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 دارةبناء هيكل متوازن ملجلس اإل : ولىالقاعدة األ 

 دارةتشكيل مجلس اإل  1.1

 وبما يتفق معوفق أحكام عقد التأسيس والنظام الساس ي للشركة  أعضاءمن خمسة ( "يوباكأو " "الشركةشركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع )" إدارةمجلس يتألف 

لى الوجه التي من شأنها إدارة الشركة ع واملهنية العلمية الخبراتمن  لديهم وافر جميع أعضاء مجلس اإلدارةإن . وتعديالتهما والئحته التنفيذية 2016لسنة  1قانون الشركات رقم 

 على 
ً
يلها يتم تشكإلدارة اللجان املنبثقة من مجلس ا كما أن. بطبيعة الشركة ونشاطها القوانين واللوائح ذات الصلةو  ماملنوطة بهيات سئولواملكافة املهام ب رفتهم التامةمعالمثل، عالوة

  حسب طبيعة اللجنة ومتطلباتها. املهنيةوالخبرات العلمية  املؤهالتفي ضوء 

 دارةمجلس اإل  أعضاء

 التعيين /االنتخابتاريخ  دارةالعضو بمجلس اإل تصنيف  الصفة االسم م

 2018أبريل  عضو غير تنفيذي دارةرئيس مجلس اإل  املوس ى إبراهيمطارق  1

 2018أبريل  تنفيذيعضو  نائب رئيس مجلس اإلدارة دهللا عقيلبنادية ع 2

 2018أبريل  عضو مستقل دارةاإل عضو مجلس  زهير عبد املحسن الزامل 3

 2018أبريل  عضو غير تنفيذي دارةاإل عضو مجلس  ماجد عيس ى العجيل 4

 2018أبريل  عضو غير تنفيذي دارةاإل عضو مجلس  حسن بسام الحوري 5
   

 .2018أبريل  30املؤرخ في  03/18م بموجب قرار مجلس اإلدارة رقوذلك للقيام باملهام واملسئوليات املعينة له  دارةاإل  جلسمتعيين أمين سر إعادة تم وقد 

 

 دارةمجلس اإل  عضاءالعملية أل  ة والخبراتالعلمي تاملؤهال 

 العملية اتالخبر  املؤهل العلمي االسم م

 املوس ى إبراهيمطارق  1

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 البكالوريوس فيدرجة حاصل على 

اإلعالم وعلم االجتماع من جامعة 

 إنديانابوالية إيفانسفيل 

 بالواليات املتحدة المريكية.

حيث يشرف ويقوم بقيادة أعمال ، دارة يوباكإمنصب رئيس مجلس السيد / طارق املوس ى  يشغل 

 عن اإلشراف على 
ً
مجلس اإلدارة ويعمل كحلقة الوصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فضال

 املوس ى كما يشغلبرنامج الحوكمة في الشركة مع الحفاظ على مصالح املستثمرين وذوي املصلحة. 

وهي  (MRC)التحويلية عادن والصناعات منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة امل

 
 
قدم أحدث الحلول العملية والكثر فعالية من حيث التكلفة للتحكم في شركة تختص بإدارة النفايات وت

ناصب امل د منعدقبيل ذلك املوس ى  كما شغلالتعقيدات التي قد تواجه صناعة إدارة النفايات املسئولة. 

 شركة أجيليتيالتنفيذية، داخل 
ً
 مدير ، وعمل أخيرا

ً
 تنفيذيا

ً
 للبرامج االستراتيجية.  ا

 

 عقيل نادية عبدهللا 2

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 

حاصلة على درجة املاجستير في 

الدولية والعامة  ن شئو ال

بتخصص املال والعمال من 

جامعة كولومبيا في مدينة 

بالواليات املتحدة  نيويورك

درجة كما نالت  ،المريكية

الدولية  شئون البكالوريوس في ال

من جامعة جورج تاون في 

 .واشنطن

 

 

 

 

 

 

 

 2012يوباك في عام لوالرئيس التنفيذي  دارةنادية عقيل منصب نائب رئيس مجلس اإل  / تولت السيدة 

أربعة  إدارةعمليات الشركة في الكويت، بما في ذلك  إدارةبمهام  عميقةحيث تقوم من خالل خبراتها ال

 ر مت 24,000تمتد على مساحة    (BOT)هامة وفق نظام البناء والتشغيل والتحويلعقود 
ً
 مربع ا

ً
من  ا

 . وقد قامت عقيل عبر دورها القيادي بإحياءبالكويت في مواقع بارزة ومحال التجزئة املساحات التجارية

 بقيادةالبنية الداخلية للشركة وعملياتها، فيما تقوم 
ً
وتحسين كفاءة مبادرات تطوير العمال  حاليا

 ي كان أخرهاهامة في شركة أجيليت عديدة إلى يوباك مناصب انضمامها. وقد شغلت عقيل قبيل العمليات

 منصب مدير 
ً
بفريق املشاريع التنفيذية ركزت خالله على تحديد مجاالت النمو وفرص تطوير العمال  ا

الثروات العاملية  إدارةلجيليتي في مجموعة  انضمامهاعملت عقيل قبل كما  .تشغيليةوالكفاءة ال

 .لندن -مجموعة سيتي جروب ب

 

 

 

 

 

 



  

يوباك - 2020قرير حوكمة الشركات لعام ت                                                                                                                                                                              Page 4 of 13 

 زهير عبد املحسن الزامل 3

 عضو مستقل

في بكالوريوس درجة الحاصل على 

الهندسة الكهربائية من جامعة 

بالواليات سانتا باربرا  –كاليفورنيا 

 .1974املتحدة المريكية عام 

 

كما شغل العديد من  ،2008يوباك منذ عام  إدارةمنصب عضو مجلس  زهير الزامليشغل السيد / 

  30على مدار العامة للطيران املدني  دارةباإل  املناصب الهامة
ً
، ومؤخرا

ً
 نائبعاما

ً
دارة إل عام المدير لل ا

 لمنصب مستشار  الزامل شغل كما .املطار شئون الطيران املدني ل
ً
الطيران شركة ناشيونال لخدمات ا

(NAS ) 2015 عام وحتى 2009منذ عام. 

 

 ماجد عيس ى العجيل 4

 عضو غير تنفيذي

املاجيستير في  حاصل على درجة

 وعلى ودرجة 1978التخطيط عام 

 في الهندسة املعمارية البكالوريوس

من الجامعة  1977عام 

 يكية.مر الكاثوليكية ال 

 

بنك برقان منذ عام  إدارةالعديد من املناصب الهامة أبرزها رئيس مجلس  يشغل السيد / ماجد العجيل

  ، كما يشغل2010
ً
العديد من  بالفترة السابقة العجيل تقلدوقد  .اتحاد املصارف الكويتيةب عضوا

 بمجالس إدارات  الهامة كنائباملناصب اإلدارية 
ً
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ليوباك، وعضوا

 العديد من الشركات.

 حسن بسام الحوري 5

 عضو غير تنفيذي

حاصل على درجة املاجستير في 

من كلية  (MBA)إدارة العمال 

 بنسلفانيا، كماجامعة ب وارتون 

درجة البكالوريوس من حصل على 

 بيروت.الجامعة المريكية في 

كذلك و  ،(NREC) لشركة الوطنية العقاريةلمنصب رئيس مجلس اإلدارة يشغل السيد / حسن الحوري  

"الشركة التابعة ليوباك" التي تقدم الخدمات املساندة  كويت شركة رويال أفيشنرئيس مجلس إدارة 

ناشيونال لخدمات ة لعمليات الطيران العامة. كما يشغل الحوري منصب الرئيس التنفيذي ملجموع

وهي مزود رائد لخدمات املطارات والخدمات الجوية في الشرق الوسط وشبه القارة  (NASالطيران )

 
ً
 الحوري منصب مدير  يشغلإلى ذلك  الهندية وأفريقيا. إضافة

ً
منظمة الرؤساء الشباب ملنطقة الشرق ب ا

، وقد تم تكريم الشرق الوسطدي خريجي وارتون في ، وعضو مجلس إدارة ناأفريقياالوسط وشمال 

الحوري من قبل املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس كقائد عاملي شاب إلسهاماته في مجال الطيران 

 .2014وخدمات املطارات في عام 

 

 الشركة إدارةمجلس  اجتماعات 1.2

ل البنود املدرجة على جدو  الالزمة ملناقشة واملعلومات الوثائقكافة و  عمالال مصحوبة بجدول  بدعوة لالجتماع جميعها 2020عام خالل  اجتماعات ستة الشركة إدارةعقد مجلس 

مجلس  اجتماعجلسة مثمر أثناء  التي من شأنها خلق نقاش واملعلومات ومراجعة تلك الوثائقدراسة  اإلدارة مجلس عضاءل كافية كي يتسنى  ترة  بف االجتماع موعد قبلوذلك  العمال،

دد عما ال يقل عن نصف  ور النصاب وحض باكتمالومناقشة المور املدرجة على جدول العمال  االجتماعاتوتتم مباشرة  .من ثم اتخاذ قرارات مدعومة باملعطيات الالزمةو اإلدارة 

 بأن عقد التأسيس والنظام الساس ي للشركة ينظم عملية  ،العضاء الحاضرينمن  يتم توقيعه بمحضر االجتماعات، كما تدون نتائج أعضاءوبحد أدنى ثالثة  عضاءال 
ً
 عاتاجتماعلما

 وتعديالتهما. التنفيذية الئحتهو  2016لسنة  1رقم  انون الشركاتبما يتفق مع ق دارةاإل مجلس 

 2020اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

 
 .االجتماعحضور :  √رمز ال
 

 الشركة إدارةمجلس  اجتماعاتات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر متطلب 1.3

تفاصيل تلك االجتماعات من حيث تاريخ  . ويتضمن السجلاملنعقدة خالل العام لالجتماعات تسلسليةبأرقام  دارةاإل مجلس  باجتماعاتعملت الشركة على إنشاء سجل خاص 

م أمين سر واملستندات ذات الصلة. ويقو  والوثائقوعمليات التصويت  املناقشات واملداوالتفيها املدون  االجتماعاتمحاضر  إلى، باإلضافة االجتماعاتوتوقيت بداية ونهاية  االنعقاد

  .دارةاملعتمدة من قبل مجلس اإل ياته مسئولو  مهامهبتلك العمال ضمن كونه املنوط  االنعقادفور  االجتماعاتبتحديث السجل وتبويب وحفظ محاضر  دارةمجلس اإل 

 

 االسم / الصفة
 01/20اجتماع رقم 

 املنعقد في 

 2020مارس  12

 02/20اجتماع رقم 

 املنعقد في 

 2020أبريل  30

 03/20اجتماع رقم 

 املنعقد في 

 2020أغسطس  13

 04/20اجتماع رقم 

 املنعقد في 

 2020أكتوبر  12

 05/20اجتماع رقم 

 املنعقد في 

  2020نوفمبر  11

 06/20اجتماع رقم 

  املنعقد في

 2020ديسمبر  20

عدد االجتماعات التي 

حضرها العضو خالل 

 2020 العام

 طارق إبراهيم املوس ى

 رئيس مجلس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ 6/6 

 نادية عبدهللا عقيل

 يس مجلس اإلدارةنائب رئ
√ √ √ √ √ √ 6/6 

 زهير عبد املحسن الزامل

 عضو مجلس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ 6/6 

 ماجد عيس ى العجيل

 عضو مجلس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ 6/6 

 حسن بسام الحوري

 عضو مجلس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ 6/6 
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 ياتسئولواملالتحديد السليم للمهام : القاعدة الثانية

  التنفيذية دارةواإل  دارةمجلس اإل  أعضاء وواجبات كل منيات مسئولو هام م 2.1

يئة هبشأن إنشاء   2010 لسنة  7للقانون رقم من الالئحة التنفيذية  - حوكمة الشركات  -الكتاب الخامس عشر مع بالتوافق داخلية السياسات اللوائح و الشركة مجموعة من ال اعتمدت

م ا يقو كم ،التنفيذية دارةواإل  دارةمجلس اإل  أعضاءب املنوطةواجبات الو  ياتسئولاملهام و املحدد يمعتمد  ميثاق عملتتضمن  ،أسواق املال وتنظيم نشاط الوراق املالية وتعديالتهما

بيل املثال سعلى ليها إاملشار يات سئولفيما يلي بعض املهام واملو . املدة محــددةرسمية  وثيقةإطار  في التنفيذية دارةل الصالحيات التي يتم تفويضها لو  تحديد السلطاتبمجلس اإلدارة 

 :الحصروليس 
 

 :دارةمجلس اإل  ياتمسئولمهام و 
 

  االستراتيجية والخطط والسياسات الهامة للشركة. هدافاعتماد ال 

 .إقرار امليزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات املالية املرحلية والسنوية 

  على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الصول والتصرف بها. شرافاإل 

  اإلدارة الدورية ومتابعة نتائج اللجان املنبثقة عنه.متابعة أداء الشركة من خالل اجتماعات مجلس 

  الشركة في الشامل والداء التنفيذ ومراقبة الداء أهدافوضع.  

  واللوائح الداخلية املعمول بها.النظمة التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن احترام 

  الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية املعمول بهاضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات. 

  قنوات اتصال فعالة تتيح ملساهمي الشركة االطالع بشكل مستمر ودوري على التقارير املالية للشركة واإلفصاحات الدوريةإرساء. 

 عديله عند الحاجة.حوكمة خاص بالشركة واإلشراف عليه ومراقبة مدى فعاليته وت وضع نظام 

 واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات الداء املوضوعية اإلدارة مجلس أعضاء متابعة أداء كل عضو من. 

  عليها. دارةكيفية رقابة مجلس اإل اللجنة وصالحيتها ومدتها و  ياتمسئولوفق ميثاق يوضح اإلدارة تشكيل لجان منبثقة عن مجلس   

  املعتمدة للشركة تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والفصل في السلطات التأكد من أن السياسات واللوائح

 والصالحيات بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

 املوكلة إليهم.واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية، والتأكد من قيامهم بأداء كافة املهام  الرقابة 

  أنواعهاكافة السياسات واللوائح لتنظيم العمليات واملمارسات بكافة وضع. 

 ة نظم الرقابة الداخلية املعمول بها في الشركة والشركات التابعة لهاءوبصفة دورية من فاعلية وكفا التأكد. 

 

 :دارةرئيس مجلس اإل  ياتمسئولمهام و 
 

 بشكل فعال وفي الوقت املناسب ساسيةبمناقشة جميع املسائل ال  دارةام مجلس اإل يالتأكد من ق. 

  على املشاركة بشكل كلي وفعال. دارةمجلس اإل  أعضاءتشجيع جميع 

  ساس ي للشركة.نظام ال الما ينص عليه الغير وفق  أمامتمثيل الشركة 

  املجلس إلىآراءهم  وإيصالضمان التواصل الفعلي مع املساهمين. 

  التنفيذية دارةواإل  دارةالبناءة واملشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإل تشجيع العالقات. 

 خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد فيها تباين في وجهات النظر. 

 

 :التنفيذية دارةاإل  ياتمسئولو مهام 
 

 للشركة والخطة السنوية املعتمدة تنفيذ االستراتيجية. 

  قبل مجلس اإلدارة. املعتمدة من كافة السياسات واللوائح والنظمة الداخلية للشركةالعمل على تنفيذ 

 ن التقدم املحرز في نشاط الشركةأعداد التقارير الدورية )مالية وغير مالية( بشإ. 

 وضع نظام محاسبي متكامل وإ 
ً
 .املحاسبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة ملعاييرعداد القوائم املالية وفقا

 عن  إدارة 
ً
 .المثلموارد الشركة بالشكل  إدارةالعمل اليومي وتسيير النشاط، فضال

  داخل الشركة الخالقيةاملشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم. 

  كفاءتهامن فعاليتها و  والتأكداملخاطر  إدارةوضع نظم الرقابة الداخلية و. 
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 خالل العام دارةإنجازات مجلس اإل  2.2

 غير مسبوق يض   الرغم من م  على 
ً
 عاما

ً
 بالتحديات  ا

ً
املحلي بظاللها الوخيمة على االقتصاد العاملي و والتي ألقت  ،(19-جائحة فيروس كورونا )كوفيدالجسيمة إثر تداعيات ومليئا

 بعمليات 
ً
 وثيقا

ً
اسية الس الشركة معظم عمليات اريةاستمر حرص مجلس اإلدارة على فقد  الشركة،بمختلف قطاعاته ال سيما قطاعي الطيران والعقارات التجارية املرتبطين ارتباطا

  والحظر، حتى خالل فترات اإلغالق دون انقطاع
ً
خدمات الكافة التدابير الالزمة نحو إعادة هيكلة التكاليف التشغيلية وتقليل مخاطر السيولة املحتملة وكذلك تطوير اذ اتخ عالوة

 لحدث ا
ً
 لتجربة ملمارسات االرقمية توطينا

ً
ات إدارة الزم حيالة وسياساتهم الحصيفة ؤكد الدور الرائد والفعال ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيمما ي ،الشركة عمالءملميكنة وتعزيزا

 :2020إنجازات مجلس اإلدارة على مدار العام وفيما يلي موجز بأهم  املنصرم. عامالخالل  والحد من املخاطر
 

  من مبنيي الركاب رقم  الشركة خدماتتطوير 
ً
 .بمطار الكويت الدولي 4و 1الرقمية في كال

 إعادة هيكلة التكاليف التشغيلية وتقليل مخاطر السيولة املحتملة. 

  بأقص ى طاقة ممكنة ريم مول  مشروعفي  عمال اإلنشائيةاستمرارية ال. 

 بأبوظبي. مول ريم  شروعتلبية املتطلبات التمويلية الخاصة بتطوير وإنشاء م 

 ين في أداء % من أسهم زيادة رأس املال، المر الذي يعكس وبشكل  جلي ثقة املساهم100نسبته ما باكتتاب  - 2020ديسمبر في  املنتهية - إتمام عملية زيادة رأس مال الشركة

 الشركة ونتائج أعمالها ووضعها املالي وأهدافها املستقبلية. 

 تعداد لضمان بيئة أمنة بشكل  عام واالسالالزمة  تدابير الوقائيةالحكومية املختصة بشأن تطبيق ال اإلدارة العامة للطيران املدني والجهاتالعمل عن كثب مع  ةواصلم

 الستئناف الرحالت الجوية.

 

 

 باالستقالليةع للجان متخصصة تتمت دارةل مجلس اإل تشكي 2.3

 في ضوء ا ،اللجانتلك فعال من خالل تقارير وتوصيات  بشكل   مهامهمن تأدية  جلساملتعمل على تمكين  دارةتشكيل لجان منبثقة من مجلس اإل تم 
ً
 .اطة بهاملنو  ياتسئولملهام واملكال

 املخاطر  إدارةو  التدقيق لجنة (أ
 

 املخاطر إدارةو  التدقيق لجنة أعضاء

 دارةبمجلس اإل  تصنيف العضو  صفة العضو باللجنة االسم

 عضو غير تنفيذي املخاطر إدارةالتدقيق و  رئيس لجنة الحوريحسن بسام 

 عضو مستقل عضو لجنة التدقيق وإدارة املخاطر زهير عبد املحسن الزامل

 عضو غير تنفيذي عضو لجنة التدقيق وإدارة املخاطر ماجد عيس ى العجيل
 

للجنة بمهام ا، إذ تقوم هذه 2016فبراير  28التدقيق وإدارة املخاطر( بموافقة هيئة أسواق املال الصادرة بتاريخ تم تشكيل لجنه مدمجة للقيام بأعمال التدقيق وإدارة املخاطر )لجنة 

كلت هذه اللجنة بموجب قرار مجلس اإلدارة مسئوليات الو 
 
 ضاءين أعتعي /تم تجديدها فور انتخاب ،ملدة ثالث سنوات 2016يونيو  28في املؤرخ تدقيق وإدارة مخاطر الشركة. وقد ش

نة لجتعيين أمين سر إعادة باللجنة. كما تم  املنوطة هاماملو  الطر، وتعمل اللجنة وفق ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس إدارة الشركة يحدد 2018أبريل  في مجلس إدارة الشركة

 بالعمال املعينة له.للقيام التدقيق وإدارة املخاطر 
 

 2020املخاطر خالل عام  إدارةاجتماعات لجنة التدقيق و 

 االسم / الصفة
  01/20اجتماع رقم 

 2020مارس  12املنعقد في 

  02/20اجتماع رقم 

 2020أبريل  23املنعقد في 

  03/20اجتماع رقم 

 2020أغسطس  13املنعقد في 

  04/20اجتماع رقم 

 2020نوفمبر  10املنعقد في 

التي حضرها  عدد االجتماعات

 2020 العضو خالل العام

 حسن بسام الحوري

 املخاطر إدارةرئيس لجنة التدقيق و 
√ √ √ √ 4/4 

 زهير عبد املحسن الزامل

 عضو لجنة التدقيق وإدارة املخاطر
√ √ √ √ 4/4 

 ماجد عيس ى العجيل

 عضو لجنة التدقيق وإدارة املخاطر
√ √ √ √ 4/4 

 
 : حضور االجتماع. √رمز 

 

درجة على جميعها بدعوة لالجتماع مصحوبة بجدول العمال وكافة الوثائق واملعلومات الالزمة ملناقشة البنود امل 2020أربعة اجتماعات خالل عام عقدت لجنة التدقيق وإدارة املخاطر 

للجنة ااجتماع جلسة مثمر أثناء  خلق نقاشمات التي من شأنها جدول العمال، وذلك قبل موعد االجتماع بفترة  كافية كي يتسنى لعضاء اللجنة دراسة ومراجعة تلك الوثائق واملعلو 

 .، كما تدون نتائج االجتماعات بمحضر يتم توقيعه من أعضاء اللجنةاإلدارةومن ثم اتخاذ القرارات والتوصيات الالزمة القتراحها على مجلس 
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 الحصر: وليس على سبيل املثال املخاطر  إدارةو  التدقيق مهام لجنة
 

 بشأنها إلى مجلس اإلدارة.، وإبداء الرأي والتوصية الشركة إدارةية الدورية قبل عرضها على مجلس مراجعة البيانات املال 

  التوصية ملجلس اإلدارة بشأن تعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، والتأكد من استقالليتهم.رفع 

  الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.متابعة أعمال مراقبي الحسابات 

 .دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم املالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها 

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة 

 .تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن 

 اإلدارة. اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ العمال واملهمات املحددة من قبل مجلس 

 مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي. وإعادة تعيين يينالتوصية بتع 

 .مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقترحة من املدقق الداخلي، وإبداء املالحظات عليها 

 ة الالزمة بشأن املالحظات الواردة في تلك التقارير.مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحي 

 .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها 

 .التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة 

 خاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة، والتأكد من تنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات، وإنها تتناسب مع طبيعة إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة امل

 وحجم أنشطة الشركة.

 .ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر 

 ة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعرض لها الشرك 

 اعتماده من قبل مجلس  مساعدة مجلس اإلدارة على تحديد وتقييم مستوى املخاطر املقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا املستوى من املخاطر بعد

 اإلدارة.

  ض الشركة للمخاطر.التأكد من استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن النشطة التي ينجم عنها تعر 

 راكهم لها.التأكد من أن موظفي إدارة املخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر املحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة املخاطر وإد 

  الشركة.إعداد التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة 

 

 :عامالخالل  لجنة التدقيق وإدارة املخاطر نجازات إ
 

 مراجعة البيانات املالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية لتأمين نزاهة وشفافية البيانات املالية للشركة. 

 .دراسة مالحظات مراقب الحسابات على القوائم املالية للشركة 

  اإلجراءات املحاسبية السليمة.التأكد من تطبيق 

 تعيين املدقق الداخلي للشركة واعتماد خطة التدقيق.إعادة التوصية ب 

  لخطة التدقيق املعتمدة. بشكلالتأكد من إجراء عمليات التدقيق وإصدار تقارير التدقيق الداخلي 
ً
 دوري وفقا

 ل التدقيق والتقارير املعدة بشكل دوري.االجتماع بصورة منتظمة مع املدقق الداخلي للشركة ملناقشة سير أعما 

  ر.واردة في تلك التقاريدراسة وتحليل تقارير التدقيق الداخلي، ومتابعة نتائجها والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن املالحظات ال 

 .التأكد من فعالية أداء املدقق الداخلي للشركة وتقييم أداءه 

  ام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.متابعة التز 

 .متابعة القرارات الصادرة من الجهات الرقابية وأية تعديالت قد تطرأ على القوانين واللوائح املعمول بها 

 .التأكد من استيفاء كافة املتطلبات الرقابية والتنظيمية 

 .التأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في الشركة 

  التقرير. في ذلكاالطالع على تقرير املدقق املستقل بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ومتابعة املالحظات الواردة 

 تعيين مراقب حسابات الشركة والتأكد من استقالليته واستيفاءه لكافة الشروط واملتطلبات.إعادة التوصية ب 

 حسابات الشركة ملناقشة ومراجعة البيانات املالية املرحلية والسنوية. االجتماع بشكل دوري مع مراقب 

 تعيين وحدة إدارة املخاطر والتأكد من استقالليتها واستيفاءها لكافة الشروط واملتطلبات.إعادة التوصية ب 

 اعتماد السياسات واالجراءات الفاعلة إلدارة مخاطر الشركة.التوصية ب 

  الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة. طر وابداءاملخادراسة وتحليل تقارير 
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 كافآتوامللجنة الترشيحات  (ب
 

 كافآتوامللجنة الترشيحات  أعضاء

 دارةبمجلس اإل  تصنيف العضو  صفة العضو باللجنة االسم

 عضو مستقل كافآتواملرئيس لجنة الترشيحات  زهير عبد املحسن الزامل

 عضو غير تنفيذي كافآتواملعضو لجنة الترشيحات  املوس ى إبراهيمطارق 

 عضو تنفيذي كافآتواملعضو لجنة الترشيحات  عقيل نادية عبدهللا
 

 ركةمجلس إدارة الش تعيين أعضاء /فور انتخاب تم تجديدها ،ملدة ثالث سنوات 2016نوفمبر  10بتاريخ  8/16تم تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم 

كافآت تعيين أمين سر لجنة الترشيحات واملإعادة ، وتعمل اللجنة وفق ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس إدارة الشركة يحدد الطر واملهام املنوطة باللجنة. كما تم 2018أبريل  في

 للقيام بالعمال املعينة له.
 

 2020خالل عام  الترشيحات واملكافآتاجتماعات لجنة 

 االسم / الصفة
 01/20رقم  اجتماع

 2020مارس  12املنعقد في 

 عدد االجتماعات

 2020 التي حضرها العضو خالل العام

 زهير عبد املحسن الزامل 

 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت
√ 1/1 

 طارق ابراهيم املوس ى 

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت
√ 1/1 

 نادية عبدهللا عقيل 

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت
√ 1/1 

 
 : حضور االجتماع. √رمز 

 

 عقدت ل
ً
لعمال، بدعوة لالجتماع مصحوبة بجدول العمال وكافة الوثائق واملعلومات الالزمة ملناقشة البنود املدرجة على جدول ا 2020خالل عام  جنة الترشيحات واملكافآت اجتماعا

اتخاذ  اجتماع اللجنة ومن ثمجلسة مثمر أثناء  مات التي من شأنها خلق نقاشومراجعة تلك الوثائق واملعلو وذلك قبل موعد االجتماع بفترة  كافية كي يتسنى لعضاء اللجنة دراسة 

 دارة، كما تدون نتائج االجتماعات بمحضر يتم توقيعه من أعضاء اللجنة.اإل القرارات والتوصيات الالزمة القتراحها على مجلس 
 

 :على سبيل املثال وليس الحصر كافآتواملمهام لجنة الترشيحات 
 

  التنفيذية. دارةواإل  دارةاإل  مجلس عضاءالترشيح وإعادة الترشيح ل قبول شأن التوصية برفع 

 ناصب اإلدارة وامل، مع املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس التنفيذية دارةواإل  دارةمجلس اإل  أعضاء كافآتوضع سياسة واضحة مل

 التنفيذية حسب الحاجة.

  يناملستقلغير التنفيذيين والعضاء  عضاءوال  ينالتنفيذيتوصيف وظيفي لألعضاء وضع. 

 .التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة املستقل 

  واإلدارة التنفيذيةإعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة املكافآت املمنوحة لعضاء مجلس اإلدارة. 
 

 :خالل العام كافآتواملإنجازات لجنة الترشيحات 
 

 2020ديسمبر  31عداد تقرير سنوي لكافة املكافآت املمنوحة لعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للسنة املالية املنتهية في إ. 

 عن السنة  تيجة توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباحن 2020 ديسمبر 31املنتهية في لتوصية بعدم تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية ا

 بأحكام املادة رقم )
ً
ارة ، ورفع اللجنة توصيتها إلى مجلس اإلد2016لسنة  1( من قانون الشركات رقم 198املالية سالفة الذكر، ما يستوجب توصية اللجنة بذلك عمال

 .التخاذ ما يلزم في هذا الشأن

 لضمان إدارة الشركة على الوجه المثل. ومصادقة اللجنة على توافر املهارات والكفاءات املطلوبة لدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مراجعة 

  الواردة بأحكام الكتاب الخامس مراجعة ومصادقة اللجنة على عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة املستقل، وذلك بتوافر كافة شروط االستقاللية

 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط الوراق املالية وتعديالتهما. 2010لسنة  7من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  –حوكمة الشركات  –عشر 

 لجهودهم و جنة التدقيق وإدارة املخاطر لعضوي  مكافأة التوصية بشأن 
ً
 .2020قدمة على مدار العام الخدمات االستشارية املتقديرا

 

 . املعلومات والبياناتعلى  أعضاء مجلس اإلدارة حصول  2.4

 وتدفقوفير تتضمن ت والتي اإلدارة مجلسمين سر أ ياتمسئولمهام و  الشركة إدارةمجلس عتمد ا ، لذادارةملجلس اإل انات بيوالتحرص الشركة على تقديم وإتاحة كافة املعلومات 

وم أمين ويق جدول العماليتم إدراجها على مور أالوثائق والتقارير ذات الصلة بأية  دقيق وفي الوقت املناسب. وكذلك توافر كافةبشكل  دارةمجلس اإل  عضاءل  والبياناتاملعلومات 

  .واالطالعبفترة كافية للدراسة االجتماعات  موعد قبلبتلك التقارير والوثائق  دارةاإل  مجلس أعضاءالسر بتزويد 
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  التنفيذية دارةواإل  دارةاختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإل : القاعدة الثالثة

 كافآتواملمتطلبات تشكيل لجنة الترشيحات  3.1

 كافة كافة املتطلبات والخصائص الواجب توافرها في أعضاء تلك اللجنة ومنهجية أعمالها. هذا وقد ورد تفصي باستيفاءقام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت 
ً
ال

 آنفة البيان. 2.3بالفقرة  -لجنة الترشيحات واملكافآت  -البيانات الخاصة بلجنة الترشيحات واملكافآت املشار اليها ضمن محتوى القاعدة الثانية من هذا التقرير 

 

 واملدراء. التنفيذية دارةواإل  دارةمجلس اإل  عضاءاملمنوحة أل  كافآتاملتقرير  3.2

نظيمية الصادرة عن هيئة أسواق املال واملتطلبات الت - حوكمة الشركات -التنظيمية وأحكام الكتاب العاشر من الالئحة التنفيذية  مع اللوائح وافقوضعت الشركة سياسة مكافآت تت

 من على  مؤشرات الداء الرئيسية ملتش، إذ تالعامة للشركة االستراتيجية في إطارى تحقيق مؤشرات الداء الرئيسية بناًء عل آتيتم تحديد املكافرى ذات الصلة. الخ
ً
ملؤشرات اكال

 .خاصة بأنشطة الشركة وعملياتهاالاملؤشرات غير املالية كذلك و  املالية للشركة واإلدارات املختلفة
 
 و 

ً
 مع أفضل املمارسات املعتمدة بموجب من الشركة بأعلى معايير الشفافية  التزاما

ً
 فقد أعدت لجنة الترشيحات واملكاف الالحقة، وتعديالتها قواعد حوكمة الشركاتوتماشيا

ً
آت تقريرا

 عن كافة املكافآت املمنوحة
ً
نة املالية عن الساملمنوحة  كافآتاملوفيما يلي بيان ب .للشركة العموميةالجمعية على  لعرضه واملدراء لعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مفصال

 :2020ديسمبر  31املنتهية في 
 
 دارةمجلس اإل  كافآتم

املكافآت  ال تتجاوز إجماليحيث  الصادرة في هذا الشأن وذلك بناًء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت ،موافقة عليهالل موميةالجمعية الع اإلدارة علىأعضاء مجلس تعرض مكافآت 

عضاء مجلس مكافآت ل بعدم صرف وقد أوص ى مجلس اإلدارة هذا  .كما هو منصوص عليه بالنظام الساس ي للشركة % من صافي أرباح الشركة بعد استنزال اإلهالك واالحتياطات10

 .2020 ديسمبر 31اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 
 
 اإلدارة اللجان املنبثقة عن مجلس فآتكام

ذلك و  2020بمنح عضوي لجنة التدقيق وإدارة املخاطر بدل أعمال لجنة التدقيق وإدارة املخاطر والخدمات االستشارية املقدمة على مدار العام الترشيحات واملكافآت أوصت لجنة 

 ملا د.ك )عشرة أالف 10,000بقيمة إجمالية قدرها 
ً
 يلي: دينار كويتي( وفقا

 
 

 واملدراء التنفيذية دارةإل ا افآتمك 

 منوحة للدارةامل املكافآت الثابتة هي تلك املكافآت ة( حيث أناملتغير  واملكافآت الثابتة املكافآت)رئيسيين مكونين على مل تيش واملدراء ن نظام املكافآت الخاص باإلدارة التنفيذيةإ

 بشريةاملوارد الإدارة ن مكل وتقوم  ، داء وتحقيق أهداف محددة. على ال املكافآت املمنوحة بناءً تلك هي واملكافآت املتغيرة  ،إليهمملهام واملسئوليات املسندة واملرتبطة با واملدراء التنفيذية

 بسنوي  ولجنة الترشيحات واملكافآت بمراجعة هذه املكافآت بشكل  
ً
يما يلي فو ، خالل العام عن سياسة املكافآت املعتمدةلم ترصد أية انحرافات أن لجنة الترشيحات واملكافآت ، علما

 :2020عن السنة املالية املنتهية في  ، وذلككبار التنفيذين واملدراء بالشركةإجمالي املكافآت واملزايا املمنوحة لخمسة من 

 

 

 

 

 م
 املنصب

 (صفة العضو باللجنة ) 
 كافأةطبيعة امل تصنيف العضو بمجلس اإلدارة

 قيمة املكافأة

 )دينار كويتي(

 5,000 بدل أعمال اللجنة والخدمات االستشارية املقدمة على مدار العام عضو مستقل عضو لجنة التدقيق وإدارة املخاطر 1

 5,000 بدل أعمال اللجنة والخدمات االستشارية املقدمة على مدار العام غير تنفيذيعضو  عضو لجنة التدقيق وإدارة املخاطر 2

 املكافآت واملزايا من خالل الشركة 

 أعضاء اإلدارة الــتــنـفـيـذيــة 

 وكبار املديرين

 )دينار كويتي(املكافآت واملزايا الثابتة 
إجمالي املكافآت 

 املتغيرة

إجمالي الرواتب 

 الشهرية خالل العام
 بناءتعليم ال بدل  مواصالتبدل  بدل سكن تذاكر سنوية تأمين صحي

مكافأة سنوية 
 ومخصصات

 242,895 12,000 7,431 21,796 5,347 6,780 200,040 أعضاء 5
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 ضمان نزاهة التقارير املالية الرابعة: القاعدة

 ة ونزاهة التقارير املاليةسالم 4.1

 ايير املحاسبةيتم إعدادها وفق معافة الجوانب املالية للشركة، و نها تستعرض ك أالشركة بسالمة ونزاهة البيانات املالية و  إدارةتعهدات كتابية ملجلس بتقديم التنفيذية  دارةاإل تقوم 

فة آنوالتقارير  وتعد البيانات املاليةلة بنشاط الشركة، البيانات املالية والتقارير ذات الص ونزاهةبدوره بالتعهد ملساهمي الشركة بسالمة  دارةكما يقوم مجلس اإل  الدولية املعتمدة.

 :التاليعلى النحو  البيان

 املالية السنوية. البيانات 

 املالية املرحلية. البيانات 

 .نماذج اإلفصاح عن أرباح الشركة السنوية واملرحلية 

 دورية واإلفصاحات ذات الصلة بنشاط الشركة ونتائج أعمالها.التقارير ال 
 

 التدقيق لجنةتشكيل  4.2

 كافة البباستيفاء تدقيق س إدارة الشركة بتشكيل لجنة القام مجل
ً
يانات كافة املتطلبات والخصائص الواجب توافرها في أعضاء تلك اللجنة ومنهجية أعمالها. هذا وقد ورد تفصيال

 آنفة البيان. 2.3بالفقرة  -لجنة التدقيق وإدارة املخاطر  -الخاصة بلجنة التدقيق املشار اليها ضمن محتوى القاعدة الثانية من هذا التقرير 
 

 دارةة التدقيق وقرارات مجلس اإل نلج توصيات 4.3

 لكون اللجنة، و دارةالتوصيات الالزمة ملجلس اإل رفع و  بإبداء الرأي لجنة التدقيق وإدارة املخاطر تقوم
ً
فة التوصيات متخصصة وتقوم بدراسة وتحليل المور املنوطة بها فتعد كا نظرا

 .دارةوقرارات مجلس اإل  اللجنة صياتو بين ت ي تعارضأ 2020 عامخالل  ولم ترصد اللجنة ،خالل العام معتمدة وتم العمل بها دارةاملقدمة ملجلس اإل 
 

اقب الحسابات الخارجي 4.4  استقاللية وحيادية مر

كة لشر خدمات إلى ايم تقدب مقيامه عدمة ومجلس إدارتها و عن الشرك التامة موباستقالليته يينالحسابات الخارج حيادية مراقبيب من خالل بحث ودراسة لجنة التدقيق تؤكد الشركة

  تدقيق ومراقبة الحسابات. أعمال اتفتضيهالخدمات التي عدا 

 

 املخاطر والرقابة الداخلية دارةوضع نظم سليمة إل  :القاعدة الخامسة

 املخاطر دارةإل  مستقلة وحدة تشكيل 5.1

 أنشطةرارية استقرار واستم إلىللوصول  هدافاملخاطر من أهم ال  دارةإل  يعتبر التطوير املستمر والتطبيق الفعالتعد إدارة املخاطر أحد االهتمامات الرئيسية ملجلس إدارة الشركة. و 

 عن أن تحديد املخاطر ضمالشركة
ً
 املخاطر إدارةوحدة تعيين إعادة  دارةفقد اعتمد مجلس اإل  بالغ الهمية ملواصلة الشركة نجاحها. لذلك أمرن مستويات مناسبة هو ، فضال

رير ورفعها التقا هذهبدراسة  املخاطر لجنة املخاطر وبدورها تقوم لجنة إلىرفع تقاريرها ب أعمالها وحدةال هذه تواصلل ،الشركة واعتماد السياسات واإلجراءات الفاعلة إلدارة مخاطر

 الشركة.  تواجهقد  التيكي يكون على دراية كاملة باملخاطر الرئيسية  دارةمجلس اإل  إلىمع توصيات اللجنة 
 

 املخاطر إدارةتشكيل لجنة  5.2

 كا باستيفاءاملخاطر إدارة قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة 
ً
فة كافة املتطلبات والخصائص الواجب توافرها في أعضاء تلك اللجنة ومنهجية أعمالها. هذا وقد ورد تفصيال

 آنفة البيان.  2.3بالفقرة  -دارة املخاطر إلجنة التدقيق و  -املخاطر املشار اليها ضمن محتوى القاعدة الثانية من هذا التقرير  إدارة البيانات الخاصة بلجنة
 

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 5.3

 عن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بالشركة، لذلك فقد وضع مجلس اإلدارة مسئول إن مجلس اإلدارة 
ً
ة معمول بها لضمان الرقابة الداخلي ولوائح آلياتياسات داخلية و س كليا

ها لرفع تقارير  بالشركة الداخليالتدقيق  الصادرة من إدارةالتقارير  وتحليلوفحص  السياسات واللوائح تلكمراجعة ورصد تطبيق  علىالتدقيق بالعمل لجنة بالشركة، كما تقوم 

لضبط اراعاة مبادئ ، كما تم مداخلية تغطي كافة النشطة بالشركة وتعزز سالمة ودقة وكفاءة عملياتهاالرقابة الضبط و الأنظمة أن والجدير بالذكر  مجلس اإلدارة. إلىوتوصياتها 

 :اآلتي للشركة واملتمثلة في التنظيميالداخلي لعملية الرقابة املزدوجة بالهيكل 
 

  بشكل دقيق ياتسئولتحديد السلطات وامل. 

  التام في املهام وعدم تعارض املصالحالفصل. 

 .الفحص والرقابة املزدوجة 

 التوقيع املزدوج. 

  للشركة. معتمدة جراءاتإوجود سياسات و 

 حديثة لتنفيذ املعامالت الداخلية بالشركة ةنظمة تكنولوجيأ اتباع (e-forms - Transfora). 
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خالل  به يتم موافاة الهيئةلهذا الشأن  فيللقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير  ("ديلويت وتوش") عتمداملستقل املتدقيق التعيين مكتب إعادة هذا وقد تم 

 من انتهاء السنة املالية
ً
ثالث سنوات ال عن الشركةق الداخلي بالتدقي إدارة أداءبمراجعة وتقييم للقيام )"بيكر تلي"(  آخر مستقل الشركة بتعيين مكتب تدقيق كما قامت ،تسعون يوما

 من  السابقة
ً
 باملادة ) ،ومجلس إدارة الشركة بنسخة من هذا التقرير لجنة التدقيقوقد تم موافاة كال

ً
لتنفيذية من الالئحة ا -حوكمة الشركات  - الخامس عشر الكتابمن ( 9-6عمال

 .الوراق املالية وتعديالتهمابشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط  2010لسنة  7للقانون رقم 

 

 لتدقيق الداخليمستقلة ل إدارةتشكيل  5.4

 22بتاريخ  الصادرة بعد موافقة هيئة أسواق املال للشركة الم الداخليتدقيق أسندت مهام الحيث بشكل متكامل ومستقل،  الداخليعلى تطبيق أعمال التدقيق  الشركةحرصت 

تدقيق خطط و وفق معايير  على كافة أنظمة الرقابة الداخلية اجعة والتدقيقاملر بأعمال تدقيق داخلي متكاملة ومستقلة تقوم  إدارةأن الشركة الم لديها ب وتجدر اإلشارة .2016يونيو 

 لخطة التدقيق املعتمدة التدقيق الداخلي بإعداد التقارير  إدارةتقوم كما ، الشركة إدارةمتكاملة ومعتمدة من مجلس 
ً
قوم لجنة ت بدورهاركة و للجنة التدقيق بالش تقديمهايتم لوفقا

 حيث يلزم. دارةمجلس اإل  إلى اتهاورفع توصي اإلجراءات الالزمةالتخاذ  تلك التقارير ة وتحليلبدراسالتدقيق 

 م األخالقيةيتعزيز السلوك املنهي والق السادسة:القاعدة 

  معايير ومحددات السلوك املنهي والقيم األخالقية 6.1

الء فيما يتعلق بالعمو خارجها أسواء داخل الشركة  للسلوك املنهي والقيم الخالقية ومحددات يشتمل على معايير دارةمعتمد من قبل مجلس اإل  عملت الشركة على وضع ميثاق عمل

  فراد الشركةأكافة القيم لدى  ليهإاملشار  يعزز ميثاق العمل .ذات الصلة الخرى  طرافوردين وال وامل
ً
 متمثال

ً
موظفي الشركة.  التنفيذية وجميع دارةواإل  دارةاإل مجلس  أعضاء في جميعا

 على وضع وسمعة الشركة االلتزامعلى ويؤكد امليثاق 
ً
ول صأهم أون املوظفولن  . عام و بشكل  أداخل قطاع العمال  باملعايير والنظمة املوضوعة في املمارسات التجارية وغيرها حفاظا

أمن و  ةاملالي ى مثل العالقة مع الشركاء ونزاهة البياناتخر ميثاق العمل بعض الجوانب ال  تضمنوقد  .دورات توعويةميثاق العمل من خالل  بمضمون إحاطتهم من يتم التأكد  ،الشركة

 هم.افة مهام عملك في ذا امليثاق به االلتزامالتنفيذية واملوظفين  دارةواإل  دارةمجلس اإل  أعضاءكما ينبغي على جميع  علومات وكيفية اإلبالغ عن أية ممارسات غير أخالقية حال حدوثها،امل

 

 الحد من تعارض املصالح 6.2

فعال،  تعامل معها بشكل  حاالت تعارض املصالح الجوهرية وال الكتشافالشركة سياسة خاصة بتعارض املصالح تهدف إلى ضمان تطبيق اإلجراءات املناسبة  إدارةاعتمد مجلس 

ياسة وتعد هذه الس .وأن كافة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق مصالح الشركةسليم  بشكليقوم بالتعامل مع حاالت تعارض املصالح القائمة واملحتملة  دارةأن مجلس اإل ب والتأكد

االت تعارض ح إدارةكيفية أسس التعامل و و  مفهوم تعارض املصالح السياسة كما تبرزح، املصال أصحابال يتجزأ من التزام الشركة الكامل بالنزاهة والعدالة في التعامل مع  بمثابة جزءً 

 والتدقيق الداخلي فيما يخص تعارض املصالح،التنفيذية  دارةواإل  دارةدور كل من مجلس اإل و تتعارض مصالحها مع الشركة  قد التي طراف، وال من خالل أمثلة موضوعة املصالح

 التعامل مع حاالت تعارض املصالح وآلية اإلفصاح. سياسة إجراءاتواستعراض 

 

 اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت املناسب: القاعدة السابعة

 واإلفصاح الدقيق والشفافالعرض  آليات 7.1

ى وضع ، لذلك حرصت الشركة علوالجمهور  ملتابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها على مختلف الصعدة للمساهمين الحاليين واملستثمرين املرتقبين أساسيةيعد ركيزة اإلفصاح الدقيق 

بالكتاب  والقواعد املنصوص عليها لحكامبما يتفق مع ااملحدد لها عملية اإلفصاح بشكل دقيق وفي الوقت  ماملية اإلفصاح املتبعة إلتآتتضمن القواعد واإلجراءات املطبقة و  سياسة

 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط الوراق املالية وتعديالتهما. 2010لسنة  7من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  - اإلفصاح والشفافية -العاشر

 

 واملدراء التنفيذية دارةواإل  دارةمجلس اإل  أعضاء إفصاحاتسجل  7.2

 
ً
 خاصا

ً
 و مقابل، كما تقوم الشركةأي رسم أعليه من قبل كافة مساهمي الشركة دون  لالطالع التنفيذية وهو متاح دارةواإل  دارةمجلس اإل  أعضاء بإفصاحاتوضعت الشركة سجال

 ذات العالقة. طرافوضاع ال أبما يعكس حقيقة  مستمربتحديث بيانات السجل بشكل 

 

 املستثمرين شئون تنظيم  تشكيل وحدة 7.3

املناسبة  باالستقالليةالوحدة  هذهة عن إتاحة وتوفير البيانات واملعلومات والتقارير الالزمة للمستثمرين املحتملين، وتتمتع مسئولوهي  املستثمرين شئون ت الشركة وحدة تنظم أأنش

 وذلك من خالل وسائل اإلفصاح املتعارف عليها ومنها املوقع اإللكتروني للشركة.، الوقت املناسب فيدقيق بشكل بما يتيح لها توفير البيانات واملعلومات والتقارير 

 

 لتكنولوجيا املعلومات ساسيةالبنية األ  7.4

ك من املصالح، وذل أصحابعليها بشكل كبير في عملية اإلفصاح والتواصل مع املساهمين واملستثمرين و  واالعتمادتكنولوجيا املعلومات ل الساسيةبنيتها  عملت الشركة على تطوير

مارسة على م الحاليين واملحتملين تساعد املساهمين واملستثمرين التيعرض كافة املعلومات والبيانات ي "عالقات املستثمرينتروني للشركة "خالل إنشاء قسم خاص على املوقع اإللك

 الشركة.  أداءحقوقهم وتقييم 
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 احترام حقوق املساهمين الثامنة:القاعدة 

 الحقوق العامة للمساهمين 8.1

عارض ، وبما ال يتبما يحقق العدالة واملساواةحقوقهم مة لضمان ممارسة جميع املساهمين الضوابط الالز و إلجراءات كة واللوائح والسياسات الداخلية ايتضمن النظام الساس ي للشر 

  القوانين واللوائح املعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. مع

 

 لبيانات الخاصة باملساهمينا 8.2

قيد به م "الشركة الكويتية للمقاصة" حفظ لدى وكالة املقاصةخاص "سجل املساهمين" ي   قامت الشركة بإنشاء سجل   ،ملراعاة الدقة واملتابعة املستمرة للبيانات الخاصة باملساهمين

ركة أو ولكل ذي شأن أن يطلب من الش ،بهانات املسجلة يمنهم ويتم التأشير في سجل املساهمين بأي تغييرات تطرأ على الب وعدد السهم اململوكة لكل   وجنسياتهم أسماء املساهمين

 على حقوق املساهمين درجات الحماية والسرية بأقص ىكما يتم التعامل مع البيانات الواردة في سجل املساهمين الخاصة به،  بالبيانات تزويدهقاصة وكالة امل
ً
 .حفاظا

 لشركةا اتجمعيالخاصة ب االجتماعاتفي التصويت  8.3

  الجمعية العمومية اجتماعاتيعد مشاركة املساهمين في 
ً
 للشركة والتصويت على قراراتها حقا

ً
 على تشجيع املساهمين للمشلكافة املساهمين أصيال

ً
اركة ، لذلك تحرص الشركة دوما

 جدول العمال وموعد ومكان  الجمعيات اجتماعكافة املساهمين لحضور  إلىالدعوة  توجيهللشركة من خالل  الجمعية العمومية باجتماعاتوالتصويت 
ً
 انعقادالعامة متضمنا

 للشركة. ةالجمعية العمومياجتماعات أثناء املوضوعات تلك لك املشاركة الفعالة ومناقشة كذ، و جدول العمال املرتبطة بالبنود املدرجة على اتعلومات والبيان، وإتاحة املاالجتماع

 

 املصالح أصحابإدراك دور  التاسعة:القاعدة 

 املصالح أصحابحقوق  9.1

 ملشتم املصالح، أصحاب بشأن وضع سياسةعلى عملت الشركة 
ً
ن في القوانيعليه ستقر بمراعاة امل املصالح أصحاببحقوق  واالعترافكفل الحماية على القواعد واإلجراءات التي ت ة

 نظمة.املرقابية الضوابط التعليمات و والالصادرة في هذا الشأن 

 

 أنشطة الشركة املختلفةاملشاركة في متابعة  9.2

م وتسهيل قيامه بأنشطتهملحصول على املعلومات والبيانات ذات الصلة من خالل إمكانية ا املصالح للمشاركة في متابعة أنشطة الشركة املختلفة أصحابتعمل الشركة على تشجيع 

 .إن وجدت ،لها من قبل الشركةممارسات غير سليمة يتعرضون  ةعن أي منةآبطرق  الشركة إدارةبإبالغ مجلس 

 

 داءاأل  تعزيز وتحسين العاشرة:القاعدة 

 التنفيذية على برامج ودورات تدريبية  دارةواإل  دارةمجلس اإل  أعضاءحصول كل من  10.1

لك قامت الشركة، لذ أداءلقواعد الحوكمة الرشيدة، حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز  ساسيةالتنفيذية من الركان ال  دارةواإل  دارةمجلس اإل  عضاءاملستمر ل  والتأهيليعد التدريب 

هم ومهارات همثقل خبراتلذات صلة بعمل الشركة  وحضور مؤتمراتبية ذية الحصول على برامج ودورات تدريالتنفي دارةواإل  دارةمجلس اإل  عضاءونظم تتيح ل  آلياتالشركة بوضع 

 ملا يلي 2020خالل عام  التنفيذية دارةواإل  دارةمجلس اإل  أعضاءعليها التي حصل الدورات املؤتمرات و بعض  عن التنويه ويجدر .اإلدارية والتنظيمية
ً
 :وفقا

 
 اإلبالغ عن املخالفات: إثارة املخاوف. 

 .مبادئ مكافحة الرشوة الدولية 

 حرجة.إدارة العمال في الوقات ال 

 

 التنفيذية دارةواإل مجلس اإلدارة  أداءتقييم  10.2

ي من التنفيذية، وذلك بشكل دور  دارةواإل عنه واللجان املنبثقة  دارةمجلس اإل  أعضاءكل عضو من  أداءالشركة ككل، و  إدارةمجلس  أداءلتقييم  آلياتوضع نظم و عملت الشركة على 

 قبلة. التدريبية لألعوام امل االحتياجات علىينعكس  ماها بتطوير الواجب وجه ال للوقوف على نقاط القوة و  ،للشركة االستراتيجية هدافترتبط بمدى تحقيق ال  خالل مجموعة مؤشرات

 

 ( (Value Creation م املؤسسيةالقي 10.3

 جيةاالستراتي هدافعمل على تحقيق ال ت التي  لياتاإلجراءات واآل لدى العاملين بالشركة من خالل (Value Creation) بشكل مستمر على خلق القيم املؤسسية  دارةيعمل مجلس اإل 

 لنظام اإل  أداء. كما تعتمد الشركة على أنظمة تكنولوجية حديثة تعمل على تقييم داءوتحسين معدالت ال 
ً
تم يوالتي  (Management by Objectives) هدافبال  دارةالعاملين وفقا

 مدار العام. كما تؤمن الشركة بأهمية تشجيع املوظفين على علىتحقيقها نسبة و  هدافإنجاز تلك ال  ةيستمر متابعحيث في بداية العام لكل موظف من موظفي الشركة  اعتمادها

 وتقديرها. ملوظفين املتميزينا جهود آليه يتم من خاللها إبرازعملت الشركة على وضع  لذا فقد ،مستويات الداء ومواصلة تعزيزمنتج  العمل بشكل  
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 االجتماعيةية سئولاملالتركيز على أهمية  عشر:القاعدة الحادية 

 املجتمع أهدافالشركة و  أهدافالتوازن بين كل من  11.1

 واملساهمة في تحقيق التنمية املستدامة للمجتمع بوجه   االجتماعية لدى الشركة في االلتزام يةسئولامليتمثل مفهوم 
ً
 ة بوجه  عام وللعاملين بالشرك بشكل مستمر بالتصرف أخالقيا

 واالجتماعيةتطوير الظروف املعيشية كما تعكس تلك السياسة الهدف ب ،عاملجتم أهدافالشركة و  أهدافتحقيق التوازن بين  إلىوضعت الشركة سياسة داخلية تهدف لذلك  ،خاص

 .للمجتمع واالقتصادية

 

 االجتماعيمجال العمل  املبذولة في جهود الشركة 11.2

 التي االجتماعية يةسئولاملللعاملين بالشركة وخطط عمل  االجتماعية يةسئولامل أهداف، منها اإلفصاح عن االجتماعياملبذولة في مجال العمل  هاتبرز جهود آلياتلدى الشركة برامج و 

وتسليط الضوء على تقوم بها الشركة  التي االجتماعية يةسئولامل أهدافب برامج توعوية للعاملين إلىإلضافة اب .قارير الدورية ذات الصلةتتقدمها الشركة من خالل املوقع اإللكتروني وال

 القضايا التي تساهم الشركة بتطويرها 
ً
االجتماعية بما يتماش ى مع التوجه االستراتيجي للشركة واحتياجات املجتمع. وفي هذا السياق  يةسئولاملوتحرص يوباك على دعم جهود  .اجتماعيا

املجتمع املحلي، وذلك من أجل ضمان تحقيق أفضل منفعة لكل من يوباك تنمية  الخيرية، أو لياتائة، الفعبتبني املبادرات املناسبة واملالئمة، سواء كانت لدعم البي ملتزمةفإن الشركة 

 www.upac.com.kwاالجتماعية باملوقع الرسمي للشركة ية مسئولللسم املخصص ملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على القو  سواء. واملجتمع على حد  
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