا

البياحااا براال دقياق ( وجود آلية تتيح ألعنااء مجلاع اإلدار  الحصاول علاى المعلومااا و 3
 اسب . محوفي الوقا ال

 
 : احملور الثالث : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

نقياة راا الم حية والحدراا الئحياة فنان عان الصائاا الراصاية واألابالاإن احتحاء وااتيار 
يعاااااد أحاااااد المرراااااحين لعناااااوية مجلاااااع اإلدار  أو اإلدار  التحئيذياااااة  األرااااااا الحساااااحة فاااااي 

لادرء الماااطر التاي قاد تتعار  ل اا   وذلات  وااذلتالمالية للراراة  للسنمةراان الرئيسية األ
برااال فاي إطااار مؤسساي يتميااز بالائااء  والراائافية الااملاة للت اااد مان أن تلاات العملياة تصااب 

 . م تححيق أهداف المساهمين ثأساسي في مصلحة الرراة ومن 
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  ما يليويتم ذلك من خالل : 
تاااات  باعاااداد   (التررااايحاا والماافاااآا)لجحاااة تراااايل لجحاااة محبثحاااة مااان مجلاااع اإلدار  ( 1

التوصياا المتعلحة بالترريحاا لمحاصب أعناء مجلع اإلدار  واإلدار  التحئيذياة   وتلات 
 . المتعلحة بالسياساا واللوائح المحومة لمحح التعويناا والماافآا 

اء مجلاااع اإلدار  و اإلدار  التحئيذياااة واإلفصااااح ( إعاااداد تحريااار الماافاااآا الممحوحاااة ألعنااا2
 في الجمعية العمومية للرراة .  عحه

  
 :  احملور الرابع : ضمان نزاهة التقارير املالية

أحاد المؤراراا ال اماة علاى حزاهاة ومصاداقية هاي البياحااا المالياة للراراة مما الرت فياه أن 
مرين فااااي البياحاااااا ثماااان ثحااااة المساااات الرااااراة فااااي عرناااا ا لمرازهااااا المااااالي   وبالتااااالي تزيااااد

 . والمعلوماا التي توفرها الرراة   اما تتيح للمساهمين ممارسة ححوق م
 
  ما يليويتم ذلك من خالل : 
مة ناالدار  التحئيذياااة بساااااااذلت تحاااديم تع اااداا اتابياااة مااان قبااال اااال مااان مجلاااع اإلدار  و  (1

يح ا فاااي التحريااار الساااحوي المحااادم وياااتم تنااام وحزاهاااة التحاااارير المالياااة المعاااد  عااان الراااراة
 للمساهمين . 

حااة ماان مجلااع اإلدار    وياااون دورهااا األساسااي الت اااد ثترااايل لجحااة تااات  بالتاادقيق محب (2
 .وحزاهة التحارير المالية وأحومة الرقابة الداالية سنمةمن 

الائااااء  ية وحزاهاااة وحيادياااة مراقااب الحسااااباا الااااارجي   وأحاااه يتمتاااع بنل( الت اااد مااان إساااتح3
 . والابر  الم حية والسمعة الحسحة

 
 : احملور اخلامس : وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية 

يتوفر لد  مجلع اإلدار  الحدر  على ف م وتحليال طبيعاة وحجام الماااطر التاي تواجاه أحراطة 
للتعاماال مع ااا تحديااد اإلجااراءاا المحاساابة واااذلت الرااراة للحااد مح ااا باا ابر قاادر مسااتطا    

نااوء االسااتراتيجياا والسياساااا الااصااة المونااوعة فااي هااذا فااي وتطويرهااا برااال مسااتمر 
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لمااطر . حيا أن اإلدار  السليمة للمااطر يجب أن يتاوافر لالر ن وباألا  حزعة الرراة 
البياحااااا المالياااة   وائااااء   سااانمةل اااا أحوماااة رقاباااة داالياااة فعالاااة تاااوفر عملياااة الرقاباااة علاااى 

 . مد  االلتزام بالنوابط الرقابية ل الرراة   وتحييمأعما
 
  ما يليويتم ذلك من خالل : 
حاوم بالعمال علاى تحدياد وقيااع ومتابعاة تمساتحلة إلدار  الماااطر قسم أو وحد  (  )( توافر 1

 . ية التامةحنلتعر  ل ا الرراة   وتتمتع باإلستالمااطر التي ت
ر محبثحاة مان مجلاع اإلدار    ويااون دورهاا األساساي ( ترايل لجحاة تاات  باادار  الماااط2

 .ونع السياساا واللوائح إلدار  المااطر بما يتسق مع حزعة الرراة لتحمل المااطر
 ( الت اد من مد  ائاية أحومة النبط والرقابة الداالية لدي ا 3
 . الئحية التامةنلية لتدقيق الداالي تتمتع باإلستحل) قسم أو وحد  ( ( توافر 4
 

 : احملور السادس : تعزيز السلوك املهين والقيم األخالقية
المساااتثمرين داااال الراااراة يعاازز مااان ثحااة  األانقياااةترساايث ثحافاااة الساالوت الم حاااي والحاايم إن 

الراراة ساواء فاي العااملين أن التازام  ثفاي حزاهاة الراراة وسانمت ا المالياة   حياوالمساهمين 
التحئيذياااااة   أو العااااااملين اآلاااااارين بالسياسااااااا واللاااااوائح أعنااااااء مجلاااااع اإلدار    أو اإلدار  

الداالياااااة للراااااراة و المتطلبااااااا الحاحوحياااااة و الرقابياااااة   سااااايؤدي إلاااااى تححياااااق مصاااااالح اافاااااة 
بالرراة وبصئة ااصة المساهمين   وذلت دون تعار  في المصاالح  ذوي العنقةاألطراف 

 . وبدرجة ابير  من الرئافية والحزاهة
 
 ما يليخالل  ويتم ذلك من : 
 .األانقيةونع ميثاق عمل يرتمل على معايير ومحدداا السلوت الم حي والحيم ( 1
( وناااع سياسااااا وآليااااا برااا ن الحاااد مااان حااااالا تناااارب المصاااالح وأسااااليب معالجت اااا 2

 والتعامل مع ا .
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  : احملور السابع : اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق ويف الوقت املناسب 
ة ألساليب متابعة أحرطة الراراة أحد السماا األساسيُيعد من دقيق والمستمر اإلفصاح ال إن
 ام المسااهمين والمساتثمرين والجم اور ئحيم أدائ ا   حياث أحاه يسا م فاي تحساين مساتوياا تتو 

داء أل ياال وأحرطة الرراة   واذلت السياساا المطبحاة مان قبال الراراة   فنان عان تحيايم 
قياااة اماااا يعاااد اإلفصااااح الااادقيق والمساااتمر أحاااد العوامااال يير األانالراااراة فيماااا يتعلاااق بالمعاااا

المساعد  في جذب رؤوع األموال حيث أحه يزيد من معدالا الثحة واألمان لد  المساتثمرين 
 السنمة المالية الرراة بوجه اا  والحطا  المالي بوجه عام. ا فيما ي

 
  ما يليويتم ذلك من خالل : 
 .إلفصاح الدقيق والرئافيةونع سياساا ولوائح ل( 1
 .( تمتع البياحاا والمعلوماا التي يتم اإلفصاح عح ا بالدقة والرئافية والدورية2
 ياااااةذاإلدار  واإلدار  التحئي ع( تحوااااايم عملياااااة اإلفصااااااح الااصاااااة باااااال مااااان أعنااااااء مجلااااا3

 واألراا  المطلعين في الرراة
ة أعنااااء مجلااااع اإلدار  اإلفصااااح براااال دقياااق ومئصااال عاااان اافاااة الماافاااآا الممحوحااا( 4

 .  ياواإلدار  التحئيذية   سواء ااحا مبالغ أو محافع أو مزا
( اإلفصاااح للمساااهمين ماان ااانل الحراار علااى الموقااع االلاتروحااي لبورصااة الاويااا واااذلت 5

 الموقع االلاتروحي للرراة على رباة االحترحا برال متزامن . 
  

 : احرتام حقوق املساهمني : احملور الثامن
أهداف المساهمين في رفع قيمة إستثمارات م ومساهمت م   وتححيق عائاد جياد مان  تتمثل أبرز

  فنااان عااان الت ااااد مااان أن اإلدار  الحائماااة علاااى أعماااال الراااراة ال تحاااوم  االساااتثمارااهاااذت 
أمااوال م وتعماال علااى تعواايم األرباااح   بيحمااا تسااعى إدار  الرااراة إلااى تعزيااز الحاادر  نل باسااتغ

  وتححياااق معااادالا حماااو مرتئعاااة وحتاااى ال ياااؤدي التعاااار  باااين أهاااداف اااال مااان التحافساااية 
المساااااهمين واإلدار  التحئيذيااااة للرااااراة إلااااى إهاااادار ححااااوق المساااااهمين   فااااان تطبيااااق قواعااااد 
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ل التوافااق بااين أهااداف المساااهمين وأهااداف إدار  الرااراة ويعاازز مااالحوامااة الرراايد  سااوف يا
 . ذي يحمي ححوق م بائاء  الحوام ال ينمر ثمن ثحة المست

 
  ما يليويتم ذلك من خالل : 
  بااين اافااة المساااهمين امان العدالااة والمساااو ناا  وذلاات لتحديااد الححااوق العامااة للمساااهمين( 1

 .وبغ  الحور عن مستويات م
 .( مراعا  الدقة والمتابعة المستمر  للبياحاا الااصة بالمساهمين2
ا فاااااي اإلجتماعااااااا الااصاااااة بجمعيااااااا علاااااى المرااااااراة والتصاااااوي سااااااهمينتراااااجيع الم( 3

 . الرراة
 . ( اإللتزام بآلية للتصويا في اإلجتماعاا العامة للمساهمين4
 

 :احملور التاسع : إدراك دور أصحاب املصاحل
معماول ب ااا إن إحتارام وحماياة ححاوق أصاحاب المصاالح يجااب أن يااون بمحتناى الحاواحين ال 

قااااحون الرااارااا والئحتاااه التحئيذياااة (  -مااال عال قاااة مثااال ) قااااحونعنفاااي دولاااة الاوياااا ذاا ال
 . لى العحود المبرمة بين الطرفينباإلنافة إ

ن ياااوفر ل ااام فرصاااة الحصاااول علاااى الحااااحوحيحماياااة ححاااوق أصاااحاب المصاااالح بمحتناااى إن 
أن إساا اماا أصااحاب المصااالح  ثحيااتعويناااا فعليااة فااي حالااة احت ااات أي ماان ححااوق م . 

 ربحيت ا . ء الحدر  التحافسية للرراة وتدعيم مستوياا ترال موردا بالغ األهمية لبحا
 
  ما يليويتم ذلك من خالل : 
 .ونع الحوم والسياساا التي تائل حماية أصحاب المصالح( 1
( العماااال علااااى ترااااجيع أصااااحاب المصااااالح علااااى المراااااراة فااااي متابعااااة أحرااااطة الرااااراة 2

 . الماتلئة
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 : تعزيز وحتسني األداء : احملور العاشر 
التاااادريب والت هياااال المسااااتمر ألعناااااء ااااال ماااان مجلااااع اإلدار  واإلدار  التحئيذيااااة ماااان  يعتباااار

األراااان األساسااية الحواعااد الحوامااة الرراايد    حيااث أحااه يساااهم برااال ابياار فااي تعزيااز أداء 
الراااراة   وذلااات مااان اااانل قياااام اااال مااان مجلاااع اإلدار  واإلدار  التحئيذياااة بممارساااة الم اااام 

تااااوفير الئ اااام والمعرفااااة المحاساااابة لاافااااة ب اااادف اطااااة ب اااام علااااى أاماااال وجااااه والمساااائولياا المح
ار المساتجداا فاي المجااالا آب حرطة الرراة   ويجعل ام ملماين باالمونوعاا ذاا الصلة 

اإلداريااة والماليااة واإلقتصااادية ذاا الصاالة باإلنااافة إلااى الحاادر  علااى التاطاايط االسااتراتيجي 
 . أهداف الرراة م تححيق ثوفق إحتياجاا الرراة ومن 

 
  ما يليويتم ذلك من خالل : 
ونااع اآللياااا التااي تتاايح حصااول ااال ماان أعناااء مجلااع اإلدار  واإلدار  التحئيذيااة علااى ( 1

 .برامج ودوراا تدريبية برال مستمر
( ونع حوام وآليااا تحيايم أداء مجلاع اإلدار  ااال   وأداء اال مان أعنااء مجلاع اإلدار  2

 التحئيذية.واإلدار  
( الت ايد برال مستمر على أهمية الق الحيم المؤسسية لد  العاملين فاي الراراة   وذلات  3

ة   وتحسااين معاادالا العماال الاادائم علااى تححيااق األهااداف االسااتراتيجية للراارا ااانلماان 
 .  واإللتزام بالحواحين والتعليماا وااصة قواعد الحوامةاألداء

 
 

  املسئولية االجتماعيةالرتكيز على أهمية : حملور احلادي عشر ا
   انقياةبيتمثل مئ وم المسئولية اإلجتماعية في اإللتزام المستمر من قبال الراراة بالتصارف 

  عاام وللعااملين بالراراة بوجاه ااا  والمساهمة في تححيق التحمية المستدامة للمجتمع بوجاه
ية للحاااو  ماال علااى تحساااين الوااروف المعيرااية و االجتماعياااة واالقتصااادعال اااانلوذلاات ماان 

ائااي  مسااتوياا البطالااة العاملااة و عااائلت م   إنااافة إلااى المجتمااع اااال   والمساااهمة فااي ت
 .   واالستغنل األمثل لمواردت المتاحةفي المجتمع
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  ما يليويتم ذلك من خالل : 
 .ونع سياساا تائل تححيق التوازن بين ال من أهداف الرراة وأهداف المجتمع (1
لياااا التااي تساااعد علااى إبااراز ج ااود الرااراة المبذولااة فااي مجااال العماال ونااع الباارامج واآل (2

 . یاإلجتماع
 
 

  
   


