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التقرير السنوي لشركة الشرق األوسط 
2016لالستثمار المالي "ميفك كابيتال" لعام   
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 م6201قرير مجلس اإلدارة لعام ت
 

 مقدمة:
هي شركة خدمات مالية  "ميفك كابيتال" شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

 م2007مليون ريال سعودي. تأسست الشركة عام  400متكاملة، برأس مال مدفوع يبلغ 
بعد أن منحت هيئة السوق المالية السعودية، التراخيص التالية للشركة لكي تعمل كبنك 

 استثماري متكامل الخدمات في المملكة.
 . التعامل بصفة أصيل ووكل ومتعهد بالتغطية 
 الحفظ . 
 .إدارة األصول 
 .الترتيب 
 تقديم المشورة 

 
ما يحتاجونه  عامة خدمات ومنتجات لعمالئها من أفراد وشركات ومؤسسات الشركة ٌتقدِّم

تدرك أوضاع السوق وحاجات العمالء، وتقّدم لهم خدمات ، فهي لتحقيق أهدافهم المالية
 شاملة.

 

البنك األهلي مثل " مهمةمؤسسات إقليمية  )ميفك كابيتال(تشمل قائمة المساهمين في و
رجال الشركات و من "، وعدد)TAIC("، و"الشركة العربية لالستثمار )AUB( المتحد

 االستثمارات المالية واالستشارات.ب المهتميناألعمال 
 

فهي تبذل جهودًا  ،تنمية المجتمع بأهمية القيام بدور في تؤمن )ميفك كابيتال(وألن 
توفير ، ولهم، وذلك عبر تأمين فرص العمل الموارد البشرية الوطنيةخلصة لتنمية م

القطاع متخصصين في  إيجادالمشاركة في ، وذلك بهدف  الشركةتدريب مهني في 
 الجيل القادم.من  المالي

 

 مهمتنا
 أن نكون شركاء لعمالئنا، وأن نقدم خدمات ومنتجات استثمارية متميزة.

 

 رؤيتنا
 في مجال الخدمات االستثمارية في المملكة العربية السعودية.أن نكون شركة رائدة 
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 قيمنا

 النزاهة 
 االحترافية 
 الوالء 
 االلتزام 
 الخبرة المحلية 

 

 األنشطة الرئيسية للشركة: .1
 

 إدارة األصول:

علـى اقتصـاد    أثـرًا سـلبياً  بمجوعة من األحداث العالمية التي كان لها  2016اتسم عام     
المملكة، منها على سبيل المثال ال الحصر، انخفاض أسعار النفط ممـا أدى إلـى نقـص فـي     

المملكة والذي يعتمـد بنسـبة    النمو االقتصادي فيالسيولة،  وذلك بدوره أّدى  إلى تباطؤ 
الذي ضغط على عملـة   من االتحاد األوربي الخروج بريطانيا إعالنكبيرة عليه. وكذلك 

، إضافة إلـى اسـتمرار   مع المملكة قتصاديات تلك الدول التي لها تبادالت تجاريةوااليورو 
   التوتر السياسي في المنطقة.

 من طفيف بشكل كابتال ميفك شركة من المداره األصول تراجعت فقد األحداث هذه رغم
ق الصـنادي  أداء سعودي، وفيما يلـي نبـذه عـن    ريال مليار 2.3 إلى سعودي ريال مليار 2.4

 :م2016المدارة من قبل الشركة خالل العام 

  : صندوق ميفك للطروحات األولية 

% مقارنـه  15ربحًا قـدره   2016كان أداء الصندوق متميزًا حيث حقق نهاية العام المالي 
شـارك صـندوق   , كمـا   %4بعائـد قـدره   سهم السعودي الذي أنهى تداوالته بأداء سوق األ

اليمامـة   األنـدلس العقاريـة،   : وهـي أوليـة  اكتتابـات   4 فـي  ميفك للطروحات األوليـة 
يحتـل  استطاع الصندوق أن  حديد،المستشفى السعودي األلماني، و شركة الزوردي. حيثلل

سوق األسهم السعودية المرتبة األولى من بين جميع صناديق االكتتاب األولية المدرجة في 
االستراتيجية المتبعة من قبل مدير الصندوق حيث يـتم دراسـة    يعود ذلك إلىو . )(تداول

انتقاء الشركة المراد االستثمار بها على أسـاس مـالي    وبعد ذلكاالقتصاد ككل ثم السوق 
 وهو مايسمى بالنهج التنازلي.  
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 :صندوق ميفك لألسهم المحلية 
ق البـالغ نسـبته   مقارنه مع أداء السو% 12أنهى الصندوق السنة بأداء إيجابي بنسبة 

. و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تكامل النهج الذي يتبعه فريق العمل، حيث يتم % 4
 المؤشـرات  تقديم دراسة مالية مفصلة لمدير الصندوق تبين أداء الشركات وتـأثير 

 انتقاء الشركة على أسس مالية . ثم المختلفة عليها  االقتصادية
 

  السعودي:صندوق ميفك للمرابحة بالريال 
مقارنًة بأداء الصناديق األخرى، كان من ضمن و% 2.78حقق الصندوق عائد بنسبة  

 أفضل  ثالثة  صناديق في السوق.
 

  ل لالستثمار الرياضياأمو –صندوق ميفك : 
            في استثماره في شركة األندية للرياضة  ًاقوي ًانمو حقق الصندوق 
)Body Masters (  بنسبة   هاالشركة نموواصلت  2016وفي عام ، 2015عام

126%.  
 

خصوصًا بعد تعافي أسواق  نظرة إيجابية م2017إن نظرة شركة ميفك كابتال لعام 
وما  2030هيكلة االقتصاد السعودي ورؤية النفط في األشهر األخيرة والتوقعات المصاحبة ل

النفط، وهذا بدورة سوف تنوع اقتصادي غير معتمد اعتماد كلي على سوف تؤدي إليه من 
 .قتصاد وحركة السيولة بشكل تدريجيينعكس إيجابًا على اال

 
 

 إداراة االستثمارات العقارية:
 

السوق في  بهدف دراسة م 2016خالل عام  إدارة خاصة باالستثمارات العقارية ئتنشأ
تقييم الفرص االستثمارية المطروحة، والتفاوض على ما والقطاعات المراد االستثمار بها، 

هو مرغوب منها، ومن ثم إنشاء وإدارة الصناديق العقارية التي تستحوذ على هذه الفرص 
 االستثمارية. 

 
صناديق تطويرية، وكذلك وتتنوع القطاعات التي تغطيها اإلدارة من صناديق مدرة للدخل 

قطاع الضيافة. كما تختلف التغطية  وفيتتنوع القطاعات العقارية من تجاري إلى سكني 
 الجغرافية للصناديق االستثمارية المدارة. 
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وحققت زيادة في أصولها تحت اإلدارة بنسبة فاقت  2016واصلت اإلدارة نموها خالل العام 
. ويعود هذا النمو إلى 2016في نهاية عام  مليون ريال سعودي 931لتصل إلى  15%

، وهو الصندوق الرابع لميفك كابيتال في مجال الصناديق  2إطالق صندوق القناص 
تم اإلتفاق على إنشاء صندوق  كذلكمليون ريال.  112العقارية المدرة للدخل، بحجم 

ربع الثاني من تطوير عقاري يستثمر في دولة البرتغال ومن المتوقع البدء بأعماله في ال
. يستهدف الصندوق إنشاء مجمع متعدد االستخدامات في مدينة بورتو 2017العام 

 البرتغالية. 
 

، تعكف اإلدارة على تعزيز مواردها البشرية  2017ولمواكبة النمو المخطط له خالل عام 
 خبرات مؤهلة، لتعزيز قدرتها التنافسية.ب
 

 

 : إدارة الوساطة

 منتج بتوفير وقامت المحلية، األسواق في التداول خدمة الشركة في الوساطة إدارة قدمت
 49 للعمالء الممنوحة المرابحات حجم الشرعية،وبلغ الضوابط مع متوافقة بآليات المرابحة

 وذلك السابق العام عن% 42 االدارة عموالت صافي انخفضت ولكن ،2016 العام خالل مليون
 .الرابع الربع من بداية الوساطة ادارة اغالق بسبب

 

 إدارة الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية: 

بناء فريق جديد للملكية الخاصة والمصرفية االستشارية من خالل استقطاب ب قامت الشركة
 .2016 في عام خبرة متميزة في السوق السعودي اتكفاءات ذ

على الشركات  وبالذاتز على مشاريع الملكية الخاصة (ترّكاستراتيجية عمل ويتبع الفريق 
اإلستشارات المصرفية مع خطة للتوسع في ، في المرحلة األولى الناشئة و المتوسطة الحجم)

 .في المرحلة الثانية االستثمارية

بدراسة وفحص عدد من مشاريع الملكية الخاصة  2016وقام فريق العمل خالل العام 
على مذكرة تفاهم ألول صفقة ملكية خاصة  2016في شهر نوفمبر  عتوقيالتم المستهدفة و

في مجال المأكوالت السريعة. ومن المتوقع اتمام هذه الصفقة وانشاء الصندوق االستثماري 
ويهدف فريق الملكية الخاصة الى ادارة أصول ملكية خاصة  .2017الخاص بها في أوائل عام 

 .2017مليون ريال بنهاية عام  200تفوق الـ 
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 : العامة  شركةاستراتيجية ال .2

تتمحور استراتيجية الشركة بشكل رئيس على الحفاظ على عمالئها الحاليين وجذب عمالء 
جدد أصحاب احتياجات استثمارية أكثر تنوعا، وذلك عن طريق تطوير الخدمات 
والمنتجات الحالية وطرح أخرى جديدة تتناسب مع متطلباتهم االستثمارية المختلفة. 

تحرص الشركة على الرفع من كفاءة اإلجراءات الداخلية واستقطاب الكفاءات  كذلك
 .ذوي الخبرة لتعزيز تجربة العمالء مع الشركة من البشرية

وهي إحدى الشركات العالمية في مجال االستشارات   A.T.KEARNEYشركة وقد عملت
جنب مع جميع إدارات  جنبا إلى -والمكلفة من قبل مجلس اإلدارة  - وإعداد االستراتيجيات

على وتم الموافقة  ،االستراتيجية أهداف ميفكطة طريق تحقق رميفك كابيتال لرسم خا
ويجري تنفيذ االستراتيجية  .هاعين مجلس اإلدارة لجنة تشرف على تنفيذو خارطة الطريق
في عام ف ، أما المرحلة الثانية م2017و م 2016المرحلة األولى ما بين عامي على مرحلتين، 

في أعمال مختلف  ًاوما بعدها. ومن المتوقع أن ينتج عن تطبيق االستراتيجية نموم 2017
 .وتطلعات المستثمرينبما يحقق أهداف المساهمين  )ميفك كابيتال(أقسام 

 
 النتائج المالية للشركة: .3

مليون  53,771,394،  إيرادات  بمقدار م2016حققت شركة ميفك كابيتال في العام 
األرباح عن عام انخفضت مليون ريال. وقد  5,043,946ريال، وأرباح صافية بمقدار 

ى االتخفاض في دخل االستثمارات واالنخفاض إل ويعود سبب ذلك )%81( بنسبةم 2015
 .)م2016(مرفق القوائم المالية العموالت.الرسوم  دخلفي 

 

 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة:  .4

مقارنة بالعام السابق، % 1بنسبة  2016lللشركة للعام المالي  التشغيلي ارتفع صافي الدخل
سبب االرتفاع إلى ارتفاع الدخل من الرسوم والعموالت، وذلك رغم انخفاض رسوم وُيعزى 

 طة.االشتراك وعموالت الوسا
 

 الشركات التابعة: .5

لدى الشركة شركة واحدة تابعة باسم " شركة جسر للتنمية العقارية" ويبلغ رأس مالها 
. يتمثل %)99.9(مائة مليون ريال، وتبلغ ملكية الشركة فيها مانسبته  )100,000,000(

النشاط الرئيس لشركة جسر للتنمية العقارية في شراء األراضي إلقامة المباني عليها فيما 
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واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة،  ،عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة
 .إدارة وصيانة وتطوير العقاراتكذلك و ة،ات لصالح الشركوبيع وشراء واستغالل العقار

 ركة في المملكة العربية السعودية، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض.تأسست الش
 

 عضوية مجلس اإلدارة:  .6

 يتكون مجلس، وم2016جلسات للمجلس خالل العام المالي  4عقد مجلس إدارة الشركة 
 . ضاء كما هو موضح في الجدول أدناهالشركة من تسعة أع إدارة

 

 

 عضوية مجالس اإلدارات الصفة المنصب االسم م
عدد الجلسات 
 التي حضرها

1  
الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد 

 العزيز التويجري
رئيس 
 المجلس

 /مستقل
غير 
 تنفيذي

 
 اليوجد

4 

 عادل اللباناألستاذ/   2
نائب رئيس 

 المجلس

غير 
 /مستقل
غير 
 تنفيذي

 
عضو مجلس اإلدارة في البنك األهلي  •

 البحرين. -المتحد
اإلدارة المكلف في البنك رئيس مجلس  •

 مصر. -األهلي المتحد
نائب أول لرئيس مجلس اإلدارة في  •

 عمان. -البنك األهلي المتحد
 المصرفنائب رئيس مجلس اإلدارة في  •

 العراقي.التجاري 
نائب رئيس مجلس اإلدارة في البنك  •

 ليبيا -المتحد للتجارة واالستثمار
عضو مجلس اإلدارة في البنك األهلي  •

 بريطانيا. -المتحد
دارة في البنك األهلي عضو مجلس اإل •

 الكويت. -المتحد
عضو مجلس إدارة جمعية مصارف  •

 البحرين.
 

2 

3  
هشام زغلول عبد األستاذ/ 

 المطلب
 عضو

غير 
 /مستقل
غير 
 تنفيذي

 
 المصرفعضو مجلس اإلدارة في  •

 .العراقيالتجاري 
دارة في شركة اإلمجلس  نائب رئيس •

لالستثمار الكويت والشرق األوسط 
 المالي

3 
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 عضوية مجالس اإلدارات الصفة المنصب االسم م
عدد الجلسات 
 التي حضرها

4  
عبد اهللا محمود األستاذ/ 

 اللنقاوي
 عضو

غير 
 /مستقل
غير 
 تنفيذي

 3 ال يوجد   

 عضو األستاذ/ محمد بن عمر البشر  5

غير 
 /مستقل
غير 
 تنفيذي

 الوطنية الشركة في إدارة مجلس عضو•
 .السعودية – للطاقة الثالثي لإلنتاج

 العربية الشركة في إدارة مجلس عضو•
 . العراق -)أرادات(المنظفات لكيماويات

  

4 

6  
األستاذ / هشام بن عبد اهللا 

 الطريقي
 عضو

غير 
 /مستقل
غير 
 تنفيذي

 
 اليوجد

4 

7  
األستاذ/ إبراهيم بن عبداهللا 

 الحديثي
عضو/العضو 

 المنتدب

غير 
 /مستقل
 تنفيذي

عضو مجلس إدارة شركة األندية 
 (بودي ماستر) للرياضة

 
4 

8  
بن عبد الرحمن األستاذ/ بندر 

 المهنا

 
 

 عضو

 
 /مستقل
غير 
 تنفيذي

 
 اليوجد

3 

 األستاذ/ بندر بن فهد المقيل   9

 
 

 عضو

 
 /مستقل
غير 
 تنفيذي

 
عضو مجلس إدارة شركة ليون 

 لالستثمار التجاري.
عضو مجلس إدارة شركة شمو 

 لالستثمار.
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 . لجان مجلس اإلدارة الرئيسية:7
 

لجنـة  ، والتـدقيق  عن مجلس إدارة الشـركة وهـي لجنـة المراجعـة     ثالث لجانتنبثق 
 وتمارس كل لجنة من هذه اللجان صـالحياتها  ولجنة االستثمار الترشيحات والمكافآت

 بموجب الئحة خاصة بها، وفيما يلي بيان بتلك اللجان:
 

  لجنة المراجعة والتدقيق:

 التي حضرهاعدد اإلجتماعات  المنصـب اســـــم الــعــضــــو م

 3 رئيس اللجنة بندر المهنااألستاذ/  1

 4 عضو اللجنة  بندر المقيل األستاذ/  2
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 أعمال لجنة المراجعة والتدقيق:

 مساعدة المجلس في القيام بمهامه المتعلقة بالرقابة الداخلية على الشركة. •
الدقيقة لألمور المتعلقة بالمخاطر المالية والحوكمة وضبط إجراء المراجعات  •

 أنشطة المراجعة من أجل التأكد من سالمة انظمة الرقابة الداخلية.
ــات         • ــة السياس ــبية، ومراجع ــة والمحاس ــارير المالي ــدار التق ــى إص ــراف عل اإلش

 المحاسبية للشركة.
عد والقوانين سارية مراجعة مدى إلتزام الشركة بكافة األنظمة والقوانين والقوا  •

 المفعول، وتقييم مدى مناسبة السياسات واإلجراءات بصورة دورية.
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومراقبة فعاليتها وأدائها لمهامها بعيدا عن   •

 القيود اإلدارية أو اي قيود أخرى.
ها وأي من تقييم أداء المراجعة الخارجية والتأكد من عدم وجود عالقة بين مراجعي •

 التنفيذيين أو كبار المدراء بالشركة. 
 والتوصيات الجديدة. مراجعة ربع سنوية لجميع نتائج التدقيق الداخلي

 

 (توجد التفاصيل في الئحة لجنة المراجعة والتدقيق)

 :الترشيحات والمكافآتلجنة 

 

 

 

 :الترشيحات والمكافآتأعمال لجنة 

  ترشيح األعضاء الجدد لإلنضمام لمجلس اإلدارة، في حال إنتهاء دورة المجلس، أو
 .مجلس اإلدارةشغور أي مقعد في 

 2 عضو اللجنة  عبد اهللا اللنقاوياألستاذ/  3

 عدد اإلجتماعات التي حضرها المنصـب اســـــم الــعــضــــو م

 1 رئيس اللجنة عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري /الدكتور 1

 1 عضو اللجنة عادل اللباناألستاذ/  2

 1 عضو اللجنة محمد بن عمر البشراألستاذ/  3
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  وضع سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وذلك بما يتفق مع النظام األساسي
 للشركة.

  تمتع بالشفافية لمكافأة الموظفين.ت ةمنهجي آليةمساعدة اإلدارة على إنشاء 
 .التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة 
  اإلدارة.التوصية بأي إجراءات لتحسين أداء مجلس 

(توجد التفاصيل في الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت)   
 

  :لجنة االستثمار
 

 

 

 :لجنة االستثمارأعمال 

 والتوصية بشأن تراتيجيات االستثمار في الشركة، مراجعة وتقييم سياسات واس
 الفرص االستثمارية الواعدة للشركة.

  استثمارات الشركة، وفقًا لمعايير اإلداء.المراجعة، والتقييم، والموافقة على أداء و 
  مراجعة مايتعلق بمديري األصول المتعلقة باستثمارات الشركة المختلفة، من

اختيارهم وتقييمهم، والقيود المفروضة عليهم،  وتغييرهم عند الحاجة،  بحسب ما 
 تراه اللجنة مناسبًا.

 ت حسب توصيات لجنة المراجعة والتقييم والموافقة على الدخول في االستثمارا
 االستثمار التنفيذية، بحدود الصالحيات الممنوحة للجنة بموجب نظامها.

 .الموافقة على خطط التخارج من استثمارات الملكية الخاصة 
  المراجعة والموافقة على وضع مخصصات لالستثمارات المتعثرة، حسب توصيات

 إدارة االستثمار.
 يق االستثمار المدارة من قبلها، بحدود الموافقة على مشاركة الشركة في صناد

 الصالحيات الممنوحة للجنة بموجب نظامها.
 

 عدد اإلجتماعات التي حضرها المنصـب اســـــم الــعــضــــو م

 2 رئيس اللجنة عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري/ الدكتور 1

 1 عضو اللجنة بندر بن فهد المقيلاألستاذ/  2

 2 عضو اللجنة هشام بن عبد اهللا الطريقياألستاذ/  3

 1 عضو اللجنة األستاذ/ هشام زغلول عبد المطلب 4
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 (توجد التفاصيل في الئحة لجنة االستثمار)

 

 

 

 م6201كبار التنفيذيين خالل العام المالي أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت وتعويضات . 8
 

ــر   أعضاء المجلس التنفيذيين البيان ــس غيـ ــاء المجلـ أعضـ
 التنفيذيين/ المستقلين

ــار    ــن كبـ ــة مـ خمسـ
التنفيــذيين ممــن تلقــوا 
أعلــــــى المكافــــــآت 

 والتعويضات

الرواتب 
 والتعويضات

 ريال  3,385,937.50 ال يوجد ريال 1,875,000

 ريال  2,031,562.50 ريال 1,000,000 ريال1,125,000 البدالت

المكافآت 
الدورية 
 والسنوية

 ريال 12,000
اجتماعات اللجان مكافآة حضور 

 المنبثقه عن المجلس
 

 ريال 110,000
مكافآة حضور اجتماعات 

 اللجان المنبثقه عن المجلس
 

 

 اليوجد

الخطط 
 التحفيزية

 اليوجد اليوجد
 

 اليوجد
 

أي تعويضات أو 
مزايا عينية 
أخرى تدفع 

بشكل شهري أو 
  سنوي

 ريال 52,500
 ال يوجد

 
 

 
 ريال 102,450.00

 

 

 :والجزاءات والقيود النظاميةالغرامات . 9

 بتاريخ المالية السوق هيئة من ريال ألف) 230( قدرها مالية غرامة الشركة تلقت
 أي منها اليوجد والتي، 2014 و2013 العامين عن المذكورة للمالحظاتم 21/08/2016

في خطاب  المذكورة المالحظات جميع بمعالجة الشركة ، وقد قامتجوهرية مخالفة
 .الهيئة

 

 جعة السنوية لفاعلية الرقابة بالشركة:نتائج المرا. 10
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ل اأساسي مستقل، الغرض منه إضافة مستوى رقابي فع دور رقابيالمراجعة الداخلية تمثل 
ية الرقابة الداخلية لاعلعمليات الشركة عبر توفير أسس منتظمة لتقويم وتحسين ف

  .داء الرقابي للشركةألوالعمليات التي ينطوي عليها ا

 )PWC(الجهة الخارجية للمراجعة الداخلية بالتنسيق بين ادارة الرقابة الداخلية  وتقوم
وبين اإلدارات المختلفة ومتابعة تصحيح المالحظات الواردة باإلضافة الى توفير المشورة 

 بخصوص فرص التحسين المستمر في الشركة.
 

بتحديث سجل المخاطر الشركة و الذي ساعد ) PWC(قامت شركة  2016خالل عام 
 تم التدقيق على اإلدارات التالية: حيثبإدارة مخاطر الشركة بأسلوب إستباقي و فعال 

 
 إدارة األصول .1
 إدارة الثروات .2
 تمويل الشركات والخدمات المصرفية االستثمارية .3
 الوساطة .4
 إدارة العمليات .5
 الموارد البشرية والشؤون اإلدارية  .6
 المخاطرإدارة  .7
 إدارة المطابقة واإللتزام .8
 دارة الماليةاإل .9

 .إدارة تقنية المعلومات .10
 أمن المعلومات. .11

 

 المخاطر التي تواجهها الشركة: . 11

من الممكن أن تتعرض الشركة الى مخاطر مختلفة بحكـم طبيعـة أنشـطتها مـن ضـمنها      
وسيتضـمن القسـم   مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر تشغيلية، ومخـاطر السـيولة.   

التالي من هذا التقرير وصفًا مختصرًا لهذه المخاطر وسياسة الشركة فـي التعامـل معهـا    
 :والحد منها

 

 أوًال: مخاطر االئتمان
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إن الشركة معرضة إلى مخاطر االئتمان بشكل أساسـي مـن خـالل اإلسـتثمارات المتاحـة       
والتـي تبلـغ    ت غير المدرجـة) وأسهم الشركا صناديق العامة/ الصناديق الخاصة/(ال للبيع

م. إضـافة إلـى ذلـك فـإن الشـركة  تـوفر       31/12/2016ريال كما في مليون  134.80
التمويل بالهامش لعمالء الوساطة لديها للتداول في األسهم السعودية، ويبلغ حجم محفظـة  

. من المهـم اإلشـارة هنـا    م31/12/2016 كما فيمليون ريال  12التمويل بالهامش حوالي 
أن الشركة تقوم بممارسة التمويل بالهامش من خالل  برنامج ائتمان معتمد وكذلك  إلى

من خالل تقييم للعمالء على حسب درجة مخاطر االئتمان لدى العميل. كذلك فإن األسهم 
المدرجة في السوق المالية السعودية يتم تقييمها من خالل الحدود العليا والدنيا للمخاطر 

، والذي يـتم مراجعتـه    (Loan to Value Ratio)ة القرض إلى القيمةبناًء على نموذج نسب
 . بشكل دوري

 

 ثانيًا: مخاطر السوق

تنبثق مخاطر السوق بالشكل األكبر من التداوالت في سوق األسهم بصفة أصيل.وقد قامـت  
الشــركة بوضــع سياســات واضــحة ومحــددة فــي شــأن اختيــار االســتثمارات، وتقييمهــا، 

بلغت االستثمارات الرئيسة المتصلة بمخاطر و ،ومراقبةالمخاطرالمتصلة بها، والتخارج منها
قد تضمنت هـذه اإلسـتثمارات بعـض    و ،31/12/2016كما في  مليون ريال23.84 السوق 

مخاطر صرف العمالت األجنبية. ولم يكـن هنـاك أي صـفقات اكتتـاب معلقـة كمـا فـي        
31/12/2016. 

 

 تشغيليةالمخاطر الثالثًا: 

تتم إدارة المخاطر التشغيلة في ميفك كابيتال من خالل إجراءات واضحة ومحددة لمنـع  
أي خسائر تتعلق باألخطاء التشغيلية أو عدم االلتزام بالسياسات واللوائح التشـريعية. وقـد   

اإلجـراءات  وواضـحة للتقيـيم الـذاتي للمخـاطر و    قامت الشركة بتطوير إجراءات دقيقـة  
شـركة   وذلك من خالل التعاون  مـع   (Risk & Control Self-Assessment) الرقابية

)PWC (لضــمان فعاليــة اإلجــراءات الرقابيــة الداخليــة فــي مجــال التــدقيق والمراجعــة ،
عمليـة  إدارة المخـاطر تراقـب بشـكل مسـتقل     وواإلكتشاف المبكر لحاالت عدم االلتـزام.  

ةحسـب تقـارير المراجعـة    المطلوبالتنفيذ في الوقـت المطلـوب لإلجـراءات التصـحيحية     
كـذلك فـإن لجنـة االلتـزام      (KRIs) التي تتعلق بـمؤشرات المخاطر الرئيسةالداخلية و

 .والمخاطر في الشركة تقوم بشكل منتظم بمراقبة أي مسائل تتعلق بالمخاطر التشغيلية
 

 رابعًا: مخاطر السيولة
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تظهر الميزانية العمومية للشركة سيولة كافيـة وذلـك لعـدم وجـود ديـون طويلـة أو       
قصيرة األجل بشكل كبير. كما أن أغلبية األرصدة النقدية مودعة لدى البنـوك المحليـة.   

تقوم سياسة الشركة على االحتفاظ بسـيولة نقديـة كافيـة فـي كـل األوقـات لتلبيـة        و
مسؤوليات إدارة المخاطر تطوير سياسات وإجـراءات   منو  ،االحتياجات التشغيلية للشركة

كافية إلدارة مخاطر السيولة، و التي تتضمن قياس معاييرالسيولة وتحليـل الفجـوات فـي    
 تواريخ اإلستحقاق.

 

ة وأي شخص ذو عالقة بها، ال توجد قروض على الشركة، أو أي صفقات بين الشرك. 12
يها و يكون ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عقود تكون الشركة طرفًا ف أو أي أعمال أو

 أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم مصلحة فيها.

 

. لعضو مجلس اإلدارة المنتدب األستاذ/ إبراهيم بن عبد اهللا الحديثي مصلحة في أسـهم  13
، حيـث أن  الرئيسي فيهاهو الشريك الشركة، وذلك عن طريق شركة إسنا القابضة التي 

من أسهم شركة الشرق األوسط لالستثمار  %12.75شركة إسنا القابضة تمتلك مانسبته 
 المالي " ميفك كابيتال".
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 م2016المالي  العامالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن 
 

 )1(مرفق 
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