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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أهديكم أطيب التحيات وأن أضع بين
أيديكم التقرير السنوي الحادي عشر للشركة لنستعرض معا ً أعمال الشركة ونشاطاتها والنتائج المالية عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر .2016
عملت ا لشركة خالل السنة الماضية على متابعة السعي لتطبيق استراتيجيتها والمتمثلة في إعادة هيكلة استثماراتها
ومحاولة اإلستفادة من مواردها المتاحه لتحقيق أفضل عوائد على رأس المال  ،والتي أثمرت عن تحقيق نمو في
اإليرادات التشغيلية للشركة بنسبة  %20.4لتبلغ  561,450د.ك مقارنة مع  466,119د.ك في عام ، 2015
إال أنه خالل عام  2016شهد السوق العقاري في الكويت تراجعا ً ملحوظا ً والذي بدوره أثر على قيمة عقارات
الشركة االستثمارية في الكويت ليتم تسجيل انخفاض في القيمة العادلة لها بنسبة  %8.5أي بما يعادل ()686,980
د.ك  ،وباإلضافة إلى ذلك تم تسجيل مخصصات وخسائر نتيجة اإلنخفاض في القيمة لعقارات الشركة في المغرب
وليبيا كانت حصة الشركة منها ( )695,214د.ك كما سجلت الشركة مخصصا ً اضافيا ً اختيارايا ً بقيمة
( )367,386د.ك مقابل استثمار الشركة في مشروع امبوريا  -تركيا وذلك بسبب تأخر مطور المشروع في تنفيذ
إلتزاماته  ،وبذلك فقد بلغت خسارة الشركة الخاصة بمالكي الشركة األم ( )1,637,330د.ك بواقع ( )11.26فلس
للسهم .وقد بلغ اجمالي األصول  21,987,578د.ك واجمالي حقوق المساهمين  17,994,180د.ك حيث أن
حقوق المساهمين الخاصة بمالكي الشركة األم بلغ  13,573,802د.ك أي بما يعادل قيمة دفترية تبلغ  93فلس
للسهم.
وقد كان من أهم األعمال التي تمت خالل عام  2016التخارج الكلي من االستثمار في شركة بيان القابضة والذي
يعتبر أحد االستثمارات العالقة للشركة نظراً للخسائر الرأسمالية التي تم تكبدها منه دون أي توزيع أرباح سنوية ،
وقد تم تحقيق ربح بلغ  82,500د.ك نتيجة هذا التخارج  ،حيث كان هذا التخارج مقابل زيادة حصة الشركة في
شركة رواج القابضة لتصبح  %24تقريبا ً ليتم تصنيفها كشركة زميلة  ،وحيث أن من المتوقع البدء بتحقيق أرباح
سنوية من هذا االستثمار لتنعكس على بيان الدخل للشركة الخليجية المغاربية القابضة.
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أما على صعيد مشاريع الشركة المباشرة ،فقد قاربت الشركة من اتمام مشروعها الثاني في المملكة العربية السعودية
وهو عبارة عن تطوير مجموعة فلل سكنية بمساحات مختلفة في حي الندى في مدينة الرياض  ،و فيما يخص
مشروع امبوريا في مدينة اسطنبول  -تركيا الذي استثمرت الشركة فيه خالل عام  2014ومحدد له التخارج في

عام  2017وعلى الرغم من تأخر مطور المشروع بتنفيذ التزاماته تجاه الشركة إال أنه من المتوقع التوصل إلى
تسويه مع مطور المشروع من شأنها تخارج الشركة من هذا اإلستثمار خالل عام .2017
كما تعمل الشركة عل ى التخارج من مشروع جنزور العقاري في ليبيا ،بالسعي لبيع األرض بسعر مناسب على
الرغم من صعوبة األوضاع السياسية واالقتصادية في ليبيا بشكل عام.
أما فيما يخص مشروع كازابالنكا في سوريا  ،فقد حرصت الشركة على أخذ االحتياطات الالزمة لضمان حقوق
المساهمين إلى أن تتحسن األوضاع األمنية  ،مع متابعة التطورات واألحداث في سوريا على أمل أن يكون هناك
حل قريب لألزمة السياسية الحالية إلتاحة التخارج من اإلستثمار في أقرب فرصة ممكنة.
وبالنسبة لمشروع دريم العقاري في المملكة المغربية  ،فقد عملت الشركة خالل عام  2016على البحث عن حلول
مختلفة بإيجاد مطورين أو مشترين ألرض المشروع  ،حيث تم التواصل مع أبرز الشركات االستشارية العقارية في
منطقة الشرق األوسط بغرض إيجاد مستثمرين مهتمين  ،وعلى نحو متوازي يتم العمل خالل هذه الفترة على ايجاد
فرص بديلة للتخارج عن طريق بيع أرض المشروع أو التطوير خصوصا ً بعد اعالن البنك المركزي المغربي عن
البدء في الترخيص للبنوك لتقديم خدمات التمويل االسالمي والذي من المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام
.2017
وقد حرصت الشركة خالل هذا العام على متابعة ما تم البدء به لتوفيق أوضاع الشركة مع متطلبات الجهات الرقابية
بشكل عام وباألخص مع ما جاء في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة
أسوق المال ،وإيمانا ً بأهمية معايير الحوكمة الرشيدة التي سوف يكون لها أثر ايجابي على خلق بيئة استثمارية
مناسبة في السوق الكويتي ،عملت الشركة خالل عام  2016على تطبيق أغلب ما جاء في هذا القرار وذلك من
خالل إعتماد سياسات ولوائح تغطي معظم أنشطة الشركة وخصوصا ً تلك السياسات المذكورة والمطلوبة في قواعد
الحوكمة  ،كما تم تشكيل لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة وتم اقرار مواثيقها وكذلك إنشاء اإلدارات ووحدات إضافية
في الشركة بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة ،وقامت الشركة خالل شهر يونيو من عام  2016بإرسال أول نموذج
لها لهيئة أسواق المال خاص بتوضيح وضع إلتزام الشركة مع ما جاء من قواعد لحوكمة الشركات ،وأخيراً تم
اصدار تقرير الحوكمة لعام  2016لتوضيح تفاصيل وضع الشركة مع تطبيق قواعد حوكمة الشركات ليتم المصادقة
عليه من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

9

2016

التقرير السنوي للشركة الخليجية المغاربية القابضة

أود في الختام باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة التعبير عن خالص التقدير والعرفان
لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  ،وسمو ولي عهده الشيخ نواف
األحمد الجابر الصباح  ،وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح على الرعاية الكريمة
والدعم المتواصل لإلقتصاد الكويتي.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من جهود ملموسة في نمو الشركة وتنفيذ
استراتيجيتها المعتمدة ،كما نقدر لمساهمينا ومستثمرينا دعمهم المتواصل ألنشطة الشركة ومساهمتهم في استثماراتها
في هذه الظروف الصعبة ،مما ساهم في المحافظة على أصول الشركة ومقوماتها ،راجين من هللا عز وجل السداد
والتوفيق.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

طالل جاسم الخرافي
رئيس مجلس اإلدارة
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تعهد بسالمة ونزاهة التقارير المالية
حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
تطبيقا ً لقواعد حوكمة الشركات وباألخص المادة ( )3-5من القاعدة الرابعة من الفصل الخامس في الكتاب الخامس
عشر م ن الالئحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة أسواق المال  ،نتعهد بأن التقارير المالية والتقارير األخرى ذات الصلة
المقدمة من الشركة إلى السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016قد تم عرضها بصورة
سليمة وعادلة وأنها تعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية  ،كما أنه يتم اعدادها وفق
معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال والجهات الرقابية األخرى.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

د .فؤاد عبدهللا العمر
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق
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التقرير السنوي الخاص بإلتزام الشركة الخليجية المغاربية القابضة في
قواعد حوكمة الشركات
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016
القاعدة األولى  :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على تطبيق رؤية الشركة واستراتيجيتها من خالل مباشرة وتوجيه ومراقبة
إدارة الشركة بهدف حماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين من حيث تطوير األداء وحوكمة الشركات
واإللتزام بالقوانين واللوائح والحفاظ على الضوابط الرقابية الداخلية والمالية والمحاسبية المتعلقة بإعداد التقارير  ،حيث
يتم تشكيل مجلس اإلدارة من ستة أعضاء غالبيتهم غير تنفيذين مع وجود بعض المستقلين بما يتوافق مع القوانين
واللوائح الصادرة من قبل الجهات الرقابية وكذلك النظام األساسي للشركة.

يزاول مجلس اإلدارة أعماله وفقا ً للوائح الداخلية والسياسات التي تم اعدادها واقرارها بهدف تنظيم أعمال المجلس بما
يحقق هيكل رقابي وإشرافي مناسب مع ضمان الحد بأكبر قدر ممكن من حاالت تعارض المصالح  ،وقد تم تشكيل أربع
لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة وهي اللجنة التنفيذية  ،ولجنة التدقيق  ،ولجنة المخاطر  ،ولجنة الترشيحات والمكافآت ،
وذلك لمساندة مجلس اإلدارة بالقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة به.
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 تشكيل مجلس اإلدارة :
تاريخ اإلنتخاب /

اإلسم

تصنيف العضو

المؤهل العلمي والخبرة

طالل جاسم الخرافي

رئيس مجلس إدارة

حاصل على شهادة بكالوريوس علوم سياسية

(ممثالً عن السادة  /شركة محمد

غير تنفيذي

وإدارة أعمال من جامعة الكويت.

عبدالمحسن الخرافي وأوالده

التعيين
 4مايو 2015

عدد سنوت الخبرة ( 19سنة).

للتجارة العامة).
د.فؤاد عبدهللا العمر

نائب رئيس مجلس

حاصل

(ممثالً عن السادة  /شركة دانه

اإلدارة مستقل

الكيميائية وحاصل على الماجستير في إدارة

كابيتال العقارية).

على

بكالوريوس

في

الهندسة

 26ابريل 2015

األعمال والتمويل وحاصل على الدكتوراه في
اإلدارة اإلقتصادية.
عدد سنوات الخبرة ( 41سنة).

عبدالعزيز جاسم الفيلكاوي

عضو مجلس إدارة

حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية.

(ممثالً عن السادة  /الشركة

تنفيذي

عدد سنوات الخبرة ( 25سنة).

 29مارس 2016

الكويتية البريطانية للخرسانة
الجاهزة).
شايع عبدهللا الشايع

عضو مجلس إدارة

(ممثالً عن السادة  /شركة بيت

مستقل

حاصل على بكالوريوس أداب.

 26ابريل 2015

العائلة للتجارة العامة والمقاوالت).
* عبدالرحمن هشام النصف

عضو مجلس إدارة

حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية

منتخب

غير تنفيذي

عدد سنوات الخبرة ( 19سنة).

طارق أحمد الجاسم

عضو مجلس إدارة

حاصل على شهادة بكالوريوس علوم سياسية

منتخب

غير تنفيذي

وإدارة أعمال من جامعة الكويت

عبدهللا أسامه الجارهللا

أمين السر

 22ابريل 2015
 19مايو 2016

عدد سنوت الخبرة ( 20سنة).
حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم

 11مايو 2016

اإلدارية بتخصص محاسبة من جامعة الكويت
عدد سنوت الخبرة ( 4سنوات).

* عضو مستقيل من تاريخ  1سبتمبر .2016
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 جدول حضور اجتماعات مجلس اإلدارة :
اجتماع رقم ()1
اسم العضو

المنعقد في
تاريخ
2016/03/20

اجتماع رقم ( )2اجتماع رقم ( )3اجتماع رقم ( )4اجتماع رقم ( )5اجتماع رقم ()6
المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

2016/12/29 2016/11/10 2016/07/19 2016/06/22 2016/05/11

طالل جاسم الخرافي
(رئيس مجلس













اإلدارة)
د .فؤاد عبدهللا العمر
(نائب رئيس مجلس













اإلدارة)
عبدالرحمن هشام
النصف (عضو)
شايع عبدهللا الشايع
(عضو)
طارق أحمد الجاسم
(عضو)
عبدالعزيز جاسم
الفيلكاوي (عضو)







مستقيل

مستقيل

مستقيل













لم يكن عضواً

لم يكن عضواً









لم يكن عضوا











 موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة
يتم تعيين أمين سر للمجلس بقرار من مجلس اإلدارة من بين موظفي الشركة وذلك للقيام بمهام تسجيل محاضر
اإلجتماعات وتوقيعها من قبل األعضاء الحاضرين  ،وكذلك التأكد من تبليغ أعضاء المجلس بمواعيد اإلجتماعات مع
ضمان وصول جميع المستندات الخاصة باإلجتماعات في الوقت المناسب لجميع األعضاء  ،يكون أمين السر مسؤول
عن متابعة المسائ ل التي تتلعق بتنظيم أعمال مجلس اإلدارة بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية تحت إشراف
الرئيس.
 موجز عن آلية التنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة
يحتفظ المجلس بسجل كتابي دقيق لمحضر كل اجتماع من اجتماعاته  ،مع ضمان تمكين العضو الذي يعترض على
أي قرار من قرارات المجلس من تسجيل رأيه في محضر اإلجتماع  ،ويتم اعتماد المحضر في اإلجتماع التالي من
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جانب األعضاء الذين حضروا اإلجتماع  ،على أن يتم تعميم المحضر مسب ًقا  ،ويجوز أيضًا اعتماد محضر بالتمرير
عند الضرورة  ،حيث يتم اعتماد المحضر في اإلجتماع التالي.
عند توثيق محضر اجتماع المجلس  ،يوضع في االعتبار ما يلي:
 .1أن يكون دقيق ويعكس بوضوح كل الموضوعات والقضايا التي ُ
طرحت خالل اإلجتماع والقرارات التي جرى
اتخاذها.
 .2يتم تسجيل عملية التصويت التي تمت في اإلجتماع  ،بما في ذلك حاالت اإلمتناع عن التصويت  ،إن وجد.
 .3يتضمن كافة اإلجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس أثناء اإلجتماع.
 .4يتم التسجيل بوضوح وقائع ما يحدث في حالة اعتراض عضو مستقل على أحد قرارات المجلس.
يتضمن محضر اإلجتماع جميع المستندات الداعمة  ،وغيرها من المواد األخرى مثل :العروض التقديمية
ف لتقديم سجل دقيق
والمقترحات والتقييمات ودراسات الجدوى وما إلى ذلك  ،ويتم تفصيل المحضر بشكل كا ٍ
بالمناقشات قبل اتخاذ قرار نهائي أو اعتماد قرار  ،كما أن محضر اإلجتماع يبين أسماء أعضاء المجلس الذين لم
يشاركوا في المناقشات بسبب وجود مصلحة لهم في المسألة موضوع النقاش.
 نبذه عن أهم ما تم انجازه من قبل مجلس إدارة الشركة خالل العام
قام مجلس إدارة الشركة بممارسة أعماله ومهامه خالل عام  2016وفق الصالحيات المناطة به في ميثاق عمل
مجلس اإلدارة  ،وكذلك بما جاء في القوانين واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية وأهم ما قام به مجلس اإلدارة
خالل العام على سبيل المثال اآلتي:
 -1اقرار البيانات المالية السنوية المجمعة وكذلك اقرار واعتماد البيانات المالية المجمعة الربع سنوية بعد اإلطالع
عليها ومراجعتها ومناقشتها.
 -2اقرار الميزانية التقديرية السنوية وخطة العمل السنوية لعام .2016
 -3قام السادة أعضاء المجلس باإلشراف على دراسة أثر التغييرات في أوضاع األسواق والقطاعات التي تمارس
الشركة بها أنشطتها وذلك للمحافظة على أصول الشركة وكذلك التأكد من قيمها المبينة في البيانات المالية
للشركة تعكس القيمة لها.
 -4تم متابعة أعمال ومشاريع الشركة وشركاتها التابعة بشكل دوري واالشراف على سير األعمال في تلك
المشاريع ونسب االنجاز فيها.
 -5تم اإلطالع ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بإستثمارات الشركة بشكل دوري خالل العام  ،وتم االطالع على
الدراسات المقدمة بهذا الشأن من قبل إدارة الشركة.
 -6تم مراجعة واعتماد ثالثة عشر سياسة وميثاق عمل لتنظيم أعمال مجلس اإلدارة ولجنه اإلدارة التنفيذية وكذلك
لتوفيق أوضاع الشركة مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة في الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة
أسواق المال.
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 -7تم تشكيل ثالثة لجان اضافية منبثقة عن مجلس اإلدارة وهم لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق ولجنة
المخاطر.
 -8قام مجلس اإلدارة بإعتماد هيكل تنظيمي جديد للشركة يتماشى مع متطلبات الجهات الرقابية وكذلك طبيعة
نشاط الشركة.
 -9تشكيل وحدة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي واالستعانة بمكتب استشارات معتمد للقيام بأعمالهم.
 -10تعيين مكتب تدقيق مستقل للقيام بأعمال مراجعة نظم الرقابة الداخلية للشركة.
 -11االشراف على اعداد استراتيجية الشركة وخطة عملها للثالث سنوات القادمة ومراجعتها.
القاعدة الثانية  :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
 نبذة عن ميثاق عمل مجلس اإلدارة والمهام والمسؤوليات ألعضاء المجلس ورئيس مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية


مسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة

 .1يتولى المجلس مسؤولية اعتماد األهداف واإلستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة على أن تتضمن ما يلي
-:
-

اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل وأهداف األداء ومراجعتها وتوجيهها.

-

الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وأهدافها المالية.

-

وضع سياس ة واضحة لتوزيع األرباح على اختالف أنواعها (نقدية  /عينية) وبما يحقق مصالح المساهمين
والشركة.

-

تحديد األهداف ومراقبة األداء والتنفيذ.

-

اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.

 .2إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية والتصديق على أنها صحيحة ومقبولة
وتتوافق مع القانون.
 .3ضمان تمتع المركز المالي للشركة بالحماية وقدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والتزاماتها األخرى عند
استحقاقها.
 .4مراقبة النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة  ،وعمليات اإلستحواذ  /البيع والتصفية.
 .5التأكد من مدى إلتزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية المعمول
بها.
 .6ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية
المعمول بها.
 .7اإلفصاح واإلعالن بشكل دوري عن سير نشاط الشركة وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها.
 .8إقامة قنوات اتصال فعالة مع مجموعات أصحاب المصلحة بالشركة.
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 .9يتولى "المجلس" مسؤولية وضع نظام الحوكمة وتحديد أسلوبه واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله
عند الحاجة.
 .10تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصالحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها
 ،كما يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم وتقييم أداء وأعمال ومالءمة وكفاية
وفاعلية هذه اللجان وأعضائها الرئيسيين.
 .11التأكد من أن الهيكل اإلداري للشركة وهيكلها التنظيمي وسياستها وممارساتها تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح
عملية اتخاذ القرار وتعزيز الضوابط الرقابية الداخلية وحماية حقوق ومصالح مختلف أصحاب المصلحة وتحقيق
مباديء الحوكمة الرشيدة.
 .12اعتماد اللوائح واألنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها وما يتبع ذلك من تحديد للمهام واإلختصاصات
والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.
 .13تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية  ،وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض  ،كما يحدد المجلس
الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها  ،وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصالحيات
المفوضة.
 .14الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم  ،ويتعين على المجلس
القيام بما يلي -:
-

اختيار أفراد اإلدارة التنفيذية بالشركة ممن يمتلكون المهارات والخبرات والمؤهالت التعليمية الضرورية
لتنفيذ وإدارة خطط األعمال الخاصة بالشركة.

-

تعيين رئيس تنفيذي للشركة  ،ويشمل ذلك اإلشراف على وضع وإعداد خطة لتعاقب األفراد على منصب
الرئيس التنفيذي.

-

تنفيذ إستراتيجية تعاقب للموظفين بمناصب اإلدارة الرئيسية األخرى

-

وضع مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارة العليا بالشركة.

-

مراقبة أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا في تنفيذ إستراتيجية وخطط األعمال الخاصة بالشركة والعمل
وف ًقا للسياسات المعتمدة من "المجلس".

-

االستغناء عن المديرين التنفيذيين الذين يفشلون في العمل واألداء وف ًقا لمؤشرات األداء المحددة.

-

اعتماد إطار المكافآت بالشركة ومكافآت وأجور الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين اآلخرين
بالشركة.

-

عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل
واستعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة.

 .15وضع آلية لتنظيم التعامالت مع األطراف ذوي العالقة ومراقبة وإدارة حاالت تضارب المصالح المحتملة لدى
اإلدارة والمديرين والمساهمين ،بما في ذلك إساءة استغالل أصول الشركة وذلك للحد من تضارب المصالح.
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 .16يتحمل المجلس مسؤولية ضمان توافق أنظمة الرقابة الداخلية مع المعايير والقواعد الموضوعة والتأكد من تنفيذها
وأنها تعمل بشكل جيد وفعال في كل األوقات ودون توقف وإضافة إلى ذلك ما يلي -:
-

ضمان نزاهة وسالمة األنظمة المحاسبية والمالية بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد وإصدار التقارير
المالية.

-

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وانشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر
على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذوي الصلة.

-

تقديم توصيات إلى الجمعية العمومية بتعيين مدققي الحسابات المستقلين  ،وهيئة الرقابة الشرعية.

-

تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة داخل الشركة عن طريق تنفيذ قواعد السلوك وأخالقيات العمل وسياسات
واجراءات العمل في الشركة.

 .17التأكد وبصفة دورية من تنفيذ وفاعلية وكفاية إدارة المخاطر المعمول بها في الشركة ومن ذلك -:
-

يقوم المجلس بتحديد طبيعة ودرجة المخاطر الهامة التي يكون على استعداد لتحملها من أجل تحقيق
األهداف اإلستراتيجية  ،كما يجب أن يكون لديه نظام سليم إلدارة المخاطر.

-

يقوم المجلس بتحديد ونشر درجة تقبل المخاطر للشركة  ،وكيفية قيامه بإدارة المخاطر الرئيسية  ،مع
تحقيق توازن مناسب بين إدارة المخاطر وجرأة مواصلة األعمال.

-

يقوم المجلس بإجراء مراجعة لفاعلية إدارة المخاطر بالشركة  ،ويجب أن تغطي هذه المراجعة التي
يجريها "المجلس" جميع الضوابط الرقابية الجوهرية.

 .18يقوم المجلس بإجراء تقييم سنوي رسمي ألدائه بحيث يهدف لتوضيح ما إذا كان كل عضو يقدم إسهامات فعالة
باستمرار ويُظهر التزامه بدوره ومهامه.
 مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة
 .1يتولى رئيس المجلس مسؤولية قيادة المجلس وضمان فاعليته وكفاءته في كل جوانب دورة ومسؤوليات الحوكمة
الملقاة على عاتقه.
 .2وضع واعتماد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
 .3إضافة اجتماعات إضافية إلى تقويم اإلجتماعات الخاص بالمجلس.
 .4الدعوة لعقد اجتماعات المجلس وفضها  /تأجيلها.
 .5الدعوة للنظر في بنود جدول األعمال.
 .6تزويد أعضاء المجلس بمعلومات وافية ودقيقة في الوقت المناسب من أجل المناقشات خالل اجتماعات المجلس.
 .7ضمان مناقشة كل الموضوعات والقضايا الرئيسية بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب  ،وفي حالة غياب رئيس
المجلس يقوم نائبه بأعماله خالل فترة غيابه.
 .8السعي نحو مشاركة أعضاء المجلس مشاركة فعالة في شؤون المجلس.
 .9ضمان إتاحة الفرصة أمام جميع األعضاء للمساهمة بشكل فعال في حوكمة الشركة.
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 .10القيام بالتعاون مع الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية بإجراء مراجعة منتظمة للتقدم المُحرز في المبادرات الهامة
وحل المشكالت الرئيسية التي تواجه الشركة.
 .11التواصل مع مساهمي الشركة وإخطارهم بأنشطة المجلس  ،حسبما يكون مناسبًا.
 .12تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات األخرى  ،حسبما يكون مناسبًا.
 .13إقامة عالقة ب ّناءة وتفاعل قوي بين اإلدارة العليا للشركة وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين
بالمجلس.
 .14تشجيع وتسهيل المناقشات الهامة وضمان التعبير عن وجهات النظر المعارضة ومناقشتها بحرية ودون قيود خالل
عملية اتخاذ القرار.
 مسؤوليات الرئيس التنفيذي
 .1مساعدة المجلس على وضع رؤية الشركة وقيمها وأهدافها.
 .2تقديم المشورة للمجلس بشأن الهيكل التنظيمي األكثر فاعلية للشركة.
 .3تنفيذ المبادرات اإلستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية للشركة.
 .4تقديم التوصيات إلى المجلس بشأن السياسات المتعلقة بمجموعة متنوعة من المسائل التنظيمية  ،بما في ذلك
تفويضات الصالحيات واالستشارات وحوافز أداء الموظفين وما إلى ذلك.
 .5إدارة العمليات اليومية للشركة وإستراتيجيات عملها وخططها وسياساتها.
 .6تنفيذ السياسات واإلجراءات المعتمدة من قِبل المجلس ومراقبة اإللتزام بها.
 .7ضمان إلتزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
 .8ضمان تطبيق ممارسات وسياسات مناسبة إلدارة المخاطر في الشركة.
 .9ضمان تطبيق نظام مناسب لتقييم أداء الموظفين في الشركة.
 .10إطالع المجلس وأعضائه بشأن جميع المسائل التي قد تنطوي على إمكانية التأثير على أداء الشركة بشكل جوهري.
 .11تزويد مجلس اإلدارة بتقارير مالية وإدارية دورية بشأن أنشطة الشركة وأدائها على صعيد تنفيذ األعمال وتطبيق
الخطط وستتضمن هذه التقارير تحليالً مفصالً عن مدى اختالف األداء الفعلي للشركة عن األداء المتوقع.
 .12تقديم التقارير لمجلس اإلدارة بصفة منتظمة  -بشكل رُبع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.
 مسؤوليات اإلدارة التنفيذية
 .1وضع هيكل تنظيمي لإلدارة لتحقيق المساءلة ويتسم بالشفافية.
 .2وضع أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من أنها تعمل بشكل فعال وبطريقة شاملة.
 .3وضع نظام محاسبي متكامل يعكس بدقة وبالتفصيل المعلومات المالية للشركة وإيراداتها ويتيح إعداد البيانات المالية
وف ًقا للمعايير المحاسبية الدولية على النحو المعتمد من قِبل هيئة أسواق المال.
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 .4تنفيذ السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية المعتمدة من قِبل المجلس.
 .5تنفيذ اإلستراتيجية وخطة األعمال السنوية المعتمدتين من المجلس.
 .6ضمان اإللتزام بدرجة تقبل المخاطر لدى "الشركة" المعتمدة من قِبل المجلس.
 .7إدارة العمليات واألنشطة اليومية للشركة.
 .8إدارة موارد الشركة على النحو األمثل.
 .9بذل كل الجهود لتعظيم األرباح وتقليل نفقات الشركة استنا ًدا إلى أهدافها وإستراتيجيتها.
 .10المشاركة الفعالة في وضع وترسيخ ثقافة أخالقيات العمل المناسبة داخل الشركة.
 .11اإلعداد لمراجعة المجلس والتقارير المنتظمة (المالية وغير المالية) بشأن التقدم المحرز على مستوى أنشطة الشركة
وف ًقا لخططها وأهدافها اإلستراتيجية.


موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل
دقيق وفي الوقت المناسب:
للشركة نظام دقيق إلعداد وإصدار التقارير والمعلومات على كافة المستويات اإلدارية سواء على مستوى اإلدارة
التنفيذية أو اللجان أو مجلس اإلدارة  ،وهناك العديد من التقارير أهمها الدورية والربع السنوية باإلضافة إلى
التقارير ذات الطبيعة الفورية والتي ترتبط بمعلومات ذات طبيعة عاجلة وتتطلب اتخاذ قرارات فورية  ،على أن
تكون جميع البيانات المعروضة في التقارير شاملة وتتصف باإليجاز والدقة وأن تكون معلومات مادية وهامة بحيث
تسهل عملية اتخاذ القرار.

القاعدة الثالثة  :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
اسم اللجنة  :لجنة المكافآت والترشيحات
مهام وصالحيات اللجنة كاألتي -:
 . 1التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة وتعيين اإلدارة التنفيذية العليا (الرئيس التنفيذي
ونوابه).
 .2وضع سيا سة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا (الرئيس التنفيذي ونوابه)  ،مع
المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة  ،وكذلك استقطاب
طلبات
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الراغبين في شغل العليا (الرئيس التنفيذي ونوابه) ،حسب الحاجة  ،ودراسة ومراجعة تلك الطلبات  ،وتحديد
الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين  ،مثل شريحة المكافآت الثابتة  ،وشريحة المكافآت
المرتبطة باألداء  ،وشريحة المكافآت في شكل أسهم  ،وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.
 .3وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.
 .4التأكد من عدم انتفاء صفة اإلستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة المستقل.
 . 5إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا (الرئيس
التنفيذي ونوابه)  ،سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا  ،أيا ً كانت طبيعتها ومسماها  ،على أن يعرض هذا
التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس اإلدارة .ويتعين أن تقوم الشركة
بإتباع معايير الدقة والشفافية عند إعداد التقرير الخاص بالمكافآت  ،بحيث يتم اإلفصاح عن كافة المكافآت
الممنوحة سواء كانت في صورة مباشرة أو غير مباشرة وتجنب أية محاولة لإلخفاء أو التضليل.
تاريخ تشكيل اللجنة  22 :يونيو 2016
مدة العضوية في اللجنة :حتى انتهاء عضوية مجلس اإلدارة الحالي (الجمعية العامة العادية الخاصة بالسنة المالية
المنتهية
في  31ديسمبر .)2017
أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها كاألتي :
 السيد  /طالل جاسم الخرافي (رئيس اللجنة) السيد  /شايع عبدهللا الشايع (عضو اللجنة) السيد  /عبدالعزيز جاسم الفيلكاوي (عضو اللجنة)عدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام 1 :
 نبذه عن أهم ما تم انجازه من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام
قامت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام  2016بتنظيم آلية عملها من خالل انتخاب رئيسا ً لها في االجتماع
األول لها  ،وقد وكلت لهذه اللجنة مهمة انجاز مقترح لتجديد سياسة الموارد البشرية للشركة والتي تتضمن آلية
التعيينات لإلدارة التنفيذية وسياسة المكافآت للشركة وآليات تطوير وتنظيم موظفي الشركة  ،حيث من المتوقع أن
تنجز اللجنة هذا المقترح خالل عام .2017
كما قامت اللجنة بإصدار أول تقرير لها من خالل رئيس اللجنة يتضمن تفصيل لشرائح المكافآت ليتم عرضه على
الجمعية العامة بما يتوافق مع متطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة.
 تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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تم إصدار تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016والذي يتضمن اآلليات
المتبعة لمنح المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة وكذلك تفصيل للمكافآت (إن وجدت) ليتم عرضه
على اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة والمصادقة عليه وفقا ً لتعليمات الجهات الرقابية.
القاعدة الرابعة  :ضمان نزاهة التقارير المالية
 نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق
اسم اللجنة  :لجنة التدقيق
مهام وصالحيات اللجنة كاألتي -:
 .1المراجعة الدورية للبيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
 .2المراجعة الربع سنوية وإتخاذ التوصيات حول األمور المحاسبية الهامة والتقارير المالية وفهم أثرها على
البيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
 .3مراجعة ا لسياسات المحاسبية وتقارير البيانات المالية واإلفصاحات بما في ذلك أي تغيرات جوهرية في اختيار
 /تطبيق السياسات المحاسبية للشركة.
 .4ضمان اإللتزام بالمعايير المحاسبية ومعايير إعداد النقارير والمتطلبات القانونية األخرى والتي تتعلق بالتقارير
المالية مثل تعليمات هيئة أسواق المال وقانون الشركات التجارية والجهات الرقابية األخرى.
 .5تقييم فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
 .6مراجعة تقارير المدقق الداخلي والخارجي للشركة والحصول على النتائج الهامة والتوصيات إضافة إلى رد
اإلدارة.
 .7مراجعة ميثاق عمل وخطط وأنشطة والهيكل التنظيمي للتدقيق الداخلي.
 .8التوصية بتعيين المدقق الداخلي والتوصية بمكافآته أو التوصية بتعيين جهة خارجية مستقلة للقيام بمهام التدقيق
الداخلي بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
 .9اإلجتماع بصورة دورية مع المدقق الداخلي لمناقشة أي أمور ترى اللجنة أو المدقق الداخلي ضرورة مناقشتها.
 .10متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي والتنسيق وتحديد نطاق ومجال التدقيق في حال كان هناك اكثر من
مراقب حسابات خارجي للشركة.
 .11التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم ،
والتأكد من إستقالليتهم  ،ومراجعة خطابات تعيينهم.
 .12مناقشة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية المدققة مع اإلدارة العليا والمدقق الخارجي.
 .13مراجعة نتائج التدقيق مع اإلدارة العيا والمدقق الخارجي.
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 .14مراجعة فاعلية النظم ومراقبة اإللتزام بالقوانين والتعليمات ومتابعة أي حاالت لعدم اإللتزام.
 .15مراجعة نتائج أي فحص أو تدقيق من قبل الجهات الرقابية وإتخاذ اإلجراءات المناسبة جراء تلك النتائج.
 .16التأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والتعليمات والسياسات والنظم ذات العالقة.
 .17أداء أي أعمال أخرى يطلبها مجلس اإلدارة  ،واإلشراف على التحقيقات الخاصة عند الحاجة.
 .18تقييم أداء اللجنة وأداء أعضائها سنويا ً للتأكد من أداء كافة المهام والمسئوليات المذكورة في ميثاق العمل
الخاص بلجنة التدقيق.
تاريخ تشكيل اللجنة  22 :يونيو 2016
مدة العضوية في اللجنة :حتى انتهاء عضوية مجلس اإلدارة الحالي (الجمعية العامة العادية الخاصة بالسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .)2017
أعضاء اللجنة-:
 الدكتور  ./فؤاد عبدهللا العمر (رئيس اللجنة) السيد  /طارق أحمد الجاسم (عضو اللجنة) السيد  /عبدالرحمن هشام النصف (عضو اللجنة)  -استقال بتاريخ  1سبتمبر .2016عدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام 4:
 نبذه عن أهم ما تم انجازه من قبل لجنة التدقيق خالل العام
قامت اللجنة خالل عام  2016باإلطالع على تقارير المدقق الداخلي بشأن إلتزام ادارات ووحدات الشركة
بالسياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وقد تم مناقشة تلك التقارير والتي تضمنت كذلك مالحظات
المدقق وردود اإلدارات المعنية  ،وذلك للوصول إلى تأكيد معقول من فعالية نظم الرقابة الداخلية للشركة ومدى
إلتزام االدارة في القوانين والسياسات واللوائح المعتمدة.
كما قامت اللجنة خالل العام باإلجتماع مع مراقبي الحسابات ومناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في
 2016/12/31والتأكد من سالمتها وإعدادها وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال ،
كما تم مناقشة أهم العناصر التي أثرت على النتائج المالية للشركة وباألخص المخصصات واالنخفاضات في القيم
العادلة ألصول الشركة وآلية احتسابها  ،كما تم مناقشة مدى إستجابة وتعاون اإلدارة التنفيذية في توفير كافة االوراق
والمستندات المطلوبة لمراقبي الحسابات والتأكد من عدم وجود أي عوائق بهذا الخصوص.
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وقد تم ترشيح مراقب حسابات للشركة للقيام بأعمال التدقيق الخارجي للسنة المالية المنتهية في  2017/12/31بعد
أخذ عروض أسعار من مراقب حسابات معتمدين من قبل هيئة أسواق المال ليقوم مجلس اإلدارة بدوره برفع توصية
للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في .2017/12/31
وقد تم مراجعة أداء إدارة التدقيق الداخلي ومدى إلتزامهم في تقديم التقارير الالزمة للجنة  ،كذلك تم رفع توصية
لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مكتب مستقل للقيام بأعمال التدقيق الداخلي للشركة بما ال يتعارض مع موافقة
هيئة أسواق المال للشركة باالستعانة بمكتب تدقيق للقيام بهذه المهام.
 نبذة عن التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة:
عند تقديم أي بيانات مالية مرحلية وسنوية للشركة تقوم اإلدارة التنفيذية بتوقيع إقرار وتعهد بسالمة ونزاهة البيانات
المالية لمجلس اإلدارة  ،وكذلك تضم ن تقرير مجلس اإلدارة لهذا العام تعهد بسالمة ونزاهة البيانات المالية للسادة
المساهمين.
 نبذة عن التأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:
تقوم اإلدارة التنفيذية وكذلك مجلس اإلدارة متمثالً بلجنة التدقيق بالتأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن مراقبي
حسابات الشركة  ،وذلك من خالل التأكد من عدم توكيل أي مهام أخرى لمراقب الحسابات مع ضمان توافق آلية
تعيين مراقبي الحسابات مع القوانين واللوائح ذات الصلة وأن يكونوا من ضمن القائمة المعتمدة من قبل هيئة أسواق
المال.
ولم يتبين للشركة أي تعارض للمصالح من شأنها الحد من استقاللية وحيادية مراقبي الحسابات ألداء مهامهم خالل
عام .2016
القاعدة الخامسة  :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر
تعتمد الشركة الخليجية المغاربية القابضة في مجال إدارة المخاطر على التعاقد مع جهات متخصصة ومعتمدة للقيام
بهذه المسؤوليات والمهام  ،حيث قامت الشركة خالل عام  2016بتكليف مكتب استشارات متخصص للقيام بأعمال
إدارة المخاطر للشركة بعد أن تم أخذ موافقة هيئة أسواق المال  ،وتقوم اإلدارة بإصدار تقارير دورية تتضمن تقييم
وتح ديد مستوى المخاطر بعد دراسة أنشطة الشركة واستثماراتها وخطة العمل ليتم رفع تلك التقارير لمجلس اإلدارة
متمثالً بلجنة المخاطر المنبثقة من المجلس.
 نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر
اسم اللجنة  :لجنة المخاطر
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مهام وصالحيات اللجنة كاألتي -:
 .1يتمثل الهدف و الغرض الرئيسي للجنة في مساعدة مجلس اإلدارة في اإلطالع بمسؤوليات إدارة المخاطر
المكلف بها ،بما في ذلك ما يلي:
 وضع إطار عمل إلدارة المخاطر في الشركة. تحديد مدى إقدام الشركة على تحمل المخاطر. ضمان تنفيذ خطط العمل والضوابط الرقابية لتقليل المخاطر وإدارتها. .2إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من المجلس.
 .3تنفيذ إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ومتابعاتها.
 .4ضمان توفر الموارد والبنية األساسية الكافية بالشركة لتحقيق إدارة فعالة للمخاطر.
 .5مساعدة المجلس في تقييم وتحديد مستوى تقبل المخاطر بالشركة.
 .6ضمان بقاء احتماالت التعرض للمخاطر في نطاق مستوى تقبل المخاطر بالشركة حسبما هو مقرر من
المجلس.
 .7مراجعة وتقييم نزاهة وكفاءة إدارة المخاطر بالشركة بما في ذلك مواردها وهيكلها ومراحلها وعملياتها
التنظيمية.
 .8ضمان استقاللية إدارة المخاطر وفصلها عن األنشطة التي تسفر عن تعريض الشركة للمخاطر.
 .9ضمان استيعاب موظفي إدارة المخاطر (في حال تم إنشاء إدارة) للمخاطر التي تواجهها الشركة استيعابًا تامًا
فضالً عن زيادة الوعي بإدارة المخاطر بين موظفي الشركة.
 .10تقييم األنظمة واآلليات الخاصة بتحديد مختلف أنواع المخاطر وقياسها ومراقبتها.
 .11إجراء مراجعة دورية إلحتماالت تعرض الشركة للمخاطر المالية والمخاطر األخرى الكبيرة واإلجراءات
المتخذة لمتابعة احتماالت التعرض هذه ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها.
 .12مراجعة التقارير وتحديثات الحالة الدورية عن احتماالت تعرض الشركة للمخاطر واألنشطة التي تنفذها
الشركة إلدارة المخاطر.
 .13مراجعة المسائل والنقاط التي تثيرها لجنة التدقيق والتي قد تؤثر على أنشطة إدارة المخاطر بالشركة.
إعداد التقاريرالدورية حول طبيعة المخاطرالتي تتعرض لها الشركة  ،وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة
الشركة.
تاريخ تشكيل اللجنة  22 :يونيو 2016
مدة العضوية في اللجنة :حتى انتهاء عضوية مجلس اإلدارة الحالي (الجمعية العامة العادية الخاصة بالسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .)2017
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أعضاء اللجنة-:
 السيد  /طارق أحمد الجاسم (رئيس اللجنة) السيد  /شايع عبدهللا الشايع (عضو اللجنة) السيد  /عبدالعزيز جاسم الفيلكاوي (عضو اللجنة)عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام 4 :
 نبذه عن أهم ما تم انجازه من قبل لجنة المخاطر خالل العام
قامت لجنة المخاطر خالل عام  2016بتنظيم آلية عملها من خالل انتخاب رئيسا ً لها في االجتماع األول لها  ،كما
عملت اللجنة على ممارسة مهامها وفق ميثاق عمل اللجنة والتي تضمن بشكل رئيسي دراسة ومراجعة المخاطر
المحتملة على الشركة من خالل التنسيق المباشر مع إدارة المخاطر  ،حيث قامت اللجنة باالشراف على آلية اعداد
واصدا ر تقارير المخاطر من إدارة المخاطر وكذلك قامت بمراجعة التقرير األول المرفوع بهذا الشأن من قبل
اإلدارة والذي يحتوي على تصنيفا ً للمخاطر المحتمله وقياسا ً لها ومقترحات وتوصيات ليتم العمل بها لتقليل تلك
المخاطر.
كما قامت اللجنة بمناقشة تفصيلية لجميع مشاريع واستثمارات الشركة التي قد تكون معرضة لمخاطر مختلفة ليتم
وضع توصيات بشأن تلك االستثمارات.
وكذلك عملت لجنة المخاطر على ترشيح أحد مكاتب االستشارات ليتم تكليفها من قبل مجلس اإلدارة للقيام بمهام
إدارة المخاطر لعام .2017
 موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
تعتم د الشركة مجموعة من أنظمة الرقابة الداخلية للتأكد والحفاظ على مستوى األداء وضبط العمليات التشغيلية
والمالية التي تغطي كافة أنشطة وإدارات الشركة وذلك من خالل اعتماد مجموعة من السياسات واإلجراءات
والهياكل التنظيمية واللوائح التي تضمن ( فصل المهام  -الفحص والرقابة المزدوجة  -تقارير متابعة األداء ).
ويقوم مجلس اإلدارة بمتابعة أنظمة الرقابة الداخلية من خالل التقارير الدورية المعدة من قبل اللجان واإلدارات
الرقابية في لشركة والمتمثلة في ( لجنة التدقيق  -إدارة التدقيق الداخلي  -مكتب االستشارات القائم بأعمال تقييم نظم
الرقابة الداخلية  -هيئة الرقابة الشرعية  -المدقق الخارجي ).
يقوم مجلس اإلدارة بصورة دورية بالتأكد من حيادية وكفاءة اإلدارات الرقابية وتمتعها باإلستقاللية التي تتيح لها
تنفيذ أعمالها بدقة وكفاءة وتوفير الكوادر البشرية الالزمة لتنفيذ أعمالها والتي تتميز بالخبرة والكفاءة وفي حال
وجود أية مالحظات من قبل أي من اللجان أو االدارات الرقابية بالشركة يقوم مجلس اإلدارة بإتخاذ اإلجراءات
التصحيحية الالزمة بصورة فورية.
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 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل مستقلة للتدقيق الداخلي
تعتمد الشركة الخليجية المغاربية القابضة في مجال التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهات متخصصة ومعتمدة للقيام
بهذه المسؤوليات والمهام  ،حيث قامت الشركة خالل عام  2016بتكليف مكتب استشارات متخصص للقيام بأعمال
إدارة التدقيق الم الي للشركة بعد أن تم أخذ موافقة هيئة أسواق المال  ،ويقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من أن التدقيق
الداخلي والرقابة هي عملية دائمة تغطي جميع أنشطة وأعمال الشركة دون استثناء  ،ويقوم المدقق الداخلي بالتحقق
من أن العمليات يتم تنفيذها وفقا ً لضوابط الرقابة الداخلية التي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة  ،ومن ثم يقوم
بإعداد تقارير منتظمة ودورية عن نتائج التدقيق متضمنة المالحظات وردود اإلدارات المعنية على هذه المالحظات ،
ليتم بعد ذلك رفع هذه التقارير للجنة التدقيق ومجلس اإلدارة لالطالع عليها ومناقشتها.
القاعدة السادسة  :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
 موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية
وضع مجلس اإلدارة معايير لترسيخ المفاهيم والقيم األخالقية في الشركة كتعزيز السلوك الصادق واألخالقي التي
ينعكس ايجابا ً على الشركة والمحافظة على بيئة مؤسسية تحفظ قيمة ونزاهة وكرامة كل فرد  ،وضمان اإللتزام
بالقوانين و القواعد واألنظمة التي تحكم أنشطة وعمليات الشركة وضمان اإلستخدام السليم لموجودات الشركة  ،كما
تتضمن هذه المعايير أهيمة خلق بيئة عمل مناسبة لجميع موظفي الشركة تضمن لهم العدالة في الحقوق والواجبات.
 موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح
تطبق الشركة الخليجية المغاربية القابضة سياسات متحفظة للحد من تضارب المصالح سواء كان على مستوى
اإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة أو على مستوى أعضاء مجلس اإلدارة  ،وتتضمن هذه السياسات على سبيل المثال:
-

إلتزام الشركة بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها فيما يتعلق بتضارب المصالح ومعامالت مع األطراف
ذات الصلة.

-

اآلليات المتبعة للحد من تضارب المصالح وطرق اإلبالغ عن أية مصلحة للموظف أو عضو مجلس اإلدارة
او أقاربهم في أي عقود أو تعامالت مع الشركة مع ضمان عدم التصويت على أي قرار يتعلق بهده المصلحة
حال تواجدها.

-

كما قام مجلس اإلدارة بوضع سياسة واضحة ومعتمدة للتعامل مع األطراف ذات الصلة (حال تواجدها).

-

تتضمن السياسات عدم الجواز لموظفي الشركة الدخول في أي عمل خارج الشركة إذا كان يتعارض مع
أدائهم أو مسؤولياتهم تجاه الشركة  ،كذلك عدم الدخول في إدارة أي شركة منافسة دون تصريح من مجلس
اإلدارة أو الجمعية العامة.
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القاعدة السابعة  :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
 موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفافية التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح
إعتمد مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة سياسة لإلفصاح والشفافية تجاه المساهمين وأصحاب المصالح
من جهة والجهات المعنية والرقابية إلتزاما ً بالقوانين واألنظمة المتبعة من قبل الجهات الرقابية من جهة أخرى
وتتضمن هذه السياسة أساليب اإلفصـاح عــن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تتعلق بالوضع المالي
للشركـــة واألداء والملكيــة  ،وتنص كذلك على ضرورة اإللتزام باإلفصاح الدقيق عن كافة األمور المالية
والمعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة مع وضع اآلليات التي يتم من خاللها ضمان اإلفصاح الدقيق في الوقت
المناسب وفقا ً لمتطلبات قواعد اإلفصاح والشفافية وقواعد حوكمة الشركات إلتاحة الفرصة أمام المساهمين
والمستثمرين للحصول على معلومات دقيقة تتسم بدرجة عالية من المصداقية.
ويتم اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية من خالل قيام الشركة باإلفصاح على الموقع اإللكتروني للبورصة ومخاطبة
هيئة أسواق المال باإلعالن المتضمن للمعلومات المراد اإلفصاح عنها وفقا ً للنماذج الخاصة بذلك باإلضافة إلى
االفصاح على الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة.
 نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تحتفظ الشركة بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يحتوي على كل البيانات والمعلومات
المطلوب اإلفصاح عنها وفقا ً للقوانين والتعليمات وسياسات الشركة في هذا الشأن  ،ويكون من حق أصحاب الشأن
اإلطالع على هذا السجل خالل ساعات العمل المعتادة.
 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين
تم إنشاء وحدة لشؤون ا لمستثمرين بالشركة الخليجية المغاربية القابضة وهي المسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات
والمعلومات والتقارير الالزمة للمساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين وكذلك اإلحتفاظ بصورة من سجل
مساهمي الشركة ومتابعة تحديثات السجل مع الشركة الكويتية للمقاصة لتحديث معلومات المساهمين  ،كما أن وحدة
شؤون المستثمرين تقوم بتوفير تلك المعلومات من خالل المكاتبات الرسمية أو من خالل وسائل اإلفصاح المتعارف
عليها بالتنسيق مع اإلدارات المعنية أو من خالل الموقع اإللكتروني للشركة وبالتحديد في قسم االخبار أو قسم شؤون
المستثمرين.
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 نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح
يتوفر لدى الشركة قسم في الموقع االلكتروني خاص بإفصاحات واعالنات الشركة يتم تحديث بشكل دوري لتسهيل
عملية الحصول على أخبار الشركة وافصاحاتها بسهولة من خالل موقعها االلكتروني  ،كما تقوم الشركة بالتطوير
المستمر لإلدارات المعنية باستخدام انظمة االفصاح االلكترونية المزودة من قبل بورصة الكويت وهيئة أسواق المال.
كما تم انشاء قسم لحوكمة الشركات في الموقع االلكتروني الخاص بالشركة يتضمن الهيكل التنظيمي لمجلس اإلدارة
واإل دارة التنفيذية وآلية العمل بها وكذلك نبذة تطبيق قواعد حوكمة الشركات من قبل الشركة.
القاعدة الثامنة  :احترام حقوق المساهمين
 موجز عن تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين
وفقا ً لما جاء بقانون الشركات والئحته التنفيذية والالئحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وعقد التأسيس
والنطام األساسي للشركة الخليجية المغاربية القابضة وتعديالته فان مساهمين الشركة المسجلين في دفاتر وسجالت
الشركة الكويتية للمقاصة يتم تمكينهم بممارسة حقوقهم بعدالة ومساواة تامة بال تمييز بغض النظر عن نسبة الملكية
أو عدد األسهم وعلى سبيل المثال فإن من أهم تلك الحقوق ما يلي :
-

التصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها و  /أو تحويلها.

-

الحصول على النصيب المقرر في توزيعات األرباح.

-

الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.

-

الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بشكل منتظم
وميسر.

-

المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.

-

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

-

مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص.

-

مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية  ،وذلك في حالة إخفاقهم في
أداء المهام المناطة بهم.

كما يتم حفظ سجالت المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة والتي يتم تحديثها أوالً بأول عند كل تغيير ويمكن
اإلطالع عليها من خالل اإلتصال المباشر والطلب من إدارة المقاصة وفقا ً للعقد المبرم بين الخليجية المغاربية
القابضة والمقاصة  ،ويتضمن السجل أسماء المساهمين وعدد األسهم المملوكة لكل منهم.
 نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في اإلجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة
عقد الشركة يبين كيفية مشاركة المساهمين والتصويت في اإلجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة يضمن العدالة
والمساواة بين كافة المساهمين.
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تعمل الخليجية المغاربية القابضة على تشجيع كافة فئات المساهمين على حضور اجتماعات الجمعية العامة حيث
تنعقد الجمعية العامة بدعوة وحضور المساهمين وتقوم الجمعية العامة بإنتخاب وتعيين مجلس اإلدارة الذي توكل إليه
مهام التصرف نيابة عن المساهمين لحماية مصالحهم وتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتهم.
القاعدة التاسعة  :إدراك دور أصحاب المصالح
 نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح
تم خالل عام  2016اعتماد النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح حيث تقوم
الشركة الخليجية المغاربية القابضة بإحترام وحماية حقوق أصحاب المصالح وفقا ً للقوانين المعمول بها في دولة
الكويت ذات العالقة مثل قانون العمل وقانون الشركات والئحته التنفيذية باإلضافة إلى العقود المبرمة بين الشركة
وا ألطراف المعنية واية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة اتجاه اصحاب المصالح حيث أن حماية حقوق أصحاب
المصالح بمقتضى القوانين يوفر لهم فرصة الحصول على تعويضات فعلية في حالة انتهاك أي من حقوقهم.
 نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.
تقوم الشركة بضمان تطبيق العدالة وتوفير بيئة مناسبة من شأنها تشجيع أصحاب المصالح بالتعامل والمشاركة
بأنشطة الشركة وذلك من خالل توفير سبل للتواصل المباشر مع مجلس اإلدارة وكذلك مع أي من إدارات الشركة مع
اتاحة امكانية الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة باألوقات المناسبة للمساهمة بأنشطة الشركة.
القاعدة العاشرة  :تعزيز وتحسين األداء
 موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على
برامج
ودورات تدريبية بشكل مستمر:
يتم توفير برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد ويتضمن هذا البرنامج ملفا ً يضم وصفا ً لمهام أنشطة الشركة
والتخطيط اإلستراتيجي وإدارة المخاطر ونظام الرقابة باإلضافة إلى أية معلومات أخرى ذات صلة ويتم التنسيق
إلجراء اجتماع مع إدارة الشركة ليتم من خالله التعرف على آلية سير أعمال الشركة وأفضل السبل التي يتم من
خاللها االستفادة من خبرات العضو الجديد ليكون قيمة مضافة للشركة  ،وتتم مراجعة البرنامج التعريفي وتعديله
بشكل دوري وضمان توفره في حال تغير مجلس أو احد أعضائه كما يتم اتاحة الفرصة والتنسيق مع أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية للحصول على بر امج التدريب بشأن ما يستجد من معايير وتنظيمات وتحديثات خاصة في
مجال العمل اإلداري والمالي وذلك لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم لينعكس إيجابا ً على أداء الشركة.
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 نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل  ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يتم إجراء التقييم الذاتي ألداء مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية ابتدا ًء من عام  ، 2016حيث يتم إجراء التقييم
من خالل مقارنة األداء الفعلي بمؤشرات األداء الرئيسية التي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وذلك لمعرفة
الجوانب الرئيسية التي يمكن تطويرها بشكل دوري ومستدام.
وكذلك يتم تقييم أداء اإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة بشكل سنوي إعتماداً على مؤشرات األداء المعتمدة في سياسة
الموارد البشرية لخلق بيئة عمل مؤسسية يتم فيها تحفيز األداء وتطوير جوانب الضعف.
 نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية ) (Value Creationلدى العاملين في الشركة ،وذلك من
خالل تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء.
يقوم مجلس إدارة الشركة من خالل السياسات واللوائح التي تم اعتمادها والتي يتم مراجعتها حاليا ً إلعتمادها مستقبالً
بضمان توافر اآلليات الالزمة لخلق قيم مؤسسية في بيئة العمل في الشركة من شأنها تطوير أداء ادارات الشركة من
خالل اإلعتماد بشكل أكبر على التقارير الشاملة والمتكاملة التي تتيح فرصة لمستخدميها بإتخاذ قرارات بشكل أفضل
وكذلك تعتبر هذه التقارير بأنواعها المختلفة الصادرة من ادارات ذات أنشطة مختلفة آلية مناسبة لضمان استمرارية
أداء تلك األنشطة وفق المعايير المطلوبة وكذلك هي آلية لتقييم أداء تلك االدارات لتطويرها بشكل مستمر.
القاعدة الحادية عشر  :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
 موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع
إلتزاما ً ب ما جاء في الفصل الثاني عشر من الكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال  ،فقد
قام مجلس اإلدارة بإعتماد سياسة خاصة بالمسؤوليات اإلجتماعية للشركة خالل عام .2016
وهذه المسؤولية ُتعد إلتزاما ً يتخطى نطاق القانون ويتسم بمتابعة األهداف طويلة المدى النافعة للمجتمع  ،وتتسم
المسؤولية اإلجتماعية للشركة بتركيزها على العمل وفق منظومة أخالقية من جانب الشركة والسعي لتحقيق أهداف
وعناصر التنمية المستدامة للمجتمع ككل بقدر المستطاع.
حيث تتضمن السياسة التركيز على خلق فرص عمل للكوادر والقوى العاملة الوطنية وفتح المجال أمام تطويرهم
وتحسين األحوال المعيشية لتلك القوى العاملة وأسرهم  ،كما تضمنت السياسة ضرورة اإللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان
األساسية التي تتمثل بالعدالة وعدم التمييز بين الشرائح في التعامل مع أصحاب المصالح  ،وقد نصت السياسة
بضرورة اإللتزام بعدم مخالف ة قوانين البيئة المتعارف عليها  ،وكذلك ضرورة المساهمة في أنشطة بين فترة
واألخرى في أنشطة اجتماعية هادفة عند االستطاعة وبما ال يضر بحقوق المساهمين.
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 نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي
ايمانا ً من الشركة بأهمية بذل الجهود للمساهمة بتطوير المجتمع بقدر االمكان  ،قامت الشركة خالل السنوات السابقة
بالتركيز على دعم الكوادر الوطنية من خالل الحرص المستمر على اتاحة األولية في الفرص الوظيفية للمواطنين ،
كما قامت الشركة بفتح المجال أمام تلك الكوادر في الشركة للتطوير من خالل برامج ودورات بالتنسيق مع مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي وغيرها من الجهات.

فؤاد عبدهللا العمر
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير المكافآت و المزايا للشركة الخليجية المغاربية القابضة ش.م.ك
عن السنة المالية المنتهية في


/

/

المقدمة:
تعتمد سياسة المكافآت والمزايا الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين الشركة الخليجية
المغاربية على تحقيق التوازن بين التطوير المستدام لألداء مع المحافظة على وجود األشخاص ذوي الكفاءة في
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتنعكس إيجابا ً على مصالح المساهمين والشركة باإلضافة إلى ذلك  ،يتم
التركيز في سياسة المكافآت والمزايا الممنوحة على ضمان تعزيز األهداف طويلة األجل الخاصة بحماية
مصالح الشركة وتنمية مواردها.
ويقوم مجلس اإلدارة متمثالً في لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل دوري بمراجعة سياسة المكافآت وكذلك
شرائح المكافآت لتطويرها بما يضمن تحقيق األهداف التي وضعت ألجلها  ،كما تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت
السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية إن وجدت  ،ويتم رفع تقرير سنوي للجمعية العامة للمساهمين
للمصادقة عليه وفقا ً للقوانين والتعليمات من قبل الجهات الرقابية.



مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
يتم في كل نهاية كل سنة مالية رفع مقترح بصرف أو عدم صرف مكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة يتم
ربطها بأداء الشركة ونتائجها المالية وكذلك أداء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع مؤشرات األداء الرئيسية المعتمدة
لدى الشركة وكذلك بما ال يتعارض مع قانون الشركات وتعليمات الجهات الرقابية المختصة  ،باإلضافة إلى
ذلك يتم صرف مكافأة حضور اللجان المنبثقة عن المجلس ويتم تحديدها لكل لجنة على حدة بقرار من مجلس
اإلدارة بما ال يتعارض مع الئحة وسياسات الشركة.
وفيما يلي تفصيل المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة (إن وجدت) وفقا ً لشرائح المكافآت المذكورة
أعاله:
أوالً :مقترح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المتتهية في 2016/12/31
الصفة

مبلغ المكافأة

رئيس مجلس اإلدارة

ال يوجد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ال يوجد

عضو مجلس اإلدارة

ال يوجد

عضو مجلس اإلدارة

ال يوجد

عضو مجلس اإلدارة

ال يوجد

اإلجمالي
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* نظراً للنتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  2016/12/31تمت التوصية بعدم صرف مكافآت
ألعضاء مجلس اإلدارة لعام .2016
ثانية  :مكافآت حضور اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
نوع المكافأة

عدد األعضاء

عدد اإلجتماعات

مبلغ المكافأة

حضور لجنة المخاطر

3

4

ال يوجد

حضور لجنة التدقيق *

3

4

ال يوجد

3

1

ال يوجد

3

4

 4,000د.ك

حضور لجنة المكافآت
والترشيحات
حضور اللجنة التنفيذية *

 4,000د.ك

اإلجمالي

* هذه اللجان تتضمن عضو مستقيل بتاريخ  2016/09/01ومبلغ المكافأة المستحقة للعضو المستقيل هو
 800د.ك خاص بحضور اللجنة التنفيذية



مكافآت و مزايا اإلدارة العليا والمدير المالي أو من في محله في الشركة:
تقوم لجنة المكافآت والترشيحات برفع مقترح لمجلس اإلدارة خاص بمنح مكافأة لإلدارة اإلدارة العليا والمدير
المالي أو من في محله بالشركة وذلك وفقا ً لسياسة المكافآت الخاصة بالشركة وبما يتناسب مع النتائج المالية
التي يتم تحقيق في كل عام مع األخذ باإلعتبار بشكل أساسي تقييم األداء السنوي  ،وفيما يلي تفاصيل شرائح
المكافآت والمبالغ التي تم صرفها كمكافآت عن السنة المالية المنتهية في ( 2016/12/31إن وجدت):
الصفة

مبلغ المكافأة

الرئيس التنفيذي

ال يوجد

مساعد المدير المالي *

ال يوجد

اإلجمالي

-

* اليوجد مدير مالي بالشركة في الوقت الحالي.
* نظرا للنتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  2016/12/31لم يتم صرف مكافآت لإلدارة
العليا بالشركة
لعام .2016

34

2016



التقرير السنوي للشركة الخليجية المغاربية القابضة

مكافآت و مزايا موظفين الشركة:
تقتضي سياسة الشركة الخليجية المغاربية القابضة بتخصيص مكافأة الموظفين بناء على اإلنتاجية واألداء والتي
من شأنها مساعدة الشركة في تحسين أداءها  ،حيث تكون المكافآة الممنوحة لهم متالئمة مع التقييم السنوي
للموظفين  ،وذلك وفقا ً للسياسات و اإلجراءات المتبعة.
وتقوم اإلدارة العليا بتحديد المكافآت والمزايا الخاصة بالموظفين وترفعها لمجلس اإلدارة للموافقة  ،وذلك من
خالل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس  ،ونظراً للنتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في  2016/12/31لم يتم صرف مكافآت للموظفين لعام .2016

طالل جاسم الخرافي
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
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تقرير لجنة التدقيق للشركة الخليجية المغاربية القابضة
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31


المقدمة :

إن سالمة البيانات المالية للشركة تعد أحد المؤشرات الهامة عن نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي
 ،وبا لتالي تزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة  ،ووجود لجنة التدقيق مع تفعيل
دورها يعد أحد أهم السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وباألخص القاعدة الرابعة (ضمان
نزاهة التقارير المالية) من الكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال  ،حيث تعمل
هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة اإللتزام داخل الشركة والوصول إلى الهدف الرئيسي وهو ضمان سالمة ونزاهة
التقارير المالية للشركة  ،فضالً عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة للشركة وإستقاللية
ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي  ،وقد قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق بما يتوافق مع
تعليمات الجهات الرقابية المختصة.


مهام ونظم لجنة التدقيق :
 .1المراجعة الدورية للبيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
 .2المراجعة الربع سنوية وإتخاذ التوصيات حول األمور المحاسبية الهامة والتقارير المالية وفهم أثرها على
البيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
 .3مراجعة السياسات المحاسبية وتقارير البيانات المالية واإلفصاحات بما في ذلك أي تغيرات جوهرية في اختيار
 /تطبيق السياسات المحاسبية للشركة.
 .4ضمان اإللتزام بالمعايير المحاسبية و معايير إعداد النقارير والمتطلبات القانونية األخرى والتي تتعلق بالتقارير
المالية  ،مثل تعليمات هيئة أسواق المال وقانون الشركات التجارية والجهات الرقابية األخرى.
 .5تقييم فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
 .6مراجع ة تقارير المدقق الداخلي والخارجي للشركة والحصول على النتائج الهامة والتوصيات إضافة إلى رد
اإلدارة.
 .7مراجعة ميثاق عمل وخطط وأنشطة والهيكل التنظيمي للتدقيق الداخلي.
 .8التوصية بتعيين المدقق الداخلي والتوصية بمكافآته أو التوصية بتعيين جهة خارجية مستقلة للقيام بمهام التدقيق
الداخلي بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
 .9اإلجتماع بصورة دورية مع المدقق الداخلي لمناقشة أي أمور ترى اللجنة أو المدقق الداخلي ضرورة مناقشتها.
 .10متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي والتنسيق وتحديد نطاق ومجال التدقيق في حال كان هناك اكثر من
مراقب حسابات خارجي للشركة.
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 .11التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم و تحديد أتعابهم ،
والتأكد من إستقالليتهم  ،و مراجعة خطابات تعيينهم.
 .12مناقشة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية المدققة مع اإلدارة العليا والمدقق الخارجي.
 .13مراجعة نتائج التدقيق مع اإلدارة العليا والمدقق الخارجي.
 .14مراجعة فاعلية النظم و مراقبة اإللتزام بالقوانين والتعليمات ومتابعة أي حاالت لعدم اإللتزام.
 .15مراجعة نتائج أي فحص أو تدقيق من قبل الجهات الرقابية وإتخاذ اإلجراءات المناسبة جراء تلك النتائج.
 .16التأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والتعليمات والسياسات والنظم ذات العالقة.
 .17أداء أي أعمال أخرى يطلبها مجلس اإلدارة  ،واإلشراف على التحقيقات الخاصة عند الحاجة.
 .18تقييم أداء اللجنة و أداء أعضائها سنويا ً للتأكد من أداء كافة المهام والمسئوليات المذكورة في ميثاق العمل
الخاص بلجنة التدقيق.


أهم ما تم إنجازه خالل السنة المالية المنتهية في : 2016/12/31

قامت اللجنة خالل عام  2016باإلطالع على تقارير المدقق الداخلي بشأن إلتزام ادارات ووحدات الشركة بالسياسات
واللوائح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وقد تم مناقشة تلك التقارير والتي تضمنت كذلك مالحظات المدقق وردود
اإلدارات المعنية  ،وذلك لمعرفة للوصول إلى تأكيد معقول من فعالية نظم الرقابة الداخلية للشركة ومدى إلتزام اإلدارة
في القوانين والسياسات واللوائح المعتمدة.
كما قامت اللجنة خالل العام باإلجتماع مع مراقبي الحسابات ومناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في
 2016/12/31والتأكد من سالمتها وإعدادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال ،
كما تم مناقشة أهم العناصر التي أثرت على النتائج المالية للشركة وباألخص المخصصات واإلنخفاضات في القيم
العادلة ألصول ا لشركة وآلية احتسابها  ،كما تم مناقشة مدى إستجابة وتعاون اإلدارة التنفيذية في توفير كافة االوراق
والمستندات المطلوبة لمراقبي الحسابات والتأكد من عدم وجود أي عوائق بهذا الخصوص.
وقد تم ترشيح مراقب حسابات للشركة للقيام بأعمال التدقيق الخارجي للسنة المالية المنتهية في  2017/12/31بعد
أخذ عروض أسعار من مجموعة من مراقبين حسابات معتمدين من قبل هيئة أسواق المال ليقوم مجلس اإلدارة بدوره
برفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في .2017/12/31
وقد تم مراجعة أداء إدارة التدقيق الداخلي ومدى إلتزامهم في تقديم التقارير الالزمة للجنة  ،كذلك تم رفع توصية
لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مكتب مستقل للقيام بأعمال التدقيق الداخلي للشركة بما ال يتعارض مع موافقة
هيئة أسواق المال للشركة باإلستعانة بمكتب تدقيق للقيام بهذه المهام.
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إجتماعات لجنة التدقيق خالل السنة المالية المنتهية في : 2016/12/31
أعضاء اللجنة

الدكتور ./فؤاد عبدهللا العمر

الصفة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

اإلجتماع الثالث

اإلجتماع الرابع

2016/9/22

2016/10/12

2016/11/23

2016/12/20

√

√

√

√

(مستقل)
السيد /طارق احمد الجاسم

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

(غير تنفيذي)
السيد /عبدالرحمن هشام النصف

عضو مجلس اإلدارة

×

×

×

×

(غير تنفيذي) *
* عضو مستقيل بتاريخ .2016/9/1

د .فؤاد عبدهللا العمر
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
للشركة الخليجية المغاربية القابضة
للفترة من  2016/01/01إلى 2016/12/31

الحمدهلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده  ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى مساهمي :شركة الخليجية المغاربية القابضة.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وفقا للعقد المعقد بيننا فإننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة نقدم التقرير التالي:
إننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة قد راقبنا ودققنا العقود المتعلقة بالمعامالت واألنشطة التي طرحتها الشركة خالل
الفترة من  2016/01/01إلى  2016/12/31ولقد قمنا بالمراقبة والمراجعة الواجبة إلبداء الرأي عما إذا كانت الشركة قد
إلتزمت بأحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية ،وكذلك بالفتاوي والقرارات والمباديء واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من
قبلنا ،أما سمؤوليتنا تنحصر في إبداء رأي مستقل في مدى التزام الشركة بذلك بناء على تدقيقنا.
لقد قمنا بالمراقبة بالكيفية المناسبة والمراجعة التي اشتملت على فحص العقود واإلجراءات المتبعة في الشركة على أساس
اختبار كل نوع من أنواع العمليات ،كما حصلنا على جميع المعلومات والتفسيرات الضرورية إلصدار الرأي في مدى تماشي
أعمال الشركة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
في رأينا أن العقود والوثائق والعمليات التي أبرمتها الشركة خالل الفترة من  2016/01/01إلى  ، 2016/12/31والتي
اطلعنا عليها  ،قد تمت وفقا ألحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية ،ونحيطكم علما بأن الشركة ال تقوم بإخراج الزكاة نيابة عن
المساهمين.
هذا ونسأل هللا العلي القدير أن يوفق القائمين على الشركة لخدمة ديننا الحنيف ووطننا العزيز ,ان يحقق للجميع الرشاد والسداد،
وهللا ولي التوفيق.
هيئة الرقابة الشرعية
أ.د /عبد العزيز القصار

د .عيسى زكي عيسى

د /علي إبراهيم الراشد

رئيس هيئة الرقابة الشرعية

عضو هيئة الرقابة الشرعية

عضو هيئة الرقابة الشرعية
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المشاريع الحالية
مشروع الندى
الرياض – المملكة العربية السعودية
شركة الخليج المغربية
المشروع عبارة عن  10فلل سكنية يتم تطويرها في حي الندى في قلب مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية،
مساحة أرض كل فيال تتراوح مابين 420 - 315متر مربع ،وبمساحة بناء تتراوح مابين  592 –471متر مربع.
وقد بدأت الشركة هذا العام بتطوير المشروع بالشراكة مع شركة شمول العقارية وهي شركة سعودية ذات خبرة في
المجال العقاري بالمملكة العربية السعودية و قد تم ايصال التيار الكهربائي للمشروع و المتوقع بيع المشروع في
نهاية عام .2017

مشروع جنزور
ليبيا
الشركة الليبية للتجارة العامة ذ.م.م
في عام  2007قامت الشركة بشراء أرض جنزور في ليبيا في خطوة تهدف إلى التوسع في استثماراتها في أسواق
شمال أفريقيا ومنها السوق العقاري الليبي المشروع عبارة عن بناء وتطوير أرض تبلغ مساحتها  17,575متر
مربع في منطقة جنزور والتي تقع على بعد  16كيلو متر غرب العاصمة طرابلس بهدف تطوير مشروع سكني ذو
فخامة ومستوى رفيع في الخدمات .
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مشروع دريم العقاري
بوزنيقة  -المملكة المغربية
شركة دريم بلدينج
قامت الشركة في عام  2008بشراء أرض المشروع البالغ مساحتها  61,860كيلو متر والواقعة في منطقة
بوزنيقة بين مدينتي الرباط والدار البيضاء حيث تتميز بإطاللتها الجميلة على المحيط األطلسي مما يجعلها منطقة
جاذبة للسياح  .يهدف مشروع دريم العقاري إلى بناء وتطوير مجمع سكني سياحي متكامل يشمل جميع الخدمات
المساندة من نوادي صحية ومرافق ترفيهية وصاالت رياضية وفندق سياحي وحمامات سباحة ومساحات خضراء.

مشروع كازابالنكا
الجمهورية العربية السورية
شركة الشام الخليجية المحدودة المسؤولية
يعتبر مشروع كازابالنكا في سوريا من أوائل المشاريع التي دخلت فيها الشركة في السنوات األولى من تأسيسها.
تقوم فكرة المشروع على تملك قطعة أرض ذات موقع استراتيجي في منطقة يابوس بالقرب من الحدود السورية
اللبنانية على بعد  38كم تقريبا عن مركز مدينة دمشق بهدف تطويرها إلى ضاحية سكنية وتجارية وسياحية
وخدمية متكاملة ذات خدمات عالية المستوى لكل من المقيمين والمسافرين من مستخدمي الطريق السريع دمشق -
بيروت.
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الشركات التابعة و الزميلة
قامت الشركة بتأسيس مجموعة شركات بغرض تحقيق أغراضها ونشاطاتها المستقبلية وتنفيذ إستراتيجيتها التوسعية
نحو األسواق المستهدفة .وفيما بلي الشركات التابعة والزميلة.

الشركة الليبية للتجارة العامة ذ.م.م

شركة الشام الخليجية القابضة

شركة الشام الخليجية المحدودة المسؤولية

شركة المغرب الشمال أفريقية

شركة الجنزور العقارية

شركة دريم بلدينج

شركة رواج القابضة

شركة الخليج المغربية
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