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  .نبذة عن الشركة

بتاريخ  37 – 7086مرخصة من قبل هيئـة السـوق الـمالية تحت ترخيص رقم  (السعودية)شـركة اإلمارات دبي الوطني كابيتـال 

 مليون لاير سعودي و سجل تجاري رقم  100و رأس المال المدفوع . م21/08/2008م و بدأت األعمال بتاريخ 23/06/2008

 هي مملوكة بالكامل لمجموعة اإلمارات دبي الوطني، المساهمين و  (1010248476)

 . %(95) ، دبي(ش.م.ع)اإلمارات دبي الوطني  .1

 . %(5)، دبي (ش.م.خ)اإلمارات للخدمات المالية  .2

 : وتملك الشركة الرخص التالية
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  التعامل في االوراق المالية بصفة أصيل ووكيل. .1

  الحفظ. .2

  االدارة. .3

  الترتيب. .4

  المشورة. .5

  النشاط .

  :التعامل في االوراق المالية بصفة أصيل ووكيل

لعربية المتحدة شامل ت اا) تداول (، وكذلك في اسواق اإلمار السعودييتم تقديم خدمة الوساطة إلى العمالء للتداول في السوق 

 أبوظبي وسنغافورة. ,دبي  ةكال من بورص

سعودي مقارنة  لايرمليار   870.87مبلغ   2018عن العام  ) تداول ( السعوديبلغت إجمالي قيمة التداول باألسهم في السوق 

 %    4.14نسبته  رتفاعمليار لاير سعودي العام المنصرم با  836.28بمبلغ 

ت دبي الوطني كابيتال عن العام       ارإلمامن خالل شركة ا ) تداول ( السعوديبلغ إجمالي قيمة التداول باألسهم في السوق  كما

في  % 32.79 نسبته نخفاضمليار لاير سعودي العام المنصرم با 1.228مليار لاير سعودي مقارنة بمبلغ  1.827م مبلغ   2017

 بالمقارنة بالعام الماضي.  %32.7بواقع  ادات انخفاضارحين شهدت االي

 

 :  اإلدارة

% بالمقارنة 31.46سعودي حيث انخفضت بنسبة لاير  مليار 1.362 دبي الوطني كابيتال أصول بمبلغ اإلماراتتدير شركة  

 % بالمقارنة بالعام المنصرم.  18.25 بنسبة ضاانخفم 2018ل خال اإليراداتاضي في حين شهدت بالعام الم

  

 الترتيب:  

إال أن هناك جهود منتظمة لتحقيق نمو ملحوظ  2018المستوى المرغوب منه خالل  االستثماريةدات المصرفية ارلم تحقق إي 

 م  2019خالل 

 

 

 : المشورة وادارة الثروات

ازلت في مهدها قد تمهد غير أن الخطط المقترحة بخصوص األنشطة المستهدفة التي ما  2018دات خالل عام ارإيلم تحقق 

 دات جيدة خالل العام المقبل. ارلتحقيق إي

 

 :   الحفظ

 .  % عن العام المنصرم33.2م بنسبة انخفاض قدرها 2018في عام  لايرمليون  4.158قدرها دات ارخصة الحفظ إير حققت

  

  :العمل خطة و قرارات

مجلس  ةوافقم وبعد أخذية عاة قوانين الشركات الجديدة بالمملكة العربية السعودارفق مع اللوائح التنظيمية وكذلك ممن أجل التوا

 ت دبي الوطني كابيتال من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة.اارلشركة اإلم القانونيتحويل الشكل ادارة على 

 شركة مساهمة مغلقة.فقد تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية الالزمة لتحويل الشركة الى 

 مليون لاير سعودي 45المال ب  رأس خفضتم  وأخذ الموافقات الالزمة من الجهات القانونية ذات الصلةوبعد موافقة المالك 

 .  وذلك لغرض إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة

مليون لاير سعودي والذي تم اعتماده من جانب  100 إلى انخفضت دبي الوطني كابيتال اارمال شركة اإلم رأسوبالتالي فإن 

 م2018من عام  الثالثهيئة السوق المالية خالل الربع 
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 م2018منصبه في شهر أغسطس من عام استقالة عضو مجلس اإلدارة المستقل األستاذ ثامر جان من 

 م2018األستاذة منى الطويل الرئيس التنفيذي للشركة في نوفمبر استقالة 

 استقالة األستاذ مشعل اإلسماعيل رئيس قسم إدارة المطابقة وااللتزام

  ة شيا مع ميثاق حوكمة الشركاتمتعيين األستاذ أحمد القاسم نائب رئيس مجلس اإلدارة 

م 2018متثال والتدقيق و اجتماع مجلس االدارة في الربع االخير من سنة على الشركة إنعقاد كالً من لجان المخاطر واأل تعثرفقد 

لعدم اكتمال أنصبة اللجان ، و نصاب مجلس األدارة وذلك ألستقالة كالً من الرئيس التنفيذي ، وعضواً مستقالً ، ورئيس  ، وذلك

 قسم االلتزام خالل فترات أنعقاد اللجان و مجلس األدارة للشركة.

  

  التابعة. الشركات/  الفروع أعداد

ت دبي الوطني في دبي وتعمل من مركزها اارملوكة بالكامل لمجموعة بنك اإلمت دبي الوطني كابيتال السعودية ماارشركة اإلم

 الرياض بدون فروع أخرى.  في الرئيسي

  

  القروض والمديونيات على الشركة.

 م 2018 السنة الماليةيوجد على الشركة أي مديونيات أو قروض خالل  ال

 

  

  .  المخاطر إدارة نشاط

ت دبي الوطني كابيتال السعودية ويديرها رئيس إدارة المخاطر ارمن نشاط شركة اإلما يتجزأعتبر إدارة المخاطر جزء ا ال ت

إدارة المخاطر والسياسات وتعمل اإلدارة على تصميم وتطوير وتنفيذ عملية  م.ازي يتبع لجنة المخاطر ولجنة االلتم والذازوااللت

قبة والتحكم في المخاطر التشغيلية الناجمة عن أنشطة األعمال التي تمارسها شركة امرالواإلطار المعني بالتعريف والتقييم و

  المساندة.ت دبي الوطني كابيتال السعودية في كافة خطوط أعمالها والمهام ااإلمار

المخاطر تقوم إدارة  مال الشركة وموقفها المالي. سأر لتعرض للمخاطر موقفأال يتجاوز ا تساعد إدارة المخاطر في ضمان

خضم عملية تقييم  وفي ت وتقوم بإصدار تقييم للمخاطر لتخفيضها.اجعة المخاطر وتقييم أي منتجات /عمليات /تغيرابمر وااللتزام

  المخاطر التي يتم تحديدها. المخاطر وتحديدها فإنه يتم تزويد وحدات األعمال بالحل المناسب للتخفيف من 

  

 ئتمـان مخاطـر اال

 تنشـأ مخاطـر االئتمـان عنـد وجـود احتماليـة أن يفشـل أحـد العمـالء فـي الوفـاء بالت ازماتـه التعاقدية بموجب االتفاقية المبرمة

ف النظيـرة مـن اطـرألالوضـع االئتمانـي لتـم تقييـم لتقليـل هـذه المخاطـر، حيـث ي إجراءاتمع الشركة، وقد اتخذت الشركة عدة 

، كمـا يتـم وضـع الحدود االئتمانية وتحديثها آلخرالمصـارف والشـركات الماليـة االخـرى والتـي قـد تسـتثمرها الشـركة مـن وقـت 

ـال لتغطيـة مخاطـر قبة مخاطر التركز في أداة مالية معينة أو طـرف نظيـر معيـن. يتـم تخصيـص جـزء مـن أرس ماسنويا ومر

 .د وأنظمـة هيئـة السـوق الماليـةاالئتمـان التـي قـد تتعـرض لهـا الشـركة بعـد القيـام بـوزن المخاطـر لـكل تعـرض حسـب قواعـ
  

 مخاطر السوق 

في االسواق المالية، حيث  تغييراتالمالية بسبب  ألدواتتتمثل مخاطر السوق في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 

ت مما قد تؤثر على الشركة سلبا. االمالية او اسعار العمالت او اسعار الفائدة على قيمة االستثمار األوراقتؤثر تذبذبات اسعار 

سيما فيما يتعلق  االصول، والمخاطر السوق قد تؤثر على قيمة الضمانات المتعلقة بمحافظ قروض الهامش وانشطة إدارة 

 المحافظ الخاصة.  االستثمارية وادارةتثمار في االسهم من قبل الصناديق باالس

 المخاطر التشغيلية  

هي المخاطر المرتبطة بالخسائر الناتجة عن فشل أو ضعف أو عدم مالءمة آلية سير االعمال واالنظمة التشغيلية أو الناتجة عن 

 الشركة.الناتجة عن عوامل خارجية. وتنطبق على كافة قطاعات االخطاء البشرية أو خلل في النظم التقنية المستخدمة أو 
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 إن فشل االنظمة التي تدعم أعمال الشركة له تأثير سلبي على نشاط الشركة ومن الممكن أن يؤثر على استق ارر أعمالها. 

 ولوائح هيئة السوق المالية  بأنظمة االلتزاممخاطر عدم 

 مات من قبل الهيئة. ارمالية، مما يترتب عليه عقوبات وغبلوائح وقواعد هيئة السوق ال االلتزامالمخاطر التي تنشا من عدم  هي

 

  :الداخلية الرقابة تقرير مراجعة

جعة على الرقابة الداخلية اء مرام تقوم بإجرام فإن إدارة المخاطر وااللتزاقبة المخاطر وااللتزاطبق الخطة السنوية المعتمدة في مر

عالية بناء على مصفوفة  ووحدات الدعم ويتم تصنيف المشاكل القائمة كونها ذات مخاطرة منخفضة/متوسطة أولكافة األعمال 

يتم تسجيل خطة العمل المقترحة ذات الصلة مع المواعيد المحددة حتى  ت دبي الوطني كابيتال السعودية.امخاطر شركة اإلمار

ازم بتقرير الم ارجعة خالل االجتماعات ربع السنوية ويتم موافاة مجلس تاريخ تصحيحها .ويتم موافاة لجنة المخاطر  وااللت 

 اإلدارة بمحضر تلك االجتماعات. 

وتم  .م2017جعة الداخلية خالل عام ابواسطة فريق المر داخلية للضوابط جعةاء مراوباإلضافة إلى ما سبق فقد تم إجر

 م 2018 في عاماستيفاء البنود المعلقة 

 

 هيئة سوق المال السعودية:وتدقيق  مراجعة
 حظات.م تم التدقيق والمراجعة من هيئة سوق المال على الشركة و تم استيفاء جميع البنود و المال2018في عام  

  

  

  المدقق. المالي التقرير

المالية جعين الخارجيين ارنست & يونج السعودية على القوائم ابواسطة المر م2018ء التدقيق النظامي عن عام اتم إجر

 .قبل تقديمه إلى الجهات التنظيميةت دبي الوطني كابيتال السعودية وتم تقديمه إلى أعضاء مجلس اإلدارة الشركة اإلمار

 ويود مجلس اإلدارة اإلشارة إلى ما يلي:  ومرفق طيه صورة من القوائم المالية المدققة للمرجعية.

الف لاير سعودي في  (3,713)تشغيل) قبل الزكاة(  بمبلغ  حققت شركة اإلما ارت دبي الوطني كابيتال صافي دخل

 . 2017الف لاير سعودي في  471,1 بالمقارنة . بمبل 2018

إن مجلس إدارة شركة اإلما ارت دبي الوطني كابيتال السعودية على ثقة من أن االي اردات المالية التي تم تحقيقها خالل 

 سيتم الحفاظ عليها وتحقيق المزيد من األهداف من حيث خفض الخسائر المت اركمة وذلك خالل األعوام المقبلة.  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .المالية النتائج
 : الماضية سنوات خمسة لفترة المالية النتائج ملخص يلي فيما

 

 2018 2017 2017 2016 2015 2014 القيمة )مليون لاير(

 SOCPA SOCPA SOCPA SOCPA IFRS IFRS المعيار المحاسبي

 77,755 83,838 83,838 52,714 62,618 27,486 )األصول( إجمالي الموجودات
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 11,305 9,040 8,985 7,993 21,200 21,107 )الخصومات( إجمالي المطلوبات

       

 إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية
 )نتائج األعمال(

9,218 11,659 14,328 10,722 10,722 7,518 

 (8,348) 0.16 0.13 3,303 0.04 (3,691) ربح السنة
 

  ة(حسب المعايير الدولية من اجل المقارن)المعدة وفقا للمعاييرالسعودية  2017القوائم المالية لسنة  تعديلتم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السعودية. كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة إدارة مجلس هيكل

 3)سـتة أعضـاء عينهـم المسـاهمون فـي الجمعيـة العامـة العاديـة لمـدةا    6يتولـى إدارة الشـركة مجلـس إدارة مؤلـف مـن (

 سنوات بنـاء علـى النظـام األسـاسي للشـركة ، وهم  كمـا هـو موضـح فـي الجـدول األتـي: 
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   االسم   المنصب   صفة العضوية  مناصب اخرى  

 مصرف اإلماارت اإلسالمي  –رئيس مجلس اإلدارة  •

بنك اإلما ارت دبي  –نائب رئيس مجلس اإلدارة  •

 الوطني ش.م.ع. 

مؤسسة دبي العقارية /  –نائب رئيس مجلس اإلدارة  •

 الوصل 

 رئيس مجلس إدارة اإلما ارت دبي الوطني مصر.  •

 عضو مجلس إدارة لكل من: 

  DIFCمركز دبي المالي العالمي •

 اإلما ارت لالتصاالت) اتصاالت(؛  مؤسسة •

 الوطني العام للتأمين.  •

 شركة أمالك للتمويل  •

معهد اإلما ارت للدارسات المصرفية  •

   EIBFSوالمالية

  مدينة اإلنسانية الدولية •

رئيس مجلس   غير تنفيذى

 اإلدارة 

   السيد/ هشام عبدهللا القاسم 

فرع الرئيس التنفيذى لبنك اإلما ارت دبى الوطنى 

  السعودية

   السيد/  لؤي حسن عبدالجواد   عضو  غير تنفيذى

 GENEROالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 

 كابيتال 

   ري ازالسيد/ تامر وليد ب  عضو  مستقل 

 رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الخليجي.  •

  المملكة العربية السعودية –مدير شركة دلتا  •

   *امر عبد القادر جان ثالسيد/    عضو  مستقل
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 –اإلدارة  رئيس المنتجات والخدمات االستشارية •

 بنك اإلما ارت دبي الوطني ش.م.ع. 

  عضو مجلس ادارة شركة ارامكس.  •

عضو مجلس إدارة اإلما ارت دبي الوطني الدارة  •

 االصول. 

عضو مجلس إدارة  صندوق اإلما ارت دبي  •

 الوطني العقاري المتداول.  

عضو مجلس إدارة  مد ارء صندوق اإلما ارت  •

 دبي الوطني جيرسي المحدودة. 

عضو مجلس إدارة  اإلما ارت دبي الوطني  •

 الدارة المحافظ.  

عضو مجلس إدارة  اإلما ارت دبي الوطني  •

 لوكسمبورغ 

 .SICAV 

   

   السيد/ طارق عبد القادر بن هندي   عضو  غير تنفيذى

 الرئيس التنفيذى لإلما ارت دبى الوطنى كابيتال  

عضو مجلس إدارة اإلما ارت دبي الوطني  

 الدارة االصول. 

  

   السيد/ أحمد محمد عقيل القاسم**  عضو  غير تنفيذى

 م2018*استقالة عضو مجلس اإلدارة المستقل األستاذ ثامر جان من منصبه في شهر أغسطس من عام 

 **  ة شيا مع ميثاق حوكمة الشركاتمتعيين األستاذ أحمد القاسم نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلدارة. مجلس اجتماعات
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اجتماعات، ويبين الجدول التالي بيانات تلك األجتماعات وسجل  ثالثعقد مجلس ادارة اإلما ارت دبى الوطنى كابيتال السعودية 

 حضور اإلعضاء خالل السنة: 

 

 
 

صفة  7/3/18 27/6/18 16/10/18 المجموع 

 العضوية 

   االسم  

 1  السيد/ هشام عبدهللا القاسم   غير تنفيذى √  √  √  3

 2  السيد/  لؤي حسن عبدالجواد   غير تنفيذى √  √  √  3

 3  ري االسيد/ تامر وليد بز  مستقل  √  √  √ 3

 4  *امر عبد القادر جان ثالسيد/    مستقل  √  √  -  2

السيد/ طارق عبد القادر بن   غير تنفيذى √ √ √  3

 هندي 

 5 

السيد/ أحمد محمد عقيل   غير تنفيذى √ √ √   3

 القاسم**

 6 

 م2018جان من منصبه في شهر أغسطس من عام  *استقالة عضو مجلس اإلدارة المستقل األستاذ ثامر

ةشيا مع ميثاق حوكمة الشركاتمتعيين األستاذ أحمد القاسم نائب رئيس مجلس اإلدارة   ** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للتنفيذيين. رواتب خمسة واكبر اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة

الف لاير سنوي ا بموجب أتعاب الحضور بخالف  120مجلس اإلدارة فإنه يتم مكافئة األعضاء المستقلين بمبلغ  لقارطبق ا

 ال يتم تقديم منافع نقدية إليهم .ال توجد مكافئات عينية  تنفيذيمصاريف السفر )إن وجد ( في حين أن خدمات األعضاء غير 

  دية. دبي الوطني كابيتال السعو اإلماراتألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهم من موظفي شركة   سواء)خيار اسهم الموظف( 

  ت مجلس اإلدارة والتنفيذيينآالمكافجدول اإلفصاح عن التعويضات و 

 خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم 

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

عضاء مجلس المديرين غير 

 التنفيذين/االعضاء المستقلين 

 اعضاء مجلس 

 االدارة التنفيذيين 
 البيان 

 والتعويضات   الرواتب -  -  3,611,069 

 البدالت   -  -  -

 السنوية  و المكافأت الدورية  -  240,000  423,000

 الخطط التحفيزية   -  -  -
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-  -  -  
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي 

 

  اللجان التابعة لمجلس اإلدارة.

 قام مجلس اإلدارة بتكوين لجان تساعده على أداء مهامه ومسئولياته وهي:  

 اللجنة التنفيذية :  

أن الغرض من أنشاء اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس مديري الشركة هو مساعدة المجلس في االضطالع بمسؤولياته, والقيام بالمهام 

أن تكون  ويجب المديرين وذلك لتسهيل العمليات التشغيلية للشركة. المفوضة لها من قبل مجلس  الصالحياتواالنشطة حسب 

أن الشركة  باالعتبارالوظائف التالية بمثابة أنشطة متكررة للجنة في أداء مسؤولياتها. يتم تحديد هذه الوظائف كإرشادات مع أخذ 

 قد تغير من هذه االرشادات بما يتناسب مع انشطة الشركة. 

، تمارس جميع السلطات التي يخولها لها مجلس اإلدارة، وتتكون اللجنة من اربعة أعضاء، “جنة تنفيذيةل”شكل مجلـس اإلدارة 

اجتماعـات خـالل السـنة المالية كمـا هـو موضـح فـي الجـدول  ثالثةويتولى رئاستها عضو مجلـس اإلدارة، ، قـد عقـدت اللجنـة 

 االتـي: 

 30/9/18 المجموع 

  

صفة  1/3/18 25/6/18

 العضوية 

   االسم  

 1 السيد/  لؤي حسن عبدالجواد  عضو  √  √  √  3

 2 ريابزالسيد/ تامر وليد  عضو  √  √  √  3 

 3 *السيد/  تامر عبد القادر جان  عضو  √  √  √  3

رئيس  -  -  √  1

  اللجنة

 4 السيد/ طارق عبد القادر بن هندي 

 م2018األستاذ ثامر جان من منصبه في شهر أغسطس من عام *استقالة عضو مجلس اإلدارة المستقل 

 

 وااللتزام  لجنة المخاطر

ن، وتتولـى التنفيذييـ المدراءأعضـاء برئاسة عضو مجلس االدارة وعضوية اثنين من  ثالثةم مـن ازتتكـون لجنـة المخاطر وااللت

المالية للشركة واالمتثال للقواعد واللوائـح  األوراقأعمال  ومراقبة، االلتزاموالتوجيه لبرنامج  اإلشرافم ازلجنة المخاطر وااللت

 . ةالشرك وإجراءاتالتنظيميـة وضع المبادئ التوجيهية للمخاطر و االلت ازم وسياسات 

 سياسات وإجراءاتوضمان تنفيذ  اإلدارة.الجوهرية وقد طرحت على مجلس  االلتزامالتأكد من أن جميع أنشطة المخاطر و

 بقانون هيئة السوق المالية والئحته التنفيذية.  االلتزاموضمان  االلتزاموخطط الرقابة على المخاطر /  وااللتزامر المخاط

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

جعة بجميع األنشطة التي قد يكون ارإخطار لجنة الم الرقابة.وخطة  االلتزامو وإجراءاته المخاطرلتطوير سياسات  اقتراحاتتقديم 

م والتعامل مع الشكاوى، ازلمناقشة أنشطة االلت بواقع ثالث اجتماعاتعات منتظمة عقد اجتما لها أثر مالي جوهري على الشركة.

 وأية أنشطة تنظيمية أخرى . 

  

  : م، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول االتـي2018وبـدأت اللجنـة فـي عقـد االجتماعـات فـي السـنة  

 1/3/18 25/6/18 30/9/18 المجموع

 

صفة   

 العضوية 

   االسم  

رئيس  عضو مجلس االدارة  √ √ √ 3

  اللجنة

السيد/ لؤي حسن 

 عبدالجواد 

 1 

 2  ** مشعل اإلسماعيلالسيد/  عضو    االلتزامرئيس  √ √ - 2
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السيدة/  منى محمد  عضو  الرئيس التنفيذي  √ √ √ 3

 الطويل* 

 3 

فينكاتا  السيد/ عضو  مسؤول مخاطر √ √ √ 3

                                                                                   سوندراراجان

 

 4 

 م 5/11/2018منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ  منالسيدة/  منى محمد الطويل  استقالة*تم          

 م2018سبتمبر من عام  في شهر  االلتزاممنصب رئيس  مشعل اإلسماعيل منالسيد/  استقالةتم  **         

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة المراجعة 

ات المحاسـبية، والرقابة  تتكـون لجنـة الم ارجعـة مـن ثالثـة أعضـاء، وتتولـى لجنـة الم ارجعـة دارسـة القوائـم الماليـة، والسياسـ 

اجتماعـات خالل السـنة المالية  ثالث اللجنـةالخارجييـن. وقـد عقـدت  والمراجعينعلـى أعمـال الم ارجعـة الداخليـة  ،واإلشراف

 كمـا هـو موضـح في الجدول االتـي: 

  6/6/18 11/10/18 المجموع

1/3/18  

صفة   

 العضوية 

   االسم  

عضو مجلس  √  √  √  3

 االدارة 

رئيس 

  اللجنة

 1  ريابزالسيد/ تامر وليد 

عضو مجلس  √  √  -  2 

 االدارة 

 2  *السيد/تامر عبد القادر جان  عضو 

عضو مجلس  √  √  √  3 

 االدارة 

السيد/لؤي حسن  عضو 

 عبدالجواد 

3 

 م2018*استقالة عضو مجلس اإلدارة المستقل األستاذ ثامر جان من منصبه في شهر أغسطس من عام 

 لجنة الترشـيحات والمكافآت. 

دارة مل مهام اللجنة التوصية لمجلس اإلتتكون لجنة الترشـيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء تم ترشـيحهم من مجلس االدارة، وتش

ووضع  والتأكـد مـن اسـتقاللية أعضـاء المجلـس المسـتقلين، وعـدم وجـود أي تعارض للمصالح، بالترشيح لعضوية المجلـس،

دارة وكبار التنفيذيين .ولم تعقد لجنة الترشيحات والمكافئات اي اجتماعـات أثنـاء سياسات لمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإل

 السـنة الماليـة، كمـا هـو م وضـح فـي الجـدول االتـي: 

 

     المجموع 

  

صفة 

 العضوية 

   االسم  

رئيس  - - - -

  اللجنة

 1  السيد/ أحمد القاسم

 2  السيد/  لؤي حسن عبدالجواد  عضو  - - - -

 3  ريابز السيد/ تامر وليد  عضو  - - - -
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   م. 8201 عام خالل العالقة ذات الجهات مع المعامالت

 لفد أجرت الشركة المعامالت التالية مع األط ارف ذات العالقة بموافقة إدارة الشركة على شروط المعامالت. 

             اإلسم   العالقة    

 ت دبي الوطني دبي                                        ابنك اإلمار شريك        

 الخدمات المصرفية الخاصة           -ارت دبي الوطني دبي  ابنك اإلم شريك       

 فرع الرياض                               -بنك اإلما ارت دبي الوطني  شريك       

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

         شركة اإلما ارت دبي الوطنى إلدارة األصول المحدودة جهة منتسبة       
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  لغها كما يلي: باللاير السعوديالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة ومبا

 الوصف   2016  2017  2018 

Nil 1,381,559 1,390,552  اعادة تحيل تكاليف موظفين

من بنك االما ارت دبي 

الخدمات  –الوطني 

 المصرفية الخاصة  

 اتعاب حفظ من بنك  4,594,186  3,465,185 3,741,659

–االما ارت دبي الوطني 

 فرع الرياض 

اتعاب احاله من من بنك   149,831  34,315 22,705

 –االما ارت دبي الوطني 

الخدمات المصرفية 

 الخاصة 

ايجار بنك االما ارت  604,439  583,142 534,572

فرع –دبي الوطني 

 الرياض 

Nil  596,712 5,227,295  اتعاب ادارة من شركة 

االما ارت دبي الوطني 

 الدالرة االصول المحدودة 

مصاريف سنوية بنك  539,507 540,280 878,627

االما ارت دبي الوطني 

 دبي 

 Nil -  18,609   مصاريف مستحقة االما

ارت دبي الوطني لالوارق 

 المالية  

 

 

 

 

 

  

 الجزاءات والعقوبات النظامية : 

على الشركة من الجهات التنظيمية او من اي من الوكاالت  جزاءاتيسر أعضاء مجلس االدارة االشارة الى انه لم يتم توقيع 

 م.  2018الحكومية خالل عام 
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   الخاتمة

م .وقـد أسـهم على نتائج الشركة الشركاء، 2017يعبر مجلس األدارة عن تقديره إللنجا ازت التي حققتها الشركة خالل العام المالي 

.وبهـذه المناسـبة .. يعبـر مجلـس األدارة عـن شـكره للشـركاء ، والجهـات األشـ ارفية فـي المملكـة العربيـة السـعودية علـى 

شركة، كما يقدم شكره  وتقديره دعمهـم وثقتهـم وتعاونهـم الـذي كان لـه أثـره األيجابـي فـي تحقيـق مزيـد مـن التقـدم واألزدهار لل

 لجميع العاملين في الشركة، على جهودهم المخلصـة وتفانيهم في تأدية واجبهم ومهام عملهم 

 التوفيق...  وهللا ولي   

                          

 هشام بن عبدهللا القاسم 

ت دبي الوطني كابيتال السعودية اررئيس مجلس ادارة شركة اإلما

 م   2018مارس  27


