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 مقدمة 

إن قواعد حو�مة الشر�ات تتمثل في الم�ادئ والنظم واإلجراءات التي تحقق أفضل حما�ة وتوازن بین مصالح إدارة الشر�ة 

من   هام واعت�ارها جزءقواعد الحو�مة التزامها بتطبیق الشر�ة وتؤ�د والمساهمین فیها وأصحاب المصالح األخرى المرت�طة بها. 

المساهمین  وحما�ة حقوق والتقلیل من المخاطر وتعز�ز الشفاف�ة واإلفصاح لمساهمین اجل تحسین ثقة أثقافة الشر�ة من 

وقد قامت الشر�ة �إعداد دلیل قواعد الحو�مة و�ما یتوافق مع القواعد المقررة من قبل هیئة أسواق المال. �ما وأصحاب المصالح. 

 و�مة المحاور التال�ة وفقا لتعل�مات هیئة أسواق المال: یتم و�شكل دوري مراجعة وتحدیث ممارسات الحو�مة. و�تضمن تقر�ر الح

 بناء ه�كل متوازن لمجلس اإلدارة القاعدة األولى

 التحدید السل�م للمهام والمسؤول�ات القاعدة الثان�ة 

 اخت�ار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضو�ة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة  القاعدة الثالثة

 ضمان نزاهة التقار�ر المال�ة  الرا�عة القاعدة 

 وضع نظم سل�مة إلدارة المخاطر والرقا�ة الداخل�ة  القاعدة الخامسة

 تعز�ز السلوك المهني والق�م األخالق�ة القاعدة السادسة

 اإلفصاح والشفاف�ة �شكل دقیق وفي الوقت المناسب القاعدة السا�عة

 المساهمیناحترام حقوق  القاعدة الثامنة

 إدراك دور أصحاب المصالح القاعدة التاسعة

 تعز�ز وتحسین األداء القاعدة العاشرة 

 التر�یز على أهم�ة المسئول�ة االجتماع�ة  القاعدة الحاد�ة عشر
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 القاعدة األولى 

 مجلس اإلدارة متوازن ل ه�كلبناء 
 تشكیل مجلس اإلدارة: 1.1

هم أعضاء غیر تنفیذیین  اإلدارة مجلسأن غالب�ة أعضاء حیث یتوافق مع قواعد حو�مة الشر�ات قامت الشر�ة ببناء ه�كل متوازن لمجلس اإلدارة 

  وطو�لة في  خبرات متنوعةان �ضم مجلس اإلدارة أعضاء ذوي في تشكیلها لمجلس اإلدارة الشر�ة راعت  كما مستقل،عضو  �ضم مجلس اإلدارةو 

تحتاجها الشر�ة عند مناقشة الموضوعات المعروضة   الخبرات التي�ما �ساهم في إضافة  المحاسب�ة المال�ةفي المجاالت  الشر�ة و�ذلكمجال عمل 

 .اإلدارةعلى مجلس 

أعضاء ،   5. و�تكون مجلس إدارة الشر�ة من 2020 ینایر 22العموم�ة المنعقد بتار�خ اجتماع الجمع�ة في  المكملین تم انتخاب اعضاء مجلس االدارة

 ب�ان �مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة:نبذة عن تشكیل مجلس االدارة و وف�ما یلي  .  2020 ینایر 22بتار�خ تم تشكیل مجلس اإلدارة وقد 

 اإلدارةرئ�س مجلس  -ف�صل عبد العز�ز النصارالسید / 

على شهادة  في المجال  المالي واالستثماري حیث حصل عام  20تمتد الى اكثر من �ملك السید / ف�صل عبدالعز�ز النصار خبرة واسعة 

حال�ا مجالس اإلدارة في العدید من الشر�ات،  �ما    السید / ف�صل عبدالعز�ز النصار  �ترأسو  �كالور�وس المحاس�ة من جامعة الكو�ت 

 مدرجة في داخل الكو�ت وخارجها . المدرجة وغیر في العدید من الشر�ات المساهمة ال�شغل عضو�ة مجالس ادارة  

 نائب رئ�س مجلس اإلدارة  -بدر حمد الر��عه السید / 

عام في المجال المالي واالستثماري و هو حاصل على شهادة �كالور�وس المحاس�ة من   17خبرة تمتد الى اكثر من  هملك السید / بدر حمد الر��ع�

في الوقت الحالي  ه شغل السید / بدر حمد الر��ع�  ، �ما جامعة الكو�ت. و�شغل عضو�ة الجمع�ة الكو�ت�ة للمحاسبین و الجمع�ة اإلقتصاد�ة الكو�ت�ة

. هاالعدید من الشر�ات المساهمة المدرجة وغیر المدرجة  داخل الكو�ت وخارجعضو�ة مجالس ادارة في   
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 عضو مستقل  - ناصر سل�مان العمر الدر�اسالسید / 

 ، ولد�ه  �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ةإدارة األعمال من �ل�ة رولینز حاصل على �كالور�وس في السید/ ناصر سل�مان العمر الدر�اس 

 .   سنة خبرة القطاع المالي والمصرفي 35أكثر من     

   عضو غیر تنفیذي - محمد یوسف المتروكالسید / 

 ،كما  2007محاس�ة من جامعة جورج واشنطن �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة عام  حاصل على �كار�وس السید/ محمد یوسف المتروك   

 ، ولد�ه خبره تز�د    2008تخصص تمو�ل من جامعة فلور�دا الدول�ة �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة عام  – على ماجستیر العلوم حصل     

 .   سنة في القطاع المالي والمصرفي 12عن 

 عضو غیر تنفیذي  -بدر غانم الغانم    السید / 

حاصل على شهادة �كالور�وس اآلداب في تخصص االقتصاد وأ�ضا �كالور�وس العلوم في تخصص الهندسة الكهر�ائ�ة من جامعة بوسطن  

 الشر�ات . شغل عضو�ة مجلس إدارة العدید من  و  عامًا في القطاع المالي 20�متلك خبرة عمل�ة تز�د عن  ،و   في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

 عضو غیر تنفیذي  -خالد عبدهللا میرزاالسید / 

عام 14تز�د عن خبره   ولد�همصر  -االكاد�م�ة الحدیثة لعلوم الكمبیوتر وتكنولوج�ا االدارة حاصل على شهادة �كالور�وس في االدارة من  

 . منصب الرئ�س التنفیذي لشر�ة عقار لالستثمارات العقار�ة  حال�ا شغل�، و المجال المالي والعقاري في 

بتار�خ  استدعاء العضو االحت�اط االول السید/خالد عبدهللا میرزا  تم  و .  بدر غانم الغانم  السید/ تم قبول استقالة   2020 أكتو�ر    28و�تار�خ 

الستكمال   2020ینایر  22بتار�خ المنعقدة  �اجتماع الجمع�ة العامة مس�قا انتخا�ه حیث تم  2020د�سمبر   21اجتماع مجلس االدارة 

 . ) 2021-2020-2019الدورة االنتخاب�ة (
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 اجتماعات مجلس اإلدارة: 1.2
، وف�ما یلي ب�ان اجتماعات مجلس اإلدارة وحضور   2020اجتماعا خالل عام   )8مجلس اإلدارة ( عقد  �جتمع مجلس اإلدارة �صورة متنظمة، وقد
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االجتماعات 

ف�صل عبدالعز�ز   1
  النصار 

عضو غیر
 تنفیذي

 √  √  √  √  √  √  √  √ 8 

2 
عضو غیر    بدر حمد الر��عه 

 تنفیذي

 √  √  √  √  √  √ 
   √ 7 

3 
ناصر سل�مان

عضو الدر�اس
 مستقل 

 √  √  √  √  √  √  √  √ 

8 

4 
محمد یوسف

 المتروك
عضو غیر  

 تنفیذي
 √  √  √  √  √  √  √  √ 8 

5 
بدر غانم الغانم
28استقال بتار�خ 

  2020اكتو�ر 

عضو غیر  
 تنفیذي

 √  √  √  √  √  √  √ 
ال 

 7 ینطبق 

 خالد عبدهللا میرزا  6
عضو غیر  

 1 √       الینطبق تنفیذي
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 موجز عن ��ف�ة تطبیق متطل�ات التسجیل والتنسیق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس االدارة:  1.3

  ینایر 22حمد عبدهللا مدوه مهام أمین سر مجلس اإلدارة �الشر�ة �موجب قرار مجلس اإلدارة �اجتماعه المنعقد بتار�خ  السید / یتولى 

وقد قام مجلس اإلدارة �اعتماد الوصف  اخر یوم عمل له. 2020د�سمبر  31والذي تقدم �استقالته من مهام امانه السر ل�كون  2020

ین السر �مساعدة رئ�س مجلس اإلدارة في �افة األمور التي تتعلق �إعداد جداول اعمال اجتماعات  الوظ�في ألمین سر المجلس و�قوم أم

قبل موعد االجتماع بثالثة ا�ام عمل على األقل. �ما �قوم أمین   المجلس و�صدار الدعوات والمستندات المرفقة إلى �افة أعضاء المجلس 

ضاء مجلس اإلدارة وتسجیل نتائج عمل�ات التصو�ت على قرارات مجلس اإلدارة  سر مجلس اإلدارة بتسجیل �افة قرارات ومناقشات أع 

والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بها. وتحتفظ الشر�ة �سجل لجم�ع اجتماعات ومحاضر مجلس اإلدارة �أرقام متسلسلة. وتوقع محاضر  

 مجلس اإلدارة من قبل �افة أعضاء المجلس وأمین سر مجلس اإلدارة. 

 الثان�ة لقاعدة ا
 التحدید السل�م للمسؤول�ات والمهام

 المهام والصالح�ات: 2.1
قام مجلس اإلدارة �اعتماد الئحة مجلس اإلدارة والتي توضح �شكل تفصیلي �افة مهام وصالح�ات واختصاصات مجلس اإلدارة �ما 

�ة والتي توضح الفصل في المهام والصالح�ات قام مجلس اإلدارة �اعتماد االوصاف الوظ�ف�ة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ 

. و�توفر لدى الشر�ة جدول لتحدید  �ما �ضمن االستقالل�ة والفعال�ة التامة لكافة األطرافو بین مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة  

 مجلس اإلدارة على ما یلي:  مهام اعتماد المعامالت. وتتضمن صالح�ات 

الي للشر�ة واله�اكل الرئ�س�ة الخاصة بها واله�كل الموضع اهداف الشر�ة واسترات�جیتها وخططها وس�اساتها وخطط االعمال  -

 . التنظ�م�ة والوظ�ف�ة للشر�ة مع المراجعة الدور�ة لها

 . المیزان�ات التقدیر�ة السنو�ة والب�انات المال�ة المرحل�ة والسنو�ة إقرار  -

 . الرئ�س�ة للشر�ة إضافة الى ملك�ة األسهم واألصول والتصرف فیهما الرأسمال�ةاالشراف على النفقات  -

 منها. الخدمات والخروج  والمشار�ة في خطوطالموافقة على الدخول في االعمال واألنشطة  -

 تزام الشر�ة �الس�اسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشر�ة لألنظمة واللوائح الداخل�ة المعمول بها. التأكد من مدى ال  -

 �ة تطورات  تمر ودوري �مختلف أنشطة الشر�ة وأمساهمي الشر�ة على علم مس تسمح �إ�قاءرساء قنوات فعالة للتواصل ا -

 . جوهر�ة تحدث بها

 .تطب�قهالشر�ات ومراق�ة فعال�ة   تطبیق نظام حو�مة -
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 : 2020خالل عام  االدارة مجلسانجازات اهم  2.2

أكمل وجه،  للشر�ة على   االسترات�ج�ةمن مسؤول�ات المجلس المتمثلة بتحقیق أفضل النتائج المال�ة والتشغیل�ة و�نجاز الخطة  انطالقا

 على سبیل المثال ال الحصر:  إنجازات مجلس اإلدارة   �أهم ب�ان  وف�ما یلي    ، 2020�العدید من المهام خالل عام مجلس اإلدارة فقد قام 

 من خالل االجتماعات الدور�ة مع اإلدارة وما تم تحق�قه من الخطة االسترات�ج�ةمتا�عة أداء الشر�ة  -

 . التنفیذ�ة        

 . تتوافق مع المتطل�ات الرقاب�ةمجلس إدارة مجلس اإلدارة وتشكیل لجان  ه�كلمراجعة  -

 . مراجعة الب�انات المال�ة المرحل�ة والب�انات المال�ة السنو�ة للشر�ة -

   مراجعة واعتماد س�اسات ولوائح الحو�مة �ما یتوافق مع تعل�مات هیئة أسواق المال وحجم وطب�عة -

 عمل�ات الشر�ة.      

 التأكد من التزام الشر�ة �القوانین والتشر�عات ذات الصلة �عمل الشر�ة. -

 . متا�عة تطبیق تعل�مات حو�مة الشر�ات -

 المخاطر ولجنة الترش�حات والمكافآت. إدارة لجنة �ل من لجنة التدقیق و  متا�عة -

 المعتمدة.   واللوائحمن إت�اع الس�اسات  والتأكداء اإلدارة التنفیذ�ة أدالرقا�ة واإلشراف على  -

 .  اعتماد الموازنة التقدیر�ة وخطة عمل الشر�ة -

 اإلدارة. عضاء مجلس أ دارة التنفیذ�ة و لإل    KPIsالموضوع�ة   اتر المؤش متا�عة �فا�ة -

 اإلدارة التنفیذ�ة:  2.3

تولى د.منیر أفیوني الق�ام   حیث تتمثل اإلدارة التنفیذ�ة للشر�ة في مجموعة المسؤولین المناط بهم الق�ام �إدارة عمل�ات الشر�ة الیوم�ة،  

مایو   10من تار�خ مهام الرئ�س التنفیذي بتولي الر��عه  بدر حمد   /السید�ما قام   �مهام الرئ�س التنفیذي �التكل�ف منذ بدا�ة العام ،

اإلدارة تكل�ف د. منیر عمر أفیوني للق�ام �مهام الرئ�س التنفیذي   ومن ثم قّرر مجلس،    2020 یولیو 26حتى استقالته بتار�خ  2020

على ان �كون اخر یوم عمل له   2020أكتو�ر  06حیث تقدم الرئ�س التنفیذي �التكل�ف �استقالته بتار�خ  ،  2020 یولیو 27اعت�ارا من 

 .   2021ینایر  01تار�خ بدءا من السید/ بدر حمد الر��عه مهام الرئ�س التنفیذي للشر�ة  وسیتولى،  2020د�سمبر  31
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 في ضوء السلطات والصالح�ات المخولة لها من قبل مجلس اإلدارة:  التال�ة،تنفیذ المهام مسؤولة عن تكون اإلدارة التنفیذ�ة و 

 .العمل على تنفیذ �افة الس�اسات واللوائح واألنظمة الداخل�ة للشر�ة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة  •

 .تنفیذ االسترات�ج�ة والخطة السنو�ة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة •

  وغیر مال�ة) �شأن التقدم المحرز في نشاط الشر�ة في ضوء خطط وأهداف الشر�ة االسترات�ج�ة،  إعداد التقار�ر الدور�ة (مال�ة  •

 .وعرض تلك التقار�ر على مجلس اإلدارة 

إدارة العمل الیومي وتسییر النشاط فضال عن إدارة موارد الشر�ة �الشكل األمثل والعمل على تعظ�م األر�اح وتقلیل النفقات وذلك   •

 .یتفق مع اهداف واسترات�ج�ة الشر�ة�ما 

 .المشار�ة الفعالة في بناء وتنم�ة ثقافة الق�م األخالق�ة داخل الشر�ة •

وضع نظم الرقا�ة الداخل�ة و�دارة المخاطر، والتأكد من فاعل�ة و�فا�ة تلك النظم، والحرص على االلتزام بنزعة المخاطر المعتمدة   •

 من قبل مجلس اإلدارة. 

 اإلدارة:  لجان مجلس 2.3

تم مراعاة تعل�مات وقواعد    قرار لوائح عملها، وقدقام المجلس �إعنه و قام مجلس اإلدارة بتشكیل عدد من اللجان المتخصصة المنبثقة 

 : اللجان التال�ةاإلدارة لجان مجلس   اإلدارة وتتضمنالحو�مة الصادرة عن هیئة أسواق المال عند تشكیل لجان مجلس  

 : لجنة التدقیق .1

بین أعضائها عضو  وتتكون من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة الغیر تنفیذیین، وتضم اللجنة من  قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة التدقیق
الحو�مة، وتعمل لجنة التدقیق على ترس�خ ثقافة االلتزام داخل    مستقل، وقد تم اعتماد الئحة عمل اللجنة من قبل مجلس اإلدارة وفقا لقواعد

المط�قة في    فضًال عن التأكد من �فا�ة وفاعل�ة أنظمة الرقا�ة الداخل�ةالشر�ة من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقار�ر المال�ة للشر�ة 
 الشر�ة. 

بدر غانم  من �ل من السادة :   2020 ینایر 22في  المؤرخ 1/2020رقم  �موجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه  اللجنة تشكیلتم وقد  
الستقالة  ونظرا ، في تآد�ة مهامها استمرت اللجنةو    عضوا ، ،محمد یوسف المتروكعضوا  ناصر سل�مان الدر�اس ، رئ�سا للجنة الغانم 
ناصر  من السادة/ �ل  لتضم    2020د�سمبر   21بتار�خ   ل اللجنةیتشك تم إعادة من عضو�ة مجلس اإلدارة ، بدر غانم الغانم   /السید 

 ، محمد یوسف المتروك ،خالد عبدهللا میرزا . سل�مان الدر�اس  



9  / 23 

 :وحضور األعضاء اللجنة واجتماعاتهاوف�ما یلي ب�ان بتشكیل     2020اجتماعات خالل عام   6وقد عقدت اللجنة 

 م
اسم العضو / لجنة إدارة

 تدقیقال
تصن�ف  
 العضو

 ) 1اجتماع (
 منعقد بتار�خ  

22/01/2020 

)2اجتماع (
 منعقد بتار�خ 

23/02/2020 

)3اجتماع (
 منعقد بتار�خ 

13/04/2020 

)4اجتماع (
 منعقد بتار�خ 

12/08/2020 

 ) 5اجتماع (
منعقد بتار�خ  

27/10/2020 

 ) 6اجتماع (
منعقد بتار�خ  

21/12/2020 
 عدد 

 االجتماعات 

1 
بدر غانم الغانم         

رئ�س لجنة التدقیق حتى  
28-10-2020 

عضو غیر  
 تنفیذي 

 5 الینطبق √ √ √ √ √

2 
 

ناصر سل�مان الدر�اس 
 عضو لجنة التدقیق 

عضو  
 مستقل

√ √ √ √ √ √ 6 

3 
یوسف المتروكمحمد 

 عضو لجنة التدقیق 
عضو غیر  

 تنفیذي 
√ √ √ √ √ √ 6

22حمد عبدهللا مدوه أمین سر مجلس اإلدارة �الشر�ة مهام أمین سر اللجنة �موجب قرار اللجنة �اجتماعها المنعقد بتار�خ  و�تولى السید /

و�تضمن تقر�ر لجنة  اخر یوم عمل له   2020د�سمبر   31، علما �انه تقدم �استقالته من مهام أمین سر اللجنة ل�كون  2020 ینایر 

 .2020اللجنة وانجازاتها خالل عام التدقیق ب�انا تفصیل�ا" �مهام  

 : المخاطرإدارة لجنة  .2

قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة إدارة المخاطر وتتكون من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة الغیر تنفیذیین ، وقد تم اعتماد الئحة عمل  

 �إعداد ومراجعة استرات�ج�ات وس�اسات إدارة المخاطر. اللجنة من قبل مجلس اإلدارة وفقا لقواعد الحو�مة، وتختص لجنة إدارة المخاطر 

محمد  من �ل من السادة :  2020 ینایر 22المؤرخ في    1/2020وقد أعید تشكیل اللجنة �موجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم 

/ السید  ةستقالال ونظرا أعمالها  بتأد�ةاللجنة  واستمرت، یوسف المتروك رئ�س اللجنة، بدر حمد الر��عه عضوا  ، بدر غانم الغانم عضوا

�ل من السادة/ بدر حمد الر��عه   لتضم  2020د�سمبر  21،تم اعادة تشكیل اللجنة بتار�خ عضو�ة مجلس اإلدارة   منبدر غانم الغانم 

 ،محمد یوسف المتروك،خالد عبدهللا میرزا . 
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 وف�ما یلي ب�ان بتشكیل اللجنة واجتماعاتها وحضور األعضاء:   2020اجتماعات خالل عام   5وقد عقدت اللجنة 

 م
اسم العضو / لجنة إدارة 

 المخاطر 
تصن�ف العضو 

 )1اجتماع (
 منعقد بتار�خ 

19/1/2020 

) 2اجتماع (
 منعقد بتار�خ

22/01/2020 

) 3اجتماع (
 منعقد بتار�خ

23/02/2020 

) 4اجتماع (
 بتار�خمنعقد 

07/07/2020 

 )5اجتماع (
منعقد بتار�خ 

27/10/2020 

 عدد 
 االجتماعات

1 
 محمد یوسف المتروك

 رئ�س لجنة إدارة المخاطر 
 2020 ینایر 22منذ 

 عضو غیر تنفیذي 
√ √ √ 

√ 
√ 

5 

2 
 بدر حمد الر��عه

 عضو لجنة إدارة المخاطر 
 

 عضو غیر تنفیذي 
 √ √ √ √ 4

 

3 
بدر غانم الغانم عضو
 عضو غیر تنفیذي  لجنة إدارة المخاطر  

√ 
√ 

√ √ 
√ 

5 

22حمد عبدهللا مدوه أمین سر مجلس اإلدارة �الشر�ة مهام أمین سر اللجنة �موجب قرار اللجنة �اجتماعها المنعقد بتار�خ  و�تولى السید /
دد میثاق اللجنة  �حو  اخر یوم عمل ، �ما 2020د�سمبر   31علما �انه قدم استقالته من مهام امانه سر اللجنة ل�كون  ،  2020 ینایر 

 : نوجزها على سبیل المثال ال الحصرمهامها والتي  

تتناسب مع طب�عة إعداد ومراجعة استرات�ج�ات وس�اسات إدارة المخاطر والتأكد من تنفیذ هذه االسترات�ج�ات والس�اسات وأنها  •
 وحجم أنشطة الشر�ة. 

 ضمان توافر الموارد والنظم الكاف�ة إلدارة المخاطر والتأكد من مدى �فاءتها.  •
 تقی�م نظم وآل�ات تحدید وق�اس ومتا�عة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشر�ة وذلك لتحدید أوجه القصور بها. •
�م مستوى المخاطر المقبول في الشر�ة والتأكد من عدم تجاوز الشر�ة لهذا المستوى من مساعدة مجلس اإلدارة على تحدید وتقی  •

 المخاطر. 
 مراجعة اله�كل التنظ�مي إلدارة المخاطر ومهامها ومسئول�اتها ووضع توص�ات �شأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة .  •
التي ینجم عنها تعرض الشر�ة للمخاطر والتأكد من فهمهم الكامل التأكد من استقالل�ة موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة   •

 للمخاطر المح�طة �الشر�ة وعملهم على ز�ادة وعي العاملین بثقافة المخاطر وادراكهم لها. 
 اعداد التقار�ر الدور�ة حول طب�عة المخاطر التي تتعرض لها الشر�ة، وتقد�م هذه التقار�ر إلى مجلس إدارة الشر�ة.  •
 الشر�ة.  والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في  �المخاطر  تثیرها لجنة التدقیق المرت�طةالمالحظات التي مراجعة  •
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 :لجنة المكافآت والترش�حات.3

قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة الترش�حات والمكافآت وتتكون من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة الغیر تنفیذیین، وتضم اللجنة من بین  
أعضائها عضو مستقل  ، وقد تم اعتماد الئحة عمل اللجنة من قبل مجلس اإلدارة وفقا لقواعد الحو�مة، وتعمل وتختص اللجنة بتقد�م  

�االتوص�ات لمجلس اإلدارة �شأن الترش�حات لمناصب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة وتقی�م أدائهم و�ذلك مراجعة المكافأت والمزا 
. ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ةالممنوحة   

ف�صل  /من �ل من السادة   ،   2020  ینایر  22المؤرخ في    1/2020لجنة �موجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه  رقم  ال تشكیل  وقد أعید  
 اللجنة في تاد�ة مهامها ومسؤول�اتها. عبد العز�ز النصار رئ�س اللجنة ، بدر حمد الر��عه عضوا، ناصر سل�مان الدر�اس عضوا حیث استمرت  

 : 2020وأهم إنجازاتها خالل عام اجتماعات  5ال�الغ ها وف�ما یلي ب�انا" تفصیل�ا بتشكیل اللجنة وعدد اجتماعات

 م
اسم العضو / لجنة المكافآت

 تصن�ف العضو  والترش�حات 

)1اجتماع ( 
 منعقد بتار�خ 

22 /01 /2020 

)2اجتماع ( 
 منعقد بتار�خ 

23 /02 /2020 

)3اجتماع ( 
 منعقد بتار�خ 

07 /05 /2020 

)4اجتماع ( 
 منعقد بتار�خ 

19 /11 /2020 

)5اجتماع ( 
 منعقد بتار�خ 

21 /12 /2020 
 عدد االجتماعات 

1 
 ف�صل عبدالعز�ز النصار 
رئ�س لجنة المكافآت  

 والترش�حات 

عضو غیر  
 تنفیذي 

√ √ √ √ √ 
5 

2 
 بدر حمد الر��عه 

المكافآت  عضو لجنة 
  والترش�حات 

عضو غیر  
 √ √ تنفیذي 

2 

3 
 ناصر سل�مان الدر�اس 
عضو لجنة المكافآت  

  والترش�حات 

 √ √ √ √ √ عضو مستقل 
 
5

22حمد عبدهللا مدوه أمین سر مجلس اإلدارة �الشر�ة مهام أمین سر اللجنة �موجب قرار اللجنة �اجتماعها المنعقد بتار�خ   و�تولى السید / 

�حدد میثاق اللجنة مهامها و  اخر یوم عمل له، 2020د�سمبر  31، علما �انه تقدم �استقالته من مهام امانه سر اللجنة ل�كون  2020 ینایر

 : نوجزها على سبیل المثال ال الحصروالتي  
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التوص�ة �قبول الترش�ح و�عادة الترش�ح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة.   -1  

الشر�ات والئحته  وضع س�اسة واضحة لمنح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة مع عدم اإلخالل �ما ینص عل�ه قانون   -2

 التنفیذ�ة . 

و�ذلك استقطاب طل�ات الراغبین في شغل    ات المناس�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة،المراجعة السنو�ة لالحت�اجات المطلو�ة من المهار  -3

مثل   وظفین،مكافآت التي سیتم منحها للم وتحدید الشرائح المختلفة لل جة، ودراسة ومراجعة تلك الطل�ات، المناصب التنفیذ�ة حسب الحا 

. وشر�حة المكافآت في شكل أسهم، وشر�حة مكافأت نها�ة الخدمة  ، وشر�حة المكافآت المرت�طه �األداء  ابتة،شر�حة المكافآت الث  

. ر التنفیذیین واألعضاء المستقلینوضع توص�ف وظ�في لألعضاء التنفیذیین واألعضاء غی -4  

مجلس اإلدارة المستقل. التأكد من عدم انتفاء صفة االستقالل�ة عن عضو  -5  

اعداد تقر�ر سنوي مفصل عن �افة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة , سواء �انت م�الغ أو منافع أو مزا�ا ,   -6

�اع معاییر الدقة  أ�ا �انت طب�عتها ومسماها , على ان �عرض هذا التقر�ر على الجمع�ة العموم�ة للشر�ة , و�تعین أن تقوم الشر�ة �ات

�المكافآت �حیث یتم اإلفصاح عن �افة المكافآت الممنوحة سواء �انت في صورة م�اشرة أو غیر  والشفاف�ة عند اعداد التقر�ر الخاص 

أ�ة محاولة لإلخفاء أو التضلیل.   م�اشرة وتجنب  

نات �شكل دقیق  المعلومات والب�اموجز عن ��ف�ة تطبیق المتطل�ات التي تت�ح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على  .4

 وفي الوقت المناسب:

 . �شكل دقیق وفي الوقت المناسب لالعضاء إتاحة الب�انات والمعلومات  •

�قوم أمین سر مجلس اإلدارة �التأكد من امكان�ة وصول أعضاء المجلس إلى �ل محاضر اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عن   •

الت المتعلقة �المجلس �شكل �امل وسر�ع. و�شمل ذلك أرشفة وتنظ�م وحفظ سجالت محاضر  المجلس والمعلومات والوثائق والسج

 اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والوثائق والتقار�ر المتصلة �عمل المجلس واللجان والمراسالت ذات الصلة. 

جدول اعمال مجلس االدارة قبل االجتماع بوقت �اف وفقا للوائح  یتم ارسال �افة التقار�ر الخاصة �الموضوعات المعروضه علي  •

 المعتمدة داخل الشر�ة.

 .  یتوفر لدي الشر�ة آل�ه تت�ح العضاء مجلس االدارة طلب والحصول المعلومات  •
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 الثالثةالقاعدة 

 اشخاص من ذوي الكفاءة لعضو�ة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة  اخت�ار
 : : الترش�حات لعضو�ة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة3.1

ورفع دارة التنفیذ�ةوالتي تختص بتلقي طل�ات الترش�ح لعضو�ة مجلس اإلدارة واإل قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة الترش�حات والمكافآت 

 .   اللجنةیتضمن مسؤول�ات ومهام    والذياللجنة  عملاعتماد میثاق قد قام المجلس �و التوص�ات �شأنها لمجلس اإلدارة. 

 : : مكافأت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة3.2

التنفیذ�ة، وف�ما اإلدارة واإلدارة مجلس   ألعضاءالممنوحة س�اسة المكافأت والتي تتضمن نظام الحوافز والمزا�ا  �اعتماد قام مجلس اإلدارة 

وف�ما یلي نبذة   .وذلك �ما �ضمن ضمان الشفاف�ة في احتساب ومنح المكافأت التنفیذ�ةأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  ب�ان �مكافآتیلي 

 ء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة. عن س�اسة مكافأت �ال" من أعضا

 مكافآت مجلس اإلدارة   3.2.1

 یتضمن نظام المكافأت أعضاء مجلس اإلدارة على ما
 :
یلي

انه  والتي تنص على   2016لسنة  1من قانون الشر�ات رقم  198المادة   ألحكام و�تم احتسابها وفقا  -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   •

ال �جوز تقدیر مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة �أكثر من عشرة �المائة من الر�ح الصافي �عد استنزال االستهالك واالحت�اطات  

. �جوز اعفاء عضو  نس�ة أعلى ینص علیها عقد الشر�ة أيوتوز�ع ر�ح ال �قل عن خمسة �المائة من رأس المال على المساهمین أو  

�جب ان تتم الموافقة على    من الحد األعلى للمكافآت سالفة الب�ان وذلك بناء على موافقة الجمع�ة العموم�ة. مجلس اإلدارة المستقل

 . العاد�ة للشر�ة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمع�ة العموم�ة

في اعمال اللجان وتأد�ة مهام  وتمثل تلك البدالت مقابل العمل المبذول من أعضاء مجلس اإلدارة نظیر المشار�ة  –بدالت اللجان  •

التي قام مجلس اإلدارة بتفو�ضها للجان وفقا للوائح عمل اللجان المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  و�تم منح عضو مجلس اإلدارة  

 بدل نقدي عن مشار�ته في عمل �ل لجنة. 

جلس اإلدارة،  حضور �ل اجتماع من اجتماعات م الذي یتم منحه مقابلنقدي  البدل التمثل  – بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  •

 و�شترط لصرف البدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة. 
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و�مثل هذا المبلغ البدل النقدي مقابل ق�ام مجلس اإلدارة بتفو�ض أ�ا من أعضائه في ممارسة �عض السلطات او   –  ى أخر بدالت  •

 . 2016لعام  1رقم  الشر�ات من قانون  185�المجلس وفقا لنص المادة  المناطةالمسئول�ات  

 مكافآت اإلدارة التنفیذ�ة  3.2.2

 تنقسم مكافأت اإلدارة التنفیذ�ة إلي قسمین: 

ألعضاء اإلدارة التنفیذ�ة وفقا   وتشمل تلك المجموعة الرواتب والبدالت والمزا�ا الثابتة التي یتم منحها – المكافأت الثابتة والبدالت  •

 والس�اسات الداخل�ة المط�قة في الشر�ة.التوظ�ف المعتمدة  لعقود 

 الشر�ة.  رة المرت�طة �اإلداء وتحقیق أهداف وتشمل تلك المجموعة ق�م المكافأت المتغی – المكافأت المتغیرة  •

 التنفیذ�ة. اإلدارة    تقوم لجنة الترش�حات والمكافأت بتقد�م توص�ة لمجلس اإلدارة �شأن ق�م المكافأت المقترح منحها ألعضاء •

 : تقر�ر المكافأت 3.3

التزاما �معاییر الشفاف�ة وفقا لما تنص عل�ه قواعد حو�مة الشر�ات ، تحتفظ الشر�ة بب�ان دقیق ومفصل عن �افة الرواتب والمكافأت  

إعداد تقر�ر مفصل  قد قامت الشر�ة ��ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة و حصل علیها والمزا�ا المال�ة األخرى التي 

و�عرض تقر�ر المكافآت علي المساهمین في الجمع�ة العامة آت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة عن �افة المكاف

 للشر�ة العتمادة و�تاح للمساهمین االطالع عل�ه. 

 . 2020د�سمبر   31أوصى مجلس اإلدارة إلى الجمع�ة العموم�ة �عدم صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنته�ة في 

عضاء  واجمالي الم�الغ الممنوحة ألو المجلس المنبثقة من   جان نظیر الل مجلس االدارة   علما �ان اجمالي الم�الغ الممنوحة ألعضاء

) د.ك   223,259قد بلغت ( (الرئ�س التنفیذي ونائب الرئ�س التنفیذي ومدیر االدارة المال�ة ومدیر االستثمار ) االدارة التنفیذ�ة للشر�ة

 .  2020د�سمبر  31 للسنة المنته�ة في 
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 الرا�عة القاعدة

 ضمان نزاهة التقار�ر المال�ة 

من ثقة   و�ما یز�د �أن سالمة الب�انات المال�ة هي أهم المؤشرات على نزاهة ومصداق�ة الشر�ة في عرض مر�زها المالي الشر�ة تؤمن 

للشر�ة  آل�ات و�جراءات للتأكد من سالمة الب�انات المال�ة شر�ة ال وضعت المستثمر�ن في الب�انات والمعلومات التي توفرها الشر�ة وعل�ه فقد  

 ب�انه: على النحو اآلتي  

 : تعهدات �سالمة ونزاهة التقار�ر المال�ةال 4.1

للشر�ة یتم عرضها �صورة سل�مة وعادلة و�تم   سالمة ونزاهة التقار�ر المال�ةلمجلس اإلدارة �ات �تاب�ة  لشر�ة تعهدل اإلدارة التنفیذ�ة   دم تق

الب�انات المال�ة السنو�ة للشر�ة عن   ت المصادقة على. وقدم تم(مرفق)  ل الهیئةإعدادها وفقًا لمعاییر المحاس�ة الدول�ة المعتمدة من قب

و�ناء على ذلك     22/02/2021المؤرخ بتار�خ  2/2020في اجتماع مجلس اإلدارة رقم   2020د�سمبر   31السنة المال�ة المنته�ة في 

وأنه قد تم إعدادها وفق معاییر المحاس�ة  المال�ة للشر�ة   الب�اناتعلى سالمة ونزاهة في التقر�ر السنوي مساهمین ال للسادةالمجلس فقد تعهد  

 . (مرفق)  الدول�ة المعتمدة من قبل هیئة أسواق المال

 : تشكیل لجنة التدقیق 4.2

مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة التدقیق وتتكون من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة الغیر تنفیذیین، وتضم اللجنة من بین أعضائها عضو  قام 

 مستقل و�تمتع جم�ع أعضاء اللجنة �الخبرة الكاف�ة في مجال القطاع المالي والمصرفي. 

وقرارات مجلس االدارة یتم تضمین ب�ان �فصل التوص�ات من وراء قرار مجلس االدارة عدم في حال وجود تعارض بین توص�ات لجنة التدقیق  .34

 التقید بها:

 لم �حدث خالل السنة المعن�ة أى تعارض بین توص�ات لجنة التدقیق وقرارات مجلس االدارة.  - 

 .  2020 نة وانجازاتها خالل عام مهام اللج و�ما سبق ان أشرنا �انه و�تضمن تقر�ر لجنة التدقیق ب�انا تفصیل�ا" � -
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 : الحسا�ات الخارجي مراقب 4.4

وتوضح مهام لجنة    ى عالقات جیدة معهمراقب الحسا�ات الخارجي، والمحافظة علإعادة تعیین /تعیین   اإلشراف علىتتولى لجنة التدقیق  -

 التدقیق عالقة الشر�ة مع مراقب الحسا�ات الخارجي �ما یلي:

 التوص�ة لمجلس اإلدارة بتعیین و�عادة تعیین مراقبي الحسا�ات الخارجیین أو تغییرهم وتحدید أتعابهم -

 التأكد من استقالل�ة مراقبي الحسا�ات الخارجیین ومراجعة خطا�ات تعیینهم.  -

 مراقبي الحسا�ات الخارجیین، والتأكد من عدم ق�امهم بتقد�م خدمات إلى الشر�ة عدا الخدمات التي تقتضیها مهنة التدقیق. متا�عة أعمال  -

 دراسة مالحظات مراقبي الحسا�ات الخارجیین على القوائم المال�ة للشر�ة ومتا�عة ما تم في شأنها.  -

 الخارجي على لجنة التدقیق ، للتحقق من استقالل�ة مراقب الحسا�ات الخارجي. یتم عرض ا�ة خدمات �قدمها مراقب الحسا�ات  -

قامت لجنة التدقیق بتقی�م أداء مراقب الحسا�ات الخارجي والتوص�ة لمجلس اإلدارة �شأن تعیین أو إعادة تعیین مراقب الحسا�ات   -

 الخارجي. 

�مراقب حسا�ات للشر�ة عن السنة  الوزان وشر�اه ( دیلو�ت وتوش ) السادة /مكتب من بدر عبدهللا الوزان /   السیدتعیین  بقامت الشر�ة  -

 . 2020د�سمبر   31المنته�ة في 

 الخامسةالقاعدة 

 وضع نظم سل�مة إلدارة المخاطر والرقا�ة الداخل�ة 

 : وحدة إدارة المخاطر  .15

إدارة  لجنةتت�ع عملت على تحدید وق�اس ومتا�عة المخاطر التي تتعرض لها الشر�ة و  قامت الشر�ة �إنشاء وحدة إلدارة المخاطر 

 ،وتتكون ادارة المخاطر من الكوادر ال�شر�ة المؤهلة التي تتمتع �القدرات المهن�ة الالزمة.وفقا لقواعد الحو�مة  م�اشرة  المخاطر

 لجنة إدارة المخاطر: 5.2

 2020خالل عام   مرات 5 ، وقد قامت اللجنة �االجتماع 22/01/2020قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة إدارة المخاطر بتار�خ 

 لمناقشة نزعة المخاطر والتحد�ات التي تواجه الشر�ة وآل�ة مواجهتها. 
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 : أنظمة الض�ط والرقا�ة الداخل�ة 5.3
 

على الحفاظ على سالمة الشر�ة المال�ة ودقة   أنشطتها، والتي تعملأنظمة ض�ط ورقا�ة داخل�ة تغطي جم�ع  الشر�ة لدى  یتوافر 

ام في المهام وعدم  �فاءة عمل�اتها من مختلف الجوانب وذلك من خالل وجود ه�اكل تنظ�م�ة معتمدة تراعى مبدأ الفصل التب�اناتها و 

وقد قامت   والمسؤول�ات. لسلطات الشر�ة أدلة س�اسات و�جراءات عمل تحدد �شكل واضح ا، �ما یتوافر لدى  تعارض المصالح

�تم عرض التقر�ر علي مجلس االدارة  و �فحص وتقی�م نظم الرقا�ة الداخل�ة للشر�ِة للق�ام مستقل الشر�ة بتكل�ف مراقب حسا�ات 

 . بنسخة من التقر�ر هیئة أسواق المال  وموافاة 

 

 :التدقیق الداخلي إدارة 5.4

لجنة التدقیق المنبثقة عن  من خالل مجلس اإلدارة تت�ع تتمتع �االستقالل�ة الفن�ة التامة حیث  مستقلة للتدقیق الداخلي   إدارةتم أنشاء 

وترفع  ، م�اشرة نة التدقیق ج وت�عیتها لل  اإلدارة وقد تم تعدیل اله�كل التنظ�مي للشر�ة لتوض�ح أنشاء مجلس اإلدارة وترفع تقار�رها الیها. 

 م�اشرة للجنة التدقیق.  التدقیق الداخليتقار�ر 

 

 السادسةلقاعدة ا

 تعز�ز السلوك المهني والق�م األخالق�ة 
 

 المهني واألخالقي:  ومحددات السلوك  معاییر 6.1

تؤمن الشر�ة متمثلة �مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة وجم�ع العاملین فیها �ان السلوك المهني واألخالقي من اهم روافد نجاح الشر�ة 
بتحدید  ل�قوم   الخاص �السلوك المهني واألخالقي میثاق العملفي تحقیق أهدافها، وانطالقا من هذا اإل�مان قام مجلس اإلدارة �اعتماد 

مجلس  قام �ما معاییر السلوك المهني واألخالقي، و�ذلك مسؤول�ات �ل من الشر�ة، ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة والموظفین. 
اإلبالغ عن أي ممارسات غیر سل�مة أو  أصحاب المصالح و وضعت آل�ة تت�ح للموظفین  والتي اإلبالغس�اسة  بتحدیث  بتار�خ  اإلدارة 

 أمور تثیر الر��ة مع وضع الترتی�ات المناس�ة التي تسمح �أجراء تحقیق مستقل. 
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 :من حاالت تعارض المصالح وآل�ات الحدس�اسات  6.2

معها وذلك   معالجتها والتعاملوأسالیب  عارض المصالح من حاالت ت خاصة للحدآل�ات و  ات س�اس بتحدیث مجلس إدارة الشر�ةقام 
 األخذ �عین االعت�ار ما ورد �قانون الشر�ات.  الشر�ات معحو�مة   إطارضمن 

إلى ضمان تطبیق اإلجراءات المناس�ة الكتشاف حاالت  حیث تهدف س�اسة الحد من تعارض المصالح المعتمدة من مجلس اإلدارة 
فعال، والتأكد من أن مجلس اإلدارة �قوم �التعامل مع حاالت تعارض المصالح  تعارض المصالح الجوهر�ة والتعامل معها �شكل 

 . القائمة والمحتملة والمتوقعة وأن �افة القرارات یتم اتخاذها �ما �حقق مصالح الشر�ة
المصالح. وتلتزم الشر�ة �عرض كما یلتزم اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفیذ�ة �االفصاح لمجلس االدارة عن ا�ة حاالت لتعارض 

 المعامات مع االطراف ذات العالقة علي لجنة المخاطر قبل الموافقة علیها. 
كما تقوم الشر�ة �الحصول علي ترخ�ص من الجمع�ة العامة للمساهمین للتعامل مع اطراف ذات صله و�تم عرض �افة المعامالت  

 ساهمین في الجمع�ة العامة العتمادها.مع االطراف ذات الصلة التي تمت خالل العام علي الم 

 السا�عةالقاعدة 

 اإلفصاح والشفاف�ة �شكل دقیق وفي الوقت المناسب 

 اإلفصاح والشفاف�ة  7.1

تحدید المعلومات التي یتم اإلفصاح  ب  قام مجلس اإلدارة انطالقا" من حرص إدارة الشر�ة على االلتزام �الشفاف�ة في �افة تعامالتها، فقد 
 ال والقوانین والنظم المعمول  و�شكل وافي ودقیق وفقا لتعل�مات هیئة أسواق الم إجراءات وال�ة اإلفصاح  عنها وتحدید

    المصالح على الموقع االلكتروني للشر�ة    وأصحاببنشر �افة المعلومات التي تهم المساهمین   وتقوم الشر�ة  ،بها
http://www.almanar.com.kw 

 وحدة شؤون المستثمر�ن 7.2

للمستثمر�ن الحالیین والمحتملین   والتقار�ر الالزمةمستقلة مسؤولة عن اتاحة وتوفیر الب�انات والمعلومات قامت الشر�ة �أنشاء وحدة 
مسؤول وحدة شؤون المستثمر�ن التقار�ر واالخ�ار على الموقع االلكتروني للشر�ة. و�قوم و�تم نشر �افة المعلومات و ة في الشر�

 . من خالل البر�د االلكترونيأو االتصال   �التواصل مع المستثمر�ن والمساهمین من خالل

http://www.almanar.com.kw/
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 : لبن�ة األساس�ة لتكنولوج�ا المعلومات في عمل�ات اإلفصاحاالعتماد على ا .37

وتعتمد الشر�ة  اإلفصاح،البن�ة األساس�ة لتكنولوج�ا المعلومات، واالعتماد علیها �شكل �بیر في عمل�ات   الشر�ة بتطو�ر قامت 
�ما تم انشاء قسم مخصص لحو�مة والفصل في المهام واخذ الموافقات  و�رنامج خاص للعمل�اتبرنامج خاص لإلدارة المال�ة  

تساعد المساهمین والمستثمر�ن الحالیین والمحتملین على ممارسة حقوقهم   الشر�ات یتم عرض ف�ه �افة المعلومات والب�انات التي 
 .وتقی�م أداء الشر�ة

 الثامنة القاعدة 

 احترام حقوق المساهمین 

 :حما�ة الحقوق العامة للمساهمین وتشج�عهم على التصو�ت في الجمع�ات العامة 8.1

تلتزم الشر�ة �مسؤولیتها تجاه المساهمین بتبني أعلى المعاییر في حو�مة الشر�ات. حیث تؤمن الشر�ة �أن التطبیق السل�م لحو�مة 
لمساهمیها، فالشر�ة تقوم �معاملة جم�ع المساهمین �التساوي ودون تمییز وال تقوم الشر�ة في أي حال من  الشر�ات �عزز الق�مة 

الشر�ة بهذا الشأن �كافة أحكام القوانین والتعل�مات والضوا�ط    المساهمین وتلتزم ة أو حق من حقوق األحوال �حجب أي معلوم
 الرقاب�ة. 

حما�ة   فيس�اسة خاصة لحما�ة حقوق المساهمین تبین دور �ل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة  �اعتمادقام مجلس إدارة الشر�ة 
متع �افة فئات المساهمین بنفس حقوق التصو�ت و�ذات المعاملة وتوفیر �افة المعلومات الخاصة  تالتأكد من أن یو  حقوق المساهمین 

وغیرها من الحقوق التي تكفل   إلیهم �حقوق التصو�ت مع منح �افة فئات المساهمین فرصة مساءلة مجلس اإلدارة عن المهام المو�لة 
 العدالة والمساواة. 

 : والمتا�عة المستمرة للب�انات الخاصة �المساهمینمراعاة الدقة  8.2

قید ف�ه أسماء المساهمین وجنس�اتهم  � )   الكو�ت�ة للمقاصة( الشر�ة  سجل خاص �حفظ لدى و�الة المقاصة قامت الشر�ة �إنشاء  
ف�ه وتت�حومواطنهم وعدد األسهم المملو�ة لكل منهم و�تم التأشیر في سجل المساهمین �أي تغییرات تطرأ على الب�انات المسجلة 

 والسر�ة. الب�انات الواردة ف�ه �أقصى درجات الحما�ة  على السجل �ما یتم التعامل مع االطالع الشر�ة للمساهمین 
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 التاسعةلقاعدة ا
 إدراك دور أصحاب المصالح 

 : وس�اسات حما�ة حقوق أصحاب المصالح  نظم 9.1

تعمل الشر�ة على احترام وحما�ة حقوق أصحاب المصالح في جم�ع معامالتها وتعامالتها الداخل�ة والخارج�ة، حیث إن اسهامات  
حما�ة معامالت أصحاب المصالح تشكل موردا �الغ األهم�ة لبناء القدرة التنافس�ة للشر�ة وتدع�م مستو�ات ر�حیتها، وفي سبیل 

ولوائح داخل�ة منها على سبیل المثال ال   �اعتماد س�اسات قامت الشر�ة   �انت عقود او صفقات، مع الشر�ة سواءأصحاب المصالح 
 : ما یلي الحصر

 س�اسة حما�ة حقوق أصحاب المصالح.  -
 المصالح.  الحد من تعارض س�اسة -
 س�اسة اإلبالغ عن المخالفات.  -
 صلة لمعامالت مع األطراف ذات الس�اسة ا  -
 والتعاقدس�اسة و�جراءات الشراء  -

 :تشج�ع أصحاب المصالح على المشار�ة في متا�عة أنشطة الشر�ة المختلفة  9.2

و�ما �كفل  وتعامالتهم مع الشر�ة  ة �أنشطتهم ذات الصل  المال�ة ول على المعلومات والب�اناتص الح فيالمصالح  أصحاب الشر�ة تت�ح 
تحقیق مبدأ العدالة في توفیر المعلومات المناس�ة في الوقت المناسب �غرض مساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات بناًء  

على معلومات صح�حة وواف�ة، وحصولهم على فرص متكافئة في الوصول إلى المعلومة وضمان عدم تسرب المعلومات إلى  
الصحف والمجالت المقاالت والب�انات الصحف�ة   للشر�ة أو إعالناتقع اإللكتروني التقر�ر السنوي نشرها على المو من خالل �عضهم. 
المهني  تلتزم الشر�ة �موجبها �مراعاة النزاهة والسلوك ،  عن المخالفات   لإلبالغقام مجلس إدارة الشر�ة �اعتماد س�اسة  وقد  للشر�ة.

غیر قانون�ة أو غیر أخالق�ة   مخالفات أو أي أنشطةأ�ة غ عن  باللإل صحاب المصالح الفرصة أل في �افة التعامالت وتت�ح األخالقي و 
 . اإلضرار �هعدم  مع لمبلغ لحما�ة توفیر   التحقیق في المخالفة معفي إجراءات  الشر�ة �السر�ة مع التزام أو غیر مشروعة، 
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 العاشرة القاعدة 

 تعز�ز وتحسن األداء 

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة: تدر�ب أعضاء   10.1

عضاء مجلس  خالل العام أل �ةورش عمل تعر�فعقد  وقد تمفي مجال الحو�مة  االستشار�ةقامت الشر�ة �التعاقد مع إحدى الشر�ات 
الشر�ات مع عرض آلل�ات تطبیق  �شأن التزاماتهم في ظل قانون الشر�ات وتعل�مات حو�مة إدارة الشر�ة وأعضاء اإلدارة التنفیذ�ة 

 الحو�مة. 

 :التنفیذ�ةتقی�م أداء مجلس اإلدارة واإلدارة  10.2

مؤشرات ق�اس األداء  من لتقی�م أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة من خالل وضع مجموعة آل�ات نظم و   عدادقامت الشر�ة �إ
 للشر�ة.ترت�ط �مدى تحقیق األهداف االسترات�ج�ة  الموضوع�ة التي 

 :لدى العاملین �الشر�ة ) (Value Creationجهود مجلس اإلدارة �خلق الق�م المؤسس�ة 10.3

جراءات تعمل على تحقیق  اخلق الق�م داخل الشر�ة على المدى القصیر والطو�ل وذلك من خالل وضع  ل �عمل مجلس اإلدارة 
وتحفیزهم. الداء مما �ساهم �شكل فعال على خلق الق�م المؤسس�ة لدى العاملین   معدالت األداءللشر�ة وتحسین  االسترات�ج�ةداف االه

، و�تم تحدیث التقار�ر �آخر المعلومات  ازه من مؤشرات مال�ة وغیر مال�ةجدور�ة خالل ما تم إن تقوم الشر�ة �إعداد التقار�ر  
والمستجدات. حیث أن ذلك �ساعد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة على اتخاذ القرارات �شكل منهجي وسل�م، ومن ثم تحقیق أهداف  

 المساهمین. 
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 عشرالقاعدة الحاد�ة 

 المسؤول�ة االجتماع�ة التر�یز على أهم�ة 

 

 : س�اسة المسؤول�ة االجتماع�ة 11.1

تحقیق التوازن بین اهداف الشر�ة واألهداف التي �سعى المجتمع  تهدف الي االجتماع�ة التيمجلس اإلدارة س�اسة المسئول�ة   أقر
عاملین من خالل المساهمة وال لمستدامة للمجتمعا�ما �حقق التنم�ة   االجتماع�ةالشر�ة �شأن إدارة مسؤولیتها   وتكفل توج�هلتحق�قها 

 .   المتاحةال�طالة في المجتمع وتحقیق االستغالل األمثل للموارد   وتخف�ض مستو�اتتوفیر فرص عمل  في
 
 : البرامج واآلل�ات المستخدمة في مجال العمل االجتماعي 11.2

العدید  �العمل على  الشر�ة قامت�ما یتوفر لدى الشر�ة أنشطة تهدف إلى تحقیق التوازن بین �ل من أهداف الشر�ة وأهداف المجتمع 
من الم�ادرات في مجال المسؤول�ة االجتماع�ة من خالل استخدامها لمواد ومستلزمات تحافظ على البیئة والصحة العامة ومن خالل  

دعم وتشج�ع العمالة الوطن�ة، ورفع �فاءتها و�عطاء األولو�ة في التوظ�ف  �ما تقوم الشر�ة ب، استخدام أدوات داخل�ة موفرة للطاقة 
 . �تيللمواطن الكو 
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 تقر�ر حو�مة الشر�ات 

2020 
 

 

 

 

 
 

 اعتماد رئ�س مجلس االدارة

ف�صل عبدالعز�ز النصار السید /  

 

s.alajmi
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