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  :الشركة عن نبذة

 

 موحد ورقم (1010248476) رقم تجاريال سجلال صاحبة مقفلة مساهمة شركة هي السعودية كابيتـال الوطني دبي اإلمارات ةشـرك

 .األصول ناحية من الخليج في ماليةال اتمؤسسال أكبر حدىإ الوطني دبي اإلمارات لمجموعة املبالك مملوكةو تابعة وهي (،7001553473)

 .م23/06/2008 بتاريخ األعمال بدأت وقد ،م21/08/2007 بتاريخ (37 – 07086) رقم الـمالية السـوق هيئـة ترخيص على وحاصلة

 

 شركةو ،%(95) بنسبة دبي - )ش.م.ع( الوطني دبي اإلمارات بنك :قِبَل من مملوكة وهي ،سعودي لاير مليون 100 الشركة مال رأس يبلغ

 .(5%) بنسبة دبي – خاصة مساهمة شركة كابيتال الوطني دبي اإلمارات

 

  المالية: األوراق أنشطة كافة تقديمب مرخصة وهي

 ووكيل أصيل بصفة المالية االوراق في التعامل. 

 الترتيب. 

 الصناديق(. وتشغيل االستثمارات )إدارة االدارة 

 المشورة. تقديم   

 الحفظ. 

 

 .والتنفيذيين الموظفين من نخبة خالل من االستثمار مجاالت كافة في خدماتها وتقدم
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 :للشركة الرئيسية االستثمارية األنشطة

 ذلك في بما االستثمارية المصرفية والخدمات االستثمار مجاالت كافة في نشاطها السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة تمارس

 والوساطة الحفظ أعمال إلى باإلضافة المالية األصول إدارة خدمات تقدم كما للشركات، التمويلية والحلول االستثمارية، المصرفية االستشارات

 المالية.

 

  ووكيل أصيل بصفة المالية االوراق في التعامل

 من كال   شامل المتحدة العربية اإلمارات سواقأ في وكذلك )تداول(، ةالسعودي المالية السوق في للتداول العمالء إلى الوساطة خدمة تقديم يتم

 األمريكية. المتحدة الواليات بورصةو ،سنغافورة سوق أيضاو دبي ناسداكو أبوظبيو دبي بورصة

 

 مقابل سعودي، لاير مليون 2,235.90 قيمته ما م2021 لعام )تداول( ةالسعودي المالية السوق في األسهم لتداول اإلجمالية القيمة بلغت

 .٪ 1.07 قدرها الماضي العام عن بزيادة سعودي لاير مليون 2,087.80
 

 م2021 لعام )تداول( ةالسعودي المالية السوق في األسهم لتداول جماليةاإل الحصة من السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة شكلت

 أي ،سعودي لاير مليون 5,059.12 بقيمة م2020 الماضي عامال تداولة تم ما مقابل سعودي، لاير مليون 7,062.80 قيمته ما إيجابي وبشكل

 ،)تداول( ةالسعودي المالية السوق في األسهم تداول إجمالي من م2020 الماضي العام عن ٪ 39.60 بنسبة م2021 عام في إيجابية زيادة بواقع

 بإيرادات مقارنة لاير ألف 3,481 بلغت والتي م2021 العام في المتحصلة التداول عموالت على إيضا   إيجابي بشكل انعكس قد بدوره والذي

  .م2020 الماضي العام عن ٪  6.12 بنسبة نموا   يعادل والذي سعودي لاير ألف  3,280 البالغة م2020 الماضي العام

 

 الترتيب

 تحصيله تم ما مقابل سعودي لاير الف 15,920 بلغت الترتيب نشاط خالل من إيرادات السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة حققت

 .٪ 243.31 قدرها إرتفاع بنسبة ،سعودي لاير الف 6,543 بقيمة م2020 الماضي العام في إيرادات من

 

 والسوق )تاسي( الرئيسية السوق من كال   في أولية عامة طروح 2 عدد بترتيب تاريخها في األولى للمرة الشركة قيام إلى اإلرتفاع سبب يعود و 

 السريعة الوجبات مطاعم لشركة األولي العام للطرح االكتتاب ومدير الوحيد المالي المستشار دور الشركة لعبت حيث ،)نمو( الموازية

 السوق في (باور أكوا) شركةل ولياأل عامال حطرلل مشارك اكتتاب مدير دور لعبت أنها إلى ضافةباإل )نمو(، الموازية السوق في (برغرايززر)

 )تاسي(. الرئيسية

 

 الثروات وإدارة المشورة تقديم اإلدارة،

 م2021 عام نهاية مع سعودي لاير مليون 1,969.15  قيمته ما السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة قبل من المدارة صولاأل بلغت

 امـع اللـخ راداتـاإلي تـبلغ ماـفي .م2020 الماضي امـبالع ةـارنـمق ٪246.60 ةـبنسب دارةـالم ولـاألص مةـقي في ا  ـارتفاع يعني اـمم

  سعودي(. لاير ألف 3,299) م2020 الماضي بالعام مقارنة ٪  512.57 تهنسب ما بزيادة أي سعودي( لاير ألف 16,910)  م2021

 

 صندوقين تشغيل بدء إلى باإلضافة العمالء، عدد في رتفاعاال إلى المدارة األصول حجم وزيادة اإلدارة رسوم في االرتفاع سبب ويعود

  للدخل(. العقاري اللوجستي )الصندوق و (1 للدخل اإلمارات )صندوق وهما م2021 عام خالل جدد عقاريين

 

 المنتجات على رئيسي بشكل ذلك في معتمدة م2022 العام خالل جيدة إيرادات لتحقيق طخط لديها الشركة فإن المشورة، نشاط يخص فيماو

 .الشركة من المقدمة

 

  الحفظ

 العام عن ٪  44.50 مانسبته بإنخفاض ،سعودي لاير الف 2,819 الحفظ نشاط خالل من م2021 عام خالل ةالمتحصل يراداتاإل مجموع بلغ

 .سعودي لاير الف 5,080 بلغت إيرادات تحقيق تم الذي م2020 الماضي
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 :الشركة أعمال في المؤثرة العوامل

 )COVID – 19) كورونا جائحة

 خالل من المهنية والسالمة الصحة معايير وأعلى أفضل تراعي عمل بيئة توفير على السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة حرصت

 حيث ،ممكنة صورة بأفضل العمالء ةخدمو األعمال استمرارية وضمان وعمالءها، هاموظفي سالمة لضمان الالزمة الوقائية جراءاتاإل تطبيق

 باإلضافة ،الشركة موظفي لبعض بعد عن العملو مكاناإل قدر الرقمية اإلجتماعات على واالعتماد اإلجتماعي التباعد تطبيقب الشركة استمرت

 .الخصوص بهذا المختصة الجهات من يصدر ما جميعب والتقيد العمل، لمقر محصنين الغير الموظفين دخول منع إلى

 

  :االدارة لمجلس المهمة القرارات
 

 :م2021 عام خالل تمت التي التعينات

 

  مستقل إدارة مجلس وعض - البراك عبداللطيف بن زياد األستاذ/تعيين. 

  تنفيذيغير إدارة مجلس وعض - البستكي محمود بن محمد األستاذ/تعيين. 

 أحمد نصار نصار أحسن /األستاذ تعيين (LOAN SYNDICATION DIRECTOR). 

 اإلرهاب. وتمويل األموال غسل عن التبليغ ومسؤول واإللتزام المطابقة إدارة رئيس – العوهلي أحمد بنت بزوه األستاذة/ تعيين 

 

 

 :م2021 عام خالل تمت التي االستقاالت

 مستقل إدارة مجلس ضوع –عالء بن عبدهللا الهاشم  األستاذ/ استقالة. 

  /تنفيذيغيرو مجلس إدارة عض –عبدالقادر القاسم بن فهد استقالة األستاذ. 

 اإلرهاب وتمويل األموال غسل عن التبليغ ومسؤول واإللتزام المطابقة إدارة رئيس – زبار العتيبي بن مساعد األستاذ/ استقالة. 

 العمليات رئيس – باكيكو الجونوي روجليواألستاذ/  استقالة. 

 االستثمارية. المصرفية الخدمات رئيس - باتي رافي افتخار األستاذ/ عقد تجديد عدم 

 

 

:المستقبلية الخطط  

 محددة حكومية خدمات تخصيصو الخاص القطاع أمام للدولة المملوكة األصول تحرير 2030 السعودية لرؤية جيةياالسترات هدافاأل من

 المباشر األجنبي االستثمار وجذب اإلقليمية االقتصادية العالقات وتطوير العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول بين التعاون بمسيرة والدفع

 كابيتال الوطني دبي ماراتاإل شركة عملت وقد ،األخرى القطاعات معظم غرار على الرقمنة من أعلى مستوى نحو المالي القطاع وتحويل

 حرص وعليه ،(الوطني دبي اإلمارات )بنك األم الشركة ورؤية 2030 السعودية رؤية من كال   مع متوافقة استراتيجية تطوير على السعودية

 :التالية النقاط على التركيز على اإلدارة مجلس

 االستثمارات وجذب السعودية السوق داخل ةاستثماري فرص شاءنإل الوطني دبي اإلمارات لمجموعة التجارية العالقات من االستفادة .1

  مستثمرين.ال قاعدة وتنويع االستثمار لتشجيع فعالة منصة تقديم على والعمل المجموعة مع التعاون خالل من المباشرة األجنبية

 في االستثمار في المجموعة وعمالء السعودية العربية المملكة وخارج داخل ناعمالء لتحفيز هوانظمت الوساطة نشاط على التركيز .2

 السعودي. سوقلل همفهم وتحسين السعودية العربية المملكة في المالية األوراق

 مستوى الى الشركة أنظمة مستوى ورفع تحتيةال البنية نيتحس على العملو ،الشركة لدى العاملين قدرة وتعزيز بناء في ارستمراال .3

 .الرقمنة من أعلى

 والمنتجات اإلستثمارية المصرفية الخدمات تنويع عمق تعزيز على رئيسي بشكل تعتمد والتي االستثمارية المنتجات تطوير .4

 كابيتال الوطني دبي اإلمارات كةشر ةومكان قوة من االستفادة لاكمإو السعودية، كابيتال الوطني دبي اإلمارت شركة لدى المعروضة

  اإلستثمارية. المصرفية الخدمات في دبي -
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 :التابعة الشركات / الفروع أعداد

  أخرى. فروع أية لديها توجد وال ،الرياض مدينة في الرئيسي مركزها من السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة تعمل

 

  

 :الشركة على والمديونيات القروض

  م.2021 المالية السنة خالل قروض أو مديونيات أي الشركة على يوجد ال

 

 

    :المخاطر إدارة نشاط

 تمكنه باستقاللية المخاطر إدارة رئيس ويتمتع ،السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة منظومة من يتجزأ ال جزء   المخاطر إدارة تعتبر

 .االلتزامو المخاطر لجنةل يتبع حيث بفعالية بمهامه القيام من

 من اإلدارة مجلس قبل من المقررة المقبولة المستويات مع الشركة لها تتعرض التي المخاطر مستوى بين التوافق ضمان على اإلدارة تعمل

 وضعو تصميم إلى باإلضافة بالفعل، وقعت التي أو المحتملة سواء   المخاطر دارةإل وإجراءات سياساتو خطط وتنفيذ وضعو تصميم خالل

 كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة تمارسها التي األعمال أنشطة عن الناجمة المخاطر وإدارة مراقبةو وتقييم بتحديد المعني العام اإلطار وتنفيذ

 وموقفها الشركة مال رأس موقف للمخاطر التعرض يتجاوز أال ضمان في اإلدارة تساعدو المساندة. والمهام أعمالها خطوط كافة في السعودية

 تجنبل المناسبة باإلجراءات األعمال وحدات وتزويد المخاطر تحديدل تغيرات/ عمليات/ منتجات أي وتقييم بمراجعة دارةاإل تقوم كما المالي.

   .هامن لتخفيفا أو المخاطر تلك

  

  االئتمـان مخاطـر

 وقد الشركة، مع المبرمة االتفاقية بموجب التعاقدية ماتـهابالتز الوفـاء فـي العمـالء أحـد يفشـل أن احتماليـة وجـود عنـد االئتمـان مخاطـر تنشـأ

 والشـركات المصـارف مـن ظيـرةالن لألطـراف االئتمانـي الوضـع تقييـم يتـم حيـث المخاطـر، هـذه من لتقليـل إجراءات عدة الشركة اتخذت

 في التركز مخاطر ومراقبة سنويا   وتحديثها االئتمانية الحدود وضـع يتـم كمـا آلخر، وقـت مـن الشـركة هافيتسـتثمر قـد والتـي االخـرى الماليـة

 بعـد الشـركة لهـا تتعـرض قـد التـي ناالئتمـا مخاطـر لتغطيـة مـال أرس مـن جـزء تخصيـص يتـم معيـن. نظيـر طـرف أو معينة مالية أداة

  الماليـة. السـوق هيئـة وأنظمـة قواعـد حسـب اتتعـرضال لـكل المخاطـر بـوزن القيـام

  

  السوق مخاطر

 تذبذبات تؤثر يثح المالية، االسواق في تغييرات بسبب المالية دواتألل المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب في السوق مخاطر تتمثل

 على تؤثر قد السوق مخاطر سلبا. الشركة على تؤثر قد مما االستثمارات قيمة على الفائدة اسعار او العمالت اسعار او المالية األوراق اسعار

 الصناديق قبل من االسهم في باالستثمار يتعلق فيما سيما وال االصول، إدارة وانشطة الهامش قروض بمحافظ المتعلقة الضمانات قيمة

  الخاصة. المحافظ وادارة االستثمارية

 

   التشغيلية المخاطر

 البشرية االخطاء عن الناتجة أو التشغيلية واالنظمة عمالسيراأل آلية الءمةم   عدم أو ضعف أو فشل عن الناتجة بالخسائر المرتبطة المخاطر هي

 أعمال تدعم التي االنظمة فشل أن حيث ،الشركة إدارات كافة على وتنطبق ،يةخارج عوامل عن الناتجة أو المستخدمة التقنية النظم في خلل أو

  أعمالها. رااستقر على يؤثر أن الممكن ومن الشركة نشاط على سلبي تأثير له الشركة

 

 اإللتزاممخاطر

 عليه يترتب مما ،والعملية التشغيلية بالبيئة المتعلقة والتشريعات والتنظيمات واللوائح باألنظمة الشركة لتزاما عدمب المرتبطة المخاطر هي

  .الشركة ضد وغرامات عقوبات

 

  :الداخلية راقبةال نظام كفاية مدى في المراجعة لجنة رأي

ا ت َطب ِق الشركة بأن اللجنة ترى  سلبية ملحوظات أي هنالك تكن مل بأنهو والتنفيذ، التصميم ناحيتَي من الداخلية الرقابة إلجراءات فعاال   نظام 

 .اوإجراءاته للشركة الداخلية الرقابة نظام بفعالية يتعلق فيما م2021 عام اللخ جوهرية
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 :المالية النتائج

ق بواسطة م2021 عامل السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات لشركة المالية القوائم على النظامي التدقيق إجراء تم  خـارجـي حـسابـات مـدقـ 

 الجهات إلى تقديمه قبل اإلدارة مجلس إلى تقديمه وتم ،وشركاؤه( )البسام قانونيون محاسبون وشركاؤه البسام أحمد إبراهيم شركة همو

 (.للمرجعية المدققة المالية القوائم من صورة طيهب مرفق) يةالتنظيم

 

 

  المدقق: المالي التقرير

 : الماضية سنوات للخمس المالية النتائج ملخص يلي فيما

 

 المالي المركز قائمة
 م2017 م2018 م2019 م2020 م2021

 م2017

 السعودية الرياالت بآالف المبالغ

 IFIAR IFIAR IFIAR IFIAR IFIAR SOCPA المحاسبي المعيار

 85,837,995 77,754,886 84,8,51524 88,969,097 106,089,435 األصول مجموع
83,837,995 

 9,039,675  11,304,918 13,760,674 16,008,21 14,074,335 الخصوم مجموع
8,985,040 

 حقوق مجموع

 المساهمين
92,015,100 72,960,976 71,090,850 66,449,968 74,798,320 

74,852,955 

 

 أو األرباح قائمة

 الخسائر

 م2017 م2018 م2019 م2020 م2021
 م2017

 السعودية الرياالت بآالف المبالغ

 IFIAR IFIAR IFIAR IFIAR IFIAR SOCPA المحاسبي المعيار

 الدخل مجموع

 التشغيلي
35,316,152 18,201,104 18,932,505 7,517,788 10,721,733 

10,721,733 

 نفقات مجموع

 التشغيل
17,004,119 15,336,385 13,868,904 12,648,232 11,455,081 

11,579,029 

 163,086 (8,348,352) 4,640,882 1,870,126 18,540,008 السنة دخل صافي
131,808 

 

 التدفقات قائمة

 النقدية

 م2017 م2018 م2019 م2020 م2021
 م2017

 السعودية الرياالت بآالف المبالغ

 IFIAR IFIAR IFIAR IFIAR IFIAR SOCPA المحاسبي المعيار

 في التغير صافي

 يعادله وما النقد
43,610,639 46,856,191 (4,962,942) 28,807,403 1,085,784 

28,807,403 

 

 المقارنة( اجل من الدولية المعايير )حسب للمعاييرالسعودية وفقا المعدة 2017 لسنة المالية القوائم تعديل تم. 

 م.2021 لعام المالية القوائم على تحفظات أي للشركة الخارجي الحسابات مراجع ي ظهر لم 
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 :دارةاإل مجلس هيكل

 من نتخابهما تم وقد مستقالن، منهم اثنان أعضاء (5) خمسة من مكون إدارة مجلس السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة إدارة يتولى

  .سنوات ثالث عن تزيد ال لمدةو للمساهمين العادية العامة الجمعية قبل

 

 أوسع اإلدارة مجلس لدى فإن ،األساس الشركة ونظام التنفيذية الهيئة ولوائح الشركات نظام في المقررة العامة الجمعية ختصاصاتا مراعاة مع

 يحقق بما وخارجها السعودية العربية المملكة داخل أمورها وتصريف وأموالها أعمالها على واإلشراف الشركة شؤون إدارة في الصالحيات

 اإلدارة مجلس مهام سياق ضمن ويدخل السعودية. العربية المملكة في المالية سوقال هيئة أنظمةو والتشريعات لالنظمة وفقا   أغراضها

 يلي: ماالحصر ال المثال سبيل على هواختصاصات

 من والتأكد دوري، بشكل ومراجعتها تنفيذها على واإلشراف للشركة الرئيسية واألهداف واالستراتيجيات والسياسات الخطط وضع .1

  ذلك: ومن لتحقيقها، الالزمة اليةوالم البشرية الموارد توافر

 وتوجيهها. ومراجعتها المخاطر إدارة وإجراءات وسياسات الرئيسية العمل وخطط للشركة الشاملة االستراتيجية وضع 

 بأنواعها. التقديرية الموازنات وإقرار المالية وأهدافها واستراتيجياتها للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل تحديد 

 بها. والتصرف األصول وتملك للشركة، الرئيسية الرأسمالية نفقاتال على اإلشراف 

 الشركة. في الشامل واألداء التنفيذ ومراقبة األداء أهداف وضع 

 واعتمادها. الشركة في والوظيفية التنظيمية للهياكل الدورية المراجعة 

 الرئيسية. ططهاوخ الشركة أهداف لتحقيق الالزمة والمالية البشرية الموارد توافر من التحقق 

 ذلك: ومن عليها، العام واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع .2

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من لكل والمحتملة الفعلية المصالح تعارض حاالت لمعالجة مكتوبة سياسة وضع 

 األطراف مع التعامالت عن الناتج التصرف وإساءة ومرافقها، الشركة أصول استخدام إساءة ذلك ويشمل والمساهمين،

 العالقة. ذوي

 المالية. التقارير بإعداد الصلة ذات األنظمة ذلك في بما والمحاسبية، المالية األنظمة سالمة من التأكد 

 الشركة تواجه قد التي المخاطر عن عام تصور بوضع وذلك المخاطر، وإدارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد 

 ذات واألطراف المصالح أصحاب مع بشفافية وطرحها الشركة، مستوى على المخاطر إدارة بثقافة ملمة بيئة وإنشاء

 بالشركة. الصلة

 الشركة. في الداخلية الرقابة إجراءات  لفاعلية السنوية المراجعة 

 هذه في اإللزامية األحكام مع يتعارض ال بما– اإلدارة مجلس في للعضوية ومحددة واضحة وإجراءات ومعايير سياسات إعداد .3

 لها. العامة الجمعية إقرار بعد التنفيذ موضع ووضعها -الالئحة

 الالئحة. هذه أحكام وفق المصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع .4

 للمساهمين الجوهرية معلوماتال عن باإلفصاح والتزامها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات وضع .5

 بها. التنفيذية اإلدارة تقيد من والتحقق المصالح، وأصحاب

 الغير. مع واالئتمانية المالية وعالقاتها النقدية، وتدفقاتها الشركة، مالية إدارة على اإلشراف .6

 مايلي: حيال تراه بما العادية غير العامة للجمعية اإلقتراح .7

 فيضه.تخ أو الشركة مال رأس زيادة 

 استمرارها. تقرير أو األساس الشركة نظام في المعين األجل قبل الشركة حل 

 مايلي: حيال يراه بما العادية العامة للجمعية اإلقتراح .8

 معين. لغرض تخصيصه وعدم العادية غير العامة الجمعية قبل من تكوينه حال في للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام 

 للشركة. إضافية مالية اتمخصص أو احتياطيات تكوين 

 الصافية. الشركة أرباح توزيع طريقة 

 نشرها. قبل واعتمادها للشركة والسنوية األولية المالية القوائم إعداد .9

 نشره. قبل واعتماده اإلدارة مجلس تقرير إعداد .10

 بها. المعمول والشفافية حاإلفصا عمل ونظم سياسات وفق وذلك عنها اإلفصاح الواجب والمعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان .11

 تطورات وأي للشركة المختلفة األنشطة أوجه على ودوري مستمر بشكل االطالع للمساهمين تتيح فعالة إتصال قنوات إرساء .12

 جوهرية.

 أن على عليها، المجلس رقابة وكيفية ومسؤولياتها، وصالحياتها اللجنة مدة فيها يحدد بقرارات عنه منبثقة متخصصة لجان تشكيل .13

 وأعضائها. اللجان هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجباتهم، وحقوقهم مهامهم وتحديد األعضاء تسمية التشكيل قرار يتضمن
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 أسهم، شكل في والمكافآت باألداء، المرتبطة والمكافآت الثابتة، المكافآت مثل الشركة، في للعاملين ت منح التي المكافآت أنواع تحديد .14

 المدرجة. المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية واإلجراءات وابطالض مع يتعارض ال بما

 الشركة. في العمل تحكم التي والمعايير القيم وضع .15

 

 

  :م2021 عام نهاية في كما السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة إدارة مجلس

 

 اخرى مناصب
 صفة /  المنصب

 العضوية
   االسم

 المتحدون مشورة مكتب في إداري شريك 

 جدا الصناديق صندوق– إدارة مجلس عضو( - JADA) -  االستثمارات صندوق شركة احدى 

   العامة

 جدا الصناديق صندوق - التنفيذية اللجنة عضو - JADA)  -  االستثمارات صندوق اتشرك احدى 

   العامة

 كابيتال سدكو صندوق إدارة مجلس رئيس 

 المالية تمرة شركة إدارة مجلس رئيس 

 شركة في التنفيذية اللجنة عضو (ARABIAN HOMES) 

 شركة إدارة مجلس رئيس (TWEEQ INFORMATION TECHNOLOGY) 

 للتكافل األهلي شركة إدارة مجلس عضو 

 للتكافل األهلي شركة االستثمار لجنة رئيس  

 للتكافل األهلي شركة في التنفيذية اللجنة عضو  

 مجلس رئيس 

 اإلدارة

 مستقل عضو  

 طارق /األستاذ

 عبدهللا حسين

 لنجاوي

 

1 

 المالية والمؤسسات الشركات قطاع رئيس 

 االصول. الدارة الوطني دبي اإلمارات إدارة مجلس عضو  

 المحدودة كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة إدارة مجلس رئيس 

 خ. م ش كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة إدارة مجلس عضو 

 ذ.م.م. المالية لألوراق الوطني دبي اإلمارات شركة إدارة مجلس عضو 

 مجلس رئيس نائب 

 إدارة

 تنفيذى عضوغير 

 أحمد /األستاذ

 القاسم عقيل محمد
2 

 كابيتال. الوطني دبي اإلمارات لشركة التنفيذي الرئيس 

 إدارة مجلس عضو EMIRATESNBD SECURITIES 

 إدارة مجلس عضو EII CAPITAL 

 إدارة مجلس عضو 

 تنفيذى عضوغير 

 محمد /األستاذ

 أحمد محمود

 البستكي

 

3 

 AUDIT COMMITTEE CHAIRMAN IN BURGRAZER 

 BOARD MEMBER IN PRINCESS NOURAH BINT ABDULRAHMAN 

UNIVERSITY ENDOWMENTS CO.  

 AUDIT COMMITTEE MEMBER IN PRINCESS NOURAH BINT 

ABDULRAHMAN UNIVERSITY ENDOWMENTS CO. 

 NOMINATION AND RUMINATION COMMITTEE CHAIRMAN IN PRINCESS 

NOURAH BINT ABDULRAHMAN UNIVERSITY ENDOWMENTS CO. 

 INVESTMENT COMMITTEE CHAIRMAN IN PRINCESS NOURAH BINT 

ABDULRAHMAN UNIVERSITY ENDOWMENTS CO. 

 ADMIN MD – PROFERT SAUDI ARABIA COMPANY  

 BOARD MEMBER IN CHEMANOL – METHANOL CHEMICALS COMPANY 

 MEMBER IN AUDIT COMMITTEE AND NOMINATION & RUMINATION 

COMMITTEE IN CHEMANOL  

 C & F EST. BUSINESS OWNER 

 ZEYAD A ALBARRAK ADVISORY – BUSINESS ADVISOR  

 إدارة مجلس عضو 

 مستقل عضو 

 /األستاذ

 زياد

 عبداللطيف

 أحمد

 البراك

 

4 

 السعودية فرع ،الوطنى دبى اإلمارات لبنك التنفيذى الرئيس 

 العقاري للتمويل العالمية أمالك شركة إدارة مجلس عضو 

 التمويلي اإليجار عقود لتسجيل السعودية الشركة في والمكافأت الترشيحات لجنة عضو 

 )سجل(

 إدارة مجلس عضو 

 تنفيذي عضوغير 

 ناصر /األستاذ

 محمد أحمد يوسف

 المرزوقي

 

5 
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  :اإلدارة مجلس اجتماعات

 

 التالي الجدول في الموضح النحو على م2021 عام خالل اجتماعات ثالثة السعودية كابيتال الوطنى دبى اإلمارات شركة دارةإ مجلس عقد

 اجتماع: كل حضور وسجل االجتماعات، تلك انعقاد تواريخ يبين والذي

 

 

 المجموع
5TH  OF 

OCT 

1ST OF 

JUNE 

14TH OF 

JAN 
  االسم العضوية صفة المنصب/

3 √ √ √ 
 اإلدارة مجلس رئيس  

 مستقل عضو 

 حسين طارق /األستاذ

 لنجاوي عبدهللا
 1 

2 ꓫ √ √ 
 إدارة مجلس رئيس نائب 

 تنفيذى عضوغير 

 عقيل محمد أحمد /األستاذ

 القاسم

 

2 

1 / / 
√ 

 

 إدارة مجلس عضو 

 تنفيذي عضوغير 

عبدالقادر بن فهد األستاذ/ 

  القاسم

 

 3 )عضو مستقيل(

1 √ / / 
 إدارة مجلس عضو 

 تنفيذي غير عضو 

 أحمد محمود محمد /األستاذ

 البستكي

1 / / √ 
 إدارة مجلس عضو 

 مستقل عضو 

األستاذ/ عالء بن عبدهللا 

 الهاشم

 

 )عضو مستقيل(
 

4 

1 √ / / 
 إدارة مجلس عضو 

 مستقل عضو 

 عبداللطيف زياد /األستاذ

 البراك أحمد

3 √ √ √ 
 إدارة مجلس عضو 

 تنفيذى عضوغير 

 أحمد يوسف ناصر /األستاذ

 المرزوقي محمد

 

5 
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  :المالي والمدير التنفيذي الرئيس فيهم بما  التنفيذيين كبار من وخمسة اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعويضات آتمكافال

 

 ،وجد( )إن السفر مصاريف بخالف رحضو أتعابك ا  سنوي لاير الف 240 بمبلغ المستقلين األعضاء مكافأة يتم فإنه اإلدارة مجلس لقرار طبقا  

 اإلدارة مجلس ألعضاء  سواء   الموظف( سهمأ )خيار عينية مكافأت توجد ال كما ين،تنفيذيال غير األعضاء خدمات مقابل نقدية مبالغ تقديم يتم وال

 إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق يأ أو ترتيبات أي يوجد وال ،السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة موظفي من غيرهم أو

   .تعويضاتو مكافآت ةأي عن فيها التنفيذيين كبار أحد أو ركةالش

 

  البيان

 السعودي( )بالريال
 المستقلين المجلس أعضاء التنفيذيين غير المجلس أعضاء التنفيذيين* المجلس أعضاء

 200,000 - - المجلس جلسات حضور بدل

 - - - اللجان جلسات حضور بدل

 - - -  والسنوية الدورية المكافأت

 - - - التحفيزية الخطط

 عينية أومزايا تعويضات أي

 أو شهري بشكل تدفع أخرى

 سنوي

- - - 

 200,000 - - المجموع

 اإلدارة. مجلس في أعضاء بصفتهم*

 

 

 التنفيذي الرئيس إليهم يضاف والتعويضات المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة

 ضمنهم من يكونا لم إن المالي والمدير

 البيان

 السعودي( )بالريال

  واألجور الرواتب 4,424,000

  البدالت -

  والسنوية الدورية المكافأت 1,300,000

   التحفيزية الخطط -

 العموالت -

- 

 عينية مزايا أو تعويضات أي

 أو شهري بشكل تدفع أخرى

   سنوي

 المجموع 5,724,000
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 :اإلدارة لمجلس التابعة اللجان

  وهي: ومسؤولياته مهامه أداء في لمساعدته لجانال من عدد بتكوين اإلدارة مجلس قام 

 

 

  التنفيذية: اللجنة 

 ،المجلس قبل من لها المفوضة الصالحيات حسب واالنشطة بالمهام والقيام بمسؤولياته االضطالع في اإلدارة مجلس مساعدةب اللجنة تقوم

 ومتابعة تعزيز في دوره تفعيل في اإلدارة مجلس ومساعدة الشركة، أهداف لتحقيق المستويات أعلى على القرار اتخاذ عملية فعالية وضمان

 الالزمة التوصيات ورفع القرارات واتخاذ منتظمة بصفة الشركة أعمال ومراقبة ومراجعة األداء فعالية يدعم بما الشركة جيةاستراتي وتنفيذ

 للمجلس.

 :م2021 المالية السـنة خـالل اجتماعات أية اللجنـة تعقد لمو التالي، الجدول في الموضح النحو على أعضاء ةثالث من اللجنة ونوتتك

 

  االسم العضوية صفة المنصب/

 التنفيذية اللجنة رئيس 

 إدارة مجلس عضو 

 تنفيذي غير عضو 

 1 البستكي أحمد محمود محمد /األستاذ

 التنفيذية اللجنة في عضو 

 إدارة مجلس رئيس 

 مستقل عضو 

 2 لنجاوي عبدهللا حسين طارق األستاذ/

 التنفيذية اللجنة في عضو 

 التنفيذي الرئيس 

 تنفيذي عضو 

 3 الرويغ علي خالد األستاذ/

 

 

 

 :وااللتزام المخاطر لجنة

 واللوائـح للقواعد هاوامتثال للشركة المالية األوراق أعمال ومراقبة االلتزام، برنامج على اإلشرافو التوجيه وااللتزام المخاطر لجنة تتولـى

 والتحقق عليه والحفاظ الشركة لها تتعرض قد التي للمخاطر مقبول مستوى وتحديد ،ماااللتزو للمخاطر التوجيهية المبادئ وضعو ،التنظيميـة

 المخاطر وإجراءات سياسات تنفيذ وضمان المخاطر، إلدارة شاملة وسياسات استراتيجية وضع إلى باإلضافة له، الشركة تجاوز عدم من

 الجهات وجميع وتعليماتها التنفيذية اهوائحول المالية السوق هيئة ظمةبأن االلتزام وضمان ،االلتزام / المخاطر على الرقابة وخطط وااللتزام

 مجلس إلى ورفعها المخاطر هذه إلدارة المقترحة والخطوات للمخاطر التعرض حول مفصلة تقارير وإعداد العالقة، ذات األخرى اإلشرافية

 المتعلقة المسائل حول للمجلس التوصيات وتقديم المجلس، على طرحت قد الجوهرية وااللتزام المخاطر شطةأن جميع أن من التأكدو ،اإلدارة

 توافر وضمان للمخاطر، الشركة تعرض عنها ينشأ قد التي األنشطة عن واإللتزام المخاطر إدارة موظفي استقالل من والتحقق المخاطر، بإدارة

 إخطار إلى باإلضافة بالشركة المخاطر إدارة في تؤثر قد مسائل من جعةالمرا لجنة تثيره ما ومراجعة المخاطر إلدارة الكافية والنظم الموارد

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

 باإلضافة ،أحدهما اللجنة ويرأس تنفيذيينال غير اإلدارة مجلس أعضاء من منهم اثنان أعضـاء (5) خمس مـن وااللتزام المخاطر لجنـة تتكـونو

  :التالي الجــدول فــي موضــحال النحو على م2021 عام خالل اجتماعات أربعة اللجنة عقدت وقد، الشركة في التنفيذييـن المدراء من ثالثة إلى
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 المجموع

 TH08

OF 

DEC 

 TH16

OF 

NOV 

 TH16

OF SEP 

OF  TH08

AUG 
 االسم العضوية صفة المنصب/

 

4 √ √ √ √ 

 اللجنة رئيس 

 إدارة مجلس عضو 

 تنفيذي غير عضو 

 محمد أحمد يوسف ناصر األستاذ/

 المرزوقي
1 

4 √ √ √ √ 

 اللجنة في عضو 

 إدارة مجلس عضو 

 تنفيذي غير عضو 

 2 البستكي أحمد محمود محمد /األستاذ

4 √ √ √ √ 

 اللجنة في عضو 

 التنفيذي الرئيس 

 تنفيذي عضو 

 3 الرويغ علي خالد األستاذ/

4 √ √ √ √ 

 اللجنة في عضو 

 مخاطر مسؤول 

 تنفيذي عضو 

 4 سوندراراجان فينكاتا / األستاذ

2 / / √ √ 

 اللجنة في عضو 

 واإللتزام المطابقة إدارة رئيس 

 غسل عن التبليغ ومسؤول

 اإلرهاب وتمويل األموال

 تنفيذي عضو 

 العتيبي زبار مساعد / األستاذ

 

 مستقيل( )عضو

5 

1 √ / / / 

 اللجنة في عضو 

 واإللتزام المطابقة إدارة رئيس 

 غسل عن التبليغ ومسؤول

 اإلرهاب وتمويل األموال

 تنفيذي عضو 

 العوهلي أحمد بزوه األستاذة/

 

 

 :المراجعة لجنة

 اللجنة مهام وتشمل فيها الداخلية الرقابة وأنظمة المالية والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال مراقبة المراجعـة لجنـة تتولى

 لضمان شأنها في والتوصية رأيها وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل للشركة والسنوية األولية الماليـة القوائـم دارسـة مايلي: خاصة بصفة

 السياسـات دراسة تتولى كما الحسابات، مراجع أو اإللتزام مدير أو المالي المدير يثيرها مسائل أي في بدقة والبحث ،وشفافيتها وعدالتها نزاهتها

 مخاطرال وإدارة والمالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة ودراسة ،شأنها في اإلدارة لمجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في المتبعة المحاسـبية

 أداء علـى واإلشراف والرقابة فيها، الواردة للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير ودراسة الشركة، في

 ستقاللهم،ا من التحقق بعد أدائهم وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة لمجلس والتوصية ي،الداخل المراجع وأنشطة

 وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة ومراجعة المراجعة، أعمال فعالية ومدى وعدالته وموضوعيته الحسابات مراجع استقالل من والتحقق

 من لتزاماإل ضمان مهام تتولى اللجنة أن إلى باإلضافة بشأنها، ماا تخذ ومتابعة المالية القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقارير ودراسة

 واللوائح باألنظمة الشركة التزام من والتحقق بشأنها، الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائح مراجعة خالل

 حيال مرئياتها يموتقد العالقة، ذوي األطراف مع الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقود ومراجعة العالقة، ذات والتعليمات والسياسات

 يتعين التي باإلجراءات توصياتها وإبداء اإلدارة مجلس إلى بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة ترى مسائل من تراه ما ورفع اإلدارة، مجلس إلى ذلك

 اتخاذها.

 

 ربعةأ اللجنـة عقـدت وقـد ،تنفيذي غير إدارة مجلس عضو هو والثالث مستقالن منهم اثنان أعضـاء ثالثـة مـن راجعـةالم لجنـة تتكـونو

  :التالي الجدول في موضـحال النحو على م2021 عام خالل اجتماعـات
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  :والمكافآت الترشـيحات لجنة

 وعـدم المسـتقلين المجلـس أعضـاء اسـتقاللية مـن سنوي بشكل والتأكـد المجلـس، لعضوية بالترشيح اإلدارة لمجلس التوصية اللجنة مهام شملت

 أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضعو ،أخرى شركة إدارة مجلس عضوية يشغل العضو كان إذا للمصالح تعارض أي وجـود

 وكبار المستقلين واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضعو التنفيذيين، كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء

 وضع إلى باإلضافة ،الشركة صلحةم مع يتفق بما لمعالجتها الحلول واقتراح اإلدارة مجلس في والقوة الضعف جوانب وتحديد التنفيذيين،

 تمهيدا   فيها للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها التنفيذية واإلدارة المجلس من المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات لمكافآت سياسات

 بالشركة التنفيذيين وكبار المجلس من ةالمنبثق واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس والتوصية ،العامة الجمعية من العتمادها

 المعتمدة. للسياسة وفقا  

 

 على م2021 عام خالل واحد اجتماع اللجنة تعقد وقد االدارة، مجلس من ترشـيحهم تم أعضاء ثالثة من والمكافآت الترشـيحات لجنة تتكونو

  :التالي الجـدول فـي موضـحال النحو

 

 

  االسم العضوية صفة المنصب/ OVN  OF TH30 المجموع

1 √ 

 اللجنة رئيس 

 إدارة مجلس عضو 

 تنفيذي غير عضو 

 1 البستكي أحمد محمود محمد /األستاذ

1 √ 

 اللجنة في عضو 

 إدارة مجلس رئيس 

 مستقل عضو 

 2 لنجاوي عبدهللا حسين طارق األستاذ/

1 √ 

 اللجنة في عضو 

 إدارة مجلس عضو 

 مستقل عضو 

 3 البراك أحمد عبداللطيف زياد /األستاذ

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع

 TH20

OF 

DEC 

 TH16

OF 

NOV 

 ND22

OF SEP 

OF   TH09

AUG 
   االسم العضوية صفة المنصب/

4 √ √ √ √ 
 اللجنة رئيس 

 إدارة مجلس عضو 

 مستقل عضو 

 1 البراك أحمد عبداللطيف زياد /األستاذ

4 √ √ √ √ 
 اللجنة في عضو 

 إدارة مجلس رئيس 

 مستقل عضو 

 2 لنجاوي عبدهللا حسين طارق األستاذ/

4 √ √ √ √ 
 اللجنة في عضو 

 إدارة مجلس عضو 

 تنفيذي غير عضو 

 3 البستكي أحمد محمود محمد /األستاذ
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  :م2021 عام خالل العالقة ذات الجهات مع المعامالت

 

 المعامالت شروط على الشركة إدارة بموافقة العالقة ذات فااألطر مع التالية المعامالت الشركة أجرت: 

 

               اإلسم    العالقة                          

                                         دبي ،الوطني دبي تااالمار بنك شريك

           الخاصة المصرفية الخدمات - دبي الوطني دبي تااالمار بنك شريك

                               الرياض فرع - الوطني دبي تااالمار بنك شريك

 المالية وارق لأل محدودة مسئولية ذات شركة- دبي الوطني دبي تااالمار منتسبة جهة

         المحدودة األصول إلدارة الوطني دبي تااالمار شركة منتسبة جهة

 

 يلي: كما (السعودي بالريال) ومبالغها العالقة ذات األطراف مع الهامة المعامالت  

 

م1202 م2020  م2019  م2018   الوصف 

NIL NIL NIL NIL 

 موظفين تكاليف يللتح اعادة

 الوطني دبي تااالمار بنك من

 الخاصة المصرفية الخدمات –

2,497,540 4,704,722 4,805,187 3,741,659 

 بنك من حفظ اتعاب

 فرع– الوطني دبي تااالمار

 الرياض

NIL NIL NIL 22,705 

 بنك من من احاله اتعاب

 – الوطني دبي تااالمار

 الخاصة المصرفية الخدمات

NIL NIL NIL 534,572 
 دبي تااالمار بنك ايجار

 الرياض فرع– الوطني

NIL NIL NIL NIL 

 شركة من ادارة اتعاب

 الدارة الوطني دبي تااالمار

 المحدودة االصول

1,894,716 1,503,007 1,356,148 878,627 
 بنك سنوية مصاريف

 دبي الوطني دبي تااالمار

NIL NIL NIL NIL 
 ارت االما مستحقة مصاريف

 المالية لالوارق الوطني دبي

4,500,000 NIL NIL NIL 
 الشطيرة بيت مطاعم شركة

 للوجبات
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  النظامية: والعقوبات الجزاءات

 أي من أو الهيئة من الشركة على احتياطي قيد أو احترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة أي يقاعإ يتم لم انه الى شارةاإل االدارة مجلس أعضاء يسر

   .م2021 عام خالل تنظيمية جهات أي من أو قضائية أو تنظيمية أو إشرافية جهة

 

 في وأقربائهم التنفيذية اإلدارة أعضاء أو اإلدارة مجلس عضاءأل تعود التي االكتتاب وحقوق التعاقدية المالية واألوراق المصالح

   :الشركة دين أدوات أو أسهم

  كبار من أي أو  األدارة مجلس ءأعضا من عضو ألي تعود اكتتاب حقوق أو تعاقدية مالية أوراقو  مصالح وجود عدم على اإلدارة مجلس يؤكد

 بعض ي منح كما لموظفيها، األجل طويل حوافز امجبرن الشركة لدى ويوجد .الشركة عن صادرة دين أدوات أو أسهم أي في أقربائهم و ينالتنفيذي

 القوائم إلى الرجوع يرجى المزايا، هذه حول التفاصيل من مزيد على العلالط جهودهم. على لهم مكافأة   األسهم من عدد ا التنفيذية اإلدارة أعضاء

 .المالية

 

 لكبار أو اإلدارة مجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو فيها، طرفا   للشركة تكون عقود أو أعمال بأي ةتعلقالم المعلومات

 :منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو التنفيذيين

 االمارات شركة لتعيين للوجبات الشطيرة بيت مطاعم شركة مع السعودية كابيتال الوطني دبي االمارات شركة أبرمتها التي تفاقيةاإل تندرج

 الرئيس - الرويغ علي خالد األستاذ/ أن حيث  المصالح تعارض حاالت ضمن لإلكتتاب ومديرا   مالي كمستشار السعودية كابيتال الوطني دبي

 كبار من اثنين مع وشقيق( )ابن قرابة عالقة تربطه اإلكتتاب( ومدير المالي )المستشار السعودية كابيتال الوطني دبي االمارات شركةل التنفيذي

 / الرويغ علي )محمدو سهم( 450,000) وتمثل الشركة همأس اجمالي من %18 ملكيته نسبة تبلغ الذي األب( / الرويغ محمد )علي المساهمين

 .اإلدارة مجلس رئيس منصب ويشغل م(سه 1,075,000) وتمثل الشركة أسهم اجمالي من %43 ملكيته نسبة تبلغ الذي الشقيق(

 

 مجلس أعضاء من أي فيها سيمتلك أو فيها امتلك قد عنها اإلفصاح يتم لم أخرى معامالت أي يوجد ال فإنه م2021 ديسمبر 31 تاريخ في وكما

 كما فيها، مباشرة غير أو مباشرة شخصية مصلحة ولهم أقاربهم من أي أو الحاليين المساهمين او التنفيذيين مسؤوليها كبار أو الشركة رةإدا

 شبيهة أو منافسة أعمال أي الشركة إدارة مجلس أعضاء يمارس ال أنه إلى إضافة ،عادلة غير تجارية أسس على قائمة معامالت أي توجدال

 .عنها اإلفصاح يتم لم أخرى شركات إدارة مجالس في عضوياتهم طريق عن شركةال ألعمال

 

 :اإلدارة مجلس إقرارات

 مايلي: على اإلدارة مجلس يؤكد

 صحيح. بشكل أ عدت الحسابات سجالت أن 

 بفعالية. ون فذ سليمة أسس على أ عد الداخلية الرقابة نظام أن 

 نشاطها. مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه 

 

  :الخاتمة

 الشكر بخالص المجلس يتقدم كما م،2021 عام خالل الشركة حققتها التي لإلنجازات تقديره بالغ عن يعرب أن اإلدارة مجلس يسر الختام في

 أثـره لـه كان الـذي وتعاونهـم وثقتهـم دعمهم على السعودية العربية المملكة في اإلشرافية الجهات وجميع المالية السوق هيئة إلى والتقدير

 خالل المخلصـة جهودهم على الشركة في العاملين جميع إلى والتقدير الشكر بخالص المجلس يتقدم كما ،اإلنجازات تلك تحقيـق فـي يجابـياإل

 مـن مزيد وإلى ودعمهم، ثقتهم لىع وعمالءها الشركة مساهمي إلى موصول والشكر ،عملهم ومهام هماتواجب تأدية في وتفانيهم م2021 عام

 القادمة. األعوام في للشركة زدهارواإل التقـدم

 التوفيق... ولي وهللا

 

 لنجاوي عبدهللا حسين طارق

 السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة إدارة مجلس رئيس

 م2022 مارس 31


