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 مجلس اإلدارة:أعضاء 

 )املستقل(  رئيس مجلس اإلدارة   بدر عبد هللا السميطالسيد/ 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة   عبد هللا محمد الشارخالسيد/ 

 عضو مجلس اإلدارة   نوال فؤاد مال حسين /ةالسيد

 عضو مجلس اإلدارة                    خالد حسن فؤادالسيد/ 

 عضو مجلس اإلدارة )املستقل(   فواز عبد العزيز الروضانالسيد/ 

 أعضاء لجنة التدقيق:

 رئيس اللجنة   السيدة/ نوال فؤاد مال حسين

 عضو اللجنة   السيد/ عبد هللا محمد الشارخ

  اللجنةعضو    فواز عبد العزيز الروضانالسيد/ 

 لجنة املخاطر: أعضاء

 رئيس اللجنة   السيد/ عبد هللا محمد الشارخ

 عضو اللجنة                   السيد/ خالد حسن فؤاد

 عضو اللجنة   السيد/ فواز عبد العزيز الروضان

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:

 رئيس اللجنة    السيد/ عبد هللا محمد الشارخ

 عضو اللجنة   هللا السميطالسيد/ بدر عبد 

 عضو اللجنة                    السيدة/ نوال فؤاد مال حسين

 :اإلدارة التنفيذية

 الرئيس التنفيذي    السيد/ فهد فيصل الرفاعي

 نائب الرئيس التنفيذي   السيد/ سامر عبد هللا سعيد

 

 املدقق الخارجي للحسابات: 

 ويونغ( مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم )إرنست
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 كلمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة

 حضرات السادة املساهمين الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

أن   األولى للوساطة املالية للشركةيطيب لي باألصالة عن نفس ي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

للجمعية العامة العادية للشركة األولى للوساطة املالية، واضعين بين أيديكم التقرير  واألربعين الثانيأرحب بكم في االجتماع 

 البيانات املالية املجمعة  به، ملحق 31/12/2021السنوي عن السنة املالية املنتهية في 
ً
تقرير مراقب الحسابات الخارجي وشامال

عرض ألبرز التطورات التي شهدتها بورصة الكويت، باإلضافة إلى التقارير باإلضافة إلى  وأبرز مؤشرات األداء املالي للشركة،

 السنوية التي توجبها الجهات الرقابية.

  2021 مللعا البورصة مؤشراتأداء على عامة نظرة و  إنجازات بورصة الكويتموجز عن اهم 

  2021كان عام 
ً
من حيث القيمة السوقية  على مكاسب كبيرةعام الورصة الكويت قفلت بأحيث  من حيث األداء ااستثنائي عاما

 مع العام السابق مليار دينار 9.1 بما يفوق  2021خالل عام  يةارتفعت القيمة السوق حيث
ً
جائحة  تداعيات متجاوزة، مقارنة

و   MSCIاملؤشرات العاملية  شهد دخول بورصة الكويت  والذي، 2020على القطاع االقتصادي خالل عام السلبية  كورونا

FTSE ،  وبلغت ، كويتي مليار دينار 41  تفوق سوقية  ةقيمب 2021بورصة قد انهت عام الهذه املكاسب الكبيرة، تكون  ضوءوفي

 وذلك %، 25.77مرتفعة بنسبة  2020مليار دينار خالل عام  10.8مليار دينار هذا العام مقارنة ب  13.6قيمة التداول 
ً
تبعا

 ملواجهة انتشار جائحة كورونا في الكويت لتي تم فرضها نهاء القيود اإل كنتيجةجواء اإليجابية التي شهدها السوق لل 
ً
وتباعا

 سوق  جذب املزيد من التدفقات النقدية إلىومما أدى إلى ما عزز ثقة املستثمرين في السوق م عودة الحياة لطبيعتهاكذلك ل

 .األسهم

 من أبرزها، لعل 2021األخرى خالل عام  يجابيةاال  من املكاسب الكويت عدد  وحققت بورصة
ً
ارتفاع اسعار  تلقي السوق دعما

تطوير  إجراءاتهذا باإلضافة إلى استمرار ، على النشاط االقتصادياإليجابية  عكس املزيد من مما  النفط بالسوق العالمي،

في وصول سوق املالي  اظهر ثمارهستاالستثمارية الجديدة التي  السوق من قبل القائمين عليه من خالل طرح املزيد من األدوات

 .األسواق العاملية ملستوى 

نقطة بنسبة  1588السوق األول رتفع مؤشر احيث ، حققت مؤشرات البورصة مكاسب كبيرة، 2021عام  وبنهاية تعامالت

 % 26فاقت  ارتفاع
ً
عادلت  مكاسبمحققا % 29فاقت  بنسبةارتفع مؤشر السوق الرئيس ي و نقطة،  7639 مستوى  عندمقفال

 % 26تجاوزت ؤشر السوق العام بنسبة كذلك منقطة، وارتفع  5886عند العام ليقفل نقطة  1334
ً
نقطة  1497مضيافا

  .في نهاية العام نقطة 7043 ليقفل عند

 مع تطورات السوق 
ً
بدولة الكويت في سبيل االرتقاء واكبة التطورات واملجريات الحديثة التي تطرأ على سوق املال ومل وتماشيا

فقد قامت الشركة بتقديم طلب ترخيص لهيئة أسواق املال للحصول على رخصة  ،بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة

 لخطة الشركة التي تهدف وذلك  وسيط مالي مؤهل مسجل في بورصة األوراق املالية
ً
خالل زيادة اإليرادات والدخل من  إلىوفقا

استقطاب قطاع كبير  من إلى حصول الشركة على ترخيص "وسيط مؤهل"  أن يؤدينشطة الرئيسية لها، فمن املتوقع األعمال واأل
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 للتطور الذي سوف تشهده الشركة في املنتجات
ً
مثل منتج التمويل  العمالء سواء أفراد أو شركات محلية وخليجية وعاملية نظرا

بالتالي تأثيرا إيجابيا مما سيؤثر حاجات العمالء وتوجهاتهم االستثمارية، تلبي  والتي الشركة التي تقدمها األخرى  والخدمات بالهامش

 يراداتها السنوية.إعلى الحصة السوقية للشركة وارتفاع 

 

  للشركة داء املاليموجز عن األداء العام واأل 

انتشار وباء فيروس كورونا  الستمرار نتيجة 2021في أوائل العام البالد  شهدتهاالظروف والتداعيات التي تواصل في ظل 

رشادات الصحية، وحافظت على واإل  ال يخالف تعليمات الجهات الرسميةبما بمباشرة أعمالها  الشركة استمرت،  املستجد

 فترة.هذه الاستمرارية عملياتها وخدماتها خالل 

  31/12/2021يبين املركز املالي وبيان الدخل املجمع للشركة كما في 
ً
من خالل امليزانية العمومية والحسابات الختامية ووفقا

  % عن نفس3بنسبة  مرتفعاد.ك  1,914,823 بقيمة العمولةمن  2021لبيان األرباح والخسائر تحقيق إيرادات بنهاية العام 

     الذي سبقه العام الفترة من

مسجلة د.ك  617,231 مبلغ  31/12/2021األخرى كما في واإليرادات اإليجارات وأتت اإليرادات من فوائد الودائع الثابتة و 

 . الفترة من العام املنصرم  نفسعن  (%41 ) بنسبة انخفاضبذلك 

 انخفاضد.ك، مسجلة بذلك  2,532,054مبلغ  31/12/2020وبذلك يكون إجمالي اإليرادات املجمعة للسنة املنتهية في 

 د.ك. 2,895,288والتي بلغت  2020عن إجمالي إيرادات العام (%13)بنسبة

 للبيانات املالية املجمعة كما في 
ً
( د.ك 1,875,574مبلغ ) 31/12/2021فيما بلغت املصروفات اإلدارية واألعباء األخرى وفقا

 ( د.ك. 1,449,845التي بلغت قيمتها ) 2020% مقارنة بالعام 29مسجلة ارتفاع بنسبة 

و حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبلغ وقدره  2021وبلغت قيمة مبلغ الزكاة املحتسبة على الشركة عن أرباح العام 

 ( د.ك. 14,830)

بنسبة  انخفاضاد.ك، مسجلة بذلك  611,650مبلغ وقدره  2021ديسمبر  31وبذلك تكون حققت الشركة صافي أرباح كما في  

 د.ك 1,418,748حيث بلغت صافي األرباح مبلغ وقدره  2020مقارنة بالعام  (57%)

هذا وتسعى الشركة جاهدة أن تستمر في االرتقاء بأدائها إلى أعلى املستويات والعمل على زيادة حصتها السوقية، والتطلع إلى 

دارة في توجيه عناية تقديم خدمات جديدة بما يتماش ى مع التطورات التي يشهدها القطاع املالي الكويتي، كما يستمر مجلس اإل 

خاصة الى إعالء قيم ومفاهيم الحوكمة واإلدارة الرشيدة حيث تم اتخاذ خطوات حاسمة بغرض ترسيخ الطابع املؤسس ي على 

  .آليات وأنظمة العمل بالشركة األولى للوساطة املالية وشركاتها التابعة وتبني املعايير واملمارسات املهنية بهذا الشأن

على استمرار جهودها من خالل فريق عملها على استكمال تحديث السياسات واإلجراءات  املاليةوتؤكد الشركة األولى للوساطة 

التزاما بتطبيق جميع القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية. كما تتوافق سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال 

لية التي تضعها مجموعة العمل املالي ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وكذلك تطوير وتمويل اإلرهاب مع املعايير الدو 

األنظمة واإلجراءات املعمول بها لضمان الفحص السليم النافي للجهالة عن العميل والعناية الواجبة به، ومراقبة العقوبات، 

وهة، والبرامج الشاملة لتدريب املوظفين وحفظ السجالت ورصد املعامالت وإجراءات التحديد واإلبالغ عن املعامالت املشب

 الخاصة بجميع العمليات.
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 أود أن اتوجه باألصالة عن نفس ي ونيابة عن زمالئي اعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين في الشركة بخالص الشكر 
ً
وختاما

 على خير، وأن تحقق الشركة مزيد آملين أن نلوالتقدير للسادة املساهمين والعمالء الكرام على ثقتهم ودعمهم، 
ً
تقي بكم دائما

 .من النجاح

 

كما يتوجه مجلس اإلدارة بجزيل الشكر لجميع العاملين بالشركة على جهودهم املخلصة وحرصهم الدائم على تحقيق أهداف 

 .الشركة ومصالح عمالئها

 

 ملا فيه الخير والتقدم لدولة الكويت والقتصادها املزيد من التطور تحت قيادة مقام 
ً
ونسأل هللا العلي القدير أن يوفقنا جميعا

 حفظه هللا ورعاه، وسمو ولى عهده األمين نواف األحمد الجابر الصباحالشيخ حضرة صاحب السمو أمير البالد 

السادة أعضاء مجلس مفوض ي هيئة أسواق  بالشكر نخص كما ورعاه، حفظه هللا الشيخ/ مشعل األحمد الجابر الصباح

 وجميع القطاعات والقائمين على النهوض باالقتصاد الكويتي والسوق  شركة بورصة الكويت  للسادة موصول  الشكرو املال،

 املالي.

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 

 

 

 بدر عبد هللا السميط

    اإلدارةرئيس مجلس  
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 تقرير عن التعامالت التي تمت مع األطراف ذات صلة 

 2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 

 

تتمثل هذه املعامالت في تلك املبرمة مع أطراف ذات عالقة، أي املساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة  

و يؤخذ في االعتبار عند تحديد األطراف ذات والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيًرا ملموًسا، 

ويتم املوافقة على   .(24قانون والالئحة التنفيذية لهيئة أسواق املال  )كتاب التعريفات( و معيار املحاسبة رقم )العالقة ما ورد في ال

 التعامل مع هذه األطراف من قبل الجمعية العامة للشركة.

 :2021وفيما يلي بيان بالتعامالت التي تمت مع األطراف ذات الصلة خالل العام 

 :العليامكافأة موظفي االدارة  .1

 د.ك 112,645مبلغ وقدره  2021املستحقة خالل عام  موظفي االدارة العليا تآمكاف إجمالي مبالغ بلغ

 إيجار مكتب املقر الرئيس ي للشركة: .2

 الكويت( مبلغ  – شركة كامكو لالستثمارتبلغ إجمالي قيمة اإليجار للمقر الرئيس ي للشركة والذي تملكه الشركة األم )

 د.ك، وفيما يلي بيان تفصيلي عن هذا املبلغ: 27,061.200

 .الشركة ملقرشهر  12ملدة د.ك قيمة اإليجار  23,461.200مبلغ 

 .2021د.ك مقابل رسوم نظافة تم سدادها خالل العام  3,600يضاف إلى هذه املبالغ السابقة مبلغ *

 

 إيجار مخزن الشركة: .3

الكويت(  – شركة كامكو لالستثماربالشركة والذي تملكه الشركة األم )تبلغ إجمالي القيمة اإليجارية للمخزن الخاص 

. 75د.ك، بواقع مبلغ  900  وقدره مبلغ 2021ديسمبر  31كما في 
ً
 د.ك شهريا

 

 :مبالغ مستحقة من أطراف ذات صلة .4

 ال يوجد.

 

 :مبالغ مستحقة ألطراف ذات صلة .5

 ال يوجد.
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 تقرير لجنة التدقيق

 2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 

( أعضاء من بينهم عضو مستقل، بمساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسئولياته 3قامت لجنة التدقيق، التي تتألف من ثالثة )

الخاصة بمراقبة اإلشرافية الخاصة بعملية إعداد التقارير املالية ونظام الرقابة الداخلية وعملية التدقيق وإجراءات الشركة 

االلتزام بالقوانين واألنظمة وقواعد السلوك املنهي، وقد قامت اللجنة أيضا بمراجعة األمور املحاسبية والتقارير الهامة، كما 

قامت اللجنة بمراجعة نتائج التدقيق مع إدارة الشركة ومراقبي الحسابات الخارجيين، وكذا قامت بمراجعة البيانات املالية 

قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة، وقدمت آرائها وتوصياتها بشأنها إلى مجلس اإلدارة. وتاليا نبذة عما قامت به اللجنة بشكل دوري 

 من مهام:

 

 ومن مهام اللجنة: .1

  مراجعة ومناقشة البيانات املالية الربع سنوية والسنوية مع اإلدارة التنفيذية واملدقق الخارجي للشركة والتأكد

 .وشفافيتها، لتحليل نتائج األداء املالي للشركة قبل تقديمها ملجلس اإلدارةمن مدى نزاهتها 

  تقوم اللجنة باملراجعة جنبا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي واملدير املالي للشركة على ضوابط الداخلية والكشف

يحية أخرى يتعين ما إذا كانت هناك أوجه القصور والضعف املادي وفرص احتيال املحتملة، أو أي إجراءات تصح

 .اتخاذها فيما يتعلق بالضوابط واإلجراءات

 مراجعة مالحظات املدقق الخارجي حول البيانات املالية ومتبعة اإلجراءات املتخذة في هذا الشأن.  

  تقدم لجنة التدقيق توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو استبدال أو حذف مدققين

ين وتحديد أتعابهم، كما تضمن اللجنة استقاللية ونزاهة املدققين الخارجيين من الشركة الخارجيالحسابات 

 .ومجلس إدارتها قبل التوصية بها ملجلس اإلدارة ومراجعة خطاب التعاقد

 السنوية ، وكذلك الداخلي ومسؤوليات وخطة التدقيق  إدارة التدقيق الداخلي  تقوم لجنة التدقيق بتقييم أداء

فصل رئيس وحدة التدقيق الداخلي وتقييم املوظفين القائمين على وظيفة التدقيق الداخلي بالشركة تعيين أو 

 .سنويا على األقل

  تقوم اللجنة بمراجعة نتائج تقارير الهيئات الرقابية وتقرير التدقيق الداخلي والتأكد من أن اإلدارة قد اتخذت

 .دهااإلجراءات التصحيحية مقابل املالحظات التي تم رص

  التأكد من عدم وجود أي تعارض للمصالح فيما يتعلق بمجلس اإلدارة واملوظفين الرئيسيين ومعامالتهم التجارية

 .واالستثمارية الهامة على أساس سنوي 

  مراجعة مع املستشار القانوني للشركة املسائل القانونية املتعلقة باملعامالت املالية، واالحتيال، أو أي قضية أخرى

 ن يكون لها تأثير كبير على التقارير السنوية.يمكن أ
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 :2021توصيات وإنجازات لجنة التدقيق املرفوعة ملجلس اإلدارة خالل العام تلخيص عن  .2

  مراجعة ومناقشة البيانات املرحلية املالية املجمعة الربع سنوية والسنوية مع مدقق الحسابات الخارجي واإلدارة

 اإلدارة باعتمادها.التنفيذية وتوصية مجلس 

 .مراجعة ومناقشة تقارير الفحص الذاتي إلدارة املطابقة وااللتزام الربع سنوية 

 " العيبان والعصيمي وشركائهم" كمدقق الحسابات للشركة عن  –ويونغ  أرنستالتوصية بإعادة تعيين شركة

 .31/12/2020السنة املالية املنتهية في 

  الحسابات الخارجيين وأدائهم واستقالليتهم.التقييم السنوي ملؤهالت مدققي 

  نطاق وخطة عمل املراجعة السنوية ملدققين الحسابات الخارجين.مراجعة 

  2019إعداد التقييم السنوي إلدارة / وحدة التدقيق الداخلي عن العام . 

  والتوصية باعتماده. 2019إعداد ومناقشة التقرير السنوي للجنة التدقيق عن العام 

  ثم اعتمادها والتأكد من كفاءتها وفاعليتها 2020خطة التدقيق الداخلي للعام اعتماد. 

 التي تخص القضايا املرفوعة من وعلى الشركة.املسائل القانونية  االطالع على تقرير محدث بشأن 

  مراجعة تقارير التدقيق الداخلي إلدارات وأقسام الشركة والشركة التابعة، ومتابعة خطة تصويب الخطأ

 ناقشتها مع املدقق الداخلي واإلدارة التنفيذية، وعرضها على مجلس اإلدارة.وم

  السنوية للتأكد من عدم وجود تعرض للمصالح فيما يتعلق بالتعامالت التجارية واالستثمارية ملجلس املراجعة

 .2019اإلدارة واملوظفين التي تمت خالل العام 

  املطبقة بالشركة.املراجعة السنوية للسياسات املحاسبية 

  نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن أي مالحظات واردة بها.مراجعة 

 

 :ومدتها لجنة التدقيقتاريخ تشكيل  .3

  تم انتخاب مجلس إدارة جديد ملدة ثالث سنوات بموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية عن

 .2020يونيو  10والذي تم عقده بتاريخ  2019ديسمبر  31ملالية املنتهية في السنة ا

 مليثاق عمل لجنة التدقيق املعتمد بالشركة، وقد تم 
ً
خر آاعتماد  حددت مدة لجنة التدقيق لتكون ثالث سنوات وفقا

 أغسطس 30( الصادر بتاريخ 3/2020بموجب قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم ) 2020تشكيل للجنة التدقيق بالعام 

 :على النحو التالي، 2020

 املنصب االسم

 رئيس اللجنة نوال فؤاد مال حسين /ةالسيد

 عضو اللجنة عبد هللا محمد الشارخالسيد/ 

 مستقل-عضو اللجنة  فواز عبد العزيز الروضانالسيد/ 

 أمين سر اللجنة السيدة/ ساره سميح عباني
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 ( اجتماعات وبيانها كالتالي:4) 2021 خالل العام لجنة التدقيقعدد االجتماعات التي عقدتها  .4

: اجتماعات لجنة التدقيق التي تمت خالل العام 
ً
 :قبل تعيين السيد/إسماعيل عودة أمين سر اللجنة: 2021أوال

 اسم العضو

-03-17-1-28) اجتماع رقم

املنعقد في تاريخ ( 2021

17/03/2021 

( 2021-04-29-2-29) اجتماع رقم

 29/04/2021املنعقد في تاريخ 

-08-02-3-30) اجتماع رقم

املنعقد في تاريخ ( 2021

02/08/2021 

 نوال فؤاد مال حسين  /ةالسيد

 )رئيس اللجنة(
   

 عبد هللا محمد الشارخالسيد/ 

 )عضو اللجنة(
   

 السيد/ فواز عبد العزيز الروضان

 مستقل( –)عضو اللجنة 
   

 ساره سميح عباني /ةالسيد

 )أمين سر اللجنة(
   

: اجتماعات لجنة التدقيق التي تمت خالل العام 
ً
 تعيين السيد/ إسماعيل عودة أمين سر اللجنة: بعد  2021ثانيا

 اسم العضو

-10-31-4-31) اجتماع رقم

املنعقد في تاريخ ( 2021

31/10/2021 

  

 نوال فؤاد مال حسين  /ةالسيد

 )رئيس اللجنة(
   

 عبد هللا محمد الشارخالسيد/ 

 )عضو اللجنة(
   

 السيد/ فواز عبد العزيز الروضان

 مستقل( –)عضو اللجنة 
   

 إسماعيل علي عودة /ةالسيد

 )أمين سر اللجنة(
   

 :رأي وتوصيات لجنة التدقيق شأن كفاية أنظمة الرقابة الداخلية .5

قيام لجنة التدقيق بعمل املراجعة الالزمة لتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة، من خالل 

فإن اللجنة ترى أن النظم املطبقة كافية مقارنة بحجم املخاطر واألنشطة التي تقوم بها الشركة، حيث لم ينم إلى علم 

 على استمراراها وقدرتها على مباشرة أعمالها.  اللجنة ما يشير إلى وجود خلل جسيم بشأن تلك النظم
ً
وما قد يؤثر سلبيا

وعليه توص ي اللجنة بضرورة االلتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة وكذلك معايير 

 السلوك املنهي املعتمدة وذلك أثناء القيام بكافة أعمال الشركة.
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 ة والغير مالية تقرير عن الجزاءات املالي

 املوقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية

 2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في  

 

 :
ً
 الجزاءات الغير مالية:أوال

  2021العام خالل لم تطبق على الشركة أي جزاءات غير مالية. 

 

 :
ً
 الجزاءات املالية:ثانيا

  2021العام خالل لم تطبق على الشركة أي جزاءات مالية. 
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 التقرير السنوي عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات

 2021لعام 

فيما يلي تقرير يوضح مدى التزام الشركة باستكمال اجراءات قواعد حوكمة الشركات ومدى تقيد الشركة بتطبيقها منذ تاريخ 

 2010( لسنة 7الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) التي أقرتها هيئة أسواق املال بالكتاب الخامس عشر منو  2016يونيو  30ذها في انف

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، مع بيان بالقواعد التي لم يتم تطبيقها بعد )إن وجدت( وتقديم 

 يضاحات املتعلقة بهذا الشأن:اإل 

 األولى القاعدة

 بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة

 اإلدارة وذلك على النحو اآلتي: مجلس نبذة عن تشكيل 

 االسم
تصنيف العضو )تنفيذي/ غير 

 تنفيذي/ مستقل(، أمين سر
 املؤهل العلمي والخبرة العملية

تاريخ االنتخاب/ 

 تعيين أمين السر

 بدر عبد هللا السميط

 رئيس مجلس اإلدارة

 املؤهالت العلمية: مستقلعضو 

في حصل السميط على بكالوريوس من جامعة شابمان  

 الواليات املتحدة األمريكية.

 الخبرات العملية:

 في إدارة  39يتمتع السيد/ السميط بخبرة تتجاوز الـ  
ً
عاما

األصول والبنوك والتمويل، وهو من الشخصيات املعروفة في 

شركة بيت االستثمار أسس ، السوق الرأسمالي الكويتي.

وذلك في العام  ينبالشراكة مع أعضاء آخر  (جلوبلالعالمي )

. وقبل ذلك شغل منصب العضو املنتدب لشركة 1998

يشغل السيد/ السميط رئاسة و ، املستشارون املاليون العرب

وعضوية مجالس إدارات العديد من املؤسسات املحلية 

 واإلقليمية.

10/06/2020 

 عبد هللا محمد الشارخ

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 العلمية:املؤهالت  تنفيذيعضو غير 

حصل الشارخ على درجة البكالوريوس الثنائي في كل من 

االقتصاد ومؤسسات القطاعين العام والخاص من جامعة 

براون بالواليات املتحدة األمريكية، كما أنه حاصل على درجة 

املاجستير الثنائي في إدارة األعمال وتخصص في اإلدارة املالية 

معة بنسلفانيا بالواليات وريادة األعمال من كلية وارتون بجا

 املتحدة األمريكية.

 الخبرات العملية: 

حيث  2020عام الكامكو إنفست في شركة انضم الشارخ إلى 

  ،املصرفية واالستثماراترئيس قطاع األسواق يشغل منصب 

التي تتعلق جلب معه خبرة واسعة ومتنوعة في جميع املجاالت و 

10/06/2020 
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الخزانة والخدمات  مثلاألساسية بالخدمات التشغيلية 

الخدمات املصرفية االستثمارية  جانب املصرفية للشركات إلى

قبل انضمامه إلى شركة كامكو إنفست، ترأس ، وإدارة األصول 

الشارخ فريق االقتصاد واالستثمار لتطوير وتنمية الحرير 

شركة شرق كابيتال  لدىوبوبيان، كما كان العضو املنتدب 

ي من خالل فئات األصول. وقبل حيث قاد النشاط االستثمار 

ذلك، شغل عدة مناصب تنفيذية في املؤسسات املالية الدولية 

واإلقليمية، فقد شغل منصب املدير التنفيذي في قسم 

األوراق املالية في بنك جولدمان ساكس بالواليات املتحدة 

األمريكية، وكذلك منصب املدير التنفيذي للخدمات 

لكويت الوطني، باإلضافة إلى املصرفية للشركات في بنك ا

الخدمات املصرفية االستثمارية في شركة الوطني لالستثمار. 

وعمل الشارخ في مجموعة تجارة الدخل الثابت التابعة لشركة 

Brown Brothers Harriman   في وول ستريت، وعمل ضمن

 لندن HSBCفريق تنفيذ عمليات االندماج واالستحواذ في 

 املؤهالت العلمية: عضو غير تنفيذي فؤاد مال حسيننوال 

على ليسانس الحقوق من جامعة  حصلت السيدة/ نوال

 .الكويت

 الخبرات العملية:

بدأت ، عاًما 30تزيد عن  السيدة/ نوال بخبرة احترافية تتمتع 

شركة البترول دى املهنية في اإلدارة القانونية ل مسيرتها

 انضمتبخمس سنوات  وبعد ذلك ،(KNPCالوطنية الكويتية )

حيث شغلت  1994( في عام KIA) الهيئة العامة لالستثمارإلى 

وفي خالل فترة عملها بالهيئة كانت منصب املستشار القانوني. 

ضمن الفريق املكلف بتأسيس شركة املشاريع الصغيرة 

الكويتية، وهي أول مبادرة حكومية تهدف إلى دعم املشاريع 

، 2004في السوق املحلي. وفي العام  الصغيرة واملتوسطة

انضمت السيدة/ نوال إلى شركة بيت االستثمار العالمي 

رأس اإلدارة القانونية وتمت ترقيتها إلى منصب ت)جلوبل( لت

في عام  واالمتثالنائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية 

ديون إعادة هيكلة عملية  لعبت دوًرا حيوًيا في  ا، كما أنه2010

تمت  2017في العام و .2008بعد األزمة املالية في  شركةال

الرئيس التنفيذي للعمليات على رأس لتشغل منصب ترقيتها 

إلى  ومسيرتها املهنية مستمرة لتنضم، بأكملها اإلدارات املساندة

 منصب  ،2019كامكو إنفست في عام شركة 
ً
حيث تشغل حاليا

10/06/2020 
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رئيس قطاع العمليات املساندة وذلك بعد اندماج كل من 

 .لوجلوباشركتي كامكو 

 املؤهالت العلمية: عضو غير تنفيذي خالد حسن فؤاد

على شهادة البكالوريوس في هندسة  حصل السيد/ خالد

، كما أنه حاصل على درجة االتصاالت من جامعة القاهرة

اجستير في إدارة األعمال من كلية كرانفيلد لإلدارة في اململكة امل

 .املتحدة

 الخبرات العملية:

 2015عام ال منذكامكو إنفست شركة  لدىخالد السيد/  عمل

 لقطاع االستثمار، وعمل 2019وحتى العام 
ً
 تنفيذيا

ً
 .رئيسا

شركة وعقب دمج شركتي بيت االستثمار العالمي )جلوبل( و 

، تقلد منصب رئيس قطاع 2019في العام  كامكو إنفست

   .املصرفية واالستثماراتاألسواق 

ليشرف  شركة كامكوخالد قطاع االستثمار في السيد/ ترأس 

على الخدمات املصرفية االستثمارية والصناديق ذات الصلة. 

 في لجنة االستثمار ولجنة اإلدارة التنفيذية ولعب 
ً
وكان عضوا

 في عملية االستحواذ على حصة مسيطرة في 
ً
 محوريا

ً
شركة دورا

وعملية  2018بيت االستثمار العالمي )جلوبل( في العام 

عريقة لدى أهم عملية بخبرة . يتمتع 2019في العام  االندماج

البنوك االستثمارية وشركات امللكية الخاصة في دولة اإلمارات 

 العربية املتحدة. 

قبل انضمامه إلى كامكو إنفست تولى إدارة أحد أكبر و 

الصناديق للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في شركة "شـل" في 

منصب عضو مجلس إدارة في العديد من  شغلالعراق وكذلك 

شركات واملؤسسات في منطقة الشرق األوسط وشمال ال

 أفريقيا.

10/06/2020 

 املؤهالت العلمية: عضو مستقل فواز عبد العزيز الروضان

حصل السيد/ فواز الروضان على بكالوريوس إدارة األعمال، 

من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت وتخصص في 

  .إدارة األعمال الدولية

 العملية:الخبرات 

في مجال إدارة  14يتمتع السيد/ الروضان بخبرة تزيد عن 

املحافظ والصناديق وكذلك الوساطة املالية، وقد شغل 

العديد من املناصب في املؤسسات املالية الكويتية ذات 

 السمعة الطيبة.

30/08/2020 
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 منصب العضو املنتدب لشركة 
ً
يشغل السيد/ الروضان حاليا

آليميتس الكويت. قبل ذلك عمل مع الشركة األولى للوساطة 

 2018إلى  2014املالية )األولى للوساطة( خالل الفترة من 

وتنفيذية،  إشرافيهوخالل هذه الفترة شغل عدة مناصب 

حيث شغل منصب مدير أول تطوير األعمال ومبيعات 

سسات، ثم تقلد منصب مدير أول إدارة التداول، في يوليو املؤ 

حصل على ترقية ليشغل منصب نائب الرئيس  2015

 .2018التنفيذي إلى أن ترك العمل باألولى للوساطة في يناير 

أيًضا، عمل لدى شركة كويت بيالرز لالستثمار املالي )شركة 

،)
ً
حتى  2007خالل الفترة من  استراتيجيا  االستثمار سابقا

، حيث كان يشغل منصب مساعد نائب رئيس لدى إدارة 2013

 االستثمارات املحلية واإلقليمية.

السيد/ الروضان إلى مجلس إدارة األولى للوساطة منذ  انضم

  ويشغل عضوية املقعد املستقل. ٢٠١٩مايو 

وخالل مسيرته املهنية، شغل عضوية مجلس اإلدارة لشركات 

 منصب تعمل باملجال املالي واال 
ً
ستثماري، حيث يشغل حاليا

 -عضو مجلس اإلدارة لدى شركة أليميتس انفست ليميتد

ومنصب عضو مجلس اإلدارة ، 2020نيوزيالند، منذ مايو 

كما شغل منصب عضو لدى شركة املصالح لالستثمار، 

مجلس اإلدارة في شركة بيت االستثمار العالمي باألردن خالل 

ل هذه الفترة شغل منصب ، وخال2019حتى  2017الفترة من 

رئيس مجلس اإلدارة وكذلك نائب رئيس مجلس اإلدارة، كما 

أنه عضو سابق في مجلس إدارة شركة لوتس لالستثمارات 

 .فلسطين -املالية

 املؤهالت العلمية: أمين السر فهد فيصل الرفاعي

( بالواليات Denverدرس السيد/ فهد الرفاعي بجامعة )

األمريكية وحصل على بكالوريوس في إدارة األعمال املتحدة 

 بكالوريوس في تخصص التمويل.
ً
 تخصص اقتصاد وأيضا

 الخبرات العملية: 

عاًما من الخبرة في مجال  21يتمتع السيد/ الرفاعي بأكثر من 

الوساطة وتطوير األعمال والخدمات املصرفية واالستثمارية، 

بمنصب  2008التحق بالعمل لدى "األولى للوساطة" في العام 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب، وبعد ذلك تقلد منصب 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، ثم شغل منصب 

أصبح  2019. وفي سبتمبر 2014الرئيس التنفيذي منذ العام 

30/08/2020 
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 في مجلس إدارة "األولى للوساطة"، 
ً
منصب  حيث شغلعضوا

تاريخ حتى  نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

عمل في  قبل انضمامه إلى األولى للوساطة،10/06/2020

شركة بيت االستثمار العالمي )جلوبل( حيث انضم إليها في 

، بدأ كمحلل مالي في إدارة في تطوير األعمال ومكث 2003العام 

فيها ملدة ثالث سنوات، ثم انتقل بعد ذلك إلى قطاع الخدمات 

قدم خدماته لهذا املصرفية واالستثمارات البنكية حيث 

القطاع ملدة خمس سنوات. كما شغل السيد/فهد الرفاعي 

 لرئيس 
ً
عضوية مجلس اإلدارة لشركات أخرى حيث كان نائبا

مجلس اإلدارة بشركة دبي األولى للتطوير العقاري، إلى جانب 

أنه عضو مجلس إدارة سابق في شركة قطر األولى للتطوير 

ة مهنية مع مورغان ستانلي وفي السابق كان لديه فتر ، العقاري 

 .وكذلك الهيئة العامة لالستثمار

 الشركة، وذلك من خالل البيان التالي: إدارة مجلس نبذة عن اجتماعات 

  تم انتخاب مجلس إدارة جديد ملدة ثالث سنوات وذلك في االجتماع السنوي التاسع والثالثون للجمعية العامة العادية

( ممثلين 4حيث تم تعيين عدد ). 2019ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في  2020يونيو  10للشركة املنعقد بتاريخ 

السيد/ عبد هللا محمد الشارخ، والسيدة/ نوال فؤاد مال حسين، ، وهم عامة -شركة كامكو لالستثمار ش.م.كعن 

 
ً
والسيد/ خالد حين فؤاد، والسيد/ فواز عبد العزيز الروضان، فيما تم انتخاب السيد/ بدر عبد هللا السميط، عضوا

.
ً
 مستقال

  دارة رقم تم اعتماد تشكيل املجلس الجديد عقب عقد اجتماع الجمعية العامة العادية باجتماع مجلس اإل

حيث تم انتخاب السيد/ بدر عبد هللا السميط، رئيسا ملجلس  10/06/2020، املنعقد بتاريخ 135/2/10/06/2020

 له.
ً
 اإلدارة، والسيد/ عبد هللا محمد الشارخ نائبا

  التاريخ.قبلها أعضاء مجلس اإلدارة بنفس و تقدم السيد/ فواز عبد العزيز الروضان، باستقالته  13/07/2020في تاريخ 

  شركة كامكو لالستثمار ش.م.كخطار من املساهم )إتسلمت الشركة األولى للوساطة املالية  15/07/2021في تاريخ- 

بشأن التقدم باالستقالة من إحدى مقاعد عضوية مجلس إدارة الشركة األولى للوساطة املالية واملمثل بالسيد/ ( عامة

أنهم لن يقوموا بتعين ممثل بديل لعضوية و  .15/07/2020من تاريخ  اعتبارافواز عبد العزيز خالد الروضان، وذلك 

 .عن شغل عضوية هذا املقعد متنازلينمجلس اإلدارة  

  باتخاذ اإلجراءات الالزمة لفتح باب الترشح واالنتخاب لعضو مجلس إدارة مستقل )مكمل( لفترة املجلس قامت الشركة

حيث قد جرت املوافقة من قبل  30/08/2020بتاريخ  40ة عادية حمل الرقم ، وقد تم عقد اجتماع جمعية عامالحالي

 مساهمي الشركة على انتخاب السيد/ فواز عبد العزيز الروضان، عضو مجلس إدارة مستقل مكمل لفترة املجلس الحالي.

 ( اجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 6تم عقد عدد )ت مجلس اإلدارة وفيما يلي بيان عن اجتماعا،،2021

 :2021خالل العام 
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 :2021خالل عام اجتماعات مجلس اإلدارة 

 اسم العضو

 اجتماع رقم

(140-01-28-

03-2021-

املنعقد في 

تاريخ 

28/03/2021 

 اجتماع رقم

(141-2-09-

05-2021- 

املنعقد في 

تاريخ 

09/05/2021 

 اجتماع رقم

(142-3-11-

08-2021 )

املنعقد في 

تاريخ 

11/08/2021 

 اجتماع رقم

(143-4-01-

11-2021 )

املنعقد في 

تاريخ 

11/08/2021 

 اجتماع رقم

(144-5-08-

11-2021 )

املنعقد في 

تاريخ 

08/11/2021 

 اجتماع رقم

(145-6-07-

12-2021 )

املنعقد في 

تاريخ 

07/12/2021 

عدد 

 االجتماعات

 عبد هللا السميطبدر 

)عضو  رئيس مجلس اإلدارة

 (ستقلم

      6 

 عبد هللا محمد الشارخ

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
      6 

 نوال فؤاد مال حسين

 مجلس اإلدارة عضو
      6 

 خالد حسن فؤاد

 مجلس اإلدارة عضو
    X  5 

 عبد العزيز الروضان زفوا

)عضو مجلس اإلدارة  عضو

 مستقل(

      6 

 فهد فيصل الرفاعي

  مجلس اإلدارة أمين سر
      6 

 تضمين الجدول جميع اجتماعات مجلس اإلدارة املنعقدة خالل العام. تم* 

 الشركة. إدارة مجلس اجتماعات محاضر وحفظ والتنسيق موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل 

 للمادة رقم 
ً
 لدليل ميثاق مجلس اإلدارة املعتمد الخاص بالشركة وذلك تطبيقا

ً
تتم عملية التنسيق الجتماعات مجلس اإلدارة وفقا

بشأن إنشاء هيئة أسواق  2010( لسنة 7( من الكتاب الخامس عشر )حوكمة الشركات( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )2-6)

اإلدارة بأرقام  اجتماعات مجلسسجل خاص تدون فيه محاضر  يوجداملالية وتعديالتهما، حيث املال وتنظيم نشاط األوراق 

تبويبها  يتم ، كذلكوتاريخه وساعة بدايته ونهايتهاملحضر مكان االجتماع  بينات، كما فيها االجتماع تمتتابعة للسنة التي عقد

 ا.وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليه

 بكافة املستندات التي  ،بإعداد جدول أعمال االجتماع وإرساله إلى أعضاء مجلس اإلدارة ويقوم أمين سر مجلس اإلدارة
ً
مدعوما

 للمادة رقم )قبل ثالثة أيام عمل قل عن قبل االجتماع بمدة ال ت ،ستناقش وفق جدول األعمال
ً
( من 7-2تاريخ انعقاده وذلك وفقا
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الوظيفي ألمين سر مجلس اإلدارة الخاص بالشركة، وعلى سبيل  الكتاب الخامس عشر "قواعد الحوكمة" وكذلك دليل الوصف

 املثال فيما يلي بعض من مهام ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة:

 تسجيل وحفظ جميع محاضر اجتماعات املجلس وسجالته وجداوله وتقاريره املقدمة من أو إلى مجلس اإلدارة. 

  توقيعها من قبل جميع األعضاء الحاضرينالتأكد من أن محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة يتم. 

  املجلسميثاق عمل التأكد من التزام أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي حددها. 

  القيام بإبالغ جميع أعضاء املجلس بتاريخ ووقت ومكان انعقاد اجتماعات املجلس وتزويدهم بجدول األعمال والوثائق

 .( أيام عمل على األقل من تاريخ انعقاده3تماع بثالثة )الداعمة األخرى ألعضاء املجلس قبل االج

  التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة لديهم حق الوصول الكامل وفي الوقت املناسب إلى جميع محاضر اجتماع مجلس

 .السجالت املتعلقة بالشركةو اإلدارة واملعلومات والوثائق 

  االجتماعأو أعضاء اللجان في محضر  االجتماعالقيام بتسجيل غياب أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور. 

 .اإلبالغ عن نسبة حضور املجلس في اجتماعات الجمعية العامة عند إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

  

 :إقرار األعضاء املستقلين بأنهم تتوافر فيهم ضوابط االستقاللية 

أقر السيد/ فواز عبد العزيز لك رئيس مجلس اإلدارة بأنه تتوافر فيه ضوابط االستقاللية وكذ-السيد/ بدر عبد هللا السميط أقر

 مرفق نسخة من اإلقرارات.-الروضان بتوافر ضوابط االستقاللية فيه

 

 الثانية القاعدة

 واملسؤوليات للمهام السليم التحديد

  التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس من أعضاء كل وواجبات ومسؤوليات بتحديد سياسة مهامنبذة عن كيفية قيام الشركة 

 التنفيذية. لإلدارة تفويضها يتم والصالحيات التي السلطات وكذلك

: مجلس اإلدارة:
ً
 أوال

السياسات واللوائح املعتمدة يقوم رئيس مجلس اإلدارة وجميع األعضاء بمهامهم ومسؤولياتهم وواجباتهم بشكل سليم وواضح وفق 

من رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة املعتمد الخاص بالشركة والذي تم وضعه ل وكذلك وفق دليل الوصف الوظيفي لك

  عن العمل وفق 
ً
 وفق ميثاق عمل مجلس اإلدارة، فضال

ً
بالصورة التي تعكس جميع املتطلبات الرقابية املنظمة لهذا الشأن. وأيضا

عدم االنفرادية أساس فوفة صالحيات تحدد مسؤوليات ومهام أعضاء املجلس واللجان املنبثقة منه، والتي تم وضعها على مص

 .لة مجلس اإلدارة من قبل مساهمي الشركةءوذلك لتسهيل عملية مسااملطلقة للسلطات لطرف بعينه 

 

 ة لرئيس مجلس اإلدارة:وفيما يلي ملحة مختصرة عن الواجبات واملهام واملسؤوليات األساسي

  رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والقيادة الحكيمة لضمان فاعليتها في جميع جوانب دوره وباألخص التأكد من مناقشة جميع

 .املسائل املادية بطريقة فعالة وفي الوقت املناسب
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 معرفة كاملة بأعمال الشركة  ضمان حصول أعضاء املجلس على املعلومات املناسبة والتأكد من أن مجلس اإلدارة لديه

 .وشؤونها، ومتابعة االلتزام باللوائح وقوانين وتعليمات هيئة أسواق املال والهيئات الرقابية واألطراف املعنية األخرى 

  إدارة النقاش للمور والقضايا للوصول نحو توافق اآلراء بين أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير العمل الجماعي والعمل على خلق

ز ثقافة مؤسسية أثناء االجتماعات التي تشجع على النقد البناء في حاالت اختالف وجهات النظر فيما بين األعضاء وتعزي

 .وتشجيع املناقشات والتصويت على مثل هذه القضايا

 ركة ضمان تنظيم اجتماعات املساهمين بكفاءة وفعالية بمساعدة أمين سر املجلس والتأكد من أنهم على علم كاف بأداء الش

 .وأن يتم تزويدهم باملعلومات ذات الصلة في الوقت املناسب

  التأكد من أن الشركة لديها معايير سليمة لحوكمة الشركات وضمان قدرة مجلس اإلدارة على العمل بشكل مستقل عن اإلدارة

 .التنفيذية كما هو مطلوب

 وقدراتهم للتوافق مع أعمال الشركة كما هو مطلوب  التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يقومون باستمرار بتحديث مهاراتهم

 لتنفيذ دورهم سواء في مجلس اإلدارة أو في اللجان املنبثقة منه، التأكد من توفر كافة املوارد الالزمة للتطوير والتدريب.

 

 ملحة مختصرة عن الواجبات واملهام واملسؤوليات األساسية ألعضاء مجلس اإلدارة:

 ة ومستنيرة والنقد البناء في النظر إلى األهداف والخطط التي وضعتها اإلدارة العلياتقديم مساهمة إبداعي. 

  مراقبة أداء الشركة فضال عن أداء اإلدارة العليا والتأكد من اتباع السياسات واإلجراءات املعتمدة وتحقيق األهداف املتفق

 .عليها

  تحديات الخيارات املتعددةاملشاركة في املناقشات وصنع القرار السليم، في ظل. 

  مراجعة وتقييم الفرص واملخاطر الحالية واملقبلة في إطار العوامل الخارجية والسوقية املؤثرة، وكذلك نقاط القوة والضعف

 .الحالية واملستقبلية

 حضور جميع اجتماعات مجلس اإلدارة حسب اقتضاء الحاجة ما لم تحول ظروف استثنائية. 

 العامة السنوية ومعالجة األمور املتعلقة باملساهمين حضور اجتماع الجمعية. 

 دعم وتشجيع وإرشاد اإلدارة العليا في مجاالت الخبرة واملعرفة الخاصة. 

 الوعي املستمر بالقضايا املحلية التي تؤثر على الشركة وأعمالها. 

 تعزيز مبدأ املساواة في جميع التعامالت مع املساهمين وأصحاب املصلحة. 

 ن التزام الشركة بكافة القوانين واللوائح املعمول بهاالتأكد م. 

 تعزيز أعلى معايير حوكمة الشركات بما يتوافق مع أنظمة هيئة أسواق املال وأفضل املمارسات. 

 ضمان أن تكون النظم املالية والرقابة الداخلية وإدارة املخاطر قوية وأن تنفذ بفعالية. 

 ة من أجل حماية سمعة الشركةالعمل بأعلى معايير النزاهة والكفاء. 

  االلتزام في جميع األوقات بقواعد السلوك الخاصة بالشركة، خاصة فيما يتعلق بتجنب تضارب املصالح. 

 .اإلفصاح عن جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة إلى املجلس في أقرب وقت ممكن 

 

 
ً
 :اإلدارة التنفيذية: ثانيا
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يقومون بمهامهم ومسؤولياتهم وواجباتهم بشكل سليم وواضح وفق إن اإلدارة التنفيذية للشركة متمثلة في الرئيس التنفيذي ونائبه 

 هاملعتمد الخاص بالشركة والذي تم وضعللرئيس التنفيذي ونائبه دليل الوصف الوظيفي  للوائح املعتمدة وكذلك وفقالسياسات وا

أن يقوم مجلس املتطلبات الرقابية املنظمة لهذا الشأن. كما أن النظام األساس ي للشركة ينص على بالصورة التي تعكس جميع 

، كما تم تحديد سلطات رئيس تنفيذي أو أكثر ويحدد املجلس مخصصاته وصالحياته في التوقيع عن الشركةاإلدارة بتعين 

واإلدارة وغيرها املعتمدين من قبل مجلس اإلدارة، باإلضافة ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية من خالل مصفوفة الصالحيات املالية 

 .إلى قيام اإلدارة التنفيذية بإرسال تقرير سنوي ملجلس اإلدارة عن الصالحيات املستخدمة

 وفيما يلي ملحة مختصرة عن الواجبات واملهام واملسؤوليات األساسية لإلدارة التنفيذية:

  تطوير التوجه االستراتيجي للشركة بالتنسيق مع مجلس اإلدارةتوفير القيادة والرؤية الشاملة في. 

 تطوير االستراتيجيات وأساليب وخطط العمل الالزمة لتحقيق أهداف الشركة، بالتنسيق مع مدراء اإلدارات في الشركة. 

 تطبيق االستراتيجية املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والتي تعكس األهداف واألولويات طويلة األجل. 

  ضع البنود واملحاور األساسية للخطة التشغيلية السنوية بناء على األهداف التشغيلية املتفق عليها مع مدراء اإلداراتو. 

 اإلشراف على تطبيق إطار حوكمة الشركة املقرر من قبل مجلس اإلدارة. 

 هتكوين فريق تنفيذي فعال واملحافظة علي. 

 املناسب وأنظمة إدارة املخاطر والرقابة املاليةلتأكد من وجود وتطبيق التخطيط التشغيلي ا.  

 للخطط واملوازنات 
ً
  .مراقبة العمليات والنتائج املالية عن كثب وفقا

 االلتزام باملتطلبات الرقابية واالشراف على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية ومراقبة التأكد من مدى فاعليتها وكفاءتها.  

 م واستعراض نتائج العمليات للفترات املاليةاالجتماع مع مجلس اإلدارة لتقدي.  

  التأكد من إعداد تقارير دورية عن أداء ونشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، بشكل يتسم

 .بالشفافية والشمول واعتماد جميع التقارير قبل رفعها ملجلس اإلدارة

  تعظيم األرباح وتقليل النفقاتإدارة موارد الشركة بالشكل األمثل، والعمل على. 

 توجيه وارشاد مدراء اإلدارات وتقييم أدائهم بصفة دورية.  

 بناء وتنمية ثقافة القيم االخالقية داخل الشركة. 

 

 2021 إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام: 

 املرحلية والسنوية.جمعة امل املالية البيانات اعتماد 

  الحوكمةلجنة التدقيق وتقرير اعتماد التقرير السنوي ملجلس اإلدارة وتقرير.  

 .مراجعة التقرير السنوي للجنة الترشيحات واملكافآت 

 .املوافقة على التوصية بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي 

  خر مستجدات القضايا املتداولة للشركة.آمراجعة تقارير محدثة عن 

  الفحص الذاتي الربع سنوية.مراجعة تقارير 

  والتوقيع املزدوج. والتحديد السليم للسلطات واملسؤولياتاعتماد التعديالت التي تمت على مصفوفة الصالحيات املالية 
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  مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية الشهرية والفصلية والسنوية والتأكد من تطبيقها للتخطيط التشغيلي املناسب وتحقيقها

 االستراتيجية والخطة السنوية املوضوعة.للهداف 

 .مراجعة تقارير مدى إقبال الشركة على املخاطر 

 .مراجعة تقارير التقييم الذاتي لضوابط املخاطر 

 مراجعة الصفقات والتعامالت املقترح أن تقوم بها الشركة مع األطراف ذات العالقة. 

  موال وتمويل اإلرهاب.املراجعة السنوية لدليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل األ 

 .املوافقة على عقد االجتماع السنوي للجمعية العامة العادية 

 .املوافقة على اعتماد البرنامج السنوي للمطابقة وااللتزام 

  الرقابية، وبما يتوافق مع األوضاع  تطلباتامللتلبية اعتماد التعديالت التي تمت على خطة الطوارئ واستمرارية األعمال

 لتي قرضها نفش ي يروس كورونا.املستجدة ا

 .اعتماد تحديث لبعض السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة والتأكد من تطبيقها 

  مراجعة خطة تصويب الخطأ و  ،التابعةوالشركة مراجعة واعتماد تقارير التدقيق الداخلي على إدارات وأقسام الشركة

 .للمالحظات املرصودة 

  
ً
أعضاء مجلس إدارة  لتعيين وانتخاباعتماد التشكيل الجديد ملجلس اإلدارة  واعتماد تشكيالت اللجان املنبثقة منه تبعا

 جدد.

  2022اعتماد خطة عمل وامليزانية التقديرية للعام. 

 زمنية املحددة لذلك.اعتماد كافة التقارير املرفوعة للجهات الرقابية بعد مراجعتها والتأكد من عدم االخالل بالفترة ال 

 حيث تطبيق املسؤولية االجتماعية والتي ترتبط بعدد من املعايير اإلنسانية السامية واملساهمة في تحقيق التنمية املجتمعية ،

 قامت الشركة باملشاركة في رعاية الحفل السنوي لليوم العربي لليتيم.

 

  وفق اللوائح والقوانين التنظيميةنبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية: 

 لجنة التدقيق:
ً
 أوال

 اللجنة:مهام  .1

  مراجعة ومناقشة البيانات املالية الربع سنوية والسنوية مع اإلدارة التنفيذية واملدقق الخارجي للشركة والتأكد من مدى

 .نزاهتها وشفافيتها، لتحليل نتائج األداء املالي للشركة قبل تقديمها ملجلس اإلدارة

  تقوم اللجنة باملراجعة جنبا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي واملدير املالي للشركة على ضوابط الداخلية والكشف ما إذا كانت

إجراءات تصحيحية أخرى يتعين اتخاذها فيما يتعلق هناك أوجه القصور والضعف املادي وفرص احتيال املحتملة، أو أي 

 .بالضوابط واإلجراءات

 مراجعة مالحظات املدقق الخارجي حول البيانات املالية ومتبعة اإلجراءات املتخذة في هذا الشأن.  
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  بات الحساتقدم لجنة التدقيق توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو استبدال أو حذف مدققين

الخارجيين وتحديد أتعابهم، كما تضمن اللجنة استقاللية ونزاهة املدققين الخارجيين من الشركة ومجلس إدارتها قبل 

 .التوصية بها ملجلس اإلدارة ومراجعة خطاب التعاقد

 أو فصل رئيس ومسؤوليات وخطة التدقيق السنوية ، وكذلك تعيين  إدارة التدقيق الداخلي  تقوم لجنة التدقيق بتقييم أداء

 .وحدة التدقيق الداخلي وتقييم املوظفين القائمين على وظيفة التدقيق الداخلي بالشركة سنويا على األقل

  تقوم اللجنة بمراجعة نتائج تقارير الهيئات الرقابية وتقرير التدقيق الداخلي والتأكد من أن اإلدارة قد اتخذت اإلجراءات

 .رصدها التصحيحية مقابل املالحظات التي تم

  التأكد من عدم وجود أي تعارض للمصالح فيما يتعلق بمجلس اإلدارة واملوظفين الرئيسيين ومعامالتهم التجارية

 .واالستثمارية الهامة على أساس سنوي 

 ن أن مراجعة مع املستشار القانوني للشركة املسائل القانونية املتعلقة باملعامالت املالية، واالحتيال، أو أي قضية أخرى يمك

 يكون لها تأثير كبير على التقارير السنوية.

 :2021 خالل العام لجنة التدقيقإنجازات  .2

  مراجعة ومناقشة البيانات املرحلية املالية املجمعة الربع سنوية والسنوية مع مدقق الحسابات الخارجي واإلدارة التنفيذية

 وتوصية مجلس اإلدارة باعتمادها.

  الفحص الذاتي إلدارة املطابقة وااللتزام الربع سنوية.مراجعة ومناقشة تقارير 

 " العيبان والعصيمي وشركائهم" كمدقق الحسابات للشركة عن السنة املالية  –ويونغ  إرنستالتوصية بإعادة تعيين شركة

 .31/12/2021املنتهية في 

 .التقييم السنوي ملؤهالت مدققي الحسابات الخارجيين وأدائهم واستقالليتهم 

 نطاق وخطة عمل املراجعة السنوية ملدققين الحسابات الخارجين.جعة مرا 

  2021إعداد التقييم السنوي إلدارة / وحدة التدقيق الداخلي عن العام . 

  والتوصية باعتماده. 2021إعداد ومناقشة التقرير السنوي للجنة التدقيق عن العام 

  ثم اعتمادها كفاءتها وفاعليتهاوالتأكد من  2021اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام. 

 التي تخص القضايا املرفوعة من وعلى الشركة.املسائل القانونية  االطالع على تقرير محدث بشأن 

  مراجعة تقارير التدقيق الداخلي إلدارات وأقسام الشركة والشركة التابعة، ومتابعة خطة تصويب الخطأ ومناقشتها مع

 ية، وعرضها على مجلس اإلدارة.املدقق الداخلي واإلدارة التنفيذ

  السنوية للتأكد من عدم وجود تعرض للمصالح فيما يتعلق بالتعامالت التجارية واالستثمارية ملجلس اإلدارة املراجعة

 .2021واملوظفين التي تمت خالل العام 

 .املراجعة السنوية للسياسات املحاسبية املطبقة بالشركة 

  ابية والتأكد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن أي مالحظات واردة بها.نتائج تقارير الجهات الرقمراجعة 

 :ومدتها لجنة التدقيقتاريخ تشكيل  .3
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  تم انتخاب مجلس إدارة جديد ملدة ثالث سنوات بموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة

 2020خر تشكيل للجنة بالعام آاعتماد  تموقد  .2020يونيو  10بتاريخ والذي تم عقده  2019ديسمبر  31املالية املنتهية في 

، ثم بقرار لجنة التدقيق رقم 2020 أغسطس 30( الصادر بتاريخ 3/2020بموجب قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم )

 .30/08/2020( الصادر بتاريخ 1/2020)

  حددت مدة لجنة التدقيق لتكون ثالث سنوات 
ً
 .مليثاق عمل لجنة التدقيق املعتمد بالشركة وفقا

 لجنة التدقيق من بعد أخر تشكيل معتمد:أعضاء تشكيل و  .4

 املنصب االسم

 رئيس اللجنة نوال فؤاد مال حسين /ةالسيد

 عضو اللجنة عبد هللا محمد الشارخالسيد/ 

 مستقل-عضو اللجنة  فواز عبد العزيز الروضانالسيد/ 

 أمين سر اللجنة عودةإسماعيل علي  /ةالسيد

 ( اجتماعات وبيانها كالتالي:4) 2021 خالل العام لجنة التدقيقالتي عقدتها  االجتماعاتعدد  .5

: اجتماعات لجنة التدقيق التي تمت خالل العام 
ً
 :قبل تعيين السيد/إسماعيل عودة أمين سر اللجنة: 2021أوال

 اسم العضو
( 2021-03-17-1-28) اجتماع رقم

 17/03/2021املنعقد في تاريخ 

( 2021-04-29-2-29) اجتماع رقم

 29/04/2021املنعقد في تاريخ 

( 2021-08-02-3-30) اجتماع رقم

 02/08/2021املنعقد في تاريخ 

 نوال فؤاد مال حسين  /ةالسيد

 )رئيس اللجنة(
   

 عبد هللا محمد الشارخالسيد/ 

 )عضو اللجنة(
   

 العزيز الروضانالسيد/ فواز عبد 

 مستقل( –)عضو اللجنة 
   

 ساره سميح عباني /ةالسيد

 )أمين سر اللجنة(
   

 

 

: اجتماعات لجنة التدقيق التي تمت خالل العام 
ً
 تعيين السيد/ إسماعيل عودة أمين سر اللجنة: بعد  2021ثانيا

 اسم العضو
( 2021-10-31-4-31) اجتماع رقم

 31/10/2021املنعقد في تاريخ 

 نوال فؤاد مال حسين )رئيس اللجنة( /ةالسيد
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 )عضو اللجنة( عبد هللا محمد الشارخالسيد/ 
 

 مستقل( –)عضو اللجنة  السيد/ فواز عبد العزيز الروضان
 

 )أمين سر اللجنة( إسماعيل علي عودة /ةالسيد
 

 

 

 

 :
ً
 :املخاطرلجنة ثانيا

 اللجنة:مهام  .1

 بدورها املخاطر إدارة لقيام مالئمة وأنظمة كافية موارد وجود من اللجنة تتأكد. 

 تطبيقها من والتأكد اإلدارة، مجلس من اعتمادها قبل املخاطر إدارة وسياسات استراتيجيات ومراجعة بإعداد اللجنة تقوم 

 .الشركة أنشطة وحجم طبيعة مع ومالءمتها

 هذا في الضعف نقاط تحديد أجل من الشركة، لها تتعرض قد التي املخاطر مختلف ورصد لتحديد واآلليات األنظمة تقييم 

 .الصدد

 بشكل املخاطر وإطار املخاطر تحمل إمكانية على الشركة قدرة وتأسيس بوضع اإلدارة مجلس وتوصية بمراجعة اللجنة تقوم 

 .عليها املتفق بالقابلية مقارنة الشركة ملخاطر منتظمة ومراقبة. عام

 املخاطر تحمل على وقدرتها للمخاطر تقبلها ومدى املخاطر بحدود بااللتزام يتعلق فيما اإلدارة من تقارير اللجنة تتسلم. 

 بعض في تخضع قد والتي اإلدارة تضعها التي واألنظمة واإلجراءات والسياسات االستراتيجيات على باإلشراف اللجنة تقوم 

 والتي( الرئيسية املخاطر وإدارة وقياس وتقييم لتحديد) اإلدارة مجلس من أخرى  لجنة قبل من واملوافقة للمراجعة الحاالت،

 الفائدة وأسعار االمتثال ومخاطر والتشغيل االئتمان ومخاطر االستراتيجية الشركة مخاطر عن عامة نظرة تتضمن قد

 إدارة عن فضال وغيرها، الناشئة واملخاطر السمعة ومخاطر السوق  ومخاطر والتمويل االستثمار ومخاطر السيولة ومخاطر

 .والتقييم التخطيط وعمليات املال رأس

 بشأن املوظفين وعي زيادة على والعمل بالشركة املحيطة املخاطر تماما يفهمون  املخاطر إدارة قسم موظفي أن من التأكد 

 .املخاطر ثقافة

 الشركة مخاطر إدارة على تؤثر قد والتي. العالقة ذات التدقيق لجنة أثاراها التي املسائل مراجعة. 

 مجلس اإلدارة إلى وتقدميها الشركة لها تتعرض قد التي املخاطر بطبيعة املتعلقة الدورية التقارير إعداد. 

 

 :2021 خالل العام لجنة املخاطر إنجازات  .2

  2021املخاطر للعام إدارة اعتماد خطة عمل. 

  السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة بما يتماش ى مع متطلبات  بعض منالتوصية باعتماد التعديالت التي طرأت على

  .الرقابية الجهات
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  والتوقيع  والتحديد السليم للسلطات واملسؤولياتالتوصية باعتماد التعديالت التي تمت على مصفوفة الصالحيات املالية

 املزدوج.

 رى املعدة للجهات الرقابية واملرفوعة من إدارة املخاطر بعد التوصية باعتماد كافة التقارير الربع سنوية وكافة التقارير األخ

 مراجعتها وتوصية مجلس اإلدارة باعتمادها.

 .االطالع على تقارير املخاطر النصف سنوية 

 .مراجعة تقارير مدى إقبال الشركة على املخاطر 

 .مراجعة تقارير التقييم الذاتي لضوابط املخاطر 

  الرقابية، وبما يتوافق مع األوضاع  تطلباتامللتلبية خطة الطوارئ واستمرارية األعمال مراجعة التعديالت التي تمت على

 املستجدة التي قرضها نفش ي يروس كورونا.

 

 :ومدتها لجنة املخاطر تاريخ تشكيل  .3

  السنة تم انتخاب مجلس إدارة جديد ملدة ثالث سنوات بموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية عن

 2020آخر تشكيل للجنة بالعام اعتماد  تموقد  .2020يونيو  10والذي تم عقده بتاريخ  2019ديسمبر  31املالية املنتهية في 

ثم بقرار لجنة املخاطر رقم  .2020أغسطس  30( الصادر بتاريخ 3/2020بموجب قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم )

 .30/08/2020( الصادر بتاريخ 1/2020)

  لتكون ثالث سنوات  املخاطرحددت مدة لجنة 
ً
 .املعتمد بالشركة املخاطرمليثاق عمل لجنة  وفقا

 لجنة املخاطر من بعد آخر تشكيل معتمد:أعضاء تشكيل و  .4

 املنصب االسم

 رئيس اللجنة عبد هللا محمد الشارخالسيد/ 

 عضو اللجنة خالد حسن فؤادالسيد/ 

 مستقل –عضو اللجنة  فواز عبد العزيز الروضانالسيد/ 

 أمين سر اللجنة بهافاني فيكرام جوش ي /ةالسيد

 

 ( اجتماعات وبيانها كالتالي:4) 2021 خالل العام لجنة املخاطر عدد االجتماعات التي عقدتها  .5

 :2021التي تمت خالل العام  املخاطر اجتماعات لجنة 

 اسم العضو

 اجتماع رقم

(21/1/09/03/2021 )

املنعقد في تاريخ 

9/03/2021 

 اجتماع رقم

(22/2/03/05/2021 )

املنعقد في تاريخ 

03/05/2021 

 اجتماع رقم

(23/3/03/08/2021 )

املنعقد في تاريخ 

03/08/2021 

 اجتماع رقم

(24/4/08/11/2021 )

املنعقد في تاريخ 

08/11/2021 

 عبد هللا محمد الشارخ السيد/ 

 )رئيس اللجنة(
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  خالد حسن فؤادالسيد/ 

 )عضو اللجنة(
   

 

 السيد/ فواز عبد العزيز الروضان

 مستقل( –)عضو اللجنة 
   

 

 بهافاني فيكرام جوش ي /ةالسيد

 )أمين سر اللجنة(
   

 

 :
ً
 :الترشيحات واملكافآتلجنة ثالثا

 اللجنة:مهام  .1

 فيما يلي ملحة عن املهام واملسؤوليات األساسية للجنة الترشيحات واملكافآت:

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح وإعادة بالترشيحات التوصية. 

 واملهارات للمتطلبات سنوي  باستعراض مصحوبة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء ملكافآت واضحة سياسة وضع 

 .الحاجة حسب التنفيذية الوظائف مللء يسعون  الذين املتقدمين اجتذاب أجل من املناسبة،

 اإلدارة مجلس عضوية طلبات ومراجعة دراسة. 

 التنفيذية لإلدارة ستمنح التي املكافآت مختلف تحديد. 

 واملستقلين التنفيذيين وغير التنفيذيين األعضاء مسؤوليات تحديد. 

 املستقل العضو استقاللية ضمان. 

 سواء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء منحها تم التي اإلجمالية للمكافآت توضيح على يحتوي  سنوي  تقرير إعداد 

 .مسماها أو طبيعتها كانت مهما مزايا أو مدفوعات كانت

 :2021 خالل العام لجنة الترشيحات واملكافآتإنجازات  .2

 أو مبالغ كانت سواء( وجدت إن) التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء املمنوحة املكافآت إعداد التقرير السنوي عن 

 31 في املنتهية املالية السنة عن للشركة رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية قبل من والذي تم تالوته مزايا، أو منافع

 .2021 ديسمبر

  2021اعتماد ومصادقة التقييم السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام. 

  2021املراجعة وإبداء الرأي بشأن نتائج التقييم السنوي للرئيس التنفيذي للشركة عن أداء العام. 

  املوافقة على فتح باب الترشح لشغل منصب عضوية مجلس اإلدارة، ودراسة طلبات الترشح والتوصية بقبولها بعد التأكد

 ة جديد بما فيها العضو املستقل ملدة ثالث سنوات قادمة.من استيفائها كافة املتطلبات الرقابية وذلك النتخاب مجلس إدار 

  السنوية للمتطلبات واملهارات املناسبة لشغل الوظائف التنفيذيةاملراجعة. 

  .املوافقة على صرف املكافأة السنوية للرئيس التنفيذي وموظفي الشركة 

 :ومدتها لجنة الترشيحات واملكافآتتاريخ تشكيل  .3

  تم انتخاب مجلس إدارة جديد ملدة ثالث سنوات بموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة

 2020آخر تشكيل للجنة بالعام تم اعتماد وقد . 2020يونيو  10والذي تم عقده بتاريخ  2019ديسمبر  31املالية املنتهية في 
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، ثم أصدرت اللجنة قرارها بالتمرير رقم 10/06/2020املنعقد بتاريخ  135/2/10/06/2020رقم  باجتماع مجلس اإلدارة

 .2020يوليو  16( املؤرخ في 2/2020)

  لتكون ثالث سنوات  الترشيحات واملكافآتحددت مدة لجنة 
ً
 .املعتمد بالشركة املخاطرمليثاق عمل لجنة  وفقا

 

 

 معتمد: لجنة الترشيحات واملكافآت من بعد أخر تشكيلأعضاء تشكيل و  .4

 املنصب االسم

 اللجنة رئيس عبد هللا محمد الشارخالسيد/ 

 عضو اللجنة السيد/ بدر عبد هللا السميط

 عضو اللجنة نوال فؤاد مال حسين /ةالسيد

 أمين سر اللجنة محمد الوهيب السيد/ 

 

 :2021 خالل العام الترشيحات واملكافآتلجنة عدد االجتماعات التي عقدتها  .5

 :2021لجنة الترشيحات واملكافآت خالل العام  اتاجتماعبفيما يلي بيان 

 اسم العضو

-01-19-1-9) اجتماع رقم

املنعقد في تاريخ ( 2021

19/01/2021 

-23-2-10) اجتماع رقم

املنعقد في ( 03-2021

 23/03/2021تاريخ 

-12-3-11) اجتماع رقم

املنعقد في ( 10-2021

 12/10/2021تاريخ 

    عبد هللا محمد الشارخ السيد/ 

    السيد/ بدر عبد هللا السميط 

    نوال فؤاد مال حسين  /ةالسيد

 السيد/  محمد الوهيب

 أمين سر اللجنة
   

 

  موجز عن كيفية تطبيق املتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت

 املناسب.

إن اإلدارة التنفيذية للشركة تعمل على توفير املعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت املناسب لجميع أعضاء مجلس 

اإلدارة بوجه عام وللعضو املستقل بوجه خاص، وذلك من خالل اتباعها آلية فعالة تتيح لهم الحصول على كافة املعلومات 

االضطالع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية، حيث تقوم الشركة باستمرار  والبيانات األساسية التي تمكنهم من

باستحداث وتطوير أنظمتها التكنولوجية التقنية واتباع أحدث نظم تكنولوجيا املعلومات التي تسهل عملية توفير املعلومات 
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وتقديمها ألعضاء مجلس اإلدارة في الوقت املناسب وتبادل والتقارير الالزمة التي يتم إعدادها على درجة كبيرة من الجودة والدقة 

، وذلك من أجل تسهيل عملية اتآاملعلومات بشكل 
ً
، وكما ينص خاذ القرارات في التوقيت املناسبمن في املقام األول وسريع أيضا

دارة الوصول للمعلومات ملعلومات تتيح ألعضاء مجلس اإل على الية الحصول آميثاق عمل مجلس اإلدارة الخاص بالشركة فإن 

 عن العمليات التشغيلية واألنشطة األساسية للشركة. ويتم وكمة املتعلقة بهيكل املساهمين، والبيانات املالية، وح
ً
الشركات فضال

د تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجميع البيانات املطروحة على جدول أعمال االجتماع قبل ثالث أيام عمل على األقل من تاريخ انعقا

 االجتماع.

 

 الثالثة القاعدة

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس لعضوية الكفاءة ذوي  من أشخاص اختيار 

  .نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت 

ليتماش ى مع تعمل لجنة الترشيحات واملكافآت وفق ميثاق عمل اللجنة املعتمد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، والذي تم وضعه 

 2010( لسنة 7متطلبات الفصل الرابع من الكتاب الخامس عشر )قواعد الحوكمة( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

وتعديالتهما بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالتهما، حيث تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء ويرأسها 

 من أعضاء مجلس
ً
 على األقل وكذلك عند  عضوا

ً
اإلدارة كما وأنها تتضمن عضو مستقل، وتجتمع اللجنة بصورة دورية مرة سنويا

 الحاجة ويقوم أمين سر اللجنة بتدوين محاضرها وترقيمها وحفظها بالتسلسل.

في مساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية املتعلقة بفعالية وساملة ويشمل دور لجنة الترشيحات واملكافآت 

وإجراءات التعيين  االختيارتقوم اللجنة بمراجعة واعتماد معايير كما وامتثال سياسات وإجراءات الترشيح واملكافآت في الشركة. 

 االستراتيجية األهدافالترشيح واملكافآت العامة واملقاربة تتناسب مع  العليا، والتأكد من أن سياسة واإلدارة اإلدارةمجلس  ألعضاء

 .للشركة

 و املدراء  تقرير املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

: نظام املكافآت والحوافز املتبع لدى الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة
ً
 :أوال

  ( من النظام األساس ي للشركة مع عدم 27مجلس اإلدارة في نطاق تطبيق املادة )يقدر مجموع مكافآت املمنوحة ألعضاء

وتعديالته والقوانين املعمول بها التي أوجبتها الجهات  2012لسنة  25خالل بأحكام الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم اإل 

 .الرقابية التي تخضع لها الشركة

  أخذ املوافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من قبل املساهمين على وجوب تنص السياسة الداخلية للشركة

 خالل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

 :
ً
 سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية واملدراءثانيا

والنتائج التي تحققها ودرجة  يأخذ نظام املكافآت الخاص باإلدارة التنفيذية واملدراء في االعتبار الظروف والبيئة املحيطة بالشركة

 ويشمل املكونات الرئيسية التالية:

  ملؤشرات األداء الرئيسية للشركة مع األخذ في االعتبار تطورات وممارسات السوق 
ً
يتم تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية وفقا

 .واملؤثرات الخارجية ذات األثر املباشر على نشاط الشركة
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  بناًء على أداء املوظف، واإلدارة التي يتبع لها باإلضافة إلى أداء الشركة بشكل عامكافآت املدراء ميتم تخصيص. 

  على أساس سنوي من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة. كافآتاملتحديد  يتم 

 

 

 

 

 بيان مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 "(الشركة االولى للوساطة الماليةاألم )" المكافآت والمزايا من خالل الشركة

المكاف

آت 

والمزايا 

 المتغيرة
  

)دينار 

 كويتي(

 المكافآت والمزايا الثابتة
 

 )دينار كويتي( 

 دينار كويتي-المكافآت والمزايا المتغيرة دينار كويتي.-المكافآت والمزايا الثابتة

 

 

إجمالي 

عدد 

اعض

اء 

مجلس 

نهاية  االدارة

الخدمة 

  وإجازات

مجلس المكافاة عضوية  

  هولجان

 )بدل حضور اجتماعات(

  مكافأة سنوية
بدل تعليم 

 األبناء

بدل 

 مواصالت

بدل 

 سكن

تذاكر 

 سنوية

تأمين 

 صحي

إجمالي 

الرواتب 

  خالل العام

  11,450 ال يوجد
 ال ال يوجد يوجد ال 30,000

 يوجد
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

5 

 

 "(األردنشركة بيت االستثمار العالمي )" ابعة1التالمكافآت والمزايا من خالل من خالل الشركة 

المكاف

آت 

والمزايا 

 المتغيرة
  

)دينار 

 كويتي(

 المكافآت والمزايا الثابتة
 

 )دينار كويتي( 

 كويتيدينار -المتغيرة والمزايا المكافآت دينار كويتي.-المكافآت والمزايا الثابتة
 

إجمال

ي عدد 

اعض

اء 

مجلس 

نهاية  االدارة

الخدمة 

  وإجازات

مكافاة عضوية  

 مجلس ولجان 

)بدل حضور 

 اجتماعات(

  مكافأة سنوية

بدل 

تعليم 

  األبناء

  بدل مواصالت
بدل 

  سكن

تذاكر 

  سنوية

تأمين 

  صحي

إجمالي 

خالل الرواتب 

  العام

 5 ال يوجد ال يوجد يوجدال  يوجد ال ال يوجد يوجد ال 1,000 ال يوجد ال يوجد

 

 بيان مكافآت ومزايا اإلدارة التنفيذية

الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي  المكافآت والمزاياإجمالي 

 "(الشركة االولى للوساطة الماليةمن خالل الشركة األم )"والمدير المالي أو من يقوم مقامهما 

                                                           
 يخضع لموافقة الجمعية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 1
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المكافآت 

والمزايا 

 المتغيرة
  

 )دينار كويتي(

 المكافآت والمزايا الثابتة
 

 )دينار كويتي( 
إجمالي 

عدد 

المناصب 

و  مكافأة سنوية التنفيذية

 تالمكافئا

 التحفيزية

نهاية 

الخدمة 

 وإجازات

مكافآت 

ومزايا ثابتة 

 أخرى

بدل تعليم 

 األبناء

بدل 

 مواصالت
 بدل سكن

تذاكر 

 سنوية

تأمين 

 صحي

الرواتب 

الشهرية 

)اإلجمالية 

 خالل العام(

 7 174,972 4,020 ال يوجد يوجد ال 3,000 يوجد ال يوجد ال 115,135 94,553

 

 

الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي  المكافآت والمزاياإجمالي 

 "(شركة بيت االستثمار العالمي االردن)" التابعةمن خالل الشركة والمدير المالي أو من يقوم مقامهما 

المكافآت 

والمزايا 

 المتغيرة
  

 )دينار كويتي(

 المكافآت والمزايا الثابتة
 

 )دينار كويتي( 
إجمالي 

عدد 

المناصب 

و  مكافأة سنوية التنفيذية

 تالمكافئا

 التحفيزية

نهاية 

الخدمة 

 وإجازات

مكافآت 

ومزايا ثابتة 

 أخرى

بدل تعليم 

 األبناء

بدل 

 مواصالت
 بدل سكن

تذاكر 

 سنوية

تأمين 

 صحي

الرواتب 

الشهرية 

)اإلجمالية 

 خالل العام(

 5 37,500 882 ال يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال  2,991 3200

 

 

 
ً
 : االفصاح عن أية انحرافات جوهرية عن سياسة املكافآت املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة:ثالثا

 ال يوجد.

 

 الرابعة القاعدة

 املالية التقارير نزاهة ضمان

  ونزاهة التقارير املالية املعدة.التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة 

 من الرئيس التنفيذي واملدير املالي للشركة ،قامت اإلدارة التنفيذية بالتقدم بتعهد رسمي
ً
إلى أعضاء مجلس  ،موقع من قبل كال

القوائم املالية املوحدة املدققة فيد أنه وبعد قيام مدقق الحسابات الخارجي للشركة بالتدقيق واملراجعة على يوالذي  ،اإلدارة

، وقائمة الدخل 2021ديسمبر  31للشركة األولى للوساطة املالية وشركتها التابعة والتي تتكون من بيان املركز املالي املوحد كما في 

ك التاريخ، وإيضاحات دة للسنة املالية املنتهية بذلحالتغيرات في حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية املو والتي تبين املوحد، 

 .ملخص السياسات املحاسبية الهامة ةحول البيانات املالية املجمعة، متضمن

ورة عادلة ومنصفة وتقدم كافة الجوانب املالية لهذه الشركة بما في صن التعهد املقدم يؤكد أن التقارير املالية تقدم بإوبالتالي ف

 وفقا ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة.ذلك البيانات والنتائج التشغيلية ويتم إعدادها 

DocuSign Envelope ID: 2A57D00D-8912-4FF1-A028-90D94952680A



 2021 لعام السنوي  رالتقري – المالية للوساطة األولى الشركة

Page 31 of 47 
 

 لذلك فقد قام أعضاء مجلس اإلدارة بالتوقيع على تعهد رسمي لتقديمه إلى السادة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية 
ً
وتبعا

مجلس إدارة الشركة ه أعضاء ، والذي يقر فيه ويتعهد بموجب2021ديسمبر  31العامة العادية للشركة عن السنة املالية املنتهية في 

األولى للوساطة املالية بأن التقارير املالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، كما أنها تستعرض كافة الجوانب املالية 

 .للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنها تم إعدادها وفق املعايير املحاسبية الدولة املعتمدة

كذلك التقارير ذات الصلة  ،بسالمة ونزاهة كافة البيانات املالية مجلس إدارة الشركة األولى للوساطة املاليةيتعهد أعضاء كما  

 املرفوع للسادة مساهمي الشركة. 2021بنشاط الشركة الواردة في التقرير السنوي لعام 

 

 

  .نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق 

مجلس اإلدارة تم تشكيلها بالشكل الذي يطبق ميثاق عمل لجنة التدقيق املعتمد الخاص بالشركة إن لجنة التدقيق املنبثقة من 

تم إعداده بالشكل الذي يتوافق مع تطبيق متطلبات املواد ذات الصلة املنصوص عليها في الكتاب الخامس عشر )حوكمة  يوالذ

وراق املالية، وحيث ن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األ بشأ 2010( لسنة 7الشركات( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 أن اللجنة تتمتع باالستقاللية التامة والتي تخول لها القيام باملهام واملسؤوليات التي تقع على عاتقها ومن أهمها ترسيخ ثقافة

 أنظمة وفاعلية كفاية من التأكد فضال عن للشركة، املالية التقارير ونزاهة سالمة ضمان من خالل وذلك الشركة داخل االلتزام

الشركة،  وعندما قام مجلس اإلدارة باعتماد تشكيل لجنة التدقيق أخذ على عاتقه أن يتم التشكيل  في املطبقة الداخلية الرقابة

ذوي الخبرات نشاط حيث أن أعضاء اللجنة تتوافر عندهم الكوادر العلمية والعملية وجميعهم من  طبيعة مع بالصورة التي تتسق

 املتخصصة في هذا الشأن وذلك لقيام اللجنة بالدور واملهام واملناط بها.

 ملا ورد في ميثاق العمل الخاص بها: لجنة التدقيقوفيما يلي أهم الخصائص التي تم تطبقها عند تشكيل 
ً
 وفقا

 األقل على أعضاء ثالثة من اللجنة تتألف. 

 التدقيق لجنة في أعضاء يكونوا أن التنفيذيين املجلس وأعضاء اإلدارة مجلس لرئيس يجوز  ال. 

 مستقل إدارة مجلس عضو اللجنة أعضاء من األقل على واحد عضو يكون  أن ينبغي. 

 أن أيضا للجنة ويجوز . واملحاسبي املالي املجال في خبرة لديه أو/  و شهادة اللجنة أعضاء من األقل على واحد عضو يحمل أن 

 .اإلدارة مجلس موافقة على الحصول  بعدوذلك  الخارجية األطراف خبرةب تستعين

 وقت أي في عزلهم للمجلس ويجوز  اللجنة أعضاء اإلدارة مجلس يعين. 

 غيابه، حالة في أو اللجنة، لرئيس يجوز  آخر، سبب أي أو املرض أو الغياب بسبب التصرف من العادي العضو يتمكن لم إذا 

 .مناوبا عضوا ليكون  للمجلس آخر مدير تعيين

 اللجنة رئيس اللجنة أعضاء ينتخب. 

 يشغل أن ويجوز  اللجنة في عضوا يظل أن له يجوز  أنه من الرغم على سنوات، ثالث من ألكثر يعمل أن اللجنة لرئيس يجوز  ال 

 .مقبلة فترة في أخرى  مرة اللجنة رئيس منصب
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  بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو و  ،وقرارات مجلس اإلدارة وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيقحاالت

 األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها.

لم تسجل أي حاالت تعارض أثناء املناقشات أو القرارات أو التوصيات املرفوعة من قبل أعضاء لجنة التدقيق إلى أعضاء مجلس 

 .2021إدارة الشركة خالل العام 

  وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.التأكيد على استقاللية 

هو التأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن لجنة التدقيق التي تقع على عاتق  تأحد أهم املسؤولياإن 

الخاص بالشركة واملتعمد من قبل أعضاء مجلس في نصوص ميثاق عمل لجنة التدقيق  ءالشركة ومجلس إدارتها، وهذا ما جا

 حيث تتأكد لجنة التدقيق من تطبيق واتباع ما يلي: ،اإلدارة

  وتحديد الخارجيين املدققين عزل  أو استبدال أو تعيين إعادة أو تعيين بشأن اإلدارة مجلس إلى هاتوصيات التدقيق لجنة تقدم 

 .أتعابهم

 بتعيينه اإلدارة ملجلس التوصية قبل إدارتها ومجلس الشركة من الخارجيين املدققين ونزاهة استقاللية اللجنة تضمن 

 .االتفاقية وبنود عقد ومراجعة

 مهنة تتطلبها التي تلك باستثناء للشركة أخرى  خدمات أي يقدمون  ال أنهم من والتأكد الخارجين املدققين عمليات متابعة 

 .التدقيق

 اللجنة إلى مباشرة تقاريرهم بتقديم الخارجيون  الحسابات مراجعو يقوم أن. 

 يلزم كان إذا فيما والنظر االستقالة إلى تفض ي التي املسائل في بالتحقيق اللجنة تقوم ،الحسابات الخارجيمدقق  استقال إذا 

 .ذلك حيال إجراء أي اتخاذ

 الخارجين الحسابات ملدققين السنوية املراجعة عمل وخطة نطاق بمراجعة التدقيق لجنة تقوم. 

 اإلدارة مجلس إلى ورفع هذا التقييم واستقالليتهم وأدائهم الخارجيين الحسابات مدققي مؤهالت بتقييم التدقيق لجنة تقوم 

  األقل التدقيق على لجنة تنظر أن يجب التقييم من وكجزء. األقل على سنوي  أساس على
ً
 الحصول  خالل من يلي فيما سنويا

 :للشركة الخارجيين املدققين من تقارير ومراجعة على

o الخارجيين للمراجعين الداخلية الجودة مراقبة إجراءات وصف. 

o  حسابات مراجعة بشأن السابقة، الخمس السنوات خالل املهنية، أو الحكومية السلطات جانب من تحقيقات أي 

 .القضايا هذه من أي مع للتعامل أخذها تم خطوات وأي املراجعة؛ شركة بها تقوم التي أكثر أو واحدة مستقلة

  وأدائهم املستقلين املدققين مؤهالت حول  الداخلين واملدققين اإلدارة رأي على الحصول  التدقيق لجنة على يجب 

 .واستقالليتهم

 أو عقبات أي بيان مع للمساهمين، يعده الذي التقرير وقراءة العامة الجمعية اجتماعات بحضور  الخارجي للمدقق يسمح 

 بتفاصيل املال أسواق هيئة يبلغ أن الخارجي الحسابات مدقق على يجب كما. عمله أداء أثناء اإلدارة مجلس واجهها تدخالت

 .الصلة ذات والتفاصيل هامة عقبات أو مخالفات أي

 الحسابات ملراجعة الرئيسية النتائج حل أو/  و اعتماد اللجنة تتبع. 
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 الخارجية املراجعة طرح إلعادة زمني إطار ووضع الحسابات ملراجعة الخارجيين الشركاء لتناوب سياسة اللجنة تضع 

 .للحسابات

 الخامسة القاعدة

 الداخلية والرقابة املخاطر إلدارة سليمة نظم وضع

  .بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة إلدارة املخاطر 

الهيكل التنظيمي للشركة املعتمد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وحدة مستقلة إلدارة املخاطر والتي تعمل بشكل أساس ي في توافر ت

 كما تقوم اإلدارة بتصنيف املصلحة، ذات األخرى  األطراف مختلف مع املالية الوساطة لشركات املخاطر أنواع مختلف تعريفعلى 

  املخاطر
ً
تحديد  وكذلك عليها، املستمرة والرقابة وإدارتها تزاولها التي املالية األنشطة ونوع وحجم الشركة عمل لطبيعة وفقا

 واستمرارية الشركة وسمعة ألصول  الحماية يضمن بما تأثيرها من للحد املخاطر هذه مواجهة تجاه إتباعها سيتم التي اإلجراءات

 مجلس أعضاء قبل من واملعتمدة بالشركة املخاطر إلدارة الداخلية واإلجراءات السياسات بتطبيق االلتزام إطار في وذلك عملها،

 .املحتملة املخاطرمواجهة والحد من  تجاه والسياسات اإلجراءات هذهوفاعلية  نجاح مدى قياسل اإلدارة

 وفيما يلي ملحة عن أهم مسؤوليات ووجبات إدارة املخاطر:

 التشغيلية املخاطر واالئتمان، بالسوق، املتعلقة املخاطر وتحديد قياس( على تقتصر وال) عن مسؤولة املخاطر إدارة إن 

 .السيولة ومخاطر

 الشركة إدارة مجلس قبل من املعتمدة االستراتيجية املخاطر إدارة عمل خطة مع يتماش ى بما دورها العمليات إدارة تؤدي 

 .عليها أدخلت تعديالت وأية واالستراتيجية العمل خطة مع باالقتران الوثيقة هذه قراءة وينبغي. سنوي  أساس على

 عن  واإلبالغ املخاطر إدارة عمل خطة في املحرز  التقدم حول  املخاطر لجنة بتحديث السنة نهاية في املخاطر إدارة مدير يقوم

 .االنحرافات تلك أسباب عن اإلفادة جانب إلى انحرافات أي

  تؤثر قد التي املختلفة املخاطر وتقييم لتحديد الشركة بنشاط املتعلقة للمخاطر دورية تقييمات بإجراء املخاطر إدارة تقوم 

 .املعتمدةة واالستراتيجي العمل لخطة وفقا الشركة أهداف إنجازات على

 قبل من داخليا عليه واملحافظة آلخر، وقت من تعديله أو تطويره تم الذي املحدد املشروع نهج على بناء املخاطر تقييم إجراء 

 .اإلدارة

 الداخلية األعمال بيئات في التغيرات لتعكس مستمر أساس وعلى املخاطر إدارة قبل من استباقي بشكل املخاطر جميع مراقبة 

 .الخارجية أو

 من كبير بقدر تمتعهم عن فضال للجنة املخاطر املباشرة تبعيتهم طريق عن باالستقاللية املخاطر إدارة على القائمون  يتمتع 

 .مالية وصالحيات سلطات منحهم دون  وجه أكمل على بمهامهم القيام أجل من وذلك الصالحيات

 الفنية والقدرات املهنية بالكفاءات تتمتع والتي املؤهلة البشرية الكوادر املخاطر إدارة لدى يتوافر 

 إلى بشأنها املناسبة التوصيات وتقديم ذات العالقة، األطراف مع الشركة بها تقوم أن املقترح والتعامالت الصفقات مراجعة 

 .اإلدارة مجلس
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 اتخاذ سبيل في وذلك تمادهااع تم والتي للمخاطرة الشركة قابلية بمدى املعنية اإلدارات مديري  بتزويد املخاطر إدارة تقوم 

 .املخاطرة في الشركة قابلية مع تتماش ى أن ينبغي والتي املناسبة، القرارات

 

  .نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة املخاطر 

املعتمد الخاص بالشركة  املخاطراملنبثقة من مجلس اإلدارة تم تشكيلها بالشكل الذي يطبق ميثاق عمل لجنة  املخاطرإن لجنة 

تم إعداده بالشكل الذي يتوافق مع تطبيق متطلبات املواد ذات الصلة املنصوص عليها في الكتاب الخامس عشر )حوكمة  يوالذ

وراق املالية، وحيث هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األ بشأن إنشاء  2010( لسنة 7الشركات( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

وضع السياسات واللوائح إلدارة امة والتي تخول لها القيام باملهام واملسؤوليات التي تقع على عاتقها أن اللجنة تتمتع باالستقاللية الت

املخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة في تحمل املخاطر، وعندما قام مجلس اإلدارة باعتماد تشكيل لجنة املخاطر أخذ على 

حيث أن أعضاء اللجنة تتوافر عندهم الكوادر العلمية  الشركة، نشاط طبيعة مع عاتقه أن يتم التشكيل بالصورة التي تتسق

 والعملية وجميعهم من ذوي الخبرات املتخصصة في هذا الشأن وذلك لقيام اللجنة بالدور واملهام واملناط بها.

 ملا ورد في ميثاق العمل الخاص بها: لجنة املخاطر وفيما يلي أهم الخصائص التي تم تطبقها عند تشكيل 
ً
 وفقا

 املخاطر لجنة أعضاء بتعيين اإلدارة مجلس يوص ى. 

 مستقال يكون  أن يجب أحدهم األقل، على تنفيذيين غير أعضاء ثالثة من اللجنة تتألف. 

 املخاطر لجنة في عضوا يكون  أن اإلدارة مجلس لرئيس يجوز  ال. 

  عملها منوالو  أسلوب وتحديد املخاطر لجنة أعضاء عضوية مدة الشركة إدارة مجلس يحدد. 

 الشركة إدارة مجلس إلى تقاريرها رفع لجنة املخاطر على يجب. 

 

 .موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

 مدى أهمية تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والتي من شأنها في املقام األول الحفاظ 
ً
على مدى إن مجلس اإلدارة يعي ويدرك تماما

سالمة الشركة املالية وكفاءة عملياتها في مختلف الجوانب، ومن هذا املنطلق تم األخذ في االعتبار عند اعتماد الهيكل التنظيمي 

 واملمارسات التغيرات حزمة(، وفي ظل Four  Eyes  Principlesللشركة تطبيق مبدأ الضبط الداخلي لعملية الرقابة املزدوجة )

 إلى جنب مع كل الخطوات واالجراءات  الكويتي املالي السوق  شهدها التي الجديدة
ً
 جنبا

ً
والتي تسعى الشركة إلى مواكبتها واملض ي قدما

التحفيزية التي تقوم بها الجهات املعنية بدولة الكويت، ولم تغفل إدارة الشركة أن يتم تطبيق أعلى معايير االلتزام الرقابي عن 

صفوفات الصالحيات أو السياسات واإلجراءات الداخلية حيث تلتزم الشركة بترسيخ أنظمة الضبط قيامها بتعديل أو استحداث م

 والرقابة الداخلية، وعلى سبيل املثال ال الحصر تتبع الشركة ما يلي:

  وأدائها الداخلية الرقابية الضوابط وضع على اإلدارة مجلس قبل من املستقل شرافاإل. 

 األهداف لتحقيق سعًيا واملسؤوليات والصالحيات اإلبالغ وخطوط الهياكل استخدام. 

 على املوقعين تفويض تمي كما القرارات اتخاذ صالحيات تعكس لكي الالزمة واإلدارية املالية الصالحيات حدود تحديد 

 مقبولة مستويات مع ملسؤولياتهم مطابقة املوظفين إلى املسندة الصالحيات بأن الشركة إدارة تضمن. الحدود بتلك الشيكات
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 الهيكل في والتغيرات األعمال ملتطلبات وفقا املراجعة إلى املوظف ومسؤوليات صالحيات تخضع. املهام وفصل تفويض من

 .التنظيمي

 الداخلية الرقابة مسؤوليات عن للمساءلة األشخاص إخضاع. 

 مقبولة مستويات إلى األهداف تحقيق سبيل في املخاطر من الحد على تساعد التي الرقابية األنظمة بإرساء الشركة تقوم. 

 األهداف تحقيق دعم أجل من للتكنولوجيا العامة الرقابة أنشطة ووضع باختيار الشركة تقوم . 

 التنفيذ موضع السياسات تضع وإجراءات متوقع هو ما تحدد سياسات خالل من الرقابية األنشطة الشركة تستخدم. 

 الالزم الدعم تقديم يتم حتى وذلك الداخلية، الرقابة بنظم املتعلقة واملسؤوليات للهداف الداخلي بالتعميم الشركة تقوم 

 . الداخلية الرقابة لوظيفة األمثل للتطبيق

 الداخلية الرقابة وظيفة على تؤثر التي األمور  بشأن الخارجية األطراف مع بالتواصل الشركة تقوم. 

 الداخلية الرقابة عناصر كانت إذا مما للتأكد منفصلة أو/و متواصلة تقييم وعمليات إجراء ووضع باختيار الشركة تقوم 

 .ومستخدمة موجودة

 املسؤولة األطراف إلى املناسبة بالطريقة الداخلية الرقابة قصور  أوجه عن اإلبالغ يتم ثم الالزم، التقييم بعمل الشركة تقوم 

 .األمر يتطلب كما اإلدارة، ومجلس العليا اإلدارة ذلك في بما التصويبية، اإلجراءات التخاذ

  .بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي 

 املسؤوليةوتعد  اإلدارة وحدة مستقلة للتدقيق الداخلييتوافر لدى الهيكل التنظيمي للشركة املعتمد من قبل أعضاء مجلس 

كما . الرقابة أنظمة في الضعف نقاط تحديد في اإلدارة ومجلس التدقيق لجنة مساعدة هي الداخلي التدقيق لوظيفة الرئيسية

 تهدف ومشاورات مستقلة مراجعة عمليات خالل من والتشغيلية الرقابية مسؤولياتها في اإلدارة الداخلي التدقيق وظيفة تساعد

 إلى املستقل الوصول  حق الداخلي للمدقق يكون  املسؤوليات، بهذه القيام أجل منو  .الداخلية الضوابط نظام وتعزيز تقييم إلى

اإلدارة، حيث تتمتع باالستقاللية التامة ألنها تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية ملجلس إدارة الشركة، كما تختص اللجنة بتحديد  مجلس

 اإلقالة إلى أسباب من قبل اللجنة مع تقديم الداخلي التدقيق رئيس عزل  أو يتم تعيينمهام ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي، و 

 هذا في املالية السوق  هيئة لتعليمات مطابقا يكون  أن يجب الفصل، هذا مثل حدوث حالة وفي. الرسمي الفصل قبل اإلدارة مجلس

 .الصدد

 السادسة القاعدة

 األخالقية والقيم املنهي السلوك تعزيز

  معايير ومحددات السلوك املنهي والقيم األخالقية.موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على 

 مجلس أعضاء سواء الشركة في العاملين جميع قيام خالل من يأتي األخالقية والقيم املنهي السلوك ثقافة ترسيخ في الشركة دور  إن

 الشركة نزاهة تعكس بطريقة والتصرف قدرات من لديهم ما بأفضل أعمالهم بأداء األخرين املوظفين أو التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة

 العمل وأخالقيات املنهي السلوك قواعد مدونة وتؤكد املالية، سالمتها في املستثمرين ثقة تعزيز أجل من وذلك الطيبة، وسمعتها

 في املصلحة أصحاب جميع مع واملوظفين املديرين من كل تصرف بكيفية املتعلقة املعايير املدونة وتحدد الشركة ذلك، تتبعها التي
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 على بالحفاظ ملتزمة منظمة تعتبر الشركة أن من التأكد هو املدونة هذه من األساس ي الهدف وإن كما. الناس وعامة الشركة

 :يلي ما خالل من تعامالتها جميع في النزاهة من عالية مستويات

 ينعكس الذي واألخالقي الصادق السلوك تعزيز  
ً
 .الشركة على إيجابا

 فرد كل وكرامة نزاهة تقييم فيه يتم عمل سليم مناخ على الحفاظ. 

 الشركة أنشطة تحكم التي واللوائح والقواعد بالقوانين االلتزام من التأكد. 

 الشركة ملوجودات السليم االستخدام من التأكد. 

 

 

  .موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض املصالح 

 الشركة، عمليات جميع لتغطية واملوضوعية الشفافية من درجة أعلى على الحفاظ لضمان املصالح تضارب سياسة إعداد تم

 واألطفال، الزوج، أي) املباشرين أسرهم وأفراد إدارتها مجلس وأعضاء الشركة موظفي بين املصالح تضارب تجنب يوجب حيث

كما توضح سياسة تعارض املصالح الخاصة بالشركة . واالقتصادية التجارية مصالحهم على والشركة،( واألخوات واألخوة واآلباء،

 املديرين على يجب التي املصالح تضارب بعض يلي وفيما .معها والتعامل معالجتها وكيفية املصالح تعارض لحاالت واضحة مثلةأ

 :حدوثها تجنب واملوظفين

  موظف أو كمدير ملكانته بالشركة نتيجة ميزة أي على الحصول. 

 ثالث طرف مع املرتقبة أو الحالية الشركة عالقات مع مالئم غير بشكل يتدخل الذي النشاط أو السلوك في االنخراط. 

  الشركة أعمال بإدارة املتعلقة الخدمات مقابل أخرى  مالئمة غير مدفوعات أي أو الرشاوى  قبول. 

 

 السابعة القاعدة

 املناسب الوقت وفي دقيق بشكل والشفافية اإلفصاح

  العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح.موجز عن تطبيق آليات 

 وغير املالية البيانات عن العلني اإلفصاح عملية ومراقبة إلدارة املعتمد النهجوالشفافية الخاصة بالشركة  اإلفصاح سياسة توفر

 األخرى  التنظيمية واملتطلبات الدولية املحاسبية للمعايير الشركة امتثال لضمان السياسة هذه إعداد تمو  املساهمين، إلى املالية

 وذلك الحسابات ومراجعة اإلفصاح ممارسات على الرقابة ذلك في بماللسياسة  السليم التنفيذ بمراقبة الشركة حيث تقوم

 املالية الشركةوتعرض نتائج  ونزيهة وكاملة دقيقة وهي التنظيمية، املتطلبات مع تتوافق نشرها يتم التي املعلومات أن لضمان

 .الجوهرية النواحي جميع من العمليات ونتائج

 يتعلق فيما التزاماتها تحترم بطريقة املعلومات عن الشركة تكشف ولذلك باملساءلة وعالقته الكشف أهمية تعي الشركة أن كما

 بتنفيذ الشركة تقوم ذلك، على وعالوة. بأنشطتها يتصل فيما األخالقية باألخطار املتعلقة املحتملة املسائل من وتقلل بالسرية

  .فعال بشكل أنشطتها تنفيذ على قدرتها عرقلة دون  تحول  التي طريقةالب اإلفصاح سياسة
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 املالي الوضع عادل تعرض بشكلو  وكاملة دقيقة الرقابية الجهات أو الشركة ملساهمي املقدمة اإلفصاحات جميع تكون هذا و 

الصلة  ذات واللوائح القوانينما تقتضيه  حسب املناسب الوقت في ذلك يتمو  الجوهرية، النواحي جميع من عملياتها ونتائج للشركة

 . اإللزامية اإلفصاحات جميع بتقديم الشركة وتقوم .املالية للتقارير الدولية واملعاييرالشركات  وقانون 
ً
 الشركة قيام عن فضال

 .واللوائح القوانين بموجب املطلوبة املعلومات جميع عن باإلفصاح

 الزمني اإلطار ضمن اإللكتروني الشركة موقع الوسائل واألليات املناسبة مثل خالل من العامة اإلفصاحات جميع تتاح كما

 مع موقعة سرية اتفاقية لديها التي للطراف يكون  العلنية غير للمعلومات به املسموح الوحيد اإلفصاح نفي حين أ .التنظيمي

 والهيئات الخارجيين واملدققين الخارجيين املحامين مثل بالسرية املتعلقة املنهي السلوك اللتزامات الخاضعة األطراف أو الشركة

 .القانونيين املستشارين استعراض بشأن واملقر التنفيذي الرئيس ملوافقة الخاضعة الرقابية

 

 

 و املدراء. التنفيذية نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

 واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إفصاحات يتضمن خاص بسجل االحتفاظ من التأكد عن املسؤولة هي وااللتزام إدارة املطابقة إن

 في رسوم أي دون  السجل هذا على االطالع املساهمين لجميع يحق حيث الشركة ملساهمي متاح السجل هذا ويكون  و املدراء العليا

 للطراف الفعلي الوضع تعكس بطريقة دوري أساس على اإلفصاحات سجل تحديث عن مسؤولة االلتزام إدارة أن املقابل، كما

 .العالقة ذات

 

 .بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون املستثمرين 

إلدارة شئون املستثمرين تتمتع  مستقلة وحدة اإلدارة مجلس أعضاء قبل من املعتمد للشركة التنظيمي الهيكل لدى يتوافر

 تتبع، و دقيق وبشكل املناسب الوقت في والتقارير واملعلومات البيانات توفير لها يتيحالذي  نحوال وعلى املناسبة باالستقاللية

 املستثمرين، عالقات أنشطة سياق في مساهميها تجاه بنزاهة العمل أجل من قهايتطبيتوجب  التي واملمارسات املبادئ الشركة

 موقف تبني إلى الشركة وتسعى املطلوبة، املعلومات عن اإلفصاح إلى باإلضافة بها املعمول  واللوائح القوانين بجميع الشركة تلتزمو 

 مسؤوليات مهام عن ةنبذ يلي وفيما الشركة، على محتمل تأثير لها تعتبر التي املسائل يغطي الذي التكميلي اإلفصاح من استباقي

 :املستثمرين عالقات وحدة

 للمساهمين املطلوبة والتقارير والبيانات املعلومات توافر من التأكد.  

 الكشف طرق  خالل من وذلك املناسب، الوقت وفي بدقة والبيانات املعلومات تقديم من تمكن سليمة استقاللية طرق  اتباع 

 .للشركة اإللكتروني املوقع ذلك في بما املناسبة

 الشركة توقعات مع وثيق بشكل يتماش ى اآلراء توافق وأن الشركة بأداء جيدة دراية على املساهمين أن من التأكد. 

  بحقوقهم املتعلقة واالستفسارات لةئاألس على إجابات تقديم أجل من املساهمين مع التواصل. 

 

  كبير في عمليات اإلفصاح.نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات، واالعتماد عليها بشكل 
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 من املصالح وأصحاب واملستثمرين املساهمين مع للتواصل املعلومات تكنولوجيا وسائل استخدام على باالعتماد الشركة تقوم

 :يلي ما خالل

 أو أي تعديالت على النظام األساس ي للشركة بعد  الجديدة اإلصدارات لنشر العام االتصال قنوات من مجموعة استخدام

  ،الحصول على املوافقات الالزمة
ً
 االجتماعية والشبكات الصحفية، عالناتاإل  عبر املباشرة االتصاالت استخدام عن فضال

 .الحاجة حسب الفردية واالجتماعات

 نشر للمساهمين ويتم الالزمة املعلومات جميع اإللكتروني موقعها على الشركة تنشر حيث ،للشركة املوقع اإللكتروني 

 اجتماعات على الشركة موقع ويحتوي  كما. املساهمين مختلف احتياجات لتلبية واإلنجليزية العربية باللغتين املعلومات

 .للشركة العامة الجمعية

 

 

 

 

 الثامنة القاعدة

 املساهمين حقوق  احترام

  العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة واملساواة بين كافة املساهمين.موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق 

 بما لحقوقهم املساهمين جميع ممارسة لضمان الالزمة والضوابط اإلجراءات الداخلية ولوائحها للشركة األساس ي النظام يتضمن

 وتكفل. الشأن هذا في الصادرة والتعليمات والقرارات بها املعمول  واللوائح القوانين مع يتعارض ال وبما واملساواة، العدالة يحقق

 العادلة املمارسات اتباع من والتأكد أهدافها تطبيق من اإلدارة مجلس قبل من واملعتمدة املوثقة املساهمين حقوق  حماية سياسة

 :التالي النحو على

 الشركة في املصلحة أصحاب مختلف وكذلك األقلية مساهمي ذلك في بما مساهميها حقوق  حماية. 

 الشركة أحكام مع يتوافق بما حقوقهم وممارسة العامة الجمعية اجتماعات في الفعالة املشاركة على املساهمين تشجيع 

 .التجارية الشركات قانون  ذلك في بما السارية واللوائح والقوانين ونظامها

 الجهات مختلف ملتطلبات وفقا الجمهور  وعامة التنظيمية والهيئات للمساهمين املناسب الوقت في اإلفصاحات تقديم 

 .الصلة ذات والقوانين الرقابية

 لحقوقهم انتهاكات أي هناك كانت إذا تعويض على الحصول  من وتمكينهم عليها، والتعرف املصلحة أصحاب حقوق  حماية 

 .الصدد هذا في الصادرة املنفذة القوانين على بناء

 

  املقاصة، وذلك ضمن متطلبات املتابعة املستمرة للبيانات الخاصة موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة

 باملساهمين.

 وذلك بموجب نص املادة )مقاصة  وكالةتحتفظ الشركة بسجل مساهميها لدى 
ً
( من 34بموجب اتفاقية يتم تجديدها سنويا

 املساهمين أسماء فيه تقيد مقاصة، وكالة لدى يحفظ خاص سجل للشركة يكون النظام األساس ي للشركة والتي تنص على 
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 بأي املساهمين سجل في التأشير ويتم. سهم كل عن املدفوعة والقيمة ونوعها منهم لكل اململوكة األسهم وعدد وموطنهم وجنسياتهم

 الشركة من يطلب أن شأن ذي ولكل بيانات من املقاصة وكالة أو الشركة تتلقاه ملا وفقا فيه املسجلة البيانات على تطرأ تغييرات

 الشركة على ويتعين املساهمين، سجل على االطالع ملساهميها الشركة تتيح كما. السجل هذا من ببيانات تزويده املقاصة وكالة أو

  املذكور  السجل في الواردة البيانات مع التعامل يتم وأن باملساهمين الخاصة للبيانات املستمرة واملتابعة الدقة مراعاة
ً
 ألقص ى وفقا

 من عنها يصدر وما وتعديالته 2010 لسنة 7 رقم للقانون  التنفيذية الالئحة مع يتعارض ال بما وذلك والسرية، الحماية درجات

 .منظمة رقابية وضوابط تعليمات

 

 .نبذة عن كيفية تشجيع املساهمين على املشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة 

 دون  التصويتممارسة  حق املساهمين كافة املعتمدة والنظام االساس ي للشركة أن يكون  ناملساهميتكفل سياسة حماية حقوق 

 الشركة وتقوم طريقة بأي إلغاؤه يمكن وال للمساهم أصيل حق يعد التصويت أن حيث التصويت، حظر إلى تؤدي عوائق أية وضع

 املساهمين من لكل التصويت بحقوق  الخاصة املعلومات كافة بتوفير الشركة تقوم كما الحق، هذا ممارسة تكفل التي اآللية باتباع

 ، من خالل تطبيق ما يلي:املرتقبين واملستثمرين الحاليين

  يتم اإلعالن في املرة الثانية بعد مض ي مدة ال تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر اإلعالن و مرتين يتم اإلعالن في الجرائد الرسمية

 عن النشر على املوقع اإللكتروني الرسمي للشركة عن كافة  االجتماع بسبعة أيام على األقلاألول وقبل انعقاد 
ً
، فضال

 التفاصيل وجدول أعمال االجتماع.

 الشركة قبل من التعامل نفس على ويحصلون  التصويت بحقوق  املساهمين فئات جميع تتمتع. 

 التصويت إجراءات تحكم التي القواعد بجميع املساهمين إبالغ. 

 أساس على املعلومات هذه وتقدم. املحتملين واملستثمرين الحاليين للمساهمين التصويت حقوق  عن املعلومات كافة تقديم 

 .املساهمين فئات جميع وإلى مستمر

 العامة الجمعية اجتماع إلى الدعوة خالل منهم بحقوق تتعلق تغييرات أي على التصويت بحق املساهمين فئات جميع تزويد 

 .نيللمساهم

 عقد في عليها املنصوص األليات خالل من العامة الجمعية جتماعاتا في اإلدارة مجلس أعضاء اختيار على التصويت تمي 

 .التنفيذية ولوائحه الشركات قانون  أحكام إطار وفي األساس ي والنظام التأسيس

 

 التاسعة القاعدة

 املصالح أصحاب دور  إدراك

  التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب املصالح.نبذة عن النظم والسياسات 

 وتتيح ،املصالح بحقوق أصحاب واالعتراف الحمايةل تكف التي واإلجراءات القواعدعلى إرساء  تعتمد السياسة الداخلية للشركة

 وفق وذلك حقوقهم من أي انتهاك حال في تعويضات على حصولهم
َ
 حيث الشأن، هذا في الصادرة القوانين في عليه مستقر هو ملاا

 تنص السياسة على ما يلي:
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 والشركة املصلحة أصحاب بين عقد كل في يلي ما إدراج في الحق: 

o  اللتزاماته طرف أي انتهاك حالة في اتباعها الواجب واآللياتالتدابير. 

o  وجدت إن حقوقهم، انتهاك حالة في التعويضات بدفع املتعلقةالتدابير. 

 الواجبة والعناية السرية مع والتعامل الشركة لدى الحجز في بهم الخاصة املعلومات جميع على الحصول  في الحق. 

 مستوى  ويتم تعريف. املصلحة ألصحاب أساسية تكون  أن شأنها من والتي الصلة، ذات الشركة معلومات إلى الوصول  في الحق 

 الشركة بين املبرم العقد في ذلك توثيق ويجب حدة، على حالة كل أساس على املصلحة وأصحاب الشركة بين بالترتيب الوصول 

 .املصلحة وأصحاب

 باإلبالغ الخاصة الشركة سياسة خالل من الخارجية أو الداخلية للوائح مالئمة غير خروقات/  ممارسات أي تصعيد في الحق 

 وفقا الكاملة الحماية توفير( خارجيين أو داخليا كانوا إذا عما النظر بغض) املصلحة أصحاب على ويتعين. املخالفات عن

 .املخالفات اإلبالغ عن لسياسة

 

 

 .نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة في متابعة أنشطة الشركة املختلفة 

نشاطها  متابعة في املشاركة على وحثهم املصلحة أصحاب إسهامات من القصوى  االستفادة تكفل التي اآلليات تباعاب الشركة تقوم

 كحدتنص السياسة الداخلية للشركة أن تقوم تجاه أصحاب املصالح  حيث، األكمل الوجه على مصالحها تحقيق مع يتفق بما

 :يلي بما أدني

 ومنصف ألصحاب املصالح. عادل أساس على املعاملة في الحق 

 الصلة. ذات املعلومات اإلفصاح عن في الحق 

 العالقة ذات واألطراف اإلدارة مجلس بها يتمتع كما الشركة مع التعامل في واالمتيازات الحقوق  بنفس التمتع في الحق 

 .الشراء لسياسة وفقا للشركة، الشراء عملية خالل الشركة من ومنصفة عادلة معاملة على والحصول 

 

 العاشرة القاعدة

 األداء وتحسين تعزيز

  كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول

 تدريبية بشكل مستمر.

 على الحصول  اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل تمكنوالتي  للتدريب فعالة آلية على إتباع ينص ميثاق عمل مجلس اإلدارة

 املنوطة املهام أداء علىيساعدهم الذي  بالشكل التطورات ومواكبة وخبراتهم مهاراتهــم لتنمية وذلكمستمر  بشكل الالزمة التدريبات

 :يبشكل عام وذلك من خالل تطبيق ما يل املجلس لتطوير بهم

 الشركة. بعمليات صلة ذات املنظمة يةالتدريب برامجال تكون  أن 

 املجلس كفاءة لزيادة وخبراتهم معارفهم تطوير لعضاءل يمكن وكيف املجلس، دور  على التدريب برامج تركز أن. 

 مسؤولياتهم تنفيذ في مجلس اإلدارة أعضاء تساعد ومالية إدارية موضوعات التدريب برامج تتضمن أن. 
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  املشاركة والحضور في ورش العمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتي تكون ذات صلة

 بطبيعة عمل الشركة.

 تتضمن توجيهية حزمة على املجلس أعضاء من ضوع كل يحصل التعيين، عند: 

o .نبذة تعريفية عن الشركة 

o للشركة. والتشغيلية املالية النتائج أحدث 

o  التي لها عالقة بطبيعة نشاط الشركة. بها املعمول  التنظيمية املتطلبات 

o  لهم املستحقة والحقوق  السلطات عن فضال ،أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤوليات أدوار. 

o  ومسؤولياتهم وأدوارهم اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة عن تفاصيل. 

  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وكذلك برنامج خاص ب بيبرنامج تدر  2021حصل أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام

 الشركات الصادرة عن هيئة أسواق املال. قواعد حوكمةو مجلس اإلدارة بحسب قانون الشركات   تدور مسؤولياتدريبي عن 

 

 .نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 مجلس أداء لتقييم املال أسواق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة أنظمة ملتطلبات وفقا اإلدارة مجلس أداء تقييم تصميم تم

 تقييم أداء كل عضو على ككل اإلدارة
ً
، حيث يتسلم كل عضو كتيب التقييم والذي يشمل تقييم أداء ملجلس اإلدارة ككل وأيضا

حدا على أساس سنوي حسب مؤشرات أداء موضوعية، ويتم تجميع نتائج التقييم في كتيب واحد يتم إعداده بواسطة أمين سر 

بواسطة لجنة الترشيحات واملكافآت ومن ثم اعتماده ومصادقته من قبل أعضاء مجلس اإلدارة حيث يتم مناقشة النتائج املجمعة 

 .مجلس اإلدارة

 لنتائج األداء املالي ومؤشرات األداء العام للشركةأما بالنسبة لإلدارة التنفيذية فيتم عمل التقييم على أساس سنوي 
ً
ويقوم  وفقا

 من لجنة الترشيحات واملكافآت وأعضاء مجلس اإلدارة.بعمل التقييم رئيس مجلس اإلدارة، ثم يتم عرض نتائج ال
ً
 تقييم على كال

اإلدارة بما فيهم العضو  مجلس السنوية عن أعضاء التقييم عملية على اإلشراف عن املسؤولة واملكافآت هي الترشيحات لجنة إن 

 :التالية الوثائق بناًء على التقييم، ويتم املستقل

 للشركة. النظام األساس ي 

 عمل مجلس اإلدارة ميثاق 

 الوصف الوظيفي املعتمد. 

 الشركة استراتيجية. 

 الداخلية الضوابط بيئة. 

 الشركات حوكمة إطار. 

 والناشئة الحالية واألنشطة االقتصادية األعمال. 

 

 املؤسسية بخلق القيم نبذة عن جهود مجلس اإلدارة (Value Creation) الشركة، وذلك من خالل تحقيق  العاملين في لدى

 األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء.
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 و 
ً
أهدافها حيث تركز على  ل إلىو الوصمن  الشركةالتي تمكن يقوم مجلس اإلدارة باعتماد االستراتيجية وخطة عمل الشركة سنويا

نجاح القيق والتطوير ونظم معلومات الحاسب اآللي وذلك بغرض تح والتشغيل والعملياتتحقيق التكامل بين وظائف اإلدارة 

في التخطيط طويل املدى الذي يهدف إلى  االستراتيجيةيكمن جوهر حيث . املستمر والتقدم بالشركة ألعلى مستويات األداء

 إلى أهداف معين
ً
، للعام املقبلاالستراتيجية التي سوف تتبعها الشركة  ة. وقام مجلس اإلدارة باستعراضتخصيص املوارد وصوال

 ىطوير الخدمات الحالية والعمل على تقديم خدمات جديدة واالنفتاح على األسواق العاملية، حيث تسعحيث يتم التركيز على ت

 الشركة إلى تحقيق النقاط التالية كجزء من خطة العمل:

 ( على مستوى عمليات الكويت ومع تنفيذ املرحلة الثالثة من تطوير السوقMD3 والتي )وكذلك 2021عام في بالكامل  نفذت ،

فإننا نتوقع شروط الترخيص  الشركة استوفتبعد أن ترخيص "الوسيط املؤهل"  للشركة منح الهيئةب نامع توقعاتاستمرار 

 ملا يتبع هذا من تطوير والعموالت جذب للمزيد من العمالء إلى  أن يؤدي  ذلك
ً
وباألخص املؤسسات والعمالء اإلقليمين لنظرا

خدمة حلول تقنية للكيانات  بتقديم   2021عام  ةبنهايوقد قمنا أيضا ات جديدة. للخدمات القائمة للشركة واستحداث خدم

 سوف تسعى الشركة للتعامل مع أكبر عدد ممكن تم تقديم هذه الخدمة للشركة األم و التي تزاول نشاط صناع السوق، حيث

 2022من العمالء املستفيدين من هذه الخدمة. اإلضافة إلى ذلك سوف يتم توفير خدمات اإلقراض على الهامش في العام 

واملرهون تنفيذها بموافقة هيئة أسواق املال، حيث سوف يتم استغالل الفائض النقدي من أجل هذا الغرض والذي بدوره 

 مال الشركة. سوف يؤدي إلى زيادة تدريجية في حجم عمليات وأع

  جلوبل  العمل بشكل مكثف على توسيع قاعدة عمالئها وتحقيق مزيد من االنتشار لخدماتفي حين تهدف عمليات األردن إلى"

وكذلك العمل على زيادة معدل دوران حجم تداول الشركة  .يةملباألسواق اإلقليمية والعا التي توفر حلول التداول وساطة" 

 العمل على استقطاب عمالء جددبالسوق واملحافظة على ترسي
ً
متابعة و   .خ عالقات عمل قوية مع عمالئها الحاليين وأيضا

  .حسابات الديون لتحصيل املبالغ املستحقة

  وال وبعض املوظفين بالتدريب لتعزيز قدراتهمواإلدارة التنفيذية يتم تزويد أعضاء مجلس أما على مستوى التدريب فسوف ،

هؤالء املسجلين لدى هيئة أسواق املال، حيث من متطلبات استمرار شغل الوظائف واجبة التسجيل الحصول على لسيما 

 مؤهالت تدريبية معينة. 

هي إيرادات العموالت لكل قسم من اقسام إدارة   2022 من أهم النقاط التي تم التركيز عليها أثناء مناقشة خطة العمل لعامو 

 للنتائج الواقعية املحققة ووضع أهداف استراتيجية مستقبلية لزيادة الحصة السوقية للشركة والذي تم وضعهالتداول، 
ً
ا وفقا

املعنية من أجل أن يضعوا نصب أعينهم األهداف  توتحسين األداء، هذا ويتم مشاركة االستراتيجية وخطة العمل مع اإلدارا

 املرجوة والعمل على تحقيقها.

بتقديم تقارير دورية على أساس شهري وربع سنوي للسادة أعضاء مجلس اإلدارة للوقوف على األداء  كما تقوم اإلدارة التنفيذية

الفعلي للشركة واألهداف التي تم تحقيقها ومقارنتها باالستراتيجية املوضوعة وخطة العمل، وفيما يلي موجز عن بعض النقاط 

 ر:التي يتضمنها التقري

 ترة التي تم إعداد التقرير خاللها.ملخص عن أداء السوق املالي عن الف 

 .الحصة السوقية للشركة ومقارنتها بنفس الفترة بالعام السابق وكذلك مقارنتها بخطة العمل املوضوعة 

  الشركة والشركات التابعة لها خالل الفترة ومقارنتها مع امليزانية التقديرية.نتائج عمليات 
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  ومقارنة النتائج الفعلية مع امليزانية التقديرية كذلك مقارنته بنتائج األداء  واملصروفاتلإليرادات املجمع بيان الدخل الشامل

 عن نفس الفترة بالعام السابق.

 .بيان إيرادات األقسام التشغيلية خالل الفترة وقارنتها بنفس النتائج املحققة بالعام السابق وكذلك بامليزانية التقديرية 

 م االستثمار.يدرجة خالل الفترة مع بيان النتائج بالتغيرات في تقياملألسهم املدرجة وغير تقييم استثمارات الشركة في ا 

 

 عشر الحادية القاعدة

 االجتماعية املسؤولية أهمية على التركيز

 .موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف املجتمع 

تقوم الشركة بدورها تجاه املسؤولية االجتماعية والذي يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد املجتمع ألهدافها ورسالتها التنموية 

، عالوة على املساهمة في سّد احتياجات املجتمع 
ً
واالعتراف بوجودها، واملساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقا

 إلى خلق فرص عمل جديدة من خالل إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع ومتطلباته الحياتية واملعيشية 
ً
الضرورية، إضافة

تنموي، وتم وضع سياسة املسؤولية االجتماعية للشركات لضمان مساهمة الشركة والقيام بدور فعال في تحقيق التوازن بين 

جتمعي هو املفتاح لنجاح أي منظم، وتستهدف سياسة أهدافها وأهداف املجتمع، وهذا من منطلق أن املساهمة في العمل امل

الشركة العمل في إطار نموذج األعمال املستدامة التي تخلق قيمة من بناء عالقات عميقة واسعة وطويلة األمد مع عمالئنا وغيرهم 

 من الناس في املجتمع الذي نعمل فيه.

 ي:ويستند نهج املسؤولية االجتماعية للشركة وسياستها على ما يل

  وتهيئة الظروف املالئمة لهذه الفرص املجتمعاملساعدة في إتاحة فرص العمل ملختلف فئات. 

 دعم وتشجيع العمالة الوطنية لزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية. 

 دعم املشاريع الصغيرة وفتح آفاق جديدة تخدم فئات مختلفة من املجتمع. 

 لثقافي للمجتمعتصميم أنشطة الشركة وفقا للسياق االقتصادي وا. 

 حماية البيئة من التلوث والضرر البيئي. 

 لفئات املستهدفة في املجتمعالفنية لقدرات البرامج تدريبية لتنمية  توفير. 

 املساهمة في الحد من األضرار الناجمة عن الظواهر السلبية التي قد تكون سائدة في املجتمع واتخاذ مبادرات خيرية طوعية. 

 

  واآلليات املستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة املبذولة في مجال العمل االجتماعي.نبذة عن البرامج 

 في إطار سياسة املسؤولية االجتماعية التي تطبقها الشركة األولى للوساطة املالية التي تعتني بتعزيز تطبيق االلتزام بدورها في العمل

سانية السامية،  تهدف إلى إتباع البرامج واآلليات والقيام باملبادرات الخيرية التطوعية االجتماعي والتي ترتبط بعدد من املعايير اإلن

على التوالي إلى دور  الثالثوفق ما تقتضيه القوانين واألعراف العامة، ومن هذا املنطلق قامت "األولى للوساطة" بتوجه دعمها للعام 

 ألهمية هذا القطاع اإلنسا
ً
ني الكبير في تحقيق بناء مجتمع فعال ذو كيان متماسك يتسم باالستقرار واألمن الرعاية االجتماعية نظرا
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واألمان، حيث تعد الركيزة األساسية التي يتمحور حولها دور الرعاية االجتماعية هي حماية األطفال األبرياء من مصير مجهول دامس 

 التي تؤثر بالسلب على املجتمع بأكمله. قد يؤدي إلى انتشار الجرائم، والعنف، والسلوكيات والعادات الخاطئة

ليتم توظيفه وذلك بالحساب البنكي للصندوق الخيري لدور الرعاية االجتماعية  نقديإيداع مبلغ قامت الشركة ب 2021وفي العام 

إيداع مبلغ ب إقامة من األنشطة والفعاليات املتنوعة وشراء كافة مستلزمات واحتياجات األبناء، وقامت الشركة كذلكمن أجل 

  بالحساب البنكي نقدي
ً
إلدارة رعاية املسنين التابعة لقطاع الرعاية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل وذلك دعما

  وإدارة الرعاية تقدمت إدارة الحضانةللفرق الطبية العاملة في الخدمة املتنقلة للمسنين، وقد 
ً
بالشكر والتقدير إلى الشركة تقديرا

على التوالي، حيث ترعى الشركة توظيف  الخامسماتها وجهودها امللموسة في املشاركة الفعالة والدؤوبة لتلبية متطلباتهم للعام إلسها

التابعة لقطاع الرعاية  تاإلدارا من العائلية ودار رعاية املسنين تبرعاتها للجهات التي لها دور مجتمعي جليل وتعد الحضانة

 واملسنين ، فرعاية األيتامواملسنين ؤون االجتماعية وتتولى هذه اإلدارة رعاية وإيواء األيتام مجهولي الوالديناالجتماعية في وزارة الش

جهود كافة املؤسسات والهيئات والجهات وتبعث روح األمل في نفوس الجميع  رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية شريفة ونبيلة تظافر

 من أجل بناء مجتمع سليم.

 س إدارة الشركة األولى للوساطة املاليةتعهد من مجل

التقارير املالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة،  بأنونتعهد مجلس إدارة الشركة األولى للوساطة املالية  عضاءأ نقر نحن

كما أنها تستعرض كافة الجوانب املالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنها تم إعدادها وفق املعايير املحاسبية الدولة 

نشاط الشركة الواردة في التقرير السنوي لعام بسالمة ونزاهة كافة البيانات املالية كذلك التقارير ذات الصلة ب نقر  كما ، املعتمدة

 املرفوع للسادة مساهمي الشركة. 2021

 

 وهذا إقرار منا بذلك،

 

 املقريين بما فيه:

 

 التوقيع املنصب االسم

 رئيس مجلس اإلدارة بدر عبد هللا السميط
 

 رئيس مجلس اإلدارةنائب  عبد هللا محمد الشارخ
 

 اإلدارةعضو مجلس  نوال فؤاد مال حسين
 

 عضو مجلس اإلدارة خالد حسن فؤاد
 

 عضو مجلس اإلدارة فواز عبد العزيز الروضان
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 املستقلين  اإلدارةإقرارات أعضاء مجلس  املرفقات:
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