
 حوكمة الشركات
مجموعة من الس�اسات واإلجراءات عن طر�ق تطبیق تلتزم شركة الساحل للتنم�ة واإلستثمار بتطبیق قواعد الحوكمة الرشیدة 

التي من شأنها تحقیق أفضل حما�ة وتوازن بین مصالح إدارة الشركة والمساهمین فیها وأصحاب المصالح األخرى المرت�طة 
اف المساهمین بها و�عزز من ثقة المستثمر�ن �كفاءة آداء الشركة وقدرتها على مواجهة بهــــا ، �ما �ضمن تماشي الشركة مع أهد

اآلزمات ، �اإلضافة إلى تطبیق مبدأ فصل السلطة بین اإلدارة التنفیذ�ة للشركة ومجلس إدارة الشركة الذي �عد و�راجع الخطط 
  .والس�اسات في الشركة 

 
 م�ادئ الحوكمة السل�مة 

 
 ةيالعالمحوكمة الشركات هي مجموعة من النظم واله�اكل التنظ�م�ة والعمل�ات التي تحقق اإلنض�اط المؤسسي وفقًا للمعاییر 

 المساهمینوذلك من خالل تحدید مسؤول�ات وواج�ات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة مع األخذ �عین اإلعت�ار حما�ة حقوق 
. واألطراف أصحاب المصالح 

 
  من تطبیق قواعد الحوكمة الھدف

 

 الشركةباإللتزام �األخالق�ات ووضع قواعد للسلوك المهني الرشید والتوازن في تحقیق مصالح كافة األطراف ذات العالقة : أوًال 
  .والشفاف�ة عند عرض المعلومات المال�ة وغیر المال�ة

وٕاجراءات أصحاب المصالح إلبراز دورهم في الرقا�ة على وضع نظام متكامل للرقا�ة والمسائلة وتفعیل س�اسات : ثان�ًا 
  .الشركة
  .اإلفصاح والشفاف�ة لضمان حما�ة حقوق أصحاب المصالح وٕالتزامًا بتعل�مات هیئة أسواق المال الخاصة بذلك الشأن: ثالثًا 
 . التنظ�م اإلداري السل�م وتوز�ع الصالح�ات والمسؤول�ات والفصل في اإلختصاصات : را�عًا 

 

 اإللتزام �م�ادئ الحوكمة 
 

إعتمد مجلس اإلدارة هذا الدلیل تماش�ًا مع تعل�مات هیئة أسواق المال المتعلقة �حوكمة الشركات ، وهو �عكس س�اسات الشركة 
و��ان أس�اب ، وتقوم الشركة ضمن تقر�رها السنوي بإعداد تقر�ر مدى إلتزامها بهذا الدلیل مع اإلشارة إلى تطبیق تلك التعل�مات 

عدم اإللتزام �أي قاعدة أو بند غیر مطبق في الحاالت التي �مكن أن تواجه فیها الشركة معوقات عمل�ة عند تطبیق التعل�مات 
. وذلك عمًال �مبدأ اإللتزام أو التفسیر 

 
 مجلس اإلدارة: المحور األول 

 

المسؤول�ات العامة لمجلس اإلدارة  
یتحمل مجلس اإلدارة المسؤول�ة الكاملة عن الشركة ، �ما �شمل وضع األهداف اإلستراتیج�ة للشركة وٕاستراتیج�ة المخاطر 

و�تحمل مجلس اإلدارة . ومعاییر الحوكمة ، وكذلك مسؤول�ة اإلشراف على اإلدارة التنفیذ�ة �ما في ذلك الرئ�س التنفیذي 
عن سالمتها المال�ة والتأكد من تلب�ة متطل�ات هیئة أسواق المال والحفاظ على مصالح المسؤول�ة الكاملة عن أعمال الشركة و



الساهمین والدائنین والموظفین واألطراف أصحاب المصالح ، والتأكد من أن إدارة الشركة تتم �شكل حصیف وضمن إطار 
. القانون والتعل�مات النافذة والس�اسات واإلجراءات الداخل�ة للشركة 

 

اإلشراف على اإلدارة العل�ا 
التنفیذي للشركة ، الذي یجب أن یتمتع �النزاهة والكفاءة الفن�ة والخبرة العمل�ة ، كما یتعین الحصول  اإلدارة الرئ�س�عین مجلس 

شرف وي . على موافقة المجلس عند تعیین أصحاب المناصب التنفیذ�ة المسؤولین أمام الرئ�س التنفیذي أو رئ�س مجلس اإلدارة 
مجلس اإلدارة على اإلدارة العل�ا للشركة بهدف التأكد من ق�امهم بتنفیذ الواج�ات المنوطة بهم تماش�ًا مع أهداف الشركة 

. وأنشطتها والس�اسات المعتمدة من المجلس 
 

خطط اإلحالل الوظ�في 
ذ�ة �الشركة وأن هذه الخطط یتم یتأكد مجلس اإلدارة من ق�ام إدارة شؤون الموظفین بوضع خطط اإلحالل للمناصب التنفي

. تنفیذها �فاعل�ة �الشركة 
 

تكو�ن مجلس اإلدارة 
العدد الالزم من اللجان المنبثقة عنه في  لي�سمح بتشكتحرص الشركة على أن �ضم المجلس العدد الكافي من األعضاء �ما 

. إطار متطل�ات قواعد الحوكمة السل�مة 
 

دور مجلس اإلدارة  
اإلدارة حسن سیر أعمال المجلس والحفاظ على الثقة المت�ادلة بین أعضائه ، كما �ضمن إتخاذ المجلس �ضمن رئ�س مجلس 

و�ضطلع رئ�س المجلس بإقامة . القرارات إستنادًا ألسس ومعلومات سل�مة وواضحة وفي إطار من النقاش الجاد والحوار البناء 
. د من توفیر معاییر حوكمة عال�ة لدى الشركة عالقة بناءة بین المجلس واإلدارة العل�ا للشركة و�تأك

 

تنظ�م أعمال المجلس 
مرات سنو�ًا ، وتكون محاضر اإلجتماعات إلزام�ة وتص�ح  6یجتمع مجلس اإلدارة كلما رأى ضرورة لذلك ، و�ما ال �قل عن 

المسائل التي تدخل ضمن  و�جوز للمجلس أن �ستعین بجهة خارج�ة وعلى نفقة الشركة في أي من. جزءًا من سجالت الشركة 
.  میثاق عمله 

 
 

أمین سر المجلس 
 :-یرتكز دور أمین السر بوجه عام على مساعدة المجلس ورئ�سه في م�اشرة شؤون المجلس ، و�شمل ذلك الواج�ات التال�ة 

على أن یتم تدو�ن وحفظ جم�ع محاضر إجتماعات المجلس وسجالته ودفاتره والتقار�ر التي ترفع من المجلس وٕال�ه ،  -

. توق�ع محاضر اإلجتماعات منه ومن جم�ع األعضاء الحاضر�ن 

التأكد من إت�اع أعضاء المجلس لإلجراءات التي أقرها المجلس ، والتأكد من تبل�غ مواعید إجتماعات المجلس قبل  -

. ثالثة أ�ام عمل على األقل ، مع مراعاة اإلجتماعات الطارئة 



رة �مكنهم الوصول �شكل كامل وسر�ع إلى كل محاضر إجتماعات المجلس التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدا -

. والمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة �الشركة 

تأمین حسن إ�صال وتوز�ع المعلومات والتنسیق ف�ما بین أعضاء المجلس و�ین أصحاب المصالح اآلخر�ن �الشركة  -

 .والموظفین تحت إشراف الرئ�س  �من فیهم المساهمین واإلدارات المختلفة في الشركة

حقوق أعضاء المجلس 
 .حضور إجتماعات المجلس  -

الحصول على كافة المعلومات المتاحة عن الموضوعات المطلوب مناقشتها في اإلجتماع وذلك قبل موعد اإلجتماع  -

 .بثالثة أ�ام عمل على األقل 

 .الوقت الكافي لدراسة أو مناقشة الموضوعات  تاحةإ -

المعلومات الصح�حة وذات الصلة �عمل المجلس وكذلك الحصول على المصادر والمعلومات عن  الحصول على -

 .الشركة 

تفو�ض الصالح�ات 
�فوض مجلس اإلدارة مهمة إدارة الشؤون الیوم�ة للشركة إلى اإلدارة العل�ا برئاسة الرئ�س التنفیذي وذلك من خالل تفو�ض 

الشركة كتا�ة و�وضوح جم�ع المسائل التي ال �مكن تفو�ضها لإلدارة التنفیذ�ة أو إلى وتحدد . للصالح�ات المال�ة والتشغیل�ة 
. الرئ�س التنفیذي وتتطلب موافقة مجلس اإلدارة 

 

مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة 
تحرص الشركة على تمتع أعضاء مجلس اإلدارة �المؤهالت والخبرات التي تمكنهم من خدمة مصالح الشركة ومساهم�ه 

طراف أصحاب المصالح ، و�هذا الخصوص تقوم لجنة الترش�حات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة في التوص�ة واأل
وٕاعادة التوص�ة �قبول ترش�ح أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه عن طر�ق تحدید الضوا�ط والمعاییر األساس�ة 

. للعضو�ة 
 

التدر�ب والتطو�ر 
اإلدارة و�صورة منتظمة تنم�ة مهاراتهم وخبراتهم و�خاصة في موضوع الحوكمة وٕادارة المخاطر یجب على أعضاء مجلس 

وضوا�ط الرقا�ة الداخل�ة ، كما یجب علیهم تعمیق معرفتهم من خالل الحصول على البرامج التدر�ب�ة المخصصة لذلك 
. ي فوالمشاركة في المؤتمرات في مجال العمل المالي والمصر

 

  ءاآلداتقی�م 
 . سنةالعلى مجلس اإلدارة أن �قوم �مراجعة وتقی�م آداء المجلس وآداء األعضاء واللجان مرة على األقل في 

 
 



 الق�م السلوك�ة وتعارض المصالح: المحور الثاني 
 

الق�م السلوك�ة 
للحوكمة لما �قوم �ه من أعمال على مجلس اإلدارة من خالل دلیل قواعد األخالق والسلوك المهني أن �حدد الممارسات السل�مة 

دف تحسینها ، وتحدد الشركة ـــرار �هـــ، وأن �ضمن وجود الوسائل التي تؤكد إت�اع الشركة لتلك الممارسات مع مراجعتها بإستم
الدلیل على جم�ع و�وزع . ن ـــا والموظفيــــالمعاییر المهن�ة والق�م السلوك�ة التي تعزز النزاهة للشركة وللمجلس واإلدارة العلي

. موظفي الشركة وأعضاء المجلس ، و�تم التوق�ع من كل منهم �اإلستالم ، و�ما �فید اإلقرار �اإللتزام �ما جاء �الدلیل 
 

تعارض المصالح 
تضع الشركة س�اسة مكتو�ة لتعارض المصالح وتتناول كل ما یتعلق بهذا الموضوع وٕاحتماالت التعارض في المصالح و�ما 

  : -سبیل المثال ال الحصر  �شمل على
واجب عضو مجلس اإلدارة في أن یتجنب �أفصى ما �مكن األنشطة التي �حتمل أن تؤدي إلى تعارض في المصالح  -

. 

الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على أي نشاط �قوم �ه أحد األعضاء و�مكن أن یترتب عل�ه تعارض في  -

 .المصالح 

 .یؤدي أو �كون قد أدى �الفعل إلى تعارض في المصالح  أفصاح العضو عن أي أمر �مكن أن -

واجب العضو في اإلمتناع عن التصو�ت على أي مسألة �مكن أن تنطوي على تعارض في المصالح ، أو �كون لها  -

 .تأثیر على موضوع�ة العضو أو على قدرته على آداء مهامه تجاه الشركة 

مالت مع األطراف ذات العالقة على أسس متساو�ة و��ان اإلجراء توفر اإلجراءات الكاف�ة لضمان وضع جم�ع المعا -

 .المت�ع من المجلس مع أي حالة عدم إلتزام بتلك الس�اسة 

األطراف ذات العالقة 
لدى الشركة س�اسة معتمدة ف�ما یتعلق �األطراف ذات العالقة ، وتضمن القواعد واإلجراءات التي تنظم العمل�ات مع هذه 

. األطراف 
 

 مجلس اإلدارة لجان

�شكل مجلس اإلدارة عددًا من اللجان المنبثقة عنه بهدف تعز�ز فاعل�ة رقا�ة المجلس على العمل�ات الرئ�س�ة في الشركة ، 

:- واللجان الرئ�س�ة المنبثقة عن المجلس هي 

. لجنة التدقیق  -1

.  لجنة إدارة المخاطر  -2

 . لجنة الترش�حات و المكافآت  -3



.  المخصصاتلجنة  -4
 

كما �مكن إنشاء لجان أخرى من وقت آلخر �موافقة وتصو�ت أغلب�ة أعضاء المجلس وفق حاجة الشركة وظروفها وطب�عة 
. أعمالها 

وقد وضعت الشركة لكل لجنة میثاق مكتوب یتضمن مهام ومسؤول�ات كل لجنة �شكل یتوافق مع قواعد حوكمة الشركات 
 . المط�قة والقوانین واللوائح األخرى المت�عة 

 اإلدارة التنفیذ�ة: المحور الثالث 
 

وهم علم�ة ، والتتألف اإلدارة التنفیذ�ة للشركة من مجموعة من األشخاص المعینین �الشركة من أصحاب الخبرة والكفاءة المهن�ة 
الذین یتحملون مسؤول�ة اإلشراف على إدارة األعمال الیوم�ة للشركة و�خضعون للمساءلة  ومساعد�هأالرئ�س التنفیذي ونوا�ه 

نفیذ�ة وفقًا لتوجهات مجلس اإلدارة ، وتكون مسؤولة عن تنفیذ أنشطة الشركة �ما یتسق مع وتعمل اإلدارة الت. �شأنها 
اإلستراتیج�ة العامة للشركة واإللتزام �سقف المخاطر المقررة ت�عًا للس�اسات المعتمدة من مجلس اإلدارة ، وتساهم اإلدارة 

لوك الشخصي وعن طر�ق توفیر الرقا�ة الكاف�ة على األنشطة التنفیذ�ة �شكل أساسي في الحوكمة السل�مة للشركة من خالل الس
التي تقوم بإدارتها، كما أنها المسؤولة عن تفو�ض الصالح�ات للموظفین ومراق�ة آدائهم وٕانشاء ه�كل لإلدارة �عزز المسائلة 

. والشفاف�ة 
 

خاصة ف�ما یتعلق �التحقق من وظ�فة اإللتزام  وتعتبر اإلدارة التنفیذ�ة مسؤولة عن اإلشراف والرقا�ة على أعمال الشركة و�صفة
ومراق�ة المخاطر وٕاستقالل�ة الوظائف والفصل في المهام ، وعلیها تزو�د مجلس اإلدارة بتقار�ر مال�ة وٕادار�ة تتسم �الشفاف�ة 

. والموضوع�ة 
 

الرئ�س التنفیذي 
الشركة بوجه عام ، و�قوم بإدارة الشركة وفقًا إلستراتیج�ة �كون الرئ�س التنفیذي للشركة مسؤوًال أمام مجلس اإلدارة عن إدارة 

. الشركة والس�اسات المعتمدة من مجلس اإلدارة 
 

:- و�عتبر الرئ�س التنفیذي مسؤوًال بوجه خاص عن 
 

 .تنفیذ إستراتیج�ة الشركة وخططها التشغیل�ة المعتمدة من المجلس  -
 .المجلس إحالة التعامالت التي تتجاوز حدود صالح�اته إلى  -
 .التأكد من اإللتزام في جم�ع أعمال الشركة �الس�اسات والقوانین السائدة  -
 .الق�ام �كافة األمور التي �فوضه فیها مجلس اإلدارة  -

 

 



 لجان اإلدارة التنفیذ�ة

 :لجان اإلدارة التنفیذ�ة هي 

. لجنة شكاوى العمالء والمستثمر�ن  -1

. لجنة شؤون العاملین  -2
 

الشركة لكل لجنة میثاق مكتوب یتضمن مهام ومسؤول�ات كل لجنة ، وتقوم اإلدارة التنفیذ�ة �م�اشرة مسؤول�اتها وقد وضعت 
بناء على تفو�ض من مجلس اإلدارة وفقًا للقوانین واللوائح الصادرة عن هیئة أسواق المال والمتعلقة �السلطات التنظ�م�ة من 

. خالل تفاعلها مع مجلس إدارة الشركة 

 أنظمة الرقا�ة الداخل�ة: محور الرا�ع ال 

لدى الشركة نظم فعالة للرقا�ة الداخل�ة وإلدارة المخاطر مع توافر عنصر اإلستقالل�ة لهذه الوظائف ، و�تالئم اله�كل التنظ�مي 

للشركة المعتمد من مجلس اإلدارة مع طب�عة الشركة ونشاطاتها و�ما �كفل الضوا�ط التنظ�م�ة الالزمة لتنفیذ اإلستراتیج�ة 

والس�اسات واإلجراءات المكتو�ة  مسؤول�اتلوا�عتمد المجلس التوصیف الوظ�في وتفصیل الواج�ات  المعتمدة من المجلس ، كما

ذ كل ذلك ، وتحدد الس�اسات ــــة على تنفيــــالمنظمة لعمل كافة وظائف وعمل�ات الشركة ، و�قوم التدقیق الداخلي �الرقاب

اإلتصال بین المستو�ات اإلدار�ة المختلفة �ما �حقق مبدأ واإلجراءات واج�ات ومسؤول�ات كل إدارة والصالح�ات وخطوط 

. الرقا�ة المزدوجة ومبدأ الفصل بین السلطات لتجنب التعارض بین الوظائف والمهام المختلفة 

لب�انات الشركة وذلك للتأكد مكتب تدقیق مستقل بواسطة )  ICR( وتجري الشركة المراجعة السنو�ة لضوا�ط الرقا�ة الداخل�ة 
كما �قوم مكتب تدقیق آخر �مراجعة وتقی�م  .وتقوم بإرسال نسخة منه لهیئة أسواق المال من كفا�ة وفاعل�ة نظم الرقا�ة الداخل�ة 

 .آداء وحدة التدقیق الداخلي �شكل دوري كل ثالث سنوات و�تم موافاة كل من لجنة التدقیق ومجلس اإلدارة بنسخة منه 
 

من اإلتصال الم�اشر برئ�س مجلس اإلدارة لإل�الغ عما �كون  المصالح أصحابضع الشركة اإلجراءات الكفیلة بتمكین وت
الشركة ، وتضمن الشركة توفیر الحما�ة داخل  نوع كانتلدیهم من مخاوف بخصوص إحتمال�ة حدوث مخالفات من أي 

لعدم التعرض ألي تهدید أو جزاءات في حالة عدم ثبوت ما یؤكد هذه الالزمة لهؤالء المبلغین �ما �عطیهم الطمأنینة الكاف�ة 
.  خاوف المشروعةمال

إدارة المخاطر 

وضع مجلس إدارة الشركة ولجنة المخاطر المنبثقة عنه س�اسة إلدارة المخاطر تشمل جم�ع مجاالت الشركة التي توجد بها 
التأكد من أن جم�ع المخاطر القائمة والمحتملة للشركة تحت مخاطر أو التي ممكن أن تبرز بها ،  وتهدف الس�اسة إلى 

الس�طرة ، وأن جم�ع العاملین في الشركة لهم دور في إدارة المخاطر ، هذا و�حرص مجلس اإلدارة على تخص�ص موارد جیدة 
. لتحدید وتقی�م الحلول المناس�ة لمخاطر األعمال 



و�كون مسؤول إدارة المخاطر في الشركة مسؤوًال أمام مجلس اإلدارة ومخوًال �التواصل م�اشرة مع رئ�س مجلس اإلدارة ورئ�س 
.  لجنة المخاطر 

وتعتبر إدارة المخاطر مسؤولة عن تحدید وق�اس ومتا�عة ومراق�ة والحد من المخاطر واإل�الغ عن حاالت المخاطر ، كما تتمتع 
 .وتكون مستقلة عن وحدات األنشطة األخرى �اإلستقالل�ة 

 التدقیق الداخلي

أحد العناصر األساس�ة في إطار حوكمة الشركات هي عمل�ة التدقیق الداخلي في الشركة ، حیث أن عمل�ة التدقیق الداخلي 
لرقا�ة الداخل�ة المتعلقة �األمور تلعب دورًا �الغ األهم�ة في تزو�د مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة �ما �فید التحقق من أن نظم ا

المال�ة واإلدار�ة تتسم �الفاعل�ة والكفا�ة واإللتزام ، لذلك �حرص مجلس اإلدارة على تعیین أو تكلیف ذوي الخبرة في مجال 
التدقیق الداخلي الذین �كون لهم الحق في الحصول على أي معلومات واإلتصال �أي موظف �الشركة ، و�تمتعون �كافة 

.  ح�ات التي تمكنهم من آداء المهام الموكلة إلیهم الصال

هذا و�عمل المدقق الداخلي على فهم وتدو�ن إجراءات األعمال التي تقوم بها الشركة ، �اإلضافة إلى حرصه على التأكد من 
ل مجلس اإلدارة و�كون اإللتزام �س�اسات الشركة ومعاییر قواعد السلوك واألخالق والقوانین المعمول بها ، و�تم تعیینه من قب

. مسؤوًال أمام لجنة التدقیق 

 التدقیق الخارجي

�ساعد التدقیق الخارجي على إیجاد بیئة للحوكمة السل�مة �ما ینعكس في السجالت والتقار�ر المال�ة للشركة ، و�تم إخت�ار 
ا و�زود المدقق الخارجي لجنة التدقیق المدقق الخارجي من قبل المساهمین بناء على توص�ة لجنة التدقیق ومجلس اإلدارة ، هذ

بنسخة من تقار�ر التدقیق ، و�جتمع معها لمناقشتها ،  و�قوم المدقق الخارجي بإبداء رأ�ه حول نزاهة الشركة بتقد�م مركزها 
ارجي من ذوي المالي ، ونتائج أعمالها وٕاستثماراتها و��ان التدفقات النقد�ة ، و�قوم مجلس اإلدارة �التأكد من أن المدقق الخ

مهارة وكفاءة وأنه �قوم بتخص�ص الوقت الكافي لفهم طر�قة سیر وٕاجراءات العمل والعمل�ات والصفقات التجار�ة وذلك كجزء 
لمراجعة الب�انات المال�ة ، كما �حرص المجلس على ق�ام إدارة الشركة �معالجة جم�ع النقاط الواردة في من اإلجراءات المت�عة 

. ارجي تقر�ر المدقق الخ

 نظم وس�اسة المكافآت:  خامسالمحور ال 
 

�قوم مجلس اإلدارة من خالل لجنة الترش�حات والمكافآت في الشركة بوضع س�اسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفیذ�ة والموظفین ، وهدفها تحقیق موازنة بین المكافآت التنافس�ة في السوق لإلحتفاظ �المواهب ال�شر�ة وتنم�ة 

كافة المكافآت  عنأمام الجمع�ة العامة هذا وتفصح الشركة في تقر�رها السنوي . ة عائدات المساهمین الحال�ة والمستقبلي
  .الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة سواء كانت م�الغ أو منافع أو مزا�ا ، أ�ًا كانت طب�عتها أو مسماها 

 
 

 



 اإلفصاح والشفاف�ة:  سادسالمحور ال 
 

أداة فعالة للتأثیر في سلوك الشركة وحما�ة المستثمر�ن ، لذلك أقر مجلس اإلدارة س�اسة  تدرك الشركة أن اإلفصاح هو
وتقوم الشركة بتزو�د المساهمین . �الشركة المصالح  وأصحابن لإلفصاح تساهم في تعز�ز ثقة المساهمین والمستثمري 

الشركة وٕاتخاذ  آداءاف�ة لتمكینهم من تقی�م وشاملة ومفصلة وك معلومات صح�حة�ما یلزم من وأصحاب المصالح والمستثمر�ن 
القرارات المناس�ة ، وتلتزم الشركة �التأكد من توفیر المعلومات الكاف�ة عن الشركة وأنشطتها واإللتزام �المسؤول�ات المحددة في 

رها السنوي وأ�ضًا وتقوم الشركة بنشر المعلومات والب�انات الواردة في تقري . تعل�مات هیئة أسواق المال في هذا الشأن 
. اإلفصاحات المتعلقة بها على الموقع اإللكتروني الخاص بها 

 

و�عتبر مجلس اإلدارة مسؤوًال عن ضمان صحة ودقة وموضوع�ة المعلومات المفصح عنها ، وعن توفر النظم واإلجراءات 
 .جراءات تصو�ب�ة من إ مزوٕاتخاذ ما یلالكفیلة �اإللتزام �الس�اسات واإلجراءات الخاصة �اإلفصاح ، 

 
 حما�ة حقوق المساهمین وأصحاب المصالح:  سا�عالمحور ال 

 
إعتمد مجلس اإلدارة س�اسة تنظم عالقة الشركة �مساهمیها و�كافة أصحاب المصالح من موظفین ومساهمین ودائنین وعمالء 

ومقدمي الخدمات للشركة وحما�ة حقوقهم �العدل والمساواة �ما �كفل حقوق الشركة ، وتشكل قواعد الحوكمة التي وضعتها هیئة 
في تحدید  يالمصدر األساساألساسي والس�اسات الداخل�ة للشركة واألنظمة والعقود أسواق المال وقانون الشركات والنظام 

حقوق وواج�ات المساهمین وأصحاب المصالح ، وتعمل الشركة على تحدید وٕا�ضاح هذه العقود ، وحقوق وواج�ات المتعاقدین 
لخالفات التي قد تنشأ من جراء تنفیذ هذه وطر�قة أداءها ، وت�عات التقصیر في األداء ، وحدود المسؤول�ة وطر�قة تسو�ة ا

 .العقود �شكل �كفل حما�ة أصحاب المصالح مع الشركة 
 
 قواعد السلوك المهني:  ثامنالمحور ال 

 
وضعت شركة الساحل للتنم�ة واإلستثمار س�اسة لقواعد السلوك واألخالق تغطي مجموعة واسعة من الممارسات واإلجراءات 

الم�ادئ األساس�ة التي یجب على جم�ع أعضاء مجلس اإلدارة والمدیر�ن التنفیذیین والمدراء والموظفین التقید العمل�ة ، وحددت 
بها والتصرف على أساسها ، والعمل على تجنب ظهور أي سلوك غیر الئق ، كما حددت اإلجراءات التي یجب على جم�ع 

 .إنتهاكات للقانون أو لس�اسة الشركة وسبل حمایتهم عند اإل�الغ موظفي الشركة إت�اعها في حالة الرغ�ة في اإل�الغ عن أي 

 مكافحة غسل األموال وتمو�ل االرهاب:  تاسعالمحور ال 
 

تلتزم شركة الساحل للتنم�ة واإلستثمار �التعاون مع الجهات الرقاب�ة وجهات تنفیذ القانون �مكافحة غسل األموال وتمو�ل 
ت الشركة بإعداد س�اسة لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتطب�قها مع العمل�ات والنظم اإلرهاب ، ولهذه الغا�ة فقد قام

و�قوم مجلس  .والضوا�ط الالزمة للتعرف على عمل�ات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وٕادارتها والحد من الخسائر الناجمة عنها 
جراءات مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب الخاصة �الشركة إدارة الشركة وٕادارته العل�ا �اإلشراف المستمر على س�اسة وإ 

والتأكد أن اإلدارة التنفیذ�ة وجم�ع الموظفین یلتزمون بهذه الس�اسة واإلجراءات ، من خالل التقار�ر المقدمة إل�ه �شكل دوري ، 



غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ، والق�ام �اإل�الغ عن المعامالت أو التصرفات  وحضور الدورات التدر�ب�ة الخاصة �مكافحة
 .المشبوهة 

 

ة ـــــدة األمر�كيـــــــات المتحـــــــي في الواليـــال الضر�بــــــون اإلمتثــــــــــام قانـــــــــــأحكة ، بتطبیق ــــــــــــة ماليـــــــكما تلتزم شركة الساحل كمؤسس
) FATCA  (الصادر من مصلحة الضرائب األمر�ك�ة  )IRS (   . 

 
 المسؤول�ة اإلجتماع�ة:  عاشرالمحور ال 

 
تسعى شركة الساحل جاهدة لضمان أن تكون جم�ع األعمال واألنشطة التي تقوم بها الشركة تتماشى مع مصالح المجتمع �ما 

التنم�ة التي تلبي اإلحت�اجات الحال�ة دون المساس �قدرة األج�ال �ساهم في تطو�ر وتنم�ة المجتمع ، والمقصود بها وهي 
لذلك نحرص على أن �كون اإللتزام �السلوك األخالقي والقوانین واللوائح المت�عة ركن . القادمة على تلب�ة إحت�اجاتهم الخاصة 

. من األركان األساس�ة لألنشطة القائمة �الشركة 
 
 مراجعة الدلیل 

و المسؤول عن متا�عة تنفیذ وتحدیث دلیل الحوكمة ومراق�ة اإللتزام �ه من المعنیین �الشركة ، و�خضع هذا مجلس اإلدارة ه
 .و�نشر الدلیل على الموقع اإللكتروني للشركة . الدلیل للمراجعة سنو�ًا 
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