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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة : مساهمو رشكة مشاعر القابضـة ش.م.ك )عامة( 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف خلق الله سيد املرسلني سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص

يســــرين باألصالــــة عــــن نفســــي وبالنيابــــة عــن زماليئ أعضــاء مجلــــس اإلدارة، أن أضــع بـيـــن أيديكــم التقريــــر الســنوي العرشون 

ــة  ــة املجمع ــات املالي ــنوي والبيان ــج األداء الس ــة لنتائ ــي إضاف ــي واإلقليم ــن املح ــىل الصعيدي ــة ع ــتجدات اإلقتصادي ــم املس ــا أه متضمن

ــة يف 31 ديســمرب 201٩م . ــة املنتهي ــر مراقــب الحســابات املســتقل عــن الســنة املالي وتقري

ــة مــروراً  ــة اإلقليمي ــة خــالل عــام 201٩م يف ظــل األزمــات السياســية واألمني ــج إيجابي إن الوضــع اإلقتصــادي بشــكل عــام مل يحقــق نتائ

باإلقتصاديــة والتــي تواجههــا دول منطقــة الخليــج العــريب بشــكل خــاص، أو إقليميــاً يف شــبه الجزيــرة العــــربية وشــــرق أفريقيــا بشــكل 

ــوط أســعار النفــط ملســتويات باألســواق  ــي و بهب ــار الكويت ــل الدين ــة مقاب ــات أســعار رصف العمــالت األجنبي ــت بتقلب ــي تجل عــام، والت

ــات دول املنطقــة املعتمــدة عــىل الدخــل  ــايل عجــز موازن ــة وبالت ــة األنشــطة االقتصادي ــر الســلبي عــىل كاف ــه األث ــذي كان ل ــة وال العاملي

ــة مشــاعر القابضــة بســبب إتخاذهــا إســراتيجية  ــة نجحــت رشك ــات اإلقتصادي ــك التقلب ــة، ويف وســط تل النفطــي إىل مســتويات تاريخي

ــة أكــر إســتقراراً مــن  ــة وأصــول تشــغيلية مــدرة للدخــل وعوائدهــا الدوري ــة املخاطــر تعتمــد عــىل إســتثامرات عقاري إســتثامرية مقنن

ــة الســهم ٩.26 فلــس.  ــغ ربحي ــاح تشــغيلية حيــث بل غريهــا داخــل وخــارج الكويــت يف تحقيــق أرب

األخوة األفاضل أعضاء الجمعية العمومية :

نســتعرض معكــم وكــام إعتدنــا خــالل الســنوات الســابقة تقريــر الرشكــة املــايل وذلــك بعــد مــا نجحــت الرشكــة باألعــوام املاضيــة باإليفــاء بكافــة 

ــن 21,086,٩13 د.ك إىل 23,333,361 د.ك  ــة األم م ــة للرشك ــوق امللكي ــادة حق ــة إىل زي ــا الرشك ــي إنتهجته ــة الت ــد أدت السياس ــا، وق التزاماته

وكذلــك زيــادة  يف إجــاميل موجــودات الرشكــة مــن  30,112,438 د.ك إىل 33,377,446 د.ك وإنخفــاض إجــاميل املطلوبــات مــن 8,677,726 د.ك 

إىل 7,833,672 د.ك.

وكــام وعدناكــم بلقــاء العــام املــايض أن تعــود الرشكــة إىل تحقيــق الربحيــة إميانــاً منــا بــأن اتبــاع سياســة الشـــفافية التــي تنتهجهــا الشـــركة 

مــع املســـاهمني والجهــات الرقابيــة والغــري ســــتؤدي إىل تحــــقيق نتائــج ايجــــابية وهــو ما تحـــقق بالفـعــــل حـــيث حــــققت الشـــــركة 

أرباحــاً عــن الســـنة املـــالية املنتهيــة يف 201٩/12/31م  تقــدر بـــ 1,658,586 د.ك.

وأوىص مجلــس إدارة الرشكــة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 201٩/12/31م بواقــع 5% مــن القيمــة اإلســمية للســهم 

)5 فلــس لــكل ســهم( بعــد اســتبعاد أســهم الخزينــة ، وذلــك للمســاهمني املقيديــن يف ســجالت الرشكــة يف يــوم االســتحقاق املحــدد لــه 

بعــد 15 يــوم عمــل مــن إنعقــاد الجمعيــة العامــة، عــىل أن يتــم التوزيــع النقــدي بعــد 10 أيــام عمــل مــن تاريــخ اإلســتحقاق، وتفويــض 

مجلــس اإلدارة بتعديــل الجــدول الزمنــي إلســتحقاقات األســهم يف حــال تعــذر اإلعــالن عــن تأكيــد الجــدول الزمنــي قبــل 8 أيــام عمــل مــن 

تاريــخ اإلســتحقاق.
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حوكمة الرشكات :

لقــد عززنــا نظــام حوكمــة الرشكات يف رشكة مشــاعر القابضة حيث إعتمدنــا باإلضافة إىل دليل حوكمة الرشكات تطبيــق كافة املعايري واآلليات 

لتعزيــز قواعــد حوكمــة الــرشكات، كــام حرصنــا عــىل تعزيز مفهــوم الرقابــة الداخليــة ومفهوم الشــفافية واإلفصــاح وحقوق أصحــاب املصالح 

وغريهــا مــن تطبيقــات حوكمــة الــرشكات ولهــذا الغــرض أنشــأنا لجنــة دامئــة لإلطــالع الدائــم عــىل التعديــالت املســتحدثة عــىل قانــون هيئة 

أســواق املــال والعمــل عــىل تنفيــذ متطلبــات القانــون وتعليــامت هيئــة أســواق املــال يف هــذا الصدد كام أنشــأت الرشكــة إدارة وحدة شــئون 

املســتثمرين وإدارة املطابقــة وااللتــزام للمتابعــة والتأكــد مــن مطابقة أعــامل إدارات الرشكة لقوانــني الحوكمة وتعليامت هيئة أســواق املال.

األخوة املساهمون الكرام :

لقــد عاهدتُكــم الرشكــة خــالل مســريتها يف الســنوات الســابقة عــىل تحقيــق نتائــج متميــزة تعكــس مــا تتمتــع بــه مــن قــوة أداء وأســاس 

راســخ وإرادة ال تلــني يف تحقيــق أفضــل النتائــج املاليــة والربحيــة للمســاهمني وأن رشكــة مشــاعر القابضــة قــد أوفــت بتعهداتهــا و تؤكــد 

لكــم عــىل اســتمرار النهــج الــذي رســمته لنفســها منــذ نشــأتها يف دراســة األســواق املحليــة والعامليــة مــن أجــل إقتنــاص الفــرص اإلســتثامرية 

الســانحة التــي تحقــق عوائــد مســتقرة تعــزز قيــم أصولهــا .

وأود يف الختــام أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر لــكل مــن أصحــاب الفضيلــة أعضــاء هيئــة الفتــوى والرقابــة الرشعيــة واألخــوة أعضــاء مجلــس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ولجميــع العاملــني يف الرشكــة عــىل مشــاركتهم الفاعلــة وجهودهــم امللموســة، كــام أتقــدم بإســمي و بإســم أعضــاء 

مجلــس اإلدارة وكافــة العاملــني يف الرشكــة بجزيــل الشــكر وعظيــم االمتنــان ملســاهمينا الكــرام عــىل ثقتهــم ودعمهــم املتواصــل .

                                                                                                  فهد عبدالله الصالح
                                                                                                  رئيس مجلس اإلدارة
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مشاريع مشاعر القابضة

رشكة برج هاجر العقارية
تســاهم رشكــة مشــاعر مــن خــالل إحــدى رشكاتهــا التابعــة يف رشكــة بــرج هاجــر العقاريــة ، و تــأيت الرشكــة ضمــن منظومــة رائــدة مــن 

الــرشكات ذات الثقــل االقتصــادي يف املنطقــة مــن خــالل التحالــف لإلســتثامر يف مــرشوع عقــاري متميــز يف مكــة املكرمــة بجــوار البيــت 

العتيــق ضمــن مــرشوع تطويــر وقــف امللــك عبدالعزيــز “ أبــراج البيــت” وهــو “ بــرج هاجــر”.

فندق إيالف املشاعر 
متتلــك رشكــة مشــاعر القابضــة حــق االنتفــاع يف فنــدق إيــالف املشــاعر يف مدينــة مكــة املكرمــة ، ويتمتــع الفنــدق بإطاللــة عــىل الحــرم 

املــي الرشيــف ، وتتوفــر بــه جميــع الخدمــات الفندقيــة املتميــزة.

رشكة مسعى العقارية
  )ش.م.ك. مقفلة(

تأسســت الرشكــة يف يوليــو عــام 2007م برأســامل 28 مليــون دينــار كويتــي ، وتتخصــص رشكــة مســعى العقاريــة يف االســتثامر والتطويــر 

العقــاري يف كل مــن دولــة الكويــت واململكــة العربيــة الســعودية و جمهوريــة مــر العربيــة و فيــام يــي عــرض ألبــرز املشــاريع التــي 

متلكهــا أو تطورهــا رشكــة مســعى العقاريــة:-

مشاريع استثامرية يف دولة الكويت متمثلة يف :-

متتلك رشكة مسعى العقارية مجموعة من العقارات االستثامرية السكنية املدرة للدخل يف دولة الكويت. 

رشكة مسعى العقارية إيجيبت
متكنــت رشكــة مشــاعر القابضــة مــن خــالل إحــدى رشكاتهــا التابعــة مــن إثبــات وجودهــا يف الســوق العقــاري املــري وتكويــن عالقــة جيدة 

ــار الــرشكات العقاريــة املريــة عــىل طلــب الدخــول معهــا يف اســتثامر  ــازة مــع العمــالء، مــام أكســبها ســمعة طيبــة، شــجعت كب وممت

مشــرك ، و متتلــك عــدداً مــن الفلــل و الشــقق واملحــالت التجاريــة يف مدينــة الشــيخ زايــد وذلــك يف اثنــني مــن أهــم املشــاريع يف الشــيخ 

زايــد )زايــد ديونــز و زايــد ريجينــي(.

رشكة ذا سبوت لالستثامر العقاري
يف عــام 2014 تــم تأســيس رشكــة ذا ســبوت لالســتثامر العقــاري املالكــة ملــول ذا ســبوت التجــاري الكائــن أمــام الجامعــة األمريكيــة بالتجمــع 

الخامــس – القاهــرة الجديــدة و يبلــغ رأســامل رشكــة ذا ســبوت لإلســتثامر العقــاري 147,153,840 جنيــه مــري ال غــري.
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 تقرير لجنة التدقيق 

عن السنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٩

إلتزامــا بتطبيــق قواعــد الحوكمــة الرشــيدة ، قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة للتدقيــق لتســاند املجلــس بدورهــا الرقــايب و ذلــك مــن 
خــالل التحقــق مــن مــدى كفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة و اإلرشاف عــىل عمليــات التدقيــق الداخــي و التأكــد مــن اســتقاللية مراقــب 

الحســابات الخارجــي للرشكــة.

تشكيل اللجنة :

تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 2018/05/14 وعدد أعضاء اللجنة )3( أعضاء هم:

 

اجتامعات اللجنة : 
عقدت اللجنة عدد 10 اجتامعات خالل عام 201٩.

مهام اللجنة :
•  التوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة عىل تعيني املدقق الداخي وتحديد أتعابه.

•  التوصية ملجلس اإلدارة بإعادة تعيني مراقبي الحسابات الخارجيني وتحديد أتعابهم ومراجعة خطابات تعيينهم.

•  متابعة أعامل مراقبي الحسابات الخارجيني والتأكد من عدم قيامهم بأعامل أخرى للرشكة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.

•  دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيني عىل القوائم املالية للرشكة ومتابعة ما تم يف شأنها.

•  دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.

•  تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الرشكة وإعداد تقرير فيه توصيات اللجنة بهذا الشأن.

•  مراجعة البيانات املالية الدورية وعرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية باعتامدها.

•  مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقرحة من املدقق الداخي وإبداء مالحظاتها عليها.

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

•  التأكد من التزام الرشكة بالقوانني والسياسات والنظم والتعليامت ذات العالقة.

رئيس اللجنة

عضــــــــو

عضــــــــو

أمـيـن سـر

1

2

3

4

السيد / نـــواف عبـدالله الرفــاعي

السيد / هـيثـم تـوفـيــق الفــريـح

السيد / صالح عبدالعزيز الرصعاوي

السيد / أحـمــد بــدر العـســالوي

صفة العضوية يف اللجنة االســـــم م

14



التقرير السنوي  ٢٠١٩

15

إنجازات اللجنة خالل عام 2019 
أنجزت اللجنة خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 201٩ املهام التالية :

البيانات والتقارير املالية
مراجعــة البيانــات والتقاريــر املاليــة قبــل عرضهــا عــىل مجلــس اإلدارة وابــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها ، وفيــام يــي بيــان البيانــات املاليــة 

التــي تــم عرضهــا عــىل لجنــة التدقيــق: 
•  البيانات املالية للفرات املنتهية يف 31 مارس 201٩.
•  البيانات املالية للفرات املنتهية يف 30 يونيو 201٩ .

•  البيانات املالية للفرات املنتهية يف 30 سبتمرب 201٩.
•  البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 201٩.

التدقيق الداخيل 
•  مراجعة خطة عمل التدقيق الداخي واملوافقة عليها.

•  مناقشة تقارير التدقيق الداخي واإلجراءات التصحيحية التي اتخذتها اإلدارة بشأن تلك املالحظات .
•  اإلرشاف عىل أعامل التدقيق الداخي ومتابعة إنجازات التدقيق الداخي .

•  تعيني مكتب خارجي مستقل لتقييم التدقيق الداخي .

نظم الرقابة الداخلية 
•  تعيــني مراقــب حســابات خارجــي لفحــص وتقييــم نظــم الرقابــة الداخلية وقــد تم تعيني مكتب مراقب حســابات مســتقل لفحــص وتقييم 

   نظم الرقابة الداخلية للرشكة. 

مراقب الحسابات الخارجي
•  قامــت اللجنــة مبراجعــة الخدمــات التــي قــام بهــا مراقبــوا الحســابات الخارجيــني ومراجعــة وتأكيــد اســتقاللية وموضوعيــة مراقبــي الحســابات الخارجيــني. 

•  قامــت اللجنــة باالجتــامع مع مراقبي الحســابات الخارجيني ومناقشــة طبيعة ونطــاق عمل التدقيق الذي قاموا بأدائــه وفقاً ملعايري التدقيق 

   الدولية واملعايري الدولية للتقارير املالية واملتطلبات الرقابية األخرى. 

•  كام قامت اللجنة مبناقشة السياسات املحاسبية مع مراقب الحسابات الخارجي. 

                                                                                                                    

                                                                                                                    نواف عبدالله الرفاعي

                                                                                                      رئيس اللجنة
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 تقرير الحوكمة 

عن السنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٩

القاعدة األوىل

“ بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة ”

نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة وذلك عىل النحو اآليت:

فهد عبدالله الصالح

رئيس مجلس اإلدارة

هيثم توفيق الفريح

نائب رئيس مجلس اإلدارة

منصور حمد املبارك

عضو مجلس إدارة

صالح عبدالعزيز الرصعاوي

عضو مجلس إدارة

نواف عبدالله الرفاعي

عضو مجلس إدارة

زياد بن فؤاد الصالح

عضو مجلس إدارة

عبدالعزيز زيد السبيعي

عضو مجلس إدارة

عيل هارون إبراهيم

ماجستري إدارة أعامل

خربة 20 سنة

ماجستري إدارة أعامل

خربة 16 سنة

بكالوريوس إدارة أعامل ومتويل

أكر من 30 سنة

بكالوريوس إدارة أعامل
تخصص نظم معلومات

خربة 16 سنة

بكالوريوس إداره أعامل - التسويق

خربة 23 سنة

بكالوريوس إدارة أعامل

خربة 23 سنة

بكالوريوس متويل- منشآت مالية

خربة 17 سنة

ماجستري قانون األعامل الدولية

خربة 28 سنة

مستقل

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

مستقل

غري تنفيذي

تنفيذي

أمني رس

2016/05/15

2016/05/25

2011/01/03

2012/05/27

2017/05/03

2012/03/08

2017/05/03

2018/05/13

املؤهل العلمي والخربة العمليةاالسم
تصنيف العضو

)تنفيذي/ غري تنفيذي/ مستقل (

أمني رس

تاريخ االنتخاب /

تعيني أمني رس
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نبذة عن اجتامعات مجلس إدارة الرشكة وذلك من خالل البيان التايل:

اجتامعات مجلس اإلدارة خالل عام ٢٠١٩

عدداسم العضو

االجتامعات

اجتامع رقم

)2019/1(

املنعقد يف

2019/3/312019/3/312019/05/092019/05/092019/07/242019/07/242019/11/072019/11/072019/12/29

اجتامع رقم

)2019/3(

املنعقد يف

اجتامع رقم

)2019/7(

املنعقد يف

اجتامع رقم

)2019/2(

املنعقد يف

اجتامع رقم

)2019/6(

املنعقد يف

اجتامع رقم

)2019/4(

املنعقد يف

اجتامع رقم

)2019/8(

املنعقد يف

اجتامع رقم

)2019/5(

املنعقد يف

اجتامع رقم

)2019/9(

املنعقد يف

/

/

/

x

/

/

/

/

/

/

x

/

/

/

/

/

/

x

/

/

/

/

/

/

x

x

x

/

9

9

9

0

4

8

9

/

/

/

x

/

/

/

/

/

/

x

x

/

/

/

/

/

x

x

/

/

/

/

/

x

x

/

/

/

/

/

x

x

/

/

موجـــز عـــن كيفيـــة تطبيق متطلبـــات التســـجيل والتنســـيق وحفظ محـــارض اجتامعـــات مجلـــس إدارة الرشكة:

يقــوم أمــني الــر مبســاعدة رئيــس مجلــس اإلدارة بإعــداد جــداول أعــامل املجلــس و إرســال الدعــوات إىل أعضــاء مجلــس اإلدارة قبــل 
ــم  ــود اجتــامع و مــن ث ــات املطروحــة للنقــاش ببن ــع املســتندات و البيان ــام عــىل األقــل مــع تزويدهــم بجمي ــة أي موعــد االجتــامع بثالث
تدويــن محــارض  االجتامعــات و ترقيمهــا طبقــا لتاريــخ انعقادهــا حســب الســنة و تســجيل كافــة القــرارات ومناقشــات أعضــاء مجلــس 
اإلدارة و تســجيل نتائــج عمليــات التصويــت عــىل قــرارات املجلــس و العمــل  عــىل حفــظ الوثائــق الخاصــة بهــا و مــن ثــم توقيعهــا مــن 
أمــني الــر و مــن جميــع األعضــاء الحارضيــن  وحفظهــا عــىل أن يتــم توفــري املعلومــات لألعضــاء الراغبــني االطــالع عليهــا بســهولة و يــر

كــام يقــوم أمــني الــر بتوفــري املعلومــات و التنســيق فيــام بــني  أعضــاء املجلــس وبــني أصحــاب املصالــح اآلخريــن بالرشكــة مبــن فيهــم 
ــة. ــة يف الرشك املســاهمني واإلدارات املختلف

الصالـــح عبداللـــه  فهـــد 

الفريـــح توفيـــق  هيثـــم 

ــبيعي ــد السـ ــز زيـ عبدالعزيـ

زيـــاد بـــن فـــؤاد الصالـــح

منصـــور حمـــد املبـــارك

الرفاعـــي عبداللـــه  نـــواف 

صالـــح عبدالعزيـــز الرصعـــاوي
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القاعدة الثانية

“ التحديد السليم للمهام واملسؤوليات”

 

ــس اإلدارة واإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــات كل م ــؤوليات، وواجب ــام، ومس ــة مه ــد سياس ــة بتحدي ــام الرشك ــة قي ــن كيفي ــذة ع • نب

ــة: ــإدارة التنفيذي ــا ل ــم تفويضه ــي يت ــات الت ــلطات والصالحي ــك الس ــة، وكذل التنفيذي

املهام والصالحيات : 

قــام مجلــس اإلدارة باعتــامد الئحــة مجلــس اإلدارة والتــي توضــح بشــكل تفصيــي كافــة مهــام وصالحيــات واختصاصــات مجلــس اإلدارة 
كــام قــام مجلــس اإلدارة بإعتــامد األوصــاف الوظيفيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والتي توضــح الفصل يف املهــام والصالحيات 
بــني مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة و مبــا يضمــن االســتقاللية والفعاليــة التامــة لكافــة األطــراف، و يتوفــر لــدى الرشكــة جــدول لتحديــد 

صالحيــات إعتــامد املعامــالت ،وتتضمــن املهــام الرئيســية ملجلــس اإلدارة عــىل مــا يــي:
•  وضــع أهــداف الرشكــة واســراتيجيتها وخططهــا وسياســاتها وخطــط االعــامل الرئيســية الخاصــة بهــا والهيــكل املــايل للرشكــة والهيــاكل

   التنظيمية والوظيفية للرشكة مع املراجعة الدورية لها.
•  إقرار امليزانيات التقديرية السنوية والبيانات املالية املرحلية والسنوية.

•  اإلرشاف عىل النفقات الرأساملية الرئيسية للرشكة إضافة إىل ملكية األسهم واألصول والترف فيهام.

مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية :
تقــوم اإلدارة التنفيذيــة للرشكــة متمثلــة يف رئيــس الجهــاز التنفيــذي وكبــار التنفيذيــني بتنفيــذ مجموعــة مــن املهــام والتــي ميكــن تلخيصهــا 

عــىل النحــو التــايل:
•  تنفيذ االسراتيجية العامة والخطط التفصيلية املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

•  العمل عىل تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للرشكة واملعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
ــة وحســابات ــات املالي ــق البيان ــر وســجالت وحســابات تعكــس بشــكل مفصــل ودقي ــظ بدفات ــل يحتف •  وضــع نظــام محاســبي متكام

   الدخل، يهدف إىل املحافظة عىل أصول الرشكة.
•  وضــع نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة املخاطــر، والتأكــد مــن فاعليــة وكفايــة تلــك النظــم و إدارة العمــل اليومــي وتســيري النشــاط، فضــالً
    عــن إدارة مــوارد الرشكــة بالشــكل األمثــل، والعمــل عــىل تعظيــم األربــاح وتقليــل النفقــات، وذلــك مبــا يتفــق مع األهــداف واإلســراتيجية

   العامة للرشكة.
•  إعــداد التقاريــر الدوريــة )ماليــة وغــري ماليــة( بشــأن تطــور أنشــطة الرشكــة يف ضــوء خطــط وأهــداف الرشكــة االســراتيجية، وعــرض

   تلك التقارير عىل مجلس اإلدارة.
•  إعداد القوائم املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة من قبل هيئة أسواق املال الكويتية.

•  املشاركة الفعالة يف بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الرشكة.

تقرير مجلس اإلدارة خالل العام:
قام مجلس اإلدارة بالعديد من املهام خالل عام 201٩ و فيام يي  بيان بأهم إنجازات مجلس اإلدارة: 

•  متابعة أداء الرشكة و ما تم تحقيقه من الخطة االسراتيجية .
•  الدخول و الخروج يف عدد من االستثامرات و املشاريع املحلية و االقليمية .

•  مراجعة البيانات املالية املرحلية و السنوية للرشكة .
•  مراجعة واعتامد قرارت لجنة الرشيحات و املكافآت ولجنة التدقيق و املخاطر .

•  مراجعة ومناقشة التقارير املعدة من اإلدارة .
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•  مراجعة الهيكل التنظيمي للرشكة و تحديثه و فقا ملتطلبات الحوكمة .
•  التأكد من إلتزام الرشكة بالقوانني و الترشيعات ذات الصلة بأنشطة الرشكة .

•  مناقشة املخاطر التي تواجه أعامل الرشكة و مستوى املخاطر املقبول .
•  متابعة تطبيق تعليامت حوكمة الرشكات .

•  دراسة الفرص االستثامرية لتنويع مصادر دخل الرشكة .
•  التخارج من املرشوعات الغري ربحية .

• نبــذة عــن تطبيــق متطلبــات تشــكيل مجلــس اإلدارة للجــان متخصصــة تتمتــع باالســتقاللية مــع مراعــاة ذكــر املعلومــات عــن كل لجنــة : 

ـــن  ـــكيل كل م ـــس اإلدارة بتش ـــام مجل ـــال، ق ـــواق امل ـــة أس ـــرشكات« لهيئ ـــة ال ـــرش »حوكم ـــس ع ـــاب الخام ـــاء يف الكت ـــا ج ـــع م ـــاً م توافق
اللجـــان التاليـــة: لجنـــة التدقيـــق ولجنـــة املخاطـــر ولجنـــة الرشـــيحات واملكافـــآت. 

أوالً: لجنة التدقيق: 
تتألـــف لجنـــة التدقيـــق مـــن ثالثـــة أعضـــاء غـــري تنفيذيـــني مـــن بينهـــم عضـــو مســـتقل وتتحمـــل املســـؤولية الرئيســـية عـــن مراجعـــة البيانـــات
ـــر ـــفافية التقاري ـــة وش ـــامن عدال ـــدف ض ـــك به ـــأنها وذل ـــة بش ـــرأي والتوصي ـــداء ال ـــس اإلدارة وإب ـــىل مجل ـــا ع ـــل عرضه ـــة قب ـــة الدوري املالي
ـــق ـــىل إدارة التدقي ـــي ع ـــاإلرشاف الفن ـــة ب ـــام ذات الصل ـــات وامله ـــؤوليات والصالحي ـــة باملس ـــس اإلدارة اللجن ـــوض مجل ـــث يف ـــة ، حي املالي
الداخـــي يف الرشكـــة مـــن أجـــل التحقـــق مـــن مـــدى فاعليتهـــا يف تنفيـــذ األعـــامل و املهـــامت املحـــددة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة.

من انجازات اللجنة : 
•  مراجعة البيانات والتقارير املالية الربع سنوية و السنوية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.

•  مراجعة خطة عمل التدقيق الداخي واملوافقة عليها.
•  مناقشة تقارير التدقيق الداخي واإلجراءات التصحيحية التي اتخذتها اإلدارة بشأن تلك املالحظات.

•  اإلرشاف عىل أعامل التدقيق الداخي ومتابعة إنجازات التدقيق الداخي.
•  تعيني مكتب خارجي مستقل لتقييم التدقيق الداخي.

•  تعيني مدقق خارجي مستقل لعمل تقرير الرقابة الداخلية.
•  متابعة التزام الرشكة بالقوانني والترشيعات ذات الصلة. 

  

تــم إعــادة تشــكيل لجنــة التدقيــق بتاريــخ 2018/05/14  و صالحيتهــا مرتبطــة مبــدة املجلــس الحــايل وعــدد أعضــاء اللجنــة )3( أعضــاء هــم:
السيد / نواف عبدالله الرفاعي    رئيس اللجنة

السيد / هيثم توفيق الفريح    عضو
السيد / صالح عبدالعزيز الرصعاوي    عضو

السيد / أحمد بدر العسالوي     أمني رس

عقدت اللجنة عدد )10( اجتامعات.

ثانياً: لجنة املخاطر: 
تتألــف لجنــة املخاطــر مــن ثالثــة أعضــاء غــري تنفيذيــني وتتحمــل املســؤولية الرئيســية عــن وضــع أنظمــة رقابــة داخليــة فعالــة للرقابــة 
عــىل ســالمة ودقــة البيانــات املاليــة وكفــاءة أعــامل الرشكــة وتقييــم مــدى االلتــزام بالضوابــط الرقابيــة حيــث يفــوض مجلــس اإلدارة اللجنــة 
باملســؤوليات والصالحيــات واملهــام ذات الصلــة بتحديــد وتقييــم ورصــد جميــع املخاطــر التــي تتعــرض لهــا الرشكــة و وضــع حلــول لهــا

باإلضافة إىل وضع السياسات واللوائح إلدارة املخاطر وذلك مبا يتسق مع أهداف الرشكة لتفادي وقوع املخاطر.
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من انجازات اللجنة : 
•  تعيني رشكة متخصصة إلدارة املخاطر .

•  املوافقة عىل الخطة املقدمة بشأن املخاطر و رفعها ملجلس اإلدارة لالعتامد .
•  رفع تقارير دورية ملجلس اإلدارة حول طبيعة املخاطر التي تتعرض لها الرشكة.

•  مراجعة الهيكل التنظيمي ووضع توصيات بشأنه ومن ثم رفعه للمجلس.

تــم إعــادة تشــكيل لجنــة املخاطــر بتاريــخ 2018/11/04م و صالحيتهــا مرتبطــة مبــدة املجلــس الحــايل وعــدد أعضــاء اللجنــة )3( أعضــاء هــم:
السيد / صالح عبدالعزيز الرصعاوي          رئيس اللجنة

السيد / نواف عبدالله الرفاعي                 عضو  
السيد / هيثم توفيق الفريح                    عضو

السيد / أحمد بدر العسالوي                   أمني رس

عقدت اللجنة عدد )4( اجتامعات.

ثالثاً: لجنة الرتشيحات واملكافآت:
تتألــف لجنــة الرشــيحات واملكافــآت مــن ثــالث أعضــاء  أحــد أعضائهــا مــن األعضــاء املســتقلني ورئيســها عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
غــري التنفيذيــني. تختــص هــذه اللجنــة بإعــداد التوصيــات املتعلقــة بالرشــيحات ملناصــب أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكذلــك 

التوصيــات الخاصــة بالسياســات واللوائــح املنظمــة ملنــح التعويضــات واملكافــآت.   

من انجازات اللجنة: 
•  وافقت اللجنة عىل خطة التعاقب الوظيفي.

•  وضع التوصيف الوظيفي لألعضاء التنفيذيني واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني. 

تــم تشــكيل لجنــة الرشــيحات واملكافــآت بتاريــخ 2018/11/01 ، و صالحيتهــا مرتبطــة مبــدة املجلــس الحــايل وعــدد أعضــاء اللجنــة )3( أعضــاء هــم:

السيد / فهد عبدالله الصالح                      رئيس اللجنة
السيد / منصور حمد املبارك                      عضو
السيد / عبدالعزيز زيد السبيعي                عضو

السيدة/ شريين عبد الرحمن العبدالله         أمني رس

عقدت اللجنة عدد )2( اجتامعات.
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القاعدة الثالثة

“ اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ”

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت:
ــار  ــة مــن خــالل وضــع سياســة واضحــة ملكافــآت مجلــس اإلدارة وكب ــات اللجن ــة الرشــيحات واملكافــآت عــىل اســتكامل متطلب تعمــل لجن
ــح  ــة )الســنوية( لسياســة من ــا للموظفــني ، وعمــل املراجعــة الدوري ــي ســيتم منحه ــآت الت ــة للمكاف ــح املختلف ــد الرشائ ــني، وتحدي التنفيذي

ــا. ــق األهــداف املرجــوة منه ــا يف تحقي ــم مــدى فاعليته ــآت، وتقيي املكاف

 

• تقرير املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
يتلــو رئيــس مجلــس اإلدارة يف الجمعيــة العامــة للرشكــة تقريــراً عــن كافــة املعامــالت مــع موظفــي اإلدارة العليــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــة  ــة باملصادق ــة للرشك ــة العام ــوم الجمعي ــة وتق ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــاء مجل ــة ألعض ــآت املمنوح ــالت املكاف ــذه املعام ــمل ه وتش

واملوافقــة عــىل تلــك املعامــالت واملكافــآت املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

القاعدة الرابعة

“ ضامن نزاهة التقارير املالية ”

• التعهدات الكتابية من قبـل كل من مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة بسالمـة ونزاهــة التقــارير املالية املعدة:
تحــرص رشكــة مشــاعر القابضــة عــىل نزاهــة و ســالمة البيانــات املاليــة أمــام املســاهمني و الجهــات الرقابيــة و قــد قامــت اإلدارة التنفيذيــة 
و اإلدارة املاليــة بتوقيــع تعهــدات بصحــة و نزاهــة هــذه البيانــات و تــم اعتــامد وتوقيــع تعهــد نزاهــة و ســالمة البيانــات كذلــك مــن قبــل 

أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2019 .
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• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق:
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة التدقيــق حســب متطلبــات الكتــاب الخامــس عــرش مــن حوكمــة الــرشكات الصــادر عــن هيئــة أســواق 

املــال وقــد اجتمعــت اللجنــة عــرشة اجتامعــات حتــى تاريخــه. 

  

•  يف حــال وجــود تعــارض بــني توصيــات لجنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس اإلدارة، يتــم تضمــني بيــان يفصــل ويوضــح التوصيــات 

والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها:
ال يوجد أي تعارض بني توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.

 

•  التأكيد عىل استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي :
قامت لجنة التدقيق برفع توصية ملجلس اإلدارة لتعيني  مدقق حسابات خارجي و تأكدت من استقالليته و حياديته. 

القاعدة الخامسة

“ وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية ”

• بيان مخترص عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة إلدارة املخاطر:
تــم تشــكيل إدارة مســتقلة إلدارة املخاطــر تابعــة للجنــة املخاطــر و تــم تعيــني رشكــة استشــارية متخصصــة لدراســة و تقييــم نشــاطات 
الرشكــة و املخاطــر التــي قــد تواجههــا ، حيــث ترفــع تقاريرهــا للجنــة املخاطــر ، و التــي بدورهــا تقــوم برفــع توصيــات ملجلــس اإلدارة مــن 

أجــل تجنــب حدوثهــا . 

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة املخاطر: 
تهــدف لجنــة إدارة املخاطــر إىل مســاعدة مجلــس اإلدارة يف اإلرشاف عــىل األمــور املتعلقــة مبخاطــر النشــاط الحاليــة واملســتقبلية  حيــث 
ــر الصــادرة عــن  ــة التقاري ــام قامــت مبراجع ــة ك ــن إتخــاذ اإلجــراءات التصحيحي ــد م ــة و التأك ــر الدوري ــة التقاري ــة مبراجع قامــت اللجن
ــس اإلدارة  ــا ملجل ــع توصياته ــت برف ــث قام ــة  حي ــاطات  الرشك ــن نش ــر ع ــا إلدارة املخاط ــد معه ــة املتعاق ــة املتخصص ــة الخارجي الرشك

ــادي املخاطــر. ــات لتف ــامد بعــض اآللي ــة و إعت باملوافق

  

• موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
يتوافــر لــدى الرشكــة أنظمــة ضبــط و رقابــة داخليــة تغطــي جميــع أنشــطتها ، و التــي تعمــل عــىل  الحفــاظ عــىل ســالمة  املركــز املــايل 
للرشكــة و دقــة بياناتهــا و ذلــك مــن خــالل وجــود هيــاكل تنظيميــة معتمــدة تقــوم عــىل مبــدأ الفصــل يف املهــام و متنــع تعــارض املصالــح 
و كذلــك يوجــد لــدى الرشكــة أدلــة سياســات و إجــراءات عمــل تحــدد بشــكل واضــح املهــام و املســئوليات و لقــد عهــدت الرشكــة إىل أحــد 

مكاتــب التدقيــق املســتقلة للقيــام بفحــص و تقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة لجميــع إدارات الرشكــة. 

  

• بيان مخترص عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخيل:
تــم انشــاء وحــدة للتدقيــق الداخــي تتبــع لجنــة التدقيــق مبــارشة و كذلــك تــم التعاقــد مــع أحــد رشكات التدقيــق املختصــة لتقــوم بأعــامل 
التدقيــق الداخــي  عــىل إدارات الرشكــة حســب الخطــة املعتمــدة  و ترفــع تقاريرهــا  للجنــة والتــي تجتمــع مــع املدقــق الداخــي بصــورة 

دوريــة و مــن ثــم تقــوم اللجنــة برفــع توصياتهــا  إىل مجلــس اإلدارة.
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القاعدة السادسة

“ تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية ”

• موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل عىل معايري ومحددات السلوك املهني والقيم األخالقية:
تــم اعتــامد  تحديــث ميثــاق العمــل داخــل الرشكــة لتعزيــز ثقافــة الســلوك املهنــي و القيــم املؤسســية و األخالقيــة ، مــن خــالل وضــع 
مبــادىء توجيهيــة رئيســية متثــل سياســات الرشكــة مبــا يتفــق مــع قواعــد الحوكمــة و يهــدف ميثــاق العمــل لتعزيــز الســلوك األخالقــي 
الصــادق الــذي ينعكــس ايجابــا عــىل الرشكــة و املحافظــة عــىل منــاخ مؤســي يحفــظ قيمــة و نزاهــة كل فــرد و توفــري بيئــة عمــل مالمئــة 
ــة  ــات الرشك ــطة و عملي ــم أنش ــي تحك ــة الت ــد واالنظم ــني و القواع ــزام بالقوان ــن االلت ــة و تضم ــد الحوكم ــة قواع ــت مظل ــة  تح و فعال
ــة روح الفريــق و ترســيخ والء املوظفــني للرشكــة و تضمــن  ــك تعمــل عــىل تنمي و تضمــن االســتخدام الســليم ملوجــودات الرشكــة و كذل
املحافظــة عــىل املوظــف ذو الخــربة و الكفــاءة حيــث شــملت هــذه املعايــري قواعــد و اخالقيــات الســلوك و توضــح كيفيــة تعامــل املــدراء 
ــىل  ــل ع ــاق العم ــتمل ميث ــك اش ــة و كذل ــع الرشك ــل م ــور املتعام ــة أو الجمه ــح يف الرشك ــع أصحــاب املصال ــني م أو املســئولني أو املوظف
جميــع التعليــامت التــي يجــب عــىل أعضــاء مجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة وموظفــي الرشكــة االلتــزام بهــا لتحقيــق مصلحــة الرشكــة 

و املســاهمني و أصحــاب املصالــح بهــا . 

• موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض املصالح:
يف إطــار حــرص أعضــاء مجلــس اإلدارة عــىل أمانــة و نزاهــة و شــفافية مصالــح املســاهمني و تجنــب تضــارب املصالــح الفعليــة يف العالقــات 
الشــخصية و املهنيــة بينهــم ، فلقــد قامــت الرشكــة باعتــامد سياســة تعــارض املصالــح و تقــوم مبراجعــة سياســات التعامــالت مــع األطــراف 

ذات العالقــة مبــا يتناســب مــع طبيعــة أعــامل الرشكــة و التطــورات الرقابيــة يف االســواق.

تعتمــد الرشكــة سياســة عامــة لإلبــالغ عــن أي مخالفــات أو تجــاوزات و تضمــن هــذه السياســة للعاملــني بالرشكــة اإلبــالغ عــن شــكواهم 
فيــام يتعلــق بــأي مامرســة غــري ســليمة و ذلــك مــن خــالل تطبيــق آليــات مناســبة تســمح بإجــراء تحقيــق يف هــذه املســائل مــع ضــامن 

حاميــة املبلــغ لتجنــب أي رد فعــل ســلبي أو أي رضر لــه عنــد إبالغــه عــن تلــك املامرســة .

القاعدة السابعة

“ اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق و يف الوقت املناسب ”

• موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح:
إلتزامــا بسياســة اإلفصــاح و الشــفافية املعتمــدة مــن قبــل املجلــس لتعزيــز آليــات االفصــاح الدقيــق عــن كافــة املســائل الجوهريــة املرتبطة 
بــأداء الرشكــة و موقفهــا املــايل فــإن اإلدارات املعنيــة بالرشكــة تقــوم بالتحقــق مــن قيــام الرشكــة باالفصــاح عــن املعلومــات الجوهريــة 
و املعلومــات التــي تلتــزم الرشكــة قانونــا باإلفصــاح عنهــا لــدى بورصــة الكويــت و هيئــة أســواق املــال و كذلــك اإلفصــاح مــن خــالل املوقــع 

االلكــروين للرشكــة فضــال عــن مــا يــرد بالتقاريــر الســنوية و البيانــات املاليــة املرحليــة و املعلومــات ذات الصلــة بأنشــطة الرشكــة . 

  

• نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تلتــزم الرشكــة بقواعــد الحوكمــة فيــام يتعلــق بســجل افصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة و االدارة التنفيذيــة  حيــث قامــت بإعــداد ســجل 
خــاص بإفصاحاتهــم مــن خــالل و حــدة شــئون املســتثمرين حيــث أن الســجل متاحــاً لإلطــالع عليــه مــن قبــل كافــة مســاهمي الرشكــة، 
وتحــرص وحــدة شــؤون املســتثمرين عــىل تحديــث بيانــات هــذا الســجل بشــكل دوري مبــا يعكــس حقيقــة أوضــاع األطــراف ذات العالقــة.

 

• بيان مخترص عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون املستثمرين:
يتضمــن الهيــكل التنظيمــي وحــدة تنظيــم شــؤون املســتثمرين املســئولة عــن توفــري البيانــات واملعلومــات والتقاريــر الالزمــة للمســتثمرين 

املرتقبــني مــن خــالل وســائل اإلفصــاح املتعــارف عليهــا ومنهــا املوقــع اإللكــروين للرشكــة.
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• نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات، واالعتامد عليها بشكل كبري يف عمليات اإلفصاح:
تـــم إنشـــاء صفحـــة وحـــدة تنظيـــم شـــؤون املســـتثمرين يف املوقـــع اإللكـــروين للرشكـــة ســـميت بـ”عالقـــات املســـتثمرين”، يتـــم توفـــري معلومات 
ـــني. ـــني أو املرتقب ـــتثمرين الحالي ـــني واملس ـــة أو االقتصادي ـــاهمي الرشك ـــا مس ـــد يحتاجه ـــي ق ـــة الت ـــر املتنوع ـــة والتقاري ـــن الرشك ـــات ع وبيان

القاعدة الثامنة

“ احرتام حقوق املساهمني ”

• موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحامية الحقوق العامة للمساهمني، وذلك لضامن العدالة واملساواة بني كافة املساهمني:
تلتــزم الرشكــة مبســئولياتها تجــاه املســاهمني حيــث تتبنــى معايــري حوكمــة الــرشكات الميانهــا بــأن التطبيــق الســليم لحوكمــة الــرشكات يعزز 
ثقــة مســاهميها و الغــري فالرشكــة تقــوم مبعاملــة جميــع املســاهمني بالتســاوي و دون متييــز و ال تقــوم الرشكــة بــأي حــال مــن األحــوال 
مبنــع معلومــة او حــق مــن حقــوق املســاهمني ، وتعتمــد الرشكــة سياســة خاصــة لحاميــة حقــوق املســاهمني تبــني دور كال مــن مجلــس 
اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة يف حاميــة حقــوق املســاهمني و التأكــد مــن متتــع كافــة املســاهمني بنفــس حقــوق التصويــت و بــذات املعاملــة 
وبحصولهــم عــىل كافــة املعلومــات الخاصــة بالتصويــت مــع منحهــم الفرصــة ملناقشــة مجلــس اإلدارة  واالستفســار منهــم عــن أي مهــام أو 

أعــامل قــام بهــا املجلــس .

 

• موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة املقاصة، وذلك ضمن متطلبات املتابعة املستمرة للبيانات الخاصة باملساهمني:
تتعاقــد الرشكــة مــع الرشكــة الكويتيــة للمقاصــة وذلــك لحفــظ أســامء املســاهمني وجنســياتهم وموطنهــم وعــدد األســهم اململوكــة لــكل 
ــواردة يف  ــات ال ــم التعامــل مــع البيان ــه يت ــه ، وأن ــح للمســاهمني يف الرشكــة اإلطــالع عــىل ســجل املســاهمة الخــاص ب منهــم، حيــث يتي

الســجل املذكــور وفقــاً ألقــى درجــات الحاميــة والريــة.
أما بخصوص املساهمني االسراتيجيني فيقوموا باالفصاح للرشكة و لبورصة الكويت بشأن أي تعديل يطرأ عىل حصصهم .

• نبذة عن كيفية تشجيع املساهمني عىل املشاركة والتصويت يف االجتامعات الخاصة بجمعيات الرشكة:
ــة و الغــري  ــات العادي ــح للمســاهمني املشــاركة واملناقشــة والتصويــت يف اجتامعــات الجمعي ــع الرشكــة مجموعــة مــن االجــراءات تتي تتب

العاديــة للرشكــة ، وهــي كالتــايل:

القاعدة التاسعة

“ إدراك دور أصحاب املصالح ”

• نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحامية واالعرتاف بحقوق أصحاب املصالح:
ــة و فقــا  ــة و الخارجي ــح يف جميــع معامالتهــا الداخلي ــة حقــوق أصحــاب املصال ــة لحامي قامــت الرشكــة باعتــامد سياســة و لوائــح داخلي
للقوانــني و التعليــامت الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة حيــث أوضحــت السياســة مــن هــم األطــراف التــي تتعــارض مصالحهــا 

اإلجــــراء األداةم

نرش عدد )4( إعالنات دعوة لحضور الجمعية العمومية عىل فرتات.

يتم اإلعالن عن موعد الجمعية العمومية يف موقع الرشكة اإللكرتوين.

التواصل املبارش مع املساهمني لتأكيد الحضور ويتم تزويدهم 
بالبيانات املالية الالزمة واملتعلقة بشأن تلك اإلجتامعات.

إعالنات صحفية

املوقع اإللكرتوين

اتصاالت هاتفية

1

2

3
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ــة ــذه السياس ــار ه ــة يف إط ــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذي ــاء مجل ــا أعض ــزم به ــي يلت ــئوليات الت ــي األدوار واملس ــا ه ــة ، و م ــع الرشك م
ــة  ــة األنظم ــدى كفاي ــن م ــق م ــة يف التحق ــزام بالرشك ــة و االلت ــه إدارة املطابق ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــك هــذه السياس و أوضحــت كذل
و اآلليــات وقدرتهــا عــىل اكتشــاف حــاالت التعــارض و بينــت هــذه السياســة كذلــك  الــدور الــذي يقــوم بــه أمــني الــر بالتنســيق مــع 
إدارة التدقيــق الداخــي نحــو مســئولية متابعــة تنفيــذ سياســة تعــارض املصالــح ، كــام أوضحــت كيفيــة االفصــاح عــن تعــارض املصالــح 

و التحقق من وجودها و يقوم أمني رس مجلس اإلدارة باإلحتفاظ بسجل لحاالت تعارض املصالح .

• نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب املصالح عىل املشاركة يف متابعة أنشطة الرشكة املختلفة:
تتبــع الرشكــة مجموعــة مــن اإلجــراءات تتيــح ألصحــاب املصالــح متابعــة أنشــطة الرشكــة املختلفــة، مــن خــالل التريحــات الصحفيــة ومــن 

خــالل األخبــار التــي يتــم إدراجهــا عــىل املوقــع اإللكــروين.

القاعدة العارشة

“ تعزيز وتحسني األداء ”

• موجــز عــن تطبيــق متطلبــات وضــع اآلليــات التــي تتيــح حصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــىل برامــج 
ودورات تدريبية بشــكل مســتمر:

تطمــح الرشكــة  مــن خــالل خطتهــا االســراتيجية تدريــب أعضــاء مجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة يف برامــج تدريبيــة و ورش 
ــد  ــك ق ــبيل ذل ــال و يف س ــواق امل ــة أس ــات هيئ ــع  متطلب ــا م ــة و توافق ــاه الرشك ــم تج ــوة منه ــداف املرج ــق األه ــك لتحقي ــل و ذل عم
ــس اإلدارة . ــاء مجل ــم كأعض ــام أعامله ــق مبه ــام يتعل ــم في ــع كفائته ــس اإلدارة لرف ــاء مجل ــة ألعض ــم دورة تدريبي ــة بتنظي ــت الرشك قام

• نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
قامــت الرشكــة بإعــداد آليــات تقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة  مــن خــالل وضــع مجموعــة مــن مــؤرشات قيــاس األداء 

املوضوعيــة التــي ترتبــط مبــدى  تحقــق األهــداف االســراتيجية للرشكــة .

• نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم املؤسسية )Value Creation( لدى العاملني يف الرشكة:
يتوفــر لــدى الرشكــة سياســات و اجــراءات تســاهم يف تحقيــق األهــداف االســراتيجية و تعزيــز القيــم املؤسســية لــدى العاملــني مبــا يســاهم 

يف الحفــاظ عــىل الســالمة املاليــة للرشكــة .

القاعدة الحادية عرش

“ الرتكيز عىل أهمية املسؤولية االجتامعية ”

• موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بني كل من أهداف الرشكة وأهداف املجتمع:
ــة وقــد  ــادرات يف مجــال املســئولية االجتامعي ــام بالعديــد مــن املب منــذ وقــت ليــس بالقصــري كانــت رشكــة مشــاعر ســباقة دامئــا يف القي
اعتمــد مجلــس إدارة الرشكــة سياســة املســئولية االجتامعيــة التــي تهــدف إىل تحقيــق التــوازن بــني أهــداف الرشكــة و األهــداف التي يســعى 
ــك  ــات وظائفهــم  وكذل ــم ملتطلب ــر أدائهــم مبــا يالئ ــة مهــارات العاملــني لديهــا وتطوي املجتمــع لتحقيقهــا ، حيــث تســعى مشــاعر لتنمي
تســعى مشــاعر مــن خــالل إدارة املــوارد البرشيــة يف الحصــول عــىل الســري الذاتيــة ملــن يبحثــون عــن فــرص عمــل إلختيــار مــن تتوافــر فيــه 

الــرشوط املطلوبــة مــن أجــل مكافحــة البطالــة .

ــنني  ــة املس ــدور رعاي ــام أو ل ــدور األيت ــة ل ــارات ميداني ــل زي ــع بعم ــو املجتم ــا نح ــار مبادراته ــر يف إط ــت آلخ ــن وق ــة م ــوم الرشك وتق
ــم. ــة له ــا التذكاري ــض الهداي ــم بع ــع تقدي ــم م ــعرون به ــن يش ــاك آخري ــأن هن ــعارهم ب ــم و إش ــوي له ــم املعن ــم الدع ــل تقدي ــن أج م

فهد عبدالله الصالح
رئيس مجلس اإلدارة                                                                                               



البيانات املالية املجمعة

٣١ ديسمرب ٢٠١٩

تقرير مراقب الحسابات املستقل

بيان االرباح أو الخسائز املجمع

بيان الدخل الشامل املجمع

بيان املركز املايل املجمع

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

بيان التدفقات النقدية املجمع
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