
 

 ميثاق عمل الشركة

 

تتناول النقاط اآلتية على سبيل  يتضمن ميثاق عمل الشركة على مجموعة من المحددات والمعايير التي

 -الحصر: المثال ال 

ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء مجلس االدارة، واإلدارة التنفيذية بكافة القوانين والتعليمات،  •

بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب وتمثيل جميع المساهمين، وااللتزام 

 .المصالح اآلخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط

عدم استخدام عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب من أجل تحقيق  •

 مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصية له أو لغيره.

حقيق مصالح شخصية، والعمل على استخدام تلك األصول عدم استغالل أصول وموارد الشركة لت •

 .والموارد بالشكل األمثل لتحقيق أهداف الشركة

التأكيد على وضع نظام محكم وآلية واضحة تمنع أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين من استغالل  •

 فضالً عن حظر اإلفصاح عن الشخصية،المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم لمصلحتهم 

 معلومات وبيانات تخص الشركة إال في الحاالت التي يسمح بها لإلفصاح أو وفق متطلبات قانونية.

يكون هناك فصل واضح بين مصالح الشركة وتلك المرتبطة بعضو مجلس اإلدارة، وذلك من خالل قيام  •

 .مجلس اإلدارة بوضع آليات لتغليب مصالح الشركة على مصالح أعضائها

دارة باإلفصاح إلى مجلس اإلدارة عن أي مصالح مشتركة له مع الشركة سواء يلتزم عضو مجلس اإل •

 .بشكل مباشر أو غير مباشر

يحظر على عضو مجلس اإلدارة االشتراك في مناقشة أو إبداء الرأي أو التصويت على أي موضوعات  •

 تعرض على مجلس اإلدارة يكون له مصلحة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة.

تيح الشركة للعاملين أن يبلغوا داخلياً عن شكوكهم حول أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة ت •

يتم إجراء تحقيق مستقل  أنهفي التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور أخرى، فضالً عن 

ل حمايته من أي رد فعل وعادل لهذه المسائل مع ضمان منح الُمبلغ حَسن النية السرية التي تكف

 سلبي أو ضرر قد يلحقه نتيجة إبالغه عن تلك الممارسات.

داء المجلس ككل ويقوم عضو على حده باإلضافة إلى تقييم أكل أداء يقوم مجلس اإلدارة بتقييم  •

 طبقا للسياسات الداخلية المتبعة. -بشكل دوري )سنويا(-المجلس أيضاً بتقييم اإلدارة التنفيذية 

داء للوصول ألقصى انتاجية لكل موظف ويتم ة بحث وتشجيع الموظفين لتطوير األإلدارة التنفيذيتقوم ا •

بكتب رسمية من قبل  إنذارهأو فصلة أو  مكافأتهكل موظف بشكل دوري )سنويا( ويتم أداء تقييم 

 اإلدارة التنفيذية.

 

 


