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حضرات السادة مساهمي شركة أالفكو الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

المقدمة:
يوضححح هححح ا التقريحححر وضححح ية شحححركة أالفكحححو لتمويحححل شحححراء وتحححأجير الطحححائرات (شحححركة كويتيحححة مسحححاهمة عامحححة) فحححي
ظححل مبححا حوكمححة الشححركات بحسحح مححا هححي مححح فححي الكتححا الخححام عشححر مححن الالئحححة التنفي يححة لهيئححة أسححوا
المال .وي تم هيكل ه ا التقرير على اإلرشا ات التوجيهية الصا ر عن هيئة أسوا المال الكويتية.

نبذة عن الشركة:
شححححركة أالفكححححو لتمويححححل شححححراء وتححححأجير الطححححائرات هححححي شححححركة متخصصححححة فححححي تقحححح يم خحححح مات تححححأجير الطححححائرات
المتوافقححة محح الشححري ة االسححالمية .تأسسححت الشححركة فححي عححام  1992مححن لبححل مؤسسححة الخطححوط الجويححة الكويتيححةث ححم
اسححتحو عليهحححا بيحححت التمويحححل الكحححويتي فحححي عحححام  .2000تحححم ا رار شحححركة أالفكحححو فحححي سحححو الكويحححت لحححاورا الماليحححة
فحححي عحححام  .2006وفحححي عحححام  2015ث خلحححت مؤسسحححة الخلحححير لالسحححت مار كمسحححاهم اسحححتراتيجي فحححي شحححركة أالفكحححو.
تقحححوم شحححركة أالفكحححو بتقحححح يم مجموعحححة محححن الخحححح مات ل مالئهحححا محححن شحححركات الطيححححرانث وتتم حححل الخححح مات الرئيسححححية
بالتححححأجير التشححححميلي وخحححح مات الشححححراء واعححححا التححححأجير باإلضححححافة لححححى خحححح مات ار ا صححححول لشححححركات الطيححححران.
تتطلححح شحححركة أالفكحححو ائمحححا لحححى تحححوفير أحححح ت الطحححائرات تقنيحححا ل مالئهحححاث والتحححي تقححح م لشحححركات الطيحححران الوفحححورات
في الولو والمو ولية التشميلية ال الية باإلضافة لى ت زيز تجربة المسافرين.

رؤية الشركة والقيم والمبادئ:
تهححح ر شحححركة أالفكحححو لحححى أن تصحححب الشحححركة الرائححح فحححي مجالهحححاث وأن تكحححون محححن كبحححر شحححركات تحححأجير الطحححائرات
فحححي ال حححالم .كمحححا تسححح ى شحححركة أالفكحححو لتقححح يم أفضحححل الخححح مات فحححي مجحححال تحححأجير الطحححائرات وتقححح يم الحلحححول المتكاملحححة
ل مالئها من شركات الطيرانث والتي تمكن شركة أالفكو من رضاء عمالئها و تحقيق طموحات مساهميها.
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القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
 .1.1نبذه عن تشكيل مجلس اإلدارة
يتكون مجل

االسم

برررررررررررررررررررررررررررا
عبدالمحسرررررررررن
الصبيح

أحمرررررد عبررررردهللا
الزبن

اإل ار من ا عضاء السب ة الموضحين أ ناه:
تصنيف العضو
(تنفيذي /غير تنفيذي
مستقل /غير مستقل)

تاريخ
االنتخاب
/التعيين

مستقل

 26نوفمبر
2015

(رئي

مجل

اإل ار )

تنفي ي
(نائ رئي مجل
اإل ار والرئي
التنفي ي)

المؤهالت األكاديمية
•
•
•
•

•
 26نوفمبر
2015

•

•
•

بول كيجلي

محمرررررررررررررررررررررررررد
اللمداني
عبررررررررررردالوهاب
عيسرررررررررررررررررررررررى
الرشود
فهرررررررررررررررررررررررررررررد
عبرررررررررررردالرزا
النصف

مستقل

غير تنفي ي
(مم ال عن بيت التمويل
الكويتي*)

غير تنفي ي
(مم ال عن بيت التمويل
الكويتي)

غير تنفي ي
(مم ال عن جي اي
كوربوريشن)

 26يناير
2017

 20نوفمبر
2017

•
•
•
•

 26نوفمبر
2015

•
•
•

 26نوفمبر
2015

•
•
•

 26نوفمبر
2015

•
•
•

مشرررررررررررررررررررراري
مصرررررررررررررررررر فى
الجديمي

(مم ال عن مؤسسة
الخلير لإلست مار)

االسم

أمين السر

تاريخ
التعيين

سرررليمان أحمرررد
المضف

أمين السر

 26نوفمبر
2015

غير تنفي ي

•

•

خبر تزي عن  30عام في مجال الطيران و االتصاالت والصناعة.
خبر ليا ية في القطاعين ال ام والخاص.
ار في ع من المؤسسات الرائ .
عضو /رئي مجل
بكالوريو في الهن سة الصناعية من جام ة كارولينا الشمالية A&T State
في الواليات المتح ا مريكية.
خبر تزي عن  40عام في مجال الطيرانث منها  27عام في الخطوط الجوية
الكويتية.
مصنر بـ " أح ليا ات كبار رجال ا عمال " في ال الم ال ربي ل ام 2012
من لبل .Forbes
خرير هن سة طيران من جام ة  ASTفي سكتلن ا.
خبر تزي عن  40عام في مجال التمويل والرلابة ال اخلية والضرائ و ار
المخاطر.
رجة ال كتوراه من جام ة  Birminghamفي المملكة المتح .
رجة ماجستير في التمويل و ار الخزانة واالست مارات من جام ة Dublin
 Cityفي أيرلن ا.
خبر  40عام في مجال الطيران.
 10أعوام في شركة جنرال الكتريك و  30عام في لطاع الطيران بشركة جنرال
الكترك.
ار
تم تحقيق مبي ات بقيمة  200مليار والر حظيت باعترار رئي مجل
شركة جنرال لكتريك.
خبر تزي عن  27عام في المصارر التقلي ية واإلسالمية.
ار في ع من المؤسسات الرائ .
عضو /رئي مجل
بكالوريو في علوم الرياضيات والحاسو من جام ة Western Oregon
 Stateفي الواليات المتح ا مريكية.
خبر  11عام في لطاع االست مار.
ار في ع من المؤسسات الرائ .
عضو مجل
رجة الماجستير في ار ا عمال من جام ة  Denverفي الواليات المتح
ا مريكية.
خبر تزي عن  16عام في لطاع االست مار.
ار في ع من المؤسسات الرائ .
عضو مجل
رجة الماجستير في ار ا عمال من جام ة  Emoryفي الواليات المتح
ا مريكية.
محلل مالي م تم (.)CFA
المؤهالت األكاديمية

•
•
•

•

خبر تزي عن  5أعوام في لطاع االست مار.
خبر تزي عن  4أعوام في لطاع الطيران.
رجة البكالوريو في المحاسبة من جام ة  Portlandفي الواليات المتح
ا مريكية.
عمل أمين سر لجنة االست مارات المباشر في بيت التمويل الكويتي لم تزي
عن ال امين.

*خححالل ال ححام تححم ت يححين السححي محمحح اللمحح اني مححن لبححل بيححت التمويححل الكححويتيث أححح المسححاهمين الرئيسححيين فححي شححركة
ار في شركة أالفكو.
أالفكوث ب ال من السي خال الملحم ك ضو مجل
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 .1.2اجتماعات مجلس اإلدارة
اجتمحححح مجلحححح اإل ار  11مححححر خححححالل السححححنة الماليححححة المنتهيححححة فححححي  30سححححبتمبر  .2018يطححححر الجحححح ول التححححالي
التفاصيل الخاصة باجتماعات مجل اإل ار :
تاريخ ورقم االجتماعات خالل السنة المالية 2018/2017
اجتماع رقم )(1
 6نوفمبر 2017

اجتماع رقم )(2
 20نوفمبر 2017

اجتماع رقم )*(3
 11يناير 2018

اجتماع رقم )(4
 18يناير 2018

اجتماع رقم )(5
 29يناير 2018

اجتماع رقم )(6
 6مايو 2018

اجتماع رقم )(7
 7مايو 2018

برا عبدالمحسن الصبيح

][

][

][

][

][

][

][

أحمد عبدهللا الزبن

][

][

][

][

][

][

][

بول كيقلي

][

][

][

][

][

][

][

محمد اللمداني

][

][

][

][

][

][

][

خالد عبدهللا الملحم(**)

][

][

][

][

][

][

][

عبدالوهاب عيسى الرشود

][

][

][

][

][

][

][

فهد عبدالرزا النصف

][

][

][

][

][

][

][

مشاري مص فى الجديمي

][

][

][

][

][

][

][

اسم عضو مجلس اإلدارة

( )حضور االجتماع

( )ت ر حضور االجتماع

* اجتماع مجل

اإل ار بالتمرير

تاريخ ورقم االجتماعات خالل السنة المالية 2018/2017
اجتماع رقم )*(8
 26يونيو 2018

اجتماع رقم )(9
 18يوليو 2018

اجتماع رقم )(10
 9سبتمبر 2018

اجتماع رقم )(11
 24سبتمبر
2018

برا عبدالمحسن الصبيح

][

][

][

][

أحمد عبدهللا الزبن

][

][

][

][

بول كيقلي

][

][

][

][

محمد اللمداني

][

][

][

][

خالد عبدهللا الملحم(**)

][

][

][

][

عبدالوهاب عيسى الرشود

][

][

][

][

فهد عبدالرزا النصف

][

][

][

][

مشاري مص فى الجديمي

][

][

][

][

اسم عضو مجلس اإلدارة

( )حضور االجتماع

( )ت ر حضور االجتماع

** تم ستب ال عضو مجل

اإل ار من لبل المساهمين (بيت التمويل الكويتي) خالل ال ام.
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 .1.3تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة
لححححام مجلحححح اإل ار بت يححححين موظححححر مححححن شححححركة أالفكححححو كححححأمين سححححر للمجلحححح
التنظيمية وبحس أفضل الممارسات.

وححححح مسححححؤولياته وفقححححا للشححححروط

ويحححت م عححح ا جححح ول ا عمحححال الجتمحححاع مجلححح اإل ار وت ميمحححه علحححى جميححح ا عضحححاء لبحححل ال حححة أيحححام عمحححل علحححى
ا لحححل محححن ان قحححا اجتمحححاع مجلححح اإل ار  .يلتحححزم مجلححح اإل ار بمنالشحححة البنحححو الحححوار علحححى جححح ول ا عمحححال عنححح
ان قحححا االجتمحححاعث كمحححا تحححتم ضحححافة بنحححو يقترحهحححا و يصحححوت عليهحححا المجلححح ث وفحححي ححححال وجحححو أي اعتحححرال علحححى
ج ول ا عمال فإنه يتم تو يق االعترال في محاضر االجتماع.
يحححتم تو يحححق محاضحححر االجتماعحححات بشحححكل ليحححق ويتضحححمن لحححك جميححح المنالشحححات والمححح اوالت وعمليحححات االلتحححراع.
وفححي ححححال وجححو اعتحححرال مححن احححح ا ع ضححاء علحححى أي مححن القحححرارات التححي يحححتم تمريرهححا محححن لبححل مجلححح اإل ار ث
بإمكان ال ضو طل تسجيل اعتراضه في محضر االجتماع.
يحححتم ت محححيم محاضحححر االجتمحححاع علحححى كامحححل أعضحححاء مجلححح اإل ار ث كمحححا يحححتم التوليححح عليهحححا محححن لبحححل أعضحححاء مجلححح
اإل ار الحاضحححرين باإلضحححافة لحححى أمحححين سحححر مجلححح اإل ار و لحححك فحححي اجتمحححاع مجلححح اإل ار التحححالي .ويحححتم كححح لك
التوليححححح علحححححى كحححححل صحححححفحة محححححن صحححححفحات محاضحححححر اجتمحححححاع مجلححححح اإل ار محححححن لبحححححل أعضحححححاء مجلححححح اإل ار
الحاضرين باإلضافة لى أمين سر مجل اإل ار .
وممكحححن أن يحححتم الموافقحححة علحححى محاضحححر االجتمحححاع عحححن طريحححق التححح ويرث ويحححتم تصححح يقها فحححي اجتمحححاع مجلححح
التالي .وجمي محاضر اجتماعات مجل اإل ار يتم حفظها و حمايتها بشكل جي .

اإل ار

القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
 .2.1واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تحححححم تح يححححح و تو يحححححق واجبحححححات ومسحححححؤوليات مجلححححح اإل ار واإل ار التنفي يحححححة بشحححححكل جيححححح فحححححي طحححححار ال محححححل
واإلجححححراءات فححححي شححححركة أالفكححححوث كمححححا تححححم تح يحححح و تو يححححق السححححلطات والصححححالحيات التححححي يححححتم تفويضححححها لححححإل ار
التنفي يحححةث باإلضحححافة لحححى تح يححح و وتو يحححق اللحححوائ ال اخليحححة للرلابحححة واإلشحححرار علحححى اإل ار التنفي يحححة .وتوجححح لححح
شحححركة أالفكحححو منظومحححة محححح للسحححلطة وم تمححح محححن لبحححل مجلححح اإل ار ث و لحححوائ م تمححح لتح يححح المسحححؤوليات بحححين
المستويات التنظيمية.

 .2.2انجازات مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنة المالية
محححا يلحححي ب حححل اإلنجحححازات الرئيسحححية الخاصحححة بمجلححح
 30سبتمير :2018

اإل ار واإل ار التنفي يحححة خحححالل السحححنة الماليحححة المنتهيحححة فحححي

•

تم تسليم ع خم

•

تم تسليم طائر ) (A350-900الى شركة طيران هونغ كونغ لم

•

تحححم شحححراء و عحححا تأجيرطحححائر ) (B777-300ERضحححافية محححن شحححركة الخطحححوط الجويحححة الكويتيحححة لمححح
تمت  12سنة.

5

طائرات ) (A320neoلشركة طيران الهن لم

يجار تمت لى  12سنة.
يجار تمت  12سنة.
يجحححار
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•

لامت الشركة بتولي عق شراء  20طائر اضافية من نوع  B737 MAX 8م شركة بوينغ.

•

تححم توليحح عق ح تححأجير محح شححركة طيححران ( )LOT Polishالبولن يححة ل حح  6طححائرات
لفتر يجار تمت لى  9سنوات.

•

تحححم توليححح عقححح تحححأجير مححح شحححركة طيحححران  SKY Chileل ححح  7طحححائرات ج يححح محححن طحححراز ايربحححاص
 A320neoلفتر يجار تمت لى  12سنة.

B737 MAX 8

•

تحححم توليححح مححح كر تفحححاهم مححح شحححركة طيحححران  SAS Groupلتحححأجير عححح خمححح
الخيار لتأجير ع  5طائرات اضافية لم يجار تمت  10سنوات.

طحححائرات ) (A320neoمححح

•

تحححم توليححح مححح كر تفحححاهم مححح شحححركة طيحححران  Salam Airلتحححأجير عححح خمححح
يجار تمت  12سنة.

طحححائرات ) (A320neoلمححح

•

تحححم توليححح مححح كر تفحححاهم مححح شحححركة طيحححران  Hainan Airlinesلتحححأجير عححح أربححح طحححائرات )(A350-900
لم يجار تمت  12سنة.

•

تم تولي م كر تفاهم م طيران الجزير لتأجير طائر ) (A320neoلم

•

تحححم توليححح مححح كر تفحححاهم مححح طيحححران  Biman Bangladesh Airlinesلتحححأجير عححح طحححائرتين مسحححت ملتين
من طراز  B737-800لم تمت  6سنوات.

•

تحححم بيححح طحححائرتين محححن نحححوع بوينحححغ  B777-300ERمححح عقححح التحححأجير المحححرتبط بهحححا علحححى شحححركة CMB
 Financial) (Leasingالصينيةث حيت أن تلك الطائرتين مؤجرتين على الخطوط الجوية الكويتية.

يجار تمت  12سنة.

•

تححححم بيحححح عحححح ال ححححة عشححححر طححححائر محححح عقححححو تححححأجير لائمححححة (بمححححا فححححيهم خمحححح
طائرات A320-200ث طائرتين B777-300ث و طائرتين .)B787-900ER

•

تحححم بيححح  3طحححائرات محححن نحححوع يربحححاص  A350-900مححح عقحححو يجحححار لائمحححة علحححى شحححركتي  AMEDEOو
.SMBC

طححححائرات B737-800ث أربحححح

 .2.3اللجان التابعة للمجلس
لامت شركة أالفكو بتشكيل لجان منب قة من مجل
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اإل ار ث ويطر الج ول التالي التفاصيل الخاصة باللجان:
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اسم اللجنة

تاريخ
التشكيل

لجنة التدقيق

 3يناير
2017

لجنررررررررررة المخررررررررررا ر
والحوكمة واإللتزام

 3يناير
2017

7

مهام و صاللحيات اللجنة

عدد
االجتماعات

•
•

بول كيجلي – رئي .
عب الوها عيسى الرشو –
عضو
مشاري مصطفى الج يمي –
عضو

تقوم اللجنة باإلشرار على مسؤوليات مجل
اإل ار المت لقة بنزاهة التقارير الماليةث وسالمة
السياسات واإلجراءات المتخ ث وأ اء الم لقين
الخارجيين و ال اخليينث وأمور أخر اخلية.
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•
•

بول كيجلي – رئي .
عب الوها عيسى الرشو –
عضو
مشاري مصطفى الج يمي –
عضو

تقوم اللجنة باإلشرار على ا نشطة المرتبطة
با ار المخاطر وااللتزام و طار عمل حوكمة
الشركات الخاص بشركة أالفكو.

أعضاء اللجنة

•

•

4
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لجنرررررررة الترشررررررريحات
والمكافآت

 3يناير
2017

•

براك عب المحسن الصبي –
رئي
أحم عب هللا الزبن – عضو
عب الوها عيسى الرشو –
عضو
فه عب الرزا النصر –
عضو

تقوم اللجنة بمسان مجل اإل ار ب ورها في ع ا
توصيات لمجل اإل ار بشأن كافة الترشيحات
المقترحة ل ضوية مجل اإل ار ث ووض سياسية
واضحة لمكاف ت أعضاء مجل اإل ار واال ار
التنفي ية.

•

براك عب المحسن الصبي –
رئي
أحم عب هللا الزبن – نائ
رئي .
عب الوها عيسى الرشو –
عضو
مشاري مصطفى الج يمي –
عضو
فه عب الرزا النصر –
عضو

تقوم اللجنة بمسان مجل اإل ار في المراج ة
والموافقة على عمليات تأجير الطائراتث وعمليات
شراء الطائراتث وم امالت شراء و عا تأجير
الطائراتث والمهام اإل ارية المتصلة بتلك ا مور.

•
•
•

•

اللجنة التنفيذية

 26نوفمبر
2015

•
•
•

2

-

 2.4المعلومات التي يتم تقديمها ألعضاء مجلس اإلدارة
تتحححححي شحححححركة أالفكحححححو عضحححححاء مجلححححح اإل ار وأعضحححححاء لجحححححان مجلححححح اإل ار مكانيحححححة الوصحححححول لحححححى جميححححح
الم لومحححات والبيانحححات بشحححكل ليحححق وفحححي الولحححت المناسححح  .كمحححا يحححتم تحححوفير جميححح المسحححتن ات المؤيححح ات الصحححلة
عضححححاء مجلحححح اإل ار فححححي الولححححت المناسحححح ث و لححححك لبححححل ان قححححا اجتماعححححات مجلحححح اإل ار واجتماعححححات لجححححان
مجلححح اإل ار  .باإلضحححافة لحححى لحححكث يتوجححح علحححى كحححل محححن أمحححين سحححر مجلححح اإل ار ومححح ير وحححح ار المخحححاطر
بتزوي أعضاء مجل اإل ار بأي م لومات متطلبة.

القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 .3.1لجنة الترشيحات والمكافآت
توجححح سياسحححة م تمححح محححن لبحححل مجلححح
لضمان اإلفصا به ا الشأن.

اإل ار بشحححأن الترشحححيحات والمكافححح تث كمحححا توجححح ضحححوابط و جحححراءات محححح

تححم انشحححاء لجنححة الترشحححيحات والمكافححح ت تماشححيا مححح متطلبحححات هيئححة أسحححوا المححالث وتتكحححون الجنحححة مححن أرب حححة أعضحححاء
كما أن رئي اللجنة عضو مستقل غير تنفي ي.
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لجنة الترشيحات والمكافآت:
المنصب

اسم عضو مجلس اإلدارة

براك عب المحسن الصبي

رئي

مالحظات
ار

اللجنة وعضو مجل
مستقل

-

أحم عب هللا الزبن

عضو في اللجنة وعضو مجل
ار تنفي ي

-

عب الوها عيسى الرشو

عضو في اللجنة وعضو مجل
ار غير تنفي ي

-

فه عب الرزا النصر

عضو في اللجنة وعضو مجل
ار غير تنفي ي

-

 .3.2تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تماشحححيا مححح متطلبحححات القاعححح ال ال حححة محححن الكتحححا الخحححام عشحححر محححن الالئححححة التنفي يحححة لهيئحححة أسحححوا المحححالث يتضحححمن
الج ول التالي تفاصيل المكاف ت التي تم منحها عضاء مجل اإل ار واإل ار التنفي ية:

المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة:
المنصب

اسم عضو مجلس اإلدارة

•
•

رئي مجل اإل ار
رئحححححححححي لجنحححححححححة الترشحححححححححيحات
والمكاف ت
نائ رئي مجل اإل ار
الرئي التنفي ي
عضحححححححححو لجنحححححححححة الترشحححححححححيحات
والمكاف ت
ار
عضو مجل
رئي لجنة الت ليق
رئححححححححححي لجنححححححححححة المخحححححححححححاطر
والحوكمة واإللتزام

محم اللم اني

•

عضو مجل

ار

عب الوها عيسى الرشو

•
•
•

ار
عضو مجل
عضو لجنة الت ليق
عضححححححححححو لجنححححححححححة المخححححححححححاطر
والحوكمة واإللتزام
عضحححححححححو لجنحححححححححة الترشحححححححححيحات
والمكاف ت
ار
عضو مجل
عضحححححححححو لجنحححححححححة الترشحححححححححيحات
والمكاف ت
ار
عضو مجل
عضو لجنة الت ليق
عضححححححححححو لجنححححححححححة المخححححححححححاطر
والحوكمة واإللتزام

براك عب المحسن الصبي

أحم عب هللا الزبن

بول كيجلي

•
•
•
•
•
•

•
فه عب الرزا النصر

مشاري مصطفى الج يمي
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•
•
•
•
•

إجمالي المكافآت للسنة
(د). .
29,000

24,000

28,000

23,000

26,500

24,000

25,500
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المكافآت الممنوحة لإلدارة التنفيذية:
مزايا
أخرى

إجمالي
المكافآت
(د). .

367,227

1,581,630

المكافآت (د). .

اإل ار التنفي ية

ابتة

متمير

نهاية خ مة

458,079

697,470

58,854

ت رل مكاف ت أعضاء مجل اإل ار في اجتماع الجم ية ال مومية خ موافقتها .وخالل السنة المالية المنتهية في 30
ار الشركة رف توصية لى الجم ية ال امة ال ا ية بتوزي مكافأ عضائه عن أعمالهم
سبتمير  2018لرر مجل
خالل السنة المالية الم كور .

القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية
 4.1تعهدات الرئيس التنفيذي والمدير المالي بنزاهة التقارير المالية:
يلتحححزم كحححل محححن رئحححي الجهحححاز التنفيححح ي والمححح ير المحححالي فحححي شحححركة أالفكحححو بتقححح يم التقحححارير الماليحححة للشحححركة بصحححور
سحححليمة وعا لحححة وأنهحححا ت ححح وفحححق م حححايير المحاسحححبة ال وليحححةث وت حححرل تلحححك البيانحححات علحححى مجلححح اإل ار بشحححكل ربححح
سحححنوي العتما هحححا و لحححك ب ححح مراج تهحححا محححن لبحححل مرالبحححي الحسحححابات الخحححارجيين للشحححركةث وكححح لك تحححم تقححح يم ت هححح ا
لمجلحححح اإل ار بسححححالمة ونزاهححححة التقححححارير الماليححححة السححححنوية للشححححركة عححححن السححححنة الماليححححة المنتهيححححة فححححي  30سححححبتمير
.2018

 4.2تعهدات مجلس اإلدارة بنزاهة التقارير المالية:
ار شحححركة أالفكححو بسحححالمة و لحححة البيانحححات الماليححة التحححي يحححتم موافحححا مرالبححي الحسحححابات الخحححارجيين بهحححا
يلتححزم مجلححح
مححححن خححححالل توليحححح رئححححي مجلحححح اإل ار ونائحححح رئححححي مجلحححح اإل ار علححححى تلححححك البيانححححاتث ولحححح اعتمحححح مجلحححح
اإل ار البيانحححات الماليحححة عحححن السحححنة الماليحححة المنتهيحححة فحححي  30سحححبتمبر  2018فحححي اجتماعحححه رلحححم ) (1المن قححح فحححي 5
نحححوفمبر  .2018كمحححا يتضحححمن التقريحححر السحححنوي المرفحححوع للمسحححاهمين عحححن السحححنة الماليحححة المنتهيحححة فحححي  30سحححبتمير
 2018ت هححح ا محححن مجلححح اإل ار بسحححالمة ونزاهحححة البيانحححات الماليحححة الم لقحححة للشحححركة والتقحححارير ات الصحححلة بنشحححاط
الشركة.
يحححتم ترشحححي مرالححح الحسحححابات الخحححارجي محححن لبحححل مجلححح اال ار ث وتكحححون الجم يحححة ال امحححة ال ا يحححة هحححي المسحححؤولة
عححححن ت يححححين/أو عححححا ت يححححين مرالحححح الحسححححابات الخححححارجيث علححححى أن يكححححون مححححن مرالبححححي الحسححححابات المقيحححح ين فححححي
ارتها.
السجل الخاص ل الهيئةث ه ا وب التأك من حيا يته واستقالليته عن الشركة ومجل
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 4.3تشكيل لجنة التدقيق:
ار شحححركة أالفكحححو بتكحححوين "لجنحححة التححح ليق"ث و لحححك تماشحححيا مححح الالئححححة التنفي يحححة لهيئحححة أسحححوا المحححالث
لحححام مجلححح
كما تم تو يق صالحيات ومسؤوليات اللجنة بشكل رسمي.
ت محححل "لجنحححة التححح ليق " علحححى ضحححمان صححححة ونزاهحححة البيانحححات الماليحححة واإلشحححرار علحححى أ اء المححح لقين الخحححارجيين و
الحححح اخليين ومرالبححححة وسححححالمة السياسححححات واإلجححححراءات ال اخليححححة المتخحححح و اك حسحححح متطلبححححات الالئحححححة التنفي يححححة
لهيئة أسوا المال.
ويوجححح لححح
من:
•
•
•

أعضحححاء اللجنحححة خبحححر شحححاملة فحححي ميحححا ين المحاسحححبة والتمويحححل و ار المخحححاطرث وتتكحححون أعضحححاء اللجنحححة

ار مستقل
بول كيجلي  -رئي اللجنة وعضو مجل
عب الوها عيسى الرشو  -عضو في اللجنة وعضو مجل
مشاري مصطفى الج يمي  -عضو في اللجنة وعضو مجل

ار غير تنفي ي
ار غير تنفي ي

القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخا ر والرقابة الداخلية
لامت شركة أالفكو بوض نظم سليمة إل ار المخاطر والرلابة ال اخلية من خالل اآلتي:

 5.1تشكيل إدارة للمخا ر واإللتزام:
لامحححت شحححركة أالفكحححو بتشحححكيل ار مسحححتقلة إل ار المخحححاطرث والتحححي تسحححاع مجلححح اإل ار فحححي تطبيحححق طحححار ار
المخحححاطر فحححي الشحححركة .تب يحححة " ار المخحححاطر واإللتحححزام" ت حححو بشحححكل مباشحححر لحححى مجلححح اإل ار لضحححمان اسحححتقاللية
اإل ار ث كمححححا ان لحححح يها تواصححححل مباشححححر محححح رئححححي مجلحححح اإل ار و رئححححي لجنححححة المخححححاطر والحوكمححححة واإللتححححزام.
خححالل السححنة ث ألححرت هيئححة أسححوا المححال تمييححرات فححي متطلبححات حوكمححة الشححركات بحيححت تتبحح ا ار المخححاطر لجنححة
المخححححاطر والحوكمححححة واإللتححححزام بشححححكل مباشححححر .ولقحححح عتمحححح ت أالفكححححو هحححح ا المتطلحححح ولامححححت بتححححح يت مخططهححححا
التنظيمي في ه ا الص  .يرجى الرجوع الى الملحق  1لإلطالع على المخطط التنظيمي لشركة أالفكو.

 5.2تشكيل لجنة إلدارة المخا ر:
تححححم تشححححكيل لجنححححة إل ار المخححححاطر مححححن لبححححل مجلحححح اإل ار لشححححركة أالفكححححو وهححححي " لجنححححة المخححححاطر والحوكمححححة
واإللتزام "ث والتي تساع مجل اإل ار في تنفي مهامه المت لقة بإ ار المخاطر والحوكمة وااللتزام.
وتتكون أعضاء لجنة المخاطر والحوكمة واإللتزام من:
•
•
•
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ار مستقل
بول كيجلي  -رئي اللجنة وعضو مجل
عب الوها عيسى الرشو  -عضو في اللجنة وعضو مجل
مشاري مصطفى الج يمي  -عضو في اللجنة وعضو مجل

ار غير تنفي ي
ار غير تنفي ي
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 5.3أنظمة الضب والرقابة الداخلية:
لامحححت شحححركة أالفكحححو بإسحححنا عمليحححة التححح ليق الححح اخلي لحححى مكتححح تححح ليق خحححارجي مسحححتقل وهحححي شحححركة KPMGث
والتحححي تقحححوم بمراج حححة أنظمحححة الضحححبط والرلابحححة ال اخليحححة بشحححكل مسحححتمر .ويحححتم تقححح يم التقحححارير الصحححا ر عحححن مكتححح
التححح ليق لحححى " لجنحححة المخحححاطر والحوكمحححة واإللتحححزام " التاب حححة لمجلححح اإل ار ث كمحححا أن مكتححح التححح ليق يت امحححل بشحححكل
مباشر م ه ه اللجنة.

القاعدة السادسة :تعزيز السلو المهني والقيم األخالقية
 6.1قواعد السلو المهني و القيم األخالقية:
لتزمحححت شحححركة أالفكحححو بوضححح طحححار للسحححلوك المهنحححي والقحححيم ا خالليحححة اخحححل الشحححركة .فقححح وضححح مجلححح اإل ار
مي ححححا ال مححححل الحححح ي يححححح لواعحححح السححححلوك المهنححححي والقححححيم ا خالليححححة عضححححاء مجلحححح اإل ار واإل ار التنفي يححححةث
والحححح ي يهحححح ر لححححى التشححححجي علححححى الممارسححححات المؤسسححححية الصحححححيحة لحمايححححة مصححححال المسححححاهمين باإلصححححافة لححححى
ت زيز قة المست مر في نزاهة الشركة وصحتها المالية.

 6.2تعارض المصالح:
ت مححححل شححححركة أالفكححححو علححححى تفححححا ي وجححححو أي ت ححححارل للمصححححال يمكححححن أن يححححؤ ر علححححى ار ا عمححححال أو اتخححححا
القحححرارات .فباإلضحححافة لحححى لواعححح السحححلوك المهنحححي والقحححيم ا خالليحححةث لحححام مجلححح اإل ار بصحححياغة سياسحححات بشحححأن
الحححح محححن ت حححارل المصحححال ث كمحححا تحححم وضححح اإلجحححراءات واآلليحححات المتخححح إل ار ححححاالت ت حححارل المصحححال وكيفيحححة
الت امل م ها وم الجتها.

 6.3إ ار معامالت األ راف ذات الصلة
لححح الشحححركة نظحححام للحححت المالت مححح ا طحححرار ات الصحححلةث اضحححافة الحححى لحححك عتمححح ت الشحححركة التميحححرات ا خيحححر
التحححي حححح تها هيئحححة أسحححوا المحححال فيمحححا يت لحححق بالت حححامالت مححح ا طحححرار ات الصحححلة محححن خحححالل ت ححح يالت فحححي لحححوائ
هيئة أسوا المال.

القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
 7.1اإلفصاح الدقيق والشفافية:
توجححح سياسحححة مطبقحححة فحححي شحححركة أالفكحححو لضحححمان تمحححام عمليحححة اإلفصحححا لجميححح الم لومحححات ات الصحححلة فحححي الولحححت
المناسححح ويحححتم الكشحححر عنهحححا بطريقحححة ليقحححة وشحححفافة لحححى جميححح المسحححاهمين .كمحححا توجححح هنحححاك آليحححة مطبقحححة يحححتم محححن
خاللهحححححا تح يححححح جميححححح الم لومحححححات الخاصحححححة بأعضحححححاء مجلححححح اإل ار واإل ار التنفي يحححححة ويحححححتم اإلفصحححححا عنهحححححا.
ولمححححرل الكشححححر واإلفصححححا بشححححكل ف ححححالث تبنححححت شححححركة أالفكححححو عحححح آليححححات مححححن بينهححححا اسححححتخ ام مولحححح أالفكححححو
االلكتروني والكشر المباشر للجهات التنظيمية باإلضافة لى استخ ام وح شؤون المست مرين.
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 7.2وحدة شؤون المستثمرين:
يتحححوفر لححح شحححركة أالفكحححو وحححح خاصحححة لتنظحححيم شحححئون المسحححت مرينث مسحححؤوليتها تاححححة وتحححوفير جميححح الم لومحححات
والتقححححارير الالزمــححححـة للمسححححت مرين الحححححاليين والمحتملححححين للشححححركةث كمححححا تتمتحححح هحححح ه الوححححح باالسححححتقاللية المطلوبححححة
وعلى نحو يتي لها توفير البيانات والم لومات والتقارير في الولت المناس وبشكل ليق للمست مرين.

 7.3البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات:
تهحححتم شحححركة أالفكحححو باسحححتخ ام البنيحححة التحتيحححة لتكنولوجيحححا الم لومحححات فحححي عمليحححة اإلفصحححا ث حيحححت توجححح لححح الشحححركة
عححح أنظمحححة آليحححة مطبقحححة لتسحححجيل وتقححح يم البيانحححات الماليحححة وغيحححر الماليحححةث بمحححا فيهحححا مولححح الشحححركة االلكترونحححي الححح ي
يوفر جمي الم لومات ات الصلة للمست مرين الحاليين والمحتملين للشركة بشكل ليق و في الولت المناس .

القاعدة الثامنة :احترام حقو المساهمين
تتبححح شحححركة أالفكحححو لواعححح لضحححمان ال ححح ل والمسحححاوا والشحححفافية لجميححح المسحححاهمينث حيحححت لحححام مجلححح اإل ار لشحححركة
أالفكحححو بصحححياغة سياسحححة خاصحححة بالمسحححاهمين محححن شحححأنها أن تمكحححن المسحححاهمين محححن ممارسحححة حقحححولهم بطريقحححة واعيحححةث
ويتضحححمن لحححك تحححوفير جميححح الم لومحححات المت لقحححة بالشحححركة بطريقحححة عا لحححة وبشحححكل منحححتظم و ميسحححر بمحححا فيهحححا أ اء
الشحححححركة المحححححالي وأهححححح افها وخططهحححححا االسحححححتراتيجية والحوكمحححححة المؤسسحححححية ونمحححححط المخحححححاطر .كمحححححا يحححححتم تشحححححجي
المسحححاهمين علحححى المشحححاركة بشحححكل نشحححط فحححي االجتماعحححات الخاصحححة بجم يحححات الشحححركة محححن خحححالل توجيحححه الححح عوات
الالزمحححة للمسحححاهمين متضحححمنة جححح ول ا عمحححال والمرفقحححات الالزمحححة و زمحححان و مكحححان ان قحححا االجتمحححاعث وكححح لك بيحححان
حقو المساهمين بممارسة حق التصويت ون أي عوائق.
وتشمل ب ل حقو المساهمين على سبيل الم ال ال الحصر ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حق الحصول على توزي ات ا ربا .
الحق في الحصول على جزء من أصول الشركة في حال التصفية وفقا حكام لانون الشركات.
الحق في الحصول على م لومات و بيانات تت لق بأنشطة الشركة واستراتيجيتها على أسا منتظم.
الحق في المشاركة في اجتماعات الجم ية ال مومية والتصويت وفقا للقوانين واللوائ .
الحق في التصويت أ ناء االلتراع على عضوية أعضاء مجل اإل ار .
الحق في مرالبة أ اء الشركة بصفة عامة ومجل اإل ار بصفة خاصة.
الحق في محاسبة أعضاء مجل اإل ار واإل ار التنفي ية للشركة وفقا حكام لانون الشركات.
الحق في تسجيل ليمة ا سهم المملوكة.
الحق في تسجيل ونقل وتحويل ملكية ا سهم.
الحق في مراج ة سجل المساهمين.

تححححتفظ وحححح شحححؤون المسحححت مرين فحححي شحححركة أالفكحححو بسحححجل للمسحححاهمين يشحححمل جميححح الم لومحححات بشحححأن المسحححاهمين
في الشركة (من خالل الشركة الكويتية للمقاصة) الحافظة لسجل مساهمي الشركة.
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القاعدة التاسعة :إدرا دور أصحاب المصالح
وض ت شركة أالفكو سياسة شاملة ومطبقة صحا المصال بما فيهم المست مرين والموظفين وال مالء والممولين
والمور ينث باإلضافة لى طار عمل يكفل الحماية واالعترار بحقو أصحا المصال  .وت مل أالفكو على تحقيق التوازن
فيما بين مصال الجهات المختلفة ومصال الشركة اتها .كما تقوم شركة أالفكو بتشجي أصحا المصال على المشاركة
بشكل ف ال في متاب ة أنشطة الشركة المختلفةث و يتم لك على سبيل الم ال عن طريق القنوات اإللكترونية واالجتماعات
للتأك من أن المصال متوافقة وأن أي تضار يتم تح ي ه وم الجته بالطريقة المناسبة.

القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء
 10.1التدريب والت وير المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
عضاء مجل اإل ار واإل ار التنفي ية لتوفير الم رفة لكافة الموضوعات ات
تهتم شركة أالفكو بالتأهيل والت ري
الصلة بأنشطة الشركة والتي تمنحهم الق ر على التخطيط االستراتيجي وفق احتياجات الشركة .فق تم تزوي أعضاء مجل
اإل ار الم ينين ح ي ا بحزمة من االرشا ات الت ريفية و الت قيفية التي تتضمن م لومات شاملة عن الشركة وأنشطتها
واستراتيجيتها والجوان المالية والتشميلية وغيرها من الم لوماتث و لك من أجل ضمان تمت هم بفهم مناس لسير عمل
الشركة وعملياتها .كما تحرص الشركة على االستفا من الموار الكافية التي تضمن الت ري والتنمية المهنية المستمر
لإل ار التنفي ية.

 10.2تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
وض ت شركة أالفكو آليات لتقييم أ اء مجل اإل ار واال ار التنفي يةث و لك من خالل مؤشرات لقيا ا اء الم روفة
بالمؤشرات ا ساسية لا اء ()KPIsث وتم تح ي ه ه المؤشرات لمجل اإل ار ككل و عضاء مجل اإل ار كأفرا
ولإل ار التنفي ية .ويتم تقييم ا اء سنويا حس م ايير مح وواضحة تضمن تحقيق الشركة ه افها االستراتيجية.

 10.3خلق القيم المؤسسية:
تقوم اال ار التنفي ية بإع ا تقارير ورية ت رل على مجل اال ار تشمل المخاطر التي تواجه الشركة و التول ات
المستقبلية و غيرها من البنو التي من الممكن أن تساع في تحقيق ا ه ار االستراتيجية للشركة و خلق ليم مؤسسية.

القاعدة الحادية عشر :التركيز على اهمية المسؤولية االجتماعية
يوج ل شركة أالفكو سياسة مطبقة بما يخص المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ()CSRث والتي تكفل تحقيق التوازن
بين كل من أه ار الشركة و أه ار المجتم  .و يم ل مفهوم المسؤولية االجتماعية لشركة أالفكو التزاما مستمرا للشركة
في تحقيق تنمية مست امة للمجتم .

14

تقرير الحوكمة لشركة أالفكو عن السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2017

ملحق  1الهيكل التنظيمي المحدث لشركة أالفكو:

15

