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 مقدمة 1
 

مؤسسدددات السدددوق معرفدددة وفقددداً لالئحدددة السدددتثمارية اال اتشدددركال احدددد شدددركة الشدددرق األوسدددر لالسدددتثمار المدددالي ) ميفدددك كابيتدددال (  تعدددد

رأس مدددال يبلددد   حيددد ، 06029-37الصدددادرة مدددن هيودددة السدددوق الماليدددة ، وتحمدددل التدددرخيص رقدددم و  مؤسسة السدددوق الماليدددةبددد   الماليدددة

 اغسدددددطس 15 الموافددددد  ،هددددد 1428 شدددددعبان 02 بتددددداري  الشدددددركة تأسسددددد  ،مليدددددون لاير سدددددعودي ثالثمائدددددة( 300,000,000)الشدددددركة 

 .م2007

لاير سدددعودي وفدددي العدددام  400,000,000بدددرأس مدددال مددددفو  يبلددد   شدددركة الشدددرق األوسدددر لالسدددتثمار المدددالي ) ميفدددك كابيتدددال ( تأسسددد 

مليددددون  75لاير سددددعودي وذلددددك مقابددددل إطفدددداء خسددددائر متراكمددددة بمبلدددد   300,000,000تددددم تخفدددديم رأس المددددال ليصددددبح  2022المددددالي 

 مليون لاير سعودي. 25لاير سعودي وتكوين إحتياطي إتفاقي بمبل  

و  ،إدارة األصدددولو  ،الحفددد  ،بالتغطيدددةتعهدددد الو ،التعامدددل بصدددفة أصددديلالمتمثلدددة فدددي سدددتثمارية الشدددركة حاليدددا بتقدددديم الخددددمات اال تقدددوم

 .لمشورة تقديمو ،الترتيب

 ،المنشددودة الماليددة أهدددافهم تحقيدد  سددبيل فددي وذلددك ،عامددة ومؤسسددات وشددركات أفددراد مددن الشددركة لعمددالء منتجدداتالو خدددماتال تقددديم يددتم

 خددددمات بتقدددديم الشدددركة تقدددوم فعليددد  السدددوق متغيدددرات بجميدددع التدددام االلمدددام الدددى باإلضدددافة المسدددتثمرين حاجدددات بأهميدددة الشدددركة وإلدراك

 . االحترافية درجات أعلى وف  شاملة استثمارية

 الشدددركة الدددى باإلضدددافة(  AUB)  المتحدددد األهلدددي البندددك فدددي متمثلدددة إقليميدددة مؤسسدددات كابيتدددال ميفدددك شدددركة فدددي المسددداهمين قائمدددة تشدددمل

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

 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 عدددالي 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

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

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

 

 للشركة الرئيسية األنشطة 2

 

 

 اوال. قطاعات األعمال 

 :عمال على النحو اآلتيقطاعات األتنمية الدخل التشغيلي في  ركزت الشركة خالل العام على 

 

 دارة األصولإ

ً  األصول أداءإدارة حقق    صناديقها االستثمارية وفقا لآلتي:في جميع  2022 عامخالل  متسقا

 صندوق ميفك المرن لألسهم المحلية 

حق  صندوق حي  الشريعة  S&Pمؤشر  من أعلىكان االداء حي   2022خالل عام  ممتازاً أظهر صندوق ميفك المرن لالسهم المحلية اداء 

  . %7.42-الشريعة بنسبة   S&Pمقارنة بعائدات  2022خالل عام  %8.21ميفك المرن لالسهم المحلية عائدًا بنسبة 
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 ة الخاصة والمصرفية االستثماريةإدارة الملكي

االستثمارات واألداء اإليجابي وذلك يعود إلى جودة  2022شهدت إدارة الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية نمواً في حجم أصولها في عام 

 ن المزمعمثمر بها، بدءاً بشركة غذاء السلطان والتي تللشركات المستثمر فيها. علي  عمل  الشركة على ترتيب طرح بعم من الشركات المس

مجال الملكية الخاصة عن  م. وتهدف إدارة الملكية الخاصة إلى االستمرار في التوسع في 2023طرحها طرحاً عاماً خالل الربع األول من عام 

 م. 2023ستثمار في فر  استثمارية جديدة. وتعمل اإلدارة حالياً على عدد من الفر  لالستثمار بها خالل العام طري  اإل

  العقارية االستثمارات إدارة

. تدير  %69على االستثمار يبل  حوالى م ، قام  إدارة االستثمارات العقارية بالتخارج من صندوق برج ميفك ، محققة عائداً  2022خالل العام 

م من خالل  2023الشركة خالل العام ما يربوا على ملياري لاير سعودي من االستثمارات العقارية، وتعمل على زيادة هذا الرقم خالل العام 

 ترتيب إنشاء صنادي  استثمارية جديدة وكذلك العمل على التخارج الناجح من االستثمارات السابقة.

 

 . القطاعات المساندة  ا  ثاني

وسدددائل التقيندددة الحديثدددة كاالعتمددداد علدددى نظدددام  وقدددد تدددم تحقيددد  تقددددم فدددي الكفددداءة واإلعتمددداد علدددىت المسددداندة ااهتمددد  الشدددركة بالقطاعددد

لتسددددهيل إجددددراءات إدارة العمليددددات  Advent)) تحدددددي  نظدددداموظددددام األرشددددفة اإللكترونيددددة، ن، وتفعيددددل ERPتخطددددير المددددوارد المؤسسددددية 

 مددداالتشدددغيل الفعلدددي للشدددركة، مفاعليدددة مدددوظفي الخددددمات المسددداندة وتهدددا. وفدددي جاندددب رأس المدددال البشدددري، تدددم مراجعدددة  داء وءوزيدددادة كفا

ميفدددك األهميدددة لددددعم  شدددركة ك، تدددوليلدددعلدددى وتيدددرة عمدددل ثابتدددة. باإلضدددافة إلدددى ذ الحفددداظانخفددداض تكلفدددة القدددو  العاملدددة مدددع  أد  إلدددى

وغيرهددددا مددددن  (CFA)العدددداملين لددددديها فددددي الحصددددول علددددى الشددددهادات المهنيددددة المعتمدددددة ذات الصددددلة كشددددهادة المحلددددل المددددالي المعتمددددد 

ً رهعكس على مسانلية للعمالء وكذلك تالشهادات اللي تساهم في تطوير وتقديم الخدمات بمهنية عا  .م الوظيفي إيجابا

 

  اإلدارة مجلس عضويةتشكيل و 3

 

و فدددي مجلدددس تدددي يكدددون عضدددو مجلدددس اإلدارة عضدددإسدددم الشدددركات الدارة وتصدددنيفهم وقائمدددة بأعضددداء مجلدددس اإل (1) :رقدددميمثدددل الجددددول 

 :إدارتها أو من مديريها
 

 

  دارةاإل مجلس أعضاء:  1 جدول

 عضوية مجالس اإلدارات المنصب االسم

 عبدالرحمن السبيهينبن األستاذ/ علي 
رئيس المجلس 

 مستقل

 الشركة العربية لتقنية المعلومات إدارة عضو مجلس. 

 .عضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية 

   الشريك المؤسس وعضو مجلس اإلدارةChedid Reinsurance 

Brokerage Ltd. 

  جامعة الفيصل. -عضو المجلس االستشاري لكلية األعمال 

 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. 

  مصر. –عضو مجلس إدارة البنك االهلي المتحد 

 البنك األهلي المتحد. عضو مجلس اإلدارة في  عضو غير تنفيذي حجازي أحمد عثماناألستاذ/ 

 اليوجد  عضو غير تنفيذي *األستاذ/ أمجد صبحي يونس

 ال يوجد  عضو غير تنفيذي *األستاذ/ عبد هللا محمود اللنقاوي
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  دارةاإل مجلس أعضاء:  1 جدول

 عضوية مجالس اإلدارات المنصب االسم

 عضو غير تنفيذي عبدالرحمن أحمد باجنيداألستاذ/ 

  مصر. – الدولية للتأجير التمويليعضو مجلس إدارة الشركة 

 السودان. –عضو مجلس إدارة في شركة إسمن  بربر المحدودة 

  السودان –عضو اللجنة التنفيذية في شركة اسمن  بربر 

  مصر. –عضو لجنة الحوكمة في الشركة الدولية للتأجير التمويلي 

 عضو غير تنفيذي األستاذ/ يوسف سليمان الراجحي

 .رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة يوسف الراجحي العالمية 

  سنغافورة. –رئيس مجلس إدارة شركة واي ار كابيتال 

  ماليزيا. –رئيس مجلس إدارة شركة واي ار للتجزئة 

 .رئيس مجلس إدارة شركة دكتور كيف القابضة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة يعملون في  رئيس مجلس إدارة ثمانية عشر

 قطاعات متعددة.

 .رئيس اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للصناعة 

 السكران عبدهللا سليمان/ الدكتور
مجلس إدارة  عضو

 مستقل

 .عضو لجنة مراجعة في شركة تكوين للعقارات المحدودة 

 .عضو لجنة مراجعة في شركة اميانتي  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 

 اليوجد  عضو غير تنفيذي الحديثي علي ياسراألستاذ/ 

 الرحم  أحمد رائداألستاذ/ 
عضو مجلس إدارة 

 مستقل

 .عضو مجلس إدارة شركة كيلوباترا للمالبس 

 .عضو اللجنة الوطنية للمهن اإلستشارية 

 .عضو مجلس إدارة نادي النهضة 

 م.2022 يونيووذلك في شهر  أمجد يونس خلفاً لألستاذ/ عبدهللا اللنقاويتم تعيين األستاذ/ *

 

 

 

 كابيتال ميفك لشركة التابعة الشركات 4

       

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

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

 وتدددأجير إدارة، (سدددكنية) المدددؤجرة أو المملوكدددة العقدددارات وتدددأجير إدارة ،الخارطدددة علدددى البيدددع أنشدددطة و وتقسددديمها والعقدددارات األراضدددي

 المحدددل و المدددؤجرة أو المملوكدددة الممتلكدددات فدددي العقاريدددة باألنشدددطة خاصدددة اخدددر  أنشدددطة ،(سدددكنية غيدددر) المدددؤجرة أو المملوكدددة العقدددارات

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

 

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة 5

       

مدددن تسدددعة الحدددالي الشدددركة  إدارة يتكدددون مجلدددس، وم2022للمجلدددس خدددالل العدددام المدددالي  جلسدددات أربدددع عقدددد مجلدددس إدارة الشدددركة الحدددالي

 أدناه: عضاء كما هو موضح في الجدولأ

 الحالي االدارة مجلس أعضاء حضور سجل: 2 جدول  

 عدد الجلسات التي حضرها 2021 ديسمبر 25 2022 اكتوبر 11 2022 يونيو 21 2022مارس  27 االسم

 علي السبيهيناألستاذ/ 
    4 
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 الحالي االدارة مجلس أعضاء حضور سجل: 2 جدول  

 عدد الجلسات التي حضرها 2021 ديسمبر 25 2022 اكتوبر 11 2022 يونيو 21 2022مارس  27 االسم

 زغلول األستاذ/ هشام
    4 

 عثمان حجازياألستاذ/ 
    4 

 األستاذ/ عبد هللا اللنقاوي
  -- -- 2 

 عبدالرحمن باجنيداألستاذ/ 
    3 

 الدكتور/ سليمان السكران
    4 

 يوسف الراجحياألستاذ/ 
    4 

 األستاذ/ ياسر الحديثي
    4 

 األستاذ/ رائد الرحم 
    4 

 األستاذ/ امجد يونس
-- --   2 

 م.2022تعيين األستاذ/ أمجد يونس خلفاً لألستاذ/ عبدهللا اللنقاوي وذلك في شهر يونيو *تم 

 

 

 الرئيسية اإلدارة مجلس لجان  6

      

والتددي تددم تحويلهددا  االسددتثمار ولجنددة ،والمكافددآت الترشدديحات لجنددةو ،المراجعددة لجنددة وهددي ،الشددركة إدارة مجلددس عددن لجددان ثددال  تنبثدد 

 بيددان يلددي وفيمددا بهددا، خاصددة الئحددة بموجددب صددالحياتها اللجددان هددذه مددن لجنددة كددل وتمددارس ،م إلددى اللجنددة التنفيذيددة2022فددي نهايددة عددام 

 :اللجان بتلك
 

 لجنة المراجعة : أوال  

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

 :يلي ما خاصة بصفة اللجنة مهام وتشمل
 

 :المالية التقارير .1

 شددأنها فدي والتوصدية رأيهدا وإبدداء اإلدارة مجلددس علددى عرضددها قبددل للشددركة والسددنوية المرحليددة الماليددة القدوائم دراسدة ،

 .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها لضمان

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

 عملهددا ونمددوذج 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. 
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 :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 فددي األخددذ مددع المراجعددة، أعمددال فعاليددة ومددد  ،تدد وعدال  وموضددوعيت الحسددابات مراجددع اسددتقالل مددن التحقدد 

 .الصلة ذات والمعايير القواعد

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

 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء المراجعة،

 الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة. 

 بشأنها اتِخذ ما ومتابعة المالية القوائم علىت  ومالحظا الحسابات مراجع تقرير دراسة. 

 

 :االلتزام ضمان .4

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

  العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحق. 

 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

 م .2022*إستقال األستاذ/ عبدهللا اللنقاوي قبل اإلجتما  الثال  للعام 

 .2022**تم تعيين األستاذ/ أمجد يونس بعد االجتما  الثال  للعام 

  

  المراجعة لجنة أعضاء  :3 جدول

 التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب الــعــضــــو اســـــم

 5 مستقل رئيس اللجنة سعد الطياراألستاذ/ 

 2 عضو *األستاذ/ عبد هللا اللنقاوي

 2 عضو *األستاذ/ أمجد يونس*

 4 مستقلعضو  سليمان السكران دكتور/ال

 5 مستقلعضو  رائد الرحم األستاذ/ 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت ثانيا  :

 بشكل مختصر على اآلتي :تختص لجنة الترشيحات و المكافآت 

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

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

 الموظفين لمكافأة بالشفافية تتمتع منهجية  لية إنشاء على اإلدارة مساعدة. 

 اإلدارة مجلس في المستقلين األعضاء استقاللية من التأكد. 

 اإلدارة مجلس أداء لتحسين إجراءات بأي التوصية. 

 

 

 

  

   المراجعة لجنة أعضاء حضور سجل :4 جدول

 االسم
االجتما  االول 

20/03/2022 

االجتما  الثاني 

19/06/2022 

االجتما  الثال  

30/06/2022 

االجتما  الرابع 

20/09/2022 

 الخامساالجتما  

20/12/2022 

  بالتزوير الطعن-     سعد الطياراألستاذ/ 

 -- -- --   *األستاذ/ عبد هللا اللنقاوي

      دكتور/ سليمان السكرانال

      رائد الرحم األستاذ/ 

   -- -- -- األستاذ/ امجد يونس**

 م .2022*إستقال األستاذ/ عبدهللا اللنقاوي قبل اإلجتماع الثالث للعام 

 .2022**تم تعيين األستاذ/ أمجد يونس بعد االجتماع الثالث للعام 

 

  والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء:    :5 جدول

 التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب الــعــضــــو اســـــم

 2 مستقل رئيس اللجنة رائد الرحم األستاذ/ 

 2 مستقلعضو  لي السبيهيناألستاذ/ ع

 2 غير تنفيذيعضو  عثمان حجازياالستاذ/ 

  والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء حضور سجل:  6 جدول

  07/12/2022اإلجتماع الثاني  13/02/2022اإلجتماع األول  الــعــضــــو اســـــم

   رائد الرحم األستاذ/ 

   السبيهينلي األستاذ/ ع

   عثمان حجازياالستاذ/ 
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 لجنة االستثمار ثالثا : 

 تختص لجنة اإلستثمار بالشركة بشكل عام على ما يلي:

 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 باسددددتثمارات 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 

 .نظامها بموجب للجنة الممنوحة

 الخاصة الملكية استثمارات من التخارج خطر 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

 

 

 

 
  

  االستثمار لجنة أعضاء:   7 جدول

 التي حضرها االجتماعاتعدد  المنصب الــعــضــــو اســـــم

 6  رئيس اللجنة /  يوسف الراجحي األستاذ

 5 عضو  األستاذ/  هشام زغلول

 4 عضو  ياسر الحديثياألستاذ/ 

 6 مستقلعضو  السكران سليمان/ الدكتور

 االستثمار  لجنة أعضاء حضور سجل :  8 جدول

 اإلجتماعات
 يوسف الراجحي/  األستاذ

 رئيس اللجنة  

 هشام زغلولاألستاذ/ 

 عضو اللجنة

 ياسر الحديثياألستاذ/ 

 عضو اللجنة

الدكتور/ سليمان السكران 

 عضو اللجنة

 االجتماع االول

15/02/2022 
    

 الثانياالجتماع 

14/03/2022 
    

 الثالثاالجتماع 

19/06/2022 
    

 الرابعاالجتماع 

20/09/2022 
    

 الخامساالجتماع 

25/10/2022 
    

 السادساالجتماع 

06/12/2022 
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 م2022 المالي العام خالل التنفيذيين كبارو اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت  7

 

 م2022 العام خالل االدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت:  9 جدول

 أعضاء المجلس المستقلين المجلس غير التنفيذيينأعضاء  *أعضاء المجلس التنفيذيين البيان

 36,000  69,000 - بدل حضور جلسات المجلس

57  63,000 - بدل حضور جلسات اللجان  ,000 

 ----- --- --- والسنويةالمكافآت الدورية 

 --- ---- ---- الخطر التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخر  تدفع 

 بشكل شهري أو سنوي 
--- 225,000 1,162,500 

 1,273,500 357,000 - المجموع

 *بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة 

 

 

 

 

 م2022 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

 3,217,172 واألجورالرواتب 

 1,746,553 البدالت

 998,676 المكافآت الدورية والسنوية

 376,053 مكافآت نهاية الخدمة

 - العموالت

 - التحفيزيةالخطر 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخر  تدفع 

 بشكل شهري أو سنوي 
- 

 6,338,454 المجموع
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 والتعويضات المكافآت عن تنازلل تفاقياتاال أو ترتيباتال 8

       

 كبددددار أحددددد أوشددددركة الشددددرق األوسددددر للسددددتثمار المددددالي  إدارة مجلددددس أعضدددداء  أحددددد لتنددددازب يددددات تفيددددداتفاق أو  ترتيبددددات أي يوجددددد ال

 .م2022 العام خالل وتعويضات مكافآت أي عن التنفيذيين

 

 

 

 النظامية والقيود والجزاءات الغرامات 9

       

 تم فرض مخالفتين من قبل هيوة السوق المالية نوردها كاآلتي:

 الفقدددددرة لمخالفدددددة لاير، ألدددددف عشدددددرون( 20.000) بمبلددددد  الماليدددددة السدددددوق هيودددددة قبدددددل مدددددن الشدددددركة علدددددى ماليدددددة غرامدددددة فدددددرض تدددددم

 االستثمار صنادي  الئحة من عشر الخامسة المادة من( أ) الفقرة من( 2) الفرعية

 ألدددددف نوعشدددددرو ئدددددةاثالثم( 320000) مقددددددارها الشدددددركة علدددددى الماليدددددة قالسدددددو هيودددددة قبدددددل مدددددن ماليدددددة غرامدددددة فدددددرض تدددددم كمدددددا

 .االستثمار صنادي  الئحة من والثمانين الحادية المادة من( ب) الفقرة لمخالفة وذلك لاير،

 و التنفيذيددددددة ولوائحدددددد  الماليددددددة السددددددوق بنظددددددام االلتددددددزام ضددددددرورة علددددددى االدارات مددددددع والمتابعددددددة التشددددددديدالخطددددددة التصددددددحيحية: 

 .المدارة للصنادي  واالحكام الشروط

 

 

  بالشركة الرقابة لفاعلية السنوية جعةالمرا نتائج 10

 

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

تقدددوم  الرائددددة بمجدددال المراجعدددة الداخليدددةدارة المراجعدددة الداخليدددة بالتعددداون مدددع احدددد  الشدددركات إن فددد  تبعدددة داخدددل الشدددركة،الم جدددراءاتاإل

 و قد شمل  خطة المراجعة للعام االقسام التالي : ،ت بالشركة سنويابمراجعة جميع االقسام والوحدا

 مكافحة غسل االموال دارة المطابقة االلتزام وإ 

  أدارة االصول 

 المصرفية االستثمارية الملكية الخاصة و 

  االستثمارات العقارية 

  رأس المال البشري 

 دارة المالية اإل 

 دارة العمليات إ 

 دارة المكتب االوسر إ 

ة مجلددس االدارة بددأهم الخطددوات المتبعددة طددحاإيددتم ام الرقابددة الداخليددة فددي الشددركة وتقددوم لجنددة المراجعددة باسددتمرار بمراجعددة فاعليددة نظددو

مناقشدددة علدددى تقدددارير المراجعدددة الداخليدددة و بعدددد اطدددال  اللجندددة ذلدددكاجتمدددا  مجلدددس االدارة و ضدددافة الدددى رفدددع توصددديات اللجنددد  خددداللباال

فقدددد ابددددت اللجندددة قناعتهدددا بدددأن الددددورة الرقابيدددة الداخليدددة تعكدددس فاعليدددة إجدددراءات الرقابدددة الداخليدددة لدددد   ،معنيدددينالتقريدددر مدددع االشدددخا  ال

فدددان اللجندددة  اخيدددراو ،االسدددتجابة لكافدددة المسدددتجداتو المتزايددددة العمدددل حاجدددة يلبدددي المسدددتمر التطدددور نأ لدددىإ اللجندددة نوهددد كمدددا  ،الشدددركة

 عن . اإلفصاح يستوجب الشركة أعمال في هريتر  أن  ال يوجد أية ثغرات رقابية أو ضعف جو
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 المخاطر إدارة 11

 

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

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

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

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

 وااللتددددزام المخدددداطر لجنددددة ولددددلدارة مقعددددد فعددددال فددددي منشددددوة إدارة المخدددداطر إدارة ن فدددد المخدددداطر إدارة دور ألهميددددة وإدراكددددا .المنشددددودة

 .للشركة
 

 المخاطر إلدارة الرئيسية األهداف

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

 .فقر رقابية جهة وليس  بالشركة، اإلدارات لجميع شريك تعد المخاطر إدارة ب ن الثقافة نشر خالل
 

 التابعة واللجان المخاطر إدارة

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

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

 .المخاطر وإدارة االلتزام إدارة
 

 اإلدارة مجلس مسؤولية

 بدد قرار المجلددس يقددوم حيدد  الشددركة، إدارة مجلددس 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 التشغيلية ومخاطر المخاطر مثل األخر  المخاطر تترجم
 

 المخاطر وصف
 

 االئتمان مخاطر

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

 ما يتعل  باالستثمارات المملوكة للشركة.

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

 األعمال في الشركة.
 

 النظيرة األطراف مخاطر

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

 .الموضوعةاالئتمان والمراجعة االئتمانية 
 

 السوق مخاطر

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

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

 .مرتفعة غير السوق لمخاطر الشركة تعرض نسبة أن إلى اإلشارة وتجدر التسوية، ومخاطر

ً  المخددداطر، لتلدددك التعدددرض مسدددتويات وقيددداس السدددوق، مخددداطر مراقبدددة تدددتم حيددد   انخفددداض أسدددباب 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 التخارج يتم حي  مراقبة، و لية ودراسة، تحليل،
 

 االستثمار بصناديق الخاصة المخاطر

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

ً  منخفضددة تعتبددر المخدداطر مسددتويات إن  بمخدداطر التددأثر وعدددم أجلهددا، لقصددر وذلددك النق دد د أس دد واق ف دد ي االسددتثمارية الصددنادي  فددي نسددبيا

 مالي ددد ة مؤسس دد ات ل دد د  عاليددة س دد يولة ذات مرابح دد ة ودائ دد ع هيوددة علدددى اسددتثمارها يددتم حيدد  السددوق، أسددعار أو الفائدددة أسددعار تغيددرات

ً  المعتمدددد دة التدابيدددد ر بيدددد ن ومدددد ن بهددددا، الخاصددددة االئتمددددان معددددايير مراجعددددة سددددب   ومقارنتهددددا الصددددنادي ، أداء ومراقبدددد ة مراجعدددد ة، أيضددددا

 بتقلدددب المتمثلدددة السدددوق لمخددداطر معرضدددة فهدددي األسدددهم بصدددنادي  يتعلددد  وفيمدددا الصدددنادي ، تلدددك مدددع تتناسدددب المؤشددد رات مددد ن بمجموعددد ة
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ً  األصدددول تلدددك توزيدددع اسدددتراتيجيات بوضددد ع االسدددتثمارية الصدددنادي  بجميدددع المتعلقدددة المخاطددد ر تددد دار حيددد  األسدددهم أسدددعار  لشدددروط وفقدددا

 .الصندوق وأحكام
 

 الشركة قبل من المدارة االستثمارية بالمحافظ الخاصة المخاطر

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

 السيولة مخاطر

 تدددوفر لعددددم وذلدددك النقديدددة، بالتددددفقات المتعلقدددة بااللتزامدددات الوفددداء 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 اخدددتالف 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 السوق 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. 

 السيولة، مخاطر إلدارة كافية وإجراءات سياسات تطوير على بالعمل المخاطر إدارة إلى باإلضافة المالية اإلدارة من كل في متمثلة الشركة تقوم

 تفاوتةم مختلفة فرضيات لتقييم تحمل اختبارات بعمل الشركة وتقوم االستحقاق، تواري  في الفجوات وتحليل السيولة، معايير قياس تتضمن والتي

 .تأثيراً  األعلى إلى ثيراً تأ األقل من درجاتها في
 

 التشغيلية المخاطر أو العمليات مخاطر

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

 فدددي يتسدددبب ممدددا األفدددراد أو الداخليدددة العمليدددات كفددداءة عددددم أو فشدددل فدددي تتسدددبب قدددد التدددي المخددداطر تلدددك أو داخليدددة رقابيدددة  ليدددة وجدددود عددددم

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

 . وغيرها المناسب، الوق 

 ومتابعتهدددد ا، وحجمهدددد ا، المخاطدددد ر، تحديدددد د وتشدددد مل منهدددد ا، والحدددد د التشدددد غيلية المخاطدددد ر لتحديدددد د منظمدددد ة طريقدددد ة الشدددد ركة وتتبدددد ع

 ب   ددد  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  ً  باألسددددبا بتحليددددل لتقددددوم إلكترونيددددا

 .التشغيلية المخاطر إدارة عمليات تطوير لها مما يدعم استمرار 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 بنددداءً  االسدددتثنائية والظدددروف الطدددوار  حددداالت مختلدددف 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 خطدددر

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

 .19 -جائحة كوفيد
 

 المالية السوق هيئة بقوانين االلتزام عدم 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
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 تحفظات تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية 12

 

 .م2022ال 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 لاير الفباأل) الشامل الدخل وإجمالي المطلوبات إجمالي األصول، إجمالي : 11 جدول

 

 2022 2021 2020 2019 2018 

 506,093 390,703 384,094 411,289 457,274 إجمالي األصول

 152,054 27,481 76,614 84,120 107,629 إجمالي المطلوبات

 36,815 9,183 (55,742) 19,689 22,475 إجمالي الدخل الشامل/)خسارة(

 

 

 التشغيلية النتائج في الجوهرية الفروقات.  14

 

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

 م.2020

 تحليلي استعراض – م2022 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة المالي االداء:  12 جدول

 

 2021 2022 تفاصيل
 تغيير سنوي

 استعراض تحليلي
 (%) المبلغ

دخل الرسوم 

 والعموالت
32,978,863 18,459,577 14,519,286 79% 

مليون لاير  14.5بمقدار  أعلىكان  2022إجمالي دخل الرسوم لعام 

وذلك بسبب إحتساب أتعاب إدارة من صندوق مدينة  %79أو 

تأثرت بعم مليون لاير ولقد  12.08الرياض اللوجستية بمبل  

ً نظراً إلنخفاض  اإليرادت األخر  من قسم إدارة العقارات سلبا

 األصول تح  اإلدارة. 

 

وذلك  %40دخل الشركة من قسم إدارة األصول بنسبة  إنخفم

بسبب إنخفاض حجم األصول في صندوق ميفك المرن لألسهم 

 السعودية وإبقاء صندوق مرابحة السعودي بشكل خامل.

 

إرتفع  إيرادات الشركة من قسم إدارة الملكية الخاصة والمصرفية 

 15.8ولقد سجل القسم إيرادات تبل   %39.19اإلستثمارية بنسبة 

 مليون للعام الساب . 11.01مليون مقارنة ب يرادات تبل  

دخل 

 االستثمار
46,943,641 49,755,615 -2,811,974 -6% 

 المكاسب غيربشكل أساسي  2022يتضمن دخل االستثمار لعام 

من استثمارات في  مليون لاير سعودي 37.3المحققة البالغة 

نة اإلنخفاض عن السالصنادي  العقارية وصنادي  الملكية الخاصة. 

 أرباح تقييم إنخفاضعود بشكل أساسي إلى ي %6السابقة والبال  

ارات المستثمر بها. يتضمن إجمالي دخل ماإلستثمحفظة 

مليون  8.2مليون أرباح محققة بقيمة  46.9اإلستثمارات البال  

مليون  2.17مليون(، وتوزيعات مستلمة بقيمة  2.5: 2021)

 مليون(. 0.39: 2021)
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 2021 2022 تفاصيل
 تغيير سنوي

 استعراض تحليلي
 (%) المبلغ

إجمالي الدخل 

 التشغيلي
79,922,504 68,215,192 11,707,312 17% 

 اضيالم بالعام مقارنة الحالي للعام التشغيلي الدخل إجمالي إرتفع

 المسجل في السنة الحالية. أتعاب اإلدارةنظرأ لزيادة الدخل من 

إجمالي 

مصاريف 

 التشغيل
(50,603,996) (27,873,30) 22,730,689 82% 

ً  الحالي للعام التشغيل مصاريف إجمالي شهد ارنةً مق ملحوًظا ارتفاعا

 حساب ارتفا  إلى رئيسي بشكل ذلك ويعز بالسنة الماضية 

مليون لاير  28.3بلغ  المصروفات العمومية واإلدارية والتي 

عمولة  وذلك بسبب تسجيل مصروف مليون( 5.5: 2021سعودي )

رتفا  إ مليون مرتبر بصندوق مدينة الرياض اللوجستية، 19.2 يبل 

 بشكل إجمالي تقلصوهنية، إرتفا  مصاريف التمويل. األتعاب الم

أثر الزيادة في المصروفات العمومية واإلدارية ب نخفاض 

 مصروفات الموظفين ومصروف اإليجار. 

 / الربح

( الخسارة)

 التشغيلي
29,318,508 40,341,885 -11,023,377 -27% 

العام بعام الحالي مقارنة الربح التشغيلي لل إنخفمبشكل عام ، 

 .الماضي

 الددددددددددخدددددددددل/

)المصدددروف( 

غير التشددغيلي 

 اآلخر، صافي

(4,169,744) (17,160,105) 12,990,361 76% 

مليون لاير  4.16 والتي تبل المصاريف غير التشغيلية للسنة الحالية 

مليون نظراً النخفاض  3.8تتضمن مصروفات هبوط بمبل  سعودي 

مليون لاير خسائر  8.12 العادلة لمبنى فندقي تح  التطوير،قيمة ال

، مع 9ذمم مدينة متوقعة كما هو مطلوب بالمعيار المحاسبي رقم 

 تتعل  بسنوات سابقة.مليون لاير  3.66بقيمة هبوط خسائر عكس 

 الربح/

)الخسارة( 

للسنة قبل 

الزكاة 

 والضريبة

25,148,764 23,181,781 1,966,983 8% 

 2022، كان صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب لعام بشكل عام

وتخفيم المصروفات غير  أتعاب اإلدارةزيادة بسبب  إيجابيا

  التشغيلية خالل السنة.

الزكاة 

 والضريبة
(2,765,797) (3,746,258) 980,461 26% 

بب بس الماضيلعام مقارنة بامصاريف الزكاة والضرائب  إنخفاض

ات يوجد ربوط، ال زيادة البنود القابلة للحسم وتخفيم رأس المال

 السابقة. إضافية تم إستالمها وال يوجد تطورات في القضايا

 صافي الربح/

)الخسارة( 

 للسنة
22,382,967 19,435,523 2,947,444 15% 

 ةأتعاب اإلدارإرتفا  صافي ربح سنة لزيادة الدخل من يعود سبب 

 .وإنخفاض المصروفات غير التشغيلية خالل السنة

 %54 0.26 0.49 0.75 السهم ربحية
 .م2022لاير سعودي للسنة المالية  0.75بلغ  ربحية السهم 

 الدخل/

)الخسارة( 

 الشامل اآلخر
92,284 253,690 (161,406) -64% 

 0.092معترف ب  بمبل   ربحللسنة الحالية خر الشامل اآل الربح يمثل

مليون لاير( وذلك إلعادة  0.25: 2021)مليون لاير سعودي 

إحتساب مخصص نهاية الخدمة بناًء على إفتراضات الخبير 

 .19اإلكتواري ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

إجمالي 

 الربح/

)الخسارة( 

 الشامل للسنة

22,475,251 19,689,213 2,786,038 14% 

إلى إرتفا  الدخل  2022الربح في سنة بشكل عام ، يعز  إجمالي 

والضريبة للعام وإنخفاض مصروفات الزكاة أتعاب اإلدارة من 

 الحالي.
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 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في األوراق المالية 15

 

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

 تلددددددك فددددددي تغييددددددر وأي التابعددددددة شددددددركات  مددددددن أي أو لدددددد  المددددددرخص الشددددددخص ديددددددن أدوات أو أسددددددهم فددددددي وأقربددددددائهم التنفيددددددذيين

 .م2022 المالي العام خالل الحقوق تلك أو المالية األوراق تلك أو المصلحة

 

 كابيتال ميفك لشركة المتعلقة القروض 16

 

وذلدددددك لمحفظدددددة ميفدددددك مليدددددون لاير سدددددعودي  10تدددددم الحصدددددول علدددددى خدددددر تمويدددددل رافعدددددة ماليدددددة مدددددن البندددددك العربدددددي بحدددددد أقصدددددى 

وقدددددد تدددددم سدددددداده بالكامدددددل خدددددالل الفتدددددرة، تدددددم الحصدددددول علدددددى  4,289,727 الرصددددديد اإلفتتددددداحي لهدددددذا المبلددددد  يبلددددد  لألسدددددهم المحليدددددة

 متطلبددددددات رأس المددددددال العامددددددل ولددددددم يددددددتم سددددددداده حتددددددىمليددددددون لاير سددددددعودي وذلددددددك ل 20البنددددددك العربددددددي بمبلدددددد  قددددددرض مددددددن 

 التقرير.

 

 صلة ذو وشخص الشركة بين هاماأبر تم التي صفقات 17

 

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

 

 فيها طرفا   الشركة تكون الذي العقود و األعمال 18

 

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

 التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

 

 

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

دعمهم المتواصل في سبيل تطوير  على )"تداول"( مجموعة تداول السعوديةالى  باإلضافةالشكر لهيئة السوق المالية  المجلس يقدم كما ،هللا

 رةسأ عضاءا ص بالشكرخ  ي   و معمالئهلثقة  هموتقدير همشكر عن عرابألااالدارة  يسر رئيس وأعضاء مجلس. كما االستثمارية الخدمات قطاع

 .م2022خالل العام  والملموسة المخلصة لجهودهم داراتاإل بجميع كابيتال فكيم

 

 وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم والسالم

 االدارة مجلس


