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لمحـة عن أداء االستثـمار كابيتـال 2019

نتائج األعمال

106
ماليين لاير سعودي 

إجمالي الدخل

األصول تحت اإلدارة

صافي الدخل قبل الزكاة

نسبة التداول اإللكتروني 

معدل نمو األصول تحت 
اإلدارة في 2019

إجمالي الموجودات

 الزيادة في األصول تحت 
اإلدارة في 2019

إجمالي حقوق المساهمين

المحفظة التمويلية الوساطة المحلية -   
القيمة المتداولة

 معدل النمو السنوي
المركب 3 سنوات 

لألصول تحت اإلدارة  

% 4.4

34 
مليون لاير سعودي

% 74

% 21% 54

565
مليون لاير سعودي

78 
مليار لاير سعودي

18.8 
مليار لاير سعودي

 3.3 
مليارات لاير سعودي

388
مليون لاير سعودي

487
مليون لاير سعودي

الوساطة المحلية - 
الحصة السوقية

األداء المالي

نـمو قـوي لألصـول تحت اإلدارة ) 2015 - 2019 (
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أعضـاء مجـلس اإلدارة
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كلمـة رئيس مجـلس اإلدارة

نيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة يســّرني أن أضــع بيــن أيديكــم التقريرالســنوي لشــركة االســتثمار لــأوراق الماليــة والوســاطة للســنة 
الماليــة المنتهيــة فــي 2019.

كان أداؤنــا خــالل عــام 2019 اســتثنائياً، حيــث قامــت الشــركة بإحــراز تقــدم جوهــري نحــو تحقيــق اســتراتيجيتها، وذلــك مــن خــالل اســتقطاب 
عمــالء جــدد، وطــرح فــرص اســتثمارية مجديــة تلبــي مختلــف احتياجــات األفــراد ومؤسســات القطــاع العــام والخــاص. كمــا حرصــت الشــركة 
ــد مــن الخدمــات والمنتجــات عبــر  ــدة وإطــالق العدي ــة جدي ــة المتســارعة، مــن خــالل إتاحــة منصــات إلكتروني ــة التغييــرات التقني علــى مواكب

اإلنترنــت.

ــج  ــادرات والبرام ــف المب ــل مختل ــة 2030 وتفعي ــة المملك ــذ رؤي ــي مســيرة تنفي ــة ف ــاً بخطــى ثابت ــة الســعودية قدم ــة العربي ــع مضــي المملك م
المدرجــة فــي إطارهــا، خاصــة برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، نتوقــع أن نشــهد تأثيــرات إيجابيــة علــى اإلقتصــاد، وبالتالــي توليــد المزيــد مــن 

الفــرص الواعــدة أمــام القطــاع.

يمــر قطــاع الخدمــات الماليــة فــي المملكــة بمرحلــة تغيــرات كبيــرة بوتيــرة متســارعة لــم نعهدهــا ســابقاً، ممــا يســلط الضــوء علــى أهميــة فهــم 
حاجــات العمــالء وتلبيــة تطلعاتهــم، تســعى الشــركة لمواكبــة هــذه التغييــرات لتعزيــز ميزتهــا التنافســية وتحقيــق اإلســتقرار والنمــو المســتدام 

ألداء الشركة وأعمالها.

وختامــا، أود أن أشــكر زمالئــي فــي مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة وموظفيهــا علــى اإلنجــازات المتميــزة والتحــول القــوي 
فــي األداء المالــي خــالل عــام 2019. 

 عبــدهللا بــن ســليمان الزبــن
 رئيس مجلس اإلدارة 

 25 مارس 2020
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يشـرفـني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة االستثمار كابيتال، والذي يستعرض جهود وإنجازات الشركة خالل عام 2019.

ــالء  ــة عم ــالء، وكســب ثق ــدة العم ــيع قاع ــي توس ــزة ف ــث خطــت الشــركة خطــوات متمي ــام 2019 حي ــي ع ــتثنائياً ف ــركة  أداًء اس ــت الش قدم
ــركة. ــطة الش ــف أنش ــي مختل ــي ف ــول الرقم ــق، والتح ــز للصنادي ــق أداء متمي ــزة، وتحقي ــات متمي ــم منتج ــدد، وتقدي ــاتيين ج مؤسس

حققــت الشــركة نمــواً قويــاً فــي اإليــرادات التشــغيلية بنســبة 21 % حيــث وصــل إجمالــي اإليــرادات إلــى 106 مالييــن لاير ســعودي فــي عــام 
ــات  ــاض المصروف ــى انخف ــا أدى إل ــف التشــغلية بمعظــم عناصرهــا، مم ــي إدارة المصاري ــاءة  ف ــع الكف ــت الشــركة مــن رف ــا تمكن 2019. كم
التشــغيلية بنســبة 7 % عــن العــام الســابق 2018.  كمــا نمــت األربــاح التشــغيلية للشــركة بنســبة 226 % لتصــل إلــى 34 مليــون لاير ســعودي، 
وهــو مــا يمثــل هامــش ربــح تشــغيلي قــدره 32 %. كمــا ارتفــع إجمالــي الدخــل الشــامل ليصــل إلــى حوالــي 26 مليــون لاير ســعودي، مســجالً 

نمــواً اســتثنائياً بنســبة 637 % مقارنــة بعــام 2018.

كمــا حققــت الشــركة نمــواً قويــاً فــي حجــم األصــول تحــت اإلدارة بمختلــف فئاتهــا بنســبة 21 % لتصــل إلــى 18.8 مليــار لاير ســعودي بنهايــة 
عــام 2019 حيــث تنوعــت مصــادر النمــو بيــن مختلــف فئــات األصــول. كمــا شــهد عــام 2019 اســتقطاب مجموعــة جديــدة ومتميــزة مــن العمــالء 
مــن الجهــات الحكوميــة، وشــبه الحكوميــة، والشــركات الخاصــة واألفــراد. كمــا شــهد العــام إطــالق صناديــق متعــددة فــي فئــات أصــول متعــددة 
كالدخــل الثابــت واألســهم والعقــارات المــدرة للدخــل. قامــت الشــركة خــالل العــام بإطــالق أول صنــدوق دخــل عقــاري لهــا، صنــدوق الدخــل 
العقــاري 1، والــذي حقــق إقبــاالً متميــزاً فــاق حجــم الطــرح، لمــا تميــز بــه الصنــدوق مــن جــودة أصــول وعوائــد مجزيــة. كمــا حقــق صنــدوق 
صائــب للشــركات الســعودية )شــرعي( وصنــدوق صائــب لأســهم الســعودية )تقليــدي(  أداًء متميــزاً جعلهمــا فــي مصــاف األوائــل بيــن قرائنهما. 

ــال الشــركة مــن خــالل مراجعــة شــاملة لمحفظــة اســتثماراتها واتخــاذ  ــكل رأس م ــل لهي ــف األمث ــى التوظي ــا عل ــا حرصــت الشــركة أيًض كم
ــال. ــكل رأس الم ــل لهي ــة الشــركة مــن خــالل االســتخدام األمث ــي عظمــت ربحي ــرارت الت الق

كلـمة الرئيس التنفيذي

نظرة على األداء
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إلــى جانــب اإلنجــازات الماليــة المذكــورة آنفــاً، حققــت الشــركة خــالل عــام 2019 إنجــازات متميــزة في التحــول الرقمــي واألتمتة. قامت الشــركة 
 خــالل العــام بأتمتــة مجموعــة مــن العمليــات الرئيســية التــي يحتــاج إليهــا العميــل، كعمليــة فتــح الحســاب االســتثماري وعمليــة طلــب التمويــل
ــتهدف  ــرى تس ــة أخ ــات أتمت ــركة بعملي ــت الش ــا قام ــهولة. كم ــكل يسروس ــاً وب ــه إلكتروني ــم طلبات ــل األن تقدي ــن للعمي ــث يمك ــش، حي  بالهام
 تحســين كفــاءة العمليــات والرفــع مــن قــدرة الشــركة لتوســعة قاعــدة عمالئهــا والرفــع مــن قــدرات الشــركة للتعامــل مــع عمالئهــا المؤسســاتيين.

نســتقبل العــام المالــي الجديــد 2020 بتطلعــات إيجابيــة، ووضــع تنافســي أقــوى فــي األنشــطة الرئيســية للشــركة، لالســتفادة مــن فــرص الســوق 
 ومواجهة تحديات الســوق المختلفة والمنافســين، من خالل اســتغالل نقاط القوة التي أسســت لها الشــركة في العام الماضي وتســتمر في تعزيزها. 

 2019 عــام  فــي  تحقيقــة  تــم  مــا  الســتراتيجيتها.  الشــركة  وضعتهــا  التــي  األهــداف  نحــو  وثابتــة  قويــة  بخطــى  الشــركة  تســير 
المســتقر.  المالــي  األداء  ذات  األعمــال  نشــاطات  قــوة  وتعزيــز  األداء،  فــي  التحــول  الشــركة،  الســتراتيجية  األولــى  للبنــة  بنــاء  هــو 
المالــي  األداء  يعــزز  ممــا  أقــوى،  لمراحــل  الشــركة  بأنشــطة  لإلنتقــال  اســتراتيجيتها  مراحــل  تنفيــذ  فــي  الشــركة  إدارة  ستســمر 
أنشــطتها  فــي  األول  الصــف  شــركات  ضمــن  مــن  كابيتــال  االســتثمار  ســتجعل  والتــي  االســتراتيجية،  أهدافهــا  ويحقــق  للشــركة، 
 الرئيســية، إضافــة إلــى أن تكــون رافــداً رئيســياً لتوســعة أعمــال وتحقيــق نجــاح االســتراتيجية الشــاملة للبنــك الســعودي لالســتثمار. 

ــة ومســتوى  ــي نوعي ــم أفضــل الخدمــات والعمــل نحــو التحســين المســتمر ف ــا نحــو العمــالء بتقدي ــاء بالتزامه ــي الوف كمــا ستســتمر الشــركة ف
ــة. ــات المقدم ــات والمنتج الخدم

 كمــا ســتدأب إدارة الشــركة علــى تعزيــز بيئــة العمــل وخلــق بيئــة متميــزة ومحفــزة لجميــع أفــراد فريــق العمــل، للمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف 
الشــركة علــى أفضــل وجــه كفريــق متكامــل.

ننتهــز هــذه الفرصــة للتعبيــر عــن خالــص تقديرنــا لعمالئنــا علــى ثقتهــم المســتمرة. كمــا أتقــدم بالشــكرالجزيل لمجلــس إدارة الشــركة علــى الدعــم 
المســتمر فــي جميــع مراحــل التحــول. كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لفريقــي، فريــق العمــل فــي االســتثمار كابيتــال، علــى جهودهــم المتميــزة خــالل 

العــام، والتــي كانــت األســاس فــي تحقيــق النتائــج التــي شــهدناها خــالل الســنة.

 خـالـــد بـــن عـبـدالـعـزيـــز الـريـــس 
الـرئيس التنفيذي       

اآلفاق 
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أداء متميز ونمو مستدام لعام 2019   

نمو اإليرادات بحوالي + 21 % إلى 106 ماليين لاير سعودي
نمو إجمالي الدخل الشامل بحوالي + 637 % إلى 26 مليون لاير سعودي

تحقيق التنوع في مصادر الدخل وتعزيز استقرار ألداء

 ارتفاع قوي في الدخل التشغيلي وهامش الربح لعام 2019
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ـــة بالمؤشـــرات االسترشـــادية   ـــي مقارن ـــارق إيجاب ـــى ف ـــب لأســـهم الســـعودية  أعل ـــدوق صائ ـــب للشـــركات الســـعودية  وصن ـــدوق صائ ـــق  صن حق
ـــذ اإلنشـــاء. من

قدمت صناديقنا االستثمارية السعودية لألسهم أداًء متميزاً خالل عام 2019 مقارنة 
بالمؤشر االسترشادي 

أداء صندوق صائب لألسهم السعودية مقارنة بمؤشر تاسي

أداء صندوق صائب للشركات السعودية مقارنة بمؤشر ستاندرد وبورز لألسهم السعودية الشرعية

تاسي
صندوق صائب لأسهم السعودية 

ستاندرد وبورز لأسهم السعودية الشرعية
صندوق صائب للشركات السعودية
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إنجازات الشركة:

قدمــت إدارة األصــول خدمــات ومنتجــات ذات جــودة عاليــة وأداًء مميــزاً، ممــا انعكــس إيجابــا علــى قيمــة األصــول تحــت اإلدارة 
والتــي وصلــت إلــى 18.8 مليــار لاير ســعودي، وذلــك بنســبة ارتفــاع بلغــت حوالــي 21 %  ، كمــا نمــت إيــرادات النشــاط إلــى مــا 
ــابق. ــام الس ــن الع ــرة م ــس الفت ــع  نف ــة م ــي 67 % مقارن ــت حوال ــاع بلغ ــبة ارتف ــك بنس ــي 2019، وذل ــعودي ف ــون لاير س ــارب 42 ملي  يق

شــهدت الشــركة ارتفاعــاً  فــي صافــي عمــوالت الوساطـــة المحـــلية، حيــث حققت 31.9 مليون لاير ســعودي خـــالل عـــام 2019 بنســـبة  نمـــو 
بـلغـــت 8 %، وجــاء تحقيــق هــذا النمــو بالرغــم مــن المنافســة الشــديدة ودخــول شــركات وســاطة عالميــة فــي المنافســة. تمكنــت الشــركة خــالل 
 عــام 2019 مــن تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي قاعــدة عمالئهــا؛ وذلــك مــن خــالل إتاحــة فتــح الحســاب االســتثماري عبــر القنــوات اإللكترونيــة. 

 كمــا شــهدت محفظــة اإلقــراض بالهامــش نمــواً متميــزاً  تجــاوز 29 % لتصــل إلــى 487 مليــون لاير ســعودي بنهايــة عــام 2019.

ــام 2019. ــف ع ــاح منتص ــعودي بنج ــون لاير س ــة 215 ملي ــتثمار بقيم ــعودي لالس ــك الس ــوك البن ــة لصك ــريحة الرابع ــدار الش ــام إص  إتم

طــرح صنــدوق االســتثمار للدخــل العقــاري 1 بحجــم 680.6 مليــون لاير ســعودي بنجــاح، ومــن ثــم االســتحواذ علــى أصــول عقاريــة مــدرة 
للدخــل، حيــث تــم جمــع رأس المــال المســتهدف قبــل التاريــخ المقــرر إلنهــاء فتــرة الطــرح الخــاص للصنــدوق، وقــد أتــم الصنــدوق بنجــاح 
ــة  ــي منطق ــي ف ــز المكتب ــع البافلين ــع، ومجم ــالزا بحــي الربي ــة ب ــا مجمــع عالي ــاض، وهم ــة الري ــي مدين ــن ف ــن قائمي ــى عقاري االســتحواذ عل

الدرعيــة شــمال غــرب مدينــة الريــاض.

تــم إكمــال عمليــة التخــارج مــن صنــدوق صائــب أرض حطيــن، بإجمالــي مبيعــات تجــاوزت قيمتهــا اإلجماليــة 800 مليــون لاير ســعودي، 
لتتــم تصفيــة الصنــدوق وإغالقــه بمعــدل عائــد علــى رأس المــال المســتثمر تجــاوز 28 % خــالل مــدة الصنــدوق.

ـــة  ـــن دورات تطويري ـــم الموظفي ـــاء معظ ـــم إعط ـــث ت ـــام 2019، حي ـــالل الع ـــال خ ـــتثمار كابيت ـــي االس ـــن ف ـــر الموظفي ـــي تطوي ـــتمرار ف االس
ـــبة  ـــت نس ـــث ارتفع ـــف، حي ـــن التوظي ـــم توطي ـــم دع ـــا ت ـــن. كم ـــع الموظفي ـــة لجمي ـــة اإللزامي ـــدورات التنظيمي ـــى ال ـــة إل ـــة، إضاف ـــة مختلف وإداري

ـــام 2019. ـــى 82 %  لع ـــن إل التوطي

استمرت االستثمار كابيتال في تأدية دورها كشريـــك في دفـــع عجلـــة التنميـــة المســـتدامة واإلســـهام في تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 
2030 عـبـــر العديــد مــن البرامــــج والشــراكات المجتمعيــــة، كمــا دعمنــا قضايـــا تمكيـــن المــرأه الســعودية مـــن خـــالل اإلحــالل والتدريــب 

والتطويــر للكــوادر البشــرية النســائية، مثــل العنصــر النســائي مــا يزيــد عــن 20 % فــي عــام 2019.

نـظـرة عـامة
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شــركة االســتثمار لــأوراق الماليــة والوســاطة )االســتثمار كابيتــال( هــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة، تأسســت بموجــب نظــام الشــركات 
 فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومركزهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض، وبــرأس مــال مدفــوع قيمتــه 250 مليــون لاير ســعودي. 

تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة خالل عام 2015م. 

العقاريــة(  والصناديــق  االســتثمارية  المحافــظ  األســهم،  )صناديــق  األصــول  وإدارة  الوســاطة  مجــال  فــي  خدمــات  الشــركة  تقــدم 
 واإلقــراض بالهامــش والحفــظ والترتيــب والخدمــات اإلستشــارية لأفــراد والمؤسســات مــن العمــالء فــي األســواق اإلقليميــة والدوليــة. 

تخضع الشركة لجميع األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية، وهي مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية.

أن نكـون من بيـن مـؤسسـات السـوق المـالية القيـادية في الممـلكة العـربية السـعودية.

تقديـم خدمـات استثمـاريـة متكـاملـة تخلـق القيمـة لعمـالئنـا، ومسـاهمينـا، وموظفينـا.

تحقيقــاً لغاياتنــا فــي العمــل علــى تنميــة أعمالنــا، وتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات والمنتجــات االســتثمارية، فإننــا نســعى 
بــكل جهــد إلــى تحقيــق قيمــة مضافــة لعمالئنــا. وننطلــق فــي ذلــك مــن إيماننــا العميــق بــأن تمســكنا الراســخ بقيمنــا هــو الركيــزة 

األولــى لنــا فــي توطيــد عالقتنــا بعمالئنــا.

 إننــا نباشــر أعمالنــا بمنتهــى الصــدق 
ــفافية. واألمانة والش

تـــدأب الشـــركة باســـتمرار علـــى 
تحقيـــق أعلـــى مســـتويات اإلنجــــــــاز 
ـــي  ـــة، وف ـــا اليومي ـــيير أعماله ـــي تس ف
جـــودة مـــا تقدمـــه مـــن خدمـــات.

ـــول  ـــل الحل ـــم أفض ـــى تقدي ـــل عل نعم
لعمالئنــــــا،  الممكنـــة  والخدمـــات 
واضعيـــن مصالحهـــم دائمـــاً فـــي 
ــه  ــرار لـ ــي أي قـ ــا فـ ــة أولوياتنـ قمـ

صلـــة بأعمـــال الشـــركة.

ــة العمالءاألداءالنزاهة خدم

الرؤيـــة

الرسالـة

التأسيس والمركز القانوني

القيم
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تقــوم الشــركة بتقديــم خدمــات التــداول لعمالئهــا فــي األســواق المحليــة والدوليــة، حيــث تقــوم بتوفيــر قنــاة للتــداول عاليــة الجــودة عــن طريــق 
 »ICAP Trade – ــد ــكاب تري ــة »اي ــى برنامــج الوســاطة اإللكتروني ــة إل ــة، إضاف ــرة مــن الجاهزي ــى درجــة كبي ــق وســاطة عل الهاتــف وفري
والــذي يعــد منصــة علــى أحــدث طــراز تقنــي وســهلة االســتخدام للتــداول عبــر اإلنترنــت، تســمح للعمــالء بتحليــل الســوق المحليــة والتــداول 
بســهولة. عــالوة علــى ذلــك، تتوفــر المنصــة بقنــوات متعــددة تشــمل األجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة، وقامــت الشــركة بإضافــة مميــزات 

جديــدة، منهــا طلــب التمويــل بالهامــش عــن طريــق القنــوات اإللكترونيــة.

كمــا توفــر الشــركة أيضــاً للعمــالء خدمــة التــداول فــي األســواق الدوليــة بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وأســواق أخــرى مــن مناطــق الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ويتــم تنفيــذ جميــع اإلتفاقيــات والصفقــات مباشــرة بيــن الشــركة وعمالئهــا دون 
الحاجــة إلــى قيــام العميــل بالتعامــل مــع وســيط مالــي خارجــي بشــكل مباشــر. وتقــدم الشــركة فــرص االســتثمار فــي فئــات األصــول المختلفــة 

بمــا يشــمل األســهم والخيــارات وصناديــق المؤشــرات المتداولــة فــي األســواق الدوليــة.

توفــر الشــركة لعمالئهــا تســهيالت اإلقــراض بالهامــش فــي األســواق المحليــة والدوليــة، مــع مراعــاة الشــروط واألحــكام الخاصــة بذلــك. وتقــدم 
ــدود  ــة، وتخضــع ح ــل المرابح ــى المكشــوف وتموي ــهيالت الســحب عل ــمل تس ــش تش ــل بالهام ــات التموي ــن منتج ــة م ــاً مختلف ــا أنواع لعمالئه
اإلقــراض بالهامــش لرقابــة دقيقــة مــن قبــل  إدارة المخاطــر. قامــت الشــركة خــالل العــام بإطــالق منصــة التمويــل بالهامــش عبــر اإلنترنــت التــي 

تتيــح للعمــالء طلــب التســهيالت  بمختلــف الصيــغ والعمــالت عبــر اإلنترنــت بســهولة ويســر، وبــدون الحاجــة لزيــارة الفــرع.

النشاطات الرئيسة

الوساطة - األسواق المحلية والدولية

اإلقراض بالهامش

تقــدم الشــركة خدمــة الحفــظ لجميــع أنــواع األصــول واألوراق الماليــة المدرجــة وغيــر المدرجــة لمحافــظ عمالئهــا االســتثمارية فــي األســواق 
المحليــة والعالميــة، حيــث تقــوم الشــركة وبالنيابــة عــن عمالئهــا بالمتابعــة مــع األطــراف األخــرى، إلتمــام تســوية الصفقــات وتحصيــل األربــاح 

وتجزئــة األســهم، وتنفيــذ نقــل األســهم وعمليــات الرهــن، وغيرهــا مــن عمليــات الحفــظ لــأوراق الماليــة.

الحفظ 
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ودول  الســعودي  الســوق  فــي  تســتثمر  اإلســالمية  الشــريعة  مــع  متوافقــة  وصناديــق  تقليديــة  اســتثمارية  صناديــق  الشــركة  توفــر 
مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا، تتعلــق بفئــات أوراق ماليــة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الدخــل الثابــت وأســواق النقــد واألســهم. ويتــم 
هــذا  ويدعــم  المهنييــن،  مــن  األصــول  إدارة  فــي  متخصــص  فريــق  خــالل  مــن  والخدمــات  المنتجــات  هــذه  وتســليم  وإدارة  تطويــر 
المتنوعــة لعمالئــه. لتلبيــة االحتياجــات  تمــت هيكلــة كل صنــدوق  البحــوث االســتثمارية، وقــد  فــي   الفريــق فريــق آخــر متخصــص 

قائمة صناديق األسهم وصناديق أسواق النقد – الدخل الثابت العامة كما في نهاية العام 2019 م: 

 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع  	 
 صندوق صائب لأسهم الخليجية	 
 صندوق صائب للشركات السعودية	 
 صندوق صائب لأسهم السعودية	 

ــل  ــم إدارة كل محفظــة حســب احتياجــات العمي ــات أصــول متنوعــة. ويت ــظ باســتراتيجيات وفئ ــدم الشــركة أيضــاً خدمــات إدارة المحاف كمــا تق
مــن خــالل تقديــم سياســات واســتراتيجيات اســتثمارية مالئمــة ) علــى ســبيل المثــال: الدخــل الثابــت، أســواق النقــد، األســهم والنمــو المتــوازن 

واالســتراتيجيات المتعــددة األصــول، وغيــر ذلــك(.

إدارة األصول - إدارة المحافظ والصناديق االستثمارية

تقــدم إدارة االســتثمار العقــاري لــدى االســتثمار كابيتــال منتجاتهــا االســتثمارية عــن طريــق طــرح وإدارة صناديــق االســتثمار العقــاري بأنواعهــا 
المتعــددة، طبقــاً لأنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك لالســتفادة مــن مــا يشــهده ســوق 
االســتثمار العقــاري مــن تطــورات جوهريــة، مــن شــأنها خلــق فــرص ذات عوائــد اســتثمارية جاذبــة للمســتثمرين المهتميــن باالســتثمار فــي هــذا 
القطــاع المتنامــي فــي المملكــة، ويتــم البحــث عــن تلــك الفــرص وتقييمهــا، ومــن ثــم توفيرهــا عــن طريــق طــرح الصناديــق العقاريــة حســب مــا 

يتناســب مــع هــذه الفــرص مــن جهــة، وتطلعــات المســتثمرين مــن جهــة أخــرى.
قائمة الصناديق العقارية كما في نهاية العام 2019م:

صندوق صائب للتطوير العقاري - أبراج سرايا  	 
صندوق أجدان رايز للتطوير العقاري	 
صندوق االستثمار للدخل العقاري 1	 

تقدم إدارة المصرفية االستثمارية في شركة االستثمار كابيتال لعمالئها مـجموعة متكاملة من الـخــدمـات االسـتـشــاريـــة االستراتيجية فـي أسواق 
المال )من ضمنها خدمات زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية واإلكتتابات العامة األولية(، وعمليات االندماج واالستحواذ، 

وأسواق الدين، وإعادة الهيكلة. ويتألف فريق العمل في هذا القسم من أفراد مؤهلين يتميزون بالخبرة والمهنية العالية.

االستثمار العقاري 

خدمات المصرفية االستثمارية
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ــم العضو اس

ــي ــل بوكــس - دب ــك ريداب ــي ان  المؤســس والشــريك ف
 المؤســس والعضــو المنتــدب فــي ايِثــس كــراود - دبــي

مســاعد المديــر العــام المصرفيــة الشــخصية لــدى البنــك 
الســعودي   لالســتثمار حتى اســتقالته في 2019/10/31  شركة أمريكان إكسبرس ) السعودية ( المحدودة

مديرعــام إدارة تقنيــة المعلومــات لــدى البنــك الســعودي 
لالستثمار

نائــب الرئيــس التنفيــذي لدى البنك الســعودي لالســتثمار شــركة أوركــس الســعودية للتأجيــر التمويلــي

ــــــ

ــــــ

ــــــ

مديــر عــام برنامــج ســلطان بــن عبدالعزيز لإلتصــاالت 
الطبيــة والتعليميــة ميديونــت

الرئيــس التنفيــذي لــدى البنــك الســعودي لالســتثمار
شركة أمالك العالمية للتمويل والتطويرالعقاري 

 شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاه

عبدهللا الزبن

فيصل العمران

سلمان الفغم 

محمد الفريح

صالح العقال

محمد العيدروس

عمل العضو كمدير في شركات أخرى عضوية العضو في مجالس إدارة شركات أخرى

العضوية  المنصب اســم العضــو

رئيس مجلس اإلدارة عبدهللا الزبن

فيصل العمران

سلمان الفغم 

محمد الفريح

صالح العقال

محمد العيدروس

مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

مستقلعضو مجلس اإلدارة

تشــكيل مجلــس اإلدارة وتصنيف أعضائه

عضويــة أعضاء مجلس اإلدارة في الشــركات

 الجــدول التالــي يبيــن عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــركات أخــرى )داخــل المملكــة وخارجهــا( كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 

أســماؤهم التاليــة  األعضــاء  مــن   2019 ديســمبر   31 فــي  كمــا  اإلدارة  مجلــس  يتكــون   
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وصف لخطط وقرارات الشركة والتوقعات المستقبلية

ال يوجد للشركة أي شركات تابعة لها.

قامــت الشــركة  بتعزيــز النمــو، وذلــك مــن خــالل طــرح منتجــات وخدمــات جديــدة خــالل العــام 2019م حيــث نجحــت الشــركة فــي إطــالق 
ــن خــالل إطــالق  ــو م ــن النم ــد م ــى مزي ــح الشــركة إل ــذا وتطم ــق الخاصــة. ه ــى الصنادي ــة إل ــا، باإلضاف ــن نوعه ــدة م ــة فري منتجــات عقاري
صناديــق عامــة وخاصــة ومــدرة للدخــل قامــت الشــركة بتوســيع وتطويــر الخدمــات اإللكترونيــة لعمالئهــا لتســهيل وتســريع إنجــاز أعمالهــم 
وتقليــص الحاجــة لزيــارة المقــر الرئيســي أو الفــروع للشــركة. كمــا تقــوم الشــركة حاليــاً بالتوســع فــي تقديــم خدمــات إدارة المحافــظ الخاصــة 

ــد أو األســهم أو ذات األصــول المتعــددة. ــظ أســواق النق ســواًء كانــت محاف

تم عقد 4 اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام 2019 م كالتالي 

اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور 

%%%%نسبة الحضور %

ــارس 2019 2019 12 م مايــو  23 ديسمبر 012019 اكتوبر 232019 

8383100 67

اسم العضو

عبدهللا الزبن

فيصل العمران

سلمان الفغم 

محمد الفريح

صالح العقال

محمد العيدروس

اجتماعــات مجلس اإلدارة وســجل الحضور 

الشــركات التابعة
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يضم مجلس اإلدارة اللجان التالية:

الغــرض الرئيســي للجنــة هــو تقديــم منهجيــة منظمــة لمجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف ومســاعدة المجلــس مــن خــالل تقديــم المشــورة والتوجيهــات 
حــول كفايــة مبــادرات االســتثمار كابيتــال فــي: 

القوائم المالية وتقارير المساءلة العامة.	 
إطار وممارسات الرقابة الداخلية. 	 
نشاط المراجعة الداخلي، ومراجعي الحسابات الخارجيين ومقدمي التأكيدات اآلخرين.	 
كمــا تقــوم اللجنــة بتقديــم المســاعدة ألعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف ومراقبــة عمــل لجنــة اإللتــزام اإلداريــة فيمــا يتعلــق 	 

بالقوانين، واللوائح والقواعد السلوكية. 

أعـضـاء اللجنة كمـا فـي 31 ديـسـمـبـر 2019 م:

1. األستـاذ محـمـد العـيـدروس - رئـيـس اللجنة                 
2. األستـاذ بـدر عـالف    

3. األستـاذ سـراج زكـريـا  
4. األستـاذ وليـد الـعمـري  

%%%%

تم عقد 4 اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام 2019 م كالتالي 

100 100 100100 نسبة الحضور %

03 ديسمبر 2019 17 سبتمبر 2019 13 مايـو 2019 27 فبراير 2019 اسم العضو

محمد العيدروس

سراج زكريا

وليد العمري

بدر عالف

ماجد الدخيل

لجــان مجلس اإلدارة

لجنــة المراجعة

لجـــنة المراجـعة
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 تســـاعد اللجنـــة مجلـــس اإلدارة بمهـــام التوصيـــة للمجلـــس بالمكافـــآت وسياســـات الحوافـــز، ومكافـــآت اإلدارة العليـــا، والتعيينـــات 
وسياسات عزل واستمرارية اإلدارة العليا.

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2019م:
  

1. األستاذ فيصل العمران - رئيس اللجنة   
2. األستاذ سعود الحوشان   

3. األستاذة نسرين الدوسري  
 

جميع قرارات اللجنة لسنة  2019 م كانت تتم بالتمرير من خالل البريد اإللكتروني.

ــم المخاطــر والسياســات  ــة لتقيي ــادئ التوجيهي ــة المخاطــر، وإدارة المخاطــر والمب ــكل حوكم ــى هي ــي اإلشــراف عل ــس ف ــة المجل ســاعد اللجن
ــات  ــع المنتج ــم جمي ــة بتقيي ــوم اللجن ــبق تق ــا س ــى م ــةً إل ــل المخاطــر، إضاف ــل وتحم ــيولة والتموي ــان ومخاطــر الس ــوق واإلئتم ــة بالس المتعلق

ــا. ــركة بإطالقه ــتقوم الش ــي س ــدة الت ــات الجدي ــق واألدوات والعملي والصنادي

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2019م:

1. األستاذ فيصل العمران - رئيس اللجنة   
2. األستاذ سلمان الفغم     

3. األستاذ ديفيد كيني  

09 مايـو 2019 اسم العضو

فيصل العمران

02 ديسمبر2019 08 سبتمبر2019 

تم عقد 3 اجتماعات للجنة خالل العام 2019 م كالتالي 

نسبة الحضور %

سلمان الفغم 

ديفيد كيني

لجنــة الترشــيحات والمكافآت

لجنــة المخاطر

% 100 % 100 % 100

لجنــة المخاطر
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الرئيســية وعملياتهــا.  الشــركة  تقــود أعمــال  التــي  البنــود  التوجيهــات الالزمــة بشــأن  فــي مراجعــة وتقديــم  المجلــس  اللجنــة  تســاعد 
اإلدارة،  إلــى مجلــس  تقديمهــا  قبــل  األمــور،  مــن  باألعمــال وغيرهــا  المتعلقــة  األمــور،  وتأييــد جميــع  بمراجعــة  اللجنــة  تقــوم  كمــا 
 باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى محفظــة االســتثمار الخاصــة التابعــة للشــركة والموافقــة علــى القــرارات المتعلقــة باألعمــال الجديــدة.

أعضـاء اللـجنـة كمـا فـي 31 ديـسمـبـر 2019م:

1. األستـاذ فيـصـل العـمـران – رئـيـس اللـجنـة   
2. األستـاذ مـحمـد العـيـدروس   

3. األستـاذ مـحمـد الفـريـح   

تم عقد 4 اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام 2019 م كالتالي 

100100 100 100%%%%

اسم العضو

فيصل العمران

نسبة الحضور %

محمد العيدروس

محمد الفريح

02 ديسمبر 162019 سبتمبر 122019 مايـو 262019 فبراير 2019

اللجنــة التنفيذية

اللجنــة التنفيذية
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ــى  ــرض إل ــبة الق ــن الهامش/نس ــإدارة المخاطــر وتعيي ــق ب ــا يتعل ــة، فيم ــؤولياتها الرقابي ــاء بمس ــي الوف ــان ف ــة المخاطــر واالئتم ــاعدة لجن بمس
ــل الشــركة. ــن قب ــان االســهم م ــراض، بضم ــر هامــش اإلق ــا توفي ــي يجــري عليه ــي ســوق األســهم الســعودية، الت ــة لأســهم المدرجــة ف  القيم

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2019م:

1. األستاذ فيصل العمران – رئيس اللجنة   
2.األستاذ سلمان الفغم  
3.األستاذ ديفيد كيني  

4.األستاذ خالد الريس  

تم عقد 4 اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام 2019 م كالتالي 

%%%% 100757575

19 ديسمبر 282019 أغسطس 152019 مايـو 2019 19 فبراير 2019 اسم العضو

فيصل العمران

نسبة الحضور %

سلمان الفغم 

ديفيد كيني

خالد الريس

لجنــة تقييــم األوراق المالية

لجنــة تقييم األوراق الماليــة المالية
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يتقاضــى أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن مكافــآت وتعويضــات لقــاء عضويتهــم فــي مجلــس إدارة االســتثمار كابيتــال، كمــا هــو موضــح 
فــي الجــدول الســابق، وال يوجــد أي تنــازالت مــن قبــل األعضــاء أو كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافــآت أو تعويضــات.  

ال يوجد أي عقوبات أو جزاءات أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة.

العقوبات والجزاءات

أي ترتيبـــات أو اتفاق، تنازل بموجبـه أحد أعضاء مجلس اإلدارة  أو أحد كبــار التنفيذيين 
عن أي مكافآت أو تعويضات

1,487

1,788

334

3,283

7,477

585

50

450

500

950

- -

-

-

-

-

--

950

-

-

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

المالي إن لم يكونا ضمنهم 
البيان

اإلجمالي

أعضاء المجلس غير 
 التنفيذيين/ وأعضاء
المجلس المستقلون

أعضاء المجلس التنفيذيون

الرواتب واألجور

البدالت

المكافآت الدورية والسنوية

الخطط التحفيزية

العموالت

 أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
تدفع بشكل شهري أو سنوي

مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة وخمســة من كبــار التنفيذيين

بآالف الرياالت السعودية
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إن اإلدارة مســؤولة عــن إنشــاء نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة والمحافظــة عليــه علــى مســتوى الشــركة. يتضمــن نظــام الرقابــة الداخليــة السياســات 
واإلجــراءات والعمليــات التــي صممــت تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة لتحقيــق األهداف االســتراتيجية للشــركة.

 إن نطــاق عمــل إدارة المراجعــة الداخليــة مســتقل عــن اإلدارة التنفيذيــة، حيــث يشــمل تقييــم مــدى كفايــة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي 
الشــركة. جميــع المالحظــات المهمــة والجوهريــة المنبثقــة عــن أعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة يتــم رفعهــا فــي تقاريــر إلــى لجنــة المراجعــة 
التابعــة لمجلــس إدارة الشــركة. تقــوم لجنــة المراجعــة بمراقبــة كفايــة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة، للحــد مــن المخاطــر التــي تــم تحديدهــا 

وقياســها، بهــدف الحفــاظ علــى مصالــح الشــركة.

يتــم بــذل جهــود منســقة ومتكاملــة مــن جميــع وحــدات وإدارات الشــركة، لتحســين بيئــة الرقابــة علــى المســتوى العــام، مــن خــالل المراجعــة 
المســتمرة، وتســهيل اإلجــراءات لمنــع وتصحيــح أي قصــور فــي الرقابــة. أوكلــت إلــى كل وحــدة مــن وحــدات الشــركة وتحــت إشــراف اإلدارة 
ــن الداخلييــن والخارجييــن، وعــدد مــن  ــل المراجعي ــم تحديدهــا مــن قب ــة التــي ت ــا مســؤولية تصحيــح أوجــه القصــور فــي الرقاب ــة العلي التنفيذي

وحــدات الرقابــة األخــرى علــى مســتوى الشــركة.

 تــم تصميــم النظــام الرقابــي الداخلــي للشــركة بشــكل يضمــن اطــالع مجلــس اإلدارة علــى كيفيــة إدارة المخاطــر، مــن أجــل تحقيــق األهــداف 
االســتراتيجية للشــركة. إن أنظمــة الرقابــة الداخليــة مهمــا وصلــت إليــه مــن احترافيــة فــي تصميمهــا فلــن تقــوم بمنــع أو كشــف جميــع أوجــه 
القصــور فــي الرقابــة، عــالوة علــى أن التقييمــات الحاليــة لمــدى فاعليــة األنظمــة لفتــرات مســتقبلية تخضــع لقيــود قــد تصبــح معهــا ضوابــط 

الرقابــة غيــر مالئمــة، نتيجــة للتغيــرات فــي المتطلبــات واالمتثــال للسياســات واإلجــراءات. 

اســتناداً إلــى نتائــج االختبــارات والتقييمــات المســتمرة لنظــام الرقابــة الداخليــة، مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة، التــي تمــت خــالل العــام بنــاًء 
علــى خطــة المراجعــة الداخليــة، المبنيــة علــى أســاس المخاطــر المعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة، تعتبــر اإلدارة ولجنــة المراجعــة أن نظــام 
الرقابــة الداخليــة الحالــي فــي الشــركة بشــكل عــام مالئــم ومناســب، ويتــم تنفيــذه ومراقبتــه علــى نحــو فعــال. نقــاط الضعــف التــي وجــدت مــن 

خــالل المراجعــة تمــت معالجتهــا أو تــم وضــع خــط زمنــي لمعالجتهــا.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اإلجراءات الرقابية الداخلية في الشركة
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إدارة المخاطر 

تعــرف المخاطــر علــى أنهــا احتمــال الخســارة، وإمــا بشــكل مباشــر مــن خــالل فقــدان الدخــل أو رأس المــال، وإمــا بشــكل غيــر مباشــر مــن 
ــدرة  ــود خطــراً، حيــث مــن شــأنها أن تحــد مــن ق ــى تحقيــق أهــداف أعمالهــا. وتشــكل هــذه القي ــدرة المؤسســة عل ــى ق ــود عل خــالل فــرض قي

ــا أو االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لتعزيزهــا. ــى إدارة أعماله الشــركة عل

فــي الشــركة، تكــون األهــداف الرئيســية إلدارة المخاطــر هــي ضمــان أن نتائــج األنشــطة القابلــة للتعــرض للخطــر تتماشــى مــع اســتراتيجيات 
الشــركة والرغبــة فــي المخاطــرة، وأن هنــاك توازنــاً مناســباً بيــن المخاطــرة والعائــد، مــن أجــل تعظيــم أربــاح المســاهمين، ويوفــر إطــار عمــل 

إدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة أساســاً لتحقيــق هــذه األهــداف.

إدارة المخاطــر الفاعلــة هــي إتاحــة الســيطرة والرقابــة بشــكل أكبــر لتحقيــق تــوازن مناســب بيــن المخاطــر التــي تقبلهــا الشــركة )بعائــد يتماشــى 
مــع هــذه المخاطــر( والمخاطــر التــي ترغــب الشــركة فــي التخفيــف منهــا. وعلــى الرغــم مــن أن إدارة المخاطــر تســعى إلــى رصــد المخاطــر 
ــة  ــى الغــرض مــن إدارة المخاطــر بنظــرة شــمولية موضوعي ــة إال أن الشــركة تنظــر إل ــم تحديدهــا وحصرهــا ضمــن الحــدود المقبول ــي يت الت

وليســت نظــرة تحوطيــة بحتــة. 

ويكــون مجلــس إدارة الشــركة مســؤوالً عــن تحديــد قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر. وتتضمــن المبــادئ الرئيســية قابليــة الشــركة للتعــرض 
للمخاطــر والتــي أقرهــا مجلــس اإلدارة، وهــي كمــا يلــي:

- موارد رأس المال
 تفضل الشركة االحتفاظ بحد ال يقل عن 20 % إجمالي متطلبات الحد األدنى لراس المال في كل األوقات.

 
- مخاطر التشغيل

تهدف الشركة إلى أن ال تتكبد خسائر تشغيلية تزيد عن حد المبلغ المحدد خالل العام الواحد.

- السمعة
 تهدف الشركة  إلى أن ال تتعرض سمعتها ألي ضرر جوهري، خالل العمليات التي تقوم بها أو خالل مزاولتها لنشاطها.

وألغــراض إدارة المخاطــر ورأس المــال، تلتــزم الشــركة أيضــاً بقواعــد الكفايــة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة التــي تغطــي اإلدارة 
الحكيمــة والحصيفــة للمخاطــر، واإلدارة الكافيــة لــرأس المــال، للتخفيــف مــن أي مخاطــر. 

ــر  ــي توف ــس اإلدارة، والت ــة المراجعــة التابعــة لمجل ــى لجن ــع تقاريرهــا إل ــة للشــركة برف ــوم إدارة المراجعــة الداخلي ــى مــا ســبق، تق ــة إل إضاف
تأكيــدات مســتقلة عــن مــدى التــزام إدارات الشــركة بسياســات وإجــراءات المخاطــر ومــدى كفايــة وفعاليــة إطــار إدارة المخاطــر فــي الشــركة 

بشــكل عــام.
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مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة المتمثلــة فــي عــدم قــدرة طــرف مــا علــى تســديد ديــن مســتحق أو  قــرض أو خــط آخــر مــن خطــوط 
ــن  ــن مصدري ــركة م ــي الش ــان ف ــية لمخاطراالئتم ــادر الرئيس ــأ المص ــا(. وتنش ــدة أو كليهم ــي أو الفائ ــان الرئيس ــواء كان االئتم ــان )س االئتم
ــى المكشــوف(  ــة )الســحب عل ــراد - وتشــمل كالً مــن التســهيالت التقليدي ــن. )1( تســهيالت الهامــش الخاصــة بعمــالء الشــركات واألف محتملي

ــركة. ــة للش ــتثمارات المملوك ــة( و)2( االس واإلســالمية )المرابح

للشــركة نظــام شــامل إلدارة مخاطــر االئتمــان يشــمل رصــد مخاطــر االئتمــان المســتقلة ومراقبــة مخاطــر االئتمــان. وفيمــا يتعلــق بتســهيالت 
الهامــش التــي تقدمهــا الشــركة، يوجــد سياســة تفصيليــة تغطــي المعاييــر الواجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار قبــل الموافقــة علــى طلــب منــح العميــل 
تســهيالت الهامــش وقواعــد الصــرف والضوابــط المختلفــة الواجــب توافرهــا أثنــاء مــدة التســهيالت ... إلــخ. ويوجــد حــد أدنــى مــن نســب التغطيــة 

المطلوبــة يجــب توفرهــا لصــرف تســهيالت الهامــش اعتمــاداً علــى الســوق.

ــى  نســب  ــة إل ــى هــذه التســهيالت. إضاف ــة المعمــول بهــا للموافقــة عل ــة المســتمرة للضوابــط والحــدود المختلف وتقــوم إدارة المخاطــر بالمراقب
الحــد األدنــى للتغطيــة، يوجــد ضوابــط للحــد األقصــى لــكل عميــل وحــدود اســتحقاق وطلبــات زيــادة النقــد لتغطيــة الخســائر المحتملــة وضوابــط 

لمخاطــر أخــرى مــن أجــل تقليــل مخاطــر االئتمــان الناشــئة عــن هــذه التســهيالت. 

ــون  ــي تك ــوق الت ــل مخاطــر الس ــوق. وعوام ــب الس ــل تقل ــة عوام ــتثمار نتيج ــة االس ــاض قيم ــة بانخف ــي المخاطــر المتعلق ــوق ه مخاطــر الس
ــاب،  ــان، مخاطــر االكتت ــي، مخاطــر االئتم ــدة، مخاطــر الصــرف األجنب ــام الشــركة هــي مخاطــر األســهم، مخاطــر ســعر الفائ موضــع اهتم
مخاطــر الســلع ومخاطــر التســوية. تعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق محــدود، حيــث ال يوجــد لــدى الشــركة رصيــد تــداول نشــط، 
 حيــث تســتثمر الشــركة فائضهــا مــن النقــد فــي اســتثمارات مختــارة بعنايــة قامــت بتحليلهــا بعــد تحــري العنايــة الواجبــة والمناســبة. 

ال يوجــد لــدى الشــركة رصيــد تــداول نشــط، ومــع هــذا وضعــت الشــركة سياســة اســتثمار تفصيليــة والتزمــت باتباعهــا، تحتــوي هــذه السياســة 
علــى حــدود للتــداول وحــدود لالســتثمار وحــدود للتعــرض للمخاطــر ، وتقــوم الشــركة باتبــاع هــذه السياســة بصرامــة عنــد اتخاذهــا أي قــرار 
اســتثماري بصفــة أصيــل. تقــوم إدارة المخاطــر برصــد ومراقبــة  مخاطــر الســوق، وتكــون مســؤولة عــن ضمــان قيــاس التعــرض لمخاطــر 

الســوق وفقــاً لسياســات محــددة، ويتــم التبليــغ عنهــا يوميــاً وفقــاً لحــدود الرقابــة المقــررة.

مخاطر االئتمان

مخاطر السوق

وفيما يلي وصف للمخاطر المهمة التي تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها:
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ــون  ــة أو يك ــود مصــادر كافي ــدم وج ــة ع ــتحقاقها، نتيج ــد اس ــا عن ــاء بالتزاماته ــى الوف ــدرة الشــركة عل ــدم مق ــي ع ــيولة ف ــل مخاطــر الس تتمث
 فــي إمــكان الشــركة توفيــر هــذه المــوارد، ولكــن بتكاليــف باهظــة، وتنقســم أشــكال الســيولة إلــى مخاطــر ســيولة األصــول وســيولة التمويــل. 

وتنشــأ مخاطــر ســيولة التمويــل عنــد عــدم القــدرة على الحصول علــى الســيولة الالزمة لتمويــل االلتزامات، بموجب شــروط متوقعة عنــد الحاجة. 
 وتنشــأ مخاطــر ســيولة األصــول عنــد عــدم القــدرة علــى التصــرف فــي هــذه األصــول، بقيمــة الســوق الحاليــة دون أن تتأثــر ســيولة األصــول. 

وعندمــا يتعلــق األمــر بمخاطــر ســيولة التمويــل، ترصــد الشــركة وضــع الســيولة بانتظــام، لتلبيــة أي التزامــات فــي الوقــت المناســب. كمــا تقــوم 
الشــركة بعمــل اختبــارات التحمــل الالزمــة لتقييــم الســيناريو األســوأ فيمــا يتعلــق بأزمــة الســيولة، بغــرض تقييــم قــدرة الشــركة علــى المحافظــة 

علــى وضــع رأســمالي كافــي إذا مــا حــدث هــذا الســيناريو. 

  كمــا تراقــب الشــركة أيضــاً عــن كثــب توافــر خطــوط التمويــل للوفــاء بااللتزامــات. وتســعى الشــركة للمحافظــة علــى مجموعة من االســتثمارات 
الســائلة غيــر المثقلــة برهونــات، والتــي يمكــن تســييلها فــي الوقــت المناســب، لتلبيــة التدفقــات النقديــة غيــر المتوقعــة التــي تنشــأ فــي ســياق العمــل 

العــادي. ويوجــد لــدى الشــركة سياســة لمخاطــر الســيولة معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة تتنــاول الجوانــب المذكــورة آنفاً.

حســب معاييــر بــازل 2، تعــرف مخاطــر العمليــات علــى أنهــا مخاطر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة، الناتجة عــن عوامل بشــرية وأحداث 
خارجية وعدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية أو األنظمة، وبصفة عامة يوجد أربعة أسباب رئيسية تم تحديدها في تعريفات مخاطر التشغيل 
 النموذجية، حيث تظهر أحداث مخاطر العمليات عند عدم كفاية أو إخفاق بسبب األفراد )عوامل بشرية( واإلجراءات واألنظمة أو أحداث خارجية. 
التالــي:   النحــو  علــى  وهــي  العمليــات،  مخاطــر  بــإدارة  تقــوم  لكــي  دفــاع،  خطــوط  ثالثــة  مــن  نموذجــاً  الشــركة   ووضعــت 

يكون خط الدفاع األول عبارة عن إدارة العمل المعنية حيث تكون مسؤولة بصفة رئيسية عن تعريف وإدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بالمنتجات 
 وإجراءات عملها. ويشترك خط الدفاع األول في اختبار وإقرار مدى كفاية وفعالية الضوابط الموضوعة واالمتثال لسياسات وإجراءات الشركة. 

خــط الدفــاع الثانــي هــي إدارة المخاطــر وإدارة المطابقــة وااللتــزام بالشــركة، وتكــون مســؤولة عــن تحديــد المصــادر المحتملــة للمخاطــر التــي 
يمكــن أن تنشــأ نتيجــة ألعمــال اإلدارات المختلفــة ووظائــف الدعــم فــي الشــركة. كمــا تكــون إدارة المخاطــر أيضــاً مســؤولة عــن  إعــداد وحفــظ 
ســجل تفصيلــي للمخاطــر مــن شــأنه تحديــد المصــادر المحتملــة للمخاطــر والضوابــط الممكنــة، التــي يعمــل بهــا مــن أجــل التخفيــف مــن المخاطــر 

التــي تــم تحديدهــا.

مخاطر السيولة

مخاطر العمليات
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تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية

تقرير مراجعي الحسابات- سنة 2019م 

2019م.  الماليــة  للســنة  للشــركة  حســابات  كمراجــع  كــو  انــد  تــوش  ديلويــت  تعييــن  للشــركة  العامــة  الجمعيــة   أقــرت 
ولم يسجل تقرير مراجعي الحسابات المعينين من قبل الشركة أية أخطاء جوهريه عن القوائم المالية للعام 2019م.

يكون خط الدفاع الثالث هو المراجعة، حيث تكون إدارة المراجعة الداخلية في الشــركة مســؤولة عن  تقييم االمتثال لســجل المخاطر وتقديم تقييم 
مســتقل لمــدى كفايــة وفعاليــة إطار الرقابة على المخاطر. ويقــوم رئيس إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة التي هي إحدى 
لجان مجلس اإلدارة. وإضافة إلى ذلك، تأخذ اإلدارة أيضا نهج التدقيق على أساس المخاطر باستخدام سجل المخاطر كمدخل إلجراء عمليـــات 

التدقيق.

باإلضافــة إلــى اإلطــار المذكــور آنفــاً، فقــد اســتمرت الشــركة فــي توثيــق السياســات واإلجــراءات التفصيليــة لجميع قطاعــات األعمــال والوظائف 
ــى مــن  ــق أهــداف العمــل مــع الحــد األدن ــم األمــور عليهــا، لتحقي ــي ينبغــي أن تت ــات الت ــي تشــرح وتغطــي الطــرق والعملي داخــل الشــركة الت

األخطــاء. تتــم مراجعــة سياســات وإجــراءات الشــركة بشــكل منتظــم مــن قبــل اإلدارة والموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

تمتلــك الشــركة ســجالً تفصيليــاً للمخاطــر يشــتمل علــى وصــف للمخاطــر والضوابــط المتعلقــة بــكل منهــا، والتــي قــد تواجههــا الشــركة أثنــاء 
ســير عملياتهــا خــالل الســنة، كمــا قامــت الشــركة بتحديــث وتطويــر سياســة إدارة مخاطــر االحتيــال لديهــا.

ــدؤوب محــرزةً تقدمــاً ملحوظــاً فــي هــذا  ــت الشــركة ســعيها ال ــد واصل ــة التخطيــط الســتمرارية األعمــال، فق إدراكاً مــن الشــركة لمــدى أهمي
المجــال خــالل عــام 2019م. 

وال شــك أن وجــود خطــة فعالــة الســتمرارية األعمــال مــن شــأنه تســهيل تصــدي الشــركة بطريقــة فوريــة، مدروســة ومنســقة فــي حالــة أزمــات 
االنقطــاع، أو التوقــف الخطيــر لعمليــات الشــركة.

  
كمــا تســاعد خطــة اســتمرارية األعمــال الشــركة فــي التصــدي بفعاليــة أيضــاً ألي خلــل أو انقطــاع فــي عملياتــه وإعــادة العمليــات إلــى وضعهــا 
ــي.  ــي أو جزئ ــكل كل ــات بش ــير العملي ــل س ــد يعط ــع ق ــر متوق ــارئ غي ــادث ط ــة أو ح ــد أي كارث ــاءة بع ــن بكف ــت ممك ــرع وق ــي بأس  الطبيع
بهــا.  المتعلقــة  واإلجــراءات  األعمــال  اســتمرارية  لخطــة  االختبــارات  مســتوى  بتعزيــز  2019م  عــام  خــالل  الشــركة  قامــت   وقــد 
ــار   ــن االعتب ــار بعي ــة االختب ــذ نتيج ــم أخ ــد ت ــام، وق ــالل الع ــل خ ــاع العم ــاالت انقط ــن ح ــة م ــالً لحال ــاراً مفص ــركة اختب ــرت الش ــث أج حي
 لتطويــر خطــة اســتمرارية العمــل وتعزيــز الثقــة بــأن الشــركة قــادرة علــى التعامــل مــع أي حالــة طارئــة قــد تقــع فــي أي وقــت. 
وســتواصل الشــركة إجــراء االختبــارات لعملياتهــا مــن حيــث اســتمرارية األعمــال، حيــث ســيتم إجــراء اختبــارات ال تقــل عــن مرتيــن فــي الســنة 

حســب توصيــات مجلــس اإلدارة.   

استمرارية األعمال
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124,520
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بلــغ إجمالــي دخــل الشــركة 106مالييــن لاير ســعودي فــي 2019 مقارنــة بـــ87.5 لاير ســعودي فــي 2018، محققــاً نمــواً قويــاً بمقــدار 21 %. 

إيــرادات الوســاطة )األســواق المحليــة والدوليــة( 35.2 مليــون لاير ســعودي مقارنــة بـــ37.1 مليــون حققتهــا الشــركة فــي 2018 بانخفــاض 	 
قــدره 5 % نتيجــة للتراجــع فــي إيــرادات الوســاطة لأســواق الدوليــة.

إيــرادات إدارة األصــول ارتفعــت بمقــدار67 %  لتبلــغ 42.2 مليــون لاير ســعودي مقارنــة بـــ25.3 مليــون لاير ســعودي فــي العــام الســابق، 	 
ــام،  ــالل الع ــبة 21 %  خ ــت بنس ــي نم ــت اإلدارة، والت ــالء تح ــول العم ــم أص ــردة لحج ــادة المط ــاً بالزي ــاء مدفوع ــدوره ج ــو ب ــذا النم ه

باإلضافــة إلــى إطــالق صناديــق جديــدة  فــي فئــات أصــول متعــددة، كالدخــل الثابــت واألســهم والعقــار .

إيــرادات العمــوالت بلغــت 23 مليــون لاير ســعودي فــي 2019 بتراجــع 16 % عــن العــام الســابق نتيجــة النخفــاض معــدالت اســتخدام 	 
التســهيالت لبعــض العمــالء.

هـــذا وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل التشـــغيلي 34 مليـــون لاير ســـعودي فـــي 2019 متضاعفـــا بحوالـــي ثالث مرات عـــن مســـتوياته في 2018 والتي 
12 % حققتــــها الشــــركة في 2018 مــــدعوما  بلغـــت 10.4 مليـــون لاير ســـعودي، مـــا يمثـــل هامـــش دخل تشـــغيلي قــــدره 32 % مقــــارنة بـ

 بارتفـــاع اإليـــرادات وانخفـــاض المصروفـــات التشـــغيلية مـــن خـــالل رفع الكفـــاءة والفعالية بنســـبة 7 %. 

فــي عــام 2019 حققــت الشــركة أرباحــاً بقيمــة 25.73 مليــون لاير ســعودي مقارنــة بـــ3.48 مليــون لاير فــي عــام 2018  محققــةً بذلــك مســتوى 
نمــو قياســي بلــغ 637 %.

األوراق الماليـــة التعاقديـــة وحقـــوق االكتتـــاب فـــي الشـــركة وفـــي أســـهم أو أدوات 
ـــركة ـــن الش دي

ليــس لــدى الشــركة أي عمــل/ عقــد يكــون ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو رئيــس المجلــس أو المديــر التنفيــذي أو المالــي أو االطــراف ذات العالقــة 
مصلحــة فيــه.

النتائج التشغيلية للعمليات والفروقات الجوهرية للعام المالي 2019م 
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حصلــت الشــركة علــى تســهيالت علــى المكشــوف مــن البنــك الســعودي لالســتثمار، لتمويــل قــروض الهامــش وتمويــل المرابحــة المقــدم للعمــالء 
بحــد أقصــى قــدرة 1.2 مليــار لاير ســعودي ورصيــد قائــم كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م بمبلــغ 113 مليــون لاير ســعودي، وتجــدد التســهيالت 

للســحب علــى المكشــوف ســنوياً.

دخلــت إدارة المصرفيــة االســتثمارية فــي االســتثمار كابيتــال فــي عقــد مــع البنــك الســعودي لالســتثمار، إلصــدار صكــوك للبنــك مــع رســوم 
نجــاح بلغــت 430,000 لاير ســعودي.

يوجد قروض قائمة بالهامش على بعض أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليــــا تبلغ 2,232,390 رياالً، بعوائد هامشيـة من القروض 
 تبلغ 62,041 رياالً سعوديا.

وقــد دخلــت االســتثمار كابيتــال عــدداً مــن االتفاقيــات مــع البنــك الســعودي لالســتثمار، لتقديــم خدمــات البريــد واألرشــفة، وتقنيــة المعلومــات 
والتأجيــر، علــى النحــو التالــي:

اتفاقيــة تأجيــر المبنــى والخدمــات المســاندة لــه : حيــث يقــوم البنــك بموجبهــا بتوفيــر الموقــع للمقــر الرئيســي للشــركة والفــروع الخمســة 	 
الخاصــة بهــا، كمــا يتــم اســتئجار الممتلــكات والمعــدات الحاليــة وأعمــال الصيانــة للمعــدات والمواقــع ومواقــف الســيارات للســنة المنتهيــة 

31 ديســمبر 2019 بقيمــة 3,155,866 لاير ســعوديا.

ــة بالســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2019 	  اتفاقيــة خدمــات البريــد : حيــث يقــوم البنــك بموجبهــا بتقديــم جميــع الخدمــات البريديــة ذات الصل
ــة 39,000 لاير ســعودي. بقيم

ــة 31 ديســمبر 	  ــة بالســنة المنتهي اتفاقيــة خدمــات األرشــفة : حيــث يقــوم البنــك بموجبهــا بتقديــم خدمــات حفــظ ملفــات الشــركة ذات الصل
ــعودي. ــة 80,000 لاير س 2019  بقيم

ــي 	  ــد اإللكترون ــة بالبري ــات المتعلق ــة المعلوم ــات تقني ــة خدم ــم كاف ــا بتقدي ــك بموجبه ــوم البن ــث يق ــات: حي ــة المعلوم ــات تقني ــة خدم اتفاقي
واإلنترنــت وخدمــات الصيانــة ذات الصلــة بالســنة المنتهيــة 31 ديســمبر2019 بقيمــة 980,276 ريــاالً ســعوديا.

قروض الشركة

الصفقات مع األشخاص ذوي الصلة
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العقـــود واألعمـــال مـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وكبـــار التنفيذييـــن واألطـــراف ذات 
ـــا ـــة بهم العالق

ليــس لــدى الشــركة أي عمــل/ أو عقــد فيه مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبــار التنفيذيين واألطراف ذات العالقة بهما.

الخاتمة

يســر مجلــس اإلدارة أن يعبــر عــن امتنانــه لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وصاحــب الســمو الملكــي 
ولــي العهــد ونائــب رئيــس مجلــس الــوزراء األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود، كمــا نتقــدم بالشــكر لهيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق 
الماليــة الســعودية )تــداول( علــى دعمهــم المتواصــل والبنــاء، كمــا يعــرب المجلــس عــن تقديــره لثقــة عمــالء الشــركة وإخــالص وتفانــي ووالء 

إدارة وموظفــي الشــركة.
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