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 مقدمة 1

 

معرفددددة وفقددددا  لالئحددددة األشددددخا  السددددتثمارية اال اتشددددركال احددددد شددددركة الشددددرق األوسددددل لالسددددتثمار المددددالي ) ميفددددك كابيتددددال (  تعددددد

رأس يبلددد   حيددد ، 06029-37الصدددادرة مدددن هيئدددة السدددوق الماليدددة ، وتحمدددل التدددرخيص رقددد  و بدددخ شخص مدددرخص لددد   المدددرخص لهددد 

 15 الموافدددد  ،هددددخ1428 شددددعبان 02 بتدددداري  الشددددركة تأسسدددد  ،مليددددون لاير سددددعودي ( أربعمائددددة400,000,000)مددددال الشددددركة المدددددفو  

 .م2007 اغسطس

و  ،إدارة األصدددولو  ،الحفددد  ،بالتغطيدددةتعهدددد الو ،التعامدددل بصدددفة أصددديلالمتمثلدددة فدددي الشدددركة حاليدددا بتقددددي  الخددددمات االسدددتثمارية  تقدددوم

 .لمشورة تقدي و ،الترتيب

 الماليددددة أهدددددافه  تحقيدددد  سددددبيل فددددي وذلددددك ، عامددددة ومؤسسددددات وشددددركات أفددددراد مددددن الشددددركة لعمددددالء منتجدددداتالو خدددددماتال تقدددددي  يددددت 

 بتقددددي  الشدددركة تقدددوم فعليددد  السدددوق متغيدددرات بجميدددع التدددام االلمدددام الددد  باإلضدددافة المسدددتثمرين حاجدددات بأهميدددة الشدددركة إلدراك و ،المنشدددودة

 . االحترافية درجات أعل  وف  شاملة استثمارية خدمات

 الدددد  باإلضددددافة  ( AUB)  المتحددددد األهلددددي البنددددك  فددددي متمثلددددة إقليميددددة مؤسسددددات كابيتددددال ميفددددك شددددركة فددددي المسدددداهمين قائمددددة تشددددمل

 .واالستشارات المالية الخبرة ذوي األعمال رجال من  وعدد   (TAIC ) لالستثمار العربية الشركة

 تدددأمين عبدددر وذلدددك  الوطنيدددة البشدددرية المدددوارد لتنميدددة خلصدددةم جهدددودا   تبدددذل فهدددي ،المجتمدددع تنميدددة فدددي بددددور القيدددام بأهميدددة الشدددركة تدددؤمن 

 فدددي المشددداركة سدددبيل فدددي وذلدددك ،المختلفدددة الشدددركة اقسدددام فدددي المسدددتوي عدددالي مهنددديال تددددريبال فدددر  تدددوفير ثددد  مدددنو لهددد  العمدددل فدددر 

 .واالستثماري المالي القطا  في العمل له  ليتسن  الناشئة الكوادر تأهيل

 متميزة استثمارية ومنتجات خدمات  يقدوت لعمالئنا شركاء نكون نافي  تتمثل مهمتنا

 السعوديةأن نكون شركة رائدة في مجال الخدمات االستثمارية في المملكة العربية هي  رؤيتنا

 المحلية الخبرة - االلتزام – الوالء – االحترافية  – النزاهة هي قيمنا

 

 للشركة الرئيسية األنشطة 2
 

دارة االسددددتثمارات العقاريددددة وقددددد عمددددل المجلددددس علدددد  إدارة الملكيددددة الخاصدددد  وإدارة االصددددول وإتتركددددز انشددددطة الشددددركة الرئيسدددد  علدددد  

الخدددا   صدددندوق ميفدددك ريددد ادراج  بعددددحيددد  تددد  اعتبدددار هدددذا العدددام هدددو مرحلدددة انتقاليدددة   2019خدددالل العدددام  اتبدددا  سياسدددة متحفظدددة جددددا  

عدددادة تقيدددي  بمثابدددة مرحلدددة إل 2019لمجلدددس العدددام حيددد  اعتبدددر ا  2018س مدددال بندددك الجزيدددرم فدددي العدددام أفدددي الشدددركة وتغطيدددة رفدددع ر

 وتوقعات المرحلة.احتياجات السوق عادة توزيع النشاطات بما يتواكب مع إواعمال الشركة 

 

 اوال. قطاعات األعمال 

 :قطاعات االعمال عل  النحو اآلتيركزت الشركة خالل العام عل   تنمية الدخل التشغيلي في  
 

 دارة األصولإ 

 صناديقها االستثمارية وفقا لآلتي:في جميع م 2019 عامخالل  متسقا   إدارة األصول أداءحقق  

 لألسهم المحلية صندوق ميفك المرن 

 الشريعة بهامش واسع S&Pكل من مؤشر تداول و مؤشر  عل  حي  تفوق 2019أظهر صندوق ميفك المرن لالسه  المحلية اداء قوي ا خالل عام 

 %7.19الشريعة بنسبة   S&Pمقارنة بعائدات تداول و  2019خالل عام  %16.16حق  صندوق ميفك المرن لالسه  المحلية عائد ا بنسبة حي  

 عل  التوالي.  %11.31و 

 صندوق ميفك للطروحات األولية 

للطروحات   S&P حي  تفوق الصندوق عل  كل من مؤشر تداول ومؤشر 2019قوي ا خالل عام  اداء  صندوق ميفك للطروحات األولية  قدم

 %17.27و  %7.19مقابل عوائد   %19.55 ،2019االولية بهامش ملحوظ. بل  إجمالي العائد عل  صندوق ميفك للطروحات االولية خالل عام 

 يعد الذيو صندوق في االكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية خالل العامالعل  التوالي. كما شارك  للطروحات االولية  S&P من تداول و مؤشر

 . هذم اللحظةفي العال  إل  اكتتاب أكبر 
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  صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي 

نقص بالتالي و من الصندوق ين لحصته العمالء الرئيسي بعض استرداد عمليات بسبب الرئيسي المؤشركان أداء صندوق ميفك للمرابحة أقل من 

دارة مل اإلالتاريخي القوي للصندوق، تعو االداء أداء الصندوق سلب ا. مع األخذ في االعتبار السجل عل  ر ثأمما األموال في صندوق المرابحة 

 .2020، مما سينعكس إيجابا  عل  األداء العام للصندوق خالل العام القادم  2020ل  رفع أصول الصندوق خالل العام ع

 

 ة الخاصة والمصرفية االستثماريةإدارة الملكي 

 لاير مليدددون 300 يقدددارب مدددا إلددد  ليصدددل 2019 عدددام فدددي صدددولهاأ حجددد  فدددي نمدددوا   االسدددتثمارية والمصدددرفية الخاصدددة الملكيدددة إدارة شدددهدت

 فدددي %44 حصدددة علددد  باالسدددتحواذ قدددام والدددذي  3 الخاصدددة الملكيدددة لفدددر  ميفدددك  لصدددندوق النددداجح طدددالقاإل خدددالل مدددن وذلدددك سددعودي،

 العنايدددة وخددددمات والتجميليدددة الجلديدددة العنايدددة فدددي المتخصصدددة العيدددادات مدددن سلسدددلة تضددد    تددديال القابضدددة الطبيدددة العربيدددة مدددراس شدددركة

 .باألسنان

 اسدددتثمارية فدددر  فدددي االسدددتثمار طريددد  عدددن الخاصدددة الملكيدددة مجدددال فدددي التوسدددع فدددي االسدددتمرار إلددد  الخاصدددة الملكيدددة إدارة وتهددددف

 علدددد  حاليددددا   اإلدارة وتعمددددل investors)  (institutional والشددددركات المؤسسددددات مددددن معظمهدددد  جدددددد مسددددتثمرين مددددع والتعدددداون جديدددددة

 بحجددد  جديدددد صدددندوق انشددداء علددد  الخاصدددة الملكيدددة إدارة تعمدددل كمدددا .م2020 العدددام خدددالل بعضدددها تنفيدددذ يدددت  أن المتوقدددع مدددن صدددفقات عددددة

 مدددع بالتعددداون متعدددددة مجددداالت فدددي(  multi-asset pool fund) أصدددول عددددة علددد  االسدددتحواذ يسدددتهدف سدددعودي لاير مليدددون ٢٥٠

 .2020 العام من الثاني الربع في طالق إ المتوقع ومن( PIF) العامة االستثمارات صندوق

 

  العقارية االستثمارات إدارة 

 قبدددل مدددن المملوكدددة للعقدددارات النقديدددة التددددفقات وتحسدددين هيكلدددة وإعدددادة لتطدددوير خطتهدددا العقاريدددة االسدددتثمارات إدارة بددددأت ،2019 عدددام فدددي

 :للتالي وفقا وذلك العقارية صناديقها

 

 ريت ميفك صندوق. 

 مدددع تطدددوير دراسدددة عمدددل خدددالل مدددن( شدددرق سدددوق مجمدددع) بالصدددندوق عقدددار أكبدددر لتطدددوير خطتهدددا العقاريدددة االسدددتثمارات إدارة بددددأت 

 العمليدددات بعددض هيكلدددة إلعددادة خطددة بوضدددع اإلدارة قامدد  كمدددا. للسددوق التشددغيلي الددددخل تحسددين أجدددل مددن وذلددك العالميدددة كيددان مجموعددة

 مدددن المزيدددد وتحريدددر للصدددندوق النقديدددة والتوزيعدددات التدددأجيري الددددخل رفدددع أجدددل مدددن وذلدددك الصدددندوق عقدددارات بدددبعض ةالخاصددد التشدددغيلية

 . االئتمانية التسهيالت

 ميفك برج صندوق. 

 معظدد  أن حيدد  جيددد بشددكل تسددير التددأجير وعمليددات 2019 أكتددوبر فددي للدددخل المدددر  ميفددك بددرج  صددندوق تأسدديس مددن الشددركة  انتهدد  

 الصددددكوك – ميفددددك – كيددددان – عسددددير – دانيددددا – األول أبددددوظبي بنددددك) جيدددددة سددددمعة ذو كبددددار لمسددددتأجرين حاليددددا مددددؤجرة البددددرج أدوار

 (.الوطنية

 للتطوير بورتو ميفك صندوق. 

 %37 إلددد  المشدددرو  إتمدددام نسدددبة لتصدددل المعتمددددة ي رالتدددوا مدددع ومتوافقددد  متصددداعدة ةبدددوتير  المشدددرو  فدددي التطدددوير عمليدددات تسدددير 

 .2019 عام بنهاية

 

 . القطاعات المساندة  ا  ثاني

سنوات،  3جية لمدة ي، وضع  خطة استرات2019عام البداية ت المساندة بالتوازي مع قطاعات االعمال حي  ان  ومن ااهتم  الشركة بالقطاع

خطة مدروسة تشمل تطوير وسائل التقينة الحديثة كاالعتماد ووضع   تعتمد عل  دع  نموالشركة من خالل مراجعة جميع النفقات العامة للشركة

لتسهيل إجراءات إدارة العمليات وزيادة  ) Advent) تحدي  نظاموظام األرشفة اإللكترونية، ن، وتفعيل ERPسية عل  نظام تخطيل الموارد المؤس

اض تكلفة انخف أد  إل  ما التشغيل الفعلي للشركة، مفاعلية موظفي الخدمات المساندة وتها. وفي جانب رأس المال البشري، ت  مراجعة آداء وءكفا

ميفك األهمية لدع   شركة ك، توليلمع االحتفاظ عل  وتيرة عمل ثابتة. باإلضافة إل  ذ 2018مقارنة بعام  %48بنسبة  2019القو  العاملة لعام 

وغيرها من الشهادات اللي تساه   (CFA)العاملين لديها في الحصول عل  الشهادات المهنية المعتمدة ذات الصلة كشهادة المحلل المالي المعتمد 

 .  الوظيفي إيجابا  رهلية للعمالء وكذلك تعكس عل  مسادمات بمهنية عافي تطوير وتقدي  الخ
 

مع وكالة التصنيف غالقها فقد عمدت ال  توقيع اتفاقي  إالقصور في ذلك  و بدارة المخاطر لديها ومعرفة جوانإتقوية  في وإيمانا  من مفيك 

باالضافة ال  التركيز عل    .سداد الديون أو قابلية االستثمار في منتجاتها عل  اإلئتمانية، ومد  قدرتها ميفكاإلئتماني  موديز  لتتقيي  كفاءة 

و  اتوالسياس المشرع وضوعة من قبل الجهات متطبي  القوانين واللوائح المثل من خالل أالمراجع  الداخلية  لتفعيل الدور الرقابي بشكل 

حد  الشركات الرائدة بمجال المراجعة الداخلية  تقوم بمراجعة جميع إلية بالتعاون مع دارة المراجعة الداخإن فأ تبعة داخل الشركة،الم جراءاتاإل

 .االقسام و الوحدات بالشركة سنويا  
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 .دارة بأه  الخطوات المتبعةلس اإلة مجطحاإتقوم لجنة المراجعة باستمرار بمراجعة فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و يت  و

 

  اإلدارة مجلس عضوية 3

 

 أعضاء مجلس اإلدارة  

الشدددركة مدددن تسدددعة أعضددداء  إدارة يتكدددون مجلدددسم، و2019( جلسدددات للمجلدددس خدددالل العدددام المدددالي 4عقدددد مجلدددس إدارة الشدددركة أربدددع )

 : كما هو موضح في الجدول أدنام

 

  دارةاإل مجلس أعضاء :  1 جدول

 عضوية مجالس اإلدارات المنصب االسم

 المهنااألستاذ/ بندر بن عبد الرحمن 
رئيس المجلس 

 مستقل

 .رئيس مجلس إدارة جازل لإلستثمار 

 .عضو مجلس إدارة شركة ناس القابضة 

 .عضو مجلس إدارة شركة ناس ج  للخدمات 

 .عضو مجلس إدارة شركة نطاق للخدمات اإلكتوارية 

 ول  للتجارة.مجلس إدارة شركة سدي  األ عضو 

 اللبان بن محمد األستاذ/ عادل

نائب رئيس 

المجلس غير 

 تنفيذي

 البحرين. -عضو مجلس اإلدارة في البنك األهلي المتحدالرئيس التنفيذي و 

 مصر. -رئيس مجلس اإلدارة المكلف في البنك األهلي المتحد 

 عمان. -نائب أول لرئيس مجلس اإلدارة في البنك األهلي 

 .نائب رئيس مجلس اإلدارة في المصرف التجاري العراقي 

  ليبيا. -اإلدارة في البنك المتحد للتجارة واالستثمارنائب رئيس مجلس 

 بريطانيا. -عضو مجلس اإلدارة في البنك األهلي المتحد 

 الكوي . -عضو مجلس اإلدارة في البنك األهلي المتحد 

  البحرين. -المصرفيةعضو مجلس إدارة جمعية 

 عضو غير تنفيذي األستاذ/ هشام زغلول عبد المطلب
  في المصرف التجاري العراقي.عضو مجلس اإلدارة 

  ليبيا -المتحد للتجارة واالستثمار   في المصرفعضو مجلس اإلدارة. 

 ال يوجد  عضو غير تنفيذي األستاذ/ عبد هللا محمود اللنقاوي

 عضو غير تنفيذي محمد بن عمر البشراألستاذ / 

  بيةالعر المملكة –عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة 

 .السعودية

 العراق. -المنظفات)أرادات(وكيماويات لعضو مجلس إدارة في الشركة العربية ل 

 عضو غير تنفيذي األستاذ/ يوسف سليمان الراجحي

 العضو المنتدب لشركة Various Private برايف  المحدودة. 

  وقاف سليمان الراجحي أعضو مجلس إدارة مؤسسة سليمان الراجحي / شركة

 .القابضة

 عضو مجلس إدارة شركة الوطنية للصناعات . 

 عضو مجلس إدارة جمعية سليمان الراجحي الخيرية. 

  عضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة أسرة الراجحي. 

 عضو اللجنة التنفيذية شركة الراجحي القابضة. 

 عضو اللجنة التنفيذية مؤسسة سليمان الراجحي للتنمية. 

 فيات الراجحيعضو اللجنة التنفيذية لمستش. 

 ) عضو اللجنة التنفيذية )المتحدة العربية مناج. 

 عضو مجلس اإلدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية . 
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  دارةاإل مجلس أعضاء :  1 جدول

 عضوية مجالس اإلدارات المنصب االسم

 عضو غير تنفيذي الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن الطويل

 رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتعلي  والتدريب 

 رئيس مجلس إدارة أكاديمية الفيصل العالمية 

  مجموعة الطويل لالستثمار مجلس إدارةرئيس 

  رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع جاالكسي فوود في الجمهورية التشيكية

 والمملكة االسبانية.

  رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويل في الجمهورية التشيكية والمملكة

 االسبانية ومملكة السويد.

 رئيس مجلس إدارة رصتفة األندلس في أسبانيا 

  إدارة مرتفعات الخليج للمقاوالترئيس مجلس 

 عضو مجلس إدارة الشركة االكاديمية للخدمات التعليمية 

 عبدالرحمن السبيهينبن علي األستاذ/ 
عضو مجلس إدارة 

 مستقل

 .عضو مجلس إدارة موبايلي 

  .عضو مجلس إدارة شركة اليسر للتأجير والتمويل 

 .عضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية 

   الشريك المؤسس وعضو مجلس اإلدارةChedid Reinsurance 

Brokerage Ltd. 

  جامعة الفيصل. -عضو المجلس االستشاري لكلية األعمال 

  عبدهللا بن سليمان العمرو/ الدكتور
عضو مجلس إدارة 

 مستقل

 عضو مجلس إدارة في شركة سيهاتي 

  في إدارةعضو مجلس Spectra Company  

  في دارةاإلمجلس نائب رئيس Harakiah Charity Society  

 معهد االستشارات في مدينة الملك فهد الطبية في عضو مجلس إدارة 

  رئيس مجلس إدارةAuditing And Development Co. 

 في  عضو مجلس إدارةSaudi Particle Therapy Center 

 

 

  االدارة مجلس أعضاء حضور سجل:  2 جدول

 عدد الجلسات التي حضرها 2019 ديسمبر 23 2019 سبتمبر 30 2019 يونيو 23 2019 مارس 18 االسم

     4 األستاذ/ بندر بن عبد الرحمن المهنا

     4 اللبان محمد  األستاذ/ عادل

     4 األستاذ/ هشام زغلول عبد المطلب

     4 محمود اللنقاوياألستاذ/ عبد هللا 

     4 األستاذ/ محمد بن عمر البشر

       3 - األستاذ/ يوسف سليمان الراجحي

     4 عبدالرحمن السبيهينبن علي األستاذ/ 

   2 - - الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن الطويل

   2 - - عبدهللا بن سليمان العمرو/ الدكتور

 :تنويه

 م16/07/2019عبدهللا العمرو بتاري   /تعيين الدكتور/ أحمد الطويل والدكتورت  
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 كابيتال ميفك لشركة التابعة الشركات 4

 

 لاير مليدددون مائدددة (100,000,000) مالهدددا رأس يبلددد  حيددد  ،( العقاريدددة للتنميدددة سدددرج شدددركة ) وهدددي تابعدددة واحددددة شدددركة شدددركةال تملدددك

 وبيدددع شدددراء فدددي العقاريدددة للتنميدددة جسدددر لشدددركة الدددرئيس النشددداط ويتمثدددل. %99,9 كابيتدددال ميفدددك شدددركة ملكيدددة نسدددبة تبلددد و سدددعودي،

 وتددددأجير إدارة(,سددددكنية)المؤجرة أو المملوكددددة العقددددارات وتددددأجير إدارة, الخارطددددة علدددد  البيددددع أنشددددطة و وتقسدددديمها والعقددددارات األراضددددي

 و المددددؤجرة أو المملوكددددة الممتلكددددات فددددي العقاريددددة  باألنشددددطة خاصددددة اخددددر  أنشددددطة(, سددددكنية غيددددر) المددددؤجرة أو المملوكددددة العقددددارات

 .الرياض – وديةالسع العربية المملكة في العمل ومكان يالرئيس ومقرها تأسيسها محلو لعملياتها الرئيس المحل

 

 العامة الشركة استراتيجية 5

 

مزيدددد ا مدددن الضدددغوط التدددي والتدددي تضددديف قتصدددادية العالميدددة الراهندددة، التتواصدددل التحدددديات التدددي تواجههدددا الشدددركات فدددي ظدددل الظدددروف ا

وسددل وشددمال أفريقيددا ومنطقددة دول مجلددس التعدداون االتصددادي فددي مختلددف دول العددال  وشددمل ذلددك كددل مددن منطقددة الشددرق االقتعيدد  النمددو 

 .ل مواجهدددة اي مخددداطر قدددد تواجههددداالعمدددل علددد  االلتدددزام باسدددتراتيجية تكفددد شدددركةالالخليجدددي، كغيرهدددا مدددن دول العدددال ، ممدددا حدددت  علددد  

ثددر أ(  والددذي  IFRSخددذ بعددين االعتبددار الخسددائر الدفتريددة التددي نتجدد  مددن جددراء  قيددام الشددركة بتطبيدد  المعددايير الدوليددة )إلدد  األضددافة إ

علددد   تعتمدددد 2019عدددام مدددن  وقدددد وضدددع المجلدددس خطدددة اسدددتراتيجية بددددءا    2019بشدددكل سدددلبي علددد  القدددوائ  الماليدددة للشدددركة فدددي العدددام 

النفقدددات االداريددد     اعتمددددت علددد  خفدددضد موازندددة متحفظدددة خفدددض النفقدددات والتركيدددز علددد  تنميدددة االيدددرادات التشدددغيلية مدددن خدددالل اعتمدددا

علدد  توسددديع االسددتثمار فدددي الملكيدددة الخاصددة وهيكلدددة الصدددنادي   عددن طريددد  التركيدددزادات التشدددغيلية بشددكل متددددرج بمددا اليدددؤثر علددد  االيددر

 دارة وهيكلة صنادي  الملكية الخاصة.إتيجي  لتكون الشركة احد الالعبين الرئيسين في التي تدع  هذم االسترا
 

 الرئيسية اإلدارة مجلس لجان  6

 

 ،االسددددتثمار ولجنددددة ،والمكافددددآت الترشدددديحات لجنددددةو ،والتدددددقي  المراجعددددة لجنددددة وهددددي ،الشددددركة إدارة مجلددددس عددددن لجددددان ثددددال  تنبثدددد 

 :اللجان بتلك بيان يلي وفيما بها، خاصة الئحة بموجب صالحياتها اللجان هذم من لجنة كل وتمارس

 

 لجنة المراجعة والتدقيق  

 

 

 

 

 

 

 

 

  المراجعة لجنة أعضاء  : 3 جدول

 التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب الــعــضــــو اســـــم

 4 رئيس اللجنة األستاذ/ علي السبيهين

 4 عضو اللجنة األستاذ/ عبد هللا اللنقاوي

 4 عضو اللجنة األستاذ/ خالد الذكير

  المراجعة لجنة أعضاء حضور سجل : 4 جدول

 الــعــضــــو اســـــم
االجتما  االول 

18/03/9201 

االجتما  الثاني 

23/06/2019 

االجتما  الثال  

30/09/9201 

االجتما  الرابع 

23/12/2019 

     السبيهين علي/ األستاذ

     اللنقاوي هللا عبد/ األستاذ

     الذكير خالد/ األستاذ
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 والتدقيق المراجعة لجنة أعمال 

 مهام وتشمل فيها، الداخلية الرقابة وأنظمة  المالية والقوائ  التقارير ونزاهة سالمة من والتحق  الشركة أعمال بمراقبة المراجعة لجنة تختص

 :يلي ما خاصة بصفة اللجنة
 

 :المالية التقارير .1

 نزاهتها لضمان شأنها؛ في والتوصية رأيها وإبداء اإلدارة مجلس عل  عرضها قبل للشركة والسنوية األولية المالية القوائ  دراسة 

 .وشفافيتها وعدالتها

 ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة المالية والقوائ  اإلدارة مجلس تقرير كان إذا فيما اإلدارة مجلس طلب عل  بناء   الفني الرأي إبداء 

 .واستراتيجيتها عملها ونموذج وأدائها للشركة المالي المركز تقيي  والمستثمرين للمساهمين تتيح التي المعلومات وتتضمن

 ة مسائل أي دراسة  .المالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهم 

  الحسابات مراجع أو الشركة في االلتزام مسؤول أو مهام يتول  من أو للشركة المالي المدير يثيرها مسائل أي في بدقة البح. 

  المالية التقارير في الواردة الجوهرية المسائل في المحاسبية التقديرات من التحق. 

 شأنها في اإلدارة لمجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في المتبعة المحاسبية السياسات دراسة. 
 

 :الداخلية المراجعة .2
 الشركة في المخاطر وإدارة والمالية الداخلية الرقابة نظ  ومراجعة دراسة. 

 فيها الواردة الحظاتللم التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة. 

 وفعاليتها الالزمة الموارد توافر من للتحق  ،الشركة في الداخلية المراجعة وإدارة الداخلي المراجع وأنشطة أداء عل  واإلشراف الرقابة 

 الحاجة مد  بشأن المجلس إل  توصيتها تقدي  اللجنة فعل  داخلي، مراجع للشركة يكن ل  وإذا .بها المنوطة والمهام األعمال أداء في

  تعيين إل 

  ت .مكافآ واقتراح الداخلي المراجع أو الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين اإلدارة لمجلس التوصية 
 

 :الحسابات مراجع .3

 نطاق ومراجعة استقالله  من التحق  بعد أدائه ، وتقيي  أتعابه  وتحديد وعزله  الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة لمجلس التوصية 

 .معه  التعاقد وشروط عمله 

  والمعايير القواعد االعتبار في األخذ مع المراجعة، أعمال فعالية ومد  ، ت وعدال  وموضوعيت الحسابات مراجع استقالل من التحق 

 .الصلة ذات

 وإبداء المراجعة، أعمال نطاق عن تخرج إدارية أو فنية أعماال   تقدي  عدم من والتحق  ،  وأعمال الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة 

 .ذلك حيال مرئياتها

 الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة. 

 بشأنها اتِخذ ما ومتابعة المالية القوائ  عل ت  ومالحظا الحسابات مراجع تقرير دراسة. 
 

 :االلتزام ضمان .4

 بشأنها الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحق  الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة. 

  العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحق. 

 اإلدارة مجلس إل  ذلك حيال مرئياتها وتقدي  العالقة، ذوي األطراف مع الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقود مراجعة. 

 اتخاذها يتعين التي باإلجراءات توصياتها وإبداء اإلدارة، مجلس إل  بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة تر  مسائل من ترام ما رفع. 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت  

 

  والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء:    5 جدول

 التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب الــعــضــــو اســـــم

 1 رئيس اللجنة األستاذ/ بندر المهنا

 1 عضو اللجنة األستاذ/ عادل اللبان

 1 عضو اللجنة االستاذ/ محمد البشر

  والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء حضور سجل:  6 جدول

 18/03/2019االجتماع االول  المنصب الــعــضــــو اســـــم

  رئيس اللجنة األستاذ/ بندر المهنا

  عضو اللجنة األستاذ/ عادل اللبان

  عضو اللجنة االستاذ/ محمد البشر
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 الترشيحات والمكافآتأعمال لجنة  

 اإلدارة مجلس في مقعد أي شغور أو المجلس، دورة انتهاء حال في اإلدارة، لمجلس لالنضمام الجدد األعضاء ترشيح. 

 للشركة األساسي النظام مع يتف  بما وذلك ،اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة وضع. 

 الموظفين لمكافأة بالشفافية تمتعت ةمنهجي آلية إنشاء عل  اإلدارة مساعدة. 

 اإلدارة مجلس في المستقلين األعضاء استقاللية من التأكد. 

 اإلدارة مجلس أداء لتحسين إجراءات بأي التوصية. 

)توجد التفاصيل في الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت(   

 لجنة االستثمار  

 

 

 لجنة االستثمار 

 

 أعمال لجنة االستثمار 

 للشركة الواعدة االستثمارية الفر  بشأن والتوصية الشركة، في االستثمار تراتيجياتواس سياسات وتقيي  مراجعة. 

 ،األداء لمعايير وفقا   الشركة، واستثمارات أداء عل  والموافقة والتقيي ، المراجعة. 

 المفروضددددة والقيددددود وتقيدددديمه ، اختيدددداره  مددددن المختلفددددة، الشددددركة باسددددتثمارات المتعلقددددة األصددددول بمددددديري مددددايتعل  مراجعددددة 

 .مناسبا   اللجنة ترام ما بحسب  الحاجة، عند وتغييره   عليه ،

 الصدددالحيات بحددددود التنفيذيدددة، االسدددتثمار لجندددة توصددديات حسدددب االسدددتثمارات فدددي الددددخول علددد  والموافقدددة ،والتقيدددي  ،المراجعدددة 

 .نظامها بموجب للجنة الممنوحة

 الخاصة الملكية استثمارات من التخارج خطل عل  الموافقة. 

 االستثمار إدارة توصيات حسب المتعثرة، لالستثمارات مخصصات وضع عل  والموافقة ،المراجعة.   

 بموجدددب للجندددة الممنوحدددة الصدددالحيات بحددددود وذلدددك قبلهدددا مدددن المددددارة االسدددتثمار صدددنادي  فدددي الشدددركة مشددداركة علددد  الموافقدددة 

 .نظامها

  لوجد)توجد التفاصيل في الئحة لجنة االستثمار(        

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االستثمار لجنة أعضاء:    7 جدول

 التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب الــعــضــــو اســـــم

 1 رئيس اللجنة / علي السبيهين األستاذ

 - عضو اللجنة األستاذ/ يوسف الراجحي

 1 عضو اللجنة األستاذ/ هشام زغلول

  االستثمار  لجنة أعضاء حضور سجل :   8 جدول

 05/02/2019االجتماع االول  المنصب الــعــضــــو اســـــم

  رئيس اللجنة / علي السبيهين األستاذ

 - عضو اللجنة األستاذ/ يوسف الراجحي

  اللجنةعضو  األستاذ/ هشام زغلول
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 م2019 المالي العام خالل التنفيذيين كبارو اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت  7

 

 م2019 العام خالل التنفيذيين وكبار االدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت:   9 جدول

 التنفيذيينأعضاء المجلس  البيان
أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ 

 المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

يضاف  أعلى المكافآت والتعويضات

إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

 إن لم يكونا ضمنهم

 4,788,917 - - واألجورالرواتب 

 2,871,225 - - البدالت

 - 115,483 - المكافآت الدورية والسنوية

 - - - الخطط التحفيزية

 - - - العموالت

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 

 بشكل شهري أو سنوي 
- - 499,817 

 

 التعويضات و المكافآت عن تنازلل تفاقياتاال أو ترتيباتال 8

 

 أي عددددن التنفيددددذيين كبددددار أحددددد أو لدددد  المددددرخص الشددددخص إدارة مجلددددس أعضدددداء  أحددددد بموجبددددة تنددددازل اتفدددداق أو  ترتيبددددات أي يوجددددد ال

 .م2019 العام خالل تعويضات و مكافآت

 

 النظامية والقيود والجزاءات الغرامات 9

 

 أو تنظيميددددة أو إشددددرافية جهددددة أي مددددن م2019 لعدددداما خددددالل الشددددركة علدددد  نظاميددددة قيددددود أو جددددزاءات أو غرامددددات او عقوبددددات يوجددددد ال

 .قضائية

 

  بالشركة الرقابة لفاعلية السنوية جعةالمرا نتائج 10

 

و  والسياسدددات المشدددرع وضدددوعة مدددن قبدددل الجهدددات مبتطبي  القدددوانين واللدددوائح الالرقدددابي الددددور فعاليدددة و الدددداخلي المراجدددع بددددور إيماندددا  

تقدددوم دارة المراجعدددة الداخليدددة بالتعددداون مدددع احدددد  الشدددركات الرائددددة بمجدددال المراجعدددة الداخليدددة  إفدددان  تبعدددة داخدددل الشدددركة،الم جدددراءاتاإل

 االقسام التالي : 2019و قد شمل  خطة المراجعة للعام  ،بمراجعة جميع االقسام و الوحدات بالشركة سنويا

 دارة المطابقة االلتزام و مكافحة غسل االموال إ 

  تقنية المعلومات 

 من المعلومات أ 

  أدارة االصول 

  الملكية الخاصة و المصرفية االستثمارية 

  االستثمارات العقارية 

 دارة المخاطر إ 

  رأس المال البشري و الخدمات المساندة 

 دارة المالية اإل 

 دارة العمليات إ 

 دارة المكتب االوسل إ 

ة مجلددددس االدارة بددددأه  الخطددددوات طددددحاإتقددددوم لجنددددة المراجعددددة باسددددتمرار بمراجعددددة فاعليددددة نظددددام الرقابددددة الداخليددددة فددددي الشددددركة و يددددت  و

بعدددد اطدددال  اللجندددة علددد  تقدددارير المراجعدددة الداخليدددة و   ذلدددكاللجنددد  خدددالل  اجتمدددا  مجلدددس االدارة والمتبعدددة باالضدددافة الددد  رفدددع توصددديات 

فقددددد ابدددددت اللجنددددة قناعتهددددا بددددأن الدددددورة الرقابيددددة الداخليددددة تعكددددس فاعليددددة إجددددراءات الرقابددددة  ،مناقشددددة التقريددددر مددددع االشددددخا  المعنيددددين
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 اخيدددراو ،و االسدددتجابة لكافدددة المسدددتجدات المتزايددددة العمدددل حاجدددة يلبدددي لمسدددتمرا التطدددور نأ لددد إ اللجندددة نوهددد كمدددا  ،الداخليدددة لدددد  الشدددركة

 عن . اإلفصاح يستوجب الشركة أعمال في هريفان اللجنة تر  أن  ال يوجد أية ثغرات رقابية أو ضعف جو

 

 المخاطر إدارة 11

 

 مددن وذلددك مباشددرة، غيددر وأ مباشددرة بصددورة خسددارة وقددو  وأ حدددو  إلدد  تددؤدي نأ المحتمددل مددن وأ تددؤدي قددد التددي العوامددل جميددع تعددد

 علدد  تددؤثر قددد ومتطلبددات قددوانين سددن خددالل مددن وأ الشددركة مددال بددرأس تتعلدد  قددد خسددارة وأ معينددة اسددتثمارية عمددالأ دخددل خسددارة خددالل

 .الموضوعة هدافهاأ لتحقي  وخطتها الشركة كفاءة

 وذلدددك المخددداطر إلدارة إجدددراءات و سياسدددات وتنفيدددذ تصدددمي  عدددن مسدددؤولة متبعدددة منهجيدددة بالشدددركة المخددداطر إدارة تِعدددد ُالمنطلددد  هدددذا ومدددن

 .المنشودة والعوائد الشركة ألعمال المصاحبة المخاطر بين متوازن مستو  لخل 

 لجندددة لددد إ يتبدددعم بددددور الدددذي المخددداطر، إدارة رئددديس قبدددل مدددن تددددار منشدددئة إدارة المخددداطر إدارة فدددان المخددداطر إدارة دور ألهميدددة وإدراكدددا

 .للشركة وااللتزام المخاطر

 

 المخاطر إلدارة الرئيسية هدافاأل 

 مدددن وذلدددك تحوطيدددة أداة وليسددد  بشدددمولية المخددداطر إدارة آليدددة لددد إ النظدددر خدددالل مدددن الفعدددال دورهدددا كيددددتأ علددد  المخددداطر إدارة تعتمدددد

 .فقل رقابية جهة وليس  بالشركة، داراتاإل لجميع شريك تعد المخاطر إدارة نبإ الثقافة نشر خالل

 

 التابعة واللجان المخاطر دارةإ 

 مدددن الشدددركة عمدددالبأ يتعلددد  مدددا بجميدددع اللجنددة هدددذم عنددديت حيددد مندددذ التأسددديس  دارياإل المسددتو  علددد  وااللتدددزام لمخددداطرا لجندددة تشدددكيل تدد 

 أداء مدددن كدددل مراقبدددة إلددد  باإلضدددافة اللجندددة مهدددام حددددأ مدددن لتصدددبح الشدددركة حوكمدددة أداء مراقبدددة باإلضدددافة الددد  والمخددداطر، االلتدددزام مبددددأ

 .المخاطر وإدارة االلتزام دارةإ

 

 دارةاإل مجلس مسؤولية 

 بددإقرار المجلددس يقددوم حيدد  الشددركة، إدارة مجلددس عددات  علدد  وحدددودها المخدداطر تحمددل علدد  الشددركة وقابليددة قدددرة تحديددد مسددؤولية تقددع

 والتدددي داريدددةاإل المبدددادرات علددد  خدددر أ جهدددة ومدددن المدددال رأس كفايدددة قواعدددد ومنهدددا الرقابيدددة الجهدددات تشدددريعات علددد  بنددداء   المخددداطر تلدددك

 . وغيرها والسمعة التشغيل مخاطر مثل خر األ المخاطر تترج 

 

 المخاطر وصف 

 االئتمان مخاطر

مخدداطر االئتمددان هددي المخدداطر المتمثلددة فددي الخسددارة الناتجددة عددن عدددم مقدددرة األطددراف النظيددرة علدد  تسددديد مبددال  مسددتحقة للشددركة، أو 

 يتعل  باالستثمارات المملوكة للشركة.ما 

وقدددد اعتمددددت الشدددركة آليدددة مراجعدددة دوريدددة لجميدددع األطدددراف النظيدددرة، والوسدددطاء، ومقددددمي الخددددمات، وغيدددره ، وذلدددك لجميدددع قطاعدددات 

 األعمال في الشركة.

م ، وذلدددك بإلغددداء نشددداط التعامدددل 2017لددد  قيدددام الشدددركة بتعدددديل قائمدددة األنشدددطة المدددرخص لهدددا ممارسدددتها خدددالل العدددام شدددارة إوتجددددر اإل

بصدددفة وكيدددل، وعليدددة تددد  إلغددداء جميدددع الخددددمات المتعلقدددة بدددإدارة الوسددداطة و إيقددداف الخددددمات المتعلقدددة بتدددوفير التمويدددل بالهدددامش لعمدددالء 

 التداول في األسه  السعودية. 

 

 النظيرة طرافاأل مخاطر

تقدددوم الشدددركة بمراجعدددة دوريدددة ألطرافهدددا النظيدددرة ومراجعدددة جميدددع الحددددود االئتمانيدددة واعتمادهدددا ل طدددراف النظيدددرة التدددي تسدددتوفي معدددايير 

 .الموضوعةاالئتمان والمراجعة االئتمانية 

 

 

 

 

 

 

 

 السوق مخاطر
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 العمدددوالت، أسدددعار اخدددتالف مخددداطر فدددي عواملهدددا وتتمثدددل االسدددتثمارات، قيمدددة انخفددداض إلددد  تدددؤدي التدددي المخددداطر هدددي السدددوق مخددداطر

 السدددلع، أسدددعار تغيدددر ومخددداطر االكتتددداب، ومخددداطر األسددده ، أسدددعار تقلبدددات ومخددداطر األجنبيدددة، العمدددالت صدددرف أسدددعار تذبدددذب ومخددداطر

 .مرتفعة غير السوق لمخاطر الشركة تعرض نسبة نأ إل  شارةاإل تجدرو التسوية، ومخاطر

 انخفددداض أسدددباب ومدددن بدددذلك، الخاصدددة للسياسدددات وفقدددا   المخددداطر، لتلدددك التعدددرض مسدددتويات وقيددداس السدددوق، مخددداطر مراقبدددة تدددت  حيددد 

 علدد  بندداء   اسددتثمارها يددت  النقديددة الشددركة اسددتثمارات أن فددي تتمثددل والتددي متبعددة اسددتراتيجيات عدددة وجددود المخدداطر، لتلددك التعددرض نسددبة

 .لذلك الحاجة حال في سريع بشكل التخارج يت  حي  مراقبة، وآلية ودراسة، تحليل،

 

 االستثمار بصناديق الخاصة المخاطر

 حيددد  معتمددددة، مخددداطر حددددود داخدددل اسدددتثمار قواعدددد علددد  بنددداء   العمدددالء أمدددوال تتضدددمن والتدددي االسدددتثمار، صدددنادي  بدددإدارة الشدددركة تقدددوم

 بمخدداطر التددأثر وعدددم أجلهددا، لقصددر وذلددك النقخددخد أسخددخواق فخددخي االسددتثمارية الصددنادي  فددي نسددبيا   منخفضددة تعتبددر المخدداطر مسددتويات إن

 ماليخدددخة مؤسسخددخات لخددخد  عاليددة سخددخيولة ذات مرابحخددخة ودائخددخع هيئددة علددد  اسددتثمارها يددت  حيدد  السددوق، أسددعار أو الفائدددة أسددعار تغيددرات

 ومقارنتهددددا الصددددنادي ، أداء ومراقبددددخة مراجعددددخة، أيضددددا   المعتمددددخدة التدابيددددخر بيددددخن ومددددخن بهددددا، الخاصددددة االئتمددددان معددددايير مراجعددددة سددددب 

 بتقلدددب المتمثلدددة السدددوق لمخددداطر معرضدددة فهدددي األسددده  بصدددنادي  يتعلددد  وفيمدددا الصدددنادي ، تلدددك مدددع تتناسدددب المؤشدددخرات مدددخن بمجموعدددخة

 لشدددروط وفقدددا   صدددولاأل تلدددك توزيدددع اسدددتراتيجيات بوضدددخع االسدددتثمارية الصدددنادي  بجميدددع المتعلقدددة المخاطدددخر تدددخدار حيددد  األسددده  أسدددعار

 .الصندوق وأحكام

 

 الشركة قبل من المدارة االستثمارية بالمحافظ الخاصة المخاطر

 . المعتمدة التفويض واتفاقية المعتمدة، االستثمار سياسة عل  االستثمارية المحاف  إدارة آلية تعتمد

 

 السيولة مخاطر

 تدددوفر لعددددم وذلدددك النقديدددة، بالتددددفقات المتعلقدددة بااللتزامدددات الوفددداء علددد  القددددرة عددددم عندددد تنشدددأ التدددي المخددداطر وهدددي السددديولة مخددداطر

 عادلدددة قيمدددة أو السدددوق بقيمدددة أصدددول وبيدددع تسدددييل علددد  القددددرة لعددددم أو المناسدددب الوقددد  فدددي عليهدددا الحصدددول لصدددعوبة أو النقديدددة ةالسددديول

 الموجدددودات، اسدددتحقاقات بدددين اخدددتالف وجدددد حدددال فدددي السددديولة مخددداطر وتنشدددأ السدددوق، فدددي والطلدددب العدددرض معددددل علددد  بنددداء   ومطلوبدددة

 .والمطلوبات

 :التالية االستراتيجية عل  بالسيولة المتعل  المخاطر إلدارة الشركة سياسة وتتس 

  عالية سيولة ذات استثمارية أدوات في األكبر الجزء استثمار يت. 

 وحدودها ،االستثمارات نسبة مراعاة مع المالية السوق هيئة من المرخصة النقد أسواق صنادي  في االستثمار خالل من بالسيولة االحتفاظ 

 .صندوق لكل

 مالئمة ائتمانية معايير ذات مالية ومؤسسات جهات، لد  األجل قصيرة المرابحات في االستثمار. 

 إلدارة كافيددة وإجددراءات سياسددات تطددوير علدد  بالعمددل المخدداطر إدارة لدد إ باإلضددافة الماليددة اإلدارة مددن كددل فددي متمثلددة الشددركة تقددوم

 اختبددارات بعمددل الشددركة وتقددوم االسددتحقاق، تددواري  فددي الفجددوات وتحليددل السدديولة، معددايير قيدداس تتضددمن والتددي السدديولة، مخدداطر

 .تأثيرا   األعل  إل  تأثيرا   األقل من درجاتها في متفاوتة مختلفة فرضيات لتقيي  تحمل

 

 التشغيلية المخاطر وأ العمليات مخاطر

 فدددي والمتمثلدددة الشدددركة حوكمدددة فدددي ضدددعف عدددن وتندددتج خسدددارة، حددددو  فدددي تتسدددبب التدددي المخددداطر تلدددك بأنهدددا التشدددغيلية المخددداطر تعدددرف

 فدددي يتسدددبب ممدددا األفدددراد أو الداخليددة العمليدددات كفددداءة عددددم أو فشدددل فددي تتسدددبب  قدددد التدددي المخددداطر تلددك وأ داخليدددة رقابيدددة آليدددة وجدددود عدددم

 فدددي المطلوبدددة اإلجدددراءات اتخددداذ فدددي الفشدددل أو احتيدددال عمليدددات أو ماليدددة خسدددائر لحددددو  المخددداطر تلدددك تدددؤدي وقدددد األنظمدددة، فدددي فشدددل

 . وغيرها المناسب، الوق 

 ومتابعتهددددخا، وحجمهددددخا، المخاطددددخر، تحديددددخد وتشددددخمل منهددددخا، والحددددخد التشددددخغيلية المخاطددددخر لتحديددددخد منظمددددخة طريقددددخة الشددددخركة وتتبددددخع

 بخخخدددخ وتعدددرف المسدددتقبل، فدددي حددددوثها تكدددرار وافتدددراض السددداب ، فدددي حددددث  وقدددائع علددد  المبنيدددة المخددداطر قيددداس تقنيدددة علددد  واالعتمددداد

(Ex-Post Risk measurement Technique) للمخددداطر، ذاتدددي تقيدددي  عمليدددة بدددإجراء م2017 العدددام أوائدددل الشدددركة بددددأت وقدددد 

 علددد  حاليدددا الشدددركة وتعكدددف خغيلية،التشددد المخاطدددخر إدارة اسدددتراتيجية لتحددددي  وذلدددك التشدددخغيلية، المخاطدددخر تشدددمل الرقابيدددة واإلجدددراءات

 .سنويا   علي  والمحافظة للمخاطر الذاتي التقيي  جراءإ

 عدددخن اإلبدددال  وإجدددراءات آليدددة لتطدددوير وذلدددك ، م2017 العدددام خدددالل بددددأت والتدددي التشدددغيلية المخددداطر إدارة عمليدددات تطدددوير فدددي واسدددتمرار

 والتوصدددددية الجذريدددددة، األسدددددباب بتحليدددددل لتقدددددوم إلكترونيدددددا   المخددددداطر إلدارة بالغدددددات تقددددددي  خدددددالل مدددددن التشدددددخغيلية، المخاطدددددخر جميدددددع

 .لها التصحيحية باإلجراءات

 ثدد  ومددن عمددالاأل سددير تطددوير فددي سدداهم  توصدديات ي تقددد ثدد  ومددن وتحليلهددا معهددا التعامددل تدد  بالغددات عدددة التطددوير عمليددة شددهدت فقددل

 .تكرارها تالفي
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 العمليات استمرارية إدارة 12

 

 علددد  بنددداء   االسدددتثنائية والظدددروف الطدددوار  حددداالت مختلدددف مدددع للتعامدددل األوقدددات جميدددع فدددي جاهزيتهدددا علددد  تحددداف  الشدددركة تدددزال ال

 محاكددداة اختبدددارات تجدددري دوريدددة وبصدددورة الشدددركة أن مددداك الشدددركة، وإدارات أقسدددام لجميدددع المتبعدددة العمدددل اسدددتمرارية ضدددمان خطدددل

 .بالنجاح االختبارات تلك جميع تكلل  دوق العام، خالل وغيرها العمل، النقطا 

 

 سياسة تكنولوجيا المعلومات 13

 

 مدددوارد توجيددد  وإعدددادة السدددلبية التكددداليف تخفددديض خدددالل مدددن الشدددركة نمدددو دعددد  علددد  تعتمدددد اللتدددي االسدددتراتجية الشدددرك  خطدددة مدددع تماشدددي ا

 الحديثددة التقينددة وسددائل تطددوير تشددمل مدروسددة خطددة عدددادإ تدد  للشددركة، العامددة النفقددات جميددع وبمراجعددة. اإليجابيددة النددواحي إلدد  الشددركة

 لتسددددهيل أدفندددد  نظددددام تحدددددي  كددددذلك  اإللكترونيددددة، األرشددددفة نظددددام وتفعيددددل ،ERP الموؤسسددددية المددددوارد تخطدددديل نظددددام علدددد  كاالعتمدددداد

 .كفائتها وزيادة العمليات إدارة إجراءات

 

 

 المالية السوق هيئة بقوانين االلتزام عدم مخاطر 14

 

 السدددوق هيئدددة أنظمدددة بجميدددع االلتدددزام عددددم مدددن تنشدددأ قدددد والتدددي وعقوبدددات، ماليدددة، غرامدددات فدددرض عليهدددا يترتدددب قدددد التدددي المخددداطر هدددي

 .منها الصادرة التوجيهات والتعامي ، والقواعد، المالية،

 وااللتددددزام ةالمطابقدددد إدارة طريدددد  عددددن االلتددددزام عددددم مددددن تنشددددأ قددددد التددددي اإلجددددراءات لجميدددع وتحليددددل عمددددل، آليددددة باتبددددا  الشددددركة تقدددوم

 لوائحهدددا أو الهيئدددة نظدددام علددد  تطدددرأ قدددد تحدددديثات أي أو التعليمدددات ومشددداركة لتمريدددر الشدددركة فدددي المسدددؤولة الجهدددة تعتبدددر حيددد  بالشدددركة،

 .التنظيمية قواعدها أو التنفيذية

 

 الحسابات مراجع تقارير.  15

 

 األعمال ونتائج والخصوم كابيتال ميفك أصول 

 (سعودي لاير الفباأل)  الشامل الدخل وإجمالي المطلوبات إجمالي األصول، إجمالي : 10 جدول

 

 2019 2018 2017 2016 2015 

 443,514 348,509 333,782 506,093 390,703 إجمالي األصول

 15,947 16,657 16,559 152,054 27,481 إجمالي المطلوبات

 27,113 (6,330) (14,629) 36,815 9,183 إجمالي الدخل الشامل/)خسارة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشغيلية النتائج في الجوهرية فروقاتال 
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 تحليلي استعراض – م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة المالي االداء:  11 جدول

 

 2019 2018 تفاصيل
 تغيير سنوي

 استعراض تحليلي
 (%) المبلغ

دخل الرسوم 

 والعموالت

73,060,052 

 

18,778,798 

 
(54,281,253) (74%) 

 غير واشتراك هيكلة رسوم من 2018 لعام الرسوم إيرادات تتألف

 38.4 و ري ، ميفك صندوق عل  لاير مليون 15.3 بقيمة متكررة

 يبق. الجزيرة بنك حقوق إصدار في اكتتاب كعمولة لاير مليون

ا 2019 لعام الرسوم إيرادات إجمالي  رسوم انخفاض بسبب منخفض 

 عم اإلدارة، تح  األصول انخفاض بسبب االستثمار صنادي  إدارة

 ةبالسن مقارنة العام خالل االستثمار صنادي  من قليل عدد إغالق

 المتكررة غير الرسوم مكونات باستثناء ، ذلك ومع. 2018 المالية

 السنوي التغيير معدل فإن ، 2018 عام في لاير مليون 53.7 بمبل 

(6.31٪.) 

دخل 

 االستثمار
78,888,908 32,188,418 (46,700,490) (59%) 

 المكاسب عل  رئيسي بشكل 2019 لعام االستثمار إيرادات تشتمل

 الحيازات في التصرف عند لاير مليون 18.02 البالغة المحققة

 3.75 البالغة المحققة غير واألرباح الجزيرة، بنك في االستثمارية

  محاف إدارة في األخر  االستثمارية الممتلكات عل  لاير مليون

 العقارات وصنادي  الخاصة واألسه  التقديرية المالية األوراق

 االنخفاض يعز . اإليرادات كتمويل لاير ماليين 5 إل  باإلضافة

 مليون 52.8 البالغة الجزيرة بنك استثمارات مكاسب عل  السنوي

 السنة في محجوزة لاير مليون 5.5 بقيمة أرباح وحصص لاير،

 لاير مليون 15.6 بقيمة تمويل إيرادات جانب إل  ، 2018 المالية

 السنة في المحجوزة المدينة الذم  من الخص  سحب عند سعودي

 المعيار التتعدي بموجب النسبية الحالية القيمة احتساب مقابل السابقة

 .2019 عام في الحال علي  يكن ل  ما وهو ، 9 المالية للتقارير الدولي

 الدخلإجمالي 
 ماضيال بالعام مقارنة الحالي للعام الدخل إجمالي انخفض عام، بشكل (66%) (100,981,743) 50,967,216 151,948,960

 .المتكررة غير اإليرادات بنود من قليل عدد بسبب

إجمالي 

 المصروفات
(94,351,328) (35,480,328) 58,871,000 (62%) 

 اتالمصروف إل  رئيسي بشكل المصروفات في االنخفاض يرجع

 مليون 31.7: 2018) لاير مليون 24.8 البالغة بالموظفين المتعلقة

 انخفاض ة،المتخذ االستراتيجية التكاليف خفض تدابير بسبب( لاير

( لاير مليون 7.5: 2018) لاير مليون 0.82 البالغة الفوائد مصاريف

 الخارجي الدين مدفوعات جميع حساب عل  الحالي العام خالل

 تيوال الماضي بالعام مقارنة واإلدارية العمومية المصاريف وخفض

 لاير مليون 11 البالغة المتكررة غير المصروفات بعض تضمن 

 رة،الجزي بنك حقوق إصدار مقابل مدفوعة مشتركة اكتتاب كرسوم

 وقلصند البنوك رسوم واستالم التقوي  كمدير لاير مليون 2.8 و

 لاير مليون 1.25 و التسوي  مصاريف لاير مليون 2 و ري  ميفك

 العام خالل عليها الحصول ت  التي القروض عل  الترتيبات كرسوم

 رياال ، ماليين 6 البالغة القيمة انخفاض تكاليف عكس ت  كما. الماضي

 أرصدة بعض السترداد أفضل احتماالت وجود إل  اإلشارة مع

 عن سعودي لاير مليون 0.33 بواقع إحرازها ت  التي المدينين

 .الحالية السنة قيمة انخفاض

صافي الربح 

للسنة قبل 

الزكاة 

 والضريبة

57,597,632 15,486,888 (42,110,743)  (73%) 

 اليةالم للسنة والضريبة الزكاة قبل الدخل صافي ظل ، عام بشكل

 عند زةالمحجو االستثمارية المكاسب من رئيسي بشكل إيجابيا 2019

 لملكيةا لفر  ميفك صندوق من المقدمة األخر  والرسوم التصفية،

 النفقات انخفاض مع 2019 عام في إطالق  ت  الذي الجديد 3 الخاصة

 .القيمة انخفاض رسوم بعض وعكس

الزكاة 

وضريبة 

 الشركة

(21,606,244) (7,846,400) 13,759,844 (64%) 

 فق او الدخل بيان عل  الشركات وضريبة الزكاة ضريبة تحميل ت 

 في السبب ويعود. 2018من بدءا   الدولية المالية التقارير لمعايير

 إل  أساسي بشكل الماضي العام في المصروفات ارتفا 

 المتخذة سعودي لاير مليون 15 البالغة اإلضافية المخصصات

 الدخلو للزكاة العامة الهيئة جمعتها التي السابقة السنوات لتقديرات

 7.8 البالغة الحالية السنة مخصصات ارتفع . 2013 عام حت 

 لاير مليون 21.6: 2018) لاير مليون 6.6 بمبل  مقارنة   لاير مليون

 يف الزيادة إل  أساس ا ذلك ويرجع( إضافي لاير مليون 15 وصافي
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 2019 2018 تفاصيل
 تغيير سنوي

 استعراض تحليلي
 (%) المبلغ

 د مةالمق المخصصات وأرصدة الخسائر انخفاض بسبب الزكاة قاعدة

 .االستثمارات بيع حساب عل  الخص  مخصصات وتقليل

الربح  صافي

 للسنة
35,991,388 7,640,488 (28,350,899) (79%) 

 قارنة  م منخفض ولكن  إيجابيا   الحالي للعام الدخل صافي ظل عموما ،

 .الماضي بالعام

 السه  ربحية
0.90 0.19 (0.71) (79%) 

 ربحية وصل  ، تاريخ  وحت  العام بداية منذ األداء مع وتماشي ا

 .2019 عام بنهاية 0.19 إل  السه 

الدخل الشامل 

 اآلخر
823,812 1,542,859 719,047 87% 

 نع الناتجة المكاسب أساسي بشكل األخر  الشاملة اإليرادات تمثل

 ةاالكتواري االفتراضات عل  بناء   الخدمة نهاية مزايا تقيي  إعادة

 المالية سنةال خالل مختلفة اكتوارية افتراضات التغيير يمثل. المنقحة

2018-19. 

صافي الربح 

 للسنة
36,815,200 9,183,347 (27,631,852) (75%) 

 إيجابي ا 2019 المالية للسنة الشامل الدخل إجمالي ظل عام، بشكل

 2019 عام إيرادات تشهد ل  حي  الماضي، العام عن نسبي ا أقل ولكن 

 لعام بالنسبة الحال كان كما واحدة لمرة استثنائية مدفوعات أي

2018. 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في األوراق الماليةمصالح   16

 

 أقربدددائه  و التنفيدددذيين وكبدددار لددد  المدددرخص الشدددخص إدارة مجلدددس ألعضددداء تعدددود اكتتددداب وحقدددوق تعاقديدددة ماليدددة أوراق مصدددلحة يوجدددد ال

 تلدددك أو الماليدددة األوراق تلدددك أو المصدددلحة تلدددك فدددي تغييدددر وأي التابعدددة شدددركات  مدددن أي أو لددد  المدددرخص الشدددخص ديدددن أدوات أو أسددده  فدددي

 .م2019 المالي العام خالل الحقوق

 

 كابيتال ميفك لشركة المتعلقة القروض 17

 

 (السعودية الرياالت باألالف)  كابيتال ميفك لشركة المتعلقة القروض  :12 جدول

 الغرض تفاصيل
 القرض رصيد

 مالعا في بداية

قرض مكتسب 

 العامخالل 

أصل القرض 

 المستحق خالل

 لعاما

رصيد 

القرض 

 عامبنهاية ال

 - 96,992 - 96,992 شراء استثمارات أسه  قرض ألجل من البنك األهلي المتحد، البحرين 

 - 10,000 - 10,000 متطلبات رأس المال العامل البنك العربي الوطني سحب عل  المكشوف 

 -    106,992 -   106,992  إجمالي

 

 

 صلة ذو وشخص الشركة بين هاماأبر تم التي صفقات 18

 

 .صفقات مبرمة بين الشركة وشخص ذو صلة توجد ال
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 فيها طرفا   الشركة تكون الذي العقود و األعمال 19

 

 ها أو لكبارألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة ل معلومات تتعل  باي أعمال أو عقود تكون الشركة لها طرفا  فيها, أو كان  فيها مصلحة توجد ال

 ألي شخص ذي عالقة بأي منه .التنفيذيين أو 

 

 االمين عهدة ولي وسموالحرمين الشريفين  خادماالمتنان لحكومة  الشكر و عن بالغ ألعرابا دارةاإل مجلس عضاءأرئيس و يسر وختاما

يل دعمهم المتواصل في سب على الى السوق المالية السعودية )"تداول"( باإلضافةالشكر لهيئة السوق المالية  المجلس يقدم كما  ،حفظهم هللا

 ص بالشكرخ  ي   و معمالئهلثقة  هموتقدير همشكر عن عرابألااالدارة  عضاء مجلسأيسر رئيس و. كما االستثمارية الخدمات قطاعتطوير 

 .م2019خالل العام  والملموسة المخلصة لجهودهم داراتاإل بجميع كابيتال فكيم سرةأ عضاءا

 

 وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم والسالم

 االدارة مجلس


