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الفھرس

أرامك عن نبذة
ا ممارسات.١
أع تعامالت.٢
مجلس تشكيل.٣

الم و الخبرات
الحسا مدقق.٤
التدقيق لجنة.٥
الترشي لجنة.٦
الرقابة نظام.٧
ا المخالفات.٨
الش مساھمة. ٩
معلومات.١٠

سي) أ( الملحق
س) ب( الملحق
م) ج( الملحق
مي) د( الملحق
مي) ه( الملحق
س) و( الملحق



سنة 
 الى 

 

 لكية

 
 

فين 

ر 

لس ٨إلماراتي رقم 
تخزين، باألضافة

خالل من العالم 
 المتخصصة ت

المل إلى أرامكس 
 داول بالرمز

آسيا و إفريقيا و 
أنحاء جميع في س

والموظف تجاريين

الحوكمة و معايير 
ساھمي الشركة 

و  ط المؤسسي
  ت القادمة.

انون اإلتحادي اإل
ت اللوجستية والتخ

حول عميل ٦٠,
الخدمات بتقديم ميز

الناجح، انتقلت ل
دبي للتد سوق في

العربي و مشرق
وجود أرامكس يز

الت والشركاء مالء
  .تھا

بشأن ضوابط ٢
مسؤوليتھا تجاه مس

 معايير اإلنضباط
تطبيقھا في السنوا

بموجب القا ٢٠٠
ة الشحن والخدمات

٠٠٠من ألكثر ية
تتم عالمية تجارية

التداول من سنوات
ف أسھمھا بإدراج س

لخليج العربي والم
تعزي على تعمل ،

المساھمين والعم ة
ممارسات في عكس

٠٠٩لسنة  ٥١٨
ً   و ذلك مسل إدراكا

  ة و الشفافية.
ضوابط الحوكمة و
زام باستمرارية ت

٥  شباط ١٥يخ
 والدولي، وخدمة

التجاري عامالتالت
عالمة ت لتصبح ي

س خمس وبعد .اك
تقوم أرامكس وم،

ولة، في منطقة ال
عالمية، وشحن قل

مع كافة مسؤولية
وينع أعمالھا كافة

رار الوزاري رقم
ة من قيم الشركة،

من الرقابة ي إطاٍر
بشأن ض ٢٠٠٩ة

ط الحوكمة و اإللتز

ربية المتحدة بتار
ل السريع الداخلي

 تمكين وتسھيل ى
قياسي وقت في س

ناسد في بورصة
لھا. واليو مقراً  بي
د ٦٠ موقعاً في٣
شركة نق ٤٠من ر

بم أساس التعامل ى
 ً في تلتزم به يجيا

ات الحوكمة بالقر
المستمدة الحوكمة

في -ريب و البعيد
لسنة ٥١٨لع رقم

س اإلدارة لضوابط

ولة اإلمارات العر
وفير خدمات النقل

على أرامكس ثابر
تطورت أرامكس ،

أسھمھا تدرج بي
دب من تتخذ  التي

٣٧٨من  أكثر في 
أكثر تشمل قوية ف

على تقوم التي ھا،
استراي خياراً  دامة

ما يتعلق بممارسا
افضل ممارسات

على المدى القر- 
ة و السلعراق المالي

 التنفيذية و مجلس

نتھية

٢٠١ 

 في إمارة دبي بدو
سية للشركة في تو

  ر األنترنت.
تث اللوجستية، ول
،١٩٨٢ العام في
  لفة.
العرب العالم في كة
كابيتال، أبراج كة

اًموظف  ١١٢,١٢
تحالف مكس شبكة

ورؤيتھ ق أھدافھا
من اإلستد رامكس

ترشد أرامكس فيم
رامكس بتطبيق أف

نولمساھما حتاجه
ي قرار ھيئة األور

اإلدارةى تطبيق

 المالية المنت

١٣نون األول

  س

ھمة عامة مسجلة
األنشطة الرئيسل

مات التسوق عبر
والحلو النقل دمات

تأسيسھا لة. ومنذ
النقل المختل االت
شرك أول" رامكس
شرك قبل من حواذ
٢عن ما يزيد ظف
أرام وتمتلك  ھذا

تطبيق على نشأتھا
البيئة. وتتخذ أر ى

  حوكمةل

ق دبي المالي، تست
تلتزم أرو . عديالته

ح على توفير ما ي
ألحكام الواردة في
وضح كيفية و مدى

كمة للسنة

كان \يسمبر

أرامكس عن

س ھي شركة مساھ
تتمثل (وتعديالته).

وثائق اآلمنة وخدم
لخد عالمي مزود

تجارية مسؤولة ت
مجا في المبتكرة ل

أر" كانت ١٩٩٧
اإلستح من خالل

(DFM:AR وتوظ
الشمالية. وأمريكا

ن منذ أرامكس صت
إلى باإلضافة عات

حالمارسات

ھمة في سوق مسا
و تع ط المؤسسي

الة قادرةدارة فعّ 
كس تنفذ جميع األ

ھذا التقرير يوو 
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نبذة

أرامكس
١٩٨٤ )
إدارة الو
بوصفھا
ممارسات
والحلول

عام في
الخاصة

)RMX
أوروبا و
  .العالم

و حرص
والمجتمع

مم.١

كشركة
إلنضباطا

إ اجدبتو
أرامك إنّ 

تعديالته
  



ضاء 
حليفة 

 تنفذ 

لبات 

عة وقّ 

  اإلدارة
عدد 

األسھم 
 ٣١في

 ديسمبر

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد
 ال يوجد
 ال يوجد

  للشركة

ت التي ينفذھا أعض
ات التابعة و الح

و أية عمليات ال 

يع المتطلون بجم

المو ةرات السنوي

مجلس  وعض

 إجمالي
عمليات 
  الشراء

 ي
ت 
 

  ال يوجد

  ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد
 ال يوجد
 ال يوجد

ل ق الماليه

على جميع العمليات
ق المالية للشركا

ص ھذه السياسة،
  قرير.

كس و ھم ملتزمو

بناًء على اإلقرار 

ع أقارب مالت

إجمالي
عمليات
 البيع

ة 
  بة

  جد ال يوجد

  جد ال يوجد

جد ال يوجد

جد ال يوجد
جد ال يوجد
جد ال يوجد

في األوراق

ق ھذه السياسة ع
مليات في األوراق

سجاما مع نصوص
من ھذا التق (أ)حق

التھم بأسھم أرامك

٢٠١٣لعام الل ا

تعام

صلة
القرا  سمبر

ال يوج ٢١,١١

ال يوج

 ال يوج

 ال يوج
 ال يوج
 ال يوج

فة األولى

تنطبق و " ش.م.ع
ً على العم ة أيضا

صة بأرامكس انس
ملحقاللرجوع إلى

لتي تخص تعامال

خالرامكس أل مالية

دارة

ديس ٣١م في

جد.
٤١٨,٧ مار ذ.م.م:

 عبدهللا المزروعي
حصصھا.

٩,٩٤٥,١٤٤
٠٠٠,١٢٥  

يوجدال
ال يوجد

٢٠,٩٢٨,٢

من الدرجة

رة عن أرامكس ش
طبق ھذه السياسة

وراق المالية الخاص
لسياسة، يرجى ال
طلبات اإلفصاح ال

األوراق المبولى

مجلس اإلدوض

عدد األسھم

ال يوج شخصياً: -
المزروعي لإلستثم -

حيث يملك السيد
شخصياً أغلبية ح
٩٠٠

 :خيارات أسھم -
٣٩٠,٨ :أسھم -

٠٠

و أقاربھم م

اق المالية الصادر
تنطما ، كصة بھا

ذ شراء وبيع األو
علومات عن ھذه ا
عليھم بشأن متط

   لي.
م من الدرجة األو

تعامالت عض

 إجمالي
عمليات 
  الشراء

٧٩٣,٩  

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد
 ال يوجد
 ال يوجد

نتھية

٢٠١ 

وس اإلدارة 

ول الداخلي لألور
اق المالية الخاص

يھا مخولون بتنفيذ
للمزيد من المع .ة

تزامات المترتبة 
سوق دبي المال و

و أقاربھم اإلدارة

 إجمالي
عمليات 
  البيع

  ال يوجد

ال يوجد

  ال يوجد

 ال يوجد
 ال يوجد
 ال يوجد

 المالية المنت

١٣نون األول

ضاء مجلس

سياسة التداو كة "
وموظفوھا باألور

 أرامكس وموظفي
تبر الغية وباطلةع

جلس اإلدارة اإللتز
ق المالية و السلع
ت أعضاء مجلس

 

  المنصب

 رئيسال

رئيسنائب ال

 عضو

عضو
عضو
عضو

كمة للسنة

كان \يسمبر

امالت أعض

جلس إدارة الشرك
إدارة أرامكس و

 س.
ضاء مجلس إدارة
 ھذه السياسة ستع
يدرك أعضاء مج

األوراق من ھيئة
توضيح لتعامالت
أعضاء المجلس:

و مجلس
  الدارة

   هللا المزروعي

  ي غندور

  ين ھاشم

  ف نقفي
  ل المري
  د البادي
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تعا.٢

يعتمد مج
مجلس إ
ألرامكس
إن أعض
بموجب
ھذا و يد
المقررة
ما يلي ت

قبلمن 

عضو
اال

السيد عبد

السيد فادي

السيد حسي

السيد عارف
السيد ھالل
السيد أحمد



 

  اإلدارة
عدد 

األسھم 
 ٣١في

 ديسمبر
 ال يوجد
 ال يوجد
 ال يوجد

قع 

  وية
  خ

 

٢ 
٢
٢ 

 

مجلس  وعض

 إجمالي
عمليات 
  الشراء

 ي
ت 
 

  ال يوجد
 ال يوجد
 ال يوجد

صبھم في أية مواقع

مدة العضو
منذ تاريخ

منذ التأسيس

٢٠٠٥\٩\١٤
٢٠١١\٥\٣٠  
٢٠٠٥\٩\١٤

منذ التأسيس

ع أقارب مالت

إجمالي
عمليات
 البيع

ة 
  بة

يوجدال    جد 
جد ال يوجد
جد ال يوجد

ھمة أخرى ومناص

ركات 
حكومية أو 

  ياضي.

 

تعام

صلة
القرا  سمبر

ال يوج
 ال يوج
 ال يوج

ي أية شركة مساھ
 :ب لھم

ولة في الشر
ع رقابية أو ح

  رية
  ت للتأمين.
  مر الوطني.

   المتحدة.
  إلستثمار.ل ةطني

  .اج"

 .ة
 .وعة أبراج"
  ق التجاري.

  ري العالمي.
حمدان بن محمد الري

٢." 

دارة

ديس ٣١م في

٢٠,٩٢٨,٢
ال يوجد
ال يوجد

دارة في مجلس اإل
 تاريخ أول انتخاب

المشغو ظائف
و أية مواقع مة

تجا
 إدارة شركة اإلمارات

المستثمشركة  إدارة
 إدارة مجموعة ديبا

الوط ةسمؤسال إدارة
"مجموعة أبر إدارة

العربية طيران إدارة
"مجموئيس التنفيذي

رة السياحة و التسويق
ي لمركز دبي التجار

مجمع الشيخ ح  إدارة
٠٢٠العليا ِل"إكسبو

مجلس اإلد وض

عدد األسھم

٠٠ 

عضوية أعضاء
منذ جلس االدارة

الوظ
المساھم

لسرئيس مج -
ئيس مجلسر -
مجلس عضو  -
عضو مجلس  -

ي

عضو مجلس  - ي
 ال يوجد. -
عضو مجلس -
المؤسس والرئ -

ي

مدير عام دائر -
الرئيس التنفيذ -
رئيس مجلس -
عضو اللجنة ا -

ي

تعامالت عض

 إجمالي
عمليات 
  الشراء

  ال يوجد
 ال يوجد
 ال يوجد

فئات أعضائه، و
مج ھا كأعضاء في

  الفئة

غير تنفيذي  ستقل

تنفيذيغير   مستقل
تنفيذي  مستقل

غير تنفيذي  ستقل

غير تنفيذي  ستقل

 

نتھية

٢٠١ 

 إجمالي
عمليات 
  البيع

 ال يوجد
  ال يوجد
  ال يوجد

  ة

حسب فالحالي رة
التي قضوھمدة ال

  صب

مس  يس

غير  رئيسل
غير )التنفيذي س
مس  ضو

مس  ضو

 المالية المنت

١٣نون األول

  المنصب

 عضو
 عضو
 عضو

س اإلدارة

شكيل مجلس اإلدار
، وبيانرية ھامة

المنص رة

رئيال  ي

رنائب ال
ئيسالر( عضو

عض

عض

كمة للسنة

كان \يسمبر

و مجلس
  الدارة

  ض الجعيد
  ع المال

  ل الحاج

شكيل مجلس

تشكببيان ما يلي  .
و حكومية أو تجار

داو مجلس اإل

عبد هللا المزروعي

 فادي غندور
 حسين ھاشم
 عارف نقفي

 ھالل المري
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عضو
اال

السيد عايض
مانعالسيد 

السيد شارل
 
تش.٣
 
ب. ، أ

رقابية أو

عضو

السيد ع

السيد ف
السيد ح
السيد ع

السيد ھ

  



  وية
  خ

 

 
٢ 

٢

مدة العضو
منذ تاريخ

منذ التأسيس

منذ التأسيس
٢٠١٠\٨\٢٣

٢٠١١\٥\٣٠  

ركات 
حكومية أو 

  . التجاري
  ة.

  

. 

  س اإلدارة

ولة في الشر
ع رقابية أو ح

  رية

للفعاليات و الترويج
ية للخدمات اإلنسانية

ش.م.ع. ت للتأمين
 

  وطني.

  ش.م.ع.صاالت
  لتجاري ش.م.ع.

ي للمرطبات ش.م.ع

مجلس أعضاء

.  

ظائف المشغو
و أية مواقع مة

تجا
  .غرفة دبي  إدارة
ؤسسة دبي للم  إدارة
المدينة العالمية  إدارة
 ".مدارس"  إدارة

 إدارة شركة اإلمارات
كابيتال.جلف   إدارة

 إدارة بنك اإلتحاد الو

شركة إتص إدارة في
 إدارة في بنك دبي ال
 إدارة في شركة دبي

  إلدارة

ي يتمتع بھا 

ت المتحدة األمريكية

  

الوظ
المساھم

عضو مجلس -
عضو مجلس -
مجلسعضو  -
عضو مجلس -
جلسعضو م  -
عضو مجلس  -
عضو مجلس -

ي

ي .ال يوجد -
عضو مجلس -
عضو مجلس -
عضو مجلس -

ي

ي .ال يوجد -

مجلس اإل

المؤھالت التي

الواليات ،كاليفورنيا 

 ثمار.

  ي.
.العربية المتحدة ات

  لرياض.
  بو ظبي.

  

  الفئة

غير تنفيذي  ستقل

غير تنفيذي  ستقل
غير تنفيذي  ستقل

غير تنفيذي  ستقل

م ھا أعضاء

الخبرات و ا

،من جامعة تشابمان

إلستثلاإلمارات س و 
  إلستثمار.ا ب بنك

 لبنك أبوظبي الوطني
اإلمار -  مجلس النقد

ال - إلستثمارلعربية ل
أب -إلستثمارو ظبي ل
.البحرين -يج الدولي

نتھية

٢٠١ 

  صب

مس  ضو

مس  ضو
مس  ضو

مس  ضو

ي يتمتع بھ

 
م ،س بدرجة الشرف

  :سابقة
بنك تونسجلس إدارة

المنتدبدارة اإلجلس
تدب ورئيس تنفيذي

ة:تنفيذيدارة الجنة اإل
الشركة ال جلس إدارة
شركة أبو جلس إدارة
بنك الخلي جلس إدارة

 المالية المنت

١٣نون األول

المنص رة

عض

عض
عض

عض

ؤھالت التي

 دارة

المؤھالت:
بكالوريوس -

الس الخبرات
رئيس مج -
عضو مج  -
عضو منت  -
لجنعضو   -
مجعضو   -
عضو مج  -
عضو مج  -

 ي

كمة للسنة

كان \يسمبر

داو مجلس اإل

 حمد البادي

 عايض الجعيد
  المالمانع

 الحاج شارل

رات و المؤ

و مجلس االد

عبد هللا المزروعي
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

عضو

السيد أح

السيد ع
مالسيد 

السيد ش
  

الخبر

عضو

السيد ع



والحلول 
ي قطاع 

 الناشئة 
 عضو ر

ألمريكية 

 مجلس 
مشة في 
مشاريع 

. 

ية رائدة 
عة على 
سطنبول 

عدد من 

لمجلس 
 )IMD 

  لومبيا.

وفير خدمات النقل و
المبادر للمشاريع في

 التأسيسي للمشاريع
End.( غندور فادي

س األمناء للجامعة األ

( ً و ھو يرأس حاليا
ين المجتمعات المھم
الل صندوق رواد للم
 المشاريع الصغيرة.

عة كشركة استثماري
ليارات دوالر موزع
إقليمية ھي دبي وإس

ي في قيام الشركة بع

ان، وكذلك ا لباكست
للتطوير اإلداري 

تابع لجامعة كولوط ال

  س اإلدارة

الرائدة عالمياً في تو
 لتقديم رأس المال ا

م بتقديم رأس المال
)deavor Global
عضو في مجلس و 

Ruwwad for D
سعى لمساعدة وتمكي
دعم المالي من خال

صحابأل عم الالزم

دته، برزت المجموع
مل ٤وحوالي مريكي 

مراكز إ ٦ين على 

 خالل العقد الماضي

لبريطانية اآلسيوية
في المعھد الدولي ل
بحاث الشرق األوسط

مجلس أعضاء

حدى أھم الشركات ا
(W، صندوق يسعى

MENA التي تقو (
) وإنديفور جلوبال (

The MIT Med(

Development( ة
تس حيث طاع الخاص

تقديم الد ذلك يتم لى
باإلضافة إلى الدعسي

   والعلوم السياسية.

.  وتحت قياد٢٠٠٢
مليار دوالر امر ٧،٥
ً موزعي ٢٥عة مكتبا

والخاص، وقد ساھم

سة لجنة األمانة ال
ً عضو ف وھو ايضا
الستشاري لمركز أب

ي يتمتع بھا 

إح ،(Aramex) س
Wamda Capita

Venture Inves
Abraaj Group(

dia Lab( نولوجيا

مؤسسة رواد التنمية
أت بمبادرة من القط

إل ة والتعليم. إضافةً 
 رأس المال التأسيسي

 كلية لندن لالقتصاد

تي أسسھا في العام
٥جمالي أصول تبلغ

 كما تمتلك المجموع

ركات القطاع العام و

متحدة، ويتولى رئاس
 العلوم السياسية. و
باكستان، والمجلس ا

المؤھالت التي

  ت.

أرامكس إلدارة لشركة
 (al لومضة كابيتال

stmentsستمنتس (
pأبراج (مجموعة ة ل
للتكن ماساتشوستس د

مبتأسيس فادي قام  ل
ية غير ربحية، أنشأ
زيز المشاركة المدنية

(R الذي يقوم بتقديم

علوم االقتصادية من

مجموعة أبراج"، الت
ق النمو العالمية، بإج

موظف، ٣٠٠ من

االستثمار بشرمجال
  لعالم.

ق العالمي لألمم الم
ة لندن لالقتصاد و
 التنمية البشرية في ب

الخبرات و ا

  .ھونغ كونغ -ان
  .أبو ظبي - 

يروتب - وك العربية
  ادي الوطني.
 خليج للتمويل.

 .لندن - رب

ئب رئيس مجلس اإل
ب الرئيس التنفيذي

  ي.
فنتشر إنفسشركة مينا

ه عضو مجلس إدارة
لمعھد اإلعالمي تبر

تمعية ودورھا الفعال
مؤسسة إقليمي التنمية

شاركة الشباب وتعز
Ruwwad Micro 

ة بكالوريوس في الع

لرئيس التنفيذي ل "م
صة ضمن أھم أسواق
موعة أبراج" أكثر
 يروبي وسنغافورة.

عاماً في م ٢٥ عن 
بأسواق النمو حول ا
مجلس إدارة الميثاق
ألوسط التابع لكلية
 جلوبال، وصندوق

نتھية

٢٠١ 

بنك اليوبا جلس إدارة
تصاالتإ جلس إدارة
تحاد البنوإ جلس إدارة

تحاالوطني اإلمجلس
جلس إدارة شركة الخ
معية المصرفيين العر

 السابقة:حالية و
ونائ دور ھو مؤسس

ً منصب ة. يشغل حاليا
جيا في الوطن العربي
 الشريك اإلداري لش
 التكنولوجيا. كما أنه

للمخت اإلستشاري س
  .ت

بأھمية الريادة المجتم
رواد اتعتبر  ؤسسة.

عن طريق تفعيل مش
Venture Fund

 
ي حائز على شھادةڤق

   السابقة:حالية و
ي ھو المؤسس والڤق

 إدارة الملكية الخاص
ين. يعمل لدى "مجم
 سيتي ومومباي ونير

ي بخبرة تزيدڤسيد نق
ت الملكية الخاصة ب

ي عضوية مڤسيد نق
ي لمركز الشرق ا

Foun( ، وانديفور

 المالية المنت

١٣نون األول

 دارة

عضو مج  -
عضو مج  -
عضو مج  -
مالعضو   -
رئيس مج  -
عضو جم  -

الحالخبرات 
غند فادي  -

اللوجستية
التكنولوجي

فادي ھو -
في قطاع

المجلس في
في بيروت

وإليمانه ب -
إدارة المؤ
المنطقة ع
 (dالناشئة

المؤھالت:
ڤعارف نق  -

الحالخبرات 
عارف نق  -

في مجال
المستثمري
ومكسيكو

يتمتع الس  -
اھم صفقات

يشغل الس  -
االستشاري
ndation

كمة للسنة

كان \يسمبر

و مجلس االد

 فادي غندور

 عارف نقفي
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

عضو

السيد ف

السيد ع



م جھودھ
نية التي 
صة حول 

الرعاية 

.  

ھا جعل و
 لسياحة 

ومي حك

وجنوب 

عالمية ال

 الشيخ ع

ة تجارة 

 األعمال األفراد لمج
 أرفع األوسمة المدن
قطاع الملكية الخاص

لمستدامة في مجال ا

وويلز انجلترا في ن

ة دبين تعزيز مكان
 واإلشراف والتنمية

صناعي والقطاع الح

سط وشمال أفريقيا و

رض والمؤتمرات 

 ، كما يترأس مجمع

متحدة، بما فيھا غرفة
 

 "كيه بي إم جي".

  س اإلدارة

 جائزة ُتمنح لرجال
تياز" الذي يعد من
شخصية مؤثرة في ق

تھدف لدعم التنمية ال

القانونيين المحاسبين 

رئيسية المسؤولة عن
 مسؤولية التخطيط

كات مع القطاع الص

 لمنطقة الشرق األوس

ظيم واستضافة المعار

ي بتنظيم ھذا الحدث

إلمارات العربية المت
، و"تعليم" وغيرھا.

كومباني" و" آند زي

مجلس أعضاء

لسالم"، وھي أرفع
متإلضافة ل "ستاره ا

ش ٥٠ضمن أكثر  ٢

القطاع االجتماعي تھ

وني معتمد من معھد

ي، التي تعد الھيئة الر
صب، يتولى المري
خالل تعزيز الشراك

ل ومنصة للتواصل

وى المنطقة في تنظ

جنة بالنجاح بفوز دبي

دولة اإل ص العاملة في
نسانية، و"أرامكس"،

لـ"ماكينز ق مستشاراً 

  .ريجون

  حة العالمية.
.  

ي يتمتع بھا 

و لألعمال من أجل ا
كات والمجتمع، باإل

٠١١ناشيونال" عام

سسة في ا، وھي مؤ

كما أنه محاسب قانو

سويق التجاري بدبي
ھذا المنص وبحكمعالم.

ة إلمارة دبي من خ

ركز رئيسي لألعمال

ھة الرائدة على مستو

وقد تكللت جھود اللج

طاعين العام والخاص
اإلن للخدمات لعالمية

ث كان يعمل في السابق

اور –بورتالند  –ك

منظمة الصح –وسط
رات العربية المتحدة

  المتحدة. ربية
  دة.

المؤھالت التي

ا فيھا جائزة "أوسلو
م مشتركة بين الشرك
برايفت اكويتي انترن

يس "مؤسسة أمان"،

كلية لندن لألعمال، ك

م دائرة السياحة والتس
عمال البارزة في الع
ة التنمية االقتصادية

ية المتنامية لدبي كمر

مي، الذي يعد الوجھ

و ٢٠٢٠ضافة اكسبو

يئات ومؤسسات القط
ال التجاري، والمدينة

 مجاالت عدة، حيث

كلية لويس وكالرك ١

 البحر األبيض المتو
اإلمار -رئيس اوبيك

  المتحدة. العربية ت
العر اإلمارات - رب

المتحد العربية مارات

الخبرات و ا

وسمة والجوائز، بما
ر من خالل خلق قيم
كما اختارته مجلة "ب

ي مع عائلته بتأسيڤنق
  باكستان.

 إدارة األعمال من ك

ري منصب مدير عام
 الرائدة ومراكز األع
ساھمة في دفع عجلة

الميعزيز األھمية الع

دبي التجاري العالمي

 اللجنة العليا الستض
 ياضي  .

ن مجالس إدارات ھيئ
 والترويج للفعاليات 

خبرات المتنوعة في

٩٨١ –قات الدولية

امرو منطقة شرق –
نائب ر –ة بالوكالة

اإلمارات - للبترول 
العر الصحة وزراء س

اإلم - للبيئة التحادية

نتھية

٢٠١ 

ي عدداً من األوڤيد نق
ل السالم واالستقرار
حكومة الباكستانية. ك

قام السيد ن ٢٠٠٨م
والتغذية والتعليم في

 
ري شھادة ماجستير

  السابقة:حالية و
عادة ھالل سعيد المر
ة الوجھات السياحية
 كأحد العوامل المسا

 كة العامة.
ى المري مسؤولية تع

لمري أيضاً مركز د
 ت الرئيسية.

ري كان عضوا في
الري راشد بن محمد ن

يا عضو في عدد من
دبي  دبي، ومؤسسة

ري بمجموعة من الخ
 

س اآلداب في العالقا
   سابقة:

–مجلس االستشاري 
فط والموارد الطبيعية

اإلمارات إدارة جلس
لمجلس التنفيذية جنة
اال الوكالة إدارة جلس

 المالية المنت

١٣نون األول

 دارة

تلقى السيد  -
في إحالل
تمنحھا الح

  العالم.
وفي العام  -

الصحية و
المؤھالت:

يحمل المر  -
الحالخبرات 

يشغل سع  -
في طليعة
مستدامة

والمشاركة
كما يتولى  -

 آسيا.
ويرأس ال  -

والفعاليات
ھالل المر  -

بن حمدان
وھو حالي  -

وصناعة د
يتمتع المر  -

المؤھالت:
بكالوريوس  -

الخبرات الس
عضو الم -
وزير النف -
مج رئيس -
اللج رئيس -
مج رئيس -

كمة للسنة

كان \يسمبر

و مجلس االد

 ھالل المري

 الباديحمد
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

عضو

السيد ھ

السيد أ



  متاز .

 ونظام 

رب ل ح

ضاء مع 

 الشرف وبتقدير ممت

روع شمس السالم ،
  ھـ١

للقوات الجوية خالل

ناقشتھا ضمن األعض

  س اإلدارة

ى الطيران مع مرتبة
  ألمريكية.

) ضمن مشر١٥ -ف 
١٤٠٥ج العربية فى 

  ھـ
والمتحدث الرسمي ل

مناطق العسكرية ومن

مجلس أعضاء

، األول فى ١١٣رة
اى الواليات المتحدة 

  ھـ١
  ھـ١٣٩٩
  ھـ١٤٠٠
  ھـ١٤٠٢لطائف
  ھـ١٤٠٣طائف

منسق متطلبات (ف
لتعاون) لدول الخليج

ھ١٤١١ح العمليات 
ة ومسرح العمليات و

  .ب الخليج الثانية
 

لمسلحة وقيادات الم

  ئف .

ي يتمتع بھا 

 السعودية. العربية
  ر.

ھـ الدور٢/٧/١٣٩٥
ث بوالية كنساس فى

٣٩٨ة بالطائف عام
فھد الجوية بالطائف
٠ھد الجوية بالطائف

 الملك فھد الجوية بال
ملك فھد الجوية  بالط
 القوات الجوية ، وم
 و (مشروع حزام ا

  ھـ١٤٠٦ الجوية
ت المشتركة ومسرح
ادة القوات المشتركة

حرب - سرح العمليات
ھـ١٤١٥لجنة حتى

ربطه بأفرع القوات ا

  علية .
ك فھد الجوية بالطائ

المؤھالت التي

  العالمية. حة

  أبوظبي. – عة

  ). اديا
المملكة – الرياض

از أبوظبي لالستثمار

١جوية بالرياض فى
ألركان فى لفن وورث

عدة الملك فھد الجوية
الثالث بقاعدة الملك ف

الملك فھ ن فى قاعدة
رب الخامس بقاعدة
ب الخامس بقاعدة الم

العمليات فى قيادةة
مشروع درع السالم)

لقواتھيئة عمليات ا
مليات فى قيادة القوات
إدارة الخطط فى قيا

  ھـ
لقوات المشتركة ومس

ھـ وسكرتير الل١٤٠
ت الدفاع الوطني ور

رتين والمشاركة الفع
) فى قاعدة الملك٥ -

الخبرات و ا

 المتحدة. عربية
الصح لمنظمة ألربعين
  للبيئة. عليا

للصناع العامة ؤسسة
  التجاري. ظبي

( لالستثمار بوظبي
– لالستثمار لعربية

جھا –الية واإلدارية

كلية الملك فيصل الج
ة من كلية القيادة واأل

م السرب الثالث بقاع
) السرب ا٥ - ة (ف 

تالت بجناح الطيران
) فى السر١٥ - (ف 

) فى السرب١٥ - ف 
طط والعمليات بھيئة
ت و اإلستخبارات (مش
خطط والعمليات فى ھ
ت الجوية بإدارة العم
لتخطيط المشترك بإ

ھ١٤١١قوات الجوية
ت الجوية في قيادة ال
٧المشترك من عام

طلبات مركز عمليات

يبات العلم األحمر مر
طياري طائرات (ف

نتھية

٢٠١ 

العر اإلمارات - صحة
واأل الخامس جتماع
الع اللجنة إدارة جلس
المؤ إدارة مجلس س
أبوظ بنك إدارة جلس
أب جھاز ، الخزانة رة

ال الشركة إدارة جلس
ر إدارة الشؤون الما

 
س علوم جوية من ك
 فى العلوم العسكرية

  سابقة:
طيران مقاتالت متقدم
ييم المقاتالت لطائرة
سم تقييم أسراب المقات
طيران على طائرات

سم تقييم الطائرات (ف
خطيط فى إدارة الخط
لسيطرة واإلتصاالت
سم الخطط بإدارة الخ
جموعة اتصال القوات
خطيط ضمن فريق ا

  ھـ١٤١١انية
رة مركز عمليات القو
جموعة إتصال القوات
ة فى لجنة التخطيط ا

متطة فى لجنة تحديد 
  لمنفذة للدراسة .

وات الجوية فى تدري
نسيق كتاب التقييم لط

 المالية المنت

١٣نون األول

 دارة

الص وزير -
اال رئيس -
مج رئيس -
رئيس نائب -
مج عضو -
دائر مدير -
مج عضو -
نائب مدير -

المؤھالت:
بكالوريوس -
ماجستير -

الخبرات الس
مدرس ط -
ضابط تقي -
رئيس قس -
مدرس ط -
رئيس قس -
ضابط تخ -

القيادة والس
رئيس قس -
رئيس مج -
ضابط تخ -

الثاالخليج 
مدير إدار -
رئيس مج -
المشاركة -
المشاركة -

الشركة الم
تمثيل القو -
إعداد وتنس -

كمة للسنة

كان \يسمبر

و مجلس االد

 دعايض الجعي
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

عضو

السيد ع



ان مانع 
ركة من 
مرطبات 

ي في طن

لتنفيذي 

 العربية 
.  

" بتولي 
، ثم يت

 سلطنة 
رة أكبر 

 الشباب 

 .ه

ة دبي للمرطبات، كا
من اعادة ھيكلة الشر

ركة دبي للمرش  كون

شركة المستثمر الوط

ھا برنامج التطوير ا

منطقة األولى من ال
(DFM: ARMX.

 عمله في "أرامكس"
مدير العام في الكوي
ت العربية المتحدة و
حسين مسؤولية إدار

   عالمياً.
في منظمة الرؤساء

 كية.

  س اإلدارة

د العزيز الدولي بجد

كمدير تنفيذي لشركة
اح. كما انه تمكن م
ي البنية االساسية. و

 مجلس إدارة في ش

  عقارات.

، ومن ضمنھتنفيذيةل

وجستية، و الشركة
( ي المالي تحت إسم
و الدولي ، حيث بدأ

تلم منصب المى ليس
س الشركة لإلمارات

، تولى ح ٢٠١٣\١\
سيع عمليات الشركة

Private in وف ،(
اليات التحدة األمريك

مجلس أعضاء

ر الملك عبدف ومطا

  سطن.

. ك٢٠١٣و حتى  ٢
ج إلى تحقيق االربا
التأكد من التوسع في

.  
كما أنه كان عضو

انشأ دائرة مستقلة للع

مج القيادة واإلدارة ا

ت النقل و الحلول اللو
مدرجة في سوق دبي
لمستويين اإلقليمي و

ومن ثم ترقى ١٩٩١
ل منصب نائب رئيس

\١حتى  ٢٠١٠عام
ساسياً في نمو و توس
nvestors for Af
ي معھد أسبن في الو

ي يتمتع بھا 

  لملكية السعودية .
ك فھد الجوية بالطائف

سوفولك في بوسامعة

٢٠٠٨م.ع منذ العام
وضعھا المالي الحر
 األعمال اليومية و ا
ت حوكمة الشركات
المستثمر الوطني. ك

ولية المحدودة حيث ا

  حدة) ش.م.ع.

 إكماله لعدد من برام
  .لمتحدة األمريكية

ين العالميين لخدمات
وم شركة أرامكس م
ول اللوجستية على ا
١حرب الخليج عام

م ترقية حسين ليشغل
ن الخليجي. ومنذ ع
يقيا ، ولعب دوراً أس

frica –PIAيقيا  (
ق األوسط للقيادة في

المؤھالت التي

) فى القوات ا١٥ -
مقاتلة فى قاعدة الملك

دارة االعمال من جا

دبي للمرطبات ش.م
مو الشركة لتحويل و
 باإلضافة إلى إدارة

مع قوانين و إجراءات
دير تنفيذي لشركة ا

يد المال ذات المسؤو
  ذ.م.م.

مارات العربية المتح
 ت (جيما) ش.م.ع.

    (جفزا).

، باإلضافة إلىوت
ا في الواليات السلفاني

س، أحد أبرز المزودي
. و اليو١٩٩٧في عام

ي قطاع النقل و الحلو
س في الكويت بعد ح

، تم ٢٠٠٥في عام
 دول مجلس التعاون
شرق األوسط و أفري
خاص من أجل إفريق
وزميل مبادرة الشرق

الخبرات و ا

طياري طائرات (ف
 اآللي للطائرات الم

ة البكالوريوس في اد

ير التنفيذي لشركة د
ة و تخطيط مھام نم
السياسات التنظيمية
ضمن لھا ان تتماشى م
انع المال العمل كمد

٢.  
ي شركة محمد و عبي
شفى دبي االمريكي ذ
ة ُعمان للتأمين (اإلم

للمرطباتة اإلمارات
المناطق االقتصادية

عة األمريكية في بير
عمال في جامعة بنس

يذي لشركة أرامكس
ي بورصة ناسداك في

اً فيعام ٢٠يد على
 في مكتب أرامكس
ت العربية المتحدة. و
س التنفيذي لمنطقة

ب الرئيس التنفيذي للش
مستثمري القطاع الخ

Young presو ،(

نتھية

٢٠١ 

نسيق كتاب التقييم لط
نسيق خطة اإلقتراب

 
ال حاصل على درجة

  سابقة:
ع المال منصب المدي

عن استراتيجية ؤوالً
يذ االستراتيجيات و 
ساھمة عامة، فإنه ض
الخبرات السابقة لما

٠١٣و حتى  ٢٠١
ساعد للمدير العام في
جلس إدارة في مستش
جلس إدارة في شركة
جلس إدارة في شركة
اجلس إدارة في عالم 

 
س من الجامعكالوري

في كلية وارتون لألع
  سابقة:

شم ھو الرئيس التنفي
للتداول في ح أسھمھا

سين خبرة طويلة تزي
ق العملياتادة إطال

 وبعد ذلك اإلمارات
ً لمنصب الرئيسالح قا

رامكس" في منصب
عة مضو في مجمو

idents Organiz
 

 المالية المنت

١٣نون األول

 دارة

إعداد وتنس -
إعداد وتنس -

المؤھالت:
مانع المال -

الخبرات الس
شغل مانع -

مسؤالمال 
خالل تنفي
شركة مس

تتضمن ا -
٠األعوام 

كمس عمل -
عضو مج -
عضو مج -
عضو مج -
عضو مج -

المؤھالت:
درجة البك -

واإلدارة ف
الخبرات الس

حسين ھاش -
التي تطرح

يمتلك حس -
مھمة إعا
سريالنكا
ٌعمان وال
أسواق "أر

حسين عض -
)zation

المؤھالت:

كمة للسنة

كان \يسمبر

و مجلس االد

  مانع المال

 حسين ھاشم

 تشارلز الحاج
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

عضو

مالسيد 

السيد ح

السيد ت



Bo( – 
الشرق  

 تصميم 

حواذ. ست

لكل من 
لواليات 

م 
أن 

عليھا 

ي 

 

  كية.دة األمري

ooz & Compan
األعمال فيطالق 
وإعادة وطنيةت ال

ليات اإلندماج واالس
  الم والترفيه.
ل مدير لى ذلك، فھو

 غير حكومية في ال

ألرباح بعد خصم
بشأ ٢٠٠٩لسنة  

للمصادقة عضھا 

درھم إماراتي ١٠ 

  س اإلدارة

يانا، الواليات المتحد

ny( اً بوز وكومباني
ية. باإلضافة إلى إط
االت وضع السياسا

 والخصخصة وعمل
روكيماويات واإلعال
ت الخفيفة. إضافًة إلى
عن ثالث منظمات

% من صافي األ١
٥١٨وزاري رقم 

  ضو).
و سوف يتم عرض 

,٠٠٠ ھيو لس 

  

مجلس أعضاء

عة بوردو بوالية اندي

Booz A( – ً الحقا
 االستشارات اإلداري

المنطقة في مجا واد

يات وتعزيز الفعالية
 والنفط والغاز والبتر
معلومات والصناعات
) (مصر)، فضال ع

٠مجلس اإلدارة 
القرار الو من ٧ ة

لكل عض ٢٥٠٫٠٠
لكل عضو) ٣٧٠

المجل  المنبثقة عن

ي يتمتع بھا 

ة الصناعية من جامع

)Allen Hamilton
ن العمل في مجال
مة القطاع العام لرو

مجاالت االستراتيجيا
ية واالتصاالتصرف

تعلقة بتكنولوجيا الم
ITWORXركس (

مقترحة ألعضاء م
وذلك امتثاالً للمادة

ً رھم ً إماراتي ا ٠( ا
٫٠٠٠ إماراتي (

ر جلسات اللجان 

المؤھالت التي

ة الصناعية والھندسة

(بوز االن ھاميلتون
ً من ٢٥بعد  راً عاما

جديدة في مجال خدم

وأخرى إقليمية في م
ي ذلك األعمال المص
 والعقارية وتلك المت

Ch وور) وآي تي

جاوز المكافآت الم
و ،لى المساھمين

در ٢٫٢٥٠٫٠٠٠
درھم ٣٫٣٣٠٫٠

بدالت لحضور رة

  ن ھذا التقرير.

الخبرات و ا

ير العلوم في اإلدارة

س والمدير اإلداري لب
مؤخر ك حتى تقاعد

ستحداث عروض جد
  .اتالية الحكوم

ت متعددة الجنسية و
الت المتنوعة، بما في
المشاريع اإلعالمية

edid Re  ري (

أن ال تتجس على
من رأس المال عل

:٢٠١٢عن العام
٠٠: ٢٠١٣لعام 

اإلدارمجلس جان 

من (ب)ملحق الى 

نتھية

٢٠١ 

بكالوريوس وماجستي
  سابقة:

تشارلز نائب الرئيس
لشرق األوسط وذلك
فقد قام تشارلز باس

وتحسين فعا ةالوطني
ل تشارلز مع شركات
ت خبرته عبر المجاال
لز مساھم نشط في ا
ناني للتجارة وشديد

 لبنان.

أرامكسفي إلدارة
% م ٥ال تقل عن

  سسي.
المدفوعة ع إلدارة

المقترحة عن ال رة

لجأعضاء تقاضى

رجى الرجوع إلى

 المالية المنت

١٣نون األول

 دارة

شھادتي ب -
الخبرات الس

لقد كان تش -
لمنطقة الش
األوسط،

ا وكمةالح
كما عمل -

وقد امتدت
إن تشارل -

البنك اللبن
المتحدة و

 أعضاء مجلس ا
وتوزيع أرباح ال

إلنضباط المؤسر ا
مجلس اإل أعضاء

مجلس اإلدار ضاء
  .ومية السنوي
تي ،لمذكورة أعاله

ن ھذه السياسة، ير

كمة للسنة

كان \يسمبر

و مجلس االد

سياسة مكافآت ص
واالحتياطياتالك

الحوكمة و معايير
أ مجموع مكافآت

أعضموع مكافآت
ماع الجمعية العمو

ال تآفاكلمضافة ل
   .ماع

من المعلومات عن
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

عضو

  
نصت ج.

االستھال
ضوابط

بلغ .١
مجم .٢

في اجتم
باإلض .٣

لكل اجتم
للمزيد م



مرات  
حضور 
 خصي

٥  
٦  
١  
٤  
٦  
٤  
٤  
٦  
٥  

 

 

عدد
الح
الشخ

تماع 
  دس

\٢٠١٣  

  
  
  
  
  
  
  


  

 اإلدارة التنفيذية.

  المجموع

١٫٧١٧٫٥٦١  

اإلجت
الساد

١٢\١٨\

ع 
  س
٢٠  





   اشم)




   دور)


 


لى اإس اإلدارة جل

 إلدارة

  

اإلجتماع
الخامس

١٣\١٠\٢٩

-  
  

(يمثله حسين ھا  
  
  

(يمثله فادي غند  
  
  
  

ت التي فوضھا مج

ضاء مجلس اإل

- 

اإلجتماع 
  الرابع

٢٠١٣\٧\٢  

  
  

(يمثله حسين ھاشم)

  
  

(يمثله فادي غندور)

  
  
-  

 و االختصاصات

أعض ھا من
  دارة

 :بينة أدناه
إلجتماع
  الثالث

٢٠١٣\٥\٧  

  
  
-  
-  
  

  

  

  
  

المھاملبيان  قرير
   المصالح):

لمسيطر عليھ
اء مجلس اإلد

١٫٣٨٨٫٨٦ 

التواريخ المبفي  
ا

٧

جتماع
  لثاني

٢٠١٣\٣  

  
  

  فادي غندور)
  
  
 

 )أحمد البادي 
 


من ھذا التق (ج)ق 
لعالقة (أصحاب

الشركات ال
أعضا قبل

٣

نتھية

٢٠١ 

٢٠١٣خالل العام
اإلج
ال
٣\٣

جتماع
  ألول

٢٠١٣\٢  

  
  

(يمثله -  
-  
  
  

(يمثله  )حمد البادي


 

حيات" في الملحق
ع األطراف ذات ال

 ة التنفيذية

٣٢٨٫٦٩ 

 المالية المنت

١٣نون األول

إجتماعات خ ٦قد
اإلج
األ
٢\٥

 الدارة

 ي

أ(يمثله 

ة تفويض الصالح
الت التي تمت مع

اإلدارة

٨

كمة للسنة

كان \يسمبر

مجلس اإلدارة بعق

ضو مجلس اال

عبد هللا المزروعي
 غندورفادي

 عارف نقفي
 ھالل المري
 حمد البادي

 عايض الجعيد
  مانع المال

 حسين ھاشم
 شارل الحاج

جوع إلى "مصفوفة
بتفاصيل التعامالن

نوع التعامل

 يجارف اإل
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

قام م د.

عض

السيد ع
السيد ف
السيد ع
السيد ھ
السيد أ
السيد ع
مالسيد 
السيد ح
السيد ش

  
يرجى الرج ه.
ما يلي بيان و.
  

مصاريف
  



٢:  

  
 راتي

م 

يھا 

ت 
ي 

ف 
الر 

٠١٣خالل العام 

وع المكافآت
بالدرھم اإلما

١٫٦٥٢٫٦٧   
١٫٠٦٥٫٠٥   
١٫١٩٣٫٥٩   

يمكات، وتقوم بتقد
إدارة  روع

و لدي ة نيويورك،

أي مدقق حسابات 
ق حسابات خارجي

و التكاليف عاب
والستحقة بالد
  االمريكي
١٫١٣٥٫٣٩٠  
٣٥٫٩٤٥    
٧٨٫٨٦٢    
٨٫١١١    

ت المدفوعة لھم خ

مجمو
ب المدفوعة

٧٠
٥٤
٩٥

الشرك محاسبة و 
مشرى االنترنت و 

الرئيسي في مدينة
  .١٩٢٣ام 

خرى التي قام بھا
مدققسنوات ك ٥ 

األتعا
المس  

لرواتب و المكافآت

  ب و البدالت
م اإلماراتي

١٫٣ 
٩١ 
٨٨ 

في مجال التدقيق
مالت واألمن على
يقع مقر الشركة ا
 مكتب لھا في عا
يان الخدمات األخ

إرنست و يونغ) (

و التكاليف 
رھمحقة بالد
 ماراتي
٤٫١٦٩٫١ 
١٣١٫٩٩ 
٢٨٩٫٥٨ 
٢٩٫٧٨    

الع بيان بمجموع

جموع الرواتب
بالدرھم فوعة

٣٢٢٫١٣٦
  ١٥٫١٦٨
  ٨١٫٤٢٤

" فاألربعة الكبار"
الشركات والمعام

شخص، ي ٠,١٤٠
فتتح أولا حيثط
باإلضافة إلى بي ،

الحسابات الحالي

األتعاب
المستح
اإلم
١٥٢
٩٠
٨٥
٨٣

تواريخ تعيينھم مع

مج
المد

يخ
 عيين
١٩٩١ 
١٩٩٤  
١٩٩٣  

 وھي واحدة من "
ضريبية وتمويل 

٠٠٠ ما يزيد على
في الشرق األوسط

حساباتالا مدقق
قضى مدقق قد و

عليھا ذاالستحوا م

 ية العمومية

ركة ووظائفھم و ت

تار
التعي  

١\٥\١
٣\١٩\
٨\١٦\

لمھنية في العالم،
الض جعة الحسابات

دولة وتوظف ١
تاريخ طويل فيلھا 

خدمات التي قدمھا
. و(إن وجدت) ٢

 ة الخدمة

التي تم للشركات 
 مة

س اإلدارة و الجمعي

نتھية

٢٠١ 

لتنفيذيين في الشر

ى الوظيفي

  سيا
  ي

  رجي

ركات الخدمات الم
جمراة بما في ذلك

٤٠ب في اكثر من 
كما أن لھلمتحدة،

صة بالتدقيق و الخ
٠١٣خالل العام

طبيعة

 بات
خاص تدقيق و عة

ير التنمية المستدام
ضور اجتماع مجلس

 المالية المنت

١٣نون األول

 كبار الموظفين ال

المسمى

 التنفيذيرئيس
آس - رئيس التنفيذي
التنفيذيمدير المالي

الخارسابات

احدة من أكبر شر
 القضايا التجارية
و يونغ لھا مكاتب
بية في الواليات ا

ف الخاصي و التكال
خحسابات الشركة

 

تدقيق الحساب
مراجع خدمة

تقريمراجعة 
تكاليف حض

كمة للسنة

كان \يسمبر

 تفصيلي بأسماء

 السم

الر  حسين ھاشم
الر   عثمان الجدا
الم   بشار عبيد

دقق الحس

ھي و :ست ويونغ
في كل نوع من ت

رنست وإر.شركة
ات الضريبستشار
بيان األتعابيلي
غير مدقق ح آخر

  

كتب التدقيق

 ت و يونغ
  ت و يونغ
  ت و يونغ
 ت و يونغ

 
 
 
 
 
 

12 | 
 

 تقرير الحو

دي ٣١في    

ما يلي بيان ز.
  

ا

السيد ح
السيد ع
السيد ب

   
مد.٤

إرنست أ.
خدماتال

المخاطر
سأكبر اإل

ي ما ب.
خارجي
:للشركة   

مك

إرنست
إرنست
إرنست
إرنست

 



من  

مرات 
ضور 
  خصي

٥  
٧  
٦  
٥  

(د)ق" في الملحق 

 

عدد م
الحض
الشخ

ماع 
بع 

٢٠١٣ 
٥ 

٧ 

٦ 

٥   

ميثاق لجنة التدقيق

 .٢٠١٣اير لعام 

اإلجتم
الساب

٤/١٢/٣

ع 
س 
٢٠١ 

 

 

 



جى الرجوع إلى "م

ًء من األول من ينا

اإلجتماع
السادس

٢٩/١٠/١٣ ٢ 






  

يرج لجنة التدقيق،

لجنة التدقيق ابتداًء

اإلجتماع 
 الخامس

٢٠١٣\١٠\٩
-  
  
  
  

 والمھام الموكلة لل

اً في لعضوغندور

  :ينة أدناه
اإلجتماع 
  الرابع

٢٠١٣\٧\٢٨ 
  
  
  
-  

ن اإلختصاصات

 صب
  اللجنة
  ضو
 ضو
 ضو

عيين السيد فادي غ

بالتواريخ المبي ٢
اإلجتماع 

  الثالث
٢٠١٣\٥\٧  

-  


  
  

نتھية

٢٠١ 

بيانو ل ،ة أسماؤھم

المنص
رئيس

عض
عض
عض

تم تع ٢٠١٢ سمبر

٠١٣ خالل العام
اإلجتماع 
  الثاني

٢٠١٣\٤\٣ 


  
-


 المالية المنت

١٣نون األول

  ق

التالية ق من السادة

يق

ديس ١٨رة بتاريخ

إجتماعات ٧عقد

٣٠

إلجتماع
  األول

\٢٠١٣\٣  
  
  
  
-  

كمة للسنة

كان \يسمبر

جنة التدقيق

شكيل لجنة التدقيق
   رير.
لجنة التدقيو

 ھالل المري
  *فادي غندور
 أحمد البادي

المالمانع

جتماع مجلس اإلدار

بعلجنة التدقيق  ت
اإل

٣\

لجنة و
 دقيق

 الل المري
 ادي غندور
 حمد البادي
 انع المال
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

لج.٥

تم تش أ.
ھذا التقر
عضو
السيد ھ
السيد ف
السيد أ
مالسيد

  
في اج*   

تقام ب.

عضو
التد

السيد ھال
السيد فا
السيد أح
ماالسيد

  
  



جى الرجوع إلى 

  .٢٠١٣ير لعام 

إلنضباط ر ا

يرج المكافآت، و 

 من األول من يناي

رلحوكمة و معايي

الترشيحاتللجنة

ابتداًء المكافآتو

  اليته.

بشأن ضوابط ال٢

 والمھام الموكلة لل

الترشيحات ولجنة

 الحضور
  صي

 
 
 
 

مراجعته و فعا و

للجنة التدقيق.رة
٠٠٩ لسنة  ٥١٨

ن اإلختصاصات

اً في لعضوغندور

٢: 
عدد مرات

الشخص
 

١
١
١
١

خلية في الشركة

مباشر م تقاريرھا
٨الية و السلع رقم

بيانو ل ، أسماؤھم
 ھذا التقرير.

المنصب
رئيس اللجنة
  عضو
 عضو
 عضو

عيين السيد فادي غ

٠١٣خالل العام
األولجتماع

/١٢/٢٠١٣  
  
  
  
  

 نظام الرقابة الدا

ة عن طريق تقديم
ھيئة األوراق الما

نتھية

٢٠١ 

  مكافآت

من السادة التالية
من ھ )ه(الملحق
كافآت

تم تع ٢٠١٢ سمبر

خواحد جتماع اعقد
اإلج
٤/  كافآت

 

رة بمسؤوليته عن
  شركة:

باإلستقاللية الكافية
 لمتطلبات قرار ھ

 المالية المنت

١٣نون األول

الميحات و

المكافآتحات و
" في االمكافآتو

المكشيحات و

ديس ١٨رة بتاريخ

بع المكافآتت و

المكشيحات و

ة الداخلية

مجلس اإلدار  يقّر
في الش بة الداخلية
تتمتع با ةابة داخلي

ابة الداخلية وفقا ً

كمة للسنة

كان \يسمبر

جنة الترشي

شكيل لجنة الترشيح
لجنة الترشيحات و

لجنة الترشو
أحمد البادي
  *فادي غندور
 مانع المال

 الحاج شارل

جتماع مجلس اإلدار

لجنة الترشيحا ت

لجنة الترشو

أحمد البادي
  فادي غندور
 مانع المال

شارل الحاج

ظام الرقابة

ضى ھذا التقرير،
ن آلية عمل الرقابة
 تأسيس إدارة رقا

نظام للرقا اعتماد
 .سسي
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

لج.٦

تم تش أ.
"ميثاق ل
عضو
السيد أ
السيد ف
مالسيد 

السيد ش
 
في اج*   

تقام ب.

عضو

السيد أ
السيد ف
مالسيد 

السيد ش
 

نظ.٧

بمقتض أ.
بيان ب.
 تم
 تم

المؤس



على 
 من 

 ن

 ل

 ح

داخلية. حاصل ع
(Certi المعتمدة

 (Certifica
 بالتحضيريقوم  

ما بينغ في الفترة 

الرقابة  إدارة

  البيئة

 تحسين واصلة
وتشمل .القضايا ن

  بيئة.
األرباحمن  %٢ 

الد الرقابة و خاطر
fied Accoun

ation in Cont
ً  مدتين كما ،عالميا

يونغ و رنستإي 

صاصات ومھام إ

حفاظ على

ومو والنشر مراقبة
من واسعة جموعة

البو  الرياضةو  ث
ريكي و ھذا يمثل

 لداخلي.

المخ إدارة و رات
ting Technic

-rol Self تيھاد
 (Certifi المعتم

األعمال في خاطر

ختصابيان ل. و خلية

حلي والحف

والم والتنفيذ طيط
مج عبر لنا الثابت

الكوارث من غاثة
دوالر أمر ١٫٤٥

التدقيق ال دائرةطة

اإلستشار و لتدقيق
”cian “CATة (
شھو  المتحدة يات

ication in Ris
لمخ رئيسي تشاري
  . ٢٠٠٥ منذ

الرقابة الداخ إدارة
.  

مجتمع المح

التخط متسق من ر
تواصلن على افظة
اإلغو  المجتمع مية
٠٫٠٠٠بمبلغ  يئة

نطاق عمل و خط

 ً ال مجال في عاما
حاصل على شھادة

واليامدة من اللمعت
sk Managem
عمل فراس كاست

في أرامكس خلي

إ أو تدخل  تعامل
من ھذا التقرير. )

 تنمية المج

إطار على الحفاظ
المحا على ساعدنا

تنميو  األعمال دة
 والحفاظ على البي

الرقابة الداخلي.
تقييم المخاطر و ن

١٢ خبرة فراس 
ح .األردن – مان

 (Certified  ال
ment Assura

(Certified In.
التدقيق الداخ دائرة

  عروف.
تستدعي بالشركة

(و)" في الملحق  

 ة المالية

في ٢٠١٣

على حرصنا ،٢
وس لنا منصة طار
رياو  الشباب كين
مجتمع المحلي ال

نتھية

٢٠١ 

 في تطبيق نظام ا
ھا السنوية على تق

لدى س معروف.
عم األردنية، معة

Risk Analys
nce “CRMA
nternal Audi
ياً منصب مدير د

و السيد فراس مع
ية مشاكل كبيرة ب
ة الرقابة الداخلية

خالل السنة
٢٠١.  

٣الل العام 

٠٠٦ العام في مة
اإلط ھذا مثَّل وقد 

وتمك التعليم :ياتنا
في تنميةمساھمة

 المالية المنت

١٣نون األول

ر أساسي و فعال
 الداخلية في خطتھ

السيد فراس داخلية
لمحاسبة من الجام

”st “CRAھادة (
Assess  و ”)

 ً (”itor “CIA ميا
يشغل فراس حالي

ھو الشركة في مة
أي ٢٠١٣ة المالية

سياسة جوع إلى "

لمرتكبة خ
٣السنة المالية ل

لشركة خال

لإلستدام األول ھا
.تحقيق اإلستدامة

في عملي عليھا كز
بالم ٢٠١٣ العام

كمة للسنة

كان \يسمبر

دارة التنفيذية دور
تمد إدارة الرقابة

الرقابة الد إدارةر
با بكالوريوس ادة

و شھملكة المتحدة
ment “CCSA

عالم المعتمدة ھادة
و .٢٠٠٥ و ٢٠

حوكمالابط امتثال
خالل السنةتحدث
يرجى الرج خلية،

مخالفات ال
أية مخالفات خالل

ساھمة ال

الشركة لتقريرھ د
ت نحو وممارساتنا
نرك التي الستدامة

خاللالشركة مت
  ضريبة.
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

 لإل
 تعت

يدير ج.
شھا
المم
A”)
للشھ
٠٢

ضا .د
لم تح
الداخ

الم.٨
اليوجد أ

مس .٩

إعدا منذ
و جھودنا
اال أركان

و قد قام
ضال قبل

  



فحة 

  ر

لمعلومات من صف

سعر أدنى

١٫٩٦ 
٢٫١٠ 
٢٫١١ 
٢٫١٨ 
٢٫١٧ 
٢٫١٩ 
٢٫٤٢ 
٢٫٣٠ 
٢٫٣٢ 
٢٫٥٦ 
٢٫٥٥ 
٢٫٦٤ 

صول على جميع ال

  على سعر

٢٫٢٧ 
٢٫٢٢ 
٢٫٢٥ 
٢٫٤٧ 
٢٫٤٢ 
٢٫٤٧ 
٢٫٧٦ 
٢٫٦٥ 
٢٫٧٠ 
٢٫٧١ 
٢٫٧٠ 
٣٫٠٥ 

(تم الحص ٢٠١٣

أع   التغير

٢٫٠٠% 
١٫٨١% 
٠٫٠٠% 
٠٫٤٥% 
١٫٣٠% 
٠٫٤١% 
١٫٢١% 
٣٫٩٢% 
٠٫٣٩% 
٠٫٣٧% 
١٫٨٥% 
٠٫٠٠% 

 الل السنة المالية

ا   االغالق

٠ ٢٫٠٤  
١ ٢٫١٧ 
٠ ٢٫١٦ 
٥ ٢٫٢٢ 
٠ ٢٫٢٨ 
١ ٢٫٤ 
١ ٢٫٥ 
٢ ٢٫٦٥ 
٩ ٢٫٦ 
٧ ٢٫٦٩ 
٥ ٢٫٦٦ 
٠ ٢٫٧ 

نھاية كل شھر خال

سعر  فتتاح

٤ ١  
٧ ٢ 
٦ ٢ 
٢ ٢ 
٨ ٢ 
٠ ٢ 
٠ ٢ 
٥ ٢ 
٠ ٢ 
٩ ٢ 
٦ ٢ 
٠ ٢ 

وأدنى سعر) في ن

سعر االف

١٫٩٧  
٢٫٢١
٢٫١٣
٢٫١٨
٢٫١٧
٢٫٣٩
٢٫٤٢
٢٫٥٥
٢٫٥٨
٢٫٧٠  
٢٫٦٥  ي
٢٫٦٩  

نتھية

٢٠١ 

وق (أعلى سعر و
   : المالي)

  ترة

كانون الثاني ٣١
 شباط  ٢٨
 آذار ٣١
 نيسان ٣٠
 أيار ٣١
 حزيران ٣٠
 تموز ٣١
 آب ٣١
 أيلول ٣٠
تشرين األول ٣١

تشرين الثاني٣٠– 
كانون األول ٣١

 المالية المنت

١٣نون األول

  عامة

م الشركة في السو
روني لسوق دبي

الفت

 –كانون الثاني١
 –شباط ١
– آذار ١
 –نيسان ١

 –أيار ١
 –حزيران ١

 –تموز ٣
 –آب ١
 –أيلول ١

 –تشرين األول ١
  –تشرين الثاني 
 –كانون األول ١

كمة للسنة

كان \يسمبر

معلومات ع

بسعر سھمبيان ي
في الموقع اإللكتر

 لشھر

  ون الثاني
 شباط
 آذار
 نيسان
 أيار

 حزيران
 تموز
 آب
 أيلول

 رين األول
١  رين الثاني

 ون األول
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

م.١٠

ما يلي أ.
التداول ف

  
ال

كانو

ن

ح

تشر
تشر
كانو

  
  



ع 

  

 

حصول على جميع (تم الح ٢٠١٣ية 

  

خالل السنة المالي سوق العام ومؤشرر القطاع الذي تننتمي إليه الشركة
   :ق دبي المالي)

نتھية

٢٠١ 

ركة مع مؤشر الس
اإللكتروني لسوق

 المالية المنت

١٣نون األول

الشرلمقارن لسھم
داول في الموقع ا

كمة للسنة

كان \يسمبر

بيان باألداء ايلي
ت من صفحة التد
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

ما ي ب.
المعلوما

  

 



 ع
نسبة 
 األسھم

٣٣،٣٧%
١٧،٦٥%
١٢،٨٠%
٣٦،١٨%  
١٠٠% 

ن 

        

  

المجموع

 عدد األسھم

٤٨٨،٥٥٥،٤ 
٢٥٨،٤٥٩،٤ 
١٨٧،٤٤٦،٨ 
٥٢٩،٦٣٨،٢ 

١٫٤٦٤٫١٠٠٫

بتداًء من األول من

                    

:  

ع  ة األسھم

٥٩ ٠،٨% 
١٠ - 
٨٠ - 
٥١ - 
٠٠٠ ٠،٨% 

 ً تنفيذياً للشركة اب ا

                    

عربي وأجنبي: و
 حكومات

نسبة  ألسھم

٨٦ ١٢،٥٥٦ 
- 
- 
- 

٨٦ ١٢،٥٥٦ 

  ة األسھم
٩,٩%  

٥٫٤٧%  

رئيساحسين ھاشم 

                    

و خليجي و  محلي

عدد ا  سھم

٦،٩٥٢  %
%
%
٣%

٦،٩٥٢ ٢% 

نسبة  
٩  
٧٨

تم تعيين السيد ح، ر

                    

لىإمات) مصنفة
 شركات

نسبة األس

 ١٦،٦٨  ٢
٢ ١٥،٦٣
١ ١١،١٥
٩ ٣٤،٧٢
٢٠،٩٧ ١،١

  كة:

األسھمعدد
١٤٤٫٩٤٥٫٩٠٠
٨٠٫٢٠٥٫٣٠٠ 

للسيد فادي غندور

                    

، شركات، حكوما
ش

عدد األسھم

٤٤،٢٥٠،٢٠٨ 
٢٨،٨١٠،٧٨٥ 
٦٣،١٨٤،٦٣٦ 
٤٨،٣٢٥،٥٠٨ 
٤٤،٥٧١،٥٧٧

 رأس مال الشرك

ع
٠  نغز)

لخلفاً  :٢٠١٣عام 

                     

نتھية

٢٠١ 

(أفراد، ٢٠١٣\١

 بة األسھم

  %١٥،٨
٢،٠٣%
١،٦٦%
١٫٤٦%
٢٠،٩% 

% أو أكثر من٥

وجيستيكس ھولدين

 الشركة خالل الع

                     

 المالية المنت

١٣نون األول

٢\٣١ين كما في
 أفراد

نسب  م

٢٩ ٨٣
٦ ٣
٢ ٦
٣ ٦
٩٧ ٣٠ 

ين الذين يملكون

المساھم
الً بشركة ليفانت لو

EQUINOX  

التي صادفت رية

                    

للسنةكمة

كان \يسمبر

يع ملكية المساھمي

عدد األسھم

٩٩،٧٤٨،٢٣١ 
٢٥،٦٤٨،٢٩ 
٤٤،٢٦٢،٢٤ 
٠٣،٣١٢،٢١ 
٦،٩٧١،٤٧١

ي بيان بالمساھمي

(ممثال ادي غندور
X PARTNERS

ألحداث الجوھر ا
  .٢٠١٣ام
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

توزي ج.

تصنيف 
 المساھمين

 محلي

 خليجي

 عربي

 أجنبي

 المجموع
 

ما يلي د.

فا السيد
S, LP

 
بيان .ه

يناير لعا



 

 

ب 

  ركة)

ھذه السياسة ھو 
ن القرار م ١٤ 

على العمليات في

ت ال تنفذ بموجب

ي حال وجود 
ت الداخلية 

م.ع (الشر

رض من ھس. الغ
بالحوكمة والمادة

. هيالت

ذه السياسة أيضاً ع

سياسة. أية عمليات

خلية جوھرية في
من المعلوماتتتض

مكس ش.

ة الخاصة بأرامكس
ق المالية الخاص ب
راق المالية وتعدي

صة بھا. تنطبق ھذ

ع نصوص ھذه الس

معلومات داخ بأنھا
اصة بأرامكس. تت

درة عن أرام

م باألوراق المالية
عن ھيئة األوراق
ملكية وحفظ األور

راق المالية الخاص

مكس انسجاما مع

تعتبر المعلومات ب
وراق المالية الخا

مالية الصاد

بالعمليات التي تتم
الصادر ع ٢٠٠٩/

والتسوية ونقل الم

ھا باألورفوظومو

الية الخاصة بأرام

وھرية".

من ناحية الثمن. ت
 بشراء أو بيع األ

لألوراق الم

مكس فيما يتعلق ب
/٥١٨زاري رقم

مالت والمقاصة و

س إدارة أرامكس و

وبيع األوراق الما

علومات داخلية جو

ي تكون  حساسة م
ذ قرار استثماري

نتھية

٢٠١ 

 الداخلي ل

رة وموظفي أرام
ظفين بالقرار الوز
لية المتعلق بالتعام

ذھا أعضاء مجلس
كس.

لون بتنفيذ شراء و

ن أن يمتلكوا "مع

ي تتكون مما يلي:

غير المعلنة والتي
لمستثمر في اتخاذ

 المالية المنت

١٣نون األول

التداول سة

عضاء مجلس اإلدا
لس اإلدارة والموظ
ھيئة األوراق المال

ذلعمليات التي ينف
ة و الحليفة ألرامك

مخولس وموظفيھا
طلة.

شخاص الذين يمكن

إلدارة العليا، التي

 لمالية

 ليميون
 ھي المعلومات غ
ھا ھامة بالنسبة لل

لحصر:

كمة للسنة

كان \يسمبر

سياس  (أ)

سة توجيھات ألعض
جميع أعضاء مجل

عن ھالصادر ٢٠
 ق

ياسة على جميع ال
 للشركات التابعة
لس إدارة أرامكس
تعتبر الغية وباط

حددون"  ھم األش
ص المحددون:

مجلس اإلدارة واإل
 س التنفيذي

لرئيس للشؤون الم
  العمليات

اء التنفيذيون اإلقلي
اخلية الجوھرية"
 بأنه سيتم اعتبارھ
 سبيل المثال ال ال

 مات المالية
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 تقرير الحو

دي ٣١في    

الملحق
 
النطاق.١

توفر ھذه السياس
ج ضمان امتثال

٠١لعام  ٢رقم   
االنطباق.٢

تنطبق ھذه السي
 األوراق المالية
إن أعضاء مجل
 ھذه السياسة ست

تعريفات.٣
 "األشخاص المح
 يتضمن األشخاص

يع أعضاء مجم  
 الرئيس
 نائب ال
 رئيس
 الرؤسا

"المعلومات الدا
احتمال معقول
 الجوھرية على

 المعلوم



 

ق

بأي غير ذلك) 
افقة مدير السوق

ات مدرجة بالسوق

يمكن أن تكون 
 واألنظمة من 

(وكيل أسھم أو غ 
لحصول على موا

كانت ھذه الشركا

ي اصة بھم.ت الخ
بھذه القوانين تقيد

 والشفافية):

.

أو بواسطة غيره
ال )٢( أسعارھا و

إذا كإن وجدت و 

  ركة.

قبل إجراء العمليات
 المالية ويكون الت

خاص باإلفصاح و

شركة ألي شخص

ن يتصرف بنفسه 
لبيع و كمياتھا و أ

كة األم أو التابعة

 شركة.
ة أو السنوية للشر

سلطات التنظيمية ق
ليات في األوراق

: النظام الخ٢٠٠٠

خلية جوھرية للشر
ع األسھم.
أن الشركة وظفي

عملية الشراء أو ال

راق المالية للشرك
 الفترات التالية:
لى سعر أسھم الش
لمالية ربع السنوية

ذ الموافقة من الس
ن الملكية أو العمل

لعام  ٣قرار رقم

 حة

 بيعة ھامةت ط

 تھديد بالتقاضي

 أية معلومات داخ
تعلق بشراء أو بيع
أي شخص من مو

عن ع - يق السوق

األوري تعامل في
ھم أرامكس خالل
 ھامة قد تؤثر عل
 إطالق البيانات ال

ن اإلفصاح  وأخذ
 عدم اإلفصاح عن

لمالية بموجب القر

نتھية

٢٠١ 

  المستقبلية
لوشيكة أو المقترح

 عة
 ية

و عملية جديدة ذات

ضي الفعلي أو الت

اإلفصاح عنفين
 الشائعات فيما يت

أو أ ئيس التنفيذي
عن طريق-فصاح

سبقاً للسوق عن أي
دين االتجار بأسھم
كة عن معلومات
 ربع السنة لغاية

اإلدارة والموظفين
ية المتحدة بسبب

ة:
األوراق الب ھيئة

 المالية المنت

١٣نون األول

اسب أو الخسائر
اج أو المساھمة ال
 ملكية شركة تابع
اكل السيولة المالية

 ل أو مورد ھام
وير أو مشروع أو

 و دمجھا
 ض الدين

 ھامة نتيجة التقاض
 إلدارة العليا

س اإلدارة والموظف
ة أو موظف نشر

لرئدارة وال لاإلس
اإل) ١(كة إال بعد

ليھم باإلفصاح مس
األشخاص المحدد
سبق إعالن الشرك

 ً تسبق نھاية  يوما

ن أعضاء مجلس ا
ي اإلمارات العربي
اإلفصاح المحددة
الي (حسبما تطلب

كمة للسنة

كان \يسمبر

ات الخاصة بالمك
ر المتعلقة باالندما
ر المتعلقة بتحويل
س الوشيك أو مشا
أو الخسارة لعميل
نات المتعلقة بتطو
ت تقسيم  األسھم أ

 العادية أو عروض
 ت االستحواذ

ض لقضية قانونية
ت الرئيسية في اإل
ت السياسة

ميع أعضاء مجلس
عضو مجلس إدارة
س و أعضاء مجلس
راق المالية للشرك

شخاص المشار إلي
سبق، يحظر على 

) أيام تس١٠عشرة (
)١٥خمسة عشر (
  ت اإلفصاح

نين واألنظمة من
مدنية وجزائية في
 تشمل متطلبات 
اح لسوق دبي الما
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 التوقعات
 األخبار
 األخبار
 اإلفالس
 الربح أ
 اإلعالن
 عمليات
 األسھم
 عمليات
 التعرض
 التغيرات
متطلبات.٤

 يحظر على جم
 ال يسمح ألي ع
ال يجوز لرئيس
تعامل في األور

 على التعامل.
  .كما يلتزم األش
 باإلضافة لما س

 فترة ع
 ترة خف
متطلبات.٥

قد تقتضي القوا
ھناك عقوبات م
 مسؤولية الفرد.

 اإلفصا



يجب 

 األم 

 

 

 سنة مالية.

ن أسھم الشركة. ي

محددون باألب أو

ة أو ممثله المعين

ك في نھاية كل س

% أو أكثر من٥ 
 عاله.

م بھا األقارب الم

مجلس اإلدارةسر 

  

ھم العضوية وكذلك
  كل سنة مالية.
ع أطفالھم القصر

% أع٥ نسبة ال 

لعمليات التي يقوم

سنة التقويمية.

المه. يكون أمين س

) يوما من اكتسابھ
ية وذلك في نھاية
ن تبلغ ملكيتھم مع
لشركة زيادة عن

ة. وھذا يتضمن ا

إلدارة مع نھاية الس

ي يتم تأكيد استال

(خمسة عشر) ١٥
خالل السنة الجارية
يملكون، أو الذين

% من أسھم ال١

لى النحو التالي:
ضو مجلس اإلدارة

  ة األولى").

ين سر مجلس اإل

يد االلكتروني الذ

٥س اإلدارة خالل
اص المحددون خ
لموظفين) الذين ي

الملكية فيه بواقع 

أسھم أرامكس عل
عضقرار السنوي ل

قارب من الدرجة
. 

نية سنويا و/أو أمي

سياسة سنوياً بالبري

نتھية

٢٠١ 

كھا أعضاء مجلس
ألشخاي يقوم بھا ا

مجلس اإلدارة وال
ي كل وقت تزيد

(
مليات المنفذة في 
 خالل نموذج اإلق
 ابن الزوج ("األق
ألشخاص المقيدين

عام للدائرة القانون

 أرامكس بھذه الس

 المالية المنت

١٣نون األول

 األسھم التي يملك
يات المتاجرة التي
في ذلك أعضاء م
سوق دبي المالي في

ي تقرير الحوكمة)
اإلفصاح عن العم
 يتم اإلفصاح من
حمو أو الحماة أو
لخاص بإقرار األ

للمستشار الععاله

ص المحددين في

كمة للسنة

كان \يسمبر

إلفصاح عن عدد
إلفصاح عن عملي
 المساھمين (بما ف
ھذه المعلومات لسو

كة (حسبما يقتضي
خاص المحددين ا
ء مجلس اإلدارة.

ن أو الزوج أو الح
 العليا. النموذج ال

ارات المذكورة أع

ز لجميع األشخاص
ذا التوزيع.
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 يجب اإل
 يجب اإل
 أسماء

تقديم ھ
  

 اإلفصاح للشرك
 ُيطلب من األشخ

 أعضاء
أو االبن

 اإلدارة
  

 يتم تزويد اإلقر
  التنفيذ.٦

يتم إرسال إيجاز
سؤوال عن ھذم  



على 

 
و 

 كتنفيذيين في 

ء مجلس اإلدارة 

جتماعات التي تم
ت، يحصل العضو

  ب.ھذا المنص

 كس.

ليهي يحصلون ع

ص مكافآت أعضاء

 عينة.

 سنة.

جبناًء على عدد اإل
د سبعة اجتماعات

 ل اجتماع.

بة و إبقاءھم في ھ

  يھات التالية:

دارة أرامكمجلس إ

افة للتعويض الذي

عمومية فيما يخص

 ة عليھا.  

مع  المال في سنة
 الحتياطيات.

ا العضو خالل الس
 .كافأة كاملة

 المكافأة الكاملة ب
الية تم خاللھا عقد

درھم إماراتي لكل

 أفراد ذوي موھب

ي االعتبار التوجي

ھم كأعضاء في م

 التنفيذيين باإلضا

صيات للجمعية الع

 عليھا.
العمومية للموافقة

% من رأس٥ن
صم االستھالك واال
ارة التي حضرھا
حصول على المكا
 جزٌء تناسبي من
فقط خالل سنة ما

د ١٠, ٠٠٠ و ھي

 ارة

ية ومقبولة لجذب

حات والمكافآت في
 باح.

خالل تنفيذ واجباتھ

ثل األعضاء غير

حاجة) وتقدم التوص

إلدارة للموافقة ع
مقترحة للجمعية ا

 آت من أن:
لمساھمين تقل عن
ي األرباح بعد خص
اعات مجلس اإلد
ل خالل السنة، الح
ألقل خالل السنة
ة اجتماعاً واحداً ف

جتماعات اللجان و

مجلس اإلد

مجلس اإلدارة كافي

أخذ لجنة الترشيح
بة مئوية من األرب
ية التي تكبدوھا خ

ى نفس المكافأة مثل

ة الخبراء عند الح

لمقترحة لمجلس ا
 مجلس اإلدارة الم
ترشيحات والمكافآ
حال دفع أرباح لل

% من صافي١٠
ًء على عدد اجتما
ماعات على األقل
اجتماعات على األ

اإلدارةضو مجلس

بل حضورھم الج

نتھية

٢٠١ 

ت أعضاء م

 مكافأة أعضاء مج

 مجلس اإلدارة، تأ
شكل أسھم أو نسب
لمصروفات الفعلي

 ء الشركة.
في الحصول على

وية (ويتم استشارة

ة العام المكافآت ال
ك مكافآت أعضاء

، تتأكد لجنة التر ة
ى أية مكافآت في ح

ء مجلس اإلدارة 
رة لكل عضو بنا

أربعة اجتمضروا
 يحضروا أربعة 
ل، إذا حضر عض

ة على مكافأة مقابل

 المالية المنت

١٣نون األول

سة مكافآت

 أن مستوى وبنية

بمكافأة عضوق
لس اإلدارة على ش
لس اإلدارة عن ال
ومنسجمة مع أداء
 التنفيذيين الحق ف

بمراجعة سنوفآت

لمكافآت في بداية
بعد ذلكالمكافآت

 الجمعية العمومية
جلس اإلدارة على
المقترحة ألعضاء
ضاء مجلس اإلدار
س اإلدارة الذين حض
س اإلدارة الذين لم
. على سبيل المثال

 .افأة الكاملة
لى مجلس اإلدارة

كمة للسنة

كان \يسمبر

سياس  (ب)

لسياسة للتأكد من
ت السياسة

وصياتھا فيما يتعلق
كافأة أعضاء مجل
ويض أعضاء مجل
لمكافآت معقولة و
اء مجلس اإلدارة

 لدفع
ترشيحات والمكافآ

  
جنة الترشيحات وا
جنة الترشيحات وا
تراح المبالغ على
حصل أعضاء مج
تتجاوز المكافآت ا
تساب مكافآت أعض
ق ألعضاء مجلس
ق ألعضاء مجلس
ضورھا من أربعة.

% من المكا٢٥ى
ل أعضاء لجان عل
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الملحق
 
الغرض.١

تھدف ھذه الس
توجيھات.٢ 

أثناء تقديم تو
 يمنع مك
 يتم تعو
 تكون ا

يكون ألعضا
  أرامكس.

عملية ال.٣
تقوم لجنة الت
النحو التالي:

 تقدم لج
 تقدم لج
 عند اقت

ال يح -
ال تت -

 يتم احت
يحق -
يحق -

حض
على

 يحصل



   
 اإلجتماعات التيي يحضرھا بالوكال لة.

نتھية

٢٠١ 

على مكافأة مقابل

 المالية المنت

١٣نون األول

عإلدارة الحصول

كمة للسنة

كان \يسمبر

ق لعضو مجلس اإل
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 ال يحق



راد 

فويض مصفوفة ت

ظفين في جميع 

 ة المناسبة على

عن الصالحيات 

ض العمليات ألفر

ي يمكن شغيل الت

ألھداف العامة لمص

الموظ ية مما يمكن

ان الرقابة الداخلية

ورة مكتملة أكثر ع

   المنصب.
سؤوليات عن تفويض

  ضرورية. 
التشل وصالحية 

 ي: حصر ما يل

 "الشركة"). إن األ

ت التنظيمية العملي

كثر تفصيالً لضما

إنشاء صو ن أجل

لمنصب عند ترك
جب أن توكل المس

  بالغ النقدية.
ة لھذه األطراف ض
ى مقدار رأس المال

سبيل المثال ال الح

. ("أرامكس" أو

لى أدنى المستويات
  ة لھم.

ضع تفويضات أك

 لتقديم التقارير من

صالحيات شاغل الم
ى سبيل المثال يج
 الذين ينفقون المب
الموافقة المشتركة
ع قيود محددة على

تي تتضمن على س

 أرامكس ش.م.ع

 اليومية.ألعمال
طة اتخاذ القرار إل
سؤولياتھم الموكلة

ورة ، فإنه يلزم وض

الية و آلية رسمية

اً لذلك، تتوقف ص
ض الصالحية. على
ستقلين عن أولئك
فقة، ھذا يعني أن ا
يقھا، فقد تم وضع

تنفذھا الشركة والت

  يات

لصالحيات داخل

 عمل.
 بة.

 المقررة خالل األ
القاضية بدفع سلط
لالزمة إلنجاز مس
ھي عامة بالضرو

ر التشغيلية و الما

 صالحية:
ً لي المناصب. تبعا
 الجيدة عند تفويض
 يكونوا بدورھم مس
ع بصالحية الموافق
 الصالحية تم تحقي

   الموافقة).
و العمليات التي تن

نتھية

٢٠١ 

ض الصالحي

 سياسة تفويض الص

 وتنفيذ صفقات الع
الرأسمالية المركب

 علقة بالعمل.

ويض الصالحيات
قة تعكس الفلسفة 
طة اتخاذ القرار ال
وفة الصالحيات ھ

جراءات والمعايير

ض مصفوفة الص
يفية، وليس لشاغل
ز الرقابة الداخلية
 والذين يجب أن
ر من طرف يتمتع
لتفويضات عملية

من حدود -٤-١ة
 تتخذھا الشركة أو

 المالية المنت

١٣نون األول

وفة تفويض

لوثيقة ھو تحديد

لمناسبة لتفويض
 مشاريع النفقات ا
خاذ القرارات المتع

تقيد بمصفوفة تفو
 الصالحية بطريق
لحصول على سلط
متضمنة في مصفو

ة والسياسات واإلج

لية في إدارة تفويض
 للمناصب  الوظي

ات التي تعززارس
ات تلك العمليات،

وفة إلى أن أكثرصف
 األھداف العامة ل

(في الفقرةلالحق
ع اإلجراءات التي

كمة للسنة

كان \يسمبر

مصفو  (ج)

 الصالحية
لغرض من ھذه ا

  كالتالي: ھي
 الرقابة الداخلية ال
 رقابة دقيقة على
/تسريع عملية اتخ

  ة:

سياسة أرامكس الت
 مصفوفة تفويض
ت التنظيمية من ال

فويضات المأن الت
 ت صنع القرار.

جمع بين المصفوفة
 ة من أرامكس.

ع اإلرشادات التال
تكون التفويضات
يجب التقيد بالمما
سؤولين عن حسابا
عندما تشير المص
مجلس اإلدارة بأن

لجدول ال بحسب ا
ه المصفوفة جميع
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الملحق
 
تفويض ا.١

إن االغرض:
الصالحيات

 تعزيز
 فرض
 /تسھيل
السياسة.٢

تقتضي س ١-٢
تم وضع

المستويات
في حين أ ٢-٢

مستويات
يجب الجم
المفوضة

يجب إتباع ٣-٢
ت ١- ٣-٢
٢- ٣-٢

ليسوا مس
٣- ٣-٢

لطمأنة مج ٤-٢
تفويضھا

تحكم ھذه ٥-٢



 

 ة للشركة. 

  ال حدود.

لمفوض بالموافقة

كيةن الحسابات البن

 للشركة معاً و بال

ل الملموافقة من قب

حويل األموال بين

ي و المدير المالي
  إدارة الشركة.

 ى التالي.
ت تفويض سلطة ال

  ستقل؛

 المالية بخالف تح

بل المدير التنفيذي
ب رئيس مجلس إ

 

ل المنصب األعلى
لتالي. يجب إثبات

  قيع

 

  + د

  د

  ـ

و نشاط العمل المس

نوك والمؤسسات

 ستثناء ما يلي:
يمكن أن يتم من قب
تتطلب موافقة نائب

على النحو التالي:

شخص الذي يشغل
لمستوى األعلى ا

فئة التوق

أ + ب

ب + ج +

ب + د

ھـد + 

ذلك خط العمل أو

ك العمليات مع البن

ھذه المصفوفة، باس
لشركات التابعة ي
الشركات التابعة ت
ب ، ج ، د ، ه) ع

ح الموافقة من  الش
وضاً عن موافقة ا

  

  

 

 

نتھية

٢٠١ 

 
التابعة، بما في ذت

لعادي بما في ذلك

حكام الواردة في ھ
أو ا/كية للشركة و

لشركة أو أي من 
خمسة فئات (أ ، ب

  ) أ (
  (ب)

    ) ج (
   ) د (

 ) ھـ ( 
صول على تصريح
ن يفوض بديالً عو

 لموافقة:
  لغ
دوالر أمريكي ٥

دوالر أمريكي ٥

 دوالر أمريكي

 دوالر أمريكي

 المالية المنت

١٣نون األول

سھم شركة أخرى
و تصفية الشركات

  ؛  سمالية
أثناء سير العمل ا

ية على جميع األح
ين الحسابات البنك
الش األسھم من قبل

صرح بھا ضمن خ
   دارة

س اإلدارة         
   إلدارة

    
          

، يمكن الحص افقة
فوض بالموافقة أن

 وني.
قة وفئة صاحب ال
المبلغ

٫٠٠٠٫٠٠٠من 

٫٠٠٠٫٠٠٠ من

٥٫٠٠٠٫٠٠٠ية

١٫٥٠٠٫٠٠٠ية

كمة للسنة

كان \يسمبر

الستحواذ على أس
تجريد العمليات أو
لمصروفات الرأس
لقرارات المتخذة أ

  موافقة

الموافقة التاليدود
قل األرصدة ما بي
جميع استحواذات

ف الموافقات المص
رئيس مجلس اإلد

س مجلسنائب رئي
أعضاء مجلس اإل
الرئيس التنفيذي 

 المالي المدير 
ب المفوض بالمو
ن ذلك، يجوز للمف
و بالبريد اإللكترو
نبين حدود الموافق

أكثر

أكثر

لغاي

لغاي
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اال ١- ٥-٢
تج ٢- ٥-٢
ال ٣- ٥-٢
ال ٤- ٥-٢
حدود الم. ٣

تنطبق حد ١-٣
نق ١- ١-٣
ج ٢- ١-٣

يتم تصنيف ٢-٣
ر ١- ٢-٣
٢- ٢-٣
٣- ٢-٣
٤- ٢-٣
٥- ٢-٣

أثناء غياب ٣-٣
بدالً من
كتابةً أو

فيما يلي ن ٤-٣



 

 

دوا من الحصول على الموافقات 

  

بنك يجب أن يتأكد

  *ده

ين بالتوقيع في الب

 توقيع.
 فقة.والم

سيتم تحديد

 غير أن المفوضي
 ي.

لبات المفوض بالت
ب مواصفات حد ا

 

  ة.
، لتوقيع في البنك

 بالبريد االلكتروني

ي قبل تحديد متطل
ددة من أجل تجنب

نتھية

٢٠١ 

 دوالر أمريكي

س التنفيذي للشركة
ض المفوضين بال
موافقات كتابة أو

بالدوالر األمريكي
عدعدة موافقات مت

 المالية المنت

١٣نون األول

١٫٠٠٠٫٠٠٠ية

ده من قبل الرئيس
ود الموافقة ألغراض
اله. يجب إثبات الم

 األمريكي.
صعبة يجب بيانھا ب
ت والنفقات على ع

كمة للسنة

كان \يسمبر

لغاي

سيتم تحديد *     
قد ال يتم بيان حدو
كما ھي مبينة أعال
موافقات بالدوالر ا
روفات بالعملة الص
 تقسيم المصروفات
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يتم و ق قد ٥-٣

الالزمة ك
حدود المو ٦-٣

المصر
ال يجوز ٧-٣



 

وأن 

م 
حالي 

 ة.
ت أخرى ضد أي

 .ستخدامھا

ًء غير تنفيذيين، و

ركة في حال عدم
بات الخارجي الح

  س اإلدارة).

  لجنة ِل:ول ال

 معرفة ذات عالقة
قي أو أية مخالفات

باس  تقوم أرامكس

ن جميعھم أعضاًء

ثر من خارج الشر
سابسابق لمدقق الح
  ا يحدث الحقا.

س مجلسكون رئي

ي ألرامكس. تخّو
 ر الشركة.

خبرة أو دراية أو
سوء سلوك أخالق

شارات . . . الخ)

 تدقيق.

قل، على أن يكون

عيين عضو أو أكث
شريك حالي أو سا
لية في ذلك، أيھما
(و ال يجوز أن يك

   أي وقت.

لخارجي والداخلي
ة وحدات و دوائر

س عند الحاجة.
ص تعتبر أن لديه خ
عم باإلحتيال أو س

 التدقيق أو االستش

لب عناية لجنة التد

 أعضاء على األق

تععالقة. و ُيسمح ب
و اللجنة من ِقبل ش
ء أية مصلحة مال
ل مجلس اإلدارة (

ل ھذا الميثاق في

   ِب:

نشاطات التدقيق ا
الموظفين في كافة
ر القانوني ألرامكس
ضور ألي شخص
ية حاالت أو مزا

ونية أو تعمل في
 وائر الشركة.

ي التي قد ال تتطلب

)٣ اللجنة ثالثة (

ية حديثة وذات ع
غل منصب عضو
ه شريكاً، أو انتھا
 يتم تعيينه من قبل

جلس اإلدارة تعديل

رقابية فيما يتعلق

ية باإلضافة إلى ن
ية) والممتلكات وا
خليين و المستشار
رھا  وتأمين الحض
كالة خارجية في أ

مھنية مسجلة (قانو
 في وحدات و دو
لخارجي والداخلي

. يجب أن تضمية
.  

مالي ذو خبرة مالي
و ال يجوز أن يشغ

فه عن كونهخ توق
 اإلدارة على أن

نتھية

٢٠١ 

 دقيق
مكس و يحق لمج

يام بمسؤولياته الر

 رجي المستقل.

ميع المسائل المالي
يدوية وااللكترونية
ين والمدققين الداخ
 أو قانونية أو غير
ق الداخلي أو لوك

عمل أية مؤسسة م
مين من الموظفين
ية لنتائج التدقيق ا

لييئة األوراق الما
س إدارة مستقلين

) كخبير م١حداً (
 مجلس اإلدارة. و
ة اعتباراً من تاريخ
تنفيذي في مجلس

 المالية المنت

١٣نون األول

ق لجنة التد

أراملمجلس إدارة

س اإلدارة في القي

قق الحسابات الخار
لي في أرامكس.

اقبة ومراجعة جم
ميع السجالت (الي
لمدققين الخارجيي
ت خارجية مھنية
يقحقيق لدائرة التدق

واإلشراف على ع
ة والتعاون الالزمي
جل المتابعة اليومي

ھينة وفقا ألنظمة
ألقل أعضاَء مجلس
 اللجنة عضواً واح
غير التنفيذيين في
ط لمدة سنة واحدة
ضواً مستقالً غير ت

كمة للسنة

كان \يسمبر

ميثاق  (د)

قيق كلجنة تابعة ل

قيق مساعدة مجلس
 البيانات المالية.

ت واستقاللية مدقق
ئرة التدقيق الداخل

 ية
قيق بصالحية مر
ول غير المقيد لجم
اع مع المدراء وا
ول على استشارات
ق أو تفويض بالتح

 ص في أرامكس.
 و دفع األتعاب و
ول على المساعدة
منسق للتدقيق ألج

 ة
إلدارة تعيين اللجن

) على األ٢ اثنان (
،  يجب أن تضم
ف من األعضاء غ
تطبيق ھذا الشرط
 رئيس اللجنة عض
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الملحق
ُتشّكل لجنة التدق

الغرض .١
تتولى لجنة التدق

 سالمة
 مؤھالت
 أداء دائ
الصالحي .٢

تتمتع لجنة التدق
 الوصو
 ااإلجتم
 الحصو
 التحقيق

شخص
 التعيين
 الحصو
 تعيين م
العضوية .٣

يتولى مجلس اإل
يكون عضوان
إضافة لما تقدم،
وجود عدد كاف
للشركة. و يتم ت
يجب أن يكون



ت 

ة 

ت 

. و 

راء 

ة و 
 

ب أن يتم التصويت
 

جتماعات إضافية
من قبل  حفظھا

محاضر اجتماعات
  باألسباب.

ضوين الحاضرين

، ليقوم )إلدارة
ى أھمية اتخاذ إجر

عن مجلس اإلدارة
:على ما يلي جنة

 أو عزلھم. و يجب
 الالحقة. فترات 

ق أن يطلب عقد ا
عات اللجنة و يتم ح

للجنة بم سكرتير ا
ي حال التصريح

نة أحد ھذين العض
 ن.  

  المجلس.
ستقلة عن مجلس ا

التي ترى لمسائل

 .عليھا
 بطريقة مستقلة ع
جب أن تركز اللج

ى حين استقالتھم
غير محدود من الف

ن مناسبين. و يحق
تماعى أجندات اج

حتفاظ بھا. يحتفظ
 ھذا االعتراض في

يكون رئيس اللجن
ضوين الحاضرين

إجراء من طرف
بطريقة مس( ومية

إلدارة تحدد فيه ال

دقيق المتعارف ع
و تاد خالل السنة

. وبشكل خاصيج

ل من يخلفھم أو إلى
 األعضاء لعدد غ

كان اللذين يعتبران
رين ويوقعون على
عضاء وذلك لإلح
ضافة ألسباب مثل

غير أنه يجب أن ي
صوات المؤيدة للعض

ئل تحتاج التخاذ إ
للجمعية العمو يراً

فع تقريرلمجلس اإل

معايير التدق وفقاً ل
ء من عملھا المعت
ياتھا (إن وجدت)

 مالية.

ن انتخاب وتأھيل
وز إعادة انتخاب

 في الوقت والمك
ألعضاء الحاضر
و توقيعھا إلى األع

باإلض ي المحضر

في أي اجتماع. غ
ي، بموجب األص

ائ اإلدارة بأية مس
ة التدقيق و تحضي

اللجنة برفسه تقوم

اق وكفاءة التدقيق
ي وسنوي) كجزء
س اإلدارة بتوصي

بإعداد التقارير الم

 سنوات، إلى حين
نعقد حديثاً. و يجو

) أشھر،٣ ثالثة (
. يصادق جميع األ
ت بعد اعتمادھا و
تراض العضو في

ا إلبرام األعمال ف
ر النصاب القانوني

غ/توصية مجلس
إنتھاء عملية ي بعد
على أساسه. شركة

بشأن طبيعة ونطا
 (بشكل ربع سنوي
 برفع تقرير لمجلس

 لمالية و السلع.
ألخرى المتعلقة بإ

نتھية

٢٠١ 

)٣وا لمدة ثالث (
مجلس اإلدارة المن

ن مرة واحدة كل
حسابات الخارجي
حاضر اإلجتماعات
ع، يتم تسجيل اعت

جنة نصابا قانونيا
لقبيل، بشرط توفر
 بة قانونيا

  تالية:
ت الخارجي وإبالغ
حسابات الخارجي
للش خدماته المقدمة

خارجي ومناقشته ب
لمالية ومراجعتھا
ساسه تقوم اللجنة

 ت المحاسبية
 دارة التنفيذية.

 يق.

ا ھيئة األوراق ال
طلبات القانونية األ

 المالية المنت

١٣نون األول

لوضاء اللجنة ليعم
الل أول اجتماع لم

، لكن ليس أقل من
خلي أو مدقق الح
رسال نسخ من مح
ن األعضاء التوقيع

) من أعضاء اللج٢
من ھذا ال اجتماع

ليات المطلو
مھام والواجبات الت
مع مدقق الحسابات

مع مدقق الح تماع
طريقة عمله و خ
 .تقديم توصياتھا

قق الحسابات الخ
مة البيانات ال سال

للسوق، و على أس
سات والممارسات
تخضع لتقدير اإلد
 الناتجة عن التدقي

 ل الشركة.
سبية التي تقررھا
واإلفصاح والمتط

كمة للسنة

كان \يسمبر

دارة بانتخاب أعض
عضاء اللجنة خال

 عات
لما دعت الحاجة،
ضو أو المدقق الدا
 اإلدارة. و يتم إر
حال رفض أي من
  القانوني

٢عضوين اثنين (
 المسائل في أي ا
ت والمسؤول
يق كحد أدنى بالمھ
 سياسة للتعامل مع
جنة التدقيق باإلجت
 بعرض نطاق و

مع تق )إن وجدت(
 على استقالل مدق
 اللجنة للتأكد من
ل اإلعالن عنھا ل
 تغيرات في السياس
يد المسائل التي ت
ديالت الجوھرية
ير استمرار أعمال
يد بالمعايير المحا
يد بلوائح االدراج
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يقوم مجلس اإلد
على و تعيين أع

اإلجتماع .٤
تجتمع اللجنة كل
من قبل أي عض
سكرتير مجلس
اللجنة ، وفي ح

النصاب .٥
يشكل حضور ع
يتم البت بجميع

الواجبات .٦
تقوم لجنة التدقي

 اعتماد
 تقوم لج

المدقق
( بشأنه

 الرقابة
 تجتمع

ذلك قبل
أية -
تحد -
التعد -
تقدير -
التقي -
التقي -



 نات

 

مة 

 

 
 

 

البيان على التوقيع

المتثال أومدققو 

 يته.

لمالية أو أنظمة ا

مسائل أخرى مھم

طة اتخاذ القرار. 

القوانين واألنظمة
 ذات الصلة و/أو

با اإلدارة مجلس س

 ي السنة.
لمالي أوضابط اال

 جلس اإلدارة.
عاليتالرقابة على ف

سبية أو الحسابات

  الخارجي.
أية م ة الداخلية و

طتكون له فيھا سل

ات ذات الصلة با
عن التوصياتة 

 

رئيس و للشركة

حدة على األقل في
ي يثيرھا المدير ا

لجنة و موافقة مج
لي ولمراجعته و ا

بالسجالت المحاس

ة مدقق الحسابات
ية ومسائل الرقابة

  عنھا.

ض المسائل التي ت

محدثة عن التغيرا
 بمعلومات محدثة

التنفيذي الرئيس م

خارجيين مرة واح
التيل مع الشؤون

 أو تتم بمبادرة الل
زمة للتدقيق الداخلي

إلدارة فيما يتعلق ب

مذكورة في رسالة
ة بالمخالفات المالي
ل التي يتم التبليغ

 ذا الميثاق.
نة التدقيق في بعض

يق بمعلومات متدق
زويد لجنة التدقيق

يقوم المالي، سوق

ققي الحسابات الخ
ت المالية والتعامل

 س.

ا مجلس اإلدارة،
وفر الموارد الالز

 يطرحھا على اإل

ائل الجوھرية الم
ن السياسة متعلقة
وعادل في المسائل

ت المشمولة في ھذ
إلدارة تفويض لجن

عن تزويد لجنة التد
ي مسؤوال عن تز

للس عنھا اإلعالن 

ي واالجتماع بمدق
غ عنھا في البيانات

مخاطر في أرامكس
  فعالية عمله.

لية التي يكلفھا بھا
خارجي لضمان تو

 كس.
ية أسئلة جوھرية

ات والمساستيضاح
ون. يجب أن تكون
مح بشكل مستقل و

  الميثاق.
بات والمسؤوليات
ويجوز لمجلس اإل

خاصة، مسؤول ع
ن الرئيس التنفيذي

نتھية

٢٠١ 

قبل المالية يانات
 .الحق وقت

يذية والمدير المالي
للتي  يجب اإلبالغ

ية ونظام إدارة الم
التنفيذية وضمان

ابة الداخلسائل الرق
بات الداخلي والخ
المحاسبية ألرامك
ي وخطة عمله وأي

لمناسب على اإلس
ي يقدمھا الموظفو
مراءات سليمة تس

. 
 المشمولة في ھذا
ثال اللجنة بالواجب
س اإلدارة للجنة و

 المالي بصورة خ
ألرامكس. و يكون

  ألرامكس. كمة

 المالية المنت

١٣نون األول

البي مراجعة و قيق
في بمراجعتھا ق

رة واإلدارة التنفيذ
ة وغير العادية ال

ة والرقابة الداخلي
خلية مع اإلدارة ا
ت الرئيسية في مس
بين مدققي الحساب
وجراءات المالية

حسابات الخارجي
 موافقتھا عليھا.

دارة في الوقت الم
تقارير السرية التي
أكد من وضع إجر
عد السلوك المھني
ت والمسؤوليات
ارة عن مدى امتث
رى يحّددھا مجلس

  المحدثة
 عامة، والرئيس

والبيانات المالية أل
ضمن إطار الحوكم

كمة للسنة

كان \يسمبر

التدقي لجنة جتماع
التدقيق لجنة تقوم ن

ق مع مجلس اإلدار
في المسائل الھامة

 ات الخارجيين.
ة الضوابط المالية
 نظام الرقابة الداخ
ة نتائج التحقيقات
من وجود تنسيق ب
ة السياسات واإلج
ة رسالة مدقق الح
 و رد اإلدارة و م
من رد مجلس اإلد
سياسة خاصة بالت
س. باإلضافة للتأ
 مدى التقيد بقواع
من التقيد بالواجبات
قرير لمجلس اإلد
في أية مسائل أخر
ل للمعلومات
ألرامكس بصورة
 العمليات المالية و
تحتاج للمعالجة ض
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ا تعذر حالة في
أن على المالية،
 التنسيق
 النظر ف

الحسابا
 مراجعة
 مناقشة
 مراجعة
 التأكد م
 مراجعة
 مراجعة

الرقابة
 التأكد م
 وضع س

ألرامكس
 مراقبة
 التأكد م
 تقديم تق
 النظر ف
الوصول .٧

الدائرة المالية أل
التي تؤثر على
التغيرات التي ت



ابعة 

 

 

اإلدارة بمتا مجلس
اإلدارة بعد  س
ة مطلقة، ليقوم مج
لتقرير إلى مجلس

  

إليھا بشفافية وصل
اإلدارة برفع ا س
توصيات التي تتو

مجلس سكرتيرقوم

  ت عليه.

والنتائج والت ءات
التقرير و يق ضير

إلجراء أية تعديالت

 ير
باإلجراس اإلدارة
اللجنة بتحض كرتير

 لمجلس اإلدارة إل

نتھية

٢٠١ 

تقديم التقار
اً خطياً إلى مجلس

سكيقوم  .كلة إليھا

دمون التوصيات

 المالية المنت

١٣نون األول

ت الخاصة بت
تقدم اللجنة تقرير

لموكا مھا باألعمال
  .جنة

سنوية لميثاقھا ويقد

كمة للسنة

كان \يسمبر

سة واإلجراءات
 للجنة، يجب أن ت
التحقق من التزام

رئيس اللجقبل  من
  أخرى

 اللجنة مراجعة س
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السياس .٨
بعد كل اجتماع
 و عمل اللجان

الموافقة عليه م
مسائل .٩

يجري أعضاء



ي 

مدير 

 حال 

و يتم 

 س.

ء غير تنفيذيين في

  س اإلدارة).
ب أن يتم و يج

 لالحقة.

مجلس إدارة أو لم
سكرتير مجلس 
ات اللجنة ، وفي

ن رئيس اللجنة. و

 مة.

بشرية في أرامكس

ن جميعھم أعضاء

كون رئيس مجلس
قالتھم أو عزلھم. و

لفترات الدود من ا

حق ألي عضو م
من قبل س حفظھا

بمحاضر اجتماعا
 األسباب.

ضوين الحاضرين
 

 أو المعرفة الالز

  ي وقت.

مليات الموارد الب

قل، على أن يكون

(و ال يجوز أن يك
 أو إلى حين استق
ضاء لعدد غير محد

تبران مناسبين. يح
عات اللجنة و يتم ح
ظ سكرتير اللجنة ب
 حال التصريح با

ون أحد ھذين العض
ين الحاضرين. 

الخبرة أو الدراية

ميثاق اللجنة في أي

عم و ضبط سالمة

 أعضاء على األق

ل مجلس اإلدارة (
تأھيل من يخلفھم
دة انتخاب األعضا

ين كما يعتكان اللذ
ى أجندات اجتماع
حتفاظ بھا. يحتفظ
ذا االعتراض في

ر أنه يجب أن يكو
ت المؤيدة للعضوي

 س اإلدارة.
ص تعتبره يتمتع با

س اإلدارة تعديل م

ء مجلس اإلدارة و

)٣ اللجنة ثالثة (
  قلين.

 يتم تعيينه من قبل
حتى يتم انتخاب و
يثاً. و يجوز إعاد

، في الوقت والمك
رين ويوقعون على
ألعضاء وذلك لإلح
فة ألسباب مثل ھذ

 أي اجتماع. غير
بموجب األصوات

 ق.
و/أو سكرتير مجلس
حضور أي شخص

 المكافآت

ركة. يمكن لمجلس

 استقاللية أعضاء

ية. يجب أن تضم
مجلس إدارة مستق
 اإلدارة على أن

) سنوات ح٣ث (
إلدارة المنعقد حد

حدة) خالل السنة،
ألعضاء الحاضر

وقيعھا إلى األ و ت
المحضر باإلضاف

إلبرام األعمال في
نصاب القانوني، ب

دة في ھذا الميثاق
لموارد البشرية و
ح  األخرى وتأمين

نتھية

٢٠١ 

رشيحات و

مجلس إدارة الشر

شرافية بخصوص

يئة األوراق المالي
ى األقل أعضاَء م
تنفيذي في مجلس

 ليعملوا لفترة ثالث
اجتماع لمجلس اإل

ى األقل مرة (واح
ة. يصادق جميع ا
ات بعد اعتمادھا
اض العضو في ا

ة نصاباً قانونياً إل
ل، بشرط توفر الن

لمسؤوليات المحد
 من خالل مدير ال
انونية أو المھنية 

 المالية المنت

١٣نون األول

ق لجنة التر

آت كلجنة تابعة لم

ق مسؤولياته اإلش

نة وفقاً ألنظمة ھي
) على٢وان اثنان (

واً مستقالً غير تض
بل مجلس اإلدارة
للجنة خالل أول 

ت كما تحددھا، على
جتماعات إضافية
محاضر اإلجتماعا
 يتم تسجيل اعتر

ء اللجنةمن أعضا
ماع من ھذا القبيل

  مخولة بما يلي:
ً مع الواجبات وال
معلومات الالزمة
رات الخارجية القا

 ليات

كمة للسنة

كان \يسمبر

ميثاق )ه (

رشيحات والمكافآ

 اإلدارة في تحقيق
 ة

إلدارة تعيين اللجن
 وأن يكون عضو
 رئيس اللجنة عض
ضاء اللجنة من قبل
 وتعيين أعضاء ا

 عات
حسب عدد المرات
ة أن يطلب عقد اج
رسال نسخ من م
ألعضاء التوقيع،
  القانوني

عضوين (اثنين) م
سائل في أي اجتم

 ية
حات والمكافآت م
لقرارات انسجاماً
ول على جميع الم
ول على االستشار
ت والمسؤول
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الملحق
تتشكل لجنة التر

الغرض .١
مساعدة مجلس

العضوية .٢
يتولى مجلس اإل
مجلس اإلدارة،
يجب أن يكون

يتم انتخاب أعض
التصويت على

االجتماع .٣
تجتمع اللجنة ح
الموارد البشرية
اإلدارة. و يتم إ
رفض أي من ا

النصاب .٤
يشكل حضور ع
البت بجميع المس

الصالحي .٥
يحإن لجنة الترش

 اتخاذ ال
 الحصو
 الحصو
الواجبات .٦



ض 
 

 ماع
 

ار 
ة 

كما 

ق 

ابعة 

جب عليھا عرض
ة عنه، و علىاللي

ستقل في أول إجتم
نى لعدد األعضاء
 كان من شأن قرا
، قام مجلس إدارة

 رة.س اإلدا
جعتھا سنوياً. كرا

 في ھيئة األوراق

اإلدارة بمتا مجلس
اإلدارة بعد  س

وط اإلستقاللية وج
تفاء صفة اإلستقال
مستقالً او غير مس

اإلدنإلخالل بالحد 
كات التجارية، إذا
ين داخل المجلس،
عتماد قرار مجلس
 العاملين فيھا ومر

وكمةام نظام الح

ة مطلقة، ليقوم مج
لتقرير إلى مجلس

ألعضاء فقد شرو
شركة بمبررات انت
 باعتبار العضو م
لن يترتب عليه اإل
 من قانون الشركا
ن العضاء المستقلي
شركة للنظر في ا
س إدارة الشركة و

 
 باختيار ذلك. 

 رة.

مة المنطبقة وأحكا

إليھا بشفافية وصل
برفع ااإلدارة  س

ن للجنة أن أحد األ
عنوانه الثابت بالشر
س اإلدارة قراراً

ضو لھذه الصفة لن
)١٠٢ص المادة (

ا منواجب توافرھ
جمعية عمومية للش
ة بأعضاء مجلس
مع أداء الشركة.
لمعايير الخاصة ب
اتھا لمجلس اإلدار

م القوانين واألنظم

توصيات التي تتو
مجلس سكرتيرقوم

  ديالت.

 ر.
بالمجلس، فإذا تبين
ب مسجل على ع

طاره.ويصدر مجلس
ذا كان فقدان العض
 عدم اإلخالل بنص
 األدنى للنسبة الو
تعيينه على اول ج
تعويضات الخاصة
معقولة وتتناسب م
ذية والموظفين وال
نوياً و رفع توصيا

إلدارة وفقاً ألحكام

والنتائج والت ءات
التقرير و يق ضير

يما يتعلق بأية تعد

  ت في:
يتھم بشكل مستمر
ل مدة عضويتھم ب
خطار العضو بكتاب
ما من تاريخ إخط

وإذ سابقة دون رد.
و مع كيل اللجان.

التأثير على الحد
 أن يعرض أمر ت
حوافز ورواتب التع
 لإلدارة التنفيذية م
وى اإلدارة التنفيذ
كة ومراجعتھا سنو

 س اإلدارة".
وية في مجلس اإل

 رير
باإلجراس اإلدارة
اللجنة بتحض كرتير

 لمجلس اإلدارة في

 

نتھية

٢٠١ 

شيحات والمكافآت
قلين على استقاللي
بشكل مستمرخالل
مجلس اإلدارة إخ
ل خمسة عشر يوم
ليھا في الفقرة الس
اعاة ذلك في تشكي
اللية عن العضو 
ھذا العضو، على
ت والعوائد و الح
المزايا الممنوحة
ألساسية على مستو
لتدريب في الشرك

سنوي لعضو مجلس
علقة بطلب العضو

بتقديم التقار
اً خطياً إلى مجلس

سكيقوم  .كلة إليھا

دمون التوصيات

  إلدارة إليھا.
  الداخلية

 المالية المنت

١٣نون األول

محددة للجنة الترش
لس اإلدارة المستق

ن بشعضاء المستقلي
ة الشركة، وعلى م
جلس اإلدارة خالل
ضاء المدة المشار إل
اإلدارة وجب مرا
و مبررات اإلستقال
ستقل يحل محل ھ
 المتعلقة بالمكافآت
تكون المكافآت وا
ة من الكفاءات األ
موارد البشرية وال

 س اإلدارة.
اإلقرار السموذج

ة اإلجراءات المتع

ات الخاصة ب
تقدم اللجنة تقرير

الموك مھا باألعمال
  .جنة

سنوية لميثاقھا ويقد

ى يحيلھا مجلس ا
الرقابةسة

كمة للسنة

كان \يسمبر

ت والمسؤوليات الم
 بقاء أعضاء مجل
من إستقاللية اإلع
على مجلس إدارة

لى مجل أن يرد ع
د العضو أو انقض
لين داخل مجلس ا
س انتفاء اسباب أو
ة بتعيين عضو مس
ورصد السياسات
 اللجنة أيضاً أن ت

اجات الشركةاحتي
ورصد سياسة الم
ية بمكافآت مجلس
 ورصد عملية "نم
الترتيبات ومتابعة

 
سة و اإلجراءا

يجب أن ت للجنة،
التحقق من التزام

رئيس اللجقبل  من
 اللجنة مراجعة س

  أخرى
ي أية مسائل أخرى

سياس )و (
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تتمثل الواجبات
 ضمان

التأكد م
األمر ع
العضو
يلي رد
المستقلي
المجلس
الشركة

 وضع و
تضمن

 تحديد ا
 وضع و
 التوصي
 متابعة
 وضع ا

المالية.
السياس .٧

بعد كل اجتماع
 و عمل اللجان

الموافقة عليه م
يجري أعضاء

مسائل .٨
تنظر اللجنة في
الملحق

الغرض .١



ل 

في 

تقع 

 ين

على 
ية و 

مع 

ارة 

متثالاالھو ضمان 

م اقسأل قسم من 

ف % من العمليات

التي تالضوابط  م

ضميخلية وذلك لت

د الحوكمة فيھا عل
ات الداخليإلجراء

وز الجمعرة، و يج

ن االداة الذاتي، فإ

من ھذه السياسة ھ

اللتزام بھا في كل

%٥٠) و ي االرباح

تقييمبمراجعة و ، 

طات الرقابة الداخ

كة و تطبيق قواعد
اسات و اإلا و السي

ح الصادرت اللوائ

تقييم الرقابةختبار 

داخلية. الغرض م

االيتم اتباعھا و  و

 ً جماليال نى (تبعا

 

أو الضوابط،ملية

بناء و تطبيق نشا

مخاطر في الشرك
 التي تنظم عملھا

إلنظمة و القرارات

خبإخص الذي قام 

الرقابة الدب يتعلق
 ة.
صحيح ، بشكلة

  ساندة.

المحطات كحد أدن

  لتدقيق الداخلي.

العممسؤولين عن

بعلى تصميم و  ط

جراءات إدارة الم
ت المعمول بھا و

 لقوائم المالية.
فيھا بالقوانين و اإل

ض النظر عن الشخ
  .ية

في ارامكس فيما
الداخلية ابةرقالبق

موثقةو  ،موجودة
و التشغيلية و المس

% من ا ٥٠طية

دائرة التلمخاطر ل

متمثلة الم لتنفيذية،

و الضوابط مليات

 تقييم لوسائل و إج
ألنظمة و القرارات
ستخدم في إعداد ال
ركة و العامليين ف

بغضبة الداخلية.
علية الرقابة الداخلي

موظف ة التنفيذية و
تعلقفيما ي ٢٠٠٩
الداخلية لضوابط
و المالية العمليات

تغط الذاتي ھيقابة 

اعتماد على تقييم

الت خاللھا االدارة

عن العم ينمسؤول

 يھدف إلى وضع
حكام القوانين و األ
لشركة و التي تس
ن مدى التزام الشر

  
إلطار العام للرقا
ا الستنتاجات فاع

نتھية

٢٠١ 

اإلدارة و  االدارة
لسنة  )٥١٨( رقم
ال من أن التأكد ية

و في دية اليومية

جزء من تقييم الرقا

عھي اال العمليات

تقوم منالتي ملية

مالتساعد و تدعم 
  م.مسؤولياتھ

اً للرقابة الداخلية
و العاملين فيھا بأح
ى اإلدارة العليا بال
ى مھام التحقق من
 الرقابة الداخلية.

ملكية اإلدارة لإلھو
اتي و تقر بقبولھا

 المالية المنت

١٣نون األول

و مجلس ينساھم
الوزاري ر لسلع"

التنفيذي ة واإلدارة
العاد ارة األعمال

كجھا قيتطبف يتم
  .ي

تيار المحطات و

عملالعبارة عن  و

التيدائرة ال ھي
سبة في مجاالت م

  ؤوليات

 ً ً ركة نظاما محكما
ن التزام الشركة و
 التي تعرض على
ضابط امتثال يتولى
ثال و مدير إدارة
ية التقييم الذاتي ھ

التقييم الذ ختبارإ

  لية

كمة للسنة

كان \يسمبر

لمسل سة توجيھات
ألوراق المالية و ال

مجلس اإلدارة ن و
إدسية كجزء من

  

 العامة التي سوف
الذاتيتقييم الرقابة

ختريقة المعتمدة ال
  ف

و" ھالذاتيالرقابة
  .ممسؤوليتھ جال

 الرقابة الداخلية"
بط الداخلية المناس
يات و المسؤ

 
ن يكون لدى الشر
ليم، و التحقق من
ة البيانات المالية
 الشركة بتعيين ض
ظيفة ضابط االمتث
ر رئيسي في عملي
مسؤولة عن نتائج

  
رقابة الداخلي
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توفر ھذه السياس
"ھيئة األ بقرار
ينالمساھمعلى 

المحطات الرئيس
النطاق .٢

 القاعدة
تنطاق 

 و الطر
التعاريف .٣

 تقييم ا"
في مجا

 دائرة"
الضواب

الصالحي .٤

 اإلدارة
 يجب أن

نحو سل
مراجعة

  تلتزم
بين وظ

 عنصر
ھي الم

الر دائرة



 

 خلية

 

ن قسم الرقابةأى 
صور التي تم 

 قسم الرقابة الداخ

يمكن  .ل اداري

  
تنطوي على  و 

ذاتي. باإلضافة إلى
ظر في أوجه القص

أرامكس. عمليات

بشكليس التنفيذي 

ھاديحدتم ت ةلأمس

  

التقييم الذ ة لعملية
من خالل النظ اذھ

ممتلكات وجميع ع

تقديم تقارير للرئي

لتنفيذي عن أي م

الموافقة النھائيةق
م ال. وسوف يتم

الت وموظفين ومم

يقوم بتوظيفي، و

ال الرئيسلتدقيق و

) وتنسيقالوسائلو
أالضوابط فعالة 

سجالليع األوقات

و بشكل نة التدقيق

و لجنة الأاإلدارة

ل تقديم المشورة و
ھذه كانت عما إذا

.  
جميو في  ر المقيد

  
و لجنألس االدارة

لى رئيس مجلس 

نتھية

٢٠١ 

تسھيل (من خالل
ً تدقيق ً عام رأيا ع ا
ككل الشركةعلى
الوصول غيرخلية

.مات المقدمة اليه
قارير لرئيس مجلس

 :رقابة الداخلية

رير إلىاتقالن يقدم
  ريعات.

 المالية المنت

١٣نون األول

عن ت ةالمسؤول ي
دارة و لجنة الت اإل

وتقييم تأثير ذلك ع
الرقابة الداخ ائرة

رية جميع المعلوم
 الداخلية بتقديم تق
تنظيمي لدائرة الر

الرقابة الداخلية أن
لقوانين والتشرلرة

كمة للسنة

كان \يسمبر

يلرقابة الداخلية ھ
ر لمجلسة سيوف

ھا في الضوابط، و
لدايحق  ا،فھاھدأ

ل عن سالمة وسر
دير دائرة الرقابة

الھيكل التنع على

مدير دائرة  على
أو مخالفات كبير
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 ال دائرة
الداخلية
تحديدھ

 لتحقيق
مسؤول

 يقوم مد
االطالع

  يجب 
احتيال



ع 

 

 

 رًة.
يتوصل لھا إلى 

مالھا و البيئة 

اءأو الوضعلى األد

إلفصاح ما يلي:

 نوية.
 ح

  .رة

 غيرات مطلوبة.

 .ة الداخلية
لس اإلدارة مباشر

لتي يعن النتائج ا

 للتغيرات في أعم

 لمخاطر.
شكل جوھري على

اإل ب ان يشمل ذلك

السن و الحسابات 
إلفصاحل بقواعد ا

افقة مجلس اإلدار

ي للتأكد من اية تغ

ة مختصة بالرقابة
ھامھا و تتبع مجلس

ة لھا و اإلفصاح 

ة على االستجابة

 ن الداخليين.
ة و فعالية إدارة ا
و يمكن أن تؤثر بش

ة التقرير، و يجب

عنھا في التقارير
و فيھا التزام كامل

  ة.
ة من اللجنة و موا

دقيق بشكل دوري

ق ھذا النظام إدارة
ل الكافي ألداء مھ
و الشركات التابعة

 طر.
ركةسية و قدرة الش

ية و عمل المدققين
ي الشركةلدخلية ف

وقعة وفد أثرت أو

 ح.
 الداخلية أثناء مدة

 ي الشركة.
 اليته.

بيرة تم اإلفصاح 
ضللة للمستثمرين و

ل للرقابة الداخلية
ارة أو تتم بمادرة

إلدارة أو لجنة التد

ة، و يتولى تطبيق
ث تتمتع باالستقال
خلية في الشركة و

 
ت و إدارة المخاط
ى المخاطر الرئيس

ظام الرقابة الداخلي
يم وضع الرقابة ال
ف طارئة غير متو

إلدراج و اإلفصاح
ركة بنظام الرقابة

لرقابة الداخلية في
عن مراجعته و فعا

ية ألية مشاكل كب
 دقيقة و غير مض

  شركة.
ي إنشاء نظام فعال
ھا بھا مجلس اإلد

رئيس مجلس اإل ل

تشاور مع اإلدارة
الداخلية بحيثقابة 

نظام الرقابة الداخ

على وجه التحديد:
 المالية و العمليات
على طبيعة و مدى

لى المخاطر و نظ
بة لتمكينه من تقييم
تشافھا أو ظروف

اإلو التقيد بقواعد
عن مدى تقيد الشر

 خاطر الكبيرة.
لمخاطر و نظام ا
ة في الشركة و ع

 ابة الدخلية.
 الداخلية الجوھري
معلومات كافية و

 ية:
رة المخاطر في الش
دائھا لواجباتھا في
لداخلية التي يكلفھ

  ي ھذا البند.
بة الداخليةمن قبل

نتھية

٢٠١ 

 
س اإلدارة بعد الت
صالحيات إدرة الرق
ة لضمان فعالية ن

  سنوي.
ر التالية و ذلك عل
قابة على الشؤؤن
لسنوية األخيرة ع

 مجلس اإلدارة عل
تائج أعمال الرقابة
الرقابة التي تم اكت

 التقارير المالية و
حوكمة الشركة ع

 شركة.
مخ تقييم و إدارة ال
م عمليات إدارة ال
ام الرقابة الداخلية
 فعالية نظام الرقا
مع نواحي الرقابة
ات الشركة تقدم م
ت و االعمال التالي
بة الداخلية و إدار
رة، و التأكد من أد
ي مسائل الرقابة ا
مسائل الواردة في
موارد دائرة الرقاب

 المالية المنت

١٣نون األول

جنة التدقيق
خلية من قبل مجلس
اف و مھام و ص
راء مراجعة سنوية

السنوكمة الشركة
ة السنوية العناصر
اسية بما فيھا الرق
ت منذ المراجعة ال

ابة المستمرة من
جلس أو لجانه بنت
لضعف في نظام ا

كة المتعلقة بإعداد
صاح في تقرير ح
بة الداخلية في الش
 الشركة لتحديد و
ة للمساعدة في فھم
مسؤوليته عن نظا
 الشركة لمراجعة
 الشركة للتعامل م
كد من أن إفصاحا
ق القيام بالواجبات
بة المالية و الرقاب
الداخلية مع اإلدار
قيقات الرئيسية في
س اإلدارة عن الم
و نطاق عمل و م

كمة للسنة

كان \يسمبر

 اإلدارة و لج
 نظام الرقابة الداخ
مجلس اإلدارة أھد
جلس اإلدارة إجر
مين في تقرير حو
ن تشمل المراجعة
صر الرقابة األسا
يرات التي طرأت

 ارجية.
طاق و نوعية الرقا
د مرات إبالغ المج
الت اإلخفاق أو الض

 لي للشركة.
لية عمليات الشرك

جلس اإلدارة اإلفص
 عمل إدارة الرقاب
جراء الذي اتبعته
 معلومات إضافية
ار من المجلس بم
جراء الذي اتبعته
جراء الذي اتبعته
جلس اإلدارة التأك
ب على لجنة التدقيق
جعة أنظمة الرقاب
قشة نظام الرقابة 

نتائج التحق ظر في
يم تقرير الى مجلس
اجعة صالحيات و
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مجلس
 يصدر
 يحدد م
 على مج

المساھم
و يجب أن

عناص -
التغي -

الخا
نط  -
عدد -
حاال -

المال
فعال -

 على مج
ليةآ -
اإلج -
أية -
إقرا -
اإلج -
إلجا -

 على مج
 يتوجب

مراج -
مناق -
النظ -
تقديم -

 يتم مرا



حديد 

 خلية
  ق.
 

ستقوم االدارة بتح 

قسم الرقابة الداخى 
رة أو لجنة التدقيق
 زيادة انتاجيتھا.

،بناًء عليه. يسية
  

مباشرة. يجب على
االدارئيس مجلس 

ة للنمو للشركة و

  . السنوات

خاطر العمل الرئي
س االدارة سنوياً.

ة الشركة مبس ادار
 عليھا من قبل رئ
مشترك مع اإلدارة

نفيذھا على مدى

مخ تقييم  لتحديد و
الى اعضاء مجلس

الل تبعيته لمجلس
الموافقة يتمي لم

وعية و السعي الم

ق والشفافية في تن

ة التدقيق الداخلي
ديم ھذه التقارير ا

من خال ل األوقات
التيو ھذه السياسة

 و بطريقة موضو

ان االتساقھد لضم

معد من قبل دائرة
ر. و سوف يتم تقد

كل في ر والمظھر
كة خارج نطاق ھ
تھا بشكل مستمر

  .مين
جھأي ال يدخر  ث

نتھية

٢٠١ 

الم مخاطرال تقييم
 من ھذه المخاطر

من حيث الجوھر
ل داخل الشركاعم

مسؤوليات عملھا و

لمساھمإبالغھا لو
بحيثجلس اإلدارة

 المالية المنت

١٣نون األول

عتمد الشركة على
خطط عمل للتقليل

  ضوعية
استقالليتهظ على
عأ ةأداء أيم القيام ب

سعى لتقوم بأداء ع

مجلس اإلدارة، و
لحاجة من قبل مج

كمة للسنة

كان \يسمبر

  مخاطر
ستع ،رة المخاطر

ر أھمية و تقديم خ
اللية و الموض

الحفاظببة الداخلية
و عدممسؤوليات

قابة الداخلية أن تس
  سياسة

 السياسة من قبل م
 السياسة حسب ال
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إدارة الم .٥
يما يتعلق بإدارف

المخاطر األكثر
االستقال .٦

يقوم قسم الرقابة
م ةأي عدم تحمل

على دائرة الرقا
إدارة الس .٧

ھذه يتم اعتماد
سيتم تنقيح ھذه


