المشاريع واﻻنجازات
الطرق الجديدة من طريق سعد العبد ﷲ إلى بوابة بحيث RA/225-
مشروع تصميم وإنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخري للطريق المستحدث
من طريق سعد العبد ﷲ إلى طريق بوابة بحيث  ،ويقع المشروع شمال شرق الكويت بطول  28كم
ضمن أربع حارات لكل إتجاه وأربع تقاطعات وجسور إضافة إلى ثﻼثة تقاطعات للسكة الحديدية .
ويت َ

عقد ق  /ص /ط 403
صيانة عامة لطريق الدائري الخامس السريع وطريق الغزالي السريع وطريق الجهراء السريع .وبشمل
هذا العقد التقاطعات وما يتبعها من جسور للطرق بانواعها وكذلك جسور المشاة بانواعها واﻻعمال الترابية
واعمال اﻻسفلت ومجاري مياه اﻻمطار واعمال التخطيط والعﻼمات المرورية واﻻعمال المدنية واعمال
صيانة الجسور الخرسانية والحديدية واعمال خدمات أخري ومستلزمات الصيانة.

عقد هـ ط237/
إنشـاء وإنجاز وصيانـة طرق وجسـور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين
ميناء الزور والوفرة ويقع المشروع في جنوب الكويت بطول  33كم ويتكون من  5تقاطعات وجسور
بثﻼث حارات بكل اتجاه

العقد المباشر :ق ص  /ش 65 /
يشمل هذا العقد أعمال صيانة عامة وإنشاء لخطوط الضغط والجاذبية وملحقاتها بشبكة المجاري الصحية
ويشتمل أعمال التنظيف وفتح التسكيرات وإستبدال الخطوط التالفة أو إنشاء خطوط جديدة باﻹضافة إلى
توصيل المباني الحكومية أو القسائم السكنية وخﻼفه إلى الشبكة العامة للمجاري الصحية وكذلك معالجة
اﻷعمال الطارئة والعاجلة في المواقع المختلفة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة التي يحددها قطاع
هندسة الصيانة.

المسؤلية اﻷجتماعية للمؤسسات
تبرع بالدم
نظمت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوﻻت" المعامل "حملة للتبرع بالدم ﻓﻲ مقرها
الرئيسﻲ الكائن ﻓﻲ الشويخ ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم المركزي ﻓﻲ مارس
 2019لحرص "المعامل" على قيامها بمسؤوليتها المجتمعية على أكمل وجه ،وانطﻼقا ً
من واجبها اﻹنسانﻲ ،حيث تحرص على تنظيم حمﻼت التبرع بالدم لموظفيها والعاملين
ﻓيها بشكل مستمر لما لهذا اﻷمر من ﻓوائد صحية على المتبرعين وعلى المجتمع كصورة
من صور التكاﻓل اﻻجتماعﻲ بين الناس.

دعم جمعية الهﻼل اﻷحمر الكويتﻲ
قدمت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوﻻت تبرعأ ماديأ ﻹيمانها بضرورة
دعم هذه اﻷعمال والمبادرات لما لها من آثار إيجابية على المجتمع المحلﻲ
خصوصا ً واﻹقليمﻲ والدولﻲ عموماً ،والتﻲ كان من نتائجها أيضا ً رﻓع اسم
الكويت عاليا ً ﻓﻲ جميع المحاﻓل بفضل اﻷيادي البيضاء ﻷهلها الذين جبلوا على
ﻓعل الخير ومد يد العون للمحتاجين ،اﻷمر الذي يجعلنا جميعا ً نفخر بذلك أمام
شعوب العالم ﻓﻲ جميع القارات.

إﻓطار صائم
جريا ً على عادتها السنوية وتأصيﻼً لل ُمثل اﻹسﻼمية الراسخة ﻓﻲ التوا ّد
والتراحم ،نظمت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوﻻت "المعامل" مشروع
"إﻓطار صائم" الخيري ﻓﻲ العديد من مناطق الكويت ,حيث أن قواﻓل سيارات
"المعامل" لتوزيع اﻹﻓطار تجوب العديد من مناطق الكويت بمشاركة
المتطوعين من موظفﻲ الشركة الذين يبذلون جهودا مشهودة وبشكل يومﻲ
لتقديم أﻓضل ما يمكن للصائمين قبل أذان المغرب لتقديم اﻹﻓطار ﻷكبر عدد من
الصائمين.

بيت عبدﷲ لرعاية اﻷطفال
قامت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوﻻت " المعامل " بتقديم تبرع مادي
كدعم منها لبيت عبدﷲ لرعاية الطفال الذين يعانون من اﻷمراض المستعصية.
ويأتﻲ هذا التبرع ضمن استراتيجية العمل المجتمعﻲ التﻲ تلتزم بها " المعامل
".

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوﻻت )ش.م.ك.ع(
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كﻠمة رئيس مﺠﻠس اﻹدارة:

السادة المساهمين الكرام ،تحية طيبة وبعد،
يسرني ﺑاﻷصالة عﻦ نفسي وﺑالﻨياﺑة عﻦ إخواني أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة الكرام أن أضع ﺑيﻦ أيديكم تقرير حوكمة
الشركات الخاص ﺑالشركة لﻠعام .2019
إن قواعد حوكمة الشركات تتمثل في المبادئ والﻨﻈم واﻹجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن ﺑيﻦ مصالح
إدارة الشركة والمساهميﻦ فيها وأصحاب المصالح اﻷخرى المرتبطة ﺑها .ويكمﻦ الهدف اﻷساسي مﻦ تطبيق قواعد
حوكمة الشركات في ضمان تماشي الشركة مع أهداف المساهميﻦ ﺑما يعزز مﻦ ثقة المستثمريﻦ ﺑكفاءة أداء الشركة
وقدرتها عﻠى مواجهة اﻻزمات ،وتحفز وجود الشفافية والمصداقية لتﻠك القرارات.
وتؤكد الشركة إلتزامها ﺑقواعد الحوكمة السﻠيمة وإعتبارها جزء اً هاما ً مﻦ ثقافة الشركة مﻦ أجل تحسيﻦ ثقة
المساهميﻦ والتقﻠيل مﻦ المخاطر وتعزيز الشفافية واﻹفصاح ويتم ذلك مﻦ خﻼل مﺠموعة أدلة وسياسات وإجراءات
ومواثيق التي تم إعتمادها مﻦ مﺠﻠﺲ اﻹدارة وفق القواعد الصادرة طبقا ً لﻠكتاب الخامﺲ عشر ﺑاﻹضافة إلى تطبيق
جميع القوانيﻦ والتشريعات والممارسات الرائدة التي تتماشى مع مبادئﻨا واﻷسﺲ المهﻨية التي تقود عمﻠﻨا لتصب في
مصﻠحة مساهميﻨا الكرام مﻦ خﻼل فريق عمل متكامل لتطبيق جميع القوانيﻦ والقرارات ﺑالشكل المهﻨي المطﻠوب
وﺑالوقت المحدد.

القاعدة اﻷولى
بناء هيكل متوازن لمﺠﻠس اﻹدارة

 :1.1تشكيل مﺠﻠس اﻹدارة
قامت الشركة ﺑبﻨاء هيكل متوازن لمﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑحيث يكون غالبية أعضاء المﺠﻠﺲ هم أعضاء غير
تﻨفيذييﻦ ويضم مﺠﻠﺲ اﻹدارة عضو مستقل ،كما راعت الشركة في تشكيﻠها لمﺠﻠﺲ اﻹدارة ان يضم مﺠﻠﺲ اﻹدارة
أعضاء ذوي خبرات متﻨوعة وطويﻠة في مﺠال عمل الشركة وكذلك في المﺠاﻻت المحاسبية المالية ﺑما يساهم في
إضافة الخبرات التي تحتاجها الشركة عﻨد مﻨاقشة الموضوعات المعروضة عﻠى مﺠﻠﺲ اﻹدارة.
تم تشكيل مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑما يتوافق مع احكام قانون الشركات وتعﻠيمات هيئة أسواق المال .ويتكون مﺠﻠﺲ
إدارة الشركة مﻦ  5أعضاء ،وفيما يﻠي ﺑيان ﺑتصﻨيف ومؤهﻼت وخبرات أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة:
السيد  /نﺠيب حمد مساعد الصالﺢ  -رئيس مﺠﻠس اﻹدارة
 حاصـل عﻠى شـهادة ﺑكالوريوس في إدارة اﻷعمال مﻦ جامعة المهيرسـت في الوﻻيات
المتحدة اﻷمريكية.
ً
 يمتﻠك خبرة عمﻠية تمتد حوالي الـ ـ  40عاما في مﺠال العقار واﻻستثمار .ﺑاﻹضافة الي
الﻨشاط المصرفي.
 شــغل عدة مﻨاصــب في دولة الكويت وخارجها ففي ســﻨة  1985كان عضــو مﺠﻠﺲ
إدارة ﺑﻨك الخﻠيج ثم العضــو المﻨتدب ســﻨة  1990وســﻨة  1986ولمدة  5ســﻨوات كان
عضو مﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨك الكويت المتحد "لﻨدن"
 احـد مؤســــســــي ورئيﺲ مﺠﻠﺲ إدارة  Fimbank plcفي جزيرة مـالطـا )- 1998
.(.2012
 شـــغل مﻨصـــب رئيﺲ مﺠﻠﺲ اﻹدارة والعضـــو المﻨتدب لشـــركة المصـــالح العقارية
ش.م.ك.ع ) (.2012 1995ونـائـب رئيﺲ مﺠﻠﺲ إدارة شــــركـة التعمير لﻼســــتثمـار
العقاري ش.م.ك.ع ) (2012- 2004ورئيﺲ مﺠﻠﺲ اﻹدارة والرئيﺲ التﻨفيذي لشــركة
المصالح الكويتية لﻼستثمار المالي ش.م.ك )(2010-1981
 قام ﺑتمثيل جهات في القطاع العام ومﻨها الشركة الكويتية لﻠتﺠارة والمقاوﻻت
واﻻستثمارات الخارجية ش.م.ك(  KFTCICالكويت ,شركة سيدم Compagnie
 International Development Minierﺑاريﺲ  ,البﻨك العرﺑي اﻻسباني
)مدريد(.وهو يشغل حاليا ً مﻨصب رئيﺲ مﺠﻠﺲ إدارة الشركة الكويتية لبﻨاء المعامل
والمقاوﻻت ش.م.ك.ع .وعضو في لﺠﻨة الترشيحات والمكافئآت.
السيد  /مؤيد حمد مساعد الصالﺢ  -نائب الرئيس والرئيس التنفيذي
 حاصل عﻠى ﺑكالوريوس هﻨدسة مﻦ جامعة الباسفيك  -كاليفورنيا في سﻨة .1976
 يمتﻠك خبرة عمﻠية تمتد أكثر مﻦ  40عاما ً في مﺠال المقاوﻻت واﻹدارة .فمﻨذ سﻨة 1976
حتى  1987شغل عدة مﻨاصب في شركة مساعد الصالح واوﻻده واﺑتدأت مﻦ مساعد
مدير عام في إدارة المشاريع الى ان أصبح الرئيﺲ التﻨفيذي لمﺠموعة مساعد الصالح
وأوﻻده في سﻨة  1986الى .1990
 تقﻠد مﻨصب نائب رئيﺲ مﺠﻠﺲ اﻹدارة والعضو المﻨتدب لﻠبﻨك العقاري الكويتي )ﺑﻨك
الكويت الدولي حاليا ً ( مﻦ عام  2000إلى عام .2004
كما شغل مﻨصب رئيﺲ مﺠﻠﺲ إدارة وعضو مﻨتدب الشركة الكويتية لبﻨاء المعامل

والمقاوﻻت مﻦ عام  1979حتى عام  2000ثم رئيﺲ مﺠﻠﺲ إدارتها مﻦ عام  2004إلى
عام  2016وحاليا يشغل مﻨصب نائب رئيﺲ مﺠﻠﺲ اﻹدارة والرئيﺲ التﻨفيذي في الشركة
الكويتية لبﻨاء المعامل والمقاوﻻت وعضو في لﺠﻨة الترشيحات والمكافئآت .

السيد  /محمد يوسف محمد الحساوي -عضو مستقل
 حاصـــل عﻠى ﺑكالوريوس هﻨدســـة ميكانيكية في ســـﻨة  1976مﻦ جامعة ﺑولدر،
كولورادو في الوﻻيات المتحدة اﻻمريكية.
ً
 يمتﻠـك خبرة عمﻠيـة تمتـد عﻠى مـدى  40عـامـا في عـدة مﺠـاﻻت إداريـة وصــــﻨـاعيـة
وتﺠاريه ومﻨها في مﺠال البتروكيماويات والبترول والهﻨدســـة الميكانيكية وادارة
المشاريع
 شـــغل عدة مﻨاصـــب إدارية في شـــركة صـــﻨاعة الكيماويات البترولية وشـــركة
ايكويت لﻠبتروكيماويات مﻨذ عام  1992ﺑاﻹضـــافة الى مشـــاركته في العديد مﻦ
مﺠـالﺲ اﻻدارات ومﻨهـا شــــركـة إيكويـت لﻠبتروكيمـاويـات والشــــركـة الكويتيـة
لﻸوليفيﻨات.
 شــغل مﻨصــبرئيﺲ مﺠﻠﺲ اﻻدارهو الرئيﺲ التﻨفيذي لشــركة ســي دي اي جﻠف
انترناشيونال الهﻨدسيه في سﻨة  2007حتى .2011
 يشــغل حاليا ً مﻨصــب المدير العام والعضــو لمﻨتدب لشــركة جريﻦ تك ســﻠوشــﻨز
ﺑاﻹضـافة الى مﻨصـبه الحالي كرئيﺲ لﺠﻨة التدقيق والمخاطر وعضـو مسـتقل في
مﺠﻠﺲ إدارة الشركة الكويتية لبﻨاء المعامل والمقاوﻻت>
السيد  /بدر ناصر جمعة الخشتي  -عضو مستقل
• حاصل عﻠى ﺑكالوريوس الهﻨدسة الميكانيكية –  1977مﻦ جامعة وﻻية كاليفورنيا  -نورث
ريج.
• يمتﻠك خبرة عمﻠية تمتد عﻠى مدى  39عاما ً في مﺠال الﻨفط
• تولى عدة مﻨاصب مﻨها المساعد التﻨفيذي لﻠعضو المﻨتدب لﻠعمﻠيات في شركه نفط الكويت
سﻨة  1999ورئيﺲ مﺠﻠﺲ اﻻداره و العضو المﻨتدب المﻨتدب في الشركة الكويتية لﻼستكشافات
البترولية الخارجية في سﻨة  2001و رئيﺲ مﺠﻠﺲ اﻻداره والعضو المﻨتدب لشركه نفط الخﻠيج
سﻨه 2007و كذالك العضو المﻨتدب لﻠصحه و السﻼمه و البيئة و اﻻﺑحاث في مؤسسه البترول
الكويتيه
• يشغل حاليا ً مﻨصب رئيﺲ مﺠﻠﺲ اﻹدارة لشركه ناقﻼت الﻨفط الكويتية ﺑاﻹضافة الى مﻨصبه
الحالي كرئيﺲ لﺠﻨة الترشيحات والمكافآت وعضو في لﺠﻨة التدقيق والمخاطر وعضو مستقل
في مﺠﻠﺲ إدارة الشركة الكويتية لبﻨاء المعامل والمقاوﻻت.

السيد  /جمال عﻠي يوسف الهزيم – عضو مﺠﻠس إدارة
 درس المحاسبة وإدارة اﻷعمال في كﻠية الخﻠيج لﻠهﻨدسة في البحريﻦ ما ﺑيﻦ عام 1976
وعام  1979وحاصل عﻠى شهادة محاسب قانوني “ CPA” (Certified Public
) Accountantمﻦ وﻻية كاليفورنيا في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية في سﻨة .1989
 ﺑدأ السيد /جمال الهزيم مسيرته المهﻨية في  1979مع شركة آرثر أندرسﻦ العالمية لﻠمحاسبة
والتدقيق واﻻستشارات في البحريﻦ لمدة  22عاما حيث تدرج فيها مﻦ محاسب متدرب الى
المدير المسؤول عﻦ البحريﻦ في  1985والشريك المسؤول عﻦ البحريﻦ في  1991لغاية
سﻨة  .2000تم تعييﻨه عضو مﺠﻠﺲ إدارة مﺠﻠﺲ التﻨمية اﻻقتصادية في البـحريﻦ في شهر
يونيو  ،2000وفي شهر أكتوﺑر سﻨة  2000تم تعييﻨه كرئيﺲ تﻨفيذي لمﺠﻠﺲ التﻨمية
اﻻقتصادية – البحريﻦ .عام  2007أصبح الرئيﺲ التﻨفيذي لبﻨك اﻻستثمار اﻷول في
البحريﻦ وفي مايو  2010تعيﻦ رئيﺲ تﻨفيذي لبﻨك ﺑي ام آي البحريﻦ حتى ديسمبر 2014
.
 ويشغل حاليا ً مﻨصب رئيﺲ مﺠﻠﺲ إدارة شركة أيزي لﻠخدمات المالية – البحريﻦ ،
شركة التكافل الدولية – البحريﻦ  ،شركة أوما البحريﻦ – البحريﻦ ،شركة جيم القاﺑضة
–البحريﻦ -وشركة جيم لتﺠارة المواد الغذائية .ذ.م.م -البحريﻦ – وشركة جيم لﻠعقارات
–ذ.م.م ورئيﺲ مﺠﻠﺲ إدارة شركة فاست القاﺑضة  -مركز أﺑوظبي المالي – أﺑو ظبي
وعضو مﺠﻠﺲ إدارة مؤسسة ناس ورئيﺲ لﺠﻨة التدقيق – البحريﻦ ﺑاﻹضافة إلى
مﻨصبه كعضو في لﺠﻨة التدقيق والمخاطر وعضو في مﺠﻠﺲ إدارة الشركة الكويتية

وقد قام مﺠﻠﺲ اﻹدارة المﻨتخب لثﻼثة سﻨوات جديدة ﺑموجب إجتماع الﺠمعية العامة العادية لسﻨة  2016في
اجتماعه المﻨعقد ﺑتاريخ  2017/5/15ﺑتعييﻦ السيدة  /ليﻠى المقدسي كأميﻦ سر لمﺠﻠﺲ اﻹدارة .وتشغل مﻨصب
مدير اﻹدارة القانونية واﻻتزام  -ﺑالشركة .وقد قام مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑالتأكيد عﻠى الوصف الوظيفي المعتمد في الشركة
ﻷميﻦ سر المﺠﻠﺲ .ويقوم أميﻦ السر ﺑمساعدة رئيﺲ مﺠﻠﺲ اﻹدارة في كافة اﻷمور التي تتعﻠق ﺑإعداد جداول
اعمال اجتماعات المﺠﻠﺲ وإصدار الدعوات والمستﻨدات المرفقة إلى كافة أعضاء المﺠﻠﺲ قبل موعد اﻹجتماع
ﺑثﻼثة ايام عمل كما يقوم أميﻦ سر مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑتسﺠيل كافة قرارات ومﻨاقشات أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة وتسﺠيل
نتائج عمﻠيات التصويت عﻠى قرارات مﺠﻠﺲ اﻹدارة والعمل عﻠى حفظ الوثائق الخاصة ﺑها .وتحتفظ الشركة ﺑسﺠل
لﺠميع اجتماعات ومحاضر مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑارقام متسﻠسﻠة .وتوقع محاضر مﺠﻠﺲ اﻹدارة مﻦ قبل كافة أعضاء
المﺠﻠﺲ وأميﻦ سر مﺠﻠﺲ اﻹدارة.
 :1.2اجتماعات مﺠﻠس اﻹدارة
يﺠتمع مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑصورة متﻨﻈمة ،وقد عقد مﺠﻠﺲ اﻹدارة ) (6اجتماعات خﻼل عام  2019تتضمﻦ عدد 6
اجتماع  ،وفيما يﻠي ﺑيان اجتماعات مﺠﻠﺲ اﻹدارة وحضور اﻷعضاء;

م

اسم العضو
مﺠﻠس اﻹدارة

اجتماع )(1
منعقد بتاريخ

اجتماع )(2
منعقد
بتاريخ

2019/3/18
2019/5/5

نﺠيب حمد
مساعد الصالﺢ
 1رئيس مﺠﻠس
اﻹدارة
)غير تنفيذي(

2

3

4

مؤيد حمد
مساعد الصالﺢ
نائب الرئيس
والرئيس
التنفيذي
)تنفيذي(
محمد يوسف
محمد الحساوي
عضو مﺠﻠس
اﻹدارة
)مستقل(
بدر ناصر جمعة
الخشتي
عضو مﺠﻠس
اﻹدارة
)مستقل(

√

√

اجتماع )(3
منعقد بتاريخ

اجتماع )(4
منعقد بتاريخ

اجتماع )(5
منعقد بتاريخ

اجتماع )(6
منعقد بتاريخ

2019/8/5

2019/9/25

2019/11/10

2019/12/18

√

√

√

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5

جمال عﻠي
يوسف الهزيم
عضو مﺠﻠس
اﻹدارة
)غير تنفيذي(

√

√

√

√

√

√

القاعدة الثانية
التحديد السﻠيم لﻠمسؤوليات والمهام
 : 2.1المهام والصﻼحيات
لدى الشركة ﻻئحة ل مﺠﻠﺲ اﻹدارة توضح ﺑشكل تفصيﻠي كافة مهام وصﻼحيات واختصاصات مﺠﻠﺲ اﻹدارة
و اﻻوصاف الوظيفية ﻷعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية والتي توضح الفصل في المهام والصﻼحيات ﺑيﻦ
مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية و ﺑما يضمﻦ اﻻستقﻼلية والفعالية التامة لكافة اﻷطراف .ويتوفر لدى الشركة جدول
لتحديد صﻼحيات اعتماد المعامﻼت .وتتضمﻦ المهام الرئيسية لمﺠﻠﺲ اﻹدارة عﻠى ما يﻠي:
 وضع اهداف الشركة واستراتيﺠيتها وخططها وسياساتها وخطط اﻻعمال الرئيسية الخاصة ﺑها والهيكلالمالي لﻠشركة والهياكل التﻨﻈيمية والوظيفية لﻠشركة مع المراجعة الدورية لها.
 -إقرار الميزانيات التقديرية السﻨوية والبيانات المالية المرحﻠية والسﻨوية.

 اﻻشراف عﻠى الﻨفقات الرأسمالية الرئيسية لﻠشركة إضافة الى مﻠكية اﻷسهم واﻷصول والتصرف فيهما. الموافقة عﻠى الدخول في اﻻعمال واﻷنشطة والمشاركة في خطوط الخدمات والخروج مﻨها. التأكد مﻦ مدى التزام الشركة ﺑالسياسات واﻹجراءات التي تضمﻦ احترام الشركة لﻸنﻈمة والﻠوائح الداخﻠيةالمعمول ﺑها.
 ارساء قﻨوات فعالة لﻠتواصل تسمح ﺑإﺑقاء مساهمي الشركة عﻠى عﻠم مستمر ودوري ﺑمختﻠف أنشطةالشركة وأية تطورات جوهرية تحدث ﺑها.
 التأكيد عﻠى تطبيق نﻈام حوكمة الشركات ومراقبة فعالية تطبيقه. 2.2اهم انﺠازات مﺠﻠس اﻻدارة خﻼل عام : 2019
إنطﻼقا ً مﻦ مسؤوليات المﺠﻠﺲ المتمثﻠة ﺑتحقيق أفضل الﻨتائج المالية والتشغيﻠية وإنﺠاز الخطة اﻻستراتيﺠيه
لﻠشركة عﻠى اكمل وجه قام مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑالعديد مﻦ المهام خﻼل عام  ،2019وفيما يﻠي ﺑيان ﺑأهم إنﺠازات
مﺠﻠﺲ اﻹدارة عﻠى سبيل المثال ﻻ الحصر :
 متاﺑعة أداء الشركة وما تم تحقيقه مﻦ الخطة اﻻستراتيﺠية مراجعة هيكل مﺠﻠﺲ اﻹدارة وإعادة تشكيل لﺠان مﺠﻠﺲ إدارة لتتوافق مع المتطﻠبات الرقاﺑية. إقرار الميزانية التقديرية السﻨوية وإعتماد البيانات المالية المرحﻠية والبيانات المالية السﻨوية لﻠشركة. ضمان دقة وسﻼمة البيانات والمعﻠومات الواجب اﻹفصاح عﻨها . مراجعة سياسة المكافآت عﻠى مستوى الشركة. التأكد مﻦ التزام الشركة ﺑالقوانيﻦ والتشريعات ذات الصﻠة ﺑعمل الشركة. متاﺑعة تطبيق تعﻠيمات حوكمة الشركات وأي تعديﻼت عﻠيها. الرقاﺑة واﻹشراف عﻠى اداء اﻹدارة التﻨفيذية والتاكد مﻦ إتباع السياسات والﻠﻠوائح المعتمدة. مراجعة وإعتماد السياسات والﻠوائح والمواثيق الخاصة ﺑالحوكمة. -إعداد تقرير سﻨوي عﻦ مدى اﻹلتزام ﺑقواعد الحوكمة والتقيد ﺑها .

-

التأكد ﺑصفة دورية مﻦ فاعﻠية وكفاية نﻈم الرقاﺑة الداخﻠية المعمول ﺑها في الشركة والشركات التاﺑعة.

 2.3اﻹدارة التنفيذية:
تتمثل اﻹدارة التﻨفيذية لﻠشركة في مﺠموعة المسؤوليﻦ المﻨاط ﺑهم القيام ﺑإدارة عمﻠيات الشركة اليومية،
وهي مسؤولة عﻦ التﻨفيذ اﻷمثل لﻸعمال ،إلى جانب الحرص عﻠى أن تكون المعﻠومات ذات الصﻠة ﺑاﻷنشطة
التشغيﻠية ذات مصداقية ومكتمﻠة ومتوفرة لمﺠﻠﺲ اﻹدارة عﻨد طﻠبها وفي الوقت المﻨاسب.
وفيما يﻠي ﺑعض مهام ومسؤوليات اﻹدارة التﻨفيذية الواجب اﻻلتزام ﺑها ،في ضوء السﻠطات والصﻼحيات
المخولة لها مﻦ قبل مﺠﻠﺲ اﻹدارة:
 العمل عﻠى تﻨفيذ كافة السياسات والﻠوائح واﻷنﻈمة الداخﻠية لﻠشركة المعتمدة مﻦ قبل مﺠﻠﺲ اﻹدارة.
 تﻨفيذ اﻻستراتيﺠية والخطة السﻨوية المعتمدة مﻦ قبل مﺠﻠﺲ اﻹدارة.
 إعداد التقارير الدورية )مالية وغير مالية( ﺑشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف
الشركة اﻻستراتيﺠية ،وعرض تﻠك التقارير عﻠى مﺠﻠﺲ اﻹدارة.

 إدارة العمل اليومي وتسيير الﻨشاط فضﻼ عﻦ إدارة موارد الشركة ﺑالشكل اﻷمثل والعمل عﻠى تعﻈيم
اﻷرﺑاح وتقﻠيل الﻨفقات وذلك ﺑما يتفق مع اهداف واستراتيﺠية الشركة.
 المشاركة الفعالة في ﺑﻨاء وتﻨمية ثقافة القيم اﻷخﻼقية داخل الشركة.
 وضع نﻈم الرقاﺑة الداخﻠية وإدارة المخاطر ،والتأكد مﻦ فاعﻠية وكفاية تﻠك الﻨﻈم ،والحرص عﻠى اﻻلتزام
ﺑﻨزعة المخاطر المعتمدة مﻦ قبل مﺠﻠﺲ اﻹدارة.
 2.3لﺠان مﺠﻠس اﻹدارة
قام مﺠﻠﺲ اﻹدارة الﺠديد ﺑتشكيل الﻠﺠان المتخصصة المﻨبثقة عﻨه وقد تم مراعاة تعﻠيمات وقواعد الحوكمة
الصادرة عﻦ هيئة أسواق المال عﻨد تشكيل لﺠان مﺠﻠﺲ اﻹدارة وتتضمﻦ لﺠان مﺠﻠﺲ اﻹدارة الﻠﺠان التالية:
 .1لﺠنة التدقيق وإدارة المخاطر:
ﺑﻨاء عﻠى موافقة السادة /هيئة أسواق المال ﺑدمج كل مﻦ لﺠﻨة التدقيق ولﺠﻨة إدارة المخاطر ﺑﻠﺠﻨة واحدة
تاريخ  2016/5/4وتم اعتماد ﻻئحة عمﻠها وفقا لقواعد الحوكمة تم تم تشكيل الﻠﺠﻨة لثﻼث سﻨوات جديدة ﺑموجب
قرار مﺠﻠﺲ اﻹدارة في اجتماعه رقم  2017/4المؤرخ في ، 2017/5/15
وتعمل لﺠﻨة التدقيق وإدارة المخاطر عﻠى ترسيخ ثقافة اﻻلتزام داخل الشركة مﻦ خﻼل ضمان سﻼمة
ونزاهة التقارير المالية لﻠشركة فضﻼً عﻦ التأكد مﻦ كفاية وفاعﻠية أنﻈمة الرقاﺑة الداخﻠية المطبقة في الشركة
ﺑاﻹضافة إلى مراجعة واستراتيﺠيات وسياسات إدارة المخاطر في الشركة.
وقد تم تشكيل الﻠﺠﻨة مﻦ ثﻼثة مﻦ أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة الغير تﻨفيذييﻦ ،وتضم الﻠﺠﻨة مﻦ ﺑيﻦ أعضاءها
عضويﻦ مستقﻠيﻦ " .وقد عقدت الﻠﺠﻨة  5اجتماعات خﻼل عام  2019وفيما يﻠي ﺑيان ﺑتشكيل الﻠﺠﻨة واجتماعاتها.
أعضاء الﻠﺠنة
السيد-/محمد يوسف محمد
الحساوي

المنصب

تصنيف العضو

رئيﺲ الﻠـﺠـﻨـة

عضو مستقل

السيد /جمال عﻠي يوسف الهزيم

عضو الﻠﺠﻨة

عضو غير تﻨفيذي

السيد /ﺑدر ناصر جمعة الخشتي

عضو الﻠﺠﻨة

عضو مستقل

عقدت الﻠﺠنة  5اجتماعات وذلك في التواريخ التالية :

2019/3/18
2019/5/5
2019/8/5
2019/9/25
2019/11/10

ويتضمﻦ تقرير لﺠﻨة التدقيق والمخاطر ﺑيانا تفصيﻠيا" ﺑمهام الﻠﺠﻨة وانﺠازاتها خﻼل عام2019

 .2لﺠنة الترشيحات والمكافآت:
تم تشكيل الﻠﺠﻨة ﺑموجب قرار مﺠﻠﺲ اﻹدارة المﻨتخب في اجتماعه رقم 2017/4المؤرخ 2017/5/15
وذلك لمدة ثﻼث سﻨوات  .وتختص الﻠﺠﻨة ﺑتقديم التوصيات لمﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑشأن الترشيحات لمﻨاصب أعضاء
مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية و تقييم أدائهم وكذلك مراجعة المكافأت والمزايا الممﻨوحة ﻷعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻹدارة التﻨفيذية .وتتشكل الﻠﺠﻨة مﻦ ثﻼثة مﻦ أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة وتضم في عضويتها عضوا" مستقﻼ" .وفيما
يﻠي ﺑيانا" تفصيﻠيا ﺑتشكيل الﻠﺠﻨة وعدد اجتماعاتها وأهم إنﺠازاتها خﻼل عام : 2019
أعضاء الﻠﺠنة
السيد/ﺑدر ناصر جمعة

المنصب

تصنيف العضو

رئيﺲ الﻠﺠﻨة

مستقل

الخشتي
عضو الﻠﺠﻨة

السيد /نﺠيب حمد مساعد

غير تﻨفيذي

الصالح
عضو الﻠﺠﻨة

السيد /مؤيد حمد مساعد

تﻨفيذي

الصالح
عقدت الﻠﺠﻨة اجتماعا ً واحداً في :
لدى الشركة ميثاق يحدد مهام
الﻠﺠنة والتي نوجزها عﻠى
سبيل المثال ﻻ الحصر






2019/3/17

التأكيد عﻠى سياسة المكافآت ﻷعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة
التﻨفيذية.
تحديد اﻻحتياجات المطﻠوﺑة مﻦ المهارات المﻨاسبة لعضوية
مﺠﻠﺲ اﻹدارة ومراجعة تﻠك اﻻحتياجات ﺑصورة سﻨوية.
وضع توصيف وظيفي لﻸعضاء التﻨفيذييﻦ واﻷعضاء غير
التﻨفيذييﻦ واﻷعضاء المستقﻠيﻦ.
استقطاب طﻠبات الراغبيﻦ في شغل المﻨاصب التﻨفيذية حسب
الحاجة ومراجعة تﻠك الطﻠبات.

 التأكد مﻦ عدم انتفاء صفة اﻻستقﻼلية عﻦ عضو مﺠﻠﺲ اﻹدارة
المستقل.
 تحديد الشرائح المختﻠفة لﻠمكافآت التي سيتم مﻨحها لﻠموظفيﻦ.
 إعداد تقرير عﻦ المكافآت الممﻨوحة ﻷعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻹدارة التﻨفيذية.
 2.4موجز عن كيفية تطبيق المتطﻠبات التي تتيﺢ ﻷعضـــاء مﺠﻠس اﻹدارة الحصـــول عﻠى المعﻠومات والبيانات
بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

 إتاحة البيانات والمعﻠومات والبيانات ﺑشكل دقيق وفي الوقت المﻨاسب.
 يقوم أميﻦ سر مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑالتأكد مﻦ امكانية وصول أعضاء المﺠﻠﺲ إلى كل محاضر اجتماعات
المﺠﻠﺲ والﻠﺠان المﻨبثقة عﻦ المﺠﻠﺲ والمعﻠومات والوثائق والسﺠﻼت المتعﻠقة ﺑالمﺠﻠﺲ ﺑشكل كامل وسريع.
ويشمل ذلك أرشفة وتﻨﻈيم وحفظ سﺠﻼت محاضر اجتماعات مﺠﻠﺲ اﻹدارة والﻠﺠان المﻨبثقة عﻦ المﺠﻠﺲ والوثائق
والتقارير المتصﻠة ﺑعمل المﺠﻠﺲ والﻠﺠان والمراسﻼت ذات الصﻠة.
القاعدة الثالثة
اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مﺠﻠس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية
 :3.1الترشيحات لعضوية مﺠﻠس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية
 سبق وأن قام مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑتشكيل لﺠﻨة الترشيحات والمكافآت ﺑتاريخ  2017/5/15والتي تختص ﺑتﻠقي
طﻠبات الترشيح لعضوية مﺠﻠﺲ اﻹدارة إن وجدت واﻹدارة التﻨفيذية ورفع التوصيات ﺑشأنها لمﺠﻠﺲ اﻹدارة .و
اعتماد ميثاق عمل والذي يتضمﻦ مسؤوليات ومهام الﻠﺠﻨة عﻠى الﻨحو الوارد ذكره أعﻼه وأن آلية الترشيح لعضوية
مﺠﻠﺲ اﻹدارة مﻨوط ﺑالﻨﻈام اﻷساسي لﻠشركة.
 :3.2مكافأت مﺠﻠس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية
 سبق و قام مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑأعتماد سياسة المكافأت والتي تتضمﻦ نﻈام الحوافز والمزايا الممﻨوحة ﻷعضاء
مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية ،وفيما يﻠي ﺑيان ﺑمكافآت أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية وذلك ﺑما يضمﻦ
ضمان الشفافية في احتساب ومﻨح المكافأت .وفيما يﻠي نبذة عﻦ سياسة مكافأت كﻼ" مﻦ أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻹدارة التﻨفيذية.
 3.2.1مكافآت مﺠﻠس اﻹدارة
يتضمﻦ نﻈام المكافأت أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة عﻠى ما يﻠي:
مكافأة أعضاء مﺠﻠس اﻹدارة  -ويتم احتساﺑها وفقا ﻻحكام المادة  198مﻦ قانون الشركات رقم  1لسﻨة
 2016والتي تﻨص عﻠى انه ﻻ يﺠوز تقدير مﺠموع مكافآت أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑأكثر مﻦ عشرة ﺑالمائة مﻦ الرﺑح
الصافي ﺑعد استﻨزال اﻻستهﻼك واﻻحتياطات وتوزيع رﺑح ﻻ يقل عﻦ خمسة ﺑالمائة مﻦ رأس المال عﻠى المساهميﻦ
أو أي نسبة أعﻠى يﻨص عﻠيها عقد الشركة .يﺠوز ﺑقرار يصدر مﻦ الﺠمعية العامة العادية لﻠشركة إستثﻨاء عضو
مﺠﻠﺲ اﻹدارة المستقل مﻦ الحد اﻷعﻠى لﻠمكافآت المذكورة .

 oبدﻻت الﻠﺠان – وتمثل تﻠك البدﻻت مقاﺑل العمل المبذول مﻦ أعضــاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة نﻈير المشــاركة
في اعمـال الﻠﺠـان وتأدية مهـام التي قام مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑتفويضــــهـا لﻠﺠـان وفقـا لﻠوائح عمـل الﻠﺠان المعتمدة مﻦ قبل
مﺠﻠﺲ اﻹدارة .ويتم مﻨح عضو الﻠﺠﻨة ﺑدل نقدي عﻦ مشاركته في عمل كل لﺠﻨة.
 oبدل حضور اجتماعات مﺠﻠس اﻹدارة – تمثل البدل الﻨقدي الذي يتم مﻨحه مقاﺑل حضور كل اجتماع
مﻦ اجتماعات مﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ويشترط لصرف البدل حضور اجتماعات مﺠﻠﺲ اﻹدارة.

 oبدﻻت أخري – ويمثل هذا المبﻠغ البدل الﻨقدي مقاﺑل قيام مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑتفويض أيا مﻦ أعضائه في
القيام ﺑعمل معيﻦ أو أكثر أو اﻹشراف عﻠى وجه مﻦ وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة ﺑعض السﻠطات او
المسئوليات المﻨوطه ﺑالمﺠﻠﺲ وفقا لﻨص المادة  185مﻦ قانون الشركات رقم  1لعام .2016
 3.2.2مكافآت اﻹدارة التنفيذية
تﻨقسم مكافأت اﻹدارة التﻨفيذية إلي قسميﻦ:
 المكافأت الثابتة والبدﻻت – وتشمل تﻠك المﺠموعة الرواتب والبدﻻت والمزايا الثاﺑتة التي يتم مﻨحهاﻷعضاء اﻹدارة التﻨفيذية وفقا لعقود التوظيف المعتمدة والسياسات الداخﻠية المطبقة في الشركة.
 المكافأت المتغيرة – وتشمل تﻠك المﺠموعة قيم المكافأت المتغيرة المرتبطة ﺑاﻹداء وتحقيق أهدافالشركة.
 تقوم لﺠﻨة الترشيحات والمكافأت ﺑتقديم توصية لمﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑشأن قيم المكافأت المقترح مﻨحهاﻷعضاء اﻹدارة التﻨفيذية.
3.3

تقرير المكافأت

تقوم الشركة ﺑتحديد مكافأت مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية وفقا سياسة المكافأت التي اعتمدها مﺠﻠﺲ
اﻹدارة .وتتضمﻦ المكافأت تحﻠيﻼ" لﻠمكافأت الممﻨوحة لمﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية كما هو موضح أدناه:
 3.3.1مكافأت مﺠﻠس اﻹدارة
تبﻠغ اجمالي المكافأت والمزايا الممﻨوحة لمﺠﻠﺲ اﻹدارة عﻦ عام  83,000 - 2019ديﻨار كويتي  -وفيما
يﻠي تحﻠيل لتﻠك المبالغ:
 إجمالي مكافأة مﺠﻠﺲ اﻹدارة  60,000ديﻨار كويتي -إجمالي البدﻻت

 23,000ديﻨار كويتي

 3.3.2مكافأت اﻹدارة التنفيذية
تتشـــكل اﻹدارة التﻨفيذية مﻦ رئيﺲ تﻨفيذي والرئيﺲ التﻨفيذي لﻠعمﻠيات ومدير عام قطاع الخدمات المســـاندة
ومـدير عـام القطـاع التﺠـاري ومـدير اﻹدارة المـاليـة  ،وتبﻠغ أجمـالي المبـالغ التي حصــــل عﻠيهـا أعضــــاء اﻹدارة
التﻨفيـذيـة مبﻠغ  357,610ديﻨـار كويتي ﻻ غير تمثـل اجمـالي مكـافـأت اﻹدارة التﻨفيـذيـة ممﻦ حصــــﻠوا عﻠى أعﻠى
المبالغ وفيما يﻠي تحﻠيل لتﻠك المبالغ:
المﺠموع
مكافأت متغيرة
مكافأت ثاﺑتة
عدد الموظفيﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
357,610
332,760
24,850
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 3.3.3بيان مكافأت مﺠﻠس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية
تحتفظ الشـركة ﺑبيان دقيقا ومفصـﻼ" عﻦ كافة الرواتب والمكافأت والمزايا المالية اﻷخرى التي يسـتحقها كل
عضـــو مﻦ أعضـــاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية .يتم تضـــميﻦ هذا البيان في تقرير الﺠمعية العامة الســـﻨوية
لﻠشركة.
القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية
تؤمﻦ شركة المعامل ﺑأن سﻼمة البيانات المالية هي أهم المؤشرات عﻠى نزاهة ومصداقية الشركة في
عرض مركزها المالي وﺑما يزيد مﻦ ثقة المستثمريﻦ في البيانات والمعﻠومات التي توفرها الشركة وعﻠيه فقد
وضعت شركة المعامل آليات وإجراءات لﻠتأكد مﻦ سﻼمة البيانات المالية لﻠشركة عﻠى الﻨحو اﻵتي ﺑيانه:
4.1التعهدات بسﻼمة ونزاهة التقارير المالية
تقدم اﻹدارة التﻨفيذية لﻠشــركة تعهدات كتاﺑية لمﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑســﻼمة ونزاهة التقارير المالية لﻠشــركة يتم
عرضـها ﺑصـورة سـﻠيمة وعادلة ويتم إعدادها وفقا ً لمعايير المحاسـبة الدولية المعتمدة مﻦ قبل الهيئة ةقد تم ذلك في
الرﺑع اﻷول  ،الثاني والثالث والبيانات المالية المﺠمعة لﻠسـﻨة المالية المﻨتهية في  31ديسـمبر سـﻨة  . 2019وقدم تم
عرض البيانات المالية السـﻨوية لﻠشـركة عﻦ السـﻨة المالية المﻨتهية في  31ديسـمبر  2019في اجتماع مﺠﻠﺲ اﻹدارة
رقم  2020 /1المؤرخ ﺑتاريخ  ، 2020/3/15وﺑﻨاء عﻠى ذلك يتعهد المﺠﻠﺲ في التقرير السـﻨوي ويؤكد لﻠسـادة
 /المسـاهميﻦ عﻠى سـﻼمة ونزاهة البيانات المالية لﻠشـركة وأنه قد تم إعدادها وفق معايير المحاسـبة الدولية المعتمدة
مﻦ قبل هيئة أسواق المال.
 4.2دور لﺠنة التدقيق والمخاطر في مراجعة البيانات المالية
تساعد لﺠﻨة التدقيق والمخاطر مﺠﻠﺲ اﻹدارة في الوفاء ﺑمسؤولياتها تﺠاه حوكمة الشركات فيما يتعﻠق ﺑإدارة
أنﻈمة الرقاﺑة الداخﻠية والسياسات والممارسات المحاسبية والتقارير المالية ومهام التدقيق الداخﻠية والخارجية .وأيضا ّ
ﺑتحديد المستويات المقبولة مﻦ المخاطر التي ترتبط ﺑأنشطة الشركة وفقا ً لتوجيهات مﺠﻠﺲ اﻻدارة كما تشرف عﻠى
عمﻠية تحديد ومراقبة المخاطر وتقويم فعالية إجراءات إدارة المخاطر وتقديم التوصيات الﻼزمة ورفعها إلى مﺠﻠﺲ
اﻹدارة  ,ولم يوجد أي تعارض ﺑيﻦ توصيات لﺠﻨة التدقيق وقرارات مﺠﻠﺲ اﻹدارة لسﻨة .2019
وكما سبق ان أشرنا ﺑانه يتضمﻦ تقرير لﺠﻨة التدقيق والمخاطر ﺑيانا تفصيﻠيا" ﺑمهام الﻠﺠﻨة وانﺠازاتها خﻼل
عام .2019
 4.3مراقب الحسابات الخارجي
 تتولى لﺠﻨة التدقيق والمخاطر آلية تعييﻦ مراقب الحساﺑات الخارجي .وتوضح مهام لﺠﻨة التدقيق والمخاطرعﻼقة الشركة مع مراقب الحساﺑات الخارجي كما يﻠي:
 التوصية لمﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑتعييﻦ أوإعادة تعييﻦ مراقبي الحساﺑات الخارجييﻦ أو تغييرهم وتحديد أتعاﺑهم التأكد مﻦ استقﻼلية مراقبي الحساﺑات الخارجييﻦ ومراجعة خطاﺑات تعييﻨهم. متاﺑعة أعمال مراقبي الحساﺑات الخارجييﻦ ،والتأكد مﻦ عدم قيامهم ﺑتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدماتالتي تقتضيها مهﻨة التدقيق.
 دراسة مﻼحﻈات مراقبي الحساﺑات الخارجييﻦ عﻠى القوائم المالية لﻠشركة ومتاﺑعة ما تم في شأنها. يتم عرض اية خدمات يقدمها مراقب الحساﺑات الخارجي عﻠى لﺠﻨة التدقيق والمخاطر ،لﻠتحقق مﻦاستقﻼلية مراقب الحساﺑات الخارجي.

وقامت لﺠﻨة التدقيق والمخاطر ﺑتقييم أداء مراقب الحساﺑات الخارجي والتوصية لمﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑشأن تعييﻦ
أو إعادة تعييﻦ مراقب الحساﺑات الخارجي وﺑدوره المﺠﻠﺲ يوصي لﻠﺠمعية ﺑذلك حيث أن الموافقة تكون لﻠﺠمعية
العامة العادية .
قامت الشركة ﺑاﻹكتفاء ﺑمكتب مراقب حساﺑات خارجى واحد فقط لمراجعة حساﺑات الشركة وإعادة تعييﻦ السيد/
طﻼل يوسف المزيﻨي مكتب ديﻠويت وتوش الوزان و شركاه مﻨفرداً مﻦ ضمﻦ القائمة المعتمدة ﺑأسماء مراقبى
الحساﺑات لدى هيئة أسواق المال وذلك خﻼل إجتماع الﺠمعية العامة العادية تاريخ .2019/4/30
القاعدة الخامسة
وضع نظم سﻠيمة ﻹدارة المخاطر والرقابة الداخﻠية
5.1

لﺠنة التدقيق والمخاطر
قام مﺠﻠﺲ اﻹدارة المﻨتخب ﺑتشكيل لﺠﻨة التدقيق وإدارة المخاطر ﺑتاريخ  ، 2017/5/15وقد قامت الﻠﺠﻨة
ﺑاﻻجتماع خﻼل كل عام ومﻨها  2019لمﻨاقشة المخاطر والتحديات التي تواجه الشركة وآلية مواجهتها.وهذا
موضح ﺑتقرير لﺠﻨة التدقيق والمخاطر.

5.2

وحدة إدارة المخاطر
فـــي الشـــركة وحـــدة ﻹدارة المخـــاطر ﺑتكﻠيـــف إحـــدى الﺠهـــات اﻻستشـــارية المتخصصـــة الخارجيـــة
لﻠقيام ﺑكافة مهام إدارة المخاطر.

 5.3أنظمة الضبط والرقابة الداخﻠية
يتـــوافر لـــدى الشـــركة أنﻈمـــة ضـــبط ورقاﺑـــة داخﻠيـــة تغطـــي جميـــع أنشـــطتها ،والتـــي تعمـــل عﻠـــى
الحفــاظ عﻠــى ســﻼمة الشــركة الماليــة ودقــة ﺑياناتهــا وكفــاءة عمﻠياتهــا مــﻦ مختﻠــف الﺠوانــب وذلــك مــﻦ خــﻼل
وجــود هياكــل تﻨﻈيميــة معتمــدة تراعــى مبــدأ الفصــل التــام فــي المهــام وعــدم تعــارض المصــالح ،كمــا يتــوافر
لــدى الشـــركة أدلـــة سياســـات وإجـــراءات عمـــل تحــدد ﺑشـــكل واضـــح الســـﻠطات والمســـؤوليات .وقـــد قامـــت
الشــركة ﺑتكﻠيــف أحــد مكاتــب التــدقيق المســتقﻠة ﺑفحــص وتقيــيم نﻈــم الرقاﺑــة الداخﻠيــة لﻠشــرك ِة وتقديمــه لﻠســادة/
هيئــ ة أســواق المــال فــي الوقــت المحــدد اي قبــل  3/31وقــد تــ م تقديمــه تــاريخ  2019/3/24لﻠســادة هيئــة
أســواق المــال كمــا قامــت الشــركة ﺑتكﻠيــف مكتــب تــدقيق ىخــر ﺑمراجعــة ﺑمراجعــة وتقيــيم أداء وحــدة التــدقيق
الــداخﻠي وذلــك عــﻦ الــثﻼث ســﻨوات الســاﺑقة أي ديســمبر -2016ديســمبر  2018وتــم موافــاة كــل مــﻦ لﺠﻨــة
التدقيق الداخﻠي &المخاطر ومﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻨسخة مﻨه ﺑتاريخ .2019/5/5

 5.4وحدة التدقيق الداخﻠي
في الشركة وحدة مستقﻠة لﻠتدقيق الداخﻠي تتمتع ﺑاﻻستقﻼلية الفﻨية التامة حيث تتبع لﺠﻨة التدقيق والمخاطر
وﺑالتبعية مﺠﻠﺲ اﻹدارة وهي المﻨبثقة عﻦ مﺠﻠﺲ اﻹدارة  .وهذه الوحدة وقد قام مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑتكﻠيف أحد المكاتب
اﻻستشارية لﻠقيام ﺑمهام الوحدة.

القاعدة السادسة
تعزيز السﻠوك المهني والقيم اﻷخﻼقية

 6.1معايير ومحددات السﻠوك المهني واﻷخﻼقي:
تؤمﻦ الشركة متمثﻠة ﺑمﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية وجميع العامﻠيﻦ فيها ﺑان السﻠوك المهﻨي واﻷخﻼقي
مﻦ اهم روافد نﺠاح الشركة في تحقيق أهدافها ،ﺑمﻦ خﻼل ميثاق العمل المعتمد مﻦ مﺠﻠﺲ اﻹدارة ويحدد معايير
السﻠوك المهﻨي واﻷخﻼقي في الشركة مشتمﻠة عﻠى معايير السﻠوك المهﻨي واﻷخﻼقي ،وكذلك مسؤوليات كل مﻦ
الشركة ،ومﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية والموظفيﻦ .ﺑاﻹضافة إلى سياسة اﻹﺑﻼغ والتي وضعت آلية تتيح
لﻠموظفيﻦ وأصحاب المصالح اﻹﺑﻼغ عﻦ أي ممارسات غير سﻠيمة أو أمور تثير الريبة مع وضع الترتيبات المﻨاسبة
مستقل.
تحقيق
ﺑأجراء
تسمح
التي
 6.2سياسات وآليات الحد من حاﻻت تعارض المصالﺢ
س ات وآليات خاصـة لﻠحد مﻦ حاﻻت تعارض المصـالح وأسـاليب معالﺠتها والتعامل معها
لدى الشـركة سـيا ـ
وذلك ضمﻦ إطار حوكمة الشركات مع اﻷخذ ﺑعيﻦ اﻻعتبار ما ورد ﺑقانون الشركات.
حيث تهدف ســياســة الحد مﻦ تعارض المصــالح المعتمدة مﻦ مﺠﻠﺲ اﻹدارة إلى ضــمان تطبيق اﻹجراءات
المﻨاســبة ﻻكتشــاف حاﻻت تعارض المصــالح الﺠوهرية والتعامل معها ﺑشــكل فعال ،والتأكد مﻦ أن مﺠﻠﺲ اﻹدارة
يقوم ﺑالتعـامل مع حاﻻت تعـارض المصــــالح القـائمـة والمحتمﻠـة والمتوقعـة وأن كافة القرارات يتم اتخـاذها ﺑمـا يحقق
مصالح الشركة.
القاعدة السابعة
اﻹفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
 7.1سياسة اﻹفصاح والشفافية
تتسم الشركة ﺑاﻻنفتاح والمصداقية والتعاون ،وتحقيقا لمبادئ الشركة الراسخة وتطبيقا ً ﻷفضل ممارسات
الحوكمة الرشيدة والتزاما ًﺑالمتطﻠبات القانونية كافة قام مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑتحديث السياسة الخاصة ﺑاﻹفصاح والشفافية
طبقا ً لﻠتعديﻼت وتضمﻨت السياسة ﺑشكل واضح القواعد العامة لﻺفصاح ،إجراءات وآلية اﻹفصاح ،وﺑيﻨت السياسة
مسؤولية إدارة اﻻلتزام ﺑالشركة عﻦ إدارة عمﻠيات اﻹفصاح والتحقق مﻦ اﻻلتزام ﺑالبيانات الواجب اﻹفصاح عﻨها
في الوقت المﻨاسب وﺑشكل وافي ودقيق وفقا لتعﻠيمات هيئة أسواق المال والقوانيﻦ والﻨﻈم المعمول ﺑها ﺑاﻹضافة إلى
نشر المعﻠومات عﻠى الموقع اﻻلكتروني لﻠشركة ومﻦ خﻼل مستﻨد يوضح قائمة التقارير والسﺠﻼت الدورية الخاصة
ﺑالﺠهات الرقاﺑية ﻹدارة اﻹلتزام والذي يتم تحديثه طبقا ً لﻠتعديﻼت والقرارات الصادرة مﻦ الﺠهات الرقاﺑية.

 7.2سﺠل اﻹفصاح
تقوم الشركة ﺑاﻻحتفاظ ﺑسﺠل خاص ﺑافصاحات أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية ،ﺑحيث يشمل
السﺠل عﻠى افصاحات ﺑﻨسب المﻠكية والتداوﻻت عﻠى أسهم الشركة إضافة الى اﻻقرارات والتعهدات المقدمة مﻦ

أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية ﺑصفتهم اشخاص مطﻠعيﻦ والتي يتم تحديثها  .ويحتفظ ﺑهذا السﺠل في مقر
الشركة ويتاح اﻻطﻼع عﻠي السﺠل مﻦ قبل كافة مساهمي الشركة دون رسم أو مقاﺑل ويتم تحديثه ﺑشكل دوري
ﺑما يعكﺲ حقيقة أوضاع اﻷطراف ذات العﻼقة.
 7.3وحدة شؤون المستثمرين
يتواجد لدى الشركة وحدة مستقﻠة مسؤولة عﻦ اتاحة وتوفير البيانات والمعﻠومات والتقارير الﻼزمة
لﻠمستثمريﻦ الحالييﻦ والمحتمﻠيﻦ في الشركة ويتم نشر كافة المعﻠومات والتقارير واﻻخبار عﻠى الموقع اﻻلكتروني
لﻠشركة .ويقوم ﺑالتواصل مع المستثمريﻦ والمساهميﻦ مﻦ خﻼل اﻻتصال ﺑالهاتف او مﻦ خﻼل البريد اﻻلكتروني.
 7.4اﻻعتماد عﻠى البنية اﻷساسية لتكنولوجيا المعﻠومات في عمﻠيات اﻹفصاح
تعتمد الشركة عﻠى البﻨية اﻷساسية لتكﻨولوجيا المعﻠومات ﺑشكل كبير في عمﻠيات اﻹفصاح ،كما مﻦ خﻼل ﺑرنامج
خاص لﻺدارة المالية وإدارة المشاريع والفصل في المهام واخذ الموافقات ،ﺑاﻹضافة إلى قسم مخصص لحوكمة
الشركات يتم عرض فيه كافة المعﻠومات والبيانات التي تساعد المساهميﻦ والمستثمريﻦ الحالييﻦ والمحتمﻠيﻦ عﻠى
ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة .
القاعدة الثامنة
احترام حقوق المساهمين
 8.1حماية الحقوق العامة لﻠمساهمين وتشﺠيعهم عﻠى التصويت في الﺠمعيات العامة
تﻠتزم الشــركة ﺑمســؤوليتها تﺠاه المســاهميﻦ ﺑتبﻨي أعﻠى المعايير في حوكمة الشــركات .حيث تؤمﻦ الشــركة
ﺑأن التطبيق السـﻠيم لحوكمة الشـركات يعزز القيمة لمسـاهميها ،فالشـركة تقوم ﺑمعامﻠة جميع المسـاهميﻦ ﺑالتسـاوي
معﻠومة أو حق مﻦ حقوق المســــاهميﻦ وتﻠتزم
ـ
ودون تمييز وﻻ تقوم الشــــركـة في أي حـال مﻦ اﻷحوال ﺑحﺠـب أي
الشركة ﺑهذا الشأن ﺑكافة أحكام القوانيﻦ والتعﻠيمات والضواﺑط الرقاﺑية.
لدى الشـركة سـياسـة خاصـة لحماية حقوق المسـاهميﻦ تبيﻦ دور كل مﻦ مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية في
حماية حقوق المسـاهميﻦ والتأكد مﻦ أن يتمتع كافة فئات المسـاهميﻦ ﺑﻨفﺲ حقوق التصـويت وﺑذات المعامﻠة وتوفير
كافة المعﻠومات الخاصـة ﺑحقوق التصـويت مع مﻨح كافة فئات المسـاهميﻦ فرصـة مسـاءلة مﺠﻠﺲ اﻹدارة عﻦ المهام
الموكﻠة إليهم وغيرها مﻦ الحقوق التي تكفل العدالة والمساواة .
 8.2مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة لﻠبيانات الخاصة بالمساهمين
إن ســﺠل الخاص ﺑالمســاهميﻦ يحفظ لدى وكالة المقاصــة يقيد فيه أســماء المســاهميﻦ وجﻨســياتهم ومواطﻨهم
وعدد اﻷسـهم الممﻠو كة لكل مﻨهم ويتم التأشـير في سـﺠل المسـاهميﻦ ﺑأي تغييرات تطرأ عﻠى البيانات المسـﺠﻠة فيه
وتتيح الشــركة لﻠمســاهميﻦ اﻻطﻼع عﻠى الســﺠل كما يتم التعامل مع البيانات الواردة فيه ﺑأقصــى درجات الحماية
والسرية.

القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالﺢ
 9.1نظم وسياسات حماية حقوق أصحاب المصالﺢ
تقوم الشــــركـة عﻠى احترام وحمـايـة حقوق أصــــحـاب المصــــالح في جميع معـامﻼتهـا وتعـامﻼتهـا الـداخﻠيـة
والخارجية ،حيث إن اسـهامات أصـحاب المصـالح تشـكل موردا ﺑالغ اﻷهمية لبﻨاء القدرة التﻨافسـية لﻠشـركة وتدعيم
مستويات رﺑحيتـ ها ،وفي سبـ يل حمـ اية معامـ ﻼت أصحـ اب المـ صالح مـ ع الشركة سواء كانت عقود او صفقات،
قامت الشركة ﺑاعتماد سياسات ولوائح داخﻠية مﻨها عﻠى سبيل المثال ﻻ الحصر ما يﻠي:
 سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح. سياسة الحد مﻦ تعارض المصالح. سياسة اﻹﺑﻼغ عﻦ المخالفات. سياسة المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة . سياسة وإجراءات الشراء والتعاقد. 9.2تشﺠيع أصحاب المصالﺢ عﻠى المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختﻠفة
تتيح الشركة ﻷصحاب المصالح في الحصول عﻠى المعﻠومات والبيانات المالية ذات الصﻠة ﺑأنشطتهم
وتعامﻼتهم مع الشركة وﺑما يكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعﻠومات المﻨاسبة في الوقت المﻨاسب ﺑغرض
مساعدة أصحاب المصﻠحة عﻠى اتخاذ القرارات ﺑﻨا ًء عﻠى معﻠومات صحيحة ووافية ،وحصولهم عﻠى فرص متكافئة
في الوصول إلى المعﻠومة وضمان عدم تسرب المعﻠومات إلى ﺑعضهم مﻦ خﻼل نشرها عﻠى الموقع اﻹلكتروني
التقرير السﻨوي لﻠشركة إعﻼنات الصحف والمﺠﻼت المقاﻻت والبيانات الصحفية لﻠشركة.وقد قام مﺠﻠﺲ إدارة
الشركة ﺑاعتماد سياسة لﻺﺑﻼغ عﻦ المخالفات ،تﻠتزم الشركة ﺑموجبها ﺑمراعاة الﻨزاهة والسﻠوك المهﻨي واﻷخﻼقي
في كافة التعامﻼت وتتيح الفرصة ﻷصحاب المصالح لﻺﺑﻼغ عﻦ أية مخالفات أو أي أنشطة غير قانونية أو غير
أخﻼقية أو غير مشروعة ،مع التزام الشركة ﺑالسرية في إجراءات التحقيق في المخالفة مع توفير حماية لﻠمبﻠغ مع
عدم اﻹضرار ﺑه.

10.1

القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسن اﻷداء
تدريب أعضاء مﺠﻠس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية

قامت الشركة خﻼل العام ﺑإخطار أعضاء مﺠﻠﺲ إدارة الشركة وأعضاء اﻹدارة التﻨفيذية عﻦ أي تعديﻼت
جوهرية في القرارات و القوانيﻦ المرعية اﻹجراء وتعديﻼتها .
10.2

تقييم أداء مﺠﻠس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية

لدى الشركة نﻈم وآليات لتقييم أعضاء مﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة التﻨفيذية مﻦ خﻼل مﺠموعة مﻦ مؤشرات قياس
اﻷداء الموضوعية التي ترتبط ﺑمدى تحقيق اﻷهداف اﻻستراتيﺠية لﻠشركة.
ويقوم مﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑعمل تقييم ذاتي ﻷدائه ﺑاﻹضافة إلى أداء كل لﺠﻨة مﻦ خﻼل إستبيان أما فيما يتعﻠق ﺑاﻹدارة
التﻨفيذية فتقوم لﺠﻨة الترشيحات والمكافآت عﻠى تقديم الدعم لمﺠﻠﺲ اﻹدارة في تقييم أداء اﻹدارة التﻨفيذية في ضوء
اهداف الشركة وما يتوافق مع مؤشرات الموضوعية و اﻹشراف عﻠيها ويتم رفع التوصية لمﺠﻠﺲ اﻹدارة لﻠموافقة
عﻠيها .

