التقرير السنوي لعام2017
شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
عن السنة المالية المنتهية في 2017/ 12/31م
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نبذة عن الشركة.
شـركة اإلمارات دبي الوطني كابيتـال (السعودية) مرخصة من قبل هيئـة السـوق الـمالية تحت ترخيص رقم  37 – 7086بتاريخ
2008/06/23م و بدأت األعمال بتاريخ 2008/08/21م .و رأس المال المدفوع  145مليون لاير سعودي و سجل تجاري رقم
( )1010248476و هي مملوكة بالكامل لمجموعة اإلمارات دبي الوطني ،المساهمين
 .1اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع)  ،دبي ( . ) ٪ 95
 .2اإلمارات للخدمات المالية (ش.م.خ) ،دبي ( . ) ٪ 5
وتملك الشركة الرخص التالية :
.1
.2
.3
.4
.5

التعامل في االوراق المالية بصفة أصيل ووكيل.
الحفظ.
االدارة.
الترتيب.
المشورة.

النشاط .
التعامل في االوراق المالية بصفة أصيل ووكيل :

يتم تقديم خدمة الوساطة إلى العمالء للتداول في السوق السعودى ) تداول ( ،وكذلك في اسواق اإلمارات العربية المتحدة شامل
كالا من بورصتي دبي وأبوظبي وسنغافورة.

بلغت إجمالي قيمة التداول باألسهم في السوق السعودى ) تداول (عن العام  2017مبلغ  836مليار لاير سعودي مقارنة بمبلغ
 1,156مليار لاير سعودي العام المنصرم بانخفض نسبته % 27.72

كمابلغ إجمالي قيمة التداول باألسهم في السوق السعودى ) تداول (من خالل شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال عن العام
 2017م مبلغ  1.818مليار لاير سعودي مقارنة بمبلغ  1.678مليار لاير سعودي العام المنصرم بارتفاع نسبته % 8.3
في حين شهدت االيرادات انخفاضا بواقع  %1بالمقارنة بالعام الماضي.
اإلدارة :
تدير شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال أصول بمبلغ 2.893مليار لاير سعودي حيث انخفضت بنسبة  %4بالمقارنة بالعام

الماضية في حين شهدت االيرادات خالل 2017م انخفض  % 61بالمقارنة بالعام المنصرم.

الترتيب:
لم تحقق إيرادات المصرفية األستثمارية المستوى المرغوب منه خالل  2017إال أن هناك جهود منتظمة لتحقيق نمو ملحوظ
خالل 2017م
المشورة وادارة الثروات :

مازلت في مهدها قد تمهد
لم تحقق إيرادات خالل عام  2017غير أن الخطط المقترحة بخصوص األنشطة المستهدفة التي ا
لتحقيق إيرادات جيدة خالل العام المقبل.
وقد وافق مجلس االدارة على الغاء رخصة المشورة .

الحفظ :
شهدت إيرادات رخصة الحفظ نموا مستديم ا خالل السنوات القليلة  ،وهي تمثل أكثر من  %58من إجمالي دخل التشغيل لدى

بناء على الدعم المقدم من جهات
شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال .ومن المتوقع خالل السنوات المقبلة تحقيق عوائد اعلى ا
مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني.

قرارات و خطة العمل.
مرعاة قوانين الشركات الجديدة بالمملكة العربية السعودية فقد وافق مجلس ادارة
من أجل التوافق مع اللوائح التنظيمية وكذلك ا
على تحويل الشكل القانونى لشركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة.

وقد تم زيادة راس المال ب  30مليون لاير سعودي .

وبالتالي فإن راس مال شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال سيرتفع إلى 145مليون لاير سعودي والذي تم اعتماده من جانب
هيئة السوق المالية خالل الربع األول من عام  2017 .ويقوم الفريق القانوني بإنهاء إجارءات عملية التحول إلى شركة مساهمة
مغلقة وتم عمل الجمعية التاسيسية في نهاية شهر ديسمبر  2017م ومن المنتظر االنتهاء من هذه االجراءات قبل نهاية شهر

يناير  2018م*.

أعداد الفروع  /الشركات التابعة.
شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مملوكة بالكامل لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني في دبي وتعمل من مركزها
الرئيسى فى الرياض بدون فروع أخرى.

القروض والمديونيات على الشركة.
اليوجد على الشركة أي مديونيات أو قروض خالل السنة المالية  2017م

نشاط إدارة المخاطر .
تعتبر إدارة المخاطر جزءا ال يتجزاء من نشاط شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ويديرها رئيس إدارة المخاطر
وااللتزام والذي يتبع لجنة المخاطر ولجنة االلتزام .وتعمل اإلدارة على تصميم وتطوير وتنفيذ عملية إدارة المخاطر والسياسات

واإلطار المعني بالتعريف والتقييم ومراقبة والتحكم في المخاطر التشغيلية الناجمة عن أنشطة األعمال التي تمارسها شركة
اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في كافة خطوط أعمالها والمهام المساندة .

تساعد إدارة المخاطر في ضمان أال يتجاوز التعرض للمخاطر موقف ارسمال الشركة وموقفها المالي .تقوم إدارة المخاطر
وااللتزام بمراجعة المخاطر وتقييم أي منتجات /عمليات /تغيرات وتقوم بإصدار تقييم للمخاطر لتخفيضها .وفي خضم عملية
تقييم المخاطر وتحديدها فإنه يتم تزويد وحدات األعمال بالحل المناسب للتخفيف من المخاطر التي يتم تحديدها.

مخاطـر ال ئتمـان

تنشـأ مخاطـر االئتمـان عنـد وجـود احتماليـة أن يفشـل أحـد العمـالء فـي الوفـاء بالتزاماتـه التعاقديــة بموجــب االتفاقيــة المبرمــة مــع
الشــركة ،و قــد اتخــذت الشــركة عــدة اج ـراءات لتقليـل هـذه المخاطـر ،حيـث يتـم تقييـم الوضـع االئتمانـي أللطـراف النظيـرة مـن
المصـارف و الشـركات الماليـة االخـرى و التـي قـد تسـتثمرها الشـركة مـن وقـت الخـر ،كمـا يتـم وضـع الحــدود االئتمانيــة و تحديثهــا
ســنويا و مراقبــة مخاطــر التركــز فــي أداة ماليــة معينــة أو طـرف نظيـر معيـن .يتـم تخصيـص جـزء مـن رأس مـال لتغطيـة مخاطـر
االئتمـان التـي قـد تتعـرض لهـا الشـركة بعـد القيـام بـوزن المخاطـر لـكل تعـرض حسـب قواعـد وأنظمـة هيئـة السـوق الماليـة .
مخاطــر الســوق
تتمثــل مخاطــر الســوق فــي تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية الدوات الماليــة بســبب تغيي ـرات فــي االس ـواق
الماليــة  ،حيث تؤثر تذبذبات اسعار األوراق المالية او اسعار العمالت او اسعار الفائدة على قيمة االستثمارات مما قد تؤثر على
الشركة سلبا .مخاطر السوق قد تؤثر على قيمة الضمانات المتعلقة بمحافظ قروض الهامش وانشطة إدارة االصول ،وال سيما فيما
يتعلق باالستثمار في االسهم من قبل الصناديق االستثمارية وادارة المحافظ الخاصة.
المخاطر التشغيلية
هي المخاطر المرتبطة بالخسائر الناتجة عن فشل أو ضعف أو عدم مالءمة آلية سير االعمال واالنظمة التشغيلية أو الناتجة
عن اال خطاء البشرية أو خلل في النظم التقنية المستخدمة أو الناتجة عن عوامل خارجية .وتنطبق على كافة قطاعات الشركة.
إن فشل اال نظمة التي تدعم أعمال الشركة له تأثير سلبي على نشاط الشركة ومن الممكن أن يؤثر على استقرار أعمالها.
مخاطر عدم اللتزام بانظمه ولوائح هيئة السوق المالية
هي المخاطر التي تنشا من عدم االلتزام بلوائح وقواعد هيئة السوق المالية ،مما يترتب عليه عقوبات وغرامات من قبل الهيئة.

مراجعة تقرير الرقابة الداخلية.
بإجرء مراجعة على الرقابة الداخلية
ا
طبقا للخطة السنوية المعتمدة في مراقبة المخاطر و االلتزام فإن إدارة المخاطر و االلتزام تقوم

بناء على مصفوفة
لكافة األعمال ووحدات الدعم ويتم تصنيف المشاكل القائمة كونها ذات مخاطرة منخفضة/متوسطة أو عالية ا
مخاطر شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية .يتم تسجيل خطة العمل المقترحة ذات الصلة مع المواعيد المحددة حتى
تاريخ تصحيحها .ويتم موافاة لجنة المخاطر وااللتزام بتقرير المراجعة خالل االجتماعات ربع السنوية ويتم موافاة مجلس اإلدارة
بمحضر تلك االجتماعات.
إجرء مراجعة للضوابط على تقنية المعلومات بواسطة فريق المراجعة الداخلية خالل عام 2017
وباإلضافة إلى ما سبق فقد تم ا
.وقد كان التقدير العام لهذه المراجعة“ مقبول ”وتم استيفاء البنود المعلقة عن 2017م

التقرير المالي المدقق.
تم إجراء التدقيق النظامي عن عام  2017بواسطة المراجعين الخارجيين ارنست & يونج السعودية على القوائم المالية لشركة
اإلمارات 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:

حققت شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال صافي دخل تشغيل) قبل الزكاة( بمبلغ  1,471الف لاير سعودي في 2017
بالمقارنة  .بمبلغ  4,406الف لاير سعودي في .2016
إن مجلس إدارة شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على ثقة من أن االيرادات المالية التي تم تحقيقها خالل 2017
سيتم الحفاظ عليها وتحقيق المزيد من األهداف من حيث خفض الخسائر المتراكمة وذلك خالل األعوام المقبلة.

النتائج المالية.
فيما يلي ملخص النتائج المالية لفترة الثالث سنوات الماضية (بآالف الرياالت):
االيرادات
الوساطة
المصرفية االستثمارية

ادارة االصول

2017

2016

2015

1,059

1,065

1,225

218

150

161

3,220

8,204

5,487

6,225

4,910

4,786

10,722

14,329

11,659

()11,579

()12,287

()12,408

الدخل (الخسارة ) من العمليات الرئيسية

()857

2,042

()749

ايرادات اخرى

1,382

1,388

875

ايرادات تمويل

950

1,257

341

تكاليف تمويل

()2

()281

()157

1,471

4,406

210

()1,340

()1,103

()172

132

3,303

39

الحفظ
المصاريف العمومية واالدارية

الدخل قبل الزكاة
الزكاة
صافي دخل السنة

هيكل مجلس إدارة شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
يتولـى إدارة الشـركة مجلـس إدارة مؤلـف مـن () 6سـتة أعضـاء عينهـم المسـاهمون فـي الجمعيـة العامـة العاديـة لمـدةا  3سنوات
بنـاء علـى النظـام األسـاسي للشـركة ،وهم كمـا هـو موضـح فـي الجـدول األتـي:
االسم
السيد /هشام عبداهلل القاسم

المنصب
رئيس مجلس
اإلدارة

صفة العضوية
غير تنفيذى

مناصب اخرى
 رئيس مجلس اإلدارة – مصرف اإلمارات اإلسالمي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة – بنك اإلمارات دبي
الوطني ش.م.ع.

 نائب رئيس مجلس اإلدارة – مؤسسة دبي العقارية /
الوصل

 رئيس مجلس إدارة اإلمارات دبي الوطني مصر.

عضو مجلس إدارة لكل من:

 مركز دبي المالي العالميDIFC

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

 معهد اإلمارات للدارسات المصرفية والماليةEIBFS
 مدينة اإلنسانية الدولية


مدير عام -الخدمات المصرفية لألفراد -بنك اإلمارات

السيد /سوفو ساركار*

عضو

غير تنفيذى



مدير ،اإلمارات المال المستهلك المالية ذ.م.م

السيد /لؤي حسن عبدالجواد

عضو

غير تنفيذى

الرئيس التنفيذى لبنك اإلمارات دبى الوطنى فرع السعودية

السيد /تامر وليد بزاري

عضو

مستقل

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  GENEROكابيتال

السيد /تامر عبد القادر جان

عضو

مستقل

رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الخليجي.

عضو

غير تنفيذى

دبي الوطني دبي





مدير شركة تنفيذ المحدودة

مدير اإلمارات دبي الوطنيS.A.E

رئيس مجلس إدارة اإلمارات دبي الوطني الدارة

االصول




السيد /طارق عبد القادر بن

هندي **

مدير شركة دلتا – المملكة العربية السعودية

 رئيس المنتجات والخدمات االستشارية اإلدارة – بنك
اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.
 عضو مجلس ادارة شركة ارامكس .
 عضو مجلس إدارة اإلمارات دبي الوطني الدارة
االصول.

 عضو مجلس إدارة صندوق اإلمارات دبي الوطني
العقاري المتداول .

 عضو مجلس إدارة مدراء صندوق اإلمارات دبي
الوطني جيرسي المحدودة.

 عضو مجلس إدارة اإلمارات دبي الوطني الدارة
المحافظ .



عضو مجلس إدارة اإلمارات دبي الوطني لوكسمبورغ

.SICAV
السيد /احمد محمد عقيل

القاسم***

عضو

غير تنفيذى

الرئيس التنفيذى لإلمارات دبى الوطنى كابيتال

 عضو مجلس إدارة اإلمارات دبي الوطني الدارة
االصول.

*استقال السيد ./سوفو ساركار من مجلس االدارة وتم الغاء تسجيله بتاريخ 2017/8/8م

**تم تعين السيد  /طارق عبدالقادر بن هندي في المنصب الشاغر كعضو مجلس ادارة وتم تسجيله بتاريخ 2017/8/29م

***تم تعين السيد  /احمد محمد عقيل القاسم في المنصب الشاغر كعضو مجلس ادارة وتم تسجيله بتاريخ 2017/12/19م

اجتماعات مجلس اإلدارة.
عقد مجلس ادارة اإلمارات دبى الوطنى كابيتال السعودية أربعة اجتماعات ،ويبين الجدول التالي بيانات تلك األجتماعات وسجل
حضور اإلعضاء خالل السنة:
االسم
 1السيد /هشام عبداهلل القاسم
 2السيد /سوفو ساركار*
 3السيد /لؤي حسن عبدالجواد
 4السيد /تامر وليد بزاري

5/ 14
√

5/ 17
√

10/29
√

12/6
√

المجموع
4

صفة العضوية
غير تنفيذى

√

√

-

-

2

غير تنفيذى

√

√

√

√

4

مستقل

√

√

-

√

4

مستقل

√

√

√

√

4

-

-

√

√

2

غير تنفيذى

 5السيد /تامر عبد القادر جان
6
السيد /طارق عبد القادر بن غير تنفيذى
هندي **

 7السيد /احمد محمد عقيل غير تنفيذى

-

-

-

-

0

القاسم***

*استقال السيد  /سوفو ساركار من مجلس االدارة وتم الغاء تسجيله بتاريخ 2017/8/8م
**تم تعين السيد  /طارق عبدالقادر بن هندي في المنصب الشاغر كعضو مجلس ادارة وتم تسجيله بتاريخ 2017/8/29م
***تم تعين السيد  /احمد محمد عقيل القاسم في المنصب الشاغر كعضو مجلس ادارة وتم تسجيله بتاريخ 2017/12/19م

مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة واكبر خمسة رواتب للتنفيذيين.
طبق ا لقرار مجلس اإلدارة فإنه يتم مكافئة األعضاء المستقلين بمبلغ  120الف لاير سنوي ا بموجب أتعاب الحضور بخالف

مصاريف السفر )إن وجد ( في حين أن خدمات األعضاء غير تنفيذى ال يتم تقديم منافع نقدية إليهم .ال توجد مكافئات عينية
اء ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهم من موظفي شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
)خيار اسهم الموظف( سو ا
جدول اإلفصاح عن التعويضات و المكافاءت مجلس اإلدارة والتنفيذيين
البيان
الرواتب والتعويضات
البدالت
المكافأت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

اعضاء مجلس
االدارة التنفيذيين
-

عضاء مجلس المديرين غير
التنفيذين/االعضاء المستقلين
240,000
-

خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم
الرئيس التنفيذي والمدير المالي
3,611,069
423,000
-

-

-

-

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 واالنشطة حسب الصالحيات المفوضة لها من قبل مجلس المديرين وذلك لتسهيل العمليات التشغيلية للشركة .و يجب أن
تكون الوظائف التالية بمثابة أنشطة متكررة للجنة في أداء مسؤولياتها .يتم تحديد هذه الوظائف كإرشادات مع أخذ باألعتبار أن

الشركة قد تغير من هذه االرشادات بما يتناسب مع انشطة الشركة.

شــكل مجلــس اإلدارة ”لجنــة تنفيذيــة“ ،تمــارس جميــع الســلطات التــي يخولهــا لهــا مجلــس اإلدارة ،وتتكــون اللجنــة مــن اربعة
أعضــاء ،ويتولــى رئاســتها عضو مجلـس اإلدارة ، ،قـد عقـدت اللجنـة أربعـة اجتماعـات خـالل السـنة المالية كمـا هـو موضـح فـي
الجـدول االتـي:
صفة العضوية

االسم
 1السيد /سوفو ساركار*
 2السيد /لؤي حسن عبدالجواد

رئيس اللجنة
عضو

 3السيد /تامر وليد بزاري
عضو
 4السيد /تامر عبد القادر جان
5
السيد /طارق عبد القادر بن هندي ** رئيس اللجنة
عضو

3/9

5/9

10/24

12/3

المجموع

√

√

-

-

2

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

-

-

√

√
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*استقال السيد ./سوفو ساركار من مجلس االدارة وتم الغاء تسجيله بتاريخ 2017/8/8م



**تم تعين السيد  /طارق عبدالقادر بن هندي في منصب رئيس اللجنة .

لجنة المخاطر وااللتزام
تتكـون لجنـة المخاطر وااللتزام مـن ثالثه أعضـاء برئاسة عضو مجلس االدارة وعضوية اثنين من المـدراء التنفيذييـن ،وتتولــى
لجنــة المخاطر وااللتزام االش ـراف والتوجيــه لبرنامــج االلتزام ،ومراقبــة أعمــال االوراق الماليــة للشــركة واالمتثــال للقواعــد واللوائـح
التنظيميـة وضع المبادئ التوجيهية للمخاطر و االلتزام وسياسات واجراءات الشركة .
التأكد من أن جميع أنشطة المخاطر و االلتزام الجوهرية وقد طرحت على مجلس اإلدارة .وضمان تنفيذ سياسات واجراءات
المخاطر وااللتزام وخطط الرقابة على المخاطر  /االلتزام وضمان االلتزام بقانون هيئة السوق المالية والئحته التنفيذية.
رصد المخاطر عن عدم االلتزام بين مسؤوليات ومهام الموظفين  ،واإلبالغ عن مثل هذه المخاطر .
تقديم اقت ارحات لتطوير سياسات و إجراءات المخاطر و االلتزام وخطة الرقابة  .إخطار لجنة المراجعة بجميع األنشطة التي قد
يكون لها أثر مالي جوهري على الشركة .عقد اجتماعات منتظمة لمناقشة أنشطة االلتزام والتعامل مع الشكاوى ،وأية أنشطة
تنظيمية أخرى .
.
وبـدأت اللجنـة فـي عقـد االجتماعـات فـي السـنة 2017م ،كمــا هــو موضــح فــي الجــدول االتـي:
صفة العضوية
االسم
5/ 9 3/6
√
√
عضو مجلس االدارة
رئيس اللجنة
 1السيد /لؤي حسن عبدالجواد

8/ 23
√

11/28
√

المجموع
4

عضو

الرئيس التنفيذي

√

√

√

-

3

عضو

رئيس الاللتزام

√

√

√

√

4

 4السيدة /منى محمد الطويل** عضو

الرئيس التنفيذي

-

-

-

√

1

 2السيد /سعيد عبداهلل*
 3السيد /امير الزناتي

* استقال السيد /سعيد عبداهلل من الشركة وتم الغاء تسجيله بتاريخ 2018/1/3م
**تم تعين السيدة /منى محمد الطويل في منصب الرئيس التنفيذي وتم تسجيلها بتاريخ 2017/10/24م

لجنة المراجعة
تتكـون لجنـة المراجعـة مـن ثالثـة أعضـاء ،وتتولـى لجنـة المراجعـة د ارسـة القوائـم الماليـة ،والسياسـات المحاسـبية ،والرقابة واألشـراف،
علـى أعمـال المراجعـة الداخليـة والمراجعيـن الخارجييـن .وقـد عقـدت اللجنـة أربعـة اجتماعـات خالل السـنة المالية كمـا هـو موضـح
فــي الجــدول االتـي:
االسم

صفة العضوية

 1السيد /تامر وليد بزاري

رئيس اللجنة

 2السيد/تامر عبد القادر جان

عضو

 3السيد /مازن حسن ابراهيم *
 4السيد/لؤي حسن عبدالجواد **

عضو

عضو مجلس
االدارة
عضو مجلس
االدارة
المدير المالي

عضو

عضو مجلس
االدارة

*تم الغاء عضوية السيد /مازن حسن ابراهيم بتاريخ 2017/5/17م

3/23
√

5/15
√

9/25
√

 12/3المجموع
√
4

√

√

√

√

4

√

√

-

-

2

-

-

√

√

2

**تم تعين السيد /لؤي حسن عبدالجواد كعضو بتاريخ 2017/5/17م

لجنة الترشـيحات والمكافآت.
تتكون لجنة الترشـيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء تم ترشـيحهم من مجلس االدارة ،وتشــمل مهــام اللجنــة التوصيــة لمجلــس
األدارة بالترشــيح لعضويــة المجلـس ،والتأكـد مـن اسـتقاللية أعضـاء المجلـس المسـتقلين ،وعـدم وجـود أي تعــارض للمصالــح،
ووضــع سياســات لمكافــآت وتعويضــات أعضــاء مجلــس األدارة وكبــار التنفيذييــن .ولم تعقد لجنــة الترشــيحات والمكافئــات اي
اجتماعـات أثنـاء السـنة الماليـة ،كمـا هـو موضـح فـي الجـدول االتـي:
-

-

-

-

المجموع
-

االسم
 1السيد /سوفو ساركار*
 2السيد /لؤي حسن عبدالجواد

صفة العضوية
رئيس اللجنة
عضو

-

-

-

-

-

-

-

-

 3السيد /تامر وليد بزاري

عضو

-

*استقال السيد ./سوفو ساركار من مجلس االدارة وتم الغاء تسجيله بتاريخ 2017/8/8م

القرارات المهمة لعام 2017م.
قام مجلس إدارة الشركة بعقد عدد من األجتماعات واصدر عدد من الق اررات وأهمها :


الموافقــة علـى اسـتقالة العضـو السيد ./سوفو ساركار.



الموافقة على تعيين السيد /طارق عبد القادر بن هندي كعضو مجلس ادارة .



الموافقة على تحول وعقد الجمعية التاسيسة للشركة.



الموافقة على تعيين السيدة /منى محمد الطويل كرئيس التنفذي للشركة .

المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل عام  2017م.
لفد أجرت الشركة المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة بموافقة إدارة الشركة على شروط المعامالت.
اإلسم

العالقة

بنك اإلمارات دبي الوطني دبي

شريك

بنك اإلمارات دبي الوطني دبي  -الخدمات المصرفية الخاصة

شريك

بنك اإلمارات دبي الوطني  -فرع الرياض

شريك

اإلمارات دبي الوطني دبي -شركة ذات مسئولية محدودة لألوراق المالية

جهة منتسبة

شركة اإلمارات دبي الوطنى إلدارة األصول المحدودة

جهة منتسبة

المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة ومبالغها كما يلي ( :باللاير السعودي)
2016
2015
الوصف
اعادة تحيل تكاليف موظفين

520,362

1,390,552

2017
1,381,559

من بنك االمارات دبي
الوطني – الخدمات
المصرفية الخاصة
اتعاب حفظ من بنك

4,473,126

4,594,186

3,465,185

االمارات دبي الوطني –فرع
الرياض
اتعاب احاله من من بنك
االمارات دبي الوطني –

161,404

149,831

34,315

الخدمات المصرفية الخاصة
ايجار بنك االمارات دبي

709,940

604,439

583,142

الوطني –فرع الرياض
اتعاب ادارة من شركة

2,861,882

5,227,295

596,712

االمارات دبي الوطني الدالرة

االصول المحدودة

مصاريف سنوية بنك

499,711

539,507

540,280

االمارات دبي الوطني دبي
مصاريف مستحقة االمارات

18,608

18,609

-

دبي الوطني لالوراق المالية

الجزاءات والعقوبات النظامية :
يسر أعضاء مجلس االدارة االشارة الى انه لم يتم توقيع اي جزاء على الشركة من الجهات التنظيمية او من اي من الوكاالت
الحكومية خالل عام 2017م.

الخاتمة
يعبــر مجلــس األدارة عــن تقدي ـره إللنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خالل العــام المالــي 2017م .وقـد أسـهم علــى نتائــج الشــركة
الشــركاء. ،وبهـذه المناسـبة  ..يعبـر مجلـس األدارة عـن شـكره للشـركاء  ،والجهـات األشـرافية فـي المملكـة العربيـة السـعودية علـى
دعمهـم وثقتهـم وتعاونهـم الـذي كان لـه أثـره األيجابـي فـي تحقيـق مزيـد مـن التقـدم واألزدهار للشــركة ،كمــا يقــدم شــكره وتقدي ـره
لجميــع العامليــن فــي الشــركة ،علــى جهودهــم المخلصــة وتفانيهــم فــي تأديــة واجبهــم ومهــام عملهــم

واهلل ولي التوفيق...

هشام بن عبداهلل القاسم
رئيس مجلس ادارة شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
 21مارس  2018م

