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  بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة  
 التحديد ال�سليم للمهام والـم�سوؤوليات 

 اختياراأ�سخا�س من ذوي الكفاءة لع�سوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية   
�سمان نزاهة التقارير املالية  

و�سع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية 
تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية  

 الإف�ساح وال�سفافية ب�سكل دقيق ويف الوقت املنا�سب  
احرتام حقوق امل�ساهمني

اإدراك دور اأ�سحاب امل�سالح 
تعزيز وحت�سني الأداء

 الرتكيز على اأهمية الـم�سوؤولية الجتماعية



اإن قواعد حوكمة ال�سركات تتمثل يف املبادئ والنظم والجراءات التي حتقق اأف�سل حماية وتوازن بني م�سالح ال�سركة وامل�ساهمني فيها واأ�سحاب امل�سالح الأخرى 
اأداء ال�سركة  اأهداف امل�ساهمني مبا يعزز ثقة امل�ستثمرين بكفاءة  املرتبطة بها، ويكمن الهدف الأ�سا�سي من تطبيق قواعد حوكمة ال�سركات يف متا�سى ال�سركة مع 
لتلك  وامل�سداقية  ال�سفافية  وجود  وحتفز  ال�سركة  داخل  القرارات  جميع  اتخاذ  منهجية  تنظم  ال�سركات  حوكمة  قواعد  اأن  وحيث  الأزمات،  مواجهة  على  وقدرتها 

القرارات. 
ومن اأهم قواعد حوكمة ال�سركات هو حماية امل�ساهمني وف�سل ال�سلطة التنفيذية التي ت�سري اأعمال ال�سركة عن جمل�س الإدارة الذي يعد ويراجع خطط و�سيا�سات 

ال�سركة، مبا ي�سفي الطماأنينة ويعزز ال�سعور بالثقة يف التعامل كما متكن امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح من الرقابة ب�سكل فعال على ال�سركة. 

بتاريخ 27 يونيو 2013 اأ�سدرت هيئة اأ�سواق املال القرار رقم )25( ل�سنة 2013 ب�ساأن اإ�سدار قواعد حوكمة ال�سركات اخلا�سعة لرقابتها، وياأتي اإ�سدار هذه 
القواعد يف ظل ما ن�ست عليه املادة رقم )40( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�سنة  2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة اأ�سواق املال وتنظيم ن�ساط الأوراق املالية باأن 
ت�سدر الهيئة نظام خا�سًا للحوكمة، ذلك بالإ�سافة اإلى اأحكام املادة رقم )217( من املر�سوم بالقانون رقم )25( ل�سنة 2012 باإ�سدار قانون ال�سركات وتعديالته 
التي ن�ست على اأن » ت�سع اجلهات الرقابية املعنية قواعد حوكمة ال�سركات اخلا�سعة لرقابتها، مبا يحقق اأف�سل حماية وتوازن بني م�سالح اإدارة ال�سركة وامل�ساهمني 

فيها، واأ�سحاب امل�سالح الأخرى املرتبطة بها، كما تبني ال�سروط الواجب توفرها يف اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني«.

عدلت تلك القواعد بالقرار رقم 48 ل�سنة 2015 ال�سادرة بتاريخ 2015/06/30 والتي مت اعادة �سياغتها �سمن الباب اخلام�س ع�سر من الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم 7 ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة اأ�سواق املال وتنظيم ن�ساط الأوراق املالية وهى القواعد التي طبقت بتاريخ 2016/6/30 م وما تالها من تعديالت  
اأ�س�س احلوكمة الر�سيدة، وكذلك منهجية التطبيق لتلك القواعد واملبادئ  وتناولت قواعد حوكمة ال�سركات جمموعة املبادئ واملتطلبات الأ�سا�سية التي تقوم عليها 
حيث تو�سح املنهجية الطرق ال�سرت�سادية لآلية التفعيل ال�سليم ملبادئ احلوكمة، ومنها وجود هيكل متوازن ملجل�س الإدارة يت�سمن اأع�ساء غري تنفيذيني وم�ستقلني، 
وحتديد م�سوؤوليات واخت�سا�سات كل من اأع�ساء جمل�س الدارة والإدارة التنفيذية، وكيفية اختيار املر�سحني لع�سوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية، والتاأكيد على 
�سمان نزاهة التقارير املالية، و�سرورة توافر نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية، واحلر�س على تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية، واأهمية توافر 
اآليات الإف�ساح وال�سفافية، وحماية حقوق امل�ساهمني، واإدراك دور اأ�سحاب امل�سالح واحلد من تعار�س امل�سالح، وتعزيز وحت�سني الأداء، والتاأكيد على اأهمية امل�سوؤولية 

الجتماعية امللقاة على عاتق ال�سركات.

ومتا�سيا مع اخلطوات اليجابية التي قامت بها هيئة اأ�سواق املال من خالل اللوائح والنظمة والقرارات التي ت�سعى من خاللها لتح�سني بيئة العمل وال�سفافية وحماية 
امل�ساهمني، وحر�سا من ال�سركة على تطبيق جميع القوانني والت�سريعات والقرارات واملمار�سات التي تتما�سى مع مبادئها والأ�س�س املهنية التي تقود عمل ال�سركة لت�سب 
يف م�سلحة م�ساهميها الكرام، ت�سعى ال�سركة دائما اإلى تركيز جهودها من خالل فريق عمل متكامل لتطبيق جميع القوانني والقرارات بال�سكل املهني املطلوب وفى 

الوقت املحدد.



           بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة

اإلى  ي�سعى  الإدارة  اأن جمل�س  لل�سركة، حيث  التنفيذية  الإدارة  ومتابعة  امل�ساهمني  اأهداف  تعمل على حتقيق  التي  التوازن  نقطة  الإدارة ميثل  دور جمل�س  اإن    •
حتقيق اأهداف ال�سركة ال�سرتاتيجية من خالل قيام الإدارة التنفيذية باملهام املنوطة بها على اأكمل وجه ، وحيث ان قرارات جمل�س الإدارة توؤثر ب�سكل كبري على 
اأداء ال�سركة و�سالمة مركزها املايل ، فقد حر�ست ال�سركة على  ان يكون جمل�س اإدارتها مكون من عدد كاٍف من الأع�ساء ) خم�س اأع�ساء(  ي�سمح له بت�سكيل 
العدد الالزم من اللجان املنبثقة منه يف اإطار متطلبات قواعد احلوكمة الر�سيدة، وقد روعي يف  ت�سكيل جمل�س الإدارة التنوع يف اخلربات واملهارات املتخ�س�سة 
التنفيذيني، وي�سم املجل�س ع�سو م�ستقل، و يخ�س�س  اأع�ساء جمل�س الإدارة من الأع�ساء غري  اأن  جميع   مبا ي�ساهم يف تعزيز الكفاءة يف اتخاذ القرارات كما 
جمل�س اإدارة ال�سركة الوقت الكايف لال�سطالع باملهام وامل�سوؤوليات املنوطة به، مبا يف ذلك التح�سري لجتماعات املجل�س واللجان املنبثقة عن املجل�س، واحلر�س 
على ح�سورها، ف�ساًل عن تنظيم اجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركة وفقا لأحكام القانون وقواعد احلوكمة الر�سيدة، كما مت اإن�ساء �سجل خا�س تدون فيه حما�سر 
اأمني  لل�سنة التي عقد فيها الجتماع ومبينًا به مكان الجتماع وتاريخه و�ساعة بدايته ونهايته، وقد قام املجل�س بتعيني  باأرقام متتابعة  اجتماعات جمل�س الإدارة 
�سر للمجل�س من بني موظفي ال�سركة وحتديد مهامه وفقا لقواعد حوكمة ال�سركة مبا يتما�سى مع امل�سوؤوليات املكلف بها، كما مت حتديد مهام وم�سوؤوليات كل من 
جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�سكل وا�سح يف ال�سيا�سات واللوائح املعتمدة من قبل املجل�س مبا يعك�س التوازن يف ال�سالحيات وال�سلطات بني كل من جمل�س 

الإدارة والإدارة التنفيذية، ف�ساًل عن عدم اإنفراد اأيًا من الأطراف بال�سلطة املطلقة، وذلك لت�سهيل عمليات ال�سركة.

ويتكون جمل�س الإدارة من خم�س اأع�ساء واأمني �سر وهم :

تاريخ النتخاب/ ا�ستمرار 
تعيني اأمني ال�سر

ال�سفة ت�سنيف الع�سو ال�سم

2019/04/08 رئي�س جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ ر�سيد يعقوب النفي�سي

2019/04/08 نائب رئي�س جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ عبد الرحمن حممد را�سد ال�سارد

2019/04/08 ع�سو جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ عبد احلميد حممد ديب حمرز

2019/04/08 ع�سو جمل�س الإدارة م�ستقل ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان

2019/04/08 ع�سو جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ عيد عبداهلل الر�سيدي

2019/04/25 الرئي�س التنفيذي للمجموعة اأمني �سر ال�سيد/ اإبراهيم عبد الرحمن ال�سقعبي



ال�سري الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة �ساملة املوؤهل العلمى واخلربة العملية : 

1- ال�سيد/ ر�سيد يعقوب النفي�سي  ) رئي�س جمل�س الإدارة ( 
حائز على �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة املحا�سبة من كلية التجارة والقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية -جامعة الكويت.

 يحظى ال�سيد/  ر�سيد النفي�سي ب�سجل حافل من الجنازات يتجاوز الـ 42 عاما يف جمال اإدارة الأعمال و اإدارة و تطوير العقارات، تتميز م�سرية النفي�سي املهنية 
باملنا�سب املتعددة التي �سغلها خالل �سنوات عمله املا�سية والتي لعبت دورا هاما يف اإبراز خرباته العلمية و العملية اجللية  و مهاراته الإدارية املتميزة، حيث تولى �سابقًا 
)من�سب املدير العام ملجموعة النفي�سي املتحدة، كما �سبق اأن تولى من�سب مدير اإدارة القرو�س العقارية - البنك العقاري الكويتي( ، اأما عن ع�سويته يف جمال�س 
اإدارة ال�سركات والبنوك فقد �سغل �سابقًا )من�سب ع�سو جمل�س اإدارة �سركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، جمل�س اإدارة البنك التجاري الكويتي، جمل�س اإدارة بنك 
الكويت واآ�سيا، جمل�س اإدارة موؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية، وكذلك رئا�سة جمل�س اإدارة �سركة ال�ستثمارات الوطنية وع�سو جمل�س اإدارة �سركة مزايا قطر، و ع�سو 
جمل�س اإدارة �سركة جمان للتعمري(. و حيث له باعًا طوياًل يف ممار�سة الأعمال احلرة يف جمال التطوير العقاري واملقاولت وادارة اأعماله اخلا�سة، و ي�سغل حاليًا 

من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املزايا القاب�سة منذ تاأ�سي�سها.

2- املهند�س / عبد الرحمن حممد ال�سارد ) نائب رئي�س جمل�س الإدارة (
حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف العلوم البيئية والبكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية.

�سغل ال�سارد منا�سب عليا يف العديد من القطاعات، واأ�سهم يف اأكتوبر من العام 2004 يف اإن�ساء موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر، و�سغل من�سب اأمينها العام حتى 
مايو 2009، كما �سغل مدير قطاع امل�ساريع العامة وال�سيانة يف بلدية دبي يف الفرتة بني 2001 حتى 2004، و�سغل اي�سا من�سب مدير اإدارة البناء والإ�سكان 
اإدارة يف العديد من ال�سركات بينها: برنامج زايد لالإ�سكان احلكومي، ومركز دبي التجاري  2001، وهو حاليا ع�سو جمل�س  اإلى   1994 احلكومي يف الفرتة من 

العاملي، ودبي لال�ستثمار ال�سناعي، و�سركة الإمارات للزجاج، ونادي دبي للمعاقني التطوعي، و �سرك املزايا القاب�سة

3- ال�سيد / عبد احلميد حممد ديب حمرز ) ع�سو جمل�س الإدارة( 
حملل مايل معتمد )CFA( منذ عام 2005،  وهو حا�سل على املاج�ستري يف اإدارة الأعمال )تخ�س�س متويل( من اجلامعة الأمريكية، والبكالوريو�س يف العلوم من 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت. 
يتمتع ال�سيد/ عبد احلميد حمرز باخلربة املهنية وال�ستثمارية ال�ساملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، ولديه خربة تزيد 
عن 18 عاما يف جمال اإدارة الأ�سول، واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية، واإعادة هيكلة وتطوير ا�سرتاتيجيات التخارج وقد لعب دورا ن�سطًا يف اإعادة هيكلة ديون بيت 
ال�ستثمار العاملي – جلوبل بقيمة 1.7 مليار دولر اأمريكي، وجنح اأي�سًا يف حتويل ق�سم ال�ستثمارات الرئي�سية اإلى ركيزة لأعمال اإدارة الأ�سول. يراأ�س عبد احلميد 
ق�سم اإدارة اأ�سول احلالت اخلا�سة لدى �سركة كامكو اإنف�ست التي تدير حاليا حمفظة اأ�سول بقيمة 170 مليون دولر اأمريكي وقد قاد عبد احلميد على مدى ال 5 

�سنوات املا�سية التخارج من اأ�سول تفوق قيمتها 450 مليون دولر اأمريكي يف عدة قطاعات. 
اإدارة يف عدد من ال�سركات الإقليمية والدولية يف قطاعات العقارات والتاأمني والغذاء وال�سناعة واخلدمات املالية. وقد �سارك عبد  عبد احلميد هو ع�سو جمل�س 
احلميد خالل م�سريته املهنية يف قيادة عدد من العمليات امل�سرفية اال�ستثمارية بقيمة 700 مليون دولر اأمريكي تغطي التقييمات واال�ست�سارات املالية وعمليات 
الدمج وال�ستحواذ ورفع راأ�س املال واإ�سدار ال�سندات واإعادة الهيكلة املالية والإدراج  يف ال�سواق املالية. وقد بداأ حياته املهنية يف جمال اإدارة الأ�سول حيث كان ع�سوا 

يف فريق اإدارة ال�سناديق التي تدير �سندوقي ا�ستثمار م�سرتك.



4- ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان  ) ع�سو جمل�س الإدارة -  امل�ستقل(
ح�سل ال�سيد/ حممد العثمان على �سهاداته العلمية يف جمال اإدارة الأعمال من اجلامعة الأ�سرتالية يف الكويت ولديه عدد من ال�سهادات املهنية املتخ�س�سة يف جمال 
العقارات ح�سل عليها من عدد من املوؤ�س�سات املهنية املرموقة يف املجال العقاري، من بينها �سهادة التقييم العقاري واملنهجيات النظرية والتنفيذ العملي والتطور 
املهني والتكتيكات واأدوات املبيعات املوؤثرة يف امل�سهد العقاري ومهارات ا�سرتاتيجية يف جمال املبيعات للمهنيني العاملني يف جمال العقارات واملهارات احليوية للمهنيني 

العاملني يف املجال العقاري.
ي�سغل ال�سيد/ حممد العثمان حاليًا املدير التنفيذي ملجموعة �سذر. ويف ال�سابق �سغل عددًا من املنا�سب منها مدير عمليات الت�سويق والتاأجري يف �سركة احلمرا العقارية 
وكان م�سوؤول عن ت�سويق الوحدات التجارية مل�سروع احلمرا، وكان ال�سيد/ حممد العثمان اأي�سا ع�سوا يف جمل�س اإدارة �سركة �سينما احلمرا. وقام بعدد من الدرا�سات 

البحثية والتحليلية يف جمال امل�ساحات املخ�س�سة لقطاع التجزئة وامل�ساحات املكتبية ل�سركة اأجيال العقارية الرتفيهية و�سركة اجلال للخدمات العقارية.

5- ال�سيد/ عيد عبداهلل الر�سيدي ) ع�سو جمل�س الإدارة ( 
ح�سل ال�سيد / عيد عبد اهلل الري�س الر�سيدي على درجة البكالوريو�س يف القت�ساد والإدارة والتنظيم من جامعة الكويت. بداأ ال�سيد/ عيد الر�سيدي م�سريته املهنية 
بالعمل يف الهيئة العامة لال�ستثمار يف دولة الكويت يف اإدارة ال�ستثمارات الأمريكية كما ح�سل على العديد من الربامج التدريبية يف ولية نيويورك بالوليات املتحدة 
الأمريكية مع موؤ�س�سة مورغان �ستانلي وت�ساي�س مانهاتن و�سيتي جروب ملدة ثالث �سنوات يف جمالت متنوعة مثل التحليالت املالية وحتليالت ال�ستثمار واإدارة الأ�سول 
واملخاطر والهند�سة املالية واعتمادات الأ�سول العاملية. وتتميز م�سريته املهنية باملنا�سب العديدة التي �سغلها حيث تولى من�سب مدير اإدارة ال�ستثمارات الأمريكية 
يف الهيئة العامة لال�ستثمار )KIA( بدولة الكويت و�سغل من�سب الرئي�س واملدير التنفيذي ملكتب ال�ستثمار الكويتي يف لندن – اململكة املتحدة )2012-2003(، 
ف�ساًل عن �سغله ملن�سب الرئي�س التنفيذي ملجموعة الأ�سا�س القاب�سة. وي�سغل حالًيا من�سب الرئي�س واملدير التنفيذي لري�س كابيتال – جري�سي اآيالند. كما كان ال�سيد/ 
عيد الر�سيدي ع�سًوا يف جمال�س اإدارات �سركات وبنوك وجمعيات ثقافية واجتماعية واقت�سادية )جمعيات اقت�سادية اأمريكية وجمعيات اقت�سادية اأوروبية وجمعيات 

اقت�سادية كويتية(. وعالوًة على ذلك، تعددت ع�سويته يف جلان خمتلفة يف الكويت ولندن والوليات املتحدة الأمريكية.

6- املهند�س / اإبراهيم عبد الرحمن ال�سقعبي ) الرئي�س التنفيذي للمجموعة /اأمني �سر جمل�س الإدارة ( 
حا�سل على �سهادة ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من كلية ما�سرتخت لإدارة الأعمال، و على �سهادة بكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة جورج وا�سنطن يف الوليات 
املتحدة الأمريكية. اإ�سافًة اإلى برامج تدريبية للروؤ�ساء التنفيذيني واملُقدمة من قبل جامعتي هارفارد و اإن�سياد. تنطوي م�سرية ال�سيد/ اإبراهيم ال�سقعبي املهنية على 
20 عامًا  تبلور فيها دوره ال�سرتاتيجي و الريادي كرئي�س تنفيذي يف ال�سنوات الإثنى ع�سر ال�سابقة ل�سركات داخل وخارج الكويت و تنوعت فيها اخلربات العملية بني 
جمالت الهند�سة املدنية و التطوير العقاري، اإدارة ال�سركات وامل�ساريع، حتليل املخاطر و حوكمة ال�سركات، و تكللت م�سريته املهنية باإجنازات و اأعمال برع فيها يف 
اإبراز مهاراته الأكادميية و العملية التي عك�ست اأداًء متميزًا يف جميع ما تبّوءه من منا�سب متعددة خالل ال�سنوات املا�سية. متكن ال�سيد/ اإبراهيم ال�سقعبي بنجاح 
من حتويل �سركات كويتية اإلى �سركات رائدة تعمل داخل و خارج الكويت بنجاح �سمت العديد من ال�سركات التابعة من خالل منو طبيعي وغري طبيعي على حٍد �سواء، 
والتي تقوم بالعديد من الأن�سطة يف الأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية مثل جمل�س التعاون اخلليجي )دول جمل�س التعاون اخلليجي( وتركيا وهونغ كونغ. وي�سغل حاليًا 
من�سب الرئي�س التنفيذي للمجموعة ل�سركة املزايا القاب�سة. تبوء ال�سيد/ اإبراهيم ال�سقعبي منا�سب يف جمال�س اإدارات �سركات م�ساهمة رائدة  ك�سركة دبي الأولى 
للتطوير العقاري، ال�سركة التجارية العقارية، �سركة الإمناء العقارية )اإرا�سكو( ، �سركة املدير الكويتي، �سركة بيتك العقارية، و �سركة م�ساكن العقارية، كما ي�سغل 

حاليًا من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املزايا للتطوير العقاري.



ال�سم

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ال�سيد/ ر�سيد يعقوب 
النفي�سي 

رئي�س جمل�س الدارة
ال�سيد/ عبد الرحمن حممد 

را�سد ال�سارد
 نائب رئي�س جمل�س الدارة 
ال�سيد/ عبد احلميد حممد 

ديب حمرز
 ع�سو جمل�س اإدارة

ال�سيد/ حممد خالد عثمان 
العثمان

ع�سو م�ستقل
ال�سيد/ عيد عبداهلل 

الر�سيدي 
ع�سو جمل�س اإدارة 

 Microsoft( اإجتماع خالل عام 2020  مت بع�سها مبقر اإدارة ال�سركة ومت البع�س الخر عرب برامج التوا�سل املرئي ) عقد جمل�س اإدارة ال�سركة عدد )14 •
Teams App( نظرا للظروف ال�سحية وظروف احلظر التي مرت بها البالد خالل العام حيث �سدر عن تلك الإجتماعات 31 قرار وبيانها كالتايل:

•  تطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ حما�سر اجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركة.

يقوم اأمني �سر جمل�س الإدارة مب�ساعدة جمل�س الدارة ب�سكل م�ستمر ودائم وذلك ل�سمان ح�سولهم على جميع املعلومات املطلوبة، كما يقوم مب�ساعدة رئي�س جمل�س 
الإدارة يف كافة الأمور التي تتعلق باإعداد جداول اأعمال اجتماعات جمل�س الإدارة واإ�سدار الدعوات لأع�ساء املجل�س، واإر�سال كافة امل�ستندات واملعلومات املتعلقة بجدول 
اأيام عمل على الأقل، والقيام بت�سجيل كافة القرارات  اأو من خالل الربيد اللكرتوين قبل موعد الجتماع بثالثة   board vantage الأعمال عن طريق برنامج 
اأثناء  واملناق�سات التي تتم بني الأع�ساء، وت�سجيل نتائج عمليات ت�سويت الأع�ساء على القرارات والعمل على تن�سيق وحفظ جميع الوثائق وامل�ستندات التي تناق�س 

الجتماعات.   
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           التحديد ال�سليم للمهام والـم�سوؤوليات
•  يعك�س اإطار حوكمة ال�سركة املعتمد من قبل جمل�س الإدارة مهام وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع قواعد حوكمة ال�سركات و من 

اأهم اإجنازات جمل�س الإدارة احلالية خالل العام 2020 ما يلي:  
 

1. اإعتماد الأهداف وال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات الهامة لل�سركة ومن ذلك :
     اأ. اإعداد ال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة وخطط العمل الرئي�سية .

     ب. اإعداد الهيكل الراأ�سمايل لل�سركة واأهدافها املالية.
     ج. و�سع اأهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء ال�سامل لل�سركة.

     د. حتديث الهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�سركة واإجراء املراجعات الدورية عليها حيث مت ا�ستحداث قطاع اأعمال جديد يف ال�سركة ) E-District( خمت�س  
 )health care management( باإدارة التطبيقات اللكرتونية مبا يخدم اهداف جمموعة املزايا القاب�سة التو�سعية اإ�سافة الى ا�ستحداث اإدارة جديدة        

       معنية باإدارة املرفقات الطبية باأحدث ال�ساليب و المكانيات.
2. اإقرار امليزانيات التقديرية ال�سنوية واإعتماد البيانات املالية املرحلية وال�سنوية

3. مراجعة التقارير الدورية امل�ستلمة من الإدارة التنفيذية ب�ساأن التقدم املحرز يف ن�ساط ال�سركة يف �سوء خطط واأهداف ال�سركة ال�سرتاتيجية.
4. الإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية لل�سركة، ومتلك الأ�سول والت�سرف بها.

5. التاأكد من مدى التزام ال�سركة بال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن احرتام ال�سركة لالأنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها وذلك مب�ساندة كل من جلنة التدقيق 
وجلنة اإدارة املخاطر املنبثقتني عن املجل�س، حيث مت ا�ستكمال حتديث هيكل ال�سركات التابعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة وال�سالحيات املالية والإدارية مبا 

يتوافق مع الأنظمة املتبعة يف الدولة واللوائح الداخلية لل�سركة الأم.
6. تاأكيد و�سمان دقة و�سالمة البيانات واملعلومات الواجب الإف�ساح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�ساح وال�سفافية املعمول بها.

7. قام املجل�س باعتماد نظام حوكمة خا�س بال�سركة – مبا ل يتعار�س مع اأحكام قواعد حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة اأ�سواق املال – ويقوم بالإ�سراف العام 
عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة

8.  متابعة اأداء كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وفق موؤ�سرات الأداء املو�سوعية )KPIs(وذلك مب�ساندة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املنبثقة 
عن املجل�س

9. اإعداد تقرير حوكمة ال�سركة ال�سنوي ليتلى يف اجلمعية العامة ال�سنوية لل�سركة والذى يت�سمن متطلبات واإجراءات ا�ستكمال قواعد حوكمة ال�سركات ومدى التقيد 
بها.

10. مت ت�سكيل كل من جلنة التدقيق، جلنة اإدارة املخاطر، جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، وجلنة التخطيط املايل وال�سرتاتيجي املنبثقة عن املجل�س وفق ميثاق يو�سح 
مدة اللجنة و�سالحيتها وم�سوؤولياتها فـي 2019/05/13 ، و ت�سمن قرار الت�سكيل ت�سمية الأع�ساء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. ف�ساًل عن تقييم اأداء 

واأعمال هذه اللجان والأع�ساء الرئي�سيني بها، كما هو مو�سح بالتف�سيل الوارد يف هذا التقرير.
11. متابعة الأعمال وفقا لل�سالحيات املالية والإدارية التي مت تفوي�سها لالإدارة التنفيذية. 

12.  اعداد تقرير حوكمة ال�سركات وار�ساله اإلى هيئة اأ�سواق املال يف املواعيد القانونية.



يتوافق مع قواعد حوكمة  الإدارة مبا  رئي�س جمل�س  مهام وم�سوؤوليات  الإدارة  املعتمد من قبل جمل�س  ال�سركة  اإطار حوكمة  •  كما يعك�س 
ال�سركات ومن اأهم اإجنازات رئي�س جمل�س الإدارة احلالية خالل العام 2020 ما يلي:

1.التاأكد من قيام املجل�س مبناق�سة جميع امل�سائل الأ�سا�سية ب�سكل فعال ويف الوقت املنا�سب.
2.دعم وم�ساندة الإدارة التنفيذية والتن�سيق ب�سكل �سبه يومي مع الرئي�س التنفيذي ملتابعة اأعمال ال�سركة القاب�سة وال�سركات التابعة 

3. متثيل ال�سركة اأمام الغري وذلك وفق ما ين�س عليه نظام ال�سركة الأ�سا�سي.
4. ت�سجيع جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة على امل�ساركة ب�سكل كلي وفعال يف ت�سريف �سئون املجل�س ل�سمان قيام املجل�س مبا فيه م�سلحة ال�سركة.

5. �سمان التوا�سل الفعلي مع امل�ساهمني واإي�سال اأراءهم اإلى جمل�س الإدارة.
6. ت�سجيع العالقات البناءة وامل�ساركة الفعالة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية.

7. خلق ثقافة ت�سجع على النقد البناء حول الق�سايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني اأع�ساء املجل�س.

•  لدى ال�سركة اإدارة تنفيذية موؤهلة على م�ستوى عايل من الكفاءة، ويعك�س اإطار حوكمة ال�سركة مهام وم�سوؤوليات الإدارة التنفيذية التي 
تلتزم بها وذلك يف �سوء ال�سلطات وال�سالحيات املخولة واملعتمدة من قبل جمل�س الإدارة، ومن اإجنازات الإدارة التنفيذية احلالية خالل العام 

2020 ما يلي:
• تنفيذ كافة ال�سيا�سات واللوائح والأنظمة الداخلية لل�سركة، املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

• تنفيذ الإ�سرتاتيجية واخلطة ال�سنوية املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
• اإعداد التقارير الدورية )مالية وغري مالية( و عر�سها على جمل�س الإدارة ب�ساأن التقدم املحرز يف ن�ساط ال�سركة، ومنها درا�سات اجلدوى والتقارير املالية والفنية 

اخلا�سة مب�ساريع ال�سركة املجمعة احلالية وامل�ستجدة وهى:

    •   م�سروع �سكاي كورت
    •   م�سروع كيوبوينت

    •   م�سروع مزايا ريتيم ا�سطنبول مول - دولة تركيا 
  Zone 2&  Zone 1  م�سروع مزايا ريزيدن�س – �سلطنة ُعمان   •    

    •   م�سروع كيولين R10   - دولة المارات 
    •   م�سروع كلوفر �سباح ال�سامل – دولة الكويت  

    •   م�سروع مزايا كلينك 3 )بنيد القار( - دولة الكويت 
    •   م�سروع اأبراج املزايا - دولة الكويت 

    •   م�سروع كلوفر �سنرت اجلابرية - دولة الكويت 
    •   م�سروع مزايا لوجي�ستك�س – مملكة البحرين 

    •   م�سروع �سكاي جاردنز – دولة المارات 
    •   م�سروع انديجو – دولة المارات 

    •   م�سروع ابراج املعذر – اململكة العربية ال�سعودية 
    •   م�سروع برج العليا - اململكة العربية ال�سعودية 

    •   م�سروع مزايا كلينك 4 )حويل( - دولة الكويت   
    •   م�سروع مزايا كلينك 5 )اجلابرية( – دولة الكويت

اأ�سول  •  و�سع نظام حما�سبي متكامل يحتفظ بدفاتر و�سجالت وح�سابات تعك�س ب�سكل مف�سل ودقيق البيانات املالية وح�سابات الدخل، مبا يتيح املحافظة على 
 Microsoft D365 ال�سركة واإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري املحا�سبة الدولية املعتمدة من قبل هيئة اأ�سواق املال. حيث يوفر النظام املحا�سبي املطور )برنامج

F&O( اإمكانية اإ�سدار البيانات املالية املجمعة على م�ستوى ال�سركة وال�سركات التابعة بكفاءة وجودة عالية. 
اأهداف  يتفق مع  النفقات، وذلك مبا  وتقليل  الأرباح  تعظيم  والعمل على  الأمثل،  بال�سكل  ال�سركة  اإدارة موارد  الن�ساط، ف�ساًل عن  وت�سيري  اليومي  العمل  اإدارة    •

واإ�سرتاتيجية ال�سركة.
•  امل�ساركة الفعالة يف بناء وتنمية ثقافة القيم الأخالقية داخل ال�سركة.

•  و�سع نظم الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر، والتاأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، واحلر�س على اللتزام بنزعة املخاطر املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
•  تطوير وحتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات لتوفري البيانات واملعلومات الالزمة لتخاذ القرارات مبا يتما�سى مع متطلبات ال�سركة التو�سعية وا�سرتاتيجيتها، 
حيث يوجد لدى ال�سركة تطبيق خا�س ب�سوؤون امل�ستثمرين )IR Application( يتيح لهم �سرعة الو�سول اإلى املعلومات اخلا�سة باأداء ال�سركة احلايل اإ�سافة اإلى 

الو�سول اإلى املعلومات التاريخية واآخر امل�ستجدات.
•  و�سع اآلية عمل وا�سحة فيما يتعلق مبتابعة القرارات والقوانني الرقابية ذات العالقة بطبيعة عمل ال�سركة وذلك للتاأكد من التطبيق واللتزام التام بها.

•  اإعداد موؤ�سرات الأداء الرئي�سية اخلا�سة بجميع موظفي ال�سركة وتقييم مهامهم املنجزة ب�سكل دوري.



اجتماعات اللجنة  ت�سنيف
الع�سو

اأع�ساء اللجنة املن�سب

20/9 20/8 20/7 20/6 20/5 20/4 20/3 20/2 20/1

 غري
تنفيذى

رئي�س اللجنة  ال�سيد / عبد احلميد حممد ديب
حمرز

م�ستقل ع�سو اللجنة ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان

 غري
تنفيذى

ال�سيد/ عيد عبداهلل الر�سيدي ع�سو اللجنة

-  مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة، واإبداء الراأي والتو�سية ب�ساأنها ملجل�س الإدارة، وذلك بهدف �سمان عدالة 
و�سفافية التقارير املالية والتاأكد من �سالمة ونزاهة التقارير املالية واأنظمة الرقابة الداخلية لل�سركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية مت فيها 
مراجعة التقارير املالية ال�سادرة عن القطاع املايل يف ال�سركة و مكتب مراقب احل�سابات اخلارجي، حيث رفعت اللجنة تو�سية باعتمادها ملجل�س 

الإدارة و مت التوقيع على مناذج اآلية �سمان ونزاهة التقارير املالية لكل ربع.

-  متابعة اأعمال مراقبي احل�سابات اخلارجيني، والتاأكد من عدم قيامهم بتقدمي خدمات اإلى ال�سركة عدا اخلدمات التي تقت�سيها مهنة التدقيق.

-  درا�سة مالحظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية لل�سركة ومتابعة ما مت يف �ساأنها.

-  درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها. 

-  تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�سركة واإعداد تقرير يت�سمن راأي وتو�سيات اللجنة يف هذا ال�ساأن. 

- الإ�سراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي يف ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات املحددة من قبل جمل�س 
الإدارة.

-  مراجعة تقارير التدقيق الداخلي املقدمة من املدقق الداخلي واإبداء مالحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خالل اجتماعاتها الدورية با�ستعرا�س 
�سري اأعمال التدقيق الداخلي بالن�سبة لقطاعات/اإدارات ال�سركة املختلفة. كما قامت اللجنة مبراجعة ردود القطاعات/ الإدارات املعنية، والتاأكد 

من اأنه قد مت اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمة ب�ساأن املالحظات الواردة يف التقارير.

-  فيما يتعلق بتقارير اجلهات الرقابية، مل يكن هناك اأي مالحظات. 

-  مراجعة التقرير ال�سنوي اخلا�س بالإدارة القانونية وادارة اللتزام والرقابة.

-  مراجعة ال�سفقات والتعامالت مع الطراف ذات العالقة وتقدمي التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها الى جمل�س الدارة.

-  التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني واإعادة تعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني اأو تغيريهم وحتديد اأتعابهم حيث اأو�ست اللجنة باعادة تعيني ال�سيد/ 
�سعيب عبد اهلل حممد �سعيب مكتب البزيع و�سركاهم – حما�سبون قانونيون مراقبًا حل�سابات ال�سركة. 

-  التو�سية ملجل�س الإدارة باإعادة تعيني ال�سادة/  Russell Bedford )املمثلة بال�سريك الدكتور / اإياد الر�سيد( للقيام باأعمال التدقيق 
الداخلي لل�سركة طبقًا للوائح و القوانني.

-  التو�سية ملجل�س الإدارة باإعادة تعيني ال�سادة/  Russell Bedford )املمثلة بال�سريك الدكتور / �سعد �سليمان البلو�سي( للقيام بتقييم 
نظم الرقابة الداخلية لل�سركة طبقًا للوائح و القوانني.

مهام وملخ�س اجنازات اللجنة

• متابعة اأعمال جلنة عالقات املوظفني ) ERC ( والتي تقوم مبراجعة التظلمات املقدمة من قبل املوظفني ورفع التو�سية ب�ساأنها اإلى الرئي�س التنفيذي للمجموعة 
يف الوقت املنا�سب ومبنتهى ال�سرية.   

جلان جمل�س الإدارة 

1- جلنة التدقيق :  
تت�سكل جلنة التدقيق من ثالث اأع�ساء ح�سب قرار جمل�س الدارة ال�سادر بتاريخ 13 مايو 2019 وذلك ملدة ثالث �سنوات



 ت�سنيف
الع�سو

اأع�ساء اللجنة املن�سب

2020 /5 2020 /4 2020 /3 2020 /2 2020 /1

غري تنفيذى رئي�س اللجنة ال�سيد/ عبد الرحمن حممد را�سد ال�سارد

م�ستقل ع�سو اللجنة ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان

غري تنفيذى ع�سو اللجنة ال�سيد/ عيد عبداهلل الر�سيدي

مهام وملخ�س اجنازات اللجنة

2 -  جلنة اإدارة املخاطر :  
تت�سكل جلنة اإدارة املخاطر من ثالث اأع�ساء مبوجب قرار جمل�س الدارة ال�سادر بتاريخ  13 مايو  2019 وذلك ملدة ثالث �سنوات 

- اإعداد ومراجعة ا�سرتاتيجيات ومنهجية عمل وحدة اإدارة املخاطر ورفعها اإلى جمل�س الإدارة، والتاأكد 
من تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات، واأنها تتنا�سب مع طبيعة وحجم اأن�سطة ال�سركة.

- �سمان توافر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر.
اأنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعر�س لها ال�سركة، وذلك  - تقييم نظم واآليات حتديد وقيا�س ومتابعة 

لتحديد اأوجه الق�سور بها.
- م�ساعدة جمل�س الإدارة على حتديد وتقييم م�ستوى املخاطر املقبول يف ال�سركة، والتاأكد من عدم جتاوز 

ال�سركة لهذا امل�ستوى من املخاطر بعد اعتماده من قبل جمل�س الإدارة.
- مراجعة ال�سفقات و التعامالت مع الطراف ذات العالقة و تقدمي التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها الى جمل�س 

الدارة.
-  مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدة اإدارة املخاطر وو�سع تو�سيات ب�ساأنه ورفعه اإلى جمل�س الإدارة حيث 
اأ�سبحت تبعية وحدة املخاطر اإلى جلنة املخاطر مبا�سرة وفقا لآخر تعديل �سادر من هيئة اأ�سواق املال كما 
ومتت التو�سية بتوكيل مهام اإدارة املخاطر لل�سادة Boubyan Consulting للقيام باإعداد تقارير 

دورية خا�سة باإدارة وتقييم خماطر ال�سركة. 
- التاأكد من اأن اجلهة القائمة على اإدارة املخاطر لديها الفهم الكامل للمخاطر املحيطة بال�سركة.

اإدارة  اإلى جمل�س  التقارير  ال�سركة، وتقدمي هذه  لها  تتعر�س  التي  املخاطر  تقارير حول طبيعة  اإعداد   -
ال�سركة حيث مت الأخذ بعني العتبار التاأثريات الناجتة عن جائحة COVID-19 واملخاطر التي نتجت 
عنها ومت عمل تقرير خا�س �سامل عن كافة املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة قدم الى جمل�س الدارة. 



اجتماعات اللجنة  ت�سنيف
الع�سو

اأع�ساء اللجنة املن�سب

2020 /3 2020 /2 2020 /1

غري تنفيذى رئي�س اللجنة ال�سيد/ر�سيد يعقوب النفي�سي

م�ستقل ع�سو اللجنة ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان

غري تنفيذى ع�سو اللجنة  ال�سيد/ عبد احلميد حممد ديب حمرز

مهام وملخ�س اجنازات اللجنة

3 -  جلنة الرت�سيحات واملكافاآت :  
تت�سكل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثالث اأع�ساء مبوجب قرار جمل�س الدارة ال�سادر بتاريخ 13مايو  2019   وذلك ملدة ثالث �سنوات. 

-  التو�سية بقبول الرت�سيح واإعادة الرت�سيح لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
ال�سرائح  وحتديد  التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مكافاآت  �سيا�سة  مراجعة     -
املختلفة للمكافاآت التي �سيتم منحها للموظفني، مثل �سريحة املكافاآت الثابتة، و�سريحة املكافاآت 
واملزايا  اخلدمة  نهاية  مكافاآت  و�سريحة  اأ�سهم،  �سكل  يف  املكافاآت  و�سريحة  بالأداء،  املرتبطة 

واملنافع والبدلت الأخرى ومراجعة تقارير التقييم ال�سنوي للموظفني.
-   و�سع تو�سيف وظيفي لالأع�ساء غري التنفيذيني والأع�ساء امل�ستقلني.

-  التاأكد من عدم انتفاء �سفة ال�ستقاللية عن ع�سو جمل�س الإدارة امل�ستقل.
والإدارة  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  املمنوحة  املكافاآت  كافة  عن  مف�سل  �سنوي  تقرير  اإعداد    -
التنفيذية، �سواء كانت مبالغ اأو منافع اأو مزايا، اأيًا كانت طبيعتها وم�سماها، والتاأكيد على اأن 
يعر�س هذا التقرير على اجلمعية العامة لل�سركة للموافقة عليه ويتلى من رئي�س جمل�س الإدارة.



            اختيار اأ�سخا�س من ذوي الكفاءة لع�سوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

• جلنة الرت�سيحات واملكافاآت. 
اآلية الرت�سيح لع�سوية جمل�س الدارة والدارة التنفيذية ت�سمن ال�ستمرار يف جذب واختيار الكفاءات لالن�سمام لع�سوية املجل�س والدارة التنفيذية ، كما اأن اآلية منح 
املكافاآت اخلا�سة بال�سركة مت و�سعها عن طريق �سركة هاى جروب والتي مت اعتمادها من جمل�س الدارة ومن اجلمعية العمومية لل�سركة ،وذلك للحفاظ على الكفاءات 
وا�ستقطاب الكفاءات اجلديدة ولت�ساعد يف حتقيق اهداف ال�سركة وتقدمها، وقد قام جمل�س اإدارة ال�سركة باإعادة ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت مكونه من ثالثة 
اأع�ساء من جمل�س الإدارة غري تنفيذيني واأحد اأع�سائها الع�سو امل�ستقل، وحدد املجل�س مدة ع�سوية اللجنة واأ�سلوب عملها كما مت بيان �سالحيات وم�سئوليات اللجنة 
�سمن ميثاق العمل اخلا�س بها املعتمد من قبل املجل�س، كما ن�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة على �سيا�سة وا�سحة ملنح املكافاآت لرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة اإ�سافة 

اإلى اأن �سيا�سة املكافاآت اخلا�سة بال�سركة تقوم على املبادئ التالية :

-  مراعاة اأحكام قانون ال�سركات والقوانني املرتبطة 
-  مراعاة ا�ستقطاب اف�سل الكفاءات من املوظفني واملحافظة عليهم 

-  �سمان امل�ساواة داخل ال�سركة والتناف�سية خارجها 
-  ال�سفافية فى منح املكافاآت

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة :
-   نظام املكافاآت واحلوافز املتبع لدى ال�سركة وب�سكل خا�س ما يرتبط باأع�ساء جمل�س الإدارة له اأعلى معايري ال�سفافية وفقا ملا ن�ست عليه قواعد احلوكمة الر�سيدة 

حيث يتقيد بالتايل:
       -   يلتزم نظام املكافاآت ملجل�س الدارة مبا ن�ست عليه املادة 198 من قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 من انه ل يجوز تقدير جمموع مكافاآت اأع�ساء جمل�س    
           الإدارة باأكرث من ع�سرة باملائة من الربح ال�سايف بعد ا�ستنزال ال�ستهالك والحتياطيات وتوزيع ربح ل يقل عن خم�سة باملائة من راأ�س املال على امل�ساهمني اأو 

           اأي ن�سبة اأعلى ين�س عليها عقد ال�سركة
       -  يجب ان تتم املوافقة على مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العمومية، وذلك بناء على تو�سية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

       -   يجوز اإعفاء ع�سو جمل�س الدارة امل�ستقل من احلد الأعلى للمكافاآت �سالفة البيان وذلك بناء على موافقة اجلمعية العمومية العادية

مكافاآت وحوافز الإدارة التنفيذية: 
نظام املكافاآت اخلا�س بالدارة التنفيذية يرتبط مبوؤ�سرات الأداء الرئي�سية لالإدارة التنفيذية ) KPIs ( وبالنتائج التى حتققها ال�سركة وي�ستمل على : 

مكافاآت ثابته:   
- يوؤخذ بعني العتبار م�ستوى امل�سئوليات امل�سندة للموظف وامل�سار املهنى له وخرباته وكفاءاته  

- حتدد املكافاآت الثابته مبا فيها املبالغ والبدلت واملنافع واملزايا وفقًا للدرجات الوظيفية املعتمد من جمل�س الدارة .

 مكافاآت مرتبطة بالأداء:
- ترتبط املكافاآت املرتبطة بالأداء بتحقيق الهداف املحددة �سلفا لكل من الإدارة التنفيذية وال�سركة.

- و�سعت املكافاآت املرتبطة بالأداء لتحفيز الدارة التنفيذية على م�ساعفة اجلهد وحتقيق الهداف املطلوبة 
- يتم مراجعة وحتديد املكافاآت املرتبطة بالأداء �سنويا



مكافاآت فى �سكل اأ�سهم:
- بح�سب نظام املكافاآت واحلوافز املعتمد من قبل اجلمعية العمومية لل�سركة فاإنه يتم منح مكافاآت لالإدارة التنفيذية مرتبطة بالأداء وب�سكل اأ�سهم لدرجات وظيفية 

حمددة . 

• املكافاآت املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية: 

املكافاآت والرواتب واحلوافز وغريها من املزايا املالية الخرى
   من خالل ال�سركة الأم وال�سركات التابعة ) بالدينار الكويتى (

 اأع�ساء الإدارة
التنفيذية

ب�سكل  مكافاآت    
عام  عن  �سهم  اأ
2018 و 2019

و 2020

مكافاآت ب�سكل اأ�سهم م�ستحقة عن 
عام 2017 

املكافاأة ال�سنوية النقدية عن عام 
2020

مكافاآت ومزايا ثابتة عن عام 
2020 )الراتب، تاأمني �سحي، 

بدل �سيارة،  بدل مدار�س(

0 15,847 144,300 359,775

519,922 الإجمايل

اإجمايل املكافاآت والرواتب واحلوافز
وغريها من املزايا املالية الأخرى

د.ك

املكافاآت والرواتب واحلوافز وغريها من املزايا الـمالية الخرى
من خالل ال�سركة الأم وال�سركات التابعة اأع�ساء جمل�س الإدارة

75,470 املكافاآت املتغرية والثابتة عن اأعمالهم يف اللجان  عن عام 2020



           �سمان نزاهة التقارير املالية

• تعهدات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�سالمة ونزاهة التقارير املالية.
امل�ساهمني  ثقة  من  يزيد  مما  املايل،  مركزها  عر�س  يف  ال�سركة  وم�سداقية  نزاهة  على  تدل  التي  املوؤ�سرات  اأهم  من  لل�سركة  املالية  البيانات  ونزاهة  �سالمة  اإن 
وامل�ستثمرين يف البيانات واملعلومات التي توفرها ال�سركة وتف�سح عنها مل�ساهميها، وتقوم الإدارة التنفيذية لل�سركة بالتعهد ملجل�س اإدارة ال�سركة كتابيًا باأن التقارير 
املالية لل�سركة يتم عر�سها ب�سورة �سليمة وعادلة، واأنها ت�ستعر�س كافة اجلوانب املالية لل�سركة من بيانات ونتائج ت�سغيلية، كما اأنه يتم اإعدادها وفقا ملعايري املحا�سبة 
الدولية املعتمدة من قبل الهيئة، كما يت�سمن التقرير ال�سنوي املرفوع للم�ساهمني من جمل�س اإدارة ال�سركة التعهد ب�سالمة ونزاهة كافة البيانات املالية وكذلك التقارير 
ذات ال�سلة بن�ساط ال�سركة، حيث ت�ساهم التعهدات املذكورة يف تعزيز عملية امل�سائلة، �سواء م�سائلة الإدارة التنفيذية من قبل جمل�س الإدارة اأو م�سائلة جمل�س الإدارة 

من قبل امل�ساهمني.

• جلنة التدقيق. 
قامت ال�سركة باإعادة ت�سكيل جلنة التدقيق الداخلي من ثالثة اأع�ساء من جمل�س الإدارة غري تنفيذيني ومنهم الع�سو امل�ستقل وهم من ذوي اخلربات املتخ�س�سة 
والتي تت�سق مع طبيعة ن�ساط ال�سركة، و تتمتع بال�ستقاللية التامة كما اأنه من بني اأع�ساء اللجنة ع�سو حا�سل على موؤهالت علمية وخربه عملية يف املجالت املحا�سبية 
واملالية، وقد حدد املجل�س مدة ع�سوية اللجنة وا�سلوب عملها كما مت بيان �سالحيات وم�سئوليات جلنة التدقيق �سمن ميثاق العمل اخلا�س بها املعتمد من قبل املجل�س، 

هذا وقد اجتمعت اللجنة ت�سع مرات خالل عام 2020 ب�سكل دوري ، حيث اجتمعت مع مراقبي ح�سابات ال�سركة اخلارجيني ومع املدقق الداخلي  

• خالل عمل اللجنة مل يكن هناك ثمة تعار�س بني تو�سيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�س الإدارة .

• ا�ستقاللية وحيادية مراقب ح�سابات ال�سركة اخلارجي.
-  تقوم اجلمعية العامة العادية لل�سركة بتعيني/ اعادة تعيني مراقب ح�سابات ال�سركة بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة، ويكون تر�سيح مراقب احل�سابات بناًء على 
تو�سية من جلنة التدقيق، وتراعى جلنة التدقيق بان يكون مراقب احل�سابات مقيد يف ال�سجل اخلا�س لدى الهيئة، بحيث يكون م�ستوفيًا كافة ال�سروط الواردة مبتطلبات 
قرار الهيئة ب�ساأن نظام قيد مراقبي احل�سابات، كما تتاأكد من كون مراقب احل�سابات اخلارجي م�ستقاًل عن ال�سركة وعن جمل�س اإدارتها، وعدم قيامه باأعمال اإ�سافية 
لل�سركة ل تدخل �سمن اأعمال املراجعة والتي قد توؤثر على احليادية اأو ال�ستقاللية ، وتقوم جلنة التدقيق مبناق�سة مراقب احل�سابات اخلارجي قبل رفع احل�سابات 

ال�سنوية اإلى جمل�س الإدارة لتخاذ القرار ب�ساأنها.

-  يح�سر مراقب احل�سابات اخلارجي اجتماعات اجلمعيات العامة العادية ال�سنوية لل�سركة ويقوم بتالوة التقرير املعد من قبله على م�ساهمى ال�سركة . 



           و�سع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية

• وحدة اإدارة املخاطر. 
تعاقدت ال�سركة مع ) Boubyan Consulting( وهو مكتب خارجي م�ستقل لإدارة املخاطر للقيام بتحديد وقيا�س املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة ، ويتوافر يف 
الهيكل التنظيمي لل�سركة )املعتمد من جمل�س الإدارة( الوحدة امل�ستقلة لإدارة املخاطر والتي تعمل ب�سكل اأ�سا�سي على قيا�س ومتابعة واحلد من كافة اأنواع املخاطر التي 
تواجه ال�سركة وتتبع جلنة اإدارة املخاطر مبا�سرة، حيث قام املكتب اخلارجي بو�سع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة املخاطر من خالل اإعداد منهجية عمل اإدارة 
املخاطر والو�سف الوظيفي مل�سوؤويل املخاطر، لتكون ال�سركة  قادرة على اأداء مهامها الرئي�سية واملتمثلة يف قيا�س ومتابعة كافة اأنواع املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة، 
كما عمل املكتب اخلارجي على  تطوير نظم التقارير الدورية، حيث اأنها تعد اأحد الأدوات الهامة يف عملية متابعة املخاطر، واحلد من ح�سولها  ويتمتع القائمون على 
املكتب اخلارجي بال�ستقاللية حيث يتبعون مبا�سرة جلنة اإدارة املخاطر، ف�ساًل عن متتعهم بقدر كبري من ال�سالحيات من اأجل القيام مبهامهم على اأكمل وجه ولي�س 
لهم اأي �سلطات اأو �سالحيات مالية، ويتوافر لدى املكتب اخلارجي الكوادر الب�سرية املوؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات املهنية والقدرات الفنية،  وفى حال وجود �سفقات 

او تعامالت تقوم بها ال�سركة مع اأطراف ذات عالقة  يقوم املكتب اخلارجي مبراجعة ال�سفقات والتعامالت ويقدم التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها اإلى جمل�س الإدارة.  

• جلنة اإدارة املخاطر. 
تتكون جلنة اإدارة املخاطر من ثالثة اأع�ساء من جمل�س الإدارة غري تنفيذيني ومنهم الع�سو امل�ستقل وقد حدد املجل�س مدة ع�سوية اأع�ساء اللجنة واأ�سلوب عملها، كما 
مت الن�س على �سالحيات ومهام جلنة اإدارة املخاطر �سمن ميثاق العمل اخلا�س بها واملعتمد من قبل املجل�س، هذا وقد اجتمعت اللجنة خم�س مرات خالل عام 2020 

وناق�ست عدة موا�سيع تتعلق ب�سالحياتها ومهامها ومن بينها مراجعة ودرا�سة املخاطر اخلا�سة ببع�س م�ساريع ال�سركة ورفع تقارير ب�ساأنها.

• اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.
-  يتوافر لدى ال�سركة اأنظمة �سبط ورقابة داخلية تغطي جميع اأن�سطة ال�سركة، والتي تعمل على احلفاظ على �سالمة ال�سركة املالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها 
من خمتلف اجلوانب، كما روعي يف الهيكل التنظيمي لل�سركة مبادئ ال�سبط الداخلي لعملية الرقابة املزدوجة )Four Eyes Principles(، واملتمثلة يف التحديد 
ال�سليم لل�سلطات وامل�سئوليات، الف�سل التام يف املهام وعدم تعار�س امل�سالح ، الفح�س والرقابة املزدوجة، التوقيع املزدوج وذلك من خالل توافر هيكل �سالحيات 
مالية واإدارية، �سيا�سات واإجراءات خا�سة بعمليات ال�سركة اإ�سافة اإلى اأنظمة تكنولوجيا املعلومات املعدة وامل�سممة بناًء على مبداأ الف�سل يف املهام ما بني خمتلف 

الإدارات والوظائف املعنية.
كما تعاقدت ال�سركة مع مكتب Russell Bedford )املمثلة بال�سريك الدكتور / �سعد �سليمان البلو�سي( للقيام بتقييم نظم الرقابة الداخلية لل�سركة طبقًا للوائح 

والقوانني حيث �سيقوم املكتب باإعداد التقرير )ICR( عن اأعمال العام 2020 والذي �سيقدم اإلى هيئة اأ�سواق املال خالل ت�سعون يوما من انتهاء ال�سنة املالية.
-  اأو�ست اللجنة باإعادة تعيني ال�سيد/ �سعيب عبد اهلل حممد �سعيب مكتب البزيع و�سركاهم – حما�سبون قانونيون مراقبًا حل�سابات ال�سركة. 

 

• وحدة التدقيق الداخلى 
تعاقدت ال�سركة مع مكتب   Russell Bedford )املمثلة بال�سريك الدكتور / اإياد الر�سيد( للقيام باأعمال التدقيق الداخلي لل�سركة طبقًا للوائح و القوانني وهو 
مكتب يتمتع بال�ستقاللية التامة وذي خربة فنية وا�سعة يف جمال التدقيق الداخلي، ويتوافر يف الهيكل التنظيمي لل�سركة )املعتمد من جمل�س الإدارة( وحدة تدقيق 
داخلي تتبع جلنة التدقيق وبالتبعية ملجل�س الإدارة ، وقد قام مكتب التدقيق املكلف باإعداد تقارير تدقيق داخلي عن عمليات قطاعات و اإدارات ال�سركة مبا يت�سمن 
املالحظات والتاأثري الناجت عنها والتو�سيات اإ�سافة اإلى ردود الإدارات وخطط العمل املحددة لتخاذ الإجراءات الالزمة وفقا للتو�سيات املقدمة وعر�س تلك التقارير 

على جلنة التدقيق . 



           تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية

• معايري وحمددات ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية.
اأع�ساء جمل�س  التزام  ان  املالية، حيث  بياناتها  ال�سركة و�سالمة  امل�ستثمر يف نزاهة  ثقة  يعزز من  ال�سركة  والقيم الخالقية داخل  املهني  ال�سلوك  ثقافة  تر�سيخ  اإن 
الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملني بال�سركة بال�سيا�سات واللوائح الداخلية واملتطلبات القانونية والرقابية ، يوؤدى الى حتقيق م�سالح كافة الطراف ذات العالقة 
بال�سركة وب�سفة خا�سة امل�ساهمني وذلك دون تعار�س يف امل�سالح وبدرجة عالية من ال�سفافية، وي�سمل اإطار حوكمة ال�سركة املعتمد من جمل�س الإدارة على جمموعة 
من املحددات واملعايري التي تتناول تر�سيخ مبداأ التزام كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة، والإدارة التنفيذية بكافة القوانني والتعليمات ومتثيل جميع امل�ساهمني 
واللتزام مبا يحقق م�سلحة ال�سركة وم�سلحة امل�ساهمني وم�سلحة اأ�سحاب امل�سالح الآخرين ولي�س م�سلحة جمموعة حمددة فقط كما يت�سمن عدم ا�ستخدام ع�سو 
جمل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفية للمن�سب من اأجل حتقيق م�سلحة خا�سة اأو اأي ماآرب �سخ�سية له اأو لغريه وكذلك عدم ا�ستغالل اأ�سول وموارد 
ال�سركة لتحقيق م�سالح �سخ�سية، والعمل على ا�ستخدام تلك الأ�سول واملوارد بال�سكل الأمثل لتحقيق اأهداف ال�سركة، كما قامت ال�سركة  بو�سع نظام حمكم واآلية 
وا�سحة متنع اأع�ساء جمل�س الإدارة واملوظفني من ا�ستغالل املعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم مل�سلحتهم ال�سخ�سية، ف�ساًل عن حظر الإف�ساح عن معلومات 
وبيانات تخ�س ال�سركة اإل يف احلالت التي ي�سمح بها  القانون، والتاأكيد على و�سع الإجراءات التي تنظم العمليات مع الأطراف ذات العالقة، واأن يكون  هناك ف�سل 
وا�سح بني م�سالح ال�سركة وتلك املرتبطة بع�سو جمل�س الإدارة، وذلك من خالل قيام جمل�س الإدارة بو�سع اآليات لتغليب م�سالح ال�سركة على م�سالح اأع�سائها واأن 
يلتزم ع�سو جمل�س الإدارة بالإف�ساح اإلى جمل�س الإدارة عن اأي م�سالح م�سرتكة له مع ال�سركة �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، كما يحظر على ع�سو جمل�س الإدارة 
ال�سرتاك يف مناق�سة اأو اإبداء الراأي اأو الت�سويت على اأي مو�سوعات تعر�س على جمل�س الإدارة يكون له فيها م�سلحة م�سرتكة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مع ال�سركة، 
كما انه ميكن للعاملني بال�سركة اأن يبلغوا داخليَا عن �سكوكهم حول اأي ممار�سات غري �سليمة اأو اأمور تثري الريبة يف التقارير املالية اأو اأنظمة الرقابة الداخلية اأو اأي 
اأمور اأخرى، وال�سركة ت�سمح باإجراء حتقيق م�ستقل وعادل لأى م�ساألة تعر�س عليها مع �سمان منح املُبلغ ح�َسن النية ال�سرية التي تكفل حمايته من اأي رد فعل �سلبي اأو 

�سرر قد يلحقه نتيجة اإبالغه عن تلك املمار�سات.

• �سيا�سات واآليات احلد من حالت تعار�س امل�سالح. 
قام جمل�س ادارة ال�سركة بو�سع �سيا�سات واآليات ب�ساأن احلد من حالت تعار�س امل�سالح واأ�ساليب معاجلتها والتعامل معها، وذلك �سمن اإطار حوكمة ال�سركة اآخذا 

فـي العتبار ما ورد بقانون ال�سركات.
وقد بينت ال�سيا�سات انه يتعني على ع�سو جمل�س الإدارة اأن يبلغ جمل�س الإدارة مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، واأن يثبت 

هذا التبليغ يف حم�سر الجتماع ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن.
كما انه على رئي�س جمل�س الإدارة تبليغ اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، ويرفق بهذا 

التبليغ تقرير خا�س من مراقب احل�سابات.  



           الإف�ساح وال�سفافية ب�سكل دقيق وفـي الوقت املنا�سب

• اآليات العر�س والإف�ساح الدقيق وال�سفاف التي حتدد جوانب وجمالت وخ�سائ�س الإف�ساح.
اإن الف�ساح الدقيق اأحد ال�سمات وال�ساليب ال�سا�سية ملتابعة اأن�سطة ال�سركة وتقييم اأدائها حيث اأنه ي�ساهم يف معرفة امل�ساهمني وامل�ستثمرين لهياكل وان�سطة 
ال�سركة، وكذلك ال�سيا�سات املطبقة من قبل ال�سركة، ف�سال عن تقييم اأداء ال�سركة فيما يتعلق باملعايري الخالقية، فقد قام جمل�س اإدارة ال�سركة من خالل اإطار 
حوكمة ال�سركة بو�سع اآليات العر�س والف�ساح الدقيق وال�سفاف، والتي حتدد جوانب وجمالت وخ�سائ�س الإف�ساح �سواء فيما يت�سل باملو�سوعات اأو العنا�سر 
التي يتعني الإف�ساح عنها، وتت�سمن اأ�ساليب الإف�ساح عن املعلومات والبيانات املالية وغري املالية التي تتعلق بالو�سع املايل لل�سركة والأداء وامللكية، وذلك من 
خالل الإف�ساح لبور�سة الكويت لالأوراق املالية، وهيئة اأ�سواق املال و�سوق دبي املايل وهيئة الأوراق املالية وال�سلع )دبي( على نحو ي�ساعد اأ�سحاب امل�سالح يف 
الطالع على و�سع ال�سركة ب�سكل متكامل، كما تف�سح ال�سركة ومبنتهى ال�سفافية والدقة عن كافة املعلومات والبيانات يف الوقت املنا�سب لكافة الأطراف واأ�سحاب 

امل�سالح دون متييز وذلك وفقا لنماذج الإف�ساح املعتمدة من هيئة اأ�سواق املال .
ويحر�س جمل�س الدارة على اأن تتم مراجعة كل من اآليات ونظم الإف�ساح وال�سفافية املطبقة لدى ال�سركة ب�سكل دوري، والتاأكد من مواكبتها لأف�سل املمار�سات 
الريادية املعمول بها يف هذا ال�ساأن، ف�ساًل عن ات�ساقها مع ما هو مطبق من قبل هيئة اأ�سواق املال، كما قامت ال�سركة باإعداد قائمة اللتزام وحتديثها والتي 
تت�سمن حتديد املعلومات الواجب الإف�ساح عنها، واآلية ت�سنيفها من حيث طبيعتها اأو من حيث دورية الإف�ساح عنها، وذلك وفقًا لآليات ونظم عمل الإف�ساح 

وال�سفافية لدى ال�سركة. 

• اإف�ساحات اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
لل�سركة �سجاَل خا�سَا باإف�ساحات اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية بحيث ي�سمل الإف�ساحات اخلا�سة بن�سب امللكية والتداولت على اأ�سهم ال�سركة اإ�سافة 
اإلى الإقرارات والتعهدات املقدمة ب�سفتهم اأ�سخا�س مطلعني والتي يتم حتديثها وفقا لأحكام الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اأ�سواق املال، وهذا ال�سجل متاحَا 
لالطالع عليه من قبل كافة م�ساهمي ال�سركة، ويحق لكافة م�ساهمي ال�سركة الطالع عليه دون اأي ر�سم اأو مقابل، كما تقوم ال�سركة بتحديث بيانات هذا ال�سجل 

ب�سكل دوري مبا يعك�س حقيقة اأو�ساع الأطراف ذات العالقة.

• وحدة تنظيم �سوؤون امل�ستثمرين.
بال�سركة وحدة تنظم �سوؤون امل�ستثمرين وهي م�سئولة عن اإتاحة وتوفري البيانات املالية واملعلومات والتقارير الالزمة للم�ستثمرين املحتملني، وتتمتع وحدة �سوؤون 
البيانات واملعلومات والتقارير يف الوقت املنا�سب وب�سكل دقيق، وذلك من خالل الت�سال املبا�سر  امل�ستثمرين بال�ستقاللية املنا�سبة، على نحو يتيح لها توفري 

بالوحدة ومن خالل املوقع الإلكرتوين لل�سركة وموقع بور�سة الكويت لالأوراق املالية و�سوق دبي املايل.

• تطوير البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات، والعتماد عليها ب�سكل كبري يف عمليات الإف�ساح.
اإداراتها  برامج يف  با�ستخدام عدة  تقوم  اأعمالها حيث  كافة  عليها يف  وتعتمد  ت�ستخدمها  والتي  املعلومات  لتكنولوجيا  الأ�سا�سية  البنية  ال�سركة وحدثت  طورت 
املوارد  اإدارة  وبرنامج )MENAITECH( يف  املالية  الدارة  مايكرو�سوفت )Microsoft D365 F&O( يف  برنامج  املثال  �سبيل  على  ومنها  املختلفة 
الب�سرية وال�سوؤون الإدارية ، و برنامج )- CRM اإدارة العقارات( ، )Primavera( يف اإدارة امل�ساريع ، )BoardVantage( برنامج مرتبط باجتماعات 
اإدارة امل�سرتيات ، و  اإدارة مراقبة امل�ستندات و  اإدارات ال�سركة وبرنامج )SHAREPOINT( يف  جمل�س الإدارة و برنامج )TEAMWORK( يف جميع 
ي�ستخدم برنامج  DIEHL metering اخلا�س بقراءة ا�ستهالك الكهرباء الكرتونيا اإ�سافة اإلى برامج اأخرى ل�ستخدام اإدارة تكنولوجيا املعلومات . كما انه 
لدى ال�سركة موقع الكرتوين حيوي وفعال ويحتوي على جميع املعلومات والبيانات والإف�ساحات اخلا�سة باأعمال ال�سركة واآخر التطورات اإ�سافة اإلى ق�سم خا�س 

بعالقات امل�ستثمرين وق�سم خا�س بحوكمة ال�سركات بحيث تقوم ال�سركة ب�سيانة وحتديث املوقع ب�سورة دورية. 



           احرتام حقوق امل�ساهمني

• حماية احلقوق العامة للم�ساهمني، ل�سمان العدالة وامل�ساواة بني كافة امل�ساهمني.
ان تطبيق قواعد احلوكمة الر�سيدة يحقق التوازن بني اأهداف ال�سركة واأهداف م�ساهميها  ويحمى حقوق امل�ساهمني ويحقق العدالة وامل�ساواة فيما بينهم ، فال�سركة 
تقوم مبعاملة جميع امل�ساهمني بالت�ساوي ودون اأَي متييز، ول تقوم ال�سركة يف اأي حال من الأحوال بحجب اأي معلومة اأو حق من حقوق امل�ساهمني، وتلتزم ال�سركة يف 
هذا بكافة احكام القانون والالئحة التنفيذية وما ي�سدر عنها من تعليمات و�سوابط رقابية، كما يت�سمن النظام الأ�سا�سي لل�سركة واإطار حوكمة ال�سركة املعتمد من 
جمل�س لإدارة ولوائحها الداخلية الإجراءات وال�سوابط الالزمة ل�سمان ممار�سة جميع امل�ساهمني حلقوقهم مبا يحقق العدالة وامل�ساواة، ومبا ل يتعار�س مع القوانني 

واللوائح املعمول بها والقرارات والتعليمات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن فمن احلقوق العامة للم�ساهمني التي تكفلها ال�سركة :  

-  قيد قيمة ملكية امل�ساهمني يف �سجالت ال�سركة.
- حق امل�ساهمني يف الت�سرف يف الأ�سهم من ت�سجيل للملكية ونقلها و/اأو حتويلها.

- حق امل�ساهمني يف احل�سول على الن�سيب املقرر يف توزيعات الأرباح.
- حق امل�ساهمني يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة يف حالة الت�سفية.

- حق امل�ساهمني يف احل�سول على البيانات واملعلومات اخلا�سة بن�ساط ال�سركة واإ�سرتاتيجيتها الت�سغيلية وال�ستثمارية ب�سكل منتظم ومي�سر.
-  حق امل�ساهمني يف الطالع على �سجل امل�ساهمني

-  حق امل�ساهمني يف امل�ساركة يف اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني والت�سويت على قراراتها.
-  حق امل�ساهمني يف انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة.

-  حق امل�ساهمني يف مراقبة اأداء ال�سركة ب�سكل عام واأعمال جمل�س الإدارة ب�سكل خا�س.
-  حق امل�ساهمني يف م�سائلة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو الإدارة التنفيذية، وذلك يف حالة اإخفاقهم يف اأداء املهام املناطة بهم.

• مراعاة الدقة واملتابعة امل�ستمرة للبيانات اخلا�سة بامل�ساهمني
امل�ساهمني وجن�سياتهم  اأ�سماء  املقا�سة مقيد فيه  ال�سركة ب�سجل خا�س حمفوظ لدى وكالة  امل�ساهمني، مت�سك  ببيانات  يتعلق  امل�ستمرة لكل ما  املتابعة  -  لأغرا�س 
وموطنهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم، ويتم التاأ�سري يف �سجل امل�ساهمني باأي تغيريات تطراأ على البيانات امل�سجلة فيه وفقَا ملا تتلقاه ال�سركة اأو وكالة املقا�سة من 

بيانات، ولكل ذي �ساأن اأن يطلب من ال�سركة اأو وكالة املقا�سة تزويده ببيانات من هذا ال�سجل.
-  يتم التعامل مع البيانات الواردة يف �سجل م�ساهمي ال�سركة باأق�سى درجات احلماية وال�سرية، وذلك مبا ل يتعار�س مع القانون والالئحة التنفيذية وما ي�سدر عن 

الهيئة من تعليمات و�سوابط رقابية.



• ت�سجيع امل�ساهمني على امل�ساركة والت�سويت فـي اجتماعات اجلمعية العمومية لل�سركة.

تنظم ال�سركة اآليـة امل�ساركة يف اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني حيث تراعى عند تنظيم الجتماعات العامة للم�ساهمني ما يلى : 
- توجيه الدعوة اإلى امل�ساهمني اإلى ح�سور اجتماع اجلمعية العامة مت�سمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الجتماع عن طريق الإعالن وفق الآلية املحددة يف 

الالئحة التنفيذية لقانون ال�سركات.
-  تو�سح وتبني ال�سركة للم�ساهمني انه يحق للم�ساهم اأن يوكل غريه يف ح�سور اجتماع اجلمعية العامة وذلك مبقت�سى توكيل خا�س اأو تفوي�س تعده وكالة املقا�سة 

لهذا الغر�س.
- تتيح ال�سركة للم�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية العامة بوقت كاف احل�سول على كافة املعلومات والبيانات املرتبطة ببنود جدول الأعمال متكن امل�ساهمني 

من اتخاذ قراراتهم ب�سكل �سليم.
-  تتيح ال�سركة للم�ساهمني امل�ساركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة ومناق�سة املو�سوعات املدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من ا�ستف�سارات تتعلق 
باأوجه الأن�سطة املختلفة، وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات اخلارجي، وعلى جمل�س الإدارة اأو مراقب احل�سابات اخلارجي الإجابة 

على ال�سئلة بالقدر الذي ل يعر�س م�سالح ال�سركة لل�سرر.
-  متكن امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة خم�سة باملائة من راأ�س مال ال�سركة من اإ�سافة بنود على جدول اأعمال اجتماعات اجلمعية العامة.

-  تتيح ال�سركة الفر�سة لكافة امل�ساهمني اأن ميار�سوا حق الت�سويت دون و�سع اأية عوائق توؤدي اإلى حظر الت�سويت، حيت اأن الت�سويت هو حق اأ�سيل للم�ساهم ول ميكن 
اإلغاوؤه باأي طريقة، وت�سمن ال�سركة ممار�سة جميع امل�ساهمني لهذا احلق وذلك من خالل ما يلي:

يتمتع امل�ساهمون بحقوق الت�سويت املمنوحة لهم، وبذات املعاملة من قبل ال�سركة.  •    
يتمكن امل�ساهمون من الت�سويت ب�سفة �سخ�سية اأو بالإنابة، مع اإعطاء نف�س احلقوق والواجبات للم�ساهمني �سواء كانت بالأ�سالة اأو بالإنابة  •    

اإحاطة امل�ساهمني علمًا بكافة القواعد التي حتكم اإجراءات الت�سويت.  •    
توفر كافة املعلومات اخلا�سة بحقوق الت�سويت لكل من امل�ساهمني احلاليني وامل�ستثمرين املرتقبني.  •    

يتاح جلميع امل�ساهمني حق الت�سويت على اأي تغيريات تتعلق بحقوق امل�ساهمني وذلك من خالل الدعوة اإلى اجتماع اجلمعية العامة للم�ساهمني.  •    
يتم الت�سويت لختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة من خالل الآليات التي ين�س عليها عقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي ويف اإطار ما   •    

                    هو من�سو�س عليه يف قانون ال�سركات ولئحته التنفيذية، ذلك ف�ساًل عن قيام ال�سركة بتوفري نبذة تعريفية عن املر�سحني لع�سوية جمل�س الإدارة قبل 
                    اإجراء الت�سويت، مما يعطي امل�ساهمني فكرة وا�سحة عن مهارات املر�سحني املهنية والتقنية وخرباتهم وموؤهالتهم الأخرى.

    •  يتاح لكافة فئات امل�ساهمني فر�سة م�ساءلة جمل�س الإدارة عن املهام املوكلة اإليهم.
عدم فر�س اأي ر�سوم مقابل ح�سور اأية فئة من فئات امل�ساهمني لجتماعات اجلمعية العامة، اأو منح ميزة تف�سيلية لأي فئة مقابل الفئات الأخرى من   •    

                    امل�ساهمني.



            اإدراك دور اأ�سحاب امل�سالح

• النظم وال�سيا�سات التي تكفل حماية حقوق اأ�سحاب امل�سالح 
حترتم ال�سركة وحتمى حقوق اأ�سحاب امل�سالح يف جميع معامالتها وتعامالتها الداخلية واخلارجية، فو�سعت ال�سركة �سمن اإطار حوكمة ال�سركات �سيا�سات ت�ستمل 
على القواعد والإجراءات التي تكفل احلماية والعرتاف بحقوق اأ�سحاب امل�سالح وتقوم بتحديثها، كي تتيح ح�سولهم على تعوي�سات يف حال انتهاك اأي من حقوقهم، 

وذلك وفقًا ملا ا�ستقرت عليه القوانني ال�سادرة يف هذا ال�ساأن.

وت�ستمل ال�سيا�سة املعتمدة من قبل ال�سركة يف هذا ال�ساأن على الآتى :
       - اأن التعامل مع اأع�ساء جمل�س الإدارة واأ�سحاب امل�سلحة يتم بذات ال�سروط التي تطبقها ال�سركة مع الأطراف املختلفة من اأ�سحاب امل�سالح دون اأي متييز اأو 

           �سروط تف�سيلية.
      - وحدة و�سهولة الإجراءات التي يتم اإتباعها يف حال اإخالل اأي من الأطراف بالتزاماته، فال يوجد ثمة متييز بني عقد واآخر بني اأ�سحاب امل�سالح وال�سركة 

      - تعوي�س اأ�سحاب امل�سالح يف حالة اإنتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وحتميها العقود.
      - املحافظة على عالقات جيدة مع العمالء واملوردين مع املحافظة على �سرية املعلومات .

       - اآلية لت�سوية اأى �سكاوى اأو خالفات قد تن�ساأ بني ال�سركة واأ�سحاب امل�سالح. 

• ت�سجيع اأ�سحاب امل�سالح على امل�ساركة يف متابعة اأن�سطة ال�سركة املختلفة.
اأو �سفقات مع ال�سركة مع م�سلحة امل�ساهمني يوؤخذ بعني العتبار األ يح�سل اأي من اأ�سحاب  يف �سبيل عدم تعار�س معامالت اأ�سحاب امل�سالح �سواء كانت عقود 
امل�سالح على اأية ميزة من خالل تعامله يف العقود وال�سفقات التي تدخل يف ن�ساطات ال�سركة العتيادية، كما ت�سع ال�سركة �سيا�سات ولوائح داخلية تت�سمن اآلية وا�سحة 

لرت�سية العقود وال�سفقات باأنواعها املختلفة، وذلك من خالل املناق�سات اأو اأوامر ال�سراء املختلفة.
كما ان ال�سركة قامت بو�سع اآليات واأطر تكفل ال�ستفادة الق�سوى من اإ�سهامات اأ�سحاب امل�سالح بال�سركة وحثهم على امل�ساركة يف متابعة ن�ساطها، مبا يتفق مع حتقيق 
م�ساحلها على الوجه الأكمل. حيث تتيح ال�سركة لأ�سحاب امل�سالح اإمكانية احل�سول على كافة املعلومات والبيانات ذات ال�سلة باأن�سطتهم، بحيث ميكن العتماد 
عليها يف الوقت املنا�سب وعلى اأ�سا�س منتظم، كما �سهلت ال�سركة قيام اأ�سحاب امل�سالح باإبالغ جمل�س اإدارة ال�سركة عن اأي ممار�سات غري �سليمة قد يتعر�سون اإليها 

من قبل ال�سركة، مع توفري احلماية املنا�سبة لالأطراف التي تقوم بالإبالغ.



           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



             الرتكيز على اأهمية امل�سوؤولية الجتماعية

• حتقيق التوازن بني كل من اأهداف ال�سركة واأهداف املجتمع والربامج والآليات امل�ستخدمة فى جمال العمل الجتماعى.
ن�س اطار حوكمة ال�سركة على التزام ال�سركة امل�ستمر بالت�سرف اأخالقيًا وفق ما تق�سي به القوانني والأعراف العامة، وعلى امل�ساهمة امل�ستدامة من قبل ال�سركة 
لتحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية، وذلك عن طريق ا�ستقطاب العمالة الوطنية، والعمل على حت�سني نوعية الظروف املعي�سية للقوى العاملة وعائالتهم يف 
املجتمع املحلي واملجتمع ككل، حيث قامت ال�سركة مب�ساعدة غري القادرين من املوظفني واقاربهم غري القادرين وذلك بامل�ساركة يف تكاليف عالجهم وم�ساريف 
بهدف  التحفيزية  الإجراءات  من  حزمة  باعتماد  القاب�سة  املزايا  ل�سركة  التابعة  ال�سركات  بع�س  قامت  كما  املادية  التزاماتهم  بع�س  و�سداد   لذويهم  الدرا�سة 
م�ساندة م�ستثمري وم�ستاأجري الوحدات العقارية وذلك عن طريق تاأجيل وخ�سم جزء من مقابل الإيجار خالل الظروف ال�ستثنائية التي مرت بها دولة الكويت 
ودول اخلليج العربي والعامل اجمع ب�سبب انت�سار عدوى فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(، كما قامت باأخذ املبادرة لتعقيم كافة ابراجها و العقارات امل�سوؤولة 
الثقايف  الوعى  ن�سر  يف  بامل�ساركة  ال�سركة  حتر�س  كما  املر�سى،  و  الزوار  و  العاملني  و  املجتمع  افراد  كافة  �سالمة  على  منها  حر�سا  دوري  ب�سكل  اإدارتها  عن 
"املزايا  اإحدى الركائز الأ�سا�سية �سمن �سيا�سات  اإ�سدار تقرير اقت�سادي دوري، حيث باتت امل�سوؤولية املجتمعية  والقت�سادي يف املجتمع ب�سكل دوري من خالل 
ال�سركة  العمومية على تخ�سي�س مبلغ ل�ستخدامه يف خدمات امل�سوؤولية الجتماعية، كما حتر�س  اأخذ موافقة اجلمعية  ال�سنوية، وقد مت  القاب�سة" وممار�ساتها 
القوانني  كافة  واحرتام  ال�سركة  اأداء  مب�ستوى  الرتقاء  يف  ي�ساهم  مبا  ال�سركة  بها  تقوم  التي  الجتماعية  امل�سوؤولية  باأهداف  لديها  العاملني  وتثقيف  توعية  على 
باإبراز كافة جهودها املبذولة يف بع�س جمالت العمل الجتماعي، عن طريق الت�سريحات ال�سحفية وعر�سها  واللوائح املطبقة واللتزام بها، كما تقوم ال�سركة 

على مواقع التوا�سل الجتماعي اخلا�سة بال�سركة. 




