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 حوكمة الشركات  تقرير 
 

 ملجلس اإلدارة  متوازن  هيكل بناء: األولى القاعدة 

العلمية واملهنية الخبرات  تنوع  الحالي  الشركة  عند تشكيل مجلس إدارة    اة، وتم مراعايتمتع مجلس إدارة الشركة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة وكذلك املهام واملسؤوليات املناط به •

 : عضاء مجلس إدارة الشركةل  واملهارات املتخصصة

  2022 عامل (6)رقم اإلدارة في اجتماع مجلس املنبثقة اللجان  وتشكيل ،2022يونيو  09 بتاريخاملنعقدة في اجتماع الجمعية العامة العادية )السادسة عشر( أعضاء مجلس اإلدارة  تعيين/انتخابتم  •

 . 2022يونيو  14بتاريخ واملنعقد 

 تاريخ االنتخاب/التعيين  املؤهل العلمي والخبرة العملية  التصنيف االسم

 املشاري  السيد/ فيصل يوسف

 

 ممثل عن 

 الشركة الكويتية لالستثمار 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي 

 من جامعة الكويت، بتخصص التمويل.  1997حاصل على بكالوريوس سنة  -

 لدى الشركة الكويتية لالستثمار كمساعد املدير العام في قطاع االستثمار املباشر وتمويل املؤسسات حتى تاريخه. موظف  -

 .2012الى  2007شغل عضوية مجلس اإلدارة لشركة الفنار لالستثمار من عام  -

 .2015إلى  2013 شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية إلعادة التأمين -

 حتى تاريخه.   2018.03.29إلدارة لشركة الفنادق الوطنية ممثال عن الشركة الكويتية لالستثمار من عضوية مجلس ايشغل   -

 حتى تاريخه.  2022.06.09يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كي آي س ي للوساطة املالية للفترة من  -

09/06/2022 

 ناصر عادل بهبهانى  السيد/

 

 ممثل عن 

 البنك األهلي الكويتي 

 رئيس مجلس اإلدارة نائب 

 غير تنفيذي 

 من الجامعة السترالية في الكويت تخصص تسويق.  2011حاصل على بكالوريوس إدارة سنة  -

 حتى تاريخه.  2016.03.01من  موظف لدى البنك الهلي الكويتي بوظيفة مساعد مدير أدارة الخدمات املصرفية للشركات -

 . 2016.02.29الى  2012.02.01بوظيفة منسق من تاريخ موظف لدى شركة التسهيالت التجارية   -

 حتى تاريخه.  2017.04.16شغل عضوية مجلس إدارة شركة التسهيالت التجارية للفترة من  -

 حتى تاريخه.  2022.06.09يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة كي آي س ي للوساطة املالية للفترة من  -

09/06/2022 

 صبيح السيد/براك عبد املحسن ال

 

 منتخب

عضو مجلس اإلدارة  

 مستقل 

 غر تنفيذي 

 من جامعة نورث كارولينا بتخصص الهندسة الصناعية.  1984حاصل على بكالوريوس سنة  -

لزين    –العمل لدى شركة االتصاالت املتنقلة زين بوظيفة الرئيس التنفيذي باإلضافة الى العديد من وظائف اإلدارة التنفيذية العليا   -

 . 2011إلى  2000للفترة من الكويت 

 .2019.01.02الى  2015.11.26شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات من  -

 حتى تاريخه.  2019.01.02شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات من  -

 حتى تاريخه.  2016.04.12مين من شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الكويت للتأ -

 حتى تاريخه.  2016.05.03شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة الثالثية العاملية لالستشارات من  -

 حتى تاريخه.  2022.06.09يشغل منصب العضو املستقل ملجلس إدارة شركة كي آي س ي للوساطة املالية للفترة من  -

09/06/2022 

 الغانم  جمال عبدهللاالسيد/ 

 

 نتخبم

 عضو مجلس اإلدارة 

 مستقل 

 غير تنفيذي 

 ية. خارج  تجارةتخصص    - حلوان )جمهورية مصر العربية(من جامعة  1980حاصل على بكالوريوس سنة  -

 حتى تاريخه.  2019وائتمان الصادرات منذ العام  االستثمارعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق في املؤسسة العربية لضمان  -

 . 2022إلى  1980للفترة من   مساعد وزير الخارجية الكويتية للشؤون اإلدارية واملالية -

 . حتى تاريخه 2022.06.09يشغل منصب العضو املستقل ملجلس إدارة شركة كي آي س ي للوساطة املالية للفترة من  -

09/06/2022 

 الهنيديطارق عماد السيد/ 

 

 ممثل عن 

 البنك التجاري الكويتي

 عضو مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي 

  2019سنة    املاجستير في إدارة العمال   ودرجةالمريكية، الشرق الوسط  من جامعة    2012محاسبة سنة  علوم  حاصل على بكالوريوس   -

 . الشرق الوسط المريكيةمن جامعة 

 . واالستثمارالخزينة  قسم -ريخه بوظيفة مدير تنفيذي حتى تا 2013.02.10 العامموظف لدى البنك التجاري الكويتي من  -

 تاريخه.  حتى  2022.06.09يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة كي آي س ي للوساطة املالية منذ  -

09/06/2022 

 السيد/ أحمد خالد املنيس 

 

 منتخب

 عضو مجلس اإلدارة 

 تنفيذي غير 

 Universityمن    2011سنة  في التمويل  املاجستير  درجة  من جامعة الكويت بتخصص علم االجتماع، و   2001حاصل على بكالوريوس سنة   -

of Bradford . 

 حتى تاريخه. 2013.09.01موظف لدى الشركة الكويتية لالستثمار مدير إدارة االستثمارات املباشرة من  -

 . 2007إلى  2005واالستثمار محلل استثمار للفترة من  العمل لدى شركة املدينة للتمويل -

 .2009إلى  2007الصناديق االستثمارية للفترة من  -العمل لدى شركة بيت االستثمار الخليجي مساعد مدير  -

 . 2016إلى  2014شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية لحفظ الوراق املالية من  -

 حتى تاريخه.  2022.06.09آي س ي للوساطة املالية للفترة من  يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة كي -

09/06/2022 

 السيد/ سامي حيدر إسماعيل

 

 منتخب

 عضو مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي 

 من الجامعة العربية املفتوحة بدولة الكويت تخصص النظم اإلدارية.  2006حاصل على بكالوريوس سنة  -

 حتى تاريخه.  2014.08.01لالستثمار مساعد رئيس الحسابات من موظف لدى الشركة الكويتية   -

 . 2018.12.18إلى  2015.09.10شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة املسار لإلجارة واالستثمار من  -

 حتى تاريخه.   2022.06.09يشغل عضوية مجلس إدارة شركة كي آي س ي للوساطة املالية منذ  -

09/06/2022 

 عبدالعزيز العثمان سليمان السيد/ 

 

 نتخبم

 عضو مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي 

  2016سنة  درجة املاجستير في إدارة العمال حاصل على ، و ة يإدار علوم من جامعة الكويت تخصص   2003حاصل على بكالوريوس سنة  -

 لخليج للعلوم والتكنولوجيا. من جامعة ا

 حتى تاريخه.  2014.10.22من عضو مجلس إدارة شركة املسار لإلجارة واالستثمار يشغل منصب  -

 . حتى تاريخه 2013.09.01من  -إدارة االستثمارات املباشرة  -مدير أول مساعد بوظيفة لدى الشركة الكويتية لالستثمار  يعمل -

 .2022.06.09س ي للوساطة املالية للفترة من  أمين سر مجلس إدارة شركة كي آي  -

09/06/2022 

 السيد / وليد توفيق العيس ى 

 

 معًين 

 أمين السر

 . علوم مالية ومصرفيةتخصص  جامعة آل البيت من  2006حاصل على بكالوريوس سنة  -

 تاريخه. حتى  2018.11.01شركة كي آي س ي للوساطة املالية من  لدى مسؤول املطابقة وااللتزام   -

 .2018.10.31 حتى 2018.02.01من اإلنماء العقارية شركة  لدى مسؤول املطابقة وااللتزام   -

 . 2018.01.31حتى  2016.12.01شركة كي آي س ي للوساطة املالية من  لدى مسؤول املطابقة وااللتزام   -

 .2016.11.30حتى  2016.06.01املالية من  للوساطةالعربي شركة  لدى مسؤول املطابقة وااللتزام   -

 .2016.05.27حتى  2006.04.01من  السواق الناشئة للخدمات املالية واالستثمارشركة  لدى  ضابط امتثال   -

23/03/2021 
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 - كالتالي: موضحة  اإلدارة،بدعوة من رئيس مجلس  2022عام مرات خالل  9عدد  اجتمع مجلس اإلدارة •

 

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس    من  للقيام باملهام واملسؤوليات املناطة به   23/03/2021من تاريخ    أمين سر مجلس اإلدارةالسيد/ وليد توفيق العيس ى  مجلس إدارة الشركة  ن  عي •

 به مكان االجتماع وتاريخه وساعة بدايته    ،محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها االجتماعجميع  وذلك من خالل إنشاء سجل خاص تدون فيه  ،  إدارة الشركة
ً
مبينا

 .العضاءونهايته باإلضافة إلى إعداد محاضر باملناقشات واملداوالت وتبويبها وحفظها لسهولة الحصول عليها من قبل 

 إقرار  والعضو املستقل السيد / جمال الغانم قدم العضو املستقل السيد / براك الصبيح •
ً
 ضوابط االستقاللية.  مابأنه تتوافر لديه ا

 
 

 اسم العضو 

اجتماع رقم  

(1/2022 ) 

بتاريخ 

31/01/2022 

اجتماع رقم  

(2/2022 ) 

بتاريخ 

15/03/2022 

اجتماع رقم  

(3/2022 ) 

بتاريخ 

27/03/2022 

اجتماع رقم  

(4/2022 ) 

بتاريخ 

27/04/2022 

اجتماع رقم  

(5/2022 ) 

بتاريخ 

09/06/2022 

اجتماع رقم  

(6/2022 ) 

بتاريخ 

14/06/2022 

اجتماع رقم  

(7/2022 ) 

بتاريخ 

27/07/2022 

اجتماع رقم  

(8/2022 ) 

بتاريخ 

18/09/2022 

اجتماع رقم  

(9/2022 ) 

بتاريخ 

09/11/2022 

عدد  

 االجتماعات  

 املشاري السيد/ فيصل يوسف 

 )رئيس مجلس اإلدارة( 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

 ناصر عادل بهبهاني  /السيد

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

 السيد/براك عبد املحسن الصبيح 

 ستقل( م )عضو مجلس اإلدارة 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

 السيد/ راشد يوسف القالف 

 )عضو مجلس اإلدارة( 
 4 ليس عضو ليس عضو ليس عضو ليس عضو ليس عضو ✓ ✓ ✓ ✓

 سامي حيدر إسماعيل  /السيد

 )عضو مجلس اإلدارة( 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

 السيد/ أحمد خالد املنيس

 )عضو مجلس اإلدارة( 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

 السيد/ علي صفر يوسف

 )عضو مجلس اإلدارة( 
 6 ليس عضو ليس عضو ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 العزيز العثمان سليمان عبد /السيد

 )عضو مجلس اإلدارة( 
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ليس عضو ليس عضو ليس عضو ليس عضو

 السيد/جمال عبد هللا الغانم 

 ستقل( م )عضو مجلس اإلدارة 
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ليس عضو ليس عضو ليس عضو ليس عضو

 السيد/ طارق عماد الهنيدي 

 )عضو مجلس اإلدارة( 
  ✓ 1 ليس عضو ليس عضو ليس عضو ليس عضو ليس عضو ليس عضو ليس عضو
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 واملسؤوليات  للمهام السليم التحديد: الثانية القاعدة 

بالتفصيل مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكذلك السلطات   • الشركة  السياسات  من خالل    والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذيةحددت 

 من الطراف  ويحددها بوضوح لتطابق تعليمات الجهات الرقابية، كما  مسؤوليات مجلس اإلدارة  ، باإلضافة إلى أن النظام الساس ي للشركة يعكس  من قبل مجلس اإلدارة  ةواللوائح املعتمد
ً
ال ينفرد أيا

، ويقوم مجلس اإلدارة وبالخص رئيس مجلس اإلدارة بالواجبات واملسؤوليات واملهام املنوطة بهم بإصدار تفويضات عامة أو غير محددة املدة اإلدارة لطات املطلقة، وال يقوم مجلس في الشركة بالس

وفق ما هو منصوص عليه في املنوطة بها  باملهام واملسؤوليات  من خالل التزامها  اإلدارة التنفيذية  ، وذلك ال ينفي الدور الكبير الذي تقوم به  في قواعد حوكمة الشركاتمنصوص عليه    هو  وفق ما

 قواعد حوكمة الشركات.

وما يرتبط  اإلجراءات الرقابية    وتعزيز  ،التنظيمي للشركة  والهيكلالعمل    وإجراءاتسياسات    وتطويرتحديث  وذلك من خالل    ،الداء العام للشركة ونتائج أعمالها ب  الشركة  إدارةمجلس    إنجازاتتتمثل   •

ف زيادة الرباح وتقليل النفقات بما يتفق مع أهدا   للسعي نحوملجلس اإلدارة  وما صاحبها من تخطيط سليم  ،  إدارات الشركة   اللوائح لجميعكفاءة هذه  بها من سياسات ولوائح داخلية والتأكد من  

سواء على املستوى املحلي أو على   داالقتصايمر بها    على الرغم من الظروف الصعبة التي،  2022ديسمبر    31في    خالل السنة املنتهيةأرباح    استمرار الشركة في تحقيقلى  إدى  أ الذي    الشركة، المر

 املستوى الدولي. 

اجتماع مجلس في    الترشيحات واملكافآتولجنة  املخاطر  ولجنة    لجنة التدقيقلتتضمن كل من    على أداء املهام املناطة به  لتساعده  ستقالليةباال تتمتع  شكل مجلس إدارة الشركة لجان متخصصة   •

مجلس      رأىعلى أن تكون ملدة ثالث سنوات إال إذا    ومدة عملها  حيث حددت اللوائح املعمول بها مهام اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة    ،" 14/06/2022" املنعقد بتاريخ " 2022  لعام  6اإلدارة رقم " 

 عن أعمال املجلس   يكون و  التقارير املعدة من اللجانمحاضر االجتماع و ويتابع مجلس اإلدارة عمل اللجان بشكل دوري من خالل  ،اإلدارة غير ذلك
ً
 . اإلدارةاللجان املنبثقة من مجلس مسؤوال

 

  لجنة التدقيق 

 اللجنة خالل العام وإنجازاتمهام  عدد االجتماعات  املنصب  االسم

 رئيس اللجنة  السيد/ براك عبد املحسن الصبيح 

8 

يقوم أعضاء اللجنة باملهام واملسؤوليات املنوطة بهم وفق ما هو منصوص عليه 

الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير الدورية ليتم إطالع أعضاء مجلس  في قواعد  

 اإلدارة عليها. 

 عضو  سليمان عبدالعزيز العثمان السيد/ 

 عضو  إسماعيلالسيد/ سامي حيدر 

 

  لجنة املخاطر 

 اللجنة خالل العام وإنجازاتمهام  عدد االجتماعات  املنصب  االسم

 رئيس اللجنة  جمال عبدهللا الغانم السيد / 

5 

يقوم أعضاء اللجنة باملهام واملسؤوليات املنوطة بهم وفق ما هو منصوص عليه  

أعضاء مجلس   إطالع  ليتم  الدورية  التقارير  ثم إصدار  الحوكمة ومن  في قواعد 

 اإلدارة عليها. 

 عضو  أحمد خالد املنيس السيد/ 

 عضو  طارق عماد الهنيديالسيد/ 

 

  الترشيحات واملكافآتلجنة 

 اللجنة خالل العام وإنجازاتمهام  عدد االجتماعات  املنصب  االسم

 رئيس اللجنة  السيد / فيصل يوسف املشاري 

4 

يقوم أعضاء اللجنة باملهام واملسؤوليات املنوطة بهم وفق ما هو منصوص عليه  

إطالع   ليتم  الدورية  التقارير  ثم إصدار  الحوكمة ومن  أعضاء مجلس  في قواعد 

 اإلدارة عليها. 

 عضو  السيد/ ناصر عادل بهبهاني 

 عضو  السيد/ براك عبد املحسن الصبيح 

 

ضطالع والقيام بواجباتهم عن طريق التنسيق مع أمين يتوافر لدى الشركة آلية فعالة تتيح لعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام الحصول على كافة البيانات واملعلومات الساسية التي تمكنهم من اال  •

 . التنفيذية واإلدارة اإلدارة ومجلس سرال

 

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس لعضوية الكفاءة ذوي  من أشخاص اختيار: الثالثة القاعدة 

 واملكافآت،تختص بإعداد التوصيات املتعلقة بالترشيحات ملناصب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات واللوائح ملنح التعويضات  الترشيحات واملكافآت    شكل مجلس اإلدارة لجنة •

كما يحرص مجلس    .مجلس إدارة مستقلعضو  و ،  لجنةرئيس  ضمن العضاء  ، وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ومن  مجلس اإلدارة غير ذلك  رأىعضويتها ثالث سنوات إال إذا    مدة  وحددت

عام  ال  خالل  اتاجتماع   (4اللجنة عدد )  عقدتقد  و ،  يه في قواعد حوكمة الشركاتتقوم لجنة الترشيحات واملكافآت باملهام واملسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص علاإلدارة على أن  

2022 . 

وتحسين تطوير واقع العمل في الشركة  و   ،توثيق مصالح املوظفين واملساهمينمن أجل    واملوظفينواملدراء  جلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  مل  والحوافز املمنوحة  مكافآتلل  اتسياس  وضعقامت الشركة ب •

ق أهداف الشركة املرجوة على املدى  يتحقمن أجل    ،باملوظفين املؤهلين والكفاء وتعزيز والئهم لها  حتفاظواال   ستقطابوال   بشكل تنافس ي،  صورتها ومستوى الخدمات املقدمة ملتلقي هذه الخدمات

 ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات. متوافقة معتكون في منح املكافآت والحوافز  تباع آليةذلك بإ، و القصير والبعيد 
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 2202خالل عام املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  لجنة الترشيحات واملكافآت عن تقرير  

 

 املكافآت واملزايا ألعضاء مجلس اإلدارة* 

إجمالي عدد  

 األعضاء 

 املكافآت واملزايا من خالل الشركات التابعة املكافآت واملزايا من خالل الشركة األم 

 املكافآت واملزايا الثابتة

 )دينار كويتي(  

 املكافآت واملزايا املتغيرة 

 )دينار كويتي( 

 املكافآت واملزايا الثابتة

 )دينار كويتي( 

 املكافآت واملزايا املتغيرة

 كويتي( )دينار 

 تأمين صحي 
مكافأة 

 سنوية 

بدل حضور اجتماعات  

 لجانمجلس اإلدارة /ال

 تأمين

 صحي

الرواتب الشهرية 

 )اإلجمالية خالل العام( 

مكافأة 

 سنوية 
 مكافأة لجان

8 0  *10,000    **      24,000 0 0 0 0 

 

 

 منهم**ض تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا مناملكافآت واملزايا املمنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن إجمالي 

إجمالي 

عدد  

املناصب  

 التنفيذية 

 املكافآت واملزايا من خالل الشركات التابعة  املكافآت واملزايا من خالل الشركة األم 

 كويتي( املكافآت واملزايا الثابتة )دينار 

املكافآت 

واملزايا املتغيرة 

 )دينار كويتي(

 املكافآت واملزايا املتغيرة )دينار كويتي(

املكافآت 

واملزايا املتغيرة 

 )دينار كويتي(

الرواتب 

الشهرية  

)اإلجمالية  

خالل 

 العام(

اجازات 

 سنوية 

نهاية  

خدمة 

 سنوية 

 أمين ت

 طبي 

 أمين ت

 حياة 

بدل  

 سفر 

بدل  

 تليفون 

بدل  

تعليم 

 األبناء

 مكافأة سنوية

الرواتب 

الشهرية  

)اإلجمالية  

خالل 

 العام(

تأمين  

 صحي 

تذاكر  

 سنوية 

بدل  

 سكن 

بدل  

 مواصالت 

بدل  

تعليم 

 األبناء

 مكافأة سنوية

7 135,700 17,317 9,981 3,010 1,126 12,288 0  29,400 0 0 0 0 0 0 

 

 العامة. )السيد / براك الصبيح( )السيد / جمال الغانم( تخضع ملوافقة الجمعية دينار  0005,مستقل بقيمة مجلس ادارة عضو لكل مكافأة صرف *

 . تخضع ملوافقة الجمعية العامة 000,24مجلس اإلدارة لألعضاء بقيمة  اجتماعات** بدل حضور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 5 of 7 
 

 

 املالية التقارير نزاهة ضمان: الرابعة القاعدة 

 . 2022ديسمبر  31املنتهية في ة  قام كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بتقديم التعهدات الكتابية بخصوص سالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة عن السنة املالي •

 

 
 

وتتشكل  ،  مجلس اإلدارة غير ذلك  رأىثالث سنوات إال إذا  بعضويتها  مدة  حددت  ،  الرقابة الداخلية لتدقيق دورها الساس ي التأكد من سالمة ونزاهة التقارير املالية وأنظمة  لدارة لجنة  اإل شكل مجلس   •

، وتتضمن لجنة التدقيق  دارة أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذييناإل ال يشغل عضوية لجنة التدقيق رئيس مجلس  ، و عضو مجلس إدارة مستقل   من بينهمتنفيذيين  غير    ثالثة أعضاءمن    اللجنة

، تقوم لجنة التدقيق باملهام واملسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات، و العملية في املجاالت املحاسبية واملالية  ةاملؤهالت العلمية والخبر ب  عون يتمت  أعضاء

لجنة ال  اجتمعتكما  ،  ملناقشة البيانات املالية  مع مراقب الحسابات الخارجي  اجتماعات  (4)عدد    منها،  االجتماعتدوين محاضر    وتم  2022الل عام  خ  اجتماعات  (8)عدد    لجنة التدقيقاجتمعت  هذا و 

 .مجلس اإلدارة التدقيق وقراراتالجدير بالذكر بأنه ال يوجد تعارض بين توصيات كل من لجنة و ، الداخلي مسؤول التدقيقمع  اجتماعات (4)عدد 

  ، وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال املراجعة والتدقيق  إدارتهاالتأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس  حرصت لجنة التدقيق على   •

للسنة املالية من ضمن قائمة مراقبي الحسابات املسجلين لدى هيئة أسواق املال  النصف وشركاه    BDOمن مكتب    النصف  محمدقيس  برفع توصية ملجلس اإلدارة بتعيين السيد/  حيث قامت  

 ة املنعقد  عشر  سةماخالالعادية    العامةالجمعية  اجتماع  وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه من خالل  ،  النصف  محمدقيس  تعيين السيد/    علىاملوافقة    تتمو   ،2022ديسمبر    31املنتهية في  

، حيث  2021ديسمبر    31في    للسنة املالية املنتهية  هتقرير تالوة  ملناقشة البيانات املالية و   عشر  خامسةال، وقد حضر مراقب الحسابات الخارجي اجتماع الجمعية العامة العادية  2022  مارس  30بتاريخ  

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

 

 الداخلية والرقابة املخاطر إلدارة سليمة نظم وضع: الخامسة القاعدة 

كذلك    املخاطر،فعالة ليتم اعتمادها من قبل لجنة  أنظمة وإجراءات    توضعو   على تحديد وقياس ومتابعة املخاطر التي تتعرض لها الشركة  عملت يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة إلدارة املخاطر   •

 ملا ورد في قواعد الحوكمة  ةراجعم
ً
يتمتع القائمون على إدارة املخاطر باالستقاللية و  الفنية،الكوادر البشرية املؤهلة التي تتمتع بالكفاءات املهنية والقدرات  من    إدارة املخاطروتتكون    ،الصفقات وفقا

 ع  مبينكما هو    اإلدارةمجلس  التي تتبع بدورها  للجنة املخاطر  عن طريق تبعيتهم املباشرة  
ً
تمتعهم بقدر كبير من الصالحيات دون منحهم سلطات وصالحيات   لىفي الهيكل التنظيمي للشركة، فضال

 مالية.
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 ملا يتسق مع نلتختص بإدارة املخاطر  التي  و شكل مجلس إدارة الشركة لجنة املخاطر   •
ً
التي تواجه    زعة الشركة لتحمل املخاطريكون دورها الساس ي وضع السياسات واللوائح إلدارة املخاطر وفقا

 فيها،  رئيس لجنة املخاطرغير تنفيذيين ومن ضمنهم    ثالثة أعضاءمن    وتتشكل،  مجلس اإلدارة غير ذلك   رأىثالث سنوات إال إذا  بعضويتها    مدة  حددتو   الشركة،
ً
، ورئيس مجلس اإلدارة ليس عضوا

محاضر    وتم تدوين  2022عام  اجتماعات خالل    (5)  عددلجنة املخاطر    واجتمعت،  الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركاتتقوم لجنة املخاطر باملهام واملسؤوليات  و 

 .االجتماع

 الداخلية: أنظمة الضبط والرقابة  •

 لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تشمل جميع أنشطة الشركة. -

 للحوكمة وسياسات وإجراءات معتمدة لكل اإلدارات. وضعت الشركة إطار عمل  -

 .Four Eyes Principleالداخلي لعملية الرقابة املزدوجة  الضبط  ئمبادينعكس على الهيكل التنظيمي للشركة  -

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

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

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

 قد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان بصورة دورية ملناقشة أداء الشركة والخطط املستقبلية.تنع -

 ملناقشة وعرض أداء الشركة على املساهمين واملوافقة على القوائم املالية.  -
ً
 تعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة سنويا

يقوم مسؤول املطابقة وااللتزام بمراقبة أنشطة الشركة   ، حيثة أسواق املال حسب متطلباتها للوظائف واجبة التسجيل يتوافر لدى الشركة "مسؤول املطابقة وااللتزام" املسجل لدى هيئ -

 لتتوافق مع املتطلبات الرقابية. 

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

وتتكون إدارة التدقيق الداخلي من الكوادر    ،مستقلة مختصة بالتدقيق الداخلي تقوم بالعمل على التأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى الشركةيتوافر لدى الشركة إدارة   •

مجلس اإلدارة كما  التي تتبع بدورها  اللية عن طريق تبعيتهم املباشرة للجنة التدقيق البشرية املؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات املهنية والقدرات الفنية، كذلك يتمتع القائمون على إدارة التدقيق باالستق 

 عن تمتعهم بقدر كبير من الصالحيات للحفاظ على سالمة الشركة املالية ودقة بياناتها وكفاء
ً
 ة عملياتها من مختلف الجوانب. هو موضح في الهيكل التنظيمي للشركة، فضال

للسنة املنتهية    Internal Control Report""   بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركةإلعداد التقرير السنوي الخاص    " محاسب قانوني  -مكتب نكسيا الدولية  " ف مكتب مستقل  يكلتم ت -

 نسخة منه إلى هيئة أسواق املال. على أن يرسل  2022ديسمبر  31في 

 ر.التقري رة بنسخة من يقوم مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات ويتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدا -

 

 األخالقية  والقيم املنهي السلوك تعزيز: السادسة  القاعدة 

 التالي: حوكمة الشركات والتي من أهم سماتها عليهوضعت الشركة ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك املنهي والقيم الخالقية كما نصت  •

 تعزيز السلوك الصادق والخالقي الذي ينعكس باإليجاب على الشركة.  -

 ى الشركة حيث تكون نزاهة وكرامة كل موظف موضع تقدير. لدالقائمة على االلتزام بأخالقيات العمل  الحفاظ على بيئة العمل -

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

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

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

اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة بالعمال والعقود التي يكون لحد رئيس مجلس    يقومساب الشركة لحد أعضاء مجلس اإلدارة،  في حال وجود مصلحة شخصية في العمال والعقود التي تتم لح -

 أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها وإرفاق تقرير مراقب الحسابات معها. 

 

ية أو العاملين اآلخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة واملتطلبات القانونية والرقابية، سيؤدي إلى تحقيق مصالح  أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذ  إن التزام العاملين في الشركة سواءً 

 كافة الطراف ذات العالقة بالشركة وبصفة خاصة املساهمين من دون تعارض في املصالح وبدرجة كبيرة من الشفافية. 

 

 املناسب  الوقت وفي دقيق  بشكل والشفافية اإلفصاح: السابعة القاعدة 

ع عليه من قبل كافة مساهمي اتهم متاح لالطال نظم مجلس اإلدارة عمليات اإلفصاح الخاصة بكل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملستثمرين املحتملين من خالل سجل خاص بإفصاح  •

 ل بشكل دوري ليعكس حقيقة الطراف ذات الصلة.رسم أو مقابل، ويتم تحديث هذا السج دون أيعليه من خالل وحدة شؤون املستثمرين  اليطلعو  الشركة

 كالتالي:  املناسب الوقت والشفاف وفي قيقالد اإلفصاحآليات العرض و  مجلس اإلدارةوضع  •

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

 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. وضعت الشركة سجل خاص بإفصاحات -

  املناسبة،ون املستثمرين باالستقاللية  ؤ وحدة ش  وتتمتع  لها،ولة عن إتاحة وتوفير البيانات واملعلومات والتقارير الالزمة للمستثمرين املحتملين  ؤ لتكون مسأنشأت الشركة وحدة شؤون املستثمرين   •

 وأن يكون ذلك من خالل وسائل اإلفصاح املتعارف عليها ومنها املوقع اإللكتروني للشركة. دقيق،وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات واملعلومات والتقارير في الوقت املناسب وبشكل 

هي  إلدارة نظم املعلومات  املختلفة    أهم الوظائفويعتبر من    تتمتع بالكفاءات املهنية والقدرات الفنية،وتتكون اإلدارة من الكوادر البشرية املؤهلة والتي    لدى الشركة إدارة مختصة بنظم املعلومات •

صيانة الشبكة  حتياطي والحفظ واالسترجاع للبيانات،  دعم نظم املعلومات والشبكة وأنظمة الصيانة واإلدارة، تطوير الخطط االستراتيجية الرئيسية لنظم املعلومات، القيام بعمليات النسخ اال 

التعامل  جهزة االتصاالت، تقديم الدعم للمستخدمين، وعناصرها، إدارة النظمة التشغيلية للشبكة، تحسين أداء قاعدة البيانات والوفاء بمتطلبات العمل، مراقبة سجالت النظام، صيانة جميع أ

 من الوظائف. وإعداد خطة لتدارك الكوارث، وغيرها ، ضمان استمرارية العمالاإللكترونيمع املشاكل التي تواجه عمالء التداول 

مخصص    “ قسمwww.kicwasata.com"   ي الخاص بالشركةطورت الشركة البنية الساسية لتكنولوجيا املعلومات واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح، حيث يتوافر على املوقع اإللكترون •

 لحوكمة الشركات. 

 

http://www.kicwasata.com/
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 املساهمين  حقوق  احترام: الثامنة القاعدة 

للمساهمين • العامة  الحقوق  الشركة  مستوياتهم  تهاياحمب  وقامت  حددت  عن  النظر  بغض  املساهمين  كافة  بين  واملساواة  العدالة  لضمان  من خالل  وذلك  ذلك  للشركة   ويتضح  الساس ي  النظام 

 اإلجراءات والضوابط الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمين حقوقهم دون أي تمييز ووفق ما ورد في قواعد الحوكمة. و الداخلية   وسياساتها

تقيد فيه أسماء املساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد   مقاصهتوافر سجل خاص بالشركة يحفظ لدى وكالة ، وذلك من خالل املتابعة املستمرة للبيانات الخاصة باملستثمرينراعت الشركة الدقة و  •

 لقص ى درجات  من خالل وحدة شؤون  على سجالت املساهمين    االطالعتتيح الشركة للمساهمين  ، و السهم اململوكة لهم 
ً
املستثمرين ويتم التعامل مع البيانات الواردة في السجالت املذكورة وفقا

 الحماية والسرية وبما ال يتعارض مع قانون هيئة أسواق املال والئحته التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة. 

 للشركة:عادية ال العادية وغير  العامة االجتماعات الخاصة بالجمعيةخالل آلية تصويت ومشاركة املساهمين يوضح النظام الساس ي للشركة والسياسات الداخلية للشركة  •

 التجارة والصناعة والقوانين واللوائح ذات العالقة. ووزارةتنظم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات  -

 لقواعد الحوكمة.  -
ً
 تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة الحد الدنى من البنود املطلوبة وفقا

 ر التصويت.حظ تتيح الشركة الفرصة للمساهمين في االجتماعات العامة أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أي عوائق تؤدي إلى  -

 

 املصالح أصحاب  دور  إدراك :التاسعة  عدةالقا 

 كالتالي: وضعت الشركة النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب املصالح  •

بحقوق أصحاب املصالح وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم وفق ما ورد في قواعد   واالعتراف القواعد واإلجراءات التي تكفل الحماية  توضح  لدى الشركة سياسة   -

 حوكمة الشركات.

 ال يحصل أي من أصحاب املصالح على أي ميزة من خالل تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة االعتيادية.  -

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

 

 .مل وفق ما ورد في قواعد الحوكمةاملختلفة بما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الكتقوم الشركة بالعمل على تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة في متابعة أنشطة الشركة  •

 

 األداء  وتحسين تعزيز :العاشرة  القاعدة 

دليل سياسات    حيث يتوافر،  الشركات حوكمة    وضعت الشركة اآلليات لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر وفق ما ورد في قواعد •

اعتماد برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين ب  يقومحيث    ،وإجراءات العمل الخاص بتعزيز وتحسين الداء لعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 بهم.لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء املهام املنوطة الشركة صلة بعمل ال ذات والورش واملؤتمراتهذه البرامج تشجيع  عمل علىالو  واإلدارة التنفيذية

 كالتالي:وضعت الشركة نظم وآليات لتقييم أداء مجلس اإلدارة ككل  •

التنفيذية    توافر - واإلدارة  اإلدارة  مجلس  لعضاء  الداء  وتحسين  بتعزيز  الخاص  العمل  وإجراءات  سياسات  رقم    باعتمادهدليل  اإلدارة  مجلس  قبل  بتاريخ    " 2016  لعام  6" من  واملنعقد 

 بشكل دوري. التنفيذيةفي تقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  ونوعيةقائمة على مؤشرات كمية  وآلياتلتوفير نظم  " 28/11/2016" 

 .مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك بشكل سنوي وفق ما ورد في قواعد الحوكمةأداء لتقييم  " Key Performance Indicators - KPIs"يتوافر لدى الشركة مؤشرات أداء موضعية  -

 من الشركة على خلق القيم املؤسسية   •
ً
لدى العاملين في الشركة من خالل العمل الدائم على تحقيق الهداف االستراتيجية للشركة وتحسين معدالت الداء وااللتزام بالقوانين   " Value Creation"حرصا

في تحقيق الهداف االستراتيجية للشركة وخلق القيم املؤسسية وفق ما ورد في  تساعدمن أجل أن  " Integrated Report" وفرت الشركة نظم التقرير املتكامل ، والتعليمات الخاصة بقواعد الحوكمة

 قواعد الحوكمة.

 

 االجتماعية  املسؤولية أهمية على التركيز: عشر الحادية القاعدة 

للمجتمع التي تزاول نشاطها فيه    قتصاديةواال  جتماعيةواال من خالل توفير سياسة تعمل على تطوير الظروف املعيشية    املجتمع  وأهداف تحقيق التوازن بين أهدافها    سياسة تكفل  الشركةوضعت   •

 قواعد الحوكمة. فيووفق ما ورد 

 وفق ما ورد في قواعد الحوكمة الشركات. االجتماعيآليات محددة وبرامج تعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل  و وضعت الشركة برامج  •
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: املقدمة 
ً
 أوال

حيث إن وجود   قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة تختص بالتدقيق، دورها األساس ي هو التأكد من سالمة ونزاهة التقارير املالية وأنظمة الرقابة الداخلية،

لشركة  للتدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، حيث تعمل لجنة التدقيق على ترسيخ ثقافة االلتزام داخل الجنة 

 عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة في ال
ً
 شركة. وذلك من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير املالية للشركة، فضال

 

: خصائص لجنة التدقيق 
ً
 ثانيا

 أال  .1
ً
 يشغل عضويتها شكل مجلس اإلدارة لجنة للتدقيق تتكون من ثالث أعضاء حيث تم مراعاة أن يكون أحد أعضائها من األعضاء املستقلين، وتم مراعاة أيضا

 .رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين

 جميعهم من ذوي املؤهالت العلمية والخبرة العملية في املجاالت املحاسبية واملالية.  لجنة التدقيقأعضاء  .2

 بثالث سنوات وتم اعتماد ميثاق عمل لجنة التدقيق.  لجنة التدقيقحدد مجلس اإلدارة مدة عضوية أعضاء  .3

 ال توجد أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام. .4

 التالية: تقديم الخدمات من أجل  ةتب تدقيق مستقلابمكقامت اللجنة باالستعانة  .5

اقب الحسابات واملكتب  الفترة  الخدمة أسم مر

 قيس محمد النصف السيد/ 

 النصف وشركاه BDOمكتب 
اقب الحسابات الخارجي  2022ديسمبر  31إلى:  2022يناير  01من:  مر

 األحمدالسيد/ خالد حسن إبراهيم 

 محاسبون قانونيون  -مكتب السور 
 2021ديسمبر  31إلى:  2021يناير  01من:  (ICRإعداد التقرير السنوي لتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية )

 السيد/ ناير عوض علي نظر 

 نظر وشركاه -مكتب ناير عوض علي نظر 
 2021ديسمبر  31إلى:  2021يناير  01من:  (AMLوتمويل اإلرهاب )إعداد التقرير السنوي الخاص بمكافحة غسل األموال  

 مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات 

 محاسبون قانونيون 
 2022ديسمبر  31إلى:  2022 يناير  01من:  إعداد تقرير كفاية رأس املال

 .2202عام ال خالل  "استشارات التدقيق الداخليخدمات "لتقديم   "بيكر تلي"بمكتب  استعانت اللجنةكما -

 .حيث تم تدوين محاضر االجتماع واعتمادها  ،2202عام الخالل  ( اجتماعات8)عدد اجتمعت لجنة التدقيق  .6

 ، و ( مرات4) اجتمعت لجنة التدقيق مع مراقب الحسابات الخارجي .7
ً
 .( مرات4) مع املدقق الداخلي أيضا

 

: صالحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق 
ً
 ثالثا

 .التقارير املالية  البيانات املالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها ملجلس اإلدارة، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافيةمراجعة   .1

 ة بالتعيين التأكد من استقالليتهم،التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصي  .2

 .ومراجعة خطابات تعيينهم

 .متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق .3

 .ومتابعة ما تم في شأنها دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم املالية للشركة   .4

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها  .5

 .تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن  .6

 .لشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات املحددة من قبل مجلس اإلدارةاإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في ا .7

 .التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي .8

 .مالحظاتها عليهامراجعة وإقرار خطط التدقيق املقترحة من املدقق الداخلي، وإبداء  .9

 .رمراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن املالحظات الواردة في التقاري .10
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 .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها .11

 .ة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقةالتأكد من التزام الشرك  .12

 

اقب الحسابات الخارجي خالل عام  : التأكد من استقاللية مر
ً
 2202رابعا

للقيام بمهام مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات    "النصف وشركاه  BDOمكتب "من    "قيس محمد النصفالسيد/  "تم إعادة تعيين   .1

 "عشر  خامس ال"خالل اجتماع الجمعية العامة العادية  وذلك    ،2202ديسمبر    31هيئة أسواق املال للسنة املالية املنتهية في  لدي  املقيدين في السجل الخاص  

 مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه.  تفويضتم و  ،"2022 مارس 30"بتاريخ املنعقد 

 . 2022ديسمبر  31جلس اإلدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة املالية املنتهية في إلى مقامت لجنة التدقيق برفع توصية  .2

قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن  قامت لجنة التدقيق بالتأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها، وعدم   .3

 مراقب الحسابات الخارجي. ةوالتي قد تؤثر على حيادية واستقاللي ،أعمال املراجعة والتدقيق

 : أدناه موضحملناقشة البيانات املالية، كما هو  ، وذلك2202عام الللجنة التدقيق خالل  ( اجتماعات4)حضر مراقب الحسابات الخارجي عدد  .4

 ملناقشة البيانات املالية املنتهية في  التاريخ رقم االجتماع

 2021ديسمبر  31 2022اير ين 23 2022لسنة  (2)اجتماع رقم 

 2022 مارس  31 2022 أبريل 24 2022لسنة  (4)اجتماع رقم 

 2022 يونيو  30 2022يوليو  24 2022لسنة  (6)اجتماع رقم 

 2022 سبتمبر  30 2022نوفمبر  08 2022لسنة  (8)اجتماع رقم 

، اجتماع  النصف وشركاه  BDOمكتب    - فيصل صقر الصقرالسيد/    بالنيابة عن  السيد/ طارق محمد علي الشحات  حضر مراقب الحسابات الخارجي .5

ملناقشة البيانات املالية وتقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة املالية   وذلك، "2022 مارس 30"املنعقد بتاريخ  "عشر خامسال"الجمعية العامة العادية 

 لم يتم رصد أي مخالفات جوهرية أو معوقات واجهت مراقب الحسابات الخارجي.  إنه، حيث 2021ديسمبر  31املنتهية في 

 

: تشكيل لجنة التدقيق خالل عام 
ً
 2202خامسا

مجلس   ى مدة عضويتها بثالث سنوات إال إذا رأ  للتدقيق مكونة من ثالثة أعضاء أحدهم من األعضاء املستقلين، حيث تم تحديدشكل مجلس اإلدارة لجنة   -

 . اإلدارة غير ذلك

 تنفيذي/غير تنفيذي املنصب االسم 

 مستقل رئيس اللجنة  السيد/ براك عبد املحسن الصبيح

 غير تنفيذي اللجنة عضو  العثمان  ز عبدالعزي سليمان السيد/ 

 غير تنفيذي عضو اللجنة  السيد/ سامي حيدر إسماعيل 
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: اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام 
ً
 2202سادسا

 .2202خالل عام  اجتماعات (8)عقدت لجنة التدقيق عدد  -

 ، وقد قام أمين سر اللجنة بتدوين محاضر االجتماع. ( مرات4)حضر مسؤول التدقيق الداخلي عدد  -

: مهام وأعمال لجنة التدقيق خالل عام 
ً
 2202سابعا

 جلس اإلدارة.إلى م، ورفع التوصية 31/12/2021مراجعة البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في  -

 اإلدارة. جلسإلى م، ورفع التوصية 03/2022/ 31للفترة املنتهية في مراجعة البيانات املالية  -

 اإلدارة. جلسإلى م، ورفع التوصية 06/2022/ 30مراجعة البيانات املالية للفترة املنتهية في  -

 اإلدارة. جلسإلى م، ورفع التوصية 09/2022/ 30مراجعة البيانات املالية للفترة املنتهية في  -

 اإلدارة.  جلسإلى مورفع التوصية  ،31/12/2021للسنة املالية املنتهية في  التقديريةمناقشة االنحرافات الجوهرية في املوازنة  -

 اإلدارة.  جلسإلى م، ورفع التوصية 2022عام ل مناقشة االنحرافات الجوهرية في املوازنة التقديرية عن الربع األول  -

 اإلدارة. جلسإلى م، ورفع التوصية 2022عام ل مناقشة االنحرافات الجوهرية في املوازنة التقديرية عن الربع الثاني  -

 .اإلدارة جلسإلى م، ورفع التوصية 2022عام ل  الثالثمناقشة االنحرافات الجوهرية في املوازنة التقديرية عن الربع  -

 . 31/12/2022مراقب الحسابات الخارجي للسنة املالية املنتهية في التوصية ملجلس اإلدارة بإعادة تعيين   -

 وعرضه على مجلس اإلدارة لالعتماد. ، 2021عام عن التقرير لجنة التدقيق السنوي إعداد  -

 ، وعرضه على مجلس اإلدارة لالعتماد. 2021عام الإجراء التقييم السنوي للجنة التدقيق عن  -

 .2021عام الإجراء التقييم السنوي إلدارة التدقيق الداخلي عن  -

 .2021عام الإجراء التقييم السنوي ملسؤول التدقيق الداخلي عن  -

 .2021عام الاستقاللية مسؤول التدقيق الداخلي خالل  التأكد من -

 .راقب الحسابات الخارجياستقاللية م  التأكد من -

 .والخاص بالجمعية العامة العادية "الرابع عشر"، 2021رصدتها الجهات الرقابية خالل العام مراجعة تقرير املخالفات التي  -

 .مناقشة تخفيض رأس املال -

 . 12/2021/ 31( عن السنة املالية املنتهية في ICRمراجعة نتائج التقرير السنوي الخاص بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ) -

 . 2021عام عن الاملعد من قبل مراقب الحسابات الخارجي  األموالمراجعة نتائج تقرير مكافحة غسل  -

 .2021عام عن المراجعة نتائج تقرير مكافحة غسل األموال املعد من قبل مسؤول املطابقة وااللتزام  -

 . 2021عام ال مراجعة نتائج تقرير مكافحة غسل األموال املعد من قبل املدقق الداخلي  -

، والتأكد من أنه تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن املالحظات 2022عام  الخالل    إدارات الشركة   لجميعمراجعة نتائج تقارير املدقق الداخلي   -

 .الواردة في التقارير

 . 2022عام  عن الللمدقق الداخلي  ةالسنوي الداخلي راجعة وإقرار خطة التدقيقم -

 اسم العضو 

 ( 1اجتماع رقم )

بتاريخ 

12/01 /2022 

 2)اجتماع رقم )

بتاريخ 

23/01 /2022 

 ( 3رقم )اجتماع 

بتاريخ 

15/03 /2022 

 ( 4اجتماع رقم )

بتاريخ 

24/04 /2022 

 ( 5اجتماع رقم )

بتاريخ 

28/06 /2022 

 ( 6اجتماع رقم )

بتاريخ 

24/07 /2022 

 ( 7اجتماع رقم )

بتاريخ 

30/08 /2022 

 ( 8اجتماع رقم )

بتاريخ 

08/11 /2022 

عدد  

 االجتماعات

         7 براك عبد املحسن الصبيح السيد/

      السيد/ راشد يوسف القالف
ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
 4 ليس عضوا

         8 سامي حيدر إسماعيل /السيد

  العثمان  ز عبدالعزيسليمان  /السيد
ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
     4 ليس عضوا


































































