
  حوكمة الشركات

 حوكمة الشركات في شركة حیات لإلتصاالت:●

كما أعمالها” في والتحكم الشركات إدارة خالله من یتم الذي “النظام بأنها: الحوكمة IFC الدولیة التمویل مؤسسة “تعرف "                  

و الشركة إدارة على القائمین بین تربط التي العالقات من "مجموعة : بأنها OECD والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة                    تعرفها

الحوكمة معاییر بتطبیق نعني لإلتصاالت حیات شركة في ونحن المصالح" أصحاب من وغیرهم األسهم وحملة اإلدارة                  مجلس

یتم الصلة ذات األطراف وجمیع والمساهمین التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس بین عالقة خلق بهدف المفهومان هذان من                   إنطالقًا

المراقبة إجراءات وفق السلطة وإدارة لممارسة الناجح باألسلوب والنتائج األداء ومراقبة الشركة أهداف تحدید خاللها                 من

 والتوجیه األمثل الستخدام موارد الشركة بكفاءة وفعالیة و وفق القواعد واألحكام التي حددتها الجهات الرقابیة داخل دولة الكویت.

متطلبات لتفعیل الشركة من سعیًا وعملیاتها مسارها تحدد الجوهریة القیم و والمحاور المبادئ من مجموعة الشركة                  وضعت

واإلفصاح الشفافیة بمبادئ التام وااللتزام المصالح أصحاب وجمیع والعمالء المساهمین بحقوق االلتزام و الشركات                حوكمة

المخاطر وإدارة الداخلیة الرقابة لتعزیز آلیات وجود من والتأكد مسئولیاتهم وتحدید التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس دور                  وتفعیل

إستراتیجیات تصمیم تم فقد المال، أسواق هیئة عن الصادرة الشركات حكومة الئحة مع التام واالنسجام بالتوافق كله ذلك ،                   

ثقافة لتعزیز واإلجراءات التدابیر كافة وإتخاذ الكویت دولة في المحلیة والرقابیة القانونیة المتطلبات لكافة تستجیب لكي                  الحوكمة

التدقیق لجنة مثل متخصصة لجان تكوین مع صحیح بشكل والتطبیقات الممارسات أفضل على للوقوف الشركة داخل                  الحوكمة

الحمایة سبل من یدعم وبما صحیح بشكل مهامها ممارسة على قادرة تبقى بحیث والمكافآت الترشیحات ولجنة المخاطر                   ولجنة

  لحقوق المساهمین والشركة”

 

 

 

 

 

 

 مجلس اإلدارة:●

 

 إن مجلس إدارة الشركة هو الجهاز اإلداري األعلى المسئول أمام الجمعیة العامة للمساهمین عن إدارة الشركة وذلك



 وفقًا للنظام األساسي للشركة والقوانین واألنظمة ذات العالقة .

 إضغط هنا  (تشكیل المجلس)

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:●

الالئحة من الشركات) (حوكمة عشر الخامس الكتاب ومتطلبات قواعد إطار في اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان تشكیل                   تم

 التنفیذیة للقانون رقم (7/2010) على النحو التالي:-

 

 1- لجنة التدقیق:-

 

الداخلیة- الرقابة أنظمة وكفاءة فاعلیة تقییم و للشركة الداخلیة الرقابة نظم على االشراف مسئولیة التدقیق لجنة                  تتولى

االدارة مجلس على التقاریر وعرض للشركة الداخلي التدقیق إدارة تجریها التي التدقیق أعمال خالل من دوري                  بشكل

وتقییم والفصل التعیین مسئولیة اللجنة تتولى كما القائمة. الرقابیة والعملیات الضوابط كفاءة مدى تقییم نتائج                 بشأن

تتولى كما التدقیق. فریق موظفي من وغیره الداخلي التدقیق رئیس ومزایا بمكافآت الخاصة التوصیات ورفع                 االداء

تقریر وتقدیم المالیة والبیانات بالتدقیق یتعلق فیما معهم والتنسیق الخارجیین المدققین اداء مراقبة مسئولیة التدقیق                 لجنة

 سنوي یتم تضمینه في تقریر الحوكمة.

أداء- وتقییم العمومیة الجمعیة إلى السنوي التقریر رفع بعد ُتجدد و تشكیلها تاریخ من اللجنة عمل مدة تبدأ اللجنة:                     ُمدة

 وأعمال اللجنة..

 العضویة:-

 عبدالعزیز غازي فهد النفیسي (رئیس اللجنة)1-

 عبداهللا سایر بدر السایر.2-

 طالل مشاري الیاقوت.3-

 النصاب القانوني للجنة:-

عدم حال في آخر اجتماع لعقد الدعوة ویتم االعضاء. من اثنین بحضور اللجنة اجتماع لعقد القانوني النصاب                    یكتمل

االجتماعات لحضور والمتخصصین الخبراء من غیرهم او االدارة من ممثلین او اعضاء دعوة ویجوز النصاب                 اكتمال

ویتوجب الحسابات مراقب او الداخلي المدقق طلب حال للجنة فوریة إجتماعات عقد یجب كما اللجنة طلب على                   بناء

 على اللجنة اإلجتماع على األقل أربع مرات سنویًا بصورة منتظمة.

 

 

 



 1- لجنة إدارة المخاطر:

 

ادارة- إستراتیجیة وإعتماد الشركة لها تتعرض التي المخاطر ومراقبة مراجعة مسئولیة المخاطر إدارة لجنة                تتولى

تقوم ذلك، على عالوة للشركة. المال رأس متطلبات إدارة و بها المتعلقة الرقابیة والضوابط المخاطر ونزعة                  المخاطر

اجراءات تطبیق من والتحقق القانونیة التغیرات اثر وتقییم واالمتثال بالمخاطر المرتبطة العملیات بمراجعة               اللجنة

الداخلیة للسیاسات وفقًا مرتفعة مخاطر على تنطوي اجراءات/معامالت أى عن واإلفادة االدارة، على               المسائلة

وتطویر االداء وتقییم والفصل التعیین أعمال مسئولیة اللجنة تتولى كما الرقابیة. الجهات من الصادرة                والقواعد

 التوصیات الخاصة بمكافآت رئیس المخاطر وغیره من الموظفین التابعین له لتنظیم مهام العمل.

أداء- وتقییم العمومیة الجمعیة إلى السنوي التقریر رفع بعد ُتجدد و تشكیلها تاریخ من اللجنة عمل مدة تبدأ اللجنة:                     ُمدة

 وأعمال اللجنة.

 العضویة:-

 عبداهللا سایر بدر السایر (رئیس اللجنة)1-

 طالل مشاري الیاقوت.2-

 عبدالعزیز غازي النفیسي.3-

 النصاب القانوني للجنة:-

احد یحدد اللجنة رئیس وجود عدم حال وفي األعضاء من أثنین بحضور اللجنة اجتماع لعقد القانوني النصاب                   یكتمل

التنفیذیة اإلدارة طلب حال لإلجتماع الدعوة اللجنة رئیس على ویتوجب للجنة كرئیس منهما احد االخرین                 العضوین

 المختصة عن إدارة المخاطر.

 

 3-  لجنة الترشیحات والمكافآت:

 

اإلدارة- مجلس أعضاء لمناصب بالترشیحات المتعلقة التوصیات بإعداد والمكافآت الترشیحات لجنة على              یتعین

مفصل سنوي تقریر وإعداد والمكافآت التعویضات لمنح المنظمة واللوائح بالسیاسات المتعلقة وتلك التنفیذیة،               واإلدارة

من عشر الخامس الكتاب من 4-4 المادة أحكام فیه یراعي التنفیذیة واإلدارة المجلس ألعضاء الممنوحة المكافآت                  عن

رئیس السید من ویتلى للمساهمین العمومیة الجمعیة إلى التقریر ویرفع بالكامل (7/2010) للقانون التنفیذیة                الالئحة

 مجلس اإلدارة.

أداء- وتقییم العمومیة الجمعیة إلى السنوي التقریر رفع بعد ُتجدد و تشكیلها تاریخ من اللجنة عمل مدة تبدأ اللجنة:                     ُمدة

 وأعمال اللجنة.

 



 

 العضویة:-

 1- طالل مشاري الیاقوت (رئیس اللجنة)

 2- عبدالعزیز غازي النفیسي.

 3- عبدااهللا سایر السایر.

 النصاب القانوني للجنة:-

 یكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنین من االعضاء

 الشفافیة واإلفصاح:●

 سیاسة اإلفصاح

وحمایة سلوكه على للتأثیر فعالة أداة هو اإلفصاح نظام أن الشركة             تدرك
بمعلومات مساهمیها تزوید الشركة وعلى الشركة، في ثقتهم وتعزیز           المساهمین،
على قادرة تكون أن الضروري من المناسب، الوقت وفي ومفصلة شاملة             دقیقة،

 تقییم أداء الشركة وإتخاذ إجراءات فعالة.

 وتلتزم الشركة بما یلي:

المعلومات● إلى للوصول الفرصة لدیهم المصالح أصحاب أن من           التأكد
 المتاحة خارجیًا والصادرة من الشركة.

 توفیر معلومات كاملة وفي الوقت المناسب للسوق حول أنشطة الشركة.●
 اإللتزام بتعلیمات وقواعد ولوائح هیئة أسواق المال.●

على سنویة الربع أو السنویة التقاریر في الواردة والبیانات المعلومات نشر             یجب
العلیا اإلدارة قبل من قدمت التي المحاضرات وكذلك للشركة اإلنترنت            موقع

 باللغتین العربیة واإلنجلیزیة.

أسواق هیئة لتعلیمات وطبقًا والدقیق المناسب الوقت في باإلفصاح الشركة            وتلتزم
سبیل على ذلك في بما المعتمدة، السیاسات وحسب الصادرة المواد لجمیع             المال



 المثال ال الحصر:

 

 النتائج المالیة والتشغیلیة.●
 أهداف الشركة.●
 حصص الملكیة الرئیسیة.●
 تفاصیل اإلدارة، كبار المسئولین التنفیذیین ومكافآتهم.●
 مواد المخاطر المتوقعة.●
 مسائل جوهریة بشأن الموظفین وأصحاب المصالح.●

لشئون التنفیذي الرئیس ونائب التنفیذي الرئیس من وتتألف إفصاح لجنة الشركة             لدى
ذلك في بما المعلومات عن اإلفصاح سیاسة على المجلس وافق وقد             اإللتزام،
معلومات عن لإلعالن الشركة قبل من إتباعها الواجب واإلجراءات           السیاسات
الضوابط وجود وضمان المصالح، وأصحاب للمساهمین أو السوق في           حساسة
المتعلقة األساسیة المعلومات عن والدقیق المناسب الوقت في للكشف           المناسبة
وكذلك المالیة للتقاریر الدولیة والمعاییر المحلیة اللوائح مع یتماشى بما            بالشركة

 تعلیمات حوكمة الشركات.

یتضمن التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء إفصاح بسجل الشركة           وتحتفظ
 البیانات التي تتطلبها الجهات الرقابیة مع تحدیثها بصفة دوریة.

التي المعلومات ونزاهة ودقة سالمة ضمان عن النهایة في المسئول هو             المجلس
وإجراءات لسیاسات السلیم للتنفیذ الالزمة واآللیات الضوابط وجود عنها           یكشف

 اإلفصاح.
 عقد التأسیس و النظام األساسي وتعدیالتهما:●

 أضغط هنا


