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القاعدة األوىل: بناء هيكل متوازن جمللس اإلدارة:    .1

اإلدارة  أهداف املساهمني ومتابعة مهام  تعمل على حتقيق  التي  التوازن  نقطة  اإلدارة ميثل  إن دور جملس 
أرزان املالية أن مهارات وخربات وسمات أعضاءه تناسب مع  إدارة جمموعة  التنفيذية للشركة ويرى جملس 
للمجلس وتشمل، على  اإلدارة جمموعة من اخلربات  يقدم أعضاء جملس  الشركة.  مسؤولياتهم ونشاطات 

سبيل املثال ال احلصر:

• خربة دولية وإقليمية وحملية.	
• خربة تقنية تتعلق ببيئة األعمال والبيئة التنظيمية واالقتصادية التي تعمل فيها جمموعة أرزان.	
• خربة ومعرفة بالقطاع املايل.	

نبذة عن تشكيل جملس اإلدارة، وذلك على النحو اآلتي:  .1.1
إن قرارات جملس اإلدارة تؤثر بشكل كبري على أداء الشركة وسالمة مركزها املايل ولذلك فقد حرصت الشركة 
اللجان  من  الالزم  العدد  بتشكيل  لها  يسمح  األعضاء  من  كاف  عدد  من  مكون  إدارتها  جملس  يكون  أن  على 

املنبثقة منه يف إطار متطلبات احلوكمة الرشيدة.

2017 – 2019 ) متت  7 أعضاء مبا يف ذلك األعضاء املستقلني وذلك للدورة من  يتألف جملس اإلدارة من 
بــــدر جاســـم  2019 على انتخـــــاب السيد/  21 مايو  املوافقة بإجماع حضور اجلمعية العمومية املؤرخة يف 
الهاجــــــري - عضــــــو غري تنفيذي - لعضوية جملس إدارة الشـــــركة للفتـــــرة التـــــــي ستنتهـــــــــي بنهايـــــــة 
السنـــة املاليــــة 2019 وحصل على ما نسبته 100% من إجمايل أسهم احلضور ليحــــــــــل حمـــــــل العضـــو 

املستقيـــــل السيد/ عمار طالب حاجية(.

وقد قامت جلنة الرتشيحات واملكافآت بدراسة أوراق املرشحني لشغل منصب عضوية جملس اإلدارة للدورة 
من 2017 – 2019، وأوراق املرشحني الستكمال مقعد العضو املستقيل مبجلس اإلدارة للدورة من 2017 – 
2019، ومت التأكد من استيفاء املتقدمني للمتطلبات الواردة بتعليمات هيئة أسواق املال الكويتية بشأن قواعد 

الكفاءة والنزاهة لألشخاص املرشحني.



32

التقرير 
السنوي
2019

وفيما يلي السرية الذاتية ألعضاء جملس اإلدارة للدورة من 2017 / 2019

االسم
تصنيف العضو

 )تنفيذي/غري تنفيذي/ 
مستقل(، أمني السر

تاريخ االنتخاباملؤهالت واخلربة العملية

وفاء أحمد 
القطامي

رئيس جملس اإلدارة
ممثال عن شركة الرنا 

للتجارة
)عضو غري تنفيذي(

• علوم سياسية واإلدارة العامة، اجلامعة األمريكية يف بريوت سنة 1973– لبنان	
• 42 سنة خربة يف املؤسسات املصرفية واالستثمارية والعقارية واملالية	

19 يوليو  2017

جاسم حسن 
زينل

نائب رئيس جملس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ممثال عن شركة ضاحية 

السرة العقارية
)عضو تنفيذي(

• الواليات 	  ،)1980( ميامي،  جامعة  املدنية،  الهندسة   - العلوم  يف  بكالوريوس 
املتحدة األمريكية.

• ميامي، 	  ،)1981( ميامي،  جامعة  الرياضيات،   - العامة  الدراسات  يف  بكالوريوس 
الواليات املتحدة األمريكية.

• ماجيستري يف العلوم - الهندسة املدنية، جامعة الكويت، )1991(، دولة الكويت.	
• 36 عام من اخلربة يف املؤسسات املصرفية واالستثمارية واملالية.	

19 يوليو  2017

إبراهيم صالح 
الذربان 

عضو جملس اإلدارة
  ممثال عن شركة منارة 

األفق العقارية
)عضو غري تنفيذي(

• بكالوريوس جتارة - حماسبة، جامعة الكويت، )1975(، دولة الكويت.	
• 41 عام من اخلربة يف املؤسسات املصرفية واالستثمارية والعقارية واملالية.	

19 يوليو  2017

عماد عبد اهلل 
العيسى

عضو جملس اإلدارة
ممثال عن شركة كيفان 

الدولية
)عضو غري تنفيذي(

• بكالوريوس يف العلوم - إدارة األعمال، جامعة بوليتكنك، )1986(، بومونا، كاليفورنيا، 	
الواليات املتحدة األمريكية.

• 	 ،)2004( واشنطن،  جورج  جامعة  حماسبة،   - األعمال  إدارة  يف  ماجستري 
واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية.

• 32 عاما من اخلربة يف املؤسسات االستثمارية والعقارية واملالية.	

19 يوليو  2017

رامي خالد 
عبداهلل 

عضو جملس إدارة
ممثال عن شركة عسجد 

الكويت
)عضو غري تنفيذي(

• بريوت، 	  ،)2000( األمريكية،  بريوت  جامعة  أعمال،  إدارة   - الفنون  يف  بكالوريوس 
لبنان.

• 	 ،)2004( واشنطن،  جورج  جامعة  حماسبة،   - األعمال  إدارة  يف  ماجستري 
واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية.

• 	 ،CFA – شهادة حملل مايل معتمد
      )2008(، الواليات املتحدة األمريكية.

• 	 ،CPA – شهادة حماسب قانوين عام
      )2005( الواليات املتحدة األمريكية.

• 	 ،CFM – شهادة مدير مايل معتمد
      )2002(، الواليات املتحدة األمريكية.

• 	 ،CMA – شهادة حماسب إداري معتمد
      )2001(، الواليات املتحدة األمريكية.

• االستثمارية 	 واملؤسسات  واالستشارات  التدقيق  جمال  يف  اخلربة  من  عاما   22
والعقارية واملالية.

19 يوليو  2017

عبد احلميد 
حممد حمرز

•عضو مستقل بكالوريوس يف العلوم - علم األحياء، جامعة بريوت األمريكية، )1999(، بريوت، لبنان.	
• درجة املاجستري يف إدارة األعمال - متويل، اجلامعة اللبنانية األمريكية، )2002(، 	

بريوت، لبنان.
• شهادة حملل مايل معتمد ، )2005(، الواليات املتحدة األمريكية.	
• 17 عاما من اخلربة يف املؤسسات االستثمارية والعقارية واملالية.	

19 يوليو  2017

عمار طالب 
حاجيه 

•عضو مستقل بكالوريوس يف إدارة األعمال - متويل، جامعة الكويت، )2004(، دولة الكويت.	
• الكويت، 	  - األعمال  إلدارة  ماسرتخت  كلية  االسرتاتيجية،  اإلدارة  يف  ماجستري 

)2008(، دولة الكويت.
• 17 عاما من اخلربة يف املؤسسات االستثمارية والعقارية واملالية.	

19 يوليو  2017

بدر جاسم 
الهاجري

•عضو غري تنفيذي بكالوريوس علوم إدارية - تسويق، جامعة الكويت، )1999(، دولة الكويت.	
• 18 عاما من اخلربة يف املؤسسات املصرفية واالستثمارية والعقارية واملالية 	

وخدمات االنرتنت.

21  مايو   2019

أمني سرربا غامن
جملس اإلدارة

• بكالوريوس يف إدارة األعمال - بنوك، جامعة جرانت تاون 2014، الواليات املتحدة 	
األمريكية.

• 19 سنة خربة يف املؤسسات املصرفية واالستثمارية واملالية.	

19 يوليو  2017
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نبذة عن اجتماعات جملس إدارة الشركة، وذلك من خالل البيان التايل:  .1.2

وقد مت عقد عدد 7 اجتماعات جمللس اإلدارة يف عام 2019 كما هو موضح:

اجتماع رقم اسم العضو
)1/2019(

عقد بتاريخ
2019/02/20

اجتماع رقم 
)2/2019(

 عقد بتاريخ
2019/03/24

اجتماع رقم 
 )3/2019(
عقد بتاريخ

2019/05/14

اجتماع رقم 
 )4/2019(

عقد بتاريخ 
2019/06/17

اجتماع رقم 
 )5/2019(
عقد بتاريخ

2019/07/25

اجتماع رقم 
 )6/2019(
عقد بتاريخ

2019/10/31

اجتماع رقم 
 )7/2019(
عقد بتاريخ

2019/11/07

عدد 
االجتماعات

6√√√√√˟√وفاء أحمد القطامي

7√√√√√√√جاسم حسن زينل

4√√√√˟˟˟إبراهيم صالح الذربان

5˟√√√√√˟عبد احلميد حممد حمرز

6√√√√√˟√عماد عبد اهلل العيسى

2˟˟˟˟˟√√رامي خالد عبداهلل

2مستقيلمستقيلمستقيلمستقيلمستقيل√√عمار طالب حاجيه*

4√√√√˟˟˟بدر جاسم الهاجري*

* انضم السيد/ بدر جاسم الهاجري بتاريخ 21 مايو 2019، بدال من السيد/ عمار طالب حاجية.

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ حماضر اجتماعات جملس إدارة الشركة:  .1.3

التحضري  ذلك  يف  مبا  بهم،  املنوطة  واملسؤوليات  باملهام  لالطالع  الكايف  الوقت  اإلدارة  جملس  يخصص 
الجتماعات اجمللس واللجان املنبثقة عن اجمللس، و احلرص على حضورها، فضال عن تنظيم اجتماعات جملس 
اإلدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها االجتماع ومبينا به مكان االجتماع و تاريخه و ساعة بدايته و نهايته 
باإلضافة إىل إعداد حماضر باملناقشات و املداوالت مبا فيها عمليات التصويت و يتم توقيعها من جميع األعضاء 
و أمني السر و يتم حفظ جميع حماضر اجتماعات اجمللس و سجالته و دفاتره و التقارير التي ترفع من اجمللس 
و اليهم، مع العمل على وصول أعضاء اجمللس  بشكل كامل وسريع حملاضر اجتماعات اجمللس و الوثائق و 
السجالت املتعلقة بالشركة، وقد قام اجمللس بتعيني أمني سر للمجلس من بني موظفي الشركة و حتديد 

مهامه وفقا لقواعد حوكمة الشركة مبا يتماشى مع املسؤوليات املكلف بها.

ويعقد جملس اإلدارة بحد أدنى 6 اجتماعات سنويًا، كل ربع سنة اجتماع على األقل، ويتم تقدمي مستندات كافية 
أهم  وتشمل  بشأنها،  قرار  باتخاذ  املطالبني  املوضوعات  تقييم  من  لتمكينهم  اإلدارة  جملس  ألعضاء  ووافية 

املستندات التي يتم تقدميها جمللس اإلدارة ما يلي:

• البيانات املالية الربع سنوية.	
• حماضر االجتماع السابقة الجتماع جملس اإلدارة.	
• حماضر اللجان املنبثقة عنه.	
• اجلوانب/ التطورات داخل كل إدارة من إدارات الشركة.	
• تقارير باخملالفات الرقابية.	
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القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام واملسؤوليات:   .2

جملس  أعضاء  من  كل  وواجبات  ومسؤوليات،  مهام،  سياسة  بتحديد  الشركة  قيام  كيفية  عن  نبذة   .2.1
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.

ومتابعة  املساهمني  أهداف  حتقيق  على  تعمل  التي  التوازن  نقطة  ميثل  الشركة  يف  اإلدارة  جملس  دور  إن 
التأكد  التنفيذية للشركة حيث أن جملس اإلدارة يسعى لتحقيق أهداف الشركة االسرتاتيجية من خالل  اإلدارة 
التنافسية  التنفيذية تقوم باملهام املنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة  من أن اإلدارة 
للشركة، وحتقيق معدالت منو مرتفعة، والعمل على ما يساهم يف تعظيم األرباح، وأن قرارات وإجراءات اإلدارة 

التنفيذية تصب دائما يف مصلحة املساهمني.

وقد اعتمد اجمللس سياسة احلوكمة للشركة، والتي تتضمن بوضوح املهام واملسؤليات املنوطة بكاًل من 
وبني  بينه  االختصاصات  يف  الفصل  تعزز  التي  الصالحيات  مصفوفة  وكذلك  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  جملس 
مبسؤولياته  االضطالع  اإلدارة  جمللس  يتسنى  حتى  وذلك  الكاملة،  االستقاللية  يضمن  ومبا  التنفيذية،  اإلدارة 

بصورة فعالة. ويتضمن ذلك السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.

إجنازات جملس اإلدارة خالل العام:  .2.2

جتدر اإلشارة إىل أن اجمللس يعمل وفق ميثاق عمل معتمد يضم املسؤوليات الرئيسية فضال عن مسؤوليات 
أخرى على النحو املنصوص عليه يف اللوائح والقوانني املتعلقة بذلك. ومن أبرز األعمال التي مارسها اجمللس 

خالل عام 2019 على سبيل املثال ال احلصر: 

• اإلشراف على مراقبة ومراجعة أداء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	
• التصديق على متطلبات أرزان اخلاصة بالتمويل واالقرتاض.	
• التصديق على امليزانية السنوية واملرحلية وضمان أنه يتم قياس األداء وفًقا للميزانية وخطط العمل.	
• النظر يف القوائم املالية السنوية، والقوائم املؤقتة وإعالنات أرباح األسهم واالخطارات إىل املساهمني 	

وفقا لتوصية جلنة تدقيق جملس اإلدارة، واعتماداتها.
• التأكد من أنظمة إدارة اخملاطر والرقابة الداخلية واألنظمة املالية والتشغيلية.	
• اعتماد سياسات و إجراءات داخلية حديثة للشركة ومنها: دليل اطار عمل إدارة اخملاطر.	
• مراجعة واعتماد تعديل السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة ومنها: سياسة مكافحة غسل األموال 	

ميثاق  اإلدارة،  جملس  عمل  ميثاق  واملتوسطة،  الصغرية  الشركات  ائتمان  سياسة  اإلرهاب،  ومتويل 
جلنة اخملصصات، سياسة السويفت، سياسة املبلغني، دليل اجراءات اإلدارة املالية، سياسة متويل 
-اخملاطر  االستثمارات  -خماطر  السيولة  خماطر  اخملاطر:  وإجراءات  سياسات  الشخصية،  القروض 

التشغيلية، سياسات وإجراءات تقييم أداء أعضاء جملس اإلدارة وجلان اجمللس واإلدارة التنفيذية.
• التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن احرتام الشركة حلقوق املساهمني 	

ولألنشطة واللوائح الداخلية املعمول بها والتزام الشركة بتطبيق نظام احلوكمة.
• مراجعة وتعديل واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة.	
• التوصية للجمعية العامة غري العادية بتخفيض رأسمال الشركة.	
• 	. "Expected Credit Loss" اعتماد منهجية احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة
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• 	)KPI’s(متابعة أداء كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء املوضوعية
• املوافقة على تعيني املرشحني للمناصب التنفيذية.	
• اعتماد التقارير السنوية / النصف سنوية املرسلة إىل اجلهات احلكومية/الرقابية.	
• اعتماد التقارير املرفوعة للجمعية العمومية.	

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جملس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية مع مراعاة ذكر   .2.3
املعلومات التالية عن كل جلنة:

يستند نظام الرقابة واإلدارة الداخلي لشركة أرزان على التوجيهات واللوائح الصادرة عن هيئة أسواق املال، 
الداخلية.  وممارساتها  األساسي،  والنظام  الشركة،  تأسيس  وعقد  الكويت،  وبورصة  املركزي،  الكويت  وبنك 
يتمتع جملس اإلدارة مبسؤولية مطلقة بشأن عمليات الشركة، والتفويض ببعض صالحياته إىل جلان جملس 
اإلدارة. قام جملس اإلدارة بتشكيل ثالثة جلان منبثقة عنه؛ ملساعدته يف مراقبة اتخاذ القرارات والوظائف 
اخلاصة بشركة أرزان. تقوم كل جلنة من جلان جملس اإلدارة بأداء مهامها وفقا مليثاقها اخلاص الذي يتم 

حتديده يف ميثاق جملس اإلدارة، وذلك وفقا للوائح التنظيمية املعتمدة من قبل جملس اإلدارة.

جلنة التدقيق:

التقارير  جتاه  ملسئولياته  الفعال  التصريف  يف  اإلدارة  جملس  مبساعدة  املسؤولية  التدقيق  جلنة  تتوىل 
عرب  بالشركة  اخلاصة  االلتزام  ثقافة  ووضع  واخلارجي،  الداخلي  والتدقيق  الداخلية،  الرقابة  وأدوات  املالية، 
ضمان استقاللية املدققني اخلارجيني ونزاهة وإنصاف التقارير املالية للشركة، وضمان كفاية وكفاءة أدوات 
الرقابة الداخلية للشركة. تعمل اللجنة استنادًا على ميثاق عمل معتمد من قبل جملس اإلدارة. ومن ضمن 

أبرز األعمال التي مارستها خالل عام 2019 على سبيل املثال ال احلصر:
• الرأي 	 وإبداء  اإلدارة  جملس  على  عرضها  قبل  واخلتامية  املرحلية  املالية  البيانات  ومناقشة  مراجعة 

مالحظات  ودراسة   30/9/2019  ,30/6/2019  ,31/3/2019  ,31/12/2018 يف  كما  بشأنها 
مدققني احلسابات اخلارجيني على القوائم املالية ومتابعتها.

• مراجعة تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية للسنة املنتهية يف 31/12/2018.	
• التوصية جمللس اإلدارة بتعيني /إعادة تعيني مراقبي احلسابات اخلارجيني.	
• اعتماد تقرير جلنة التدقيق عن السنة املالية املنتهية يف 31/12/2018 والتوصية جمللس اإلدارة.	
• مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بشأنها.	
• مراجعة نتائج تقرير مراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي.	

تتكون جلنة التدقيق على النحو التايل:

بتاريخ   2017/4 رقم  حمضرها  يف  الصادر  اإلدارة  جملس  قرار  مبوجب  تعيينهم  مت  أعضاء   3 عدد   .1
2017/7/19 وذلك عن الدورة من )2017 - 2019( وهم:

• إبراهيم الذربان - رئيس اللجنة )عضو غري تنفيذي(.	
• عمار حاجيه - عضو مستقل )عضو غري تنفيذي - مستقل( حتى 28 مارس 2019. 	
• قرار 	 مبوجب   ،2019 أبريل   25 من  مستقل(   - تنفيذي  غري  )عضو  مستقل  عضو   - حمرز  عبداحلميد 

جملس اإلدارة بالتمرير املؤرخ 15/4/2019.
• عماد العيسى - عضو اللجنة )عضو غري تنفيذي(.	
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4 أعضاء مت تعيينهم مبوجب قرار جملس اإلدارة الصادر يف حمضرها  مت إعادة تشكيل اللجنة بعدد   .2
رقم 2019/4 بتاريخ 2019/6/17 وذلك استكماال للدورة )2017 - 2019( وهم:

• إبراهيم الذربان- رئيس اللجنة )عضو غري تنفيذي(.	
• عماد العيسى - نائب رئيس اللجنة )عضو غري تنفيذي(.	
• عبداحلميد حمرز - عضو مستقل )عضو غري تنفيذي - مستقل(.	
• بدر الهاجري )عضو غري تنفيذي(.	

واجتمعت جلنة التدقيق خالل عام 2019 عدد 4 اجتماعات كما يلي:

اجتماع رقم اسم العضو
 )01/2019(
عقد بتاريخ 
2019/03/19

اجتماع رقم 
 )02/2019(
عقد بتاريخ 
2019/05/14

اجتماع رقم 
 )03/2019(
عقد بتاريخ 
2019/07/25

اجتماع رقم 
 )04/2019(
عقد بتاريخ 
2019/10/31

عدد 
االجتماعات

إبراهيم صالح الذربان
)رئيس اللجنة(

√˟√√3

عماد عبداهلل العيسى
)عضو اللجنة(/ )نائب رئيس اللجنة(

√√√√4

عمار طالب حاجيه
)عضو اللجنة(

1مستقيلمستقيلمستقيل√

عبد احلميد  حممد حمرز
)عضو اللجنة(

-√√√3

بدر جاسم الهاجري
)عضو اللجنة(

--√√2

4√√√√مدقق احلسابات اخلارجي

4√√√√املدقق الداخلي

التغيريات يف عضوية اللجنة خالل العام:  

انضم السيد/ عبد احلميد  حممد حمرز بتاريخ 15 أبريل 2019 بدال من السيد/ عمار طالب حاجية.
توىل السيد/ عماد عبداهلل العيسى منصب نائب رئيس اللجنة بتاريخ 17 يونيو 2019.

انضم السيد/ بدر جاسم الهاجري بتاريخ 17 يونيو 2019.

جلنة اخملاطر:

إدارة  وظيفة  على  اخلاصة  الرقابة  مسؤولية  أداء  يف  اإلدارة  جملس  مساعدة  مسؤولية  اخملاطر  جلنة  تتوىل 
اخملاطر للشركة، وذلك يشمل عمليات حتديد اخملاطر التي تتعرض لها الشركة وتقييمها ومراقبتها واحلد 
وإطار  للشركة،  اخملاطر  إدارة  واسرتاتيجية  توجه  وضع  يف  اإلدارة  جملس  مبساعدة  اللجنة  تقوم  آثارها.  من 
العمل الكلي إلدارة اخملاطر، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لهذه االسرتاتيجية. تعمل اللجنة استنادا إىل ميثاق 
عمل معتمد من قبل جملس اإلدارة. ومن أبرز األعمال التي قامت بها اللجنة خالل عام 2019 على سبيل املثال 

ال احلصر:
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• مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة اخملاطر التي تتعرض لها الشركة وتقدميها إىل جملس اإلدارة.	
• مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة  ووضع التوصيات ورفعها جمللس اإلدارة لالعتماد.	
• مراجعة خطط عمل إدارة اخملاطر السنوية واعتمادها.	
• مراجعة تقرير مشروع انقسام الشركة.	
• مراجعة منهجية احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة "Expected Credit Loss"، ورفعها جمللس 	

اإلدارة لالعتماد.
• اعتماد برنامج التحفيز ملوظفي الشركة.	
• مراجعة تقرير مدقق احلسابات بشأن معيار اإلبالغ املشرتك CRS ، ورفعه جمللس اإلدارة لالعتماد.	
• مراجعة تقرير اختبار االخرتاق اخلارجي.	
• مراجعة مناقشة تقرير مدقق احلسابات بشأن الفاتكا، ورفعه جمللس اإلدارة لالعتماد.	
• مراجعة تعديل السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة ومنها: سياسة مكافحة غسل األموال ومتويل 	

جلنة  ميثاق  اإلدارة،  جملس  عمل  ميثاق  واملتوسطة،  الصغرية  الشركات  ائتمان  سياسة  اإلرهاب، 
متويل  سياسة  املالية،  اإلدارة  اجراءات  دليل  املبلغني،  سياسة  السويفت،  سياسة  اخملصصات، 
-اخملاطر  االستثمارات  -خماطر  السيولة  خماطر  اخملاطر:  وإجراءات  سياسات  الشخصية،  القروض 
التنفيذية،  واإلدارة  اجمللس  وجلان  اإلدارة  جملس  أعضاء  أداء  تقييم  وإجراءات  سياسات  التشغيلية، 

سياسات وإجراءات إدارة املطابقة وااللتزام.
• مراجعة السياسات واإلجراءات احلديثة ومنها: دليل اطار عمل إدارة اخملاطر.	

تتكون جلنة اخملاطر على النحو ا لتايل:

بتاريخ   2017/4 رقم  حمضرها  يف  الصادر  اإلدارة  جملس  قرار  مبوجب  تعيينهم  مت  أعضاء   3 عدد   .1
2017/7/19 وذلك عن الدورة من )2017 - 2019( وهم:

• إبراهيم صالح الذربان - رئيس اللجنة   )عضو غري تنفيذي(.	
• جاسم حسن زينل - نائب رئيس اللجنة )عضو تنفيذي(.	
• عبد احلميد حممد حمرز - عضو اللجنة ) عضو غري تنفيذي - مستقل(.	

4 أعضاء مت تعيينهم مبوجب قرار جملس اإلدارة الصادر يف حمضرها  مت إعادة تشكيل اللجنة بعدد   .2
رقم 2019/4 بتاريخ 2019/6/17 وذلك استكماال للدورة )2017 - 2019( وهم:

• إبراهيم الذربان- رئيس اللجنة )عضو غري تنفيذي(.	
• جاسم حسن زينل - نائب رئيس اللجنة )عضو تنفيذي(	
• عماد العيسى - عضو اللجنة )عضو غري تنفيذي(.	
• بدر الهاجري - عضو )عضو غري تنفيذي(.	
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واجتمعت جلنة إدارة اخملاطر خالل عام 2019 عدد 4  اجتماعات كما يلي:

اجتماع رقم اسم العضو
)01/2019(
عقد بتاريخ

2019/03/07

اجتماع رقم 
)02/2019(
 عقد بتاريخ
2019/05/14

اجتماع رقم 
 )03/2019(
عقد بتاريخ 
2019/07/25

اجتماع رقم 
 )04/2019(
عقد بتاريخ

2019/10/31

عدد االجتماع

إبراهيم صالح  الذربان
)رئيس اللجنة(

√√˟√3

جاسم حسن زينل
)نائب رئيس اللجنة(

√√√√4

عماد عبداهلل العيسى
)عضو اللجنة(

˟˟√√2

عبد احلميد  حممد حمرز
)عضو اللجنة(

√√˟˟2

بدر جاسم الهاجري
)عضو اللجنة(

˟˟√√2

التغيريات يف عضوية اللجنة خالل العام:  
انضم السيد/ بدر جاسم الهاجري بتاريخ 17 يونيو 2019، بدال من السيد/ عبد احلميد  حممد حمرز.

جلنة الرتشيحات واملكافآت:

التنفيذية  وإدارتها  أرزان  شركة  إدارة  جملس  بأتعاب  املتعلقة  الصلة  ذات  باملسئوليات  اللجنة  هذه  تقوم 
بالتماشي مع أداءهم ومؤهالتهم ومستويات اخلربة التي يتمتعون بها. تتوىل اللجنة أيضًا مسئوليات إضافية ذات 
صلة بالرتشيحات وفقا للوائح هيئة أسواق املال ونصوص القوانني األخرى. تعمل اللجنة استنادًا إىل ميثاق عمل 

معتمد من قبل جملس اإلدارة. ومن أبرز األعمال التي قامت بها خالل عام 2019 على سبيل املثال ال احلصر:

• اعتماد التقرير السنوي للمكافآت والرواتب واملزايا ألعضاء جملس اإلدارة واجلهاز التنفيذي، ورفع التوصية 	
بشأن املكافآت املقرتحة جمللس اإلدارة للموافقة.

• مراجعة برنامج التحفيز ملوظفي الشركة.	
• دراسة ومراجعة طلب الرتشيح للمتقدم لعضوية جملس إدارة اجملموعة الستكمال عضوية جملس 	

اإلدارة.
• اعتماد التقييم الذاتي السنوي ألعضاء جملس اإلدارة، واللجان التابعة.	

تتألف جلنة الرتشيحات واملكافآت من 4 أعضاء مت تعيينهم مبوجب قرار جملس اإلدارة الصادر يف حمضرها رقم 
2017/4 بتاريخ 19/7/2017 وإعادة تعيينهم مبوجب قرار جملس اإلدارة الصادر يف حمضرها رقم 4/2019 

بتاريخ 17/6/2019 وذلك عن الدورة من )2017 – 2019( وهم:

• وفاء القطامي - رئيس اللجنة )عضو غري تنفيذي(	
• جاسم حسن زينل - نائب رئيسة اللجنة )عضو تنفيذي(	
• رامي علي - عضو ا للجنة  )عضو غري تنفيذي(	
• عبد احلميد حمرز - عضو اللجنة  ) عضو مستقل(	
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واجتمعت جلنة الرتشيحات واملكافآت خالل عام 2019 عدد 2 اجتماع كما يلي:

اجتماع رقم )01/2019( اسم العضو
عقد بتاريخ 2019/03/24

اجتماع رقم )02/2019( 
عقد بتاريخ 2019/05/02

عدد االجتماعات

وفاء القطامي
)رئيس اللجنة(

˟√1

جاسم حسن زينل
)نائب رئيس اللجنة(

√√2

رامي خالد عبداهلل
)عضو اللجنة(

√√2

عبد احلميد حمرز
 )عضو اللجنة(

√√2

موجز عن كيفية تطبيق املتطلبات التي تتيح ألعضاء جملس اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات   .2.4
بشكل دقيق ويف الوقت املناسب:

تعمل اإلدارة التنفيذية على توفري املعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق ويف الوقت املناسب جلميع  أعضاء  
جملس اإلدارة بوجه عام  وألعضاء  جملس اإلدارة غري التنفيذيني واملستقلني بوجه خاص، وذلك من خالل أمني 
اجتماع  خالل  مناقشتها  سيتم  التي  الوثائق  بكافة  اإلدارة  جملس  أعضاء  بتزويد  يقوم  الذي  اإلدارة  جملس  سر 
من  اجمللس  أعضاء  متكن  التي  األساسية  والبيانات  املعلومات  كافة  على  للحصول  كايف  بوقت  اجمللس 

االضطالع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية. 

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:  .3

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت::   .3.1

وأحد  أعضاء   4 من  واملكافآت،  الرتشيحات  جلنة  بتشكيل  العامة  اجلمعية  من  اختياره  عقب  اجمللس  قام 
أعضائها من األعضاء املستقلني، ورئيسها عضو جملس إدارة غري تنفيذي، وقد حدد اجمللس مدة عضوية 
اللجنة وأسلوب عملها كما مت بيان صالحيات ومسؤوليات اللجنة ضمن ميثاق العمل اخلاص بها املعتمد من 

قبل اجمللس.

تقرير املكافآت املمنوحة ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:  .3.2

نص النظام األساسي للشركة على سياسة واضحة ملنح املكافآت لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة إضافة إىل أن 
سياسة املكافآت اخلاصة بالشركة تقوم على املبادئ التالية:

- مراعاة أحكام قانون الشركات والقوانني املرتبطة.
- مراعاة استقطاب أفضل الكفاءات من املوظفني واحملافظة عليهم.

- ضمان املساواة داخل الشركة والتنافسية خارجها.
- الشفافية يف منح املكافآت.
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• مكافآت أعضاء جملس اإلدارة:	
تلتزم الشركة بنظام املكافآت جمللس اإلدارة مبا نصت عليه املادة 198 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 

ويتم أخذ موافقة اجلمعية العمومية على مكافآت أعضاء جملس اإلدارة.

• مكافآت وحوافز اإلدارة التنفيذية:	
املكافآت الثابتة: تضم الرواتب واملزايا )تضم مكافأة نهاية اخلدمة(، والتي متنح مبوجب سلم الدرجات والرواتب 
اخلاص  واإلجراءات  السياسات  ودليل  السارية،  املعمول  واللوائح  والقوانني  اإلدارة،  جملس  قبل  من  املعتمد 

بإدارة املوارد البشرية.

املكافآت املتغرية: ترتبط املكافآت املتغرية بعملية حتقيق األهداف احملددة سابقا، ومت تصميم هذا النوع من 
الفردي لعضو  لألداء  يتم تخصيص املكافآت املتغرية وفقا  التنفيذية.  اإلدارة  أعضاء  لتحفيز ومكافأة  املكافآت 

اإلدارة التنفيذية واألداء العام للشركة، ويتم تقدمي املكافآت املتغرية بشكل نقدي.

وتقوم الشركة بإعداد تقرير سنوي عن كافة املكافآت املمنوحة ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ويتم 
عرضه على اجلمعية العمومية للشركة وتتم تالوته من قبل رئيس جملس اإلدارة.

• مكافآت وحوافز موظفي الشركة	
1. من أهم أهداف منح املكافآت هو ترسيخ مبدأ االنتماء للشركة وحتفيز العاملني على العمل 
نظام  أن  من  التأكد  من  الشركة  وتسعى  شأنها.  من  والرفع  الشركة  أهداف  حتقيق  على 

املكافآت يعكس ويتناسب مع املهام واملسؤوليات ويتسم بالعدالة واإلنصاف.

2. تعتمد املكافآت اخلاصة مبوظفي الشركة بتقييم مستوى األداء حيث يتم منح املكافآت وفقا 
لسياسة معتمدة لتحقيق األهداف التشغيلية واملالية وعلى األداء الفردي للموظفني ومدى 

مساهمتهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية.

هذا وقد قامت جلنة الرتشيحات واملكافآت بإعداد تقرير املكافآت لعام 2019 يتلى خالل إنعقاد اجلمعية العامة.

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير املالية:  .4

التعهدات الكتابية من قبل كل من جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة.  .4.1

احملاسبية  والسياسات  املالية،  القوائم  مصداقية  ومراجعة  مراقبة  عن  املسئولية  اإلدارة  جملس  يتوىل 
واملعلومات الواردة يف التقرير السنوي. أثناء القيام بهذه املسئولية؛ يتمتع أعضاء جملس اإلدارة بدعم مستمر 
عرب بعض العمليات لتحديد وتقييم اخملاطر التي تواجهها الشركة. حيث تتم عملية الرقابة املستقلة لضمان 
فعالية اإلدارة التنفيذية يف تسيري األعمال وحتقيق أهداف الشركة من قبل إدارة التدقيق الداخلي، وقسم إدارة 

اخملاطر، واللجان الفرعية األخرى جمللس اإلدارة.

نزاهة و مصداقية الشركة يف  التي تدل على  البيانات املالية للشركة من أهم املؤشرات  نزاهة  إن سالمة و 
عرض مركزها املايل، مما يزيد من ثقة املساهمني و املستثمرين يف البيانات و املعلومات التي توفرها الشركة 
و تفصح عنها ملساهميها، و تقوم اإلدارة التنفيذية للشركة بالتعهد جمللس إدارة الشركة كتابيًا بأن التقارير 
املالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة و عادلة، و أنها تستعرض كافة اجلوانب املالية للشركة من بيانات 
و نتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفقا للمعايري احملاسبية الدولية املعتمدة من قبل الهيئة، كما يتضمن 
البيانات املالية  التقرير السنوي و املرفوع للمساهمني من جملس إدارة الشركة إقرار بسالمة و نزاهة كافة 
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وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة، حيث تساهم التعهدات املذكورة يف تعزيز املساءلة، سواء مساءلة 
اإلدارة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة أو مساءلة جملس اإلدارة من قبل املساهمني.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة التدقيق.  .4.2

وقد قام اجمللس  بتشكيل جلنة التدقيق وحدد اجمللس مدة عضوية اللجنة وأسلوب عملها كما مت بيان صالحيات 
ومسؤوليات اللجنة ضمن ميثاق العمل اخلاص بها املعتمد من قبل اجمللس، وتتكون اللجنة من 4 أعضاء منهم 
عضو مستقل، وال تتضمن عضوية اللجنة رئيس جملس اإلدارة أو أحد األعضاء التنفيذيني، كما أن من بني أعضاء 
اللجنة أعضاء من ذوي املؤهالت العلمية و/أو اخلربة العملية يف اجملاالت احملاسبية واملالية، وجتتمع اللجنة 
بصورة منتظمة منتظمة أربع مرات على األقل خالل السنة وبشكل ربع سنوي، وتقوم بتدوين حماضر اجتماعاتها. 

وتعقد اللجنة اجتماعات مع مراقب احلسابات اخلارجي، وأربع مرات على األقل مع املدقق الداخلي.

خالل عام 2019 ال يوجد أي تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات جملس اإلدارة.  .4.3

التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي.  .4.4

على  بناءًا  اخلارجي  الشركة  حسابات  مراقب  تعيني  بتعيني/إعادة  للشركة  العادية  العمومية  اجلمعية  تقوم 
اقرتاح جملس اإلدارة يكون ترشيح مراقب احلسابات بناءًا على توصية من جلنة التدقيق. وتراعي جلنة التدقيق 
الواردة  بأن يكون مراقب احلسابات مقيد يف السجل اخلاص لدى الهيئة، بحيث يكون مستوفيًا كافة الشروط 
مبتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي احلسابات، كما تتأكد من كون مراقب احلسابات اخلارجي مستقاًل 
عن الشركة وعن جملس إدارتها، وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال املراجعة والتي 
قد تؤثر على احليادية أو االستقاللية، وتقوم جلنة التدقيق مبناقشة مراقب احلسابات اخلارجي قبل رفع البيانات 

املالية السنوية إىل جملس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها.

مت إعادة تعيني السادة مكتب جراند ثورنتون - القطامي و العيبان كمدقق حسابات اجملموعة عن السنة احلالية 
املنتهية 2019/12/31، بقرار صادر من اجلمعية العمومية العادية للشركة املنعقدة بتاريخ 2019/05/21.

التقرير  بتالوة  السنوية للشركة ويقوم  العادية  العمومية  اجتماعات اجلمعية  يحضر مراقب احلسابات اخلارجي 
املعد من قبله على مساهمي الشركة.

القاعدة اخلامسة: وضع نظم سليمة إلدارة اخملاطر والرقابة الداخلية:  .5

بيان خمتصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة إلدارة اخملاطر.  .5.1

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة اخملاطر تتمتع باالستقاللية التامة، وتتبع جلنة إدارة اخملاطر وبالتبعية 
جملس اإلدارة.

وتتمتع شركة أرزان بإطار عمل شامل إلدارة رقابة اخملاطر يتم تطبيقه لضمان تطبيق حوكمة الشركة وكياناتها 
إدارة  مسئولية  ويتوىل  واإلجراءات  السياسات  عمل  إطار  بتوجيه  اإلدارة  جملس  يقوم  مالئم.  بشكل  الصلة  ذات 

اخملاطر وجميع أنظمة رقابة اخملاطر القائمة يف أرزان.
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يتمتع  الشركة.  وعمليات  وسياسات  ثقافة  يف  اخملاطر  إدارة  دمج  ضمان  على  أرزان  إدارة  جملس  يعمل 
املسؤولون يف قسم إدارة اخملاطر بصالحيات واسعة بغرض أداء أدوارهم بدون منحهم صالحيات وسلطات 

تنفيذية ومالية.

يقوم قسم إدارة اخملاطر بتحديد وقياس وتقييم وإصدار التقارير بشأن جميع اخملاطر املؤثرة التي تتعرض لها 
أرزان، عرب مؤشرات خماطر أساسية معرفة وفقا لفئات اخملاطر ذات الصلة. ويعمل كذلك على تنفيذ أنشطة 
يهدف  والرقابة.  املراجعة  بشأن  جديدة  سياسات  وتنفيذ  إعداد  مع  فيها  والتحكم  اخملاطر  ملراقبة  دورية 
القسم إىل تعزيز قدراته يف جمال رقابة اخملاطر وذلك من خالل استخدام أفضل برامج تقنية املعلومات يف 
جمال إدارة وتقييم اخملاطر. يقوم قسم إدارة اخملاطر برفع تقارير ربع سنوية إىل جملس اإلدارة ونصف سنوية 

إىل هيئة أسواق املال.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة إدارة اخملاطر.  .5.2

قام اجمللس بتشكيل جلنة إدارة اخملاطر، من 4 أعضاء، كما أن رئيس اللجنة من األعضاء غري التنفيذيني، ووال 
بيان  اللجنة وأسلوب عملها كما مت  اللجنة، وحدد اجمللس مدة عضوية  اإلدارة عضوية  يشغل رئيس جملس 

صالحيات ومسؤوليات اللجنة ضمن ميثاق العمل اخلاص بها املعتمد من قبل اجمللس.

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.  .5.3

الداخلية عرب السياسات واإلجراءات وأمتته العمليات مبا يتفق مع  الرقابة  يتم حتقيق نزاهة ومصداقية أنظمة 
وهيكل  املوظفني،  وعي  درجة  ورفع  للموظفني،  الواعي  واالختيار  للشركة  املعتمدة  واإلجراءات  السياسات 
تنظيمي يفصل بني املسؤوليات. مت وضع إجراءات الرقابة الداخلية حلماية أصول الشركة وضمان املصادقة 
على القرارات واإلجراءات ويتم إجراء عمليات تقييم دورية للمخاطر من قبل قسم إدارة اخملاطر ومراجعة االلتزام 

بشكل دوري من قبل قسم إدارة االلتزام يف الشركة.

بيان خمتصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي.  .5.4

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة التدقيق الداخلي تتمتع باالستقاللية الفنية التامة، وتتبع جلنة التدقيق 
وبالتبعية جملس اإلدارة. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بتقدمي التقارير بشكل مستقل إىل جلنة التدقيق املنبثقة 
عن جملس اإلدارة. يتم تنفيذ عمليات التدقيق من قبل فريق تدقيق داخلي ضمن الشركة وفقا خلطة التدقيق 
الداخلي املعتمدة من قبل جلنة التدقيق. يتم تقدمي تقارير شاملة من قبل املدققني الداخليني مباشرة إىل جلنة 
التدقيق. هذا باإلضافة إىل أنه يتم تبني سياسات وإجراءات تصحيحية مالئمة عند الضرورة. يتم تنفيذ خطة التدقيق 

الداخلي عرب تقييم أدوات رقابة اخملاطر املؤثرة ويتم تقييم فعالية إدارة اخملاطر، وأنظمة الرقابة واحلوكمة.
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القاعدة السادسة: تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية:  .6

موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايري وحمددات السلوك املهني والقيم األخالقية.  .6.1

يتوفر لدى شركة أرزان ميثاق عمل للسلوك املهني يلتزم فيه جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكل العاملني 
بالشركة. ويحدد امليثاق املوضوعات اآلتية: 

التنفيذية بالقوانني والقواعد واللوائح  االلتزام بالقوانني والقواعد واللوائح: يلتزم جملس اإلدارة واإلدارة   .1
املعمول بها يف شركة أرزان والشركات التابعة لها.

2. التداول بناءًا على معلومات داخلية: يحظر على كل أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني استخدام بيانات 
ومعلومات خاصة وغري معدة للنشر، أو استخدامها بهدف التداول يف األسهم وحتقيق مكاسب جتارية 

من خالل هذه البيانات واملعلومات.

3. مصالح الشركة: ال يجوز ألعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها 
أو مناصبهم فيها من اجل حتقيق مصالح ومكاسب شخصية وال يجوز لهم التنافس مع الشركة سواء 

بشكل مباشر أو غري مباشر.

العادل واحرتام حقوق عمالء  بالتعامل  الشركة  اإلدارة وإدارة  يلتزم جملس  العادل:  والتعامل  التنافس   .4
حتقيق  املسؤولني  أو  اإلدارة  جملس  ألعضاء  يجوز  وال  فيها.  والعاملني  ومنافسيها  ومورديها  الشركة 
أو إساءة استخدام املعلومات  إخفاء املعلومات  أو  التالعب  أي طرف من خالل  مكاسب غري عادلة من 

السرية أو حتريف الوقائع اجلوهرية أو أية ممارسات جتارية أخرى غري مشروعة. 

املالية  والبيانات  وحسابات  وسجالت  دفاتر  حفظ  يجب  واإلفصاحات:  املالية  الضوابط  السجالت،  حفظ   .5
ألي  وفقا  عنها  اإلفصاح  ويتم  مالئم  بشكل  الشركة  معامالت  تعكس  أن  والبد  مفصل  بشكل  للشركة 
الشركة  نظام  ومع  املطبقة  القانونية  املتطلبات  مع  تتوافق  أن  من  والبد  بها  معمول  لوائح  أو  قوانني 

وضوابطها الداخلية.

6. سرية املعلومات: البد ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة من احملافظة على 
سرية املعلومات واملعلومات اململوكة للشركة والتي توكل إليهم من الشركة أو عمالئها أو مورديها، 
إال إذا كان اإلفصاح عن تلك املعلومات مرخص/ مطلوب مبوجب القوانني أو اللوائح أو إذا مت اإلفصاح عنها 

على النحو الطبيعي عماًل بقاعدة "احلاجة لالطالع".

بحماية  التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة  جملس  يلتزم  الشركة:  ألصول  الصحيح  واالستخدام  احلماية   .7
مثل  الفكرية  امللكية  حقوق  تشمل  والتي  للشركة  اململوكة  املعلومات  يشمل  مبا  الشركة  أصول 
التجارية وحقوق الطبع والنشر، باإلضافة إىل خطط اخلدمة  التجارية وبراءات االخرتاع والعالمات  األسرار 
معلنة.  غري  وتقارير  مالية  بيانات  وأي  الرواتب  ومعلومات  والسجالت  البيانات  وقواعد  والتجارة  والتسويق 
ويعد الكشف والتوزيع الغري مسموح به تعديًا على سياسة الشركة. وميكن أن يعترب أيضا تصرفًا غري 

مشروع ويؤدي إىل عقوبات مدنية وجنائية.

8. التقارير املالية: يتحمل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مسؤولية إعداد التقارير املالية مبهنية عالية 
العامة إىل املساهمني  الدولية، والرد على االستفسارات املتعلقة مبتطلبات اإلفصاح  ووفقا للمعايري 

وأصحاب املصالح وأية أطراف أخرى.
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موجز عن السياسات واآلليات بشأن احلد من حاالت تعارض املصالح.  .6.2

قام جملس إدارة الشركة بوضع سياسات وآليات بشأن احلد من حاالت تعارض املصالح وأساليب معاجلتها 
والتعامل معها، وذلك ضمن إطار حوكمة الشركة آخذًا يف االعتبار ما ورد بقانون الشركات. وقد راعت الشركة 
يف سياستها على وجوب أن يكون هناك فصل واضح بني مصالح الشركة وتلك املرتبطة بعضو جملس اإلدارة، 
وذلك من خالل قيام جملس اإلدارة بوضع آليات لتغليب مصالح الشركة على مصالح أعضائها وأن يلتزم عضو 
جملس اإلدارة باإلفصاح إىل جملس اإلدارة عن أي مصالح مشرتكة له مع الشركة، سواء بشكل مباشر أو غري 
مباشر. كما يحظر على عضو جملس اإلدارة االشرتاك يف مناقشة أو إبداء الرأي أو التصويت على أي موضوعات 
تعرض على جملس اإلدارة يكون له فيها مصلحة مشرتكة مباشرة أو غري مباشرة مع الشركة. كما أنه ميكن 
للعاملني بالشركة أن يبلغوا داخليًا عن شكوكهم حول أي ممارسات غري سليمة أو أمور تثري الريبة يف التقارير 
بإجراء حتقيق مستقل وعادل ألي مسألة  أو أي أمور أخرى، والشركة تسمح  الداخلية  الرقابة  أو أنظمة  املالية 
التي تكفل حمايته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد  النية السرية  تعرض عليها مع ضمان منح املبلغ حسن 

يلحقه نتيجة إبالغه عن تلك املمارسات.

القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق ويف الوقت املناسب:  .7

وخصائص  وجماالت  جوانب  حتدد  التي  والشفاف  الدقيق  واإلفصاح  العرض  آليات  تطبيق  عن  موجز   .7.1
اإلفصاح:

تلتزم الشركة بتطبيق اعلى مستويات الشفافية، حيث اعتمد جملس اإلدارة سياسات وإجراءات اإلفصاح لضمان 
تقدمي معلومات دقيقة ويف وقت مناسب حلملة األسهم وأصحاب املصالح. ويقوم قسم االمتثال بالتنسيق مع 
كل أقسام الشركة للكشف عن املعلومات بشكل دقيق ويف وقت مناسب لهيئة أسواق املال وبورصة الكويت.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  .7.2

يوجد لدى الشركة سجل خاص ينظم عمليات اإلفصاح اخلاصة بأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. كما مت 
تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات مبا بتناسب مع وضع الشركة. حيث قامت الشركة بتخصيص رابط 

على الصفحة االلكرتونية لتسهيل عملية افصاح املطلعني عن التعامل يف األوراق املالية للشركة.

بيان خمتصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظم شؤون املستثمرين.  .7.3

التواصل والشفافية مع حملة األسهم والرد على شكاويهم  لتوفري  أنشأت وحدة تنظيم شؤون املستثمرين 
وفقا لسياسات وإجراءات معتمدة، باإلضافة إىل ذلك، تقوم الوحدة مبا يلي:

• اإلشراف على أداء أمني السجالت ووكيل نقل األسهم يف الشركة.	
• التوصية مبقاييس التطوير العام يف جودة اخلدمات املقدمة إىل املستثمرين.	
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نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات، واالعتماد عليها بشكل كبري يف عمليات   .7.4
اإلفصاح.

يتم عرض كافة  بحيث  الشركات،  للشركة حلوكمة  اإللكرتوين  بإنشاء جزء خمصص على املوقع  الشركة  قامت 
ممارسة  على  واحملتملني  احلاليني  املستثمرين  املساهمني،  تساعد  التي  احلديثة  والبيانات  املعلومات 
حقوقهم وتتضمن هذه الصفحة معلومات عن الشركة وجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، كما تتضمن قسم 
خاص باحلوكمة، ورابط لنموذج إفصاحات املطلعني، كما يتم أيضًا عرض اإلفصاحات عن املعلومات اجلوهرية 

والبيانات املالية من خالل املوقع االلكرتوين للشركة.

القاعدة الثامنة: احرتام حقوق املساهمني:  .8

العدالة  لضمان  وذلك  للمساهمني،  العامة  احلقوق  وحماية  حتديد  متطلبات  تطبيق  عن  موجز   .8.1
واملساواة بني كافة املساهمني:

حماية  تضمن  اإلدارة  جملس  قبل  من  معتمدة  سياسة  خالل  من  املساهمني  حقوق  بحماية  الشركة  تلتزم 
الكويت  بدولة  التجارية  الشركات  التي مينحها قانون  تلك احلقوق  حقوق كل املساهمني وتوفر لهم ممارسة 

وتعليمات هيئة أسواق املال بدولة الكويت.

فالشركة تقوم مبعاملة جميع املساهمني بالتساوي ودون أي متييز، وال تقوم الشركة يف أي حال من األحوال 
تكفلها  التي  للمساهمني  العامة  احلقوق  ضمن  ويدخل  املساهمني.  حقوق  من  حق  أو  معلومة  أي  بحجب 

الشركة ما يلي:

قيد قيمة ملكية املساهمني يف سجالت الشركة.  .1

حق املساهمني يف التصرف يف األسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو حتويلها.  .2

حق املساهمني يف احلصول على النصيب املقرر يف توزيعات األرباح.  .3

حق املساهمني يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة يف حالة التصفية.  .4

البيانات واملعلومات اخلاصة بنشاط الشركة واسرتاتيجيتها  حق املساهمني يف احلصول على   .5
التشغيلية واالستثمارية بشكل منتظم وميسر.

حق املساهمني يف املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني والتصويت على قراراتها.  .6

حق املساهمني يف انتخاب أعضاء جملس اإلدارة  .7
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موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة املقاصة، وذلك لضمان متطلبات املتابعة املستمرة   .8.2
للبيانات اخلاصة باملساهمني.

لدى  حمفوظ  خاص  بسجل  الشركة  متسك  املساهمني،  ببيانات  يتعلق  ما  لكل  املستمرة  املتابعة  ألغراض 
الشركة الكويتية للمقاصة مقيد فيه أسماء املساهمني وجنسياتهم وموطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل 
منهم، ويتم التأشري يف سجل املساهمني بأي تغيريات تطرأ على البيانات املسجلة فيه وفقا ملا تتلقاه الشركة 
أو الشركة الكويتية للمقاصة من بيانات ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده ببيانات 

من هذا السجل.

ال  مبا  وذلك  والسرية،  احلماية  درجات  بأقصى  الشركة  مساهمي  سجل  يف  الواردة  البيانات  مع  التعامل  يتم   
يتعارض مع القانون والالئحة التنفيذية وما يصدر عن الهيئة من تعليمات وضوابط رقابية.

بيانات وكالة املقاصة:

الشركة الكويتية للمقاصة

ص.ب. 22077
صفاة 13081

الكويت
 info@maqasa.com

بجمعيات  اخلاصة  االجتماعات  يف  والتصويت  املشاركة  على  املساهمني  تشجيع  كيفية  عن  نبذة   .8.3
الشركة.

االجتماعات  تنظيم  تراعى عند  للمساهمني حيث  العامة  اجتماعات اجلمعية  آلية املشاركة يف  الشركة  تنظم 
العامة للمساهمني ما يلي:

ومكان  وزمان  األعمال  جدول  متضمنة  العامة  اجلمعية  اجتماع  حضور  إىل  املساهمني  على  الدعوة  توجيه   .1
انعقاد االجتماع عن طريق اإلعالن وفق اآللية احملددة يف الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.

توضح وتبني الشركة للمساهمني أنه يحق للمساهم أن يوكل غريه يف حضور اجتماع اجلمعية العامة وذلك   .2
مبقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده وكالة املقاصة لهذا الغرض.

تتيح الشركة للمساهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية العامة بوقت كاف احلصول على كافة املعلومات   .3
والبيانات املرتبطة ببنود جدول األعمال لتمكن املساهمني من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم.

تتيح الشركة للمساهمني املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة ومناقشة املوضوعات املدرجة   .4
على جدول األعمال وما يرتبط بها من استفسارات تتعلق بأوجه األنشطة اخملتلفة، وتوجيه األسئلة بشأنها 
أو مراقب احلسابات اخلارجي  اإلدارة  اإلدارة ومراقب احلسابات اخلارجي، وعلى جملس  إىل أعضاء جملس 

اإلجابة على األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصالح الشركة للضرر.
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حظر  إىل  تؤدي  عوائق  أية  وضع  دون  التصويت  حق  ميارسوا  أن  املساهمني  لكافة  الفرصة  الشركة  تتيح   .5
التصويت حيث أن التصويت هو حق أصيل للمساهم وال ميكن إلغاءه بأي طريقة، وتضمن الشركة ممارسة 

جميع املساهمني لهذا احلق وذلك من خالل ما يلي: 

• يتمتع املساهمون بحقوق التصويت املمنوحة لهم، وبذات املعاملة من قبل الشركة.	
• والواجبات 	 احلقوق  نفس  إعطاء  مع  باإلنابة،  أو  شخصية  بصفة  التصويت  من  املساهمون  يتمكن 

للمساهمني سواء كانت بالصالة أو باإلنابة.
• إحاطة املساهمني علمًا بكافة القواعد التي حتكم إجراءات التصويت.	
• توفر كافة املعلومات اخلاصة بحقوق التصويت لكل من املساهمني احلاليني واملستثمرين املرتقبني.	
• يتاح جلميع املساهمني حق التصويت على أي تغريات تتعلق بحقوق املساهمني وذلك من خالل الدعوة 	

إىل اجتماع اجلمعية العامة للمساهمني.
• ينص عليها عقد 	 التي  اآلليات  العامة من خالل  اإلدارة يف اجلمعية  أعضاء جملس  التصويت الختيار  يتم 

والئحته  الشركات  قانون  يف  عليه  منصوص  هو  ما  إطار  ويف  األساسي  ونظامها  الشركة  تأسيس 
اإلدارة  جملس  لعضوية  املرشحني  عن  تعريفية  نبذة  بتوفري  الشركة  قيام  عن  فضال  ذلك  التنفيذية، 
والتقنية  املهنية  املرشحني  مهارات  عن  واضحة  فكرة  املساهمني  يعطي  مما  التصويت  إجراء  قبل 

وخرباتهم ومؤهالتهم األخرى.
• يتاح لكافة فئات املساهمني فرصة مساءلة جملس اإلدارة عن املهام املوكلة إليهم.	

ميزة  منح  أو  العامة،  اجلمعية  الجتماعات  املساهمني  فئات  من  فئة  أية  حضور  مقابل  رسوم  أي  فرض  عدم 
تفضيلية ألي فئة مقابل الفئات األخرى من املساهمني.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب املصالح:  .9

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل احلماية واالعرتاف بحقوق أصحاب املصالح:  .9.1

خمتلف  يف  املصالح  وأصحاب  بحقوق  واالعرتاف  احلماية  وتكفل  املصالح  أصحاب  بحقوق  أرزان  شركة  تقر 
اجملاالت. وقد اعتمد جملس إدارة الشركة سياسة حقوق أصحاب املصالح. كما مت وضع رابط على املوقع 

االلكرتوين للشركة يتيح ألصحاب املصالح االخطار عن أي فعل قد يشكل انتهاك أو خمالفة حلقوقهم.

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة يف متابعة أنشطة الشركة اخملتلفة.  .9.2

مصلحة  مع  الشركة  مع  صفقات  أو  عقود  كانت  سواء  املصالح  أصحاب  معامالت  تعارض  عدم  سبيل  يف 
العقود  أية ميزة من خالل تعامله يف  أال يحصل أي من أصحاب املصالح على  املساهمني يؤخذ بعني االعتبار 
والصفقات التي تدخل يف نشاطات الشركة االعتيادية، كما تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية 

واضحة لرتسيه العقود والصفقات بأنواعها اخملتلفة وذلك من خالل املناقصات أو أوامر الشراء اخملتلفة.

كما أن الشركة قامت بوضع آليات تكفل االستفادة القصوى من إسهامات أصحاب املصالح بالشركة وحثهم 
الشركة  تتيح  حيث  األكمل.  الوجه  على  مصاحلها  حتقيق  مع  يتفق  مبا  نشاطها،  متابعة  يف  املشاركة  على 
ألصحاب املصالح إمكانية احلصول على كافة املعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم، بحيث ميكن االعتماد 
عليها يف الوقت املناسب وعلى أساس منتظم، كما سهلت الشركة قيام أصحاب املصالح بإبالغ جملس إدارة 
الشركة عن أي ممارسات غري سليمة قد يتعرضون إليها من قبل الشركة، مع توفري احلماية املناسبة لألطراف 

التي تقوم باإلبالغ.
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القاعدة العاشرة: تعزيز وحتسني األداء:  .10

إلدارة  وا  اإلدارة  جملس  أعضاء  من  كل  حصول  تتيح  التي  اآلليات  وضع  متطلبات  تطبيق  عن  موجز   .10.1
التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:

 قامت شركة أرزان بتطوير خطط تدريب جمللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملني بالشركة. ويتم تنفيذ برامج 
التدريب بشكل منتظم وفقًا خلطة الشركة املعتمدة للتدريب. 

واإلدارة  اإلدارة  جملس  أعضاء  من  عضو  كل  وأداء  ككل،  اإلدارة  جملس  أداء  تقييم  كيفية  عن  نبذة   .10.2
التنفيذية.

 تقييم أداء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة منه:

وضعت الشركة سياسات وإجراءات معتمدة من جملس اإلدارة يتم من خاللها تنفيذ عملية رسمية ملراجعة 
التصرف  يف  وإسهامهم  أداءهم  فعالية  ومدى  عنه،  املنبثقة  واللجان  اإلدارة  جملس  ألعضاء  السنوي  األداء 
األداء هو ووجود طريقة رسمية منظمة ومتناسقة  تقييم  الهدف من عملية  املالية.  أرزان  بشؤون جمموعة 
لتقييم أداء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة منه، وذلك من أجل اتخاذ خطوات لتحسني أداء جملس اإلدارة. سوف 
يتم االستفادة من هذه العملية أيضا لتقدمي توصيات جملس اإلدارة إىل املساهمني يف مرحلة إعادة انتخاب 

األعضاء.

تقييم أداء اإلدارة التنفيذية:

األهداف  لتحقيق  الشركة  ثقافة  إجراءات وتطوير  إىل  الشركة  أعمال  أداة قوية لرتجمة خطط  األداء  تقييم  يعترب 
االسرتاتيجية. تقّيم الشركة اإلدارة التنفيذية من خالل نظام املوارد البشرية )MENAME( وفقا ملؤشرات األداء 
الرئيسية املعتمدة لكل إدارة يف بداية كل عام، يتم توحيد بيانات األداء التي مت احلصول عليها خالل العام. وتلخص 

البيانات من أجل إجراء تقييم سنوي شامل لكل ما مت إجنازه، وكيف حتققت تلك النتائج.

 تتكون هذه العملية من استبيانات تغطي متطلبات/ توقعات واسعة مبوجب منهج قواعد حوكمة الشركات 
العام جمللس  لألداء  وتقييم  املنبثقة عنه،  للجانه  وتقييم خاص  ذاتيًا،  تقييمًا  اإلدارة  أعضاء جملس  أداء  لتقييم 
هذا  يشمل  ذلك،  على  عالوة  اإلدارة.   جملس  أداء  حتسني  شأنها  من  التي  اخلطوات  اتخاذ  اجل  من  اإلدارة؛ 
التقييم املتطلبات املنصوص عليها يف ميثاق عمل جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه، وميثاق عمل الشركة، 
وسياسات وإجراءات تعارض املصالح. يتم ذلك من خالل قيام أعضاء جملس اإلدارة بتعبئة االستبيانات املذكورة 

أدناه:

أ- استبيان التقييم الذاتي 

ب- استبيان تقييم اللجنة 

ج- استبيان تقييم جملس اإلدارة 

سنوي  تقرير  وتقدمي  املنبثقة  واللجان  اإلدارة  جملس  أداء  تقييم  مبراجعة  واملكافآت  الرتشيحات  جلنة  وتقوم 
موجز إىل جملس اإلدارة بتوصياتها.
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نبذة عن جهود جملس اإلدارة بخلق القيم املؤسسية )Value Creation( لدى العاملني يف الشركة،   .10.3
وذلك من خالل حتقيق األهداف االسرتاتيجية وحتسني معدالت األداء.

األهداف  حتقيق  خالل  من  الشركة  لدى  املوظفني  إىل  ويبثها  املؤسسية  القيم  بتعزيز  اإلدارة  جملس  يقوم 
للموضفيها  أرزان  جمموعة  متنحها  التي  السنوية  التدريبية  والربامج  األداء  معدالت  وحتسني  االسرتاتيجية 

للتحسني االداء و تطوير املهارات.

القاعدة احلادية عشر: الرتكيز على املسؤولية االجتماعية:  .11

موجز عن وضع سياسة تكفل حتقيق التوازن بني كل من أهداف الشركة وأهداف اجملتمع:  .11.1

بها بشكل خاص. ومتلك  وللعاملني  بوجه عام  للمجتمع واالقتصاد  التنمية املستدامة  بتحقيق  الشركة  تلتزم 
يف  املساهمة  لضمان  اإلدارة  جملس  قبل  من  اعتمادها  مت  التي  االجتماعية  املسؤولية  سياسة  الشركة 

حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.

جمال  يف  املبذولة  الشركة  جهود  إبراز  على  تساعد  والتي  املستخدمة  واآلليات  الربامج  عن  نبذة   .11.2
العمل االجتماعي:

إظهار  على  قادًرا  ليكون  بها  اخلاص  االكرتوين  واملوقع  االجتماعي  التواصل  الوسائل  أرزان  جمموعة  تستخدم 
جهوده على نطاق واسع ، كما يستخدم الصحف واجملالت احمللية لتحقيق هذا الهدف أيًضا.

• عقدت جمموعة أرزان املالية جلسة توعوية حول برنامج اإلنعاش القلبي الرئوي جلميع املوظفني يف 	
.2019/1/14

• يف 	 مت  الذي  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  الكويت  حلدث  الذهبي  الراعي  هي  املالية  أرزان  جمموعة 
.2019/06/12

• تعاونت جمموعة أرزان املالية مع احلملة الوطنية إلنقاذ األرواح "ساعد" يف 2019/6/25.	
• قدمت جمموعة أرزان املالية رعاية ملشروع طالبي جلامعة الكويت ، كلية الهندسة ملشروع "منقي 	

املاء االيل" يف 2019/12/29.
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املالية  أرزان  جملموعة  اجملمعة  املالية  البيانات  أن  علمنا،  إليه  وصل  حسبما  املستند،  هذا  مبوجب  اإلدارة  جملس  نحن  نقر 
للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع )الشركة األم( وشركاتها التابعة )يشار إليها جمتمعة "باجملموعة"(، والتي تتكون من:

أ.     بيان املركز املايل امُلجمع كما يف 31 ديسمرب 2019،
ب.  بيان األرباح أو اخلسائر امُلجمع،

ج.  بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر امُلجمع،
د.   وبيان التغريات يف حقوق امللكية امُلجمع،

هـ. وبيان التدفقات النقدية امُلجمع،

للسنة املنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات املالية اجملمعة، مبا يف ذلك ملخص، السياسات احملاسبية الهامة 
تعرب بصورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املالـــــــي اجملمـــــــع للمجموعــــــــــــة كما يف 31 ديسمرب 2019، 
وعن أدائها املايل اجملمع وتدفقاتها النقدية اجملمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

إقرار مجلس اإلدارة
بنزاهة وعدالة البيانات المالية

30 مارس 2020

التوقيعاملنصباألعضاء

رئيس جملس اإلدارةوفاء أحمد القطامـــــي

نائب رئيس جملس اإلدارةجاسم حسن زينــل

عضو جملس اإلدارةابراهيم صالح الذربــان

عضو جملس اإلدارةعماد عبداهلل العيســــى

عضو جملس اإلدارةعبداحلميد حممد حمرز

عضو جملس اإلدارةبدر جاسم الهاجري

عضو جملس اإلدارةرامي خالد عبدالّله
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نقر نحن الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذى لإلدارة املالية مبوجب هذا املستند، حسبما وصل إليه 
أرزان املالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع )الشركة  البيانات املالية اجملمعة جملموعة  علمنا، أن 

األم( وشركاتها التابعة )يشار إليها ُمجتمعة "باجملموعة"(، والتي تتكون من:

أ.     بيان املركز املايل امُلجمع كما يف 31 ديسمرب 2019،
ب.  بيان األرباح أو اخلسائر امُلجمع،

ج.  بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر امُلجمع،
د.   وبيان التغريات يف حقوق امللكية امُلجمع،

هـ. وبيان التدفقات النقدية امُلجمع،

ُملخص،  ذلك  يف  مبا  اجملمعة،  املالية  البيانات  حول  واإليضاحات  التاريخ،  بذلك  املنتهية  للسنة 
املايل  املركز  عن  املادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تعرب  الهامة  احملاسبية  السياسات 
النقدية  وتدفقاتها  اجملمع  املايل  أدائها  وعن   ،2019 ديسمرب   31 يف  كما  للمجموعة  اجملمع 

اجملمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

إقرار الرئيس التنفيذي
والمدير التنفيذى 

لإلدارة المالية
بنزاهة وعدالة البيانات المالية

30 مارس 2020

جاسم حسن زينل
الرئيس التنفيذي

حممد فريد
املدير التنفيذى لإلدارة املالية


