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 :المقدمة
 كرام ،السادة المساهمين ال

الشركة تطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال حيث تبنا مجلس إدارة  هاماً فيتطوراً  2016شهد عام 
تم إعتماد السياسات واللوائح الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة فقواعد الحوكمة داخل الشركة، أفضل الممارسات لتطبيق 

- :يةالشركات، وإعتمد مجلس اإلدارة في تطبيق القواعد على المحاور األت

  ،تحديد مهام ومسؤوليات ووجابات كل من أعضاء تنوع الخبرات العلمية والعملية بشكل متوازن داخل مجلس اإلدارة

 .مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية

  لطات و الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذيةالسُ وتحديد المهام و المسؤوليات 

  تآلمخاطر، لجنة الترشيحات و المكافق، لجنة ايالتدقلجنة (تشكيل لجان مجلس اإلدارة.( 

 ضمان نزاهة التقارير المالية عن طريق تعهد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

 ط و الرقابة الداخلية، تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخليبتشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر، مراجعة أنظمة الض. 

 لعمل الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةإعداد ميثاق سلوكيات ا 

 تفعيل آليات الحد من حاالت تعارض المصالح الُمحتملة 

  إعتماد آليات العرض و اإلفصاح الدقيق و الشفاف،إنشاء سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية، تفعيل

 .وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

 لمساهمين، سياسات حماية حقوق أصحاب المصالحإعتماد سياسة حقوق ا 

  إعتماد اآلليات التي تتيح حصول أعضاء مجلس اإلدارة على برامج دورات تدريبية ، آليات تقييم أداء مجلس اإلدارة  و

 .اإلدارة التنفيذية

 إعتماد سياسة المسؤولية اإلجتماعية لضمان توافق أهداف الشركة مع أهداف الُمجتمع 
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Uاألولى القاعدة 

Uاإلدارة لمجلس متوازن هيكل بناء  
 

• Uاإلدارة مجلس تشكيل: 

وفقاً لقواعد حوكمة الشركات مع  29/5/2016يخ رتم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي بالجمعية العامة العادية الُمنعقد بتا

 7أعضاء من أصل  5األعضاء غير التنفيذين ( األخذ في األعتبار بضرورة أن تكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذين

 .ينمجلس إدارة ُمستقل ينو كذلك تم إنتخاب عضو) أعضاء

يقوم نائب رئيس مجلس اإلدارة فقط  المجاالت ذات عالقة بنشاط الشركة ويتمتع مجلس اإلدارة بخبرات متنوعة من مختلف 

 . بدور تنفيذي لشغله منصب الرئيس التنفيـــذي، وباقي أعضاء مجلـــس اإلدارة هم أعضاء غير تنفيذيين

 

 االسم
/ غير تنفيذي/ تنفيذي(تصنيف العضو 

 ، أمين سر)مستقل
 المؤهل العلمي والخبرة العملية

/ تاريخ االنتخاب
 تعيين أمين السر

 رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم الهاجريعادل 

 درجة اإلجازة الجامعية في الحقوق والشريعة  •
 -م.م.شركة محمد ناصر الهاجري وأوالدة ذ •

 المدير التنفيذي ونائب المدير العام
مجلس عضو  –السيف للوساطة المالية شركة  •

 دارةا
 عضو مجلس ادارة-شركة أصول لالستثمار •
 نائب الرئيس –أصول لالستثمار  شركة •
رئيس مجلس  -شركة أصول لالستثمار  •

 اإلدارة

24/05/2016 

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس  سليمان احمد العميري
 التنفيذي

 ماجستير ادارة اعمال  – آداب بكالوريوس •
 -)جراند(شركة المشروعات الكبرى العقارية  •

 مدير تطوير األعمال
نائب رئيس مجلس  -شركة أجال القابضة  •

 إدارة
رئيس مجلس اإلدارة  -شركة أصول لالستثمار •

 والعضو المنتدب
نائب  -شركة المجموعة الدولية لالستثمار •

 رئيس مجلس االدارة
 عضو مجلس إدارة -لبنان -بنك التمويل العربي •
 عضو مجلس إدارة -صروح لالستثمار شركة •
نائب رئيس -اصول لالستثمارشركة  •

 .والرئيس التفيذي مجلس االدارة
 

24/05/2016 
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 عضو مجلس اإلدارة طارق بدر الميلم
 درجة اإلجازة الجامعية في المحاسبة •

 جامعة الكويت -تجارة واقتصاد وعلوم السياسية
 رئيس تنفيذي للمجموعة -مجموعة الميلم •

24/05/2016 

 )ُمستقل( -عضو مجلس اإلدارة  بدر سليمان الدويسان
الواليات المتحدة  -مهندس صناعي -جامعي •

 األمريكية
 مدير عام -شركة صناعات  الميلم  •

24/05/2016 

 عضو مجلس اإلدارة عبدهللا مساعد الدخيل

-جامعة توليدو -بكالوريوس إدارة أعمال  •
 الواليات المتحدة األمريكية

شركة األعمدة الكويتية للتجارة العامة  •
 مدير عام -والمقاوالت 

 -)ك.م.ش(شركة الوسيط لألعمال المالية  •
 وسيط أوراق مالية

24/05/2016 

 عضو مجلس اإلدارة بدر طارق الميلم

 -جامعة برود  –هندسة صناعية -بكالوريوس •
 الواليات المتحدة األمريكية

مدير  -شركة مجموعة الميلم للتجارة والصناعة •
 عمليات

دولة  –الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  •
 .محلل استثمار أول -الكويت

 –الشركة األهلية الكويتية لصناعة األلمنيوم  •
 دولة الكويت مدير عمليات

24/05/2016 

عضو مجلس اإلدارة                        احمد نبيل بن سالمة
 )ستقلمُ (

جامعة األمريكية ال –إدارة أعمال  –جامعي  •
 .في الكويت

 -شركة بن سالمة للتجارة العامة والمقاوالت  •
 .مدير مالي

اف –بنك الكويت الوطني  •  .صرَّ

24/05/2016 

 هندسة اتصاالت -بكالوريوس  • أمين سر خالد فوزي ابراهيم
 24/05/2016 جامعة القاهرة
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U 2016إجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  

 24/5/2016خاب المجلس  تنإعتباراً من تاريخ إ •
 

 

 

• Uالشركة إدارة مجلس اجتماعات محاضر وحفظ تنسيقو تسجيل. 

عتماد الوصف الوظيفي ألمين سر إإلتزاماً من الشركة بكافة ما يصدر عن هيئة أسواق المال قام مجلس اإلدارة ب •

 .جتماعات مجلس اإلدارةأوكلت له مهمة حفظ وتنسيق محاضر إ مجلس اإلدارة حيث

 

 

 

 

 اسم العضو

اجتماع 
المنعقد )6(رقم

في تاريخ 
24/05/

2016 

اجتماع 
المنعقد في )7(رقم

تاريخ 
07/06/2016 

اجتماع 
عقد في نالم)8(رقم

تاريخ 
30/07/2016 

اجتماع 
المنعقد في )9(رقم

تاريخ 
14/08/2016 

اجتماع 
المنعقد في )10(رقم

تاريخ 
14/08/2016 

اجتماع 
المنعقد في )11(رقم

تاريخ 
30/11/2016 

عدد 
 االجتماعات

 6 √ √ √ √ √ √ عادل إبراهيم الهاجري

 6 √ √ √ √ √ √ سليمان احمد العميري

 6 √ √ √ √ √ √ طارق بدر الميلم

 6 √ √ √ √ √ √ بدر سليمان الدويسان

 6 √ √ √ √ √ √ عبدهللا مساعد الدخيل

 6 √ √ √ √ √ √ بدر طارق الميلم

 6 √ √ √ √ √ √ نبيل بن سالمةاحمد 
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Uالثانية القاعدة 

Uوالمسؤوليات للمهام السليم التحديد 

 والصالحيات التي لطاتالسُ  وكذلك التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس من أعضاء كل وواجبات ومسؤوليات، تحديد سياسة مهام، •

 .التنفيذية لإلدارة تفويضها يتم

  وكل عضو ككل  ومهام مجلس اإلدارةأوصاف وظيفية توضح مسؤوليات بإعتماد  2016خالل العام الشركة  قامت

باإلضافة إلى أوصاف وظيفية لإلدارة التنفيذية للشركة وكذلك إعتماد سياسة ) ُمستقل/ غير تنفيذي/ تنفيذي(على حدى 

 .تفويض الصالحيات

• U2016 إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام: 

 رئيسه واعضائه  رتشكيل مجلس إدارة جديد وإختيا •

 تشكيل اللجان المنبثقه عن مجلس اإلدارة وتشكيل أعضائها  •

تم االطالع على تقرير االلتزام الرقابي الصادر عن مكتب جرانت ثورونتون عن مدى األلتزام بكافة المحددات  •

 .والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 والموافقة  على تغير شعار الشركة الحالى الى الشعار الجديدالمصادقة  •

 اعتماد السياسات واألدلة ولوائح العمل الجديدة  لدى الشركة، وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال •

 اعتماد البيانات المالية المرحلية  •

 اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة الجديد  •
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 متخصصة اللجان لتشكيل مجلس اإلدارة 

• Uاللجنة التنفيذية: 

U ًتشكيل اللجنةأوال: 

 :السادة أعضاء اللجنة التنفيذية

 رئيس عبدهللا مساعد الدخيل/ السيد

 عضو سليمان أحمد العميري/ السيد

 عضو بدر سليمان الدويسان/ السيد

 امين السر خالد فوزي ابراهيم/ السيد

 

 

 

U 2016إنجازات وإجتماعات اللجنة خالل العام: -

تتلخص اجتماعات اللجنة التنفيذية فى مناقشة  طلبات استثناء لبعض بنود السياسة العامة إلدارة محفظة األسهم الخاصة بالشركة  •

 :لى لجنة التدقيق فقد تم استثناء طلبات فى التواريخ األتية عتثنائها وعرضها سوالمقدمة من إدارة العمليات وذلك إل

 

 طلب اإلستثناء عن  رقم اإلجتماع وتاريخه

 2016ابريل 30 )2016يونيو  8(الخامس 

 2016مايو  31 )2016يونيو  30(السادس

 2016نيو يو 30 )2016يوليو  27(السابع

 2016يوليو  31 )2016اغسطس  28(الثامن

 2016اغسطس  31 )2016اكتوبر  4(التاسع

 2016سبتمبر  30 )2016نوفمبر  1(العاشر

 2016اكتوبر  31 )2016ديسمبر  5(الحادى عشر 
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• Uلجنة التدقيق:-   

مساعدة مجلس اإلدارة في أداء التزاماته فيما يتعلق باإلشراف على جودة وسالمة الممارسات المحاسبية والتدقيق والرقابة  بغرض

 .رجيين تم تشكيل لجنة التدقيققة الشركة مع المدققين الخاالداخلية وإطار عمل إدارة التدقيق الداخلي والتقارير المالية إلى عال

 السادة أعضاء لجنة التدقيق

 رئيس بدر سليمان الدويسان/ السيد

 عضو بدر طارق الميلم/ السيد

 عضو عبدهللا مساعد الدخيل/ السيد

 عضو أحمد نبيل بن سالمة/ السيد

 سرالامين  خالد فوزي ابراهيم/ السيد

 

 2016تها خالل االلجنة  وإنجازعدد االجتماعات التي عقدتها  •
 )1/2016( اإلجتماع األول

  تم اإلطالع على العروض المقدمة من مكاتب التدقيق المختلفة إلعداد تقارير الرقابة
 (ICR)الداخلية

من  مكتب نائب الرئيس التنفيذى على العرض المقدم /تم اإلطالع على التوصية المقدمة من المدير المالى للشركة  وموافقة السيد 
 .يبيكر تلي للقيام بمهام اعمال الرقابة الداخلية واعداد التقرير السنو

 . تمت الموافقة على العرض السابق
 
 

  )2/2016(اإلجتماع الثانى
 2016عن الربع االول والثانى لعام  اخليشة تقارير ومالحظات التدقيق الدمناق

 اإلدارة المالية . 
  لإلدارة المالية  يالداخلاإلطالع على مالحظات التدقيق . 
 إداة العمليات  
 ستثمار المباشر والمحافظ وإدارة إلوا اإلدارة فيما يخص إدارة العقار ورد ياإلطالع على مالحظات التدقيق الداخل

 .الصناديق وعملياتها
 ادارة التحصيل والمتابعة  
 وما ورد به من مالحظات خاصة بإدارة التحصيل والمتابعة ورد اإلدارة عليها ياإلطالع على مالحظات التدقيق الداخل. 
 2016ة ألعمال الشركة عن الربع الثالث لسن يالداخل يمناقشة التقرير المقدم من المدقق الشرع . 
 تم اعتماد التقارير السابقة. 
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• Uلجنة المخاطر: -

تتولى اللجنة نة المخاطر وتم تشكيل لج. تطوير وتفعيل اإلشراف الفعال للمجلس على كافة المعامالت واالجراءات بالشركة بهدف

 .المهام المتعلقة بكافة الجوانب الخاصة في إدارة المخاطر

Uتشكيل لجنة المخاطر 

 السادة أعضاء لجنة المخاطر

 رئيس بدر الميلم طارق/ السيد

 عضو الميلم بدر طارق/ السيد

 عضو أحمد نبيل بن سالمة/ السيد

 سرالامين  خالد فوزي ابراهيم/ السيد

 

U2016 وإنجازات اللجنة خالل العام إجتماعات: 

 U 1/2016اإلجتماع رقم 

 31/12/2015الى  1/7/2015عن الفترة من نتون روث تجرانتقرير المخاطر المقدم من مكتب  دتم عرض واعتما •

والخاص بإعداد تقارير مخاطر العمليات وذلك حسب متطلبات نتون روث تجرانتم عرض ومناقشة العرض المقدم من مكتب  •

 .هيئة اسواق المال 

 .نتونروث تجرانالمقدم من مكتب  تمت الموافقة على العرض •

• Uتآلجنة الترشيحات والمكاف 

إعادة مسؤولية تقديم توصيات بشأن انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت لتتولى 

 .تقييم مكافآت. عمل التقييم الذاتي السنوي ألداء أعضاء مجلس اإلدارةوكذلك  اإلنتخاب في الجمعية العامه،

Uتآتشكيل لجنة الترشيحات والمكاف: 

 السادة أعضاء لجنة الترشيحات 

 تآوالمكاف

 رئيس الدويسانبدر سليمان / السيد

 عضو بدر طارق الميلم/ السيد

 عضو عبدهللا مساعد الدخيل/ السيد

 امين سر خالد فوزي ابراهيم/ السيد
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Uمهام وإنجازات اللجنة خالل العام 

 : يتم من خاللها مناقشة األت 2016ديسمبر  26اجتماع  بتاريخ ) 1(اجتمعت اللجنة عدد 

 لقواعد الحوكمةة واإلدارة التنفيذية وذلك طبقا عضاء مجلس االدارأت الخاصة بآالمكافاعتمدت اللجنة مسودة سياسات  •

 .دارة إلعتمادها اإلاوصت اللجنة بعرض المسودة فى اول اجتماع مجلس  •

U أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسبآلية حصول 

تم إعتماد مصفوفة حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب ضمان ل

 التقارير الخاصة بالشركة
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Uالثالثة القاعدة 

 Uالتنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس لعضوية الكفاءة ذوي من أشخاص اختيار 
 

• Uتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت . 

تقديم توصيات بشأن انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو إعادة اإلنتخاب في الجمعية العامه، (دوره في  ءاإلدارة بأدامجلس إلتزاماً من 

ت وتم آقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكاف.) تقييم مكافآت. عمل التقييم الذاتي السنوي ألداء أعضاء مجلس اإلدارة

 .الشركة ةت من قبل مجلس إدارآوالمكافإعتماد آلئحة لجنة الترشيحات 

Uتقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 
 :نظام المكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: أوال
 .ومزايا، وتحليل لشرائح المكافآتتفصيل المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع : ثانيا 

 المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس األدارة.أ
 

 
 
 
 
 
 

 

التنفيذي واإلدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة، مضافا إليهم المدير قيم المكافآت الممنوحة للرئيس  :  نياثا
 .المالي

ت والمزايا آاجمالي المكاف
 السنوية

 ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت 
 المتغيرة

 ألف دينار كويتي

 شريحة المكافآت الثابتة
 ألف دينار كويتي

174.6 --- 174.6 

 
 . أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعةأية مكافآت : ثالثا

 )ال ينطبق(        
 

 .أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة: رابعا
 .ال يوجد أي إنحرافات جوهرية •

 
 
 

ت والمزايا آاجمالي المكاف
 السنوية

 ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت 
 المتغيرة

 ألف دينار كويتي

 شريحة المكافآت الثابتة
 ألف دينار كويتي

- --- - 
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Uالرابعة القاعدة 

Uالمالية التقارير نزاهة ضمان 

• Uالتعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة. 

تقارير ال بالتعهد لمجلس اإلدارة كتابيا بنزاهة ضمان نزاهة التقارير المالية تقوم اإلدارة التنفيذيةتطبيقاً ألعلى معايير الشفافية ول

 .لمساهمي الشركة اإلدارة بسالمة ونزاهة البيانات الماليةمجلس المالية، كما يتعهد 

• U في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة، يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو

 .األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها

 . التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة حتى  اآلن ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة

• Uالتأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي. 

تعيين مراقب تقديم التوصية بتعيين وإعادة و لجنة التدقيق بالتأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي تقوم

 .الحسابات أو تغييرهم
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Uالخامسة القاعدة 

Uالداخلية والرقابة المخاطر إلدارة سليمة نظم وضع 

• Uالمخاطر إدارة . 

 تجرانمع مكتب  بهدف تطبيق أفضل الممارسات في تحديد نزعة المخاطر وبناء على توصية لجنة المخاطر تم التعاقد

أفضل ن تطبيق والخاص بإعداد تقارير مخاطر العمليات وذلك حسب متطلبات هيئة اسواق المال وذلك لضمانتون رثو

 .الخاصة بتقارير إدارة المخاطر الممارسات العالمية

• Uتشكيل لجنة إدارة المخاطر . 

تتولى اللجنة المهام المتعلقة . بهدف تطوير وتفعيل اإلشراف الفعال للمجلس على كافة المعامالت واالجراءات بالشركة •

 )وإنجازات اللجنة في القاعدة الثانيةتم عرض تشكيل وإجتماعات ( .بكافة الجوانب الخاصة في إدارة المخاطر
 

• Uأنظمة الضبط والرقابة الداخلية. 

 .تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي ومدقق خارجي ُمستقل، مرة واحدة على األقل سنوياً 

 .اإلدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخليةكما يتم تزويد الهيئة بتقرير من مدقق خارجي ُمستقل يبين رأيه في تقييم   

 Uيالتدقيق الداخل 

ويكون . تها بشكل مناسبآتوفر الشركة إلدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة وبحيث يتم تدريبها ومكاف 

داخل الشركة، كمـا تعطـى كافـة الصالحيـات الـتي تمكنهــا من إلدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة واالتصال بأي موظف 

وتقوم الشركة توثيــق مهــام، وصالحيــات، ومسؤوليـات إدارة التدقيـق ضمــن . أداء المهام الموكلــة إليهـا وعلــى النحـو المـطلـوب

 .المعتمد من المجلس (Internal Audit Charter) ميثـاق التــدقيــق

 .دارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس لجنة التدقيقتقوم إ 

كما تضمن السياسة والالئحة الخاصة بإدارة التدقيق أن ال يكلف موظفو إدارة التدقيق الداخلي بأي مسؤوليات تنفيذية، وتكون إدارة  

عن إعالم لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود التدقيق الداخلي مسؤولة عن اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون مسؤولة 

 .تعارض في المصالح

تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كامالً دون أي تدخل خارجي، ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم  

 .تدقيقها
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 Uالتدقيق الخارجي 

ويجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور اإلدارة . التدقيق بنسخة من تقريرهيقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة  

 .التنفيذية مرة واحدة على األقل سنوياً 

        

 Uإدارة المخاطر 

 .تقاريرها إلى مجلس اإلدارة لشركةترفع إدارة المخاطر في ا 

 

• U لتدقيق الداخلياتشكيل إدارة. 

التدقيق الداخلي تتمتع باالستقاللية الفنية التامة للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس اإلدارة ، كما أن مجلس قامت الشركة بتشكيل إدارة 

 . اإلدارة قام بتحديد مهام ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي
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Uالسادسة القاعدة 

Uاألخالقية والقيم المهني السلوك تعزيز 

• U العمل سلوكيات ميثاق 

قامت الشركة باعداد ميثاق سلوكيات العمل بما يتماشى مع سياسات ومبادئ توجيهية داخلية أخرى مصممة لتتوافق مع القوانين 

وذلك حرصاً من الشركة لضمان مصالح وسالمة . والقواعد واللوائح التي من شأنها حوكمة العمليات التشغيلية ألعمال الشركة

 . من األطراف ذات العالقة ورعاية العمالء والموظفين وغيرهم

كما أن أعضاء مجلس اإلدارة يولون األهمية لضمان مصالح وسالمة ورعاية العمالء والموظفين وغيرهم من األطراف ذات 

العالقة والحفاظ على بيئة عمل فعالة ، كما قام مجلس إدارة الشركة بوضع معايير السلوك الواردة في الميثاق وتحديث هذه 

في حين أن هذه المعايير تغطي مجموعة واسعة من . ل مناسب، لكي تعكس التطورات القانونية والتنظيميةالمعايير بشك

 .ممارسات وإجراءات العمل في الشركة

• Uالسياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح إعداد . 

إلبالغ وإعداد التقارير واإلفصاح و المنع أو قامت الشركة بإعداد سياسة تعارض المصالح التي تحتوي التوجيهات للتحديد وا

شركة بوضع اإلجراءات المناسبة إلكتشاف حاالت تعارض الوضع القيود الصارمة لتضارب المصالح المحتمل، كما قامت 

ئمة المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال، والتأكد من أن مجلس اإلدارة يقوم بالتعامل مع حاالت تعارض المصالح القا

وذلك حرصاً منها على اتباع أفضل الممارسات . والمحتملة والمتوقعة وأن كافة القرارات يتم إتخاذها بما يحقق مصالح الشركة

 .للحد من حاالت تعارض المصالح
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Uالسابعة القاعدة 

Uالمناسب الوقت وفي دقيق بشكل والشفافية اإلفصاح 

• U آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف: 

تم إعتماد أليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف  سعياً من مجلس إدارة الشركة لإللتزام بكل ما يصدر عن هيئة أسواق المال
على أليات التي تقوم بتصنيف المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها سواء مالية أو غير مالية أو  تشمل سياسة اإلفصاح، كما أن 

 . معلومات جوهرية

تتأكد من توافق السياسات واإلجراءات الخاصة بالشركة مع تعليمات الجهات الرقابية وكذلك بال إدارة المطابقة واإللتزام تقوم
 .تعمل على زيادة وعي إداراة الشركة بما يجد من تغيرات في البيئة الرقابية

• Uسجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

ح لإلطالع كما أن السجل متا مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةبإعداد سجل إفصاحات خاص بأعضاء  اإللتزامتم تكليف إدارة 

 .دوري، وتعمل إدارة االلتزام على تحديث هذا السجل بشكل عليه من قبل المساهمين

• Uتشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين. 

للمستثمرين الحالين والمحتمليين، وحرصاً على ضمان التواصل مع كافة المساهمين التزاماً من الشركة بتوفير كافة المعلومات 
وحدة تنظيم شؤون المسثمرين، ويكمن دور وحدة شئون المستثمرين في التعامل مع هؤالء  والمستثمرين الُمحتملين تم تشكيل

 . ة ومركزها المالي في الوقت المناسبالمساهمين والمستثمرين وتقديم كافة البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشرك

• Uنبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات، واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح. 

إللكتروني للشركة لحوكمة انشاء قسم مخصص على الموقع ا سعياً من مجلس اإلدارة لضمان أعلى معايير الشفافية تم
كما أن . حرصاً من الشركة على التواصل مع  أكبر عدد من المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالحوذلك  ،الشركات

 . الشركة تعمل على تحديث وتطوير بشكل دوري عمليات اإلفصاح
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Uالثامنة القاعدة 

Uالمساهمين حقوق احترام 
 

• Uالمساهمين حماية حقوق. 

قواعد  بما يتوافقتم إعداد سياسة حماية حقوق المساهمين ة حقوق مساهمين الشركة ياسعياً من مجلس اإلدارة لضمان حم
 عن بغض النظرن ممارسة جميع المساهمين حقوقهم اضموتهدف السياسة إلى  1/2016حوكمة الشركات وقانون الشركات 

 .نسبة الملكية، وحماية حقوق صغار الُمساهمين، و معاملة جميع المساهمين بالتساوي والعدالة ودون تمييز

• U لبيانات الخاصة بالمساهميناإنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، لمتابعة. 

وجنسياتهم ومواطنهم وعدد قامت الشركة بانشاء وإمساك سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين 

األسهم المملوكة لكل منهم ويتم التأشير عليه بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة 

 . المقاصة من بيانات ويحق لكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل

• Uعلى المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة تشجيع المساهمين. 

تم إعداد آلية التصويت والمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة ة حقوق مساهمين الشركة ياسعياً من مجلس اإلدارة لضمان حم

 .في إجتماعات الجمعية العامة للشركةوواجبتهم  كافة المساهمين حقوقبما يوضح 
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Uالتاسعة القاعدة 

Uالمصالح أصحاب دور إدراك 

• Uالنظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح:-  

بضمان احترام حقوق أصحاب المصالح كما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح ذات الصلة وحمايتها شركة الإلتزاماً من 

بإعداد سياسة حماية أصحاب المصالح وتم تصميم هذه السياسة بهدف ضمان أحترام وحماية حقوق أصحاب  من قبل الشركة

 . المصالح وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة

• Uتشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة. 

إعتماد سياسة حماية حقوق أصحاب سعياً من مجلس اإلدارة تجاه مسؤولية الرئيسية لحماية حقوق أصحاب المصالح تم 

مصالح ضمان حماية وممارسة كما قامت الشركة بإعداد بعض اآلليات والسياسات آلتي تتيح ألصحاب الالمصالح في الشركة 

 .حقوقهم
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Uالعاشرة القاعدة 

Uاألداء وتحسين تعزيز 

• Uوضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر. 

، واإللتزام بالمسؤوليات واإلدارة التنفيذية سعياً من الشركة تجاه مسؤوليتها في تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس اإلدارة

بتطوير آليات تختص بالجوانب التدريبية لكل باإلضافة لدور اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة قامت الشركة  والمهام المنوطة بهم

 من أعضاء مجلس اإلدارة اإلدارة التنفيذية

Uتقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

وتم إعتماد اآللية لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل دوري  الشركة وضع محددات والياتقامت 

 .تآبل مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافقِ من 

 

• Uالمؤسسية بخلق القيم جهود مجلس اإلدارة(Value Creation)  األهداف الشركة، وذلك من خالل تحقيق  العاملين في لدى

 .االستراتيجية وتحسين معدالت األداء

داخل الشركة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل أعتمد مجلس اإلدارة ميثاق المؤسسية إلى خلق القيم  الشركةسعياً من 

 .ؤسسيةسلوكيات العمل والذي يؤكد وجود وسائل ألتباع تلك الممارسات واأللتزام بأعلى معايير المهنية والقيم الم
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