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 أرامكسنبذة عن 

لسنة  ٨ماراتي رقم اإلتحادي اإلبموجب القانون  ٥٠٠١ شباط  ٥١المتحدة بتاريخ  ةهي شركة مساهمة عامة مسجلة في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربي رامكسأ
 )وتعديالته(. ٥٨٨١

منة ، باألضافة الى إدارة الوثائق اآلاللوجستية والتخزينالنقل السريع الداخلي والدولي، وخدمة الشحن والخدمات  توفير خدماتتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في 
 .وخدمات التسوق عبر األنترنت

 من العالم حول عميل ٠٠٠,٠٠ من ألكثر التجارية التعامالت تمكين وتسهيل على أرامكس تثابر الشاملة، اللوجستية والحلول النقل لخدمات عالمي مزود بوصفها
 المتخصصة الخدمات بتقديم تتميز عالمية عالمة تجارية لتصبح قياسي وقت في تطورت أرامكس ،٥٨٨٥ العام في تأسيسها ومنذ. تجارية مسؤولة ممارسات خالل

 .ناسداك في بورصة أسهمها تدرج العربي العالم في شركة أول" أرامكس" كانت ٥٨٨١ عام وفي. النقل المختلفة مجاالت في المبتكرة والحلول

 واليوم،. لها ا  مقر دبي من تتخذ كابيتال، التي أبراج شركة قبل من ستحواذاإل من خالل الخاصة الملكية إلى أرامكس الناجح، انتقلت التداول من سنوات خمس وبعد
 أكثر في مباشر غير موظف ٣٠٠,٥ و مباشر موظف ٠٠٠,٨ عن ما يزيد وتوظف DFM:ARMX)) للتداول بالرمز دبي سوق في أسهمها بإدراج تقوم أرامكس

 تشمل قوية تحالف أرامكس شبكة وتمتلك هذا. الشمالية وأمريكا أوروبا و آسيا و إفريقيا و العربي دول المشرق و الخليجي التعاون مجلس دول دولة، تشمل ١٨ من
 التي ا،هورؤيت اهأهدافتطبيق  على نشأتها منذ أرامكس تحرصو  .العالم أنحاء جميع في وجود أرامكس تعزيز على تعمل عالمية، وشحن شركة نقل ١٠من أكثر
 ستدامةإلمن ا وتتخذ أرامكس. البيئة إلى باإلضافة والموظفين والمجتمعات التجاريين والشركاء المساهمين والعمالء مع كافة بمسؤولية أساس التعامل على تقوم
 .ممارساتها في وينعكس أعمالها كافة في تلتزم به ا  استرايجي خيارا  

 حوكمةالممارسات .٣
الحوكمة و معايير بشأن ضوابط  ٥٠٠٨لسنة  ١٥٨همة في سوق دبي المالي، تسترشد أرامكس فيما يتعلق بممارسات الحوكمة بالقرار الوزاري رقم مساكشركة 

إدارة  اجدالشركة بتومسؤوليتها تجاه مساهمي ل إدراكا   المستمدة من قيم الشركة، و ذلك تلتزم أرامكس بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمةو إلنضباط المؤسسي. ا
 من الرقابة و الشفافية. في إطار   -على المدى القريب و البعيد-ن ولمساهما حتاجهالة قادرة على توفير ما يفع  

هذا و  سسيبشأن ضوابط الحوكمة و معايير اإلنضباط المؤ ٥٠٠٨لسنة  ١٥٨أرامكس تنفذ جميع األحكام الواردة في قرار هيئة األوراق المالية و السلع رقم  إن  
 اإلدارة التنفيذية و مجلس اإلدارة لضوابط الحوكمة و اإللتزام باستمرارية تطبيقها في السنوات القادمة.التقرير يوضح كيفية و مدى تطبيق 
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  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

 للشركة في األوراق الماليهو أقاربهم من الدرجة األولى تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة .١
تنطبق هذه السياسة على جميع العمليات التي ينفذها أعضاء مجلس  و األوراق المالية الصادرة عن أرامكس )التداول الداخلي("يعتمد مجلس إدارة الشركة "سياسة 

 أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفيها مخولون بتنفيذ شراء وبيع األوراق المالية الخاصة بأرامكس إن   ها باألوراق المالية الخاصة بها.إدارة أرامكس وموظفو
للمزيد من المعلومات عن هذه السياسة، يرجى الرجوع إلى  تعتبر الغية وباطلة.ليات ال تنفذ بموجب هذه السياسة أية عمو  ،مع نصوص هذه السياسة ا  انسجام

 من هذا التقرير. )أ(ملحق ال

تعامالتهم بأسهم أرامكس و هم ملتزمون بجميع المتطلبات هذا و يدرك أعضاء مجلس اإلدارة اإللتزامات المترتبة عليهم بشأن متطلبات اإلفصاح التي تخص 
 سوق دبي المالي.  و المقررة من هيئة األوراق المالية و السلع

أعضاء قبل الموقعة من  ةبناء  على اإلقرارات السنوي ٥٠٥٥بأسهم أرامكس لعام و أقاربهم من الدرجة األولى ما يلي توضيح لتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة 
 المجلس:

 مجلس اإلدارة وتعامالت عض األقارب تعامالت

 المنصب
عضو مجلس 

 االدارة

عدد 
األسهم 

 ١٣في
 ديسمبر

 إجمالي
عمليات 
 الشراء

 إجمالي
عمليات 
 البيع

صلة 
 القرابة

 ديسمبر ١٣عدد األسهم في
 إجمالي
عمليات 
 الشراء

 إجمالي
عمليات 
 البيع

 السيد عبد هللا المزروعي رئيسال ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 السيد عارف نقفي رئيسال نائب ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

٨٠٠,٨١١,٥١١ ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  السيد فادي غندور عضو ال يوجد ال يوجد 

 السيد هالل المري عضو ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

٥٠٠,٨٥٨,٥ ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  أحمد الباديالسيد  عضو ال يوجد ال يوجد 

٦٦١,٨١٥ ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  السيد عايض الجعيد عضو ال يوجد ال يوجد 

 مانع المالالسيد  عضو ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 *السيد حسين هاشم عضو ال يوجد ال يوجد ٣٨٠,٨ :أسهم و ٠٠٠,٥٥١ :خيارات أسهم ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 *السيد تشارلز الحاج عضو ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

  .٥٠٥٥لعام  أيار ٣٠في مجلس إدارة الشركة اعتبارا  من تاريخ  ينعضوو السيد تشارلز الحاج في اجتماع الجمعية العمومية العادي ك حسين هاشمالسيد تم انتخاب  *

http://www.alriyadh.com/2012/01/31/article705838.html
http://www.alriyadh.com/2012/01/31/article705838.html
http://www.alriyadh.com/2012/01/31/article705838.html
http://www.alriyadh.com/2012/01/31/article705838.html
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 مجلس اإلدارة تشكيل.١
عضوية أعضاء مجلس االدارة في أية شركة مساهمة أخرى ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو تشكيل مجلس اإلدارة حسب فئات أعضائه، و ببيان ما يلي  ب. ، أ

 :مجلس االدارة، وبيان مدة عضويتهم في حكومية أو تجارية هامة

 مدة العضوية
 منذ تاريخ

 الشركات المساهمةالوظائف المشغولة في 
 و أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية 

 عضو مجلس االدارة المنصب الفئة

 لس إدارة شركة اإلمارات للتأمين.رئيس مج - منذ التأسيس
 ئيس مجلس إدارة المستثمر الوطني.ر -
 مجلس إدارة مجموعة ديبا المتحدة.رئيس  -
 إلستثمار.ل ةالوطني ةسمؤسالعضو مجلس إدارة  -
 .شركة جاشنمال الوطنية شركة عضو مجلس إدارة -
 قتصادي.في مجلس أبو ظبي للتطوير اإل عضو مجلس إدارة -

 السيد عبد هللا المزروعي رئيسال مستقل غير تنفيذي

 السيد عارف نقفي رئيسالنائب  مستقل غير تنفيذي .العربية طيرانعضو مجلس إدارة  - ٥٠٠١\٨\٥١

  عضو غير مستقل تنفيذي أبراج كابيتال.عضو مجلس إدارة  - ٥٠٠١\٨\٥١
 (المدير التنفيذي)

 السيد فادي غندور

 عضو مجلس إدارة مجموعة ديبا المتحدة. - منذ التأسيس
 .عضو مجلس إدارةغرفة دبي:  -
 .دارةاإلرئيس مجلس مجلس الشيخ حمدان بن محمد الرياضي:  -
 .دارةاإلرئيس مجلس  :دبي الوطني اإلماراتأصول بنك  دارةإ -
 .دارةاإلرئيس مجلس ستثمار: زعبيل لإل -

 السيد هالل المري عضو مستقل غير تنفيذي

 قتصادي.مجلس أبو ظبي للتطوير اإل عضو مجلس إدارة - منذ التأسيس
 ..م.مذ الدولية الخاصةأبو ظبي  ةمدرس عضو مجلس إدارة -
 .تحاد الوطني()بنك اإل الوفاق للتمويل عضو مجلس إدارة -
 ..مم.ذللمشاريع  بالبادي  رئيس مجلس إدارة -
 .سيارات النخبة عضو مجلس إدارة -
 ..م.مذ المحدودة شركة االمارات بالبادي للمقاوالت عضو مجلس إدارة -
 ..م.مذ المحدودة للتنمية و الصناعةشركة االمارات  عضو مجلس إدارة -
 .االماراتمؤسسة  أمناءعضو مجلس  -
 ش.م.ع. جلس إدارة شركة اإلمارات للتأمينعضو م -
 .الخليج كابيتال عضو مجلس إدارة -

 أحمد الباديالسيد  عضو مستقل غير تنفيذي
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 مدة العضوية
 منذ تاريخ

 الشركات المساهمةالوظائف المشغولة في 
 و أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية 

 عضو مجلس االدارة المنصب الفئة

 .ظاهريورثة سعيد محمد البادي العضو مجلس  -
 عضو مجلس إدارة بنك اإلتحاد الوطني. -
 فرع دبي – ..م.مذ المحدودة الخليجوورلد كير  عضو مجلس إدارة -

 السيد عايض الجعيد عضو مستقل غير تنفيذي .ال يوجد - منذ التأسيس

 شركة دبي للمرطبات. إدارةعضو مجلس  - ٥٠٥٠\٨\٥٣
 للمرطبات.اإلمارات شركة  إدارةعضو مجلس  -
 .بنك دبي التجاري إدارةعضو مجلس  -
 .المستثمر الوطني إدارةعضو مجلس  -
 .ش.م.ع دبي للمرطباتي لشركة ذالمدير التنفي -

 مانع المالالسيد  عضو مستقل غير تنفيذي

٥٠٥٥\١\٣٠  *السيد حسين هاشم عضو غير مستقل تنفيذي ال يوجد. - 

٥٠٥٥\١\٣٠  *السيد تشارلز الحاج عضو مستقل غير تنفيذي .ال يوجد - 

  .٥٠٥٥لعام أيار  ٣٠العمومية العادي كعضوين في مجلس إدارة الشركة اعتبارا  من تاريخ تم انتخاب السيد حسين هاشم و السيد تشارلز الحاج في اجتماع الجمعية  *

 مجلس اإلدارة أعضاءالخبرات و المؤهالت التي يتمتع بها 

 عضو مجلس االدارة مجلس اإلدارة الخبرات و المؤهالت التي يتمتع بها أعضاء

 :المؤهالت
 .الواليات المتحدة األمريكية ،كاليفورنيا ،من جامعة تشابمان ،بكالوريوس بدرجة الشرف -

 :السابقة الخبرات
 إلستثمار.لاإلمارات تونس و بنك رئيس مجلس إدارة  -
 إلستثمار.ا بنكالمنتدب دارة اإلعضو مجلس  -
 .الوطني أبو ظبي بنكمنتدب  عضو مجلس إدارة -
 .العربية المتحدة اإلمارات -ة: مجلس النقدتنفيذيدارة اللجنة اإلعضو  -
 .الرياض -إلستثمارل العربية شركةال عضو مجلس إدارة -
 أبو ظبي. -إلستثمارل أبو ظبي شركة عضو مجلس إدارة -
 .البحرين -الخليج الدولي بنك عضو مجلس إدارة -

 السيد عبد هللا المزروعي
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 عضو مجلس االدارة مجلس اإلدارة الخبرات و المؤهالت التي يتمتع بها أعضاء

 .هونغ كونغ -اليوبان بنك عضو مجلس إدارة -
 .أبو ظبي -تصاالتإ عضو مجلس إدارة -
 .بيروت -تحاد البنوك العربيةإ مجلس إدارةعضو  -
 .تحادي الوطنيالوطني اإلمجلس العضو  -

ي هو المؤسس و الرئيس التنفيذي ألبراج كابيتال. و تعتبر "أبراج كابيتال" اكبر شركة متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في ڤعارف نق

 2002مليار دوالر أمريكي. وقد جمعت الشركة منذ تأسيسها في العام  5,1آسيا ، حيث يبلغ رأس مالها   جنوب الشرق األوسط وشمال أفريقيا و

مليارات دوالر أمريكي على مستثمريها. و ارتبط اسم "أبراج كابيتال" بأبرز  3مليارات دوالر أمريكي ، كما وزعت ما يقرب من  7، حوالي 

ى العديد من الجوائز و التقديرات ، بما في ذلك حائزة "أفضل شركة استثمار في قطاع الملكية الخاصة في الصفقات في المنطقة ، كما حصلت عل

 .2001الشرق األوسط" لخمسة أعوام على التوالي منذ عام 

ي ك "قائد ڤتيار نق. كما تم اخ2003إلى  2002ي عضوية منظمة الرؤساء الشباب ، حيث كان رئيس الفرع اإلماراتي للمنظمة من ڤكذلك يشغل نق

. و هو عضو في العديد من المؤسسات الفكرية و 2002إلى  2003في الفترة من  (WEF)آسيوي جديد" من قبل المنتدى االقتصادي العالمي 

تان لتنمية السياسية ، مثل مجلس األعمال العربي التابع للمنتدى االقتصادي العالمي ، باإلضافة إلى عضويته لمجلس إدارة كل من صندوق باكس

ي عضوية المجلس االستشاري الدولي لمؤسسة ڤالموارد البشرية و جائزة الملك عبد هللا الثاني لإلنجاز و اإلبداع الشبابي في األردن. كما يشغل نق

ته في المجلس باإلضافة إلى عضوي (IMD)إستثمارالملكية الخاصة في األسواق الناشئة و عضوية مجلس إدارة مؤسسة معهد التنمية اإلدارية 

 االستشاري لمركز أبحاث الشرق األوسط التابع لجامعة كولومبيا.

ي على وسام ڤحصل نق 2002شخصية األكثر تأثيراً في قطاع االستثمار بالملكية الخاصة. و في عام  10ي كواحد من بين الڤتم اختيار عارف نق

ي في كلية لندن لالقتصاد ، كما عمل ڤل رئيس الجمهورية. درس عارف نق"نجمة امتياز" و هو أعلى وسام مدني تمنحه دولة باكستان من قب

ن سابقا مع "آرثر اندرسون و شركاه" ، بنك "أمريكان إكسبرس" ، "مجموعة العليان" بالمملكة العربية السعودية و "مجموعة كوبوال" التي كا

 . و هو متزوج و أب لطفلين.5992قد أسسها في عام 

 السيد عارف نقفي

 تم والتي االنترنت على عربي إلكتروني تجمع شبكة كوم أكبر دوت لمكتوب ومؤسس شريك أرامكس، و هو لشركة التنفيذي والرئيس المؤسس

 .بيروت في االمريكية الجامعة في األعمال إدارة كلية عليَان، سليمان لكلية االستشاري المجلس وعضو. Yahooشركة  قبل من استحواذها
من  للفترة افريقيا وشمال األوسط لمنطقة الشرق  (Young Presidents Organization)الشباب  الرؤساء لجمعية رئيساً  غندور وعمل

٠٢٢١ - ٠٢٢٣. 

 إقليمية مؤسسة وهي المستدامة للتنمية العربية المؤسسة - التنمية لرواد المؤسس فهو المجتمعية الريادة برامج دعم غندورفادي  أولويات ومن

؛  المتبادلة   التعلم عمليات خالل من الفاعلة المجتمعية الشراكة تعميق خالل من حظاً  األقل المجتمعات لتنمية تهدف الخاص، القطاع من مدَعمة

 إدارة مجلس عضو منصب فادي غندور شغل ذلك، الى الصغيرة في األردن. باإلضافة المشاريع لتمويل الوطني البنك في إدارة مجلس وعضو

 .أعوام عشرة من ألكثر االردن نهر مؤسسة إدارة مجلس لرئيس نائباً  وعمل كما Business for Social Responsibilityمؤسسة  في

 السيد فادي غندور
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 عضو مجلس االدارة مجلس اإلدارة الخبرات و المؤهالت التي يتمتع بها أعضاء

عمل هالل سعيد المري بمجموعة واسعة من القطاعات مع عدد من كبرى الشركات في منطقة الشرق األوسط والمملكة المتحدة، وهو يترأس 

 وسط في قطاع المعارض والمؤتمرات.دبي التجاري العالمي، المركز الرائد على مستوى منطقة الشرق األحاليا مركز 

وكرئيس تنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، فإن هالل المري هو المسئول عن وضع الخطط اإلستراتيجية والتطويرية لمجموعة مركز دبي 

المية رائدة لجميع المعارض، والمؤتمرات، والفعاليات الرئيسية في العالم. وتضم مجموعة التجاري العالمي والهادفة إلى جعل دبي وجهة ع

الفعاليات، والعقارات األعمال التجارية التي يديرها السيد/ هالل المري، حالياً إدارة مرافق المعارض والمؤتمرات، وإدارة تنظيم المعارض و

 والضيافة. 

تطبيق استراتيجية النمو لمركز دبي التجاري العالمي التي  تتوافق مع  الرؤية الشاملة لدبي التي وضعها السيد / هالل المري هو المسئول عن 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك من خالل خلق منصة تواصل عالمية 

 تجمع سائحي األعمال في دبي. 

سابق لسيد / هالل المري تشمل عملة بشركة ماكينزي وشركاه، وشركة "كي بي أم جي" في لندن حيث عمل في خدمة مجموعة الخبرات ال

رة واسعة من العمالء. وهو يعمل حالياً كعضو بمجلس إدارة عدد من الهيئات والشركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة بما في ذلك غرفة تجا

حمدان بن محمد بن راشد ديبا المتحدة، واإلمارات للخدمات االستثمارية ، وهو رئيس لمجلس إدارة  مجمع الشيخ دبي، وأرامكس، ومجموعة 

 الرياضي. 

هالل سعيد المري يحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية األعمال في لندن، وحاصل على شهادة في المحاسبة من معهد المحاسبين 

 وويلز. القانونيين في انجلترا

 السيد هالل المري

 :المؤهالت
 .اوريجون –بورتالند  –كلية لويس وكالرك  1891 –بكالوريوس اآلداب في العالقات الدولية  -

  السابقة: الخبرات
 .منظمة الصحة العالمية –منطقة شرق البحر األبيض المتوسط امرو  –عضو المجلس االستشاري  -
 .اإلمارات العربية المتحدة - نائب رئيس اوبيك –وزير النفط والموارد الطبيعية بالوكالة  -
 المتحدة. العربية اإلمارات - للبترول اإلمارات إدارة مجلس رئيس -
 المتحدة. العربية اإلمارات - العرب الصحة وزراء لمجلس التنفيذية اللجنة رئيس -
 المتحدة. العربية اإلمارات - للبيئة يةاالتحاد الوكالة إدارة مجلس رئيس -
 المتحدة. العربية اإلمارات - الصحة وزير -
 العالمية. الصحة لمنظمة واألربعين الخامس االجتماع رئيس -
 للبيئة. العليا اللجنة إدارة مجلس رئيس -
 أبوظبي. – للصناعة العامة المؤسسة إدارة مجلس رئيس نائب -

 السيد أحمد البادي
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 عضو مجلس االدارة مجلس اإلدارة الخبرات و المؤهالت التي يتمتع بها أعضاء

 التجاري. أبوظبي بنك إدارة مجلس عضو -
 (. اديا)  لالستثمار أبوظبي جهاز ، الخزانة دائرة مدير -
 السعودية. العربية المملكة – الرياض – لالستثمار العربية الشركة إدارة مجلس عضو -

 :المؤهالت
 ، األول فى الطيران مع مرتبة الشرف وبتقدير ممتاز . 119 هـ الدورة11/7/1981بكالوريوس علوم جوية من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض فى  -
 ماجستير فى العلوم العسكرية من كلية القيادة واألركان فى لفن وورث بوالية كنساس فى الواليات المتحدة األمريكية. -

 السابقة: الخبرات
 هـ1989م مدرس طيران مقاتالت متقدم السرب الثالث بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف عا -
 هـ1988( السرب الثالث بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف 1 -ضابط تقييم المقاتالت لطائرة )ف  -
 هـ1011رئيس قسم تقييم أسراب المقاتالت بجناح الطيران فى قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف  -
 هـ1011وية بالطائف ( فى السرب الخامس بقاعدة الملك فهد الج11 -مدرس طيران على طائرات )ف  -
 هـ1019( فى السرب الخامس بقاعدة الملك فهد الجوية  بالطائف 11 -رئيس قسم تقييم الطائرات )ف  -
( ضمن مشروع شمس السالم ، ونظام 11 -ضابط تخطيط فى إدارة الخطط والعمليات بهيئة العمليات فى قيادة القوات الجوية ، ومنسق متطلبات )ف  -

 هـ1011واإلتصاالت و اإلستخبارات )مشروع درع السالم( و )مشروع حزام التعاون( لدول الخليج العربية فى  القيادة والسيطرة
 هـ1011رئيس قسم الخطط بإدارة الخطط والعمليات فى هيئة عمليات القوات الجوية  -
 هـ1011لعمليات رئيس مجموعة اتصال القوات الجوية بإدارة العمليات فى قيادة القوات المشتركة ومسرح ا -
رب ضابط تخطيط ضمن فريق التخطيط المشترك بإدارة الخطط فى قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات والمتحدث الرسمي للقوات الجوية خالل ح -

 هـ1011الخليج الثانية 
 هـ1011مدير إدارة مركز عمليات القوات الجوية  -
 .حرب الخليج الثانية -القوات المشتركة ومسرح العملياترئيس مجموعة إتصال القوات الجوية في قيادة  -
 هـ1011هـ وسكرتير اللجنة حتى 1017المشاركة فى لجنة التخطيط المشترك من عام  -
ضاء مع عالمشاركة فى لجنة تحديد متطلبات مركز عمليات الدفاع الوطني وربطه بأفرع القوات المسلحة وقيادات المناطق العسكرية ومناقشتها ضمن األ -

 الشركة المنفذة للدراسة .
 تمثيل القوات الجوية فى تدريبات العلم األحمر مرتين والمشاركة الفعلية . -
 ( فى قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف .1 -إعداد وتنسيق كتاب التقييم لطياري طائرات )ف  -
 ية السعودية .( فى القوات الملك11 -إعداد وتنسيق كتاب التقييم لطياري طائرات )ف  -
 .ر الملك عبد العزيز الدولي بجدهإعداد وتنسيق خطة اإلقتراب اآللي للطائرات المقاتلة فى قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف ومطا -

 السيد عايض الجعيد

 :المؤهالت
 سوفولك في بوسطن.مانع المال حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة االعمال من جامعة  -

 مانع المالالسيد 
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 تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية

  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

 عضو مجلس االدارة مجلس اإلدارة الخبرات و المؤهالت التي يتمتع بها أعضاء

 السابقة: الخبرات
 ..عم .ششغل مانع المال في عدة شركات رئيسية في الشرق االوسط و حاليا  يشغل منصب المدير التنفيذى لشركة دبي للمرطبات   

لى ع الماكمدير تنفيذى للشركة، فتعد من أهم مهامه وضع إستراتجية عمل لتنميـة و نمو الشركة فى كافة األقسام مما كان له األثر على تحسين الوض
 للشركة و تحقيق األرباح.

االساسية.  كما أنه تمكن من اعادة هيكلة الشركة عن طريق تنفيذ استراتيجيات وسياسات تنظيمية مع ادارة العمليات اليومية وضمان التوسع في البنية
 لتتماشى مع لوائح وقوانين حوكمة الشركات.  كشركة مساهمة عامة، فإنه يتخذ كافة اإلجراءات الالزمة 

ما أنه المؤسس و تشمــل الخبرات السابقة لمانع المال العمل كمساعد للمدير العام في شركة محمد وعبيد المال ذ.م.م حيت انشأ ادارة مستقلة للعقارات، ك
 المالك لشركة المال لالستثمارات ذ.م.م االمسؤولة عن ادارة الملكيات الخاصة واالستثمارات.

 :المؤهالت
ي كلية وارتون درجة البكالوريوس من الجامعة األمريكية ببيروت، إضافة إلى التحاقه بعدد من البرامج والدورات التنفيذية في مجال التنمية واإلدارة ف -

 لألعمال في جامعة بنسلفانيا، في الواليات المتحدة األمريكية.

 السابقة: الخبرات
 الشرق األوسط وأفريقيا في أرامكس، إحدى المزودين العالميين لخدمات النقل والحلول اللوجستية.يشغل حسين هاشم منصب مدير تنفيذي لمنطقة 

كمتدرب في المجال اإلداري، ليرتقي فيما بعد درجات السلم الوظيفي بنجاح وصوال  إلى  1881بدأ السيد هاشم مسيرته المهنية مع أرامكس في عام 
ير العام في سريالنكا. وقد شغل السيد هاشم فيما بعد منصب نائب الرئيس للشركة في كل من ُعمان واإلمارات منصب المدير العام في الكويت، ثم المد

 وافريقيا.  العربية المتحدة، ثم المدير التنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشغل اآلن منصب المدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق األوسط
كعضو نشط في فريق اإلدارة العالمي للشركة، ولديه معرفة واسعة في مجال خدمات النقل واللوجستيات وفهم عميق لتوجهات السوق  يشارك السيد هاشم

 الحالية والمستقبلية. كما يشارك السيد هاشم أيضا  في العديد من الهيئات المتخصصة بمجاالت النقل واللوجستيات.

 *السيد حسين هاشم

 :المؤهالت
 كية.شهادتي بكالوريوس وماجستير العلوم في اإلدارة الصناعية والهندسة الصناعية من جامعة بوردو بوالية انديانا، الواليات المتحدة األمري -

 السابقة: الخبرات
 – (Booz & Company) الحقا  بوز وكومباني – (Booz Allen Hamilton)لقد كان تشارلز نائب الرئيس والمدير اإلداري لبوز االن هاميلتون 

 الشرق األوسط،األعمال في عاما  من العمل في مجال االستشارات اإلدارية. باإلضافة إلى إطالق  11بعد  مؤخرا   لمنطقة الشرق األوسط وذلك حتى تقاعد
 ةالوطني وكمةوإعادة تصميم الح المنطقة في مجاالت وضع السياسات الوطنية فقد قام تشارلز باستحداث عروض جديدة في مجال خدمة القطاع العام لرواد

 .اتوتحسين فعالية الحكوم
حواذ. وقد كما عمل تشارلز مع شركات متعددة الجنسية وأخرى إقليمية في مجاالت االستراتيجيات وتعزيز الفعالية والخصخصة وعمليات اإلندماج واالست

 تنوعة، بما في ذلك األعمال المصرفية واالتصاالت والنفط والغاز والبتروكيماويات واإلعالم والترفيه.امتدت خبرته عبر المجاالت الم
لكل من البنك  مدير إن تشارلز مساهم نشط في المشاريع اإلعالمية والعقارية وتلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والصناعات الخفيفة. إضافة  إلى ذلك، فهو

 *السيد تشارلز الحاج
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  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

 عضو مجلس االدارة مجلس اإلدارة الخبرات و المؤهالت التي يتمتع بها أعضاء

( )مصر(، فضال عن ثالث منظمات غير حكومية في الواليات المتحدة ITWORXووركس )( وآي تي Chedid Reوشديد  ري )اللبناني للتجارة 
 ولبنان.

من صافي % )عشرة بالمائة( ٥٠ال تتجاوز المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة  أرامكس على أنفي سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  نصت ج.

 ١٥٨القرار الوزاري رقم  من ١ وذلك امتثاال  للمادة ،% من رأس المال على المساهمين ١حتياطي  وتوزيع أرباح ال تقل عن إلستهالك واإلاألرباح بعد خصم ا
 إلنضباط المؤسسي.الحوكمة و معايير ابشأن ضوابط  ٥٠٠٨لسنة 
 مجلس اإلدارة.ل عضاءألكمكآفات  ٥٠٥٥ديسمبر  ٣٥( درهم إماراتي لكل عضو عن السنة المنتهية في ٠٠٠,٥١٠تخصيص مبلغ )تم  دهذا وق

 .هو اللجان المنبثقة عنأأية بدالت لحضور جلسات مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارةال يتقاضى  ،المذكورة أعاله كآفاتبخالف الم

  من هذا التقرير. )ب(ملحق الللمزيد من المعلومات عن هذه السياسة، يرجى الرجوع إلى 

 :التواريخ المبينة أدناهفي  ٥٠٥٥إجتماعات خالل العام  ٠قام مجلس اإلدارة بعقد  د.

عدد مرات 
الحضور 
 الشخصي

اإلجتماع 
 السادس

١١٣٣\٣١\٣١ 

اإلجتماع 
 الخامس

١١٣٣\٣١\١١ 

اإلجتماع 
 الرابع

١١٣٣\١\٣١ 

اإلجتماع 
 الثالث

١١٣٣\١\٣١ 

اإلجتماع 
 الثاني

١١٣٣\١\١١ 

اإلجتماع 
 األول

١١٣٣\١\١٢ 

 عضو مجلس االدارة

٦       السيد عبد هللا المزروعي 

٢ - - -  -  السيد عارف نقفي 

٦       السيد فادي غندور 

٥  -     السيد هالل المري 

٥    -    أحمد الباديالسيد 

١  - - - - 
 

 )يمثله فادي غندور(
 السيد عايض الجعيد

٥ -       مانع المالالسيد 

٤     * * السيد حسين هاشم 

٤     * * السيد تشارلز الحاج 

  .٥٠٥٥لعام أيار  ٣٠مجلس إدارة الشركة اعتبارا  من تاريخ تم انتخاب السيد حسين هاشم و السيد تشارلز الحاج في اجتماع الجمعية العمومية العادي كعضوين في  *
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  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

لى اإلدارة إس اإلدارة المهام و االختصاصات التي فوضها مجللبيان  من هذا التقرير )ج(يرجى الرجوع إلى "مصفوفة تفويض الصالحيات" في الملحق  ه.

 التنفيذية.

خالل العام   الرواتب و المكافآت المدفوعة لهمما يلي بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم و تواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع  و.

 :باستثناء السكن و المواصالت((٥٠٥٥

 مجموع الرواتب

 بالدرهم اإلماراتي المكافآتو 
 االسم المسمى الوظيفي تاريخ التعيين

 السيد فادي غندور الرئيس التنفيذي والمؤسس منذ التأسيس ٠٠٠,٥٥٠,١

 السيد حسين هاشم الشرق األوسط وأفريقيا -الرئيس التنفيذي  ٥٨٨٥\١\٥ ٨١٠,١٨٥,٥

 ثمان الجداالسيد ع آسيا -التنفيذي الرئيس  ٥٨٨١\٣\٥٨ ٥٨١,١١١,٥ 

 السيد بشار عبيد التنفيذيالمدير المالي  ٥٨٨٣\٨\٥٠ ٨٣٠,٣٣٠,٥
 

 راف ذات العالقة )أصحاب المصالح(:ما يلي بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األط ز.

 أعضاء مجلس اإلدارة المجموع
الشركات المسيطر عليها من 

  أعضاء مجلس اإلدارة قبل
 نوع التعامل اإلدارة التنفيذية

 يجارمصاريف اإل ٠٣٠,٥٨٣ ١٥٥,١٣٠,٥ ١٠١,٣٨٣,١ ٥٠٠,٠٥١,١
 

 مدقق الحسابات الخارجي.١
يم الشركات، وتقوم بتقد محاسبة" في مجال التدقيق و األربعة الكبارهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، وهي واحدة من " :إرنست ويونغ أ.

إدارة  مشروعالضريبية وتمويل الشركات والمعامالت واألمن على االنترنت و  جعة الحساباتمرافي كل نوع من القضايا التجارية بما في ذلك  خدماتال
و لديها  شخص، يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة نيويورك، ٠٠٠,٥١٠دولة وتوظف ما يزيد على ٥١٠رنست و يونغ لها مكاتب في اكثر من إالمخاطر.شركة 

 .٥٨٥٣فتتح أول مكتب لها في عام ا حيثتاريخ طويل في الشرق األوسط كما أن لها ات الضريبية في الواليات المتحدة، ستشارأكبر اإل

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.jo&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_(audit_firms)&usg=ALkJrhg3TsN5VeKNqNd6Uum9j-xEGMRX_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.jo&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Accounting&usg=ALkJrhjtcnhAQssWyD0rC0SxtjlJUvf3jw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.jo&u=http://www.answers.com/topic/audit&usg=ALkJrhgBkPls57S4v9TqElYJLZVsHo081A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.jo&u=http://www.answers.com/topic/enterprise&usg=ALkJrhhE-Bq0oTJthWVinaadM9Ewga0Eqg
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 تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية

  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

 :٥٠٥٥خالل العام  حساباتال وف الخاصة بالتدقيق و الخدمات التي قدمها مدققيبيان األتعاب و التكاليلي  ما ب.

األجور و التكاليف المستحقة 
 بالدوالر األمريكي

 مقدم الخدمة طبيعة الخدمة

 إرنست و يونغ تدقيق الحسابات ٠١٠,٨١٠

 إرنست و يونغ عليها ذاستحواال التي تم للشركات خاص تدقيق و مراجعة خدمة ٠٨٠,٥٠١

 شركات أُخرى عليها ذاستحواال التي تم للشركات خاص تدقيق و مراجعة خدمة ٨٥٨,٥١١

 إرنست و يونغ تقرير التنمية المستدامةمراجعة  ٠٥٠,٨٥

 لجنة التدقيق.٥
  أسماؤهم:تم تشكيل لجنة التدقيق من السادة التالية  أ.

 لجنة التدقيقعضو  المنصب

 السيد هالل المري رئيس اللجنة

 السيد أحمد البادي عضو

 مانع المالالسيد  عضو

 من هذا التقرير. )د(يرجى الرجوع إلى "ميثاق لجنة التدقيق" في الملحق  ،لجنة التدقيقختصاصات والمهام الموكلة لاإلبيان و ل

 :بالتواريخ المبينة أدناه ٥٠٥٥إجتماعات خالل العام  ١بعقد لجنة التدقيق  تقام ب.

عدد مرات 
الحضور 

 الشخصي

 اإلجتماع الرابع
١١٣٣\٣١\٣١ 

 اإلجتماع الثالث
١١٣٣\٣١\١٥ 

 اإلجتماع الثاني
١١٣٣\١\١١ 

 اإلجتماع األول
١١٣٣\١\١١ 

 لجنة التدقيقعضو 

٤     السيد هالل المري 

٤     السيد أحمد البادي 

٣ -     مانع المالالسيد 
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 تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية

  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

 

 المكافآتلجنة الترشيحات و .١
  من السادة التالية أسماؤهم: المكافآتتم تشكيل لجنة الترشيحات و  أ.

 المكافآتلجنة الترشيحات و عضو  المنصب

 السيد أحمد البادي رئيس اللجنة

 مانع المالالسيد  عضو

 السيد تشارلز الحاج عضو
 

 من هذا التقرير. )ه(" في الملحق المكافآتيرجى الرجوع إلى "ميثاق لجنة الترشيحات و  ،المكافآتالترشيحات و بيان اإلختصاصات والمهام الموكلة للجنة و ل

 :٥٠٥٥خالل العام واحد جتماع ابعقد  المكافآتلجنة الترشيحات و  تقام ب.

عدد مرات الحضور 
 الشخصي

 اإلجتماع األول
١١٣٣\٣١\٣١ 

 المكافآتلجنة الترشيحات و عضو 

٥  السيد أحمد البادي 

 مانع المالالسيد  - ٥

-  السيد تشارلز الحاج 
 

 نظام الرقابة الداخلية.٢
 مراجعته و فعاليته.بمقتضى هذا التقرير، يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و  أ.

 الداخلية في الشركة: بيان آلية عمل الرقابة ب.

 للجنة التدقيق.مباشرة  تتمتع باإلستقاللية الكافية عن طريق تقديم تقاريرها ةتم تأسيس إدارة رقابة داخلي 

  المؤسسي.إلنضباط ر ابشأن ضوابط الحوكمة و معايي٥٠٠٨لسنة ١٥٨نظام للرقابة الداخلية وفقا   لمتطلبات قرار هيئة األوراق المالية و السلع رقم تم اعتماد 

 .لإلدارة التنفيذية دور أساسي و فعال في تطبيق نظام الرقابة الداخلي 

  التدقيق الداخلي. دائرةتعتمد إدارة الرقابة الداخلية في خطتها السنوية على تقييم المخاطر و نطاق عمل و خطة 
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 تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية

  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

 مجاالت في سنوات ٥٠ خبرة فراس لدى .الشركة ي و ضابط امتثال حوكمةالتدقيق الداخلدائرة مدير  و هوالسيد فراس معروف  الرقابة الداخلية إدارةو يدير 
حاصل على شهادة  .األردن – عمان األردنية، بالمحاسبة من الجامعة بكالوريوس حاصل على شهادة الداخلية. الرقابة و المخاطر إدارة و اإلستشارات و التدقيق

((Certified Accounting Technician “CAT” المعتمدتين للشهادتين بالتحضير و يقوم حاليا   المعتمدة من المملكة المتحدة (CIA) و (CCSA). 

 .٥٠٠١ – ٥٠٠٥في الفترة من  يونغ و ارنستفي  األعمال لمخاطر رئيسي استشاريعمل فراس ك

 . ٥٠٠١ ذمن أرامكسفي  التدقيق الداخلي دائرة يشغل فراس حاليا  منصب مدير

الرقابة  ختصاصات ومهام إدارةابيان ل. و الرقابة الداخلية إدارة أو تدخل تستدعي تعامل أية مشاكل كبيرة بالشركة ٥٠٥٥خالل السنة المالية لم تحدث  ج.

 من هذا التقرير. )و(" في الملحق  سياسة الرقابة الداخلية يرجى الرجوع إلى " الداخلية،

 المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية.١
 .٥٠٥٥اليوجد أية مخالفات خالل سنة 

 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة ١١٣٣مساهمة الشركة خالل العام  .٩
 تحسين ومواصلة والنشر والمراقبة والتنفيذ التخطيط متسق من إطار على الحفاظ على حرصنا ،٥٠٠٠ العام في لإلستدامة األول الشركة لتقريرها إعداد منذ

 وتشمل .القضايا من واسعة مجموعة عبر تواصلنا الثابت على المحافظة على وساعدنا لنا منصة اإلطار هذا مثَّل وقد .تحقيق اإلستدامة نحو وممارساتنا جهودنا
 البيئة.و  الرياضةو  الكوارث من اإلغاثةو  المجتمع تنميةو  األعمال ريادةو  الشباب وتمكين التعليم :في عملياتنا عليها نركز التي االستدامة أركان

 قبل األرباحمن  %٥ دوالر أمريكي و هذا يمثل ١٠٣,٠٠٥,٥بمبلغ  مجتمع المحلي والحفاظ على البيئةفي تنمية البالمساهمة  ٥٠٥٥خالل العام الشركة و قد قامت 
 ضريبة.ال
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 تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية

  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

 معلومات عامة.٣١
 :٥٠٥٥نهاية كل شهر خالل السنة المالية بسعر سهم الشركة في السوق )أعلى سعر وأدنى سعر( في بيان ما يلي  أ.

 الشهر الفترة سعر االفتتاح سعر االغالق التغير أعلى سعر أدنى سعر

  كانون الثاني كانون الثاني ٢٦ – كانون الثاني ٢ ٢٩١٧ ٢٩١٤ %-١٩٩٢  ٢٩١٩ ١٩٩٥

 شباط شباط ٢٦ – شباط ١ ٢٩١١ ١٩٥٥ %-٢٤٩١٢  ٢٩١١ ١٩٥١

 آذار آذار ٣١ – آذار ١ ١٩٥٧ ١٩٨١ %١٦٩١٣  ١٩٨٨ ١٩٥١

 نيسان نيسان  ٢٨ – نيسان ٣ ١٩٨١ ١٩٨٦ %٣٩٣٣  ١٩٩٨ ١٩٧٨

 أيار أيار  ٢٥ – أيار ١ ١٩٩١ ١٩٨٨ %-١٩٥٣  ١٩٩٤ ١٩٧٧

 حزيران حزيران ٢٥ – حزيران ١ ١٩٨٦ ١٩٧٦ %-٦٩٣٨  ١٩٨٩ ١٩٧٤

 تموز تموز ٢٨ – تموز ٣ ١٩٧٩ ١٩٧٩ %١٩٧١  ١٩٨٩ ١٩٧٨

 آب آب ٢٥ – آب ١ ١٩٧٨ ١٩٨٣ %٢٩٢٣  ١٩٨٦ ١٩٦٥

 أيلول أيلول ٢٩ – أيلول ٤ ١٩٨٥ ١٩٨١ %-١٩٦٤  ١٩٨٥ ١٩٧٥

 تشرين األول تشرين األول ٢٦ – تشرين األول ٢ ١٩٨١ ١٩٨١ %١٩٥٦  ١٩٨٦ ١٩٧٤

 تشرين الثاني تشرين الثاني ٢٥ – تشرين الثاني ١ ١٩٨١ ١٩٧٩ %-١٩٥٦  ١٩٨٤ ١٩٧٦

 كانون األول كانون األول ٢٩ – كانون األول ١ ١٩٧٩ ١٩٨١ %١٩٥٦  ١٩٨٨ ١٩٧٩
 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84


 
 
 
 
 
 

16 | 
 

 تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية

  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

 :بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركةما يلي  ب.
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 عربي وأجنبي: و خليجي و لى محليإ)أفراد، شركات، حكومات( مصنفة  ٥٠٥٥\٥٥\٣٥توزيع ملكية المساهمين كما في  ج.

 
 

 % أو أكثر من رأس مال الشركة:١ما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون  د.

 المساهم عدد األسهم نسبة األسهم

 )ممثالً بشركة ليفانت لوجيستيكس هولدينغز( فادي غندور السيد ٩١١,٩٤٥,١٤٤ %٩,٩

 

 ١١حوالي  ذو قد بلغت تكلفة االستثمار في صفقة االستحوا ،افريقيات أرامكس بالكامل على شركة "بيركو اكسبرس" في جنوب ذستحواألحداث الجوهرية: ا .ه

  مليون ونصف المليون دوالر أمريكي و تم تمويل الصفقة بالكامل من الرصيد النقدي المتوفر لدى أرامكس.
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 سياسة األوراق المالية الصادرة عن أرامكس )التداول الداخلي( الملحق )أ(

 النطاق.٣

رض من هذه السياسة هو توفر هذه السياسة توجيهات ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي أرامكس فيما يتعلق بالعمليات التي تتم باألوراق المالية الخاصة بأرامكس. الغ
من ٥١الصادر عن هيئة األوراق المالية الخاص بالحوكمة والمادة  ٥٠٠٨لسنة  ١٥٨ضمان امتثال جميع أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين بالقرار الوزاري رقم 

 الصادر عن هيئة األوراق المالية المتعلق بالتعامالت والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية وتعديالته.٥٠٠٥لعام  ٥القرار رقم 

 االنطباق.١

ضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفوها باألوراق المالية الخاصة بها. تنطبق هذه السياسة أيضا على العمليات في تنطبق هذه السياسة على جميع العمليات التي ينفذها أع
 األوراق المالية للشركات التابعة و الحليفة ألرامكس.

هذه السياسة. أية عمليات ال تنفذ بموجب  إن أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفيها مخولون بتنفيذ شراء وبيع األوراق المالية الخاصة بأرامكس انسجاما مع نصوص
 هذه السياسة ستعتبر الغية وباطلة.

 تعاريف.١

 "األشخاص المحددون"  هم األشخاص الذين يمكن أن يمتلكوا "معلومات داخلية جوهرية".
 يتضمن األشخاص المحددون:

 جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، التي تتكون مما يلي:

 يس التنفيذيالمؤسس والرئ 

 نائب الرئيس للشؤون المالية 

 رئيس العمليات 

 الرؤساء التنفيذيون اإلقليميون 
جوهرية في حال وجود  "المعلومات الداخلية الجوهرية" هي المعلومات غير المعلنة والتي تكون  حساسة من ناحية الثمن. تعتبر المعلومات بأنها معلومات داخلية

رها هامة بالنسبة للمستثمر في اتخاذ قرار استثماري بشراء أو بيع األوراق المالية الخاصة بأرامكس. تتضمن المعلومات الداخلية احتمال معقول بأنه سيتم اعتبا
 الجوهرية على سبيل المثال ال الحصر:

 المعلومات المالية 

 التوقعات الخاصة بالمكاسب أو الخسائر المستقبلية 

 ة الوشيكة أو المقترحةاألخبار المتعلقة باالندماج أو المساهم 
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 األخبار المتعلقة بتحويل ملكية شركة تابعة 

 اإلفالس الوشيك أو مشاكل السيولة المالية 

 الربح أو الخسارة لعميل أو مورد هام 

 اإلعالنات المتعلقة بتطوير أو مشروع أو عملية جديدة ذات طبيعة هامة 

 عمليات تقسيم  األسهم أو دمجها 

  الديناألسهم العادية أو عروض 

 عمليات االستحواذ 

 التعرض لقضية قانونية هامة نتيجة التقاضي الفعلي أو التهديد بالتقاضي 

 التغيرات الرئيسية في اإلدارة العليا 

 متطلبات السياسة.١

 يحظر على جميع أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين اإلفصاح عن أية معلومات داخلية جوهرية ألي شخص.

 ارة أو موظف نشر الشائعات فيما يتعلق بشراء أو بيع األسهم.ال يسمح ألي عضو مجلس إد

 يحظر على األشخاص المحددين االتجار بأسهم أرامكس خالل الفترات التالية:

 ( أيام تسبق إعالن الشركة عن معلومات هامة قد تؤثر على سعر األسهم.٥٠فترة عشرة ) 

 ( يوما تسبق نهاية ربع السنة لغاية إ٥١فترة خمسة عشر ).طالق البيانات المالية ربع السنوية أو السنوية للشركة 

 متطلبات اإلفصاح.٥

اصة بهم. يمكن أن تكون قد تقتضي القوانين واألنظمة من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين اإلفصاح  وأخذ الموافقة من السلطات التنظيمية قبل إجراء العمليات الخ
العربية المتحدة بسبب عدم اإلفصاح عن الملكية أو العمليات في األوراق المالية ويكون التقيد بهذه القوانين واألنظمة من هناك عقوبات مدنية وجزائية في اإلمارات 

 مسؤولية الفرد. تشمل متطلبات اإلفصاح المحددة:

  اص باإلفصاح والشفافية(:: النظام الخ٥٠٠٠لعام  ٣اإلفصاح لسوق دبي المالي )حسبما تطلب هيئة األوراق المالية بموجب القرار رقم 

  خمسة عشر( يوما من اكتسابهم العضوية وكذلك في نهاية كل سنة مالية. ٥١يجب اإلفصاح عن عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة خالل( 

  مالية.يجب اإلفصاح عن عمليات المتاجرة التي يقوم بها األشخاص المحددون خالل السنة الجارية وذلك في نهاية كل سنة 

  أو أكثر من أسهم الشركة. يجب ١أسماء المساهمين )بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين( الذين يملكون، أو الذين تبلغ ملكيتهم مع أطفالهم القصر %
 أعاله.% ١% من أسهم الشركة زيادة عن نسبة ال ٥تقديم هذه المعلومات لسوق دبي المالي في كل وقت تزيد الملكية فيه بواقع 
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 اإلفصاح للشركة )حسبما يقتضي تقرير الحوكمة(
 ُيطلب من األشخاص المحددين اإلفصاح عن العمليات المنفذة في أسهم أرامكس على النحو التالي:

  األقارب المحددون باألب أو األم وهذا يتضمن العمليات التي يقوم بها  نموذج اإلقرار السنوي لعضو مجلس اإلدارة.أعضاء مجلس اإلدارة. يتم اإلفصاح من خالل
 أو االبن أو الزوج أو الحمو أو الحماة أو ابن الزوج )"األقارب من الدرجة األولى"(.

 .اإلدارة العليا. النموذج الخاص بإقرار األشخاص المقيدين 

 س اإلدارة مع نهاية السنة التقويمية.يتم تزويد اإلقرارات المذكورة أعاله للمستشار العام للدائرة القانونية سنويا و/أو أمين سر مجل

 التنفيذ والتدقيق.١

( من وقت آلخر سنويا للتحري عن ملكية األسهم وعمليات المتاجرة غير المفصح عنها ARMXتقوم دائرة التدقيق الداخلي بالتفتيش على دفتر أسهم أرامكس )الرمز: 
 لي عن أية انتهاكات محتملة للجنة التدقيق.التي يقوم بها األشخاص المقيدون. تبلغ دائرة التدقيق الداخ

جلس اإلدارة أو ممثله المعين يتم إرسال إيجاز لجميع األشخاص المحددين في أرامكس بهذه السياسة سنويا بالبريد االلكتروني الذي يتم تأكيد استالمه. يكون أمين سر م
 مسؤوال عن هذا التوزيع.
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 اإلدارةسياسة مكافآت أعضاء مجلس  الملحق )ب(

 الغرض.٣

 ذه المناصب.تهدف هذه السياسة للتأكد من أن مستوى وبنية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كافية ومقبولة لجذب األفراد الموهوبين واالحتفاظ بهم لشغل ه

 توجيهات السياسة.١

 آت في االعتبار الخطوط و التوجيهات التالية:أثناء تقديم توصياتها فيما يتعلق بمكافأة عضو مجلس اإلدارة، تأخذ لجنة الترشيحات والمكاف

 .يمنع الدفع ألعضاء مجلس اإلدارة على شكل أسهم أو نسبة مئوية من األرباح 

 .يتم تعويض أعضاء مجلس اإلدارة عن المصروفات الفعلية التي تكبدوها في تنفيذ واجباتهم كأعضاء في مجلس إدارة أرامكس 

 ة.الشرك يكون الدفع معقوال ومنسجما مع أداء 

 ليه كتنفيذيين في أرامكس.يكون ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين الحق في الحصول على نفس المكافأة مثل األعضاء غير التنفيذيين باإلضافة للتعويض الذي يحصلون ع

 عملية الدفع.١

التوصيات للجمعية العمومية عن المكافآت الفعلية ألعضاء مجلس اإلدارة على تجري لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة سنوية )وتستشير الخبراء عند الحاجة( وتقدم 
 النحو التالي:

 .في بداية العام، تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت األتعاب المقترحة لمجلس اإلدارة للموافقة عليها 

 مية للموافقة عليها.  بعد ذلك تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت أتعاب مجلس اإلدارة المقترحة للجمعية العمو 

 تتأكد لجنة الترشيحات والمكافآت من أن: عند اقتراح المبالغ على الجمعية العمومية ، 
 أعضاء مجلس اإلدارة على أية مكافآت في حال عدم دفع أرباح للمساهمين في سنة معينة. يحصلال  -
% )عشرة بالمائة( من صافي األرباح بعد خصم االستهالك واالحتياطي  وتوزيع أرباح ال تقل عن ٥٠المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة  تتجاوزال  -

 % من رأس المال على المساهمين.١

 اإلدارة.١

 .يصادق مجلس اإلدارة على هذه السياسة ويتم إضافتها إلى تقرير الحوكمة. كما سيتم إضافة التوجيهات المشمولة أعاله إلى النظام األساسي

 وم مجلس اإلدارة بتنقيح هذه السياسة عند الحاجة باالضافة لبذل أقصى جهد لضمان تناسق وشفافية تنفيذها على مدى السنوات.يق
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 مصفوفة تفويض الصالحيات الملحق )ج(

 تفويض الصالحية.٣

)"أرامكس"(. إن األهداف العامة لمصفوفة تفويض الصالحية إن غرض هذه الوثيقة هو تعريف سياسة تفويض السلطة داخل الشركة المساهمة العامة  أرامكس  :الغرض
 هي كالتالي:

 .تعزيز الرقابة الداخلية المناسبة لتفويض وتنفيذ صفقات العمل 

 .فرض رقابة شديدة على مشاريع النفقات الرأسمالية المركبة 

 .تسهيل/تسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل 
 

 السياسة:.١

 أرامكس التقيد بمصفوفة تفويض الصالحية المقررة خالل أعمالها اليومية. تقتضي سياسة ١-٢

مما يمكن الموظفين في  تم وضع مصفوفة تفويض الصالحية بطريقة تعكس الفلسفة القاضية بدفع سلطة اتخاذ القرارات للنزول إلى أدنى المستويات التنظيمية العملية
 طة اتخاذ القرارات الالزمة إلنجاز مسؤولياتهم الموكلة لهم.جميع المستويات التنظيمية من الحصول على سل

هي عامة بالضرورة ، فإنه يلزم وضع تفويضات أكثر تفصيال لضمان المراقبة الداخلية المناسبة على  الصالحيةفي حين أن التفويضات المتضمنة في مصفوفة  ٢-٢
 مستويات صنع القرار. 

التشغيل والسياسات المالية واإلجراءات والمعايير مع آلية رسمية لتقديم التقارير من أجل إنشاء صورة مكتملة أكثر عن الصالحيات يجب الجمع بين المصفوفة وسياسات 
 المفوضة من أرامكس.

 يجب إتباع اإلرشادات التالية في إدارة تفويض مصفوفة الصالحية: ٣-٢

 لمناصب. تبعا  لذلك، تتوقف صالحيات شاغل المنصب عند ترك المنصب.تكون التفويضات للمناصب  الوظيفية، وليس لشاغلي ا ١-٣-٢
العمليات  يجب التقيد بالممارسات التي تعزز الرقابة الداخلية الجيدة عند تفويض الصالحية. على سبيل المثال يجب أن توكل المسؤوليات عن تفويض ٢-٣-٢

 .أن يكونوا بدورهم مستقلين عن أولئك الذين ينفقون المبالغ النقدية ألفراد ليسوا مسؤولين عن حسابات تلك العمليات، والذين يجب
  عندما تشير المصفوفة إلى أن أكثر من طرف يتمتع بصالحية الموافقة، هذا يعني أن الموافقة المشتركة لهذه األطراف ضرورية. ٣-٣-٢

تحقيقها، فقد تم وضع قيود محددة على مقدار رأس المال وصالحية التشغيل التي يمكن لطمأنة مجلس اإلدارة بأن األهداف العامة لتفويضات عملية الصالحية تم  ٤-٢
 تفويضها بحسب الجدول التالي. 
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 ي: تحكم هذه المصفوفة جميع اإلجراءات التي تتخذها الشركة أو العمليات التي تنفذها الشركة والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر ما يل ٥-٢

 لى أسهم شركة أخرىاالستحواذ ع ١-٥-٢

 تجريد العمليات أو تصفية الشركات التابعة، بما في ذلك خط العمل أو نشاط العمل المستقل؛ ٢-٥-٢

 المصروفات الرأسمالية واالستثمارات األخرى؛  ٣-٥-٢

 كية للشركة. القرارات المتخذة أثناء سير العمل العادي بما في ذلك العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية بخالف تحويل األموال بين الحسابات البن ٤-٥-٢

 حدود الموافقة .١

 تنطبق حدود الموافقة التالية على جميع األحكام الواردة في هذه المصفوفة ١-٣

 رح بها ضمن أربعة أصناف )أ ، ب ، ج ، د( على النحو التالي:يتم تصنيف الموافقات المص ٢-٣

 رئيس مجلس اإلدارة                )أ( ١-٢-٣

 أعضاء مجلس اإلدارة              )ب(   ٢-٢-٣

 الرئيس التنفيذي                     )ج(   ٣-٢-٣

 الرئيس المالي                       )د(  ٤-٢-٣

 نح الموافقة المفوض، يمكن الحصول على تصريح الموافقة من  الشخص الذي يشغل المنصب األعلى التالي.أثناء غياب ما ٣-٣

ض سلطة الموافقة من قبل كبديل لذلك، يجوز لمانح الموافقة المصرح له أن يفوض صاحب موافقة بديل بالموافقة أو بموافقة المستوى األعلى التالي. يجب إثبات تفوي
 لمصرح له كتابة أو بالبريد اإللكتروني. مانح الموافقة ا

 فيما يلي نبين حدود الموافقة وفئة صاحب الموافقة:  ٤-٣

 المبلغ صنف التوقيع الموقعون

 دوالر أمريكي ١ ٠٠٠,٠٠٠,أكثر من أ + ج مانح موافقة واحد أ + مانح موافقة واحد ج

 دوالر أمريكي  ١ ٠٠٠,٠٠٠,أكثر من ب + ج + د واحد دمانح موافقة واحد ب + مانح موافقة واحد ج + مانح موافقة 
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 المبلغ صنف التوقيع الموقعون

 دوالر أمريكي ١ ٠٠٠,٠٠٠,لغاية ج + د مانح موافقة واحد ج + مانح موافقة واحد د

 دوالر أمريكي ٥ ٠٠٠,٠٠٠,لغاية *سيتم تحديده  *سيتم تحديده 

  سيتم تحديده من قبل الرئيس التنفيذي للشركة *

ألغراض المفوضين بالتوقيع في البنك ويمكن عدم بيانها، غير أن المفوضين بالتوقيع في البنك يجب أن يتأكدوا من الحصول على  يمكن بيان حدود الموافقة ٥-٣
 الموافقات الالزمة كما هي مبينة أعاله. يجب إثبات الموافقات كتابة أو بالبريد االلكتروني.

  تكون حدود الموافقات بالدوالر األمريكي. ٦-٣

 بالعملة الصعبة يجب بيانها بالدوالر األمريكي قبل تحديد متطلبات المفوض بالتوقيع. المصروفات

 ال يجوز تقسيم الصرفيات والنفقات إلى موافقات متعددة من أجل تجنب مواصفات الحد. ٧-٣
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 ميثاق لجنة التدقيق الملحق )د(

 اإلدارة تعديل ميثاق اللجنة في أي وقت.تتشكل لجنة التدقيق كلجنة تابعة لمجلس إدارة أرامكس. يحق لمجلس 

 الغرض.٣

 تتولى لجنة التدقيق مساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمسؤولياته اإلشرافية فيما يتعلق:

 بسالمة البيانات المالية؛ 

 بمؤهالت واستقاللية مدقق الحسابات الخارجي المستقل؛ و 

 بأداء دائرة التدقيق الداخلي في أرامكس. 

 الصالحية.١

 جنة بصالحية:تمتع لجنة التدقيق بصالحية مراقبة ومراجعة جميع المسائل المالية باإلضافة إلى نشاطات التدقيق الخارجي والداخلي ألرامكس. تتمتع اللت

 لوصول بدون قيد لجميع سجالت وحدات/دوائر العمل )اليدوية وااللكترونية( والممتلكات والموظفين؛ا 

 دققيها الخارجيين ومدققيها الداخليين و مع مستشارها القانوني، عند الحاجة؛االجتماع مع مدراء أرامكس وم 

 الحصول على استشارات مهنية خارجية قانونية أو غيرها  وتأمين حضور أي شخص تعتبر أن لديه خبرة أو دراية أو معرفة ذات عالقة؛ 

 أية حاالت أو مزاعم باالحتيال وسوء التصرف األخالقي  والمخالفات األخرى ضد أي  التحقيق أو تفويض دائرة التدقيق الداخلي أو وكالة خارجية بالتحقيق في
 شخص في أرامكس.

 مكس .تعيين و دفع األتعاب واإلشراف على عمل أية مؤسسة مهنية مسجلة )قانونية أو تعمل في التدقيق أو االستشارات أو سوى ذلك( تستخدمها أرا 

  الالزم من الموظفين في وحدات/دوائر العمل؛ والحصول على المساعدة والتعاون 

 .تعيين منسق للتدقيق ألجل المتابعة اليومية لنتائج التدقيق الخارجي والداخلي التي قد ال تحتاج لعناية لجنة التدقيق 

 العضوية.١

( أعضاء على األقل، على أن يكونوا جميعهم أعضاء غير تنفيذيين، وأن ٣. يجب أن تضم اللجنة ثالثة )هيئة األوراق الماليةيتولى مجلس اإلدارة تعيين اللجنة وفقا ألنظمة 
 ( على األقل أعضاء مجلس إدارة مستقلين.٥يكون عضوين اثنين )



 
 
 
 
 
 

26 | 
 

 تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية

  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

رج الشركة ( كخبير مالي يتمتع بخبرات مالية حديثة وذات عالقة. ُيسمح بتعيين عضو أو أكثر من عضو من خا٥إضافة لما تقدم،  يجب أن تضم اللجنة عضوا واحدا )
الحالي منصب عضو  في حال عدم وجود عدد كاف من األعضاء غير التنفيذيين في مجلس اإلدارة. يجب أال يشغل أي شريك )أو شريك سابق( لمدقق الحسابات الخارجي

 يحدث الحقا.لجنة. ينطبق هذا النص على سنة واحدة من تاريخ توقفه عن كونه شريك، أو انتهاء أية مصلحة مالية في ذلك، أيهما 

 لس اإلدارة(.يجب أن يكون رئيس مجلس إدارة اللجنة عضوا مستقال غير تنفيذي في مجلس اإلدارة على أن يعينه مجلس اإلدارة )لكن يجب أال يكون رئيس مج

حين استقالتهم أو عزلهم. يجب أن يتم التصويت على ( سنوات، إلى حين انتخاب خلفائهم وتأهلهم أو إلى ٣يتولى مجلس اإلدارة انتخاب أعضاء اللجنة ليخدموا لمدة ثالث )
 لالحقة. أعضاء اللجنة وتعيينهم في االجتماع األول لمجلس اإلدارة الذي ينعقد حديثا. يجوز إعادة انتخاب األعضاء لعدد غير محدود من الفترات ا

 االجتماعات.١

( أشهر، في الوقت والمكان اللذين يعتبران مناسبين. يحق ألي عضو أو للمدقق الداخلي أو ٣ثة )تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة ، لكن ليس أقل من مرة واحدة كل ثال
قبل جميع األعضاء  مدقق الحسابات الخارجي أن يطلب عقد اجتماعات إضافية. يحتفظ المقرر بمحضر اجتماع اللجنة، ويتم توقيع مسودات محاضر اجتماع اللجنة من

على هذه المحاضر، وفي حال امتناع أحد األعضاء عن التوقيع، يتم توثيق االعتراض في المحضر مع أسباب ذلك في حال ذكرها،  الحاضرين وذلك قبل المصادقة
 شريطة أن يتم إرسال النسخ النهائية للمحضر بعد المصادقة عليها للحفظ.

 النصاب القانوني.٥

برام األعمال في أي اجتماع. غير أنه يجب أن يكون رئيس اللجنة أحد هذين العضوين الحاضرين. ( من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا إل٥يشكل حضور عضوين اثنين )
شكل تعميم  علىالموافقة  اعتباريمكن يتم البت بجميع المسائل في أي اجتماع من هذا القبيل، بشرط توفر النصاب القانوني، بموجب األصوات المؤيدة لعضوين حاضرين. 

 . قترحاتلمل

 ات والمسؤوليات المطلوبة قانونيا  الواجب.١

 تناط بلجنة التدقيق، كحد أدنى، المهام والواجبات التالية:

 .اعتماد سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبالغ/توصية مجلس اإلدارة بأية مسائل تحتاج التخاذ إجراء من طرف المجلس 

 معايير التدقيق المتعارف عليها والمقبولة عموما  بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق وفقا ل الرقابة على استقالل مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته. 

 لي:ضمان سالمة البيانات المالية ومراجعتها )بشكل ربع سنوي وسنوي( كجزء من عملها المعتاد خالل السنة. وبشكل خاص، تركز اللجنة على ما ي 
 سبيةأية تغيرات في السياسات والممارسات المحا -
 تحديد المسائل التي تخضع الستنساب اإلدارة. -
 التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق. -



 
 
 
 
 
 

27 | 
 

 تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية

  ١١٣٣كانون األول  \ديسمبر  ١٣في  

 تقدير استمرار أعمال الشركة. -
 التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة. -
 التقيد بلوائح االدراج واإلفصاح والمتطلبات القانونية األخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية -

 .التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي واالجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين على األقل مرة في السنة 

 متثال ومدققو ذي وضابط االالنظر في المسائل الهامة وغير العادية اللتي  يجب اإلبالغ عنها في البيانات المالية والتعامل مع الشؤون التي يثيرها الرئيس التنفي
 الحسابات الخارجيين.

 .مراجعة الضوابط المالية والرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر في أرامكس 

 .مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة وضمان فعالية عمله 

 ما يتم المباشرة بها بموجب مبادرة اللجنة التي يوافق عليها مراجعة نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية حسبما يحددها مجلس اإلدارة، أو حسب
 مجلس اإلدارة.

 .ضمان التنسيق بين مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين لضمان توفر الموارد الالزمة للتدقيق الداخلي ولمراجعة الرقابة على فعاليته 

 .مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية ألرامكس 

 لية أو أنظمة عة خطاب مدققي الحسابات الخارجيين وخطة عملهم وأية أسئلة جوهرية يوجهونها لإلدارة فيما يتعلق بالسجالت المحاسبية أو الحسابات المامراج
 الرقابة مع إجابة اإلدارة أو موافقتها على ذلك.

 هرية المذكورة في خطاب مدقق الحسابات الخارجي.ضمان إجابة مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على طلبات التوضيح والمسائل الجو 

 و المسائل األخرى المهمة وضع سياسة خاصة بالتقارير السرية التي يقدمها الموظفون. يجب أن تكون السياسة متعلقة بالمخالفات المالية ومسائل الرقابة الداخلية أ
 التحقيق المستقل والعادل في المسائل المبلغ عنها.ألرامكس. عالوة على ما تقدم، التأكد من وضع إجراءات صحيحة تسمح ب

 .رصد االمتثال بقواعد السلوك 

 .ضمان التقيد بالواجبات والمسؤوليات المشمولة في هذا الميثاق 

 .تقديم تقرير لمجلس اإلدارة عن مدى امتثال اللجنة بالواجبات والمسؤوليات المشمولة في هذا الميثاق 

 لها مجلس اإلدارة للجنة )يجوز لمجلس اإلدارة تفويض لجنة التدقيق في بعض المسائل التي تكون له فيها سلطة اتخاذ قرار(النظر في أية مسائل أخرى يحي 

 الوصول للمعلومات المحدثة.٢

ت ذات الصلة في القوانين واألنظمة الدائرة المالية ألرامكس بصورة عامة، والرئيس المالي بصورة خاصة، مسؤول عن تزويد لجنة التدقيق بأحدث المعلومات عن التغيرا
التوصيات ذات الصلة و/أو  التي تؤثر على األعمال المالية والبيانات المالية ألرامكس. يكون الرئيس التنفيذي مسؤوال عن تزويد لجنة التدقيق بأحدث المعلومات عن

 التغيرات التي تحتاج للمعالجة ضمن إطار الحوكمة ألرامكس.
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 واإلجراءات الخاصة بتقديم التقارير.السياسة ١

مجلس اإلدارة في االجتماع  يجب على اللجنة أن تقدم تقارير خطية لمجلس اإلدارة عن االجتماعات التي تعقدها على أساس سنوي. يتعين على رئيس لجنة التدقيق أن يبلغ
تماعات السابقة للجنة. يوزع أمين سر أرامكس محاضر اجتماعات اللجنة على جميع التالي للمجلس عن أية مسائل تتعلق بالمجلس وعن حل المسائل المثارة في االج

 أعضاء المجلس.

 .مسائل أخرى٩

 يجري أعضاء اللجنة مراجعة سنوية لميثاقها ويقدمون التوصيات لمجلس اإلدارة إلجراء أية تعديالت عليها.
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 ميثاق لجنة الترشيحات و المكافآت (هالملحق )

.الترشيحات والمكافآت كلجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة. يمكن لمجلس اإلدارة تعديل ميثاق اللجنة في أي وقتتتشكل لجنة   

 الغرض.٣          

.مساعدة مجلس اإلدارة في تحقيق مسؤولياته اإلشرافية بخصوص استقالل أعضاء مجلس اإلدارة ورصد سالمة عمليات الموارد البشرية في أرامكس  

 العضوية .١          

( أعضاء على األقل، وجميعهم يجب أن يكونوا أعضاء غير ٣يتولى مجلس اإلدارة تعيين اللجنة وفقا ألنظمة هيئة األوراق المالية. يجب أن تضم اللجنة ثالثة )
مستقال غير تنفيذي في مجلس اإلدارة  تنفيذيين في مجلس اإلدارة ويجب أن يكون اثنان على األقل منهم أعضاء مستقلين. يجب أن يكون رئيس اللجنة عضوا

 ويتولى مجلس اإلدارة تعيينه )لكن يجب أال يكون هو رئيس مجلس اإلدارة(.
( سنوات حتى يتم انتخاب وتأهل خلفائهم أو لغاية استقالتهم أو عزلهم. يجري التصويت ٣يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة ليعملوا لفترة ثالث )

.ضاء اللجنة في االجتماع األول لمجلس اإلدارة المنعقد حديثا. يجوز إعادة انتخاب األعضاء لعدد غير محدود من الفترات الالحقةوتعيين أع  

 االجتماعات.١          

يحق ألي عضو مجلس إدارة أو تجتمع اللجنة حسب عدد المرات التي تحددها، على األقل مرة )واحدة( في السنة، في الوقت والمكان اللذين يعتبران مناسبين. 
.لمدير الموارد البشرية أن يطلب عقد اجتماعات إضافية  

 النصاب القانوني.١          

رين رئيس يشكل حضور عضوين )اثنين( من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا إلبرام األعمال في أي اجتماع. غير أنه يجب أن يكون أحد هذين العضوين الحاض
 اعتباريمكن بجميع المسائل في أي اجتماع من هذا القبيل، بشرط توفر النصاب القانوني، بموجب األصوات المؤيدة لعضوين حاضرين. اللجنة. يتم البت 

.  قترحاتلمشكل تعميم ل علىالموافقة   

 الصالحية.٥          

ن لجنة الترشيحات والمكافآت مخولة بما يلي:إ  

  والمسؤوليات المحددة في الميثاق.اتخاذ القرارات انسجاما مع الواجبات 

 .الحصول على جميع المعلومات الالزمة من خالل مدير الموارد البشرية و/أو أمين سر مجلس اإلدارة 

 زمةالحصول على االستشارات الخارجية القانونية أو المهنية األخرى وتأمين حضور أي شخص تعتبره يتمتع بالخبرة أو الدراية أو المعرفة الال. 
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 الواجبات والمسؤوليات.١          

  تتمثل الواجبات والمسؤوليات المحددة للجنة الترشيحات والمكافآت في:

  .ضمان بقاء أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين على استقالليتهم بشكل مستمر 

 أحد األعضاء فقد شروط اإلستقاللية وجب عليها عرض  التأكد من إستقاللية اإلعضاء المستقلين بشكل مستمرخالل مدة عضويتهم بالمجلس، فإذا تبين للجنة أن
ة عنه، و على األمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس اإلدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة اإلستقاللي

 .العضو أن يرد على مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره

 ابقة دون ردر مجلس اإلدارة قرارا باعتبار العضو مستقال  او غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السويصد. 

 لك في تشكيل اللجان.وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه اإلخالل بالحد اإلدنى لعدد األعضاء المستقلين داخل مجلس اإلدارة وجب مراعاة ذ 

 ( من قانون الشركات التجارية، إذا كان من شأن قرار المجلس انتفاء اسباب أو مبررات اإلستقاللية عن العضو التأثير على ٥٠٥و مع عدم اإلخالل بنص المادة )
يين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض الحد األدنى للنسبة الواجب توافرها من العضاء المستقلين داخل المجلس، قام مجلس إدارة الشركة بتع

 .أمر تعيينه على اول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس اإلدارة

 دارة الممنوحة لإل وضع ورصد ومراجعة السياسات المتعلقة بالمكافآت والعوائد ورواتب التعويضات بشكل سنوي. تضمن اللجنة أيضا  أن تكون المكافآت والمزايا
 التنفيذية معقولة ومتناسبة مع أداء الشركة. 

  .تحديد الكفاءات األساسية على مستوى اإلدارة التنفيذية والموظفين والمعايير الخاصة باختيار ذلك 

  .وضع ورصد ومراجعة سياسة الموارد البشرية والتدريب في الشركة بشكل سنوي 

  .التوصية بمكافأة مجلس اإلدارة 

  ."متابعة ورصد عملية "نموذج اإلقرار السنوي لمجلس اإلدارة 

  الحوكمة في هيئة األوراق وضع الترتيبات ومتابعة اإلجراءات المتعلقة باقتراح العضوية في مجلس اإلدارة وفقا  ألحكام القوانين واألنظمة المنطبقة وأحكام نظام
 . المالية

 التقاريرالسياسة الخاصة بتقديم .٢          

. تعد اللجنة تقريرا  باجتماعاتها وتقدمه لمجلس اإلدارة خالل فترة زمنية معقولة بعد انعقاد االجتماع األخير  

 .اإلجراءات الخاصة بتقديم التقارير١          

ث المعلومات حسبما يكون مناسبا  فيما يتعلق يبلِّغ أمين سر مجلس اإلدارة محضر اجتماعات اللجنة لجميع األعضاء. يزود رئيس اللجنة أعضاء المجلس بأحد
 بالبت في القضايا التي أثيرت في االجتماعات السابقة للجنة.
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 يجري أعضاء اللجنة مراجعة سنوية لميثاقها ويقدم توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بأية تعديالت. 

 .مسائل أخرى ٩          

لس اإلدارة إليها. تنظر اللجنة في أية مسائل أخرى يحيلها مج  
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 سياسة الرقابة الداخلية (والملحق )

 الغرض  .٣

متثال االالرقابة الداخلية. الغرض من هذه السياسة هو ضمان بموظفي ارامكس فيما يتعلق  اإلدارة التنفيذية و و و مجلس االدارة ينلمساهمل توفر هذه السياسة توجيهات
 الداخلية.  ابةالرقبتعلق فيما ي٥٠٠٨لسنة  (١٥٨رقم ) الوزاري رقم "هيئة األوراق المالية و السلع" بقرار

م اقسأااللتزام بها في كل قسم من يتم اتباعها و صحيح ، و بشكلموثقة و  ،موجودةالداخلية  الضوابط من أن التأكد التنفيذية مجلس اإلدارة واإلدارة ين والمساهمعلى 
 .و العمليات و العمليات المساندة الماليةو في المجاالت  اليوميالروتيني  العملالمحطات الرئيسية كجزء من 

  النطاق .١

  في  % من العمليات١٠( و جمالي االرباحال % من المحطات كحد أدنى )تبعا  ١٠تغطية  الذاتي هيكجزء من تقييم الرقابة ها قيتطبالقاعدة العامة التي سوف يتم
 .الذاتيتقييم الرقابة نطاق 

  عتماد على تقييم مخاطر دائرة التدقيق الداخلي.االاختيار المحطات و العمليات  المعتمدة فيمن الطرق   

  التعاريف.١

  الواقعة الضوابط  تقييمبمراجعة و أو الضوابط، العملية متمثلة المسؤولين عن  التنفيذية،تقوم من خاللها االدارة التي عملية العبارة عن  و" هالذاتي"تقييم الرقابة
 .ممسؤوليته مجال في

  بناء و تطبيق نشاطات الرقابة الداخلية وذلك على تصميم و  و الضوابط عن العمليات ينمسؤولالتساعد و تدعم كل  التيدائرة ال"دائرة الرقابة الداخلية" هي
 م.الضوابط الداخلية المناسبة في مجاالت مسؤولياته ضمينلت

  الصالحيات و المسؤوليات .١

  االدارة -أ

 عد الحوكمة فيها على يجب أن يكون لدى الشركة نظاما  محكما  للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل و إجراءات إدارة المخاطر في الشركة و تطبيق قوا
م عملها و السياسات و اإلجراءات الداخلية و نحو سليم، و التحقق من التزام الشركة و العاملين فيها بأحكام القوانين و األنظمة و القرارات المعمول بها و التي تنظ

 مراجعة البيانات المالية التي تعرض على اإلدارة العليا بالشركة و التي تستخدم في إعداد القوائم المالية.
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  قرارات اللوائح الصادرة، و يجوز الجمع تلتزم الشركة بتعيين ضابط امتثال يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة و العامليين فيها بالقوانين و اإلنظمة و ال
 بين وظيفة ضابط االمتثال و مدير إدارة الرقابة الداخلية.

  ن االدارة تقييم الرقابة الذاتي، فإختبار بإبغض النظر عن الشخص الذي قام ملكية اإلدارة لإلطار العام للرقابة الداخلية. عنصر رئيسي في عملية التقييم الذاتي هو
 .التقييم الذاتي و تقر بقبولها الستنتاجات فاعلية الرقابة الداخلية ختبارإعن نتائج  هي المسؤولة

 قسم الرقابة الداخلية -ب

 ن قسم الرقابة الداخلية سيوفر أالتقييم الذاتي. باإلضافة إلى  ختم عملية( وتنسيق الوسائلالمسؤول عن تسهيل )من خالل تقديم المشورة و وقسم الرقابة الداخلية ه
من خالل النظر في أوجه القصور التي تم تحديدها في الضوابط،  اذهم ال. وسوف يتم أالضوابط فعالة  هذه كانت عما إذا ا  عام رأيا  دارة و لجنة التدقيق لمجلس اإل

 ككل.  الشركةوتقييم تأثير ذلك على 

  مسؤول  أرامكس. قسم الرقابة الداخلية يحق لقسم الرقابة الداخلية االطالع في جميع األوقات على  سجالت وموظفين وممتلكات وجميع عمليات ،فهاهدألتحقيق
 .عن سالمة وسرية جميع المعلومات المقدمة اليه

  ما يلي . بشكل ادارييقوم بتقديم تقارير للرئيس التنفيذي وظيفي، و  لبشك و لجنة التدقيقأيقوم مدير دائرة الرقابة الداخلية بتقديم تقارير لرئيس مجلس االدارة
  :الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الداخلية
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 احتيالتنطوي على  و هاديحدتم ت ةلأالتنفيذي عن أي مس الرئيسو لجنة التدقيق وأمدير دائرة الرقابة الداخلية أن يقدم تقريرا إلى رئيس مجلس اإلدارة  على يجب 
 لقوانين والتشريعات.لأو مخالفات كبيرة 

 مجلس اإلدارة و لجنة التدقيق -ج

 يصدر نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس اإلدارة بعد التشاور مع اإلدارة، و يتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية. 

  الداخلية.يحدد مجلس اإلدارة أهداف و مهام و صالحيات إدرة الرقابة 

 لتي يتوصل لها إلى على مجلس اإلدارة إجراء مراجعة سنوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و الشركات التابعة لها و اإلفصاح عن النتائج ا
 المساهمين في تقرير حوكمة الشركة السنوي.

 التحديد:و يجب أن تشمل المراجعة السنوية العناصر التالية و ذلك على وجه 

 عناصر الرقابة األساسية بما فيها الرقابة على الشؤؤن المالية و العمليات و إدارة المخاطر. -
لها و البيئة التغيرات التي طرأت منذ المراجعة السنوية األخيرة على طبيعة و مدى المخاطر الرئيسية و قدرة الشركة على االستجابة للتغيرات في أعما -

 الخارجية.
 ة الرقابة المستمرة من مجلس اإلدارة على المخاطر و نظام الرقابة الداخلية و عمل المدققين الداخليين.نطاق و نوعي  -
 عدد مرات إبالغ المجلس أو لجانه بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضع الرقابة الدخلية في الشركة و فعالية إدارة المخاطر. -
بة التي تم اكتشافها أو ظروف طارئة غير متوقعة وفد أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على األداءأو الوضع حاالت اإلخفاق أو الضعف في نظام الرقا -

 المالي للشركة.
 فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية و التقيد بقواعد اإلدراج و اإلفصاح. -

 ى تقيد الشركة بنظام الرقابة الداخلية أثناء مدة التقرير، و يجب ان يشمل ذلك اإلفصاح ما يلي:على مجلس اإلدارة اإلفصاح في تقرير حوكمة الشركة عن مد 
 الية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة. -
 اإلجراء الذي اتبعته الشركة لتحديد و تقييم و إدارة المخاطر الكبيرة. -
 و نظام الرقابة الداخلية في الشركة.أية معلومات إضافية للمساعدة في فهم عمليات إدارة المخاطر  -
 إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عن مراجعته و فعاليته. -
 اإلجراء الذي اتبعته الشركة لمراجعة فعالية نظام الرقابة الدخلية. -
 ية مشاكل كبيرة تم اإلفصاح عنها في التقارير و الحسابات السنوية.اإلجراء الذي اتبعته الشركة للتعامل مع نواحي الرقابة الداخلية الجوهرية أل -

 صاحعلى مجلس اإلدارة التأكد من أن إفصاحات الشركة تقدم معلومات كافية و دقيقة و غير مضللة للمستثمرين و فيها التزام كامل بقواعد اإلف 

 :يتوجب على لجنة التدقيق القيام بالواجبات و االعمال التالية 
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 ة أنظمة الرقابة المالية و الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر في الشركة.مراجع -
 مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة، و التأكد من أدائها لواجباتها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية. -
 س اإلدارة أو تتم بمادرة من اللجنة و موافقة مجلس اإلدارة.النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجل -
 تقديم تقرير الى مجلس اإلدارة عن المسائل الواردة في هذا البند. -

  ة.تغيرات مطلوبيتم مراجعة صالحيات و نطاق عمل و موارد دائرة الرقابة الداخليةمن قبل رئيس مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق بشكل دوري للتأكد من اية 

  إدارة المخاطر.٥ 

ستقوم االدارة بتحديد ، بناء  عليه. مخاطر العمل الرئيسية تقييم المعد من قبل دائرة التدقيق الداخلي لتحديد و مخاطرالستعتمد الشركة على تقييم  ،يما يتعلق بإدارة المخاطرف
 تقديم هذه التقارير الى اعضاء مجلس االدارة سنويا .المخاطر االكثر اهمية و تقديم خطط عمل للتقليل من هذه المخاطر. و سوف يتم 

  االستقاللية و الموضوعية.١

 من خالل تبعيته لمجلس ادارة الشركة مباشرة. كل األوقات في من حيث الجوهر والمظهر استقالليتهالحفاظ على بيقوم قسم الرقابة الداخلية 

الموافقة عليها من  يتمالتي لم و التي هي خارج نطاق هذه السياسة و ل داخل الشركة اعمأ ةأداء أيعدم القيام ب ومسؤوليات  ةأي عدم تحمل قسم الرقابة الداخليةيجب على 
 االدارة أو لجنة التدقيق.قبل رئيس مجلس 

 .ة الستكمال نمو الشركة و زيادة انتاجيتهاعلى دائرة الرقابة الداخلية أن تقوم بأداء عملها و مسؤولياتها بشكل مستمر و بطريقة موضوعية و تعمل يدا  بيد مع االدار

  إدارة السياسة.٢

 .ترسل إلى المساهمينسستعتمد هذه السياسة من قبل مجلس اإلدارة، و

 .جهد لضمان االتساق والشفافية في تنفيذها على مدى السنواتأي ال يدخر  بحيثسيتم تنقيح هذه السياسة حسب الحاجة من قبل مجلس اإلدارة 


