
حوكمة 
لجهات ا

ي االتحادية ف
اإلمارات 

العربية 
المتحدة
مواكبة التغيرات في مجال 

الحوكمة

كي بي إم جي لوار جلف

2020أغسطس 



مريم زمان

شريك مساعد،

رئيس قسم خدمات التدقيق الداخلي واملخاطر واالمتثال،

كي بي إم جي لوار جلف

56 971+: هاتف متحرك 6833050

mzaman@kpmg.com: البريد اإللكتروني

 أصدر مجلس الوزراء"
ا
 جديددليل

ا
ا
لحوكمة مجالس اإلدارة في الحكومة

ة لتعزيز مبدأ الشفافياالتحادية
واملساءلة، مما يؤكد أن الحوكمة 
نها ليست مجرد متطلب تشريعي ولك

 لت
ا
 وفعاال

ا
 أساسيا

ا
حقيق تعد عنصرا

رات التنمية املستدامة في دولة اإلما
"العربية املتحدة



نظرة مستقبلية

ابتداءا من األول من يطبق قرار مجلس الوزراء 

تحادية االالجهات على جميع 2020سبتمبر، لسنة 

.والشركات التابعة

:لينسلط الضوء في الصفحات التالية على ما ي

ديد الحوكمة الجلنظام املتطلبات األساسية −

.تحاديةاالللجهات

ية تحاداالالجهات التحديات التي قد تواجهها −

كمة الحو نظام تنفيذ متطلبات في البدء عند 

.الجديد

ة تحادياالالجهات لدعم جيإم ة كي بي منهجي−

ك لقرار مجلس الوزراء الجديد، وكذلللمتثال

املعاييرمواكبةالتي تسعى إلى الجهات 

.مةفي مجال الحوكواملمارسات الدولية الرائدة

العناصر إحدىالفعالةثقافة الحوكمة تعد 

.تدامتهواسقتصاد تنمية االالرئيسية للحفاظ على 

متزايد لى الحوكمة بشكلإولهذا السبب، يتم النظر 

ات من قبل حكومة اإلمارات العربية املتحدة والجه

.التنظيمية واملجتمع العام

سنةل( و2/9)قرار مجلس الوزراء الجديد رقم يعتبر
ومة الحكاإلدارة في حوكمة مجالس دليل بشأن 2020

مة في الحوكنظام تحسين علىاألمثلة أحداالتحادية
هذه وتشمل. دولة اإلمارات العربية املتحدة

:ممارسات الحوكمة التاليةاإلضافات املهمة

نظام عمل مجلس اإلدارة1.

مجلس اإلدارةسر أمين ومسؤولياتمهام2.

مجلس اإلدارةلجان 3.

شروط عضوية أعضاء مجلس اإلدارة فيتحديد4.

مجالس إدارة اتحادية أخرى 

الحاملصتعارضاملنهي وتجنبقواعد السلوك 5.

ملجلس اإلدارةالتقييم الذاتي 6.

اإلبلغ عن املخالفاتنظام 7.

ديد املشار إليها أعله إلى تحتهدف هذه املعايير 

ة في الحوكمملمارسات كحد أدنى قبولة املعايير امل

تطبيقتحادية وضمان الحكومة االإدارة مجالس 

في ملالياواالستقرار والثقة بالنظامالشفافية مبدأ 

.الدولة



مسؤوليات واختصاصات املجلس
ؤولياته،مسبالتفصيلوضحيرسميميثاقاملجلسلدىيكون أنيجب
:الحصرالاملثالسبيلعلىتشمل،أنيجبوالتي

لسياساتواوالخططالسنوية،وامليزانيةالتنظيمي،الهيكلاقتراح-
يهاعلللموافقةالوزراءمجلسعلىوالتنفيذيةاالستراتيجية

يجيةستراتاال الخططتطبيقفيالتنفيذيةاإلدارةومراقبةتوجيه-
والتشغيلية

وإدارةالداخليةوالضوابطواإلجراءاتالسياساتكفايةمنالتحقق-
واللوائحوالتشريعاتللقوانيناالمتثالواملخاطر

جلسبمالخاصةاملاليةوغيراملاليةالصلحياتمصفوفةإعتماد-
عديلتتأيةواعتمادبهاااللتزامومتابعةالتنفيذيةواإلدارةاإلدارة
عليها

بمهامهيامالقفيلتساعدهاإلدارةمجلسعناملنبثقةاللجانتشكيل-

دقةمنالتحققو االتحاديةاملؤسسةداخلالحوكمةوتطويرتطبيق-
.االتحاديةاملؤسسةعنالصادرةالبيانات

اءاألدتقييممؤشراتستخدامابالتنفيذيةاإلدارةأداءمتابعة-
.املعتمدة

املجلس واختيار أعضائهتشكيل
والبعةسعنيقلالاملؤهليناألعضاءمنمناسبعددمناملجلسيتكون -

واتسنثلثباملجلسالعضويةمدةتكون أنعلىعشر،أحدعنيزيد
.أقص ىكحدمرتينللتجديدقابلة

األقلىعلعضوينبينهمالتنفيذيينغيرمناملجلسأعضاءكليكون -
 األقلعلىاإلدارةمجلسيضمأنالبدأنهكما.مستقلين

ا
منعنصرا

 عام30أعمارهمتتجاوز لمممنالشباب
ا
 وعنصرا

ا
.نسائيا

:اإلدارةمجلسلعضويجوز -

ماراتاإل دولةفيتحاديةاجهاتثلثةفيإدارةمجلسعضويةشغل-
.املتحدةالعربية

دولةيفتحاديةاجهاتثلثةفياإلدارةمجلسرئيسمنصبشغل-
واملتحدة؛العربيةاإلمارات

 يكون أال-
ا
 أورئيسا

ا
.مجالسستةمنألكثرعضوا

ضاءأعيكونواأناالتحاديةالجهاتإدارةمجالسورؤساءءألعضايجوز ال-
جهاتهمتكانإذابالدولةاملالأسواقفياملدرجةالشركاتفيإدارةمجالس
.أعمالهاتنظمأوالشركاتتلكعلىتشرف

بشكلاألعضاءاستقلليةمعاييرتحددأنتحاديةاالالجهةعلىيتوجب-
نويةسإقراراتعلىالحصول اإلدارةمجلسرئيسعلىيتوجبكما.واضح
.املجلسأعضاءإستقلليةتؤكد
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املتطلبات األساسية 
لنظام حوكمة الجهات 

االتحادية الجديد

س الوزراء رقم قرار مجلالجديد بحسب الحوكمة نظام تحادية ملتطلبات االالجهاتتعتبر النقاط التالية أساسية لضمان امتثال 
 باإلضافة إلى 2020لسنة( و2/9)

 
.املمارسات الرائدة عامليا



نظام عمل وهيكلية املجلس واللجان التابعة له

.في السنة على األقليجتمع املجلس ستة مرات–

ذلك لجنة التدقيق واملخاطر، وكيشكل مجلس اإلدارة كحد أدنى–
على . (كلما دعت الحاجة لذلك)ستراتيجيات لجنة السياسات واال 

 
ا
 واحدا

ا
لى كل ربع سنة عأن تعقد اللجان املشار إليها اجتماعا

.األقل

بين تتكون اللجنة من ثلثة أعضاء على األقل، على أن يكون من–
.األعضاء عضو مستقل واحد على األقل

ان لجال يجوز أن يكون رئيس املجلس أو نائبه من بين أعضاء–
.املجلس

معتمدةتشكيل قراراتلدى جميع لجان مجلس اإلدارة يكون –
.صلحياتهاومسؤولياتها و تحدد مهامها

نظام اإلبالغ عن املخالفات

يضمن املجلس إنشاء نظام إبلغ عن املخالفات ال يختص –
بموظفيها فقط، ولكن يشمل العملء، والشركاء، ومزودي 
الخدمات وأصحاب املصالح اآلخرين املتعاملين مع الجهة 

.االتحادية

الجرائم : ريغطي النظام املجاالت التالية على سبيل املثال ال الحص–
يعات، أو والتصرفات الجنائية، أو عدم اإللتزام بالقوانين والتشر 

ن، أو خداع اآلخرين للحصول على مزايا مالية أو عينية له أو آلخري
، أو عدم العدالة في التعامل، أو مخاطر الصحة والسلمة املهنية
االخلل الجسيم بقواعد الرقابة الداخلية أو نظم العمل أو 

أو عرض اللوائح املعمول بها، أو التلعب أو التضليل في استخدام
و أي أي سلوك غير أخلقي، أارتكاب البيانات املالية للجهة، أو 

.حاالت مماثلة

من خلل التعامل مع جميع الشكاوى التي يتم اإلبلغ عنهامن البد–
.نظام اإلبلغ عن املخالفات بعناية وسرية تامة
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قواعد السلوك املنهي وتجنب تعارض املصالح

املعاييرىبأعلبهاوالعاملينالجهةوقياداتاإلدارةمجلسأعضاءيلتزم
ـببهاملينالعاوكافةاالتحاديةالجهةتلتزمكماواألخلقيةالسلوكية

عنصادرةال”العامةالوظيفةوأخلقياتاملنهيالسلوكمبادئوثيقة“
سمجلعضووعلىالحكومية،البشريةللموارداالتحاديةالهيئة
:بالجهةاإلدارة

م التصرف بأمانة، نزاهة وحسن نية، مع بذل العناية واالهتما–
.واملتعاملين معهااللزمين، بما يحقق مصلحة الجهة

فته وسرية حافظ على سرية املعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيال–
.امجلس اإلدارة أو اللجان التي يشارك فيهمناقشات ومداوالت

منافع منصبه كعضو مجلس إدارة بالجهة في تحقيقلستغلعدم ا–
.خاصة له أو للغير

 في قراراته وتصرفاته ويتخذ كافة ال–
ا

خطوات أن يكون مستقل
.املناسبة لضمان سلمة قراراته

.أن يفصح للمجلس عن أي تضارب محتمل للمصالح–

اإلفصاح والشفافية

 إلى مجلس الوزراء في نهاية ال–
ا
 سنويا

ا
سنة املاليةيرفع رئيس املجلس تقريرا
 ما يلي كحد أدنى

ا
:متضمنا

.جلساملعناملنبثقةاللجانوتشكيلواألعضاءونائبهالرئيساسم-
محاضرمنونسخةاللجاناجتماعاتوعدداملجلساجتماعاتعدد-

.االجتماعات
تخذةاملوالخطواتالقرارهذاببنودااللتزامبعدمتتعلقملحظاتأية-

.األمرملعالجة
عملتيالتاألنشطةوكذلكاملجلسعليهاعملالتياملبادراتعنملخص-

.للمجلسالتابعةاللجانعليها
.املجلسعناملنبثقةاللجانأداءتقييمنتائج-
 للجهةاملالياألداء-

ا
.املعتمدةباملوازنةمقارنة

.التاليللعاماملاليةوغيراملاليةالخطط-
نجازهإيتملمماأسباببيانمعةواملؤسساملجلسأهدافإنجازتقرير-

.منها
.املؤسسةتواجهالتيوالتحدياتاملخاطرأهم-
.األداءوتحسينللتطويراملؤسسةتراهاالتيالفرص-
.اإلدارةومجلسالعاماملديرأداءتقييمتقرير-
حكومةالعلىإيجابيأوسلبياستراتيجيتأثيرذاتهامةموضوعاتأية-

.االتحادية
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التعريف بالجهة والتطوير املنهي ألعضاء املجلس

املجلسبالجدداألعضاءتلقيمنالتأكداملجلسرئيسعلى-
 
ا
 برنامجا

ا
اريختمنشهرخللاالتحاديةبالجهةتعريفيا

.التعيينبقرارالجهةإشعار

الجهة،عناملعلوماتكافةالتعريفبرنامجتضمني-
أهمبها،تقومالتياألنشطةاستراتيجيتها،اختصاصاتها،

هها،تواجالتيواملخاطرالتحدياتبها،املصالحأصحاب
ظامونلهاالحاكمةوالتشريعاتالقوانينإلىباإلضافة
.بهاالحوكمة

برامجلاملجلسأعضاءتلقيمنالتأكداملجلسرئيسعلى-
 املناسبةاملنهيالتطوير

ا
مة،الحوكمجاالتفيخاصة

.املاليوالتحليلاالستراتيجية،

األسهم اململوكةاإلفصاح عن 

لىعتشرفأوتنظمالتياالتحاديةالجهاتحالةفي
جلسمأعضاءفعلىاملالية،األسواقفيمدرجةشركات
:التنفيذيةواإلدارةاإلدارة

 سنوياإلفصاح-
ا
لكتفياألسهممنحصصهمعنا

صاحاتاإلفتلكمثلتدوينإلىباإلضافةالشركات
مجلساجتماعاتمحاضرفيعليهاتطرأتغييراتوأي

.اإلدارة

نعالصادرةوالقواعدبالقراراتالكاملالتزامهم-
بتلكيتعلقماكلفيوالسلعاملاليةاألوراقهيئة

.عليهاوالتعاملاألسهم
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تقييم أداء املجلس

 عن تقييم أداء املدير العامؤ يكون املجلس مس-
ا

.وال

 عن تقييم أداءؤ يكون رئيس املجلس مس-
ا

املجلسوال
 آللية مناسبة يقوم بتطوي

ا
 وفقا

ا
رها بالتعاون وأعضاؤه سنويا

اذا لزم وذلك باإلضافة،مع أمين السر وأي جهة خارجية
.الوزراءللتقييم السنوي الذي تجريه األمانة العامة ملجلس

 عن تقييم أداء ؤ يكون املجلس مس-
ا

 وال
ا
.لجانه سنويا

أمين السر

:يشترط في أمين السر ما يلي كحد أدنى-

يرتئيهماحسبعلىاالتحاديةالجهةخارجأوداخلمنيكون أن-
سرأميناالتحاديةالجهةعاممديريكون الأنوعلىاملجلسرئيس

.املجلس

.االتحاديةالجهةبنشاطخبرةلهتكون أن-

.للجهةالتشريعيباإلطارواإلملامقانونيةخبرةلهتكون أن-

ستمر لكي على املؤسسة أن تستثمر في تدريبه وتأهيله بشكل م-
.به على أكمل وجهيقوم باملهام املنوطة
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تعزيز فعالية أنظمة 
الحوكمة في الجهات 

االتحادية

مة يتطلب دليل حوكمة مجالس اإلدارة في الحكو 

ا االتحادية من الجهات االتحادية أن يكون لديه

إطار فعال لنظام الحوكمة لضمان املرونة 

واالستدامة وتحقيق أهداف حكومة اإلمارات 

حادية كما يتوقع من الجهات االت. العربية املتحدة

مل أن تضمن إنشاء نظام حوكمة فعال على أن يش

عناصر الحوكمة الرئيسية والتي تتضمن 

ملخاطر، االستراتيجية، والثقافة املؤسسية، وإدارة ا

. والبيئة الرقابية

 مع دليل حوكمة مجالس اإلدارة في 
ا
تماشيا

قة في الحكومة االتحادية، ومن خلل خبراتنا الساب

مساعدة الجهات االتحادية على مراجعة ووضع 

قاط وتطوير أطر الحوكمة فيها، قمنا بتحديد الن

:الرئيسية التالية

الهيكل التنظيمي للحوكمة

ملجلسالتي في عهدة االصلحيات–

واللجان املنبثقة عنهمجلس اإلدارة هيكلية وتشكيل –

خطوط إبلغ األنظمة الرقابية في الجهات –

الهيكل التنظيمي وخطوط الدفاع الثلثة–

هلجاناملجلس و إختصاصات 

دور الرئيس ولجان املجلس–

قرارات تشكيل لجان املجلس–

تحديد مدة زمنية ملناقشة البنود املدرجة في جدول األعمال–

النصاب القانوني والحضور –

التعريف بالجهة والتطوير املنهي لألعضاء–

توثيق القرارات ومحاضر االجتماعات–
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اإلدارة العليا

وصلحيات املدير العاماملسؤولية واملساءلة -

األنظمة الرقابيةمهام و مسؤوليات -

حياتالصل وتفويض التنفيذية وقرارات تشكيلهالجان اإلدارة -

اختيار وتعيين اإلدارة العلياآلية -

التقارير إلى املجلس ولجانهرفعآلية -

ثقافة الحوكمة

حةدليل مبادئ السلوك املنهي وأخلقيات الوظيفة، ونظام مكاف-
اإلبلغ عن املخالفاتوآلية ،االحتيال

ر بشأنهاورفع التقاريوتقييم معاملت األطراف ذات الصلةمتابعةآلية -

استقللية أعضاء مجلس اإلدارة-

املصالحتعارض متابعةآلية -

لرئيسية امؤشرات األداء وسهولة تطبيق ،لموظفيناملهنية لكفاءات ال-
واألهداف االستراتيجية
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اإلفصاح واإلبالغ

تقرير الحوكمة السنوي إلى مجلس الوزراءرفع –

اإلبلغ والكشف عن املعلوماتوآلية سياسة –

املناسبالتوقيتفي والدقيقاإلفصاح–

فعالية السياسات الداخليةالسنوي لتأكيداإلقرار–

أمين السرممارسات 

أمين السرسياسات وإجراءات –

أمين السرمهارات ومؤهلت –

ولجانهاجتماعات مجلس اإلدارة تنظيم –

أمين السراتمسؤولي–

وتنفيذهامحاضر االجتماعات، ومتابعة خطط العمل–

املؤسسيةإدارة املخاطر 

طرتحمل املخاالقدرة على املخاطر و تقبل-

نظام إدارة املخاطر-

تقييم املخاطر-

الصالحياتتفويض 

لمجلساملكفولة لالصلحيات -

التفويضاملالية ومستويات الصلحيات-

التشغيلية و االستراتيجيةالصلحيات تفويض ةمصفوف-

املهاممع ضمان الفصل بين 
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اجههاالتحديات الرئيسية التي قد تو 

تحاديةالجهات اال
اتالجه، قد تواجه الجديدتحاديةالحكومة االمجالس اإلدارة في حوكمة لدليل متثال اال من أجل 

:تحادية التحديات التاليةاال

شر نقوية، مع مؤسسية ثقافة وقيم ترسيخ
الحوكمةأهمية الوعي ب

لحدلآلية فعالة لإلبلغ عن املخالفات وضع 
تي الوالتداعيات التنظيمية مخاوف الثأرمن 

داخل الجهات الثقة قد تؤدي إلى انعدام
االتحادية

ة العمل على تحقيق أهداف الجهات االتحادي
مع تهامواءموالجهات الحكومية األخرى و 

ات ستراتيجية لحكومة دولة اإلمار األهداف اال 
العربية املتحدة

"  ثةخطوط الدفاع الثل"فعالة لـمنظومةتبني 
تثال، مبين إدارة املخاطر، واال التنسيقوضمان 

والضوابط الداخلية، والتدقيق الداخلي

ما في متطلبات اإلفصاح ببااللتزامضمان 
لوزراءالتقرير السنوي إلى مجلس ارفعذلك 

لحاالت تعارض اإلدارة الفعالة 
املصالح املحتملة

مواءمة هيكل الجهات االتحادية الحالي
ر مع نظام الحوكمة الجديد دون التأثي

 على االنتاجية وسير األعمال
ا
سلبا

ضاء حاالت االستقللية ألعتحديد 
املجلس إلدارتها ومتابعتها

ملجلس اتقييم أداءفعالة لآليةوتنفيذ وضع
ولجانه



كيف يمكننا املساعدة؟
ظام حوكمة عند إنشاء  نالجهات االتحاديةكافة نحن على دراية تامة بجميع التحديات التي قد  تواجهها

.فعال

جالسمحوكمةدليلمعللمتثالتسعىالتياالتحاديةالجهاتدعمهواألساس يهدفنا

كمةالحو أطرتطويرأووتعزيزالوزراء،مجلسعنالصادراالتحاديةالحكومةفياإلدارة

تراتيجية،االساألهدافمعالحوكمةأطرمواءمةعلىناءعملنشجع.وشفافيتهاواستدامتها

.بهااملحيطةراملخاطوسماتوتعقيداتهاالعملياتحجماالعتباربعينآخذين

:جي خدمات الحوكمة التاليةإم تقدم شركة  كي بي 

8.
وضع و واالمتثال دارة املخاطر نظم إل تطوير 

الجهاتواإلجراءات الخاصة بالسياسات 
.االتحادية

س تقديم برامج تدريبية وتوعوية ملجل
اإلدارة واإلدارة العليا

7.

جانهملجلس ولداء اتقييم مستقل أل 
5.

3.
أو نوتحسيالحالي الحوكمة حالة إطار تقييم 

ياسات التشغيل واملواثيق والسأنظمة تصميم 
اتالصلحيتفويض ومصفوفة واإلجراءات، 

4.
فعها لر السنوية لتقارير الحوكمة إعداد نماذج 

إلى مجلس الوزراء

6.
إداراتو تقييم مستقل للتدقيق الداخلي 

املخاطر واإلمتثال

1.
تثال مع الدعم في تطوير وتنفيذ خارطة طريق للم

مة قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن دليل الحوك
 
ا
واملمارسات الرائدة عامليا

2.
،لفاتتوفير خط ساخن مستقل لإلبلغ عن املخا

يمكن ألصحاب املصلحة استخدام هذه و 
ومشاركة مخاوفهملتصعيد الخطوط 
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ملاذا كي بي إم جي لوار جلف؟

باشر مع فريقنا املتخصص في مجال الحوكمة في القطاع الحكومي خط تواصل ميتوفر لدى 

الحكومية من مكاتبها حول العالم لدعم الجهاتتنتشر جي العاملية التيم إشبكة شركات كي بي 

.أجل تطوير أطر الحوكمة وتعزيز فعاليتها

مياختصاصنا في القطاع الحكو 

منجلفلوارجيإمبيكيفريقيتألف
كثرألواسعةومعرفةبخبرةيتمتعون أعضاء

ا30من ةاملحليالتنظيميةباألطرعاما
القطاعفيالدوليةالحوكمةومعايير

.الحكومي

قديمتفينجحنالقدخدماتنا،تنوعوبحكم
فيماباملؤسسيةالحوكمةمشاريعوتسليم

اريةاملعيواملقارناتالفجواتتحليلذلك
اللجان،ومواثيقالحوكمة،أطرووضع

وتفويضواإلجراءات،والسياسات
وآلياتالحوكمة،وثقافةالصلحيات،

.أخرى وخدماتاملخالفات،عناإلبلغ

خبراتنا

ارجيينخومدققيناستشاريينبصفتنا
تاإلمارادولةفيرائدةحكوميةلجهات
كيدر فريقنافإناملتحدة،العربية

غيليةوالتشاالستراتيجيةاملتطلبات
ساتاملمار إلىباإلضافةوالتنظيمية،

 الرائدة
ا
طويرتعنداملجال،هذافيعامليا

.الحوكمةوممارساتأطرمراجعةأو

الخدماتمنالعديدقدمنالقد
لحوكمةباالخاصةواملشاريعاالستشارية
دولةفيالحكوميالقطاعفياملؤسسية
نواتالسخللاملتحدةالعربيةاإلمارات
الجهاتيشملوهذا.املاضيةالخمس

.ةللدولاململوكةوالجهاتاالتحادية

منهجيتنا الرائدة
اجحةوالناملجربةمنهجيتناتصميمتملقد

تطلباتامللتلبيةاملؤسسيةبالحوكمةالخاصة
ومةبالحكالخاصةوالتنظيميةالتشريعية

.حدةاملتالعربيةاإلماراتدولةفيتحاديةاال

مةالحوكوثائقمراجعةعلىمنهجيتناتقوم
اءأعضمعمستقلةمقابلتوإجراءالحالية،
متثالاال تقييمو العليا،واإلدارةاإلدارةمجلس

وكمةالحملمارساتمعاييرووضعللتشريعات
املعاييرو والعامليةاملحليةالجهاتمعومقارنتها
.الرائدةالدولية

أداءيمتقياستبيانفإنذلك،إلىباإلضافة
ةفعالةمراجعإجراءمنيمكننااإلدارةمجلس

.ولجانهاإلدارةمجلسداءأل ةمستقلو 

لديناالساخنالخطخدماتتسمحكما
غين

ّ
بثقةممخاوفهإبداءاملخالفاتعنللمبل
غاإلبل عمليةأنحيثالثأر،منالخوفدون 
دراملصةومجهولسريةتبقىاملخالفاتعن
تتبعمويتواملتلقي،املبلغتحديدناحيةمن

.قرارالتخاذالحينبلغاإل لحظةمنالبلغات
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للتواصل معنا

م معلومات دقيقة نحن نبذل كل ما في وسعنا لتقدي. إن املعلومات الواردة في هذه الوثيقة ذات طبيعة عامة وال يقصد بها تناول ظروف أي فرد أو جهة معينة

وال يجوز ألي فرد أن يعّول . قبلفي الوقت املناسب، إال أننا ال نضمن أن تتسم تلك املعلومات بالدقة الكافية في تاريخ استلمها أو أنها ستبقى دقيقة في املست

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، تعمل في اإلمارات 2019© . على تلك املعلومات دون الحصول على استشارة مهنية ملئمة بعد إجراء اختبار كامل ملوقف محدد

كي بي إم جي )"وبريتف العربية املتحدة وعمان، أحد أعضاء في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء املستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي إنترناشيونال ك

.  جميع الحقوق محفوظة. ، شركة سويسرية"(إنترناشيونال

ي كيريتيفتم التصميم بواسطة كي بي إم جي إل ج. هما علمتان تجاريتان مسجلتان باسم كي بي إم جي إنترناشيونال" كي بي إم جي"إن اسم وشعار 
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