
           الإف�ساح وال�سفافية ب�سكل دقيق وفـي الوقت املنا�سب

• اآليات العر�س والإف�ساح الدقيق وال�سفاف التي حتدد جوانب وجمالت وخ�سائ�س الإف�ساح.
اإن الف�ساح الدقيق اأحد ال�سمات وال�ساليب ال�سا�سية ملتابعة اأن�سطة ال�سركة وتقييم اأدائها حيث اأنه ي�ساهم يف معرفة امل�ساهمني وامل�ستثمرين لهياكل وان�سطة 
ال�سركة، وكذلك ال�سيا�سات املطبقة من قبل ال�سركة، ف�سال عن تقييم اأداء ال�سركة فيما يتعلق باملعايري الخالقية، فقد قام جمل�س اإدارة ال�سركة من خالل اإطار 
حوكمة ال�سركة بو�سع اآليات العر�س والف�ساح الدقيق وال�سفاف، والتي حتدد جوانب وجمالت وخ�سائ�س الإف�ساح �سواء فيما يت�سل باملو�سوعات اأو العنا�سر 
التي يتعني الإف�ساح عنها، وتت�سمن اأ�ساليب الإف�ساح عن املعلومات والبيانات املالية وغري املالية التي تتعلق بالو�سع املايل لل�سركة والأداء وامللكية، وذلك من 
خالل الإف�ساح لبور�سة الكويت لالأوراق املالية، وهيئة اأ�سواق املال و�سوق دبي املايل وهيئة الأوراق املالية وال�سلع )دبي( على نحو ي�ساعد اأ�سحاب امل�سالح يف 
الطالع على و�سع ال�سركة ب�سكل متكامل، كما تف�سح ال�سركة ومبنتهى ال�سفافية والدقة عن كافة املعلومات والبيانات يف الوقت املنا�سب لكافة الأطراف واأ�سحاب 

امل�سالح دون متييز وذلك وفقا لنماذج الإف�ساح املعتمدة من هيئة اأ�سواق املال .
ويحر�س جمل�س الدارة على اأن تتم مراجعة كل من اآليات ونظم الإف�ساح وال�سفافية املطبقة لدى ال�سركة ب�سكل دوري، والتاأكد من مواكبتها لأف�سل املمار�سات 
الريادية املعمول بها يف هذا ال�ساأن، ف�ساًل عن ات�ساقها مع ما هو مطبق من قبل هيئة اأ�سواق املال، كما قامت ال�سركة باإعداد قائمة اللتزام وحتديثها والتي 
تت�سمن حتديد املعلومات الواجب الإف�ساح عنها، واآلية ت�سنيفها من حيث طبيعتها اأو من حيث دورية الإف�ساح عنها، وذلك وفقًا لآليات ونظم عمل الإف�ساح 

وال�سفافية لدى ال�سركة. 

• اإف�ساحات اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
لل�سركة �سجاَل خا�سَا باإف�ساحات اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية بحيث ي�سمل الإف�ساحات اخلا�سة بن�سب امللكية والتداولت على اأ�سهم ال�سركة اإ�سافة 
اإلى الإقرارات والتعهدات املقدمة ب�سفتهم اأ�سخا�س مطلعني والتي يتم حتديثها وفقا لأحكام الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اأ�سواق املال، وهذا ال�سجل متاحَا 
لالطالع عليه من قبل كافة م�ساهمي ال�سركة، ويحق لكافة م�ساهمي ال�سركة الطالع عليه دون اأي ر�سم اأو مقابل، كما تقوم ال�سركة بتحديث بيانات هذا ال�سجل 

ب�سكل دوري مبا يعك�س حقيقة اأو�ساع الأطراف ذات العالقة.

• وحدة تنظيم �سوؤون امل�ستثمرين.
بال�سركة وحدة تنظم �سوؤون امل�ستثمرين وهي م�سئولة عن اإتاحة وتوفري البيانات املالية واملعلومات والتقارير الالزمة للم�ستثمرين املحتملني، وتتمتع وحدة �سوؤون 
البيانات واملعلومات والتقارير يف الوقت املنا�سب وب�سكل دقيق، وذلك من خالل الت�سال املبا�سر  امل�ستثمرين بال�ستقاللية املنا�سبة، على نحو يتيح لها توفري 

بالوحدة ومن خالل املوقع الإلكرتوين لل�سركة وموقع بور�سة الكويت لالأوراق املالية و�سوق دبي املايل.

• تطوير البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات، والعتماد عليها ب�سكل كبري يف عمليات الإف�ساح.
اإداراتها  برامج يف  با�ستخدام عدة  تقوم  اأعمالها حيث  كافة  عليها يف  وتعتمد  ت�ستخدمها  والتي  املعلومات  لتكنولوجيا  الأ�سا�سية  البنية  ال�سركة وحدثت  طورت 
املوارد  اإدارة  وبرنامج )MENAITECH( يف  املالية  الدارة  مايكرو�سوفت )Microsoft D365 F&O( يف  برنامج  املثال  �سبيل  على  ومنها  املختلفة 
الب�سرية وال�سوؤون الإدارية ، و برنامج )- CRM اإدارة العقارات( ، )Primavera( يف اإدارة امل�ساريع ، )BoardVantage( برنامج مرتبط باجتماعات 
اإدارة امل�سرتيات ، و  اإدارة مراقبة امل�ستندات و  اإدارات ال�سركة وبرنامج )SHAREPOINT( يف  جمل�س الإدارة و برنامج )TEAMWORK( يف جميع 
ي�ستخدم برنامج  DIEHL metering اخلا�س بقراءة ا�ستهالك الكهرباء الكرتونيا اإ�سافة اإلى برامج اأخرى ل�ستخدام اإدارة تكنولوجيا املعلومات . كما انه 
لدى ال�سركة موقع الكرتوين حيوي وفعال ويحتوي على جميع املعلومات والبيانات والإف�ساحات اخلا�سة باأعمال ال�سركة واآخر التطورات اإ�سافة اإلى ق�سم خا�س 

بعالقات امل�ستثمرين وق�سم خا�س بحوكمة ال�سركات بحيث تقوم ال�سركة ب�سيانة وحتديث املوقع ب�سورة دورية. 




