
           تعزيز وحت�سني الأداء

• ح�سول اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية
اإن التدريب والتاأهيل امل�ستمر لأع�ساء جمل�س الإدارة والدارة التنفيذية هو من الركان الأ�سا�سية لقواعد احلوكمة الر�سيدة، حيث ي�ساهم ب�سكل كبري فى تعزيز اأداء 

ال�سركة، وذلك من خالل قيام جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية مبمار�سة املهام وامل�سئوليات املناطة بهم على اأكمل وجه.

•  قامت ال�سركة بو�سع �سيا�سة وا�سحة �سمن اإطار حوكمة ال�سركة تتيح ح�سول كل من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية داخلية 
وخارجية  ب�سكل م�ستمر، كما قامت يف �سبيل تعزيز وحت�سني الأداء بعر�س  تقرير تعريفي لالأع�ساء املعينني حديثًا من اأجل �سمان متتعهم بفهم منا�سب ل�سري عمل 
ال�سركة وعملياتها، وقد ت�سمن ذلك البيان ا�سرتاتيجية ال�سركة واأهدافها بالإ�سافة اإلى اجلوانب املالية والت�سغيلية لكافة اأن�سطة ال�سركة كما قدمت ال�سركة تقرير 
تعريفي باللتزامات القانونية والرقابية امللقاة على عاتق اأع�ساء جمل�س الإدارة وال�سركة، وبيان امل�سوؤوليات واملهام املناطة بهم، ف�ساًل عن ال�سالحيات واحلقوق 

املتوفرة لهم واإي�ساح دور اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
 )Microsoft Teams Application( فـقـد قــامت ال�سـركـة مبنـح اأع�ســاء مـجـلـ�س الإدارة والإدارة التـنـفـيـذيـــة دورة تـدريـبـيـة داخـليـة خـا�ســة بـتـطـبـيـق
لعقد  كبري  ب�سكل  التطبيق  على هذا  العتماد  بهم حيث مت  املنوطة  املهام  اأداء  على  ي�ساعدهم  الذي  بال�سكل  ا�ستخدامه  لكيفية  تف�سيليا  �سرحا  فيه  اعطت  والذي 
الجتماعات و تبادل املعلومات خ�سو�سا يف �سوء الظروف ال�ستثنائية الناجتة عن جائحة COVID-19  والتي اأدت الى تعليق الربامج التدريبية والدورات  الأخرى 

لهذا العام.
• تقييم اأداء اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية :

الأداء  التنفيذية ب�سكل دوري، وذلك من خالل جمموعة من موؤ�سرات قيا�س  الإدارة والإدارة  اأع�ساء جمل�س  اأداء كل من  لتقييم  واآليات  ال�سركة بو�سع نظم  قامت 
الرئي�سية والتي ترتبط مبدى حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة وجودة اإدارة املخاطر وكفاية اأنظمة الرقابة الداخلية، وهذه الإجراءات مكتوبة ب�سكل وا�سح وتت�سم 

ب�سفافية ويتم الإف�ساح عنها لكافة العاملني.
حيث قامت بو�سع موؤ�سرات اأداء رئي�سية )Key Performance Indicators- KPIs( لتقييم جمل�س الإدارة ككل، وم�ساهمة كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س وكل 
جلنه من جلانه، وكذلك موؤ�سرات اأداء رئي�سية )Key Performance Indicators- KPIs( لتقييم الإدارة التنفيذية وجميع موظفي ال�سركة لبيان وحتديد 

جوانب ال�سعف والقوة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. 

• خلق القيم املوؤ�س�سية )Value Creation( لدى العاملني يف ال�سركة.
يقوم جمل�س الإدارة بالعمل على خلق القيم داخل ال�سركة وذلك على املدى الق�سري واملتو�سط والطويل، وذلك من خالل و�سع وتوفري الآليات والإجراءات التي تعمل 
على حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة، وحت�سني معدلت الأداء مما ي�ساهم ب�سكل فعال على خلق القيم املوؤ�س�سية لدى العاملني وحتفيزهم على العمل امل�ستمر 

للحفاظ على ال�سالمة املالية لل�سركة




