من وحي الماضي المجيد
ننطلق نحو مستقبل فريد

تقريــر الحوكمــة المؤسسية
لبنك اإلمارات دبي الوطني
عن عام 2021

الرؤية

ً
ابتكارا لمتعاملينا وكافة أفراد المجتمع
أن نكون المصرف األكثر

الهدف

خلق فرص لالزدهار

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

القيم
•
•
•
•

التعاون
الملكية
الدافع
الريادة

سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

سمو الشيخ
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس مجلس اإلدارة

مجلس إدارة
بنك اإلمارات دبي الوطني

َّ
عبدالله القاسم
هشام

نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

بطي عبيد بطي المال
عضو مجلس اإلدارة

محمد هادي أحمد الحسيني

حسين حسن ميرزا الصايغ

شعيب مير هاشم خوري

محمد حمد عبيد الشحي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

علي حميد علي العويس
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

سالم محمد عبيدالله
عضو مجلس اإلدارة

.1

بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام الحوكمة المؤسسية خالل عام 2021

.2

تحــرص مجموعــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي شــركة مســاهمة عامــة ش.م.ع( .البنــك) وشــركاتها التابعــة (المجموعــة) داخــل
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة و خارجهــا علــى أن تطبــق الحوكمــة المؤسســية بمــا يتوافــق مــع قوانيــن دولــة االمــارات العربيــة
المتحــدة و أيضــا اللوائــح و التشــريعات الصــادرة مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة والســلع فــي الدولــة و يعتبــر قــرار رئيــس
مجلــس إدارة هيئــة األوراق الماليــة والســلع رقــم ( / 3ر.م ).لســنة  2020بشــأن الموافقــة علــى دليــل الحوكمــة المؤسســية
لشــركات المســاهمة العامــة ونظــام الحوكمــة المؤسســية للبنــوك الصــادرة مــن قبــل مصــرف االمــارات المركــزي مــن المراجــع
االساســية التــي تتأكــد مجموعــة بنــك االمــارات دبــي الوطنــي ش.م.ع مــن الرجــوع اليهــا فــي مــا يتعلــق بآليــة تطبيــق الحوكمــة
المؤسســية.

.3

تؤكــد مجموعــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ش.م.ع توفيـــر هيــاكل ومبــادئ وسياســات وممارســات الحوكمــة المؤسســية في
إطــار شــامل لتعزيــز العالقــة بيــن المجموعــة و بيــن المســاهمين و أيضــا أصحــاب المصالــحُ .يم ِّكــن إطــار الحوكمــة المؤسســية
مجلــس إدارة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (المجلــس) واإلدارة العليــا (اإلدارة) مــن أداء واجبــه بشــكل قانونــي و المتمثــل
وفقــا إلطــار عمــل قــوي ،مــع متابعــة تحقيــق
ً
فــي ضمــان ســوق عمــل منظــم ومســتنير وعــادل وضمــان إدارة المخاطــر بحكمــة
أهــداف أعمالــه .و يتبنــى المجلــس بشــكل اســتباقي سياســات وممارســات الحوكمــة المصممــة لمواءمــة مصالــح المجموعــة
مــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح ولتطبيــق وتبنــي أعلــى معاييــر الحوكمــة وإدارة المخاطــر علــى مســتوى المجموعــة.
تــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة التبــاع هــذا النهــج متعــدد المســتويات و تطبيقــه فــي جميــع أنحــاء المجموعــة .يعتمــد نظــام
الرقابــة الداخليــة علــى المســاءلة والتفويــض والتعــاون داخــل اإلدارات ووظائــف األعمــال المختلفــة ،ممــا يشــجع علــى مواءمــة
األهــداف والمــوارد واآلليــات المســتخدمة علــى مســتوى المجموعــة .ويرتكــز نظــام الرقابــة الداخليــة علــى تحديــد الحــد األدنــى
مــن معاييــر ومســؤوليات الحوكمــة بــكل وضــوح ويتــم تنفيــذ السياســات واإلجــراءات المناســبة لخدمــة كل قســم ووحــدة أعمــال
علــى مســتوى المجموعــة والشــركات التابعــة لهــا .يضمــن المجلــس بــأن تحتفــظ اإلدارة العليــا للبنــك بنظــام للرقابــة الداخليــة
وفقــا اللتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي والقانــون المعمــول بــه.
ً

بيان بملكية األسهم في بنك اإلمارات دبي الوطني وبتعامالت أعضاء المجلس خالل عام 2021
يقــدم البنــك كل ربــع ســنوي تقاريــره إلــى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي بشــأن ملكيــة أعضــاء المجلــس ألســهم
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي.
تشكيل المجلس
بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي
الرقم اإلسم

الفئة

المؤهالت

تاريخ التعيين

الخبرات والمناصب الخارجية
 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيلمجموعة طيران اإلمارات
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية -رئيس هيئة دبي للطيران المدني

1

رئيس مجلس
سمو الشيخ أحمد
بن سعيد آل مكتوم إدارة مستقل

بكالوريوس في
العلوم السياسية،
جامعة دنفر ،كولورادو 25 ،يونيو  - 2011رئيس  -المجلس األعلى للطاقة
الواليات المتحدة
 عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي لالستثماراألمريكية.
 رئيس مجلس إدارة  -الجامعة البريطانية بدبي -رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي

 رئيس مجلس إدارة  -مجموعة نور االستثماريةذ.م.م.
 -رئيس مجلس إدارة  -نور تكافل ش.م.ع.

يلتــزم المجلــس بتحقيــق أفضــل الممارســات فــي الحوكمــة المؤسســية ونزاهــة األعمــال والمهنيــة ،بمــا يتماشــى مــع إطــار
الحوكمــة المؤسســية و األهــداف اإلســتراتيجية للمجموعــة ويتناســب مــع القــدرة علــى تحمــل المخاطــر واألهميــة المنهجيــة.
يفــوض المجلــس بعــض مــن الصالحيــات و االشــراف فيمــا يتعلــق بمجــاالت المســؤولية الرئيســية للجــان بمــا فــي ذلــك لجنــة
المجلــس للتدقيــق ولجنــة المجلــس للمخاطــر ولجنــة المجلــس للترشــيحات والمكافــآت ولجنــة المجلــس التنفيــذي ولجنــة المجلــس
لالئتمــان واالســتثمار التــي تــم تشــكيلها مــن قبــل المجلــس والتــي تقــدم تقاريرهــا فــي مــا يتعلــق بتوصياتهــا بالمســائل
وفقــا الختصاصــات كل لجنــة.
ً
المعروضــة علــى اللجــان ومناقشــتها
عــززت مجموعــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ممارســات الحوكمــة الخاصــة بهــا واســتمرت فــي القيــام بذلــك خــال عــام 2021
 ،حيــث قــام مجلــس إدارة مجموعــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي بشــكل اســتباقي ومســتمر بمراقبــة التدابيــر المتخــذة مــن
قبــل اإلدارة لضمــان الحــد األدنــى مــن االضطرابــات والتأثيــر علــى أعمــال المجموعــة بســبب الجائحــة (كوفيــد )19التــي تســببت
بهــا فيــروس كورونــا ،وبالتالــي ضمــان االســتجابة الفوريــة لتمكيــن األفــراد والشــركات مــن مواصلــة العمــل بشــكل طبيعــي
والبقــاء علــى تواصــل مســتمر و اســتمرار العمــل دون انقطــاع .أقــدم المجلــس علــى تفعيــل و طــرح سياســة فعالــة للعمــل عــن
بعــد وتــم التأكــد مــن توفيــر الدعــم الــازم مــن حيــث التكنولوجيــا و غيرهــا مــن الوســائل للموظفيــن والعمــاء للســماح بتنفيــذ
العمليــات المصرفيــة بسالســة علــى مــدار العــام .كمــا ُعقــدت اجتماعــات المجلــس ولجانــه بواســطة الوســائل التكنولوجيــة
المرئيــة  ،ممــا يضمــن هنــا اصــرار المجلــس علــى المشــاركة الفعالــة المســتمرة فــي اتخــاذ القــرارات المســتنيرة الســتمرار
العمــل وذلــك فــي ظــل القيــود المطبقــة نتيجــة جائحــة كوفيــد .19
لــدى المجموعــة عمليــة حوكمــة مخاطــر منظمــة لتحديــد وقيــاس وإدارة ومراقبــة واعــداد تقاريــر للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات
مهمــا فــي اإلشــراف علــى نهــج
دورا
ً
القائمــة علــى المخاطــر واإلشــراف علــى جميــع عمليــات المجموعــة .يلعــب المجلــس ً
المجموعــة الشــامل إلدارة المخاطــر ويقــوم بــأداء دوره اإلشــرافي مــن خــال اللجــان علــى مســتوى المجلــس .إن أداء هــذا الــدور
ً
أيضــا مــن قبــل اإلدارة ووحــدات مراقبــة األعمــال والمخاطــر ذات الصلــة .و يعتمــد نمــوذج حوكمــة المخاطــر داخــل
مطلــوب
المجموعــة علــى ثالثــة وحــدات أساســية :وحدةاألعمــال وهــي الخــط األول للمجموعــة ،فــي حيــن تمثــل إدارة المخاطــر ووحــدة
الشــؤون الماليــة واالمتثــال الخــط الثانــي ،وتعمــل وحــدة التدقيــق الداخلــي كالخــط الثالــث.
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الرقم اإلسم

الفئة

المؤهالت

تاريخ التعيين

الخبرات والمناصب الخارجية

الرقم اإلسم

الفئة

المؤهالت

تاريخ التعيين

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيلمؤسسة دبي العقارية/مجموعة وصل إلدارة
االصول
 رئيس مجلس إدارة  -مصرف اإلماراتاإلسالمي ش.م.ع.
 -رئيس مجلس إدارة  -دينيز بنك

2

السيد /هشام عبد
الله القاسم

3

السيد /حسين
حسن ميرزا الصايغ

 ماجستير في إدارةنائب رئيس
األعمال الدولية
مجلس اإلدارة
وعضو منتدب  -شهادة في العلوم
مستقل

المالية والمصرفية

عضو مجلس
إدارة مستقل

بكالوريوس في إدارة
األعمال من الجامعة
األردنية  -األردن

 25يونيو 2011

 رئيس مجلس إدارة  -شركة دبي للتأمينش.م.ع.

4

السيد /بطي عبيد
بطي المال

عضو مجلس
إدارة مستقل

دبلوم في إدارة
األعمال

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  -مصرف اإلماراتاإلسالمي ش.م.ع.
 18يوليو 2007

 عضو مجلس إدارة  -شركة دبي للمرطباتش.م.ع.

 رئيس مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطنيمصر ش.م.ع.

 عضو مجلس إدارة  -شركة إعمار العقاريةش.م.ع.

 عضو مجلس إدارة  -شركة مجموعة اإلماراتلالتصاالت ش.م.ع( .اتصاالت)

 -رئيس مجلس إدارة  -شركة محمد وعبيد المال

 رئيس مجلس إدارة  -معهد اإلمارات للدراساتالمصرفية والمالية
 -رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الرياضية

5

السيد /سالم محمد عضو مجلس
إدارة مستقل
عبيدالله

 -رئيس مركز دبي للتوحد.

شهادة في إدارة
األعمال من معهد
وينتورث للتكنولوجيا
في بوسطن،
الواليات المتحدة

 20فبراير  2019نائب أول للرئيس  -مجموعة طيران اإلمارات

 عضو مجلس إدارة  -المدينة العالمية للخدماتاإلنسانية

 عضو مجلس إدارة – مصرف اإلماراتاإلسالمي ش.م.ع.

 عضو مجلس إدارة  -سلطة مركز دبي الماليالعالمي.

 عضو مجلس إداة شركة ماهي خوري عضو مجلس إدارة  -مؤسسة دبي العقارية/مجموعة وصل إلدارة االصول

 عضو مجلس إدارة  -شركة مركز دبي الماليالعالمي لالستثمارات ذ.م.م.
 عضو مجلس إدارة  -لجنة تنمية المواردالبشرية الوطنية للقطاع المصرفي والمالي.
 عضو مجلس إدارة  -اتصاالت المغرب (ماروكتيليكوم)

 عضو مجلس إدارة – شركة اسمنت جبل علي6

السيد /شعيب مير
هاشم خوري

عضو مجلس
إداة مستقل

بكالوريوس في
المحاسبة وإدارة
األعمال

 عضو مجلس إدارة  -بنك الفجيرة الوطنيش.م.ع.

 25يونيو 2011

 عضو مجلس إدارة – شركة مير هاشم خوريذ.م.م.
 رئيس مجلس إدارة  -كلية كنت ذ.م.م.المنطقة الحرة
 رئيس مجلس إدارة  -شركة مير هاشم خوريللتعليم ذ.م.م

 -عضو مجلس إدارة – هيئة ال مكتوم الخيرية

 رئيس مجلس إدارة  -شركة الشرق األوسطللغاز الطبيعي ذ.م.م.

 رئيس مجلس إدارة شركة جوتن اإلماراتالعربية المتحدة المحدودة
 18يوليو 2007

الخبرات والمناصب الخارجية

 عضو مجلس إدارة  -ميناء دهوك الجافكردستان العراق

 رئيس مجلس إدارة  -جوتن باودر كوتينغز اع مش ذ .م .م.

 نائب المدير العام  -دائرة الرقابة المالية -حكومة دبي

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر ليجرالند عضو مجلس إدارة شركة مارش انسكو ذ .م.م.

 عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالتالمتكاملة ش.م.ع.

 رئيس مجلس إدارة  -شركة اإلتحاد لألسمنترأس الخيمة

 عضو مجلس إدارة  -مصرف اإلماراتاإلسالمي ش.م.ع.
 عضو مجلس إدارة  -اإلمارات دبي الوطنيكابيتال المحدودة.
7

السيد /محمد حمد
عبيد الشحي

عضو مجلس
إدارة مستقل

ماجستير تنفيذي في
إدارة األعمال  -إدارة
األعمال اإللكترونية

 رئيس مجلس إدارة  -شركة اإلمارات دبيالوطني كابيتال ش.م.ع.
 25يونيو 2011
 عضو مجلس إدارة  -شركة اإلمارات دبيالوطني إلدارة األصول المحدودة

 عضو مجلس إدارة  -مؤسسة دبي العقارية أمين سر اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي رئيس مجلس إدارة  -شركة ناس نيورونللخدمات الصحية
 عضو مجلس إدارة  -إنديبندنت هيلث لخدماتتكنولوجيا المعلومات الصحية المستقلة (إن
هيلث)

3

4

الرقم اإلسم

الفئة

المؤهالت

تاريخ التعيين

الخبرات والمناصب الخارجية
 وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة  -الهيئة العامة للمعاشاتوالتأمينات االجتماعية

8

معالي /محمد
هادي احمد
الحسيني

عضو مجلس
إدارة مستقل

9

السيد /علي حميد
علي العويس

عضو مجلس
إدارة مستقل

 ماجستير في التجارةالدولية من جامعة
ويبستر بجنيف
سويسرا
 بكالوريوس في إدارةاألعمال الدولية من
كلية فرانكلين في
لوغانو ،سويسرا

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  -الهيئة االتحاديةللضرائب
 عضو مجلس إدارة – مصرف اإلماراتاإلسالمي ش.م.ع.

 25يونيو  - 2011عضو مجلس إدارة  -جهاز اإلمارات لالستثمار
 رئيس مجلس ادارة  -شركة االتحاد للمعلوماتاالئتمانية
 عضو مجلس إدارة  -مؤسسة دبي لالستثمار عضو مجلس إدارة  -مؤسسة دبي العقارية/مجموعة وصل إلدارة األصول رئيس مجلس
اإلدارة باالنابة  -إدارة مؤسسة اإلمارات
العقارية

بيان بأسباب عدم ترشيح أي امرأة لعضوية المجلس
تــم انتخــاب أعضــاء المجلــس لمــدة ثــاث ســنوات مــن عــام  ، 2019وقــد تقــدم للترشــيح ثــاث ســيدات لعضويــة مجلــس االدارة
فــي البنــك خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الــذي انعقــد بتاريــخ  10مــارس  ،2019لكــن لــم يتــم انتخابهــن مــن قبــل مســاهمي
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي  ،إن لــدى بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي يقيــن راســخ بقــدرات ومهــارات وخبــرات المــرأة وســيواصل
دعــم وتوفيــر فــرص متكافئــة لهــا فــي المجلــس و يحــرص البنــك علــى تطبيــق نظــام الحوكمــة فيمــا يتعلــق بذلــك.
بيان بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يبلــغ مجمــوع مكافــآت أعضــاء المجلــس المدفوعــة  31مليــــون درهــــم عــن عــام  2020ومجمــوع مكافــآت أعضــاء المجلــس
المقترحــة عــن العــام  2021هــو  31مليــــون درهــــم ،والتــي ســيتم عرضهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي للموافقــة
عليهــا.
بيان بأتعاب حضور اجتماعات المجلس
يحصــل أعضــاء اللجنــة علــى بــدل قــدره  20,000درهــم عــن كل اجتمــاع حضــره فــي عــام  .2021الجــدول أدنــاه يوضــح تفاصيــل
حضــور اللجنــان:

 رئيس مجلس إدارة  -الشركة المتحدة لألغذيةش.م.ع.
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة دبيللمرطبات ش.م.ع.
بكالوريوس في
العلوم التطبيقية
لألعمال (التجارة
اإللكترونية لألعمال)

 عضو مجلس إدارة  -مصرف اإلماراتاإلسالمي ش.م.ع.
 27مارس  - 2013عضو مجلس إدارة  -دار التكافل ش.م.ع.
 رئيس مجلس إدارة  -مجموعة العويس رئيس مجلس إدارة  -شركة يونايتد كان ذ.م.م. رئيس مجلس إدارة  -مجموعة موديرنا ذ م م نائب رئيس مجلس اإلدارة  -المخبز الحديثذ.م.م.
 -عضو مجلس إدارة  -شركة عمان للمرطبات

5

عدد اجتماعات اللجان
الرقم

االسم

لجنة المجلس
للتدقيق

لجنة المجلس
للمخاطر

لجنة المجلس
للترشيحات
والمكافآت

لجنة المجلس
التنفيذي

لجنة المجلس
لالئتمان
واالستثمار

1

السيد /هشام عبد الله القاسم

-

4

1

20

48

2

السيد /حسين حسن ميرزا الصايغ

5

4

-

-

-

3

السيد /شعيب مير هاشم خوري

5

-

-

20

48

4

معالي /محمد هادي احمد
الحسيني

4

-

3

20

48

5

السيد /محمد حمد عبيد الشحي

5

-

4

20

-

6

السيد /سالم محمد عبيدالله

5

4

-

-

48

7

السيد /بطي عبيد بطي المال

-

4

4

-

8

السيد /علي حميد علي العويس

-

4

3

20

47

6

عــدد وتواريــخ اجتماعــات المجلــس التــي عقدت من قبل االعضاء خالل العام :2021

.4

بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصلحة) خالل عام 2021

عدد الحضور

عدد الحضور
بالوكالة

أسماء األعضاء
الغائبين

الرقم

بيان طبيعة العالقة

نوع المعاملة واألرصدة

قيمة المعامة (ألف درهم)
– 2021

قيمة المعامة (ألف درهم)
– 2020

1

 26يناير 2021

9

اليوجد

اليوجد

1

غالبية المساهمين في
الشركة األم

القروض والذمم المدينة

148,117,393

157,723,504

2

 19أبريل 2021

9

اليوجد

اليوجد

2

غالبية المساهمين في
الشركة األم

ودائع العمالء والودائع
اإلسالمية

5,367,019

4,423,770

3

 27يوليو 2021

9

اليوجد

اليوجد

3

شريك

القروض والذمم المدينة

1,273,898

1,487,463

4

 19أكتوبر 2021

9

اليوجد

اليوجد

4

شريك

استثمار

6,481,084

6,474,854

5

 24نوفمبر 2021

8

اليوجد

السيد /علي حميد
العويس

5

شريك

ودائع العمالء والودائع
اإلسالمية

1,967,593

1,797,459

5

 15ديسمبر 2021

9

اليوجد

اليوجد

6

شركة زميلة

إلتزامات

-

78,877

7

شركة زميلة

الدفعات المسددة

99

14,754

8

شركة زميلة

ودائع العمالء والودائع
اإلسالمية

-

90,675

9

الصناديق المدارة من قبل
بنك اإلمارات دبي الوطني

الرسوم المستلمة

18,034

13,812

10

األطراف األخرى ذات العالقة

الدفعات المسددة

17,967

20,871

11

أعضاء مجلس إدارة

أتعاب حضور أعضاء المجلس

16,808

16,836

12

أعضاء مجلس إدارة

القروض والذمم المدينة

872,993

850,367

التاريخ

الرقم

 -لم يتم اعتماد أي قرارات بالتمرير من قبل المجلس خالل عام 2021

مالحظــة :كمــا فــي  31ديســمبر  ،2021تبلــغ الودائــع المقدمــة  ،والقــروض الممنوحــة إلــى شــركات ذات صلــة بالحكومــة %5
( )%6 :2020و )%5 :2020( %6علــى التوالــي ،مــن إجمالــي الودائــع والقــروض للمجموعــة .تــدار هــذه الكيانــات مــن قبــل
كيانــات تجاريــة بشــكل مســتقل  ،وتتــم جميــع المعامــات الماليــة مــع المجموعــة بشــروط عاديــة.
يتم تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط تجارية عادية.
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الهيكل التنظيمي لإلدارة

مدقق الحسابات الخارجي
أ.

الهيكل التنظيمي إلدارة المجموعة كما في  31ديسمبر  2021على النحو التالي:

موظفا.
ً
ديلويت اند توش (ديلويت) هي شركة خدمات احترافية ويعمل بها أكثر من 345,374

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

نبذة عن مدقق الحسابات

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

لــدى شــركة ديلويــت  5مكاتــب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقــع فــي دبــي وأبوظبــي والفجيــرة ورأس الخيمــة
والشــارقة ولديهــا شــبكة تضــم  40شــريكًا وعضــو مجلــس إدارة ومديــر رئيســي وأكثــر مــن  1,000متخصــص تدقيــق.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ

ب .بيان األتعاب الخاصة بالتدقيق التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﺎﻳﻦ ﻧﻴﻠﺴﻮن

أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﺳﻨﻲ

رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻮﻳﺪان

رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻧﻴﺮاج ﻣﺎﻛﻴﻦ

رﺋﻴﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد وإدارة اﻟﺜﺮوات
ﺳﻮﻓﻮ ﺳﺎرﻛﺎر

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺳﺎﻳﻤﻮن ﻛﻮﺑﻠﻴﺴﺘﻮن

اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎن

رﺋﻴﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺪﻳﻨﻴﺰﺑﻨﻚ
ﻫﺎﻛﺎن آﺗﻴﺲ

اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
إﻳﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق

اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﺳﻢ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ أول ،دﻳﻨﻴﺰﺑﻨﻚ
ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻣﻮرﻳﺲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻺﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺻﻼح أﻣﻴﻦ

رﺋﻴﺲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
أزار ﺧﻮاﺟﻪ

اﻟﻤﺴﺆول
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺎﻧﻮج ﺗﺸﺎوﻻ

اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل
ﻓﻴﻜﺘﻮر ﻣﺎﺗﺎﻓﻮﻧﻮف

اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﺎﻣﺮ ﻛﺎﻇﻢ

إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
السيد /اكبر احمد

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي
للشركة

ثالث سنوات منتهية في  31ديسمبر  2019و  2020و 2021

عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق
حسابات الشركة

ثالث سنوات منتهية في  31ديسمبر  2019و  2020و 2021

إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية المرحلية
والسنوية لعام ( 2021درهم)

 1.9مليون درهم

لم يتم تقديم أي خدمات أخرى.
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ج.

لــم تكــن هنــاك آراء مؤهلــة صــادرة عــن مدقــق الحســابات الخارجــي لبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي فــي البيانــات الماليــة
المرحليــة والســنوية لعــام .2021

يوضح الجدول التالي تواريخ انضمامهم ومناصبهم:
المنصب

الرقم

تاريخ االلتحاق
 3نوفمبر 2013

1

الرئيس التنفيذي للمجموعة

2

المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة

3

المسؤول الرئيسي للمخاطر للمجموعة

 1أغسطس 2013

4

المسؤول الرئيسي للعمليات للمجموعة

 24مايو 1988

5

رئيس الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

 18يونيو 2012

6

المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة

 12يناير 2020

7

رئيس األسواق العالمية والخزينة

8

رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

 18أكتوبر 2015

9

رئيس العمليات الدولية واالستراتيجية للمجموعة

 2سبتمبر 2008

10

الرئيس التنفيذي ،دينيزبنك

 31يوليو 2019

11

الرئيس التنفيذي ،مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.

12

نائب رئيس تنفيذي أول ،دينيزبنك

 1يناير 2020

 10سبتمبر 2012

 2يناير 1989
 23مارس 2014

 مكافأت اإلدارةإجمالــي الرواتــب والمزايــا المدفوعــة فــي عــام  2021وأي مزايــا أخــرى مســتحقة الدفــع فــي المســتقبل ألعضــاء اإلدارة العليــا
لبنك اإلمارات دبي الوطني هي  50.7مليون درهم.

9

10

.7

.8

لجنــة المجلس للتدقيــق
يعمل الســيد /حســين حســن ميرزا الصايغ بصفة رئيس لجنة المجلس للتدقيق ويقر مســؤوليته عن أداء اللجنة.

يعمــل الســيد /بطــي عبيــد بطــي المــا بصفــة رئيــس لجنــة المجلــس للترشــيحات والمكافــآت ويقــر بمســؤوليته عــن أداء
اللجنــة.

أســماء أعضــاء لجنــة المجلــس للتدقيق ،وبيان اختصاصاتهــا والمهام الموكلة لها:

أســماء أعضــاء لجنــة المجلــس للترشــيحات والمكافآت ،وبيان اختصاصاتهــا والمهام الموكلة لها:

االسم

المنصب

السيد /حسين حسن ميرزا الصايغ

رئيس اللجنة

* معالي /محمد هادي أحمد الحسيني

عضو

السيد /شعيب مير هاشم خوري

عضو

السيد /محمد حمد عبيد الشحي

عضو

السيد /سالم محمد عبيد الله

عضو

ً
عضوا في لجنة المجلس للتدقيق منذ سبتمبر .2021
*مالحظة :لم يعد

خــال عــام  ،2021عقــدت لجنــة المجلــس للتدقيــق خمســة اجتماعــات لمناقشــة المســائل المتعلقــة بالبيانــات الماليــة وأيــة
أمــور أخــرى ،وتفاصيلهــا كالتالــي:

11

الرقم

الموضوعات

االسم

المنصب

السيد /بطي عبيد بطي المال

رئيس اللجنة

* معالي /محمد هادي أحمد الحسيني

عضو

السيد/علي حميد علي العويس

عضو

السيد /محمد حمد عبيد الشحي

عضو

**السيد /هشام عبد الله القاسم

عضو

ً
عضوا في لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت منذ سبتمبر 2021
*لم يعد
ً
** تم انتخابه كعضو في لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت اعتبارا من سبتمبر 2021

تتولى لجنة المجلس للتدقيق المسؤوليات التالية:
• تعيين المدققين الخارجيين والتحقق من صحة البيانات المالية
• الضوابط المالية والتدقيق الداخلي
• تخطيط التدقيق الداخلي وإعداد التقارير
• عملية مراقبة االمتثال للقوانين/األنظمة
• التدقيق واالمتثال الشرعي

التاريخ

لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت

األعضاء المعتذرين
عن الحضور

1

 26يناير 2021

مراجعة النتائج المالية لبنك اإلمارات دبي الوطني للسنة المنتهية في ، 2020
وتقارير المدققين الخارجيين ومراجعة االمتثال والمسائل المتعلقة بالحوكمة.

ال يوجد

2

 17فبراير 2021

مراجعة تقرير دائرة الرقابة المالية

ال يوجد

3

 19ابريل 2021

مراجعة النتائج المالية للربع األول من عام  2021وتقارير التدقيق الخارجي واالمتثال
للتدقيق والمسائل المتعلقة بالحوكمة.

ال يوجد

4

 27يوليو 2021

مراجعة النتائج المالية للربع الثاني من عام  2021وتقارير التدقيق الخارجي واالمتثال
للتدقيق والمسائل المتعلقة بالحوكمة.

ال يوجد

5

 19اكتوبر 2021

مراجعة النتائج المالية للربع الثالث من عام  2021وتقارير التدقيق الخارجي واالمتثال
للتدقيق والمسائل المتعلقة بالحوكمة.

ال يوجد

تتولى لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت المسؤوليات التالية:
• مراجعة واعتماد التغييرات على سياسة الموارد البشرية.
• التركيز على قضايا الموارد البشرية اإلستراتيجية مثل:
تخطيط التعاقب الوظيفي
إدارة مستوى التوطين
المكافأة (بما في ذلك خطة مكافأة األداء السنوي)
خطط القوى العاملة
تعويضات اللجنة التنفيذية
حوكمة الموارد البشرية
• ضمان مستويات التمويل المناسبة لنظام المكافآت/المعاشات التقاعدية للموظفين.
• توفيــر اإلشــراف علــى سياســات المــوارد البشــرية  ،بمــا فــي ذلــك سياســات الرواتــب المتغيــرة  ،لضمــان تحقيــق التــوازن
المناســب بيــن المخاطــر والنتائــج الماليــة.

12

خالل عام  2021عقدت لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات ،وكانت تفاصيلها على النحو التالي:

.9

الرقم

التاريخ

األعضاء المعتذرين
عن الحضور

الموضوعات

1

 17فبراير 2021

مراجعة القوى العاملة والمناصب الرئيسية وملخص األجور المتغيرة

ال يوجد

2

 28ابريل 2021

مراجعة القوى العاملة والمناصب الرئيسية والمسائل ذات الصلة بالموظفين

ال يوجد

3

 22سبتمبر 2021

مراجعة القوى العاملة والمناصب الرئيسية والهيكل التنظيمي للمجموعة 2021
والمسائل المتعلقة بالموظفين

ال يوجد

4

 24نوفمبر 2021

مراجعة القوى العاملة والمناصب الرئيسية والمسائل ذات الصلة بالموظفين

ال يوجد

قســم االمتثــال للخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات مســؤول عــن مراقبــة ســجل “المطلعيــن” ،وقــد قــام بوضــع
وتطويــر إجــراءات تتعلــق بهــذا النشــاط.

السيد /هشام عبدالله القاسم

رئيس اللجنة

السيد /علي حميد علي العويس

عضو

السيد/حسين حسن ميرزا الصايغ

عضو

السيد /بطي عبيد بطي المال

عضو

السيد /سالم محمد عبيد الله

عضو

•
•
•

 .10لجنة المجلس التنفيذي
يعمل الســيد /هشــام عبد الله القاســم بصفة رئيس لجنة المجلس التنفيذي ،ويقر بمســؤوليته عن أداء اللجنة.

•
•

أســماء أعضــاء لجنــة المجلــس التنفيذي ،وبيان اختصاصاتهــا والمهام الموكلة إليها:
االسم

المنصب

السيد /هشام عبدالله القاسم

رئيس اللجنة

معالي /محمد هادي احمد الحسيني

عضو

السيد/شعيب مير هاشم خوري

عضو

السيد /علي حميد علي العويس

عضو

السيد /محمد حمد عبيد الشحي

عضو

تتمتــع لجنــة المجلــس التنفيــذي بجميــع صالحيــات المجلــس فــي إدارة أعمــال وشــؤون البنــك بيــن اجتماعــات المجلس  ،باســتثناء
مايلــي:

•
•

االسم

المنصب

تتولى لجنة المجلس للمخاطر المسؤوليات التالية:

لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين

•
•

أسماء أعضاء لجنة المجلس للمخاطر وبيان اختصاصاتها والمهام المنوطة بها.

على النحو المحدد بالصالحيات الممنوحة للمجلس في عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك  ،بصيغته المعدلة،
مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )14لســنة 2018م فــي شــأن المصــرف المركــزي وتنظيــم المنشــآت واألنشــطة الماليــة
(بصيغتــه المعدلــة)  ،المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم  32لســنة  2021فــي شــأن الشــركات التجارية والتعاميــم  /التعليمات،
أو أي قوانيــن أو أنظمــة أخــرى معمــول بهــا،
تحديدا للجنة أخرى من المجلس ،و
فيما يتعلق بالمسائل المخصصة
ً
ً
قانونيا.
القرارات السابقة التي تم تبنيها والموافقة عليها من خالل اجتماع المجلس المشكل

مراجعة واعتماد بيان القدرة على تحمل المخاطر للمجموعة بما في ذلك حدود جميع فئات المخاطر ذات الصلة.
ضمــان االمتثــال العــام الســتراتيجية البنــك المعتمــدة للمخاطــر والقــدرة علــى تحمــل المخاطــر وإبقــاء المجلــس علــى علــم
بذلــك.
ضمــان توافــق الصالحيــات المفوضــة مــع إطــار إدارة مخاطــر المجموعة.واعتمــاد سياســات مخاطــر المجموعــة الرئيســية
وأنظمــة تقييــم المخاطــر وضوابــط المخاطــر.
مراجعــة واعتمــاد ملــف مخاطــر المجموعــة فيمــا يتعلــق بإطــار القــدرة علــى تحمــل المخاطــر المعتمــد  ،وحــدود مخاطــر التركــز
وأحــداث المخاطــر التشــغيلية وحــاالت االحتيــال ومتطلبــات رأس المــال التنظيميــة.
تقديــم المشــورة للمجلــس بشــأن المعامــات االســتراتيجية والجوهريــة ،بمــا فــي ذلــك عمليــات الدمــج واالســتحواذ بشــأن
جوانــب المخاطــر وآثارهــا علــى مســتوى القــدرة علــى تحمــل المخاطــر.

خالل عام  2021عقدت لجنة المجلس للمخاطر أربعة اجتماعات ولم يتغيب أي من األعضاء عن الحضور.
 .12لجنة المجلس لالئتمان واالستثمار
يعمل السيد /هشام عبد الله القاسم بصفة رئيس لجنة االئتمان واالستثمار ويقر بمسؤوليته عن أداء اللجنة.
أسماء أعضاء لجنة المجلس لالئتمان واالستثمار وبيان اختصاصاتها والمهام المنوطة بها.
االسم

المنصب

السيد /هشام عبدالله القاسم

رئيس اللجنة

السيد /علي حميد علي العويس

عضو

السيد/شعيب مير هاشم خوري

عضو

السيد /محمد هادي أحمد الحسيني

عضو

السيد /سالم محمد عبيد الله

عضو

ً
اجتماعا ولم يتغيب أي من األعضاء عن الحضور.
خالل عام  ،2021عقدت لجنة المجلس التنفيذي عشرين
 .11لجنة المجلس للمخاطر
يعمل السيد /هشام عبد الله القاسم بصفة رئيس للجنة المجلس للمخاطر ويقر بمسؤوليته عن أداء اللجنة.

13

14

تــم تشــكيل لجنــة المجلــس لالئتمــان واالســتثمار لتقديــم الدعــم للمجلــس واإلشــراف علــى وإدارة محفظــة االئتمان واالســتثمار
فــي المجموعــة .تتولــى لجنــة المجلــس لالئتمــان واالســتثمار تنفيــذ المهــام التاليــة بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية مخاطــر
االئتمــان واألهــداف طويلــة األجــل للمجموعــة:
•
•
•
•
•

مراجعــة ومراقبــة جــدوى وفاعليــة إســتراتيجية مخاطــر االئتمــان واالســتثمار ،وإجــراء مراجعــة دوريــة لمســتوى القــدرة علــى
تحمــل المخاطــر للمجموعــة وتقديــم التوجيــه واإلرشــاد لــإدارة فيمــا يتعلــق باســتراتيجيات األعمــال وسياســات االئتمــان
واالســتثمار.
مراجعة وقبول وصياغة سياسات االئتمان واالستثمار.
تفويــض صالحيــة االئتمــان إلــى لجنــة إدارة االئتمــان ولجنــة إدارة االســتثمار والرئيــس التنفيــذي والمســؤول الرئيســي
للمخاطــر  ،بمــا فــي ذلــك التفويــض بمنــح صالحيــات فرعيــة لــإدارة.
إجراء مراجعة مستمرة لهيكل وجودة وأداء المحفظة وامتثالها باألنظمة الرقابية المطبقة.
مراجعــة أي مســائل أخــرى تعتبــر ضروريــة مــن قبــل لجنــة المجلــس لالئتمــان واالســتثمار أو المشــار إليهــا مــن قبــل اإلدارة،
وتقديــم التوجيه/الموافقــة بشــأنها.

خــال عــام  2021عقــدت لجنــة المجلــس لالئتمــان واالســتثمار  48اجتماعـ ًـا .لــم يتــم تســجيل أي غيــاب بيــن األعضــاء باســتثناء
الســيد /علــي حميــد علــي العويــس الــذي اعتــذر عــن حضــور اجتمــاع لجنــة المجلــس لالئتمــان واالســتثمار المنعقــد بتاريــخ 24
نوفمبــر .2021
 .13نظام الرقابة الداخلية
أ.

يقر المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في المجموعة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته.
يتحمــل المجلــس المســؤولية الكاملــة عــن ضمــان فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي المجموعــة .يتولــى المجلــس
مســؤولية وضــع إطــار عمــل واضــح لضمــان فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة القائــم .وهــذا يســمح بعمليــات فعالــة وذات
ـموال،
كفــاءة عاليــة ،وإعــداد تقاريــر ماليــة دقيقــة ،واالمتثــال للقوانيــن واللوائــح .وتعــرف الرقابــة الداخليــة ،علــى نحــو أكثــر شـ
ً
بأنهــا عمليــة مصممــة لتوفيــر تأكيــد معقــول فيمــا يتعلــق بتحقيــق األهــداف فــي الفئــات التاليــة:
•
•
•

ج	.اسم ومؤهالت وتاريخ تعيين المسؤول الرئيسي لالمتثال
الســيد /فيكتــور ماتافونــوف  ،رئيــس االمتثــال للمجموعــة  ،تــم تعيينــه فــي  22يونيــو  2014وهــو حاصــل علــى بكالوريوس
تجــارة  ،تخصــص محاســبة واقتصــاد ،مؤهــل تخصــص فرعــي فــي القانــون.
د.

عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطني.
ً
مفصــا إلــى لجنــة
فــي نهايــة كل ربــع ســنة  ،يقــدم قســم التدقيــق الداخلــي للمجموعــة تقريــر تدقيــق ربــع ســنوي
المجلــس للتدقيــق وتقريـ ً
ـرا بالمســتجدات يوجــز التقريــر ربــع الســنوي المفصــل مــن قبــل رئيــس لجنــة المجلــس للتدقيــق
إلــى مجلــس اإلدارة.
خــال عــام  ، 2021قدمــت إدارة التدقيــق الداخلــي للمجموعــة  47تقريـ ًـرا إلــى لجنــة المجلــس للتدقيــق والتــي تضمنــت 4
تقاريــر تدقيــق داخلــي ربــع ســنوية (تلخــص النتائــج فــي  105عمليــة تدقيــق تــم االنتهــاء منهــا فــي عــام  )2021و  43ورقــة/
ً
خاصــا.
تقرير
ا/تحديثــا ً
ً
ملخصــا لنشــاط التدقيــق المنجــز خــال الربــع الســنوي (بمــا فــي ذلــك نتائــج التدقيــق
يوفــر تقريــر التدقيــق ربــع الســنوي
ً
مســبقا والتــي تتطلــب اهتمــام لجنــة المجلــس للتدقيــق.
ً
الجديــدة) ومتابعــة األمــور التــي تــم اإلبــاغ عنهــا
يتــم النظــر فــي تقريــر التدقيــق ربــع الســنوية للتدقيــق الداخلــي فــي اجتماعــات لجنــة المجلــس للتدقيــق والتــي تجتمــع أربــع
ـنويا.
مــرات علــى األقــل سـ ً
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة  ،والمســؤول الرئيســي للشــؤون الماليــة للمجموعــة  ،والمســؤول الرئيســي للتدقيــق
للمجموعــة والمســؤول الرئيســي لالمتثــال للمجموعــة هــم مــن الحاضريــن الدائميــن فــي اجتماعــات لجنــة المجلــس
للتدقيــق.

فعاليــة وكفــاءة العمليــات :تتنــاول أهــداف األعمــال األساســية للمجموعــة ،بمــا فــي ذلــك االلتــزام بمعاييــر األداء
وحمايــة المــوارد.
موثوقيــة التقاريــر الماليــة :يضمــن تقديــم بيانــات ماليــة موثوقــة ومعلومــات مالية أخــرى إلى المســاهمين والمجلس
واإلدارة.
االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا :اإلشــراف علــى االمتثــال التنظيمــي للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا
مــن أجــل تجنــب أي ضــرر يلحــق بالســمعة أو حــاالت إخــال.

إدارة التدقيــق الداخلــي للمجموعــة هــي وحــدة تقييــم مســتقلة أنشــأها مجلــس اإلدارة لتدقيــق وتقييــم أنشــطة
المجموعــة .وهــي مســؤولة عــن تقديــم ضمانــات مســتقلة وموضوعيــة ونشــاط “استشــاري” مجلــس اإلدارة واإلدارة
العليــا للمجموعــة بهــدف إضافــة قيمــة لعمليــات البنــوك وتحســينها.
يصــدر قســم التدقيــق الداخلــي للمجموعــة تقاريــر إلــى اإلدارة التنفيذيــة للبنــك حــول جميــع عمليــات التدقيــق ويقــدم
تقريــر ربــع ســنوي إلــى لجنــة المجلــس للتدقيــق.
ب	.اسم ومؤهالت وتاريخ تعيين رئيس إدارة التدقيق الداخلي:
السيد /عامر كاظم ،رئيس التدقيق للمجموعة  ،تم تعيينه في نوفمبر  2019ولديه مؤهل محاسب قانوني معتمد.
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 .14بيــان بالمســاهمات النقديــة والعينيــة التــي قامــت بهــا المجموعــة خــال العــام  2021فــي تنميــة المجتمــع المحلــي والحفــاظ
علــى البيئــة.

ب	.بيــان بــاألداء المقــارن لســهم بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي مــع مؤشــر الســوق العــام ومؤشــر القطــاع الــذي ينتمــي إليــه
البنــك خــال العــام 2021

المجموعة

نطاق االستثمار المجتمعي

(بالدرهم)

الصحة واللياقة

22,976,434

قضايا إنسانية

2,285,660

المساهمات اإلسالمية

7,026,220

تمكين المرأة والبيئة والتعليم

1,683,470

تنمية المجتمع وعام اإلمارات

20,177,000

دعم أصحاب الهممTogetherLimitless# :

6,451,522
115,000

محو األمية الماليةmoneywise platform# :
اإلجمالي في دولة االمارات العربية المتحدة

60,715,306

اإلجمالي على النطاق الدولي

3,927,633

اإلجمالي الكلي

64,642,939

 .15معلومات عامة:
ج.

أ	.بيان بسعر سهم بنك اإلمارات دبي الوطني في السوق في نهاية كل شهر خالل العام 2021
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الرقم

الشهر

االرتفاع

االنخفاض

اإلغالق

1

يناير 2021

12.05

10.35

11.60

الرقم

الشهر  -السنة

بنك اإلمارات دبي الوطني

المؤشر العام لسوق دبي
المالي

الخدمات المصرفية

1

يناير 2021

11.60

2654.06

2485.76

2

فبراير 2021

11.15

2551.54

2402.45

3

مارس 2021

11.50

2550.23

2386.86

4

أبريل 2021

12.45

2605.38

2452.05

5

مايو 2021

13.80

2797.52

2651.75

6

يونيو 2021

13.25

2810.56

2621.18

7

يوليو 2021

13.40

2765.71

2628.51

8

أغسطس 2021

13.85

2902.97

2732.87

9

سبتمبر 2021

14.20

2845.49

2745.79

10

أكتوبر 2021

13.75

2864.21

2749.14

11

نوفمبر 2021

13.20

3072.91

2765.10

12

ديسمبر 2021

13.55

3195.91

2861.21

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في  31ديسمبر 2021

الرقم

تصنيف المساهم

نسبة األسهم المملوكة
أفراد

شركات

حكومة

المجموع

2

فبراير 2021

11.85

10.95

11.15

1

محلي

11.3205

20.5422

56.1588

88.0215

3

مارس 2021

11.80

10.75

11.50

2

1.2476

0.8245

صفر

2.0721

4

أبريل 2021

12.60

11.20

12.45

دول مجلس التعاون
الخليجي

3

عربي

0.0565

0.0014

صفر

0579

5

مايو 2021

13.95

12.10

13.80

4

أجنبي

0.6958

7.8132

1.3395

9.8485

6

يونيو 2021

14.00

13.25

13.25

5

المجموع

13.3204

29.1813

57.4983

100

7

يوليو 2021

13.55

13.05

13.40

8

أغسطس 2021

13.95

13.20

13.85

9

سبتمبر 2021

14.35

13.65

14.20

10

أكتوبر 2021

14.25

12.85

13.75

11

نوفمبر 2021

14.25

12.75

13.20

12

ديسمبر 2021

14.15

13.05

13.55

د	.بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم بنك اإلمارات دبي الوطني كما في  31ديسمبر 2021
الرقم

اإلسم

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة

1

مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية

3,521,999,640

55.7579

2

كابيتال استس ذ.م.م

336,614,121

5.329
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ً
وفقا لحجم الملكية كما في  31ديسمبر 2021
ه	.بيان بكيفية توزيع المساهمين
الرقم

ملكية األسهم

1

أقل من 50,000
من  50,000إلى أقل من
500,000
من  500,000إلى أقل من
5,000,000

2
3

أكثر من 5,000,000

4

عدد المساهمين

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة

1,064

12,417,736

0.1966

622

118,618,051

1.8779

345

557,892,907

8.8322

71

5,627,669,559

89.0934

اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي ،بمــا فــي ذلــك ،فيمــا يتعلــق بــاألدوات اإلضافيــة للشــق األول مــن رأس
المــال ،الخصائــص التاليــة :ســندات الديــن الثانويــة وحــاالت عــدم دفــع الكوبــون وعــدم الصالحيــة وخفــض قيمــة
المخصصــات)) ،أو ،حســب مقتضــى الحــال ،مــن خــال ترتيبــات مضمونــة ســواء فــي شــكل قــرض أو ورقــة
مالية/ســند ،كمــا قــد تكــون مدرجــة و/أو مرخصــة للتــداول فــي البورصــة أو أي منصــة تــداول أخــرى و/أو غيــر
مدرجــة) (“تمويــل الديــن”)؛
ه.

-1
-2

و	.تفاصيل عالقات المستثمرين
•
•

السيد\ باتريك كليركن ،مدير عالقات المستثمرين
بيانات االتصال الخاصة بمدير عالقات المستثمرين:
البريد اإللكتروني IR@EmiratesNBD.com | Patricke@emiratesnbd.com
الهاتف +971 4 609 3007
المحمول +971 50 921 1570
الرابط اإللكترونيhttps://www.emiratesnbd.com/en/investor-relations/ :

ز	.بيــان بالقــرارات الخاصــة التــي تــم عرضهــا فــي الجمعيــة العموميــة المنعقــد خــال عــام  2021واإلجــراءات المتخــذة
بشــأنها
.1

تعديــل عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة لتتماشــى مــع المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم  26/2020الــذي
عــدل  CCLرقــم  2لعــام 2015

	.2أ.
		

القيــام بــأي تحديثــات علــى البرامــج الحاليــة والتــي بموجبهــا يقــوم البنــك بإصــدار الســندات مــن وقــت آلخــرو
هي كالتالي-:
( )1برنامــج بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ش.م.ع .وبرنامــج اإلمــارات دبــي الوطنــي للتمويــل العالمــي
المحــدودة لســندات اليــورو متوســطة األجــل بمبلــغ  12,500,000,000دوالر أمريكــي (“برنامــج ســندات
اليــورو متوســطة األجــل”)؛
( )2برنامــج اإلمــارات دبــي الوطنــي للتمويــل العالمــي المحــدودة للســندات المنظمــة بمبلــغ 1,000,000,000
دوالر أمريكــي (“برنامــج الســندات المنظمــة”)؛
( )3برنامــج بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ش.م.ع .إلصــدار ســندات الديــن بمبلــغ  4,000,000,000دوالر
أمريكــي (“برنامــج اليــورو) ويشــار إليهــا مجتمعــة مــع برنامــج إصــدار ســندات الديــن باليــورو وبرنامــج
الســندات المهيكلــة بـــ (“البرامــج الحاليــة”)
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ب.

تأســيس أي برامــج تمويــل ،بمبلــغ أقصــاه  10,000,000,000دوالر أمريكــي ،باإلضافــة إلــي البرامــج الحاليــة
(“البرامــج الجديــدة” ،ويشــار إليهــا مجتمعــة مــع البرامــج الحاليــة بـ”البرامــج”) والقيــام بإجــراء أي تحديثــات الحقــة
علــى البرامــج الجديــدة.

ج.

إصــدار أدوات الديــن بمــا يصــل إلــى مبلــغ  10,000,000,000دوالر أمريكــي أو مــا يعادلــه بالعمــات األخــرى،
بموجــب أي مــن البرامــج مــن وقــت آلخــر؛ علــى أن يتــم تحديــد شــروط أي إصــدار مــن قبــل اللجنــة المعنيــة التــي
يفوضهــا المجلــس صالحيــة اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات ،وعلــى أن تتــم تســوية واســتكمال اإلصــدار خــال فتــرة
ال تزيــد عــن ســنة واحــدة تبــدأ مــن تاريــخ الموافقــة علــى هــذا القــرار وفقـ ًـا ألحــكام المــادة رقــم  230مــن قانــون
الشــركات.

د.

إصــدار ســندات الديــن بشــكل مســتقل بمــا يصــل إلــى  10,000,000,000دوالر أمريكــي بحــد أقصــى )بمــا في
ذلــك دون حصــر ،مــن خــال إصــدار األوراق المالية/الســندات التقليديــة أو األوراق المالية/الســندات المنظمــة
أو األوراق المالية/الســندات المغطــاة أو شــهادات االئتمــان أو غيرهــا مــن أدوات الديــن المماثلــة (بمــا فــي
ذلــك ألغــراض رأس المــال التنظيمــي بمــا يصــل إلــى  1,000,000,000دوالر أمريكــي ألغــراض تعزيــز نســبة
كفايــة رأس المــال للمجموعــة (ينبغــي أن تتضمــن أدوات رأس المــال األحــكام والشــروط التــي يتطلبهــا مصــرف

فيما يتعلق بـ:
أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو
أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب تمويل الدين،

القيــام بإجــراء أي نشــاط إلدارة المطلوبــات ذات الصلــة (بمــا فــي ذلــك دون حصــر ،عــن طريــق التمــاس الموافقة
ً
معــا)؛
أو تبــادل العــروض أو طــرح مناقصــة أو إعــادة الشــراء أو جميعهــا
و.

إعــداد وإبــرام اتفاقيــات التمويــل والســندات ذات الصلــة حســب مقتضيــات الضــرورة (بمــا فــي ذلــك دون
حصــر ،أي مســتندات للطــرح واتفاقيــات البرامــج ذات الصلــة واتفاقيــات االكتتــاب واتفاقيــات إدارة الصفقــات
والضمانــات وترتيبــات التحــوط وإقــرارات اإلدراج وجميــع المســتندات ذات الصلــة والمســتندات الثانويــة) فيمــا
يتعلــق بمــا ورد أعــاه؛

ز.

إقامــة شــركة ذات أغــراض محــددة أو أكثــر يتــم تأسيســها فــي الســلطات القضائيــة المناســبة فــي أي مــكان
المصــدر ألي مــن أدوات الديــن الصــادرة بموجــب أي مــن
فــي العالــم بغــرض محــدد يتمثــل بالقيــام بصفــة
ِّ
البرامــج أو ،حســب مقتضــى الحــال ،أي ســندات ديــن يتــم إصدارهــا عــن طريــق تمويــل الديــن؛ و

ح.

ً
ضروريا فيما يتعلق باإلجراءات
إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون

وعين بتاريخ  22يونيو 2017
ط .السيد /حمد خلف الحوسني ،أمين سر الشركة الشركة للمجموعةّ ،
ي	.بيان تفصيلي باألحداث الجوهرية واإلفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خالل العام 2021
 21أبريل 2021

ً
سهما في الوطنية
الوطنية للتأمينات العامة  -قام بنك اإلمارات دبي الوطني ببيع 22,778,049
للتأمينات العامة ( %21.53من أسهم الوطنية للتأمينات العامة)  ،مما خفض الحصة إلى .%15.19

 14يوليو 2021

الوطنية للتأمينات العامة  -قام بنك اإلمارات دبي الوطني بتصفية حصته بالكامل من الوطنية
سهما في الوطنية للتأمينات العامة ( %15.19من أسهم
للتأمينات العامة من خالل بيع 32,285,120
ً
الوطنية للتأمينات العامة).

 23ديسمبر 2021

مصرف دبي  -قام بنك اإلمارات دبي الوطني بتحويل الحصة المسيطرة في مصرف دبي إلى شركة
إرادة كابيتال.

20

ي	.بيان نسبة التوطين في بنك اإلمارات دبي الوطني في عام 2021 ،2020 ،2019
2021

2020

2019

%34.1

%31.8

%27.8

ك .بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قام بها بنك اإلمارات دبي الوطني أو جاري تطويرها خالل العام 2021
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استكملت

ً
تطورا لدعم القرارات االئتمانية.
 .1استبدال أداة التحليل المالي بأداة أكثر
 .2واجهات برمجة التطبيقات المصرفية للدفع وتقارير كشف الحساب
 .3حل الحساب االفتراضي للتحصيل
 .4سويفت للشركات :تم تنفيذ حل “ سويفت للشركات” الذي يتيح لعمالء بنك اإلمارات دبي الوطني من
معرف )BIC/SWIFT ID :لتوحيد وتبسيط االتصاالت المالية وتسوية المعامالت مع
الشركات (ولديهم
ّ
مختلف البنوك في جميع أنحاء العالم على منصة واحدة وآمنة.

قيد اإلنجاز

 .1سير وتدفق أعمال إصدار االئتمان في المؤسسات المالية  -نظام إصدار قروض المؤسسات المالية بهدف
تحويل المهام المتعددة إلى آلية اإلنجاز المباشر وتحسين الوقت المستغرق لإلنجاز.
 .2التكامل مع نظام  UAEPASSلتسجيل الدخول إلى منصة “بزنس اونالين”
 .3السحب النقدي بدون بطاقة باستخدام أجهزة الصراف اآللي التابعة للمجموعة للعمالء من الشركات

تم البدء بها

 .1مشروع التحليالت المتقدمة على مستوى المجموعة.
 .2البدء في استبدال “عملية إصدار قروض الشركات” بحل يمكننا من تحسين العملية لتمكيننا من اإلنجاز
المباشر.
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