
	

	

 2016لعام  تقریر حوكمة الشركات
 

 األولى القاعدة
 لمجلس اإلدارة متوازن بناءھیكل

 
 
 :، وذلك على النحو التالياإلدارة مجلس تشكیلنبذة عن  •
 
 

 المنصب االسم
تصنیف العضو 
(تنفیذي/غیر 

 تنفیذي/مستقل)، أمین سر
/تعیین أمین االنتخابتاریخ  المؤھل العلمي والخبرة العملیة

 السر

لریوس علوم سیاسیة و ابك	غیر تنفیذي رئیس مجلس اإلدارة ید/ ناصر بدر أحمد الشرھانالس
 تسویق

28/05/2014 

السید/ عبدالرزاق زید عبدالرحمن 
 الضبیان

نائب رئیس مجلس 
 اإلدارة

ھندسة مدنیةلریوس ابك غیر تنفیذي  28/05/2014 

 28/05/2014 ھندسة كیمیائیةلریوس ابك یذيغیر تنف عضو مجلس اإلدارة السید/ أحمد محمود یحیى الیحیى

 28/05/2014 ماجستیر إدارة اعمال	مستقل	عضو مجلس اإلدارة السید/ خالد فیصل بدر العون

 28/05/2014 تمویللریوس ابك غیر تنفیذي	عضو مجلس اإلدارة السید/ مالك ماھر معرفي

السید/ عبدالمحسن احمد عبدالمحسن 
 المطیر

 28/05/2014 علوم إداریةلریوس ابك مستقل	عضو مجلس اإلدارة
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 15/05/2016 إدارة أعماللریوس ابك أمین السر أمین سر مجلس اإلدارة السید/ نشأت نعیم دغمش

 
 
 
 
 
 
 

 
 



	

	

 :دارةاإل مجلس محاضراجتماعات وحفظ وتنسیق لتطبیق متطلبات تسجیموجز عن كیفیة  •
مجلس اإلدارة والتي تتضمن المناقشات والمداوالت التي تمت  اجتماعاتیتولى أمین سر مجلس اإلدارة مھام تدوین محاضر 

اء وأیة تحفظات (إن وجدت)، ویتم توقیع ھذه المحاضر منھ ومن جمیع األعض اتخاذھاوالقرارات التي تم  االجتماعاتخالل 
 الحاضرین.

ومبین بھ مكان  االجتماعاتبأرقام متسلسلة للسنة التي عقدت فیھا  االجتماعاتكما یتوفر سجل خاص تدون فیھ محاضر 
 وتاریخھ وساعة بدایتھ ونھایتھ بحیث یسھل الرجوع إلى تلك المحاضر. االجتماع

 لتي ترفع من المجلس وإلیھ لدى أمین السر.والسجالت والتقاریر وغیرھا من المستندات ا االجتماعاتویتم حفظ محاضر 
كذلك یعمل أمین السر على التأكد من إتباع أعضاء المجلس لإلجراءات التي أقرھا المجلس، والتأكد من تبلیغ مواعید 

أن الطارئة، باإلضافة إلى التأكد من  االجتماعاتمع مراعاة  االجتماعالمجلس قبل ثالثة أیام عمل على األقل من  اجتماعات
والمعلومات والمستندات المتعلقة  االجتماعاتأعضاء مجلس اإلدارة یمكنھم الوصول بشكل كامل وسریع إلى محاضر 

بالشركة؛ فضالً عن القیام تحت إشراف رئیس مجلس اإلدارة بتأمین حسن إیصال وتوزیع المعلومات والتنسیق فیما بین 
 .أعضاء المجلس وبین أصحاب المصالح اآلخرین بالشركة

 
 الثانیة القاعدة

 والمسؤولیات للمھام السلیم التحدید
 
 ، التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس من أعضاء كل وواجبات ، نبذة عن كیفیة قیام الشركة بتحدید سیاسة مھام،ومسؤولیات •

 :التنفیذیة لإلدارة تفویضھا یتم والصالحیات التي السلطات وكذلك
 

ت والصالحیات الالزمة إلدارة الشركة، ویتم تحدید صالحیات ومھام ومسئولیات مجلس یتولى مجلس اإلدارة جمیع السلطا
الجمعیة العامة  اختصاصاتاإلدارة في النظام األساسي للشركة وفي میثاق العمل المعتمد من قبل المجلس، مع مراعاة 

 للشركة. ومن أبرز ھذه المھام والمسئولیات ما یلي:
 ھدافھا وخطط العمل والمیزانیات التقدیریة.الشركة وأ اعتماداستراتیجیة -
 .والسنویةالبیانات المالیة المرحلیة  اعتماد -
 المواثیق واللوائح والسیاسات الداخلیة. اعتماد -
 نظام حوكمة خاص بالشركة واإلشراف علیھ ویشمل ذلك إعداد تقریر الحوكمة السنوي. واعتمادوضع  -
 تشكیل لجان مختصة منبثقة عنھ. -
 حیات التي یتم تفویضھا لإلدارة التنفیذیة.تحدید الصال -
 الرقابة واإلشراف على أداء اإلدارة التنفیذیة. -
 التأكد بصفة دوریة من فاعلیة وكفایة نظم الرقابة الداخلیة. -
 

مجلس اإلدارة، یكون رئیس مجلس اإلدارة مسئوالً عن تمثیل الشركة أمام الغیر، وعن حسن سیر  التزاماتوباإلضافة إلى 
مجلس اإلدارة بطریقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء المجلس على المعلومات الكاملة والصحیحة في الوقت عمل 

المناسب، وتشجیع العالقة البناءة والمشاركة الفعالة بین كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة، باإلضافة إلى المسئولیات 
 األخرى.

 
ات اإلدارة التنفیذیة في السیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.ومن أبرز ھذه المھام كذلك یتم تحدید مھام ومسئولی

 والمسئولیات ما یلي:
 والخطط السنویة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. االستراتیجیةتنفیذ  -
 تنفیذ كافة السیاسات الداخلیة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. -
 ام للشركة ونتائج أعمالھا.المسئولیة الكاملة عن األداء الع -
 وضع نظم الرقابة الداخلیة والتأكد من كفایة وفاعلیة تلك النظم. -
 إعداد التقاریر الدوریة حول أنشطة الشركة وعرضھا على مجلس اإلدارة. -



	

	

 
السلطات كذلك یقوم مجلس اإلدارة بتحدید الصالحیات التي یتم تفویضھا لإلدارة التنفیذیة، مع مراعاة تحقیق التوازن في 

أي من األطراف بالسلطات المطلقة وذلك  انفرادوالصالحیات بین كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة، بحیث ال یوجد 
 لتسھیل عملیة المسائلة.

 
 :إنجازات مجلس اإلدارة خالل العامأبرز  •

 إعتماد الھیكل التنظیمي للشركة. -
 ركات.إعتماد السیاسات والمواثیق المتعلقة بحوكمة الش -
 لجنة الترشیحات والمكافآت ). -لجنة التدقیق الداخلي  -تشكیل اللجان ( لجنة إدارة المخاطر  -
 الموافقة على التخارج من إستثمار شركة الحفر الوطنیة. -

 
 :باالستقاللیةنبذة عن تطبیق متطلبات تشكیل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع  •

ھ بغرض تمكینھ من عن منبثقة ثالث لجان مستقلةتشكیل قام مجلس اإلدارة بركة فقد في إطار تأصیل الحوكمة السلیمة في الش
وتعمل ھذه اللجان وفق مواثیق معتمدة اإلشراف على تطبیقات الحوكمة بمحاورھا المختلفة، تأدیة مھامھ بشكل فعال ولتقوم ب

 -یلي: وذلك وفقاً لما فیة رقابة المجلس علیھا، من قبل مجلس اإلدارة توضح مدة عملھا وصالحیاتھا ومھامھا ومسئولیاتھا وكی
 
 

 لجنة الترشیحات والمكافآت
  ھي نفس مدة عضویتھم في مجلس اإلدارة. -مدة العضویة  – 15/08/2016 • تاریخ تشكیل اللجنة ومدتھا

التي  االجتماعاتعدد 
 عقدتھا اللجنة خالل العام
• 2 

 یساً للجنةرئ  -السید/ أحمد محمود الیحیى  • تشكیل اللجنة
 السید/ خالد فیصل العون •
 السید/ عبدالمحسن أحمد المطیر •

المھام والمسئولیات 
 الرئیسیة للجنة

 التوصیة بقبول الترشیح وإعادة الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة. -
 وضع سیاسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة. -
لمكافآت الممنوحة سواء كانت في صورة مباشرة أو تحدید الشرائح المختلفة ل -

 غیر مباشرة.
وضع توصیف وظیفي لألعضاء التنفیذیین واألعضاء غیر التنفیذیین واألعضاء  -

 المستقلین.
 التأكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقاللیة في عضو مجلس اإلدارة المستقل. -
سبة لعضویة مجلس المراجعة السنویة لإلحتیاجات المطلوبة من المھارات المنا -

 اإلدارة.
إجراء التقییم السنوي ألداء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة و لجان مجلس  -

 اإلدارة و رفع تقریر تقییم األداء للمجلس في ھذا الشأن.
أبرز إنجازات اللجنة خالل 

 العام
 إعتماد سیاسة لجنة الترشیحات والمكافآت. -
یة عن عضو مجلس اإلدارة المستقل لكل من التاكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقالل -

عضوي مجلس اإلدارة السید/ خالد فیصل العون و السید/ عبدالمحسن أحمد 
 المطیر

 
 
 



	

	

 لجنة التدقیق
 ھي نفس مدة عضویتھم في مجلس اإلدارة. -مدة العضویة  – 15/08/2016 • تاریخ تشكیل اللجنة ومدتھا

التي  االجتماعاتعدد 
 العام عقدتھا اللجنة خالل

• 2 

 رئیساً للجنة     -مـالــك مـاھــر معــرفـي  السید/  • تشكیل اللجنة
 عبدالمحسن أحمد المطیرالسید/  •
 السید/ أحمد محمود الیحیى •

المھام والمسئولیات 
 الرئیسیة للجنة

مراجعة البیانات المالیة الربع سنویة والسنویة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة  -
 الزمة بشأنھا لمجلس اإلدارة.مع إبداء التوصیات ال

التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین أو إعادة تعیین أو تغییر مراقب الحسابات  -
الخارجي وتقدیر أتعابھم، وذلك بعد التأكد من استقاللیتھم ومراجعة خطابات 

 تعیینھم.
تقییم مدى كفایة نظم الرقابة الداخلیة المطبقة داخل الشركة مع إبداء التوصیات  -

 ة بشأنھا لمجلس اإلدارة.الالزم
 اإلشراف الفني على إدارة التدقیق الداخلي في الشركة. -
مراجعة واعتماد خطط التدقیق الداخلي المقترحة من المدقق الداخلي، باإلضافة  -

إلى مراجعة نتائج تقاریر التدقیق الداخلي والتأكد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
 بشأنھا.

الرقابیة والتأكد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة  مراجعة نتائج تقاریر الجھات -
 بشأنھا.

 التأكد من التزام الشركة بالقوانین والسیاسات والنظم والتعلیمات ذات العالقة. -
أبرز إنجازات اللجنة خالل 

 العام
 إعتماد السیاسة المتعلقة بعملیة التدقیق الداخلي. -
 لداخلي.خدمات التدقیق ا للقیام جھة خارجیةالتوصیة بتكلیف  -
 مراجعة البیانات المالیة الربع سنویة والسنویة. -
 

 
 لجنة إدارة المخاطر

 ھي نفس مدة عضویتھم في مجلس اإلدارة. -مدة العضویة  – 15/08/2016 • تاریخ تشكیل اللجنة ومدتھا
التي  االجتماعاتعدد 

 عقدتھا اللجنة خالل العام
• 2 

 رئیساً للجنة    - السید/ عبدالرزاق زید الضبیان • تشكیل اللجنة
 السید/ احمد محمود الیحیى •
 السید/ خالد فیصل العون •

والمسئولیات  المھام
 الرئیسیة للجنة

إعداد ومراجعة إستراتیجیات وسیاسات إدارة المخاطر قبل إعتمادھا من مجلس  -
 اإلدارة.

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافیة إلدارة المخاطر. -
 دید وتقییم مستوى المخاطر المقبول في الشركة.مساعدة مجلس اإلدارة على تح -
التأكد من ان موظفي إدارة المخاطر لدیھم الفھم الكامل للمخاطر المحیطة  -

 البشركة.
التأكد من إستقاللیة موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ینجم عنھا تعرض  -

 الشركة للمخاطر.
 عرض لھا الشركة.إعداد التقاریر الدوریة حول طبیعة المخاطر التي تت -



	

	

مراجعة المسائل التي تثیرھا لجنة التدقیق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة  -
 المخاطر في الشركة.

أبرز إنجازات اللجنة خالل 
 العام

 تم إعتماد تحدیث السیاسة الخاصة بإدارة المخاطر. -
 التوصیة بتكلیف مكتب خارجي للقیام بمھام وحدة المخاطر. -
 

 
تطبیق المتطلبات التي تتیح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبیانات بشكل دقیق وفي  موجز عن كیفیة •

 :الوقت المناسب
تعمل اإلدارة التنفیذیة على توفیر المعلومات والبیانات والمستندات بشكل كامل ودقیق وفي الوقت المناسب لجمیع أعضاء 

القیام بواجباتھم ومھامھم بكفاءة وفاعلیة. كما تحرص على التأكد من أن كافة و االضطالعمجلس اإلدارة والتي تمكنھم من 
 واإلیجاز والدقة. واالتساقالتقاریر الدوریة وغیر الدوریة یتم إعدادھا على درجة كبیرة من الجودة والشمولیة 

 
 الثالثة القاعدة

 التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس لعضویة الكفاءة منذوي اختیارأشخاص
 
 :نبذة عن تطبیق متطلبات تشكیل لجنة الترشیحات والمكافآت •

ً لمتطلبات ھیئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود  قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة الترشیحات والمكافآت وفقا
 أعاله.

كافآت رئیس وأعضاء مجلس ویتوافر لدى الشركة سیاسة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة لمنح المكافآت تتضمن تحدید لم
اإلدارة وتحدید الشرائح المختلفة للمكافآت التي یتم منحھا للموظفین بما یتوافق مع المتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول 

 بھا.
 

 
 :تقریر المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة •

ام ومسئولیات لجنة الترشیحات والمكافآت على إعداد تقریر سنوي مفصل بناًء على متطلبات ھیئة أسواق المال، تشتمل مھ
 -التالي: عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة، وعلى ذلك تم إعداد ھذا التقریر على النحو 

ً لسیاسة منح المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، فإن المكافآت السنویة مرتبطة بأداء الشركة خالل العام، مع  وفقا
 مراعاة ما یلي:

تحدید مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة ، وذلك عند والتنظیمیة المعمول بھاالمتطلبات القانونیة  باالعتباراألخذ یتم  -
 والموظفین.

وشریحة ، األخرى) والحوافزالراتب والمخصصات  : شریحة المكافآت الثابتة (وتتضمنإلى مكافآت الموظفینتنقسم  -
 )؛ باإلضافة إلى شریحة مكافأة نھایة الخدمة.لموظفاألداء السنوي لرتبط بتقییم المكافآت المتغیرة (وت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

 الرابعة لقاعدة
 التقاریرالمالیة نزاھة ضمان

 
 

 .ر المالیة المعدةكتابیة من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة بسالمة ونزاھة التقاریتعھدات یتم عمل  •
 
 

 :نبذة عن تطبیق متطلبات تشكیل لجنة التدقیق •
 قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة التدقیق وفقاً لمتطلبات ھیئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعاله.

 
یوضح التوصیات تعارض بین توصیات لجنة التدقیق وقرارات مجلس اإلدارة، یتم تضمین بیان یفصل و في حال وجود •

 :والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقید بھا
 ال یوجد

 
 :التأكید على استقاللیة وحیادیة مراقب الحسابات الخارجي •

یتم ترشیح مراقب الحسابات الخارجي للشركة بناًء على توصیة من لجنة التدقیق إلى مجلس اإلدارة، وذلك بعد التأكد من 
 عن الشركة ومجلس إدارتھا وعدم قیامھ بأعمال إضافیة للشركة ال تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقیق والتي كونھ مستقالً 

 ، على أن یكون من مراقبي الحسابات المقیدین في السجل الخاص لدى ھیئة أسواق المال.االستقاللیةقد تؤثر على الحیادیة أو 
 مجلس اإلدارة. اقتراحالسنوي بتعیین مراقب الحسابات الخارجي للشركة بناًء على  اجتماعھاوتقوم الجمعیة العامة العادیة في 

 ویقوم مراقب الحسابات الخارجي بحضور اجتماعات الجمعیة العامة وتالوة التقریر المعد من قبلھ على المساھمین.
 
 
 
 
 

 الخامسة القاعدة
 الداخلیة والرقابة المخاطر إلدارة سلیمة نظم وضع

 
 
 :تصر عن تطبیق متطلبات تشكیل إدارة/مكتب/وحدة مستقلة إلدارة المخاطربیان مخ •

عن طریق تبعیتھا المباشرة لمجلس اإلدارة في الھیكل التنظیمي  باالستقاللیةیتوافر لدى الشركة وحدة إلدارة المخاطر تتمتع 
الجھة وتقوم  ، المھام بھذه للقیام ةمتخصص خارجیة جھة مع التعاقد المخاطرعلى إدارة عملیة في الشركة وتعتمدللشركة، 
ً للسیاسات  الخارجیة بالعمل على تحدید وقیاس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركة وفقا

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، وإعداد التقاریر الدوریة الالزمة في ھذا الشأن،وعرضھا على اللجان المعنیة ومجلس 
 ة.اإلدار

 
 :نبذة عن تطبیق متطلبات تشكیل لجنة إدارة المخاطر •

 قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة إدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات ھیئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعاله.
 
 :موجز یوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة •

 واعتمادخلیة التي تغطي جمیع أنشطة الشركة وذلك من خالل إعداد تعتمد الشركة مجموعة من أنظمة الضبط والرقابة الدا
 مجموعة من الھیاكل والسیاسات واإلجراءات التي تھدف إلى تحدید الصالحیات والمسئولیات والفصل في المھام. 
ف الرقابیة في ویعمل مجلس اإلدارة على متابعة أنظمة الرقابة الداخلیة من خالل التقاریر المرفوعة من اللجان والوظائ

 الشركة.



	

	

فضالً عن ذلك، یتم تكلیف مكتب تدقیق مستقل للقیام بتقییم ومراجعة نظم الرقابة الداخلیة وإعداد تقریر في ھذا الشأن، ویتم 
 موافاة كل من لجنة التدقیق ومجلس اإلدارة بنسخة من ھذا التقریر.

 
 :ة للتدقیق الداخليبیان مختصر عن تطبیق متطلبات تشكیل إدارة/مكتب/وحدة مستقل •

عن طریق تبعیتھا للجنة التدقیق وبالتبعیة لمجلس اإلدارة في  باالستقاللیةللتدقیق الداخلي تتمتع  یتوافر لدى الشركة وحدة
 بھذه للقیام متخصصة خارجیة جھة مع التعاقد على الداخلي التدقیق عملیة في الشركة وتعتمدالھیكل التنظیمي للشركة، 

ً للسیاسات المعتمدة  الجھة الخارجیة، وتقوم المھام بالعمل على مراجعة وتقییم نظم الرقابة الداخلیة المطبقة في الشركة وفقا
 مجلس اإلدارة، وإعداد التقاریر الدوریة الالزمة في ھذا الشأن، وعرضھا على اللجان المعنیة ومجلس اإلدارة.من قبل 

بمراجعة  –قیق المكلف للقیام بتقییم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلیة بخالف مكتب التد –ویتم تكلیف مكتب تدقیق مستقل 
وتقییم أداء التدقیق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات، ویتم موافاة كل من لجنة التدقیق ومجلس اإلدارة بنسخة من 

 ھذا التقریر.
 

 السادسة القاعدة
 األخالقیة والقیم المھني تعزیزالسلوك

 
 
 :ثاق العمل الذي یشتمل على معاییر ومحددات السلوك المھني والقیم األخالقیةموجز عن می •

یتوافر لدى الشركة میثاق عمل معتمد من قبل مجلس اإلدارة یشتمل على المعاییر والمحددات التي ترسخ المفاھیم والقیم 
 ظفین.والمبادئ األخالقیة للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وجمیع المو

 
 :موجز عن السیاسات واآللیات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح •

یتوافر لدى الشركة سیاسة بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تشتمل على أمثلة لحاالت 
 ارة التنفیذیة.تعارض المصالح وكیفیة معالجتھا والتعامل معھا وذلك بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلد

 
 السابعة القاعدة

 المناسب الوقت وفي دقیق بشكل والشفافیة اإلفصاح
 

 
 :موجز عن تطبیق آلیات العرض واإلفصاح الدقیق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح •

من أصحاب المصالح معتمدة یتوافر لدى الشركة سیاسة لإلفصاح والشفافیة تجاه المساھمین والمستثمرین المحتملین وغیرھم 
من قبل مجلس اإلدارة، وتتوافق مع األحكام الواردة في قانون ھیئة أسواق المال والئحتھ التنفیذیة وتعلیمات الھیئة وأفضل 

 الممارسات المعمول بھا في ھذا الشأن، ویتم مراجعتھا بشكل دوري.
 
 

 
 :اإلدارة التنفیذیةنبذة عن تطبیق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة و •

تحتفظ الشركة بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة، یحتوي على المعلومات والبیانات المطلوب 
ً لمتطلبات القوانین والتعلیمات وسیاسات الشركة في ھذا الشأن، ویتم تحدیثھ بشكل دوري. ویكون ھذا  اإلفصاح عنھا وفقا

 علیھ خالل ساعات العمل المعتادة للشركة. لالطالعلشأن السجل متاحاً لذوي ا
 
 :بیان مختصر عن تطبیق متطلبات تشكیل وحدة تنظیم شؤون المستثمرین •



	

	

المناسبة، وھي مسئولة عن توفیر المعلومات والبیانات  باالستقاللیةع تتم إنشاء وحدة تنظیم شئون المستثمرین بالشركة تتم
والمستثمرین المحتملین وغیرھم من أصحاب المصالح في الوقت المناسب ومن خالل طرق والتقاریر الالزمة للمساھمین 

 ووسائل اإلفصاح المعمول بھا ومنھا الموقع اإللكتروني للشركة.
 
 :علیھا بشكل كبیر في عملیات اإلفصاح واالعتمادنبذة عن كیفیة تطویر البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات،  •

على تكنولوجیا المعلومات للتواصل مع المساھمین والمستثمرین المحتملین وغیرھم من  العتماداتحرص الشركة على 
أصحاب المصالح وذلك عن طریق إنشاء قسم خاص على الموقع اإللكتروني للشركة لحوكمة الشركة یتم من خاللھ عرض 

 المعلومات والبیانات التي تھمم.
 

 الثامنة القاعدة
 المساھمین حقوق احترام

 
 
موجز عن تطبیق متطلبات تحدید وحمایة الحقوق العامة للمساھمین، وذلك لضمان العدالة والمساواة بین كافة  •

 :المساھمین
یتضمن النظام األساسي للشركة وسیاساتھا وإجراءاتھا الداخلیة ما یضمن ممارسة جمیع المساھمین لحقوقھم بما یحقق العدالة 

انین واللوائح والقرارات والتعلیمات المعمول بھا. كذلك تحرص الشركة على معاملة جمیع والمساواة وبما ال یتعارض مع القو
 -للمساھمین: المساھمین بالتساوي ودون أي تمییز. ومن أبرز الحقوق العامة 

 التصرف في األسھم من تسجیل للملكیة وقیدھا ونقلھا وتحویلھا. -
 الحصول على النصیب المقرر في توزیعات األرباح. -
 حصول على النصیب المقرر من موجودات الشركة في حالة التصفیة.ال -
 الحصول على المعلومات والبیانات الخاصة بنشاط الشركة في الوقت المناسب. -
 المشاركة في اجتماعات الجمعیة العامة والتصویت على قرارتھا. -
 مراقبة أداء الشركة بشكل عام. -
 یة وذلك في حال إخفاقھم في أداء المھام المناطة بھم.مسائلة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ -
 

موجز عن إنشاء سجل خاص یحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبیانات الخاصة  •
 :بالمساھمین

اصة تقید فیھ المعلومات الموقعة بین الشركة وبین الشركة الكویتیة للمقاصة، یتم حفظ سجل المساھمین لدى المق لالتفاقیةوفقاً 
والبیانات الخاصة بالمساھمین، كما تحتفظ الشركة بنسخة من ھذا السجل ویتم التعامل مع المعلومات والبیانات الواردة فیھ 
ً لذوي الشأن لإلطالع علیھ خالل ساعات العمل المعتادة  ً ألقصى درجات الحمایة والسریة. ویكون ھذا السجل متاحا وفقا

 للشركة.
 

 :شركةاجتماعات الجمعیة العامة للة عن كیفیة تشجیع المساھمین على المشاركة والتصویت في نبذ •
تعمل الشركة على تشجیع المساھمین على حضور اجتماعات الجمعیة العامة للشركة والمشاركة فیھا والتصویت على 

العامة متضمناً ذلك جدول األعمال وزمان  قراراتھا، حیث تقوم الشركة باإلعالن واإلفصاح عن الدعوة إلى اجتماع الجمعیة
 ، وذلك خالل المواعید المقررة ومن خالل الوسائل واآللیات المحددة.االجتماعومكان انعقاد 

كما تتیح الشركة للمساھمین قبل انعقاد اجتماع الجمعیة العامة بوقت كاف الحصول على المعلومات والبیانات المرتبطة ببنود 
تتیح الشركة للمساھمین توكیل غیرھم في حضور اجتماع الجمعیة العامة والتصویت على قراراتھا  جدول األعمال. كذلك

وذلك بمقتضى توكیل خاص أو تفویض تعده الشركة لھذا الغرض. وال تقوم الشركة بفرض أیة رسوم مقابل حضور 
 الجمعیة العامة. الجتماعاتالمساھمین 

 
 التاسعة القاعدة



	

	

 لحالمصا دورأصحاب إدراك
 
 :بحقوق أصحاب المصالح واالعترافنبذة عن النظم والسیاسات التي تكفل الحمایة  •

مجلس إدارة الشركة سیاسة خاصة بحمایة  اعتمدبھا، وقد  واالعترافتحرص الشركة على حمایة حقوق أصحاب المصالح 
حقوق أصحاب المصالح وتتیح ب واالعترافحقوق أصحاب المصالح تشتمل على القواعد واإلجراءات التي تكفل الحمایة 

أي من حقوقھم، وذلك وفقاً للقوانین ذات العالقة المعمول بھا في دولة الكویت مثل  انتھاكحصولھم على تعویضات في حال 
قانون الشركات وقانون العمل ھذا باإلضافة إلى العقود المبرمة بین الشركة وأصحاب المصالح وأیة تعھدات إضافیة تقوم بھا 

 .جاھھمتالشركة 
 

 
 :نبذة عن كیفیة تشجیع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة •

من إسھامات أصحاب المصالح وحثھم على المشاركة في متابعة نشاطھا بما یتفق مع تحقیق  االستفادةتحرص الشركة على 
یر الالزمة ألصحاب المصالح في الوقت المناسب ومن مصالحھا، حیث تعمل الشركة على توفیر المعلومات والبیانات والتقار

خالل طرق ووسائل اإلفصاح المعمول بھا ومنھا الموقع اإللكتروني للشركة، وذلك عن طریق وحدة شئون المستثمرین على 
بل النحو سالف الذكر. كما تتیح ألصحاب المصالح إبالغ مجلس اإلدارة عن أي ممارسات غیر سلیمة یتعرضون إلیھا من ق

 الشركة، مع توفیر السریة والحمایة المناسبة لألطراف التي تقوم باإلبالغ بحسن نیة عن تلك الممارسات.
 
 

 العاشرة القاعدة
 األداء تحسین و تعزیز

 
موجز عن تطبیق متطلبات وضع اآللیات التي تتیح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة على برامج  •

 :بشكل مستمر ودورات تدریبیة
یتم توفیر برنامج تعریفي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة الجدد حول أنشطة الشركة، ویشمل ذلك تزویدھم بالنظام 

والھیكل التنظیمي والتقریر السنوي والبیانات المالیة ومواثیق عمل المجلس واللجان  واستراتیجیتھااألساسي للشركة 
 عن أیة معلومات أو بیانات أو تقاریر أو مستندات أخرى. والسیاسات المعتمدة فضالً 

خطة للبرامج التدریبیة المناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة بشأن ما  واعتمادباإلضافة إلى ذلك، یتم إعداد 
 یستجد من تطورات في المجاالت ذات الصلة بعمل الشركة.

 
 :ة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیةنبذة عن كیفیة تقییم أداء مجلس اإلدار •

واإلدارة  لجانھیتم إجراء تقییم سنوي ذاتي لمجلس اإلدارة ككل ومساھمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من 
ھذا التقییم على  ویتم عرضالتنفیذیة، وذلك وفق مجموعة من مؤشرات األداء الموضوعیة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، 

مجلس اإلدارة للمناقشة وتبني التوصیات الالزمة في ھذا الخصوص والتي تستھدف في النھایة تعزیز قدرات المجلس 
 الشركة.بعمل  ذاتفي كافة المجاالت واإلدارة التنفیذیة وأعضاؤه 

 
 

 
 االستراتیجیةك من خالل تحقیق األھداف لشركة، وذل العاملین فیا لدى المؤسسیة بخلق القیم نبذة عن جھود مجلس اإلدارة •

 :وتحسین معدالت األداء
العاملین في الشركة وذلك من خالل تحقیق  لدى (Value Creation) المؤسسیةیحرص مجلس اإلدارة على خلق القیم 

لصلة؛ بما یساھم في وتحسین معدالت األداء وااللتزام بالقوانین واللوائح والقرارات والتعلیمات ذات ا االستراتیجیةاألھداف 
 تحفیز العاملین على العمل المستمر للحافظ على السالمة المالیة للشركة.

 



	

	

 عشر الحادیة القاعدة
 االجتماعیة المسؤولیة أھمیة التركیزعلى

 
 :موجز عن وضع سیاسة تكفل تحقیق التوازن بین كل من أھداف الشركة وأھداف المجتمع •

تھدف إلى ربط أھداف الشركة باألھداف التي یسعى المجتمع  االجتماعیةسئولیة مجلس إدارة الشركة سیاسة الم اعتمد
للمجتمع من ناحیة فرص العمل ودعم المشروعات وتوفیر برامج  االجتماعیةواالقتصادیةلتحقیقھا مع مراعاة الجوانب 

 توعویة والمبادرات الخیریة والنواحي الصحیة وحمایة البیئة وغیر ذلك.
 

 :االجتماعيج واآللیات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جھود الشركة المبذولة في مجال العمل نبذة عن البرام •
، حیث تعمل الشركة االجتماعیةتنفیذ سیاسة المسئولیة  استمراریةقامت الشركة بوضع مجموعة من البرامج التي تضمن 

البیئیة) من  –الصحیة  –التعلیمیة  –الثقافیة  –یریة بشكل مستمر (الخ واالقتصادیة االجتماعیةعلى المساھمة في األنشطة 
 واعتمادخالل وضع خطة سنویة بكافة المساھمات والفعالیات خالل العام مقارنة بالشركات األخرى في نفس القطاع، 

مخصص سنوي من مجلس اإلدارة والجمعیة العامة لتنفیذ ھذه الخطة، واإلشراف على تنفیذھا، واإلفصاح عن ذلك في 
 لتقریر السنوي للشركة.ا
	


