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 مقدمة 1
 

ئحددددة األشددددخا  معرفددددة وفقدددداً لالالسددددتثمارية اال اتشددددركال احددددد شددددركة الشددددرق األوسددددط لالسددددتثمار المددددالي ) ميفددددك كابيتددددال (  تعددددد

رأس يبلددد   حيددد ، 06029-37الصدددادرة مدددن هيودددة السدددوق الماليدددة ، وتحمدددل التدددرخيص رقدددم و بدددخ شخص مدددرخص لددد   المدددرخص لهدددم

 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 ديم الخددددمات االسدددتثمارية الشدددركة حاليدددا بتقددد تقدددوم

 .لمشورة تقديمو ،الترتيب

 الماليددددة أهدددددافهم تحقيدددد  سددددبيل فددددي وذلددددك ، عامددددة ومؤسسددددات وشددددركات أفددددراد مددددن الشددددركة لعمددددالء منتجدددداتالو خدددددماتال تقددددديم يددددتم

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

 . االحترافية درجات أعلى وف  شاملة استثمارية خدمات

 الددددى 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 جهدددوداً  تبدددذل فهدددي ،المجتمدددع تنميدددة فدددي بددددور القيدددام بأهميدددة الشدددركة تدددؤمن 

 فدددي المشددداركة سدددبيل فدددي وذلدددك ،المختلفدددة الشدددركة اقسدددام فدددي المسدددتوي ليعدددا مهنددديال تددددريبال فدددر  تدددوفير ثدددم مدددنو لهدددم العمدددل فدددر 

 .واالستثماري المالي القطا  في العمل لهم ليتسنى الناشوة الكوادر تأهيل

 متميزة استثمارية ومنتجات خدمات ميقدوت لعمالئنا شركاء نكون نافي  تتمثل مهمتنا

 ستثمارية في المملكة العربية السعوديةأن نكون شركة رائدة في مجال الخدمات االهي  رؤيتنا

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

 

 للشركة الرئيسية األنشطة 2

 

 اوال. قطاعات األعمال 

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

 دارة األصولإ

ً  إدارة األصول أداء  حقق  صناديقها االستثمارية وفقا لآلتي:في جميع م 2020 عامخالل  متسقا

 صندوق ميفك المرن لألسهم المحلية 

 S&Pكدددل مدددن مؤشدددر تدددداول و مؤشدددر  علدددى حيددد  تفدددوق 2020أظهدددر صدددندوق ميفدددك المدددرن لالسدددهم المحليدددة اداء قويًدددا خدددالل عدددام 

مقارندددة بعائددددات  2020خدددالل عدددام  %13.50المدددرن لالسدددهم المحليدددة عائددددًا بنسدددبة حقددد  صدددندوق ميفدددك حيددد   الشدددريعة بهدددام  واسدددع

 . على التوالي %11.75و  %3.58الشريعة بنسبة   S&Pتداول و 

  صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي 

 مدددن الصدددندوق لحصدددتهم ينالعمدددالء الرئيسدددي بعددد  اسدددترداد عمليدددات بسدددبب الرئيسدددي المؤشدددركدددان أداء صدددندوق ميفدددك للمرابحدددة أقدددل مدددن 

التددداريخي و االداء أداء الصدددندوق سدددلبًا. مدددع األخدددذ فدددي االعتبدددار السدددجل علدددى ر ممدددا أثدددنقدددص األمدددوال فدددي صدددندوق المرابحدددة وبالتدددالي 

ام للصدددندوق ، ممدددا سدددينعكس إيجابددداً علدددى األداء العددد 2020مدددل اإلدارة علدددى رفدددع أصدددول الصدددندوق خدددالل العدددام القدددوي للصدددندوق، تع

 .2021القادم  خالل العام

 ة الخاصة والمصرفية االستثماريةإدارة الملكي

 لاير مليدددون 425 يقدددار  مدددا إلدددى ليصدددل 2020 عدددام فدددي أصدددولها حجدددم فدددي نمدددواً  االسدددتثمارية والمصدددرفية الخاصدددة الملكيدددة إدارة شدددهدت

حصدددة اضدددافية  علدددى سدددتحواذباال قدددام والدددذي  5 الخاصدددة الملكيدددة لفدددر  ميفدددك  لصدددندوق النددداجح اإلطدددالق خدددالل مدددن وذلدددك سدددعودي،

. وايضددداً %74.5شدددركة األنديدددة الرياضدددية )بدددودي ماسدددترز( ممدددا جعدددل حصدددة صدددندوقي ميفدددك كابيتدددال تصدددل إلدددى  فدددي %34.5قددددرها  
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حصدددة  علدددى باالسدددتحواذ قدددام والدددذي  4 الخاصدددة الملكيدددة لفدددر   ميفدددك صدددندوق االسدددتثمارية والمصدددرفية الخاصدددة الملكيدددة اطلقددد  إدارة

 في المملكة العربية السعودية. لبيع بالتجزئة والتوزيعا جموعة تعمل في قطا من م %12قدرها 

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

ً  اإلدارة وتعمددددل جديدددددة. النصددددو األول مددددن عددددام  تنفيددددذها خددددالل يددددتم نأ المتوقددددع صددددفقة فددددي مجددددال التمددددوين الغددددذائي ومددددن علددددى حاليددددا

 تمويل للشركات.  صندوق انشاء الخاصة تدرس إدارة الملكية كما .م2021

  العقارية االستثمارات إدارة

لتفدددادي اثدددار تفشدددى وبددداء كوروندددا وبددددأت الصدددنادي  تسدددتعيد أدائهدددا الجيدددد  العقاريدددة االسدددتثمارات إدارة سدددع  ،2020 عدددام فدددي

 :2020بنهاية عام 

 ريت ميفك صندوق. 

لتفدددادي تدددأثر أداء الصدددندوق بتفشدددي وبددداء كوروندددا األمدددر الدددذي كدددان لددد  أثدددر كبيدددر علدددى العمليدددات التشدددغيلية لدددبع  العقدددارات 

وخاصدددة فندددادق مكدددة، تسدددعى إدارة الصدددندوق حاليدددا لبدددذل اهتمدددام مضددداعو بعمليدددة التحصددديل والتواصدددل مدددع كافدددة المسدددتأجرين 

حددددس اسدددتقرار ملحدددوظ فدددي عمليدددات الصدددندوق ومدددن المتوقدددع  2020لتحصددديل وبنهايدددة عدددام والتفددداوض معهدددم لتعزيدددز عمليدددة ا

 تحسن اإلداء بشكل كبير خالل الفترات القادمة

 ميفك برج صندوق. 

 جيدددد بشدددكل التدددأجير عمليددداتتسدددير و 2019 أكتدددوبر فدددي للددددخل المددددر ميفدددك   بدددر  صدددندوق تأسددديس مدددن الشدددركة  انتهددد  

 – ميفدددك –عسدددير – دانيدددا – األول أبدددوظبي بندددك) جيددددة سدددمعة ذو كبدددار لمسدددتأجرين حاليدددا رةمدددؤج البدددر  أدوار معظدددم أن حيددد 

مدددع اسدددتقرار تدددام فدددي كدددال مدددن  2020بنهايدددة عدددام  %86ووصدددل  معددددالت اإلشدددغال بدددالبر  إلدددى مسدددتو   (الوطنيدددة الصدددكوك

 .العمليات التشغيلية والتمويلية

 للتطوير بورتو ميفك صندوق. 

ومددن المتوقدددع  2020 عددام بنهايددة %45 إلدددى المشددرو  إتمددام نسددبة لتصدددل جيدددة المشددرو  بددوتيرة يفددد التطددوير عمليددات تسددير 

 تحسن األداء بشكل ملحوظ بعد نهاية عملية األغالق الناتجة عن وباء كورونا. 

 . القطاعات المساندة  ا  ثاني

، وضدددع  خطدددة 2019عدددام الايدددة بدت المسددداندة بدددالتوازي مدددع قطاعدددات االعمدددال حيددد  انددد  ومدددن ااهتمددد  الشدددركة بالقطاعددد

خطدددة ووضدددع   سدددنوات، تعتمدددد علدددى دعدددم نموالشدددركة مدددن خدددالل مراجعدددة جميدددع النفقدددات العامدددة للشدددركة 3جية لمددددة ياسدددترات

ظددددام ن، وتفعيددددل ERPمدروسددددة تشددددمل تطددددوير وسددددائل التقينددددة الحديثددددة كاالعتمدددداد علددددى نظددددام تخطدددديط المددددوارد المؤسسددددية 

تهددددا. وفددددي جانددددب رأس ءلتسددددهيل إجددددراءات إدارة العمليددددات وزيددددادة كفا ) Advent) متحدددددي  نظدددداواألرشددددفة اإللكترونيددددة، 

انخفدددداض  أد  إلددددى مددددا التشددددغيل الفعلددددي للشددددركة، مفاعليددددة مددددوظفي الخدددددمات المسدددداندة والمددددال البشددددري، تددددم مراجعددددة  داء و

ميفدددك األهميدددة لددددعم العددداملين  شدددركة ك، تدددوليلدددتكلفدددة القدددو  العاملدددة مدددع االحتفددداظ علدددى وتيدددرة عمدددل ثابتدددة. باإلضدددافة إلدددى ذ

وغيرهدددا مدددن  (CFA)لدددديها فدددي الحصدددول علدددى الشدددهادات المهنيدددة المعتمددددة ذات الصدددلة كشدددهادة المحلدددل المدددالي المعتمدددد 

ً رهلية للعمالء وكذلك تعكس على مساالشهادات اللي تساهم في تطوير وتقديم الخدمات بمهنية عا  .م الوظيفي إيجابا

 

  دارةاإل مجلس تشكيل و عضويات 3

 

قائمدددة بأعضددداء مجلدددس اإلدارة و تصدددنيفهم و إسدددم الشدددركات اللتدددي يكدددون عضدددو مجلدددس اإلدارة عضدددو فدددي مجلدددس  1يمثدددل الجددددول عقدددد 

 إدارتها أو من مديريها:
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  دارةاإل مجلس أعضاء :  1 جدول

 عضوية مجالس اإلدارات المنصب االسم

 األستاذ/ بندر بن عبد الرحمن المهنا
رئيس المجلس 

 لمستق

 .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 

 ولى للتجارة.مجلس إدارة شركة سديم األ عضو 

 اللبان بن محمد األستاذ/ عادل

نائب رئيس 

المجلس غير 

 تنفيذي

 البحرين. -عضو مجلس اإلدارة في البنك األهلي المتحدتنفيذي والرئيس ال 

 مصر. -رئيس مجلس اإلدارة المكلو في البنك األهلي المتحد 

 عمان. -نائب أول لرئيس مجلس اإلدارة في البنك األهلي 

 .نائب رئيس مجلس اإلدارة في المصرف التجاري العراقي 

 ليبيا. -ارة واالستثمارنائب رئيس مجلس اإلدارة في البنك المتحد للتج 

 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
 .عضو مجلس اإلدارة في المصرف التجاري العراقي 

 ليبيا -المتحد للتجارة واالستثمار   في المصرفو مجلس اإلدارة عض. 

 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 لإلنتا  الثالثي للطاقة 

 .السعودية

 العراق. -المنظفات)أرادات(وكيماويات لدارة في الشركة العربية لعضو مجلس إ 

 عضو غير تنفيذي األستاذ/ يوسو سليمان الراجحي

 العضو المنتد  لشركة Various Private برايف  المحدودة. 

  وقاف سليمان الراجحي أعضو مجلس إدارة مؤسسة سليمان الراجحي / شركة

 .القابضة

 نية للصناعاتعضو مجلس إدارة شركة الوط . 

 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. 

 عضو اللجنة التنفيذية لمستشفيات الراجحي. 

 ة )المتحدة العربية مناجم(عضو اللجنة التنفيذي. 

 عضو مجلس اإلدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية . 

 عبدالرحمن السبيهينبن علي األستاذ/ 
عضو مجلس إدارة 

 مستقل

 .عضو مجلس إدارة موبايلي 

 .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 عضو مجلس إدارة Spectra Company  

 في نائب رئيس مجلس اإلدارة Harakiah Charity Society  

 شارات في مدينة الملك فهد الطبيةمعهد االست في عضو مجلس إدارة 

  رئيس مجلس إدارةAuditing And Development Co. 

 في  عضو مجلس إدارةSaudi Particle Therapy Center 
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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 للتعليم والتدريب 

 العالمية رئيس مجلس إدارة أكاديمية الفيصل 

 رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويل لالستثمار 

  رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع جاالكسي فوود في الجمهورية التشيكية

 والمملكة االسبانية.

  رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويل في الجمهورية التشيكية والمملكة

 االسبانية ومملكة السويد.

 يارئيس مجلس إدارة رصتفة األندلس في أسبان 

 رئيس مجلس إدارة مرتفعات الخليج للمقاوالت 

 عضو مجلس إدارة الشركة االكاديمية للخدمات التعليمية 

 

 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 لددد تبو سدددعودي،

 وتددددأجير إدارة(,سددددكنية)المؤجرة أو المملوكددددة العقددددارات وتددددأجير إدارة, الخارطددددة علددددى 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

 

 الخطط و القرارات المهمة و التوقعات المستقبلية 5

 

هدددو تحويدددل الشدددركة الدددى شدددركة تتوافددد  مدددع أحكدددام الشدددريعة اإلسدددالمية  فدددي جميدددع   2020م ن أبدددرز القدددرارات التدددي تمددد  خدددالل العدددامددد

 و تدددأثر 19-اإلسدددتثنائية الناتجدددة عدددن جائحدددة كوفيدددد تتواصدددل التحدددديات التدددي تواجههدددا الشدددركات فدددي ظدددل الظدددروففدددي حدددين  تعامالتهدددا. 

 شددركةالتصددادي فددي مختلددو دول العددالم ، ممددا حددتم علددى االق مزيدددًا مددن الضددغوط التددي تعيدد  النمددووالتددي تضدديو ،  بهددا قتصدداد العددالميالا

سددائر الدفتريددة التددي نتجدد  إضددافة إلددى األخددذ بعددين االعتبددار الخ .العمددل علددى االلتددزام باسددتراتيجية تكفددل مواجهددة اي مخدداطر قددد تواجههددا

سدددتثمار فدددي الملكيدددة الخاصدددة وهيكلدددة علدددى توسددديع االمدددن إغدددالق المنشدددآت خدددالل فتدددرة الحجدددر الكلدددي. و إسدددتمراراً لخطدددة مجلدددس اإلدارة 

فقدددد تدددم  الصدددنادي  التدددي تددددعم هدددذه االسدددتراتيجي  لتكدددون الشدددركة احدددد الالعبدددين الرئيسدددين فدددي إدارة وهيكلدددة صدددنادي  الملكيدددة الخاصدددة.

. و تهدددددف الشددددركة الددددى المزيددددد مددددن التوسددددع مددددن خددددالل إنشددددا  صددددنادي  تتوافدددد  مددددع ر يددددة و 2020إطددددالق صددددندوقين خددددالل عددددام 

 تيجية الشركة إسترا

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة 6

 

 إدارة يتكدددددددون مجلدددددددسم، و2020( جلسدددددددات للمجلدددددددس خدددددددالل العدددددددام المدددددددالي 4قدددددددد مجلدددددددس إدارة الشدددددددركة أربدددددددع )ع

 مع عضويات مجالس اإلدارات لكل عضو:  الشركة من تسعة أعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه

  االدارة مجلس أعضاء حضور سجل:  2 جدول

 عدد الجلسات التي حضرها 2020 ديسمبر 21 2020 سبتمبر 21 2020 يونيو 22 2020 مارس 23 االسم

 األستاذ/ بندر بن عبد الرحمن المهنا
    4 

 اللبان محمد  األستاذ/ عادل
    4 

 األستاذ/ هشام زغلول عبد المطلب
    4 

 األستاذ/ عبد هللا محمود اللنقاوي
    4 
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  االدارة مجلس أعضاء حضور سجل:  2 جدول

 عدد الجلسات التي حضرها 2020 ديسمبر 21 2020 سبتمبر 21 2020 يونيو 22 2020 مارس 23 االسم

 / محمد بن عمر البشراألستاذ
    4 

 األستاذ/ يوسو سليمان الراجحي
    4 

 عبدالرحمن السبيهينبن علي األستاذ/ 
    4 

 الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن الطويل
    4 

 عبدهللا بن سليمان العمرو/ الدكتور
    3 

 

 الرئيسية اإلدارة مجلس لجان  7

 

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

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

 لجنة المراجعة والتدقيق : أوال  

 فيهدا، الداخليدة الرقابدة وأنظمدة  الماليدة والقدوائم التقدارير ونزاهدة سدالمة مدن حقد والت الشدركة أعمدال بمراقبدة المراجعدة لجندة تخدتص

 :يلي ما خاصة بصفة اللجنة مهام وتشمل
 

 :المالية التقارير .1

 شددأنها  فدي والتوصدية رأيهدا وإبددداء اإلدارة مجلددس علددى عرضدها قبدل للشدركة والسددنوية األوليددة الماليدة القدوائم دراسدة 

 .وشفافيتها تهاوعدال نزاهتها لضمان

 ومتوازندة عادلدة للشدركة الماليدة والقدوائم اإلدارة مجلدس تقريدر كدان إذا فيمدا اإلدارة مجلدس طلدب علدى بنداءً  الفندي الدرأي إبدداء 

 عملهددا ونمددوذ  وأدائهددا للشددركة المددالي المركدز تقيديم والمسدتثمرين للمسداهمين تتديح التدي المعلومدات وتتضدمن ومفهومدة

 .واستراتيجيتها

 المالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أي دراسة. 

  مراجدع أو الشدركة فدي االلتدزام مسدؤول أو مهدام يتدولى مدن أو للشدركة المدالي المددير يثيرهدا مسدائل أي فدي بدقدة البحد 

 .الحسابات

  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 نظم ومراجعة دراسة. 

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

 المدوارد تدوافر مدن للتحقد  ،الشدركة فدي الداخليدة المراجعدة وإدارة الدداخلي المراجدع وأنشدطة أداء علدى واإلشدراف الرقابدة 

 توصديتها تقدديم اللجندة فعلدى داخلدي، مراجدع للشدركة يكدن لدم وإذا .بهدا المنوطدة والمهدام األعمدال أداء فدي وفعاليتهدا الالزمدة

  تعيين إلى الحاجة مد  بشأن المجلس إلى

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

 :الحسابات مراجع .3

 اسدتقاللهم مدن التحقد  بعدد أدائهدم، وتقيديم أتعدابهم وتحديدد وعدزلهم الحسدابات مراجعدي بترشديح اإلدارة لمجلدس التوصدية 

 .معهم التعاقد وشروط عملهم نطاق ومراجعة

  االعتبددار فدي األخدذ مددع المراجعدة، أعمددال فعاليددة ومدد  ، تد وعدال  وموضددوعيت الحسدابات مراجددع اسددتقالل مدن التحقد 

 .الصلة ذات والمعايير القواعد

 أعمدال نطداق عدن تخدر  إداريدة أو فنيدة أعمداالً  تقدديم عددم مدن والتحقد  ،  وأعمالد الشدركة حسدابات مراجدع خطدة مراجعدة 

 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء لمراجعة،ا

 الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة. 

 بشأنها اتِخذ ما ومتابعة المالية القوائم علىت  ومالحظا الحسابات مراجع تقرير دراسة. 
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 :االلتزام ضمان .4

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

  العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحق. 

 مجلدس إلدى ذلدك حيدال مرئياتهدا وتقدديم العالقدة، ذوي األطدراف مدع الشدركة تجريهدا أن المقتدرح والتعدامالت العقدود مراجعدة 

 .اإلدارة

 يتعدين التدي بداإلجراءات توصدياتها وإبدداء اإلدارة، مجلدس إلدى بشدأنها إجدراء اتخداذ ضدرورة تدر  مسدائل مدن تدراه مدا رفدع 

 .اتخاذها

 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت ثانيا  :

 تختص لجنة الترشيحات و المكافآت بشكل مختصر على اآلتي :

 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 فآتمكا سياسة وضع. 

 الموظفين لمكافأة بالشفافية تتمتع منهجية  لية إنشاء على اإلدارة مساعدة. 

 اإلدارة مجلس في المستقلين األعضاء استقاللية من التأكد. 

 اإلدارة مجلس أداء لتحسين إجراءات بأي التوصية. 

 ئحة لجنة الترشيحات والمكافآت )توجد التفاصيل في ال 

 

  المراجعة لجنة أعضاء  : 3 جدول

 التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب الــعــضــــو اســـــم

 5 مستقل رئيس اللجنة األستاذ/ علي السبيهين

 5 عضو األستاذ/ عبد هللا اللنقاوي

 5 مستقلعضو  األستاذ/ خالد الذكير

   المراجعة لجنة أعضاء حضور سجل : 4 جدول

 الــعــضــــو اســـــم
االجتما  االول 

10/03/2020 

االجتما  الثاني 

23/03/2020 

االجتما  الثال  

15/06/2020 

االجتما  الرابع 

07/09/2020 

االجتما  الرابع 

15/12/2020 

      السبيهين علي/ األستاذ

      نقاويالل هللا عبد/ األستاذ

      الذكير خالد/ األستاذ

  والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء:    5 جدول

 التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب الــعــضــــو اســـــم

 0 مستقل رئيس اللجنة األستاذ/ بندر المهنا

 0 عضو اللجنة األستاذ/ عادل اللبان

 0 عضو اللجنة االستاذ/ محمد البشر

  والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء حضور سجل:  6 جدول

  2020ال يوجد إجتماعات للجنه خالل العام  المنصب الــعــضــــو اســـــم

  رئيس اللجنة األستاذ/ بندر المهنا

  عضو اللجنة األستاذ/ عادل اللبان

  عضو اللجنة االستاذ/ محمد البشر
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 لجنة االستثمار ثالثا : 

 بالشركة بشكل عام على ما يلي: تختص لجنة اإلستثمار

 للشركة الواعدة االستثمارية الفر  بشأن والتوصية الشركة، في االستثمار واستراتيجيات سياسات وتقييم مراجعة. 

 ،الشركة، واستثمارات أداء على والموافقة والتقييم، المراجعة  ً  .األداء لمعايير وفقا

 المفروضددددة والقيددددود وتقيدددديمهم، اختيددددارهم مددددن المختلفددددة، الشددددركة ماراتباسددددتث المتعلقددددة األصددددول بمددددديري مددددايتعل  مراجعددددة 

ً  اللجنة تراه ما بحسب  الحاجة، عند وتغييرهم  عليهم،  .مناسبا

 ،الصدددالحيات بحددددود التنفيذيدددة، االسدددتثمار لجندددة توصددديات حسدددب االسدددتثمارات فدددي الددددخول علدددى والموافقدددة والتقيددديم، المراجعدددة 

 .انظامه بموجب للجنة الممنوحة

 الخاصة الملكية استثمارات من التخار  خطط على الموافقة. 

 ،المتعثرة لالستثمارات مخصصات وضع على والموافقة المراجعة  

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

 .نظامها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ماراالستث لجنة أعضاء:    7 جدول

 التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب الــعــضــــو اســـــم

 6 مستقل رئيس اللجنة / علي السبيهين األستاذ

 6 عضو اللجنة األستاذ/ يوسف الراجحي

 6 عضو اللجنة األستاذ/ هشام زغلول

   االستثمار  لجنة أعضاء حضور سجل :   8 جدول

 اإلجتماع رقم 
 هين/ علي السبي األستاذ

 رئيس اللجنة  

 األستاذ/ يوسف الراجحي

 عضو اللجنة

 األستاذ/ هشام زغلول

 عضو اللجنة

االجتماع االول 

01/07/2020 
   

 الثانياالجتماع 

09/08/2020 
   

 الثالثاالجتماع 

13/09/2020 
   

 الرابعاالجتماع 

13/10/2020 
   

 الخامساالجتماع 

22/11/2020 
   

 السادساالجتماع 

13/12/2020 
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 م2020 المالي العام خالل التنفيذيين كبارو اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت  8

 

 م2020 العام خالل االدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت:   9 جدول

 قلينأعضاء المجلس المست المجلس غير التنفيذيينأعضاء  *أعضاء المجلس التنفيذيين البيان

 27,000 57,015 - بدل حضور جلسات المجلس

 16,000 8,000 - بدل حضور جلسات اللجان 

 - - - المكافآت الدورية والسنوية

 - - - الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 

 بشكل شهري أو سنوي 
- - 550,000 

 593,000 65,015 - المجموع

 اإلدارة *بصفتهم أعضاء في مجلس 

 

 م2020 العام خالل التنفيذيين كبار وتعويضات مكافآت:   10 جدول

 البيان
يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي  خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات

 إن لم يكونا ضمنهم

 2,921,250 واألجورالرواتب 

 1,580,625 البدالت

 - ورية والسنويةالمكافآت الد

 351,875 الخطط التحفيزية

 1,160,000 العموالت

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 

 بشكل شهري أو سنوي 
- 

 6,013,750 المجموع

 

 التعويضات و المكافآت عن تنازلل تفاقياتاال أو ترتيباتال 9

 

 أي عددددن التنفيددددذيين كبددددار أحددددد أو ق الماليددددةومو سسددددة السدددد إدارة مجلددددس أعضدددداء  أحددددد بموجبددددة تنددددازل اتفدددداق أو  ترتيبددددات أي يوجددددد ال

 .م2020 العام خالل تعويضات و مكافآت

 

 النظامية والقيود والجزاءات الغرامات 10

 

 تم فرض عدة مخالفات من قبل هيوة السوق المالية كاآلتي:

اكتتدددددا  شدددددركة مجموعدددددة  –يدددددة مخالفدددددة لشدددددركة الشدددددرق األوسدددددط لالسدددددتثمار المدددددالي مدددددن قبدددددل هيودددددة السدددددوق المالأوالً: 

 الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية:

( لاير الرتكددددددا  الشددددددركة خمددددددس عشددددددرة مخالفددددددة للفقددددددرة 50,000تددددددم فددددددرض غرامددددددة ماليددددددة علددددددى الشددددددركة مقدددددددارها ) •

مدددددن الفقدددددرة   مدددددن المدددددادة الخامسدددددة مدددددن الئحدددددة األشدددددخا  المدددددرخص لهدددددم، اسدددددتناداً إلدددددى الفقدددددرة الفرعيدددددة  5الفرعيدددددة 
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فقدددددرة   مدددددن المدددددادة التاسدددددعة والخمسدددددين مدددددن نظدددددام السدددددوق الماليدددددة وذلدددددك لعددددددم التدددددزام الشدددددركة بالفودددددات التدددددي مدددددن ال 3

 يح  لها المشاركة في بناء سجل األوامر.

مخالفدددددددات للفقدددددددرة أ مدددددددن  3( لاير الرتكدددددددا  الشدددددددركة 30,000تدددددددم فدددددددرض غرامدددددددة ماليدددددددة علدددددددى الشدددددددركة مقددددددددارها ) •

شدددددخا  المدددددرخص لهدددددم، وذلدددددك لعددددددم مالئمدددددة القيمدددددة المطلوبدددددة فدددددي طلدددددب المدددددادة الثالثدددددة واألربعدددددين مدددددن الئحدددددة األ

مدددددن عمدددددالء المحددددداف  االسدددددتثمارية الخاصدددددة مدددددع قيمدددددة المحفظدددددة االسدددددتثمارية عندددددد  3( لعددددددد Bid formالمشددددداركة )

 تقديم طلب المشاركة في اكتتا  المجموعة.

: تم تصحيح المخالفة.الحالة  

قام  الشركة باعتماد االجراءات اآلتية: ُسبل عالجها وتفادي وقوعها مستقبال :  

 فددددددي بندددددداء سددددددجل االوامددددددر الخددددددا  باالكتتابددددددات عبددددددر المحدددددداف  الخاصددددددة المدددددددارة الحاليددددددة  االلتددددددزام بالمشدددددداركة

 .واالمتنا  عن فتح أي محاف  جديدة خالل فترة االكتتا 

 مراعاة مالئمة القيمة المطلوبة في طلب المشاركة لقيمة محفظة العميل الحالية. 

 مخالفة متعدده لشركة الشرق األوسط لالستثمار المالي من قبل هيئة السوق المالية:ا : ثاني

مخالفدددددة صدددددندوق ميفدددددك ريددددد  ألحكدددددام الفقدددددرة ) ( مدددددن المدددددادة الثامندددددة مدددددن التعليمدددددات الخاصدددددة بصدددددنادي  االسدددددتثمار  •

م فدددددوراً فدددددي موقدددددع 2020عدددددام العقاريدددددة المتداولدددددة، حيددددد  لدددددم يدددددتم نشدددددر البيدددددان الربدددددع سدددددنوي الخدددددا  بدددددالربع الثددددداني ل

 مدير الصندوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق. 

( مدددددن 5( مدددددن الفقدددددرة ) ( مدددددن المدددددادة )2مخالفدددددة شدددددركة الشدددددرق األوسدددددط لالسدددددتثمار المدددددالي للفقدددددرة الفرعيدددددة رقدددددم ) •

  الئحدددددة األشدددددخا  المدددددرخص لهدددددم ، حيددددد  تدددددم تزويدددددد هيودددددة السدددددوق الماليدددددة بمعلومدددددات خاطودددددة عدددددن صدددددندوق بدددددر

 م.2020كيان ميفك المكتبي وذلك ضمن التقارير الربعية المرسلة للهيوة خالل عام 

مخالفددددددة صددددددندوق ميفددددددك المدددددددر للدددددددخل العقدددددداري ألحكددددددام الفقددددددرة )هددددددخ( مددددددن المددددددادة الرابعددددددة والعشددددددرين مددددددن الئحددددددة  •

خدددددالل )خمسدددددة  م2020صدددددنادي  االسدددددتثمار العقددددداري ، حيددددد  لدددددم يدددددتم تزويدددددد الهيودددددة بدددددالقوائم األوليدددددة للصدددددندوق لعدددددام 

 وعشرين( يوماً من نهاية المدة المالية التي تشملها تلك القوائم.

 تم تصحيح المخالفة. الحالة:

 قام  الشركة باعتماد االجراءات اآلتية: ُسبل عالجها وتفادي وقوعها مستقبال :

 نوحدددددددة بشدددددددكل كدددددددافي التشدددددددديد والمتابعدددددددة مدددددددع االدارات ذات العالقدددددددة الصددددددددار التقدددددددارير قبدددددددل انتهددددددداء المهلدددددددة المم

 ورف  أي طلبات تمديد.

  عدددددد ومراجعتهدددددا مدددددن قبدددددل موظدددددو مراجدددددع مدددددن اإلدارة اعدددددداد التقدددددارير مدددددن قبدددددل إدارة العمليدددددات مدددددن قبدددددل موظدددددو مة

 ذاتها قبل إرسالها إلدارة المطابقة وااللتزام للمراجعة.

  بالشركة الرقابة لفاعلية السنوية جعةالمرا تائجن 11

 

 ً و  والسياسدددات المشدددرع وضدددوعة مدددن قبدددل الجهدددات مبتطبيددد  القدددوانين واللدددوائح ال الرقدددابي الددددور فعاليدددة و داخليالددد المراجدددع بددددور إيماندددا

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

 االقسام التالي : 2020و قد شمل  خطة المراجعة للعام  ،ة سنويابمراجعة جميع االقسام و الوحدات بالشرك

 دارة المطابقة االلتزام و مكافحة غسل االموال إ 

  أدارة االصول 

  الملكية الخاصة و المصرفية االستثمارية 

  االستثمارات العقارية 

 دارة المخاطر إ 

  رأس المال البشري 

 دارة المالية اإل 

 دارة العمليات إ 

 كتب االوسط دارة المإ 

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

بعدددد اطدددال  اللجندددة علدددى تقدددارير المراجعدددة الداخليدددة و   ذلدددكالمتبعدددة باالضدددافة الدددى رفدددع توصددديات اللجنددد  خدددالل  اجتمدددا  مجلدددس االدارة و

فقددددد ابدددددت اللجنددددة قناعتهددددا بددددأن الدددددورة الرقابيددددة الداخليددددة تعكددددس فاعليددددة إجددددراءات الرقابددددة  ،ريددددر مددددع االشددددخا  المعنيددددينمناقشددددة التق

 اخيدددراو ،و االسدددتجابة لكافدددة المسدددتجدات المتزايددددة العمدددل حاجدددة يلبدددي المسدددتمر التطدددور نأ لدددىإ اللجندددة نوهددد كمدددا  ،الداخليدددة لدددد  الشدددركة

 عن . اإلفصاح يستوجب الشركة أعمال في هرية ثغرات رقابية أو ضعو جوفان اللجنة تر  أن  ال يوجد أي
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 المخاطر إدارة 12

 

 مددن وذلددك مباشددرة، غيددر أو مباشددرة بصددورة خسددارة وقددو  أو حدددوس إلددى تددؤدي أن المحتمددل مددن أو تددؤدي قددد التددي العوامددل جميددع تعددد

 علددى تددؤثر قددد ومتطلبددات قددوانين سددن خددالل مددن أو لشددركةا مددال بددرأس تتعلدد  قددد خسددارة أو معينددة اسددتثمارية أعمددال دخددل خسددارة خددالل

 عددددن مسددددؤولة متبعددددة منهجيددددة بالشددددركة المخددداطر إدارة تِعددددد ةالمنطلدددد  هددددذا ومددددن .الموضدددوعة أهدددددافها لتحقيدددد  وخطتهددددا الشددددركة كفددداءة

 والعوائدددد الشدددركة ألعمدددال المصددداحبة المخددداطر بدددين متدددوازن مسدددتو  لخلددد  وذلدددك المخددداطر إلدارة إجدددراءات و سياسدددات وتنفيدددذ تصدددميم

 وااللتددددزام المخدددداطر لجنددددة ولددددإلدارة مقعددددد فعددددال فددددي منشددددوة إدارة المخدددداطر إدارة فددددان المخدددداطر إدارة دور ألهميددددة وإدراكددددا .المنشددددودة

 .للشركة

 المخاطر إلدارة الرئيسية األهداف

 مدددن وذلدددك تحوطيدددة أداة وليسددد  موليةبشددد المخددداطر إدارة  ليدددة إلدددى النظدددر خدددالل مدددن الفعدددال دورهدددا تأكيدددد علدددى المخددداطر إدارة تعتمدددد

 .فقط رقابية جهة وليس  بالشركة، اإلدارات لجميع شريك تعد المخاطر إدارة بإن الثقافة نشر خالل

 التابعة واللجان المخاطر إدارة

 مدددن الشدددركة لبأعمدددا يتعلددد  مدددا بجميدددع اللجنددة هدددذه تعندددي حيددد مندددذ التأسددديس  اإلداري المسددتو  علدددى وااللتدددزام المخددداطر لجندددة تشدددكيل تددم

 أداء مدددن كدددل مراقبدددة إلدددى باإلضدددافة اللجندددة مهدددام حددددأ مدددن لتصدددبح الشدددركة حوكمدددة أداء مراقبدددة باإلضدددافة الدددى والمخددداطر، االلتدددزام مبددددأ

 .المخاطر وإدارة االلتزام إدارة

 اإلدارة مجلس مسؤولية

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

 والتدددي اإلداريدددة المبدددادرات علدددى أخدددر  جهدددة ومدددن المدددال رأس كفايدددة قواعدددد ومنهدددا الرقابيدددة الجهدددات تشدددريعات علدددى بنددداءً  المخددداطر تلدددك

 . وغيرها السمعة ية ومخاطرالتشغيل مخاطرال مثل األخر  المخاطر تترجم

 المخاطر وصف

 االئتمان مخاطر

الئتمددان هددي المخدداطر المتمثلددة فددي الخسددارة الناتجددة عددن عدددم مقدددرة األطددراف النظيددرة علددى تسددديد مبددال  مسددتحقة للشددركة، أو مخدداطر ا

 ما يتعل  باالستثمارات المملوكة للشركة.

عدددات وقدددد اعتمددددت الشدددركة  ليدددة مراجعدددة دوريدددة لجميدددع األطدددراف النظيدددرة، والوسدددطاء، ومقددددمي الخددددمات، وغيدددرهم، وذلدددك لجميدددع قطا

 األعمال في الشركة.

 النظيرة األطراف مخاطر

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

 .الموضوعةاالئتمان والمراجعة االئتمانية 

 السوق مخاطر

 العمدددوالت، أسدددعار اخدددتالف مخددداطر فدددي عواملهدددا وتتمثدددل االسدددتثمارات، قيمدددة فددداضانخ إلدددى تدددؤدي التدددي المخددداطر هدددي السدددوق مخددداطر

 السدددلع، أسدددعار تغيدددر ومخددداطر االكتتدددا ، ومخددداطر األسدددهم، أسدددعار تقلبدددات ومخددداطر األجنبيدددة، العمدددالت صدددرف أسدددعار تذبدددذ  ومخددداطر

 .ةمرتفع غير السوق لمخاطر الشركة تعرض نسبة أن إلى شارةاإل وتجدر التسوية، ومخاطر

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

 علددى بندداءً  اسددتثمارها يددتم النقديددة الشددركة اسددتثمارات أن فددي تتمثددل والتددي متبعددة اسددتراتيجيات عدددة وجددود المخدداطر، لتلددك التعددرض نسددبة

 .لذلك الحاجة حال في سريع بشكل التخار  يتم حي  بة،مراق و لية ودراسة، تحليل،

 االستثمار بصناديق الخاصة المخاطر

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

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

 ماليخدددخة مؤسسخددخات لخددخد  عاليددة سخددخيولة ذات مرابحخددخة ودائخددخع هيوددة علدددى اسددتثمارها يددتم حيدد  السددوق، أسددعار أو الفائدددة أسددعار تغيددرات

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

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

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

 .الصندوق وأحكام
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 الشركة قبل من المدارة االستثمارية بالمحافظ الخاصة المخاطر

 . المعتمدة التفوي  واتفاقية المعتمدة، االستثمار سياسة على االستثمارية المحاف  إدارة  لية تعتمد

 السيولة مخاطر

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

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

 الموجدددودات، اسدددتحقاقات بدددين خدددتالفا وجدددد حدددال فدددي السددديولة مخددداطر وتنشدددأ السدددوق، فدددي والطلدددب العدددرض معددددل علدددى بنددداءً  ومطلوبدددة

 .والمطلوبات

 :التالية االستراتيجية على بالسيولة المتعل  المخاطر إلدارة الشركة سياسة وتتسم

 عالية سيولة ذات استثمارية أدوات في األكبر الجزء استثمار يتم. 

 وحدودها ،االستثمارات نسبة مراعاة مع المالية لسوقا هيوة 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 علددى بالعمددل المخدداطر إدارة إلددى 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

 .تأثيراً  األعلى إلى تأثيراً  األقل من درجاتها في متفاوتة مختلفة فرضيات لتقييم تحمل

 التشغيلية المخاطر أو العمليات مخاطر

 فدددي والمتمثلدددة الشدددركة حوكمدددة فدددي ضدددعو عدددن وتندددتج خسدددارة، حددددوس فدددي تتسدددبب التدددي المخددداطر تلدددك بأنهدددا ليةالتشدددغي المخددداطر تعدددرف

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

 فدددي المطلوبدددة اإلجدددراءات اتخددداذ فدددي الفشدددل أو احتيدددال عمليدددات أو ماليدددة ئرخسدددا لحددددوس 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 علدددى المبنيدددة المخددداطر قيددداس تقنيدددة علدددى واالعتمددداد

(Ex-Post Risk measurement Technique) ، بالغددددات تقددددديم لددددد  إدارة المخدددداطر نظددددام  ً  األسددددبا  بتحليددددل لتقددددوم إلكترونيددددا

 التشغيلية المخاطر إدارة عمليات تطوير استمرارمما يدعم  لها التصحيحية باإلجراءات والتوصية الجذرية،

 ثدددم ومدددن األعمدددال سدددير تطدددوير فدددي سددداهم  توصددديات تقدددديم ثدددم ومدددن وتحليلهدددا معهدددا التعامدددل تدددم بالغدددات عددددة التطدددوير عمليدددة شدددهدت

 .تكرارها تالفي

 إستمرارية األعمال 

 علدددى نددداءً ب االسدددتثنائية والظدددروف الطدددوار  حددداالت مختلدددو مدددع للتعامدددل األوقدددات جميدددع فدددي جاهزيتهدددا علدددى تحددداف  الشدددركة تدددزال ال

 محاكددداة اختبدددارات تجدددري دوريدددة وبصدددورة الشدددركة أن كمدددا الشدددركة، وإدارات أقسدددام لجميدددع المتبعدددة العمدددل اسدددتمرارية ضدددمان خطدددط

و قدددد أثمدددرت هدددذه الخطدددط و بينددد  فاعليتهدددا خدددالل  بالنجددداح االختبدددارات تلدددك جميدددع تكللددد  وقدددد العدددام، خدددالل وغيرهدددا العمدددل، النقطدددا 

 .19 -جائحة كوفيد

 المالية السوق هيئة بقوانين االلتزام دمع مخاطر

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

 .منها الصادرة التوجيهات والتعاميم، والقواعد، المالية،

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

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

 .التنظيمية قواعدها أو التنفيذية

 

 اليةتحفظات تقرير مراجع الحسابات على القوائم الم 13

 

 م.2020ال يوجد أي تحفظات على القوائم المالية في تقرير مراجع الحسابات للعام 
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 األخيرة سنوات للخمس األعمال ونتائج والخصوم صولاأل 14

 

 : للخمس سنوات األخيرة األعمال ونتائج والخصوم كابيتال ميفك أصول

  سعودي لاير الفباأل)  املالش الدخل وإجمالي المطلوبات إجمالي األصول، إجمالي : 11 جدول

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

 422,212 333,782 506,093 390,703 384,094 إجمالي األصول

 14,519 16,559 152,054 27,481 76,614 إجمالي المطلوبات

 5,043 (14,629) 36,815 9,183 (55,741) إجمالي الدخل الشامل/)خسارة 

 

 التشغيلية النتائج في الجوهرية الفروقات.  15

 

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها مؤسسة السوق المالية خالل عام  12يوضح الجدول 

 م.2020

 تحليلي استعراض – م2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة المالي االداء:  12 جدول

 

 2020 2019 اصيلتف
 تغيير سنوي

 استعراض تحليلي
 (%) المبلغ

دخل الرسوم 

 والعموالت
    18,778,798  20,049,424  1,270,626  7% 

مليون لاير  1.27كان أعلى بمقدار  2020إجمالي دخل الرسوم لعام 

مدعومة بشكل رئيسي من صنادي  الملكية الخاصة بتغيير  %6.8أو 

زيادة  %22دة  والصنادي  العقارية بتغيير سنوي زيا %20سنوي 

-في دخل الرسوم على الرغم من اآلثار والصعوبات المتعلقة بكوفيد

. ومع ذلك، كان دخل الرسوم من إدارة األصول أقل نسبياً بسبب 19

االنخفاض في صنادي  االستثمار ورروم إدارة المحاف  االستثمارية 

، وإغالق عدد قليل من على حسا  انخفاض األصول المدارة

. 2019صنادي  االستثمار خالل العام مقارنة بالسنة المالية 

د و قاإلضافة إلى دخل الرسوم المتكررة من الصنادي  القائمة ، ب

أضاف قسم الملكية الخاصة صندوقين جديدين في قطا  الرياضة 

مليون لاير سعودي إلى إجمالي  3.9والتجزئة خالل العام مضيًفا 

لرسوم ، وتم منح قسم العقارات رسوم إدارة لمدة عام كامل و دخل ا

القليل من الرسوم المسبقة المحجوزة على صندوق ري  الرائد بمبل  

مليون لاير  0.25مقارنة بخ  2020مليون لاير سعودي لعام  3.40

باإلضافة إلى دخل الرسوم المتكررة على  2019سعودي في عام 

 الصنادي  العقارية األخر .

دخل 

 االستثمار
    21,189,215  

     
18,532,229  

(2,656,986) (13%) 

بشكل أساسي الخسارة المحققة  2020يتضمن دخل االستثمار لعام 

مليون لاير سعودي عند التخلص من عدد قليل من  1.05البالغة 

ممتلكات األسهم السعودية المدرجة في المحاف  االستثمارية 

مليون  18.8في الكوي  باإلضافة إلى وصندوق األسهم الموجود 

لاير سعودي من المكاسب غير المحققة من االستثمارات المقتناة في 

محفظة األسهم السعودية المدرجة و صنادي  ميفك العقارية و 

صنادي  األسهم الخاصة. يعود االنخفاض على أساس سنوي إلى 

ي العام مليون لاير سعودي ف 20.53ارتفا  إجمالي المكاسب بمبل  

مليون لاير سعودي في العام الحالي  17.78الماضي مقارنة بمبل  

على استثمارات الملكية. عالوة على ذلك ، ارتفع إجمالي دخل 

مليون لاير  0.75ليصل إلى  ٪45التوزيعات للعام الحالي بنسبة 

 .2019مليون لاير سعودي في عام  0.52سعودي مقابل 

إجمالي الدخل 

 التشغيلي
  39,968,013     38,581,653  (1,386,360) (3%) 

 ماضيال بالعام مقارنة الحالي للعام التشغيلي الدخل إجمالي انخف 

 من جزئيًا تعويض  تم حي  الرسوم دخل ارتفا  من الرغم على

 .2020 لعام المحجوزة االستثمار مكاسب انخفاض خالل
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 2020 2019 اصيلتف
 تغيير سنوي

 استعراض تحليلي
 (%) المبلغ

إجمالي 

مصاريو 

 التشغيل

(35,142,900) (25,460,730) 9,682,169  (28%) 

 درهق ملحوًظا انخفاًضا الحالي للعام التشغيل مصاريو إجمالي شهد

 شكلب ذلك ويعز  ، الماضي بالعام مقارنة سعودي لاير مليون 9.68

 أساس على ٪40.9) الموظفين مصاريو انخفاض إلى رئيسي

 على ٪6.4) واإلدارية العامة المصروفات وانخفاض ،( سنوي

 اتخذتها يالت الفعالة التكلفة توفير تدابير ا حس على( سنوي أساس

 تتضمن ، ذلك إلى باإلضافة. الجائحة تأثير الحتواء اإلدارة

 البالغة يةاإلضاف االستهالك رسوم الحالية للسنة التشغيلية المصاريو

 الذي المستخدم ل صل 2 بالزا ح  على سعودي لاير مليون 1.28

  انخف ، أيًضا ذلك جانب إلى .الحالي العام خالل علي  الحصول تم

 .الماضي بالعام مقارنة ٪28 بنسبة التشغيل نفقات إجمالي

الخس/)الربح

 التشغيلي  ارة
    4,825,114     13,120,923      8,295,809  172% 

بشكل عام ، ارتفع الربح التشغيلي للعام الحالي مقارنة بالعام 

 الماضي.

الدخل/)المص

روف( غددديدددر 

الددتشددددددددغدديددلددي 

 خر، صافياآل

10,667,330  (22,798,889) (33,466,218) (314%) 

مليون لاير  22.8تتكون المصاريو غير التشغيلية للسنة الحالية من 

 12.35سعودي من صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي تشمل 

ري  الممنوحة في المليون لاير سعودي على استرداد قروض 

مليون لاير سعودي المتبقية  10.5السنوات السابقة لكبار التنفيذيين و 

على  ((IFRS9محجوزة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

حسا  االئتمان المتوقع تم تعوي  خسائر الذمم المدينة واألرصدة 

 0.6المتأخرة االستحقاق جزئًيا عن طري  عكس انخفاض القيمة 

سنة مليون لاير سعودي عند استرداد األرصدة السابقة خالل ال

 5، تضمن الدخل غير التشغيلي  2019الحالية. وبالمقارنة مع عام 

مليون  5.67ماليين لاير سعودي كدخل تمويل على قروض ري  و 

لعام في ا يحدسلاير سعودي عكسيات انخفاض في القيمة وهو ما لم 

 الحالي.

الربح/)الخس

ارة( للسنة 

قبل الزكاة 

 والضريبة

  15,492,444   (9,677,966)  (25,170,409) (162%) 

 2020بشكل عام ، كان صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب لعام 

 ً بسبب ارتفا  مخصصات انخفاض القيمة المحجوزة خالل  سلبيا

 العام.

الزكاة 

 والضريبة
(7,846,436) (34,737,134) (26,890,698) 343% 

 سعودي مليون لاير 7.51باإلضافة إلى رسوم الفترة الحالية البالغة 

 27.02، تشتمل مصاريو الزكاة والضرائب للعام الحالي على 

مليون لاير سعودي مخصصات إضافية محجوزة على حسا  ربط 

السنوات السابقة الذي رفعت  الهيوة العامة للزكاة والدخل من عام 

تعود الزيادة على أساس سنوي إلى المخصصات  2018إلى  2008

مع األخذ في االعتبار تعرض الشركة اإلضافية خالل العام الحالي 

للمكافآت اإلضافية التي تم تقييمها من قبل السلطات الضريبية لجميع 

 السنوات السابقة.

صافي 

الربح/)الخس

 ارة  للسنة

    7,646,008   (44,415,100)  (52,061,108) (681%) 

يعود سبب صافي الخسارة للسنة بشكل رئيسي إلى ارتفا  

القيمة والمخصصات اإلضافية للزكاة  مخصصات انخفاض

 والضرائب.

 

 49.6ومع ذلك ، باستثناء الرسوم غير المتكررة المذكورة البالغة 

 27.02لاير سعودي النخفاض القيمة و  22.8مليون لاير سعودي )

مليون لاير سعودي للزكاة والضرائب( للعام الحالي ، فإن صافي 

مليون لاير سعودي )ربحية  5.20الربح حتى تاريخ  كان سيظل عند 

 لاير سعودي للسهم( ( 0.13السهم @ 

 (%681) (1.30) (1.11) 0.19 السهم ربحية
تماشياً مع األداء منذ بداية العام وحتى تاريخ  ، بلغ  ربحية السهم 

 .2020( / سهم بنهاية عام 1.11)

الدخل/)الخس

ارة( الشامل 

 خراآل

1,537,303  (11,326,707) (12,864,011) (837%) 

تمثل الخسارة الشاملة األخر  للسنة الحالية خسارة معترف بها بمبل  

مليون لاير سعودي على االستثمار في التطوير العقاري  11.98

المحتف  ب  في البحرين )المصنو كاستثمار مدر  بالقيمة العادلة 

ً مكسب قدره من خالل الدخل الشامل اآلخر(   0.47ويقابل  جزئيا

مليون لاير سعودي من إعادة تقييم مكافأة نهاية الخدمة على أساس 
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 2020 2019 اصيلتف
 تغيير سنوي

 استعراض تحليلي
 (%) المبلغ

االفتراضات االكتوارية المنقحة. يمثل التغيير االفتراضات 

 .20-2019االكتوارية المختلفة خالل السنة المالية 

إجمالي 

الربح/)الخس

ارة  الشامل 

 للسنة

    9,183,311   (55,741,807)  (64,925,119) (707%) 

إلى  2020بشكل عام ، يعز  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة المالية 

انخفاض القيمة المرتفع لمرة واحدة ، ورسوم الزكاة والضرائب 

اإلضافية والخسائر المحجوزة على االستثمار المحتف  ب  بالقيمة 

 ي.العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل العام الحال

 

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في األوراق المالية 16

 

 وكبدددددددار لددددددد  المدددددددرخص الشدددددددخص إدارة مجلدددددددس ألعضددددددداء تعدددددددود اكتتدددددددا  وحقدددددددوق تعاقديدددددددة ماليدددددددة أوراق مصدددددددلحة يوجدددددددد ال

 لددددددكت فددددددي تغييددددددر وأي التابعددددددة شددددددركات  مددددددن أي أو لدددددد  المددددددرخص الشددددددخص ديددددددن أدوات أو أسددددددهم فددددددي أقربددددددائهم و التنفيددددددذيين

 .م2020 المالي العام خالل الحقوق تلك أو المالية األوراق تلك أو المصلحة

 كابيتال ميفك لشركة المتعلقة القروض 17

 

 يقر مجلس اإلدارة أن  ال يوجد قروض على مؤسسة السوق المالية أو أي من الشركات التابعة لها.

 

 صلة ذو وشخص الشركة بين هاماأبر تم التي صفقات 18

 

)مبنى  2مليون لاير سعودي من خالل التنازل عن ح  المنفقع  عن عقار بالزا  70.8يونية المستحقة على صندوق ميفك ري  بقيمة تم سداد المد

 .لصالح ميفك كابيتالفندقي( 

 فيها طرفا   الشركة تكون الذي العقود و األعمال 19

 

 ها أو لكبارألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة ل أو كان  فيها مصلحةمعلومات تتعل  باي أعمال أو عقود تكون الشركة لها طرفاً فيها,  توجد ال

 التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

 

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

يل دعمهم المتواصل في سب على الى السوق المالية السعودية )"تداول"  باإلضافةلهيئة السوق المالية  الشكر المجلس يقدم كما  ،حفظهم هللا

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

 .م2020خالل العام  والملموسة المخلصة دهملجهو داراتاإل بجميع كابيتال فكيم سرةأ عضاءا

 

 وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم والسالم

 االدارة مجلس


