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 م7201تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 مقدمة:

هرري  )"ميفررك كابيتررال"(  شررركة الشرررق األوسررط لالسررتثمار المررالي   

استثمارية معرفرة وفقرال لالة رة األشراام المررم  لصرد ال رادرة        شركة 

من هيئة السروق الماليرة برر"شا  مررم  لرت"م وت مرخ التررمي  ر رد         

 ( مربعماةرررة000م000م400)ويبلرررأ رما مرررال الشرررركة المررردفو   م 37-06029

 مليون ريال سعودي. 

و ررد من ررا   مم15/08/2007ق الموافرر مهررر02/08/1428تأسسررا الشررركة فرري  

هيئررة السرروق الماليررة السررعودية الترررامي  التاليررة للشررركة ل رري تعمررخ   

 الادمات االستمثارية في الممل ة. كبنك استثماري يقدم

 ومتعصد بالتغطية. مالتعامخ ب فة مصيخ 

 .ال فظ 

 .إدارة األصول 

 .الترتيب 

 تقديد المشورة. 

 موشررركات  مومنتجررات لعمالةصررا مررن مفررراد     ممرردمات  الشررركة  ٌتقرردم م 

ترردر  م فصرري ت قيررق مهرردافصد الماليررةمررن  يم ررنصدمررا  عامررة ومؤسسررات

وفررق معلرر   العمررال م وتقرردمم لصررد مرردمات شرراملةوحاجررات  مموضررا  السرروق

 درجات االحترافية. 

 مصمررةتشررمخ  اةمررة المسرراهمين فرري ميفررك كابيتررال مؤسسررات إ ليميررة  و

(م والشررركة العربيررة لالسررتثمار  "AUB)" البنررك األهلرري المت ررد مثررخ 

("TAIC)"المصتمررررينرجررررال األعمررررال و مالشررررركات مررررن م وعرررردد 

 واالستشارات. ماالستثمارات الماليةب

فصري   متنميرة المجتمر    بأهميرة القيرام بردور فري     ميفك كابيترال ترؤمن   إن

م وذلرك عبرر ترأمين    المروارد البشررية الوينيرة   ال ة لتنميرة  تبذل جصودال م

م عررال  المسررتو  ترروفير ترردريب مصنرري فرري الشررركةم ولصرردفرررم العمررخ 

مررن  القطررا  المرراليمتا  ررين فرري  إيجررادالمشرراركة فرري وذلررك بصررد  

 الجيخ القادم.
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 مصمتنا: 

ومنتجررات اسررتثمارية   ممن ن ررون شررركا  لعمالةنررام ومن نقرردم مرردمات    

 متميزة.

 رؤيتنا: 

الادمات االستثمارية في الممل ة العربية من ن ون شركة راةدة في مجال 

 السعودية.

 يمنا : 

 

 النزاهة 

 االحترافية 

  الوال 

 االلتزام 

 الابرة الم لية 

 

 األنشطة الرةيسية للشركة: .1

 

 دارة األصول:إ 

بمجوعرة مرن األحردال العالميرة التري كران لصرا األ رر علر            م2017اتسد عام 

ا ت اد الممل رةم منصرا علر  سربيخ المثرال ال ال  ررم اسرتمرار تعرافي سرعر          

وبرك فري تمديرد اتفراق مفرت اإلنتران حتر  نصايرة عرام          مالنفط بعد نجرا   

وتو عررات صررندوق النقررد الرردولي بتعررافي اال ت رراد العررالمي برروتيرة   مم2018

 م.مسر  مالل العا

علرر  ال ررعيد الم لرريم مرررت الممل ررة العربيررة السررعودية بعرردد مررن       و

والت ديات الجذريرة ماصرة علر  ال رعيد اال ت راديم مرن مهمصرام         مالتغييرات

وضرر  )مورنرران سررتانلي للمؤشرررات العالميررة( السرروق السررعودي ت ررا      

وإ ررار وبرد  تطبيرق ن رام الضرريبة       مم2018المرا بة تمصيدلا لضمت فري عرام   

 م اف ة الفساد.لم وتش يخ لجنة المضافة
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مرن تنميرة مصرولصا المردارة مرالل العرام مرن        كابيترال  و د تم نا ميفرك  

 مليار ريال. 2.6مليار ريال إل   2.3

 

  األولية للطروحات ميفك صندوق : 

جذابرةم وعلر  الررند مرن إنطرالق       موليرة ميرة يروحرات   م 2017يشصد عام  لد

 اجعرات تر شرصد  نرت م إالشرركات لرتم    تسر  ( وضرد  "نمرو "السوق المروايي ) 

سرلبلا علر  جمير  صرناديق      متدنيرة م ررت   ترداوالت  و يدجماعية مالل العام 

الطروحررات األوليررةم ومنصررا صررندوق ميفررك للطروحررات األوليررةم الررذي     

الرررند مررن ذلرركم اسررتطا   وعلرر م %11 بمعرردلمررالل العررام  مدا ه تراجرر 

 الطروحرراتالمرتبررة األولرر  مررن بررين جميرر  صررناديق   ي تررخال ررندوق من 

 (."تداول"األولية المدرجة في سوق األسصد السعودية )

 

 الم لية لألسصد ميفك صندوق: 

 السرروق دا م مرر  ةمقارنرر% 2.4بنسرربة  إيجررابي دا أبرر ةال ررندوق السررن منصرر 

الرنص  الررذي   ت امررخويعررود ذلرك بشرر خ رةيسري إلر      م%0.22 البرالأ نسربتت  

لمردير ال رندوق    ةمف رل  ةحيث يرتد تقرديد دراسرة مالير     ميتبعت فريق العمخ

 فيررتد معليصررا الماتلفررة اال ت ررادية المؤشرررات وتررأ ير مالشررركات مدا  تبررين

 .معتبرة مالية مسس عل  الشركة انتقا 

 

 السعودي بالريال للمراب ة ميفك صندوق: 

 حيرث  مبرأدا  ال رناديق األمرر     ةل% مقارنر 2.4 بنسربة  عاةرد  ال رندوق حقق  

 احتخ المرتبة الثانية من بين صناديق المراب ة.

 

  الم لية لألسصد المرنصندوق ميفك : 

يصرد   و مم2017 عرام  فري  الم ليرة  لألسرصد  المررن  ميفرك  صندوق تأسيس تد

إلر  تنميرة رما المرال علرر  المرد  الطويرخ مرن مرالل اسررتثمار         ال رندوق 

  لسعودي.سوق االسصد الشركات المدرجة في مال ندوق في 
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 مرن  منبثقرة  إيجابيرةم  ن ررة م 2018 لعرام  ترال يكاب ميفرك  شرركة  ن رة إن

انضررمام تررداول إلرر  مؤشررر )مورنرران   ب ومدعومررة مم2030 الممل ررة رؤيررة

م العالميررة ق الررنفطاواسررتمرار تعررافي مسررو  م(العالميررة للمؤشرررات سررتانلي

 السريولةم  سريعزي  بردوره  والرذي  مم2023 إلر   المرالي  الترواين  برنام  وتمديد

 .مالل العام الدولة ميلقتصا التيوالمشاري  الم لية  مالمبادرات ويدعد

  

  :إدارة المل ية الااصة والم رفية االستثمارية 

المل يررة الااصررة  إلدارةم بمثابررة االنطال ررة الفعليررة 2017لقررد كانررا سررنة 

حيرث ترد تنفيرذ اسرتراتيجية العمرخ علر  مشراري          موالم رفية االسرتثمارية 

م  جرد ومتوسرطة ال  متركيرز علر  الشرركات الناشرئة    الالمل ية الااصرة مر    

نجرايات فري هرذا المجرال     إبعردة صرفقات و  هذه الجصرود بالنجرا    و د ت للا 

 :مايلي كان مبريها

   سصد شركة نذا  السلطان للمرأكوالت السرريعةم   م٪ من 30االست واذ عل

 مسلسلة مطاعد الوجبات السريعة الراةدة في المنطقرة الغربيرة   وهي إحد 

"سرلطان   مسرم  مطعمال ت ا  22وتشغمخ مكثر من  ملممل ةفي االجنوبية و

 . دياليا برجر"

 نشا  صندوق ميزانين القابخ للت ومل لألسصد بصد  االستثمار فري سلسرلة   إ

 .مطاعد م لية

 مارية عل  جراةزة "مفضرخ   ح ول إدارة المل ية الااصة والم رفية االستث

" مرن  2017مدير صندوق الستثمارات المل ية الااصرة فري الممل رة لعرام     

CFI  م.2017بعد من عملا عل  صفقتين في عام 

مبرررة متميررزة فرري  يهرذا و ررد تررد اسررتقطاف وتوفيررن مرروففييمن جرردد ذو 

 لتعزيز  درات فريق المل ية الااصة.م 2017السوق السعودي في عام 

 

سررتثمارات فرري االبدراسررة  تقرروم إدارة المل يررة الااصررةوعررالة علرر  ذلررك 

 . التعليد في الممل ة و طا  م طا  الادمات ال  ية
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ميفررك كابيتررال  مبرمرراالم رررفية االسررتثماريةم فقررد ب يتعلررق وممررا فيمررا

صردارها مرن  برخ بنرك     إ المقررر  األولويرة اتفا ية تغطية اكتتراف ل قروق   

ترتد عمليرة تغطيرة االكتتراف فري نصايرة الربر          منالجزيرةم ومرن المتو ر    

 م.2018األول من عام 

 

 العقارية: االستثمارات إدارة  

بصرد  دارسرة السروق    م 2016عرام  فري  إدارة اإلسرتثمارات العقاريرة    تد تأسيس

وتقيرريد الفرررم االسررتثمارية    مفيصررافرري القطاعررات المررراد االسررتثمار    

 الفرم المشجعة منصا.وفتح باف المفاوضات عل   مالمطروحة

بتقررديد تقرروم إدارة االسررتثمارات العقاريررة بشررركة ميفررك كابيتررال    نإ

المتعلقررة باالسررتثمار العقرراري دامررخ القطاعررات    الماليررةكافررة الارردمات 

الماتلفررة )القطررا  السرر نيم القطررا  التجرراريم  طررا  الم اتررب اإلداريررةم     

 وهرريومنررذ تأسرريس اإلدارة   مالقطررا  الفنررد ي و طررا  مسرراكن الطلبررة(  

 موالتاررارن ماالسررت واذم ومنصررا كافررة مشرر ال االسررتثمار العقرراري  مررارات

 .وإدارة العقارات موالتطوير موالتمويخ

 

األصررول  ويبلررأ حجررد مالعديررد مررن ال ررناديق االسررتثمارية يندشررتررد تو ررد 

باإلضررافة إلرري صررندوق  مسررعودي مليررون ريررال 935العقاريررة المرردارة حاليررال 

مليررون ريررال   465الررذي يبلررأ حجررد مصررولت   و مميفررك بورتررو للتطرروير 

فرري فترررة الطررر  حيررث تررد تغطيررة نسرربة ومررايال هررذا ال ررندوق  مسررعودي

 وب ررفة عامررة تتنررو  صررناديق االسررتثمار العقرراري بميفررك كبيرررة منررت. 

 .وصناديق تطوير مبين صناديق مدرة للدمخ كابيتال

وات االسررتثمارية الجديرردة فقررد برردمت اإلدراة فرري يررر  وفيمررا يتعلررق برراألد

والرذي مد  إلري توسر  نشرا       موهرو صرندوق ميفرك ريرا     ممنت  هام جديد

إدارة االسررتثمارات العقاريررة بشررركة ميفررك كابيتررال ليشررمخ  طاعررات     

 وميضرال  مومدن ممرر  دامرخ الممل رة مثرخ القطرا  الفنرد ي بم رة الم رمرة        

بردبي بدولرة    فري مدينرة   الالري  التجراري  التوس  مرارن الممل رة بمنطقرة    
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ن مشررو  تروني بالبرتغرالم والرذي سريتد      إكمرا   اإلمارات العربية المت ردة. 

 .المتو  وفق بواسطة "صندوق ميفك بورتو للتطوير" يسير  هتطوير

 لشررركة ميفررك كابيتررال الوا رر إضررافة إلرري ذلررك فررىن المبنرر  الجديررد 

ويجرري انن   مشمال يريق الملرك فصرد فري الريرا   رد ترد اإلنتصرا  منرت        

 سيشرر خ إضررافة مصمررة للشررركةو مالتشررطيبات الدامليررة عمليررةالسررير فرري 

 . وتسليمت للشركة تمحال االنتصا  من

 

 : العامة ستراتيجية الشركةإ .2

تتم ررور إسررتراتيجية الشررركة بشرر خ رةرريس علرر  ال فررا  علرر  عمالةصررا  

م وجرذف عمررال  جردد مصرر اف احتياجرات اسررتثمارية مكثرر تنوعررال    ال راليينم  

ويرر  منتجرات    موالمنتجرات ال اليرة   موذلرك عرن يريرق تطروير الاردمات     

ممررر  جديرردة تتناسررب مرر  متطلبرراتصد االسررتثمارية الماتلفررة. كررذلك    

ت رررم الشررركة علرر  رفرر  كفررا ة اإلجرررا ات الدامليررةم واسررتقطاف      

 .لتعزيز تجربة العمال  م  الشركةال فا ات البشرية من ذوي الابرة 

وهري إحرد  الشرركات العالميرة فري      ؛ ”A.T.KEARNEY“ و د عملرا شرركة  

والم لفررة مررن  بررخ مجلررس   -سررتراتيجيات إلعررداد ااو ممجررال االستشررارات

جنبا إلر  جنرب مر  جمير  إدارات ميفرك كابيترال لرسرد ماريرة          -اإلدارة 

الموافقررة علرر  ماريررة  اسررتراتيجيةم وتمررإليريررق ت قررق مهرردا  ميفررك ا

وعرين مجلرس اإلدارة لجنرة تشرر  علر  تنفيرذها. ويجرري تنفيرذ          مالطريق

 : كما يلي ستراتيجية عل  مرحلتينإلا

 االنتصررا تررد مم و2016برردمت فرري عررام  ”Fixing the Core“ :المرحلررة األولرر 

تررد إنشررا  من ررة لعمررال  إدارة المل يررة  فقرردمنصررا بنجررا  فرري عررام واحرردم 

 يخ فريررق عمررخ متا رر  إلدارة االسررتثمارات العقاريررةم    وتشررم الااصررة

 واست دال هي خ تن يمي فعال يعزي  قافة ت فيز اندا  في الشركة.  

 كانررا برردايتصا الفعليررة فرري عررام ”Expanding the Core“ :المرحلررة الثانيررة

نمرروال  صرراومررن المتو رر  من ينررت  عررن تطبيق متسررتمر لثال ررة سررنواتو مم2017

في معمرال ماتلرن م سرام ميفرك كابيترال بمرا ي قرق مهردا  المسراهمينم          

 . وتطلعات المستثمرين
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 النتاة  المالية للشركة: .3

بمقررردار  إيرررادات  مم2017حققررا شررركة ميفرررك كابيتررال فرري العرررام     

مليررون ريررال. و ررد   209م867م13بمقرردار  ومسرراةرمليررون ريررالم   128م648م32

ويعررود  م%40 بمررا يعررادل نسرربةم 2016عررن عررام التشررغيلية األربررا  انافضرا  

وانافرا   نافرا  دمرخ االسرتثماراتم    العردة عوامرخ مرن مهمصرا      سبب ذلك

م وإلغرا  إدارة الوسراية فري الربر  الرابر  مرن عرام        العمروالت والرسوم  دمخ

 .(م2017)مرفق القواةد المالية  م2016

 

 الفرو ات الجوهرية في النتاة  التشغيلية عن نتاة  السنة المالية السابقة:  .4

م 2017 رافي الردمخ التشرغيلي للشرركة للعرام المرالي       ل ترد تسرجيخ مسرارة   

إلر    الاسرارة سربب  % مقارنرة بالعرام السرابقم ويىعرز      175نسربة   بما يعرادل 

نافررا  اوجررود  رنررد% 40 نافررا  دمررخ العمليررات التشررغيلية بمررا يعررادلا

)مرفرق   %5ارنرة بالعرام السرابق بمرا يعرادل نسربة       قفي الم رارين التشرغيلية م  

  .(م2017القواةد المالية 
 

 الشركات التابعة: .5

لررد  الشررركة شررركة واحرردة تابعررة باسررد "شررركة جسررر للتنميررة       

( ماةرة مليرون ريرالم وتبلرأ مل يرة      000م000م100العقارية" ويبلرأ رما مالصرا )  

%. يتمثررخ النشررا  الرررةيس لشررركة جسررر  99.9الشررركة فيصررا مانسرربتت  

للتنمية العقارية فري شررا  األراضري إل امرة المبراني عليصرا فيمرا عردا م رة          

واسررتثمار هررذه المبرراني بررالبي  مو اإليجررار    مالم رمررة والمدينررة المنررورة 

ةم ات ل ررالح الشرررك ل ررالح الشررركةم وبيرر  وشرررا  واسررتغالل العقررار    

ركة فري الممل ررة  تأسسرا الشرر  ارات.وكرذلك إدارة وصرريانة وتطروير العقرر  

 العربية السعوديةم ويق  مقرها الرةيس في مدينة الريا .
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 عضوية مجلس اإلدارة:  .6

جلسرات للمجلرس مرالل العرام المرالي      ( 4) مربر  عقد مجلرس إدارة الشرركة   

ضررا  كمررا هررو موضررح الشررركة مررن تسررعة مع إدارة يت ررون مجلررسمم و2017

 . في الجدول مدناه

 
 

 عضوية مجالس اإلدارات ال فة المن ب االسد م
عدد الجلسات 

 التي حضرها

1  
الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد 

 العزيز التويجري

رةيس 

 المجلس

 /مستقخ

نير 

 تنفيذي

  دارة فررري شرررركة اإلعضرررو مجلرررس

الممل ررة العربيررة  -المراكررز العربيررة

 .السعودية

    شرركة  فري  رةيس مجلرس المرديرين

العربيررة الممل ررة  -الصنررا  المت رردة 

 السعودية.

 

4 

 عادل اللباناألستاذ/   2
ناةب رةيس 

 المجلس

نير 

 /مستقخ

نير 

 تنفيذي

 

   عضرررو مجلرررس اإلدارة فررري البنرررك

 الب رين. -األهلي المت د

     رةرريس مجلررس اإلدارة الم لررن فرري

 م ر. -البنك األهلي المت د

  ناةررب مول لرررةيس مجلررس اإلدارة فرري

 عمان. -البنك األهلي المت د

   ناةرررب رةررريس مجلرررس اإلدارة فررري

 العرا ي.التجاري  الم ر 

   ناةرررب رةررريس مجلرررس اإلدارة فررري

 -البنررك المت ررد للتجررارة واالسررتثمار

 ليبيا

   عضرررو مجلرررس اإلدارة فررري البنرررك

 بريطانيا. -األهلي المت د

 دارة فررري البنرررك عضرررو مجلرررس اإل

 ال ويا. -األهلي المت د

    عضررو مجلررس إدارة جمعيررة م ررار

 الب رين.

 

2 

3  
هشام ينلول عبد األستاذ/ 

 المطلب
 عضو

نير 

 /مستقخ

نير 

 تنفيذي

 

    الم ررر عضررو مجلررس اإلدارة فرري 

 .العرا يالتجاري 

 دارة فررري اإلمجلرررس  ناةرررب رةررريس

شررركة ال ويررا والشرررق األوسررط    

 لالستثمار المالي

4 
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 عضوية مجالس اإلدارات ال فة المن ب االسد م
عدد الجلسات 

 التي حضرها

4  
عبد اهلل م مود األستاذ/ 

 اللنقاوي
 عضو

نير 

 /مستقخ

نير 

 تنفيذي

 4 ال يوجد   

 عضو األستاذ/ م مد بن عمر البشر  5

نير 

 /مستقخ

نير 

 تنفيذي

 الشرررركة فررري إدارة مجلرررس عضرررو•

 – للطا رررة الثال ررري لإلنتررران الوينيرررة

 .السعوديةالممل ة العربية 

 الشرررركة فررري إدارة مجلرررس عضرررو•

 -(مرادات)المن فررات ل يماويررات العربيررة

 .  العراق

  

4 

6  
األستاذ / هشام بن عبد اهلل 

 الطريقي
 عضو

نير 

 /مستقخ

نير 

 تنفيذي

 

 اليوجد
4 

7  
األستاذ/ إبراهيد بن عبداهلل 

 ال ديثي

عضو/العضو 

 المنتدف

نير 

 /مستقخ

 تنفيذي

عضرررو مجلرررس إدارة شرررركة األنديرررة 

 )بودي ماستر( للرياضة

 

4 

8  
األستاذ/ بندر بن عبد الرحمن 

 المصنا

 

 

 عضو

 

 /مستقخ

نير 

 تنفيذي

 

 اليوجد
3 

 األستاذ/ بندر بن فصد المقيخ   9

 

 

 عضو

 

 /مستقخ

نير 

 تنفيذي

 

عضرررو مجلرررس إدارة شرررركة ليرررون •

 لالستثمار التجاري.

عضرررو مجلرررس إدارة شرررركة شرررمو •

 لالستثمار.

 

2 

 

 . لجان مجلس اإلدارة الرةيسية:7

 وهرري لجنررة المراجعررة  معررن مجلررس إدارة الشررركة   ررالل لجرران تنبثررق 

وتمرارا كرخ    مولجنرة االسرتثمار   موالم افرتت لجنرة الترشري ات   وم والتد يق

بموجرب الة رة ماصرة بصرام وفيمرا يلري        لجنة مرن هرذه اللجران صرالحياتصا    

 بيان بتلك اللجان:
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  لجنة المراجعة والتد يق:

 

 

 معمال لجنة المراجعة والتد يق:

           مساعدة المجلرس فري القيرام بمصامرت المتعلقرة بالر ابرة الدامليرة علر

 الشركة.

       مإجرررا  المراجعررات الد يقررة لألمررور المتعلقررة بالمارراير الماليررة 

وضرربط منشررطة المراجعررة مررن مجررخ التأكررد مررن سررالمة   موال وكمررة

 ان مة الر ابة الداملية.

         اإلشرررا  علرر  إصرردار التقررارير الماليررة والم اسرربيةم ومراجعررة

 السياسات الم اسبية للشركة.

    لتررزام الشررركة ب افررة األن مررة والقرروانين والقواعررد  امراجعررة مررد

 مياسررراتوالقررروانين سرررارية المفعرررولم وتقيررريد مرررد  مناسررربة الس  

 واإلجرا ات ب ورة دورية.

   ومداةصررا  مومرا بررة فعاليتصررا ماإلشرررا  علرر  إدارة المراجعررة الدامليررة

 ي  يود ممر .معن القيود اإلدارية مو  لمصامصا بعيدال

   والتأكرد مرن عردم وجرود عال رة برين        متقييد مدا  المراجعرة الاارجيرة

 ة. ومي من التنفيذيين مو كبار المدرا  بالشرك ممراجعيصا

والتوصرريات م مراجعررة ربرر  سررنوية لجميرر  نترراة  التررد يق الررداملي    

 الجديدة.

 )توجد التفاصيخ في الة ة لجنة المراجعة والتد يق(

 عدد اإلجتماعات التي حضرها المن رب اسرررررد الررعررضررررو م

 3 رةيس اللجنة بندر المصنااألستاذ/  1

 3 عضو اللجنة  بندر المقيخ األستاذ/  2

 5 عضو اللجنة  عبد اهلل اللنقاوياألستاذ/  3
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 :الترشي ات والم افتتلجنة 

 

 

 

 :الترشي ات والم افتتمعمال لجنة 

   لمجلررس اإلدارةم فرري حررال إنتصررا    لالنضررمامترشرريح األعضررا  الجرردد

 .دورة المجلسم مو شغور مي مقعد في مجلس اإلدارة

  وذلررك بمررا يتفررق مرر    ماإلدارة وضرر  سياسررة م افررتت معضررا  مجلررس

 الن ام األساسي للشركة.

    تمترر  بالشررفافية لم افررأة  ت ةمنصجيرر آليررةمسرراعدة اإلدارة علرر  إنشررا

 الموففين.

 .التأكد من استقاللية األعضا  المستقلين في مجلس اإلدارة 

 .التوصية بأي إجرا ات لت سين مدا  مجلس اإلدارة 

 

الترشي ات والم افتت()توجد التفاصيخ في الة ة لجنة    

  :لجنة االستثمار
 

 عدد اإلجتماعات التي حضرها المن رب اسرررررد الررعررضررررو م

 2 اللجنةرةيس  / عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجريالدكتور 1

 2 عضو اللجنة عادل اللباناألستاذ/  2

 2 عضو اللجنة م مد بن عمر البشراألستاذ/  3

 عدد اإلجتماعات التي حضرها المن رب اسرررررد الررعررضررررو م

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

 1 عضو اللجنة بندر بن فصد المقيخاألستاذ/  2

 1 عضو اللجنة هشام بن عبد اهلل الطريقياألستاذ/  3
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 :لجنة االستثمارمعمال 

    تراتيجيات االسررتثمار فرري الشررركةم   مراجعررة وتقيرريد سياسررات واسرر

 والتوصية بشأن الفرم االستثمارية الواعدة للشركة.

    المراجعررةم والتقيرريدم والموافقررة علرر  مدا  واسررتثمارات الشررركةم وفقررال

 .األدا لمعايير 

       مراجعررة مررايتعلق بمررديري األصررول المتعلقررة باسررتثمارات الشررركة

الماتلفررةم مرررن امتيررارهد وتقيررريمصدم والقيررود المفروضرررة علررريصدم     

 وتغييرهد عند ال اجةم  ب سب ما تراه اللجنة مناسبال.

 والموافقررة علرر  الرردمول فرري االسررتثمارات حسررب   موالتقيرريد مالمراجعررة

ب رردود ال ررالحيات الممنوحررة    توصرريات لجنررة االسررتثمار التنفيذيررةم  

 للجنة بموجب ن امصا.

 .الموافقة عل  مطط التاارن من استثمارات المل ية الااصة 

 والموافقررة علرر  وضرر  ما  ررات لالسررتثمارات المتعثرررةم     مالمراجعررة

   حسب توصيات إدارة االستثمار.

  الموافقررة علرر  مشرراركة الشررركة فرري صررناديق االسررتثمار المرردارة مررن

 د ال الحيات الممنوحة للجنة بموجب ن امصا. بلصام ب دو
 

 )توجد التفاصيخ في الة ة لجنة االستثمار(

 

 

 

 

 

 

 

 0 عضو اللجنة األستاذ/ هشام ينلول عبد المطلب 4
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 م7201كبار التنفيذيين مالل العام المالي معضا  مجلس اإلدارة وم افتت وتعويضات . 8
 

معضا  المجلس نير  معضا  المجلس التنفيذيين البيان

 التنفيذيين/ المستقلين

ممسة من كبار 

التنفيذيين ممن تلقوا 

معل  الم افتت 

 والتعويضات

 ريال 750م809م4 ال يوجد ريال 000م875م1 الرواتب والتعويضات

 ريال 850م900م2 ريال 000م000م1 ريال000م125م1 البدالت

الم افتت الدورية 

 والسنوية

 ريال 000م12

م افتة حضور اجتماعات 

 مجلس اإلدارة

 

 ريال 000م121

م افتة حضور اجتماعات 

 ةاللجان المنبثقالمجلسم و

 عن المجلس

 

 

 اليوجد

 اليوجد اليوجد الاطط الت فيزية

 

 اليوجد
 

مي تعويضات مو مزايا 

عينية ممر  تدف  

 بش خ شصري مو سنوي 

 اليوجد

 ال يوجد

 

 

 

 

 ريال 000م140

 

 :الغرامات والجزا ات والقيود الن امية. 9

 .م2017لعام  جزا ات مو  يود ن امية عل  الشركةال يوجد مي نرامات مو 

 

 جعة السنوية لفاعلية الر ابة بالشركة:نتاة  المرا. 10

وفعاليررة الرردور الر ررابي مررن مررالل القيررام  مبرردور المراجرر  الررداملي يمانررالإ

م األعمرال وتقيريد الماراير الم راحبة لتلرك      مالعمرخ  آليرة بأعمال مراجعرة  

والاطرروات الت رر ي ية لصررام ليتسررن     معررر  التوصرريات  إلرر باإلضررافة 

الشرركة  فري   التنفيذيرة   اإلدارةومتابعرة تلرك التوصريات مرن  برخ       متفعيخ
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 الثراني  الن رن  مرالل  امرا الشرركة    وحيرث عادة مراجعتصا وتقيمصرا.  إليتد 

م وذلررك (Co-Sourcing)باالسررتعانة بم ررادر مشررتركة   م 2017 العررام مررن

لتقررديد مرردمات المراجعررة الدامليررةم وذلررك    (Protiviti)بت ليررن شررركة  

عتمراد  ابتوفير دعد إلدارة المراجعرة الدامليرة بالمصرارات الت مليرةم و رد ترد       

يد للمارراير ال اليررة مطررة المراجعررة الدامليررة بنررا  علرر  دراسررةم وتقيرر  

بتقيرريد المارراير لجميرر  م سررام   (Protiviti)شررركة  والمسررتقبليةم و امررا

علر  مطرة العمرخ التري      بنرا ل عمرال المراجعرة   م تنفيذوالشرو  في  مالشركة

الشررركة  أل سررام والتررد يق تررد الموافقررة عليصررا مررن  بررخ لجنررة المراجعررة

 م وهي عل  الن و التالي: بش خ رب  سنوي العام مالل
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  التاليك 2017وكانا نتاة  تقييد المااير لرلرعرام: 

 

 
 

 المااير التي تواجصصا الشركة: . 11

لرر  مارراير ماتلفررة ب  ررد يبيعررة   إمررن المم ررن من تتعررر  الشررركة  

مارراير والمارراير السرروقم  ومنشررطتصا مررن ضررمنصا مارراير االةتمررانم    

 رما وتقيريد  المارايرم  برىدارة  فيمرا يتعلرق  و متشرغيليةم وماراير السريولة   ال

 المرتبطررة الماليررة السرروق هيئررة بمتطلبررات فررىن الشررركة ملتزمررة المررال

سرنويالم   المرال  رما كفرا ة  مسرتو   بتقيريد  وذلرك  ليرةم الما ال فاية بقواعد

وسيتضمن القسد الترالي مرن هرذا التقريرر وصرفال مات ررال لصرذه الماراير         

 :وال د منصا موسياسة الشركة في التعامخ معصا

 

14%

78%

8%
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 االةتمان: مااير

هي الماراير المتمثلرة فري الاسرارة التري تنرت  عرن عردم          االةتمان مااير

علر  تسرديد مبرالأ مسرت قة للشرركةم وتتركرز        الن يررة  األيررا   مقدرة

 يررام الشررركة بترروفير مرردمات التمويررخ بالصررام     تلررك المارراير عنررد 

 ما يتعلق باالستثمارات المملوكة للشركة. مولعمال  الوساية 

 مالن يرررة األيرررا  لجميرر  دوريررة مراجعررة ليررةآالشررركة  اعتمرردت

 األعمررال ات طاعرر جميرر ل وذلررك ونيرررهدم مالارردمات ومقرردمي موالوسررطا 

 ومراجعرة  دراسرة  مرالل  ليرة المراجعرة الدوريرة مرن    آوتعتمرد   الشركةم في

لجميرر  م ررددة معررايير علرر  ضررو  ت ررون  مناالةتمرران الترري يجررب  معررايير

 والمؤسسات المالية المعتمدين لد  الشركة. األيرا م

وذلررك بىلغررا   مالمرررم  لصررا ممارسررتصا األنشررطة اةمررة  الشررركة عرردلا

 المتعلقررة جميرر  الارردمات إلغررا نشررا  التعامررخ ب ررفة وكيررخم وعليررة تررد 

 الارردمات إيقررا  عليررت ترتررب ممررا م2017العررام  مررالل الوسرراية بررىدارة

 .السعودية األسصد في التداول لعمال  بالصام  التمويخ بتوفير المتعلقة

 

 :السوق مااير

 ماالسرتثمارات   يمرة  نافرا  إ إلر   ترؤدي  التري  الماراير  هري  السوق مااير

 صررر  سررعارم ماررايرو العمرروالتم سررعارم مارراير فرري صرراعوامل وتتمثررخ

 ماالكتترراف ومارراير ماألسررصد سررعارم تقلبررات ماررايرو ماألجنبيررة العمررالت

 تعررر  نسرربةال تعررد و التسررويةم ومارراير السررل م سررعارم تغيررر ماررايرو

 .مرتفعة السوق لمااير الشركة

 لتلررك التعررر  مسررتويات و يرراا مالسرروق مارراير تررتد مرا بررة حيررث 

 نسرربة نافررا ومررن مسررباف إ مبررذلك الااصررة للسياسررات وفقررال مالمارراير

 الشررركةم تنتصجصررا سررتراتيجياتإ عرردة وجررود مالمارراير لتلررك التعررر 

 يرررتد النقديررة  السرريولة  فرري  المتمثلررة  الشررركة  اسررتثمارات  من ومنصررا 

 التاررارن حيررث يررتد ممرا بررة ليررةآو ودراسررةم ت ليررخم علرر  بنررا ل اسررتثمارها

 .ذلكل ال اجة حال في بش خ سري 
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  االستثمار: ب ناديق المتعلقة المااير

مرروال العمررال  م والترري تتضررمن متقرروم الشررركة بررىدارة صررناديق االسررتثمار 

مسرتويات   إنعل   واعرد اسرتثمار دامرخ حردود ماراير معتمردةم حيرث         بنا ل

فررري مسرررواق   فري ال رناديق االسرتثمارية     المااير تعتبر منافضرة نسربيال  

سررعار مم وعرردم التررأ ر بمارراير تغيرررات   وذلررك لق ررر مجلصررا  ؛النقررررد

وداةرررر   صررورةيررتد اسررتثمارها علرر    حيررث مسررعار السرروق مو مالفاةرردة 

سرربق مراجعررة لررررد  مؤسسررررات ماليررررة  عاليررة مراب ررررة ذات سرررريولة

 يضررالم التدابيرررر المعتمررردةومرررن بيرررن  ممعررايير االةتمرران الااصررة بصررا 

مجموعررررة مررررن  ومقارنتصرررا ب مدا  ال رررناديقم ومرا بررررة ممراجعررررة

 األسرصد مرا فيمرا يتعلرق ب رناديق     وم .م  تلرك ال رناديق   تتناسبالمؤشررات 

 .األسصدسعار ممتمثلة بتقلب الفصي معرضة لمااير السوق 

 ضرررر بو المتعلقرررة بجميررر  ال رررناديق االسرررتثمارية وترررردار الماايررررر

 .ال ندوقلشرو  ومح ام  األصول وفقالتويي  تلك  استراتيجيات

 

 الشركة:  بخ من المدارة االستثمارية بالم افظ المتعلقة المااير

 مليررة إدارة الم ررافظ االسررتثمارية علرر  سياسررة االسررتثمار المعتمرردةآتعتمررد 

 ية التفويت المعتمدة. واتفا 

 

 :السيولة مااير

عنرد عردم  ردرة الشرركة علر        أالتري تنشر   مااير السيولة وهري الماراير  

وذلرك لعردم تروفر السريول      مالوفا  بالتزاماتصا المتعلقرة بالتردفقات النقديرة   

القرردرة عرردم لو م ررعوبة ال  ررول عليصررا فرري الو ررا المناسررب لو مالنقديررة 

 معرردلعلرر   و  يمررة عادلررة بنررا لمصررول بقيمررة السرروق مبيرر  وعلرر  تسررييخ 

العر  والطلب في السوقم وتنشرأ ماراير السريولة فري حرال وجرد امرتال         

 والمطلوبات. مبين است قا ات الموجودات

وتتسرررد سياسرررة الشرررركة إلدارة الماررراير المتعلرررق بالسررريولة علررر    

 التالية: اإلستراتيجية

 عالية سيولة ذات استثمارية دواتم في األكبر الجز  استثمار يتد. 
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  المرم ة النقد سواقم صناديق في االستثمار مالل نم بالسيولة االحتفا 

 ل خ وحدودها ماالستثمارات نسبة هيئة السوق المالية م  مراعاة من

 .صندوق

 ذات مالية ومؤسسات مجصات لد  األجخ   يرة المراب ات في االستثمار 

 .مالةمة اةتمانية معايير

 إلدارة كافيرة  وإجررا ات  سياسرات  بتطروير  حاليرال  الماراير  إدارة تقروم 

 الفجروات  وت ليرخ  ممعرايير السريولة    يراا  تتضرمن  والتري  السيولةم مااير

بعمررخ امتبررارات ت مررخ  يضررالماالسررت قاقم وسررتقوم الشررركة  تررواري  فرري

 إلرر  التررأ ير األ ررخمررن جاتصررا لتقيرريد فرضرريات ماتلفررة متفاوتررة فرري در 

 .التأ ير األعل 

 

 :التشغيلية المااير

تلرك الماراير التري تتسربب فري حردول        بأنصرا تعر  الماراير التشرغيلية   

و مليررة ر ابيررة دامليررة تتسرربب فرري فشررخ آوتنررت  عررن عرردم وجررود  ممسررارة

عرردم ترروفر إيررار حوكمررة  مو األفرررادو معرردم كفررا ة العمليررات الدامليررة 

م و ررد تررؤدي تلررك المارراير فرري األن مررةيتسرربب فرري فشررخ  ممرراداملرري 

 اإلجرررا اتاتارراذ  الفشررخ فرري مو عمليررات احتيررالمو   رردول مسرراةر ماليررةل

 ونيرها.  مفي الو ا المناسب المطلوبة

تتبررر  الشرررركة يريقرررة من مرررة لت ديرررد الماايرررر التشرررغيلية      و

 مومتابعتصرررا موحجمصرررا مشرررمخ ت ديرررد الماايرررر  وت موال رررد منصرررا 

حررد ا فرري  و رراة علرر  تقنيررة  يرراا المارراير المبنيررة علرر    واالعتمرراد

 ررررتعر  بو مفي المستقبخ حدو صا ت رار وافترا  مالسابق
(Ex-Post Risk measurement Technique) 

 معمليرة تقيريد ذاتري للماراير     برىجرا  م  امرا الشرركة   2017واةخ العام م في

وذلررك لت ررديث    ملماايرررر التشرررغيلية ا تشررمخالر ابيررة   واإلجرررا ات

   .إدارة الماايرر التشرغيلية استراتيجية

يتعلررق بررىدارة  م فيمررا2017طرروير الترري حررد ا فرري عررام  الت عمليرراتومررن 

الماايررر  جمير   عررن   اإلبرال  جررا ات  إليرة و آتطروير  المااير التشغيليةم 
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 ل ترونيررالإإلدارة المارراير  بالنرراتم وذلررك مررن مررالل تقررديد  التشرررغيلية

 .لصاالت  ي ية  باإلجرا ات والتوصية مالجذرية األسبافتقوم بت ليخ ل

 

 إدارة استمرارية العمخ: 

للتعامررخ مرر  حرراالت  األو رراتالشررركة علرر  جاهزيتصررا فرري جميرر   ت ررافظ

علرر  مطررط ضررمان اسررتمرارية العمررخ المتبعررة   الطرروارا االسررتثناةية بنررا ل

 تجرري ب رورة دوريرة   والشرركة   كمرا من دارات الشرركةم  إلجمي  م سرام و 

 جمير  و رد ت للرا   م ونيرهرا مرالل العرام    ممتبارات م اكاة النقطا  العمرخ ا

 بالنجا . االمتبارات  تلك

 

 :ت نولوجيا المعلوماتسياسة 

واعتمرراد  اإلل ترونيررةم األن مررةمم بتغييررر 2017 امررا الشررركة مررالل العررام 

ومرا بررة وتنفيررذ جميرر  مررا  اإلنتاجيررةمفرري رفرر  ممررا يسررصد  متطررور ن ررام

الاردمات   لرفر  مسرتو   وذلرك   مإل ترونيرال وتنفيرذيصا   ماألعمرال يتعلق بسير 

 .االمقدمة لعمالةن

 

 :م بقوانين هيئة السوق الماليةاللتزامااير عدم ا

والتري   موعقوبرات  منرامرات ماليرة   فرر   د يترترب عليصرا   هي المااير التي 

من مرة هيئرة السروق الماليرةم والقواعردم      بجمير    االلترزام  عردم  مرن   د تنشأ

 .ال ادرة منصا م التوجيصاتوالتعاميد

 تنشرأ التري  رد    اإلجررا ات وت ليرخ لجمير     معمرخ  آليرة  باتبا تقوم الشركة 

االلتررزام بالشررركةم حيررث و المطابقررة عرردم االلتررزام عررن يريررق إدارة مررن

مي  مو التعليمرراتتعتبرر الجصررة المسررؤولة فرري الشرركة لتمريررر ومشرراركة   

ن ررام الصيئررة مو لواة صررا التنفيذيررة مو  واعرردها  علرر   تطرررمت ررديثات  ررد 

 .التن يمية

 

 


