مقدمة:
يحر�ص جمل���س الإدارة على دفع املجموعة �إىل حتقيق �أعلى معايري ال�ش��فافية وامل�س��اءلة والنزاهة وتر�س��يخ جمموعة
م��ن القي��م واملب��ادئ الأخالقي��ة �س��عي ًا وراء النج��اح وللحف��اظ عل��ى م�صال��ح امل�س��اهمني وتعزي��ز مكان��ة ال�ش��ركة يف الوطن
ب�إعتباره��ا �أوىل ال�ش��ركات العامل��ة يف جم��ال �إ�ص�لاح وبناء ال�س��فن يف دولة الكويت ومنطق��ة اخلليج العربي.
وم��ن هن��ا ويف �إط��ار الإلت��زام باملتطلب��ات ال��واردة بقان��ون ال�ش��ركات رق��م ( )1ل�س��نة  2016والئحت��ه التنفيذي��ة ونف��اذ ًا
لق��رار هيئ��ة �أ�س��واق امل��ال رق��م ( )72ل�س��نة  2015ب�ش��أن �إ�ص��دار الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم  7ل�س��نة  2010ب�ش��أن
�إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية وتعديالته  -الكتاب اخلام�س ع�شر ( حوكمة ال�شركات ) فقد مت
�صياغة هذا الدليل الذي ي�ضع �إطار ًا �شام ًال ملبادئ احلوكمة يف قائمة مف�صلة ي�شتمل على العنا�صر والقواعد الرئي�سية
حلوكمة ال�شركات ويت�ضمن هذا الدليل حتديد وا�ضح مل�سئوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة وم�سئوليات الإدارة التنفيذية
وو�ضع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية ،وتعزيز املبادئ والقيم يف �إدارة املجموعة و�ضمان عدم ت�ضارب
امل�صالح بالإ�ضافة ايل مبادئ الإف�صاح وال�ش��فافية وحماية حقوق امل�س��اهمني و�أ�صحاب امل�صالح وتعزيز ال�س��لوك املهني
والقيم الأخالقية وذلك عن طريق �إن�ش��اء اللجان النوعية املنبثقة من جمل���س الإدارة والتي مت �إدراجها �ضمن الهيكل
التنظيمي للمجموعة �سعي ًا لتحقيق الأهداف الأ�سا�سية من تطبيق قواعد حوكمة يف ال�شركات ول�ضمان متا�شي ال�شركة
مع �أهداف امل�س��اهمني مبا يعزز من ثقة امل�س��تثمرين بكفاءة �أداء املجموعة وقدرتها على مواجهة الأزمات.
احلوكم��ة ه��ي النظ��ام ال��ذي يوج��ه وي�ضب��ط �أعم��ال ال�ش��ركة م��ن حي��ث و�ض��ع و�ص��ف وتوزي��ع احلق��وق والواجب��ات ب�ين
خمتل��ف الأط��راف يف ال�ش��ركة وو�ض��ع القواع��د والإج��راءات الالزم��ة لإتخاذ القرارات اخلا�صة ب�ش��ئون ال�ش��ركة كذلك
احل��ال بالن�س��بة ايل �إق��رار الأه��داف والإ�س�تراتيجيات الالزم��ة لتحقيقه��ا و�أ�س���س املتابع��ة لتقيي��م ومراقب��ة الأداء.

يتمحور �إطار حوكمة ال�شركات الر�شيدة على حماور عدة �أهمها:

املحور الأول

جمل�س الإدارة

املحور الثاين

�إدارة املخاطر والرقابة الداخلية

املحور الثالث

القيم ال�سلوكية وتعار�ض امل�صالح

املحور الرابع

الإدارة التنفيذية

املحور اخلام�س

الإف�صاح وال�شفافية

املحور ال�ساد�س

حماية حقوق امل�ساهمني

املحور ال�سابع

حماية حقوق الأطراف �أ�صحاب امل�صالح

وفيما يلي �شرح تف�صيلي لهذه املحاور:

املحور الأول :جمل�س الإدارة
يتحم��ل جمل���س الإدارة امل�س��ئولية الكامل��ة ع��ن و�ض��ع الأه��داف الإ�س�تراتيجية ومعاي�ير احلوكم��ة وتطبيق ه��ذه املعايري
والأه��داف والإ�ش��راف عل��ى �س�لامة تطبيقه��ا  ،بالإ�ضافة �إىل م�س��ئولياته بالإ�ش��راف عل��ى الإدارة التنفيذية مبا يف ذلك
الرئي���س التنفي��ذي حي��ث يتمت��ع جمل���س �إدارة ال�ش��ركة بهي��كل يتنا�س��ب مع حجم وطبيعة ن�ش��اط ال�ش��ركة بحيث تتنوع
في��ه اخل�برات العلمي��ة واملهني��ة واملهارات املتخ�ص�صة بحيث ي�صبح دور جمل���س الإدارة هو نقطة التوازن التي تعمل على
حتقيق �أهداف امل�ساهمني واحلفاظ على م�صاحلهم و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين وتعزيز نظم الرقابة الداخلية و�أعمال
التدقي��ق الداخل��ي واخلارج��ي �س��عي ًا �إىل حتقي��ق �أه��داف ال�ش��ركة الإ�س�تراتيجية وتعزي��ز الق��درة التناف�س��ية وحتقي��ق
مع��دالت النم��و املطلوبة على امل��دى الق�صري والطويل.

يتكون جمل�س الإدارة من خم�س �أع�ضاء هم:
ال�سيد  /مرزوق نا�صر حممد اخلرايف

رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد  /بدر نا�صر حممد اخلرايف

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد  /عدنان م�ساعد اخلرايف

ع�ضو م�ستقل

ال�سيد  /ح�سني مراد بهبهاين

ع�ضو غري تنفيذي

ال�سيد  /غازي �أحمد الرومي

ع�ضو غري تنفيذي

يتوىل جمل�س الإدارة الإ�شراف على املهام التالية:
�Üضم��ان �إلت��زام الإدارة التنفيذي��ة بتحقي��ق الت��وازن بني الرتكيز على النمو طويل الأج��ل وحتقيق الأهداف ق�صرية
الأج��ل ع��ن طري��ق الرقاب��ة والإ�ش��راف عل��ى �أدائه��م وحتدي��د ال�صالحي��ات الت��ي يت��م تفوي�ضه��ا ل�ل�إدارة التنفيذية
وتعي�ين وعزل اجله��از التنفيذي.
Üو�ضع ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات ال�شاملة لل�شركة والأهداف وخطط العمل والإ�شراف على تنفيذها.
�Üإقرار امليزانيات والبيانات املالية ال�س��نوية واملرحلية و�ضمان دقة و�س�لامة تلك البيانات والإ�ش��راف على النفقات
ومتلك الأ�صول �أو الت�صرف فيها.
Üحماي��ة حق��وق �أ�صح��اب امل�صال��ح وتطبي��ق �سيا�س��ات و�إج��راءات فعال��ة لإط�لاع امل�س��اهمني وب�ش��كل دوري عل��ى كاف��ة
�أن�ش��طة ال�ش��ركة ،بالإ�ضاف��ة �إىل الإف�ص��اح ع��ن املعلوم��ات اجلوهري��ة وال�ش��فافية وو�ض��ع �آلي��ة لتنظي��م العالق��ة م��ع
�أ�صح��اب امل�صال��ح والتعام�لات م��ع الأط��راف ذوي العالق��ة وذل��ك للح��د من ت�ض��ارب امل�صالح.
Üتطبي��ق نظ��ام احلوكم��ة وتطوي��ر معايريها ومراقبة فاعليتها ب�صفة دورية وت�ش��كيل اللجان الرئي�س��ية والإ�ش��راف
الع��ام عليها ومدى كفاية فاعليتها.
�Üضم��ان �إلت��زام الإدارة التنفيذي��ة ب�إتب��اع نظم للرقاب��ة الداخلية ي�ضمن فاعلية وكف��اءة العمليات وكفاية �ضوابط
الرقابة املالية والإمتئال للقوانني والت�شريعات.
Üحتدي��د قواع��د القي��ادة الر�ش��يدة وتعزي��ز الر�ؤي��ة العام��ة للأه��داف والقي��م والثقاف��ة وال�س��لوكيات الت��ي تدعمه��ا
املجموع��ة ،كم��ا يتع�ين عل��ى �أع�ض��اء جمل���س الإدارة الإلتزام ب�إتب��اع ال�س��لوكيات والإجراءات ب�ش��كل ح�صيف والتي
ت��ؤدي �إىل تعزي��ز جن��اح املجموع��ة وحتقي��ق �أعل��ى قيمة ميك��ن �أن يح�صل عليها امل�س��اهمون ب�ش��كل عام.

اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة:

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
ت�ش��رف جلن��ة الرت�ش��يحات واملكاف��آت عل��ى �إج��راءات تر�ش��يح الع�ضوي��ة ملجل���س الإدارة والإدارة التنفيذي��ة وفق� ًا ملعايري
الع�ضوي��ة املتفق��ة م��ع م��ا ورد بقان��ون ال�ش��ركات والئحت��ه التنفيذية وم��ا ورد بتعليمات هيئة ا�س��واق املال وم��ا جاء بعقد
ال�ش��ركة ونظامه��ا الداخل��ي وما ي�صدر من �أوامر تنظم الع�ضوية يف جمل���س الإدارة.

الأع�ضاء:
ال�سيد  /بدر نا�صر اخلرايف

رئي�س ًا

ال�سيد  /مرزوق نا�صر اخلرايف

ع�ضو ًا

ال�سيد  /عدنان م�ساعد اخلرايف

ع�ضو ًا

جلنة التدقيق
تعم��ل اللجن��ة عل��ى تر�س��يخ ثقاف��ة االلت��زام داخل ال�ش��ركة و�ضمان �س�لامة ونزاه��ة التقاري��ر املالية والت�أك��د من كفاية
وفاعلي��ة انظم��ة الرقاب��ة الداخلي��ة عل��ى ا�سا���س دوري م��ن خ�لال ا�ش��رافها عل��ى �إدارة التدقي��ق الداخلي و�إب��داء الر�أي
ورفع التو�صيات اخلا�صة مبدير التدقيق الداخلي ومن يعاونه من فريق التدقيق كما تتوىل اللجنة مهمة مراقبة اداء
مراقبي احل�س��ابات اخلارجيني ومناق�ش��ة �أراءهم.

الأع�ضاء:
ال�سيد  /ح�سني مراد بهبهاين

رئي�س ًا

ال�سيد  /بدر نا�صر اخلرايف

ع�ضو ًا

ال�سيد  /عدنان م�ساعد اخلرايف

ع�ضو ًا

جلنة املخاطر
تق��وم اللجن��ة ب�إع��داد ومراجع��ة �إ�س�تراتيجيات و�سيا�س��ات �إدارة املخاط��ر والت�أك��د م��ن تنفي��ذ ه��ذه الإ�س�تراتيجيات
وال�سيا�س��ات و�أنه��ا تتنا�س��ب م��ع طبيع��ة وحج��م �أن�ش��طة ال�ش��ركة ،م��ع تقيي��م نظ��م و�آلي��ات حتديد وقيا���س ومتابع��ة �أنواع
املخاطر املختلفة التي قد تتعر�ض لها ال�شركة ،وذلك لتحديد �أوجه الق�صور بها ،والت�أكد من عدم جتاوز ال�شركة لهذا
امل�س��توى م��ن املخاط��ر و�إع��داد التقاري��ر الدورية ح��ول طبيعة املخاطر التي تتعر�ض لها ال�ش��ركة وتق��دمي هذه التقارير
ملجل���س �إدارة ال�ش��ركة وذل��ك م��ن خالل �إ�ش��رافها عل��ى الإدارة املخت�صة ب��إدارة املخاطر.

االع�ضاء:
ال�سيد  /غازي �أحمد الرومي

رئي�س ًا

ال�سيد  /ح�سني مراد بهبهاين

ع�ضو ًا

ال�سيد  /عدنان م�ساعد اخلرايف

ع�ضو ًا

جلنة احلوكمة.
تت��وىل اللجن��ة م�س��ئولية اال�ش��راف واملراجع��ة على مدى االلت��زام مبعايري وتطبيق��ات احلوكمة داخل ال�ش��ركة و�إعداد
تقري��ر ب�ش��كل �س��نوي كم��ا تت��وىل مهم��ة اال�ش��راف عل��ى مكت��ب احلوكم��ة امل�س��ئول ع��ن ن�ش��ر وحتدي��ث ه��ذا الدلي��ل ب�صفة
م�س��تمرة ومنتظم��ة عل��ى املوق��ع االلكرتوين لل�ش��ركة هذا بالإ�ضافة �إىل التن�س��يق امل�س��تمر والدائم وم��ع اللجان االخرى

االع�ضاء:
ال�سيد  /مرزوق نا�صر اخلرايف

رئي�س ًا

ال�سيد  /عدنان م�ساعد اخلرايف

ع�ضو ًا

ال�سيد  /غازي �أحمد الرومي

ع�ضو ًا

املحور الثاين� :إدارة املخاطر والرقابة الداخلية
تق��وم جلن��ة �إدارة املخاط��ر مبراجع��ة �إ�س�تراتيجيات و�سيا�س��ات �إدارة املخاط��ر والت�أك��د م��ن تنفيذ هذه الإ�س�تراتيجيات
وال�سيا�س��ات و�أنه��ا تتنا�س��ب م��ع طبيع��ة وحج��م �أن�ش��طة ال�ش��ركة م��ع تقيي��م نظ��م و�آلي��ات حتدي��د وقيا���س ومتابع��ة �أنواع
املخاطر املختلفة التي قد تتعر�ض لها ال�شركة  ،وذلك لتحديد �أوجه الق�صور بها ،والت�أكد من عدم جتاوز ال�شركة لهذا
امل�س��توى من املخاطر
وم��ن خ�لال وح��دة �إدارة املخاط��ر الت��ي تتمت��ع بالإ�س��تقاللية التام��ة م��ن خالله��ا بتبعيته��ا ملجل���س الإدارة يت��م �إع��داد
التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة وتقدميها ملجل�س �إدارة ال�شركة حيث مت تعني الفريق
الفن��ي امل�ؤه��ل للقي��ام مبه��ام �إدارة املخاط��ر الت��ي قد تواجهها ال�ش��ركة مبختلف �أنواعها و�أبرز م��ا مت مبعرفة وحدة �إدارة
املخاطر التايل:
Üو�ض��ع خط��ة �س��نوية لتغطي��ة كافة �إدارات وم�ش��اريع ال�ش��ركة وذلك وفق ًا لإ�س�تراتيجية �إدارة املخاط��ر املعتمدة من
جمل�س الإدارة.
Üت�صمي��م �سيا�س��ات و أُ�ط��ر �إدارة املخاط��ر وتقدميه��ا �إىل جلن��ة �إدارة املخاط��ر ملراجعته��ا ورفعه��ا ملجل���س الإدارة ال��ذي
�إعتمدها.
Üرفع تقارير �سنوية عن حتديد وقيا�س ومتابعة املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة.
Üرفع تقرير نزعة ال�شركة �إىل املخاطر �سنوي ًا.
Üتعزيز ثقافة �إدارة املخاطر عن طريق تقدمي دورات تدريبية ملوظفي ال�شركة.
وتق��وم �إدارة �ضب��ط اجل��ودة بتطبي��ق وحتدي��ث وتطوي��ر ه��ذه املعاي�ير حي��ث �أن نظ��م الرقاب��ة الداخلي��ة املطبق��ة داخل
ال�ش��ركة وفق� ًا ل�ش��هادة الأي��زو ( ،)9001-2015ويت��م املراجع��ة والتدقي��ق على مدى تطبيق ال�ش��ركة لتل��ك املعايري مرة
كل �س��تة �أ�ش��هر من قبل املدققني املعتمدين ل�ش��ركة ( )VERITAS BUREAUالفرن�س��ية امل�صممة لتلك املعايري واملانحة
ل�ش��هادة اجلودة (ايزو).
ومن مبادئ ال�ضبط الداخلي والرقابة املزدوجة على �سبيل املثال ال احل�صر:
Üحتديد �سليم ل�سلطات وم�سئوليات كل �إدارة تنفيذية داخل ال�شركة.
Üف�ص��ل ت��ام يف امله��ام ب�ين الإدارات مع وجود تناغم و�إت�صال دائم لتح�س�ين �س�ير دائرة العم��ل اليومي مع و�ضع العديد
م��ن القي��ود ملن��ع وج��ود تعار���ض يف امل�صال��ح مع م�صالح ال�ش��ركة وموظفيه��ا وم�صالح العم�لاء واملوردي��ن واملتعاملني مع
ال�شركة.
Üنظ��ام التوقي��ع امل��زدوج عل��ى كاف��ة معام�لات ال�ش��ركة املالي��ة م��ع البن��وك (ال�ش��يكات والت�س��هيالت والكف��االت
والإعتم��ادات البنكي��ة وم��ا �إىل ذل��ك).
حيث ي�سبق هذا التوقيع املزدوج العديد من اخلطوات واملراحل التي ت�ضمن الرقابة وال�ضبط وال�شفافية.
كم��ا �أن��ه يت��م الت�أك��د م��ن م��دى كفاي��ة �أنظم��ة ال�ضب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة املعمول ب��ه داخل ال�ش��ركة بالإ�ضاف��ة �إىل ما
�س��بق م��ن خ�لال وح��دة م�س��تقلة للتدقيق الداخلي تق��وم بدورها الرقابي وتق��دم تقاريرها الدوري��ة �إىل جلنة التدقيق
املنبثق��ة من جمل���س الإدارة.

املحور الثالث :القيم ال�سلوكية وتعار�ض امل�صالح:
ي�س��عى جمل���س الإدارة �إىل تعزي��ز ثقاف��ة ال�س��لوك املهن��ي والقي��م االخالقي��ة داخ��ل ال�ش��ركة والإلت��زام بكاف��ة القوانني
والتعليمات من خالل و�ضع ميثاق عمل يتم الإلتزام به من كافة موظفي ال�شركة مبا فيهم �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية ومبا ي�ضمن قيام جمل�س الإدارة بدوره املتمثل يف و�ضع املعايري واملحددات تر�سخ املفاهيم والقيم االخالقية
لل�ش��ركة مم��ا يحق��ق م�صالح كافة االطراف ذوى العالقة بال�ش��ركة وخا�صة امل�س��اهمة وقي��ام الإدارة التنفيذية بدورها
املتمث��ل يف تنفي��ذ اه��داف ال�ش��ركة و�إ�س�تراتيجيتها وامله��ام املنوط��ة بهم وفق��ا لتلك املعاي�ير واملحددات وو�ض��ع �آلية تتيح
لكافة موظفي ال�ش��ركة الإبالغ عن املخالفات من خالل توفري مناخ للعمل يت�س��م بالتعاون وال�ش��فافية لنقل اية خماوف
او �ش��كوك حول �أي ممار�س��ات غري �س��ليمة او مثرية للريبة مع �ضمان اتخاذ االجراءات املنا�س��بة للتحقيق وحماية املُبلغ
من �أي رد فعل �س��لبى او �ضار
كما يتوىل جمل�س الإدارة مهمة مراقبة و�إدارة �أي تعار�ض حمتمل للم�صالح تواجهه ال�شركة مبا يف ذلك �سوء �إ�ستغالل
النفوذ �أو ا�س��تغالل موارد ال�ش��ركة لتحقيق م�صالح �ش��خ�صية �س��واء لأع�ضاء جمل���س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية وو�ضع
القواع��د املتعلق��ة بتنظي��م املعام�لات والعملي��ات مع االط��راف ذوي العالقة مع �إلتزام كل ع�ضو بالإف�ص��اح عن �أي م�صالح
م�شرتكة له مع ال�شركة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر وعدم الإ�شرتاك �أو الت�صويت او ابداء الر�أي يف مو�ضوعات يكون له
م�صلحة م�شرتكة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر وفقا لل�سيا�سة املعتمدة يف ذلك.
بالإ�ضاف��ة اىل ذل��ك يلت��زم جمل���س الإدارة والإدارة التنفيذي��ة وك�آف��ة موظفي ال�ش��ركة باحلفاظ على �س��رية املعلومات
والبيانات ويخ�ضع هذا االمر لقواعد حازمة يتم اتباعها داخل ال�ش��ركة .

املحور الرابع :الإدارة التنفيذية
تتك��ون الإدارة التنفيذي��ة م��ن جمموع��ة م��ن الأف��راد امل�ؤهل�ين وذوي اخلربة مبا يف ذلك الرئي���س التنفي��ذي وغريهم من
املوظفني التابعني له ب�ش��كل مبا�ش��ر واملدراء العامني واملدراء التنفيذين الذين يتحملون م�س��ئولية الإ�ش��راف على �إدارة
ال�شركة.
حي��ث يتع�ين عل��ى الإدارة التنفيذي��ة ،وب�إ�ش��راف جمل���س الإدارة الت�أك��د من �أن �أن�ش��طة ال�ش��ركة تت�س��ق مع �إ�س�تراتيجية
العم��ل وال�سيا�س��ات املعتم��دة م��ن جمل���س الإدارة حي��ث يعتم��د جمل���س االدارة عل��ى كف��اءة الإدارة التنفيذي��ة يف تنفي��ذ
قرارات��ه دون �أي تدخ��ل مبا�ش��ر م��ن قب��ل املجل���س والإدارة التنفيذي��ة ه��ي امل�س��ئولة ع��ن تفوي���ض الواجب��ات للموظف�ين
و�إن�ش��اء هي��كل �إدارة يعزز امل�س��اءلة وال�ش��فافية.

املحور اخلام�س :الإف�صاح وال�شفافية
�سيا�سة الإف�صاح:
ت��درك ال�ش��ركة �أن نظ��ام الإف�ص��اح ه��و �أداة فعال��ة للت�أث�ير عل��ى �س��لوكه وحماي��ة امل�س��تثمرين وتعزيز ثقتهم يف ال�ش��ركة
وعلى ال�شركة تزويد م�ساهميه وامل�ستثمرين مبعلومات دقيقة �شاملة مف�صلة ويف الوقت املنا�سب من ال�ضروري �أن تكون
قادرة على تقييم �أداء ال�ش��ركة و�إتخاذ قرارات فعالة.

وتلتزم ال�شركة مبا يلي:
Üالت�أكد من �أن �أ�صحاب امل�صالح لديهم الفر�صة للو�صول �إىل املعلومات املتاحة خارجي ًا وال�صادرة عن ال�شركة.
Üتوفري معلومات كاملة ويف الوقت املنا�سب لل�سوق حول �أن�شطة ال�شركة.
Üيجب ن�شر املعلومات والبيانات الواردة يف التقارير ال�سنوية �أو الربع �سنوية على موقع الإنرتنت لل�شركة
Üوتلت��زم ال�ش��ركة بالإف�ص��اح يف الوق��ت والدقي��ق وطبق� ًا لتعليم��ات هيئ��ة �أ�س��واق امل��ال جلمي��ع املواد ال�صادرة وح�س��ب
ال�سيا�س��ات املعتم��دة ،مب��ا يف ذل��ك عل��ى �س��بيل املث��ال ال احل�ص��ر:
Üالنتائج املالية والت�شغيلية.
�Üأهداف ال�شركة.
Üح�ص�ص امللكية الرئي�سية.
Üتفا�صيل الإدارة ،كبار امل�س�ؤولني التنفيذين ومكاف�آتهم.
Üاملخاطر املتوقعة.
وق��د واف��ق املجل���س عل��ى �سيا�س��ة الإف�ص��اح ع��ن املعلوم��ات مب��ا يف ذل��ك ال�سيا�س��ات والإج��راءات الواج��ب �إتباعه��ا من قبل
ال�ش��ركة للإع�لان ع��ن معلوم��ات ح�سا�س��ة يف ال�س��وق �أو للم�س��اهمني و�أ�صح��اب امل�صال��ح و�ضمان وج��ود ال�ضواب��ط للإف�صاح
ال�صحيح للمعلومات الأ�سا�سية مبا يتما�شى مع القانون والالئحة التنفيذية وتعليمات هيئة �أ�سواق املال ب�ش�أن الإف�صاح
ع��ن املعلوم��ات و�آلية الإعالن عنها.
مع مالحظة عدم الإعالن عن �أية معلومات �س��رية �أو خا�صة التي من املمكن عند الإف�صاح عنها �إ�ضعاف موقف ال�ش��ركة
التناف�سي �أو يكون لها ت�أثري �سلبي على املركز املايل لل�شركة.

املحور ال�ساد�س :حماية حقوق امل�ساهمني
يلت��زم جمل���س الإدارة بحماي��ة حق��وق امل�س��اهمني وكذلك �أ�صحاب امل�صالح مبا ي�ضمن 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�ش��ركات والئحت��ه التنفيذي��ة وعق��د ت�أ�سي���س ال�ش��ركة
ونظامها الأ�سا�س��ي.

حقوق امل�ساهمني:
Üمراقب��ة �أداء ال�ش��ركة ب�ش��كل ع��ام و�أعم��ال جمل���س الإدارة والإدارة التنفيذي��ة ب�ش��كل خا���ص وم�س��اءلتهم يف حالة
�إخفاقه��م يف �أداء امله��ام املنوطة بهم.
Üامل�شاركة يف �إجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني والت�صويت على قراراتها و�إبداء املالحظات والتو�صيات.
�Üإنتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
Üاحل�ص��ول عل��ى البيان��ات واملعلوم��ات ب�ش��كل دقي��ق و�ش��امل ع��ن ن�ش��اط ال�ش��ركة و�إ�س�تراتيجيتها الت�ش��غيلية
واال�س��تثمارية.
Üاحل�صول على الن�صيب املقرر يف توزيعات الأرباح �أو يف موجودات ال�شركة يف حالة الت�صفية.
Üالت�صرف يف الأ�سهم من ت�سجيل للملكية ونقلها وحتويلها وقيد امللكية يف �سجالت ال�شركة.

املحور ال�سابع :حماية حقوق الأطراف �أ�صحاب امل�صالح
�أ�صحاب امل�صالح (عدا امل�ساهمني) هي جهات ذات �صلة ُت�سهم يف جناح الكيان ويدرك املجل�س �أن النجاح النهائي لل�شركة
ه��و نتيج��ة للجه��ود امل�ش�تركة للعدي��د م��ن الأطراف مبا يف ذل��ك املُودعني واملقرت�ض�ين واملوظفني وامل�س��تثمرين والأطراف
الأخ��رى الت��ي لديه��ا عالق��ات جتاري��ة م��ع ال�ش��ركة وعلى ال�ش��ركة �إتخ��اذ الإج��راءات املتنوعة وال�سيا�س��ات واملمار�س��ات
للت�أكي��د عل��ى �أهمي��ة احرتام حق��وق �أ�صحاب امل�صالح وفق ًا للقوان�ين ذات ال�صلة واللوائح والأنظمة.

يدعم املجل�س كجزء من نظام حوكمة ال�شركات ما يلي:
�إحرتام حقوق جميع �أ�صحاب امل�صالح القانونية.
ايج��اد �آلي��ات تعزي��ز الأداء لأ�صح��اب امل�صال��ح للم�ش��اركة يف عملية حوكمة ال�ش��ركات ويف عملية ت�ش��اوريه ل�ضمان �إتباع
نهج فعال وم�س��ئول لإدارة ال�شركة.

حقوق �أ�صحاب امل�صالح
Üحق احل�صول على معاملة ت�ضمن لهم العدالة وامل�ساواة.
Üحق احل�صول على �إف�صاحات مبا�شرة وا�ضحة للمعلومات ذات ال�صلة.

جمل�س الإدارة

