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 مقدمة: -1

  
وق م وخطاب هيئة الس63/0/6100هـ الموافق 61/6/0346بتاريخ  905/2هيئة السوق المالية رقم  إلتزاما بتعميمتم إصدار هذا التقرير 

 رم وتأكيدًا على دو 41/0/6102بتاريخ  02/05/2هيئة السوق المالية رقم  و تعميمهـ 60/6/0341م الموافق 5/06/6109المالية رقم 
 هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية بهدف دعم الجهود المبذولة في ترسيخ المناخ التنظيمي. 

 

 ت دبي الوطني كابيتال السعوديةلشركة اإلمارا األنشطة الرئيسية. 2

االمارات دبي الوطني كابيتال السعودية هي جهة مرخص لها وتشرف عليها هيئة السوق المالية وفيما يلي موجز حول كل نشاط شركة 
 مرخص تمارسه: 

 اإلمارات  اقسو أفي  وكذلك ( ،تداول السعودى ) سوقالخدمة الوساطة إلى العمالء للمتاجرة في يتم تقديم : بصفة وكيل التعامل
عن  ( تداول السعودى ) سوقالاألسهم في المتاجرة بالعربية المتحدة شامل كاًل من بورصتي دبي وأبوظبي. بلغت إجمالي قيمة 

مليار لاير سعودي العام المنصرم بانخفاض نسبته  09221.26مليار لاير سعودي مقارنة بمبلغ  09092.55مبلغ  6102العام 
% في حين 60.9محليًا بمعدل  كابيتال االمارات دبي الوطني شركةلذلك فقد انخفضت المتاجرة بالوساطة ل%. وطبقًا 41.44

 % بالمقارنة بالعام الماضي. 61شهدت االيرادات انخفاضًا بواقع 
 ارتفعت مليار لاير سعودي حيث  4.163بمبلغ  بإدارة األصول معامالتاالمارات دبي الوطني كابيتال  شركة: حققت اإلدارة

% بالمقارنة بالعام المنصرم. 91طفرة تجاوزت  6102% بالمقارنة بالسنة الماضية في حين شهدت االيرادات خالل 060بنسبة 
 .6102االمارات دبي الوطني كابيتال خالل  شركة% في دخل تشغيل 91األصول نصيبًا تجاوز إدارة  وقد شاركت 

 إال أن هناك جهود منتظمة لتحقيق نمو  6102المستوى المرغوب منه خالل  اريةتحقق إيرادات المصرفية األستثملم  :الترتيب
 .6101ملحوظ خالل 

 دارة الثروات المشورة  الخططغير أن  6102ايرادات خالل عام  تحقيقأو  النشاط المرغوب: كما كان متوقعًا فلم يتم تحقيق وا 
 إيرادات جيدة خالل العام المقبل.  حقيقتمهد لت التي مازالت في مهدها قد األنشطة المستهدفةالمقترحة بخصوص 

 شهدت ايرادات رخصة الحفظ نموًا مستديمًا خالل السنوات القليلة الماضية ومن سنة إلى أخرى، وهي تمثل أكثر من  :الحفظ
لسنوات االمارات دبي الوطني كابيتال. ومن المتوقع خالل اشركة % بما يساهم بحوالي خمس إجمالي دخل التشغيل لدى 21

 .المقبلة تحقيق عوائد اعلى بناًء على الدعم المقدم من جهات مجموعة بنك االمارات دبي الوطني 
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 :قرارات و خطة العمل. 3

على  أصحاب رأس المالمع اللوائح التنظيمية وكذلك مراعاة قوانين الشركات الجديدة بالمملكة العربية السعودية فقد وافق  وافقمن أجل الت
 االمارات دبي الوطني كابيتال من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة. لشركة لشكل القانونىاتحويل 

 خفض رأس المال مليون لاير سعودي وذلك عبر 91الخسارة المتراكمة بحدود  إطفاءوقد تفضل المساهمون بالموافقة على 

مليون لاير سعودي والذي تم اعتماده من جانب هيئة السوق  29نخفض إلى سيل االمارات دبي الوطني كابيتا شركةوبالتالي فإن رأس مال 
. ويقوم الفريق القانوني بإنهاء إجراءات عملية خفض رأس المال لدى الجهات الحكومية 6102المالية خالل الربع األول من عام 

 .6101ابريل  41جراءات قبل باإلضافة إلى التحول إلى شركة مساهمة مغلقة ومن المنتظر االنتهاء من هذه اال

 الذى كانمليون لاير سعودي  09السداد المبكر للقرض الثانوي بمبلغ  6102األخرى التي تم اتخاذها خالل  الراجحةكان من بين القرارات 
 .7.61 سجالماالمارات دبي الوطني كابيتال  شركةمعدل كفاية رأس المال لدى ب يحتفظمن شأنه 

 
االمارات للخدمات المالية ش.م.خ.( لتغيير في االسم ليصبح االمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ. وقد خضع أحد المساهمين )

 .خضعت عملية تغيير االسم إلى تأخير غير اعتيادي 

لنهوض االمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لضمان استمرارية األعمال وا شركةالمسئول التنفيذي ل 6102اعتمد مجلس اإلدارة خالل 
 بنشاط األعمال. 

 070قرارهم لتأييد شركة االمارات دبي الوطني كابيتال لالستمرار في العمليات تمشيًا مع المادة  6102اصدر المساهمون خالل 
 % من رأس المال(.91المنصوص عليها في اللوائح السعودية للشركات )حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة 

 0مرة )مطلوب  7.61فإن معدل إجمالي رأس المال بلغ  6102)االحترازي( في ديسمبر  مارات دبي الوطني كابيتالطبقًا لتقرير شركة اال
مليون لاير  29مليون لاير إلى  009مرة على األقل طبقًا للضوابط االحترازية من هيئة السوق المالية(. بالرغم من خفض رأس المال من 

االمارات دبي  لشركةألي تغيير حيث أنه يمتص الخسارة المتراكمة من قائمة المركز المالي فإن معدل كفاية رأس المال لن يخضع 
 الوطني كابيتال السعودية.

 الفروع / الشركات التابعة: أعداد. تفاصيل 4

 مركزها الرئيسىعمل من تبالكامل لمجموعة بنك االمارات دبي الوطني في دبي و  ةشركة االمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مملوك
 الرياض بدون فروع أخرى.  فى
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 :ثانوي القرض تفاصيل. 5 

االمارات دبي الوطني كابيتال لدعوة السداد المبكر للقرض الثانوي وذلك بعد اعتماد السلطات التنظيمية. واعتبارًا من  شركةاستجابت إدارة 
 مارات دبي الوطني كابيتال قرض ثانوي. اال شركةفإنه ال يوجد في قائمة المركز المالي ل 6102ديسمبر  40

 :أصحاب رأس المال. 6

إلى تغيير في االسم من االمارات للخدمات المالية ش.م.خ. إلى االمارات دبي الوطني  6102خضع احد المساهمين خالل عام  ب
ا كان متوقعًا مما تسبب في تأخير في كابيتال ش.م.خ. وقد استنفذت عملية التغيير لدى الجهات التنظيمية والحكومية وقتًا أطول مم

 االمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إلى شركة مساهمة مغلقة.  شركةعملية تحول 

العد
 د

االسم بالكامل )رباعياً 
 لألفراد(

 الجنسية
النسبة 

% 
رأس المال المدفوع بالريال 

 السعودي

 SAR 109,250,000 %0.5999 اماراتية اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع 1

 SAR 5,750,000 %5999. اماراتية اإلمارات للخدمات المالية ش.م.خ 2

          

 SAR 115,000,000 %100 اإلجمالي
 

  
 

 :2026( عام األحداثإدارة المخاطر  )مخاطر األحداث / نشاط  .7
 

المخاطر وااللتزام والذي  إدارة رئيس ديرهاي كابيتال السعودية وياالمارات دبي الوطن شركة نشاطتعتبر إدارة المخاطر جزءًا ال يتجزأ من 
المخاطر ولجنة االلتزام. وتتحمل اإلدارة مسئولية تصميم وتطوير وتنفيذ عملية إدارة المخاطر والسياسات واإلطار المعني  لجنةيتبع 

االمارات دبي الوطني كابيتال  شركةمارسها تاألعمال التي بالتعريف والتقييم ومراقبة والتحكم في المخاطر التشغيلية الناجمة عن أنشطة 
السعودية في كافة خطوط أعمالها والمهام المساندة. تساعد إدارة المخاطر في ضمان أال يتجاوز التعرض للمخاطر موقف رأسمال الشركة 

للمخاطر يم يليات/ تغيرات وتقوم بإصدار تقوموقفها المالي. تقوم إدارة المخاطر وااللتزام بمراجعة المخاطر وتقييم أي منتجات/ عم
بالحل المناسب للتخفيف من المخاطر التي يتم  األعمال . وفي خضم عملية تقييم المخاطر وتحديدها فإنه يتم تزويد وحداتلتخفيضها
 . تحديدها

القائمة لمدة طويلة فقد تم سداد مبلغ  حول شكوى العميل 6102الخاصة باألوراق المالية في فبراير  المنازعاتوبناًء على قرار لجنة فض 
. وبخالف ذلك فإنه لم يتم تسجيل سوى القليل من حوادث مخاطر التشغيل الناجمة عن 6102لاير إلى العميل في مارس  049171.77

ار ذلك مستقباًل. آثار مالية ضئيلة وتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية لتجنب تكر  كانت أخطاء النظام وادخال البيانات والتي
تم القيام بها يألي نوع من مخاطر السيولة والسوق واالئتمان وأحداث التمويل بناًء على أنشطة األعمال التي  ةوالشركة غير معرض
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 االمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.  شركةبواسطة 

 
:تقرير الرقابة الداخليةمراجعة  .8  

 

لكافة  الرقابة الداخلية علىمراقبة المخاطر وااللتزام فإن إدارة المخاطر و االلتزام تقوم بإجراء مراجعة طبقًا للخطة السنوية المعتمدة في 
 شركةاألعمال ووحدات الدعم ويتم تصنيف المشاكل القائمة كونها ذات مخاطرة منخفضة/متوسطة أو عالية بناًء على مصفوفة مخاطر 

. ويتم تصحيحهام تسجيل خطة العمل المقترحة ذات الصلة مع المواعيد المحددة حتى تاريخ االمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. يت
 موافاة لجنة المخاطر وااللتزام بتقرير المراجعة خالل االجتماعات ربع السنوية ويتم موافاة مجلس اإلدارة بمحضر تلك االجتماعات. 

. وقد كان 6102تقنية المعلومات بواسطة فريق المراجعة الداخلية خالل عام وباإلضافة إلى ما سبق فقد تم إجراء مراجعة للضوابط على 
 .6102عن  المعلقةبنود الالتقدير العام لهذه المراجعة "مقبول" وتم استيفاء 

 
 المدقق المالي التقرير .9

 

االمارات  لشركةالقوائم المالية بواسطة المراجعين الخارجيين ارنست & يونج السعودية على  6102تم إجراء التدقيق النظامي عن عام 
دبي الوطني كابيتال السعودية وتم تقديمه إلى أعضاء مجلس اإلدارة قبل تقديمه إلى الجهات التنظيمية. ومرفق طيه صورة من القوائم 

 المالية المدققة للمرجعية. ويود مجلس اإلدارة اإلشارة إلى ما يلي: 

 بالمقارنة  6102الف لاير سعودي في  49414افي دخل تشغيل )قبل الزكاة( بمبلغ االمارات دبي الوطني كابيتال ص شركة تحقق
 .6109الف لاير سعودي في  601بمبلغ 

 
سيتم  6102االمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على ثقة من أن االيرادات المالية التي تم تحقيقها خالل  شركةمجلس إدارة إن 

 األهداف من حيث خفض الخسائر المتراكمة وذلك خالل األعوام المقبلة. الحفاظ عليها وتحقيق المزيد من 

 
 
 
 

 
   اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية شركةإدارة  مجلس هيكل .20

 

 تمسيتقرر زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي من خمسة إلى ستة بضم السيد/ أحمد القاسم كعضو غير تنفيذي بمجلس اإلدارة وقد 
الوطني كابيتال  االمارات دبي شركةإدراج ذلك ضمن عقد التأسيس المعدل والذي تم صياغته بمناسبة عملية تحويل هيكل مجلس إدارة 

 ديسمبر 40السعودية إلى شركة مساهمة مغلقة. وبعد التحويل فسوف يتم القيام بإجراءات االعتماد. ويتكون مجلس اإلدارة كما في تاريخ 
    ممن يلي: 6102
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 #  اإلسم المنصب مناصب أخرى

 PJSC مصرف اإلمارات اإلسالمي -رئيس مجلس اإلدارة 
 .بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع -نائب رئيس مجلس اإلدارة -
 مؤسسة دبي العقارية / الوصل -نائب رئيس مجلس اإلدارة -
 رئيس مجلس إدارة اإلمارات دبي الوطني مصر. -
 عضو مجلس إدارة لكل من:• 
 ( الهيئة.DIFCأ( مركز دبي المالي العالمي )  

 ب( مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(؛
 ج( الوطني العام للتأمين.
 د( شركة أمالك للتمويل.

 ( وEIBFSه( معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية )
 و( مدينة اإلنسانية الدولية.

 رئيس المجلس
 )غير تنفيذى(

 1 قاسمأ. هشام عبداهلل ال

 بنك اإلمارات دبي الوطني دبي -الخدمات المصرفية لألفراد -مدير عام
 مدير، اإلمارات المال المستهلك المالية ذ.م.م

 Tanfeeth LLCمدير • 
 .S.A.Eمدير اإلمارات دبي الوطني • 
 AM LLCرئيس مجلس إدارة اإلمارات دبي الوطني • 

 عضو
  ()غير تنفيذى

 2 أ.سوفو سركار

 عضو بنك اإلمارات دبى الوطنى فرع السعوديةلالتنفيذى الرئيس 
 ()غير تنفيذى

 3 لؤي عبد الجواد أ.

 GENEROالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
 كابيتال

 4 أ.تامر وليد بزاري عضو مستقل

 التمويل الخليجي.شركة  إدارةمجلس رئيس  
 المملكة العربية السعودية -مدير شركة دلتا 

 

 5 تامر جان .أ مستقل عضو

 

 
 

 
 :مجلس اإلدارة اجتماعات .22
 

 حسب البيان التالي:  6102كما كان مخطط له سلفًا فقد تم عقد اجتماع مجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر خالل 

 حضر كافة األعضاء.  - 6102مارس  41: 6102الربع األول من  -0
 حضر كافة األعضاء.  - 6102اكتوبر  00: 6102الربع الثاني من  -6
 حضر كافة األعضاء.  - 6102مارس  41: 6102ع الثالث من الرب -4
 حضر كافة األعضاء.  - 6102ديسمبر  1: 6102الربع االخير من  -3
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  للتنفيذيين رواتب خمسة واكبر اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة  .21
 

موجب أتعاب الحضور بخالف مصاريف السفر الف لاير سنويًا ب 061طبقًا لقرار مجلس اإلدارة فإنه يتم مكافئة األعضاء المستقلين بمبلغ 
)إن وجد( في حين أن خدمات المديرين األخرين هي فخرية وال يتم تقديم منافع نقدية إليهم. ال توجد مكافئات عينية )خيار اسهم الموظف( 

 الوطني كابيتال السعودية. االمارات دبيشركةسواًء ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهم من موظفي 

 الوطني كابيتال السعودية االمارات دبي شركةواتب والمكافئات المصروفة في بيان الر 

ج و  اإلف ا  عن الت  يضات و المكاف ت ف  ت رير مجلس اإلدارة 

 

خمسة  من كبار التنفيذيين ممن تل  ا  عل  

المكاف ت   و الت  يضات يضا  إلي   الر يس 

التنفيذ  و الم ير المال  إ  ل  يك  ا  من   

 

 عضاء المجلس  ير 

التنفيذيين / المست لين 

 

 عضاء المجلس 

التنفيذيين 

 

البيا  

 

الرواتب و الت  يضات    ب       ين ب        د 3549826

 

الب  ت    ين ب    ين ب    ين ب 

 

   ين ب  240,000      د        د 807000
المكاف ت ال ورية   

والسن ية 

 

ية  ال    الت ف    ين ب    ين ب    ين ب 

 

   ين ب    ين ب    ين ب 

   ت  يضات  و م ايا 

عينية  خر  ت ف    كل 

  ر   و  ن   
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 :الفرعية لمجلس اإلدارة اللجا . 31
 

الوطني كابيتال السعودية ومتطلبات هيئة السوق المالية فقد تم تشكيل لجان  االمارات دبي شركةمع ميثاق حوكمة الشركات لدى  توافقا
 مجلس اإلدارة التالية: 

 لجنة التنفيذيةال ( أ
 لجنة التعيين واألتعاب ( ب
 لجنة المخاطر وااللتزام ( ت
 المراجعةلجنة  ( ث

 ( للمرجعية. 0مرفق طيه أدوار ومسئوليات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية )ملحق 

 كان على النحو التالي:  6102أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية واالجتماعات خالل 
 

 ارةاللجنة التنفيذية لمجلس اإلد - أ
 رئيس  -السيد/ سوفو ساركار  -0
 عضو  -السيد/ لؤي عبد الجواد  -6
 عضو –السيد/ تامر وليد بزاري  -4
 عضو  -السيد/ تامر جان  -3

وتم موافاة أعضاء مجلس اإلدارة  6102ديسمبر  3و 6102اكتوبر  3و 6102مايو  63و 6102مارس  5تم عقد االجتماعات بتاريخ 
 بمحاضرها الحقًا. 

 لمجلس اإلدارة والمكافآت الترشيحاتلجنة  - ب
 رئيس  -السيد/ سوفو ساركار  -0
 عضو  -السيد/ لؤي عبد الجواد  -6
 عضو –السيد/ تامر وليد بزاري  -4

 . 6102فإنه لم يتم انعقادها خالل  6102نظرًا لعدم وجود مشاكل لتنظر فيها لجنة التعيين واألتعاب لمجلس اإلدارة لعام 

 ةلجنة المخاطر وااللتزام لمجلس اإلدار  - ت
 رئيس  -السيد/ لؤي عبد الجواد  -0
 عضو –يد عبد اهلل عالسيد/ س -6
 عضو  -السيد/ أمير الزناتي  -4

 

وتم موافاة أعضاء مجلس  6102ديسمبر  0و 6102سبتمبر  62و 6102مايو  01و 6102مارس  5تم عقد االجتماعات بتاريخ 
 اإلدارة بمحاضرها الحقًا. 
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 لمجلس اإلدارة المراجعةلجنة  - ث
 رئيس  -بزاري  السيد/ تامر -0
 عضو  -السيد/ تامر جان  -6
 عضو  -السيد/ مازن ابراهيم  -4

وتم موافاة أعضاء مجلس اإلدارة  6102ديسمبر  9و 6102اكتوبر  2و 6102مايو  05و 6102مارس  01تم عقد االجتماعات بتاريخ 
 بمحاضرها الحقًا. 

 (:2112) عام خالل المعامالت مع الجهات ذات العالقة -11
 

 .المعامالت  شروط الشركة على إدارة بموافقة العالقة ذات األطراف مع لشركة المعامالت التالية لفد أجرت ا

 

 

 العالقة اإلسم

 شريك بنك اإلمارات دبي الوطني  دبي

 شريك الخدمات المصرفية الخاصة -بنك اإلمارات دبي الوطني  دبي 

 شريك فرع الرياض -بنك اإلمارات دبي الوطني  

 جهة منتسبة شركة ذات مسئولية محدودة لألوراق المالية -دبي الوطني  دبي اإلمارات

 جهة منتسبة شركة اإلمارات دبي الوطنى إلدارة األصول المحدودة
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يلي كما ومبالغها العالقة ذات األطراف مع الهامة المعامالت  

 

 األسم 2015 2016

 -ك اإلمارات دبي الوطني  دبي إعادة تحميل تكاليف موظفين من بن 520,362 1,390,552

 الخدمات المصرفية الخاصة

 فرع الرياض -أتعاب حفظ من بنك اإلمارات دبي الوطني   4,473,126 4,594,186

الخدمات المصرفية  -أتعاب إحالة من بنك اإلمارات دبي الوطني  دبي  161,404 149,831

 الخاصة

 فرع الرياض -ي الوطني  إيجار مدفوع بنك اإلمارات دب 709,940 604,439

 شركة اإلمارات دبي الوطنى إلدارة األصول المحدودةمن  إدارةأتعاب  2,861,882 5,227,295

 مصارف سنوية بنك اإلمارات دبي الوطني  دبي 499,711 539,507

 مصاريف مستحقة اإلمارات دبي الوطني للألوراق المالية  دبي 18,608 18,609

 

 

 8 الفقرة في أعاله المذكورة البنود من لكل تفصيليا م قد نص 6132للشركة عن العام المالي  المدقق المالي التقرير نوضح بأن
ال  أعاله، العالقةذات  المعامالت مع األطراف إلى جانبكما إنة  العالقة ذات المالحظات مع جنب إلى جنبا

  المدير الماليأو  الرئيس التنفيذي، أو ضاء مجلس اإلدارة،أع أي من طرفا فيهاأو الشركةكانت أخرى  العقود أو شركات توجد
 .فيها اطرف

 

 :ماتاالغر   اد .21

اإلشارة إلى أنه لم يتم توقيع أي جزاء على الشركة من الجهات التنظيمية أو من أي من الوكاالت الحكومية  مجلس اإلدارة عضاءأيسر 
 .6102 عامخالل 

  
 :ت رير المراج ة ال اخليةمراج ة  .26

 

حيث حصلت على تقدير  6102 العام طبقًا لخطة المراجعة الداخلية فقد تم إجراء مراجعة عامة حول ضوابط تقنية المعلومات خالل
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1ملحق   

 وصف إلختصاصات لجان مجلس اإلدارة

 مهام ومسؤوليات اللجان الفرعية

 مهام ومسؤوليات لجنة المراجعةأ .
 

 اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة للتأكد من مدى فاعلية تنفيذ األعمال والمهام التي حددها المجلس. 
 

 مراجعة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب يحدد آرائها وتوصياتها في هذا الصدد. 
 

 عة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المقترحة فيهامراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتاب. 
 

  ، ستقالليتهم تقديم توصيات إلى المجلس بشأن اختيار وتعيين وعزل مدققي الحسابات، واستعراض كفاءتهم المهنية وا 
 .والمخاطر المحتملة من أي تضارب في المصالح، وأتعابهم

 
 نطاق عمل المراجعة قد يعهد إليهم أثناء تنفيذ مهام  متابعة أعمال مراقبي الحسابات والموافقة على أي عمل خارج

 .المراجعة.
 

 مراجعة خطة المراجعة مع المراجعين والتعليق عليها. 
 

 مراجعة مالحظات مراقبي الحسابات على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن. 
 

 بداء الرأي والتوصية بشأنهامراجعة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها عل  .ى مجلس اإلدارة وا 
 

  .بداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة  مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة وا 
 
 ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت مهام. ب
 

 ن ترشيح أي شخص التوصية بأسماء المرشحين لمجلس اإلدارة وفقا للسياسات والمبادئ التوجيهية المعمول بها. و ال يمك
 أدين سابقا في أي جريمة تتعلق خيانة األمانة أو الفساد األخالقي.

 
  عداد وصف للقدرات والمؤهالت إجراء مراجعة سنوية للمهارات المناسبة و االحتياجات الالزمة لعضوية مجلس اإلدارة وا 

 العضو ألنشطة المجلس. المطلوبة لعضوية المجلس، بما في ذلك تحديد مقدار الوقت الذي يجب أن يخصصه
 
 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتقديم توصيات بشأن هذه التغييرات التي يمكن إجراؤها 
 
 المناسبة لمعالجة نقاط الضعف على أساس مصالح  التعرف على نقاط الضعف والقوة في المجلس، واقتراح اإلجراءات

 الشركة.
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 ،وضمان عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كان أحد األعضاء  التأكد سنويا علي استقاللية األعضاء المستقلين

 عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى.
 
 .وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير مرتبطة األداء 
 

 ج. مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية
 

 ادرة عن مجلس اإلدارة.اإلشراف على تنفيذ القرارات الص 
 
 .إبالغ المجلس بشكل منتظم  عن أنشطة اللجنة التنفيذية 

 
 .اإلشراف على تقديم الخطة االستراتيجية السنوية 

 
 .رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة للموافقة على النفقات غير الواردة في الميزانية 
 
 .مراجعة ميزانية الشركة والتوصية بالموافقة عليها 

 
  مهام اللجان أخرى، ورصد أداءها وتقديم توصيات بشأنها.تحديد 
 
 .تنفيذ سياسات الشركة 

 
 .مراجعة االستراتيجية المالية المحددة من قبل الشركة لضمان تحقيق األهداف المالية 

 
 ثمارية مراجعة أهداف االستثمار والسياسات والمبادئ التوجيهية المقترحة من قبل مديري الشركة وتوجيه المحفظة االست

 للشركة.
 :تقديم توصيات إلى المجلس بشأن القرارات التالية 

 
 أ. استراتيجية الشركة  وخطط العمل الجديدة

 ميزانيات األعمال. -ب
 ج. المشاريع الجديدة والمنتجات الخارجة عن صالحيات اللجنة التنفيذية.
 نة التنفيذية.د. السياسات واإلجراءات المتعلقة باستثمارات خارجة عن صالحيات اللج

 ز. اقتراحات بشأن المكافآت لموظفي الشركة.
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 د. مهام ومسؤوليات المخاطر وااللتزام
 

 .جراءات الشركة  وضع المبادئ التوجيهية للمخاطر و االلتزام وسياسات وا 
 

 .إنشاء إدارة منفصلة المخاطر و االلتزام في الشركة 
 

  الجوهرية وقد طرحت على مجلس اإلدارة.التأكد من أن جميع أنشطة المخاطر و االلتزام 
 

  جراءات المخاطر وااللتزام وخطط الرقابة على المخاطر / االلتزام وضمان االلتزام بقانون هيئة ضمان تنفيذ سياسات وا 
 السوق المالية والئحته التنفيذية.

 
 .جراءات المخاطر / االلتزام على أساس منتظم  تقييم سياسات وا 

 
  االلتزام بين مسؤوليات ومهام الموظفين ، واإلبالغ عن مثل هذه المخاطر.رصد المخاطر عن عدم 

 
 .تقديم اقتراحات لتطويرسياسات و إجراءات  المخاطر و االلتزام وخطة الرقابة 

 
 .إخطار لجنة المراجعة بجميع األنشطة التي قد يكون لها أثر مالي جوهري على الشركة 

 
 اللتزام والتعامل مع الشكاوى، وأية أنشطة تنظيمية أخرى. عقد اجتماعات منتظمة لمناقشة أنشطة ا 

 
 .اإلشراف وتدريب موظفي الشركة ومتابعة األداء من أجل ضمان الوفاء بمسؤولياتهم بشكل مناسب 

 
  إخطار مجلس اإلدارة عن جود أية مخالفات مادية للقوانين واألنظمة والقواعد وقواعد السلوك، أو معايير أفضل

 الممارسات.
 حديد العقوبات التي تطبق في حالة اكتشاف أي انتهاك.ت 

 
 .تقديم محاضر األجتماعات لمجلس اإلدارة للموافقة عليها 

 
 .توفير الموارد الداخلية للجنة 

   
 :تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن حالة اإللتزام  الحالية فيما يتعلق بما يلي 
 

 تحقيق أهداف إدارة المخاطر وااللتزام . أ
 لبات الموارد البشرية والتقنية لتحقيق هذه األهداف.ب. متط

ج. المالحظات والمخالفات الرئيسية والضعف )إن وجدت( والتوصيات واإلجراءات التصحيحية المتخذة، وكذلك أية تدابير 
 وقائية لدرء المخاطر التي تم تحديدها.

 .د. المعلومات المتعلقة بمهام ومسؤوليات إدارة المخاطر و االلتزام
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