
  

  

  

  

 2020ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في تقرير حوكمة الشركات  

 سالمة في مجال   والممارسات المتبعةعايير  لمتزام بتطبيق أفضل االلإلى ا  الكوت للمشاريع الصناعيةتسعى شركة 
. وقد لمـساهمة المدرجةالـشركات اا يتوافق مع نظام حوكمة  مبحوكمة الـشركات، وذلك ب األعمال الخاصـة  ونزاهة  

كما  وحماية مصــالح مســاهميها.   المســتدامالنمو    تحقيقوضــعت مبادئ حوكمة الشــركات في الشــركة لدعمها في 
ــيخ وتطوير لثقافة الحوكمة في جميع   ــواق المال لما فيه من ترسـ ــادرة عن هيئة أسـ تلتزم في تطبيق المبادئ الصـ

اطاتها وبين موظفيها لتحقيق أفضـل ح  اهميها وأصـحاب المصـالح  نـش ركة ومـس ماية وتوزان بين مصـالح إدارة الـش
مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية من  عن طريق  منظومة الحوكمة في الشركة  تم وضع كما   ا.األخرى المرتبطة به

ــو في  ــئوليات ومهام وواجبات كل عض ــركة وتحدد المس ــات والنظم واللوائح التي تنظم أعمال الش ــياس خالل الس
وتلتزم    .دارة، ولجانها وموظفيها، والتي يتم تطويرها وتعديلها كلما دعت الحاجة لضــــمان تحقيق الهدف منهااإل

ــواق المال الخاصــة   ــات وااللتزام بمتطلبات هيئة أس ــركة بتطبيق كافة معايير الحوكمة وفقاً ألفضــل الممارس الش
المحدد من الهيئة، وتشــرف اللجان المختصــة ومجلس  بقواعد الحوكمة ورفع التقارير الخاصــة بذلك في الموعد 

  اإلدارة على عملية التطبيق من خالل التقارير الدورية المرفوعة إليها.

والذي يتـضمن    2020ديـسمبر   31قدم لكم تقرير حوكمة الـشركات عن الـسنة المالية المنتهية في  ن أن  اليـسرن   هوأن 
    اآلتي:

  القاعدة األولى  أوالً:

  متوازن لمجلس اإلدارة بناء هيكل  

 

مجلس االدارة

المدير المالي 
نائب الرئيس 

–التنفيذي 
 التسويق والمبيعات

نائب الرئيس 
–التنفيذي 

العمليات والصيانة 

نائب الرئيس 
 -التنفيذي 

تطوير األعمال

لجنة التدقيق وإدارة 
المخاطر 

وحدة التدقيق وإدارة 
المخاطر

لجنة الترشيحات والمكافئات 

أمين سر مجلس 
االدارة

وحدة الحوكمة وحدة المستثمرين

سكرتير تنفيذي 

الرئيس التنفيذي 

 الموادشركة 
المتكاملة

شركة المياه 
النظيفة 

سلسلة –أولمدير 
التوريدات 



  

  

  

  

  نبذه عن تشكيل مجلس اإلدارة 

كل مجلس اإلدارة من مجموعة من األعضـاء ذوي الخبرة ولهم   اريع التي تعرضـها   درايةيتـش كافية بالتعامل مع القضـايا والمـش
   .كما أنهم يتحملون مسؤولياتهم كاملة تجاه المساهمين التنفيذية،عليهم اإلدارة 

ــكيل مجلس اإلدارة في عام   ــاء  والذي  2019تم تشـ ــبعة أعضـ ــركة بوبيان    أربعةمنهم    يتكون من سـ ــاء ممثلين عن شـ أعضـ
هم  و  مـستقل،المـساهمين باإلـضافة إلى عـضو واحد    %39نـسبة    آخرين يمثلونعـضوين  للبتروكيماويات وـشركاتها التابعة لها و

   السادة:
  رئيس مجلس اإلدارة    التربويةممثالُ لشركة آفاق للخدمات   محمد أحمد حسين

 نائب رئيس مجلس اإلدارة   ممثالً لشركة بوبيان للبتروكيماويات   نواف ارحمه سالم ارحمه

  عضو مجلس إدارة  ممثال لشركة المجموعة الكويتية للمشاريع   نواف حسين معرفي 

  عضو مجلس إدارة  ممثال لشركة عبد هللا حمد الصقر واخوانه   صقر غانم عبد هللا الغانم

  عضو مجلس إدارة  ثال لشركة المجموعة التعليمية القابضةمم  احمد جاسم القمر 

  عضو مجلس إدارة للصناعات البالستيكيةممثالً لشركة بوبيان   يوسف مشاري القصار 

 عضو مجلس اإلدارة المستقل  عضو مستقل  مبارك علي الحمدان

  

  والتي تتنوع وتتلخص بالتالي لعديدة والمتنوعة في مجاالت ريادة األعمال  كما يتحلى أعضاء مجلس اإلدارة بسنوات الخبرة ا

 

  تصنيف العضو    االسم  
  المؤهل 

  العلمي   
  الخبرة  
  العملية  

  تاريخ  
  التعيين  

  محمد أحمد حسين 
 

  غير تنفيذي   -رئيس مجلس اإلدارة  
  ممثالُ لشركة آفاق للخدمات التربوية 

بكالوريوس هندسة  
  بترول 

  2019-1  سنة  37

  نواف ارحمه سالم ارحمه  
  

  غير تنفيذي  -نائب رئيس مجلس اإلدارة  
  ممثالً لشركة بوبيان للبتروكيماويات 

  ماجستير 
  إدارة االعمال 

  2019-1  سنة  20

  نواف حسين معرفي  
  

  غير تنفيذي   - عضو مجلس إدارة 
  ممثال لشركة المجموعة الكويتية للمشاريع  

  ماجستير 
  إدارة االعمال 

  2019-1  سنة  23

  صقر غانم عبد هللا الغانم
  

  غير تنفيذي   - عضو مجلس إدارة 
  ممثال لشركة عبد هللا حمد الصقر واخوانه 

  ر ماجستي
  إدارة االعمال 

  2019-1  سنة  20

  احمد جاسم القمر  
  

  غير تنفيذي   -عضو مجلس اإلدارة  
  ممثال لشركة المجموعة التعليمية القابضة 

  ماجستير  
  االستثمار 

  2019-8  سنة  13

  غير تنفيذي   - عضو مجلس اإلدارة (مستقل)   مبارك علي الحمدان  
  بكالوريوس 
  محاسبة  -إدارة أعمال

  2019-1  سنة  11

  يوسف مشاري القصار 
  

  غير تنفيذي   -عضو مجلس اإلدارة  
  ممثالً لشركة بوبيان للصناعات البالستيكية 

  بكالوريوس  
  تمويل  

  2019-8  سنوات  9



  

  

  

  

  2020نبذة عن اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 

ــارك    ــاء مجلس اإلدارةشـ والذي تم خاللها أخذ العديد من القرارات   2020العام   خالل  اجتماعات لمجلس اإلدارة 10في    أعضـ
 في مصلحة الشركة  التي تصب  المهمة

  2020استقال السيد علي بهبهاني من منصبه كأمين سر في يوليو  -

 

o  تنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة 

ــيق وتنظيم اجتماعات المجلس حيث  ي ــاعدة رئيس مجلس اإلدارة في التنسـ ــؤولية مسـ ــر مجلس اإلدارة مسـ   يقومتولى أمين سـ
ال الدعوات وتزويد األعضـاء بجدول األعمال وكافة الوثائق المرتبطة باالجتماع قبل ثالثة أيام على األقل من تاريخ عقد  بإرـس

ســـــجل خاص   بإعداد وم  قي. كـما واالجتـماع مع اســـــتثـناء الـحاالت الـطارئة ويقوم بـتدوين كافة المـناقشـــــات والقرارات المتـخذة
الت خاصـة لمحاضـر لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وكذلك لجنة الترشـيحات لمحاضـر اجتماعات مجلس اإلدارة وسـج

ويتم في ـكل اجتـماع    ومقره.تخص ـجدول األعـمال وـتاريخ انعـقاد االجتـماع   يحتوي ـكل محضـــــر على معلوـمات ومـكافـئات وال
ــاب ــابق ومن ثم يناقش المحضــر الس أو تعديل في   إضــافةق وفي حالة  مجلس إدارة متابعة للقرارات التي اتخذت باالجتماع الس

المحـضر يتم تداوله واالتفاق عليه ومن ثم اعتماده والتوقيع عليه. كما أن قرارات مجلس اإلدارة التي تتخذ بالتمرير يتم التوقيع  
  مجلس اإلدارة. جميع أعضاء عليها من 

  

  

  

  

 اسم العضو 
 اجتماع 

  1رقم 
14/4  

 اجتماع 
  2رقم 
29/4  

 اجتماع 
  3رقم 
16/7 

 اجتماع 
  4رقم 
13/8  

 اجتماع 
  5رقم 

2/9 

 اجتماع 
  6رقم 
10/9 

 اجتماع 
  7رقم 
22/10  

 اجتماع 
  8رقم 
11/11  

اجتماع  
  9رقم 

9/12 

 اجتماع 
  10رقم 
30/12 

 عدد 
 االجتماعات 

 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ محمد أحمد حسين  

 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ نواف ارحمه سالم ارحمه  

 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ نواف حسين معرفي   

 9 ✔ ✔ �� ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ صقر غانم الغانم   

  10  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  مبارك علي الحمدان  

  10  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  أحمد جاسم القمر  

 9 ✔ �� ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ يوسف مشاري القصار 

  7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     رزان جبر (أمين السر) 

  3        ✔ ✔ ✔  (أمين السر)  علي بهبهاني



  

  

  

  

  ة القاعدة الثاني 

  التحديد السليم للمهام والمسؤوليات 

o  مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

العام   اإلطارويتضـــمن    بالكامل.يتولى مجلس اإلدارة االشـــراف المباشـــر على أنشـــطة الشـــركة وشـــركاتها التابعة المملوكة  
للحوكمة في الشــركة لوائح تحدد مســؤوليات مجلس اإلدارة وأعضــائه مجتمعين أو منفردين باإلضــافة الى اللجان المنبثقة عن  

وضــع اســتراتيجية المخاطر ومعايير  والمجلس. ويضــع مجلس اإلدارة األهداف االســتراتيجية وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية 
ة مـسؤولية االـشراف المباـشر على عمل اإلدارة التنفيذية والتأكد من أنها تعمل ـضمن الخطط كما يتولى مجلس اإلدار  الحوكمة،

واألهداف المرســومة والتزامها بالتعليمات الصــادرة لها وللنظام األســاســي واللوائح والســياســات الداخلية للشــركة. ويقوم بعقد 
ومناقشــــة  عتريه من معوقات ومشــــاكل وكذلك اســــتعراض  اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما ي

المعلومات المهمة ذات الصلة بنشاط الشركة ومن أهم حقوق أعضاء مجلس اإلدارة الوصول المباشر وغير المقيد في االطالع  
ــو مجلس اإلدارة أن يطلب في أي وقت ا ــتعالم المعلومات والتقارير الدورية من اإلدارة التنفيذية ومن حق عض لمعلومات واس

  التي يحتاجها.

  

  

o  2020إنجازات مجلس اإلدارة خالل عام 
ــناعية   ــاريع الص ــركة الكوت للمش ــرة اجتماعات خالل عام  عقد مجلس إدارة ش حيث حرص وأولى اهتماماً كبيرا   2020عش

  عمل داخل الشركة ومن أهم إنجازاته. على تطبيق معايير حوكمة الشركات لتكون اسلوباً واستراتيجية 
  2019ديسمبر  31اعتماد البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في  -
 درالجا بدر العبد  -Earnst and Yong حسابات التعيين مراقب إعادة  -
 2021اعتماد الميزانية التقديرية للعام  -
 ها ومتابعة وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية.راعتماد عدد من القرارات المهمة بما يخص استثمارات الشركة وتطو -
  مجلس اإلدارة ولجانه وسياسة حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات اعتماد الئحة  -
  التنفيذياعتماد تعيين الرئيس  -
 سنوية الربعالمالية  البيانات اعتماد  -

  

  

  

  



  

  

  

  

o   اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  

 : لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر  -أ

 
 19/08/2019تاريخ التشكيل:   -
  للتجديد هي نفسها مدة عضوية مجلس اإلدارة وبمدة ال تتعدى ثالث سنوات، قابلة مدة العضوية:   -

  هذه اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم: تكونت   

  رئيس لجنة التدقيق الداخلي   نواف ارحمه سالم ارحمه
  عضو اللجنة المستقل  مبارك علي الحمدان

  عضو اللجنة   يوسف مشاري القصار 
 يوقد كانت بياناتها كالتال 2020خالل فترة عملها في العام  اجتماعات  ثمانيعقدت اللجنة 

 .2020يوليو   1استقال السيد علي بهبهاني من منصبه في 

 مهام اللجنة:   -
o  المخاطر بالشركةوضع السياسات واللوائح إلدارة التدقيق الداخلي وإدارة. 
o تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة واعداد تقارير تتضمن رأي وتوصيات اللجنة. 
o  التدقيق الداخلي بالشركةعلى أعمال اإلشراف. 
o  قبل عرضها على مجلس اإلدارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.مراجعة البيانات المالية الدورية والنهائية 
o الشـــــرـكة لتحـمل المـخاطر واـعداد التـقارير اـلدورـية حول  رغـبةـماد االســـــتراتيجـيات التي تتوافق مع مراجـعة واعت

  طبيعتها.
o .مراجعة وتقييم أداء المدققين الخارجيين 
o  .التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة 
o 2020عتماد خطة التدقيق الداخلي لعام ا. 

 

 اسم العضو 
 اجتماع 

  1رقم 
13/4  

 اجتماع 
  2رقم 
20/4  

 اجتماع 
  3رقم 
13/7 

 اجتماع 
  4رقم 

7/21  

 اجتماع 
  5رقم 
8/9 

 اجتماع 
  6رقم 

10/7 

 اجتماع 
  7رقم 

11/5  

 اجتماع 
  8رقم 
25/11  

 عدد 
 االجتماعات 

 8 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ نواف ارحمه سالم ارحمه  

  8 ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  مبارك علي الحمدان  

 8 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ يوسف مشاري القصار 

 3  ✔ ✔ ✔  علي بهبهاني (أمين السر) 
  6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   رزان جبر (أمين السر) 



  

  

  

  

 :خالل العام إنجازات اللجنة -
 البيانات والتقارير المالية:   . 1

مراجعة البيانات والتقارير المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وابداء الراي والتوصية بشأنها، وفيما يلي بيان   -
 البيانات المالية التي تم عرضها على لجنة التدقيق:  

  2019ديسمبر  31البيانات المالية للفترة المنتهية في 
  2020مارس  30البيانات المالية للفترة المنتهية في . 
  2020يونيو   30البيانات المالية للفترة المنتهية في . 
  2020سبتمبر  30البيانات المالية للفترة المنتهية في . 

 
 التدقيق الداخلي    . 2
 مراجعة خطة عمل التدقيق الداخلي والموافقة عليها.  -
 االشراف على اعمال التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازات إدارة التدقيق الداخلي.   -
،  العمليات الصيانة، قسم قسام الشركة المختلفة حسب خطة العمل ومن ضمنها مراجعة تدقيق إدارة التدقيق الداخلي أل -

 .  الموظفين، دورة المشتريات الى المدفوعات الهندسة والمشاريع، شؤون 
 س اإلدارة باعتماد الئحة التدقيق الداخلي والئحة لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر التوصية لمجل -
 
 إدارة المخاطر   . 3
 تقرير مستوى المخاطر. مراجعة      -
 التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد مستوى المخاطر المقبول.  -
 التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد الئحة إدارة المخاطر.   -
  
 االلتزام بالقوانين والتشريعات   . 4
متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعملها ومناقشة مسؤول االلتزام بالشركة عن مدى التزام الشركة   -

 بتعليمات الجهات الرقابية  
 
 نظام الرقابة الداخلية . 5
 لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة.  (Grant Thornton)تم تعيين مكتب مراقب حسابات مستقل  -
 
 مراقب الحسابات الخارجي  . 6
 & Ernst & Young Al Aiban-Al Osaimiقامت لجنة التدقيق بالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين السادة /  -

Partners (EY)  –  31/12/2020كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية بدر العبد الجادر 

  

 



  

  

  

  

  الترشيحات والمكافآت:لجنة   -ب
 

  2019أغسطس  19تاريخ التشكيل:  -

  هي نفسها مدة عضوية مجلس اإلدارة وبمدة ال تتعدى ثالث سنوات، قابلة للتجديد مدة العضوية:  -

  تتكون هذه اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم 

  رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات   محمد أحمد حسين 

  عضو اللجنة المستقل  مبارك علي الحمدان 

  عضو اللجنة   نواف ارحمه سالم ارحمه   

  وقد كانت بياناتها كالتالي 2020اجتماعات خالل فترة عملها في العام  خمسعقدت اللجنة 

  

  

 

  

  

 .2020يوليو  1منصبه في استقال السيد علي بهبهاني من 

 مهام اللجنة:  -
o     النظر في ترشــيح أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واعداد التوصــيات بها وتقييم أدائها مع األخذ بعين االعتبار

 األهداف االستراتيجية المعتمدة من قبل الشركة دون االخالل بقواعد الحوكمة المنبثقة عن هيئة أسواق المال
o السياسات واللوائح المنظمة لمنح التفويضات والمكافئات ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية النظر في 
o  .وضع النظم التدريبية لتطوير مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
o اء كانت مبالغ  إعداد تقرير سـنوي مفصـل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضـاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، سـو

 أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسماها على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه. 
o   إعداد األوصــاف الوظيفية ألعضــاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين والمســتقلين وذلك لتحديد المهام والمســؤوليات

 المنوطة بهم.
o  التوصـــية لمجلس اإلدارة بالموافقة على ســـياســـة مكافئات اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة وتحديد الشـــرائح المختلفة

 للمكافئات 
o   ــريحة المكافئات الثابتة والمكافئات المرتبطة ــيتم منحها للموظفين، مثل شــ ــرائح المكافئات المختلفة التي ســ تحديد شــ

 .سهم، وشريحة مكافئات نهاية الخدمةباألداء، وشريحة المكافئات على شكل أ

 اسم العضو
 اجتماع

  1رقم 
08/04  

 اجتماع
  2رقم 
12/07  

 اجتماع
  3رقم 
21/09 

 اجتماع
 4رقم 
01/12   

 اجتماع
  5رقم 
03/12 

 عدد 
 االجتماعات

 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ محمد أحمد حسين 

  5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  نواف ارحمه سالم ارحمه 

 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ مبارك علي الحمدان 

 2  ✔ ✔  علي بهبهاني (أمين السر) 
  3 ✔ ✔ ✔   رزان جبر (أمين السر) 



  

  

  

  

o  .التأكد من أن منح المكافئات يتم وفقا لسياسة المكافئات الخاصة بالشركة 
o  تقوم لجنة الترشيحات والمكافئات القيام بعمل تقييم دوري (سنوي) لكفاية وفعالية سياسة الترشيحات والمكافئات، وذلك

ب الموارد البشـــــرـية المؤهـلة والحـفاظ على توظيف األفراد ذوي لضــــــمان تحقيق األـهداف المعلن عنـها (الحـفاظ وـجذ 
 الكفاءة المهنية واإلمكانيات الفنية ومن الناحية التقنية الالزمة لنمو الشركة) 

o  يتم إعداد تقرير مفصل لإلفصاح عن كافة مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، سواء على شكل مبالغ أو
 ويجب أن يتم عرض التقرير على الجمعية العمومية للشركة للموافقة واالعتماد. مزايا أو محفزات؛ 

 

 :إنجازات اللجنة خالل العام 
o  مراجعة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا 
o التوصية بمنح المكافئات المالية لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
o التوصية بتعيين الرئيس التنفيذي 
o  باعتماده مراجعة ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والتوصية لمجلس اإلدارة 
o التأكد من عدم انتفاء صفة استقاللية العضو المستقل 
o وضع آلية توظيف المدير المالي 
o  مقابلة المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي 
o  مقابلة المرشحين لمنصب المدير المالي 
o ت جديدة للعاملين والتنفيذيين في الشركةآاقتراح آلية مكاف  

  القاعدة الثالثة 

  واإلدارة التنفيذية ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارةاختيار اشخاص من 

o  نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 

o    رئيس مجلس اإلدارة  -محمد أحمد حسين 

 .  2019رئيس مجلس إدارة الشركة منذ فبراير   -
 Tulsa Oklahomaحاصــــل على درجة البكالوريوس في هندســــة البتروكيماويات من جامعة   -

 . Harvard Business Schoolوالعديد من الشهادات من ضمنها شهادة من  
 عاماً من الخبرة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.   35  أكثر من لديه -
 رة في شركة البترول الوطنية الكويتية.  شغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدا -
 .  شركة نفط الكويتشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة في  -
 الرئيس التنفيذي في شركة ايكويت للبتروكيماويات.  شغل منصب   -

 



  

  

  

  

o  نائب رئيس مجلس اإلدارة –نواف ارحمه سالم ارحمه. 
  ورئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر   2017عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام  -
في الوالـيات المتـحدة األمريكـية    Stanfordـماجســـــتير في إدارة االعـمال من ـجامـعة  ـحاصـــــل على درـجة ال -

  من جامعة الكويت   الحاسوببكالوريوس في هندسة ودرجة ال
  يشغل حالياً منصب رئيس الشؤون المالية في شركة بوبيان للبتروكيماويات   -
  رئيس مجلس اإلدارة لشركة آفاق للخدمات التربوية   -
  والتقني    األكاديمينائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة آياس للتعليم  -
  دية  عضو مجلس اإلدارة لمختبرات البرج الطبية في المملكة العربية السعو  -
  عمل لدى شركة بوبيان كابيتال بمنصب مدير االستراتيجية واالستثمارات المباشرة  -
 عمل لدى شركة الوطني لالستثمار بمنصب مساعد نائب الرئيس في إدارة الخدمات المصرفية واالستثمارية. -

 
o  عضو مجلس اإلدارة  –نواف حسين معرفي 
عاماً من الخبرة المهنية، وعمل بقطاعات عدة في مناصــــب قيادية اهمها   22لدى الســــيد معرفي ما يزيد عن   -

قطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات البترولية والصناعة، كما يشغل حالياً عضوية مجالس إدارات عدة وهو  
  .  2019عضو في مجلس إدارة الشركة منذ يناير  

الواليات    -كالوريوس العلوم في الهندســة الميكانيكية من جامعة والية ميشــيغان  الســيد معرفي حاصــل على ب  -
ــتير في إدارة األعمال   1996المتحدة األمريكية في عام  ــل على درجة الماجسـ بامتياز مع    (M.B.A)وحاصـ

 .2005مرتبة الشرف من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة في عام 
 
o   لس اإلدارة عضو مج –الغانم   عبد هللاصقر غانم  
 2019عضو مجلس إدارة الشركة منذ أغسطس  -
  1998وـشهادة بكالوريوس في علوم التمويل عام   2001عام  حاـصل على ـشهادة ماجـستير في ادارة األعمال   -

  Arkansas Stateمن جامعة  
 ٢٠٠٣-٢٠٠١محلل مالي لدى شركة االستثمارات الوطنية   -
 ٢٠٠٦-٢٠٠٣الصالحية العقارية مدير استثمارات اجنبية لدى شركة  -
 ٢٠١٥-٢٠٠٦نائب رئيس اول في قسم تمويل الشركات واالستثمار لدى سيتي بنك فرع الكويت   -
 ٢٠١٧-٢٠١٦مدير ادارة عالقات البنوك الدولية لدى بيت التمويل الكويتي   -
  حتى اآلن-٢٠١٧مدير ادارة الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك بي ان بي باريباس   -

 
  



  

  

  

  

o عضو مجلس اإلدارة  –جاسم القمر   أحمد  
 2019عضو مجلس إدارة الشركة منذ أغسطس  -
في المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس    Exeterحاصــل على درجة الماجســتير في االســتثمار من جامعة   -

 في كندا.  Dalhousieفي التجارة تخصص تمويل من جامعة  
 يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لالستثمار في شركة بوبيان للبتروكيماويات   -
 رئيس مجلس اإلدارة لشركة السكب الكويتية -
 رئيس مجلس اإلدارة لشركة آياس للتعليم -
 دارة والرئيس التنفيذي في المجموعة التعليمية القابضة نائب رئيس مجلس اإل -
 نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة وربة كابيتال القابضة -
 عضو مجلس اإلدارة في شركة نفائس القابضة  -

  
o  عضو مجلس اإلدارة المستقل  –مبارك علي الحمدان 
   2019يناير    27العضو المستقل في مجلس إدارة الشركة منذ  -
حاـصل على ـشهادة البكالوريوس في إدارة االعمال تخـصص المحاـسبة من جامعة العلوم والتكنولوجيا في عام  -

2007. 
 وحتى تاريخه.  2019كيبرز لالستشارات المالية منذ مايو  يعمل حالياً كشريك في شركة  -
 .  2012عام  فيمحلل مالي معتمد  حاز على لقب  -
   2010حتى   2018  كـمـيــفــك منذعمل بوظيفة وسيط مالي في شركة   -
 .2013وحتى   2010شغل منصب محلل مالي في شركة الشال لالستشارات منذ عام  -
 .  2014و   2013عمل في شركة بيت الطاقة القابضة كمحلل استثمار اول في الفترة ما بين   -

  
o  عضو مجلس اإلدارة  –يوسف مشاري القصار 
 2019عضو مجلس إدارة الشركة منذ أغسطس  -
 االستراتيجية واالستشاراتفي مجال االستثمار  سنوات   8خبرة   -
 University of Southern California  كاليفورنيابكالوريوس تمويل من جامعة جنوب   -
 London Business Schoolماجستير ادارة أعمال من  -
 بوبيان للبتروكيماويات –مدير استثمار   -
 Booz & Companyبوز اند كومباني    –مستشار  -
 ةالصندوق الكويتي للتنمي   -محلل استثمار   -

  



  

  

  

  

o نبذه عن أعضاء اإلدارة التنفيذين  

o  الرئيس التنفيذي  –طارق علي جعفر الكندري 
 بوظيفة الرئيس التنفيذي.   2019انضم لشركة الكوت للمشاريع الصناعية في عام  -
 .  1985حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت في عام  -
ــناعات الكيماويات البترولية كمهندس عمليات منذ   - ــركة صــ ــنع الملح   1992-1985عمل في شــ في مصــ

 . 1996  -1992العمليات المشتركة منذ عام  وكمهندس أول في  والكلورين
 وشغل عدة مناصب آخرها مدير مشروع.    2004-1996عمل في شركة ايكويت في الفترة ما بين   -
 .2009-2004من عام  MEGlobal شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة -
ــبين آخرهم نائب الرئيس التنفيذي   - ــركة ايكويت بمنصـ وحتى   2009منذ عام   الفنيةالخدمات  –وعمل في شـ

2018  . 
 

o    العمليات والصيانة   –نائب الرئيس التنفيذي  –فيصل يوسف مال هللا 
 .  2019انضم لشركة الكوت للمشاريع الصناعية في عام  -
ودرجة   2004حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت في عام  -

الواليات المتحدة  في Missouri of Columbiaالبكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة 
 . 1996االمريكية في عام 

في إدارة شغل خاللها عدة مناصب  2019حتى   1996عمل في شركة ايكويت للبتروكيماويات منذ عام   -
 . مدير عام نظم المعلوماتاخرها المصانع 

 
o  تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

ة المكافآت الممن  ياـس جلس  أن تكون مكافآت أعضـاء موحة التي اعتمدها مجلس اإلدارة عن الرغبة في تعكس ـس
ــركة   ــركة, اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكذلك في مختلف القطاعات العاملة في الشـ متوائمة مع أهداف وأداء الشـ

ــيحات والمكافآت في  ــاء مجلس االدارة  إطاروتعمل لجنة الترش ــي بالمكافآت ألعض ــة حيث توص ــياس تلك الس
بة  10بحيث ال تتجاوز عن  تهالكات واالحتياطات وتوزيع نـس تنزال االـس % من صـافي األرباح المتبقية بعد اـس

ــيس الشـــركة ووجوب عرض هذه 5ال تقل عن  % من رأس مال الشـــركة حســـب ما هو مذكور في عقد تأسـ
كـما توصـــــي اللجـنة بمـكاـفآت اإلدارة التنفـيذـية وـباقي    عليـها.ة للشـــــرـكة للموافـقة المـكاـفأة على الجمعـية العموميـ 

مع عدم وجود أية انحرافات جوهرية   شرائح العاملين في الشركة حسب تقارير األداء المعدة من إدارة الشركة.
 عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 

  



  

  

  

  

  القاعدة الرابعة 

  التقارير المالية ضمان نزاهة 

يقدم مجلس اإلدارة الى مسـاهمي الشـركة في اجتماعات الجمعية العمومية العادية تعهد بضـمان سـالمة ونزاهة  
ارير من   ة والتـق الـي ات الـم اـن ة البـي اـف ة ـك اطر مراجـع داخلي وإدارة المـخ دقيق اـل ة الـت ة ويحق للجـن الـي ات الـم اـن البـي

ال توـجد أي تـعارض بين توصــــــيات لجـنة الـتدقيق اـلداخلي ســـــجالت الشـــــرـكة وتـقديمـها لمجلس اإلدارة واـنه  
تعهد كتابي الى مجلس االدارة بـسالمة ونزاهة التقارير    توقرارات مجلس اإلدارة. كما أن اإلدارة التنفيذية قدم

ــبية الدولية  ــغيلية وفقاً للمعايير المحاسـ ــركة وأنها تغطي كافة الجوانب المالية من بيانات ونتائج تشـ المالية للشـ
  المتعارف عليها. 

  

 التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي  -
د وافـقت الجمعـية العمومـية   دة في  لـق ادـية المنعـق ــاـبات الـخارجي  2020يونيو    23الـع على تعيين مراـقب الحســـ

وهم    2020مراقب لحسـابات الشـركة لعام الجادر  بدر العبد –العيبان والعصـيمي ارنسـت اند يونغ وشـركاهم  
   مقيدون في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ويتمتعون باالستقاللية التامة عن الشركة ومجلس ادارتها.

  
  القاعدة الخامسة

  وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر وإدارة الرقابة الداخلية

  

 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر. 

خالل   يتمثل دور مجلس اإلدارة باإلشراف على التطبيق السليم لنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وذلك من

التدقيق. كما يجب أن يتأكد المجلس من خالل اللجان المعنية، أن إدارة التدقيق الداخلي وإدارة لجنة المخاطر 

  ة. لمتطلبات الرقابية ذات الصلناسب ومستقل وفقاً لالمخاطر تعمل بشكل م 

خالل العام السابق. المباشر على تطبيق نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر  باإلشرافمجلس اإلدارة  قام

تحمل مجلس اإلدارة مسؤولية الرقابة بطريقة تهدف الى حماية حقوق المساهمين حيث تم تعيين مكتب  يو 

Grant Thornton تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية  بأعمالي ليقوم  موالقطا العيبان)Internal 

Control Report( .  



  

  

  

  

  القاعدة السادسة 

  المهني والقيم األخالقية تعزيز السلوك 

هذه الالئحة تعتبر ميثاق   إنمن مجلس اإلدارة حيث  االئحة السلوك المهني وتم اعتماده بإعدادقامت الشركة 

  .في جميع إدارات الشركة اإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين اإلدارة،بمجلس عمل خاص  

ام بقوانين وسلوكيات العمل حيث يشمل ذلك التعامل  لاللتزالالزمة تحتوي هذه الالئحة على المبادئ التوجيهية 

  بأمانة ونزاهة والحفاظ على سرية المعلومات وغيرها من السلوكيات. 

o الحد من حاالت تعارض المصالح   بشأنليات  السياسات واآل 

ــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   ــاحيتولى أعضـ ــالح    عن  اإلفصـ ــالحهم ومصـ أي حاالت تعارض بين مصـ

ــول على الموافقات الفورية وفقاً  ــركة حيث يقوم مجلس اإلدارة بالتعامل مع هذه الحاالت والتأكد من الحص الش

 لم  2020. وفي  المقدم الى الجمعية العموميةتعارض المصــالح الســنوي للمتطلبات الرقابية وذكرها في تقرير  

  على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. لمصالحيتم تسجيل أي حالة تعارض ل

  القاعدة السابعة 

  اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب 

التزمت الشـــركة بالتعليمات المطلوبة لإلفصـــاح عن المعلومات الجوهرية وآلية اإلعالن عنها وذلك من خالل  

ع شـــركة بورصـــة الكويت وأيضـــاً مخاطبة هيئة أســـواق المال وتوفير المعلومات على موقع الشـــركة قمو 

وتحتفظ الـشركة بـسجل خاص يحتوي على جميع االفـصاحات المطلوبة من أعـضاء مجلس اإلدارة   االلكتروني،

ؤولة في الشـركة واإلدارة التنفيذية والذي يكون تحت اشـراف أمين سـر مجلس اإلدارة والذي يعتبر الجهة ال مـس

عن التواصل مع الرد على استفسارات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية ذات الصلة. كما أن شؤون عالقات 

المستثمرين من ضمن إشراف أمين سر مجلس اإلدارة حيث يقوم أمين السر بالتواصل معهم وإتاحة المعلومات  

  نوي للشركة.الهامة لهم وارسال التقارير الدورية والتقرير الس

  



  

  

  

  

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات   -

تقدم من خالل هذا الموقع كافة المعلومات عن الشــــركة   إنهاقامت الشــــركة بتحديث موقعها اإللكتروني حيث  

الـشركة وتحديثها    لمـساهميوـشركاتها التابعة والزميلة وعن مـشاريعها وتوفر أيـضا المعلومات والبيانات المالية  

  أوالً بأول.  

  لقاعدة الثامنة ا

  رام حقوق المساهميناحت

مـصالح وتتيح لهم الحـصول على تعويـضاتهم في حالة انتهاك أي ال  ألـصحابتوفر الـشركة المعلومات المطلوبة  

ــول على البيانات   ــة حقوقهم متل الحصـ ــاهمين بممارسـ ــمان قيام جميع المسـ ــركة بضـ من حقوقهم وتلتزم الشـ

ــاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وانتخاب   ــركة والمشـ ــة بالشـ والمعلومات الخاصـ

   ومسائلهة ومراقبة أداء الشركة واعمال مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدار

  إليهم.  الموكلةأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في حالة فشلهم في أداء المهام 

 سجل البيانات الخاصة بالمساهمين لدى شركة المقاصة.   -

لدى الشـركة عقد مع شـركة المقاصـة لحفظ سـجل خاص لمسـاهمي الشـركة حيث تقوم شـركة المقاصـة بعمل  

ـسجل اـسبوعي لمـساهمي الـشركة يبين فيه أـسماء المـساهمين وعدد األـسهم المملوكة ورقم كل مـساهم وعلميات  

هم الـشركة. كما تقوم ـشركة المقاصـة بنقل الملكية ومتبعة   هادات التداول التي تمت على أـس إجراءات اصـدار ـش

  . العمومية.. الخاألسهم وكذلك توزيع األرباح أو المنح وتجهيز الدعوات للجمعيات  

  

 نبذه عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات.   -

جميع  تشــــجع الشــــركة جميع مســــاهميها في المشــــاركة بجمعياتها العمومية العادية والغير عادية ويتم توفير  

ــاركة الفعالة في اجتماعات الجمعيات   ــاهمين المشـ ــاهمين بوقت كاف مما يتيح للمسـ المعلومات والبيانات للمسـ

  العمومية. وتحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحق التصويت دون وجود أية عوائق.  

  



  

  

  

  

  القاعدة التاسعة 

  دور أصحاب المصالح  إدراك

 حماية حقوق أصحاب المصالح   -

مجلس اإلدارة . فيتولى  يكون اـلدور الرـقابي واالشـــــرافي للمجلس من أهم مكوـنات إـطار عـمل الحوكـمة الفـعال

ية لحماية حقوق أصـحاب المصـالح حيث تقوم اإلدارة التنفيذية   ؤولية الرئيـس المجلس بأية تطورات    بإحاطةالمـس

تطيع المجلس اخذ اإلجراءات الالزمة فيما لو حدثت  تطرأ على أعمال الـشركة الداخلية أو الخ  ارجية وحينها يـس

أية أمور تحتاج الى اتخاذ قرارات حاســمة ويتولى مجلس اإلدارة تنفيذ مهامه االشــرافية إما بشــكل مباشــر أو  

  غير مباشر من خالل اللجان التنفيذية المنبثقة عنه. 

ومن أهم مبادئ حماية حقوق أصــحاب المصــالح هي المســاواة في التعامل مع كافة أصــحاب المصــالح ويعتمد  

الشـــــرـكة عن طريق الموقع   ة ـب اـنات المتعلـق ة حصـــــول المجلس على المعلوـمات والبـي انـي دأ على إمـك ـهذا المـب

  الرسمي.

ــول  ألصــحابتوفر الشــركة المعلومات المطلوبة    على تعويضــاتهم في حال    المصــالح وتتيح لهم حق الحص

بالشــركة بشــكل ســهل ومنتظم   المتعلقةانتهاك أي من حقوقهم وتســهيل حصــولهم على المعلومات والبيانات  

 وتضمن لهم الشركة اإلفصاح بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية. 

  القاعدة العاشرة

  تعزيز وتحسين األداء

ــرائح  ــركة على إقامة الدورات التدريبية لجميع أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ولباقي ش تحرص الش

العاملين بالشــركة وذلك لتحقيق أفضــل المســتويات من الكفاءة في العمل. كما حددت الشــركة في دليل الســلوك 

ــركة  ــة الشـ ــياسـ ــية التي تقوم عليها سـ ــاسـ بخلق القيم والمعايير األخالقية لدى المهني واألخالقي المبادئ األسـ

ــمعة   ــكل إيجابي على س ــاً بيان حقوقهم وواجباتهم التي تنعكس بش ــركة،العاملين وأيض ــركة  الش كما قامت الش

دلـيل الموظف بـما ينص علـيه ـقانون العـمل في القـطاع األهلي ـلدوـلة الكوـيت حـيث يتم تعميم ـهذا اـلدلـيل    ـبإـعداد

  على جميع العاملين بالشركة.  






