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سياسة حوكمة الشركات   .١
تتَّسم الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات بأهمية بالغة في خلق قيمة للمساهمين والحفاظ عليها وضمان اإلفصاح والشفافية المناسبين. 
وتوفر سياسة حوكمة الشركات الخاصة بشركة ناس المؤسسة ش.م.ب »الشركة« إطار عمل لمبادئ معايير حوكمة الشركات الفعالة داخل 

الشركة.

يلتزم مجلس اإلدارة )المجلس( بتنفيذ ممارسات حوكمة قوية للشركات والمراجعة المستمرة وااللتزام بممارسات حوكمة الشركات القوية 
للمساعدة في تعزيز مستويات االمتثال وفًقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

السعي  والدفاع عن حقوقهم من خالل  المساهمين وحماية مصالحهم  لتعزيز قيمة  المؤسسة ش.م.ب. سعيها  ناس  ستواصل شركة 
لتحقيق التميز في الحياة المؤسسية. تسعى الشركة باستمرار لخدمة مصالح أصحاب المصلحة على أفضل وجه ويشمل ذلك المساهمين 

والعمالء والموظفين والجمهور بشكل عام.

تلتزم اإلدارة بتنفيذ اإلجراءات والعمليات لتعكس وتدعم إطار حوكمة الشركات المعتمد من مجلس اإلدارة لضمان أعلى معايير حوكمة 
الشركات داخل الشركة.

تطورات حوكمة الشركات خالل العام  .٢
تم انتخاب جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في ٣٠ مارس ٢٠٢١ بعد ٣٠ 

مارس ٢٠٢١ لم يكن هناك منصب عضو شاغر وبالتالي لم يتم انتخاب أعضاء جدد أو ترشحهم إلعادة انتخابهم.

معلومات المساهمين  .3
يتكون هيكل األسهم الحالي للشركة من أسهم عادية فقط وال توجد فئات مختلفة من األسهم العادية. حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أصدرت 

الشركة ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي، كل منها بقيمة اسمية ٠.١٠٠ دينار بحريني للسهم. وجميع األسهم مدفوعة بالكامل.

يقوم رئيس مجلس اإلدارة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية. يحضر رئيس مجلس اإلدارة والمديرون اآلخرون 
اجتماع الجمعية العامة العادية وهم مستعدون لإلجابة على أي أسئلة.

يعقد االجتماع العادي العام السنوي في ٣٠ مارس ٢٠٢٢ المقرر، بشرط موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
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 اسم الشخص الطبيعينسبة الملكيةعدد األسهماسم الُمساهمر.م.
والمستفيد النهائي

السيد سمير عبد اهلل ناس18,810,0008.55السيد سمير عبد اهلل ناس1

السيد سامي عبد اهلل ناس18,810,0008.55السيد سامي عبد اهلل ناس2

السيد عادل عبد اهلل ناس18,810,0008.55السيد عادل عبد اهلل ناس3

السيد غازي عبد اهلل ناس18,810,0008.55السيد غازي عبد اهلل ناس4

5
السيد فوزي عبد اهلل ناس

18,810,0008.55
السيد فوزي عبد اهلل ناس

شركة عبد الرحمن صالح الراجحي 6
وشركاه المحدودة

أفراد عائلة عبد الرحمن صالح الراجحي15,969,8647.26

تصنيف المساهمينر.م.
النسبة المئوية للمساهمة

اإلجماليحكومة أو منظماتشركاتأفراد

80.52 %0.02 %13.62 %66.88 %محلي1

18.89 %-1.83 %17.06 %عربي2

0.59 %-0.11 %0.48 %أجنبي3

100.00 %0.02 %15.56 %84.42 %اإلجمالي

النسبة المئوية للمساهمةعدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالمساهمة )حصة(الرقم

1>5٠,٠٠٠7,75013,613,9976.19 %

% 5٠,٠٠٠12218,546,4228.43 إلى5٠٠,٠٠٠  2

% 5٠٠,٠٠٠4364,223,00129.19  إلى ٠٠٠,٠٠٠,35

4<5,٠٠٠,٠٠٠8123,616,56056.19 %

% 7,923220,000,000100.00اإلجمالي

٣.١  فيما يلي تِرد أسماء المساهمين الرئيسيين في الشركة )أسماء المساهمين الذين يملكون 5٪ أو أكثر( في  
 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١: -

٣.٢  بيان حقوق المساهمين اعتباًرا من ٢٠٢١/١٢/٣١ حسب الجنسية يصنف على النحو التالي:

٣.٢  وصف لكيفية توزيع المساهمين حسب حصصهم في ٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو التالي:
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مجلس إدارة الشركة والمديرين واإلدارة  .4

٤.١  إجراءات مجلس اإلدارة

ُيحدد ميثاق مجلس اإلدارة إجراءات المجلس. لدى الشركة ممارسة لتعميم جدول األعمال والوثائق الداعمة األخرى قبل وقت كاف لتمكين 
أعضاء مجلس اإلدارة من مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول األعمال والبت فيها بغية تعزيز أداء الشركة باستمرار.

٤.٢  مسؤوليات مجلس اإلدارة والمديرين

تشمل المسؤوليات المحددة لمجلس اإلدارة ما يلي:

اعتماد السياسات التجارية والمالية المرتبطة بأداء أعمال الشركة وتحقيق أهدافها.  ١

الرسم واإلشراف والمراجعة الدورية لخطط الشركة وسياساتها واستراتيجياتها وأهدافها الرئيسية.  ٢

وضع لوائح وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة واإلشراف العام عليها.  ٣

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واالستراتيجيات واألهداف المالية واعتماد الميزانيات السنوية.  ٤

مراقبة النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وامتالك األصول والتصرف فيها.  5

اعتماد البيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وعرضها على الجمعية العمومية.  ٦

مراقبة أنشطة اإلدارة التنفيذية والتأكد من سير العمليات بسالسة لتحقيق أهداف الشركة وعدم تعارضها مع القوانين واللوائح   ٧
المعمول بها.

تشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس اإلدارة حسب ما تقتضيه طبيعة نشاط الشركة على النحو المنصوص عليه في   ٨
المتطلبات التنظيمية ، وإصدار اللوائح الخاصة بهذه اللجان.

تحديد أنواع المكافآت لكبار التنفيذيين والمديرين ، بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين ، مع مراعاة حكم المادة )١٨٨( من   ٩
قانون الشركات التجارية.

وضع آلية لتنظيم المعامالت مع األطراف ذات العالقة لتقليل تضارب المصالح.  ١٠

وضع المعايير والقيم التي تحكم أعمال الشركة.  ١١

ضمان تطبيق أنظمة مناسبة للرقابة وإدارة المخاطر من خالل وضع إطار عمل للمخاطر التي قد تواجهها الشركة ، وخلق بيئة تدرك   ١٢
معرفة إدارة المخاطر على مستوى الشركة ، وتقديمها بشفافية إلى األطراف ذات الصلة بالشركة وأصحاب المصلحة.

ضمان المعاملة العادلة للمساهمين بما في ذلك مساهمي األقلية.  ١٣

وضع اللوائح الداخلية التي تحدد واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة ، بما في ذلك التزامات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة.  ١٤

٤.٣  المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة

تتطلب المعامالت الجوهرية التالية مراجعة وتقييم واعتماد وموافقة من قبل مجلس اإلدارة:

استراتيجية الشركة؛  ١

الميزانية السنوية، ميزانية النفقات الرأسمالية، العقود الرئيسية، خطط التنويع / التصفية؛  ٢

القوائم المالية؛  ٣

تخصيصات الموارد الرئيسية واالستثمارات الرأسمالية؛ و  ٤

مسؤوليات اإلدارة وخطة التدريب والتطوير والتعاقب لإلدارة العليا.  5
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اسم الشركةالمنصباسم المديرر.م.

بنك السالم - البحرين ش.م.بعضو غير تنفيذي ومستقلالسيد هشام صالح الساعي1

سوليدرتي ش.م.بعضو غير تنفيذي ومستقلالسيد بشار سمير ناس2

اسم عضو مجلس اإلدارة

النوع 
)تنفيذي، غير 

تنفيذي أو 
مستقل(

المؤهلالخبرة

مدة واليته 
كمدير للشركة 
ابتداء من تاريخ 
أول انتخاب له أو 

تعيينه

مناصب في أي 
مؤسسات حكومية 
تنظيمية رئيسية 

أخرى

رئيس غرفة تجارة 01 - 01 - 2005بكالوريوس العلوم42تنفيذيالسيد سمير عبد اهلل ناس
وصناعة البحرين

01 - 01 - 2005بكالوريوس إدارة األعمال38تنفيذيالسيد سامي عبد اهلل ناس

01 - 01 - 2005ماجستير  إدارة األعمال33تنفيذيالسيد عادل عبد اهلل ناس

01 - 01 - 2005بكالوريوس - هندسة مدنية30تنفيذيالسيد غازي عبد اهلل ناس

دبلوم في الهندسة 27تنفيذيالسيد فوزي عبد اهلل ناس
01 - 01 - 2005الميكانيكية

بكالوريوس العلوم في إدارة 14تنفيذيالسيد بشار سمير ناس
23 - 09 - 2013البناء

40تنفيذيالسيد هيمانت جوشي

بكالوريوس، ماجيستير إدارة 
 ،FCMA، AICMA ،األعمال

محاسب  زميل معهد 
المحاسبين القانونيين 

)LLB( وبكالوريوس الحقوق

2015 - 03 - 19

غير تنفيذي السيد جمال الهزيم
محاسب عام معتمد - 34ومستقل

01 - 01 - 2005امريكا

غير تنفيذي السيد هشام صالح الساعي
٠١ - ٠١ - 2005ماجستير في إدارة األعمال23ومستقل

السيد عبداهلل نورالدين 
عبداهلل نورين

غير تنفيذي 
٣٠ - ٠٣ - ٢٠٢١ماجستير في إدارة األعمال16ومستقل

٤.٤  نبذة عن المديرين )أعضاء مجالس اإلدارات األخرى(

أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم هم أيًضا أعضاء في شركات أخرى مدرجة في مملكة البحرين:

٤.5  حالة مناصب اإلدارة وتكوين مجلس اإلدارة
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النسبة المئوية لألسهم عدد األسهمنوع األسهماسم عضو مجلس اإلدارةر.م.
المملوكة

18,810,0008.55أسهم ملكيةالسيد سمير عبد اهلل ناس1

18,810,0008.55أسهم ملكيةالسيد سامي عبد اهلل ناس2

18,810,0008.55أسهم ملكيةالسيد عادل عبد اهلل ناس3

18,810,0008.55أسهم ملكيةالسيد غازي عبد اهلل ناس4

18,810,0008.55أسهم ملكيةالسيد فوزي عبد اهلل ناس5

100,0000.05أسهم ملكيةالسيد بشار سمير ناس6

٤.٦  تعيين وإنهاء خدمة / استقالة أعضاء مجلس اإلدارة

التجارية  الشركات  وقانون  للشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  لعقد  وفًقا  االنتخابات  وتتم  سنوات.   ٣ لمدة  المديرين  انتخاب  يتم 
اإلدارة. تنتهي مدة تعيين كل مدير، وفًقا لشروط  العضو من مجلس  يتقاعد فيه  أن  الذي يجب  للعمر  البحريني. ال يوجد حد أقصى 

ن المساهمون مجلس اإلدارة الحالي للشركة في ٣٠ مارس ٢٠٢١. خطاب التعيين و / أو أحكام القانون. وقد عيَّ

٤.7  توجيه مجلس اإلدارة وتدريبهم

ُتطبق الشركة برنامج توجيه ُمصمم لكل مدير جديد. ويتضمن برنامج التوجيه ١( حزمة تمهيدية تحتوي، من بين أشياء أخرى، على نظرة 
الرئيسية؛ ٢( عروض تقديمية  اإلدارة والسياسات  اإلدارة ولجان مجلس  التنظيمي، واختصاصات مجلس  الشركة، والمخطط  عامة على 
حول القضايا المالية واالستراتيجية وأبرز المخاطر؛ و٣( اجتماعات توجيهية مع اإلدارة الرئيسية حسب االقتضاء. وُيدعى جميع المديرين 

المستمرين في مناصبهم لحضور االجتماعات التوجيهية.

٤.8  ملكية مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
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المسمى اسم عضو مجلس اإلدارة
الوظيفي

النسبة المئوية 2021 - 12 - 202128 -202111-11 - 08 - 202112 - 05 - 202111- 02 - 24
للحضور

٨٠ %√√-√√رئيسالسيد سمير عبد اهلل ناس

السيد سامي عبد اهلل ناس
نائب رئيس 

مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب

√√√√√% 100

100 %√√√√√مدير - ماليالسيد عادل عبد اهلل ناس

100 %√√√√√مديرالسيد غازي عبد اهلل ناس

100 %√√√√√مديرالسيد فوزي عبد اهلل ناس

100 %√√√√√مديرالسيد بشار سمير ناس

100 %√√√√√مديرالسيد هيمانت جوشي

عضو غير تنفيذي السيد جمال الهزيم
100 %√√√√√مستقل

عضو غير تنفيذي السيد هشام الساعي
100 %√√√√√مستقل

السيد عبداهلل نور الدين 
عبداهلل نورين

عضو غير تنفيذي 
٨٠ %√√√√-مستقل

د.مصطفى السيد
عضو غير 

تنفيذي 
مستقل

√----% ٢٠

٤.9   تداول أعضاء مجلس اإلدارة لألسهم خالل العام

خالل عام ٢٠٢١ لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أي من أسهم الشركة.

٤.١٠   اجتماعات مجلس اإلدارة

يجب أن تكون الشركة قد عقدت ما ال يقل عن أربعة اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل كل عام. خالل عام ٢٠٢١ تم عقد ستة اجتماعات لمجلس 
اإلدارة. ويلخص الجدول التالي المعلومات حول حضور األعضاء اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة في عام ٢٠٢١:
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الخبرة المسمى الوظيفيأسماء أعضاء اإلدارة العليار.م.
المؤهلبالسنوات

38الرئيس التنفيذي للشركةشوقي محمد الهاشمي1
شهادة البكالوريوس في الهندسة 

بمرتبة الشرف في هندسة اآلالت 
الدقيقة والتحكم

يوسف احمد ناس2
المدير العام - الموارد البشرية واإلدارة، 
مصنع ناس للرمل، مصنع ناس للثلج 

وشركة ناس للجرافة
بكالوريوس - هندسة مدنية36

الدبلوم الوطني العالي في الهندسة 40المدير العام -  المقاوالت االساسيةنايجل باري هيكتور3
المدنية

بكالوريوس في هندسة الحاسوب33مدير عام - إدارة المصانع والنقلجمال محمد ناس4

الرئيس - المدير التجاري المقاوالت إيان إدوارد بويز5
مشارك - مسح الكميات33االساسية

جوناثان تشارلز موترام6
المدير العام -ديلمون للخرسانة 
الجاهزة ومنتجاتها المحدودة - 

ديلمون للخرسانة المسبوكة
بكالوريوس التعدين )مع مرتبة 20

الشرف(

بكالوريوس العلوم في هندسة القوى 17المدير التنفيذياحمد صابر الفوال7
الميكانيكية وماجستير إدارة األعمال

شهادة في إنشاء السقاالت28المدير العام اإلقليمي - ناس للسقاالتماثيو هاوز8

ماجستير في إدارة األعمال الدولية25المدير العام - ناس لألغذيةسونيل ناير9

دبلوم - هندسة مدنية28المدير العام - ناس للخدمات الصناعيةجيان فرانكو ستيفانيوني10

المدير العام - ناس للمقاوالت ماجد سعيد طلبه اسكندر11
بكالوريوس - هندسة كهربائية 20الكهربائية 

٤.١١ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

توضح المادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ طريقة دفع المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة. تعتمد سياسة المكافآت على 
رسوم الجلسة والرسوم األساسية المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة.

تم في العام ٢٠٢٠ )الماضي( دفع رسوم حضور الجلسة )متضمنة رسوم حضور اجتماعات اللجان( بقيمة -/٢٠5,٠٠٠ د.ب. ولم يتم دفع أي 
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة نظًرا للخسارة المسجلة في تلك السنة.

تم في العام ٢٠٢١ دفع رسوم حضور الجلسة )متضمنة رسوم حضور اجتماعات اللجان( بقيمة -/٢١٠,٧٥٠ د.ب. وال توجد مكافآت مقترحة يتم 
دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة نظًرا للخسارة المسجلة في السنة.

٤.١٢ اإلدارة

ُيلخص الجدول التالي المعلومات حول المهنة والمنصب/ المسمى الوظيفي والخبرة بالسنوات ومؤهالت اإلدارة العليا:-
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٤.١٣  مدونة قواعد السلوك / مدونة األخالقيات

استعانت الشركة بمستشار لصياغة مدونة قواعد السلوك المهني بمجرد اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
التصرف بأمانة ونزاهة وحسن نية ، مع بذل العناية والعناية الواجبة ، لما فيه مصلحة الدولة.

 
-  التصرف بأمانة ونزاهة وحسن نية ، مع بذل العناية والعناية الواجبة ، لما فيه مصلحة الدولة  الشركة ومساهموها.

-  احترام سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء سير العمل . 
-  النزاهة في التعامل مع أصول الشركة.

المبلغ باأللف دينار بحرينياإلدارة العليا - التكلفة

940الرواتب والبدالت شاملة جميع التكاليف

43مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

كانت المكافآت المدفوعة لإلدارة العليا خالل عام ٢٠٢١ على النحو التالي:

ال تمتلك اإلدارة العليا أي أسهم في الشركة.

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والسالمة 
الخاصة بحوكمة الشركات

لجنة المناقصات الجماعية

المقاوالت
األساسية

لجنة التدقيق

لجنة المناقصات الجماعية

لجنة المكافآت

اإلمدادات
والخدمات المالية والحسابات الخدمات العامة الموارد البشرية

واإلدارة الشئون القانونية

الهيكل التنظيمي  .٥

الرئيس التنفيذي للشركة
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مستقلين / غير مستقليناألعضاءر.م. 

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد جمال الهزيم1

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد هشام الساعي2

مدير تنفيذيالسيد هيمانت جوشي3

2021 - 11 - 202111 - 11 - 202110 - 10 - 202124 - 08 - 202112 - 08 - 202111 - 05 - 202111 - 5 - 202110 - 02 - 202124 - 02 - 23األعضاء
النسبة 
المئوية 
للحضور

السيد جمال 
100 %√√√√√√√√√الهزيم

السيد هشام 
100 %√√√√√√√√√الساعي

السيد هيمانت 
100 %√√√√√√√√√جوشي

اللجان  .6

ُيشكل مجلس اإلدارة اللجان من أجل اإلدارة الرشيدة للشركات. يتم تحديد نطاق األدوار والمسؤوليات بوضوح في مواثيق اللجان المعنية. 
وتقدم اللجان االقتراحات والتوصيات إلى مجلس اإلدارة عند االقتضاء. يتم توزيع محاضر اجتماعات اللجنة على أعضاء مجلس اإلدارة بشكل 

دوري. يقوم مجلس اإلدارة بتقييم تكوين اللجان باستمرار لالمتثال لمتطلبات القانون ولعمل الشركة بنجاح.

يلخص الجدول التالي المعلومات حول لجان مجلس اإلدارة وأعضائها وأهدافها:-

٦.١  لجنة التدقيق

خالل العام، بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق ٢٠,٢5٠ دينار بحريني.

يترأس السيد جمال الهزيم لجنة التدقيق. تتألف لجنة التدقيق من ٣ أعضاء. ويحدد ميثاق لجنة التدقيق األدوار والمسؤوليات الموكلة إلى 
اللجنة.

اختصاصات أعضاء لجنة المراجعة:

مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للشركة.   ١
مراجعة مصداقية الرقابة المالية للشركة والرقابة الداخلية والبيانات المالية للشركة.   ٢

مراجعة البيانات المالية للشركة واعتمادها قبل عرضها على مجلس اإلدارة.   ٣
مناقشة أهم السياسات المحاسبية والمالية وأمور إعداد التقارير للسنة المالية.   ٤

مراجعة مدى التزام الشركة بالمتطلبات القانونية.   5
النظر في تعيين أو استقالة أو عزل ُمدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعاب المراجعة والتعويضات وتقديم توصيات بشأن ذلك إلى    ٦

المجلس واإلشراف على عمل المدقق.
مناقشة المالحظات الجوهرية للمدققين الخارجيين والداخليين ورد اإلدارة عليها.   ٧

مراجعة إدارة مخاطر الشركة ووظائف التدقيق الداخلية.   ٨
التأكد من وجود السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الداخلية واإلرشادات المناسبة في الشركة.   ٩

التعامل مع أي مخاوف تنشأ عن برنامج »المبلغين عن المخالفات« المعتمد من قبل مجلس اإلدارة للسماح بإثارة المخاوف بشكل سري.   ١٠
إلى  بشأنها  المناسبة  التوصيات  وتقديم  العالقة  ذات  واألطراف  الشركة  بين  المقترحة  والمعامالت  الصفقات  كافة  تفاصيل  مراجعة     ١١

مجلس اإلدارة.
فحص استقاللية المدقق الخارجي مرة واحدة في السنة على األقل.   ١٢

يجب أن تعقد الشركة ما ال يقل عن أربعة اجتماعات للجنة التدقيق خالل كل عام. خالل العام، عقدت لجنة التدقيق تسعة اجتماعات. يلخص 
الجدول التالي المعلومات الخاصة بحضور األعضاء اجتماعات لجنة الدقيق:
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مستقلين / غير مستقليناألعضاءر.م.

 مدير تنفيذيالسيد سامي عبداهلل ناس1

 مدير تنفيذيالسيد عادل عبداهلل ناس2

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد جمال الهزيم3

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد هشام الساعي4

٦.٢  لجنة الحوكمة والترشيحات والسالمة:

السيد سامي عبد اهلل ناس هو رئيس لجنة حوكمة الشركات والتعيينات والسالمة. تتألف لجنة الحوكمة والترشيحات والسالمة من أربعة 
أعضاء. ميثاق الشركة تحدد لجنة الحوكمة والترشيحات والسالمة األدوار والمسؤوليات الموكلة إلى اللجنة.

 

اختصاصات أعضاء لجنة الحوكمة والترشيحات والسالمة:

ضمان أن ممارسات الشركة تتوافق مع سياسة حوكمة الشركات الخاصة بها وتتماشى مع ممارسات الحوكمة الرشيدة.  ١

مراجعة وضمان كفاية ونزاهة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المعلومات بالشركة، بما في ذلك أنظمة االمتثال لجميع القوانين واللوائح   ٢
المعمول بها.

ضمان التزام الشركة بأعلى معايير األخالق والسلوك المؤسسي.  ٣

ضمان وضع إطار مالئم للتخطيط المالي والتشغيل واإلبالغ، فضًلا عن إطار إلدارة المخاطر.  ٤

مراقبة مدى كفاية وتنفيذ إطار حوكمة الشركة.  5

تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات بناًء على ما يتوصل إليه من نتائج في أداء مهامه.  ٦

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة بشكل دوري وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن التغييرات الالزمة   ٧
التي يجب إجراؤها لمعالجة نقاط الضعف لتحقيق مصالح الشركة.

تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة من وقت آلخر بشأن التغييرات التي تراها اللجنة مرغوبة في الهيكل اإلداري أو في توصيف الوظائف.  ٨

ضمان وجود سياسات وإجراءات مناسبة لتقييم أداء اإلدارة التنفيذية.  ٩

وضع خطط التعاقب الوظيفي في اإلدارة العليا قبل عرضها على مجلس اإلدارة للموافقة عليها  ١٠

ُتعقد الشركة اجتماعين على األقل للجنة حوكمة الشركات والترشيحات والسالمة خالل كل عام. وخالل العام، تم عقد اجتماع واحد للجنة 
أنظمة  ذلك  في  بما  للشركة،  الداخلية  والرقابة  اإلدارية  المعلومات  أنظمة  ونزاهة  كفاية  وضمان  مراجعة  والسالمة.  والتعيينات  الحوكمة 

االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول به.
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مستقلين/ غير مستقليناألعضاءر.م

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد هشام الساعي1

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد جمال الهزيم2

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد عبداهلل نور الدين عبداهلل نورين3

مدير تنفيذيالسيد هيمانت جوشي4

النسبة المئوية للحضور٢٣ - ١٢ - ٢٠٢١األعضاءر.م.

100 %√السيد سامي عبداهلل ناس١

100 %√السيد عادل عبداهلل ناس ٢

100 %√السيد جمال الهزيم٣

100 %√السيد هشام الساعي٤

النسبة المئوية ٢٢ - ١٢ - ٢٠٢٠٢١ - ١٢ - ٢٠٢١األعضاءر.م. 
للحضور

100 %√√السيد جمال الهزيم١

100 %√√السيد هشام الساعي٢

100 %√√السيد عبداهلل نورالدين عبداهلل نورين٣

100 %√√السيد هيمانت جوشي٤

٦.٣ لجنة المكافآت:

األدوار  المكافآت  لجنة  عمل  ميثاق  وُيحدد  أعضاء.  أربعة  من  المكافآت  لجنة  تتألف  المكافآت.  لجنة  الساعي  هشام  السيد  يترأس 
والمسؤوليات الموكلة إلى اللجنة.

اختصاصات أعضاء لجنة المكافآت:

إلى  بشأنها  محددة  توصيات  وتقديم  اآلخرين  المسؤولين  وكبار  التنفيذي  للرئيس  المكافآت  وحزمة  األجور  سياسة  في  النظر   ١
المجلس.

مراجعة مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ورفع توصياتهم إلى مجلس اإلدارة بشأن قرارها.  ٢

تعقد الشركة اجتماعين على األقل للجنة المكافآت خالل كل عام. تم عقد اجتماعين للجنة المكافآت خالل العام. ويلخص الجدول التالي   
المعلومات المتعلقة بحضور األعضاء اجتماعات لجنة المكافآت:

يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بحضور األعضاء الجتماعات لجنة حوكمة الشركات والترشيحات والسالمة:

المكافآت -/٣,٠٠٠ دينار بحريني. ولكن لم يتم دفع أي رسوم لحضور االجتماع  الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة  العام، بلغ إجمالي  خالل 
المنعقد في ٢٢-١٢-٢٠٢١.

خالل العام، بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة الحوكمة والترشيحات والسالمة دينار بحريني. ٢٠٠٠ / - .
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مستقل / غير مستقلاألعضاءالرقم

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد جمال الهزيم1
عضو غير تنفيذي مستقلالسيد هشام الساعي2
مدير تنفيذيالسيد غازي عبد اهلل ناس3
مدير تنفيذيالسيد بشار سمير ناس4
مدير تنفيذيالسيد هيمانت جوشي5

٦.٤  لجنة المناقصات الجماعية

يترأس السيد جمال الهزيم لجنة المناقصات الجماعية. تتألف لجنة المناقصات الجماعية من خمسة أعضاء. يحدد ميثاق لجنة المناقصات 
الجماعية األدوار والمسؤوليات الموكلة إلى اللجنة

خالل العام ، بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة المناقصات الجماعية دينار بحريني. 5٠٠،٢ / -.

اختصاصات أعضاء لجنة المناقصات الجماعية:

وضع إطار تسعير داخل المجموعة يغطي:  ١
التسعير الثنائي بين كيانين من المجموعة للتعامالت التجارية المنتظمة.	 
العطاءات الخاصة بالمناقصات / العقود )أقل من الحد األدنى الذي حدده مجلس اإلدارة(.	 
العطاءات الخاصة بالمناقصات / العقود الخاصة )فوق الحد األقصى الذي حدده مجلس اإلدارة(.	 

مراجعة الحد المسموح لعملية تقديم العطاءات من قبل أي من كيانات المجموعة والتوصية به إلى مجلس اإلدارة؛  ٢
وضع القواعد األساسية إلشراك أي طرف ثالث غير شركة المجموعة؛  ٣

المشاركة في عملية التسعير للمناقصات أو العطاءات التي تتجاوز الحد األقصى الذي حدده المجلس؛  ٤
يجب أن تقوم اللجنة بمراجعة دورية مع إدارة كيانات المجموعة والمدقق الداخلي فيما يتعلق بمسائل سياسة التسعير داخل   5

المجموعة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر.

تم عقد اجتماع واحد للجنة المناقصات الجماعية خالل العام. يلخص الجدول التالي المعلومات الخاصة بحضور األعضاء اجتماعات لجنة 
المناقصات الجماعية.

بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة المكافآت خالل العام ٢,5٠٠ دينار بحريني.

النسبة المئوية للحضور٪٢5 - ١١ - ٢٠٢١األعضاءر.م.

100 %√السيد جمال الهزيم١

100 %√السيد هشام الساعي٢

100 %√السيد غازي عبد اهلل ناس٣

100 %√السيد بشار سمير ناس٤

100 %√السيد هيمانت جوشي5
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مستقل / غير مستقلاألعضاءالرقم

مدير تنفيذيالسيد سامي عبداهلل ناس1

مدير تنفيذيالسيد غازي عبد اهلل ناس2

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد جمال الهزيم3

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد عبداهلل نور الدين عبداهلل نورين4

السيد سامي عبد اهلل ناس هو رئيس لجنة المطالبات واالسترداد. تتألف لجنة المطالبات واالسترداد من أربعة أعضاء. يحدد ميثاق لجنة 
المطالبات واالسترداد األدوار والمسؤوليات الموكلة إلى اللجنة.

اختصاصات أعضاء لجنة المطالبات واالسترداد:

المراجعة الدورية مع إدارة الذمم المدينة والمطالبات لكيانات المجموعة.  ١

لرصد وتسريع عملية استرداد الذمم المدينة والمطالبات المتأخرة.  ٢

خالل العام ، تم عقد أربعة اجتماعات للجنة المطالبات واالسترداد. يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بحضور األعضاء اجتماعات 
لجنة المطالبات واالسترداد:

النسبة المئوية ٠٢ - ١٢ - ١٣٢٠٢١ - ١٠ - ١٤٢٠٢١ - ٠7 - ٢٣٢٠٢١ - ٠٦ - ٢٠٢١األعضاءالرقم
للحضور

100 %√√√√السيد سامي عبداهلل ناس1

100 %√√√√السيد غازي عبد اهلل ناس2

100 %√√√√السيد جمال الهزيم3

100 %√√√√السيد عبداهلل نورالدين عبداهلل نورين4

خالل العام ، لم يتم دفع أي رسوم ألعضاء لجنة المطالبات واالسترداد.

5.٤  لجنة المطالبات واالسترداد



الــتـقريـــر الـســـنوي ٢٠٢١

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة15

بيانات االتصال تاريخ التعيينالمؤهل االسم

بكالوريوس االقتصاد )مع مرتبة راميش بانيجراهي
الشرف(، AICMA  ومحاسب إدارة 

معتمد      )CMA(  ومحاسب عام 
معتمد )CPA( ( من المعهد األمريكي 

للمحاسبين القانونيين المعتمدين، 
الواليات المتحدة األمريكية.

رقم الهاتف: 02-08-2018١٧٧٢55٦٠
رقم الموبايل: ٣٩٩٩٢٣٠١

ramesh@aanass.net :االيميل
compliance@nasscorporation.com

مسؤول حوكمة الشركات  .8

الُمخالفات الُمرتكبة خالل السنة المالية  .9

االمتثال لقانون حوكمة الشركات

تضمن اإلدارة ومجلس اإلدارة االمتثال إلطار حوكمة الشركات والمبادئ التوجيهية لضمان االمتثال لقواعد حوكمة الشركات وعدم اإلحاطة 
علًما بأي حالة عدم امتثال خالل العام المنتهي في ٢٠٢١.

مسؤول  تفاصيل  يلي  وفيما   .٢٠١٨ عام  خالل  الشركة  حوكمة  مسؤول  الشركة  عينت  والسياحة،  والتجارة  الصناعة  وزارة  لمتطلبات  وفًقا 
حوكمة الشركة:

لم ُترتكب مخالفات خالل العام.

يقترح مجلس اإلدارة التوصية بإعادة تعيين كي بي إم جي فخرو كمدقق قانوني للمجموعة لعام ٢٠٢٢.

الرسوم والمبالغ المدفوعة مقابل خدمات التدقيق التي قدمها المدقق الخارجي خالل عام ٢٠٢٠، باإلضافة إلى وصف لسنوات خدمة المدقق 
كمدقق خارجي للشركة هي كما يلي

كي بي إم جي فخرواسم شركة التدقيق

١٦ سنةسنوات العمل مدقًقا خارجًيا لحسابات للشركة

جليل العالياسم الشريك المسؤول عن تدقيق بيانات الشركة

٦ سنواتسنوات عمل الشريك كشريك مسؤول عن تدقيق بيانات الشركة

٦١,٧٢5إجمالي أتعاب التدقيق للقوائم المالية لعام ٢٠٢١ )بالدينار البحريني(

البيانات  تدقيق  بخالف  التدقيق  للخدمات غير  األخرى  الخاصة  والمصاريف  الرسوم 
هذه  مثل  وجود  عدم  حالة  في  وجدت.  إن  البحريني(  )بالدينار   ٢٠٢١ لعام  المالية 

الرسوم، يجب ذكر ذلك صراحة
٩,٨٠٠

المدققون الخارجيون  .١٠

قانون حوكمة الشركات

من المتوقع أن يحافظ مجلس اإلدارة وموظفو الشركة على أعلى مستوى من أخالقيات الشركة والسلوك الشخصي. وضعت الشركة 
ارتباط الشركة بموظفيها  أيًضا كيفية  المدونة  الموظفين في تسيير أعمالها. ُتحدد  التي توفر إطاًرا أخالقًيا وقانونًيا لجميع  المدونة 

ومساهميها والمجتمع الذي تعمل فيه الشركة.

اعتمد مجلس اإلدارة المدونة وسياسة الُمبلغين عن المخالفات لمراقبة االمتثال للمتطلبات األخالقية للمدونة. توفر المدونة توجيهات 
واضحة حول ممارسة األعمال على المستوى الدولي، والتفاعل مع الهيئات الحكومية والمجتمعات وشركاء األعمال والسلوك العام في 
مكان العمل مع مراعاة أفضل الممارسات لنماذج وأخالقيات حوكمة الشركات. كما تحدد المدونة إطاًرا سلوكًيا لجميع الموظفين في 

سياق مجموعة واسعة من القضايا األخالقية والقانونية.

حوكمة الشركات  .7
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تضارب المصالح  .١١

لدى الشركة سياسة تضارب المصالح المعمول بها والتي تصف اإلجراءات المتبعة ألي معامالت تضارب في المصالح. خالل عام ٢٠٢١ ، تم اتباع 
اإلجراءات الالزمة وفًقا لسياسة تضارب المصالح وتم إجراء العناية الواجبة المناسبة لمعامالت تضارب المصالح.

األرقام باأللف دينار طبيعة المعاملةاسم األطراف ذات الصلةر.م.
بحريني

القوى العاملة وتأجير المعدات والخدمات األخرى للمشروع  المشروع المشترك  ناس   كونتراك     1
78المشترك

شركة عبد اهلل أحمد ناس وأوالده 2
133توريد السلع والقوى العاملة والخدمات األخرىذ.م.م

شركة عبد اهلل أحمد ناس وأوالده 3
250نقل التحسينات المستأجرةذ.م.م

219بيع المعدات وقطع الغيار والمواد االستهالكية والخدمات شركة مدينة الخليج للتنظيف ذ.م.م4

178بيع قطع الغيار والحافالت...الخاأليد كار رينتال ذ.م.م5

168األعمال والخدمات المدنيةشركة ناس للخدمات البحرية ذ.م.م6

شركة عبد اهلل ناس وشركاه - 7
151بيع وتأجير المعداتالمملكة العربية السعودية

344توريد السلع والخدماتمدير, و ناس وعائلة ناس8

شركة سارنس ناس الشرق االوسط 9
74توريد السلع وتوظيف القوى العاملة وغيرها من الخدماتذ.م.م

19تأجير المعدات والسلع والخدماتشركة دونا مارين ذ.م.م10

31توريد السلع والخدمات األخرى وتأجير المعدات وما إلى ذلك.األطراف األخرى ذات الصلة11

1،645اإلجمالي

١٢. معامالت األطراف ذات الصلة

تتم جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة ويتم اعتمادها من قبل إدارة الشركة. ال يجوز ألي موظف أو مدير أو عضو 
في اإلدارة التنفيذية تداول األسهم بالمعلومات الجوهرية التي لم يتم اإلعالن عنها.

فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات الصلة:

معامالت األطراف ذات العالقة )الدخل( لعام ٢٠٢١
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طبيعة المعاملةاسم األطراف ذات العالقةر.م.
األرقام باأللف دينار 

بحريني

2،386شراء االسمنتشركة األسمنت المتحدة ش.م.ب.1

917شراء كيماويات البناء والرماد المتطاير والسيليكا الدقيقةالبحرين لكيماويات البناء ذ.م.م2

1،202تأجير قاطرة وبارجة لنقل الموادشركة دونا مارين ذ.م.م3

شركة عبد اهلل أحمد ناس وأوالده 4
ذ.م.م

تأجير األراضي ومعسكر العمل وسكن الموظفين والخدمات 
1،307األخرى

شركة عبد اهلل أحمد ناس وأوالده 5
ذ.م.م

1،560خدمات عقود اإلدارة التنفيذية

674تأجير الرافعات والمعداتسارنس ناس الشرق األوسط ذ.م.م6

795تأجير المركبات و الحافالتشركة أاليد لتأجير السيارات ذ.م.م7

715استئجار األراضي والمعسكرات وسكن الموظفينمديرو ناس8

85خدمات التنظيف وإزالة المخلفات وتوفير السماد الطبيعيشركة مدينة الخليج للتنظيف ذ.م.م9

شركة عبد اهلل ناس وشركاه - 10
المملكة العربية السعودية

232خدمات تأجير القوى العاملة والمعدات والتوكيالت

236توريد السلع والخدمات األخرى وتأجير المعدات وما إلى ذلك.األطراف األخرى ذات الصلة11

10،200اإلجمالي 

معامالت األطراف ذات الصلة )المشتريات( لعام ٢٠٢١

١3. وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين

تلتزم الشركة بتقديم المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب لمساهميها والمستثمرين والمنظمين وفًقا اللتزامات اإلفصاح المستمر 
المعلومات  للشركة وإصدارات  السنوي  التقرير  توزيع  والمنظمين من خالل  المساهمين  إلى  المعلومات  إرسال  يتم  القانون.  المحددة في 
األخرى حول األمور المهمة من خالل موقع الشركة على الويب في الوقت المناسب. أمين سر مجلس اإلدارة / مسؤول حوكمة الشركات هو 
المسؤول عن االتصاالت مع المساهمين والمنظمين للتأكد من أن الشركة تفي بالتزامات اإلفصاح المستمر على النحو المحدد في القواعد.
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المبلغ بالدينار البحرينيالتفاصيلر.م.

1500االتحاد البحريني للبولينغ1

٢5٠٠االتحاد البحريني للكرة الطائرة2

4،000نادي راشد للفروسية وسباق الخيل3

200نادي الرفاع للتنس.4

500جمعية حماية العمال الوافدين5

7،827تقديم الصدقة للمحتاجين6

16،527اإلجمالي

١4.  تقييم أداء مجلس اإلدارة

١٥. المساهمات في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

يقوم المساهمون بتقييم أداء مجلس اإلدارة وإعفائهم من المسؤولية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

التنفيذية وفًقا الختصاصات كل منهم  اإلدارة واإلدارة  اإلدارة واللجان وأعضاء مجلس  السنوية لمجلس  األداء  اإلدارة تقييمات  م مجلس  قدَّ
واتفاقيات التعيين بهدف تحسين الفعالية والمساهمات تجاه الشركة.

تم تصميم التقييم لتحديد ما إذا كان مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ال يزالون قادرين على توفير الحكم رفيع 
المستوى المطلوب ومطلعين ومحّدثين على األعمال وأهدافها وفهم السياق الذي تعمل فيه.

تغطي مبادرات المسؤولية االجتماعية لشركة ناس مجموعة واسعة من األنشطة الخيرية والرياضية والبيئية والثقافية.

نحث الشباب البحريني بقوة على التطلع إلى التميز الرياضي ونشجع الرياضيين على المشاركة في األحداث الرياضية.

مساهماتنا لعام ٢٠٢١ هي كما يلي: -
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ممتثل غير ممتثلالمبدأ
جزئًيا

ممتثل 
الشرح في حالة عدم االمتثالتماًما

المبدأ ١:
يترأس الشركة مجلس إدارة فعال 

ومؤهل وذو خبرة.

√

وفًقا لقانون حوكمة الشركات، يجب أن يكون 
رئيس مجلس اإلدارة مديًرا مستقًلا. ومع 

ذلك، فإن منصب رئيس مجلس اإلدارة يشغله 
العضو المؤسس، الذي عززت خبرته ورؤيته 

وتوجيهاته المستمرة مكانة الشركة، كما أن 
مساهمته ودعمه لإلدارة ومصالح المساهمين 

ضرورية للغاية.

المبدأ ٢:
يجب أن يتسم أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية بالوالء الكامل 
√للشركة.

العمليات الروتينية ذات الصلة للمعامالت  أ ( 
بين األطراف على أساس طول الذراع.

ب( تمت الموافقة على المعامالت من قبل  ب ( 
مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٧-٠٢-٢٠٢٢.

المبدأ ٣:
يجب أن يكون لدى مجلس اإلدارة 

ضوابط صارمة للتدقيق المالي 
وإعداد التقارير والرقابة الداخلية 

واالمتثال للقانون.
√

أ( رئيس ديوان المحاسبة اللجنة هي أيضا عضو 
في اللجان األخرى.

ب( 5٠٪ من قيمة الترشيح أعضاء اللجنة هم 
مستقلون و 5٠٪ هم تنفيذي. رئيس للجنة 

الترشيحات غير مستقل.
ج( النظر في مجلس تكوين مستقلو األعضاء 

التنفيذي يقرر المجلس أن ينتخب أعضاء 
اللجنة القائمة على تجربتهم والخبرة في 

األعمال التجارية.

المبدأ ٤:
يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات 
فعالة لتعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

√وتدريبهم وتقييمهم.

المبدأ 5:
يتعين على الشركة مكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين 
√على نحو عادل ومسؤول.

١6.  االلتزام بأحكام مدونة إدارة الشركات
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ممتثل غير ممتثلالمبدأ
جزئًيا

ممتثل 
الشرح في حالة عدم االمتثالتماًما

المبدأ ٦: 
يضع مجلس اإلدارة هيكًلا إدارًيا 

واضًحا وفعاًلا للشركة ويحدد 
المسميات الوظيفية والسلطة 

واألدوار والمسؤوليات.
√

المبدأ ٧: 
يتعين على الشركة التواصل مع 

المساهمين وتشجيع مشاركتهم 
√واحترام حقوقهم.

المبدأ ٨:
تفصح الشركة عن بيان حوكمة 

√الشركات.

المبدأ ٩: 
يجب على مجلس اإلدارة التأكد 

من سالمة البيانات المالية المقدمة 
للمساهمين من خالل تعيين 

√مدققين خارجيين.

المبدأ ١٠:
تسعى الشركة من خالل المسؤولية 

االجتماعية لممارسة دورها ككيان 
√يضم مواطنين صالحين.

سمير عبد اهلل ناس
رئيس 



المكتب الرئيسي
ناس المؤسسة ش.م.ب عامة

بناية رقم ٤5٣ ، طريق ٤٣٠٨، مجمع ٣٤٣
منطقة ميناء سلمان الصناعية

ص.ب ٦٦٩، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 

فاكس: 
www.nasscorporation.com

+973 1772522
+973 17728184

اتصال


