صفحة  1من 12

تقريـر الحوكمة للسنة المالية ( )2018
القاعدة األولى:
" بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة "
تصنيف العضو (تنفيذي /المؤهل العلمي
االسم

تاريخ االنتخاب /تعيين أمين

غير تنفيذي /مستقل)،

والخبرة

أمين سر

العملية

فهد عبد الله الصالح

مستقل

جامعي

2016/04/18

هيثم توفيق الفريح

غير تنفيذي

جامعي

2016/05/25

تنفيذي

جامعي

2017/05/03

زياد بن فؤاد الصالح

غير تنفيذي

جامعي

2014/03/25

نواف عبدالله الرفاعي

مستقل

جامعي

2017/05/03

منصور حمد المبارك

غير تنفيذي

جامعي

2014/03/25

صالح عبد العزيز

غير تنفيذي

جامعي

2014/03/25

عبدالعزيز زيد السبيعي

السر

الصرعاوي
علي هارون ابراهيم

أمين سر

جامعي

2018/05/18
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نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة وذلك على النحو اآلتي:
نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة وذلك من خالل البيان التالي:
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2018
اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

رقم( )2018/01رقم( )2018/02رقم( )2018/03رقم( )2018/04رقم( )2018/05رقم( )2018/06رقم()2018/07
المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

2018/03/25

2018/05/13

2018/05/14

2018/08/05

2018/09/23

2018/11/04

2018/12/26

فهد عبداهلل عيسى الصاحل

√

√

√

√

بالتمرير

√

√

7

هيثم توفيق الفريح

√

√

√

√

بالتمرير

√

√

7

عبدالعزيز زيد السبيعي

√

√

√

√

بالتمرير

√

√

7

زياد بن فؤاد الصاحل

اعتذر



اعتذر

اعتذر

بالتمرير

اعتذر

√

3

منصور محد املبارك

√

√

√

√

بالتمرير

√

√

7

نواف عبداهلل الرفاعي

اعتذر

√

√

√

بالتمرير

√

√

6

√

√

√

√

بالتمرير

√

√

7

اسم العضو

صاحل عبد العزيز الصرعاوي

عدد االجتماعات
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موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس
إدارة الشركة:
يتم التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة عن طريـق أمين سـر المجلس
ومـن أهـم مهامه:
 -1تدوين محاضر اجتماعات مجلس االدارة و توقيعها منه و من األعضاء الحاضرين
وحفظها  ،و حفظ جميع السجالت و التقارير التي تخص مجلس اإلدارة .
 -2التأكد من إتباع أعضاء المجلس لإلجراءات التي أقّرها المجلس ،والتأكد من تبليغ مواعيد
اجتماعات المجلس قبل ثالثة أيام عمل ،مع مراعاة االجتماعات الطارئة.
 -3التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر
اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالشركة.
 -4ضمان توفير المعلومات و التنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح
اآلخرين بالشركة بمن فيهم المساهمين واإلدارات المختلفة في الشركة.
قاعدة الثانية
" التحديد السليم للمهام والمسؤوليات "
نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ،ومسؤوليات ،وواجبات كل من أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وكذلك السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة
التنفيذية:
أ-

يقوم مجلس اإلدارة باستمرار بمراجعة قواعد حوكمة الشركات و ذلك من خالل انشاء لجنة دائمة
لمراجعة قواعد الحوكمة تقوم برفع توصياتها لإلدارة التنفيذية و كذلك مراجعة السياسات
الداخلية األخرى كالئحة المجلس وقاعدة تعامالت األشخاص ذات العالقة  ،وقد إعتمد المجلس
الئحة داخلية تحدد كافة مسئولياته و التزاماته  ،ويتقيد بـها مجلـس اإلدارة.

ب -تقوم اإلدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي بإدارة األنشطة اليومية للشركة كما هو مُحدد
بالسياسات واألهداف المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والخاضعة للقواعد واللوائح التي وضعتها
الجهات الرقابية واإلشرافية التي تخضع لها الشركة.

تقرير مجلس اإلدارة خالل العام:
 .1في عام  2018حققت الشــــركة خســــائر غير محققة وذلك نتيجة انخفا

تقييم اســــتثمارات

عقارية بقيمة ()3,715,445دينار كويتي ،وكذلك مخصص مطالبة ضريبية الستثمارات الشركة
عن الســنوات الســابقة في المملكة العربية الســعودية بقيمة ( )1,027,845دينار كويتي ،أيضــا
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خســائر انخفا

القيمة و المخصــصــات األخرى التي تقدر بــــــ ( )1,010,355دينار كويتي،

لتصـــبح اجمالي الخســـائر الدفترية ( )5,753,645دينار كويتي لكن الخســـائر الفعلية تقدر بـ
( )4,095,277دينار كويتي كما هو موضح في الميزانية حيث أنها ليست خسائر تشغيلية.
.2

أوصــى مجلس إدارة شــركة مشــاعر القابضــة تســجيل إجمالي الخســائر بالتقرير المالي للعام
المنصــــرم كامال وذلك تعزيزا الســــتقرار الشــــركة ونجاحها في المحافظة على مركزها المالي
مســتقبال ،فبالنظر إلى وضــع الشــركة المالي بدون تســجيل هذا الخســائر الغير محققة  ،حققت
الشركة أرباحا تشغيلية تقدر بـ  1,658,368دينار كويتي.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية مع
مراعاة:
توافقا مع ما جاء في الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" لهيئة أسواق المال ،قام مجلس
اإلدارة بتشكيل كل من اللجان التالية :لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.

أوالً :لجنة التدقيق:


تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضو مستقل وتتحمل المسؤولية

الرئيسية عن مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها
وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية  ،حيث يفو

مجلس اإلدارة اللجنة بالمسؤوليات

والصالحيات والمهام ذات الصلة باإلشراف الفني على ادارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق
من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال و المهمات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.


قامت اللجنة بتعيين مكتب خارجي للقيام بأعمال التدقيق الداخلي ومكتب آخر للقيام بأعمال

نظم الرقابة الداخلي وتقديم التقرير قبل نهاية  2019/3/31لهيئة أسواق المال.
تلتزم اللجنة بمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة

بشأنها و التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
و ضع معايير الحوكمة في ضوء المبادئ المقررة من خالل قواعد حوكمة ال شركات التي تنظمها

هيئة أسواق المال.
 تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ  2018/05/14وعدد أعضاء اللجنة ( )3أعضاء هم:
السيد  /نواف عبدالله الرفاعي

رئيس اللجنة

السيد  /هيثم توفيق الفريح

عضو

السيد  /صالح عبدالعزيز الصرعاوي

عضو

السيد  /أحمد بدر العسالوي

أميــن ســـر
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ثانياً :لجنة المخاطر :
 تتألف لجنة المخاطر من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين وتتحمل المسؤولية الرئيسية عن وضع أنظمة رقابة
داخلية فعالة للرقابة على سالمة ودقة البيانات المالية وكفاءة أعمال الشركة وتقييم مدى االلتزام بالضوابط
الرقابية حيث يفو

مجلس اإلدارة اللجنة بالمسؤوليات والصالحيات والمهام ذات الصلة بتحديد وتقييم

ورصد جميع المخاطر التي تتعر

لها الشركة و وضع حلول لها ،باإلضافة إلى وضع السياسات واللوائح

إلدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع أهداف الشركة لتحمل المخاطر ،قامت اللجنة بتعيين مكتب خارجي
للقيام بأعمال إدارة المخاطر وعر

تقريرها على اللجنة.

 تم إعادة تشكيل لجنة المخاطر بتاريخ 2018/11/04م وعدد أعضاء اللجنة ( )3أعضاء هم:
السيد  /صالح عبدالعزيز الصرعاوي

رئيس اللجنة

السيد  /نواف عبدالله الرفاعي

عضو

السيد  /هيثم توفيق الفريح

عضو

السيد  /أحمد بدر العسالوي

أميــن ســـر

ثالثاً :لجنة الترشيحات والمكافآت:
تختص لجنة الترشيحات و المكافآت بوضع معايير التعيين لمجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية  ،و كذلك
تتضمن مهام اللجنة ما يلي:
التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ،واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة،
.1
واإلدارة التنفيذية.
وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،مع المراجعة السنوية
.2
لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ،وكذلك استقطاب طلبات الراغبين
في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة ،ودراسة ومراجعة تلك الطلبات ،وتحديد الشرائح المختلفة
للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين ،مثل شريحة المكافآت الثابتة ،وشريحة المكافآت المرتبطة
باألداء ،وشريحة المكافآت في شكل أسهم ،وشريحة مكافآت نهاية الخدمة
.3

وضع التوصيف الوظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.

.4

التأكد من استقاللية عضو مجلس اإلدارة المستقل.
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 تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ  ، 2018/11/01وعدد أعضاء اللجنة ( )3أعضاء هم:
رئيس اللجنة
السيد  /فهد عبدالله الصالح
عضو
السيد  /منصور حمد المبارك
عضو
السيد  /عبدالعزيز زيد السبيعي
السيدة /شيرين عبد الرحمن العبدالله أمين سر

القاعدة الثالثة
" اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية "
 نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:
تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت على استكمال متطلبات اللجنة من خالل وضع سياسة واضحة لمكافآت
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين .وعمل
المراجعة الدورية (السنوية) لسياسة منح المكافآت ،وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة
منها.
 تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
الجدول يوضح المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس و اإلدارة التنفيذية:

أعضاء مجلس
اإلدارة
اإلدارة التنفيذية

إجمالي

عدد االفراد

مكافآت ثابتة

نقدي

حوافز أداء أخرى

7

ال يوجد

يوجد

ال يوجد

يوجد

2

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

المكافئات

القاعدة الرابعة
" ضمان نزاهة التقارير المالية "
 التعهدات الكتابية من قبـل كل من مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة بسالمـة ونزاهــة التقــارير المالية
المعدة:
قام الرئيس التنفيذي بتقديم إقرار بسالمة البيانات المالية المقدمة للمدقق وقام مجلس اإلدارة على أثرها
تقديم إقرار للمدقق بما يفيد سالمة البيانات المالية ومطابقتها للواقع.
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نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق:
 قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق حسب متطلبات الكتاب الخامس عشر من حوكمة الشركات الصادر
عن هيئة أسواق المال وقد اجتمعت اللجنة مرتين حتى تاريخه.
 في حال وجود تعار بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة ،يتم تضمين بيان يفصل ويوضح
التوصيات والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها:
 -ال يوجد أي تعار

بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.

 التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:
مراقب حسابات الشركة ال تربطه أي عالقة عمل أو مصالح مشتركة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية.

القاعدة الخامسة
" وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية "
 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة إلدارة المخاطر:
تم تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر تابعة للجنة المخاطر و قامت باالجتماع لتنفيذ السياسات التي
تحددها لجنة المخاطر والتي تتيح لها تجنب مخاطر أعمال الشركة المختلفة وقامت بتعيين والتعاقد مع
مكتب خارجي ليقوم بأعمال إدارة المخاطر وأعمال تقييم نشاطات الشركة عن المخاطر التي قد تواجهها.
 نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة المخاطر:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة المخاطر حسب متطلبات الكتاب الخامس عشر من حوكمة الشركات الصادر
عن هيئة أسواق المال وقد اجتمعت اللجنة مرة حتى تاريخه.
موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
 .1تختار الشركة وتضع األنشطة الرقابية التي تسهم في الحد من المخاطر في سبيل تحقيق األهداف
إلى مستويات مقبولة.
 .2تقوم الشركة بإختيار ووضع أنشطة الرقابة العامة للتكنولوجيا من أجل دعم تحقيق األهداف.
 .3تستخدم الشركة األنشطة الرقابية من خالل سياسات تحدد ما هو متوقع وإجراءات تضع السياسات
موضع التنفيذ .
 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:
تم تشكيل لجنة للتدقيق قامت باالجتماع ووضع السياسات التي تقوم بها اللجنة والتي تتيح لها التدقيق على
أنظمة وأنشطة الشركة المختلفة وقامت بتعيين والتعاقد مع مكتب خارجي ليقوم بأعمال إدارة التدقيق .
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القاعدة السادسة
" تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية "
 موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية:
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تعمل من خالل ميثاق العمل الذي يتيح التزام كل عضو من أعضاء مجلس
االدارة ،واإلدارة التنفيذية بكافة القوانين والتعليمات ،وتمثيل جميع المساهمين ،وااللتزام بما يحقق مصلحة
الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب المصالح اآلخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط .
 موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح:
تقوم الشركة بالعمل على وضع آليات وأطر تكفل االستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم
على المشاركة في متابعة نشاطها ،وبما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه األكمل .تعمل الشركة على
وضع اآلليات المناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بإبالغ مجلس إدارة الشركة عن أي ممارسات غير
سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة ،مـع توفير الحماية المناسبة لألطـراف التـي تقـوم باإلبالغ.

القاعدة السابعة
" اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق و في الوقت المناسب "
 موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص
اإلفصاح:
تلتزم الشركة بتقديم تقرير مجلس اإلدارة السنوي في اجتماع الجمعية العمومية عن األداء الفعلي للشركة،
بما في ذلك البيانات المالية المعتمدة واإلنجازات الفعلية .يتم إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية ،بما في ذلك كافة اإلفصاحات المطلوبة عن معامالت الطرف ذو العالقة.
 نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تلتزم الشركة بسجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من خالل وحدة شؤون المستثمرين
حيث ان السجل متاحا لالطالع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة ،وتحرص وحدة شؤون المستثمرين على
تحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع األطراف ذات العالقة.

 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:
يتضمن الهيكل التنظيمي وحدة تنظيم شؤون المستثمرين المسئولة عن توفير البيانات والمعلومات
والتقارير الالزمة للمستثمرين المرتقبين من خالل وسائل اإلفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع اإللكتروني
للشركة.
 نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات
اإلفصاح:
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تم إنشاء صفحة وحدة تنظيم شؤون المستثمرين في الموقع اإللكتروني للشركة سميت بـ"عالقات
المستثمرين" ،يتم توفير معلومات وبيانات عن الشركة والتقارير المتنوعة التي قد يحتاجها مساهمي
الشركة أو االقتصاديين والمستثمرين الحاليين أو المرتقبين.

القاعدة الثامنة
" احترام حقوق المساهمين "
 موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين ،وذلك لضمان العدالة
والمساواة بين كافة المساهمين:
 .1تطبــق الشــركة نظــام الحوكمــة وإنشــاء وحــدة شــؤون المســتثمرين ومــن شــأنها تســهيل ممارســة
المســاهمين حقــوقهم األساســية علــى قــدر كبيــر مــن العدالــة والمســاواة بمــا يضــمن المعاملــة
المتكافئـــة لجميـــع المســـاهمين ،يوجـــد لـــدى الشـــركة موقـــع إلكترونـــي علـــى شـــبكة اإلنترنـــت
يمكن الدخول إليه عن طريق العنوانhttp://www.mashaerholding.com :
 .2تفصح الشركة من خالل بياناتها المالية عن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة .
 موجز عن إن شاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقا صة ،وذلك ضمن متطلبات المتابعة الم ستمرة
للبيانات الخاصة بالمساهمين:
تتعاقـــد الشـــركة مـــع الشـــركة الكويتيـــة للمقاصـــة وذلـــك لحفـــظ أســـماء المســـاهمين وجنســـياتهم
ومــوطنهم وعــدد األســهم المملوكــة لكــل مــنهم ،حيــث يتــيح للمســاهمين فــي الشــركة االطــالع علــى
ســجل المســاهمة الخــاص بــه  ،وأنــه يــتم التعامــل مــع البيانــات الــواردة فــي الســجل المــذكور وفقــا
ألقصى درجات الحماية والسرية.
أمــا بخصــوص المســاهمين االســتراتيجين فيقومــوا باالفصــاح للشــركة و لبورصــة الكويــت بشــأن أي
تعديل يطرأ على حصصهم .

 نبذة عن كيفية ت شجيع الم ساهمين على الم شاركة والت صويت في االجتماعات الخا صة بجمعيات
الشركة:
تتبـــع الشـــركة مجموعـــة مـــن االجـــراءات تتـــيح للمســـاهمين المشـــاركة والمناقشـــة والتصـــويت فـــي
اجتماعات الشركة وجمعياتها العادية والغير عادية ،وهي كالتالي:
م

اإلجــــراء

األداة
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.1
.2
.3

نشــر عــدد ( )4اعالنــات دعــوة لحضــور الجمعيــة العموميــة علــى فتــرات
وقنوات مختلفة.
يتم اإلعالن عن موعد الجمعية العمومية في موقع الشركة اإللكتروني .
التواصل المباشر مع المساهمين لتأكيد الحضور ويتم تزويدهم بالبيانات
المالية الالزمة والمتعلقة بشأن تلك االجتماعات.

إعالنات صحفية
الموقع اإللكتروني
اتصاالت هاتفية

القاعدة التاسعة
" إدراك دور أصحاب المصالح "
 نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح:
تعمــل الشــركة مــن خــالل سياســات حمايــة حقــوق أصــحاب المصــالح مــن خــالل اللــوائح الداخليــة
للشــركة علــى عــدم حصــول أي مــن أصــحاب المصــالح علــى أيــة ميــزة مــن خــالل تعاملــه فــي العقــود
والصــفقات التــي تــدخل فــي نشــاطات الشــركة االعتياديــة ،ومــن جانــب آخــر حرصــت الشــركة علــى
األشــخاص المطلعــين بتقــديم كشــف مفصــل لألســهم فــي جميــع الشــركات المدرجــة فــي بورصــة
الكويت.
 نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:
تتبع الشركة مجموعة من اإلجراءات تتيح ألصحاب المصالح متابعة أنشطة الشركة المختلفة ،من خالل
التصريحات الصحفية ومن خالل األخبار التي يتم إدراجها على الموقع اإللكتروني.

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:
تطمح الشركة من خالل خطتها االستراتيجية تدريب أعضاء مجلس االدارة و االدارة التنفيذية في برامج
تدريبية و ورش عمل  ،و ذلك لتحقيق األهداف المرجوة منهم تجاا الشركة و توافقا مع متطلبات هيئة
أسواق المال .

 نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية:
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جاري العمل على وضع مؤشرات أداء موضوعية (KPI) Key Performance Indicatorsلتقييم مجلس
اإلدارة ككل ،ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه وتقييم أداء المديرين التنفيذيين.
 نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية ) (Value Creationلدى العاملين في الشركة:
سعيا لتحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء تعمل الشركة من خالل مجموعة من القيم
المؤسسية والتي تم وضعها من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتشمل جميع جوانب العمل المؤسسي
على المدى القريب و البعيد .

القاعدة الحادية عشر
" التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية "
 موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:
تحرص شركة مشاعر القابضة على أن يكون لها مساهمة دائمة في مبادرات تجاا المجتمع و تعمل على
تعزيز المسئولية االجتماعية و القيم األخالقية داخل الشركة و خارجها و التي تؤدي إلى االلتزام باألخالق
المهنية التي تساهم في تحقيق أهداف الشركة و استراتيجيتها من خالل اشراك موظفيها في األنشطة
االجتماعية التي تقوم بها .
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