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الهيكل التنظيمي للشركة
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مقدمة
ينبع إلتزام شركة المدين ة للتمويل واإلستثمار بمبادئ حوكمة الشركات من إلتزامها برسالتها تجاه مساهميها وكذلك حرصها علي
اإللتزام بجميع المحددات والضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات المنظمة ألداء وعمل شركات اإلستثمار وعلي رأسها وهيئة
أسواق المال والبنك المركزي وغيرهما من الجهات الرقابية.وحرصها علي أداء رسالتها علي أكمل وجه .وفيما يلي بيان بمدي
إلتزام شركة المدينة للتمويل واإلستثمار بقواعد حوكمة الشركات وفقا للنماذج التي إقترحتها هيئة أسواق المال ووفقا للتدرج
المنطقي الذي يساهم في الوصول بأداء الشركة ألعلي مستويات ممكنة.

القاعدة األولى  :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
يتمتع مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل واإلستثمار بهيكل يتماشي مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ،وكذلك المهام والمسؤوليات
المنوطة بها ،وقد راعت الشركة عند تشكيل مجلس اإلدارة التنوع في الخبرة العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة ،وحرصت
كذلك أن يكون األعضاء على معرفة بالقوانين واألنظمة ذات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة ،فضال عن توافر الفهم
والدراية الكاملة ألنشطة الشركة  ،وكافة المخاطر التي قد يتعرض لها مركزها المالي.
وقد قام مجلس إدارة الشركة بإنشاء سجل خاص به تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها
االجتماع ومبينا به مكان االجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته ،ذلك باإلضافة إلى إعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما
فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها .وقد تم تحديد وتفصيل مهام ،ومسئوليات ،وواجبات
كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وتحديد السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.
ويتكون مجلس اإلدارة من عدد من األعضاء المتميزين والمتنوعين في الخبرات والمهارات  ،كما أن أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة
من غير التنفيذيين  ،كما تمت مراعاة وجود أعضاء مستقلين تتاح لهم إتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات.
أهم مهام مجلس اإلدارة
 .1إعتماد اإلستراتيجيات واألهداف والخطط والسياسات الهامة للشركة.
 .2إقرار الميزانيات التقديرية السنوية وإعتماد البيانات المرحلة والسنوية.
 .3اإلشراف علي النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها.
 .4التأكد من مدي إلتزام الشركة بالسياسات وإجراءات العمل واألنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
 .5ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها سياسات اإلفصاح والشفافية المعمول بها.
 .6إرساء قنوات إتصال فاعلة تتيح التواصل مع مساهمي الشركة وإطالعهم علي أنشطة الشركة وأية تطورات جوهرية.
 .7تطبيق نظم حوكمة الشركة واإلشراف العام عليه ومراقبة مدي فاعليته.
 .8متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء الموضوعية .KPIs
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 .9إعداد تقرير سنوي يتلي في الجمعية العامة السنوية يتضمن متطلبات وإجراءات إستكمال نظام حوكمة الشركات.
 .10تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها .
 .11التأكد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للشركة تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية إتخاذ القرار وتحقيق مبادئ
الحوكمة الرشيدة والفصل في السلطات والصالحيات بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 .12تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية  ،وإجراءات إتخاذ القرار ومدة التفويض.
 .13الرقابة واإلشراف علي أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم.

مجلس اإلدارة في 2020

االسم

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

المؤهل العلمي
والخبرة العملية

تاريخ االنتخاب  /تعيين أمين السر

مستقل (توفاه هللا)
وجاري البحث عن بديل
غير تنفيذي

دكتوراه

 27يوليو 2020

غير جامعي

 27يوليو 2020

جامعي

 27يوليو 2020
 27يوليو 2020

1

السيد /د .عبدالرؤوف توفيق عبدالسيد

2

السيد /محمد درويش الشمالي

3

الشيخ/احمد داود سلمان الصباح

غير تنفيذي

4

السيد/عماد حسين نعمة

غير تنفيذي

جامعي

5

السيد/عارف عبد هللا العجمي

غير تنفيذي

جامعي

 27يوليو 2020

6

السيد /محمد عبدالكريم خشاب

امين سر المجلس

جامعي

 27يوليو 2020

اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور
يخصص مجلس اإلدارة الوقت الكافي لالطالع بالمهام و المسؤوليات المنوطة بهم ،بما في ذلك التحضير الجتماعات المجلس و
اللجان المنبثقة عن المجلس ،والحرص على حضورها ،ويعقد االجتماع كل ربع سنة على األقل ،ويتم تقديم مستندات كافية ووافية
ألعضاء مجلس اإلدارة لتمكينهم من تقييم الموضوعات المطالبين باتخاذ قرار بشأنها ،وتشمل جميع المستندات والبيانات المالية
والتقارير الدورية المرحلية والسنوية والرقابية وتقارير اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.
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إجتماعات مجلس اإلدارة في 2020
إجتماعات مجلس اإلدارة

اإلجمالي

رقم اإلجتماع

()1

()2

()3

()4

()5

()6

التاريخ خالل عام 2020

 13فبراير

11
أغسطس

13
أغسطس

 6سبتمبر

 27أكتوبر

 12نوفمبر

السادة الحضور
السيد /محمد درويش الشمالي
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الشيخ /أحمد داوود سلمان
الصباح
السيدة /منال بن حيدر







×
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×

×

×

×

×

1


×

×

×

×

×

×

1

×

×







3

×











5

الدكتور /عبد الرؤوف توفيق

×

×

×

×

×

×

×

السيد /محمد خشاب













6

السيد /أحمد عبد الفتاح بدر
السيد /عارف عبد هللا العجمي
السيد /عماد حسين نعمة

أليات التنسيق والتسجيل وتوصيل وتبادل المعلومات لمجلس اإلدارة
تعمل اإلدارة التنفيذية في شركة المدينة للتمويل واإلستثمار علي توفير المعلومات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب لجميع
أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام وألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص ،وذلك من خالل وضع ألية فعالة
تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول علي كافة المعلومات والبيانات األساسية التي تمكنهم من اإلضطالع والقيام بواجباتهم
ومهامهم بكفاءة وفعالية.
وقد قامت الشركة بتطوير البنية األساسية لنظم تكنولوجيا المعلومات  ،وعلي وجه الخصوص النظم الخاصة بالتقارير  ،وذلك للتأكد
من أن كافة التقارير يتم إعدادها علي درجة كبيرة من الجودة والدقة  ،وأنه يتم تقديمها إلي أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب
من أجل تسهيل عمليات إتخاذ القرار في التوقيت المناسب.
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القاعدة الثانية  :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
تلتزم شركة المدينة للتمويل واإلستثمار بتوصيف وتحديد مهام ومسئوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية ،وكذلك السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية بصورة فعالة .كما تم تحديد مهام ومسؤوليات كل من
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل واضح في السياسات واللوائح المعتمدة بما يعكس التوازن في الصالحيات والسلطات بين
كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ،فضال عن عدم انفراد أيا من األطراف بالسلطات التنفيذية المطلقة ،وذلك لتسهيل عملية
مسائلة مجلس اإلدارة من قبل مساهمي الشركة .حيث يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها،
وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفرادا آخرين للقيام ببعض أعماله وعلى
المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
إنجازات مجلس اإلدارة
أما عن إنجازات مجلس اإلدارة فيمكن تلخيصها في عدد من القرارات التاريخية والمحورية التي إنعكست إيجابا ً علي الكثير من
محاور عمل اإلدارة التنفيذية والمنظومة التشغيلية للشركة  ،حيث إجتمع مجلس إدارة الشركة عدد ست إجتماعات خالل عام 2020
بعضها إجتماعات محورية علي درجة عالية من األهمية كاإلجتماع الثاني الذي تم فيه إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس
اإلدارة  ،وغيرهم من لجان اإلستثمار والموارد البشرية والمخصصات ،وكذلك اإلجتماع الرابع الذي تم فيه قبول إستقالة أحد
أعضاء مجلس اإلدارة والممثل لشركة ديفيلوب للتجارة العامة والمقاوالت  ،ليحل محله عضو اإلحتياط الممثل لشركة الساري
للتجارة العامة والمقاوالت ،أما باقي اإلجتماعات فهي روتينية بعض الشئ وتشمل مراجعة ومناقشة عدد من التقارير الدورية
باإلضافة إلي إعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة  ،ويمكن تلخيص هذه اإلنجازات علي النحو التالي :

اإلجتماع األول
أما اإلجتماعت المحورية فتشمل اإلجتماع األول والذي تم فيه ما يلي:
 .1إعتماد تحديث نموذج إعرف عميلك.
 .2إعتماد تحديث سياسة تقييم المخاطر الخاصة بالعمالء.
 .3مناقشة إغالق المحافظ اإلستثمارية الغير نشطة.
 .4إعتماد التقارير واإلستراتيجيات الخاصة بأعمال الشركة.

اإلجتماع الثاني
أما اإلجتماع الثاني فقد شهد ما يلي:
 .1إعادة تشكيل اللجان المنبقة عن مجلس إدارة الشركة.
 .2تحديد وتوصيف صالحيات الرئيس التنفيذي.
 .3إعادة تشكيل اللجان التالية (التنفيذية  ،الموارد البشرية ،المخصصات ،اإلستثمار).
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اإلجتماع الثالث
أما اإلجتماع الثالث فقد تم فيه ما يلي :
 .1مراجعة وإعتماد دليل سياسات وإجراءات اإلدارة القانونية.
 .2إعتماد البيانات المالية للستة أشهر المنتهية في النصف األول من عام .2020

اإلجتماع الرابع
أما اإلجتماع الرابع فقد تم فيه ما يلي:
 .1مناقشة كتاب اإلستقالة الواردة من عضو مجلس اإلدارة الممثل لشركة ديفيلوب للتجارة العام والمقاوالت.
 .2إستدعاء عضو اإلحتياد "شركة الساري للتجارة العامة والمقاوالت".

اإلجتماع الخامس
أما اإلجتماع الخامس فقد تم فيه ما يلي :
 .1مناقشة خطة الشركة لمواجهة جائحة كورونا.
 .2تحديث سجل تصنيف العمالء وفق أحكام الكتاب الثامن.
 .3مناقشة وإعتماد تحديث عدد من سياسات الشركة ( 17سياسة).
 .4طرح ومناقشة خطط التعافي من الكوارث وإستمرارية األعمال.

اإلجتماع السادس
أما اإلجتماع السادس واألخير فقد تم فيه ما يلي :
 .1مناقشة وإعتماد تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية المعد من قبل مكتب خارجي (فاطمة الرشود).
 .2مناقشة وإعتماد تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية المعد من قبل المدقق الداخلي.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان المتخصصة
هذا فضال عن قيام مجلس اإلدارة بدعم اللجان المستقلة والمتخصصة التي سبق وأن تم تشكيلها لتعاونه على أداء المهام المنوطة به
وتمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال وفق حاجة الشركة وظروفها وطبيعة عملها .وقد جاء تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا
للوائح داخلية يضعها مجلس اإلدارة والتي تتضمن تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها خالل هذه المدة وكيفية
رقابة مجلس اإلدارة عليها .و هذه اللجان تقوم بتبليغ مجلس اإلدارة بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات
بشفافية مطلقة وهذه اللجان هي ( لجنة التدقيق الداخلي  -ولجنة إدارة المخاطر  -ولجنة الترشيحات والمكافآت) .وقد أقر مجلس
اإلدارة كافة اللوائح ونظم العمل لجميع اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس اإلدارة  ،وهو يتابع عمل هذه اللجان بشكل دوري للتحقق
من قيامها باألعمال الموكلة إليها.

اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة
خالل اإلجتماع الثاني لمجلس إدارة الشركة المنقعد بتاريخ  2020/08/11قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس
إدارة الشركة وفق األطر والتعليمات التي تتماشي مع متطلبات هيئة أسواق المال كما يلي :
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لجنة التدقيق الداخلي

لجنة المكافآت والترشيحات

لجنة إدارة المخاطر

السيد/عماد حسين نعمة

الرئيس

الشيخ أحمد داوود سلمان
الصباح

الرئيس

محمد درويش الشمالي

الرئيس

الشيخ أحمد داوود
سلمان الصباح

عضو

محمد درويش الشمالي

عضو

الشيخ أحمد داوود سلمان الصباح

عضو

محمد درويش الشمالي

عضو

عماد حسين نعمة

عماد حسين نعمة

عضو

عضو

عقددددت لجندددة التددددقيق الدددداخلي  4عددقددددت لددجددندددة إدارة الددمددخددداطددر  4عقدددت لجنددة الترشدددددديحددات والمكددافددآت 1
إجتماع خالل عام .2020
إجتماعات خالل عام .2020
إجتماعات خالل عام .2020

أوالً :لجنة التدقيق الداخلي
إن وجود لجنة التدقيق الداخلي يعد أحد السمات الرئيسية الدالة علي تتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة  ،وتتولى لجنة التدقيق
مسؤولية مساعدة مجلس اإلدارة في التصريف الفعال لمسؤولياته تجاه التقارير المالية وأدوات الرقابة الداخلية ،والتدقيق الداخلي
والخارجي .حيث تعمل هذه اللجنة علي ترسيخ ثقافة اإللتزام داخل الشركة  ،وذلك من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير المالية
للشركة ،فضال عن التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة  ،وتتمتع لجنة التدقيق بإستقاللية تامة فضال
عن توافر الكوادر البشرية المؤهلة إلدارتها.
أهم مهام لجنة التدقيق الداخلي
 .1مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها علي مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة  ،وذلك
بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
 .2التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو تغييرهم وتحديد أتعابهم.
 .3التأكد من إستقاللية مراقب الحسابات الخارجي ودراسة مالحظاته ومتابعة أعماله.
 .4دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي بشأنها ورفعه والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.
 .5اإلشراف الفني علي إدارة التدقيق الداخلي وتقييم مدي كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية في الشركة.
 .6التوصيبة بتعيين مدقق داخلي أو نقله أو عزله وتقييم أداؤه وأداء اإلدارة.
 .7مراجعة وإقرار خطط التدقيق الداخلي وتقارير التدقيق الداخلي والتأكد من إتخاذ اإلجراءات التصحيحية بشأنها.
 .8مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية المختلفة والتأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والسياسات ذات العالقة.
إنجازات لجنة التدقيق الداخلي
أما عن إنجازات لجنة التدقيق الداخلي  ،فيمكن إيجازها في عدد من المحاور الرئيسة كما يلي :
 .1في اإلجتماع األول بتاريخ  11فبراير  2020تمت مناقشة التقارير واإلستراتيجيات الخاصة بأعمال الشركة خالل العام
المالي  ،2019والتي تشمل بعض السياسات الخاصة بإدارة المحافظ اإلستثمارية ومكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،كما تمت كذلك مناقشة موضوع إغالق المحافظ اإلستثمارية الغير نشطة.
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 .2في اإلجتماع الثاني في  12أغسطس  2020تمت مناقشة وإعتماد دليل سياسات وإجراءات اإلدارة القانونية  ،هذا
فضال عن مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2019
 .3في اإلجتماع الثالث ،تمت مراجعة تقارير التدقيق الداخلي إلدارتي تمويل الشركات وإدارة األصول وكذلك وحدة مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وكذلك مراجعة ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي لإلدارة القانونية والموارد البشرية
وتكنولوجيا المعلومات .هذا فضال عن مناقشة وإعتماد تقارير تقييم نظم الرقابة الداخلية المعد من قبل المدقق الخارجي
 ،وكذلك التقرير المعد من قبل المدقق الداخلي للشركة.
 .4أما في اإلجتماع الرابع فقد تم فيه مناقشة خطة التدقيق الداخلي للشركة  ،وكذلك مناقشة تعيين مدقق داخلي بدال من
المدقق الداخلي في ذلك الوقت والذي كان قد تقدم بإستقالته.

ثانيـــــاً :لجنة إدارة المخاطر
يتمحور دور لجنة المخاطر في تولي مسؤولية الرقابة علي المخاطر المحيطة بالشركة  ،بما تشمله من عمليات تحديد وتوصيف
للمخاطر المختلفة ا لتي تتعرض لها الشركة .حيث تساهم لجنة إدارة المخاطر في وضع البرامج واإلستراتيجيات الالزمة للتعامل
مع المخاطر التي تتعرض لها الشركة ،من خالل وضع األسس واألطر العملية للتعمل مع هذه المخاطر  ،وكذلك مراقبة تطبيق
إدارة المخاطر لهذه اإلستراتيجيات ،وفق ميثاق العمل المعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة ،

أهم مهام لجنة إدارة المخاطر
وفيما يلي صالحيات ومهام لجنة إدارة المخاطر كحد أدنى:
 .1إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل إعتمادها من مجلس اإلدارة.
 .2متابعة تنفيذه هذه اإلستراتيجيات والسياسات والتأكد من مالئمتها لطبيعة وحجم أنشطة الشركة.
 .3تقييم نظم وآليات تحديد وتقييم ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة.
 .4مساعدة مجلس اإلدارة علي تحديد وتقييم مستوي المخاطر المقبول لدي الشركة ،والتأكد من عدم تجاوزه.
 .5مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع التوصيات الالزمة بشأنه قبل إعتماده من مجلس اإلدارة.
 .6التأكد من إستقاللية موظفي إدارة المخاطر وبعدهم عن األنشطة المختلفة التي ينجم عنها مخاطر للشركة.
 .7التأكد من إستقاللية موظفي المخاطر وأن لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة.
 .8زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكها لهم  ،وضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.
 .9إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة  ،وتقديم هذه التقارير لمجلس إدارة الشركة.
 .10مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر علي إدارة المخاطر في الشركة.

أبرز إنجازات لجنة إدارة المخاطر في 2020
 .1في اإلجتماع األول بتاريخ  11فبراير  2020تمت مناقشة تقرير إدارة المخاطر المعد من قبل مدير المخاطر في الشركة
 ،وقد تم كذلك إستعراض نموذج إعرف عميلةك  ،وتحدي دراسة تقييم المخاطر لعمالء الشركة ،وكذلك مناقشة المخاطر
الناشئة عن عدم غلق المحافظ اإلستثمارية الغير نشطة.
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 .2وفي اإلجتماع الثاني فقد تمت مناقشة أهم المخاطر التشغيلية المختلفة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا  ،هذا فضال عن
مناقشة خطط التعافي من الكوارث وإستمرارية األعمال ومدي فاعليتها في مواجهة جائحة كورونا.
 .3أما اإلجتماع الثالث فقد تم فيه إستعراض ومناقشة تقري إدارة المخاطر في الشركة  ،هذا فضال عن مدي تأثير جائحة
كورونا علي األداء التشغيلي للشركة  ،ومدي فاعلية خطط إستمرارية األعمال في مواجهة جائحة كورونا.
 .4أما اإلجتماع الرابع  ،فقد تم فيه مناقشة مالحظات فريق التفتيش المعين من قبل هيئة أسواق المال خالل النصف الثاني
من ،2020هذا فضال عن إعادة فتح النقاش حول مدي فاعلية خطط التعافي من الكوارث وإستمرارية األعمال.
 .5هذا فضال عن التأكيد علي إرساء مبدأ ربط التدقيق الداخلي المبني علي المخاطر ،والتأكيد علي دعم وتطوير قنوات
التواصل بين إدارتي التدقيق الداخلي والمخاطر وإعتماد خطط التدقيق الداخلي المبني علي المخاطر.
 .6مراجعة الموضوعات المتداولة التي تطرحها لجنة التدقيق الداخلي والمرتبطة بأنشطة الشركة والمخاطر المحيطة بها ،
مما ساهم في تطوير التقارير الخاصة بالتدقيق الداخلي كثيراً.

ثالثــــــاً :لجنة الترشيحات والمكافآت
أما عن لجنة الترشيحات والمكافآت  ،فهي من أهم اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة وهي تعني بالدرجة األولي بوضع
سياسات واضحة لمنح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،فضال عن تحملها لمسؤولية إنتقاء أفضل العناصر لترشيحها
ل شغل المناصب التنفيذية الشاغرة بالشركة ،وكذلك اإلرتقاء بمستوي المرشحين والمعينين فيما بعد إلي المستوي المطلوب
والمستوي الذي يضمن وضع الشركة في موقع الصدارة دائما ً  ،وفق ما يرجوه عمالء الشركة ومساهميها.
أبرز مهام لجنة الترشيحات والمكافآت
 .1التوصية بقبول الترشيح أو إعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 .2وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 .3مراجعة اإلحتياجات السنوية من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.
 .4إستقطاب راغبي شغل المناصب القيادية حسب حاجة الشركة ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
 .5تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين.
 .6أية إنحرافات جوهرية عن سياسات الحوافز والمكافآت المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
أبرز إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت في 2020
 .1في اإلجتماع األول واألوحد للجنة الترشيحات والمكافآت تمت مناقشة عدد من الموضوعات ومن أهمها:
 .2مناقشة موضوع تعيير رئيس لمجلس اإلدارة بديال عن الدكتور رؤوف الذي لم يتمكن من الحضور إلي الكويت بسبب
جائحة كورونا.
 .3مناقشة موضوع تعيير مدقق داخلي للشركة بدال من المدقق المستقيل.
 .4مناقشة تقرير المكافآت السنوي ومتطلبات هيئة أسواق المال فيه.
 .5تعيين د .مصطفي محمد عجمي مقرراً للجنة الترشيحات والمكافآت.
 .6وقد إتفق الحضور علي تفويض رئيس اللجنة في إتخاذ ما يلزم من قرارات تتصل بصلب عمل اللجنة.

10

2021
رابعـــــــــا ً  :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
لدي شركة المدينة للتمويل واإلستثمار نظم ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة  ،حيث تعمل نظم الرقابة الداخلي
علي الحفاظ علي سالمة الشركة المالية ودقة بياناتها المالية وكفاءة عملياتها التشغيلية من مختلف الجوانب ،والذي يبدو جليا
واضحا في الهيكل التنظيمي للشركة والذي يراعي مبادئ الضبط الداخلي وعمليات الرقابة المزدوجة والمتمثلة في األتي :
 .1التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات.
 .2الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح.
 .3الفحص والرقابة المزدوجة والتوقيع المزدوج.

منظومة الضبط والرقابة الداخلية

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
التحديد السليم للسلطات
والمسؤوليات.

الفحص والرقابة المزدوجة
والتوقيع المزدوج

الفصل التام في المهام وعدم
تعارض المصالح.

تتجلي األركان األساسية لمنظومة الرقابة الداخلية من خالل بعض السياسات واإلجراءات التنفيذية التي تبدأ من الهيكل التنظيمي
المعتمد للشركة والذي يؤكد علي فصل المهام وفق المستويات التنظيمية المختلفة في الشركة ،بما يشمله من عدة لجان منبثقة عن
مجلس إدارة الشركة لتتحمل مسؤولية إدارة عملياته .باإلضافة إلي التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات  ،من خالل عقد إجتماعات
دورية لمجلس إدارة الشركة بما يتماشي مع النظام األساسي للشركة ومتطلبات هيئة أسواق المال.
وإنتهاء بالفحص والرقابة المزدوجة من خالل تزويد اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة بتقارير مالية وإدارية بشكل منتظم  ،وتسجيل
كافة العمليات والتعهدات أوالً بأول وبشكل يشتمل على المعلومات األساسية التي توضح األطراف األخرى ونوع وقيمة العملية
وغيرها من التفاصيل ،بما يسمح بمراقبة جودة أصول الشركة واستثماراتها األصول المدارة لحساب الغير  ،ومراقبة أي إنكشافات
محتملة ة كما تضمن مراقبة الفحص المزدوج والرقابة المزدوجة.

نظام الرقابة الداخلية الشاملة
كما يتميز نظام الرقابة الداخلية في شركة المدينة للتمويل واإلستثمار والذي تم إعتماده من مجلس إدارتها بالمرونة والفعالية
والقدرة علي ضبط إيقاع العمل في الشركة وفقا لما يتماشي مع أهدافها التشغيلية واإلستراتيجية ،حيث يشارك أعضاء مجلس
اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية في إقرار جميع السياسات واإلجراءات والمواثيق وأساليب ونظم مواجهة المخاطر والتعامل معها .هذا
في الوقت الذي تقوم فيه وحدتي التدقيق الداخلي والمخاطر بمراقبة أداء اإلدارة المالية وإدارات الشركة بصفة عامة بتحليل وتقييم
جميع المخاطر المتعلق ة بإستثمارات الشركة وإلتزاماتها  ،واإليعاز إلدارتها التنفيذية بإتخاذ كافة اإلجراءات والخطوا الالزمة
للتعامل معها علي النحو المطلوب.
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القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
قام مجلس اإلدارة بتشــكيل لجنة للترشيحات والمكافآت والتي تختص بإعــداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،كما قام المجلس عقب إختياره من الجمعية العامة بتشكيل لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت
من ثالثة أعضاء أحدهم من األعضاء المستقلين ،ورئيسها عضوا من أعضاء مجلس اإلدارة  ،وقد قام المجلس بتحديد مدة عضوية
اللجنة وأسلوب عملها ،مع مراعاة إلتزام اللجنة بنصوص قانون الشركات والئحته التنفيذية  .وقد قامت الشركة بوضع سياسة
واضحة لمنح المكافآت تتضمن تحديد لمكافآت رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية كذلك  ،مع إستثناء العضو
المستقل من الحد األعلي للمكافآت .وتشمل مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي علي سبيل المثال ال الحصر:
 .1التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 .2وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 .3تحديد اإلحتياجات السنوية من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.
 .4استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة ،ودراسة ومراجعة تلك الطلبات،
 .5تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين ،مثل شريحة المكافآت الثابتة ،وشريحة المكافآت المتغيرة
والمرتبطة باألداء ،وشريحة مكافآت نهاية الخدمة  ،وشريحة المكافآت في شكل أسهم.
متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتشكيل لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء أحدهم من األعضاء
المستقلين ،ورئيسها عضوا من أعضاء مجلس اإلدارة ،وفيما يلي أهم مقومات اللجنة :
 :لجنة الترشيحات والمكافآت تتبع مجلس اإلدارة مباشرة



التبعية



االجتماعات  :تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعاتها مرة علي األقل كل سنة مالية  ،أو عند الحاجة.

-

النصاب القانوني لالجتماعات  :يكتمل نصاب لجنة الترشيحات والمكافآت بحضور بعضوين من أعضائها.



أمين سر اللجنة " المقرر "  :تم إختيار أمين للسر "مقرر" للجنة ليقوم بمهمة التواصل مع األعضاء ،وتوثيق مسودة
محاضر جميع االجتماعات الخاصة بالقرارات التي تم إعتمادها باجتماعات اللجنة.

موجز عن أهم أنشطة اللجنة في 2020
وقد كان للجنة الترشيحات والمكافآت عدة إنجازات خاصة فيما يتعلق باإلستعدادات الالزمة لبدء ترشيح وتعيين رئيس لمجلس
اإلدارة بديال عن الدكتور عبد الرؤوف توفيق ،والذي تعذر عليه الحضور إلي الكويت بسبب جائحة كورونا.
وقد قامت اللجنة أيضا ً بإتخاذ الخطوات الالزمة لترشيح مدقق داخلي بديال عن المدقق المستقيل  ،هذا فضال عن تناول اللجنة
لموضوع المكافآت المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والذين أقروا بدورهم بإلتزامهم بجميع قرارات
مجلس اإلدارة ,كما قامت اللجنة بطلب ترشيح الدكتور مصطفي عجمي مقررا ً ألعمال اللجنة ليساهم في تنظيم وتنسيق
الجهود المبذولة من اللجنة لتطوير أعمال اللجنة علي النحو المأمول.
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تقرير المكافآت
مكافآت مجلس اإلدارة :

أعضاء مجلس اإلدارة

1

محمد درويش الشمالي

2

الشيخ /أحمد داوود سلمان
الصباح
عماد حسين نعمة

4

عارف عبد هللا العجمي

5

د .عبد الرؤوف توفيق

3

الرواتب والمكافآت والحوافز
والبدالت من خالل الشركات التابعة

الرواتب والمكافآت والحوافز
والبدالت من خالل الشركة األم

اإلجمالي
د.ك

الرواتب

المكافآت

البدالت

الرواتب

المكافآت

البدالت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مكافآت اإلدارة التنفيذية :

أعضاء
اإلدارة
التنفيذية

المنصب

الرواتب والمكافآت والحوافز والبدالت من
خالل الشركة األم د.ك
الرواتب
السنوية

الرئيس
 1عماد الدين
التنفيذي
عساف
 2محمد الخشاب المدير
المالي

43.351
18.900

3

أحمد
السنباطي

مدير
المحافظ

14.760

4

شريف عبد
الرازق

مدير
األصول

13.220

13

تأمين
صحي

الرواتب والمكافآت والحوافز
والبدالت من خالل الشركات
التابعة د.ك
الرواتب

المكافآت

البدالت

المكافآت

بدالت

-

-

-

-

-

1000

-

-

-

-

1000

-

-

-

-

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

اإلجمالي
د.ك

44.351
19.900
15.760
13.220

2021
سياسات المكافآت ومعايير منح مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
قـام مجلـس اإلدارة بأعتمـاد سياسـة المكافـأت والتـي تتضمـن نظـام الحوافـز والمزايـا الممنوحـة ألعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة ،وفيمــا يلــي بيــان بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وذلــك بمــا يضمن الشـفافية فـي احتسـاب

ومنـح المكافـأت .و تخضع مكافات كل من اعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية للخبرة والمؤهل والمساهمة المتوقعة
من الفرد واداؤه في تحقيق اهداف الشركة  ،وفيما يلي توضيح لمعايير منح المكافات بشكل عام لكل من اعضاء مجلس
اإلدارة واالدارة التنفيذية:
 .1ان تكون مرتبطة بمعدالت اداء العاملين بالشركة.
 .2ان تكون منسقة مع استراتيجية الشركة واهدافها سواء على المدى الطويل أو القصير
 .3ان تكون مالئمة لحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة
 .4ان تتناسب مع خبرات ومؤهالت العاملين بالشركة على اختالف مستوياتهم الوظيفية.
 .5ان يكون هناك توازن في هيكل المكافات والرواتب بحيث تستقطب اشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها.
 .6ان يتم ربط المكافات (اجماال أو بصورة فردية) بسالمة عمليات الشركة وبمركزها المالي.
مراجعة عملية منح المكافات
يتعين على مجلس ادارة الشركة الرقابة على أسلوب إحتساب مكافات االفراد وتوافقها مع السياسات المعتمدة  ،وبالتالي ال
تقع هذه المسؤولية على عاتق اإلدارة التنفيذية .ومن ثم تحال تلك المهمة الى لجنة الترشيحات والمكافات المنبثقة من مجلس
اإلدارة ،ويتعين علي مجلس اإلدارة ما يلي :
-

مسؤولية المراقبة الفعالة لعملية منح المكافآت.

-

ضمان تطوير االنظمة واالجراءات وآلية القرابة وذلك لضمان االمتثال بهذه السياسة.

-

مراجعة واعتماد التوصيات المقترحة من لجنة الترشيحات والمكافات بشأن هذه السياسة.

-

مراجعة واعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بحجم المكافات المقترح منحها.

متطلبات االفصاح
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت المقدمة لمجلس اإلدارة ولالدارة التنفيذية سواء
أكانت تلك المكافات مبالغ نقدية أو فوائد اومزايا مهما كانت طبيعتها أو مسماها ،ويعرض هذا التقرير على الجمعية العامة
للشركة للموافقة عليه ،كما يجب إضافة االفصاحات التالية في التقرير السنوي للشركة ،باإلضافة إلي تفاصيل المكافات
والحوافز الممنوحة العضاء المجلس ولالدارة التنفيذية وتحديد شرائح المكافات وفقا لما يلي ( شريحة المكافاة الثابتة  /شريحة
المكافاة المتغيرة  /مكافاة نهاية الخدمة )  ،وأي مكافات اخرى ممنوحة من قبل الشركة أو شركتها التابعة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة.
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القاعدة الرابعة  :ضمان نزاهة التقارير المالية
التعهد بضمان نزاهة التقارير المالية
قامت اإلدارة التنفيذية بالشركة بالتعهد لمجلس اإلدارة كتابيا بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة ،وأنها
تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية ،كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة.
ويشمل هذا التعهد المسؤولية الكاملة عن القوائم المالية المجمعة ومناقشات وتحليل ورؤية اإلدارة لالدء المالي ويوقع عليه كل من
اإلدارة المالية ورئيس لجنة التدقيق الداخلي ورئيس مجلس اإلدارة ،حيث يتعهدون فيه ويؤكدون علي نزاهة جميع البيانات المالية
ا لمقدمة وأن تجميعها وتجهيزها قد تم وفقا لألعراف المالية والمهنية والمحاسبية ووفقا للسياسة المالية للشركة  ،وأنها تعكس
صورة حقيقية وعادلة لألصول ،والمطلوبات ،والتعهدات المدرجة ضمن القوام المالية المجمعة  ،وتعكس الوضع المالي للشركة
بصفة عامة سواء كان ربح أو خسارة.
كما أن الشركة تتبع أعلي مستوي من السلوك المهني واألخالقي عند القيام بالمهام والواجبات لمصلحة الشركة وضمان صحة
وجودة البيانات المالية وعكسها صورة حقيقية وشفافة عن الوضع المالي للشركة.
كما تتعهد الشركة باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية بشكل مناسب لضمان صورة حقيقية وشفافة للبيانات المالية عندما تتسبب
هذه المعلومات في أي تغير كبير في السعر السوقي ألسهم الشركة أو في حال إحتمال إستخدام أحد المستثمرين لتحقيق مصالح
شخصية أوكان من شأنها إحداث تغيير ملموس في مزيج المعلومات المتاحة للمستثمرين.
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متطلبات تشكيل لجنة التدقيق الداخلي
تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء بمجلس اإلدارة وسوف أحدهم هو عضو مستقل بمجلس اإلدارة  ،ويتعين أن يكون رئيس اللجنة
عضو غير تنفيذي بمجلس اإلدارة .وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضوا في هذه اللجنة .ويتحقق شرط ان يكون لدى
أحد األعضاء على األقل شهادة أو خبرة تتعلق بالمجال المالي والمحاسبي .يحق للجنة طلب اإلستعانة بخبراء خارجيين بعد
الحصول على موافقة مجلس اإلدارة .وكذلك يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة ويجوز له تغيير أعضاء اللجنة ورئيسها
حسب إستقالة أو إقالة أحد األعضاء أو تغيبه ألي سبب آخر ،كما يحدد مجلس اإلدارة مدة أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ،وفيما يلي
إيجاز ألهم مقومات اللجنة :


االجتماعات  :تعقد لجنة التدقيق الداخلي إجتماعاتها بصورة منتظمة مرة كل ثالثة أشهر على األقل وكذلك عند الحاجة،
و يجوز للجنة دعوة اإلدارة ومراقبي الحسابات وغيرهم لحضور االجتماعات وتقديم المعلومات ذات الصلة ،إذا لزم
األمر



أمين سر اللجنة " المقرر "  :قامت اللجنة بإختيار أمين للسر "مقرر" للجنة ليقوم بمهمة إبالغ األعضاء باليوم والتاريخ
والمكان خمسة أيام قبل تاريخ اجتماع اللجنة ،وتوثيق مسودة محاضر جميع االجتماعات الخاصة بالقرارات التي تم
إعتمادها باجتماعات اللجنة.

-

النصاب القانوني لالجتماعات  :تعقد لجنة التدقيق اجتماعات دورية  ،وبما ال يقل عددها عن أربع اجتماعات خالل
السنة وكلما دعت الحاجة  ،ويكتمل نصاب الحضور بعضوين من أعضائها.

-

الموافقات  :يتعين التمرير أو الموافقة أو إعتماد كافة القرارات أو األمور المعروضة في إجتماعات اللجنة بأغلبية
األصوات ويمكن تمرير األمور الطارئة باإلجماع ،وفي حالة صدور القرارات بالتمرير على أعضاء اللجنة ،يتعين
توقيع القرار من جميع األعضاء.

التعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة
وخالل السنة المالية المنتهية في  2020/12/31لم يالحظ أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس
اإلدارة.

إستقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي
حرصا ً علي إستقاللية مراقب الحسابات الخارجي فإن لجنة التدقيق الداخلي تقوم بتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة
تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم  ،وفي خالل مرحلة التوصية ،يتعين مراعاة استقاللية مراقبي
الحسابات كما يتعين مراجعة خطابات تعيينهم  ،ومتابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين ،والتأكد من أنهم ال يقومون بتزويد
الشركة بأي خدمات عدا الخدمات المتعلقة بالتدقيق الخارجي .باإلضافة إلي مراجعة مالحظات مراقب الحسابات الخارجي بشأن
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البيانات المالية للشركة ومتابعة اإلجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.كما تقوم الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة
للتمويل واإلستثمار بتعيين مراقب حسابات الشرة بناء علي إقترح مجلس اإلدارة علي أن يراعي ما يلي:
 .1أن يكون ترشيح مراقب الحسابات بناء علي توصية من لجنة التدقيق المرفوعة إلي مجلس اإلدارة.
 .2أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدي الهيئة  ،بحيث يكون مستوفيا ً لكافة الشروط الواردة
بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات.
 .3تتأكد شركة المدينة للتمويل واإلستثمار من كون مراقب الحسابات الخارجي مستقال عن الشركة ومجلس إدارتها ،وعدم
قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر علي الحيادية واإلستقاللية.
 .4تسمح الشركة لمراقب الحسابات بمناقشة أراؤه مع لجنة التدقيق قبل رفع الجلسات السنوية إلي مجلس اإلدارة إلتخاذ
القرار المناسب بشأنها.
 .5تمكن شركة المدينة مراقب الحسابات الخارجي من حضور إجتماعات الجمعية العامة وتالوة التقرير المعد من قبله علي
المساهمين موضحا ً أي معوقات أو تدخالت واجهته من مجلس اإلدارة أثناء تأدية أعماله  ،كما يجب أن يقوم مراقب
الحسابات الخارجي بإبالغ الهيئة عن أية مخالفات جوهرية أو معوقات وتفاصيلها.

القاعدة الخامسة  :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
يتوفر في الهيكل التنظيمي للشركة والمعتمد من مجلس إدارة الشركة وحدة مستقلة إلدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي علي قياس
ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة  ،حيث تراجع الشركة بشكل دوري كافة المخاطر المحيطة بها  ،وكذلك تنظيم
وتطوير جميع األنظمة واإلجراءات عند الحاجة وتطوير نظم التقارير الدورية لمتابعة المخاطر .وتتمتع هذه الوحدة باإلستقاللية
التامة عن اإلدارة التنفيذية حيث تتبع لجنة المخاطر مباشرة ومنها لمجلس اإلدارة  ،حيث يتمتعون بقدر كبير من الصالحيات الغير
مالية  ،وتزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية.
توفر شركة المدينة للتمويل واإلستثمار ألعضاء مجلس إدارتها القدرة علي فهم وتحليل طبيعة المخاطر التي تواجه أنشطة الشركة
للحد منها قدر المستطاع  ،فضال عن تحديد اإلجراء المناسب للتعامل معها .والذي يتضمن تحديد العوامل الداخلية أو الخارجية
التي أدت أو تؤدي إلي حدوث مثل تلك المخاطر وتطوير أساليب مواجهتها .وذلك في ضوء اإلستراتيجيات والسياسات الخاصة
الموضوعة في هذا الشأن وعلي وجه الخصوص نزعة الشركة للمخاطر.
إن اإلدارة السليمة للمخاطر يجب أن يتوفر لها أنظمة رقابة داخلية فعالية توفر عملية الرقابة علي سالمة البيانات المالية  ،وكفاءة
أعمال الشركة وتقييم مدي اإللتزام بالضوابط الرقابية.
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إنشاء إدارة إلدارة المخاطر
حيث يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة إدارة مستقلة إلدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي علي قياس ومتابعة والحد من كافة
أنواع المخاطر التي تواجه الشركة وذلك وفق ما يلي :
 .1تقوم الشركة بوضع األنظمة واإلجراءات الفعالة إلدارة المخاطر ،وذلك كي تكون قادرة علي أداء مهامها الرئيسية
والمتمثلة في قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة  ،علي أن تتم هذه العملية بشكل مستمر وتتم
مراجعتها بشكل دوري وتعديل األنظمة واإلجراءات عند الحاجة.
 .2وقد قامت الشركة بتطوير نظم للتقارير الدورية والنصف سنوية لحصر ومتابعة المخاطر والحد منها.
 .3تقوم إدارة المخاطر برفع التقارير الدورية إلي مجلس إدارة الشركة وهيئة أسواق المال.
 .4كما يتمتع القائمون علي إدارة وحدة إدارة المخاطر باإلستقاللية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر فضال عن
تمتعهم بقدر كبير من الصالحيات وذلك من أجل القيام بمهامهم علي أكمل وجه دون منحهم سلطات وصالحيات مالية
أو أي سلطات أو صالحيات تؤدي إلي تعارض مع دورهم الرقابي.
 .5كما يتوفر إلدارة المخاطر الكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية.
 .6كما تقوم الشركة بمراجعة الصفقات والتعامالت المقترح أن تقوم بها الشركة مع األطراف ذات العالقة وتقديم التوصيات
المناسبة بشأنها إلي مجلس اإلدارة.

تشكيل لجنة إدارة المخاطر
وقد قام مجلس اإلدارة كذلك بتشكيل لجنة تختص بمتابعة أنشطة إدارة المخاطر بالشركة ويتركز دورها األساسي في وضع
السياسات واللوائح والبرامج الخاصة بالتعامل مع المخاطر وإدارتها بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر .وتتكون هذه
اللجنة من ثالث أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة  ،وهي تختص بإعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل
إعتمادها من مجلس إدارة الشركة  ،وهي معنية أيضا بالتأكد من تنفيذ هذه اإلستراتيجيات والسياسات  ،والتأكد من مالئمتها لطبيعة
وحجم أنشطة الشركة .وهي معنية كذلك بضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر ،وكذلك بتقييم نظم وآليات تحديد
وقيام ومتاعبة جميع أنوا المخاطر المخت لفة التي تتعرض لها الشركة وتحديد أوجه القصور بها وتقديم التوصيات الالزمة بشأنا
والتأكد من عدم تجاوز الشركة للمستويات المحددة من المخاطر.
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متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
قامت الشركة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارتها حيث يتمثل دورها األساسي في إعداد توصيات لمجلس اإلدارة بشأن المخاطر
التي تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها والتعامل معها  ،وهي مكونة من ثالث أعضاء منهم عضو مستقل ،كما أن رئيسها عضو
مجلس إدارة غير تنفيذي.


التبعية  :لجنة المخاطر تتبع مجلس اإلدارة مباشرة



االجتماعات  :تعقد لجنة إدارة المخاطر إجتماعاتها بصورة منتظمة مرة كل ثالثة أشهر على األقل وكذلك عند الحاجة،
و يجوز للجنة دعوة اإلدارة ومراقبي الحسابات وغيرهم لحضور االجتماعات وتقديم المعلومات ذات الصلة ،إذا لزم
األمر



أمين سر اللجنة " المقرر " :قامت اللجنة بإختيار أمين للسر ليقوم بمهمة تنسيق اإلجتماعات ،وتوثيق مسودة محاضر
جميع االجتماعات الخاصة بالقرارات التي تم إعتمادها في اللجنة.

-

النصاب القانوني لالجتماعات  :تعقد لجنة إدارة المخاطر اجتماعات دورية  ،وبما ال يقل عددها عن أربع اجتماعات
خالل السنة وكلما دعت الحاجة  ،ويكتمل نصاب الحضور بعضوين من أعضائها.

-

الموافقات  :يتعين التمرير أو الموافقة أو إعتماد كافة القرارات أو األمور المعروضة في إجتماعات اللجنة بأغلبية
األصوات ويمكن تمرير األمور الطارئة باإلجماع ،وفي حالة صدور القرارات بالتمرير على أعضاء اللجنة ،يتعين
توقيع القرار من جميع األعضاء.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
أما بشأن الرقابة الداخلية فقد أنشأت شركة المدينة للتمويل واإلستثمار عدة ضوابط رقابية تشكل في مجموعها نظام للرقابة الداخلية
تم إعتماده من مجلس اإلدارة  ،حيث يشارك أعضاء مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية في إقرار جميع السياسات واإلجراءات
وا لمواثيق وأساليب ونظم مواجهة المخاطر والتعامل معها .حيث تقوم وحدتي التدقيق الداخلي والمخاطر بمراقبة أداء اإلدارة المالية
وإدارات الشركة بصفة عامة وتعمل علي تحليل وتقييم جميع المخاطر المتعلقة بإستثمارات الشركة وإلتزاماتها ،ويتضمن ما يلي :
 .1التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات.
 .2الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح.
 .3الفحص والرقابة المزدوجة والتوقيع المزدوج.
وتتجلي هذه األركان األساسية في منظومة الرقابة الداخلية من خالل بعض السياسات واإلجراءات التنفيذية التي يمكن إيجازها فيما
يلي:
التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات
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-

حيث يتم عقد عدة اجتماعات لمجلس اإلدارة سنوياً ،وبما يتماشى مع النظام األساسي للشركة ومتطلبات هيئة أسواق المال.

-

تم إنشاء عدة لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة لتتحمل مسئولية مراقبة عمليات الشركة.

2021
الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح
-

لدى الشركة هيكل تنظيمي معتمد.

-

هناك فصل عام للمهام على كافة المستويات بالنسبة لبدء وتفويض وإجراء ومراجعة العمليات.

-

قامت الشركة باعتماد سياسات وإجراءات العمل لجميع إدارات ووحدات وأنشطة الشركة.

الفحص والرقابة المزدوجة والتوقيع المزدوج
-

تقوم اإلدارة التنفيذية بتزويد مجلس اإلدارة بتقارير مالية وإدارية بشكل منتظم.

-

يتم تسجيل كافة العمليات والتعهدات أوالً بأول وبشكل يشتمل على المعلومات األساسية التي توضح األطراف األخرى
ونوع وقيمة العملية وغيرها من التفاصيل ،بما يسمح بمراقبة جودة أصول الشركة واستثماراتها وتضمن التعرف على
وتحديد حجم ومراقبة االنكشافات المختلفة كما تضمن مراقبة األصول المدارة لحساب الغير.

-

الفحص المزدوج والرقابة المزدوجة.

أمان وسرية المعلومات
-

يتم االلتزام من قبل كافة موظفي الشركة بسرية معلومات الشركة وسرية وبيانات ومعلومات العمالء.

-

يتم إجراء المعلومات باستخدام الحاسب اآللي ونظم تطبيق تكنولوجيا المعلومات بهدف مراقبة األخطاء البشرية.

-

يتم االحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات االلكترونية بصفة دورية.

-

يجري صياغة خطة التعافي من الكوارث والتي سوف يتم تطبيقها مباشرة بعد اعتمادها.

-

تم وضع الضوابط الرقابية على الدخول المادي والمنطقي لبيئة أعمال الشركة.

حفظ البيانات والسجالت
-

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية وغيرها من السجالت بشكل منهجي ومنتظم.

-

يتعين على مستخدمي نظم المعلومات إثبات هويتهم قبل السماح بالدخول إلى تطبيقات الشركة وخوادمها.

متطلبات إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي
حيث قامت الشركة بإنشاء وحدة للتدقيق الداخلي تتمتع باإلستقاللية الفنية التامة وفق ما يلي:


لجنة التدقيق تتبع مجلس اإلدارة مباشرة.



تم تأسيس إدارة للتدقيق الداخلي وتعيين مدير لها من قبل مجلس اإلدارة وبناء علي ترشيح لجنة التدقيق الداخلي.



يقوم مجلس اإلدارة ،بتحديد مهام ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي.

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير يتضمن مايلي :
 .1إجراءات الرقابة واإلشراف علي كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية الالزمة لحماية أصول الشركة وصحة البيانات
المالية وكفاءة عملياتها بجوانبها اإلدارية والمالية والمحاسبية.
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 .2مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة واألنظمة الموجودة لتقييم مدي كفاءة األعمال اليومية للشركة  ،ومواجهة
التغيرات الغير متوقعة في السوق.
 .3تقييم أداء اإلدارة التنفيذية في تطبيق نظم الرقابة الداخلية.
 .4تحديد أسباب اإلخفاق في تطبيق نظم الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي أثرت أو
قد تؤثر علي األداء المالي للشركة  ،واإلجراء الذي إتبعته الشركة في معالجة اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية.
 .5حيث يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن ،ويتم سنويا
موافات هيئة أسواق المال بهذا التقرير.
 .6يتم كذلك تكليف مكتب مدقق حسابات خارجي إلعداد تقرير لتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري وكل
ثالث سنوات علي أن يتم موافاة كل من لجنة التدقيق الداخلي ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.

الوحدات الرقابية
هناك ثالث وحدات رقابية هم وحدة التدقيق الداخلي ووحدة إدارة المخاطر ووحدة المطابقة واإللتزام  ،باإلضافة إلي وحدة شؤون
المستثمرين وهي وحدة خدمية تنظيمية تمارس عملها في خدمة مستثمري الشركة ومساهميها ،وهذه الوحدات مجتمعة تمارس
دورها الرقابي من أجل ضمان حقوق مساهمي الشركة وعمالئها.
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القاعدة السادسة  :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
ميثاق العمل الشامل لمعايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية
من أجل تعزيز ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسالمتها المالية وترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم األخالقية داخل الشركة فقد
قامت الشركة بوضع " ميثاق عمل " يشتمل علي معايير ومحددات السلوك المهني والقيم اإلخالقية  ،للحد من حاالت تعارض
المصالح  ،وقد أطلع جميع الموظفن عليه يما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وسلمت لهم نسخ منه حتي يمكنهم إتباع نهجه ،حيث
يشتمل ميثاق عمل شركة المدينة للتمويل واإلستثمار علي مجموعة من المحددات والمعايير أهمها :
 .1ترسخ شركة المدينة للتمويل واإلستثمار مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بكافة القوانين
والتعليمات وتمثيله لجميع مساهمي الشركة واإللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصالح مساهميها وأصحاب المصالح
األخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط.
 .2عدم إستخدام عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي من أجل تحقيق مصالح خاصة له أو لغيره.
 .3التأكيد علي وضع نظم محكمة وأليات واضحة تمنع أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين من إستغالل المعلومات التي
إطلع وا عليها بحكم موقعهم لمصلحتهم الشخصية ،فضال عن حظر اإلفصاح عن معلومات أو بيانات تخص الشركة إال
في الحاالت التي يسمح فيها باإلفصاح أو وفق متطلبات قانونية.
 .4عدم إستخدام أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية ،والعمل علي توجيهها وتوظيفها لتحقيق أهداف الشركة.
 .5التأكيد علي وضع اإلجراءات التي تنظم التعامل مع األطراف ذات العالقة.
 .6الفصل التام والواضح بين مصالح الشركة وتلك المرتبطة بعضو مجلس اإلدارة ،وذلك من خالل قيام مجلس اإلدارة
بوضع أليات لتغليب مصالح الشركة علي مصالح أعضائها.
 .7أن يلتزم عضو مجلس اإلدارة باإلفصاح إلي مجلس اإلدارة عن أي مصالح مشتركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 .8أن يحظر علي عضو مجلس اإلدارة اإلشتراك في مناقشة أو أبداء الرأي أو التصويت علي أي موضوعات تعرض علي
المجلس يكون له فيها مصلحة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة.
السياسات واألليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح
كما تحرص شركة المدينة للتمويل واإلستثمار علي وضع األليات الالزمة ألعضاء مجلس اإلدارة والعاملين بالشركة لتنظيم
العمل ولحماية أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة من حاالت تعارض المصالح وما يتبعها من تجاوزات محتملة كما يلي:
 .1أليات تتيح للعاملين بالشركة أن يبلغوا داخليا ُ عن شكوكهم حول أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة في التقارير
المالية وأنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور أخري،
 .2أليات إجراء تحقيق مستقل وعادل لهذه المسائل مع ضمان منح المبلغ حسن النية السرية التي تكفل حمايته من أي رد
فعل سلبي أو ضرر قد يلحقه نتيجة إبالغه عن تلك الممارسات.
 .3آليات وسياسات للحد من تعارض المصالح ودون اإلخالل بالحاالت التي وردت في قانون الشركات.
 .4أليات إبالغ عضو مجلس اإلدارة إبالغ المجلس بأي مصلحة شخصية له قد تتداخل مع مصالح الشركة.
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 .5آليات إعداد الدراسات الخاصة بتقييم حجم وقيمة األصول وتكليف خبير مستقل أو مقوم أصول ومستشار إستثمار ،ليقدم
تقريرا للجمعية العامة أو مجلس اإلدارة بشأن أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذو عالقة بها ،أو أي ترتيب قبل أن
يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو صفقة تعادل  %10أو أكثر من إجمالي أصول الشركة.

القاعدة السابعة  :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
متطلبات تشكيل إدارة تنظيم شؤون المستثمرين
إن اإلفصاح الدقيق أحد السمات األساسية ألساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها ،حيث أنه يسهم في تحسين مستويات تفهم
المساهمين والمستثمرين والجمهور وقد قامت الشركة بتخصيص " سجل خاص بإإلفصاحات " ليتمكن مساهمي الشركة من
اإلطالع عليه دون أي رسم أو مقابل .وأنشئت الشركة إدارة متخصصة في تنظيم شؤون المستثمرين وتكون مسؤولة عن إتاحة
وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير الالزمـــة للمستثمرين المحتملين لها  ،وتتمتع هذه الوحدة باالستقاللية المناسبة  ،وعلى نحو
يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق من خالل وسائل اإلفصاح المختلفة وعلي رأسها
الموقع اإللكتروني للشركة.

تطبيق أليات العرض واإلفصاح
ويعد اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب والشفافية من أهم ركائز وقواعد حوكمة الشركات التي تتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم
علي الوجه األكمل  ،ويساهم في ترسيخ دعائم السالمة المالية للشركة بشكل خاص وللقطاع المالي بشكل عام  ،وتحقيق المتابعة
المستمرة فيما يحدث داخل الشركة ،وأخيرا ً تسهيل عملية مسائلة كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
وإذ يحرص مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل واإلستثمار علي وضع أليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف بما يتفق مع
األحكام الواردة في القانون والالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال  ،بما تشمله من تعليمات تساهم في تحديد جوانب ومجاالت
اإلفصاح والتي تحدد جوانب ومجاالت اإلفصاح فيما يتعلق بالموضوعات التي يتعين اإلفصاح عنها علي النحو التالي  ،فقد حرص
مجلس اإلدارة علي ما يلي :
 .1إتاحة آليات العرض واإلفصاح والمعتمدة من مجلس اإلدارة  ،والتي تتضمن أساليب اإلفصاح عن المعلومات المالية
وغير المالية التي تتعلق بالوضع المالي للشركة واإلداء والملكيات ،وذلك من خالل وسائل األفصاح المالئمة علي نحو
يساعد أصحاب المصالح في اإلطالع علي وضع الشركة بشكل أكثر شموال.
 .2إتاحة الفرصة لإلفصاح عن المعلومات والبيانات الصحيحة غير المضللة ،كافة المعلومات والبيانات في الوقت المناسب
لكافة أصحاب المصالح دون تمييز.
 .3إجراء المراجعة الدورية ألليات ونظم اإلفصاح والشفافية المطبقة في الشركة بشكل دوري  ،للتأكد من مواكبتها ألفضل
الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن وإتساقها مع ما هو متطلبات هيئة أسواق المال.
 .4إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات الواجب اإلفصاح عنها وألية تصنيفها من حيث طبيعتها أو من حيث دورية
اإلفصاح عنها  ،وذلك وفق أليات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية لدي الشركة.
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سجل اإلفصاحات
وقد وضع مجلس اإلدارة سجال خاصا بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،حيث يتم تحديثه دوريا ً  ،علي النحو
الذي يعكس حقيقة التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،وهو متاح لإلطالع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة  ،دون أي رسوم
ودون مقابل.

تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
 .كما دعمت الشركة الوسائل التكنولوجية لتطوير البنية المعلوماتية األساسية لتكنولجيا المعلومات  ،والتي تساهم رأسا في تطوير
المنظومة المعلوماتية للشركة وفي بناء قاعدة لبيانات عمالء الشركة ومساهميها  ،علي النحو الذي يساهم في تعزيز إلتزامات
اإلفصاح التقليدي واإلفصاح اإللكتروني وفق النظم المطبقة في الشركة.

القاعدة الثامنة  :احترام حقوق المساهمين
تحرص شركة المدينة للتمويل واإلستثمار علي رفع قيمة إستثمارات مساهميها وتحقيق عوائد جيدة من هذه اإلستثمارات  ،وإعطاء
المساهم الفرصة للتأكد من أن اإلدارة القائمة علي أعمال الشركة تعمل علي تعظيم األرباح  ،بينما تسعي إدارة الشركة إلي تعزيز
القدرة التنافسية وتحقيق معدالت نمو مرتفعة  ،من خالل اإللتزام بقواعد حوكمة الشركات ومنعا ً إلهدار حقوق مساهميها  ،وذلك
من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة  ،الذي يكفل حماية الحقيق األساسية للمساهمين وتعاملهم بكل العدالة والمساواة الممكنة
 ،وتمكين المساهمين من إنتخاب أعضاء مجلس إدارة وتشكيل مجلس اإلدارة  ،والتعديل علي النظام األساسي للشركة  ،وإعتماد
التعامالت غير العادية  ،وغير ذلك من المهام األساسية التي يحددها قانون الشركات والئحته التنفيذية والنظام األساسي للشركة ،
وتيسير حصولهم عل ي البيانات والمعلومات الصحيحة والخاصة بنشاط الشركة وإستراتيجيتها التشغيلية واإلستثمارية  ،وضمان
حقوق المساهمين:
ضمان حقوق المساهمين
ومن أهم حقوق المساهمين التي تحرص شرك المدينة للتمويل واإلستثمار علي ضمانها وتوفيرها هي ما يلي :
 .1قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجالت الشركة.
 .2التصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو تحويلها
 .3الحصول على النصيب المقرر في توزيعات األرباح.
 .4الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.
 .5تيسير الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية.
 .6المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.
 .7مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص.
 .8إنتخاب ومسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية.
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ممارسة حقوق المساهمين
ولما كان التعارض بين أهداف المساهمين والقائمين علي إدارة الشركة يؤدي إلي إهدار حقوق المساهمين  ،فإن تطبيق قواعد
الحوكمة سوف يكفل إلي حد كبير توافق كل من أهداف المساهمين مع أهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة
النظام الذي يحمي حقوقهم.
وقد يؤدي تنوع هيكل وكيان المساهمين الذي يتكون من مجموعات مختلفة من األفراد والمؤسسات إلي ظهور بعض الصعوبات
في قيام المساهمين باإلضطالع بمسؤولية إدارة أنشطة الشركة .حيث أن هذه المههمة تقع علي عاتق مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية  ،فقد إلتزمت شركة المدينة للتمويل واإلستثمار مبادئ الحوكمة الرشيدة علي النحو الذي يكفل ضمان حقوق المساهمين
وقيامهم بممارسة حقوقهم علي قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين ،ويمنع إنتهاك
حقوقهم .ويضمن كذلك حماية رؤوس أموال المساهمين من اإلستخدام السئ الذي قد يحدث من قبل مديري الشركة أو أعضاء
مجلس اإلدارة أو كبار المساهمين.

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين  ،وذلك لضمان العدالة والمساواة بين
كافة المساهمين:
تتبع الشركة تعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال ،وتحرص الشركة على الضوابط الرقابية واألسس المتبعة
لحماية حقوق األطراف أصحاب المصالح ،وبصفة خاصة المساهمين ،إن النجاح النهائي لشركة المستثمرون هو نتيجة للجهود
المشتركة للعديد من األطراف بما في ذلك الموظفين والمستثمرين واألطراف األخرى التي لديها عالقات عمل مع الشركة وقد
طبق أمين سر مجلس اإلدارة سياسة حقوق المساهمين نيابة عن الشركة.
جميع المساهمين مسجلون لدى الشركة الكويتية للمقاصة و كل سهم يخول مالكه الحق في حصة متعادلة لحصة غيره بدون تمييز
في ملكية موجودات الشركة وفي األرباح المقتسمة ،و يحق لكل مساهم الحصول على األرباح وفقًا لنتائج الشركة والتوصيات
المرفوعة من مجلس اإلدارة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة وذلك بشكل أرباح نقدية أو أسهم منحة  ،كما يمكن للمساهمين
انتخاب أعضاء المجلس وعزلهم بما يتوافق مع القوانين المنظمة أو الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وحضور الجمعيات العامة
واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها وفقًا ألحكام القانون وعقد التأسيس والنظام األساسي ،والتصرف في األسهم
المملوكة له وتحويلها طبقًا للقانون واألولوية في اإلكتتاب باألسهم الجديدة والسندات والصكوك وفقًا ألحكام القانون وعقد الشركة.

إنشاء سجل خاص بالمساهمين يحفظ لدى وكالة المقاصة ،وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات:
يوجد لدى الشركة سجل مساهمين يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمساهمين مثل :األسم  -الجنسية  -الرقم المدني  -بيانات
اإلتصال  -المعلومات المتعلقة باألسهم مثل عدد وفئة وقيمة األسهم المملوكة لكل مساهم .وقامت الشركة بمراقبة سجل المساهمين
بشكل مستمر و حدثته وفقا لسجل األسهم وقد حرصت على التأكد من أن كافة البيانات التي يتم االحتفاظ بها ضمن سجل
المساهمين هي بيانات سرية وال يمكن الوصول إليها إال من قبل الموظفين المفوضين بذلك أو مساهمي الشركة .كما تعاقدت
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شركة المستثمرون مع شركة المقاصة لتنظيم ألية توزيع األرباح النقدية التي تقدمها شركة المستثمرون إلى مساهميها عن
طريق التحويل اإللكتروني إلى حسابات المساهمين والتي سوف يبدأ تفعيلها بدء من العام .2020

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.
توجيه الدعوة على المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع عن
طريق اإلعالن وفق اآللية المحددة في الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ،تشجيع الشركة لكافة مساهميها لحضور االجتماعات و
التصويت على كافة القرارات التي تتخذها في الجمعية العامة السنوية ،كما أنها تشجع المساهمين في اختيار أعضاء مجلس
اإلدارة ،ويستطيع كل مساهم طبيعيا او اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ويستطيع
عدد من المساهمين بالتحالف فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم بمجلس اإلدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة .وتمتع المساهمون
بنفس حقوق التصويت وبذات المعاملة من قبل الشركة ويستطيعون التصويت بصفة شخصية او باإلنابة مع إعطاء نفس الحقوق
والواجبات للمساهمين سواء كانت باألصالة أو اإلنابة وتم إحاطة المساهمين عل ًما بكافة القواعد التي تحكم إجراءات التصويت
أثناء الجمعية العامة،كما يتاح لكافة فئات المساهمين فرصة مساءلة مجلس اإلدارة عن المهام الموكلة إليهم.

المتابعة المستمرة
وألغراض المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق ببيانات المساهمين فإنه يتعين علي الشركة أن تقوم بما يلي :
 .1إنشاء وإمساك سجل خاص يحفظ لدي وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد األسهم
المملوكة لهم  ،ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات قد تطرأ علي البيانات المسجلة فيه.
 .2أن تتيح للمساهمين في الشركة اإلطالع علي سجل المساهمين ،وأنه يتم التعامل مع البيانات الواردة في السجل المذكور
وفقا ألقصي درجات الحماية والسرية  ،وذلك بما ال يتعارض مع قانون هيئة أسواق المال والئحته التنفيذية وتعليماتها
وأية ضوابط رقابية منظمة.
 .3ويتم التعامل مع البيانات الواردة في سجل مساهمي الشركة بأقصى درجات الحماية والسرية ،وذلك بما ال يتعارض
مع القانون والالئحة التنفيذية وما يصدر عن الهيئة من تعليمات وضوابط رقابية.
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القاعدة التاسعة  :إدراك دور أصحاب المصالح
وضعت شركة المدينة للتمويل واإلستثمار عدة سياسات وإجراءات تكفل حصول أصحاب المصالح علي حقوقهم والتعويضات
الالزمة وفقا ُ لما هو متعارف عليه في القوانين في هذا الشأن وتشتمل هذه السياسات علي ما يكفل عدم تمييز أعضاء مجلس
اإلدارة أو حصولهم علي أي شروط تفضيلية  ،وتضمن لهم كذلك مجموعة من اإلجراءات التي يمكن إتباعها في حالة إخالل أي
من األطراف بالتزاماته ،وكذلك اإلجراءات التي سيتم دفع تعويضات بها .والتأكيد على أن العقود المبرمة بين أصحاب المصالح
والشركة تتضمن وتوضح بشكل تفصيلي تلك اإلجراءات.
البيئة القانونية والرقابية
إنطالقا من إحترام شركة المدينة للتمويل واإلستثمار لمساهميها ولحقوق أصحاب المصالح فيها والقوانين ذات العالقة المعمول بها
في دولة الكويت  ،كقانون العمل وقانون الشركات والئحته التنفيذية فإن شركة المدينة توفر لهم البيئة القانونية والرقابية التي تتيح
لهم الحصول علي تعويضات فعلية في حال إنتهاك أي من حقوقهم.

اإلعتراف بحقوق أصحاب المصالح
حيث تعترف الشركة من خالل إطار ممارسات برنامج حوكمة الشركات بحقوق أصحاب المصالح ،وتعمل علي تشجيع التعاون
بين الشركة وبينهم في العديد من المجاالت  ،حيث أن إسهامات أصحاب المصالح تمثل موردا بالغ األهمية لبناء القدرة التنافسية
للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها.

سياسات وإجراءات حماية حقوق أصحاب المصالح
وقد قامت شركة المدينة بوضع سياسات وإجراءات تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح واإلعتراف بها ،وتتيح لهم حق المطالبة
بتعويضهات في حال إنتهاكها وفقا لما هو مستقر عليه في القوانين الصادرة في هذا الشأن ،حيث تشتمل هذه السياسات علي ما يلي:
 .1تأكيد تعامل أعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب المصالح بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع األطراف المختلفة ودون
أي تمييز أو شروط تفضيلية.
 .2اإلجراءات التي يتم إتباعها في حال إخالل أي من األطراف بإلتزاماته  ،وتأكيد اإللتزام بالعقود المبرمة بين أصحاب
المصالح والشركة.
 .3آليات تعويض أصحاب المصالح في حال إنتهاك حقوقهم.
 .4آليات إقامة الشركة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والحفاظ علي سرية المعلومات المتعلقة بهم.
 .5آليات تسوية الشكاوي والخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
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أليات إقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين
ووضعت الشركة كذلك آليات توضح كيفية إقامة الشركة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على إستمراريتها
والحفاظ من خاللها علي مصالحهم وسرية المعلومات المتعلقة بهم.

آليات تسوية الشكاوي والخالفات
ومن أهم األليات التي وضعتها الشركة هي آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح سواء
كانت عقود أو صفقات مع أصحاب المصالح المختلفين أخذا في اإلعتبار أن ال يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة
من خالل تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة االعتيادية.

تشجيع أصحاب المصالح علي المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة
وقد وضعت الشركة أيضا َ مجموعة من السياسات واللوائح الداخلية التي تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها
المختلفة ،وذلك من خــــــــالل المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة ،على أن يتم اإلفصاح بشكل كامل عن تلك اآللية،
وتشجع الشركة أن تقوم بالعمل على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة  ،علي النحو
الذي يكفل االستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها.
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القاعدة العاشرة  :تعزيز وتحسين األداء
آليات التدريب ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
إن التدريب والتأهيل المستمر إلعضاء كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أصبح من األركان األساسية لقواعد الحوكمة الرشيدة
 ،حيث أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة  ،وذلك من خالل قيام كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بممارسة المهام
والمسؤوليات المناطة بهم علي أكمل وجه .وقد قامت الشركة بوضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر من خالل وضع برامج تعريفية لألعضاء المعينين حديثا ً  ،وتعريفهم
بإستراتيجية ا لشركة وأهدافها وجميع الجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة  ،وتعريفهم كذلك بنبذة عن اإللتزامات
القانونية والرقابية علي عاتق جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة كذلك .وتشمل البرامج التعريفية كذلك تعريف أعضاء
مجلس اإلدارة كذلك وموظفي الشركة بالصالحيات والحقوق التي توفرها الشركة لهم  ،فضال عن دور اللجان المنبثقة من مجلس
إدارة الشركة  ،ودورها في ضبط اإليقاع التشغيلي في الشركة.
كما أن التدريب المستمر يوفر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الفهم والمعرفة المناسبة لكافة الموضوعات ذات الصلة
بأنشطة ا لشركة  ،ويجعلهم ملمين بأخر المستجدات في المجاالت اإلدارية والمالية واإلقتصادية ذات الصلة  ،هذا باإلضافة إلي
القدرة علي التخطيط اإلستراتيجي وفق إحتياجات الشركة ومن ثم تحقيق أهداف الشركة.
وفي هذا المجال فقد قامت شركة المدينة للتمويل واإلستثمار بوضع األليات التي تتيح اإلهتمام بالجوانب التدريبية من أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية من خالل ما يلي :
 .1إعداد البرامج التدريبية للمعينين حديثا ً تشتمل علي تعريفهم بإستراتيجية الشركة وأهدافها  ،والجوانب المالية والتشغيلية
والمالية لكافة أنشطة الشركة .واإللتزامات القانونية والرقابية المرتبطة بها وملقاة علي عاتق مجلس اإلدارة والشركة.
 .2إعتماد برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين واإلدارة التنفيذية  ،لتنمية
مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم علي أداء المهام المنوطة بهم.
تقييم األداء
وقد قامت الشركة بوضع نظلم وآليات لتقييم أداء دور أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من خالل عدد من المؤشرات التي
يمكنها قياس أداء كل منهم ومدي إرتباط أدائهم باألهداف اإلستراتيجية للشركة ،مع مراعاة أن تكون جميع إجراءات وتقييم وقياس
األداء معروفة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه
وقد حرصت شركة المدينة للتمويل واإلستثمار علي وضع السياسات واإلجراءات المعتمدة من مجلس إدارتها والكفيلة بوضع
تصور ملموس ألداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه  ،والذي يمكن من خاللها قياس مدي فاعلية أداء األعضاء
ومدي مساهمتهم في دفع عجلة األداء التشغيلي في الشركة .حيث تهدف عملية تقييم األداء إلي وضع منهج مقبول وعادل لقياس
أداء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ،يمكن من خالله البناء عليه وإتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين األداء ورفع كفائته
 ،ويمكن من خالله أيضا صياغة التوصيات المختلفة إلي الجمعية العامة عند تجديد دورات المجلس وإعادة اإلنتخاب ألعضاءه.
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تقييم أداء اإلدارة التنفيذية
أما تقييم أداء اإلدارة التنفيذية فهو المحك الرئيسي واإلختبار األكبر لمدي فاعلية مجلس اإلدارة علي المستوي الرقابي
واإلشرافي  ،حيث أن تقييم مجلس اإلدارة يخضع للعديد من المعايير التي يمكن قياس أداء اإلدارة التنفيذية عليها ،والتي يمكن
أن تنعكس مباشرة علي األداء المالي للشركة  ،حيث يتم توحيد بيانات األداء خالل السنة المالية والتشغيلية المستهدفة ومقارنتها
مع غيرها من السنوات  ،ومنها يمكن إجراء تقييم سنوي شامل لكل إنجازات اإلدارة التنفيذية ونتائج أعمالها السنوية .وكما هو
متعارف عليه يبدأ هذا التقييم بمجموعة من اإلستبيانات التي تغطي جميع األوجه التشغيلية والتسويقية واإلدارية والتنظيمية في
الشركة  ،والتي يمكن من خاللها وضع تصور عام تقديري إليقاع األداء العام للشركة.
خلق القيم المؤسسية
يقوم مجلس اإلدارة بالعمل علي خلق القيم المؤسسية داخل الشركة وذلك علي المدي القصير والمتوسط والطويل  ،وذلك من
خالل وضع األليات واإلجراءات التي تعمل علي تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة  ،وتحسين معدالت األداء مما يساهم بشكل
فعال علي خلق القيم المؤسسية لدي العاملين في الشركة ويحفزهم علي العمل المستمر للحفاظ علي السالمة المالية للشركة.
التقارير المتكاملة
ومن أهم أدوات تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة هي نظم التقارير المتكاملة والتي تساهم في خلق القيم المؤسسية لدي العاملين
في الشركة ،ورفع قدرات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية علي إتخاذ القرارات اإلستراتيجية بشكل منهجي وسليم ومن ثم
تحقيق مصالح المساهمين  ،حيث تحرص شركة المدينة للتمويل واإلستثمار علي توفير الركائز األساسية في التقارير المتكاملة كما
يلي:
 .1التركيز علي األهداف اإلستراتيجية العامة للشركة وخطط الشركة لتحقيقها واإلجراءات والسياسات المتبعة لتحقيق تلك
األهداف  ،والربط بينها وبين قدرة الشركة علي تحقيق األهداف وخلق القيم المؤسسية داخل الشركة والحفاظ عليها.
 .2حيث تتض من التقارير نظرة عامة علي هيكل الشركة والنموذج المؤسسي لها ،مع توضيح للنموذج العام لعمل الشركة
والعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر علي سالمة المركز المالي للشركة  ،وجهود الشركة لخلق القيم المؤسسية علي
األفاق المختلفة لطموحات مساهميها.
 .3وتتضمن التقارير كذلك إشارات واضحة لألخطار التي تتعرض لها الشركة وكيفية قياسها والتعامل معها  ،والفرص
المتاحة لتوسيع حجم أعمال الشركة وأرباحها.
 .4كما تحرص الشركة أيضا أن تحتوي التقارير علي التوجهات والتوقعات المستقبلية للشركة في المنظور القريب  ،وتقييم
الصعوبات التي تواجهها  ،وتحديد المخاطر العالية والتحديات التي قد تواجه الشركة في طريق تحقيقها ألهدافها.
 .5تحرص كذلك شركة المدينة للتمويل واإلستثمار أن تكون المعلومات والبيانات في التقارير علي درجة عالية من الشمولية،
واإليجاز والدقة  ،حتي تساهم في إتخاذ القرارات السليمة من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها.
 .6تعمل شركة المدينة للتمويل واإلستثمار كذلك أن تكون التقارير دورية العرض وأن تكون مرتبطة بدورة عمل الشركة ،
وأن يتم تحديث التقرير بأخر المعلومات والمستجدات ،وأن يكون إعدادها وفق األطر الزمنية المناسبة.
31

2021
القاعدة الحادية عشر :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
تلتزم شركة المدينة للتمويل واإلستثمار بتكريس المفهوم العام للمسؤولية اإلجتماعية والذي يتمثل في اإللتزام المستمر من قبل
الشركة بالتصرف أخالقيا ً  ،والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين في الشركة بوجه خاص  ،وذلك
من خالل العمل علي تحسين الظروف المعيشية واإلجتماعية واإلقتصادية للقوي العاملة وعائالتهم  ،إضافة إلي المجتمع ككل،
والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع  ،واإلستغالل األمثل لموارده المتاحة.
السياسات التي تكفل تحقيق التوازن بين أهداف الشركة وأهداف المجتمع
وكما أن نجاح ونمو الشركات بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام يرتبط بمدي أهمية إدراك الشركة للمسؤولية اإلجتماعية
الملقاة عليها والتي ترتبط بعدد من القيم والمعايير اإلنسانية السامية  ،كالتكافل واإلحساس بالمسؤولية تجاه كل ما له عالقة بشركة
المدينة للتمويل واإلستثمار ،سواء كان مساهما ُ أو موظفا أو فرد من المجتمع أو من أصحاب المصالح أو أي طرف ذي عالقة.
ولهذا فإنه متي زادت الشركة في فهم وإعطاء أهمية وقيمة لتلك العملية فسوف ينعكس هذا بالضرورة بشكل إيجابي علي عملية
تطور وإزدهار ورقي الشركة مما يزيد من ربحيتها وحسن سمعتها.
وفي إطار هذا المفهوم فقد قامت شركة المدينة للتمويل واإلستثمار بوضع سياسات مختلفة لتحقيق التوازن بين كل من أهداف
الشركة وأهداف المجتمع  ،وقد قامت بناء علي هذه السياسات بالمشاركة في كثير من الفعاليات اإلجتماعية لدعم هذا اإلتجاه وتعمل
كذلك علي تطوير الظروف المعيشية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع الذي تزاول نشاطها فيه.
البرامج واألليات المستخدمة في إبراز جهود الشركة في مجال العمل اإلجتماعي
وقد قامت شركة المدينة للتمويل واإلستثمار بإعداد العديد من البرامج التي تساعد في إبراز الجهود التي تبذلها الشركة في مجال
العمل اإلجتماعي وفي إطار هذا المفهوم فقد قامت شركة المدينة للتمويل واإلستثمار وبناء علي هذه السياسات بالمشاركة في كثير
من الفعاليات اإلجتماعية لدعم هذا اإلتجاه والعمل علي تطوير الظروف المعيشية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع الذي تزاول
نشاطها فيه  ،حيث يرتكز مفهوم المسؤولية اإلجتماعية علي محورين رئيسيين هما :
 .1اإللتزام المستمر من قبل شركة المدينة في التصرف أخالقيا وفق ما تقضي به القوانين واألعراف العامة.
 .2المساهمة المستدامة في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية من خالل ما يلي:
-

العمل علي إستقطاب العمالة الوطنية.

-

العمل علي تحسين الظروف المعيشية للقوي العاملة وعائالتهم والمجتمع ككل.

-

توجيه نسبة من أرباح الشركة إلي الخدمات والمشاريع اإلجتماعية.
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