
           التحديد ال�سليم للمهام والـم�سوؤوليات
•  يعك�س اإطار حوكمة ال�سركة املعتمد من قبل جمل�س الإدارة مهام وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع قواعد حوكمة ال�سركات و من 

اأهم اإجنازات جمل�س الإدارة احلالية خالل العام 2020 ما يلي:  
 

1. اإعتماد الأهداف وال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات الهامة لل�سركة ومن ذلك :
     اأ. اإعداد ال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة وخطط العمل الرئي�سية .

     ب. اإعداد الهيكل الراأ�سمايل لل�سركة واأهدافها املالية.
     ج. و�سع اأهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء ال�سامل لل�سركة.

     د. حتديث الهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�سركة واإجراء املراجعات الدورية عليها حيث مت ا�ستحداث قطاع اأعمال جديد يف ال�سركة ) E-District( خمت�س  
 )health care management( باإدارة التطبيقات اللكرتونية مبا يخدم اهداف جمموعة املزايا القاب�سة التو�سعية اإ�سافة الى ا�ستحداث اإدارة جديدة        

       معنية باإدارة املرفقات الطبية باأحدث ال�ساليب و المكانيات.
2. اإقرار امليزانيات التقديرية ال�سنوية واإعتماد البيانات املالية املرحلية وال�سنوية

3. مراجعة التقارير الدورية امل�ستلمة من الإدارة التنفيذية ب�ساأن التقدم املحرز يف ن�ساط ال�سركة يف �سوء خطط واأهداف ال�سركة ال�سرتاتيجية.
4. الإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية لل�سركة، ومتلك الأ�سول والت�سرف بها.

5. التاأكد من مدى التزام ال�سركة بال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن احرتام ال�سركة لالأنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها وذلك مب�ساندة كل من جلنة التدقيق 
وجلنة اإدارة املخاطر املنبثقتني عن املجل�س، حيث مت ا�ستكمال حتديث هيكل ال�سركات التابعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة وال�سالحيات املالية والإدارية مبا 

يتوافق مع الأنظمة املتبعة يف الدولة واللوائح الداخلية لل�سركة الأم.
6. تاأكيد و�سمان دقة و�سالمة البيانات واملعلومات الواجب الإف�ساح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�ساح وال�سفافية املعمول بها.

7. قام املجل�س باعتماد نظام حوكمة خا�س بال�سركة – مبا ل يتعار�س مع اأحكام قواعد حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة اأ�سواق املال – ويقوم بالإ�سراف العام 
عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة

8.  متابعة اأداء كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وفق موؤ�سرات الأداء املو�سوعية )KPIs(وذلك مب�ساندة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املنبثقة 
عن املجل�س

9. اإعداد تقرير حوكمة ال�سركة ال�سنوي ليتلى يف اجلمعية العامة ال�سنوية لل�سركة والذى يت�سمن متطلبات واإجراءات ا�ستكمال قواعد حوكمة ال�سركات ومدى التقيد 
بها.

10. مت ت�سكيل كل من جلنة التدقيق، جلنة اإدارة املخاطر، جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، وجلنة التخطيط املايل وال�سرتاتيجي املنبثقة عن املجل�س وفق ميثاق يو�سح 
مدة اللجنة و�سالحيتها وم�سوؤولياتها فـي 2019/05/13 ، و ت�سمن قرار الت�سكيل ت�سمية الأع�ساء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. ف�ساًل عن تقييم اأداء 

واأعمال هذه اللجان والأع�ساء الرئي�سيني بها، كما هو مو�سح بالتف�سيل الوارد يف هذا التقرير.
11. متابعة الأعمال وفقا لل�سالحيات املالية والإدارية التي مت تفوي�سها لالإدارة التنفيذية. 

12.  اعداد تقرير حوكمة ال�سركات وار�ساله اإلى هيئة اأ�سواق املال يف املواعيد القانونية.



يتوافق مع قواعد حوكمة  الإدارة مبا  رئي�س جمل�س  مهام وم�سوؤوليات  الإدارة  املعتمد من قبل جمل�س  ال�سركة  اإطار حوكمة  •  كما يعك�س 
ال�سركات ومن اأهم اإجنازات رئي�س جمل�س الإدارة احلالية خالل العام 2020 ما يلي:

1.التاأكد من قيام املجل�س مبناق�سة جميع امل�سائل الأ�سا�سية ب�سكل فعال ويف الوقت املنا�سب.
2.دعم وم�ساندة الإدارة التنفيذية والتن�سيق ب�سكل �سبه يومي مع الرئي�س التنفيذي ملتابعة اأعمال ال�سركة القاب�سة وال�سركات التابعة 

3. متثيل ال�سركة اأمام الغري وذلك وفق ما ين�س عليه نظام ال�سركة الأ�سا�سي.
4. ت�سجيع جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة على امل�ساركة ب�سكل كلي وفعال يف ت�سريف �سئون املجل�س ل�سمان قيام املجل�س مبا فيه م�سلحة ال�سركة.

5. �سمان التوا�سل الفعلي مع امل�ساهمني واإي�سال اأراءهم اإلى جمل�س الإدارة.
6. ت�سجيع العالقات البناءة وامل�ساركة الفعالة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية.

7. خلق ثقافة ت�سجع على النقد البناء حول الق�سايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني اأع�ساء املجل�س.

•  لدى ال�سركة اإدارة تنفيذية موؤهلة على م�ستوى عايل من الكفاءة، ويعك�س اإطار حوكمة ال�سركة مهام وم�سوؤوليات الإدارة التنفيذية التي 
تلتزم بها وذلك يف �سوء ال�سلطات وال�سالحيات املخولة واملعتمدة من قبل جمل�س الإدارة، ومن اإجنازات الإدارة التنفيذية احلالية خالل العام 

2020 ما يلي:
• تنفيذ كافة ال�سيا�سات واللوائح والأنظمة الداخلية لل�سركة، املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

• تنفيذ الإ�سرتاتيجية واخلطة ال�سنوية املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
• اإعداد التقارير الدورية )مالية وغري مالية( و عر�سها على جمل�س الإدارة ب�ساأن التقدم املحرز يف ن�ساط ال�سركة، ومنها درا�سات اجلدوى والتقارير املالية والفنية 

اخلا�سة مب�ساريع ال�سركة املجمعة احلالية وامل�ستجدة وهى:

    •   م�سروع �سكاي كورت
    •   م�سروع كيوبوينت

    •   م�سروع مزايا ريتيم ا�سطنبول مول - دولة تركيا 
  Zone 2&  Zone 1  م�سروع مزايا ريزيدن�س – �سلطنة ُعمان   •    

    •   م�سروع كيولين R10   - دولة المارات 
    •   م�سروع كلوفر �سباح ال�سامل – دولة الكويت  

    •   م�سروع مزايا كلينك 3 )بنيد القار( - دولة الكويت 
    •   م�سروع اأبراج املزايا - دولة الكويت 

    •   م�سروع كلوفر �سنرت اجلابرية - دولة الكويت 
    •   م�سروع مزايا لوجي�ستك�س – مملكة البحرين 

    •   م�سروع �سكاي جاردنز – دولة المارات 
    •   م�سروع انديجو – دولة المارات 

    •   م�سروع ابراج املعذر – اململكة العربية ال�سعودية 
    •   م�سروع برج العليا - اململكة العربية ال�سعودية 

    •   م�سروع مزايا كلينك 4 )حويل( - دولة الكويت   
    •   م�سروع مزايا كلينك 5 )اجلابرية( – دولة الكويت

اأ�سول  •  و�سع نظام حما�سبي متكامل يحتفظ بدفاتر و�سجالت وح�سابات تعك�س ب�سكل مف�سل ودقيق البيانات املالية وح�سابات الدخل، مبا يتيح املحافظة على 
 Microsoft D365 ال�سركة واإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري املحا�سبة الدولية املعتمدة من قبل هيئة اأ�سواق املال. حيث يوفر النظام املحا�سبي املطور )برنامج

F&O( اإمكانية اإ�سدار البيانات املالية املجمعة على م�ستوى ال�سركة وال�سركات التابعة بكفاءة وجودة عالية. 
اأهداف  يتفق مع  النفقات، وذلك مبا  وتقليل  الأرباح  تعظيم  والعمل على  الأمثل،  بال�سكل  ال�سركة  اإدارة موارد  الن�ساط، ف�ساًل عن  وت�سيري  اليومي  العمل  اإدارة    •

واإ�سرتاتيجية ال�سركة.
•  امل�ساركة الفعالة يف بناء وتنمية ثقافة القيم الأخالقية داخل ال�سركة.

•  و�سع نظم الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر، والتاأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، واحلر�س على اللتزام بنزعة املخاطر املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
•  تطوير وحتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات لتوفري البيانات واملعلومات الالزمة لتخاذ القرارات مبا يتما�سى مع متطلبات ال�سركة التو�سعية وا�سرتاتيجيتها، 
حيث يوجد لدى ال�سركة تطبيق خا�س ب�سوؤون امل�ستثمرين )IR Application( يتيح لهم �سرعة الو�سول اإلى املعلومات اخلا�سة باأداء ال�سركة احلايل اإ�سافة اإلى 

الو�سول اإلى املعلومات التاريخية واآخر امل�ستجدات.
•  و�سع اآلية عمل وا�سحة فيما يتعلق مبتابعة القرارات والقوانني الرقابية ذات العالقة بطبيعة عمل ال�سركة وذلك للتاأكد من التطبيق واللتزام التام بها.

•  اإعداد موؤ�سرات الأداء الرئي�سية اخلا�سة بجميع موظفي ال�سركة وتقييم مهامهم املنجزة ب�سكل دوري.



اجتماعات اللجنة  ت�سنيف
الع�سو

اأع�ساء اللجنة املن�سب

20/9 20/8 20/7 20/6 20/5 20/4 20/3 20/2 20/1

 غري
تنفيذى

رئي�س اللجنة  ال�سيد / عبد احلميد حممد ديب
حمرز

م�ستقل ع�سو اللجنة ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان

 غري
تنفيذى

ال�سيد/ عيد عبداهلل الر�سيدي ع�سو اللجنة

-  مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة، واإبداء الراأي والتو�سية ب�ساأنها ملجل�س الإدارة، وذلك بهدف �سمان عدالة 
و�سفافية التقارير املالية والتاأكد من �سالمة ونزاهة التقارير املالية واأنظمة الرقابة الداخلية لل�سركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية مت فيها 
مراجعة التقارير املالية ال�سادرة عن القطاع املايل يف ال�سركة و مكتب مراقب احل�سابات اخلارجي، حيث رفعت اللجنة تو�سية باعتمادها ملجل�س 

الإدارة و مت التوقيع على مناذج اآلية �سمان ونزاهة التقارير املالية لكل ربع.

-  متابعة اأعمال مراقبي احل�سابات اخلارجيني، والتاأكد من عدم قيامهم بتقدمي خدمات اإلى ال�سركة عدا اخلدمات التي تقت�سيها مهنة التدقيق.

-  درا�سة مالحظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية لل�سركة ومتابعة ما مت يف �ساأنها.

-  درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها. 

-  تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�سركة واإعداد تقرير يت�سمن راأي وتو�سيات اللجنة يف هذا ال�ساأن. 

- الإ�سراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي يف ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات املحددة من قبل جمل�س 
الإدارة.

-  مراجعة تقارير التدقيق الداخلي املقدمة من املدقق الداخلي واإبداء مالحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خالل اجتماعاتها الدورية با�ستعرا�س 
�سري اأعمال التدقيق الداخلي بالن�سبة لقطاعات/اإدارات ال�سركة املختلفة. كما قامت اللجنة مبراجعة ردود القطاعات/ الإدارات املعنية، والتاأكد 

من اأنه قد مت اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمة ب�ساأن املالحظات الواردة يف التقارير.

-  فيما يتعلق بتقارير اجلهات الرقابية، مل يكن هناك اأي مالحظات. 

-  مراجعة التقرير ال�سنوي اخلا�س بالإدارة القانونية وادارة اللتزام والرقابة.

-  مراجعة ال�سفقات والتعامالت مع الطراف ذات العالقة وتقدمي التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها الى جمل�س الدارة.

-  التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني واإعادة تعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني اأو تغيريهم وحتديد اأتعابهم حيث اأو�ست اللجنة باعادة تعيني ال�سيد/ 
�سعيب عبد اهلل حممد �سعيب مكتب البزيع و�سركاهم – حما�سبون قانونيون مراقبًا حل�سابات ال�سركة. 

-  التو�سية ملجل�س الإدارة باإعادة تعيني ال�سادة/  Russell Bedford )املمثلة بال�سريك الدكتور / اإياد الر�سيد( للقيام باأعمال التدقيق 
الداخلي لل�سركة طبقًا للوائح و القوانني.

-  التو�سية ملجل�س الإدارة باإعادة تعيني ال�سادة/  Russell Bedford )املمثلة بال�سريك الدكتور / �سعد �سليمان البلو�سي( للقيام بتقييم 
نظم الرقابة الداخلية لل�سركة طبقًا للوائح و القوانني.

مهام وملخ�س اجنازات اللجنة

• متابعة اأعمال جلنة عالقات املوظفني ) ERC ( والتي تقوم مبراجعة التظلمات املقدمة من قبل املوظفني ورفع التو�سية ب�ساأنها اإلى الرئي�س التنفيذي للمجموعة 
يف الوقت املنا�سب ومبنتهى ال�سرية.   

جلان جمل�س الإدارة 

1- جلنة التدقيق :  
تت�سكل جلنة التدقيق من ثالث اأع�ساء ح�سب قرار جمل�س الدارة ال�سادر بتاريخ 13 مايو 2019 وذلك ملدة ثالث �سنوات



 ت�سنيف
الع�سو

اأع�ساء اللجنة املن�سب

2020 /5 2020 /4 2020 /3 2020 /2 2020 /1

غري تنفيذى رئي�س اللجنة ال�سيد/ عبد الرحمن حممد را�سد ال�سارد

م�ستقل ع�سو اللجنة ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان

غري تنفيذى ع�سو اللجنة ال�سيد/ عيد عبداهلل الر�سيدي

مهام وملخ�س اجنازات اللجنة

2 -  جلنة اإدارة املخاطر :  
تت�سكل جلنة اإدارة املخاطر من ثالث اأع�ساء مبوجب قرار جمل�س الدارة ال�سادر بتاريخ  13 مايو  2019 وذلك ملدة ثالث �سنوات 

- اإعداد ومراجعة ا�سرتاتيجيات ومنهجية عمل وحدة اإدارة املخاطر ورفعها اإلى جمل�س الإدارة، والتاأكد 
من تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات، واأنها تتنا�سب مع طبيعة وحجم اأن�سطة ال�سركة.

- �سمان توافر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر.
اأنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعر�س لها ال�سركة، وذلك  - تقييم نظم واآليات حتديد وقيا�س ومتابعة 

لتحديد اأوجه الق�سور بها.
- م�ساعدة جمل�س الإدارة على حتديد وتقييم م�ستوى املخاطر املقبول يف ال�سركة، والتاأكد من عدم جتاوز 

ال�سركة لهذا امل�ستوى من املخاطر بعد اعتماده من قبل جمل�س الإدارة.
- مراجعة ال�سفقات و التعامالت مع الطراف ذات العالقة و تقدمي التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها الى جمل�س 

الدارة.
-  مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدة اإدارة املخاطر وو�سع تو�سيات ب�ساأنه ورفعه اإلى جمل�س الإدارة حيث 
اأ�سبحت تبعية وحدة املخاطر اإلى جلنة املخاطر مبا�سرة وفقا لآخر تعديل �سادر من هيئة اأ�سواق املال كما 
ومتت التو�سية بتوكيل مهام اإدارة املخاطر لل�سادة Boubyan Consulting للقيام باإعداد تقارير 

دورية خا�سة باإدارة وتقييم خماطر ال�سركة. 
- التاأكد من اأن اجلهة القائمة على اإدارة املخاطر لديها الفهم الكامل للمخاطر املحيطة بال�سركة.

اإدارة  اإلى جمل�س  التقارير  ال�سركة، وتقدمي هذه  لها  تتعر�س  التي  املخاطر  تقارير حول طبيعة  اإعداد   -
ال�سركة حيث مت الأخذ بعني العتبار التاأثريات الناجتة عن جائحة COVID-19 واملخاطر التي نتجت 
عنها ومت عمل تقرير خا�س �سامل عن كافة املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة قدم الى جمل�س الدارة. 
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3 -  جلنة الرت�سيحات واملكافاآت :  
تت�سكل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثالث اأع�ساء مبوجب قرار جمل�س الدارة ال�سادر بتاريخ 13مايو  2019   وذلك ملدة ثالث �سنوات. 

-  التو�سية بقبول الرت�سيح واإعادة الرت�سيح لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
ال�سرائح  وحتديد  التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مكافاآت  �سيا�سة  مراجعة     -
املختلفة للمكافاآت التي �سيتم منحها للموظفني، مثل �سريحة املكافاآت الثابتة، و�سريحة املكافاآت 
واملزايا  اخلدمة  نهاية  مكافاآت  و�سريحة  اأ�سهم،  �سكل  يف  املكافاآت  و�سريحة  بالأداء،  املرتبطة 

واملنافع والبدلت الأخرى ومراجعة تقارير التقييم ال�سنوي للموظفني.
-   و�سع تو�سيف وظيفي لالأع�ساء غري التنفيذيني والأع�ساء امل�ستقلني.

-  التاأكد من عدم انتفاء �سفة ال�ستقاللية عن ع�سو جمل�س الإدارة امل�ستقل.
والإدارة  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  املمنوحة  املكافاآت  كافة  عن  مف�سل  �سنوي  تقرير  اإعداد    -
التنفيذية، �سواء كانت مبالغ اأو منافع اأو مزايا، اأيًا كانت طبيعتها وم�سماها، والتاأكيد على اأن 
يعر�س هذا التقرير على اجلمعية العامة لل�سركة للموافقة عليه ويتلى من رئي�س جمل�س الإدارة.




