
لجنة المتابعة 
واإلشراف 

على تعامالت 
المطلعين

يقر الدكتور/ عبد الرحمن محمود العفيفي - رئيس لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت المطلعين بمسؤوليته عن نظام 
اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

إعتمدت شركة الخليج للمالحة القابضة مجموعة من اإلرشادات 
والتوجيهات الدورية ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين فيما يتعلق 

بالتداول في أسهم الشركة والشركات التابعة والشركات الشقيقة، 
حيث تتم مراجعة هذه اإلرشادات بشكل دوري كجزء من نظام حوكمة 

الشركات للشركة وذلك وفًقا ألحدث اإلصدارات والتعليمات الصادرة 
عن هيئة االوراق المالية والسلع.

وفًقا لسياسة الشركة، يتم تصنيف الموظف المطلع على المعلومات 
المهمة والسرية غير المعلنة والتي قد يكون لها تأثير على سعر 

السهم في السوق تحت فئة "شخص مطلع". وفًقا لذلك، ال ُيسمح 
ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة المطلعين بالتداول في السهم 

أثناء فترات حضر التداول الدورية كما هو محدد في قواعد وتعليمات 
هيئة االوراق المالية والسلع.

وللتأكد من إلتزام الشركة بأقصى معايير الحوكمة والشفافية فقد 
شكلت الشركة لجنة مع كبار موظفي اإلدارة لمراجعة ومراقبة تداول 
أسهم المطلعين )أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين المطلعين( على 

بشكل سنوي. 

تتألف اللجنة من ثالث أعضاء: 

الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي – رئيس اللجنة	 
السيد يزن مراغة – أمين سر مجلس اإلدارة – عضو	 
السيد نادر مقبل- مدير عالقات المستثمرين واإلتصال 	 

المؤسسي - عضو.

تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خالل عام 2021:

تعديل وتحديث دوري لسجل المطلعين.	 
إطالع المطلعين بشكل رسمي على فترات حضر التداول للتأكد 	 

من عدم قيامهم بالتداول خالل تلك الفترات.
الحصول على إقرار من المطلعين والموظفين اآلخرين عن 	 

تداول أسهمهم، بشكل سنوي.

اسم مدير اإلدارة ومؤهالته

لم يتم تعيين مدير إدارة للرقابة الداخلية خالل العام 2021.

اسم ضابط االمتثال ومؤهالته

استلم السيد نادر مقبل مهام اإلمتثال في الشركة بتاريخ 14 
فبراير 2021. ويتمتع بخبرة تزيد على 18 عاما في مناصب 
ادارية في قطاعات مختلفة. ويحمل شهادة البكالوريوس في 

التجارة من جامعة سانت ماري الكندية. 

عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس 
اإلدارة

لم يتم إصدار أي تقرير من إدارة الرقابة الداخلية.

إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في 
الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته

يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة لضمان عمل األنظمة 	 
الخاصة بالرقابة الداخلية واإلطار الخاص بها.

يقوم المجلس بمراجعة القضايا التي يتم استالمها من خالل 	 
لجنة التدقيق والتركيز على المسائل التي تتم مناقشتها 

والقرارات التي تتخذها لجنة التدقيق بعد كل اجتماع والتي 
ترتبط بمهام التدقيق الداخلية ومتابعة التدقيق واالمتثال 

للتدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة.

وضع آلية للموظفين للتواصل مباشرة مع لجنة التدقيق في 	 
كتشافهم أي مخالفة )سياسة اإلبالغ/التقارير السرية( حالة ا

إجراء تحقيقات خاصة وفقاً لمتطلبات مجلس اإلدارة.	 

إلقاء نظرة عامة مستقلة على البيانات المالية وتقديمها 	 
إلى لجنة التدقيق مع المالحظات على التدقيق، ومبررات 

التغييرات.

التعامل مع أي مشاكل رئيسية في الشركة

خالل عام 2021 لم تواجه الشركة قضايا جوهرية تتطلب 	 
اإلفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية "وفي حال 

وجدت" يتم مناقشة أي قضايا رئيسية/حساسة مع لجنة 
التدقيق واإلدارة العليا، وتتم المتابعة الدورية لهذه القضايا 

لضمان تنفيذها وفقاً لتوجيهات المجلس/اللجان.
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