تقرير حوكمة الشركات عن العام 2017

القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
• نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة ،وذلك على النحو اآلتي.

االسم

تصنيف العضو
(تنفيذي/غير
تنفيذي/مستقل)،
أمين سر

الشيخ  /أحمد دعيج الصباح

غير تنفيذي

ابتسام عدنان عبدالنبي
الموسى

غير تنفيذي

عـزيزة اسـماعـيل حسن
الشـطي

غير تنفيذي

تاريخ اعادة
االنتخاب/تعيين
أمين السر

المؤهل العلمي والخبرة العملية
بكالوريوس إقتصاد وتمويل ،ماجستير في اإلدارة.
نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي.

2017/07/30

بكالوريوس تجارة.
مدير تنفيذي ـ وحدة ائتمان الشركات ـ البنك التجاري
الكويتي.
بكالوريوس حقوق.
مستشارة قانونية ـ البنك التجاري الكويتي.

2017/07/30
2017/07/30

عبدهللا عبدالرحمن على
الداوود

غير تنفيذي

بكالوريوس علوم ادارية  -تمويل.
مدير اول عالقات العمالء  -البنك التجاري الكويتي.

2017/07/30

أحمد صادق حاجي معرفي

عضو مستقل

بكالوريوس تجارة  -محاسبة.
رئيس تنفيذي ـ شركة فودز ماستر

2017/07/30

شريف مصطفى محمد غانم

أمين سر

بكالوريوس تجارة  -ادارة اعمال.
مدير الشئون المالية  -شركة التجاري للوساطة المالية.

2017/07/30

•

فيما يلي نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة ،حيث يتضمن الجدول جميع اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة
خالل العام  ،2017ويتم التأشير في حال حضور العضو لالجتماع المعني.

اسم العضو

اجتماع رقم ()1
المنعقد في
2017/01/04

اجتماع رقم ()2
المنعقد في
2017/02/20

اجتماع رقم ()3
المنعقد في
2017/03/20

اجتماع رقم ()4
المنعقد في
2017/05/15

اجتماع رقم ()5
المنعقد في
2017/06/11

اجتماع رقم ()6
المنعقد في
2017/07/30

اجتماع رقم ()7
المنعقد في
2017/10/25

اجتماع رقم ()8
المنعقد في
2017/12/11

عدد
االجتماعات

الشيخ  /أحمد دعيج الصباح
(رئيس مجلس اإلدارة)

8

ابتسام عدنان الموسى
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

8

أحمد صادق معرفي
(عضو مستقل)

حضور العضو
المستقل السابق

حضور العضو
المستقل السابق

حضور العضو
المستقل السابق

حضور العضو
المستقل السابق

صالح علي محمد الرمضان
(عضو مستقل)

3

حضور العضو
المستقل السابق
مستقيل

مستقيل

مستقيل

عـزيزة اسـماعـيل الشـطي
(عضو)

5
8

عبدهللا عبدالرحمن الداود

غائب

(عضو)

2
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• موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.
 oيقوم أمين سر مجلس اإلدارة بتدوين محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في سجل خاص
بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيھا االجتماع ،مبينا ً به مكان االجتماع وتاريخه وساعة بدايته
ونھايته.

القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
• نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مھام ،ومسؤوليات ،وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية ،وكذلك السلطات والصالحيات التي يتم تفويضھا لإلدارة التنفيذية.
 oإن مھام ومسؤوليات كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية محددة بشكل واضح في
السياسات واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ،كما أن مسؤوليات مجلس اإلدارة
محددة بوضوح في النظام األساسي للشركة بما يضمن أوالً .أال ينفرد أي من األطراف
بالسلطات المطلقة ،وأال يقوم المجلس بإصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة .وثانيا ً.
أن تتسق المھام والمسؤوليات المنوطة بكل من رئيس المجلس والمجلس واإلدارة التنفيذية
مع ما ھو منصوص عليه في قواعد حوكمة.
• إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام.
 oاعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية.
 oاعتماد جميع تقارير التدقيق الداخلي الربع سنوية والسنوية.
 oاعتماد جميع اللوائح والسياسات للتوافق مع متطلبات ھيئة أسواق المال.
 oاعتماد جميع التقارير المتعلقة بقواعد حوكمة الشركات طبقا ً لمتطلبات ھيئة أسواق المال.
• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية مع مراعاة ذكر المعلومات التالية
عن كل لجنة.
 اسم اللجنة .لجنة الترشيحات والمكافآت تاريخ تشكيل اللجنة2017/07/30 . مدتھا .تاريخ انتھاء عضوية مجلس اإلدارة. أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسھا.رئيس اللجنة
الشيخ /أحمد دعيج الجابر الصباح
عضو
عزيزة اسماعيل حسن الشطي
عضو مستقل
أحمد صادق حاجي معرفي
 مھام وإنجازات اللجنة خالل العام. oالتوصية بقبول ترشيح السيد /أحمد صادق حاجي معرفي ـ كعضو مستقل لمجلس ادارة
الشركة ،وذلك بعد موافقة ھيئة أسواق المال على طلب الترشح للوظيفة.
 عدد االجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل العام. oثالثة اجتماعات.

-

اسم اللجنة .لجنة التدقيق
تاريخ تشكيل اللجنة2017/07/30 .
مدتھا .تاريخ انتھاء عضوية مجلس اإلدارة.
أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسھا.
ابتسام عدنان الموسى
عبدهللا عبدالرحمن الداود
أحمد صادق حاجي معرفي
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رئيس اللجنة
عضو
عضو مستقل

-

مھام وإنجازات اللجنة خالل العام.
 oراجعت اللجنة نتائج تقرير التدقيق الداخلي خالل عام .2017
 oراجعت اللجنة البيانات المالية خالل عام .2017
 oرفع توصية لمجلس اإلدارة بشأن البيانات المالية خالل عام .2017
 oاالجتماع مع المدقق الداخلي للشركة.
 oراجعت اللجنة سياسات وإجراءات التعامل مع أطراف ذات العالقة.
عدد االجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل العام.
 oأربعة اجتماعات.

-

اسم اللجنة .لجنة إدارة المخاطر
تاريخ تشكيل اللجنة2017/07/30 .
مدتھا .تاريخ انتھاء عضوية مجلس اإلدارة.
أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسھا.
رئيس اللجنة
ابتسام عدنان الموسى
عضو
عبدهللا عبدالرحمن الداود
عضو
عزيزة اسماعيل حسن الشطي
مھام وإنجازات اللجنة خالل العام.
 oراجعت اللجنة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
 oاطلعت اللجنة على تقرير إدارة المخاطر النصف سنوي األول من عام  ،2017والذي تم
تزيد ھيئة أسواق المال بنسخة منه ،وتم التأكد من أنه يشتمل على طبيعة المخاطر التي قد
تتعرض لھا الشركة.
 oاطلعت اللجنة على تقرير إدارة المخاطر النصف سنوي الثاني لعام  ،2017المقدم من
المكلف بأعمال مسئول إدارة المخاطر لمجلس اإلدارة.
 oاعدت اللجنة تقرير حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لھا الشركة ،لتقديمه لمجلس اإلدارة.
عدد االجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل العام.
 oأربعة اجتماعات.

-

-

-

-

• موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق
وفي الوقت المناسب.
 oيتوافر لدى الشركة آلية فعالة تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام ،وألعضاء مجلس
اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص ،الحصول على كافة المعلومات والبيانات
األساسية التي تمكنھم من االضطالع والقيام بواجباتھم ،حيث يتم تزويدھم بجميع البيانات
المطروحة للمناقشة في اجتماع مجلس اإلدارة قبل ثالثة أيام عمل على األقل ،واإلجابة عن
استفساراتھم بشأن تلك البيانات قبل اجتماع مجلس اإلدارة.
القاعدة الثالثة
اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 oقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة منبثقة منه تختص بالترشيحات والمكافآت ،كما حدد مدة
عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملھا .تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء أحدھم عضو مستقل،
ويرأسھا عضو غير تنفيذي.
 oتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمھامھا ومسؤولياتھا بحسب ميثاق عمل اللجنة ،وباالنسجام
مع ما ھو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
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 oتجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بصورة منتظمة مرة واحدة على األقل كل سنة ،وكذلك
عند الحاجة ،مع تدوين محاضر اجتماعاتھا.
• تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 oقامت الشركة بإعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،شامال جميع المكافآت أيا كانت طبيعتھا ،وتم عرض ھذا التقرير
على الجمعية العامة للشركة وأخذ الموافقة عليه.
القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية
•

•

•

•

التعھدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاھة التقارير المالية المعدة.
 oتتعھد اإلدارة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة كتابيا ً بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضھا
بصورة سليمة وعادلة ،وأنھا تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج
تشغيلية ،كما أنه يتم إعدادھا وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة .وعليه سيتم تضمين
التقرير السنوي المرفوع للمساھمين من مجلس إدارة الشركة وذلك ضمن جدول اعمال
اجتماع الجمعية العامة للعام  ،2017والتعھد بسالمة ونزاھة كافة البيانات المالية وكذلك
التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق.
 oقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة منبثقة منه تختص بالتدقيق ،كما حدد مدة عضوية أعضاء
اللجنة وأسلوب عملھا ،تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء أحدھم عضو مستقل ،وحيث أنه من
اجل تحقيق اإلنسجام مع قواعد الحوكمة ،فإن عضوية لجنة التدقيق ال تحتوي رئيس المجلس
أو أيا من األعضاء التنفيذيين ،وتضم عضوا ً من ذوي المؤھالت.
 oتقوم لجنة التدقيق بمھامھا ومسؤولياتھا حسب ميثاق عمل اللجنة ،وباالنسجام مع ما ھو
منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
 oتجتمع لجنة التدقيق بصورة منتظمة أربع مرات سنويا ،مع تدوين محاضر اجتماعاتھا ،كما
تعقد اجتماعا ً دوريا ً مع مراقب الحسابات الخارجي وأربع اجتماعات مع المدقق الداخلي.
في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة ،يتم تضمين بيان يفصل ويوضح
التوصيات والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بھا.
 oلم يحدث خالل السنة الماضية أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس
اإلدارة.
التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.
 oقامت الشركة بوضع آلية تضمن استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي كما في النقاط
التالية:
 .1أن يكون ترشيح مراقب الحسابات بنا ًء على توصية من لجنة التدقيق المرفوعة إلى
مجلس اإلدارة.
 .2أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى الھيئة ،بحيث
يكون مستوفيا ً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الھيئة بشأن نظام قيد مراقبي
الحسابات.
ً
 .3أن يتم التأكد من كون مراقب الحسابات الخارجي مستقال عن الشركة ومجلس
إدارتھا ،وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال المراجعة
والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو االستقاللية.
 .4أن يتم السماح لمراقب الحسابات بمناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع الحسابات
السنوية إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنھا.
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 .5أن يتم تمكين مراقب الحسابات الخارجي من حضور اجتماعات الجمعيات العامة
وتالوة التقرير المعد من قبله على المساھمين ،موضحا ً أي معوقات أو تدخالت
واجھته من مجلس اإلدارة أثناء تأدية أعماله ،كما يجب أن يقوم مراقب الحسابات
الخارجي بإبالغ الھيئة عن أية مخالفات جوھرية أو معوقات وتفاصيلھا.
القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
•

•

•

•

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة إلدارة المخاطر.
 oيتوافر لدى الشركة وحدة مستقلة تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة والتحكم في كافة
المخاطر التي تتعرض لھا الشركة ،وتقوم بوضع األنظمة واإلجراءات الفعالة إلدارة
المخاطر ،وفقا ً لما ورد في سياسة وحدة إدارة المخاطر والمنسجمة مع قواعد حوكمة
الشركات.
 oيتوفر لدى القائمين على وحدة إدارة المخاطر الكفاءات المھنية والقدرات الفنية الالزمة ،كما
يتمتعون باالستقاللية عن طريق تبعيتھم المباشرة لمجلس اإلدارة ،فضال عن تمتعھم بقدر
كبير من الصالحيات ،دون منحھم سلطات وصالحيات مالية.
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
 oقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة منبثقة منه تختص بإدارة المخاطر ،كما حدد مدة عضوية
أعضاء اللجنة وأسلوب عملھا .تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء ،وباالنسجام مع قواعد
الحوكمة ،فإن رئيس اللجنة من غير التنفيذيين كما أن عضوية اللجنة ال تحتوي رئيس
المجلس.
 oتقوم لجنة إدارة المخاطر بمھامھا ومسؤولياتھا بحسب ميثاق عمل اللجنة وباالنسجام مع ما
ھو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
 oتجتمع لجنة إدارة المخاطر بصورة منتظمة أربع مرات سنويا ،مع تدوين محاضر
اجتماعاتھا.
موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
 oالھيكل التنظيمي للشركة يعكس مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة ( Four
.)Eyes Principles
بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي.
 oتتمتع وحدة التدقيق الداخلي باالستقاللية الفنية التامة ،وتتبع لجنة التدقيق وبالتبعية مجلس
اإلدارة ،ويتم تعيين مسؤول وحدة التدقيق الداخلي من قبل مجلس اإلدارة وبنا ًء على ترشيح
لجنة التدقيق.
 oيقوم مجلس اإلدارة بتحديد مھام ومسؤوليات مسؤول وحدة التدقيق الداخلي من خالل اعتماد
بطاقات الوصف الوظيفي وسياسة الوحدة.
 oتقوم وحدة التدقيق باالستعانة بطرف خارجي بإعداد تقرير يتضمن مراجعة وتقييما لنظم
الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة انسجاما ً مع قواعد الحوكمة.
 oتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد
تقرير ( ،)Internal Control Reportوتم موافاة الھيئة به بشكل سنوي.
 oسوف يتم تكليف مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي وذلك بشكل
دوري كل ثالث سنوات ،وسوف يتم موافاة كل من لجنة التدقيق الداخلي ومجلس اإلدارة
بنسخة من ھذا التقرير.
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القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
• موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المھني والقيم األخالقية.
 oيوجد لدى الشركة ميثاق للسلوك المھني والقيم األخالقية يشتمل على المحددات والمعايير
المنصوص عليھا في قواعد حوكمة الشركات.
• موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح.
 oيتوافر لدى مجلس اإلدارة سياسة بشأن تعارض المصالح وفق ما ھو منصوص عليه في
قواعد حوكمة الشركات.

القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
•

•

•

•

موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح.
 oيوجد لدى الشركة سياسة معتمدة لإلفصاح والشفافية تتضمن أساليب اإلفصاح عن
المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تتعلق بالوضع المالي للشركة واألداء
والملكية ،وذلك من خالل وسائل اإلفصاح المالئمة ،على نحو يساعد أصحاب المصالح في
االطالع على وضع الشركة بشكل متكامل.
نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 oيوجد لدى الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وھو
متاح لالطالع من قبل كافة مساھمي الشركة ،ويحق لھم االطالع عليه دون أي رسم أو
مقابل ،وتقوم الشركة بتحديث بيانات ھذا السجل بشكل دوري.
بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.
 oقامت الشركة بإنشاء وحدة تنظم شؤون المستثمرين ،وھي مسؤولة عن إتاحة وتوفير
البيانات والمعلومات والتقارير الالزمة لھم.
 oتتمتع وحدة شؤون المستثمرين باالستقاللية المناسبة من خالل تبعيتھا للرئيس التنفيذي ،مما
يتيح لھا توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق من خالل
وسائل اإلفصاح المتعارف عليھا ومنھا الموقع اإللكتروني للشركة.
نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،واالعتماد عليھا بشكل كبير في عمليات اإلفصاح.
 oأنشأت الشركة قسما ً مخصصا ً على الموقع اإللكتروني للشركة لحوكمة الشركات ،يعرض
كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساھمين على ممارسة حقوقھم وتقييم أداء
الشركة.
القاعدة الثامنة
احترام حقوق المساهمين

• موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساھمين ،وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة
المساھمين.
 oيتضمن النظام األساسي للشركة ولوائحھا الداخلية اإلجراءات والضوابط الالزمة لضمان
ممارسة جميع المساھمين لحقوقھم بما يحقق العدالة والمساواة ،وبما ال يتعارض مع القوانين
واللوائح المعمول بھا والقرارات والتعليمات الصادرة في ھذا الشأن.
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• موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة ،وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة
بالمساھمين.
 oيتوافر سجل خاص بالشركة يحفظ لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساھمين وجنسياتھم
وموطنھم وعدد األسھم المملوكة لھم.
 oتتيح الشركة للمساھمين االطالع على سجالت المساھمين ،ويتم التعامل مع البيانات الواردة
في السجالت المذكورة وفقا ً ألقصى درجات الحماية والسرية ،وذلك بما ال يتعارض مع
قانون الھيئة والئحته التنفيذية وما يصدر عنھا من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.
• نبذة عن كيفية تشجيع المساھمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بالجمعيات العامة للشركة.
 oيتم تنظيم اجتماعات الجمعية العامة للمساھمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات
والقوانين واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
ً
 oتتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة الحد األدنى من البنود المطلوبة وفقا لقواعد
الحوكمة.
 oتتيح الشركة الفرصة لكافة المساھمين أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أية عوائق
تؤدي إلى حظر التصويت.
القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح
• نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح.
 oيتوافر لدى الشركة سياسة تشتمل على القواعد واالجراءات التي تكفل الحماية واالعتراف
بحقوق أصحاب المصالح ،وتتيح حصولھم على تعويضات في حال انتھاك أي من حقوقھم
وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
 oال يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة من خالل تعامله في العقود والصفقات
التي تدخل في نشاطات الشركة االعتيادية.
 oيتوافر لدى الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات
بأنواعھا المختلفة ،وذلك من خالل المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة.
• نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.
 oيتوافر لدى الشركة آليات وأطر تكفل االستفادة القصوى من إسھامات أصحاب المصالح
بالشركة ،وحثھم على متابعة نشاطھا من خالل توفير إمكانية الحصول على المعلومات
والبيانات ذات الصلة ،وتوفير اآلليات المناسبة لتسھيل قيام أصحاب المصالح بإبالغ مجلس
إدارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليھا من قبل الشركة ،مع توفير
الحماية المناسبة لألطراف التي تقوم باإلبالغ.
القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين األداء
• موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على
برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.
 oيتوافر لدى الشركة اآلليات التي تتيح االھتمام بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية من خالل وضع البرامج التعريفية لألعضاء المعينين حديثاً.
• نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 oيتوافر لدى الشركة نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية بشكل دوري ،وذلك من خالل وضع مجموعة من مؤشرات قياس األداء ترتبط
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بمدى تحقيق األھداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة
الداخلية.
 oيتوافر لدى الشركة مؤشرات أداء موضوعية (Key Performance Indicators-
 )KPIsلتقييم مجلس اإلدارة ككل ،ومساھمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من
لجانه ،وتقييم أداء المديرين التنفيذيين ،وذلك بشكل سنوي.
• نبذة عن جھود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية ) (Value Creationلدى العاملين في الشركة ،وذلك من
خالل تحقيق األھداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء.
 oيتوفر لدى الشركة سياسة معتمدة خاصة بنظم التقارير المتكاملة.
القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
• موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أھداف الشركة وأھداف المجتمع.
 oيتوافر لدى الشركة سياسة تھدف إلى تحقيق التوازن بين أھداف الشركة واألھداف التي
يسعى المجتمع لتحقيقھا ،وتعمل تلك السياسة على تطوير الظروف المعيشية واالجتماعية
واالقتصادية للمجتمع الذي تزاول نشاطھا فيه ،وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
• نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جھود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي.
 oيسعى مجلس اإلدارة لوضع آليات محددة وبرامج واضحة للعمل على إبراز دور الشركة في
مجال العمل االجتماع
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