
لجنة الترشيحات والمكافآت 

تســاعد لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المجلــس علــى االضطالع 
بمســؤولياته فــي مــا يتعلــق بمؤهــالت وأجور وتعيين وإحالل 

موظفــي اإلدارة العليــا. كمــا تشــرف اللجنــة علــى عمليــة الترشــح 
لعضويــة مجلــس اإلدارة وتعمـل بشـكل مسـتمر علـى مراقبـة 

اسـتقاللية أعضـاء المجلـس المسـتقلين.

لجنة التدقيق

شــكَّل مجلــس اإلدارة لجنــة التدقيــق لتقــوم بمراقبــة البيانــات 
الماليــة، وتقديــم التوصيــات بشــأن التغييــرات الالزمــة ألنظمــة 

المراقبــة واألنظمة الماليــة الخاصــة بالشــركة باإلضافة إلــى تعييــن 
مدققــي الحســابات الخارجييـن والحـرص علـى إقامـة عالقات جيـدة 

معهـم. كمــا تشــرف اللجنــة علــى عمــل الرقابــة الداخليــة وهــي 
المســؤولة عــن اعتمــاد التوصيــات التــي مــن شــأنها تحسـين أداء 

الرقابـة الداخليـة.

 لجنة تداول األشخاص المطلعين 
والمتابعة واإلشراف

قام مجلس اإلدارة بتشكل "لجنة تداول األشخاص المطلعين 
والمتابعة واإلشراف" بغرض حفظ السجالت وتقديم البيانات 

والتقارير الدورية إلى السوق.

لمزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى كتيب "حقوق 
وواجبات المستثمرين" الصادر عن سوق دبي المالي 

والمنشور على موقعنا اإللكتروني.

حقوق المستثمرين*

 تمنح التشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات المساهمين 
والمشاركين في السوق العديد من الحقوق والمزايا، ال سيما حق 

المساهمين في الشركة التي يتم تداول أسهمها في السوق في تملك 
تلك األسهم ونقل ملكيتها، باإلضافة إلى األرباح الموزعة من ِقبل 

الشركة والعائدات في حالة دخول الشركة مرحلة تصفية. كما يحق 
لهم المشاركة في عملية اتخاذ القرار داخل الشركة التي يمتلكون 

فيها أسهًما من خالل حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركة 
والتصويت فيها وكذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.

كما يحق للمساهمين مراقبة إدارة الشركة من خالل الوصول إلى 
المعلومات والبيانات الخاصة بأداء الشركة، ومحاسبة مجلس اإلدارة، 
وطرح أسئلة على مدقق حسابات الشركة، باإلضافة إلى حقهم في رفع 

الشكاوى إلى السلطات المختصة ضد أي طرف / أطراف في سوق 
دبي المالي في حالة وجود مبرر مالئم أو وقوع ضرر على المستثمر.

المقر الرئيسي
شركة الخليج للمالحة القابضة )ش.م.ع(

الطابق التاسع والثالثين، برج إيه بي أي تريو، البرشاء 1
ص.ب 49651، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 97144270104+
فاكس: 97144270102+

GNH.Tender@gulfnav.com :البريد اإللكتروني

حقوق المساهمين

المشاركة في ملكية الشركة وأصولها واحتياطاتها عند 
تصفية الشركة

المشاركة في إدارة الشركة من خالل ممارسة حقهم في 
التصويت خالل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة 

)يكون التصويت على أساس عدد األوراق المالية(. 

الحصول على حصصهم السنوية من األرباح

بيع األوراق المالية في السوق. *

شركة الخليج للمالحة القابضة 
هيكل حوكمة الشركات

تشكيل مجلس اإلدارة

يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية إدارة الشركة، ويشمل النظام 
األساسي للشركة طريقة وأسلوب تشكيل مجلس اإلدارة وعدد 

أعضائه، فضالً عن مدة توليهم لمناصبهم باالمتثال لمتطلبات 
الحوكمة وقانون الشركات التجارية الساري مفعوله. ويقوم 

المساهمون بإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتعيينهم خالل االجتماع 
السنوي للجمعية العمومية. كما تناط بالمجلس صالحيات المجلس 

لتحقيق أهداف الشركة وأغراضها وفقاً لنظامها األساسي.

لجان مجلس اإلدارة

يتمتـع المجلـس بصالحيـة تشـكيل لجـان المجلـس وتفويــض 
الصالحيــات إلــى هــذه اللجــان حســب مــا يــراه ضروريا  أو مناســبا. 

كمــا يقــوم المجلــس بتفويــض مهــام معينــة إلــى تلــك اللجــان ولكــن 
دون التخلي  عن مســؤولياته. وتعــد لجــان المجلـس وسـيلة فاعلـة 

لتوزيـع العمـل بيـن أعضـاء المجلــس إلمعــان النظــر فــي مســائل 
محــددة  وبشــكل مفصــل. تــؤدي جمیع لجان المجلس مهامها  نيابة 

عن مجلس اإلدارة بحيث يكون مجلس اإلدارة مسؤوال عن تشكيل 
وتعيين واختيار وتحديد فترة العضوية.
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