يحرلا نمحرلا هللا مسبمم
الحمد لله رب العاملين والصالة والسالم ىلع محمد وىلع آله وصحبه أما بعد...

يطيب لي ويسعدني أن ألتقي بكم مجددًا وأرحب بكم أجمل ترحيب يف هذا اللقاء الذي اعتدنا أن نجتمع فيه كل عام
ألتشرف بالحديث إليكم بالنيابة عن مجلس اإلدارة لنطلعكم ىلع ملخص أعمال العام املاضي وما تحقق من إنجازات جادة
لتطوير العمل ،معتمدين بعد الله سبحانه وتعالى ىلع ثقتكم ودعمكم ،وآمالً بأن يكون ما حققناه يف العام املاضي من
أعمال حافزًا مستقبليًا نبني عليه آمالنا ،ونستثمر فيه خبراتنا يف مجال األعمال والوساطة املالية.

ىلع الرغم من تداعيات إنتشار فيروس كورونا املستجد واإلجراءات اإلحترازية املتخذة من أغلبية دول العالم والكويت من
ضمن هذه الدول خالل عام  2021و التوقعات التي صاحبت هذه اإلجراءات بإحتمالية تدني أسعار النفط و الذي قد تعد
من األسباب الرئيسية التي تؤثر بشكل سلبي ىلع اإلقتصاد بشكل عام و بورصة األوراق املالية بشكل خاص ،حدث تحول
للسوق خالل العام حيث إرتفعت وتيرة التداول لعدة أسباب ومن أهمها اآلثار الناتجة عن ترقية سوق الكويت لألوراق املالية
مما سبب نشاط ملحوظ يف التداول محليًا لدخول املستثمر األجنبي  ،كذلك أدى إرتفاع أسعار النفط إلى إرتفاع حالة الثقة
لدي املستثمرين مما إنعكس ىلع إرتفاع التداول يف سوق الكويت لألوراق املالية.
كما أن إعالن الهيئة العامة لإلستثمار أن أداء صندوق إحتياطي األجيال القادمة كان األفضل يف تاريخه محققًا نسبة نمو
بنحو  %33يف السنة ،وأن النمو يف الصندوق فاق يف السنوات الخمسة املاضية إجمالي اإليرادات النفطية لنفس الفترة،
األمر الذي من شأنه تقليل إعتماد الحكومة ىلع قطاع النفط كمصدر رئيسي للدخل ،هذه النتائج اإليجابية يف بعض
املؤشرات تساعد ىلع التوقع بتحسن الحالة االقتصادية العامة للدولة وتعزز من ثقة املستثمر يف السوق الكويتي.
ونحن متفائلون بمستقبل أفضل وإن كانت االوضاع الجيوسياسية العاملية يف حالة من عدم االستقرار بسبب الحرب
القائمة بين روسيا وأوكرانيا إال أن هناك مؤشرات إيجابية تحيط بعالم املال واألعمال يف الكويت ودول الخليج أهمها بعدها
الجغرايف عن األوضاع املتقلبة الناتجة عن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وكذلك تعايف أسعار النفط السعار تفوق
التوقعات.

إن الدول ال تستطيع أن تحافظ ىلع مستوى إقتصادي معين وهي تتأثر بما حولها إقليميًا وعامليًا وخاصة إذا كان اقتصادها
مرتبط بسلع عاملية مثل النفط كما هو الحال يف دولة الكويت ودول مجلس التعاون ،لذلك فإن استقرار الوضع العاملي
ينعكس بشكل مباشر وسريع ىلع الحركة االقتصادية يف هذه الدول.
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وما يحدث حاليًا من إستفادة دول الخليج من الوضع العاملي وإرتفاع أسعار النفط ما هو إال مؤشر إيجابي مؤقت حيث أن
املبالغة باإلرتفاع بأسعار النفط قد يشكل أثرًا سلبيًا بدخول دول وتكنولوجيا جديدة للمنافسة يف هذا القطاع ،وكذلك
إرتفاع أسعار النفط يؤدي إلى إرتفاع أسعار جلب السلع للكويت والخليج مما يؤثر يف أسعار السلع اإلستهالكية وإرتفاع
التضخم مما هو عليه حاليًا.
إال أننا متفائلون بإستقرار أسعار النفط من خالل منظمة أوبك إلى أسعار متوازنة يتقبلها كل األطراف وقدرة الدولة ىلع
ضبط األسعار ومحاربة التضخم ،أضف إلى ذلك اإلنفتاح القادم بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد سنتين من محاربة مرض
كوفيد .19
يطيب لي اليوم بالنيابة عن مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة املالية أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة عن العام
املالي املنتهي يف  2021/12/31آملين من املولى عز وجل أن يكون العام  2022إستمرار نحو األداء الجيد يف بورصة
الكويت لألوراق املالية حيث إن شركات الوساطة املالية مرت بأزمات مالية بعضها مازال موجودًا ،خاصة أن طبيعة عملها
تعتمد ىلع نشاط االستثمار وحركته.

إسمحوا لي أن أذكر لكم ما تم القيام به خالل العام املاضي:
 إرتفاع يف أرباح الشركة باملقارنة بالعام املاضي وذلك نتيجة للتحسن يف بورصة الكويت. -إستمرار إستيفاء متطلبات املطابقة وااللتزام وفقًا لتعليمات هيئة أسواق املال.

إن أداء أي شركة وساطة مالية يتأثر بشكل مباشر باملناخ العام لإلقتصاد ،ونحن يف شركة كي آي سي للوساطة املالية
نحرص ىلع إحاطة املساهمين بالبيانات واملعلومات الخاصة بنشاط الشركة وإستراتيجيتها ،وعليه نقدم لكم بيانًا بما
تحقق ىلع مستوى النتائج املالية للشركة للعام املالي املنتهي يف  2021/12/31كما هو موضحة بالجدول التالي:

كما يسرنا أن نتلو عليكم ما جاء يف تقرير حوكمة الشركات متضمنًا التقرير الخاص بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية واملدراء وتقرير لجنة التدقيق.
وأخيرًا ،ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لإلخوة املساهمين ىلع الثقة الكبيرة ،ونعدهم بأننا سنبذل كل
جهد ممكن وتحقيق نتائج وعوائد ربحية جيدة تعود ىلع املساهمين جميعًا.
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•

يتمتع مجلس إدارة الشركة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة وكذلك املهام واملسؤوليات املناط بها ،وتم مراعاة
عند تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي تنوع الخبرات العلمية واملهنية واملهارات املتخصصة ألعضاء مجلس إدارة الشركة:

•

تم تشكيل مجلس اإلدارة وتشكيل اللجان وتعيين أمين السر يف اجتماع مجلس اإلدارة رقم

لعام

بتاريخ

/ /

.

-

-

-

-

-
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•

اجتمع مجلس اإلدارة عدد

•

مرات خالل عام

بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة ،موضحة كالتالي- :
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✓

✓
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✓









✓

✓

✓

✓

✓









✓

✓

✓

✓

✓









✓

✓

✓

✓

✓

عين مجلس إدارة الشركة السيد /وليد توفيق العيسى أمين سر مجلس اإلدارة بدالً من السيد/فهد مطلق الشريعان.
بناءً ىلع قرار مجلس اإلدارة يف االجتماع رقم " لعام

" املنعقد بتاريخ " /

/

" ،للقيام باملهام

واملسؤوليات املناطة به لتسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وذلك من خالل إنشاء
سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماع ات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها االجتماع مبينًا به
مكان االجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته باإلضافة إلى إعداد محاضر باملناقشات واملداوالت وتبويبها
وحفظها لسهولة الحصول عليها من قبل األعضاء
•

قدم العضو املستقل السيد  /براك الصبيح إقرار بأنه تتوافر لديه ضوابط االستقاللية.
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•

حددت الشركة بالتفصيل مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكذلك السلطات
والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية من خالل السياسات واللوائح املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة،
باإلضافة إلى أن النظام األساسي للشركة يعكس مسؤوليات مجلس اإلدارة ويحددها بوضوح لتطابق تعليمات
الجهات الرقابية ،كما ال ينفرد أيًا من األطراف يف الشركة بالسلطات املطلقة ،وال يقوم مجلس اإلدارة بإصدار
تفويضات عامة أو غير محددة املدة ،ويقوم مجلس اإلدارة وباألخص رئيس مجلس اإلدارة بالواجبات واملسؤوليات
واملهام املنوطة بهم وفق ما هو منصوص عليه يف قواعد حوكمة الشركات ،وذلك ال ينفي الدور الكبير الذي تقوم
به اإلدارة التنفيذية من خالل الت زامها باملهام واملسؤوليات املنوطة بها وفق ما هو منصوص عليه يف قواعد
حوكمة الشركات.

•

تتمثل إنجازات مجلس إدارة الشركة باألداء العام للشركة ونتائج أعمالها ،وذلك من خالل تحديث وتطوير سياسات
وإجراءات العمل والهيكل التنظيمي للشركة وتعزيز اإلجراءات الرقابية وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية
والتأكد من كفاءة هذه اللوائح لجميع إدارات الشركة ،وما صاحبها من تخطيط سليم ملجلس اإلدارة للسعي نحو
زيادة األرباح وتقليل النفقات بما يتفق مع أهداف الشركة ،األمر الذي أدى إلى استمرار الشركة يف تحقيق أرباح خالل
السنة املنتهية يف

ديسمبر

 ،ىلع الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها االقتصاد سواء ىلع املستوى

املحلي أو ىلع املستوى الدولي.
•

شكل مجلس إدارة الشركة لجان متخصصة تتمتع باالستقاللية لتساعده ىلع أداء املهام املناطة به لتتضمن كل
من لجنة التدقيق ولجنة املخاطر ولجنة الترشيحات واملكافآت يف اجتماع مجلس اإلدارة رقم " لعام
املنعقد بتاريخ "

/

/

"

"  ،حيث حددت اللوائح املعمول بها مهام اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ومدة

عملها ىلع أن تكون ملدة ثالث سنوات إال إذا رأى مجلس اإلدارة غير ذلك  ،ويتابع مجلس اإلدارة عمل اللجان بشكل
دوري من خالل محاضر االجتماع والتقارير املعدة من اللجان ويكون املجلس مسؤوالً عن أعمال اللجان املنبثقة من
مجلس اإلدارة:







•

يتوافر لدى الشركة آلية فعالة تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام الحصول ىلع كافة البيانات واملعلومات األساسية التي
تمكنهم من االضطالع والقيام بواجباتهم عن طريق التنسيق مع أمين السر ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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•

شكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات واملكافآت تختص بإعداد التوصيات املتعلقة بالترشيحات ملناصب أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات واللوائح ملنح التعويضات واملكافآت ،وحددت مدة عضويتها ثالث
سنوات إال إذ ا رأى مجلس اإلدارة غير ذلك ،وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ومن ضمن األعضاء رئيس لجنة،
وعضو مجلس إدارة مستقل .كما يحرص مجلس اإلدارة ىلع أن تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت باملهام
واملسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه يف قواعد حوكمة الشركات ،وقد عقدت اللجنة عدد
( ) اجتماع خالل عام

.
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•

قام كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بتقديم التعهدات الكتابية بخصوص سالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة عن السنة
املالية املنتهية يف

ديسمبر

.
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•

شكل مجلس اإلدارة لجنة ل لتدقيق دورها األساسي التأكد من سالمة ونزاهة التقارير املالية وأنظمة الرقابة الداخلية ،حددت مدة
عضويتها بثالث سنوات إال إذا رأى مجلس اإلدارة غير ذلك ،وتتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضو مجلس
إدارة مستقل ،وال يشغل عضوية لجنة التدقيق رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ،وتتضمن لجنة التدقيق
أعضاء يتمتعون باملؤهالت العلمية والخبرة العملية يف املجاالت املحاسبية واملالية ،وتقوم لجنة التدقيق باملهام
واملسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه يف قواعد حوكمة الشركات ،اجتمعت لجنة التدقيق عدد ( )
اجتماعات خالل عام

وتم تدوين محاضر االجتماع ،حيث اجتمعت لجنة التدقيق عدد ( ) مرات مع مراقب الحسابات الخارجي

ملناقشة البيانات املالية  ،واجتمعت لجنة التدقيق عدد ( ) مرات مع املدقق الداخلي ،الجدير بالذكر بأنه ال يوجد تعارض بين
توصيات كل من لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.

•

حرصت لجنة التدقيق ىلع التأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها وعدم قيامه
بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال املراجعة والتدقيق  ،حيث قامت برفع توصية ملجلس اإلدارة بتعيين السيد /قيس
محمد النصف من مكتب
املنتهية يف

ديسمبر

النصف وشركاه من ضمن قائمة مراقبي الحسابات املسجلين لدى هيئة أسواق املال للسنة املالية
 ،وتمت املوافقة ىلع تعيين السيد /قيس محمد النصف  ،وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه

من خالل اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع عشر املنعقد بتاريخ

ابريل

 ،وقد حضر مراقب الحسابات الخارجي اجتماع

الجمعية العامة العادية الرابع عشر ملناقشة البيانات املالية وتقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة املالية املنتهية يف
ديسمبر

 ،حيث إنه لم يتم رصد أي مخالفات جوهرية أو معوقات واجهت مراقب الحسابات الخارجي.


•

يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة إلدارة املخاطر عملت ىلع تحديد وقياس ومتابعة املخاطر التي تتعرض لها الشركة ووضعت
أنظمة وإجراءات فعالة ليتم اعتمادها من قبل لجنة املخاطر ،كذلك تراجع الصفقات وفقًا ملا ورد يف قواعد الحوكمة ،وتتكون
إدارة املخاطر من الكوادر البشرية املؤهلة التي تتمتع بالكفاءات املهنية والقدرات الفنية ،كذلك يتمتع القائمون ىلع إدارة
املخاطر باالستقاللية عن طريق تبعيتهم املباشرة للجنة املخاطر وبالتبعية ملجلس اإلدارة كما هو مبين يف الهيكل التنظيمي
للشركة ،فضالً عن تمتعهم بقدر كبير من الصالحيات دون منحهم سلطات وصالحيات مالية.

•

باإلضافة إلى ذلك شكل مجلس إدارة الشركة لجنة املخاطر وتختص بإدارة املخاطر ليكون دورها األساسي وضع السياسات واللوائح
إلدارة املخاطر وفقًا ملا يتسق مع نزعة الشركة لتحمل املخاطر التي تواجه الشركة ،وحددت مدة عضويتها بثالث سنوات إال إذا
رأى مجلس اإلدارة غير ذلك ،وتتشكل من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ومن ضمنهم رئيس لجنة املخاطر ،ورئيس مجلس اإلدارة
ليس عضوًا فيها ،وتقوم لجنة املخاطر باملهام واملسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه يف قواعد حوكمة
الشركات ،واجتمعت لجنة املخاطر عدد( ) اجتماعات خالل عام

•

وتم تدوين محاضر االجتماع.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

-

لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تشمل جميع أنشطة الشركة.

-

وضعت الشركة إطار عمل للحوكمة وسياسات وإجراءات معتمدة لكل اإلدارات.

-

ينعكس ىلع الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة املزدوجة

.
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-

يوجد مصفوفة للصالحيات املالية واإلدارية معتمدة من مجلس اإلدارة ،حيث يتم تنفيذ املعامالت واعتمادها وفقًا
ملصفوفة الصالحيات.

-

يوجد فصل عام بين املهام ىلع مختلف مستويات بدء املعامالت والتصريح بها وتنفيذها ومراجعتها.

-

يراقب مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه أنشطة الشركة .وتقوم مختلف اإلدارات بتنفيذ العمليات اليومية تحت
إشراف الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية.

-

تنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان بصورة دورية ملناقشة أداء الشركة والخطط املستقبلية.

-

تعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة سنويًا ملناقشة وعرض أداء الشركة ىلع املساهمين واملوافقة ىلع
القوائم املالية.

-

يتوافر لدى الشركة "مسؤول املطابقة وااللتزام" املسجل لدى هيئة أسواق املال حسب متطلباتها للوظائف واجبة
ا لتسجيل .يقوم مسؤول املطابقة وااللتزام بمراقبة أنشطة الشركة لتتوافق مع املتطلبات الرقابية.

-

•

تستخدم الشركة نظم وتطبيقات لتنفيذ املعامالت اليومية ،ومن ثم الحد من األخطاء البشرية.

يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة مختصة بالتدقيق الداخلي تقوم بالعمل ىلع التأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط
والرقابة الداخلية لدى الشركة ،وتتكون إدارة التدقيق الداخلي من الكوادر البشرية املؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات
املهنية والقدرات الفنية ،كذلك يتمتع القائمون ىلع إدارة التدقيق باالستقاللية عن طريق تبعيتهم املباشرة
للجنة التدقيق و بالتبعية ملجلس اإلدارة كما هو موضح يف الهيكل التنظيمي للشركة ،فضالً عن تمتعهم بقدر
كبير من الصالحيات للحفاظ ىلع سالمة الشركة املالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.

-

تم تكليف مكتب مستقل "السور -محاسبون قانونيون" إلعداد التقرير السنوي الخاص بتقييم ومراجعة نظم الرقابة
الداخلية يف الشركة "

للسنة املنتهية يف

ديسمبر

ىلع أن يرسل نسخة منه

إلى هيئة أسواق املال.
-

يقوم مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات ويتم موافاة كل من
لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من التقرير.


•

وضعت الشركة ميثاق عمل يشتمل ىلع معايير ومحددات السلوك املهني والقيم األخالقية كما نصت عليه حوكمة
الشركات والتي من أهم سماتها التالي:

-

تعزيز السلوك الصادق واألخالقي الذي ينعكس باإليجاب ىلع الشركة.

-

الحفاظ ىلع بيئة العمل القائمة ىلع االلتزام بأخالقيات العمل لدى الشركة حيث تكون نزاهة وكرامة كل موظف
موضع تقدير.

-

ضمان االلتزام بالقواعد والقوانين واللوائح التي تنظم أنشطة أعمال الشركة.
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•

كذلك يتوافر لدى الشركة سياسات وآليات للحد من حاالت تعارض املصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها كالتالي:

-

اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة بشأن تعارض املصالح ليتوافق مع التعليمات الصادرة يف قواعد حوكمة الشركات.

-

يف حال وجود مصلحة شخصية يف األعمال والعقود التي ت تم لحساب الشركة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة ،يقوم
رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية
فيها وإرفاق تقرير مراقب الحسابات معها.

-

حيث إن التزام العاملين يف الشركة سواء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو العاملين اآلخرين بالسياسات
واللوائح الداخلية للشركة واملتطلبات القانونية والرقابية ،سيؤدي إلى تحقيق مصالح كافة األطراف ذات العالقة
بالشركة وبصفة خاصة املساهمين من دون تعارض يف املصالح وبدرجة كبيرة من الشفافية.


•

نظم مجلس اإلدارة عمليات اإلفصاح الخاصة بكل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملستثمرين املحتملين
من خالل سجل خاص بإفصاحاتهم متاح لالطالع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة ليطلعو عليه من خالل وحدة
شؤون املستث مرين دون أي رسم أو مقابل ،ويتم تحديث هذا السجل بشكل دوري ليعكس حقيقة األطراف ذات
الصلة.

•

وضع مجلس اإلدارة آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف ويف الوقت املناسب كالتالي:

-

وضع مجلس اإلدارة آليات العرض واإلفصاح ليتوافق مع قواعد حوكمة الشركات.

-

وضعت الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

•

أنشأت الشركة وحدة شؤون املستثمرين لتكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات واملعلومات والتقارير الالزمة
للمستثمرين املحتملين لها ،وتتمتع وحدة شئون املستثمرين باالستقاللية املناسبة ،وىلع نحو يتيح لها توفير
البيانات واملعلومات والتقارير يف الوقت املناسب وبشكل دقيق ،وأن يكون ذلك من خالل وسائل اإلفصاح املتعارف
عليها ومنها املوقع اإللكتروني للشركة.

•

لدى الشركة إدارة مختصة بنظم املعلومات وتتكون اإلدارة من الكوادر البشرية املؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات
املهنية و القدرات الفنية ،ويعتبر من أهم الوظائف املختلفة إلدارة نظم املعلومات هي دعم نظم املعلومات
والشبكة ،وأنظمة الصيانة واإلدارة ،تطوير الخطط االستراتيجية الرئيسية لنظم املعلومات ،القيام بعمليات النسخ
االحتياطي والحفظ واالسترجاع للبيانات ،صيانة الشبكة وعناصرها ،إدارة األنظمة التشغيلية للشبكة ،تحسين أداء
قاعدة البيانات والوفاء بمتطلبات العمل ،مراقبة سجالت النظام ،صيانة جميع أجهزة االتصاالت ،تقديم الدعم
للمستخدمين ،التعامل مع املشاكل التي تواجه عمالء التداول اإللكتروني ،ضمان استمرارية األعمال وإعداد خطة
لتدارك الكوارث ،وغيرها ....

•

كذلك طورت الشركة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالعتماد عليها بشكل كبير يف عمليات اإلفصاح ،حيث
يتوافر ىلع املوقع اإللكتروني الخاص بالشركة

قسم مخصص لحوكمة الشركات.
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•

حددت الشركة الحقوق العامة للمساهمين وقامت بحمايتها وذلك لضمان العدالة واملساواة بين كافة املساهمين
بغض النظر عن مستوياتهم ويتضح ذلك من خالل النظام األساسي للشركة وسياساتها الداخلية واإلجراءات
والضوابط الالزمة لضمان مم ارسة جميع املساهمين حقوقهم دون أي تمييز ووفق ما ورد يف قواعد الحوكمة.

•

كذلك راعت الشركة الدقة واملتابعة املستمرة للبيانات الخاصة باملستثمرين ،وذلك من خالل توافر سجل خاص
بالشركة يحفظ لدى وكالة مقاصه تقيد فيه أسماء املساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد األسهم اململوكة
لهم ،وتتيح الشركة للمساهمين االطالع ىلع سجالت املساهمين من خالل وحدة شؤون املستثمرين ويتم التعامل
مع البيانات الواردة يف السجالت املذكورة وفقًا ألقصى درجات الحماية والسرية وبما ال يتعارض مع قانون هيئة
أسواق املال والئحته التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.

•

ويوضح النظام األساسي للشركة والسياسات الداخلية للشركة آلية تصويت ومشاركة املساهمين خالل االجتماعات
الخاصة بالجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة:

-

تنظم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وفق ما ورد يف قواعد حوكمة الشركات ووزارة التجارة والصناعة
والقوانين واللوائح ذات العالقة.

-

تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة الحد األدنى من البنود املطلوبة وفقًا لقواعد الحوكمة.

-

تتيح الشركة الفرصة للمساهمين يف االجتماعات العامة أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أي عوائق تؤدي إلى
حظر التصويت.


•
-

وضعت الشركة النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب املصالح كالتالي:
لدى الشركة سياسة توضح القواعد واإلجراءات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب املصالح وتتيح حصولهم
ىلع تعويضات يف حال انتهاك أي من حقوقهم وفق ما ورد يف قواعد حوكمة الشركات.

-

ال يحصل أي من أصحاب املصالح ىلع أي ميزة من خالل تعامله يف العقود والصفقات التي تدخل يف نشاطات
الشركة االعتيادية.

-

لدى الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود بأنواعها املختلفة وذلك من خالل
املناقصات أو أوامر الشراء املختلفة ويتم اإلفصاح بشكل كامل عن تلك اآللية.

•

تقوم الشركة بالعمل ىلع تشجيع أصحاب املصالح ىلع املشاركة يف متابعة أنشطة الشركة املختلفة بما يتفق
مع تحقيق مصالحها ىلع الوجه األكمل وفق ما ورد يف قواعد الحوكمة.
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•

وضعت الشركة اآلليات لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ىلع برامج ودورات تدريبية بشكل
مستمر وفق ما ورد يف قواعد حوكمة الشركات  ،حيث يتوافر دليل سياسات وإجراءات العمل الخاص بتعزيز وتحسين
األداء ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حيث يقوم باعتماد برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل
من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين واإلدارة التنفيذية والعمل ىلع تشجيع هذه البرامج والورش واملؤتمرات ذات الصلة
بعمل الشركة لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم ىلع أداء املهام املنوطة
بهم.

•
-

كذلك وضعت الشركة نظم وآليات لتقييم أداء مجلس اإلدارة ككل كالتالي:
توافر دليل سياسات وإجراءات العمل الخاص بتعزيز وتحسين األداء ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية باعتماده
من قبل مجلس اإلدارة رقم " لعام

" واملنعقد بتاريخ "

/ /

" لتوفير نظم وآليات قائمة ىلع مؤشرات

كمية ونوعية يف تقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل دوري.
-

يتوافر لدى الشركة مؤشرات أداء موضعية

لتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة

التنفيذية وذلك بشكل سنوي وفق ما ورد يف قواعد الحوكمة.
•

وحرصًا من الشركة ىلع خلق القيم املؤسسية

لدى العاملين يف الشركة من خالل العمل الدائم

ىلع تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وتحسين معدالت األداء وااللتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بقواعد
الحوكمة ،حيث وفرت الشركة نظم التقرير املتكامل

تساعد يف تحقيق األهداف االستراتيجية

للشركة وخلق القيم املؤسسية وفق ما ورد يف قواعد الحوكمة.


•

وضعت الشركة سياسة تكفل تحقيق التوازن بين أهدافها وأهداف املجتمع من خالل توفير سياسة تعمل ىلع
تطوير الظروف املعيشية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع التي تزاول نشاطها فيه ووفق ما ورد يف قواعد
الحوكمة.

•

وضعت الشركة برامج وآليات محددة وبرامج تعمل ىلع إبراز دور الشركة يف مجال العمل االجتماعي وفق ما ورد
يف قواعد الحوكمة الشركات.
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أوالً :املقدمة- :
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة تختص بالتدقيق ،دورها األساسي هو التأكد من سالمة ونزاهة التقارير املالية وأنظمة
الرقابة الداخلية ،حيث إن وجود لجنة للتدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة ىلع تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة،
حيث تعمل لجنة التدقيق ىلع ترسيخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير املالية
للشركة ،فضالً عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة يف الشركة.
ثانيًا :خصائص لجنة التدقيق:
 .شكل مجلس اإلدارة لجنة للتدقيق تتكون من ثالث أعضاء حيث تم مراعاة أن يكون أحد أعضائها من األعضاء
املستقلين ،وتم مراعاة أيضًا أال يشغل عضويتها رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين
 .أعضاء لجنة التدقيق جميعهم من ذوي املؤهالت العلمية والخبرة العملية يف املجاالت املحاسبية واملالية.
 .حدد مجلس اإلدارة مدة عضوية أعضاء لجنة التدقيق بثالث سنوات وتم اعتماد ميثاق عمل لجنة التدقيق.
 .ال توجدي أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام.
 .قامت اللجنة باالستعانة بمكتب تدقيق مستقل لتقديم الخدمات التالية- :

كما استعانت اللجنة بمكتب "بيكر تلي" لتقديم خدمات "استشارات التدقيق الداخلي" خالل عام
 .اجتمعت لجنة التدقيق عدد ( ) اجتماعات خالل عام

.

 ،حيث تم تدوين محاضر االجتماع واعتمادها

 .اجتمعت لجنة التدقيق مع مراقب الحسابات الخارجي ( ) مرات ،ومع املدقق الداخلي ( ) مرات.

ثالثًا :صالحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق- :
 .مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عرضها ىلع مجلس اإلدارة ،وإبداء الرأي والتوصية بشأنها ملجلس اإلدارة ،وذلك
بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير املالية
 .التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم ،ويراعى
عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم ،ومراجعة خطابات تعيينهم
 .متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين ،والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي
تقتضيها مهنة التدقيق
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 .دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين ىلع القوائم املالية للشركة ومتابعة ما تم يف شأنها
 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها
 .تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة يف هذا
الشأن
 .اإلشراف الفني ىلع إدارة التدقيق الداخلي يف الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال
واملهمات املحددة من قبل مجلس اإلدارة
 .التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ،ونقله ،وعزله ،وتقييم أدائه ،وأداء إدارة التدقيق الداخلي
 .مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقترحة من املدقق الداخلي ،وإبداء مالحظاتها عليها
 .مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي ،والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن املالحظات
الواردة يف التقارير
 .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها
 .التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة
رابعًا :التأكد من استقاللية مراقب الحسابات الخارجي خالل عام
 .تم تعيين "السيد /قيس محمد النصف" من "مكتب

-:

النصف وشركاه" للقيام بمهام مراقب الحسابات الخارجي

من ضمن قائمة مراقبي الحسابات املقيدين يف السجل الخاص لدي هيئة أسواق املال للسنة املالية املنتهية
ديسمبر

يف

 ،خالل اجتماع الجمعية العامة العادية "الرابع عشر" املنعقد بتاريخ "

ابريل

" وتم

تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه.
 .قامت لجنة التدقيق برفع توصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة املالية املنتهية يف
ديسمبر

.

 .قامت لجنة التدقيق بالتأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها ،وعدم
قيامه بأعما ل إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال املراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر ىلع حيادية واستقالليه
مراقب الحسابات الخارجي.
 .حضر مراقب الحسابات الخارجي عدد ( ) اجتماعات للجنة التدقيق خالل عام

ملناقشة البيانات املالية ،كما

هو موضح- :

 .حضر مراقب الحسابات الخارجي السيد /طارق محمد علي الشحات بالنيابة عن السيد /فيصل صقر الصقر -مكتب
النصف وشركاه ،اجتماع الجمعية العامة العادية "الرابع عشر" املنعقد بتاريخ "
البيانات املالية وتقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة املالية املنتهية يف

/ /

ابريل

" ملناقشة

 ،حيث إنه لم يتم رصد

أي مخالفات جوهرية أو معوقات واجهت مراقب الحسابات الخارجي.
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خامسًا :تشكيل لجنة التدقيق خالل عام
-

:

شكل مجلس اإلدارة لجنة للتدقيق مكونة من ثالثة أعضاء أحدهم من األعضاء املستقلين ،حيث تم تحديد مدة
عضويتها بثالث سنوات إال إذا رأي مجلس اإلدارة غير ذلك.

سادسًا :اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام

:
.

-

عقدت لجنة التدقيق عدد ( ) اجتماعات خالل عام

-

حضر مسؤول التدقيق الداخلي عدد ( ) مرات ،وقد قام أمين سر اللجنة بتدوين محاضر االجتماع.































سابعًا :مهام وأعمال لجنة التدقيق خالل عام

:

-

مراجعة البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف
/

-

مراجعة البيانات املالية للفترة املنتهية يف

/

/ /

 ،ورفع التوصية ملجلس اإلدارة.

 ،ورفع التوصية ملجلس اإلدارة.

-

مراجعة البيانات املالية للفترة املنتهية يف

/

/

 ،ورفع التوصية ملجلس اإلدارة.

-

مراجعة البيانات املالية للفترة املنتهية يف

/

/

 ،ورفع التوصية ملجلس اإلدارة.

-

مناقشة االنحرافات الجوهرية يف املوازنة التقديرية  ،ورفع التوصية ملجلس اإلدارة.

-

مناقشة االنحرافات الجوهرية يف املوازنة التقديرية عن الربع األول لعام

 ،ورفع التوصية ملجلس اإلدارة.
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-

مناقشة االنحرافات الجوهرية يف املوازنة التقديرية عن الربع الثاني لعام

 ،ورفع التوصية ملجلس اإلدارة.

-

مناقشة االنحرافات الجوهرية يف املوازنة التقديرية عن الربع الثالث لعام

 ،ورفع التوصية ملجلس اإلدارة.

-

التوصية ملجلس اإلدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة املالية املنتهية يف

-

إعداد تقرير لجنة التدقيق السنوي لعام

-

إجراء التقييم السنوي للجنة التدقيق عن عام

-

إجراء التقييم السنوي إلدارة التدقيق الداخلي عن عام

-

إجراء التقييم السنوي ملسؤول التدقيق الداخلي عن عام

-

مناقشة استقاللية مسؤول التدقيق الداخلي خالل عام

-

االطالع واعتماد الوصف الوظيفي ملسؤول التدقيق الداخلي.

-

االطالع ىلع تحديث دليل سياسات وإجراءات إدارة املالية والتوصية ملجلس اإلدارة باعتمادها.

-

وعرضه ىلع مجلس اإلدارة لالعتماد.
 ،وعرضه ىلع مجلس اإلدارة لالعتماد.
.
.
.

مراجعة نتائج التقرير السنوي الخاص بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية (
يف

/ /

) عن السنة املالية املنتهية

.

-

مراجعة نتائج تقرير مكافحة غسل األموال املعد من قبل مراقب الحسابات الخارجي لعام

-

مراجعة نتائج تقرير مكافحة غسل األموال املعد من قبل مسؤول املطابقة وااللتزام لعام

-

/ /

.

مراجعة نتائج تقرير مكافحة غسل األموال املعد من قبل املدقق الداخلي لعام
مراجعة نتائج تقارير املدقق الداخلي لجميع إدارات الشركة خالل عام

.
.

.

 ،والتأكد من أنه تم اتخاذ اإلجراءات

التصحيحية الالزمة بشأن املالحظات الواردة يف التقارير.
-

مراجعة وإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية للمدقق الداخلي لعام

.
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