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 رئيس مجلس اإلدارة كلمة

 السادة مساهمي الشركة الوطنية لإلجارة والتمويل

باألصااااااانفسيااااااةسعن ااااااإلساعةاباااااافسيااااااةسدة اااااامسن انكرسم اااااا عإلس  س  اااااا  سن  اااااااارسنن  ااااااا  ةةسنن اااااا ن س   ماااااا سسسس

س.6102حوك فسننش كاتسننخاصسبانش كفسن عا س

ننشاااااا كاتس ي ااااااا ساااااااإلسنن ءااااااااتسانناااااامايسان  اااااا ن نتسننيااااااإلس   اااااا س ا اااااا سح اماااااافسسسسسسسسإ س ونياااااا سحوك اااااافس

 اااااونن سباااااةةسدةاااااانهسننشااااا كفسانن  اااااا  ةةساةلااااااسا صااااا ا سنن ةاااااانهسن  ااااا  سنن   ء ااااافسبلااااااسام  اااااةسسسسسسسسسسسس

ننلاااااا سسنألنانااااااإلسدااااااةس  ءةاااااا س ونياااااا سحوك اااااافسننشاااااا كاتساااااااإلس اااااا ا س  ا ااااااإلسننشاااااا كفسداااااا س  اااااا نسسسسسسس

 نااااااا رس ان سننشاااااا كفسا اااااا ك لاسي اااااا سدون لاااااافسن نداااااااتسسسنن  ااااااا  ةةسب اااااااسمعااااااينسدااااااةس  اااااافسنن  اااااايا  مةسبسس

احةااااااوسإ س ونياااااا سحوك اااااافسننشاااااا كاتس اااااامايسدملةةاااااافسن خااااااا س  ةاااااا سنن اااااا نكنتسان اااااا سننشاااااا كفسا  ناااااايسسسسسس

س.ا واسننشنااةفسانن ة ن ةفسني كسنن  نكنت

ادااااااةس  اااااايس  اااااا نسس ونياااااا سحوك اااااافسننشاااااا كاتس ااااااوسح اماااااافسح ااااااو سنن  ااااااا  ةةسااةاااااا سنن اااااا  فسبااااااةةسسسسسسس

نياااااااااإلس  اااااااااة س ي اااااااااايسننشااااااااا كفسادة ااااااااامسن انكرسنناااااااااذ سمعااااااااا سام ن ااااااااا سننخ ااااااااا سسسسن انكرسننيمنةذمااااااااافسن

انن ةانااااااتسااااااإلسننشااااا كفسب ااااااسم ااااانإلسنن   عةمااااافسامعاااااينسننشاااااعوكسبانا ااااافسااااااإلسننيعادااااا سدعااااا سك ااااااس   اااااةسسسسسسسس

س.نن  ا  ةةسا ص ا سنن ةانهسدةسنن  ابفسبش  ساعايسي  سننش كف

 ةئااااافس ناااااون سنن اااااايسداااااةس ااااا يسنن اااااون هسانألعا ااااافسسسسسسا  ا اااااةااسدااااا سننخ اااااونتسن مةابةااااافسننياااااإلس ادااااا سبلااااااسسسس

انن ااااااا نكنتسننيماة ةااااااافسننياااااااإلس  اااااااع سداااااااةس  نلااااااااسإنااااااا س   اااااااةةسبةئااااااافسننع ااااااا ساننشااااااانااةفساح امااااااافسسسسسسسسسسس

نن  اااااااا  ةةساح صاااااااااسدمااااااااسي ااااااا س  ءةااااااا س  ةااااااا سنن اااااااونعةةساننيشااااااا معاتسانن  اكنااااااااتسنن ن ااااااا رسننياااااااإلسسسسس

إلسدةااااا  فسد اااااا  ةماسنن ااااا ن سع اااااع س ي ا ااااا سدااااا سدءاا مااااااسانألنااااامسنن لمةااااافسننياااااإلس  اااااواسي  مااااااسنيةااااا سااااااس

ان  ااااااسإنااااا س  كةاااايس لواعااااااسدااااةس ااااا يسا ماااا سي ااااا سدي اداااا سني ءةااااا س  ةاااا سنن اااااونعةةسانن اااا نكنتسبانشااااا  سسسسسسسس

س.نن لمإلسنن   و سابانو  سنن   ا

سك اااااااسمع اااااامس   ماااااا سنن وك اااااافسداااااا  سنني ااااااوكسننااااااذ سنح ن اااااا سننشاااااا كفساااااااإلسدةااااااايس  ءةاااااا سنن وك اااااافسسسسسسسس

س.6102انةاع سا ان سن انكرسننيمنةذمفس  يسيا سسبا  اافسإن س ع سم يع ضس ان سنن ة م

س
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 مجلس اإلدارة 

 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم وخبراتهم 

ننةـم ةــسننيةمةف ننةـنـف ن نـــــي

سر

 اكمخس ننخء رسننع  ةفسنن ؤ  سننع  إل

 ن عيخا س

جابر احمد / السيد 

  حسين غضنفر

ك ةمسدة مس

 ن انكر

غة سسي و

  منةذ 

 27/01/2015 سنمفس62 ء رس ب انوكممس م نفسد عةف كوميإل

عبده جمعه /  السيد 

  البسيوني

عا  سك ةمس

دة مس

 ن انكر

ي وسغة س

  منةذ 

س س ةاكهسب انوكموس دة  

  )سد انءف(

 27/01/2015 نمفس61 ء رس

سالم خضر /  السيد 

  الحساوي

ي وسدة مس

 ن انكر

إانكرس ي ايسسب انوكموس كوميإل ي وسد ي  

 )  وم )س

 27/01/2015 نمفسس02 ء ر

بهاء صالح / السيد 

  ظاهر

ي وسدة مس

 ن انكر

ي وسغة س

  منةذ 

سنألي ايدا  ية سإانكرس نءماعإل

اإلسساب انوكموس

 نن  انءفس

 27/01/2015 نمفس61 ء هس

هاني فواز / السيد 

  محمد عبد الرحمن

ي وسدة مس

 ن انكر

+سدا  ية س  وم س  كاعإل ي وس منةذ 

 س ي ايسإانكرسب انوكموس

 27/01/2015 سنمفس62 ء رسس

 

  .نيي ااسنأل  نسسان ني ن ةةةاتساننخ  سانن ةاناتسننلادفسن ش كف •

  .إ  نكسنن ةينعةاتسنني  م مفسانن مومفسانيي ااسننءةاعاتسنن انةفسنن  ح ةفسانن مومفس •

نني كااااااا سداااااااةسدااااااا  سننياااااااين سننشااااااا كفسبان ةانااااااااتسان  ااااااا ن نتسننياااااااإلس  ااااااا ةسنحيااااااا ن سننشااااااا كفسس •

 نألعا فسانن ون هسنن ن  ةفسنن ع ويسبلاس

،سانني كااااااا سداااااااةس ةاااااااادليسبااااااا ان سكااااااااافسسسنن  ابااااااافسان  ااااااا نسسي ااااااا س ان س ي اااااااا سن انكرسننيمنةذمااااااافس •

  .نن لا سنن وك فسإنةلي

  .نةفسنن اننلة  سنن  ن انإلسنألدا سن ش كفسا   نالاس •
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مي اااااااو سدة اااااااامسإانكرسننشااااااا كفسننونمةاااااااافسنت اااااااااكرسانني ومااااااا سدااااااااةس  ااااااامس ي ااااااااا سامي ياااااااا سسسسس •

 ي ااااااا سنن ة اااااامسبااااااانخء نتسانن ااااااؤ  تسننيااااااإلس ااااااؤ  ليسنع ااااااومفسنن ة اااااامسي  اااااااسبااااااا س  ةاااااا سسسسسس

 ي اااااا سنن ة ااااامسحةااااا ونسي ااااا سدونا ااااافسد اااااء فسداااااةس ءااااا س ةئااااافس ناااااون سنن اااااايسام ااااايسنن ة ااااامسسسسسس

 /اإلسي ومي سك سدةسسنن اارس

 ننيةمةف ننةـم ةــف ننةـنـف ن نـــــي

 ي وسغة س منةذ  كوميإل ك ةمسدة مسن انكر  جابر احمد حسين غضنفر/ السيد 

 ي وسغة س منةذ  دة   عا  سك ةمسدة مسن انكر  عبده جمعه البسيوني/  السيد 

 ي وسد ي   كوميإل ي وسدة مسن انكر  سالم خضر الحساوي/  السيد 

 ي وسغة س منةذ  نءماعإل ي وسدة مسن انكر  صالح ظاهربهاء / السيد 

 ي وس منةذ   كاعإل ي وسدة مسن انكر  هاني فواز محمد عبد الرحمن/ السيد 
 

 أمين ســر المجلس

سكةنةفس  ءة سدي  ءاتسنني ةة ساننيم ة ساحنظسد ا  سن ي اياتسدة مسإانكرسننش كفي   ساإلسدو يسيةس

لمجلدددس اإلدارة أمدددين سدددر معدددين مدددن قبدددل المجلدددس مسددداوا عدددن تسدددجيل وتو يدددق اجتماعدددات مجلدددس اإلدارة    يوجدددد

 وتحضير جدوا أعماا المجلس 

 .وتزويد األعضاء بكافة المعلومات والبيانات التي تخص اجتماعات المجلس 

 

س:  أمين ســر المجلس

 مدير أول تمويل                                                                          عبدالرحمن عبد داوود
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  ةاراجتماعات مجلس اإلد

دءاااااااةةسااااااااإلسننةااااااا ايس اعااااااااهسيااااااا اسسسس6102ن ي اااااااالسنااااااا س ااااااا يسياااااااا سسس17ي ااااااا سدة ااااااامسإانكرسننشااااااا كفسسس

 .سن  ي اياتسسانن  وكساننغةا سن  سي وس د ا  

جابر احمد حسين  اإلجتماعاتبيان محاضر 

 غضنفر
 جمعهعبده 

 بسيونيال
هاني فواز محمد  بهاء صالح ظاهر سالم خضر الحساوي

 عبدالرحمن

 11/11/1112 تاريخ   (1) رقم

  12/11/1112  تاريخ   (1) رقم

  12/11/1112  تاريخ   (3) رقم

  11/11/1112  تاريخ   (4) رقم

 11/13/1112  تاريخ  (5) رقم

 12/13/1112  تاريخ   (2) رقم

 12/14/1112  تاريخ   (2) رقم

 10/15/1112  تاريخ   (2) رقم

  12/12/1112  تاريخ   (0) رقم

 14/12/1112 تاريخ  (11) رقم

 12/12/1112 تاريخ  (11) رقم

 10/12/1112  تاريخ (11) رقم

 31/12/1112  تاريخ (13) رقم

 11/10/1112  تاريخ (14) رقم

 12/11/1112  تاريخ (15) رقم

 13/11/1112  تاريخ (12) رقم

 12/11/1112  تاريخ (12) رقم

11 االجتماعاتعدد 
 

ننيإلس يةهسألي ا سدة مسن انكرسنن ةويسي  سنن ع وداتساننءةاعاتسبش  سا ة س ي  ءاتسنندو يسيةسكةنةفس  ءة س

سااإلسننو  سنن مان 

الشدددركة باعتمددداد دليدددل إجدددراءات يضدددمن حصدددوا أعضددداء مجلدددس اإلدارة علددد  المعلومدددات بشدددكل دقيدددق     جلدددس إدارة م قدددا 

المناسددددم وبمددددا يتوافددددق مددددر القددددوانين والتشددددريعات لات الصددددلة ويحدددددد الدددددليل  ليددددة طلددددم المعلومددددات           وفددددي الوقدددد   

وعرضدددها علددد  مجلدددس اإلدارة وإجدددراءات والتزامدددات األعضددداء بالحفددداا علددد  سدددرية المعلومدددات التدددي  لددد  إلددديهم بحكدددم        

 . عملهم
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 لـجــان مجـلس اإلدارة 

ا اااااايسد نيااااااارس ع ة اااااااتسا ونياااااا سنن وك اااااافسسا سدمءا اااااافسيماااااا  ااااااا سدة اااااامسن انكرسبيشاااااا ة س كبعاااااافسنةااااااسسسسسسس

ننةااااااااكرسيااااااةس ةئاااااافس نااااااون سنن ااااااايسيماااااا س شاااااا ة سسنةااااااا سنن ة اااااام،سبا  اااااااافس ةااااااا سنن ة اااااامسبيشاااااا ة سسسس

داااااةسننعااااااد ةةسسسننةلاااااانسننيمنةاااااذ سن شااااا كفساداااااةسم ااااا سي اااااةليسن يةااااااكسنن ة ااااامسس ي اااااا نةاااااا سإ اااااااةفسسداااااةس

 سسسسس.سبانش كفسساا س ونب سساص حةاتسسد  ارسن  ا س ان س ا  

كااااا سنةمااااافسداااااةس اااااذهسنن ةاااااا سنلااااااسدلاااااا ساان ءااااااتساصااااا حةفسد ااااا ارسدعي ااااا رسداااااةس ءااااا سدة ااااامسن انكرسسسسسسسسسسس

س . مايسي  لاساآنةفسن خا سنن  نكنتساةلا

 

س:لجنة التدقيق اعضاء 

 ننةـنـف ن نـــــي

 نن ةمفك ةمس بهاء صالح ظاهر/ السيد 

 ي وسنن ةمف سالم خضر الحساوي/  السيد 

 ي وسنن ةمف عبده جمعه البسيوني/  السيد 

 

س: مخاطرلجنة الاعضاء 

 ننةـنـف ن نـــــي

 نن ةمفك ةمس عبده جمعه البسيوني/  السيد 

 ي وسنن ةمف سالم خضر الحساوي/  السيد 

 ي وسنن ةمف بهاء صالح ظاهر/ السيد 

 

س لجــنة الترشيحات والمكـافاتاعضاء 

 ننةـنـف ن نـــــي

 نن ةمفك ةمس سالم خضر الحساوي/  السيد 

 ي وسنن ةمف بهاء صالح ظاهر/ السيد 

 ي وسنن ةمف هاني فواز محمد عبد الرحمن/ السيد 

 

 

س

س
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س: اللجنة التنفيذيةاعضاء 

 ننةـنـف ن نـــــي

 نن ةمفك ةمس جابر احمد حسين غضنفر/ السيد 

 ي وسنن ةمف عبده جمعه البسيوني/  السيد 

 ي وسنن ةمف بهاء صالح ظاهر/ السيد 

س

س: اعضاء لجنة المخصصات

 ننةـنـف ن نـــــي

 نن ةمفك ةمس محمد فريجة/ السيد 

 ي وسنن ةمف احمد عزمي /  السيد 

 ي وسنن ةمف معاوية يوسف/ السيد 

س

س: اعضاء لجنة شؤون الموظفين

 ننةـنـف ن نـــــي

 نن ةمفك ةمس جابر احمد حسين غضنفر/ السيد 

 ي وسنن ةمف هاني فواز محمد عبد الرحمن/ السيد 

 ي وسنن ةمف دانه العمري/  ةالسيد

س

س:اعضاء اللجنة االئتمانية

 ننةـنـف ن نـــــي

 نن ةمفك ةمس هاني فواز محمد عبد الرحمن/ السيد 

 ي وسنن ةمف عبدالرحمن داود/ السيد 

 ي وسنن ةمف ياسر أبوالحسن/  ةالسيد

س
س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س
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 ضمان نزاهة التقارير المالية 

س سنن انإلس،سإ  ساإلسي ضسد كي ا س سننش كف سادة ن ةف سعين ف سي   سنن ؤ  نتسننلادف س ح  س ع  سن ش كف سننءةاعاتسنن انةف ن دف

اإلسننءةاعاتسانن ع وداتسننيإلس وا  اسننش كفساي   سااداسن انكرسننيمنةذمفسي  س   ميس عل سدةسس  يم س  فسنن  يا  مةساننييانإل

سنن  ةمس سن ة مسننيمنةذ   ي س سنن انإل سدة مسن انكرسسانن  م  س ء  سدة سننيعل  س   سبا  ااف سنن انةف سننءةاعات سب  دف ن انكر

س.ن   ا  ةةسب  دفساعين فسكاافسننءةاعاتسنن انةفس

 :لجنة التدقيق 

نةمفسنني  ة ساة سن س يس ي نفسنةمفسنني  ة سدةسس  ثس ي ا سدةسدة مسن انكرسا يس ياارس ش ة سنن ةمفسبع س

 اح  سن  س ةئفس نون سنن ايس8/6/6102نن ؤكخس س2ب و  سس  نكسدة مسن انكرسك يسانن خان س

- : لجنة التدقيقمسؤوليات 

 
 

،ساإباا ن سنناا   ساننيوصااةفسبشاا علاسن ة اامسسننءةاعاااتسنن انةاافسنن اكماافس ءاا سي  االاسي اا سدة اامسن انكرسد ن عااف .0

س.،سا نكسبل سس  ا سي ننفسا نااةفسنني اكم سنن انةفسن انكر

س،سن ة اامسن انكرسبيعةااةةساإياااارس عةااةةسد ن ءااإلسنن  اااباتسننخاااك ةةةس اس غةةاا  يسا   ماا س  عااابليسسسسسسسسسننيوصااةف .6

س.،ساد ن عفس  اباتس عةةمليسام نيإلسيم سننيوصةفسبانيعةةةسنني ك سدةسنني  نةيلي

،سانني ك سدةسي  س ةاادليسبي ا ميس ا داتسإنا سننشا كفسيا نسننخا داتسسسسسسسسسديابعفس ي ايسد ن ءإلسنن  اباتسننخاك ةةة .3

س.ننيإلس  ي ةلاسدلمفسنني  ة 

س.ن انةفسن ش كفساديابعفسداس يساإلس  علااكننفسد حااتسد ن ءإلسنن  اباتسننخاك ةةةسي  سنن ون يسن .4

س.اكننفسنن ةاناتسنن  انءةفسنن يءعفساإب ن سنن   ساننيوصةفسن ة مسن انكرساإلس  علاسس .2

 -: لجنة التدقيق اجتماعات
 

 د ا ااااا دءاااااةةسااااااإلسننةااااا ايس اعااااااهسيااااا اسسس6102 ااااا يسياااااا سسانلاااااساتن ي اياااااس2سستسنةمااااافسننيااااا  ة ي ااااا 

 .سن  ي اياتسانن  وكساننغةا سن  سي وس

 بسيونيال جمعهعبده  سالم خضر الحساوي بهاء صالح ظاهر االجتماعاتبيان محاضر 

  11/11/1112تاريخ  (1) رقم

 10/15/1112تاريخ  (1) رقم

  10/12/1112تاريخ  (3) رقم

  11/12/1112تاريخ  (4) رقم

 12/11/1112تاريخ  (5) رقم

  12/11/1112تاريخ  (2) رقم

141 االجتماعاتعدد 
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 لجــنة المخاطـــر 

 ي نفسنةمفسنن خان سدةسس  ثس ي ا سدةسدة مسن انكرسا يس ياارس ش ة سنن ةمفسبع سنننة سب و  سس  نكسدة مس

 سس8/6/6102نن ؤكخس 6 ن انكرسك ي

- : لجنة المخاطرمسؤوليات 

 

 
سس.ننيين سننش كفسبان ونعةةسانن ةاناتساننمايساننيع ة اتس نتسننع  فنني ك سدةس .0

،سسننةاااااان اتساننيعاااااااد تسنن  ياااااا كس  س  ااااااو سبلاااااااسننشاااااا كفسداااااا سنألناااااا نسس نتسي  اااااافسسسسسسسسسد ن عااااااف .6

س.ا  ةةيسننيوصةاتسنن مانءفسبش علاسإن سدة مسن انكر

دة اااااامسن انكرسانني كاااااا سسإياااااا ناساد ن عاااااافسننااااااي ن ةةةاتسانةاناااااااتسإانكرسنن خااااااان س ءاااااا سنيي اا اااااااسدااااااةسسسسسس .3

س.دةس منةذس ذهسن ني ن ةةةاتسانن ةاناتس،سا علاس يمان سد سنءةعفساحةيس عش فسننش كفس

س.  ا س ونا سنن ونكاساننمايسنن ااةفس انكرسنن خان  .4

،سس  ةاااااةيسعاااااايساآنةااااااتس   مااااا سا ةااااااسساديابعااااافس عاااااونلسنن خاااااان سنن خي نااااافسننياااااإلس ااااا س يعااااا ضسنلااااااسننشااااا كفسسس .2

س.نن ةوكسبلاا نكسني  م س ا  س

- : مخاطرلجنة ال اجتماعات

 

 د ا اااا سدءااااةةساااااإلسننةاااا ايس اعاااااهسياااا اسسسسسسس6102 اااا يسيااااا سسسانلااااسساتن ي ايااااسس2ستسنةماااافسنن خااااان سي اااا 

س.سن  ي اياتسانن  وكساننغةا سن  سي وس

 بهاء صالح ظاهر سالم خضر الحساوي بسيونيال جمعهعبده  بيان محاضر اإلجتماعات

  11/11/1112تاريخ  (1) رقم

  12/11/1112تاريخ  (1) رقم

 11/14/1112تاريخ  (3) رقم

   12/12/1112تاريخ  (4) رقم

 12/11/1112تاريخ  (5) رقم

434 عدد اإلجتماعات

 

 

 

س

س

 



 

Page 11 of 21 
 

  لجــنة الترشيحات والمكـافات
 

 .دةس  ثس ي ا سدةسدة مسن انكرسسانن  ااآت ي نفسنةمفسنني  ة اتس
 

 

-س:سلجــنة الترشيحات والمكـافاتمسؤوليات 

 
س.ننيوصةفسب ءويسنني  ةهساإياارسنني  ةهسألي ا سدة مسن انكرسان انكرسننيمنةذمف.0

ا  سنةانفسان  فسن  ااآتسدة مسن انكرساكءاكسننيمنةذمةةس،سنن  ن عفسنن امومفسن حيةا ااتسنن   وبافسداةسنن لااكنتسسسسسس.6

نكسنني  ا سن ءاتسنن نغءةةساإلس غ سنن ماص سننيمنةذمفسح  سنن ا اف،سااكننافسسسنن مانءفسنع ومفسدة مسن انكر،ساكذ

 .اد ن عفس  كسنن  ءاتس   م سننش ن هسنن خي نفسن   ااآتسننيإلسنةييسدم لاسن  وظنةةس

س.ا  س وصةفساظةنإلسنألي ا سننيمنةذمةةسانألي ا سغة سننيمنةذمةةسانألي ا سنن  ي  ةة.3

س.انني ك سدةسي  سنعي ا سصنفسن ني  نةفسيةسي وسدة مسن انكرسنن  ي  .4

إي ناس   م سنمو سدنة سيةسكاافسنن  ااآتسنن  موحفسألي اا سدة امسن انكرسان انكرسننيمنةذمافس،سناون سكاعا سدءاان سسسسسسس..2

ننة عةافسننعادافسن شا كفسن  ونا افسسسسس اسدماا س اسدينما،س ماسكاع سنءةعيلاساد  ا اس،سي  س  سماييسيا ضس اذنسنني  ما سي ا سسسسسس

ي ة سامي  سدةسك ةمسدة مسن انكرساميعةةسن س  و سننش كفسبإ ءاالسدعاامة سنن  افساننشانااةفسيما سإيا ناسنني  ما سننخااصسسسسسسسسس

بان  ااآتس،سب ةوسمييسن اةاكسيةسكاافسنن  ااآتسنن  موحفسنون سكاع ساإلسصوكرسدءا  رس اسغةا سدءا ا رسا ةما س مافسسسسس

س. س اسنني  ة د اانفسنت نا

- : لجــنة الترشيحات والمكـافاتاجتماعات 

 

دءااااااةةساااااااإلسننةاااااا ايس اعاااااااهسسسسس6102 اااااا يسيااااااا سسسانلااااااسس0ن ي ااااااالسسنني  ااااااة اتسانن  ااااااااآتستسنةماااااافسي اااااا 

س.سن  ي اياتسانن  وكساننغةا سن  سي وس د ا  ي اس

 عبدالرحمنهاني فواز محمد  بهاء صالح ظاهر سالم خضر الحساوي بيان محاضر اإلجتماعات

  12/12/1112تاريخ  (1) رقم

0 عدد اإلجتماعات

 

 

 
س
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 اللـجـنة التنفـيذية 

 عيءاااااا سنن ةماااااافسننيمنةذماااااافسدااااااةسنن ةااااااا سنن ل اااااافساااااااإلسننشاااااا كفساننيااااااإلس اكاااااا سإنةلاااااااسدة اااااامسن انكرسسبعاااااا سسس

  .نن لا سانن  ؤانةاتسننيإلس  اي سنن ة مسي  سإانكرس ي ايسننش كفسبش  س ا  س

س ي نفسنن ةمفسننيمنةذمفسدةس   فس ي ا سدةسدة مسن انكرس
 

 -:اللـجـنة التنفـيذية مسؤوليات 
 

 

يااةس   ااو س نااـفساممااـاكسكوميااـإلسسسسس ة اافسنن  موعةاافساةلاااسسسسننيااإلس يماا سسواإلجددارة التمويددلن ةماافسصاا حةفسداامهسي  ةاااتسسسس .0

. سغة سد موعةفس  ة سد ةوعا سا    ا فس نفسامماكسكوميإلساب  

 .ن ميةاتسننش كفص حةفس   م سن ناكسننعا سنم  سنألكباكسمفس ةن .6

 .بذنكسنن ونا فسي  سنني  نثس  سدميةاتس شغة ةفس  م رسي  س  سمييسإ  اكسدة مسن انكر .3

   ااافسد ماااةةسسسا ااا )سسك.اس20111.111ن ةمااافسصااا حةفسنن ةاااويسي ااا س  ااالة تسن ي اعةااافسن شااا كفسب ااا س  ةاااإلسسسسسسس .4

س.دةسبموكسادؤن اتسدانةفسب اس سميعاكضسد س ح ا سننش معفسن ن دةف(سامماكسكوميإلس سغة س

س–نن انةاااافسسس–نن ءا اااا رسس-ن نااااي ن ةةةفس–نن   ةاااافس)سن ةماااافسصاااا حةفسنن ونا اااافسي اااا سنناااا  ويساااااإلسن ناااايا اكنتسسسسسسس .2

(س   ااا ا فسننااافساممااااكسكاااوميإلس غةااا سسسس)س/-500,000ا  ةااا س عاااونلسن نااايا اكنتسنأل ااا  سننياااإلس ء ااا سسسسس(سننع اكمااافس

ا ءااا  سنن ةااافس وصاااةا لاسس(سسا ااا سد ةاااو سا   ااا ا فس نااافساممااااكسكاااوميإلس غةااا سسس)سكس.اسس/-1,500,000ا س يمااا سياااة

س.ن ة مسن انكرساإلسحايس ةاانسص حةفسنن   اسنلاساإلس ذنسننءم سامع ضسي  سدة مسن انكر

- :اللـجـنة التنفـيذية  اجتماعات
 

 د ا اااا سدءاااااةةساااااإلسننةاااا ايس اعاااااهسياااا اسسسسسسس6102 اااا يسيااااا سسسسانلااااسسن ي ااااالسسس08سننيمنةذماااافسستسنن ةماااافسي اااا س

 . اياتسانن  وكساننغةا سن  سي وسن  ي
 بسيونيال جمعهعبده  بهاء صالح ظاهر جابر احمد حسين غضنفر بيان محاضر اإلجتماعات

 11/11/1112   تاريخ  (1) رقم

 12/11/1112  تاريخ   (1) رقم

 12/11/1112  تاريخ   (3) رقم

 11/11/1112  تاريخ   (4) رقم

  12/13/1112  تاريخ   (5) رقم

 12/14/1112  تاريخ   (2) رقم

 14/15/1112  تاريخ   (2) رقم

  15/12/1112  تاريخ   (2) رقم

  12/12/1112  تاريخ   (0) رقم

 11/12/1112  تاريخ (11) رقم

 31/12/1112  تاريخ (11) رقم

 14/10/1112  تاريخ (11) رقم

 10/10/1112  تاريخ (13) رقم

 10/11/1112  تاريخ (14) رقم

 13/11/1112  تاريخ (15) رقم

 15/11/1112  تاريخ (12) رقم

 12/11/1112  تاريخ (12) رقم

 13/11/1112  تاريخ (12) رقم

 عدد اإلجتماعات
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  لجــنة المخصصات

س: ي نفسنةمفسنن خةةاتسدةس

 .د م س ايسدانإل .0

 .د م سن نيا اك .6

س.د اي سد م سإانكرسنن خان  .3

س-: لجــنة المخصصاتمسؤوليات 

 
.سد ن عفس   م س ةمةفسننع   س .0

س.ا  سآنةفسن  ا سنن خةةاتساا سننيع ة اتسنن  ابةفس .6

س-: لجــنة المخصصات اجتماعات

 اياتسن  ي د ا  دءةةساإلسننة ايس اعاهسي اسسس6102  يسيا سسانلسن ي اياتسس4ستسنةمفسنن خةةاتي  

س.انن  وكساننغةا سن  سي وس
س

 معاوية يوسف احمد عزمي محمد فريجة بيان محاضر اإلجتماعات

 12/11/1112تاريخ  (1) رقم

 13/14/1112تاريخ  (1) رقم

 13/12/1112تاريخ  (3) رقم

 11/11/1112تاريخ  (4) رقم

444 االجتماعاتعدد 

س

س

س

س
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  شؤون الموظفينلجــنة 

 .ننءش مفاد اي سد م سإانكرسنن ونكاس ي ا سدة مسن انكرسس(6)دةس ي نفسنةمفس ؤا سنن وظنةةس

س

س: شؤون الموظفينلجــنة مسؤوليات 

 
س.إي ناسس  فسي  سني وم سا   ةةس ان سنن وظنةةسسدةس  يسننيع ةيسنن  ي   .0

س.سد ن عفسنحيةاجسن انكنتسن  وظنةة .6

س.سص حةفس عةةةسدوظنةةسح  سحا فسك سإانكر .3

صاااااااا حةفسنن ونا اااااااافسي اااااااا سنني  ةاااااااااتساننيماااااااااانتسانن  ااااااااااآتسن  ااااااااوظنةةسدااااااااةسغةاااااااا س ي ااااااااا سن انكرسسسسس .4

س.سسسننيمنةذمف

 

 : شؤون الموظفينلجــنة  اجتماعات
س

دءاااااةةسااااااإلسننةااااا ايس اعااااااهسيااااا اسسسسسس6102 ااااا يسياااااا سسسانلاااااسن ي ايااااااتسس3ستسنةمااااافس اااااؤا سنن اااااوظنةةسسي ااااا 

  اياتسانن  وكساننغةا سن  سي ون  ي د ا  

 دانه علي العمري هاني فواز محمد عبدالرحمن جابر احمد حسين غضنفر االجتماعاتبيان محاضر 

 11/11/1112تاريخ  (1) رقم

 11/15/1112تاريخ  (1) رقم

 12/11/1112تاريخ  (3) رقم

333 االجتماعاتعدد 
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 اللجـنة االئتمانية 

س:س ي نفسنن ةمفسن  ي اعةفسدة

 .نن  ةمسننيمنةذ  .0

 .  وم  ايسد م س .6

 .عا  سنن  ةمس انكرسنن خان ساد ئويسنن  اب فسان نيين  .3

س.سا عيء سنن ةمفساإلسحايسنعع ااسان يس

س:اللجـنة االئتمانية مسؤوليات 

 
.ك.اس210111ن ةمفسص حةفسنيي ااسن ءاتسنني وم سي  سن س سميةاانسدء  سنني وم سيةس .0

س.نن عي  رسدةسدة مسن انكرسن  ي اعةف  يي سنن ةمفسبي ءة سنن ةانفس .6

د ن عفسنن ةانفسن  ي اعةفسبةوكرسنمومفساإ  ن سننيع م تسي ةلاسب اسميونا سد س ع ة اتسبمكسنن وم س .3

س.نن  كي سا ةئفس نون سنن ايساب اس سمخانفس ح ا سننش معفسن ن دةفس

س
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 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تقرير مكافآت أعضاء

س: يسإي ناسنةانفسنن  ااآتسننخاصفسبانش كفساا ااسن  ءااتسننيانةفس

 كب سنن  ااآتسب ك فسد يوماتسنن خان سنن  ءونف. 

 نني  ا س ا  سنن لمةةةسانن ناظسي ةلي. 

 ا سنن  اانرسان  سننش كفساننيماا ةفس اك لا  . 

 خ ن سنني  اااااااة تسنناااااااونكارسداااااااةسننشااااااا كاتسن نيشااااااااكمفسسسد اكعااااااافسد ااااااايوماتسنألان سبان اااااااو سبانااااااايس

 .نن يخةةفساإلسدةايسنن  ااآت

 ا سننشنااةفساإلسدمهسنن  ااآت  . 

س

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ننعادااااافسااااااإلسسسننع ودةااااافس اااااييسنن ونا ااااافسي ااااا سد اااااااآتس ي اااااا سدة ااااامسن انكرسداااااةس ءااااا سننة عةااااافسسسسسسسسس

 .نني  ة اتسانن  ااآتن ي ايلاسنن مو ،سا نكسبما اسي  س وصةفسدةسنةمفس

 بماااااا اسي ااااا سدونا ااااافسننة عةااااافسننع ودةااااافسننعادااااافسم  اااااةسإيناااااا سي اااااوسدة ااااامسن انكرسنن  اااااي  سداااااةسسسسس

 .نن   ارسألي ا سدة مسن انكرنن  سنأل ة سن   ااآتس

 م  يسد ااآتس ي ا سدة مسن انكرسإن س   ةةسك اس وسدو هس عااهس : 

 عضوية مجلس اإلدارة

  رسي ااا سد ااااا رسنااامومفسااااإلسحاااايسدونا ااافسننة عةااافسننع ودةااافسي اااوسداااةس ي اااا سدة ااامسن انكسم ةااا سكااا

 .ي  س نكس

 اللجانعضوية 

 ةااافسسم ااامهسي اااوسدة ااامسن انكرسد ااااا رسعاةااا سي اااومي سااااإلسنةاااا سدة ااامسن انكرسا عي ااا سي ااا سسسسسسس ااا س   

 .ي اسنن ةا سننيإلسم و سي وناساةلاسنن ةا سا

س

س

س

 

س

س
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 :مجلس اإلدارة بيان تفصيلي بمكافآت أعضاء 

مكافآت مجلس  بدالت المنصم في المجلس عضو مجلس اإلدارة

 اإلدارة

مكافآت 

 اللجان

 اإلجمالي  خرى

 0311 - 0311 - - ك ةمسدة مسن انكر  جابر أحمد حسين غضنفر

 221 - 221 - - عا  سك ةمسدة مسن انكر  عبده جمعة البسيوني

 421 - 421 - - ي وسدة مسن انكر  سالم خضر الحساوي

 021 - 021 - - ي وسدة مسن انكر  بهاء صالح الظاهر

هاني فواز محمد عبد 

 الرحمن

 0311 - 0311 - - ي وسدة مسن انكر

س211س-س211س-س-س دةةسن سدة مسن انكر عبدالرحمن عبد داوود 

س

 :مكافآت الجهاز التنفيذي  

سسننيمنةذ ساعا ء سانن  م سنن انإلساد م سنني وم ساد م سن نيا اك ي ا سن انكرسننيمنةذمفسساإلسنن  ةمس       

ا وسد  ء سب ؤ  نتس ان سس6102امماكسكوميإلسيةسيا سس39,000نن ء  سنن  ي  سن  ا سنليس وسس  حةوس

س.سد سنن وننعفساننخ فسن ني ن ةةةفسن ش كفس   نسسسننش كفسانن يونا فس

س

س

س

س

س

س

 

س
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 إلدارة التنفيذيةا

س.ميوا سن  سننش كفسا م سي  سدؤ  سدةس ي ا سن انكرسننيمنةذمف

 اااااا اسدلااااااا ساد ااااااؤانةاتسكاااااا ساظةناااااافسبشاااااا  سان ااااااهس،سك اااااااسميااااااوا سناااااا  سسسسسسسسمساصاااااافساظةنةااااااإلسميااااااوا س

ا ي ااااااا ةسدلاااااااا سس.سشااااااا كفسانةااااااا سدعي ااااااا سنيناااااااوم سننةااااااا حةاتسن ااااااااافسنن  ايااااااااتسان ااااااا سننشااااااا كفسسسسسسسنن

س(س: سنن ة )سن انكرسننيمنةذمفسي  سنءة سنن اايس

 نع  سي  س منةذسكاافسنن ةاناتسانن ون هسانألعا فسنن ن  ةفسن ش كفسنن عي  رسدةس ء سدة مسن انكرن. 

 منةذسن ني ن ةةةفساننخ فسنن مومفسنن عي  رسدةس ء سدة مسن انكر . 

 بشااااا  سنني ااااا  سنن  ااااا نسااااااإلسعشاااااا سننشااااا كفسااااااإلسسسسس(سدانةااااافساغةااااا سدانةااااافسس)إيااااا ناسنني ااااااكم سنن اكمااااافسسس

 .فسن ني ن ةةةفس،ساي ضس  كسنني اكم سي  سدة مسن انكر و س   سا   نسسننش ك

  إانكرسننع  سننةودإلسا  ةة سننمشا. 

 نن شاككفسنننعانفساإلسبما س م ةفس  اافسنن ةيسنأل   ةفسان  سننش كف. 

 ا ااااااا سعاااااااايسنن  ابااااااافسنن ن  ةااااااافساإانكرسنن خاااااااان سانني كااااااا سداااااااةسااي ةااااااافساكنامااااااافس  اااااااكسننااااااامايسسسسسسس

 . خان سنن عي  رسدةس ء سدة مسن انكرانن  صسي  سن نيين سبمييفسنن

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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 نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

ن سن انكرسنن ااااا ة فسن  خاااااان سمةااااا سن سمياااااونا سنلااااااس عا ااااافسك ابااااافسان  ةااااافساعانااااافس اااااوا سي  ةااااافسنن  ابااااافسسسسسسسسسسس"

س".ي  سن دفسننءةاعاتسنن انةفساكنا رس ي ايسننش كفسا  ةةيسد  سن نيين سبان ونب سنن  ابةفس

 اااااافس اداااااا سننشاااااا كفسبإعشااااااا سإانكرسنن خااااااان ساننيااااااإلس ع اااااا سي اااااا سح اماااااافسننشاااااا كفسدااااااةسنن خااااااان سنن  ي سسسسس

ب خي اااافس عونيلااااااسا   مااااا سعييااااافسنن خاااااان سنن  ءونااااافسا ناااااكسداااااةس ااااا يسا ااااا س   ااااافسداااااةس عا ااااافسنن  ابااااافسس

س.نن ن  ةفسنن ااةفسانن مانءفسنمشا سننش كفسانءةعفسي  لا
 

دااااااةسس4-2 ااااااا سدة اااااامسن انكرسبيشاااااا ة سنةماااااافسنن خااااااان ساا ااااااااسن ونياااااا سنن وك اااااافسك اااااااسعةاااااا سنن اااااااارسسسسسسسسس*

س.ناب َاس/سمخةلاس ي هسكيا سحوك فسننش كاتسا يسي ضسكاد سدا

 

س:مو هس عا فسنن ء سانن  ابفسنن ن  ةفدو يس

 ميوا سن  سننش كفسنعا فس ء ساك ابفسان  ةفس ش  س  ة س عش فسننش كف. 

 داااةس ءااا سدة ااامسن انكرسبماااا نسي ااا سسسسانيي اااااهسياااو سع ااايسننااامااسدلاااا سننيااا  ة سننااا ن  إلسإنااا سد يااا س  نعااا س وكسسسس

 .   ةهسنةمفسنني  ة 

 م و سدة مسن انكرسبي  م سدلا ساد ئونةاتسنني  ة سنن ن  إل. 

 ياااو سب  ن عااا سعاااايسنن  اباافسنن ن  ةااافسا  ةاااةيسد يااا سننيااا  ة سننااا ن  إلساناااوسسماااييسسع اايس   ةااافسد يااا س  نعااا س وكس

س.دوناارسك سدةسنةمفسنني  ة سادة مسن  اكرسبم خفسدةس ذنسنني  م 

 

 :التدقيق الداخلي 

ح ااااااةةسغ اااااامن سي ااااااإلسمع ااااااو س/سننشاااااا كفسي اااااا سدونا اااااافس ةئاااااافس نااااااون سنن ااااااايسبي  ااااااةهسنن ااااااة سسسحةاااااا  

س.بي  ميس  داتسنني  ة رس  نع س وكعيو سن   اي بانيعاا سد سد ي سسد ئويسنني  ة سنن ن  إل

 التدقيق الشرعي

اا ااااااسن مااااااا سنألناناااااإلسبانشااااا كفسا علااااااس يعادااااا سااااااا سنح اااااا سننشااااا معفسن نااااا دةفسناااااذنكسيةمااااا سننشااااا كفسسسسسسسسسسس

انيااااا  ة سي ااااا سكااااااافسي  ةااااااتسننشااااا كفسبا  ااااااافسإنااااا سا اااااواسد ااااائويسسسسسسسسبد يااااا سننيااااا  ة سننشااااا يإلسن  ةاااااا سسسس

 .نني  ة سننش يإلسبانش كفسانن ونا سي ة سدةس ء س ةئفس نون سنن اي

س
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 إدراك دور أصحاب المصالح

ن سإناااااااااكسد اكناااااااااتسحوك اااااااافسننشاااااااا كاتسمةاااااااا سن سمشااااااااي  سي اااااااا سنيياااااااا نسسب  ااااااااو سنصاااااااا ا سسسسسسسس"س

نن ةااااااانهسا  سمع اااااا سي اااااا س شااااااةة سننيعاااااااا سبااااااةةسكاااااا سدااااااةسننشاااااا كفسا صاااااا ا سنن ةااااااانهسا نااااااكساااااااإلسسسس

ننع مااااا سداااااةسنن ةاااااا تسحةاااااوسن سننااااالاداتس صااااا ا سنن ةاااااانهس شااااا  سداااااوكانسباااااان سنأل  ةااااافسنءماااااا سنن ااااا كرسسسسس

س"ماتسكب ةيلاسننيماا ةفسن ش كفسا  يةيسد يو

 نبدة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح *

 ع اااا سننشاااا كفسي اااا سنحياااا ن ساح اماااافسح ااااو س صاااا ا سنن ةااااانهساااااإلس  ةاااا سدعاد  لاااااسا عاد  لاااااسنن ن  ةاااافسسسسسسسس

حةاااوسن سننااالاداتس صااا ا سنن ةاااانهس شااا  سداااوكانسباااان سنأل  ةااافسنءماااا سنن ااا كرسننيماا اااةفسن شااا كفسسسسسسسساننخاك ةااافس،

نااااون سكاعاااا سي ااااواس اسسسا اااا يةيسد اااايوماتسكب ةيلاااااسااااااإلسنااااءة سياااا  س عاااااكضسدعاااااد تس صاااا ا سنن ةااااانهسسسس

س:صن اتسد سننش كفسد سدة  فسنن  ا  ةةسن ذتسننش كفسبعةةسن ييءاكسداسم إلس

س

 سنن ةااااااانهسي اااااا س  سدةاااااايرسدااااااةس اااااا يس عاد اااااا ساااااااإلسننع ااااااواسسسسسسس  سدااااااةسنصاااااا اسسياااااا  سحةااااااويس 

 .اننةن اتسننيإلس    ساإلسعشاناتسننش كفسن ييةاامف

 ن س  ااااا سننشااااا كفسنةانااااااتساناااااون هسان  ةااااافس ي ااااا ةسآنةااااافسان ااااا فسني ناااااة سننع اااااواساننةااااان اتسسسسسسسسسس

 .ب عونيلاسنن خي ف

س: ساكذنكس اد سننش كفسبايي ااسدة ويفسنةاناتسدملاسي  سنءة سنن اايس سنن ة

 نةانفسح امفسح و س ص ا سنن ةانه. 

 نةانفس عاكضسنن ةانه. 

 نةانفسن ب غ. 

 نةانفسنن عاد تسد سنألن نسس نتسننع  ف. 

س
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س

سعءذرسيةسكةنةفس شةة س ص ا سنن ةانهسي  سنن شاككفساإلسديابعفس عش فسننش كاتسنن خي نف

 إنااالاداتس صااا ا سنن ةاااانهساحااااليسي ااا سسسسمياااوا سنااا  سننشااا كفسآنةااااتسا نااا س  نااا سن نااايناارسنن ةاااو سداااةسسسسسس

 .نن شاككفساإلسديابعفسعشانلاساب اسمين سد س   ة سدةان لاسي  سننو  سنألك  

 ميوا سن  سننش كفسنةانفس ش  سي  سنن وني سان   ن نتسننيإلس  ن سنن  امفسان يي نسسب  و س ص ا سنن ةاانهسس

 . سداساكاساإلس وني سحوك فسننش كاتا يةهسحةونليسي  س عوم اتساإلسحايسنعيلاكسن سدةسح و ليساا

 سم ةاا سن سدااةسنصاا ا سنن ةااانهسي اا سنماافسدةاايرسدااةس اا يس عاد اا ساااإلسننع ااواساننةاان اتسننيااإلس اا   ساااإلسسسسسسسسسسسسس 

س.عشاناتسننش كفسن ييةاامف

 

 المسؤولية االجتماعية 

مي ااااااا سدنلااااااو سنن  اااااائونةفسن  ي ايةاااااافساااااااإلسن نيااااااين سنن  ااااااي  سدااااااةس ءاااااا سننشاااااا كفسبانيةاااااا سسن   ةاااااااسسسسس"س

بانشاااااا كفسبو اااااا س اااااااصسسسان عاااااااد ةةاااااااإلس   ةاااااا سننيم ةاااااافسنن  ااااااي ندفسن  ةي اااااا سبو اااااا سيااااااا سسسسسسانن  ااااااا  ف

ةفسان  ي ايةااااافسان  يةااااااامفسن  اااااو سننعاد ااااافسسسسا ناااااكسداااااةس ااااا يسننع ااااا سي ااااا س   اااااةةسنناااااا اسسنن عةشاااااسسسسسسس

ايااااااا   ليسإ اااااااافسإناااااا سنن ةي اااااا سك اااااا سانن  ااااااا  فساااااااإلس خنااااااة سد اااااايوماتسننء اناااااافساااااااإلسنن ةي اااااا سسسسسسسسسسس

س".دا سن ونكاهسنن ياحفسان نيغ يسنأل

س:دو يسيةسا  سنةانفس  ن س   ة سننيونن سبةةسك سدةس   نسسننش كفسا   نسسنن ةي  س*

 مياااوا سنااا  سننشااا كفسنةانااافس لااا سسإنااا س   ةااا سننياااونن سباااةةس  ااا نسسننشااا كفسانأل ااا نسسننياااإلسم اااع سنن ةي ااا سس

ني  ة لااااسان س ع ااا س  اااكسنن ةانااافسي ااا س  اااوم سنناااا اسسنن عةشاااةفسان  ي ايةااافسان  يةااااامفسن  ةي ااا سنناااذ سسسسسس

 . ينايسعشانلاساة ساا سن اساكاساإلس وني سحوك فسننش كات

س
س

ان نةاتسنن  يخ دفساننيإلس  اي سي  سنب ننس لواسننش كفسنن ءذانفساإلسدةايسننع  سعء هسيةسننء ندجس*

س:ن  ي ايإلس

 س.  كم سدة نعإلسن  ءفسننةادعف

 

 نهاية التقرير ،،،،


