


مقدمة:

يحر�س جمل���س الإدارة على دفع املجموعة اإىل حتقيق اأعلى معايري ال�س��فافية وامل�س��اءلة والنزاهة وتر�س��يخ جمموعة 
م��ن القي��م واملب��ادئ الأخالقي��ة �س��عيًا وراء النج��اح وللحف��اظ عل��ى م�سال��ح امل�س��اهمني وتعزي��ز مكان��ة ال�س��ركة يف الوطن 

باإعتباره��ا اأوىل ال�س��ركات العامل��ة يف جم��ال اإ�س��الح وبناء ال�س��فن يف دولة الكويت ومنطق��ة اخلليج العربي.

وم��ن هن��ا ويف اإط��ار الإلت��زام باملتطلب��ات ال��واردة بقان��ون ال�س��ركات رق��م )1( ل�س��نة 2016 ولئحت��ه التنفيذي��ة ونف��اذًا 
لق��رار هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال رق��م )72( ل�س��نة 2015 ب�س��اأن اإ�س��دار الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن 
اإن�ساء هيئة اأ�سواق املال وتنظيم ن�ساط الأوراق املالية وتعديالته - الكتاب اخلام�س ع�سر ) حوكمة ال�سركات ( فقد مت 
�سياغة هذا الدليل الذي ي�سع اإطارًا �ساماًل ملبادئ احلوكمة يف قائمة مف�سلة ي�ستمل على العنا�سر والقواعد الرئي�سية 
حلوكمة ال�سركات ويت�سمن هذا الدليل حتديد وا�سح مل�سئوليات اأع�ساء جمل�س الإدارة وم�سئوليات الإدارة التنفيذية 
وو�سع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية، وتعزيز املبادئ والقيم يف اإدارة املجموعة و�سمان عدم ت�سارب 
امل�سالح بالإ�سافة ايل مبادئ الإف�ساح وال�س��فافية وحماية حقوق امل�س��اهمني واأ�سحاب امل�سالح وتعزيز ال�س��لوك املهني 
والقيم الأخالقية وذلك عن طريق اإن�س��اء اللجان النوعية املنبثقة من جمل���س الإدارة والتي مت اإدراجها �سمن الهيكل 
التنظيمي للمجموعة �سعيًا لتحقيق الأهداف الأ�سا�سية من تطبيق قواعد حوكمة يف ال�سركات ول�سمان متا�سي ال�سركة 

مع اأهداف امل�س��اهمني مبا يعزز من ثقة امل�س��تثمرين بكفاءة اأداء املجموعة وقدرتها على مواجهة الأزمات.

احلوكم��ة ه��ي النظ��ام ال��ذي يوج��ه وي�سب��ط اأعم��ال ال�س��ركة م��ن حي��ث و�س��ع و�س��ف وتوزي��ع احلق��وق والواجب��ات ب��ني 
خمتل��ف الأط��راف يف ال�س��ركة وو�س��ع القواع��د والإج��راءات الالزم��ة لإتخاذ القرارات اخلا�سة ب�س��ئون ال�س��ركة كذلك 

احل��ال بالن�س��بة ايل اإق��رار الأه��داف والإ�س��راتيجيات الالزم��ة لتحقيقه��ا واأ�س���س املتابع��ة لتقيي��م ومراقب��ة الأداء.

يتمحور �إطار حوكمة �ل�شركات �لر�شيدة على حماور عدة �أهمها: 

جمل�س الإدارةاملحور الأول

اإدارة املخاطر والرقابة الداخليةاملحور الثاين

القيم ال�سلوكية وتعار�س امل�سالحاملحور الثالث

الإدارة التنفيذيةاملحور الرابع

الإف�ساح وال�سفافيةاملحور اخلام�س

حماية حقوق امل�ساهمنياملحور ال�ساد�س

حماية حقوق الأطراف اأ�سحاب امل�سالحاملحور ال�سابع



وفيما يلي �شرح تف�شيلي لهذه �ملحاور:

�ملحور �لأول: جمل�س �لإد�رة

يتحم��ل جمل���س الإدارة امل�س��ئولية الكامل��ة ع��ن و�س��ع الأه��داف الإ�س��راتيجية ومعاي��ري احلوكم��ة وتطبيق ه��ذه املعايري 
والأه��داف والإ�س��راف عل��ى �س��المة تطبيقه��ا ، بالإ�سافة اإىل م�س��ئولياته بالإ�س��راف عل��ى الإدارة التنفيذية مبا يف ذلك 
الرئي���س التنفي��ذي حي��ث يتمت��ع جمل���س اإدارة ال�س��ركة بهي��كل يتنا�س��ب مع حجم وطبيعة ن�س��اط ال�س��ركة بحيث تتنوع 
في��ه اخل��رات العلمي��ة واملهني��ة واملهارات املتخ�س�سة بحيث ي�سبح دور جمل���س الإدارة هو نقطة التوازن التي تعمل على 
حتقيق اأهداف امل�ساهمني واحلفاظ على م�ساحلهم واأ�سحاب امل�سالح الآخرين وتعزيز نظم الرقابة الداخلية واأعمال 
التدقي��ق الداخل��ي واخلارج��ي �س��عيًا اإىل حتقي��ق اأه��داف ال�س��ركة الإ�س��راتيجية وتعزي��ز الق��درة التناف�س��ية وحتقي��ق 

مع��دلت النم��و املطلوبة على امل��دى الق�سري والطويل.

يتكون جمل�س �لإد�رة من خم�س �أع�شاء  هم:

 رئي�س جمل�س الإدارةال�سيد / مرزوق نا�سر حممد اخلرايف

نائب رئي�س جمل�س الإدارةال�سيد / بدر نا�سر حممد اخلرايف

 ع�سو م�ستقلال�سيد / عدنان م�ساعد اخلرايف

 ع�سو غري تنفيذيال�سيد / ح�سني مراد بهبهاين

 ع�سو غري تنفيذيال�سيد / غازي اأحمد الرومي



يتوىل جمل�س �لإد�رة �لإ�شر�ف على �ملهام �لتالية: 

�سم��ان اإلت��زام الإدارة التنفيذي��ة بتحقي��ق الت��وازن بني الركيز على النمو طويل الأج��ل وحتقيق الأهداف ق�سرية 	 
الأج��ل ع��ن طري��ق الرقاب��ة والإ�س��راف عل��ى اأدائه��م وحتدي��د ال�سالحي��ات الت��ي يت��م تفوي�سه��ا ل��الإدارة التنفيذية 

وتعي��ني وعزل اجله��از التنفيذي.

و�سع ال�سيا�سات والإ�سراتيجيات ال�ساملة لل�سركة والأهداف وخطط العمل والإ�سراف على تنفيذها.	 

اإقرار امليزانيات والبيانات املالية ال�س��نوية واملرحلية و�سمان دقة و�س��المة تلك البيانات والإ�س��راف على النفقات 	 
ومتلك الأ�سول اأو الت�سرف فيها.

حماي��ة حق��وق اأ�سح��اب امل�سال��ح وتطبي��ق �سيا�س��ات واإج��راءات فعال��ة لإط��الع امل�س��اهمني وب�س��كل دوري عل��ى كاف��ة 	 
اأن�س��طة ال�س��ركة، بالإ�ساف��ة اإىل الإف�س��اح ع��ن املعلوم��ات اجلوهري��ة وال�س��فافية وو�س��ع اآلي��ة لتنظي��م العالق��ة م��ع 

اأ�سح��اب امل�سال��ح والتعام��الت م��ع الأط��راف ذوي العالق��ة وذل��ك للح��د من ت�س��ارب امل�سالح.

تطبي��ق نظ��ام احلوكم��ة وتطوي��ر معايريها ومراقبة فاعليتها ب�سفة دورية وت�س��كيل اللجان الرئي�س��ية والإ�س��راف 	 
الع��ام عليها ومدى كفاية فاعليتها.

�سم��ان اإلت��زام الإدارة التنفيذي��ة باإتب��اع نظم للرقاب��ة الداخلية ي�سمن فاعلية وكف��اءة العمليات وكفاية �سوابط 	 
الرقابة املالية والإمتئال للقوانني والت�سريعات.

حتدي��د قواع��د القي��ادة الر�س��يدة وتعزي��ز الروؤي��ة العام��ة لالأه��داف والقي��م والثقاف��ة وال�س��لوكيات الت��ي تدعمه��ا 	 
املجموع��ة، كم��ا يتع��ني عل��ى اأع�س��اء جمل���س الإدارة الإلتزام باإتب��اع ال�س��لوكيات والإجراءات ب�س��كل ح�سيف والتي 

ت��وؤدي اإىل تعزي��ز جن��اح املجموع��ة وحتقي��ق اأعل��ى قيمة ميك��ن اأن يح�سل عليها امل�س��اهمون ب�س��كل عام.  



�للجان �ملنبثقة عن جمل�س �لإد�رة:

جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت

ت�س��رف جلن��ة الر�س��يحات واملكاف��اآت عل��ى اإج��راءات تر�س��يح الع�سوي��ة ملجل���س الإدارة والإدارة التنفيذي��ة وفق��ًا ملعايري 
الع�سوي��ة املتفق��ة م��ع م��ا ورد بقان��ون ال�س��ركات ولئحت��ه التنفيذية وم��ا ورد بتعليمات هيئة ا�س��واق املال وم��ا جاء بعقد 

ال�س��ركة ونظامه��ا الداخل��ي وما ي�سدر من اأوامر تنظم الع�سوية يف جمل���س الإدارة.

�لأع�شاء: 

رئي�سًاال�سيد / بدر نا�سر اخلرايف

ع�سوًاال�سيد / مرزوق نا�سر اخلرايف

ع�سوًاال�سيد / عدنان م�ساعد اخلرايف

جلنة �لتدقيق 

تعم��ل اللجن��ة عل��ى تر�س��يخ ثقاف��ة اللت��زام داخل ال�س��ركة و�سمان �س��المة ونزاه��ة التقاري��ر املالية والتاأك��د من كفاية 
وفاعلي��ة انظم��ة الرقاب��ة الداخلي��ة عل��ى ا�سا���س دوري م��ن خ��الل ا�س��رافها عل��ى اإدارة التدقي��ق الداخلي واإب��داء الراأي 
ورفع التو�سيات اخلا�سة مبدير التدقيق الداخلي ومن يعاونه من فريق التدقيق كما تتوىل اللجنة مهمة مراقبة اداء 

مراقبي احل�س��ابات اخلارجيني ومناق�س��ة اأراءهم.

�لأع�شاء: 

رئي�سًاال�سيد / ح�سني مراد بهبهاين

ع�سوًاال�سيد / بدر نا�سر اخلرايف

ع�سوًاال�سيد / عدنان م�ساعد اخلرايف



جلنة �ملخاطر

تق��وم اللجن��ة باإع��داد ومراجع��ة اإ�س��راتيجيات و�سيا�س��ات اإدارة املخاط��ر والتاأك��د م��ن تنفي��ذ ه��ذه الإ�س��راتيجيات 
وال�سيا�س��ات واأنه��ا تتنا�س��ب م��ع طبيع��ة وحج��م اأن�س��طة ال�س��ركة، م��ع تقيي��م نظ��م واآلي��ات حتديد وقيا���س ومتابع��ة اأنواع 
املخاطر املختلفة التي قد تتعر�س لها ال�سركة، وذلك لتحديد اأوجه الق�سور بها، والتاأكد من عدم جتاوز ال�سركة لهذا 
امل�س��توى م��ن املخاط��ر واإع��داد التقاري��ر الدورية ح��ول طبيعة املخاطر التي تتعر�س لها ال�س��ركة وتق��دمي هذه التقارير 

ملجل���س اإدارة ال�س��ركة وذل��ك م��ن خالل اإ�س��رافها عل��ى الإدارة املخت�سة ب��اإدارة املخاطر.

�لع�شاء: 

رئي�سًاال�سيد / غازي اأحمد الرومي

ع�سوًاال�سيد / ح�سني مراد بهبهاين

ع�سوًاال�سيد / عدنان م�ساعد اخلرايف

جلنة �حلوكمة.

تت��وىل اللجن��ة م�س��ئولية ال�س��راف واملراجع��ة على مدى اللت��زام مبعايري وتطبيق��ات احلوكمة داخل ال�س��ركة واإعداد 
تقري��ر ب�س��كل �س��نوي كم��ا تت��وىل مهم��ة ال�س��راف عل��ى مكت��ب احلوكم��ة امل�س��ئول ع��ن ن�س��ر وحتدي��ث ه��ذا الدلي��ل ب�سفة 
م�س��تمرة ومنتظم��ة عل��ى املوق��ع اللكروين لل�س��ركة هذا بالإ�سافة اإىل التن�س��يق امل�س��تمر والدائم وم��ع اللجان الخرى 

�لع�شاء: 

رئي�سًاال�سيد / مرزوق نا�سر اخلرايف

ع�سوًاال�سيد / عدنان م�ساعد اخلرايف

ع�سوًاال�سيد / غازي اأحمد الرومي



�ملحور �لثاين: �إد�رة �ملخاطر و�لرقابة �لد�خلية

تق��وم جلن��ة اإدارة املخاط��ر مبراجع��ة اإ�س��راتيجيات و�سيا�س��ات اإدارة املخاط��ر والتاأك��د م��ن تنفيذ هذه الإ�س��راتيجيات 
وال�سيا�س��ات واأنه��ا تتنا�س��ب م��ع طبيع��ة وحج��م اأن�س��طة ال�س��ركة م��ع تقيي��م نظ��م واآلي��ات حتدي��د وقيا���س ومتابع��ة اأنواع 
املخاطر املختلفة التي قد تتعر�س لها ال�سركة ، وذلك لتحديد اأوجه الق�سور بها، والتاأكد من عدم جتاوز ال�سركة لهذا 

امل�س��توى من املخاطر

وم��ن خ��الل وح��دة اإدارة املخاط��ر الت��ي تتمت��ع بالإ�س��تقاللية التام��ة م��ن خالله��ا بتبعيته��ا ملجل���س الإدارة يت��م اإع��داد 
التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة وتقدميها ملجل�س اإدارة ال�سركة حيث مت تعني الفريق 
الفن��ي املوؤه��ل للقي��ام مبه��ام اإدارة املخاط��ر الت��ي قد تواجهها ال�س��ركة مبختلف اأنواعها واأبرز م��ا مت مبعرفة وحدة اإدارة 

التايل: املخاطر 
و�س��ع خط��ة �س��نوية لتغطي��ة كافة اإدارات وم�س��اريع ال�س��ركة وذلك وفقًا لإ�س��راتيجية اإدارة املخاط��ر املعتمدة من 	 

جمل�س الإدارة.
ت�سمي��م �سيا�س��ات واأُط��ر اإدارة املخاط��ر وتقدميه��ا اإىل جلن��ة اإدارة املخاط��ر ملراجعته��ا ورفعه��ا ملجل���س الإدارة ال��ذي 	 

اإعتمدها.
رفع تقارير �سنوية عن حتديد وقيا�س ومتابعة املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة.	 
رفع تقرير نزعة ال�سركة اإىل املخاطر �سنويًا.	 
تعزيز ثقافة اإدارة املخاطر عن طريق تقدمي دورات تدريبية ملوظفي ال�سركة.	 

وتق��وم اإدارة �سب��ط اجل��ودة بتطبي��ق وحتدي��ث وتطوي��ر ه��ذه املعاي��ري حي��ث اأن نظ��م الرقاب��ة الداخلي��ة املطبق��ة داخل 
ال�س��ركة وفق��ًا ل�س��هادة الأي��زو )2015-9001(، ويت��م املراجع��ة والتدقي��ق على مدى تطبيق ال�س��ركة لتل��ك املعايري مرة 
كل �س��تة اأ�س��هر من قبل املدققني املعتمدين ل�س��ركة )VERITAS BUREAU( الفرن�س��ية امل�سممة لتلك املعايري واملانحة 

ل�س��هادة اجلودة )ايزو(.

ومن مبادئ ال�سبط الداخلي والرقابة املزدوجة على �سبيل املثال ل احل�سر:
حتديد �سليم ل�سلطات وم�سئوليات كل اإدارة تنفيذية داخل ال�سركة.	 
ف�س��ل ت��ام يف امله��ام ب��ني الإدارات مع وجود تناغم واإت�سال دائم لتح�س��ني �س��ري دائرة العم��ل اليومي مع و�سع العديد 	 

م��ن القي��ود ملن��ع وج��ود تعار���س يف امل�سال��ح مع م�سالح ال�س��ركة وموظفيه��ا وم�سالح العم��الء واملوردي��ن واملتعاملني مع 
ال�سركة.

نظ��ام التوقي��ع امل��زدوج عل��ى كاف��ة معام��الت ال�س��ركة املالي��ة م��ع البن��وك )ال�س��يكات والت�س��هيالت والكف��الت 	 
والإعتم��ادات البنكي��ة وم��ا اإىل ذل��ك(.

حيث ي�سبق هذا التوقيع املزدوج العديد من اخلطوات واملراحل التي ت�سمن الرقابة وال�سبط وال�سفافية.

كم��ا اأن��ه يت��م التاأك��د م��ن م��دى كفاي��ة اأنظم��ة ال�سب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة املعمول ب��ه داخل ال�س��ركة بالإ�ساف��ة اإىل ما 
�س��بق م��ن خ��الل وح��دة م�س��تقلة للتدقيق الداخلي تق��وم بدورها الرقابي وتق��دم تقاريرها الدوري��ة اإىل جلنة التدقيق 

املنبثق��ة من جمل���س الإدارة.



�ملحور �لثالث: �لقيم �ل�شلوكية وتعار�س �مل�شالح:

ي�س��عى جمل���س الإدارة اإىل تعزي��ز ثقاف��ة ال�س��لوك املهن��ي والقي��م الخالقي��ة داخ��ل ال�س��ركة والإلت��زام بكاف��ة القوانني 
والتعليمات من خالل و�سع  ميثاق عمل يتم الإلتزام به من كافة موظفي ال�سركة مبا فيهم اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة 
التنفيذية ومبا ي�سمن قيام جمل�س الإدارة بدوره املتمثل يف و�سع املعايري واملحددات تر�سخ املفاهيم والقيم الخالقية 
لل�س��ركة مم��ا يحق��ق م�سالح كافة الطراف ذوى العالقة بال�س��ركة وخا�سة امل�س��اهمة وقي��ام الإدارة التنفيذية بدورها 
املتمث��ل يف تنفي��ذ اه��داف ال�س��ركة واإ�س��راتيجيتها وامله��ام املنوط��ة بهم وفق��ا لتلك املعاي��ري واملحددات وو�س��ع اآلية تتيح 
لكافة موظفي ال�س��ركة الإبالغ عن املخالفات من خالل توفري مناخ للعمل يت�س��م بالتعاون وال�س��فافية لنقل اية خماوف 
او �س��كوك حول اأي ممار�س��ات غري �س��ليمة او مثرية للريبة مع �سمان اتخاذ الجراءات املنا�س��بة للتحقيق وحماية املُبلغ 

من اأي رد فعل �س��لبى او �سار

كما يتوىل جمل�س الإدارة مهمة مراقبة واإدارة اأي تعار�س حمتمل للم�سالح تواجهه ال�سركة مبا يف ذلك �سوء اإ�ستغالل 
النفوذ اأو ا�س��تغالل موارد ال�س��ركة لتحقيق م�سالح �س��خ�سية �س��واء لأع�ساء جمل���س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية وو�سع 
القواع��د املتعلق��ة بتنظي��م املعام��الت والعملي��ات مع الط��راف ذوي العالقة مع اإلتزام كل ع�سو بالإف�س��اح عن اأي م�سالح 
م�سركة له مع ال�سركة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر وعدم الإ�سراك اأو الت�سويت او ابداء الراأي يف مو�سوعات يكون له 

م�سلحة م�سركة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر وفقا لل�سيا�سة املعتمدة يف ذلك.

بالإ�ساف��ة اىل ذل��ك يلت��زم جمل���س الإدارة والإدارة التنفيذي��ة وكاآف��ة موظفي ال�س��ركة باحلفاظ على �س��رية املعلومات 
والبيانات ويخ�سع هذا المر لقواعد حازمة يتم اتباعها داخل ال�س��ركة .

�ملحور �لر�بع: �لإد�رة �لتنفيذية 

تتك��ون الإدارة التنفيذي��ة م��ن جمموع��ة م��ن الأف��راد املوؤهل��ني وذوي اخلرة مبا يف ذلك الرئي���س التنفي��ذي وغريهم من 
املوظفني التابعني له ب�س��كل مبا�س��ر واملدراء العامني واملدراء التنفيذين الذين يتحملون م�س��ئولية الإ�س��راف على اإدارة 

ال�سركة.

حي��ث يتع��ني عل��ى الإدارة التنفيذي��ة، وباإ�س��راف جمل���س الإدارة التاأك��د من اأن اأن�س��طة ال�س��ركة تت�س��ق مع اإ�س��راتيجية 
العم��ل وال�سيا�س��ات املعتم��دة م��ن جمل���س الإدارة حي��ث يعتم��د جمل���س الدارة عل��ى كف��اءة الإدارة التنفيذي��ة يف تنفي��ذ 
قرارات��ه دون اأي تدخ��ل مبا�س��ر م��ن قب��ل املجل���س والإدارة التنفيذي��ة ه��ي امل�س��ئولة ع��ن تفوي���س الواجب��ات للموظف��ني 

واإن�س��اء هي��كل اإدارة يعزز امل�س��اءلة وال�س��فافية.



�ملحور �خلام�س: �لإف�شاح و�ل�شفافية

�شيا�شة �لإف�شاح:

ت��درك ال�س��ركة اأن نظ��ام الإف�س��اح ه��و اأداة فعال��ة للتاأث��ري عل��ى �س��لوكه وحماي��ة امل�س��تثمرين وتعزيز ثقتهم يف ال�س��ركة 
وعلى ال�سركة تزويد م�ساهميه وامل�ستثمرين مبعلومات دقيقة �ساملة مف�سلة ويف الوقت املنا�سب من ال�سروري اأن تكون 

قادرة على تقييم اأداء ال�س��ركة واإتخاذ قرارات فعالة.

وتلتزم �ل�شركة مبا يلي:
التاأكد من اأن اأ�سحاب امل�سالح لديهم الفر�سة للو�سول اإىل املعلومات املتاحة خارجيًا وال�سادرة عن ال�سركة.	 
توفري معلومات كاملة ويف الوقت املنا�سب لل�سوق حول اأن�سطة ال�سركة.	 
يجب ن�سر املعلومات والبيانات الواردة يف التقارير ال�سنوية اأو الربع �سنوية على موقع الإنرنت لل�سركة 	 
وتلت��زم ال�س��ركة بالإف�س��اح يف الوق��ت والدقي��ق وطبق��ًا لتعليم��ات هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال جلمي��ع املواد ال�سادرة وح�س��ب 	 

ال�سيا�س��ات املعتم��دة، مب��ا يف ذل��ك عل��ى �س��بيل املث��ال ل احل�س��ر:
النتائج املالية والت�سغيلية.	 
اأهداف ال�سركة.	 
ح�س�س امللكية الرئي�سية.	 
تفا�سيل الإدارة، كبار امل�سوؤولني التنفيذين ومكافاآتهم.	 
املخاطر املتوقعة.	 

وق��د واف��ق املجل���س عل��ى �سيا�س��ة الإف�س��اح ع��ن املعلوم��ات مب��ا يف ذل��ك ال�سيا�س��ات والإج��راءات الواج��ب اإتباعه��ا من قبل 
ال�س��ركة لالإع��الن ع��ن معلوم��ات ح�سا�س��ة يف ال�س��وق اأو للم�س��اهمني واأ�سح��اب امل�سال��ح و�سمان وج��ود ال�سواب��ط لالإف�ساح 
ال�سحيح للمعلومات الأ�سا�سية مبا يتما�سى مع القانون والالئحة التنفيذية وتعليمات هيئة اأ�سواق املال ب�ساأن الإف�ساح 

ع��ن املعلوم��ات واآلية الإعالن عنها.

مع مالحظة عدم الإعالن عن اأية معلومات �س��رية اأو خا�سة التي من املمكن عند الإف�ساح عنها اإ�سعاف موقف ال�س��ركة 
التناف�سي اأو يكون لها تاأثري �سلبي على املركز املايل لل�سركة.

�ملحور �ل�شاد�س: حماية حقوق �مل�شاهمني

يلت��زم جمل���س الإدارة بحماي��ة حق��وق امل�س��اهمني وكذلك اأ�سحاب امل�سالح مبا ي�سمن امل�س��اواة واملعامل��ة املتكافئة جلميع 
امل�س��اهمني مب��ا يف ذل��ك م�س��اهمي الأقلي��ة، وذل��ك وفق��ًا لقان��ون ال�س��ركات ولئحت��ه التنفيذي��ة وعق��د تاأ�سي���س ال�س��ركة 

ونظامها الأ�سا�س��ي.



حقوق �مل�شاهمني:

مراقب��ة اأداء ال�س��ركة ب�س��كل ع��ام واأعم��ال جمل���س الإدارة والإدارة التنفيذي��ة ب�س��كل خا���س وم�س��اءلتهم يف حالة 	 
اإخفاقه��م يف اأداء امله��ام املنوطة بهم.

امل�ساركة يف اإجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني والت�سويت على قراراتها واإبداء املالحظات والتو�سيات.	 

اإنتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة.	 

الت�س��غيلية 	  واإ�س��راتيجيتها  ال�س��ركة  ن�س��اط  ع��ن  و�س��امل  دقي��ق  ب�س��كل  واملعلوم��ات  البيان��ات  عل��ى  احل�س��ول 
وال�س��تثمارية.

احل�سول على الن�سيب املقرر يف توزيعات الأرباح اأو يف موجودات ال�سركة يف حالة الت�سفية.	 

الت�سرف يف الأ�سهم من ت�سجيل للملكية ونقلها وحتويلها وقيد امللكية يف �سجالت ال�سركة.	 

�ملحور �ل�شابع: حماية حقوق �لأطر�ف �أ�شحاب �مل�شالح

اأ�سحاب امل�سالح )عدا امل�ساهمني( هي جهات ذات �سلة ُت�سهم يف جناح الكيان ويدرك املجل�س اأن النجاح النهائي لل�سركة 
ه��و نتيج��ة للجه��ود امل�س��ركة للعدي��د م��ن الأطراف مبا يف ذل��ك املُودعني واملقر�س��ني واملوظفني وامل�س��تثمرين والأطراف 
الأخ��رى الت��ي لديه��ا عالق��ات جتاري��ة م��ع ال�س��ركة وعلى ال�س��ركة اإتخ��اذ الإج��راءات املتنوعة وال�سيا�س��ات واملمار�س��ات 

للتاأكي��د عل��ى اأهمي��ة احرام حق��وق اأ�سحاب امل�سالح وفقًا للقوان��ني ذات ال�سلة واللوائح والأنظمة.

يدعم �ملجل�س كجزء من نظام حوكمة �ل�شركات ما يلي:
اإحرام حقوق جميع اأ�سحاب امل�سالح القانونية.

ايج��اد اآلي��ات تعزي��ز الأداء لأ�سح��اب امل�سال��ح للم�س��اركة يف عملية حوكمة ال�س��ركات ويف عملية ت�س��اوريه ل�سمان اإتباع 
نهج فعال وم�س��ئول لإدارة ال�سركة.

حقوق �أ�شحاب �مل�شالح 

حق احل�سول على معاملة ت�سمن لهم العدالة وامل�ساواة.	 

حق احل�سول على اإف�ساحات مبا�سرة وا�سحة للمعلومات ذات ال�سلة.	 

جمل�س �لإد�رة


