
كة  حوكمة الشر
 

 نظم الرقابة الداخلية  .1
ي عىل مجموعة من السياسات واللو 

كة نظام فعال للرقابة الداخلية مبن  ي تغطي كافة عمليات لدى الشر
ي أعتمدها مجلس اإلدارة والن 

ائح والصالحيات الن 

كة.  ي التدقيق الداخىلي والمخاطر بالرقابة عىل أعمال الشر
م بها كافة اإلدارات، وتقوم إدارات  كة وتلت    الشر

كة هي إدارة مستقلة تتبع للجنة التدقيق المنبثقة ع التدقيق الداخل   • ي الشر
ن مجلس اإلدارة ، ودور اإلدارة الرئيسي إدارة التدقيق الداخىلي ف 

كة  ام بالسياسات واإلجراءات والمتطلبات الرقابية.  تقييم مديتقييم فعالية وكفاية ضوابط الرقابة الداخلية للشر  االلت  

ة. وتق  إدارة المخاطر • وم إدارة المخاطر  إدارة المخاطر هي إدارة مستقلة تتبع مجلس اإلدارة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة مباشر

كة وإعداد التقارير بشأنها.  ي قد تتعرض لها الشر
 بالعمل عىل تحديد وقياس ومتابعة المخاطر الن 

ام • ز كة بكافة القواني    إدارة المطابقة وااللت  ام الشر كة يتبع الرئيس التنفيذي ويختص بالتحقق من الت   ي الشر
ام ف  قطاع المطابقة وااللت  

يعات الصادرة عن الج كة للجهات الرقابية. والتشر  هات الرقابية المعنية ومتابعة إفصاحات الشر

 

ز وأصحاب المصالح  .2  حقوق المساهمي 

كة بحماية حقوق مساهميها وأصحاب المصالح، وقام مجلس اإلدارة باعتماد سياسات تضمن حماية حقوق كافة المساهمي   بم يضمن   م الشر تلت  

كات وتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال.   ي قانون الشر
 ممارسة المساهمي   لحقوقهم الواردة ف 

كة ولوائحها الدا خلية اإلجراءات والضوابط الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمي   لحقوقهم بما يحقق العدالة. كما يتضمن النظام األساسي للشر  

 

 المسئولية االجتماعية  .3

كة الدائم ي اطار سعي الشر
ي مجال خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام ولموظفيها بوجه خاص، فتبن  مجلس اإلدارة  ف 

ف 

ي وال
اتيجية للمسئولية المجتمعية واالقتصادية تهدف إىل تنمية االقتصاد الوطن  تنمية االجتماعية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملي    استت 

كة بوجه خاص وذلك من خالل العمل عىل تحسي   الظروف المعيشية واالجتماعية واالقتصادية للقوى العاملة وعائالتهم إضافة إىل المجتمع   بالشر

ي المجتمع واالستغالل األمثل لموارده المتاحة. 
ي تخفيض مستويات البطالة ف 

 ككل والمساهمة ف 

 

 القيم السلوكية واألخالقية  .4

ي تقوم عىل عدد من األسس والدعائم ا
؛ و الن  ي

ي واألخالف 
ي السلوك المهن 

ألساسية ومنها يسع مجلس االدارة اىل تطبيق أعىل المعايت  الدولية الرائدة ف 

 عىل سبيل المثال: 

 ثاق السلوك واألخالق المهنية مي .أ

م بها كافة أعضاء مجلس اإلدارة  ي يتعي   أن يلت  
ي والذي يوضح المعايت  الن 

ي واألخالف 
قام مجلس اإلدارة باعتماد ميثاق للسلوك المهن 

ي ك
ي ف 
اهة والسلوك األخالف  ي إرساء قيم األمانة والت  

ي تعامالتهم بما يساهم ف 
افة التعامالت سواء داخل  والموظفي   واألطراف ذات العالقة ف 

كة او خارجها.   الشر

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  .ب

ي أجراء تلك المعامالت  
قام مجلس اإلدارة باعتماد سياسة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة وتضع تلك السياسة القواعد السليمة ف 

كة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.   وآلية اعتمادها واإلفصاح عنها بما يتوافق مع المعايت  الدولية والنظام األساسي للشر
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 المصالح  تعارض .ت
ي ضوء القانون ومتطلبات الجهات 

قام مجلس اإلدارة باعتماد سياسة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح وآلية متابعتها واإلفصاح عنها ف 

كة أو سوء استخدام السلطات والصالحيات لتحقيق مصلحة خاصة او بما يتعارض مع   الرقابية وبما يضمن عدم استغالل موارد الشر

كة. وتوضح ا لسياسة مسؤوليات الرقابة عىل تنفيذ سياسة تعارض المصالح من خالل إدارة التدقيق الداخىلي وإدارة المخاطر  مصالح الشر

كة.  ي التدقيق والمخاطر بالشر
 ولجنن 

 الشية وأمن المعلومات  .ث

كة  م مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفون بالحفاظ عىل شية المعلومات والبيانات المتعلقة بالشر وأصحاب المصالح بما فيهم يلت  

ي  
ي القواني   واإلرشادات الصادرة من قبل الجهات الرقابية ف 

بيانات العمالء والموردين والموظفي   وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها ف 

كة سياسة أمنية وإجراءات فعلة للحفاظ عىل أمن المعلومات.   هذا الشأن. وتطبق الشر

 سياسة االبالغ عن المخالفات  .ج

ي كافة تعامالت موظفيها او تسع 
ام بالقواني   ف  اهة واألمانة والقيم االخالقية و االلت   كة لخلق وتوفت  بيئة عمل تتسم بالتعاون والت   من  الشر

ي تضمن حرية اإلبالغ عن أية مخالفات او 
كة باعتماد إجراءات اإلبالغ والن  خالل التعامالت مع أصحاب المصالح، لذا فقد قامت الشر

ة مع رئيس مجلس اإلدارة وبما يضمن توفت  الحماية الكافية للمبلغ ممارسات غ ت  قانونية أو غت  أخالقية من خالل قنوات إتصال مباشر

 لحي   انتهاء التحقيقات بشأن تلك البالغات. 

 

 اإلفصاح  .5

كة وكذلك السياسات المطبقة من   ي تحسي   مستويات تفهم المساهمي   والمستثمرين والجمهور لهياكل وأنشطة الشر
قناعتنا ان االفصاح يساهم ف 

ي جذب رؤوس
كة فيما يتعلق بالمعايت  األخالقية. كما يعد اإلفصاح الدقيق أحد العوامل المساعدة ف   عن تقييم أداء الشر

ً
كة فضال ال  األمو  قبل الشر

 لما له من تأثت  عىل سلوكيات المستثمرين. 
ً
 نظرا
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