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 المصطلحات العامة

 

 يستوجب لم ما أدناه الموضحة المعاني ه الوثيقةبهذ الواردة والمصطلحات بالكلمات يقصد

 :ذلك غير السياق

 

 .حوكمة الشركةدليل  الدليل: 

 

 شركة كويت سكيوريتيز الشركة:

 

 مجلس إدارة الشركة. المجلس:

 

 هيئة أسواق المال الكويتية. الهيئة:

 

بإصدار قانون الشركات وتعديالته  2016لسنة  1المرسوم بقانون رقم  قانون الشركات:

 والئحته التنفيذية.

مجموعة الضوابط والمعايير واإلجراءات التي تحقق االنضباط المؤسسي في  الحوكمة:

إدارة الشركة وفقًا للمعايير الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية وذلك من 

لتنفيذية خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ا

 للشركة وتأخذ في االعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
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 أواًل: مقدمة

 

التي وضعتها هيئة أسواق المال وبما  تلتزم الشركة بتطبيق الحوكمة الرشيدة وبدعم مبادئ هذه الحوكمة

يتوافق مع أحكام القوانين النافذة في دولة الكويت.  وُتعرف الحوكمة بأنها مجموعة العالقات بين مجلس 

 إدارة الشركة، وإدارتها التنفيذية ومساهميها، وأصحاب المصالح اآلخرين فيها.

ركة استراتيجية عملها وأهدافها وُتحدد وسائل وتعمل الحوكمة على توفير الهيكل الذي من خالله تضع الش

تحقيق هذه األهداف ومعايير مراقبة األداء فيها.  لذلك تهدف الشركة في التزامها بتطبيق الحوكمة الرشيدة 

إلى رفع مستويات الشفافية واالفصاح وزيادة المهنية وتحسين الرقابة واإلشراف، مما يصب في مصلحة 

ب المصالح األخرين، ويؤدي بالتالي إلى زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين الشركة ومساهميها، وأصحا

 نجاح والتطور ألعمالها وأنشطتها.بالشركة وتعزيز النمو وال

 ثانيًا: ُنبذة عن دليل الحوكمة

 

ويمثل فلسفة الشركة  ُيغطي هذا الدليل اإلطار العام والعناصر الرئيسية إلنشاء نظام الحوكمة في الشركة

في تطبيق مبادئ الحوكمة.  وقد قامت الشركة بإصدار مجموعة من المواثيق والسياسات واإلجراءات التي 

ُتعزز هذا الدليل والتي ُتفصل األدوار والمسؤوليات والسياسات الواجب االلتزام بها.  إن الدليل والمواثيق 

 ل الحوكمة الرشيدة الُمتبعة من قبل الشركة. والسياسات تكون في مجملها إطارًا شاماًل لهيك

وينطبق هذا الدليل بكافة بنوده على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة.  

 الكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفيذية. ويغطي الدليل مبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال

سؤواًل عن التحقق من أن المبادئ واألهداف المشمولة في هذا الدليل ونظام يكون مجلس اإلدارة م

الحوكمة ككل، يتم االلتزام بها وتطبيقها بفعالية في الشركة وذلك من خالل لجنة الحوكمة والتي يترأسها 

ل رئيس مجلس اإلدارة والمنبثقة بكافة أعضائها من مجلس اإلدارة.  وتحتفظ لجنة الحوكمة بأصل الدلي

برفع التقارير الالزمة ونماذج  –بالتنسيق مع لجنة التدقيق الداخلي  –الُمعتمد من مجلس اإلدارة، وتعمل 

  المتابعة )ملحق( إلى مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بااللتزام والمطابقة. 
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 : أهداف الحوكمة في الشركة ثالثاً 

 

 تتمثل أهداف الحوكمة في الشركة بما يلي:

 اإلطار المنظم للعالقة بين مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية.توفير   -1

 تطوير فعالية عمليات الشركة وتعزيز الكفاءة اإلدارية لها.  -2

 التأكد من االلتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من الجهات التشريعية والهيئات الرقابية.  -3

 ادر التمويل الالزمة بتكلفة أقل.تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير مص  -4

التأكد من وجود انظمة مراقبة داخلية وإدارة تدقيق فعالة تساهم في تقليل المخاطر التي   -5

 قد تتعرض لها الشركة.

وضع إطار لمراقبة األداء المالي والتشغيلي لإلدارة التنفيذية والشركة ككل وتعزيز مبادئ   -6

 المسؤولية والمساءلة.

شركة من خالل تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة لكافة األطراف من سمعة ال تعزيز  -7

 المساهمين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح.

تجنب الممارسات غير السليمة التي قد تؤدي إلى تضارب في المصالح وتعريض الشركة   -8

 لمشاكل مالية.

 وقواعد السلوك المهني الرشيد. تعزيز السلوك األخالقي وضمان االلتزام بأخالقيات  -9

 دعم الدور االجتماعي للشركة.  -10

 

 الحوكمة للشركة  رابعًا: قواعد

 

الرشيدة والتي  تقوم حوكمة الشركة على مجموعة من القواعد التي تشكل اإلطار العام لممارسات الحوكمة

تسعى الشركة إلى تطبيقها بالكامل من خالل مجموعة من االجراءات والسياسات التي توضح منهجية هذا 

 التطبيق.  
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وفيما يلي القواعد التي تبنتها الشركة وتلتزم بتطويرها بشكل مستمر من خالل مراجعة مستمرة لهذا الدليل 

 ة في الشركة.والسياسات والمواثيق المتعلقة بنظام الحوكم

 القاعدة األولى: هيكل مجلس اإلدارة

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إدارة الشركة من خالل وضع السياسات العامة للشركة واإلشراف 

على تنفيذها.  وللقيام بمسؤولياته بفعالية، تراعي الشركة أن يكون هيكل مجلس اإلدارة متوازنًا من حيث 

غالبيتهم من غير التنفيذيين وضم أعداد كافية من األعضاء المستقلين لضمان أن تكون  تكوينه من أعضاء

 القرارات حيادية دون ضغوط أو معوقات.

 

 :تشكيل مجلس اإلدارة

يحكم النظام األساسي للشركة عملية تشكيل مجلس اإلدارة، وترشيح أعضاءه وانتخابهم، ويتم اعتماد  -

 ذلك من قبل مساهمي الشركة خالل الجمعية العامة.   

تلتزم الشركة بأن يكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة ال يقل عن خمسة أعضاء غالبيتهم من غير التنفيذيين  -

 ا ال يزيد على نصف أعضاء المجلس. وأن يضم أعضاء مستقلين بم

 تتقيد الشركة بالفصل بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب الرئيس التنفيذي. -

تتقيد الشركة بإبالغ الهيئة عند انتهاء عضوية أحد األعضاء بأي من طرق انتهاء العضوية مع بيان  -

 األسباب.

مجلس إدارة أكثر من خمس شركات ُيقدم أعضاء المجلس الُمرشحين تعهدات بعدم شغلهم لعضوية  -

مساهمة في آن واحد مركزها في الكويت، وعدم شغلهم لعضوية مجلس إدارة شركة مشابهة أو 

منافسة.  كذلك تقيد العضو بعدم رئاسة مجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في 

 الكويت.
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دارة أو أحد أعضاء المجلس بناًء على تلتزم الشركة بأحقية الجمعية العمومية بإقالة رئيس مجلس اإل -

اقتراح األغلبية المطلقة أوبناًء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما ال يقل عن ربع 

 رأس المال المكتتب به.

ويراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرات العملية والمهنية والمهارات المتخصصة والتي تؤهل كل عضو 

يبدي رأيه في مناقشات المجلس باستقاللية تامة.  كذلك تقوم الشركة بالتأكد باستمرارية من أعضائه ألن 

 استقاللية األعضاء الُمستقلين طوال فترة عضويتهم بالمجلس.

 :تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة

 ُيخصص مجلس اإلدارة الوقت الكافي للقيام بمهامه ومسؤولياته من خالل تنظيم االجتماعات الدورية

واالستجابة لدعوة االجتماعات الطارئة وتسجيل محاضر االجتماعات وحفظها وتدوينها.  ويحرص مجلس اإلدارة 

على حضور العضو الُمستقل ألغلب اجتماعاتها، وتراعي الشركة اطالع العضو المستقل على أي قرارات يعتزم 

مستقل في محضر االجتماع في حال كان أن يقوم بها أعضاء مجلس اإلدارة بالتمرير، مع اثبات رأي العضو ال

 مغايرًا لقرارات مجلس اإلدارة.

 ( اجتماعات سنويًا.6ال يقل عدد اجتماعات المجلس عن ) -

ينعقد االجتماع بحضور نصف عدد األعضاء وبما ال يقل عن ثالثة، وحضور أحد األعضاء المستقلين بما  -

 % من االجتماعات المنعقدة.75ال يقل عن

 يلتزم العضو الغير مستقل حضور ما ال يقل عن أربعة اجتماعات في السنة بشخصه.  -

وفي سبيل التنسيق األمثل لهذه االجتماعات ومحاضرها، يقوم مجلس اإلدارة بتعيين أمين سر للمجلس 

 واللجان المنبثقة عنه وتحديد مهامه لتشمل تأمين توفير وتوزيع المعلومات والتنسيق بين أعضاء مجلس

اإلدارة وبين أصحاب المصالح اآلخرين في الشركة وذلك من خالل وضع توصيف وظيفي واضح له واعتماده.  

 ويتم تعيين أو فصل أمين السر بموجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة.
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لقد قام مجلس اإلدارة باعتماد "ميثاق مجلس اإلدارة" والذي يدير من خالله شؤونه ويتضمن "ميثاق مجلس 

 ة" تفصياًل واضحًا عن الجوانب التالية: اإلدار

 تشكيل المجلس وشروط العضوية. -1

 مهام ومسؤوليات المجلس التفصيلية. -2

 الصالحيات المناطة بمجلس اإلدارة واألعضاء. -3

 اجتماعات المجلس ومحاضر االجتماعات. -4

 المراجعة والتقييم ألداء المجلس. -5

 التقارير الصادرة عن المجلس. -6

 

 :قةالمستندات ذات العال

 عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة. -1

 ميثاق مجلس اإلدارة. -2

 القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

تراعي الشركة ضمان قيام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بواجباتهم على أكمل وجه، وفي سبيل 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من خالل ذلك قامت الشركة بتحديد مهام ومسؤوليات وصالحيات 

توصيفات وظيفية محددة وواضحة.   كما تراعي الشركة االلتزام بالفصل الواضح في هذه المهام 

 والمسؤوليات.

 :المسؤوليات العامة لمجلس اإلدارة

دارة السليمة يتحمل مجلس إدارة الشركة مسؤولية خلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة وذلك من خالل اإل

اإلدارة التنفيذية، والتي تقع عليها مسؤوليات العمليات اليومية، ملتزمة بتوازن  ألنشطة الشركة وضمان أن

مناسب بين تحقيق النمو وإنجاز األهداف قصيرة األجل ضمن نزعة المخاطر المعتمدة من المجلس.  ويقوم 
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شأنها تحقيق هذه القيمة المستدامة وتنميتها على المجلس برسم األهداف االستراتيجية للشركة التي من 

 المدى الطويل، إلى جانب المصادقة على انظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأكد من فعاليتها.

كما تقع على عاتق المجلس مسؤولية خلق بيئة الحوكمة في الشركة والتأكد من أن ممارسات المجلس، 

لمخاطر والمراقبة الداخلية، والمكافآت، والهيكل التنظيمي للشركة، وأنشطة اإلدارة التنفيذية، وإدارة ا

 واالفصاحات والشفافية كلها مبنية على معايير سليمة لحوكمة الشركات.

يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات الشركة وسالمتها المالية، والتأكد من تلبية مصالح 

صالح، والجهات األخرى ذات العالقة، والتأكد من أن إدارة الشركة تتم المساهمين، والمستثمرين، وأصحاب الم

 بشكل سليم وبفعالية وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للشركة.

يقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه الشركة وجميع مساهميه وليس تجاه 

من خالل إظهار القيادة األخالقية وتعزيز الرؤية الُمشتركة ألغراض الشركة وقيمها مساهم معين، وذلك 

 ورسالتها.  

 

 :رئيس مجلس اإلدارة

لرئيس مجلس اإلدارة دورًا بالغًا في األهمية نحو إقامة عالقة بناءة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية 

تشجع على النقد  –خالل اجتماعات المجلس  –للشركة وتمثيل الشركة أمام مساهميها، إلى جانب خلق ثقافة 

األعضاء، وُيشجع على النقاشات والتصويت البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين 

على تلك القضايا.  ويعمل رئيس مجلس اإلدارة على ضمان التأكد من توفر معايير عالية من الحوكمة لدى 

 الشركة.
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 :لجان المجلس

في سبيل مساعدته على القيام بمهامه، قام المجلس بتشكيل لجان متخصصة قائمة على نظم أساسية 

حيث تكون هذه اللجان محكومة بالسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، وبحيث تتمتع موضوعة بعناية، 

 باالستقاللية الالزمة ألداء مسؤولياتها.  وهذه اللجان هي:

 المكافآت.و لجنة الترشيحات -1

 لجنة التدقيق الداخلي. -2

 لجنة إدارة المخاطر. -3

 باستثناء لجنة الحوكمة التي تلتزم بشروط خاصة(:وتلتزم الشركة عند تشكيل اللجان بتوفر الشروط التالية )

 أن ال يقل عدد اعضاء اللجنة عن ثالثة. -

أن يتم تعيين عدد كافي من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين في اللجان التي يتم  -

 تشكيلها بحيث يكون من بين أعضائها عضوًا واحدًا مستقاًل على األقل.

 من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. أن يكون رئيس اللجنة -

 أن ال يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوًا في اللجنة. -

 

ومع أنه بإمكان مجلس اإلدارة أن يقوم بتفويض المسؤوليات إلى اللجان التابعة له واإلدارة التنفيذية؛ إال أنه 

 يبقى مسؤواًل أمام حملة األسهم عن كفاءة أداء الشركة.

اللجان المختلفة والتي قامت الشركة بتوثيقها واعتمادها، على كافة البيانات الالزمة عن هذه وتشمل مواثيق 

اللجان وتشكيلها ومهامها ومسؤولياتها بصورة مفصلة.  كما توضح آلية عملها وكيفية تزويد مجلس اإلدارة 

 القرارات الالزمة. بالمعلومات والبيانات الالزمة بشكل دقيق وفي الوقت المناسب لتمكينه من اتخاذ
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 :اإلدارة التنفيذية

تتمثل اإلدارة التنفيذية للشركة في مجموعة األشخاص المؤهلين وذوي الخبرة بما في ذلك الرئيس التنفيذي 

وغيرهم من الموظفين التابعين له بشكل مباشر والمدراء التنفيذيين المناط بهم مسؤولية اإلدارة اليومية 

من أن أنشطة وعمليات الشركة تتسق مع استراتيجية العمل،  –اف من مجلس اإلدارة وبإشر –للشركة والتأكد 

ونزعة المخاطر، والسياسات الُمعتمدة من مجلس اإلدارة.  ويهتم مجلس اإلدارة بأن يكون أعضاء اإلدارة 

 س.التنفيذية ذو كفاءة تمكنهم من تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بفاعلية ودون تدخل مباشر من المجل

ويكون الرئيس التنفيذي مسؤوآل أمام مجلس اإلدارة عن أداء الشركة ونتائج أعمالها وتحقيق األهداف 

المحددة.  ويكون الرئيس التنفيذي حلقة الوصل بين اإلدارة التنفيذية وبين المجلس حيث يتأكد من اطالع 

 المجلس بصورة فعالة ومستمرة على أداء الشركة.

الرئيس التنفيذي على أساس سنوي من قبل مجلس اإلدارة، وتنظر لجنة الترشيحات ويتم مراجعة أداء 

والمكافآت إلى مكافأة الرئيس التنفيذي وتقدم التوصية إلى المجلس بعد المراجعة السنوية لألداء وفق 

 مؤشرات األداء الموضوعة.

شركة وذلك لتمكينها من اعداد تقارير وتهتم الشركة بتطوير البنية األساسية لنظم تكنولوجيا المعلومات في ال

على درجة كبيرة من الجودة والدقة بحيث يتم توفير هذه التقارير إلى أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت 

المناسب، حيث يقدم الرئيس التنفيذي لمجلس اإلدارة تقارير عن أداء الشركة يفسر من خالله االنحرافات عن 

ستراتيجية للشركة، بحيث يتمكن مجلس اإلدارة من مناقشة االنجازات الموازنة، وعن تحقيق األهداف اإل

 اسبة في التوقيت المناسب حيالها.واالخفاقات بشكل سليم وإصدار القرارات المن

 :المستندات ذات العالقة

 عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة. -1

 ميثاق مجلس اإلدارة. -2

 مواثيق اللجان المتخصصة. -3

 .التوصيفات الوظيفية -4
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 مصفوفة الصالحيات. -5

 القاعدة الثالثة: كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

تعتز الشركة بالتزامها بتوافر الخبرات المهنية والكفاءات والسمات الشخصية الالزمة في أعضاء مجلس إدارتها 

وإدارتها التنفيذية بما في ذلك المهنية والنزاهة الشخصية والصفات األخالقية، حيث أن مهارات ومعرفة أعضاء 

ر من العناصر األساسية في فعالية نظام الحوكمة مجلس اإلدارة باألعمال المتعلقة بطبيعة نشاط الشركة تعتب

   للشركة.

 

 لجنة الترشيحات:

التأكد من أن عملية الترشيح لعضوية تم تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة ُتعنى بالترشيحات بغرض 

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية تصب بشكل أساسي في مصلحة الشركة وتحقق 

أهداف مساهميها، حيث تعمل اللجنة على استقطاب الكفاءات الالزمة والتأكد من أن األعضاء المرشحين 

لديهم الخبرات والمهارات الالزمة لشغل هذه الوظائف ولديهم الكفاءات الالزمة للقيام بمهامهم واألدوار 

لشركة من خالل آلية عمل محددة الموكلة إليهم.  وتقوم بدورها الرئيسي في الترشيح لعضوية مجلس إدارة ا

، مع التزام الشركة بما تنص عليه تعليمات الهيئة بشأن في ميثاق لجنة الترشيحات المعتمد من مجلس اإلدارة

 .قواعد الترشيح

ويتم اختيار أعضاء لجنة الترشيحات وفق قواعد صادرة عن الجمعية العامة للشركة، بناًء على اقتراح من مجلس 

 وتقوم بتوثيق محاضر اجتماعاتها. تمع اللجنة مرة واحدة في السنة على األقلاإلدارة.  وتج

 وتعمل اللجنة من ضمن مهامها على التأكد مما يلي:

 أن األعضاء الجدد يحصلون على دورة توجيهية متكاملة عن الشركة عند انضمامهم إلى مجلس اإلدارة. -

األعضاء الجدد الحالية ومعرفتهم بالمهارات والمعارف أنه يتم إجراء التقييمات الالزمة لمقارنة مهارات  -

 المطلوبة لإلشراف على العمل.
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قيام األعضاء بتحديث مهاراتهم ومعارفهم باستمرار كما هو مطلوب ألداء أدوارهم الموكلة إليهم  -

 في مجلس اإلدارة ولجانه.

 ارات األعضاء.أنه يتم تخصيص موازنة كافية من المال والوقت في سبيل تطوير وتحديث مه -

استيفاء المهارات التخصصية المشروطة ألعضاء اللجان التخصصية مثل لجنة التدقيق مثاًل والتي  -

 تتطلب عضويتها معرفة ذات خلفية مالية.

وتتحدد مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات وصالحياتها وأدوارها وهيكليتها وآلية عملها بصورة أكثر تفصياًل 

تم توثيقه واعتماده من قبل مجلس اإلدارة.  ويشمل "ميثاق لجنة  " الذيالترشيحاتمن خالل "ميثاق لجنة 

 الترشيحات" تفصياًل عن الجوانب التالية:

 دور اللجنة ومهامها ومسؤولياتها. -1

 التشكيل والعضوية. -2

 الصالحيات المناطة بلجنة الترشيحات. -3

 آلية عملية الترشيح للمناصب. -4

 اللجنة.االجتماعات ومحاضر اجتماعات  -5

 المراجعة والتقييم والتقارير الخاصة باللجنة. -6
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 لجنة المكافآت:

 المكافآت والحوافزلضمان استقطاب الكفاءات الالزمة والمحافظة عليها، قامت الشركة بوضع سياسات 

جاذبة من أجل دعم ترسيخ مبدأ االنتماء للشركة والمحافظة على الكوادر المؤهلة وتحفيزها.  ويتم  بحيث تكون

 ذلك من خالل لجنة المكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة.  

وتعمل لجنة المكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات على التأكد من أن سياسات المكافآت والحوافز المعتمدة 

ت األداء ومتسقة مع استراتيجية الشركة وأهدافها سواء على المدى الطويل أو المدى القصير، مرتبطة بمعدال

كما التأكد من مالئمة تلك السياسة مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لنشاطات الشركة ومع خبرات ومؤهالت 

 العاملين على اختالف مستوياتهم.

مل على تدوين محاضر اجتماعاتها، وتقوم بإعداد تقرير وتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة على األقل وتع

سنوي مفصل عن كافة المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية األخرى الممنوحة ألعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيًا كانت طبيعتها ومسماها بحيث يعرض التقرير 

 على الجمعية العامة للموافقة عليه.

وتحدد الشركة المهام والمسؤوليات والصالحيات الخاصة بلجنة المكافآت بصورة واضحة من خالل "ميثاق 

 لجنة المكافآت" الموثق والمعتمد من مجلس إدارة الشركة، والذي يشمل تفصياًل عن الجوانب التالية:

 دور اللجنة ومهامها ومسؤولياتها. -1

 ل والعضوية.التشكي -2

 الصالحيات المناطة بلجنة المكافآت. -3

 سياسة منح المكافآت. -4

 االجتماعات ومحاضر اجتماعات اللجنة. -5

 التقرير السنوي لإلفصاح عن المكافآت الممنوحة. -6

 التقييم والتقارير الخاصة باللجنة. -7
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 مكافآت مجلس اإلدارة:

 مجلس اإلدارة وفق الشروط التالية:تراعي الشركة في وضع سياسة واضحة لمنح المكافآت ألعضاء 

% من الربح الصافي وذلك بعد استنزال 10أن ال يتجاوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من  -

% من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة 5االستهالك واالحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن 

 أعلى ينص عليها عقد الشركة.

د.ك. لرئيس مجلس اإلدارة ولكل عضو من أعضاء مجلس  6000تزيد على جواز توزيع مكافأة سنوية ال  -

اإلدارة من تاريخ تأسيس الشركة ولحين تحقيق األرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفق النسب 

 المبينة أعاله.

 جواز استثناء العضو المستقل من الحد األعلى للمكافآت المذكورة. -

 

 المستندات ذات العالقة:

 لجنة الترشيحات. ميثاق -1

 ميثاق لجنة المكافآت. -2

 سياسة المكافآت والحوافز. -3

 نزاهة التقارير المالية الرابعة: ضمانالقاعدة 

إن أعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولون عن مراقبة ومراجعة مدى مصداقية كشوف البيانات المالية للشركة 

والبيانات الدورية والسنوية للشركة، وفي سبيل ذلك والسياسات المحاسبية والمعلومات الواردة في التقارير 

تعمل الشركة على الحصول على تعهدات مكتوبة من كل من رئيس الجهاز التنفيذي ورئيس اإلدارة المالية 

)المدير المالي أو من يقوم مقامه( بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها شاملة 

المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية وأنه يتم اعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية  لكافة الجوانب

المعتمدة من هيئة أسواق المال.  كما ُترفق الشركة تقريرها السنوي المرفوع للمساهمين بتعهد من مجلس 

 نشاط الشركة.إدارة الشركة بسالمة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة ب
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 لجنة التدقيق الداخلي:

يكون من بين أعضائها قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة تدقيق داخلي تتسق مع طبيعة نشاط الشركة وبحيث 

عضوًا واحدًا على األقل من ذوي المؤهالت العلمية أو الخبرة العملية في المجاالت المحاسبية والمالية.  

 االشرافية تقديم المساعدة الالزمة إلى المجلس في الوفاء بمسؤولياته وتعمل لجنة التدقيق الداخلي على

فيما يتعلق باألنشطة المرتبطة بعمليات التقرير المالي والمحاسبي، أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، المراجعة 

السنوية الُمستقلة للبيانات المالية للشركة، نزاهة البيانات المالية للشركة،  التزام الشركة بالمتطلبات القانونية 

لية مراجعي الشركة الُمستقلين، وتقييم أداء إجراءات التدقيق ،  استقاللية وأهالتي تنطبق عليهاوالرقابية 

الداخلي للشركة واستقاللية الُمدققين، ورفع التوصيات الخاصة بذلك إلى مجلس اإلدارة بما يتعلق بكفاية 

 وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

ل ثالثة أشهر، كما تجتمع بصورة دورية مع مراقبي تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة منتظمة مرة على األقل ك

الحسابات الخارجيين، وأربع مرات على األقل مع المدقق الداخلي للشركة.  وتقوم اللجنة بتدوين محاضر 

 اجتماعاتها.

تحدد الشركة المهام والمسؤوليات والصالحيات الخاصة بلجنة التدقيق الداخلي بصورة واضحة من خالل 

لتدقيق الداخلي" الموثق والمعتمد من مجلس إدارة الشركة، والذي يشمل تفصياًل عن الجوانب "ميثاق لجنة ا

 التالية:

 دور اللجنة ومهامها ومسؤولياتها. -1

 التشكيل والعضوية. -2

 الصالحيات المناطة بلجنة التدقيق الداخلي. -3

 آلية عمل اللجنة. -4

 االجتماعات ومحاضر اجتماعات اللجنة. -5

 خاصة باللجنة.التقييم والتقارير ال -6
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 مراقب الحسابات الخارجي:

تلتزم الشركة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين الُمسجلين لدى هيئة أسواق المال.  ويقوم مجلس اإلدارة 

من خالل لجنة التدقيق الداخلي بالعمل على التأكد من استقاللية المدققين الخارجيين وموضوعيتهم 

بتقديم توصياته للجمعية العمومية للشركة بخصوص تعيين أو عزل المدقق وفعاليتهم. ويقوم مجلس اإلدارة 

الخارجي للشركة، كما تقوم لجنة التدقيق الداخلي بالمساعدة في تقييم أهلية وجدارة المدقق الخارجي 

من  عند اللزوم. كما يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد –والتوصية بتقديم مرشحين جدد ألداء دور المراقبة الخارجية 

أن لجنة التدقيق تقوم بعملية التقييم، وقياس الكفاءة، والتنافسية، والفعالية واالستقاللية لمراقب الحسابات 

 الخارجي بطريقة علمية وحيادية.

وتتعاون الشركة تعاونًا تامًا مع مراقب الحسابات الخارجي من خالل السماح له بمناقشة آرائه مع لجنة التدقيق 

السنوية إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها، كما تلتزم بتمكين مراقب الحسابات  قبل رفع الحسابات

 ير المعد من قبله على المساهمين.الخارجي من حضور اجتماعات الجمعيات العامة وتالوة التقر

 النظم السليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية الخامسة: وضعالقاعدة 

الفعالة التي تضمن صدور تقارير مالية نزيهة وسليمة، قامت الشركة بوضع نظم في سبيل تحقيق الرقابة 

سليمة لتحديد وإدارة المخاطر التي قد تواجه عمليات الشركة، إلى جانب نظم رقابة داخلية فعالة تشمل 

 الشؤون المالية واالستثمارات والعمليات التشغيلية.

لشركة من توفر أنظمة رقابة داخلية فعالة وإجراء تقييم مستمر وفي سبيل تحقيق إدارة سليمة للمخاطر تتأكد ا

 لمدى االلتزام بالضوابط الرقابية.
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 لجنة المخاطر:

لدى الشركة لجنة مخاطر منبثقة عن مجلس اإلدارة بحيث تكون مسئولة عن تقديم المشورة للمجلس حول 

ونزعة المخاطر الحالية والمستقبلية للشركة، واإلشراف على تطبيق اإلدارة التنفيذية لهذه  إستراتيجية

 وتجتمع اللجنة أربع مرات خالل السنة وتقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها. االستراتيجية.  

شكيلها وُيحدد "ميثاق لجنة المخاطر" الُمعتمد من مجلس اإلدارة آلية عمل هذه اللجنة ومهامها وطريقة ت

 وصالحياتها، وبحيث يشمل تفصياًل عن الجوانب التالية:

 دور اللجنة ومهامها ومسؤولياتها. -1

 تصنيف المخاطر. -2

 شروط سياسات إدارة المخاطر. -3

 التشكيل وعضوية لجنة المخاطر. -4

 الصالحيات المناطة بلجنة المخاطر. -5

 االجتماعات ومحاضر اجتماعات اللجنة. -6

 الخاصة باللجنة لتقييم والتقاريرالمراجعة وا -7

 وحدة إدارة المخاطر

الهيكل المناسب لوحدة إدارة المخاطر وتوفير االستقاللية المناسبة لها ألداء  المخاطر بتحديدتقوم لجنة 

مهامها.  وتعتبر وحدة إدارة المخاطر مسؤولة عن تحديد وقياس ومراقبة والحد من المخاطر وإعداد التقارير 

ى المعلومات حول عرضة الشركة لهذه المخاطر.  ويكون لوحدة إدارة المخاطر الصالحيات الكافية للوصول إل

بالشكل  مرتبطة بهااطر والبيانات الخاصة بأنشطة الشركة على اختالفها لفهم طبيعتها وإمكانية تقييم أي مخ

 الصحيح. 
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 وحدة التدقيق الداخلي

تقوم الشركة بالتأكد من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية شاملة تغطي جميع أنشطة الشركة، وفي سبيل 

إدارة التدقيق الداخلي تقوم برفع تقارير مراجعة وتقييم ألنظمة الرقابة الداخلية ذلك قامت بإنشاء وحدة/ 

المطبقة في الشركة إلى مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق الداخلي وتعمل على ضمان فعالية ومالئمة هذه 

ى أكمل األنظمة.  وتتأكد الشركة من وجود استقاللية مناسبة لوحدة التدقيق الداخلي للقيام بمهامها عل

وجه، إلى جانب وجود الصالحيات الكافية للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة ألداء عمليات التدقيق 

 الداخلي بكفاءة.

ويتم اختيار مدير وحدة التدقيق الداخلي من قبل مجلس اإلدارة مباشرًة بعد النظر في توصيات لجنة 

ؤوليات إدارة التدقيق الداخلي من خالل اعتماد سياسة الترشيحات، ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد مهام ومس

 تدقيق داخلي للشركة.

وتقوم الشركة بصورة دورية )مرة واحدة خالل السنة على األقل( بإجراء مراجعة لفعالية أنظمة الرقابة الداخلية 

بما في ذلك للشركة من قبل مكتب تدقيق مستقل. ويجب أن تغطي المراجعة كافة أساليب الرقابة الداخلية 

العمليات المالية والتشغيلية وعمليات األمن االلكتروني وااللتزام وإدارة المخاطر.  كما عينت الشركة مكتب 

تدقيق آخر يقوم بمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات وإصدار 

 التقرير الخاص بذلك.

 

 لمهني والقيم االخالقيةالسلوك ا السادسة: تعزيزالقاعدة 

تعي الشركة أهمية االلتزام بالمبادئ والسلوك واآلداب المهنية السليمة التي تبني بيئة عمل مبنية على 

تعزز من سمعة الشركة وتزيد من الثقة المتبادلة مع مساهميها  ، والتي من شأنها أنأخالقيات ومبادئ صحيحة

 وعمالئها وأصحاب المصالح المرتبطين بها.
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وفي سبيل تحقيق ذلك، عملت الشركة على وضع ميثاق عمل السلوك المهني والقيم االخالقية، الذي يحوي 

العديد من الضوابط المهنية والمعايير التي تعتبر الدستور الذي تتبناه الشركة.  ويتم التأكد من إطالع كافة 

على  كوثيقة اتفاقية عدم اإلفشاء الموظفين على هذا الميثاق والتوقيع عليه وعلى أية وثائق ملحقة به

سبيل المثال التي تمنع أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الُمستقلين والموظفين من استغالل المعلومات التي 

 .  اطلعوا عليها بحكم موقعهم لمصلحتهم الشخصية

 وتعتبر المبادئ التالية األساس لميثاق عمل السلوك المهني والقيم االخالقية للشركة:

 موظف الملتزم وصاحب الكفاءة هو أساس الشركة.ال (1

كافة الموظفين سواسية في الشركة وال فرق بينهم سوى في حجم العطاء المهني والكفاءة  (2

 الوظيفية.

االلتزام التام بكافة القوانين والتعليمات التي تصدر من الجهات الحكومية والهيئات التشريعية التي  (3

 تحكم أعمال الشركة.

هي مجموعة من الحقوق والواجبات ويكون التوازن بينها في االلتزام بتقديم الواجبات إن الوظيفة  (4

وتحقيق الكفاءة الوظيفية والوالء المهني والحصول على الحقوق الُمتفق عليها حسب القوانين 

 والسياسات المعمول بها.

على اختالفها ما بين كافة الحوار البناء االيجابي هو أسلوب التعامل وطريقة المناقشة وتبادل اآلراء  (5

 الموظفين على اختالف مستوياتهم.

 التحلي بأخالقيات العمل وسلوكياته الصحيحة داخل وخارج مقر العمل. (6

التعامل بنزاهة ومصداقية مع كافة العمالء وأصحاب المصالح وعدم استخدام النفوذ الوظيفي في  (7

 تحقيق مصلحة شخصية.
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عن شكوكهم إلى الجهات المختصة حول أي ممارسات غير سليمة  حرية العاملين في الشركة بالتبليغ (8

 أو أمور تثير الريبة في التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور اخرى.

 تعارض المصالح

تعاقد  قامت الشركة بوضع السياسات الالزمة التي تحكم دخول الشركة في أية اتفاقية أو معاملة تجارية أو

مع الجهات ذات العالقة، وبحيث تمنع الدخول في اي تعاقد تجاري مع طرف ذو عالقة إال بعد التأكد من 

اإللتزام التام بأحكام قانون الشركات والئحته التنفيذية وتعليمات هيئة أسواق المال واللوائح المعمول بها 

شف واالفصاح عن أية حاالت تعارض في الشركة فيما يتعلق بهذا الخصوص.  وبصورة عامة يتوجب الك

 للمصالح واإلجراء الُمتخذ حيالها من قبل الشركة وذلك في التقرير السنوي خالل اجتماع الجمعية العمومية.

وتتأكد الشركة من حصول عضو مجلس اإلدارة الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود 

سبق من الجمعية العامة للشركة، وضمان أن يتم تجديد هذا الترخيص التي تتم لحساب الشركة على ترخيص ُم 

كل سنة ما دامت المصلحة قائمة.  كما تحظر الشركة على العضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على 

 القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

أن تضمن أي قرض يعقده ة، أو تمتنع الشركة عن تقديم أية تسهيالت ائتمانية من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدار

 أحدًا منهم مع الغير.

وُتنظم سياسة تعارض المصالح الُمعتمدة من الشركة هذه الحاالت وتوضحها وتضع الشروط واألحكام التي 

 تنظمها.

 :المستندات ذات العالقة

 ميثاق عمل السلوك المهني والقيم االخالقية. -1

 سياسة تعارض المصالح. -2

 األطراف ذوي العالقة.سياسة التعامل مع  -3
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 والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب السابعة: االفصاحالقاعدة 

الشركة  تلتزم الشركة بسياسة إفصاح معتمدة من مجلس إدارة الشركة توضح نطاق المعلومات التي تتيحها

للجمهور ومنهج الشركة في االفصاح عن هذه المعلومات سواء الروتينية منها أو ما يطرأ على أعمالها أو ما 

وتؤمن الشركة بأن الشفافية والمساءلة عنصران أساسيان   يتم طلبه من قبل المساهمين أو أصحاب المصالح.

 لتعزيز الثقة العامة في الشركة والمتعاملين معها.

الشركة خالل تعامالتها مع األطراف الخارجية من عمالء وأصحاب مصالح وجهات رسمية على توفير  وتلتزم

معلومات دقيقة وعادلة، كما تشجع المتعاملين معها على أن يكونوا أكثر شفافية بشأن أنظمة أعمالهم 

 األمد الستثماراتهم.  للمساعدة على فهم احتياجاتهم ومشروعاتهم الُمحددة وبالتالي تعزيز الربحية طويلة 

الخاصة بالشركة والتي تضبط  ”سياسة االفصاح والشفافية“ويتضح التزام الشركة من خالل توثيق واعتماد 

عملية االفصاح للمعلومات سواًء الجوهرية منها أو الدورية، حيث تم إعداد هذه السياسة بما يتفق مع األحكام 

ذية وتعليمات هيئة أسواق المال الكويتية في هذا الشأن وتم الواردة في قانون الشركات والئحته التنفي

 اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.  

تمييز من خالل وسائل متعددة  للجمهور دونوتقوم الشركة بتوفير المعلومات الدورية والتي تعتبر متاحة 

منها التقرير السنوي الذي يتضمن المركز المالي للشركة، ونتائج أعمالها، وأنشطة الشركة، وأية تغيرات في 

هيكل رأس المال.  كذلك يتم االفصاح من خالل وسائل أخرى كالنشر في الصحف أو عن طريق الموقع 

 و من خالل بورصة األوراق المالية.  االلكتروني للشركة من خالل قسم مخصص لذلك، أ

كما تضع الشركة سجاًل خاصًا بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، متضمنًا أيضًا البيانات المتعلقة 

بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايات المالية األخرى الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

مل على تحديثه باستمرار.  وتتيح الشركة لكافة المساهمين االطالع على هذا السجل دون رسم التنفيذية، وتع

 أو مقابل.
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وتقوم الشركة بإنشاء وحدة لتنظيم شؤون المستثمرين مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات 

من خالل سياسة وحدة شؤون والتقارير الالزمة للمستثمرين الحاليين والمرتقبين، بحيث تعمل تلك الوحدة 

 المستثمرين الُمعتمدة من مجلس اإلدارة.

األمور التي يتم االفصاح عنها والموضحة بصورة أكثر تفصياًل في سياسة اإلفصاح والشفافية  وفيما يلي بعض

 المعتمدة للشركة:

 البيانات المالية والنتائج التشغيلية للشركة. -1

 لهم سيطرة على إدارة الشركة. هيكل الملكية األساسية لألسهم أو ممن -2

 اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. -3

 حزمة المكافآت المالية ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين في المناصب التنفيذية الرئيسية. -4

 قرارات وسياسات اإلدارة والفصل في السلطات بين مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية. -5

 في الشركة من أجل إدارة ومراقبة المخاطر المختلفة. النظم واآلليات المطبقة -6

طبيعة وحجم المعامالت مع األطراف ذات صلة ممن لهم تأثيرات أو سيطرة على الشركة، وأي  -7

مواضيع مهمة متعلقة بالموظفين وغيرهم من األطراف ذات العالقة التي يمكن أن تؤثر بصورة 

 جوهرية على أداء الشركة.

 ني والميثاق الوظيفي والتزامات الشركة تجاه البيئة والجمهور.سياسات السلوك المه -8

 آليات نشر المعلومات وطريقة الوصول إليها من قبل المستفيدين في الوقت المالئم. -9

 :المستندات ذات العالقة

 ميثاق عمل السلوك المهني والقيم االخالقية. -1

 .االفصاح والشفافيةسياسة  -2

 سياسة وحدة شؤون المستثمرين. -3



 

 دليل الحوكمة

 2017 يونيوتاريخ اإلصدار: 

 V.1رقم اإلصدار: 

 مجلس االدارةجهة االعتماد: 

 
 

Page 24 of 30 
 
 

 حقوق المساهمين الثامنة: احترامالقاعدة 

يتمتع المساهمون بكافة الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين والتشريعات ذات الصلة والنظام األساسي 

للشركة، وتضمن الشركة قيام المساهمين بممارسة حقوقهم األساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة 

الحقوق.   وتلتزم الشركة بمعاملة جميع المساهمين المالكين لذات النوع من والحماية من االنتهاك لهذه 

األسهم بالتساوي ودون أي تمييز وذلك بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع قانون الشركات والئحته 

 التنفيذية وبما يصدر من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.

مجلس إدارة الشركة، على تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق وتعمل الشركة، وفق أهداف موضوعة من قبل 

معدالت نمو مرتفعة لها وذلك لضمان استدامة وتطوير أعمالها.  وفي سبيل تحقيق ذلك تتأكد الشركة من 

أن هذه األهداف متوافقة مع أهداف مساهميها والتي تتمثل في تحقيق العوائد المرتفعة على استثماراتهم 

تهتم الشركة بتحديد حقوق مساهميها األساسية وتوضيحها وتبيان آلية تعامل الشركة مع  في الشركة. لذلك

ق المساهمين هذه الحقوق وضمان ممارستهم لها، وذلك من خالل وضع واعتماد سياسة احترام حقو

 وأصحاب المصالح.

 سجالت الملكية

ي يحوي بيانات دقيقة وحديثة عن تسمح الشركة لمساهميها األساسيين باإلطالع على سجل المساهمين الذ

ملكية األسهم وأسماء المساهمين وجنسياتهم وأرقام هوياتهم التعريفية وعدد األسهم التي يملكونها 

ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم وبيانات االتصال بهم، كما تحتفظ الشركة بسجل خاص لدى وكالة 

 ألقصى درجات الحماية والسرية. اً المقاصة.  ويتم التعامل مع هذه البيانات وفق

 الجمعية العامة

يشمل النظام األساسي للشركة كافة البنود التي تؤكد على حق المساهمين في طلب عقد وحضور اجتماع 

عقد الجمعية العامة بناًء على دعوة من  ويتم ،الصلةجمعية عامة، وذلك حسبما نصت عليه القوانين ذات 

 شهر التالية النتهاء السنة المالية.  مجلس اإلدارة خالل الثالثة أ
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% من رأس مال الشركة رفع طلب مسبب لعقد اجتماع 10ويحق للمساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن 

% من رأس مال الشركة بإضافة بنود على جدول 5جمعية عمومية، ويحق للمساهمين الذين يملكون نسبة 

 أعمال اجتماعات الجمعية العامة.

شركة لمساهميها بممارسة حق منح توكيل عنهم كتابًة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة كما تسمح ال

 ومن غير موظفي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

وتلتزم الشركة بعدم فرض أي رسوم مقابل حضور أية فئة من فئات المساهمين الجتماعات الجمعية العامة، 

 فئة مقابل الفئات األخرى من المساهمين.أو منح ميزة تفضيلية ألي 

 التصويت

يحق للمساهمين بكافة فئاتهم ممارسة حق التصويت بحرية ومساواة مع توفير كافة المعلومات الالزمة 

مع إعطاء نفس  باإلنابةالتخاذ القرارات الصحيحة، ويكون حق التصويت مكفواًل للمساهم بصفته الشخصية أو 

 هم سواء كانت باألصالة أو اإلنابة.الحقوق والواجبات للمسا
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 توزيع األرباح وموجودات الشركة

لجميع حملة أسهم الشركة الحق في حصة معادلة لكل سهم وبال تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي 

األرباح التي يتم توزيعها وبنفس الحقوق الُمعتمدة.  وقد اعتمدت الشركة سياسة توزيع األرباح للمساهمين 

 ح آلية تحديد وتوزيع األرباح.توض

 

 :المستندات ذات العالقة

 سياسة حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. -1

 سياسة تعارض المصالح. -2

 .االفصاح والشفافيةسياسة  -3

 سياسة توزيع األرباح للمساهمين. -4

 

 دور أصحاب المصالح التاسعة: إدراكالقاعدة 

تؤخذ حقوق كافة أصحاب المصالح بعين االعتبار وذلك بمقتضى القوانين المعمول بها في دولة الكويت ذات 

العالقة ومنها قانون العمل، قانون الشركات والئحته التنفيذية، باالضافة إلى العقود المبرمة التي تتضمن 

 توضيح آللية التعويض في حال انتهاك حقوق أصحاب المصالح.  

لشركة اللوائح والسياسات التي تضمن معاملة جميع الموظفين وفقًا لمبدأ الفرص المتكافئة ودون وتضع ا

أي تمييز.  كما تقوم الشركة بوضع السياسة التي تنظم تعامالتها مع الموردين ومزودي الخدمة من خالل 

مع مصلحة سياسة الشراء والمناقصات وذلك في سبيل ضمان عدم تعارض معامالت أصحاب المصالح 

 مساهمي الشركة. 

وتهتم الشركة بتضمين ميثاق السلوك المهني والقيم األخالقية بآلية المحافظة على سرية المعلومات لعمالء 

وموردي الشركة وكافة أصحاب المصالح، كما تضمن ميثاق السلوك المهني والقيم االخالقية آلية التعامل 
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حمايتهم انونية بحيث تعمل على سرية هذه البالغات ومقدميها ومع بالغات السلوكيات المشبوهة أو الغير ق

 من أية ردود فعل عكسية. 

 :المستندات ذات العالقة

 سياسة حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. -1

 سياسة تعارض المصالح. -2

 .االفصاح والشفافيةسياسة  -3

 ميثاق عمل السلوك المهني والقيم األخالقية. -4

 

 وتحسين األداء تعزيزالعاشرة: القاعدة 

تؤمن الشركة بأن التدريب والتأهيل الُمستمر أصبح من األركان األساسية لقواعد الحوكمة الرشيدة، لذلك تهتم 

الشركة بتطوير أداء عملياتها من خالل تطوير المهارات والمعرفة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في 

صادية ذات الصلة.  وتروج الشركة ضرورة قيام الموظفين بالتطوير الذاتي المجاالت المالية واإلدارية واالقت

 لمهاراتهم إلى جانب توفير البرامج التعريفية والتدريبية لهم.

 التدريب والتطوير الُمستمر

تهتم الشركة بوضع برامج تدريبية مالئمة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتنمية مهاراتهم 

ومعرفتهم مما له األثر على تطوير أدائهم وزيادة قدرتهم على التخطيط االستراتيجي وتحقيق أهداف الشركة.  

ومن سياسات الشركة التي تلتزم بها توفير البرامج التعريفية والتوجيهية لألعضاء المنتخبين أو المدراء الُمعينين 

م، إلى جانب تخطيط وتطوير برامج التعليم الُمستمر حديثًا في المواضيع التي تساعدهم على أداءهم واجباته

 لهم.

ويقوم مجلس اإلدارة سنويًا على إجراء تقييم ذاتي ألعضائه لتحديد نقاط القوة والضعف لهم ووضع خطط 

 التدريب المناسبة لهم وذلك بالتعاون مع لجنة الترشيحات.
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 التنفيذية:مراقبة أداء أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة 

يقوم مجلس اإلدارة بالتعاون مع لجنة الترشيحات بتحديد آليات قياس األداء ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه 

واإلدارة التنفيذية للشركة باإلضافة إلى مراجعة آلية تطبيقها. كما يناقش المجلس في اجتماعه مؤشرات 

حوافزه التي تكون مبنية على أدائه في تحقيق األداء الخاصة بالرئيس التنفيذي باإلضافة إلى مكافآته و

 األهداف اإلستراتيجية للشركة. 

يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بعمل تقرير دوري عن أداء الشركة العام يفسر من خالله االنحرافات عن الموازنة، 

فاقات على جميع ويقوم أعضاء المجلس بمناقشة االنجازات واإلخ ،وعن تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة

اإلجراءات الالزمة حيالها إذا تطلب  اتخاذالمواضيع بشكل صحيح وإصدار قرارات التصحيح التي يجب على اإلدارة 

 األمر ذلك.

 التقارير المتكاملة:

لدى الشركة نظم تقارير داخلية متكاملة من شأنها توفير معلومات ُمحدثة شاملة تساعد مجلس اإلدارة 

ية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم، وخلق القيمة المؤسسية في الشركة وتحقيق واإلدارة التنفيذ

مصالح المساهمين.  ويتم إعداد هذه التقارير بصورة دورية وفق أطر زمنية تخدم المدى القصير والمتوسط 

 وطويل األجل.

لشركة إلى تحقيقها والسبل وتتميز هذه التقارير بشمولها على توضيح لألهداف االستراتيجية التي تسعى ا

الُمتبعة لتحقيق هذه األهداف، إلى جانب النموذج المؤسسي الذي تتبعة الشركة في تسيير أعمالها والعوامل 

الخارجية التي تؤثر على سالمة المركز المالي لها، والتوقعات المستقبلية للشركة.  كما تتضمن هذه التقارير 

 ة الشركة وآليات التحديد والمراجعة والتقييم.استعراضًا للمخاطر المصاحبة ألنشط
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 :المستندات ذات العالقة

 ميثاق عمل السلوك المهني والقيم األخالقية. -1

 التوصيفات الوظيفية. -2

 إجراء التقييم السنوي ومؤشرات األداء الموضوعية. -3

 

 القاعدة الحادية عشر: أهمية المسؤولية االجتماعية

المجتمع الذي تزاول نشاطها فيه وتعي أهمية التصرف األخالقي والمساهمة في ُتدرك الشركة بأنها جزء من 

التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام والعاملين بالشركة بوجه خاص من خالل العمل على تحسين الظروف 

جانب  المعيشية واالجتماعية واالقتصادية وتخفيض مستويات البطالة واالستغالل األمثل للموارد المتاحة إلى

المحافظة على البيئة.  وتساهم الشركة على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وتوفير الفرص لها والعمل على 

 رفع كفاءتها وتنافسيتها، إلى جانب اسهاماتها في دعم المشروعات الصغيرة.

وفي سبيل تحقيق التوازن بين أهداف الشركة واألهداف الُمجتمعية، قامت الشركة باعتماد سياسة 

المسؤولية االجتماعية للشركة تشمل أوجه النشاط والبرامج التي تساهم فيها الشركة بالمسؤولية االجتماعية، 

العمل االجتماعي وكيفية قياس إلى جانب اآلليات التي تساعد الشركة على إبراز جهودها المبذولة في مجال 

 .المجالأداءها في هذا 

 االلتزام   خامسًا: مراقبة

 

وضعت الشركة دليل الحوكمة قيد النفاذ فور اعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة، حيث يتم مراقبة االلتزام 

شاماًل الدليل وكافة السياسات والمواثيق واالجراءات المتعلقة به من خالل التدقيق  بالتطبيق لنظام الحوكمة

الدوري باستخدام الالئحة التفقدية المرفقة )ملحق أ(.  إن حاالت مخالفة االلتزام تخضع للمساءلة من قبل 

رجة األهمية وفقًا لدلجنة الحوكمة ولجنة التدقيق الداخلي، حيث يتم اتخاذ االجراءات التأديبية المناسبة 

 المرتبطة بالمخالفة.
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 الحوكمة الرشيدة في الشركة سادسًا: مرجعيات

 

 تستند المبادئ الواردة في هذا الدليل على القوانين والتشريعات التالية:

 قانون الشركات التجارية والئحته التنفيذية. -1

 القوانين المنظمة لسوق الكويت لألوراق المالية. -2

 هيئة أسواق المال.تعليمات وقرارات  -3

 النظام وعقد التأسيس والمواثيق المعتمدة الخاصة بالشركة. -4

 الممارسات األمثل في مجال الشركة. -5

 


