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المقدمة
دار التمويــل ش. م. ع. هــي شــركة تمويــل يقــع مقرهــا فــي إمــارة أبوظبــي، وقــد 

تأسســت فــي تاريــخ 13 مــارس 2004، وباشــرت أعمالهــا فــي تاريــخ 18 يوليــو 2004.

تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي التمويل التجــاري وتمويل األفــراد والخدمات 
الماليــة واالســتثمارات. الشــركة مرخصــة ومنظمــة مــن قبــل مصــرف االمــارات العربيــة 
المتحــدة المركــزي. يتألــف المســاهمون الرئيســيون فــي دار التمويــل مــن كبــار رجــال 
األعمــال الرائديــن فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة واألفــراد مــن أصحــاب الثــروات 

الكبيــرة وكبــار الشــخصيات. 

دار التمويــل مدرجــًة فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق المـــالية تحــت الرمــز FH، ومصنفــة 
كشــركة مــن »الدرجــة األولــى« مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة والســلع. حــازت دار 
التمويــل علــى تصنيــف BBB- طويــل األجــل وتصنيــف A3 قصيــر األجــل، ويحمــل 

ــال انتليجنــس.  كالهمــا توقعــات مســتقبلية مســتقرة مــن قبــل كابيت
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تــدرك دار التمويــل أهميــة إطــار حوكمــة الشــركات المــدروس جيــدًا والمتيــن فــي 
مــن  المصلحــة  أصحــاب  مــع  القويــة  العالقــات  وبنــاء  المســتنيرة  القــرارات  اتخــاذ 
خــالل هيــكل اإلفصــاح والشــفافية الــذي يدعــم اإلفصاحــات عاليــة الجــودة. تلتــزم 
ــل فــي تحقيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال حوكمــة الشــركات ونزاهــة  دار التموي
ــذي اعتمــده مجلــس اإلدارة  ــة. يتماشــى إطــار حوكمــة الشــركات ال األعمــال والمهني
مــع األهــداف االســتراتيجية للشــركة، ويعكــس التعليمــات والقوانيــن التنظيميــة، 
ــك التعليمــات الصــادرة عــن مصــرف االمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي  بمــا فــي ذل

وهيئــة األوراق الماليــة والســلع.

بنــاًء عليــه، قامــت دار التمويــل فــي وضــع إطــار حوكمــة الشــركات وسياســة حوكمــة 
شــركات داعمــة مصممــة للوفــاء بهــذه المتطلبــات. تقــاس قــوة إطــار الحوكمــة بقــوة 
ــه. وكمــا تدعــم الثقافــة التــي نعمــل بهــا التزامنــا فــي  األشــخاص الذيــن يعملــون ب
اعتمــاد وتبنــي روح القوانيــن واللوائــح التــي تحكــم وتنظــم دار التمويــل. تحــدد 
قيــم شــركتنا طريقتنــا فــي مزاولــة أعمالنــا. ونســعى جاهديــن لنكــون قــدوًة ومثــاالً 
بــه فــي ترســيخ اإلطــار الجيــد فــي حوكمــة الشــركات واالعتــراف بأهميــة  يحتــذى 

الحوكمــة الفعالــة لمســاهمينا وعمالئنــا وموظفينــا ومجتمعنــا. 

يقــوم مجلــس اإلدارة باإلشــراف علــى بروتوكــوالت الحوكمــة لــدى دار التمويــل، حيــث 
ــة لوضــع  ــى إدارة شــؤون الشــركة والعمــل عــن كثــب مــع اإلدارة التنفيذي يعمــل عل
األهــداف االســتراتيجية. وتنــص سياســة حوكمــة الشــركات الموضوعــة علــى تفويــض 
واضــح وتوقعــات حيــال كيفيــة إدارة دار التمويــل ألعمالهــا. كمــا وتراقــب عــن كثــب 
مصفوفــة تفويــض الصالحيــات التــي تدعــم الحاجــة لالســتقاللية فــي اتخــاذ القــرارات 
والبــت فــي أمــور تتطلــب قــرارات علــى مســتوى أعلــى، والمســائلة الفرديــة والجماعيــة 

المفصلــة بشــكٍل واضــح واالمتثــال مــع جميــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.  

فلسفة
حوكمة 

الشركات
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مجلس
اإلدارة

المقدمة
بموجــب النظــام األساســي لــدار التمويــل والقوانيــن واللوائــح 
يتألــف  المتحــدة،  العربيــة  االمــارات  دولــة  فــي  بهــا  المعمــول 
مجلــس إدارة دار التمويــل مــن )7( ســبعة أعضــاء. يفــي تشــكيل 
ــة عمومــً  مجلــس اإلدارة بممارســات حوكمــة الشــركات المقبول
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  بيــن  بالفصــل  والمتعلقــة 
التنفيــذي وعضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن.

 
أعضــاء  الترشــيحات عضويــة  لجنــة  تراقــب  ذلــك،  إلــى  إضافــًة 
مجلــس اإلدارة فــي مجالــس إدارات شــركات أخــرى لضمــان عــدم 
منافســتهم مــع دار التمويــل أو أال تكــون تلك العضويــة من ذات 
طبيعــة قــد تؤثــر علــى قــدرة عضــو مجلــس اإلدارة فــي ممارســة 
العربيــة  االمــارات  مصــرف  لوائــح  بموجــب  المســتقل.  حكمــه 
المتحــدة المركــزي، قدمــت دار التمويــل نمــوذج إقــرار لــكل عضــو 
مجلــس إدارة مــن أجــل )1( التأكــد مــن أن كافــة مناصــب العضوية 
التــي يشــغلها تقــع ضمن الحدود المســموح بها بموجــب لوائح 
مصــرف االمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي وقانــون الشــركات 
التجاريــة، وبأنــه )2( يملــك الوقــت الكافــي لتنفيــذ مهــام عملــه 
تشــكل  ال  الخارجيــة  )3( مصالحــه  وأن  إدارة،  كعضــو مجلــس 

تضــارب مصالــح مــع منصبــه فــي دار التمويــل. 

يتــرأس مجلــس اإلدارة رئيــس غيــر تنفيــذي يتــم اختيــاره مــن 
بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة. يملــك رئيــس مجلــس اإلدارة صالحية 
العمــل والتحــدث بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، ويتضمــن بمــا 
فــي ذلــك المشــاركة فــي اإلدارة العليــا. يلعــب رئيــس مجلــس 
ــً فــي ضمــان تحديــث مجلــس اإلدارة بالقــرارات  اإلدارة دورًا محوري
واإلجــراءات المتخــذة بيــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة. وكما يشــرف 
أن  يضمــن  حيــث  االجتماعــات،  اعمــال  جــدول  علــى  الرئيــس 

تعكــس الطبيعــة االســتراتيجية لعمــل مجلــس اإلدارة.  

ــل، وعلــى  رئيــس مجلــس اإلدارة ممثــل رئيســي عــن دار التموي
وجــه الخصــوص أثنــاء تعاملــه مــع المســاهمين. يتــم تعييــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــالث ســنوات. وفــي نهايــة هــذه 

الفتــرة، يتــم إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة مــرًة أخــرى. 

يكــون األعضــاء الذيــن انتهــت مــدة واليتهــم مؤهليــن إلعــادة 
اختيارهــم. يجــوز لمجلــس اإلدارة تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
أن  شــريطة  اإلدارة،  مجلــس  فــي  الشــاغرة  المناصــب  لشــغل 
تعــرض التعيينــات أوالً علــى الجمعيــة العموميــة عقــب التعيين 

العتمــاده مــن خــالل قــرار عــادي صــادر عــن المســاهمين. 

يراجــع مجلــس اإلدارة عضويتــه الحاليــة بشــكٍل منتظــم لضمــان 
وجــود مزيــج صحيــح مــن المهــارات وتنــوع وخبــرات حيــث تمتلــك 
معــً مؤهــالت تتناســب مــع حجــم وتعقيــد وملــف مخاطــر دار 
التمويــل، والخبــرات الالزمــة التخــاذ قــرارات فعالــة وتوظيف اللجان 

التابعــة لمجلــس اإلدارة بشــكٍل مناســب. 

الترشــيحات لتشــكيل  النســائي فــي  الوجــود  وكمــا نضمــن 
مجلــس اإلدارة. وتعكــس الضوابــط المنظمة للجنة الترشــيحات 
متطلــب أن يكــون عضــو واحــد )1( علــى األقــل مــن النســاء ممــا 

مجموعــه )7( ســبعة أعضــاء. 
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مسؤوليات مجلس اإلدارة
شــاملة  مســؤوليات  التمويــل  دار  إدارة  مجلــس  يتحمــل 
فــي توجيــه وإدارة شــؤون الشــركة وإنشــاء والحفــاظ علــى 
االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  العمليــات،  خــالل  مــن  القيمــة 
يتحمــل  اآلخريــن.  المصالــح  وأصحــاب  المســاهمين  مصالــح 
لجانــه،  مــن خــالل  ام  اإلدارة، ســواًء بشــكٍل مباشــر  مجلــس 
مســؤولية اإلشــراف علــى مختلــف المجــاالت؛ مثــل: التخطيــط 
االســتراتيجي، تحديــد قابليــة تحمــل المخاطــر، تحديــد وإدارة 
المخاطــر، إدارة رأس المــال، تعزيــز ثقافــة النزاهــة والشــفافية، 
الضوابــط الداخليــة، تخطيــط التعاقبــات الوظيفيــة وتقييــم 

إضافــًة إلــى ذلــك، تــم اســتحداث وظيفــة امتثــال مســتقلة لضمــان االمتثــال مــع جميــع القوانيــن واللوائــح. قــام مجلــس 
ــه المتعلقــة بمــا يلــي:  اإلدارة بتعييــن مســؤول االمتثــال ومنــح اســتقاللية كافيــة ألداء مهــام عمل

االمتثال التنظيمي؛
االمتثال مع قوانين الجرائم المالية؛ و 

العالقة مع الجهات المنظمة وأصحاب المصالح. 

►

►

ترد أدناه األنشطة الرئيسية لمجلس اإلدارة:

وحوكمــة  العامــة  اإلفصاحــات  المراســالت،  العليــا،  اإلدارة 
الشــركات. 

توثــق األدوار والمســؤوليات فــي الضوابــط المنظمــة لمجلــس 
اإلدارة والسياســات ذات الصلــة. وكمــا يخضــع مجلــس اإلدارة 
إلــى مدونــة قواعــد ســلوك شــاملة، حيــث تعكــس دور مجلــس 

اإلدارة فــي تحديــد أســلوب ســلوك الشــركة ككل. 

اعتمــاد ومراقبــة اســتراتيجية دار التمويــل واألهــداف طويلــة األجــل وضمــان تماشــيها مــع قابليــة دار التمويــل لتحمــل المخاطــر 
وإطــار عمــل إدارة المخاطــر. 

مراجعــة األداء المالــي تماشــيً مــع االســتراتيجية واألهــداف طويلــة األجــل وضمــان اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة عنــد 
االقتضــاء واللــزوم؛ وتتضمــن مــا يلــي:  

• اعتماد مصاريف رأس المال أو المصاريف التشغيلية غير المدرجة في الميزانية. 
• اعتماد التغييرات الجوهرية على الهيكل التنظيم الداخلي. 

• اعتماد المشاريع الكبيرة األساسية للعمليات. 

.1
.2
.3

مجلس
اإلدارة
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االجتماع 7
21/12/27

االجتماع 6
21/11/04

االجتماع 5
10/08/21

االجتماع 4
18/07/21

االجتماع 3
21/05/06

االجتماع 2
21/04/06

االجتماع 1
21/02/14

رقم االجتماع

والتاريخ

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد / خالد عبد اهلل جمعه 
القبيسي

السيد / محمد عبد اهلل جمعه 
القبيسي

السيد / أحمد عبيد حميد 
المزروعي

السيد / عبد اهلل علي إبراهيم 
السعدي

السيد / عبد المجيد إسماعيل 
علي عبد الرحيم الفهيم

السيدة / علياء عبد اهلل محمد 
المزروعي

السيد / مرتضى محمد شريف 
الهاشمي

اجتماعات مجلس اإلدارة 

حاضرغائب

عقد مجلس اإلدارة االجتماعات التالية خالل سنة 2021: 

)من خالل وكيل(

)من خالل وكيل(

مجلس
اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

السيد خالد عبد اهلل جمعه 
القبيسي

رئيس مجلس اإلدارة - غير مستقل / غير تنفيذي 
عضو منذ 24 ديسمبر 2009

عضو في لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 
عضو في لجنة االستثمار واالئتمان التابعة لمجلس اإلدارة 

نبذة عامة
 

ــك االســتثمار، صناعــة الطيــران،  ــد عــن 20 ســنة فــي مختلــف المجــاالت وتتضمــن بمــا فــي ذل ــد خبــرة تزي يملــك الســيد / خال
الصناعــات الدفاعيــة، تكنولوجيــا المعلومــات والمراســالت والطاقــة النظيفــة. يحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة المشــاريع 
مــن جامعــة جــورج واشــنطن ودرجــة بكالوريــوس فــي التمويــل وإدارة العمليــات مــن جامعــة بوســطن، الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.

التعيينات الخارجية

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع )تبريد( - رئيس مجلس اإلدارة  	
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.خ / مصدر - عضو في مجلس اإلدارة 	
دار التأمين ش.م.ع - عضو في مجلس اإلدارة   	
شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع )دو( - عضو في مجلس اإلدارة 	
شركة مبادلة لالستثمار - الرئيس التنفيذي، االستثمارات في العقارات والبنية التحتية 	
شركة أبوظبي إلدارة رياضة السيارات ذ.م.م. - عضو في مجلس اإلدارة 	
سوق أبوظبي العالمي - عضو في مجلس اإلدارة 	
مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية - عضو في مجلس اإلدارة 	

مجلس
اإلدارة
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رئيس مجلس اإلدارة - غير مستقل / غير تنفيذي 
عضو منذ 24 ديسمبر 2009

عضو في لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 
عضو في لجنة االستثمار واالئتمان التابعة لمجلس اإلدارة 

الســيد محمــد عبــد اهلل جمعــه 
ــي القبيس

نائب رئيس مجلس اإلدارة - غير مستقل / غير تنفيذي 
عضو منذ التأسيس

رئيس لجنة تعيينات مجلس اإلدارة 
عضو في لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 

عضو في لجنة االستثمار واالئتمان التابعة لمجلس اإلدارة

نبذة عامة

يملــك الســيد / محمــد خبــرة تزيــد عــن 30 ســنة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة وإدارة الشــركات فــي المؤسســات الماليــة 
اإلماراتيــة مــن الدرجــة األولــى، ويتضمــن بمــا فــي ذلــك بنــك أبوظبــي الوطنــي ومصــرف أبوظبــي اإلســالمي. ويحمــل درجــة 

البكالوريــوس مــن جامعــة أوســتن / تكســاس، الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

التعيينات الخارجية

دار التأمين ش.م.ع - رئيس مجلس اإلدارة   	
شركة المستثمر الوطني ش.م.خ - عضو في مجلس اإلدارة 	
إف إتش كابيتال ش.م.ع - عضو في مجلس اإلدارة 	

 

مجلس
اإلدارة
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نبذة عامة

يملــك الســيد / أحمــد خبــرة تزيــد عــن 40 ســنة فــي مجــال االســتثمارات، وكان آخــر منصــب شــغله نائــب مديــر إدارة االســتثمار 
البديــل - جهــاز أبوظبــي لالســتثمار.

التعيينات الخارجية

عضو سابق في مجلس إدارة بنك تونس واإلمارات في تونس.  	
عضو سابق في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي في القاهرة.  	
عضو سابق في مجلس إدارة شركة أبوظبي لالستثمار. 	
عضو سابق في مجلس إدارة شركة اإلمارات جلوبال كابيتال. 	

حميــد  عبيــد  أحمــد  الســيد 
عــي و ر لمز ا

عضو في مجلس اإلدارة - مستقل / غير تنفيذي 
عضو منذ التأسيس

عضو في لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 
عضو في لجنة االستثمار واالئتمان التابعة لمجلس اإلدارة 

مجلس
اإلدارة
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عضو في مجلس اإلدارة - مستقل / غير تنفيذي 
عضو منذ التأسيس

عضو في لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 
عضو في لجنة االستثمار واالئتمان التابعة لمجلس اإلدارة 

الســيد عبــد اهلل علــي إبراهيــم 
السعدي

عضو في مجلس اإلدارة - مستقل / غير تنفيذي 
عضو منذ التأسيس

رئيس لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 
رئيس لجنة االستثمار واالئتمان التابعة لمجلس اإلدارة 

عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدار

نبذة عامة

يملــك الســيد / عبــد اهلل خبــرة تزيــد عــن 45 ســنة فــي المجــاالت التجاريــة المتنوعــة. ويحمــل درجــة البكالوريــوس فــي إدارة 
األعمــال مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

التعيينات الخارجية

شركة االمارات للتأمين - عضو في مجلس اإلدارة 	
نور كابيتال - عضو في مجلس اإلدارة 	

مجلس
اإلدارة
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الســيد عبــد المجيــد إســماعيل 
علــي عبــد الرحيــم الفهيــم

عضو في مجلس اإلدارة - مستقل / غير تنفيذي 
عضو منذ تاريخ 09 مارس 2017

رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة
عضو في لجنة تعيينات مجلس اإلدارة 

عضو في لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 
عضو في لجنة االستثمار واالئتمان التابعة لمجلس اإلدارة 

نبذة عامة

يملــك الســيد / عبــد المجيــد خبــرة تزيــد عــن 30 ســنة فــي مجــال اإلدارة العليــا لمشــاريع االســتثمار والتطويــر واســعة النطــاق 
وعلــى الصعيــد الدولــي. يحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال فــي تخصــص التمويــل مــن جامعــة توليــدو فــي أوهايــو، 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

التعيينات الخارجية

دار التأمين ش.م.ع - عضو في مجلس اإلدارة 	
إف إتش كابيتال ش.م.ع - رئيس مجلس اإلدارة 	
المستثمر الصناعي ش.م.خ - نائب رئيس مجلس اإلدارة 	
شركة بترول اإلمارات الوطنية ش.م.ع. - الرئيس التنفيذي 	
لؤلؤة دبي منطقة حرة ذ.م.م - رئيس مجلس اإلدارة 	
المرجان لالستثمارات والتطوير ذ.م.م - رئيس مجلس اإلدارة 	
سان بان بيزنس لالستثمارات التجارية ذ.م.م - رئيس مجلس اإلدارة 	

مجلس
اإلدارة
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الســيدة عليــاء عبــد اهلل محمــد 
المزروعــي

عضو في مجلس اإلدارة - مستقل / غير تنفيذي 
عضو منذ تاريخ 22 مارس 2018

عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة
عضو في لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 

عضو في لجنة االستثمار واالئتمان التابعة لمجلس اإلدارة

نبذة عامة

تملــك الســيدة / عليــاء خبــرة تزيــد عــن 15 ســنة فــي العديــد مــن المؤسســات، وتحمــل درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص إدارة 
أنظمــة المعلومــات ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال. 

التعيينات الخارجية

دار التأمين ش.م.ع – نائب رئيس مجلس اإلدارة 	
هيئة الموارد البشرية - المدير العام 	

مجلس
اإلدارة
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الســيد مرتضــى محمــد شــريف 
ــمي الهاش

عضو في مجلس اإلدارة - مستقل / غير تنفيذي 
عضو منذ تاريخ 22 إبريل 2020

عضو في لجنة تعيينات مجلس اإلدارة 
عضو في لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 

عضو في لجنة االستثمار واالئتمان التابعة لمجلس اإلدارة 

نبذة عامة

شــغل الســيد / مرتضــى منصــب المديــر المالــي فــي شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك( وشــركة االســتثمارات البتروليــة 
الدوليــة )أيبيــك( وشــغل العديــد مــن المناصــب فــي مجالــس إدارة العديــد مــن شــركات البتــرول الدوليــة والبنــوك والشــركات 
البيــع بالتجزئــة والمحــركات األوتوماتيكيــة. يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص المحاســبة  االســتثمارية وقطاعــات 

وأنظمــة المعلومــات مــن جامعــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

التعيينات الخارجية

دار التأمين ش.م.ع - عضو في مجلس اإلدارة 	

مجلس
اإلدارة
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السيد تي. كي. رامان
الرئيس التنفيذي 

نبذة عامة

انضــم الســيد / رامــان للعمــل لــدى دار التمويــل فــي ســنة 2006 بمنصــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات. ويملــك خبــرة مهنيــة 
تزيــد عــن 40 ســنة فــي مختلــف قطاعــات البنــوك والخدمــات الماليــة والمحاســبة وتدقيــق الحســابات، بمــا فيهــا 37 ســنة فــي 
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. قبــل انضمامــه للعمــل لــدى دار التمويــل، لقــد شــغل العديــد مــن المناصــب التنفيذيــة العليــا 
مــع ماســتر كارد انترناشــيونال، بنــك االتحــاد الوطنــي، بنــك أبوظبــي الوطنــي، بيكــر برودكشــن سيرفيســز، ارنســت ويونــغ 

وبرايــس ووتــر هــاوس كوبــرز. 

التعيينات الخارجية

إف إتش كابيتال ش.م.ع - عضو مجلس اإلدارة المنتدب 	

اإلدارة 
التنفيذية
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لجان مجلس 
اإلدارة 

لجنة إدارة المخاطر التابعة
لمجلس اإلدارة 

لجنة االستثمار
واالئتمان 

تلعــب لجــان مجلــس اإلدارة دورًا حيويــً فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، وتســاعد علــى دعــم مجلــس اإلدارة أثنــاء تنفيــذ مســؤولياته. 
تســاعد هــذه اللجــان المتخصصــة فــي مشــاركة عــبء عمــل مجلــس اإلدارة واالنخــراط المفصــل ألعضــاء مجلــس اإلدارة يتيــح 
لهــم التعــرف بشــكٍل أكثــر علــى أعمــال وأنشــطة الشــركة وإطــار عمــل المراقبــة الحالــي. تقــوم هــذه اللجــان المعنيــة بإحالــة 

المســائل ذات الصلــة إلــى مجلــس اإلدارة. لجــان مجلــس إدارة دار التمويــل هــي: 

تضمــن لجنــة إدارة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة فاعليــة إدارة المخاطــر وأطــر عمــل االمتثــال لــدى 
ــل وتشــرف وتقــدم المشــورة لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بالمخاطــر الحاليــة والمســتقبلية  دار التموي
المتوقعــة. تتألــف لجنــة إدارة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة مــن )7( ســبعة أعضــاء مجلــس إدارة غيــر 

تنفيذييــن. 

بموجــب الضوابــط المنظمــة المعتمــدة، اجتمعــت اللجنــة )4( أربــع مــرات خــالل ســنة 2021، ولــم تدفــع أي 
مكافــآت أو بــدالت ماليــة إزاء حضــور االجتماعــات.

االســتثمارية  الفــرص  مراجعــة   / العتمــاد  واالئتمــان  االســتثمار  لجنــة  بتشــكيل  اإلدارة  مجلــس  قــام 
والعــروض االئتمانيــة ومســائل سياســة االئتمــان. تتألــف لجنــة االســتثمار واالئتمــان مــن )7( ســبعة 

تنفيذييــن.  غيــر  إدارة  أعضــاء مجلــس 

أي  ولــم تدفــع  فــي كل شــهر،  )2( مرتيــن  اللجنــة  المعتمــدة، تجتمــع  المنظمــة  الضوابــط  بموجــب 
االجتماعــات. إزاء حضــور  ماليــة  بــدالت  أو  مكافــآت 

المقدمة
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لجنة التدقيق 

لجنة الترشيحات

تضمــن لجنــة التدقيــق جــودة وصحــة وكمــال البيانــات الماليــة والتقاريــر الماليــة، ويتضمــن بمــا فــي ذلــك 
اإلشــراف علــى جهــات التدقيــق الداخليــة والخارجيــة، وتعمــل علــى تقييم فاعليــة أنظمة الرقابــة الداخلية 

وإدارة المخاطــر والحوكمــة. تتألــف لجنــة التدقيــق مــن )3( ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن ومســتقلين.

تكــون لجنــة التدقيــق مســؤولًة عــن اإلشــراف علــى التقاريــر الماليــة للمجموعــة وعمليــة اإلفصــاح، نظــام 
الرقابــة الداخليــة، إطــار عمــل الحوكمــة وإدارة المخاطــر، عمليــة التدقيــق الداخلــي، وتعييــن وأداء شــركة 

تدقيــق الحســابات القانونيــة الخارجيــة. 

فــي ســنة 2021، اجتمعــت لجنــة التدقيــق فــي كل ربــع ســنة بموجــب الضوابــط المنظمــة، ولــم تدفــع أي 
مكافــآت أو بــدالت ماليــة إزاء حضــور االجتماعــات.

تــم إحاطــة اللجنــة بخصــوص اإلنجــازات والمســاهمات فــي وظيفــة التدقيــق الداخلــي، وتضمــن بمــا فــي 
ذلــك الموافقــات المهمــة والمناقشــات األخــرى. 

لــإدارة  الوظيفــي  التعاقــب  وتخطيــط  اإلدارة  مجلــس  تشــكيل  علــى  الترشــيحات  لجنــة  تشــرف 
توصياتهــا  وتقــدم  اإلدارة  مجلــس  هيــكل  مراجعــة  علــى  وتعمــل  التمويــل،  دار  لــدى  التنفيذيــة 

إجراؤهــا.  يمكــن  التــي  التغييــرات  بخصــوص 

تتألــف لجنــة التعيينــات مــن )3( ثالثــة أعضاء مجلس إدارة غيــر تنفيذيين. 

بموجــب الضوابــط المنظمــة المعتمــدة، اجتمعــت اللجنــة مــرة واحــدة خــالل ســنة 2021، ولــم تدفــع أي 
مكافــآت أو بــدالت ماليــة إزاء حضــور االجتماعــات.
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العضوية في لجان مجلس اإلدارة 

تتضمــن الضوابــط المنظمــة مــن إطــار عمــل حوكمــة الشــركات لــدى دار التمويــل. وتقــدم الضوابــط المنظمــة تفصيــاًل 
ــة،  ــكل لجن ــي ل ــات النصــاب القانون ــى جنــب مــع تكــرار عقــد االجتماعــات ومتطلب ــً إل عــن أدوار ومســؤوليات كل لجنــة جنب

وتفاصيــل العضويــة والرئيــس ونائــب الرئيــس وأميــن الســر فــي اللجنــة. 

تــرد أدنــاه تفاصيل العضويــة في لجان مجلس اإلدارة: 

الضوابط المنظمة 

لجان مجلس 
اإلدارة 

 لجنة
الترشيحات

 لجنة
التدقيق

 لجنة
 االستثمار
واالئتمان

 لجنة إدارة
المخاطر االسم

- - عضو عضو السيد / خالد عبد اهلل جمعه القبيسي

رئيس - عضو عضو السيد / محمد عبد اهلل جمعه القبيسي

- - عضو عضو السيد / أحمد عبيد حميد المزروعي

- عضو رئيس رئيس السيد / عبد اهلل علي إبراهيم السعدي

عضو رئيس عضو عضو السيد / عبد المجيد إسماعيل علي عبد الرحيم الفهيم

- عضو عضو عضو السيدة / علياء عبد اهلل محمد المزروعي

عضو - عضو عضو السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
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كــي بــي ام جــي لــوار جلــف ليمتــد )كــي بــي ام جــي(، إحــدى أكبــر 4 شــركات تدقيــق حســابات علــى المســتوى العالمــي، تــم 
اعتمادهــا كشــركة تدقيــق حســابات خارجيــة مــن أجــل تدقيــق ومراجعــة البيانــات الماليــة للشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة الســنوية الــذي عقــد بتاريــخ 2021/04/21 برســوم إجماليــة وقدرهــا 355,000 ســنويً حتــى نهايــة الســنة الماليــة 

.2021/12/31

أعربــت شــركة تدقيــق الحســابات الخارجيــة عــن آراء بــدون تحّفــظ حــول دّقــة الحســابات بخصــوص البيانــات الماليــة المرحليــة 
والســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.

مدقق الحسابات 
الخارجي

تعيين ورسوم مدقق الحسابات الخارجي: 

رأي شركة تدقيق الحسابات الخارجية: 

ريتشارد اكالند اسم مدقق الحسابات الشريك

سنتين عدد سنوات عمله كمدقق حسابات خارجي للشركة

سنتين عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات الشريك في تدقيق حسابات 
الشركة

355,000 الرسوم اإلجمالي إزاء تدقيق البيانات المالية لسنة 2021 )درهم إماراتي(

10,000
الرسوم والتكاليف إزاء الخدمات الخاصة ما عدا تدقيق البيانات المالية 

لسنة 2021 )درهم إماراتي(، إن وجدت، وفي حال عدم وجود أي رسوم 
أخرى، يجب اإلعراب صراحًة عن ذلك.

قدمــت خدمــات مهنيــة فيمــا يتعلــق بتقريــر 
اإلجــراءات المتفــق عليهــا مــن أجــل االمتثــال مــع 
قــرار مجلــس إدارة هيئــة األوراق الماليــة والســلع 

ــنة 2015.  ــم: 40 لس رق

تفاصيل وطبيعة الخدمات األخرى المقدمة )إن وجدت(، وفي حال عدم 
وجود أي خدمات أخرى، يجب اإلعراب صراحًة عن ذلك.

أي  قبــل  مــن  أخــرى  خدمــات  أي  تقــدم  لــم 
ــنة 2021  ــالل س ــر خ ــي آخ ــابات خارج ــق حس مدق

مــا عــدا شــركة كــي بــي ام جــي.

ذكر الخدمات األخرى المقدمة من قبل مدقق الحسابات الخارجي ما عدا 
مدقق حسابات الشرمة لسنة 2021 )إن وجد(، وفي حال عدم وجود أي 

مدقق حسابات خارجي آخر، يجب ذكر تلك المسألة بشكٍل صريح. 
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أخالقيات العمل 
والشفافية

أخالقيات العمل
إضافــًة إلــى مدونــة قواعــد ســلوك مجلــس اإلدارة، يوجــد لــدى دار التمويــل مدونــة قواعــد ســلوك شــاملة للموظفيــن تنطبــق 
علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن والشــركات التابعــة لــدار التمويــل. تحــدد مدونــة قواعــد الســلوك غيــر الالئــق، وعمليــة 
ونتائــج التحديــد والتبليــغ عــن ذلــك الســلوك. لضمــان فهــم وتطبيــق فعــال لمدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بنــا ومتطلبــات 
االمتثــال األخــرى، قمنــا بتخصيــص مكاتــب مســاعدة وفريــق امتثــال يمكــن للموظفين التواصــل معهم لإجابة عن أســئلتهم 
واستفســاراتهم. ويخضــع أي شــخص ال يمتثــل مــع مدونــة قواعــد الســلوك وجميــع القوانيــن المعمــول بهــا؛ إلجــراءات تأديبيــة 

تتناســب مــع مســتوى المخالفــة. 

تلتــزم دار التمويــل بتأديــة العديــد مــن الوظائــف مــن حيــث المشــاركة والتواصــل مــع أصحــاب المصلحــة الخارجييــن. ويتضمــن 
هــذا عالقــات المســتثمر والمراســالت مــع الشــركات واالمتثــال التنظيمــي وحوكمــة الشــركات. إضافــًة إلــى ذلــك، يؤخــذ بعيــن 
االعتبــار الشــفافية الداخليــة واإلفصاحــات مــن وجهــات النظــر التشــغيلية واألخالقيــة والتنظيميــة، ضمــان توعيــة وتثقيــف 
ــل واالســتراتيجيات والمخاطــر ومســؤولياتهم وواجباتهــم الشــخصية،  ــدى دار التموي الموظفيــن بخصــوص المســتجدات ل
وفــي ذات الوقــت حمايــة العمــالء وســرية البيانــات الشــخصية والمعلومــات الحساســة والمعلومــات التجاريــة الســرية. أدرجــت 

هــذه المســائل فــي مدونــة قواعــد ســلوك الموظفيــن وأنظمــة دار التمويــل. 

وكمــا يملــك أصحــاب المصلحــة، الداخلييــن والخارجييــن علــى حــد ســواء، إمكانيــة الولــوج والدخــول إلــى خــط المســاعدة 
للتبليــغ عــن المخالفــات والــذي يقــدم أســاليب وطــرق مســتقلة وآمنــة ألصحــاب المصالــح مــن أجــل اإلعــراب عــن مالحظاتهــم 
أو شــكواهم بخصــوص المخالفــات، عمليــات االحتيــال المشــبوهة والســلوكيات الخاطئــة المزعومــة األخــرى بطريقــٍة ســرية 
دون الخــوف مــن االنتقــام. يعمــل هــذا األمــر علــى تقويــة ثقافتنــا فــي الشــفافية والثقــة داخــل دار التمويــل. تقــدم سياســتنا 
الداعمــة اإلرشــاد والتوجيــه للتبليــغ عــن المخالفــات وتوضيــح آليــة اإلبــالغ عــن المالحظــات والمخــاوف وكيفية التحقيق بشأنهـــا. 

خــط المســاعدة ســري ومســتقل لضمــان حمايــة األشــخاص المبلغيــن عــن المخالفــات.



21

الشفافية

أّما بالنسبة لمسألة الشفافية، تود دار التمويل اإلفصاح عن المعلومات المالية األساسية التالية واألجور:

أجور أعضاء مجلس اإلدارة: 

بلــغ إجمالــي المكافــأة المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل ســنة 2020 مبلغــً وقــدره 1,256,850 درهــم إماراتــي. وســيتم 
ــغ قدرهــا 1,393,500 درهــم إماراتــي فــي االجتمــاع القــادم  مناقشــة المكافــأة المقترحــة لمجلــس اإلدارة خــالل ســنة 2021 والبال
للجمعيــة العموميــة، وســيتم تمريــر / اتخــاذ قــرار، وســيتم اإلفصــاح لــدى ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة بآخــر المســتجدات 

وفقــً لذلــك. 

هــذا باإلضافــة إلــى التخصيــص المعتمــد مــن قبــل الجمعيــة العموميــة لأجــور الشــهرية ألعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ وقــدره 
219,000 درهــم إماراتــي نظــرًا للجهــود الخاصــة المبذولــة والعمــل اإلضافــي لخدمــة الشــركة خــارج نطــاق الواجبــات االعتياديــة 

ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة. 

المعامالت المنفذة مع األطراف ذات العالقة:

ترد أدناه أرصدة نهاية السنة فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة:

المعامالت التي تساوي %5 أو أكثر من رأس المال 

قيمة المعاملة بـ )000( األلف درهم إماراتي المعامالت مع األطراف ذات العالقة

59,753 القروض والسلف

6,870 ودائع العمالء

2,787 دخل الفوائد والعموالت

245 مصاريف الفائدة

12,299 أجور اإلدارة الرئيسية

نوع المعاملة نوع المعاملة  توضيح طبيعة
العالقة كشف األطراف المعنية الرقم

القروض والسلف القروض والسلف شركة تابعة 1 دار التمويل لأوراق المالية

وديعة وديعة شركة تابعة إف إتش كابيتـال 2
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تقرير االستدامة
لسنة 2021

ENVIRONMENT, SOCIAL
AND GOVERNANCE
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نهج
االستدامة

تعتبــر االســتدامة جــزءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية دار التمويــل، 
وتتمثــل رؤيتنــا فــي خلــق قيمــة ألصحــاب المصلحــة لدينــا. 

ويدعــم جــدول أعمالنــا بخصــوص االســتدامة طموحنــا لنكــون 
مؤسســة ماليــة رائــدة وشــريك أعمــال قــوي فــي المســائل التــي 

لهــا تأثيــر عالمــي وأهميــة إقليميــة ومحلية.

نعتقــد بأنــه يقــع علــى عاتــق دار التمويــل مســؤولية دعــم 
االمــارات  دولــة  رؤيــة  فــي  المدرجــة  الدولــة  اســتدامة  أهــداف 
العربيــة المتحــدة 2021، األجنــدة الخضــراء لدولــة اإلمــارات العربية 
ــة 2030 وأهــداف  ــة أبوظبــي االقتصادي المتحــدة 2015 - 2030، رؤي

التنميــة المســتدامة لأمــم المتحــدة لســنة 2030.

خاصــة  مســؤولية  التمويــل  دار  تتحمــل 
)المســؤولية االجتماعيــة للشــركات( كونها 
ــع  ــي المجتم ــاهمة ف ــاركة ومس ــركة مش ش
وبنــاًء  والمجتمــع،  والبيئــة  االقتصــاد  إزاء 
شــاماًل  نهجــً  التمويــل  دار  تتخــذ  عليــه، 

لالســتدامة. 
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تناولت دار التمويل تحديات االستدامة من خالل مبادرات مختلفة تركز 
على المجاالت التالية: 

محفظة المنتجات
المتنوعة

الحوكمة وإدارة
المخاطر

المحافظة على المواهب
الصحيحة والمناسبة

الرفاه الجماعي
للمجتمع
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اإلستدامة لدى دار التمويل

المسائل
يأخــذ فريــق عمــل المســائل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات، فــي عيــن االعتبــار المالحظــات الــواردة مــن أصحــاب 
والعمــالء  والموظفيــن  والخارجييــن  الداخلييــن  المصلحــة 

والجهــات التنظيميــة. 

في ســنة 2021، قام فريق عمل المســائل البيئية واالجتماعية 
باعتبارهــا  التاليــة  المســائل  بتحديــد  الشــركات  وحوكمــة 
محــركات رئيســية لنمونــا وازدهارنــا مــن أجــل مواصلــة العمــل 

بطريقــة مســتدامة:

منع االحتيال

حوكمة 
الشركاتقواعد 

السلوك

مدونة قواعد 
السلوك

دوران 
الموظفين

المشاركات 
المناخية

مشاركة 
الموظفين

العالقات مع 
العمالء

التنوع 
والشمول

استراتيجية إدارة المخاطر
الرقمنةالمجلس

مكافحة الرشوة 
والفساد

مكافحة غسل 
األموال وتمويل 

اإلرهاب

منع تسرب البيانات 
- االستعداد والتأهب 

لألمن السيبراني

التدريب 
سالمة مكان التوطينوالتطوير

العمل

إعادة استخدام 
الطاقة واالنبعاثاتالورق

البصمة الكربونية 
لمحفظتنا 
االستثمارية
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اإلنجازات في سنة 
2021

تماشــيً مــع التوجيهــات الجديــدة للحكومــة االتحاديــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، أعلنــت دار التمويــل بأنهــا أول 
كيــان غيــر حكومــي فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة قــد انتقــل إلــى العمــل لمــدة أربــع أيــام ونصــف فــي األســبوع؛ 
وتقــدم للموظفيــن ظــروف عمــل مــن أجــل تحســين نوعيــة حياتهــم وتحســين الرفاهيــة االجتماعيــة والتــوازن الجيــد بيــن 

العمــل ونشــاطات الحيــاة اليوميــة. 

اتخــذت هــذه المبــادرة مــع يقيــن ثابــت وراســخ بأنهــا ســتؤثر بشــكٍل إيجابــي علــى موظفــي دار التمويــل وتجعلهــم أكثــر 
ســعادة وراحــة وإنتاجيــة. 
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وقــد ســاهمت دار التمويــل فــي حملــة »معــً نحــن بخيــر« أو »معــً« التــي أطلقتهــا هيئــة المســاهمات المجتمعيــة، وتبرعــت 
بمبنــى كامــل للجهــات والســلطات المعنيــة ووضعتــه تحــت تصرفهــم دعمــً لحكومــة أبوظبــي فــي مكافحــة الوبــاء. يقــع 
المبنــى فــي مركــز أبوظبــي ويتكــون مــن 10 طوابــق وتبلــغ مســاحته 61,000 قــدم مربــع ويتضمــن 3 طوابــق مواقــف للســيارات 

)مــع 40 موقــف ســيارة(. 

بمــا  المتواصــل  للعمــل  الراميــة  الجهــود  إطــار  فــي 
يصــب فــي أفضــل مصلحــة لموظفي وعمالء الشــركة 
علــى ســالمتهم،  الوقــت  نفــس  فــي  الحفــاظ  ومــع 
وباعتبــاره جــزءا مــن مســؤوليتها االجتماعيــة قامــت 
مجموعــة دار التمويــل بتطعيــم موظفيهــا والبالــغ 
لقــاح  بجرعتــي  منهــم  كل  موظــف،   400 عددهــم 

كوفيــد - 19. 
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فــي هــذه الســنة، كمــا هــو الحــال فــي كل ســنة، انضمــت 
دار التمويــل إلــى الجهــود العالميــة فــي مواجهــة خســارة 
الطبيعــة والتغيــرات المناخيــة مــن خــالل المشــاركة فــي 
ســاعة األرض ودعــت جميــع موظفيهــا إلطفــاء األنــوار لمــدة 
ــوم الســبت الموافــق 27 مــارس فــي  ســاعة واحــدة فــي ي

الســاعة 08:30 مســاًء. 

احتفــاالً واحتفــاًء بالطموحــات غيــر المحــدودة للمــرأة اإلمارتيــة 
يــوم  فــي  ازدهــارًا  وأكثــر  أفضــل  لمســتقبٍل  وتطلعاتهــن 
المــرأة اإلماراتيــة، قامــت دار التمويــل بتهنئــة جميع الموظفات 
اإلماراتيــات فــي مجموعــة دار التمويــل، وقدمــت لهــن باقــة 
مــن الزهــور لإعــراب عــن أســمى آيــات التقديــر والعرفــان لمــا 

حققنــه مــن إنجــازات. 

االمــارات  لدولــة  الثقافيــة  باألجنــدة  التزامنــا  علــى  تأكيــدًا 
المواهــب  دعــم  خــالل  مــن  والمتمثلــة  المتحــدة  العربيــة 
اإلماراتيــة، قامــت دار التمويــل بشــراء لوحــاٍت وأعمــاٍل فنيــة 
بشــكل  فخــورون  إننــا  ملهميــن.  إماراتييــن  فنانيــن  مــن 
اســتثنائي بعــدد أصحــاب المشــاريع والفنانيــن مــن الجنســية 
اإلماراتيــة، الذيــن يعملــون علــى عكــس الصــورة الجميلــة عــن 
دولتنــا الحبيبــة. وقــد تبنينــا هــذه المبــادرات لتشــجيع المزيــد 
مــن األشــخاص علــى متابعــة طموحهــم وفتــح آفــاق جديــدة 
وتوفيــر منصــات لهــم مــن أجــل احتضــان ورعايــة مواهبهــم 

وأنشــطتهم.  
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أطلقــت دار التمويــل برنامــج تدريــب الطــالب، حيــث يتمكــن 
طــالب الجامعــة االلتقــاء مــع عــدٍد مــن الموظفين مــن مختلف 
الدوائــر واألقســام، والجلــوس معهــم، واكتســاب معلومــات 
قيمــة متعلقــة بعالــم األعمــال. يعــرض هــذا البرنامــج علــى 
شــباب دولتنــا الغاليــة فرصــة استكشــاف مســار حياتهــم 
ــة، التواصــل مــع المهنييــن فــي المجــال، واكتســاب  المهني
فــي  تســاعدهم  التــي ســوف  والثقــة  المســتقبلية  الرؤيــة 

ــى رحلــة عملهــم بعــد التخــرج.  االنتقــال إل

خــالل شــهر رمضــان المبــارك، أطلقــت دار التمويــل حملــة »30 يــوم مــن المعاملــة اللطيفــة« علــى حســابها فــي إنســتغرام، 
حيــث تنشــر كل يــوم قصــة إنســتغرام »ســتوري« مــع تذكيــرات بســيطة باألفعــال الصغيــرة التــي يســتطيع أي شــخص 

ــن ومســاعدتهم.  القيــام بهــا لمراعــاة واحتــرام مشــاعر اآلخري
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أطلقــت مجموعــة دار التمويــل مســابقة لينكــد إن التعليمية 
)لينكــد إن ليرننــج( بيــن موظفــي المجموعــة، حيــث دعــت 
جميــع موظفــي لينكــد إن التعليميــة )لينكــد إن ليرننــج( 
المهنيــة  حياتهــم  مســارات  فــي  لالســتثمار  المرخصيــن 
وإكمــال أكبــر قــدر ممكــن مــن ســاعات التدريــب علــى منصــة 
لينكــد إن التعليميــة. وقــد تــم مكافــأة أفضــل 3 متعلميــن 
مــن هــذه التجربــة الغنيــة إزاء إنجازاتهــم فــي نهايــة الشــهر. 

احتفــاالً باليوبيــل الذهبــي فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة: اليــوم الوطنــي الخمســين، نظمــت دار التمويــل تجمعــً 
للموظفيــن لغنــاء النشــيد الوطنــي معــً، ورفــع العلــم اإلماراتــي وعلــم دار التمويــل، وتــال ذلــك أنشــطة احتفاليــة بيــن 

الموظفيــن - حيــث أجريــت جميعهــا بمــا يتوافــق مــع احتياطــات الســالمة والتباعــد االجتماعــي. 
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للمســاهمة فــي نشــر المعــارف القيمــة والخبــرات المتعمقــة فــي المجــال، شــارك تــي. كــي. رامــان كمتحــدث رئيســي فــي 
المؤتمــر االفتراضــي لمعهــد المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد، تحــت رعايــة دار التمويــل، وخاطب أعضاء معهد المحاســبين 

القانونييــن فــي الهنــد مــن خــالل نشــر الوعــي حيــال دار التمويــل ومنتجاتهــا والخدمــات التــي تعرضهــا. 

أعلنــت دار التمويــل عــن إطالقهــا لمنتجــات »الرابــح لأعمــال« 
لدعــم الشــركات المحليــة / لشــركات الصغيــرة والمتوســطة، 
مــن خــالل عــرض حزمــة مــن المنتجــات لتبســيط وتســهيل 
الخدمــات الماليــة وتقديــم أربــاح معــززة وســهولة االســتخدام 
المنتجــات  هــذه  وتتضمــن  للغايــة.  ســريعة  دورات  وأوقــات 
خطــاب الضمــان الرابــح، وديعــة الرابــح والرابــح لنظــام حمايــة 

األجــور.




