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د ال")  تع ك كابيت الي ("ميف تثمار الم ط لالس رق األوس ركة الش دىش ركال اح تثمارية اال اتش خاص الس ة األش اً لالئح ة وفق معرف
م رخص له ه" الم رخص ل ـ"شخص م م و ب رخيص رق ل الت ة ، وتحم وق المالي ة الس ن هيئ ادرة م ث، 06029- 37الص غ  حي رأس يبل

دفوع  ركة الم ال الش ة400,000,000(م عودي ) أربعمائ ون لایر س ت ،ملي ركة تأسس اريخ الش عبان 02 بت ـ1428 ش ق ،ه  15 المواف
 .م2007 اغسطس

وم تثمارية  تق دمات االس ديم الخ ا بتق ركة حالي ي الش ة ف يلالمتمثل فة أص ل بص د الو ،التعام ةتعه ظ ،بالتغطي ولو  ،الحف و  ،إدارة األص
  .لمشورة تقديمو ،الترتيب

تم ديم ي دماتال تق اتالو خ الء منتج ركة لعم ن الش راد م ركات أف ات وش ة ومؤسس ك ، عام ي وذل بيل ف ق س دافهم تحقي ة أه  المالي
ودة ركة إلدراك و ،المنش ة الش ات بأهمي تثمرين حاج افة المس ى باإلض ام ال ام االلم ع الت رات بجمي وق متغي ه الس وم فعلي ركة تق ديم الش  بتق

  . االحترافية درجات أعلى وفق شاملة استثمارية خدمات

مل ة تش اهمين قائم ي المس ركة ف ك ش ال ميف ات كابيت ة مؤسس ة إقليمي ي متمثل ك  ف ي البن د األهل افة  )"AUB(" المتح ى باإلض  ال
  .واالستشارات المالية الخبرة ذوي األعمال رجال من  وعدد  ")TAIC"( لالستثمار العربية الشركة

ؤمن  ركة ت ة الش ام بأهمي دور القي ي ب ة ف ع تنمي ي ،المجتم ذل فه وداً  تب ةم جه ة خلص وارد لتنمي رية الم ة البش ك  الوطني ر وذل أمين عب  ت
رص ل ف م العم نو له م م وفير ث رص ت دريبال ف يال ت الي مهن توي ع ي المس ام ف ركة اقس ة الش ك ،المختلف ي وذل بيل ف اركة س ي المش  ف
 .واالستثماري المالي القطاع في العمل لهم ليتسنى الناشئة الكوادر تأهيل

  متميزة استثمارية ومنتجات خدمات ميقدوت 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
 

  اوال. قطاعات األعمال 

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

 دارة األصولإ
ً  إدارة األصول أداءحققت   صناديقها االستثمارية وفقا لآلتي:في جميع  2021 عامخالل  متسقا

 صندوق ميفك المرن لألسهم المحلية  

ة اداء  هم المحلي رن لالس ك الم ندوق ميف ر ص داً أظه ام  جي الل ع ث  2021خ بة حي دًا بنس ة عائ هم المحلي رن لالس ك الم ندوق ميف ق ص حق

  م.2120خالل عام  12.43%

  صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي  

ت اإلدارة ول تح ت األص ة ل كان ك للمرابح ندوق ميف ةص بب منخفض ات بس ترداد عملي ض اس ي بع الء الرئيس الي  همين لحصصالعم وبالت

  .2022مل اإلدارة على رفع أصول الصندوق خالل العام تعو، صندوقالفي  األصول تحت اإلدارةنقص 
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  الخاصة والمصرفية االستثماريةة إدارة الملكي
وذلك يعود الى االستثمارات التي قامت بها اإلدارة  2021شهدت إدارة الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية نمواً في حجم أصولها في عام 

" والذي قام باالستحواذ على 6 والزيادة في التقييمات لهذه االستثمارات باإلضافة الى اإلطالق الناجح لصندوق "ميفك لفرص الملكية الخاصة

وتهدف إدارة    في الشركة الوطنية لألعالف فيدكو وهي شركة رائدة في مجال تصنيع وتخزين األعالف الحيوانية. %10  حصة ملكية قدرها

الياً على مل اإلدارة حالملكية الخاصة إلى االستمرار في التوسع في مجال الملكية الخاصة عن طريق االستثمار في فرص استثمارية جديدة. وتع

 عبر المنصات االلكترونية. صندوق في مجال القوى العاملة ودراسة فرص استثمارية في مجال التطبيقات لتوصيل الطلبات

  العقارية االستثمارات إدارة
ام  ي ع ناديق 2021ف يس ص دة وتأس ات جدي دخول لقطاع الل ال ن خ ديها م ع ل ة التوس ذ خط ة بتنفي تثمارات العقاري دأت إدارة االس ، ب

ن  رب م ول تقت ة أص د بقيم ندوق جدي ا ص ك لمحفظه افت ميف ل اض دة وبالفع اض  850جدي ة الري ندوق مدين و ص ون لایر وه ملي
 اللوجيستيه 

 .صندوق ميفك ريت 

 بدأت عقارات صندوق ميفك ريت تستعيد عافيتها تدريجيا فيما عداد عقارات مكة التي ظلت مغلقة طوال هذه الفترة 

 .صندوق برج ميفك 

دالت  ل مع اني لتص دور الث و ال ط وه د فق داد دور واح ا ماع م تأجيره رج ت ة أدوار الب ث أن كاف د حي كل جي أجير بش ات الت ير عملي تس
  %94 اإلشغال بالبرج إلي مستوى

 .صندوق ميفك بورتو للتطوير 

  2021بنهاية عام  %50تسير عمليات التطوير في المشروع بوتيرة جيدة لتصل نسبة إتمام المشروع إلى 

  صندوق مدينة الرياض اللوجيستيه  

مليون متر بحى النظيم ويهدف إلي تطوير هذه األرض وتقسيمها. وبلغت معدالت اإلنجاز  3هو صندوق يمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 
 . 2024ومن المتوقع أن يتم البدء في بيع أراضي المشروع في عام  %30بالمشروع مستوى 

ً ثاني   . القطاعات المساندة  ا

ركة بالقطاع ت الش اندة ااهتم اتت المس ع قطاع التوازي م ال ب ى األعم اد عل اءة واإلعتم ي الكف دم ف ق تق م تحقي د ت ائل  وق وس
ام ينالتق ى نظ اد عل ة كاالعتم دم ERPة الحديث ل متق ة، ن، وتفعي فة اإللكتروني ام األرش اموظ ديث نظ هيل  ) Advent( تح لتس

ادة كفا ات وزي راءات إدارة العملي م ءإج ري، ت ال البش ب رأس الم ي جان ا. وف ة آداء وته دمات مراجع وظفي الخ ة م فاعلي
اندة و ركة، مالمس ي للش غيل الفعل ا التش ى م ة.  أدى إل ل ثابت رة عم ى وتي اظ عل ع االحتف ة م وى العامل ة الق اض تكلف انخف

ى ذ افة إل وليلباإلض ركة ك، ت دة ذات  ش ة المعتم هادات المهني ى الش ول عل ي الحص ديها ف املين ل دعم الع ة ل ك األهمي ميف
هاد لة كش د الص الي المعتم ل الم ة  )CFA(ة المحل دمات بمهني ديم الخ وير وتق ي تط اهم ف ي تس هادات الل ن الش ا م وغيره

ً رهلية للعمالء وكذلك تعكس على مساعا  .م الوظيفي إيجابا
 

   اإلدارة مجلس تشكيل و عضويات 3

  

دول  ل الج و  1يمث ون عض ي يك ركات اللت م الش نيفهم و إس س اإلدارة و تص اء مجل ة بأعض س اإلدارة عضقائم س مجل ي مجل و ف
م  دول رق ح الج ديريها، يوض ن م ا أو م ابق- 1إدارته س الس ويات المجل كيل وعض يل تش ام أ تفاص ن الع ف األول م ح  للنص ويوض

 صيل تشكيل وعضويات المجلس الحالي:ب تفا- 1الجدول رقم 
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  (المجلس السابق) دارةاإل مجلس أعضاء :  أ-1 جدول

 اإلداراتعضوية مجالس  المنصب االسم

 األستاذ/ بندر بن عبد الرحمن المهنا
رئيس المجلس 

 مستقل

 .رئيس مجلس إدارة جازل لإلستثمار 
 .عضو مجلس إدارة شركة ناس القابضة 
 .عضو مجلس إدارة شركة ناس جت للخدمات 
 .عضو مجلس إدارة شركة نطاق للخدمات اإلكتوارية 
 ولى للتجارة.مجلس إدارة شركة سديم األ عضو 

 األستاذ/ هشام زغلول عبد المطلب
نائب رئيس 
المجلس غير 

 تنفيذي

 .عضو مجلس اإلدارة في المصرف التجاري العراقي 
 ليبيا -المتحد للتجارة واالستثمار   عضو مجلس اإلدارة في المصرف. 

 البنك األهلي المتحد. عضو مجلس اإلدارة في  عضو غير تنفيذي عثمان حجازياألستاذ/ 

 ال يوجد  عضو غير تنفيذي عبد هللا محمود اللنقاوياألستاذ/ 

 عضو غير تنفيذي عبدالرحمن الجربوعاألستاذ / 
  ردناأل – العربية للفنادقعضو مجلس إدارة في الشركة. 
 العراق. -المنظفات(أرادات)وكيماويات لعضو مجلس إدارة في الشركة العربية ل 

 تنفيذيعضو غير  األستاذ/ يوسف سليمان الراجحي

 العضو المنتدب لشركة Various Private برايفت 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. 

  حيعضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة أسرة الراج. 

 عضو اللجنة التنفيذية شركة الراجحي القابضة. 

 عضو اللجنة التنفيذية مؤسسة سليمان الراجحي للتنمية. 

 عضو اللجنة التنفيذية لمستشفيات الراجحي. 

 (المتحدة العربية مناجم) عضو اللجنة التنفيذية. 

 عضو مجلس اإلدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية . 

  عبدالرحمن السبيهينبن األستاذ/ علي 
عضو مجلس إدارة 

  مستقل

 حالية  – جلس إدارة مجموعة أسترا الصناعيةعضو م-. 

  حالية  –الشركة العربية لتقنية المعلوماتعضو مجلس إدارة-. 

  شركة إتحاد اإلتصاالت عضو مجلس إدارة– ً  .-سابقا

  شركة نجم لخدمات التأمينعضو مجلس إدارة– ً  .-سابقا

  شركة التعاونية لإلستثمار العقاري العضو مجلس إدارة(CREIC) – ً  .-سابقا

  شركة وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية عضو مجلس إدارة– ً  .-سابقا

  الشركة التعاونية للتأمين عضو مجلس إدارة– ً  .-سابقا

  مجلس الضمان الصحي التعاوني عضو مجلس إدارة– ً  .-سابقا

  شركة اليسر لإلجارة والتمويل عضو مجلس إدارة– ً  .-سابقا

  شركة األفضل لتأجير السيارات عضو مجلس إدارة– ً  .-سابقا

   الشريك المؤسس وعضو مجلس اإلدارةChedid Reinsurance 
Brokerage Ltd.  

  جامعة الفيصل. -عضو المجلس االستشاري لكلية األعمال  
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  (المجلس السابق) دارةاإل مجلس أعضاء :  أ-1 جدول

 اإلداراتعضوية مجالس  المنصب االسم

   عبدهللا بن سليمان العمرو الدكتور
إدارة عضو مجلس 
  مستقل

 عضو مجلس إدارة في شركة سيهاتي 
 في عضو مجلس إدارة Spectra Company  
 في نائب رئيس مجلس اإلدارة 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  

 عضو غير تنفيذي الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن الطويل

 رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتعليم والتدريب 
 رئيس مجلس إدارة أكاديمية الفيصل العالمية 
 رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويل لالستثمار 
  الجمهورية التشيكية رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع جاالكسي فوود في

 والمملكة االسبانية.
  رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويل في الجمهورية التشيكية والمملكة

 االسبانية ومملكة السويد.
 رئيس مجلس إدارة رصتفة األندلس في أسبانيا 
 رئيس مجلس إدارة مرتفعات الخليج للمقاوالت 
  التعليميةعضو مجلس إدارة الشركة االكاديمية للخدمات 

  
  

  (المجلس الحالي) دارةاإل مجلس أعضاء:   ب-1 جدول

 عضوية مجالس اإلدارات المنصب االسم

 عبدالرحمن السبيهينبن األستاذ/ علي 
رئيس المجلس 

 مستقل

 حالية – جلس إدارة مجموعة أسترا الصناعيةعضو م. 

  حالية –الشركة العربية لتقنية المعلوماتعضو مجلس إدارة. 

  شركة إتحاد اإلتصاالت عضو مجلس إدارة– ً  .سابقا

  شركة نجم لخدمات التأمينعضو مجلس إدارة– ً  .سابقا

  الشركة التعاونية لإلستثمار العقاري عضو مجلس إدارة(CREIC) – ً  .سابقا

  شركة وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية عضو مجلس إدارة– ً  .سابقا

  مين الشركة التعاونية للتأعضو مجلس إدارة– ً  .سابقا

  سابقاً.–مجلس الضمان الصحي التعاوني عضو مجلس إدارة 

  سابقاً.–شركة اليسر لإلجارة والتمويل عضو مجلس إدارة 

  شركة األفضل لتأجير السيارات عضو مجلس إدارة– ً  .سابقا

   الشريك المؤسس وعضو مجلس اإلدارةChedid Reinsurance 
Brokerage Ltd.  

  جامعة الفيصل. -لكلية األعمال عضو المجلس االستشاري 

 األستاذ/ هشام زغلول عبد المطلب
نائب رئيس 
المجلس غير 

 تنفيذي

 .عضو مجلس اإلدارة في المصرف التجاري العراقي 
  ليبيا -المتحد للتجارة واالستثمار   في المصرفعضو مجلس اإلدارة. 
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  (المجلس الحالي) دارةاإل مجلس أعضاء:   ب-1 جدول

 عضوية مجالس اإلدارات المنصب االسم

 عضو غير تنفيذي حجازي أحمد عثماناألستاذ/ 

  البنك األهلي المتحد. فيعضو مجلس اإلدارة 
 .نائب رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي 
  البحرين. –شركة مساهمة مغلقة عضو مجلس إدارة الهالل اليف 
 البحرين. –عضو مجلس إدارة الهالل اليف شركة مساهمة مغلقة 
 البحرين. –عضو مجلس إدارة شركة األهلي العقارية 
  البحريني.عضو مجلس إدارة صندوق الوقف 
  عضو مجلس إدارة شركة العقاراتOne & Two Ltd –.المملكة المتحدة 

 ال يوجد  عضو غير تنفيذي األستاذ/ عبد هللا محمود اللنقاوي

 عضو غير تنفيذي عبدالرحمن أحمد باجنيداألستاذ/ 
  مصر. –التمويلي الدولية للتأجيرعضو مجلس إدارة الشركة 
 السودان. –بربر المحدودة عضو مجلس إدارة في شركة إسمنت 

 عضو غير تنفيذي األستاذ/ يوسف سليمان الراجحي

  مجموعة يوسف الراجحي العالميةرئيس مجلس إدارة، شركة. 

 سنغافورة. -  رئيس مجلس إدارة، شركة واي ار كابيتال 

  ماليزيا. –رئيس مجلس إدارة، شركة واي ار للتجزئة 

  ،القابضةشركة دكتور كيف رئيس مجلس إدارة.  

  الوطنية للصناعة.رئيس مجلس إدارة شركة نائب  

 أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي. ،عضو مجلس النظارة  

 أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي. ،عضو لجنة االستثمار  

  الوطنية للصناعة.رئيس مجلس إدارة شركة نائب  

 .رئيس اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للصناعة 

  السكران عبدهللا سليمان/ الدكتور
عضو مجلس إدارة 

  مستقل

  للصناعات المتطورةعضو لجنة مراجعة في شركة تكوين 

 .عضو لجنة مراجعة في شركة اميانتيت العربية السعودية 

 .عضو لجنة مراجعة في شركة فواز الحكير وشركاه 

 .عضو لجنة مراجعة في شركة والء للتأمين 

  جامعة األمير سلطان بن عبدالعزيز. –أستاذ العلوم المالية المشارك  

  عضو غير تنفيذي  الحديثي علي ياسراألستاذ/ 
  سابقاً. –عضو لجنة الترشيحات والمكافات في الجزيرة تكافل 
  سابقاً. –أحد لجان البنك المركزي  –رئيس لجنة مدراء الخزينة  

 الرحمه أحمد رائداألستاذ/ 
إدارة  عضو مجلس
 مستقل

 .عضو مجلس إدارة شركة كيلوباترا للمالبس 
  إتحاد الغرف السعودية –اللجنة الوطنية للمهن اإلستشارية عضو-. 

  
  
  

  كابيتال ميفك لشركة التابعة الشركات 4

  

ك ركةال تمل ركة ش دة ش ة واح ي تابع ركة"( وه رج ش ة س ة للتنمي ث ،)"العقاري غ حي ا رأس يبل ة )100,000,000( ماله ون مائ  لایر ملي
عودي، غو س بة تبل ة نس ركة ملكي ك ش ال ميف ل. %99,9 كابيت اط ويتمث رئيس النش ركة ال ر لش ة جس ة للتنمي ي العقاري راء ف ع ش  وبي

ي ارات األراض يمها والعق طة و وتقس ع أنش ى البي ة عل أجير إدارة, الخارط ارات وت ة العق كنية(المؤجرة أو المملوك أجير إدارة),س  وت
ارات ة العق ؤجرة أو المملوك ر( الم كنية غي طة), س رى أنش ة اخ طة خاص ة  باألنش ي العقاري ات ف ة الممتلك ؤجرة أو المملوك  و الم

  .الرياض – وديةالسع العربية المملكة في العمل ومكان يالرئيس ومقرها تأسيسها محلو لعملياتها الرئيس المحل
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  إجتماعات مجلس اإلدارة 5

  

ابق ركة الس س إدارة الش د مجل ت عق الي  ينجلس ام الم الل الع س خ س، وم2021للمجل ون مجل  إدارة يتك
 أدناه: عضاء كما هو موضح في الجدولمن تسعة أالسابق الشركة 

  السابق االدارة مجلس أعضاء حضور سجل:  أ-2 جدول

  عدد الجلسات التي حضرها 2021 يونيو 22  2021 مارس 29 االسم

 المهنااألستاذ/ بندر 
		2  

 زغلولاألستاذ/ هشام 
		2  

 عثمان حجازياألستاذ/ 
		2 

 األستاذ/ عبد هللا اللنقاوي
		2  

 عبدالرحمن الجربوعاألستاذ/ 
		2  

 الراجحي األستاذ/ يوسف
		2  

  2		 علي السبيهيناألستاذ/ 

 الدكتور/ أحمد الطويل
		2  

 عبدهللا العمرو/ الدكتور
		1  

  

اليو ركة الح س إدارة الش د مجل ات عق الث جلس الي  ث ام الم الل الع س خ س، وم2021للمجل ون مجل  إدارة يتك
  أدناه: عضاء كما هو موضح في الجدولمن تسعة أالحالي الشركة 

  الحالي االدارة مجلس أعضاء حضور سجل:  ب-2 جدول  

  عدد الجلسات التي حضرها 2021 ديسمبر 27  2021 اكتوبر 19  2021 اغسطس 31 االسم

  3			 السبيهينعلي األستاذ/ 

 األستاذ/ هشام زغلول
			3  

 عثمان حجازياألستاذ/ 
			3 

 األستاذ/ عبد هللا اللنقاوي
			3  

 *عبدالرحمن باجنيداألستاذ/ 
			2  

 الدكتور/ سليمان السكران
			3  

  3			 يوسف الراجحياألستاذ/ 

 األستاذ/ ياسر الحديثي
			2  

 رائد الرحمهاألستاذ/ 
			3  

  م.2021*تم تعيين األستاذ عبدالرحمن باجنيد خلفاً لألستاذ عبدالرحمن الجربوع وذلك في شهر سبتمبر 
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  الرئيسية اإلدارة مجلس لجان  6

  

ق الث تنبث ان ث ن لج س ع ركة إدارة مجل ي ،الش ة وه ة لجن دقيق المراجع ةو ،والت يحات لجن آت الترش ة ،والمكاف تثمار ولجن  ،االس
  :اللجان بتلك بيان يلي وفيما بها، خاصة الئحة بموجب صالحياتها اللجان هذه من لجنة كل وتمارس

  لجنة المراجعة والتدقيق : أوالً 

ة تختص ة لجن ة المراجع ال بمراقب ق الشركة أعم ة سالمة من والتحق ارير ونزاه وائم التق ة والق ة  المالي ة وأنظم ة الرقاب ا، الداخلي  فيه
  :يلي ما خاصة بصفة اللجنة مهام وتشمل

 

 :المالية التقارير .1
 ة وائم دراس ة الق ة المالي نوية األولي ركة والس ل للش ها قب ى عرض س عل داء اإلدارة مجل ا وإب ية رأيه ي والتوص أنها؛ ف  ش

 .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها لضمان
 داء رأي إب ي ال اءً  الفن ى بن ب عل س طل ا اإلدارة مجل ان إذا فيم ر ك س تقري وائم اإلدارة مجل ة والق ركة المالي ة للش ة عادل  ومتوازن

ة من ومفهوم ات وتتض ي المعلوم يح الت اهمين تت تثمرين للمس يم والمس ز تقي الي المرك ركة الم ا للش وذج وأدائه ا ونم  عمله
 .واستراتيجيتها

 المالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أي دراسة. 
 ث ة البح ي بدق ا مسائل أي ف دير يثيره الي الم ن أو للشركة الم ولى م ام يت زام مسؤول أو مه ي االلت  مراجع أو الشركة ف

 .الحسابات
 المالية التقارير في الواردة الجوهرية المسائل في المحاسبية التقديرات من التحقق. 
 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. 
 ة ى واإلشراف الرقاب داخلي المراجع وأنشطة أداء عل ة وإدارة ال ة المراجع ي الداخلي ق ،الشركة ف ن للتحق وافر م وارد ت  الم

ة ا الالزم ي وفعاليته ال أداء ف ام األعم ة والمه ا المنوط م وإذا .به ن ل ركة يك ي، مراجع للش ى داخل ة فعل ديم اللجن يتها تق  توص
 هتعيين إلى الحاجة مدى بشأن المجلس إلى

  ته.مكافآ واقتراح الداخلي المراجع أو الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين اإلدارة لمجلس التوصية 
 :الحسابات مراجع .3

 ية س التوص يح اإلدارة لمجل ابات مراجعي بترش زلهم الحس د وع ابهم وتحدي يم أتع م، وتقي د أدائه ق بع ن التحق تقاللهم م  اس
 .معهم التعاقد وشروط عملهم نطاق ومراجعة

 ق ن التحق تقالل م ع اس ابات مراج وعيت الحس هوعداله وموض دى ، ت ة وم ال فعالي ة، أعم ع المراجع ذ م ي األخ ار ف  االعتب
 .الصلة ذات والمعايير القواعد

 ة ق ،ه وأعمال الشركة حسابات مراجع خطة مراجع ديم عدم من والتحق االً  تق ة أعم ة أو فني ال نطاق عن تخرج إداري  أعم
 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء المراجعة،

 الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة. 
 بشأنها اتِخذ ما ومتابعة المالية القوائم علىته ومالحظا الحسابات مراجع تقرير دراسة. 

 

 :االلتزام ضمان .4
 بشأنها الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة. 
 العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق. 
 ة ود مراجع امالت العق رح والتع ا أن المقت ع الشركة تجريه راف م ة، ذوي األط ديم العالق ا وتق ال مرئياته ك حي ى ذل س إل  مجل

 .اإلدارة
 ع ا رف راه م رى مسائل من ت أنها إجراء اتخاذ ضرورة ت ى بش س إل داء اإلدارة، مجل اإلجراءات توصياتها وإب ي ب ين الت  يتع

 .اتخاذها
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 لجنة الترشيحات والمكافآت ثانياً :
  المكافآت بشكل مختصر على اآلتي :تختص لجنة الترشيحات و 

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

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

 الموظفين لمكافأة بالشفافية تتمتع منهجية آلية إنشاء على اإلدارة مساعدة. 

 اإلدارة مجلس في المستقلين األعضاء استقاللية من التأكد. 

 اإلدارة مجلس أداء لتحسين إجراءات بأي التوصية. 

  (توجد التفاصيل في الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت) 

  
  
  
  
  
  

  التشكيل السابق – المراجعة لجنة أعضاء  :أ -3 جدول

  التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب  الــعــضــــو اســـــم

  2  مستقل رئيس اللجنة  األستاذ/ علي السبيهين

  2  عضو  األستاذ/ عبد هللا اللنقاوي

  2  مستقلعضو   األستاذ/ خالد الذكير

     

  التشكيل الحالي – المراجعة لجنة أعضاء  :ب -3 جدول

  التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب  الــعــضــــو اســـــم

  3  مستقل رئيس اللجنة  سعد الطياراألستاذ/ 

  3  عضو  األستاذ/ عبد هللا اللنقاوي

  3  مستقلعضو   دكتور/ سليمان السكرانال

 3  مستقلعضو   رائد الرحمهاألستاذ/ 

     المراجعة لجنة أعضاء حضور سجل : 4 جدول

  
االجتماع االول 

28/03/2021  

االجتماع الثاني 
15/06/2021  

االجتماع الثالث 
17/10/2021  

االجتماع الرابع 
23/11/2021  

 الخامساالجتماع 
23/12/2021  

  

 .جميع اإلجتماعات في ر أعضاء اللجنةوحضإكتمل نصاب 

  التشكيل السابق – والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء:    أ-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
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  لجنة االستثمار ثالثاً: 
  تختص لجنة اإلستثمار بالشركة بشكل عام على ما يلي:

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

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

 ة ايتعلق مراجع ديري م ول بم ة األص تثمارات المتعلق ركة باس ة، الش ن المختلف ارهم م يمهم، اختي ود وتقي ة والقي  المفروض
ً  اللجنة تراه ما بحسب  الحاجة، عند وتغييرهم  عليهم،  .مناسبا

 ،ة يم، المراجع ة والتقي ى والموافق دخول عل ي ال تثماراتاال ف ب س يات حس ة توص تثمار لجن ة، االس دود التنفيذي الحيات بح  الص
 .نظامها بموجب للجنة الممنوحة

 الخاصة الملكية استثمارات من التخارج خطط على الموافقة. 

 ،المتعثرة لالستثمارات مخصصات وضع على والموافقة المراجعة  

 ة ى الموافق اركة عل ركة مش ي الش ناديق ف تثمار ص دارة االس ن الم ا م ك قبله دود وذل الحيات بح ة الص ة الممنوح ب للجن  بموج
  .نظامها

 

  

  

  

  

  التشكيل الحالي – والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء:    ب-5 جدول

  التي حضرها االجتماعاتعدد   المنصب  الــعــضــــو اســـــم

  0	مستقل رئيس اللجنة  رائد الرحمهاألستاذ/ 

  0 عضو اللجنة  لي السبيهيناألستاذ/ ع

 0 عضو اللجنة  عثمان حجازياالستاذ/ 

   والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء حضور سجل:  6 جدول

   2021ال يوجد إجتماعات للجنه خالل العام   المنصب  الــعــضــــو اســـــم

  التشكيل السابق – االستثمار لجنة أعضاء:    أ-7 جدول

  التي حضرها االجتماعاتعدد   المنصب  الــعــضــــو اســـــم

  1 مستقل رئيس اللجنة  / علي السبيهين األستاذ

  1 عضو اللجنة  األستاذ/ يوسف الراجحي

 1	عضو اللجنة  األستاذ/ هشام زغلول

  التشكيل الحالي – االستثمار لجنة أعضاء:    ب-7 جدول

  التي حضرها االجتماعاتعدد   المنصب  الــعــضــــو اســـــم

  2  رئيس اللجنة  /  يوسف الراجحي األستاذ

  1 عضو اللجنة  األستاذ/  هشام زغلول

 2 عضو اللجنة  ياسر الحديثياألستاذ/ 

  2  عضو اللجنة  سليمان السكران/ الدكتور
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  م2021 المالي العام خالل التنفيذيين كبارو اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت  7

  

  م2021 العام خالل االدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت:   9 جدول

  المستقلينأعضاء المجلس   المجلس غير التنفيذيينأعضاء   *أعضاء المجلس التنفيذيين  البيان

 39,000  63,000  -  بدل حضور جلسات المجلس

 38,000  42,000  -  بدل حضور جلسات اللجان 

 -  -  -  المكافآت الدورية والسنوية

 -  -  -  الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 
  بشكل شهري أو سنوي 

-  -  - 

 77,000 105,000 -  المجموع

  *بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة 

  

  م2021 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

  3,298,333  واألجورالرواتب 

  1,799,250  البدالت

  803,120  المكافآت الدورية والسنوية

  1,236,638  الخطط التحفيزية

 -  العموالت

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 
  بشكل شهري أو سنوي 

-  

  7,137,341  المجموع

 

    التشكيل السابق – االستثمار  لجنة أعضاء حضور سجل :   أ-8 جدول

  اإلجتماع رقم 
  / علي السبيهين األستاذ
  رئيس اللجنة  

  األستاذ/ يوسف الراجحي
  عضو اللجنة

  األستاذ/ هشام زغلول
  عضو اللجنة

االجتماع االول 
25/03/2021  

   	

  التشكيل الحالي – االستثمار  لجنة أعضاء حضور سجل :   ب-8 جدول

  اإلجتماع رقم 
  يوسف الراجحي/  األستاذ
  رئيس اللجنة  

  هشام زغلولاألستاذ/ 
  عضو اللجنة

  ياسر الحديثياألستاذ/ 
  عضو اللجنة

الدكتور/ سليمان السكران 
  عضو اللجنة

 الثانياالجتماع 
12/10/2021  

	    

 الثالثاالجتماع 
26/12/2021  
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  التعويضات و المكافآت عن تنازلل تفاقياتاال أو ترتيباتال 8

              

د ال ات أي يوج اق أو  ترتيب ازل اتف ة تن د بموجب اء  أح س أعض ة الس إدارة مجل ةوموؤسس د أو ق المالي ار أح ذيين كب ن التنفي  أي ع
  .م2021 العام خالل تعويضات و مكافآت

  

  النظامية والقيود والجزاءات الغرامات 9

  

 تم فرض مخالفتين من قبل هيئة السوق المالية نوردها كاآلتي:

 السنوية لصندوق ميفك ريت باللغة االنجليزية:أوالً: مخالفة عدم إتاحة التقارير 

عدم التزام شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي مدير صندوق ميفك ريت ("الصندوق") ألحكام التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية 
م، والمتعلق بإلزام مصدري األوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية بأن يكون أي 05/11/2020الموافق  1/6/6460/20رقم ص/

اح للجمهور باللغتين العربية واإلنجليزية.وذلك من خالل إعالن شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي في الموقع إشعار للسوق وأي إفص
م والمتضمن إتاحة التقارير السنوية لصندوق ميفك ريت 2021/01/31اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 

 م. 2021/04/05لتقرير باللغة اإلنجليزية، حيث تم اإلعالن عن ذلك باللغة اإلنجليزية بتاريخ ("الصندوق") باللغة العربية وعدم نشر ا

 الحالة: تم تصحيح المخالفة.

 ُسبل عالجها وتفادي وقوعها مستقبالً: قامت الشركة باعتماد االجراءات اآلتية:

 المهلة الممنوحة بشكل كافي. التشديد والمتابعة مع االدارات ذات العالقة الصدار التقارير قبل انتهاء 
  

 ثانياً: مخالفة صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي:

"الهيئة") ( إشارةً إلى الفقرة (جـ) من المادة السادسة والسبعون من الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية
م والتي تنص على التالي: "يجب على مدير الصندوق نشر صافي قيمة أصول 23/5/2016موافق ه ال16/8/1437وتاريخ  2016 - 61 - 1رقم 

فك يكل وحدة في يوم العمل التالي ليوم التعامل وذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق". تم مخالفة صندوق م
 ذلك لتأخر مدير الصندوق في نشر صافي قيمة أصول كل وحدة في يوم العمل التالي ليوم التعامل.للمرابحة بالريال السعودي ألحكام المادة أعاله، و

 الحالة: تم تصحيح المخالفة.

  ُسبل عالجها وتفادي وقوعها مستقبالً: قامت الشركة باعتماد االجراءات اآلتية:

  مناسبة لضمان التزام الصندوق باالفصاح وفق المهلة المطلوبة.االعتماد في استثمارات الصندوق على صناديق تلتزم باالفصاح خالل مدة 

  

   بالشركة الرقابة لفاعلية السنوية جعةالمرا نتائج 10

  

 ً ا دور إيمان ع ب داخلي المراج ة و ال دور فعالي ابي ال وائح ال الرق وانين والل ق الق ات مبتطبي ل الجه ن قب وعة م رعهوض ات المش و  والسياس
راءاتاإل ل الم ج ة داخ ركة،تبع ان  الش وم إف ة  تق ة الداخلي ال المراجع دة بمج ركات الرائ دى الش ع اح اون م ة بالتع ة الداخلي دارة المراجع

  االقسام التاليه: م2021و قد شملت خطة المراجعة للعام  ،بمراجعة جميع االقسام و الوحدات بالشركة سنويا

 دارة المطابقة االلتزام و مكافحة غسل االموال إ 
  أدارة االصول 
  الملكية الخاصة و المصرفية االستثمارية 
  االستثمارات العقارية 
  رأس المال البشري 
 دارة المالية اإل 
 دارة العمليات إ 
 دارة المكتب االوسط إ 
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تم و ركة و ي ي الش ة ف ة الداخلي ام الرقاب ة نظ ة فاعلي تمرار بمراجع ة باس ة المراجع وم لجن وات طحاإتق أهم الخط س االدارة ب ة مجل
ة س االدارة و المتبع اع مجل الل  اجتم ه خ يات اللجن ع توص ى رف افة ال كباالض ة و   ذل ة الداخلي ارير المراجع ى تق ة عل الع اللجن د اط بع

ين خاص المعني ع االش ر م ة التقري ة  ،مناقش راءات الرقاب ة إج س فاعلي ة تعك ة الداخلي دورة الرقابي أن ال ا ب ة قناعته دت اللجن د اب فق
ركة دى الش ة ل ا  ،الداخلي تنوكم ة ه ىإ اللجن ور نأ ل تمر التط ي المس ة يلب ل حاج دة العم تجدات المتزاي ة المس تجابة لكاف راو ،و االس  اخي

  عنه. اإلفصاح يستوجب الشركة أعمال في هريفان اللجنة ترى أنه ال يوجد أية ثغرات رقابية أو ضعف جو

  

  المخاطر إدارة 11

  

د ع تع ل جمي ي العوام د الت ؤدي ق ن أو ت ل م ؤدي أن المحتم ى ت دوث إل وع أو ح ارة وق ورة خس رة بص ر أو مباش رة، غي ك مباش ن وذل  م
الل ارة خ ل خس ال دخ تثمارية أعم ة اس ارة أو معين د خس ق ق رأس تتعل ال ب ركة م ن أو الش الل م ن خ وانين س ات ق د ومتطلب ؤثر ق ى ت  عل
اءة ركة كف ا الش ق وخطته دافها لتحقي وعة أه ن .الموض ذا وم ق ه د ُالمنطل اطر إدارة تِع ركة المخ ة بالش ة منهجي ؤولة متبع ن مس  ع

ميم ذ تص ات وتنفي راءات و سياس اطر إلدارة إج ك المخ ق وذل توى لخل وازن مس ين مت اطر ب احبة المخ ال المص ركة ألعم د الش  والعوائ
ودة ا .المنش ة وإدراك اطر إدارة دور ألهمي ان المخ اطر إدارة ف ئة إدارة المخ ي منش ال ف د فع إلدارة مقع ة ول اطر لجن زامواالل المخ  ت

  .للشركة

  المخاطر إلدارة الرئيسية األهداف
د اطر إدارة تعتم ى المخ د عل ا تأكي ال دوره ن الفع الل م ر خ ى النظ ة إل اطر إدارة آلي مولية المخ ت بش ة أداة وليس ك تحوطي ن وذل  م
  .فقط رقابية جهة وليست بالشركة، اإلدارات لجميع شريك تعد المخاطر إدارة بإن الثقافة نشر خالل

  التابعة واللجان المخاطر إدارة
م كيل ت ة تش اطر لجن زام المخ ى وااللت توى عل ث اإلداري المس يس حي ذ التأس ي من ذه تعن ة ه ع اللجن ا بجمي ق م ال يتعل ركة بأعم ن الش  م

دأ زام مب اطر، االلت ى والمخ افة ال ة باإلض ة أداء مراقب ركة حوكم بح الش ن لتص د م ام أح ة مه افة اللجن ى باإلض ة إل ل مراقب ن ك  أداء م
 .المخاطر وإدارة االلتزام إدارة

  اإلدارة مجلس مسؤولية
ع ؤولية تق د مس درة تحدي ة ق ركة وقابلي ى الش ل عل اطر تحم دودها المخ ى وح اتق عل س ع ركة، إدارة مجل ث الش وم حي س يق إقرار المجل  ب
ك اطر تل اءً  المخ ى بن ريعات عل ات تش ة الجه ا الرقابي د ومنه ة قواع ال رأس كفاي ن الم ة وم رى جه ى أخ ادرات عل ة المب ي اإلداري  والت

  . وغيرها السمعة التشغيلية ومخاطر المخاطر مثل األخرى المخاطر تترجم

  المخاطر وصف

  االئتمان مخاطر

ركة، أو  تحقة للش الغ مس ديد مب ى تس رة عل راف النظي درة األط دم مق ن ع ة ع ارة الناتج ي الخس ة ف اطر المتمثل ي المخ ان ه اطر االئتم مخ
  باالستثمارات المملوكة للشركة.ما يتعلق 

ات  ع قطاع ك لجمي رهم، وذل دمات، وغي دمي الخ طاء، ومق رة، والوس راف النظي ع األط ة لجمي ة دوري ة مراجع ركة آلي دت الش د اعتم وق
  األعمال في الشركة.

  النظيرة األطراف مخاطر

ة  دود االئتماني ع الح ة جمي رة ومراجع ا النظي ة ألطرافه ة دوري ركة بمراجع وم الش ايير تق توفي مع ي تس رة الت راف النظي ا لألط واعتماده
  .الموضوعةاالئتمان والمراجعة االئتمانية 

  السوق مخاطر

اطر وق مخ ي الس اطر ه ي المخ ؤدي الت ى ت اض إل ة انخف تثمارات، قيم ل االس ا وتتمث ي عوامله اطر ف تالف مخ عار اخ والت، أس  العم
اطر ذب ومخ عار تذب رف أس الت ص ة، العم اطر األجنبي ات ومخ عار تقلب هم، أس اطر األس اب، ومخ اطر االكتت ر ومخ عار تغي لع، أس  الس
  .مرتفعة غير السوق لمخاطر الشركة تعرض نسبة أن إلى اإلشارة وتجدر التسوية، ومخاطر

ث تم حي ة ت اطر مراقب وق، مخ اس الس تويات وقي رض مس ك التع اطر، لتل ً  المخ ا ات وفق ة للسياس ذلك، الخاص ن ب باب وم اض أس  انخف
بة رض نس ك التع اطر، لتل ود المخ دة وج تراتيجيات ع ة اس ي متبع ل والت ي تتمث تثمارات أن ف ركة اس ة الش تم النقدي تثمارها ي اءً  اس ى بن  عل

  .لذلك الحاجة حال في سريع بشكل التخارج يتم حيث مراقبة، وآلية ودراسة، تحليل،
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  االستثمار بصناديق الخاصة المخاطر

وم ركة تق إدارة الش ناديق ب تثمار، ص ي االس من والت وال تتض الء أم اءً  العم ى بن د عل تثمار قواع ل اس دود داخ اطر ح دة، مخ ث معتم  حي
تويات إن اطر مس ر المخ ة تعتب ً  منخفض بيا ي نس ناديق ف تثمارية الص ـي االس ـواق فـ ـد أسـ ك النقـ ر وذل ا، لقص دم أجله أثر وع اطر الت  بمخ

رات عار تغي دة أس عار أو الفائ وق، أس ث الس تم حي تثمارها ي ى اس ة عل ـع هيئ ـة ودائـ ـيولة ذات مرابحـ ة سـ ـدى عالي ـات لـ ـة مؤسسـ  ماليـ
بق ة س ايير مراجع ان مع ة االئتم ا، الخاص ـن به ـن وم ـر بي ـدة التدابي ً  المعتم ا ـة، أيض ـة مراجع ناديق، أداء ومراقب ا الص  ومقارنته

ـة ـن بمجموع ـرات م ب المؤش ع تتناس ك م ناديق، تل ا الص ق وفيم ناديق يتعل هم بص ي األس ة فه اطر معرض وق لمخ ة الس ب المتمثل  بتقل
عار هم أس ث األس ـدار حي ـر ت ة المخاط ع المتعلق ناديق بجمي تثمارية الص ـع االس تراتيجيات بوض ع اس ك توزي ول تل ً  األص ا روط وفق  لش
 .الصندوق وأحكام

 

  الشركة قبل من المدارة االستثمارية بالمحافظ الخاصة المخاطر

  . المعتمدة التفويض واتفاقية المعتمدة، االستثمار سياسة على االستثمارية المحافظ إدارة آلية تعتمد

  السيولة مخاطر

اطر يولة مخ ي الس اطر وه ي المخ أ الت د تنش دم عن درة ع ى الق اء عل ات الوف ة بااللتزام دفقات المتعلق ة، بالت ك النقدي دم وذل وفر لع  ت
يولة ة الس عوبة أو النقدي ول لص ا الحص ي عليه ت ف ب الوق دم أو المناس درة لع ى الق ييل عل ع تس ول وبي ة أص وق بقيم ة أو الس ة قيم  عادل

ة اءً  ومطلوب ى بن دل عل رض مع ب الع ي والطل وق، ف أ الس اطر وتنش يولة مخ ي الس ال ف د ح تالف وج ين اخ تحقاقات ب ودات، اس  الموج
  .والمطلوبات

  :التالية االستراتيجية على بالسيولة المتعلق المخاطر إلدارة الشركة سياسة وتتسم

 عالية سيولة ذات استثمارية أدوات في األكبر الجزء استثمار يتم.  
 وحدودها ،االستثمارات نسبة مراعاة مع المالية السوق هيئة من المرخصة النقد أسواق صناديق في االستثمار خالل من بالسيولة االحتفاظ 

  .صندوق لكل
 مالئمة ائتمانية معايير ذات مالية ومؤسسات جهات، لدى األجل قصيرة المرابحات في االستثمار.  

وم ركة تق ة الش ي متمثل ل ف ن ك ة اإلدارة م افة المالي ى باإلض اطر إدارة إل ل المخ ى بالعم وير عل ات تط راءات سياس ة وإج  إلدارة كافي
اطر يولة، مخ ي الس من والت اس تتض ايير قي يولة، مع ل الس وات وتحلي ي الفج واريخ ف تحقاق، ت وم االس ركة وتق ل الش ارات بعم  اختب

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

  التشغيلية المخاطر أو العمليات مخاطر

رف اطر تع غيلية المخ ا التش ك بأنه اطر تل ي المخ بب الت ي تتس دوث ف ارة، ح تج خس ن وتن عف ع ي ض ة ف ركة حوكم ة الش ي والمتمثل  ف
دم ود ع ة وج ة آلي ة رقابي ك أو داخلي اطر تل ي المخ د الت بب  ق ي تتس ل ف دم أو فش اءة ع ات كف ة العملي راد أو الداخلي ا األف بب مم ي يتس  ف
ل ي فش ة، ف د األنظم ؤدي وق ك ت اطر تل دوث المخ ائر لح ة خس ات أو مالي ال عملي ل أو احتي ي الفش اذ ف راءات اتخ ة اإلج ي المطلوب  ف
  . وغيرها المناسب، الوقت

ـع ـركة وتتب ـة الش ـة طريق ـد منظم ـر لتحدي ـغيلية المخاط ـد التش ـا، والح ـمل منه ـد وتش ـر، تحدي ـا، المخاط ـا، وحجمه  ومتابعته
اد ى واالعتم ة عل اس تقني اطر قي ة المخ ى المبني ائع عل دثت وق ي ح ابق، ف راض الس رار وافت دوثها تك ي ح تقبل، ف رف المس ـ وتع  بـــ

(Ex-Post Risk measurement Technique) ، ام اطر نظ دى إدارة المخ ديم ل ات تق ً  بالغ ا وم إلكتروني ل لتق باب بتحلي  األس
  التشغيلية المخاطر إدارة عمليات تطوير لها مما يدعم استمرار التصحيحية باإلجراءات والتوصية الجذرية،

هدت ة ش وير عملي دة التط ات ع م بالغ ل ت ا التعام ا معه ن وتحليله م وم ديم ث يات تق اهمت توص ي س وير ف ير تط ال س ن األعم م وم  ث
  .تكرارها تالفي

  إستمرارية األعمال 

زال ال ركة ت افظ الش ى تح ا عل ي جاهزيته ع ف ات جمي ل األوق ع للتعام ف م االت مختل وارئ ح روف الط تثنائية والظ اءً  االس ى بن  عل
ط مان خط تمرارية ض ل اس ة العم ع المتبع ام لجمي ركة، وإدارات أقس ا الش ركة أن كم ورة الش ة وبص ري دوري ارات تج اة اختب  محاك

اع ل، النقط ا العم الل وغيره ام، خ د الع ت وق ع تكلل ك جمي ارات تل الل  االختب ا خ ت فاعليته ط و بين ذه الخط رت ه د أثم اح و ق بالنج
  .19 - جائحة كوفيد
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  المالية السوق هيئة بقوانين االلتزام عدم مخاطر

ي اطر ه ي المخ د الت ب ق ا يترت رض عليه ات ف ة، غرام ات، مالي ي وعقوب د والت أ ق ن تنش دم م زام ع ع االلت ة بجمي ة أنظم وق هيئ  الس
  .منها الصادرة التوجيهات والتعاميم، والقواعد، المالية،

وم ركة تق اع الش ة باتب ل، آلي ل عم ع وتحلي راءات لجمي ي اإلج د الت أ ق ن تنش دم م زام ع ن االلت ق ع ة إدارة طري زام المطابق  وااللت
ركة، ث بالش ر حي ة تعتب ؤولة الجه ي المس ركة ف ر الش اركة لتمري ات ومش ديثات أي أو التعليم د تح رأ ق ى تط ام عل ة نظ ا أو الهيئ  لوائحه

  .التنظيمية قواعدها أو التنفيذية
 

  

  تحفظات تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية 12

  

  م.2021 ال يوجد أي تحفظات على القوائم المالية في تقرير مراجع الحسابات للعام

 

  

  األخيرة سنوات للخمس األعمال ونتائج والخصوم صولاأل 13

  

  : للخمس سنوات األخيرة األعمال ونتائج والخصوم كابيتال ميفك أصول

 )سعودي لایر الفباأل(  الشامل الدخل وإجمالي المطلوبات إجمالي األصول، إجمالي : 11 جدول

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

 333,782 506,093 390,703 384,094 411,289,285 إجمالي األصول

 16,559 152,054 27,481 76,614 84,120,092    إجمالي المطلوبات

 (14,629) 36,815 9,183 (55,741) 19,689,213    إجمالي الدخل الشامل/(خسارة)

  

  التشغيلية النتائج في الجوهرية الفروقات.  14

  

الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها مؤسسة السوق المالية خالل عام الفروقات  12يوضح الجدول 
  م.2020

  تحليلي استعراض – م2021 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة المالي االداء:  12 جدول

 

 2021 2020 تفاصيل
 تغيير سنوي

 استعراض تحليلي
 (%) المبلغ

دخل الرسوم 
 والعموالت

20,049,424  18,459,577  (1,589,846) (8%) 

مليون لایر  1.58بمقدار  أقلكان  2021إجمالي دخل الرسوم لعام 
، نشأ األثر من قسم العقارات نظرأ إلنخفاض األصول تحت  %8أو 

  اإلدارة في الصناديق العقارية وتصفية بعض المحافظ التابعة للقسم.
 0.54ظهرت اإليرادات غير المتكررة لقسم العقارات بمبلغ كما 

، إضافةً لذلك تم تعيين 2021مليون لایر للعام  1.6مليون مقارنة ب
ميفك كابيتل كمدير جديد لصندوق منظم من هيئة السوق المالية وذلك 

م، متوقع أن يظهر األثر اإليجابي لهذا الصندوق 2021في سبتمبر 
م حال إكتمال جميع االجراءات 2021عام خالل الربع الثاني لل

  القانونية للصندوق.
  

وذلك  %8.93إرتفع دخل الشركة من قسم إدارة األصول بنسبة 
  لزيادة الدخل من صندوق ميفك المرن لألسهم السعودية.
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 2021 2020 تفاصيل
 تغيير سنوي

 استعراض تحليلي
 (%) المبلغ

لإليرادات الغير  %41.9سجل قسم إدارة األصول زيادة بمقدار 
مليون  7.38مقارنة بمليون  10.46متكررة حيث ظهرت بقيمة 

 %10.3م، حقق القسم زيادة في اإليرادات بمقدار 2020للعام 
 مقارنة بالعام الماضي.

دخل 
 االستثمار

18,532,229  49,755,615  31,223,385  168%  

 المكاسب غيربشكل أساسي  2021يتضمن دخل االستثمار لعام 
من استثمارات في محفظة  مليون لایر سعودي 46.8المحققة البالغة 

األسهم السعودية المدرجة والصناديق العقارية وصناديق الملكية 
الخاصة. تعود أسباب هذه الزيادة بشكل أساسي إلى إرتفاع قيمة 
اإلستثارات المستثمر بها عن طريق صناديق الملكية الخاصة 
  وإرتفاع تقييم األصول العقارية للصناديق العقارية المستثمر فيها.

مليون أرباح محققة  49.8يتضمن إجمالي دخل اإلستثمارات البالغ 
مليون)، وتوزيعات مستلمة بقيمة  1.05: 2020مليون ( 2.5بقيمة 
 مليون). 0.75: 2020مليون ( 0.39

إجمالي الدخل 
 %77 29,633,539 68,215,192 38,581,653 التشغيلي

 بالعام ارنةمق بشكل كبير الحالي للعام التشغيلي الدخل إجمالي إرتفع
نظرأ لزيادة الدخل من اإلستثمارات المسجل في السنة  الماضي
 الحالية.

إجمالي 
مصاريف 

 التشغيل

(25,460,730) (27,873,307) (2,412,577) -9% 

ً  الحالي للعام التشغيل مصاريف إجمالي شهد  درهق ملحوًظا ارتفاعا
 كلبش ذلك ويعزى ، الماضي بالعام مقارنة سعودي لایر مليون 2.4

مليون لایر  16.6التي بلغت  الموظفين مصاريف ارتفاع إلى رئيسي
مليون لایر سعودي). إرتفاع مصاريف  14.6: 2020سعودي (

مليون). الزيادة في  1.28: 2020مليون ( 2.4اإلهالك إلى 
مليون  1.56مصروفات اإلقتراض وإلتزامات اإليجارات لقيمة 

ون)، إنخفاض المصروفات اإلدارية والعمومية ملي 0.78: 2020(
  مليون). 6.84: 2020مليون ( 5.47لمبلغ 

الخس/(الربح
  التشغيلي) ارة

13,120,923 40,341,885 27,220,962 207% 
عام الحالي مقارنة بالعام بشكل عام ، ارتفع الربح التشغيلي لل

 بثالثة أضعاف. الماضي

الدخل/(المص
ر  ي روف) غ
ي  ل ي غ تش ال
  اآلخر، صافي

(22,798,889) (17,160,105) 5,638,784 25% 

مليون لایر  17.2تتكون المصاريف غير التشغيلية للسنة الحالية من 
مليون نظراً النخفاض  8.4تتضمن مصروفات هبوط بمبلغ سعودي 

مليون لایر خسائر ذمم مدينة  12.01قيمة مبنى فندقي تحت التطوير، 
خسائر ، مع عكس 9متوقعة كما هو مطلوب بالمعيار المحاسبي رقم 

 مليون لایر في السنة الحالية تتعلق بسنوات سابقة. 3.2إطفاء بقيمة 
الربح/(الخس

ارة) للسنة 
قبل الزكاة 
والضريبة

(9,677,966) 23,181,781 32,859,746 340% 

 2021بشكل عام ، كان صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب لعام 
زيادة أرباح اإلستثمارات وتخفيض المصروفات غير بسبب  إيجابيا

  التشغيلية خالل السنة.

الزكاة 
 والضريبة

(34,737,134) (3,746,258) 30,990,876 89% 

 27.02على الماضي مصاريف الزكاة والضرائب للعام  تضمنت
مليون لایر سعودي مخصصات إضافية محجوزة على حساب ربط 

ة والدخل من عام السنوات السابقة الذي رفعته الهيئة العامة للزكا
، يظهر اإلنخفاض مقارنة بالسنة الحالية لعدم 2018إلى  2008

فة لذلك ال يوجد وجود مخصصات إضافية تم حجزها، باإلضا
 ربوطات إضافية تم إستالمها وال يوجد تطورات في القضايا السابقة.

صافي 
الربح/(الخس

 ارة) للسنة
(44,415,100) 19,435,523 63,850,622 144% 

إرتفاع صافي ربح سنة لزيادة الدخل من اإلستثمارات يعود سبب 
 خالل السنة.

 م.2021لایر سعودي للسنة المالية  0.49ربحية السهم بلغت  %144 1.60 0.49 (1.11)  السهم ربحية

الدخل/(الخس
ارة) الشامل 

 اآلخر
(11,326,707) 253,690 11,580,398 102% 

 0.25معترف به بمبلغ  ربحللسنة الحالية خر الشامل اآل الربح يمثل
وذلك إلعادة     مليون لایر) 0.47: 2020(مليون لایر سعودي 

إحتساب مخصص نهاية الخدمة بناًء على إفتراضات الخبير 
، ظهرت خسارة 19اإلكتواري ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

مليون لایر من انخفاض قيمة إستثمار  11في العام الماضي بمبلغ 
  عقاري مصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 2021 2020 تفاصيل
 تغيير سنوي

 استعراض تحليلي
 (%) المبلغ

إجمالي 
الربح/(الخس
ارة) الشامل 

 للسنة

(55,741,807) 19,689,213 75,431,020 135% 

إلى إرتفاع الدخل  2021الربح في سنة بشكل عام ، يعزى إجمالي 
من اإلستثمارات وإنخفاض مصروفات الزكاة والمصروفات 

 العمومية واإلدارية.

  

  

  

  مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في األوراق المالية 15

  

د ال لحة يوج ة أوراق مص ة مالي وق تعاقدي اب وحق ود اكتت اء تع س ألعض خص إدارة مجل رخص الش ه الم ار ل  وكب
ذيين ائهم و التنفي ي أقرب هم ف ن أدوات أو أس خص دي رخص الش ه الم ن أي أو ل ركاته م ة ش ر وأي التابع ي تغيي ك ف  تل

  .م2021 المالي العام خالل الحقوق تلك أو المالية األوراق تلك أو المصلحة

  

  كابيتال ميفك لشركة المتعلقة القروض 16

  

ى  د أقص ي بح ك العرب ن البن ة م ة مالي ل رافع ط تموي ى خ ول عل م الحص ك  10ت ة ميف ك لمحفظ عودي وذل ون لایر س ملي
  لتاريخ التقرير. 4,289,727لألسهم المحلية، المستخدم منه مبلغ 

 

  صلة ذو وشخص الشركة بين هاماأبر تم التي صفقات 17

 

  صفقات تم إبرامها بين الشركة وأشخاص ذوي صلة خالل السنة.ال يوجد 

  

ً  الشركة تكون الذي العقود و األعمال 18   فيها طرفا

  

 ها أو لكبارألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة ل معلومات تتعلق باي أعمال أو عقود تكون الشركة لها طرفاً فيها, أو كانت فيها مصلحة توجد ال
 عالقة بأي منهم.التنفيذيين أو ألي شخص ذي 

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

وير دعمهم المتواصل في سبيل تط علىالسوق المالية السعودية هيئة الى  باإلضافةالشكر لهيئة السوق المالية  المجلس يقدم كما  ،حفظهم هللا
 رةسأ عضاءا ص بالشكرخَ يُ  و معمالئهلثقة  هموتقدير همشكر عن عرابألااالدارة  يسر رئيس وأعضاء مجلس. كما االستثمارية الخدمات قطاع

  .م2021خالل العام  والملموسة المخلصة لجهودهم داراتاإل بجميع كابيتال فكيم

  

  وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم والسالم

  االدارة مجلس


