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 بلم اهلل اظرحؿن اظرحقم

 :عؼدعة

ؼؿعني سؾى بـك  اظقؿـي،اظؾـوؾ اظقؿـقة اظصادر سن اظؾـك ادلرطزم  طفزء عن عؿطؾؾات االعؿـاؿ ظدظقل حوطؿة
اظؿضاعن اإلصصاح سن عدل اظؿزاعه مبؿطؾؾات اظدظقل. حقث ؼمطد بـك اظؿضاعن بلف تطؾقق عؾادئ احلوطؿة أعر 

باإلضاصة إظى حتلني بقؽة اظعؿل اظداخؾقة  ساٍؿ،ظذظك عن أثر صي حتؼقق أػداؼ اظؾـك سـد علؿول أداء  ضركرم دلا
 كاخلارجقة كحؿاؼة عصاظح األرراؼ اخملؿؾػة ػ، ككتوزؼع األدكار كادللمكظقات بشؽل عـاظي. 

كؼشرؼ بادؿؿرار سؾى عؿطؾؾات  اإلدارة،، ؼدسم عفؾس 2016عـذ اسؿؿاد دظقل احلوطؿة ظؾـك اظؿضاعن صي اظعاـ 
 وطؿة كجفودػا ظؿقلني تطؾقق عـفج احلوطؿة ادلمدلقة.احلوطؿة مبا ؼؿؿاذى عع رؤؼة جلـة احل

اظرذقدة عن خالؿ تطؾقق دقادات كأدظة اإلجراءات  تعزؼز إرار احلوطؿةحرص اظؾـك سؾى  ادلاضقة،خالؿ اظلـوات 
كاسؿؿاد أصضل ادلؿاردات. كػذا اظؿؼرؼر ؼلؾط اظضوء سؾى علؿول تـػقذ حوطؿة اظشرطات  كادلرغة،ادلـادؾة 

ظؾؿواصق عع عؿطؾؾات حتؼقق احلوطؿة كاظشػاصقة كاإلصصاح صي  سؾقفا داخؾقناؿي ؼفب اظعؿل كاظـؼاط اظ
ن بادلؿطؾب،طؿا ال ؼعؿؾر سدـ االعؿـاؿ اظؽؾي ألحد ادلؿطؾؾات  ادللؿؼؾل. كظؽـه ؼعـي أف عفؾس إدارة  تلاػال

ا.. ا عكؿؾػن  اظؾـك ضد اخؿار غففن

 

 كاهلل ادلوصق،

 

ضادم    د. ععاذ   
االعؿـاؿ عدؼر إدارة  

 عـلق جلـة احلوطؿة
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 بـك اظؿضاعن: 
كؼؼدـ عفؿوسة ذاعؾة عن ادلـؿفات  عؿـوسني،ممؾوطة عن ضؾل علاػؿني  ميـقة،بـك اظؿضاعن ذرطة علاػؿة 

مبا صي ذظك احللابات اجلارؼة ، كاالدخار ، كاظؿؿوؼل اإلدالعي ، كبراعج اظؿؿوؼل األصغر ،  -كاخلدعات ادلاظقة 
بدأ بـك اظؿضاعن بػرع رئقلي كاحد صي صـعاء ، أعا اظقوـ   -كاظؿقوؼالت اظلرؼعة ظؾؿضاعن كبطاضات االئؿؿاف

ا كغؼطة خدعة. 52صظات كادلـارق اظقؿـقة مبا ؼؼارب اصؾح  ؼغطي جؿقع احملا  صرسن
عفاؿ متوؼل األسؿاؿ اظؿفارؼة ظألصراد كاظشرطات. صقؿا ؼؿعؾق  ؼعؿؾر بـك اظؿضاعن أطؾر بـك إدالعي صي اظقؿن صي

ت  اظؿفزئة،بؿؿوؼل  كدقارة ادلرابقة كادلشارطة كاإلجارة ، كميؽن عن خالظفا اعؿالؾ عـزؿ  عؿـوسة عـلكؼؼدـ متوؼالن
كعؿفر كممؿؾؽات كميؽن ذراء األثاث كعواد اظؾـاء كأم أذقاء أخرل عن االحؿقاجات. حقث ميوؿ بـك اظؿضاعن عا 

ن رئقلقان 25ؼؼرب عن  ٪ عن اظؿفارة اخلارجقة ظؾقؿن كػو ادلزكد اظرائد ظؿؿوؼل اظشرطات صي اظقؿن. طذظك ؼؾعب دكرا
٪( بني جؿقع 45.43رؼاؿ)عؾقار  97ظؼركض كاظؿؿوؼل تصل إظى صي ػذا اجملاؿ طوغه ميؿؾك أطؾر حصة دوضقة عن ا

 اظؾـوؾ اظقؿـقة.
 
:اظدظقلظؾؿؼقد بلحؽاـ  اظؾـك اتؾعفااظؾـد األكؿ: اإلجراءات اظؿي    - 
ن ظؿـظقم اظؾـك أصدر    1-1:  دؿقػاء عؿطؾؾات ؼضع االرر اظعاعة ال ادلمدلقة اظذمعؿطؾؾات احلوطؿة  دظقال

   احلوطؿة
 ، كمت تعؿقؿه سؾى جؿقع عـؿلؾي اظؾـك.دم اظصادر سن اظؾـك ادلرطزماظؾدظقل االرذكصؼان 
 كاخؿصاصاتفا،كمت حتدؼد عفاعفا  ادلعؿؿدة.اظؾفاف ادلـؾـؼة سن اجملؾس كصؼان ألدظة احلوطؿة مت تشؽقل 1-2 : 
 جلـة  –سؼدت اظؾفاف ادلـؾـؼة سن عفؾس اإلدارة )جلـة احلوطؿة كاظؿرذقح كادلؽاصكت  1-3 :

   اخملارر(جلـة  –ادلراجعة          
 اجؿؿاسات دكرؼة دلؿابعة عفاعفا كاظوضوؼ سؾى آخر ادللؿفدات.         
  كعراضؾة تطؾقق عؿطؾؾات سؾى تؼققمعـلق جلـة احلوطؿة  –ؼعؿل عدؼر إدارة االعؿـاؿ  1-4 :

 اظؿؼارؼر. كإسداد احلوطؿة         
  احلوطؿة صي غظاـجلـة احلوطؿة ععـقة باتكاذ اظؿدابقر اظالزعة اظؿي عن ذلغفا حتلني  1-5 :

 اظؾـك كصؼان ظؾؿعاؼقر اظدكظقة.         
 االصصاح.عؿطؾؾات  اصدرت تؼارؼر تؼققم 1-6 :

 
:اإلدارةاظؾـد اظـاغي: تؽوؼن عفؾس   -  

 - :اظؿاظيأسضاء سؾى اظـقو  تلعؼؿؽوف عفؾس إدارة اظؾـك عن 

 رئقس عفؾس اإلدارة 
 غائب رئقس عفؾس اإلدارة 
  (7)تـػقذؼني. أسضاء شقر 
 (2) أسضاء علؿؼؾني 
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 أسضاء عفؾس اإلدارة

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ذوضي أحؿد ػائل دعقد

 

 

ؾد اجلؾار ػائل دعقدس  

 غائب رئقس عفؾس االدارة

 

االدارةرئقس عفؾس   

 

 درػم سؾدق دعقد

 

 

 عقؿد سؾدق دعقد

 سضو عفؾس االدارة

 

 سضو عفؾس االدارة

  

 

 أحؿد علعد أحؿد اظغرادي

 

 

 عقػوظ سؾي عقؿد دعقد

 سضو عفؾس االدارة

 

 سضو عفؾس االدارة

 

 د/ سؾػػػػػػػػدق أحؿد عقؿد اظدضاؼ

 

 

 أ.د. / داككد سؾد ادلؾك ؼققى احلدابي

 

عفؾس االدارةسضو   

 

 سضو عفؾس االدارة

 

  سؾداظغـي عقؿد غاصر اظلـؾاغي

 

 

 سضو عفؾس االدارة
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2-1: :  سن عفؾساالدؿؼالظقة كاظعضوؼة صي اظؾفاف ادلـؾـؼة  بقاف    اإلدارة   
 :غورد صقؿا ؼؾي عؾكص سن ادلمػالت اظعؾؿقة كاخلؾرة اظعؿؾقة ظؽل سضو عن أسضاء اجملؾس

 اظقؿن.-1946عواظقد -رئقس عفؾس اإلدارة  - ػائل دعقد سؾد اجلؾاراألدؿاذ /  -1

 •1967جاععة اظؼاػرة -بؽاظورؼوس اضؿصاد كسؾوـ دقادقة :ادلمػل اظعؾؿي  -
 أغعم.رئقس عفؾس إدارة عفؿوسة ػائل دعقد : األخرلاظعضوؼة صي اجملاظس   -
: ذغل اظعدؼد عن ادلـاصب اظؼقادؼة صي عفؿوسة ػائل دعقد إظى جاغب رئادة اخلؾرة اظعؿؾقة -

 ،97اظغرصة اظؿفارؼة كاظصـاسقة صي احلدؼدة، كجؿعقة اظصـاسقني اظقؿـقني عـذ تلدقلفا صي ساـ
 .اليمن -1691مواليد  اإلدارةغائب رئقس عفؾس  – ذوضي أحؿد ػائل دعقد -2

  م4891-بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة، جامعة كاليفورنيا ـ الواليات املتحدة ألامريكية العلمي: املؤهل. 

  سضو عفؾس إدارة عفؿوسة ػائل دعقد أغعم .: األخرل اجملاظس صي اظعضوؼة  -
 رئقس اظعؿؾقات صي عفؿوسة ذرطات ػائل دعقد أغعم كذرطاق.  -
 اظؾقرؼن. –عفؾس إدارة ذرطة تضاعن طابقؿاؿ سضو  -
 رئقس جؿعقة اظصـاسقني اظقؿـقني -
 رئقس اظغرصة اظؿفارؼة اظصـاسقة بؿعز -
-بؽاظورؼوس إدارة أسؿاؿ كعقادؾة، جاععة طاظقػورغقا ػ اظوالؼات ادلؿقدة األعرؼؽقة  اخلؾرة اظعؾؿقة: -

 .ـ1984
ارؼة كاالذراصقة  عـفا اظرئقس ادلاظي ظؾؿفؿوسة دابؼان ذغل اظعدؼد عن ادلـاصب اإلد اخلؾرة اظعؿؾقة: -

ظؾػؿرة عن  -اظقؿن –مبفؿوسة ػائل دعقد أغعم كذرطاق   دلدؼر اظعاـ صي اإلدارة اظعؾقاا غائب، ك
(1990-2003.) 

تـػقذم/شقر  االدؿؼالظقة اظؾفاف
 تـػقذم

 
 ادلـصب

 ـ  االدم

  احلوطؿة  ادلراجعة  اخملارر
 1  سؾداجلؾار ػائل دعقد اظرئقس  شقر تـػقذم شقر علؿؼل - - -
غائب  شقر تـػقذم شقر علؿؼل - - -

 2  ذوضي أحؿد ػائل دعقد اظرئقس 

 3  عقؿد سؾدق دعقد سضو شقر تـػقذم شقر علؿؼل - - رئقس
 4  درػم سؾدق دعقد سضو شقر تـػقذم شقر علؿؼل سضو - -
تـػقذمشقر  شقر علؿؼل - - -  5  عقػوظ سؾى عقؿد دعقد سضو 

 6  داكد سؾدادلؾك احلدابي سضو شقر تـػقذم علؿؼل رئقس - سضو

 7  أحؿد علعد اظغرادي سضو شقر تـػقذم شقر علؿؼل - سضو -

 8  سؾدق احؿد اظدضاؼ سضو شقر تـػقذم علؿؼل سضو رئقس -

سؾداظغـي عقؿد غاصر  سضو شقر تـػقذم شقر علؿؼل - - -
 اظلـؾاغي

 9 
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 اظقؿن -1946عواظقد -سضو عفؾس اإلدارة- عقؿد سؾدق دعقد -3

 1968جاععة االدؽـدرؼة -ظقلاغس ضاغوف :ادلمػل اظعؾؿي -
، كرئقس مجموعة شركا هائل سعيد أنعم  -عضو مجلس ممثلي املالك: اظعضوؼة صي اجملاظس األخرل -

 عفؾس إدارة اظؿضاعن اظعؼارؼة.)ذرطة تابعة ظؾؾـك(
: ذغل اظعدؼد عن ادلـاصب اظرؼادؼة صي عفؿوسة ػائل دعقد كاخؿقر رئقلان ظالحتاد اخلؾرة اظعؿؾقة -

صي اظقؿن، كحاز سؾى سضوؼة عفاظس إدارة اظعدؼد عن اظشرطات  اظؿفارؼة كاظصـاسقةاظعاـ ظؾغرؼ 
 اظصـاسقة كاظؿفارؼة كاظؾـوؾ اظقؿـقة.

 

 اظقؿن-1952عواظقد -سضو عفؾس اإلدارة- عقػوظ سؾى عقؿد دعقد -4

 بؽاظورؼوس ػـددة.ادلمػل اظعؾؿي:  -
 : سضو عفؾس إدارة عفؿوسة ذرطا ػائل دعقد أغعماظعضوؼة صي اجملاظس األخرل -
 ـ.1977 –ـ 1976اظلؿن كاظصابوف ظؾػؿرة عن  ظصـاسةعدؼر ساـ اظشرطة اظقؿـقة  اخلؾرة اظعؿؾقة: -
 ـ. 1993-1981ذغل عـصب عدؼر اإلدارة اظصـاسقة صي عفؿوسة ذرطات ػائل دعقد ظؾػؿرة عن  -
 اظعضو ادلـؿدب دلشارؼع عفؿوسة ػائل دعقد أغعم صي عصر. -

 

 اظقؿن.-1952عواظقد -اإلدارةسضو عفؾس - درػم سؾدق دعقد -5

 1976-جاععة اكطالػوعا دقؿي  –: عاجلؿقر إدارة األسؿاؿ ادلمػل -
؛ كرئقس عفؾس  عضو مجلس إدارة مجموعة شركا هائل سعيد أنعم: اظعضوؼة صي اجملاظس األخرل -

 برؼطاغقا–اإلدارة، كاظعضو ادلـؿدب ظشرطة ظوجنؾف 
 : اخلؾرات اظعؿؾقة -
 تعز، اظقؿن. -ادلدؼر اظعاـ ظشرطة األظؾاف كاألشذؼة اظورـقةذغل عـصب  1985-1987 -
 تعز، اظقؿن. –ذغل عـصب ادلدؼر اظعاـ ظؾشرطة اظقؿـقة ظؾصـاسة كاظؿفارة  1980-1984 -
 اظؾقرؼن. –غائب رئقس عفؾس إدارة ذرطة تضاعن طابقؿاؿ  -

 اظقؿن -1955عواظقد -سضو عفؾس اإلدارة–ؼققى احلدابي  سؾد ادلؾكداككد  -6

 .1986دطؿوراق صي سؾوـ اظؿربقة، جاععة دؿرظقـج، ادلؿؾؽة ادلؿقدة،  -أدؿاذ بركصقلور: يؿادلمػل اظعؾ -
 : غائب رئقس عفؾس إدارة ادلوارداظعضوؼة صي اجملاظس األخرل -
  اظعؿؾقة:اخلؾرة  -
 .1987سؾوـ اظؿربقة، جاععة صـعاء عـذ ساـ  أدؿاذ صي -
 .2007-1994كاظؿؽـوظوجقا ادلمدس كرئقس عفؾس إدارة جاععة اظعؾوـ  -
 .2007غائب رئقس عفؾس اإلدارة، ذرطة ادلوارد عـذ ساـ  -
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 .2002علؿشار غادم االسؿاؿ اظقؿـي عـذ  -
رئقس ادلعفد اظقؿـي ظؾؿدؼرؼن )جزء عن غادم األسؿاؿ اظقؿـي، كػو ادلعفد ادلؿكصص بؿؼدمي االدؿشارات  -

 ، صـعاء.2014ساـ كاظؿدرؼب صي عفاؿ اإلدارة، كاظؼقادة ادلمدلقة، عـذ 
دؿشارم ظؾقؽوعة اظقؿـقة، كادلـظؿات احملؾقة كاظدكظقة، كبعض اظشرطات اخلاصة، كاظؾـك اظدكظي ا -

 .كاظقوغقلقف كجفات أخرل صي عفاؿ اظؿكطقط االدؿراتقفي، كحوطؿة اظشرطات اظؿفارؼة كاظعائؾقة
 

 اظقؿن-1965عواظقد -سضو عفؾس اإلدارة- سؾدق أحؿد عقؿد اظدضاؼ -7
دطؿوراق اظػؾلػة صي احملادؾة كادلراجعة، طؾقة اظؿفارة باإلدؿاسقؾقة، جاععة ضـاة : ادلمػل اظعؾؿي -

 .2004اظلوؼس، عصر 
 سضو جؿعقة احملادؾني اظؼاغوغقني اظقؿـقني: اظعضوؼات األخرل -
 :اخلؾرات اظعؿؾقة -
 .2009أطؿوبر.  15ى كحؿ 2005عارس  13جاععة تعز عن -رئقس ضلم احملادؾة صي طؾقة اظعؾوـ اإلدارؼة  -
 15جاععة تعز عـذ -ادلدؼر اظؿـػقذم دلرطز اظدرادات اظعؾقا صي اظفـددة كاإلدارة تؼـقة ادلعؾوعات كاإلدارة  -

 ، حؿى اآلف.2010ؼوغقو 
 ـ.2017ؼـاؼر  18حؿى  2013غوصؿؾر  16رئقس جاععة اظلعقد عـذ  -
 رئقس جلـة ادلراجعة.-سضو عفؾس إدارة بـك اظؿضاعن   -

 .اظقؿن-1947عواظقد -سضو عفؾس اإلدارة- أحؿد علعد أحؿد اظغرادي -8    

رئقس عفؾس إدارة عمدلة اظغرادي ظؾؿفارة اظعادلقة اظؿي تلدلت : اظعضوؼة صي اجملاظس األخرل -
طعؿل جتارم أدرم صي اظغربة، ثم اغؿؼل غشارفا إظى اظقؿن، كػي اظشرطة األـ ظعدة ذرطات أخرل 

 عـفا:
 اظغرادي ظؾدكاجن كاظؾقض احملدكدة.ذرطة عزارع  -
 اظشرطة ادلؿقدة ظؿصدؼر األدؿاؾ احملدكدة. -
 ادلصـع اظقؿـي إلغؿاج ادلـادؼل اظورضقة. -
 عصـع اظغرادي ظؾعصائر كادلشركبات اظغازؼة/ ػـقة. -

 اظقؿن -1977عواظقد -سضو عفؾس اإلدارة - سؾداظغـي عقؿد غاصر اظلـؾاغي -9

 سضو عفؾس إدارة عفؿوسة اظلـؾاغي ظالدؿـؿار، صـعاء، اظقؿن. اظعضوؼة صي اجملاظس األخرل: -
 درس صي جاععة بركؾ، أكغؿقرؼو ، طـدا كاظعؿؾقة:اخلؾرات اظعؾؿقة  -
 .2005-2001 كادلاظقة،حاصل سؾى درجة اظؾؽاظورؼوس صي احملادؾة  -
 .2014سضو عفؾس إدارة بـك اظؿضاعن، صـعاء، اظقؿن عـذ ساـ  -
 .2007-2001اظلـؾاغي ظالدؿـؿار، عن ادلدؼر ادلاظي جملؿوسة  -
 حؿى األف. 2011غائب ادلدؼر اظعاـ ظشرطة اظلـاباغي اظزراسقة كاظؾوظـدؼة عـذ  -
 كحؿى األف. 2017رئقس عفؾس إدارة جؿعقة دكاجن اظقؿن عـذ ساـ  -
 دبي ، اإلعارات اظعربقة ادلؿقدة -ادلدؼر اظعاـ ظشرطة سؿاف ظؾوطاالت اظزراسقة  -
 وف اظضرؼؾقة ادلرطزؼة.سضو صي جلـة اظطع -
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 تؼققم عؿطؾؾات احلوطؿة صي اظؾـكاظؾـد اظـاظث: 

 اظؿعؾقق  علؿول االظؿزاـ  اظؾـد  ادللمكظقات ـ
اظؿزاـ 

  طؾي
اظؿزاـ 
  جزئي

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عفؾس االدارة

ؼفب أال ؼؿفاكز سدد أسضاء عفؾس االدارة -
عن اظدرجة األكظى تربطفم صؾة اظؼرابة ذؼن اظ

 سن سضوؼن 

   
 
 
 
 

عفؾس اإلدارة ضرر 
 سضو عنإضاصة 

ؾرة صي عفاؿ اخل ذكم
اظصقرصة اإلدالعقة 

كاظرضابة اظشرسقة 
بققث ميـل 

ادللؿؼؾوف ثؾث 
 أسضاء اجملؾس.

 

ؼفب أف ؼؽوف أشؾؾقػة أسضاء عفؾس االدارة  2
 شقر تـػقذؼني

  

ال ؼؼل سدد أسضاء عفؾس االدارة  ؼفب أف 3
 ثؾث أسضاء اجملؾسادللؿؼؾني سن 

 
 

ؼفب اظػصل بني طل عن عـصب رئقس عفؾس  4
االدارة أك غائؾة كعـصب ادلدؼر اظؿـػقذم كال 

 م ضرابة حؿى اظدرجة اظـاغقةأؼؽوف بقـفؿا 

  

ؼشؿرط أف ؼؽوف رئقس عفؾس االدارة كغائؾة عن  5
 االدارة.االسضاء شقر اظؿـػقذؼني صي عفؾس 

  

سدد االجؿؿاسات اظدكرؼة سن ؼفب أف ال ؼؼل  6
 دؿة اجؿؿاسات

  
 

ؼفب سؾى طل سضو أف ؼػصح سن أم تعارض  7
عقؿؿل صي ادلصاظح صي األعور ادلعركضة اعاـ 

 عفؾس اإلدارة.
 

  
 

 

ؼؿم تؼققم أداء عفؾس االدارة بشؽل دكرم )عرة  8
عن خالؿ جلـة اظؿرذقح  األضل(باظلـة سؾى 

 كادلؽاصكت. 
 

   عـلق جلـة أجنز
 اظؿؼققم احلوطؿة 

كمت عـاضشؿه عن 
 اجملؾس.

ادللاػؿني  اإلدارة بنسالـؼفب أف ؼؼوـ عفؾس  9
اجؿؿاسات اجلؿعقة اظعاعة بلغه ضد مت إجراء  صي

 .كارالسفم سؾى اظـؿائج اجملؾس ألداء اظؿؼققم

 
  ؼؿم اظعؿل سؾى

ادؿؽؿاؿ ترتقؾات 
اظـشر صي اظعاـ 

2020 
اغؿكاب عفؾس االدارة عن ضؾل اجلؿعقة اظعاعة  10

 بشػاصقة كصؼان ظؾؼواغني اظـاصذة ظؾؿلاػؿني مت
   

11  
اظؾفاف ادلـؾـؼة 
 سن عفؾس االدارة:

 

اصدرت ضرار ت تعقني رئقس كأسضاء طاصة 
كدلدة ثالثة  االدارة،اظؾفاف ادلـؾـؼة سن عفؾس 

 دـوات ضابؾة ظؾؿفدؼد ظػؿرتني طقد أضصى.

  صدرت اظؿزـ اظؾـك ك
ت تعقني أسضاء اضرار

اظؾفاف كمت حتدؼد 
 اظؾفافعػػدة سؿل  
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 جلـة احلوطؿة
كاظؿرذقح 
 كادلؽاصكت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلـة ادلراجعة
 
 
 
 

 جلـة ادلراجعة
 
 
 
 
 
 

 جلـة اخملارر
 
 
 

 دـوات 3

ؼفب أف ال ؼؿؽرر األسضاء صي أطـر عن جلـؿني  12
كال ؼؽوف اظشكص رئقلا إال ظؾفـة كاحدة 

سؾى ذكص  تػوؼض صالحقؿهصؼط كال ؼفوز 
 أخر.

   

 أالتؿؽوف اظؾفاف عن أسضاء شقر تـػقذؼن سؾى  13
 ؼؼل سدد األسضاء ثالثة صي طل جلـة. 

   

تعؿل جلـة احلوطؿة سؾى اإلذراؼ سؾى عراضؾة  14
تطؾقق غظاـ احلوطؿة كعراجعؿه كاضؿراح  أم 
حتدؼث أك تعدؼل سـد اظضركرة عـل  صدكر 

 ضرارات أك ضواسد جدؼدة ..

   

ترذقح كتعقني علمكؿ حوطؿة كؼػضل أف  15
ؼؽوف أعني در  عفؾس اإلدارة أك علمكؿ 

 االعؿـاؿ باظؾـك.

   

كضع ذركط كععاؼقر تعقني طؾار علؽوظي  16
 كإسداد خطةاإلدارة اظؿـػقذؼة كتؼققم أدائفم 

 إلحالظفم 

   مت ادؿقعاب اظػؼرة
ضؿن غظاـ ادلوارد 

 HRMSاظؾشرؼة 
ضؿاف كجود دقادات كاضقة ظؾؿؽاصكت  17

كاظؿعوؼضات كاظركاتب كأم عـاصع أخرل ألسضاء 
تؿـادب عع  كادلدؼرؼن اظؿـػقذؼنيعفؾس اإلدارة 

كؼصادؽ سؾقفا عن  عمػالتفم كخؾراتفم
 عفؾس اإلدارة.

   مت اسداد اظلقادة   

عراجعة غؿائج تؼارؼر ادلراجعة اظداخؾقة /  18
عالحظات ادلراجع اخلارجي /عالحظات اظؾـك 
ادلرطزم / كاظؿلطد عن أغه ضد مت اتكاذ اإلجراءات 

 اظالزعة بشلغفا.

   

ظؾشركط ادلطؾوبة ظعضوؼة ادلراجعة اظلـوؼة  19
عفؾس اإلدارة كادلدؼر اظؿـػقذم / ادلدؼر اظعاـ 
ظضؿاف  االظؿزاـ بلحؽاـ اظؼواغني كاألغظؿة 
 اظـاصذة كاظؿعؾقؿات اظصادرة سن اظؾـك ادلرطزم .

 
  جارم اظؿرتقب ظذظك

باظؿـلقق عع جلـة 
 احلوطؿة

كضع دقادة اخملارر مبا ؼـلفم عع ضدرة  20
اخملارر كعراجعة أداء اإلدارة اظؾـك ظؿقؿل 

اظؿـػقذؼة صي أدارة اخملارر االئؿؿاف كاظلوؽ 
كاظلقوظة كاظؿشغقل كسدـ االظؿزاـ كاظلؿعة 

 كشقرػا.

   

عراضؾة عدل اظؿزاـ إدارة اخملارر بادلعاؼقر اظصادرة  21
   (IFSRسن عفؾس اخلدعات ادلاظقة اإلدالعقة )

كاخلاصة بندارة اخملارر كتؾك ادلوضوسة عن ضؾل 
 جلـة بازؿ،
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تعؼد اظؾفـة اجؿؿاسات دكرؼة عع إدارة اخملارر  22
دلـاضشة كتؼققم اخملارر اظؿي ؼؿعرض ظفا اظؾـك 

 كطػاؼة ررؽ ععاجلؿفا كتؼدمي اظؿوصقات.

   

إسداد عقـاؽ اخملارر اظذم ؼوضح إرار سؿل إدارة  23
 اخملارر.

   

عراضؾة اغؿفاطات أعن ادلعؾوعات كاظؿؿؽني  24
 ادلعؾوعات.إلؼفاد حتؽؿات أعن 

 
  مت كضع اظؿقؽؿات

ؼفرم األدادقة ، ك
حتت  دلا تؾؼىاظؿرؼب 

اذراؼ عفؾس 
 اإلدارة

25  
 

 االدارة اظؿـػقذؼة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تـػذ االدارة اظؿـػقذؼة ادلؿطؾؾات اظؿـظقؿقة 
كتوجقفات عفؾس اإلدارة دلصؾقة اظؾـك صقؿا 

 ؼؿعؾق بقوطؿة اظؾـك.

   

إسداد ػقؽل تـظقؿي كتطوؼرق طؾؿا اضؿضت  26
احلاجة سؾى ذظك كؼؿم اسؿؿادق عن ضؾل اجملؾس 
كؼوزع اظواجؾات كادللمكظقات كاظلؾطات 

اظؿؼارؼر ادلعـقة  ،باإلضاصة اظى حتدؼد اجتاق رصع
 باظعؿؾقات.

   

اظؼقاـ باإلجراءات ادلـادؾة ظؿقدؼد كضقاس  27
 كتؼققم كإدارة اخملارر اظؿي ؼواجففا اظؾـك 

   

تـػقذ اظعؿؾقات بشؽل دؾقم كصؼان  28
ظؾلقادات كاخلطط  اظؿي كضعفا عفؾس 

 اإلدارة كاالحؿػاظ بلفالت دؾقؿة كطاصقة

   

ععؾوعات ظإلدارة ضادران سؾى إصدار توصقر غظاـ  29
تؼارؼر  إظى عفؾس اإلدارة كادلراجعة اظداخؾقة 

 بشاف ادللائل اظفاعة كاجلوػرؼة .

   

تـػقذ دقادات االعؿـاؿ كاخملارر ادلعؿدة عن  30
ضؾل عفؾس االدارة كرضابة اخملارر كتؼدمي اظدسم 
كادلشورة اظى جؿقع اظعاعؾني كتؼققم دكرم دلدل 

 اظؿطؾقق.

   

توصقر أغظؿة ضؾط كرضابة داخؾقة ظضؿاف  31
جودة كذػاصقة اظؾقاغات كادلعؾوعات ادلاظقة 
،كإسداد اظؾقاغات ادلاظقة ظؾؾـك كاحللابات 

 اخلؿاعقة بفؿقع اظؿػاصقل كادلعؾوعات ادلمؼدة 

   

ؼمدم ادلدؼر اظؿـػقذم /ادلدؼر اظعاـ ادللؽوظقات  32
ن جتاق عفؾس اإلدارة سن كادلفاـ  كؼعؿؾر  علؽوال

 صقة تؾك اظؾقاغات ادلاظقة كاحللابات اخلؿاعقة.

   

اظؿزاـ اظؾـك بؽاصة اظؼواغني اظـاصذة ذات  33
اظعالضة كاظؼواغني ادلـظؿة ظؾعؿل ادلصرصي 
كاظؿعؾقؿات اظصادرة سن اظؾـك ادلرطزم كاظؾوائح 
ادلـظؿة كاظؿعؾقؿات األخرل ادلطؾؼة صي 

 اظؾـك.

   بعض كجود عع
الحظات حتت ادل

  ادلعاجلة 
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34  
 
 
 
 

 االدارة اظؿـػقذؼة

ؼؼوـ اظؾـك بوضع إجراءات متؽن ادلوزػني عن 
اإلبالغ كبشؽل درم صي حقـه سن كجود 
عكاكؼ بكصوص احؿؿاظقة حدكث عكاظػات 

 كبشؽل ؼلؿح اظؿقؼقق بادؿؼالظقة طاعؾة.

   مت اصدار اظلقادات
اظالزعة كاظؿوسقة 

 الزاظت علؿؿرة

ادلراجع اخلارجي ؼؾني رأؼه صي تؼققم تؼرؼر عن  35
اإلدارة اظؿـػقذؼة ظػعاظقة أغظؿة اظضؾط  

 كاظرضابة اظداخؾقة.

   

رصع ادلؼؿرحات كاظؿوصقات اظؿي تفدؼ إظى  36
 حتلني طػاءة غظم اظرضابة اظداخؾقة باظؾـك 

 
  ؼفرم اظؿقضقر

تؼققم  ظعؿل 
 ذاعل 

جلاف تؼوـ اظؾفاف اظؿـػقذؼة صي اظؾـك عـل  37
)االئؿؿاف ك"أدارة ادلوجودات كادلطؾوبات /اخلزؼـة 
كعكارر اظؿشغقل (مبلاسدة إدارة اخملارر صي 
اظؼقاـ مبفاعفا كصؼاُ ظؾصالحقات احملددة ظؿؾك 

 اظؾفاف.

   

اإلصصاح بشؽل عـؿظم صي األكضات احملددة  38
كبدكف تلخقر ،سن اظؾقاغات ادلاظقة اظلـوؼة 

 ادلوضع االظؽؿركغيكاظؿؼارؼر اظدكرؼة سؾى 

   

االظؿزاـ صي مماردة جؿقع أكجه اظعؿل ادلصرصي  39
بلحؽاـ اظشرؼعة اإلدالعقة كعؾادئفا  كحتدؼد 
علؿول االظؿزاـ باظؼرارات كاظػؿاكل اظشرسقة 
اظصادرة سن ػقؽة اظرضابة  اظشرسقة صي 
ادلصرؼ كؼفب اظعؿل سؾى غشرػا إلرالع 

 اجلؿفور سؾقفا .

   

االظؿزاـ باحلصوؿ سؾى رأم ػقؽة اظرضابة  40
اظشرسقة صي جؿقع اظعؼود كاالتػاضقات 
كادلعاعالت  كدقادات كغظم كآظقات كبراعج 

 اظعؿل 

   

41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اظؿلطد عن طػاؼة كصعاظقة غظاـ اظرضابة 
 اظشرسقة اظداخؾقة كاظؿلطد عن صعاظقؿه .

   مت اظؿـلقق ظذظك
 عع إدارة اظؿدضقق 

تؿضؿن تؼارؼر ادلراجعني اظداخؾقني اجلاغب  42
اظشرسي ظؾؿلطد عن اظؿزاـ ادلصرؼ صي جؿقع 
سؿؾقاته كععاعالته بلحؽاـ كعؾادئ اظشرؼعة 

 االدالعقة

   مت اظرصع ظفقؽة
اظػؿول كاظرضابة 

اظشرسقة بعدد عن 
احلاالت اظـاجتة سن 

 اظؿدضققتؼارؼر 
أغشاء كزقػة علؿؼؾة ظؾؿراجعة اظشرسقة  43

اظداخؾقة كميؽن أف تؽوف جزء عن إدارة ادلراجعة 
 اظداخؾقة كذظك حلب حفم اظؾـك.

   

ؼفب أف ؼؽوف علؿول ادلراجعة اظشرسقة  44
اظداخؾقة صي اظفقؽل اظؿـظقؿي ظؾؾـوؾ 
االدالعقة طاصي ظؾلؿاح ظفا بنجناز 

سن  علمكظقؿفا كبققث ال تؼل صي ادللؿول
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اظضؾط بقؽة
 كاظرضابة 

 إدارة ادلراجعة اظداخؾقة ) أذا ظم تؽن ضؿـفا (.
تؼققم اإلدارة اظؿـػقذؼة ظػعاظقة أغظؿة  45

اظضؾط كاظرضابة اظداخؾقة كطؿا ػو بؿارؼخ 
اظؾقاغات ادلاظقة اظؿي ؼؿضؿـفا اظؿؼرؼر اظلـوم 

 ظؾؾـك.

 
 اظؿعاضد عع  ؼفرم

 علؿؼؾةجفة 
ظؿؼوـ بعؿؾقة 

 اظؿؼققم.
ادلراجعة اظداخؾقة تؿم كصق براعج سؿؾقة  46

عراجعة ذاعؾة كعفـقة بشؽل عـادب 
بققث تواصق أحدث ععاؼقر كأدظة  ادلراجعة 

 اظداخؾقة اظدكظقة عع توصقر اظؿؼـقات اظالزعة.

   

عؿابعة عدل االظؿزاـ بؿطؾقق غظاـ احلوطؿة  47
 اخلاص باظؾـك

   

ادلؿاردات تؾؼي بالشات اظعاعؾني باظؾـك سن  48
 شقر ادلشركسة أك شقر األخالضقة كاظؿقؼقق صقفا.

   اصدار دقادةمت 
 اإلبالغ 

 ) غاصخ اظصاصرق(
حتؾقل جؿقع اخملارر مبا صي صقفا عكارر  49

عكارر اظلقوظة  االئؿؿاف ،عكارر اظلوؽ
 كعكارر اظعؿؾقات .

   ػـاؾ تؼارؼر
عـؿظؿة ترصع إظى 

 جلـة اخملارر
خارجي علؿؼل ميارس سؿؾة تعقني عراجع  50

كصؼان ظؾؿعاؼقر اظدكظقة مبفـة ادلراجعة عدرطان 
ظواجؾاته جتاق اظؾـك صقؿا ؼؿعؾق بؾذؿ اظعـاؼة 

 ادلفـقة اظالزعة كصؼان دلعاؼقر ادلراجعة ادلفـقة.

   

ترتقب االجؿؿاسات ادلـؿظؿة بني ادلراجع  51
اخلارجي كجلـة ادلراجعة طوغفا ػاعة كجوػرؼة 

 ادؿؼالظقة ادلراجع اخلارجي .ظؿعزؼز 

 
  ؼفرم اظؿرتقب ظذظك

 2020خالؿ اظعاـ 

االدؿكداـ اظػعاؿ ظـؿائج ادلراجعة اخلارجقة  52
 كصي اظوضت ادلـادب

   

53  
 
 
 
 
 

االصصاح 
 كاظشػاصقة 

اإلصصاح اظشاعل كصؼا ظؾؿعاؼقر اظدكظقة 
كاظؼواغني اظـاصذة ذات  IFRSظؾؿؼارؼر ادلاظقة 

اظعالضة كاظؿعؾقؿات اظصادرة سن اظؾـك ادلرطزم 
. 

   

اإلصصاح بشؽل عـؿظم صي األكضات احملددة  54
كبدكف تلخقر ،سن اظؾقاغات ادلاظقة اظلـوؼة 

 كاظؿؼارؼر اظدكرؼة سؾى ادلوضع االظؽؿركغي .

   

ؼفب أف ؼؿضؿن اظؿؼرؼر اظلـوم ظؾؾـك  55
اظدكرؼة صؼرة تؿعؾق باإلصصاح سن كاظؿؼارؼر 

عالحظات كحتؾقالت اإلدارة اظؿي تضم ععؾوعات 
عاظقة كشقر عاظقة تؿقح ظؾؿلؿـؿرؼن أدراؾ 

 غؿائج سؿؾقات اظؾـك
 ك كضعة ادلاظي.

   

ادلراجع اخلارجي علؽوؿ أعاـ ادللاػؿني  56
كأصقاب حؼوؽ ادلؾؽقة كطذظك أعاـ عفؾس 

بؾذؿ اظعـاؼة ادلفـقة اإلدارة كاظؾـك سن اظؼقاـ 
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كاظواجؾة كصؼان دلعاؼقر اظؿدضقق اظدكظي ذات 
اظصؾة بادلفـة ظلالعة إجراءات ادلراجعة صي 

 اظؾـك.
اظلـوم ظؾؾـك كادلوضع  ؼؿضؿن اظؿؼرؼر 57

 اجلواغب اظؿـظقؿقةاظؽؿركغي اإلصصاح سن 
 كاإلدارؼة كعـفا 

ء عفؾس ععؾوعات سن طل سضو عن أسضا  
 :عمػالته كخؾراته ، كسضوؼؿه صي اظؾفاف.اإلدارة 

   

 تؼققم صعاظقة عفؾس اإلدارة 58
   

 ادؿؼاالت األسضاء خالؿ اظلـة . 59
    ظم ترصد

 ادؿؼاالت
توصقر ععؾوعات حوؿ اخملارر ظدل اظؾـك   60

اإلصصاح كاظـشر  ألشراضالدؿكداعفا 
 ظؾفؿفور .

 
  

اظرئقلقني اإلصصاح طقد أدغى سن ادللاػؿني   61
دواء طاف اظشكص رؾقعي أك ذكصقة 
اسؿؾارؼة تؿؿؾك بشؽل عؾاذر أك شقر ادلؾاذر 

 %  أك أطـر عن رأدؿاؿ اظؾـك .5عا غلؾؿه 

   

62  
 
 

 حؼوؽ ادللاػؿني

حؿاؼة حؼوؽ ادللاػؿني كتلفقل مماردة 
حؼوضفم كؼلاػم صي توصقر ضـوات اتصاؿ 
صعاظة ككدائل عؿـوسة ظؾؿواصل عع جؿقع 
علاػؿني اظؾـك كاظؿلطد عن ععاعؾؿفم 
باظعدؿ مبا صي ذظك علاػؿو األضؾقة كطذظك 
ادللاسدة سؾى حـفم بادؿؿرار سؾى ادلشارطة 
صي اجؿؿاسات اجلؿعقة اظعاعة اظعادؼة كشقر 
سادؼة كتؼدـ ادلؼؿرحات ادلؿعؾؼة بلداء اظؾـك 

 كتطوؼر سؿؾقاته.

   

أسؿاؿ عـاضشة ادلوضوسات ادلدرجة صي جدكؿ  63
اجلؿعقة اظعاعة كتوجقه االدؿػلارات سؾى 
أسضاء عفؾس اإلدارة كادلراجع اخلارجي كاحلصوؿ 

 سؾى إصادة بشلغفا .

   

اخؿقار أسضاء عفؾس اإلدارة طل علاػم ظدؼة  64
اظؼدرة اظؿصوؼؿقة بعدد األدفم اظؿي ميؾؽفا 
بققث ؼلؿطقع اظؿصوؼت صقفا دلرذح كاحد أك 

 ادلرذقني دكف تؽرار (.تؼلقؿفا سؾى سدد عن 

 
  تـػذ حاظقان آظقة

اظؿرذقح ادلعؿؿدة  
كصؼان ظؾؼواغني 

اظلارؼة صي اظؾؾد 
كاظـظاـ األدادي 

 ادلعؿؿد.
ؼفب تزكؼد ادللاػؿني سن عؽاف كتارؼخ اغعؼاد  65

اجلؿعقة اظعاعة كجدكؿ أسؿاظفا بوضت طاصي 
 كمبا ؼؿػق عع اظؼواغني اظـاصذة ذات اظعالضة .

   

ظؾؿلاػم حق ترذقح كاغؿكاب أسضاء عفؾس  66
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اإلدارة كاالدؿػلار سن عمػالتفم كخؾراتفم 
كضدراتفم سؾى أداء سؿؾفم كعـاضشة حفم 
ادلؽاصكت كاحلواصز ادلاظقة اظؿي ؼؿؼاضفا أسضاء 
عفؾس اإلدارة كطؾار األسضاء اظؿـػقذؼني إضاصة 
ألل  حق ظفم صي تؼدمي إم ادؿػلار إظى 

إم مماردات شقر عفـقة  اجملؾس اإلدارة بشاف
 كاحلصوؿ سؾى إصادة بشلغفا 

سؾى اظؾـك تزكؼد اظؾـك ادلرطزم بـلكة عن  67
عقاضر اجؿؿاسات اجلؿعقة اظعاعة )اظعادؼة ك 

ؼوعان  15شقر اظعادؼة ( خالؿ صؿرة ال تزؼد سؾى 
 عن تارؼخ االغعؼاد

   

ؼفب سؾى اظؾـك عراساة حؼوؽ أصقاب  68
كإؼفاد آظقة ظؾؿواصل كاظؿعاعل  ادلصاظح األخرل 

عع أصقاب تؾك احلؼوؽ مبا ؼؽػل اتكاذ 
 إجراءات ساجؾة دلعاجلة االغؿفاطات إف كجدت.

   

 عؿطؾؾات اضاصقة  69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اظؿلطد عن كضع دقادات إزاء حوطؿة أعن 
 ادلعؾوعات.

   

االظؿزاـ مبؾادئ اظشرؼعة عراضؾة علؿول  70
 اإلدػػالعقة

   

ؼفب سؾى اظؾـك توصقر ععؾوعات طاصقة  71
ألصقاب ادلصاظح متؽـفم عن ادلشارطة صي 

 تؼققم غظاـ احلوطؿة صي اظؾـك

   تـشر ادلعؾوعات
اظالزعة كتؼرؼر 

اظؿؼققم سؾى عوضع 
 اظؾـك االظؽؿركغي.

 توصقر بقؽة سؿل أعـه كصققة ظؾؿوزػني . 72
   

اظعؿل سؾى تؾؾقة عؿطؾؾات اظلؾطات اظرضابقة  73
 كاإلذراضقة سؾى أطؿل كجه.  

   

اظؿلطد عن أف ػقؽل اظضوابط اظشرسقة  74
ادلعؿؿدة عؿؽاصؽا عع حفم كتعؼقد كرؾقعة 

 سؿل ادلصرؼ اإلدالعي.

   

ػقؽة اظرضابة اظشرسقة تؿؽوف عن ثالثة عن  75
تكصصفم سؾؿاء اظشرؼعة سؾى أف ؼؿضؿن 

صؼه ادلعاعالت ادلاظقة اإلدالعقة كأف تؽوف 
ظدؼفا اظؼدرة اظؽاصقة كاظػعاظة كتؿؿؿع 
بؿػوؼض كاضح كعلمكظقة ظضؿاف اظؿزاـ 

 ادلصرؼ بلحؽاـ اظشرؼعة كعؾادئفا.

   

تزكؼد إدارة ادلراجعة اظشرسقة اظداخؾقة باظؽادر  76
اظؽاصي كادلمػل ظؾؼقاـ بلسؿاؿ ادلراجعة 

 اظشرسقة 

   مت تلػقل صرؼق عن
 اظؿدضقق اظداخؾي.

االظؿزاـ صي مماردة جؿقع أكجه اظعؿل ادلصرصي  77
 بلحؽاـ اظشرؼعة اإلدالعقة كعؾادئفا .

   

ظدؼفا الئقة داخؾقة  ػقؽة اظرضابة اظشرسقة 78
 ععؿؿدة متارس اغشطؿفا مبوجؾفا .
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79  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عؿطؾؾات اضاصقة

تزكؼد ػقؽة اظرضابة اظشرسقة بفؿقع ادلعؾوعات 
دضقؼة كطاصقة كصي اظؿوضقت ادلـادب بصورة 

كاظؿي تلاسدػا صي مماردة عفاعفا ادلؿؿـؾة 
صي اظؿلطد عن اظؿزاـ ادلصرؼ بلحؽاـ اظشرؼعة 
 اإلدالعقة كتؽوؼن رأم علؿؼل صي ػذا اظشلف.

   

غشر اظؼرارات كاظػؿاكل اظصادرة اظؿابعة  80
ظؾؿصرؼ سؾى عوضعة االظؽؿركغي  خالؿ صؿرة ال 

عن تارؼخ ررح ادلـؿفات  تزؼد سن دـة
كاخلدعات أك اسؿؿاد ادلعاجلات كاآلظقات اظؿي 

 صدرت بشلغفا تؾك اظؼرارات كاظػؿاكل .

   

سؾى ادلراجع اخلارجي اظؿلطد عن أف االجراءات  81
اظؿي تؿؾعفا ادلصارؼ صي ررح عـؿفاتفا ادلاظقة 
اجلدؼدة أك تعدؼل عـؿفاتفا احلاظقة تشؿل 

ظضؿاف اإلجراءات ادلـادؾة اخلطوات ادلـادؾة 
 ظضؿاف االظؿزاـ بلحؽاـ اظشرؼعة االدالعقة.

   تغطي ػقؽة اظػؿول
كاظرضابة اظشرسقة 
ػذا اظدكر بقؽم 

ادلاـ أسضاءػا بػؼه 
 ادلعاعالت   

اظؿقؼق عن كجود تؼرؼر ادللمكؿ األعـي حوؿ   82
عدل طػاؼة اجفزة االعن كاظلالعة كابواب 

 ادلراضؾةاظطوارئ كطاعقرات 

   

ؼؾؿزـ اظؾـك بلسداد براعج تؿـاكؿ ادللمكظقة  83
االجؿؿاسقة ععؿؿدة عن ضؾل عفؾس اإلدارة 
سؾى أف ؼؽوف عن أػداؼ ػذق اظؾراعج دسم 
ادلشارؼع االجؿؿاسقة اخملؿؾػة كاظعؿل سؾى زؼادة 

 اظوسي
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:   اظؿؼرؼر: الصةخ خؿاعان

تشقر غؿائج اظؿؼققم أدغاق دللؿول تطؾقق اظؾـك ظؾعـاصر اخلاصة بؿؼققم عدل حتؼقق اظؾـك دلؿطؾؾات احلوطؿة، 
 .األسواـ اظلابؼةحقث أف ػـاؾ تؼدـ صي اظـؿائج اظؽؾي عؼارغة عع 

 ادلؼارغػػػػة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ى ػذا اظؿؼرؼر عن ضؾل ػػػػػواصؼة سؾػػػػػػمتت ادل

 ( 2/2020االجؿؿاع رضم ) وطؿة صياحلجلـة 
 اعنػػػػػبـك اظؿض –ـ 7/2020/ 22 :  خػػػػػػػػبؿارؼ

 

  

 


