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لكمة رئيس مجلس اإلدارة

نيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة يســّرني أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لشــركة االســتثمار لــأوراق الماليــة والوســاطة 
)“الشــركة”( للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م.

ــم تحــدث مــن قبــل بســبب جائحــة “كوفيــد-19”،  ــات ل ــه تحدي ــم في عــام 2020م اكن اســتثنائيا بــل المقاييــس، حيــث واجــه العال
والتــي اكن لهــا  تأثيــر علــى الكثيــر مــن الجوانــب الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة. بــادرت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 
بالتحــــرك الســــريع والحاســــم للتعامــل مــع الجائحــة، حيــث اتخــــذت إجــــراءات مهمــة  لحمايــة المجتمــع واتبعتهــا بحــزم تحفيزيــة 

ــة المجتمــع والنشــاط االقتصــادي. ــر الكبيــر فــي حماي ــار الجائحــة والتــي اكن لهــا األث اقتصاديــة وماليــة للحــد مــن آث

أعطــت شــركة االســتثمار اكبيتــال األولويــة لســالمة موظفيهــا وعمالئهــا علــى حــّد ســواء؛ حيــث تــم تســخير اإلماكنيــات لتحقيــق 
االســتمرارية فــي العمــل واســتيفاء احتياجــات العمــالء مــع اســتمرار العمــل علــى تحقيــق أهــداف الشــركة التشــغيلية واالســتراتيجية. 

نشــعر بالفخــر واالعتــزاز بمــا حققنــا مــن إنجــازات كبيــرة خــالل العــام 2020م، فعلــى الرغــم مــن التحديــات الغيــر مســبوقة  التــي مرت 
بهــا األســواق خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الماضيــة بســبب جائحــة “كوفيــد-19”، لكنــه العــام الــذي أبــرز قدراتنــا علــى التكيــف بــل 

فعاليــة مــع الظــروف الصعبــة والتحديــات المتنوعــة. 

ــالء  ــا للعم ــم خدماته ــة تقدي ــو، ومواصل ــتراتيجية للنم ــات االس ــذ التطلع ــا لتنفي ــا وطاقاته ــع إماكنياته ــركة جمي رت الش ــخَّ ــد س لق
بكفــاءة، والبنــاء علــى مــا تقــدم مــن إنجــازات لتعظيــم مكتســبات الشــركة وحقــوق مســاهميها. أحــرزت الشــركة تقدمــًا ملحوظــًا 
ــى  ــة إل ــررة، باإلضاف ــتقرة والمتك ــرادات المس ــادر اإلي ــادة مص ــالء وزي ــدة العم ــيع قاع ــا توس ــا فيه ــتراتيجيتها  بم ــذ اس ــي تنفي ف

ــل جــودة وكفــاءة. ــا ب ــا مــن االســتمرار بخدمــة عمالئن ــادرات التحــول الرقمــي التــي مكنتن مب

ــر الشــراكت االســتثمارية نمــوًا فــي مختلــف نشــاطاتها فــي قطــاع  ــال قوتهــا وماكنتهــا كواحــدٍة مــن أكث أثبتــت االســتثمار اكبيت
الخدمــات الماليــة. حيــث حققــت الشــركة فــي عــام 2020 م إجمالــي إيــرادات قياســية بلغــت 168 مليــون ريــال ســعودي، وصافــي 
أربــاح بقيمــة 66.1 مليــون ريــال ســعودي. وتعــود هــذه النتائــج إلــى النمــو القــوي فــي أعمــال الشــركة وأنشــطتها التشــغيلية، 
حيــث تجــاوز النمــو 58 % فــي األنشــطة التشــغيلية. كمــا اســتمرت الشــركة فــي المحافظــة علــى ميزانيــة قويــة ومســتوى عــاٍل مــن 
الســيولة، حيــث بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 2.47 مــرة كمــا اكنــت المؤشــرات الرئيســية للعائــد علــى حقــوق الملكيــة والعائــد 

علــى األصــول عنــد معــدالت 15 % و 9 % علــى التوالــي.

ولتحقيــق اإلســتمرارية فــي النجــاح، سنســعى الــى مواصلــة العمــل لتعزيــزه والبنــاء عليــه واالنطــالق منــه إلــى نجاحــاٍت جديــدة. 
كمــا ســنواصل وضــع االســتراتيجيات لتعزيــز قدرتنــا علــى اإلســتمرار والنجــاح  مــن خــالل االســتثمار فــي المســتقبل بالتطويــر المســتمر 

ألعمالنــا، وأنظمتنــا، وموظفينــا بمــا يخــدم أهدافنــا بتقديــم خدمــات ماليــة مميــزة للعمــالء.

ختامــًا، أود أن أشــكر فريــق العمــل فــي الشــركة علــى القــدرة الرائعــة علــى التكيــف واالحترافيــة العاليــة التــي أظهروهــا خــالل 
مرحلــة التعامــل مــع تحديــات هــذا العــام، وتفانيهــم فــي تأديــة مهامهــم وواجباتهــم الوظيفيــة وتلبيــة احتياجــات العمــالء دون 
ــع،  ــرة والتفانــي مــن الجمي ــز والمثاب ــج مبهــرة لهــذا العــام عكســت األداء الممي ــا أداًء مشــرفًا ونتائ ــة. حققن ــة عالي توقــف وبمرون
موظفيــن ومجلــس إدارة ولجــان الشــركة، مــن أجــل تحقيــق تلــك النجاحــات. كمــا انتهــز هــذه الفرصــة ألعــرب عــن خالــص شــكري 

ــري لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة وإدارة البنــك الســعودي لالســتثمار علــى ثقتهــم الكبيــرة ودعمهــم المتواصــل. وتقدي

عبدالله بن سليمان الزبن                 
رئيس مجلس اإلدارة   
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لكمة الرئيس التنفيذي

يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة االستثمار اكبيتال، والذي يستعرض جهود وإنجازات الشركة خالل عام 2020م .

نظرة على األداء
عــام 2020م اكن عاًمــا اســتثنائًيا حيــث شــهد العالــم أزمــة ال مثيــل لهــا. بــــادرت الشــركة علــــى إثرهــــا بتبنــي اســتراتيجيات مرنــة 

ــي  ــتثمارنا ف ــتباقية واس ــا االس ــا خططن ــبوقة. وضعتن ــر مس ــل الغي ــروف العم ــع ظ ــم م ــط للتأقل ــع خط ــتجابة ووض ــريعة االس وس

بنــاء قدراتنــا فــي موقــع فعــال جــدًا للتأقلــم مــع تحديــات عــام  2020م وإيجــاد فــرص للتوســع والنمــو حيــث اســتطاعت الشــركة 

مواجهــة تحديــات الجائحــة وتجاوزهــا وتحقيــق أهــداف النمــو والتوســع. تــم إدخــال تقنيــات متقدمــة واســتخدامها بفاعليــة فــي 

عملياتنــا التشــغيلية، حيــث لعبــت هــذه التقنيــات المتطــورة دورًا حاســمًا فــي قدرتنــا علــى التكّيــف بســرعة مــع األحــداث واالســتجابة 

لهــا بشــل فعــال ومكنتنــا مــن خدمــة عمالئنــا علــى أمثــل وجــه .

نحــن فخــورون بأدائنــا التشــغيلي والمالــي فــي الســنة الماليــة 2020م. حيــث أثبتنــا أن االســتثمار اكبيتــال تظــل قويــة ومســتقرة 

وقــادرة علــى تحقيــق أهدافهــا علــى الرغــم مــن الظــروف والتحديــات. حققــت الشــركة نمــوًا قويــًا فــي الدخــل التشــغيلي بنســبة 

58 %، حيــث بلــغ إجمالــي اإليــرادات 168 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م. ونمــت األربــاح التشــغيلية للشــركة بنســبة 139 

% لتصــل إلــى 81 مليــون ريــال ســعودي، محققــة هامــش ربــح تشــغيلي بنســبة 48 %. كمــا ارتفــع إجمالــي الدخــل الشــامل إلــى 

حوالــي 65.5 مليــون ريــال ســعودي، مســجاًل نمــًوا اســتثنائًيا بنســبة 155 % مقارنــة بعــام 2019م .

لقــد تمكنــا بحمــد اللــه خــالل العــام 2020م  مــن مواصلــة تحقيــق تقــدم قــوي فــي إحــراز أهدافنــا االســتراتيجية، حيــث اســتمرت 

الشــركة فــي زيــادة قاعــدة عمالئهــا واكتســاب ثقــة عمــالء مؤسســاتيين جــدد ، وحرصــت علــى تنويــع الخيــارات االســتثمارية مــن 

خــالل إطــالق مجموعــة جديــدة مــن الصناديــق االســتثمارية والتــي ســاهمت فــي زيــادة حجــم األصــول المــدارة فــي نهايــة عــام 

2020م الــى 20.8 مليــار ريــال ســعودي بزيــادة بلغــت 11 % عــن العــام الســابق، كمــا حققــت الصناديــق االســتثمارية العامــة التــي 

ــهم  ــالمية واألس ــريعة اإلس ــع الش ــة م ــهم المتوافق ــة واألس ــعودية التقليدي ــهم الس ــي األس ــتثمر ف ــي تس ــركة والت ــا الش تديره

ــا  ــز. وفيم ــارق ممي ــة بف ــتراتيجية مماثل ــع اس ــي تتب ــتثمارية الت ــق االس ــى الصنادي ــوق عل ــا تتف ــا جعله ــًزا ، مم ــة أداًء متمي الخليجي

يتعلــق بالصناديــق العقاريــة قامــت الشــركة بإطــالق صنــدوق االســتثمار للدخــل العقــاري 2 بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققــه صنــدوق 

االســتثمار للدخــل العقــاري1 حيــث اســتحوذ الصنــدوق الجديــد بنجــاح علــى 6 أصــول عقاريــة مــدرة للدخــل تقــع فــي مدينــة الريــاض. 

كمــا حصلــت االســتثمار اكبيتــال علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة لطــرح صنــدوق اكدن االســتثمار بحجــم أصــول تجــاوزت 2 مليــار 

ريــال ســعودي حيــث يســتحوذ الصنــدوق علــى واحــدة مــن أهــم المشــاريع العقاريــة فــي المملكــة وهــو مشــروع واجهــة الريــاض .

إضافــة إلــى ذلــك حرصــت الشــركة علــى تطوير خدمــات التــداول فــي أســواق المــال المحليــة والعالمية، حيــث بلغــت حصتنا الســوقية 

ــذه  ــن ه ــت 84 % م ــعودي وتم ــال س ــار ري ــاوزت 130 ملي ــي تج ــعودي والت ــوق الس ــي الس ــداوالت ف ــي الت ــن إجمال 3.18 % م

التــداوالت عــن طريــق قنواتنــا اإللكترونيــة. كمــا اســتمرت الشــركة فــي طــرح حلــول تمويليــة تلبــي مختلــف احتياجــات المســتثمرين 

بــل يســر وســهولة، ســجلت المحفظــة التمويليــة للشــركة نمــوًا يتجــاوز 30 % لتصــل إلــى 636 مليــون ريــال ســعودي.

 كمــا عملــت الشــركة علــى تركيــز جهودهــا فــي مجــال تطويــر قنواتهــا اإللكترونيــة وأتمتــة العمليــات التشــغيلية لتعزيــز تحولهــا 

الرقمــي فــي األنشــطة المختلفــة للشــركة. بمــا يمّكنهــا مــن رفــع جاهزيتهــا نحــو المســتقبل، مــع االســتمرا ر فــي النهــج القائــم 

علــى االبتــاكر واعتبــاره الداعــم الرئيســي لزيــادة قــدرة الشــركة علــى تقديــم حلــول متاكملــة وذات قيمــة مضافــة تســتجيب لتطلعات 

. ئها عمال
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نظرة مستقبلية
 علــى الرغــم مــن التحديــات غيــر العاديــة التــي واجهناهــا اكن 2020م عامــًا آخــرًا ذاخــرًا  بالمنجــزات القياســية والتــي ســاهمت فــي 

تعزيــز ماكنتنــا التنافســية بيــن الشــراكت االســتثمارية فــي الســوق الســعودية، حيــث واصلنــا مســيرتنا  التطويريــة، مؤكديــن علــى 

أننــا نمضــي علــى طريــق الريــادة فــي قطاعاتنــا بــل ثقــة واقتــدار . 

ــا  ــادة حصتن ــة زي ــا الماليــة، ومواصل ــة لمواردن ــا علــى اإلدارة الفعال ــا حالي ــرات، تتركــز جهودن ــة بالمتغي ــة حافل ــة اقتصادي وســط بيئ

ــا  ــا وخدماتن ــر لمنتجاتن ــد مــن التطوي ــادة األصــول تحــت اإلدارة،  كمــا نطمــح لمزي ــة وزي ــة والدولي الســوقية فــي الوســاطة المحلي

ــر فاعليــة. ــا المتناميــة بصــورة أكث لخدمــة قاعــدة عمالئن

ــي  ــيعزز األداء المال ــا س ــوى، مم ــتويات أق ــى مس ــركة إل ــطة الش ــل أنش ــتراتيجية لنق ــا االس ــذ خططه ــركة تنفي ــتواصل إدارة الش س

ــطتها  ــي أنش ــدة ف ــراكت الرائ ــم الش ــن أه ــال ضم ــتثمار اكبيت ــيجعل االس ــذي س ــر ال ــتراتيجية، األم ــا االس ــق أهدافه ــركة ويحق للش

الرئيســية، باإلضافــة إلــى أن نكــون مســاهمًا رئيســيًا فــي توســيع نطــاق األعمــال ونجــاح اســتراتيجية البنــك الســعودي لالســتثمار. 

كمــا ســتواصل الشــركة الوفــاء بالتزامهــا تجــاه العمــالء مــن خــالل تقديــم أفضــل الخدمــات والعمــل مــن أجــل التحســين المســتمر 

فــي جــودة ومســتوى الخدمــات والمنتجــات المقدمــة. كمــا ســتعمل إدارة الشــركة علــى تعزيــز بيئــة العمــل وخلــق بيئــة متميــزة 

ومحفــزة لجميــع أعضــاء فريــق العمــل ، للمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة بأفضــل طريقــة كفريــق متاكمــل.

ــس إدارة  ــكرالجزيل لمجل ــدم بالش ــا أتق ــتمرة. كم ــم المس ــى ثقته ــا عل ــا لعمالئن ــص تقديرن ــن خال ــر ع ــة للتعبي ــذه الفرص ــز ه ننته

ــكر  ــدم بالش ــا أتق ــول. كم ــل التح ــع مراح ــي جمي ــتمر ف ــم المس ــى الدع ــتثمار  عل ــعودي لالس ــك الس ــال وإدارة البن ــتثمار اكبيت االس

الجزيــل لفريقــي، فريــق العمــل فــي االســتثمار اكبيتــال، علــى جهودهــم المتميــزة خــالل العــام، والتــي اكنــت األســاس فــي تحقيــق 

النتائــج التــي شــهدناها خــالل الســنة. 

خالد بن عبدالعزيز الريس
الرئيس التنفيذي
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أداء متميز ونمو مستدام لعام 2020م  
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نمو اإليرادات بحوالي +58% إلى 168 مليون ريال سعودي

نمو إجمالي الدخل الشامل بحوالي +155% إلى 65.5 مليون ريال سعودي
ارتفاع الدخل التشغيلي إلى 81 مليون ريال سعودي حيث بلغ هامش الربح  48 %                                          

87
88%21

81

النمو %

الهامش التشغيلي % 

اإليرادات )مليون ريال سعودي(

الدخل التشغيلي )مليون ريال سعودي(

106

%-1

%1

34

%48

%12

%32

%7

%58

10

6



تقرير مجلس اإلدارة 2020 م11

أداء متميز لصناديق األسهم السعودية

قدمــت صناديقنــا االســتثمارية فــي األســهم الســعودية  أداًء متميــزًا خــالل عــام 2020م  حيــث  حقــق  

صنــدوق صائــب للشــراكت الســعودية وصنــدوق صائــب لأســهم الســعودية ثانــي أعلــى فــارق أداء 

مقارنــة بالمؤشــر االسترشــادي لــل منهمــا منــذ اإلنشــاء، متفوقــًا علــى الصناديــق االســتثمارية التــي 

تتبــع اســتراتيجية مماثلــة بفــارق كبيــر
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ستاندرد وبورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

صندوق صائب لألسهم السعودية

صندوق صائب للشراكت السعودية

أداء صندوق صائب لألسهم السعودية مقارنة بمؤشر تاسي  

أداء صندوق صائب للشراكت السعودية مقارنة بمؤشر ستاندرد وبورز لألسهم  السعودية  المتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية           
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نظرة عامة

إنجازات الشركة
• اســتمر نمــو األعمــال فــي الوســاطة المحليــة والدوليــة وتمكنــت الشــركة خــالل العــام مــن تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي 
ــزة والتــي تمكــن العمــالء مــن فتــح حســاباتهم االســتثمارية  ــة المتمي قاعــدة عمالئهــا بفضــل خدماتهــا اإللكتروني
والتــداول فــي مختلــف األســواق مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة بــل يســر وســهولة. شــهدت الشــركة ارتفاعــًا فــي 
ــعودي خــالل عــام 2020م  بنســبة نمــو  ــال س ــون ري ــة، حيــث حققــت 83.5 ملي صافــي عمــوالت الوســاطة المحلي
بلغــت 161.5 %، وحققــت الوســاطة الدوليــة 23.5 مليــون ريــال ســعودي بنســبة نمــو بلغــت 625 %، وجــاء تحقيــق 

هــذا النمــو علــى الرغــم مــن المنافســة الشــديدة ودخــول شــراكت وســاطة عالميــة فــي الســوق المحليــة. 

ــن  ــة م ــالق مجموع ــول بإط ــت إدارة األص ــث قام ــتثمارية حي ــارات االس ــع الخي ــى تنوي ــام عل ــالل الع ــركة خ ــت الش • حرص
ــا  ــز، مم ــا المتمي ــى أدائه ــة عل ــق القائم ــت الصنادي ــا حافظ ــة كم ــودة عالي ــدة  ذات ج ــتثمارية الجدي ــق االس الصنادي
ــك بنســبة  ــعودي، وذل ــال س ــار ري ــى  20.8 ملي ــت إل ــا علــى قيمــة األصــول تحــت اإلدارة والتــي وصل انعكــس إيجاب

ــام. ــالل الع ــعودي خ ــال س ــون ري ــارب 30 ملي ــا يق ــاط م ــرادات النش ــت إي ــي 11 %، وبلغ ــت حوال ــاع بلغ ارتف

• شــهدت محفظــة اإلقــراض بالهامــش نمــوًا متميــزًا  تجــاوز 30 % لتصــل إلــى 636 مليــون ريــال ســعودي بنهايــة 
عــام 2020م ، مدعومــة بانخفــاض معــدالت الفائــدة الســائدة فــي الســوق وإطــالق منصــة التمويــل بالهامــش عبــر 

القنــوات اإللكترونيــة.

ــدة فــي مجــال االستشــارات الماليــة  • تطمــح إدارة المصرفيــة االســتثمارية فــي شــركة االســتثمار اكبيتــال أن تصبــح رائ
ــالء  ــع عم ــود م ــة عق ــام 2020م خمس ــالل ع ــتثمارية خ ــة االس ــت إدارة المصرفي ــث أبرم ــعودي، حي ــوق الس ــي الس ف
ــق  ــز مركــزه فــي هــذا القطــاع. كمــا وصــل فري ــق العمــل أن تســاهم تلــك الصفقــات فــي تعزي جــدد، يطمــح فري

ــن، والتــي مــن المرتقــب اإلعــالن عنهــا خــالل عــام 2021م.  ــى مراحــل متقدمــة فــي مشــروعين قائمي العمــل إل

• تــم إطــالق صنــدوق االســتثمار للدخــل العقــاري 2 بحجــم 331.9 مليــون ريــال ســعودي بنجــاح حيــث أتــم الصنــدوق 
االســتحواذ علــى 6 أصــول عقاريــة مــدرة للدخــل عبــارة عــن مرافــق تعليميــة تقــع فــي مدينــة الريــاض، وقــد بــدء 

تشــغيل الصنــدوق فــي تاريــخ 25 يونيــو 2020م.

• طــرح صنــدوق اكدن االســتثمار بحجــم 2 مليــار ريــال ســعودي وذلــك لالســتحواذ علــى أصــول عقاريــة مــدرة للدخــل 
فــي مدينــة الريــاض، حيــث تــم بنجــاح جمــع رأس المــال المســتهدف قبــل التاريــخ المقــرر إلنهــاء فتــرة الطــرح الخــاص 
للصنــدوق، وقــد أنهــى الصنــدوق بنجــاح االســتحواذ علــى ثالثــة عقــارات قائمــة ذات جــودة عاليــة ومميــزة تقــع فــي 
مناطــق حيويــة بمدينــة الريــاض، وهــي واجهتــا التســوق واألعمــال المعروفتــان باســم واجهــة الريــاض، إضافــة إلــى 
العقــار المعــروف باســم “ذا لوجســتيك بــارك” وهــو عبــارة عــن مســتودعات ذات جــودة عاليــة تقــع علــى طريــق 

الخــرج بمدينــة الريــاض.

• االســتمرار فــي تطويــر الموظفيــن فــي االســتثمار اكبيتــال خــالل العــام 2020م  حيــث تــم إعطــاء معظــم الموظفيــن 
دورات تطويريــة وإداريــة مختلفــة، إضافــة إلــى الــدورات التنظيميــة اإللزاميــة لجميــع الموظفيــن. كمــا واصلــت الشــركة 

سياســاتها فــي دعــم توطيــن الوظائــف فــي عــام 2020م .

• استمرت االستثمار اكبيتال في تأدية دورها كشريـــك في دفـــع عجلـــة التنميـــة المســـتدامة واإلســـهام في تحقيـــق 
مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030م حيــث دعمنا قضايـــا تمكيـــن المرأة الســعودية مـــن خـــالل اإلحــالل والتدريب 

والتطويــر للكــوادر البشــرية فــي عــام 2020م. 
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التأسيس والمركز القانوني

الرؤية والرسالة والقيم

الرسالةالرؤية

شــركة االســتثمار لــأوراق الماليــة والوســاطة )االســتثمار اكبيتــال( هــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة مملوكــة 
بالاكمــل للبنــك الســعودي لالســتثمار، تأسســت بموجــب نظــام الشــراكت فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومركزهــا 
الرئيســي فــي مدينــة الريــاض، وبــرأس مــال مدفــوع قيمتــه 250 مليــون ريــال ســعودي. تحولــت الشــركة مــن شــركة 
ــال  ــي مج ــات ف ــركة خدم ــدم الش ــام 2015م. تق ــالل ع ــة خ ــاهمة مقفل ــركة مس ــى ش ــدودة إل ــؤولية مح ذات مس
الوســاطة وإدارة األصــول )صناديــق األســهم، المحافــظ االســتثمارية والصناديــق العقاريــة( واإلقــراض بالهامــش والحفظ 
والترتيــب والخدمــات االستشــارية لأفــراد والمؤسســات مــن العمــالء فــي األســواق اإلقليميــة والدوليــة. تخضــع الشــركة 
لجميــع األنظمــة واللوائــح فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي مرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية.

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

فــي توطيــد عالقتنــا بعمالئنــا.

أن نكون من بين مؤسسات السوق المالية القيادية في 
المملكة العربية السعودية.

تقديم خدمات استثمارية متاكملة تخلق القيمة لعمالئنا، 
ومساهمينا، وموظفينا.

خدمة العمالء  
النزاهة

األداء

إننا نباشر أعمالنا بمنتهى الصدق 
واألمانة والشفافية

 تدأب الشركة باستمرار على تحقيق 
أعلى مستويات اإلنجاز في تسيير 
أعمالها اليومية، وفي جودة ما 

تقدمه من خدمات.

 نعمل على تقديم أفضل الحلول 
والخدمات الممكنة لعمالئنا، واضعين 

مصالحهم دائمًا في قمة أولوياتنا في 
أي قرار له صلة بأعمال الشركة.
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النشاطات الرئيسة

الوساطة - األسواق المحلية والدولية
تقــوم الشــركة بتقديــم خدمــات التــداول لعمالئهــا فــي مختلــف األصــول االســتثمارية فــي األســواق المحليــة والدولية، 
ــر  ــم عب ــة به ــداول الخاص ــات الت ــذ طلب ــالء وتنفي ــة العم ــال  بخدم ــتثمار اكبيت ــي االس ــاطة ف ــوم إدارة الوس ــث تق حي
الهاتــف باالتصــال المباشــر مــع الوحــدة المركزيــة لتــداول األســهم، حيــث يقــوم نخبــة مــن الوســطاء األكفــاء بتنفيــذ 
أوامــر العمــالء مباشــرة فــي الســوق والــرد علــى استفســاراتهم بــل احترافيــة ، كمــا تقــدم الشــركة برنامــج الوســاطة 
اإللكترونيــة ايــاكب تريــد “ICAP Trade”  والــذي يتميــز باألمــان والســرعة  وســهولة االســتخدام للتــداول عبــر اإلنترنــت 
ــي  ــهولة ف ــر وس ــل يس ــداول ب ــة والت ــوق المحلي ــل الس ــالء بتحلي ــة للعم ــمح المنص ــي ، تس ــراز تقن ــدث ط ــى أح عل
مختلــف األســواق العالميــة . عــالوة علــى ذلــك، توفــر المنصــة قنــوات متعــددة تشــمل األجهــزة اللوحيــة والهواتــف 
الذكيــة، وتحــرص الشــركة علــى االســتثمار فــي تطويــر خدمــات الوســاطة لديهــا، لترقــى إلــى تطلعــات عمالئهــا مــن 
ــراء تجربــة التــداول فــي  ــا إلث األفــراد والشــراكت حيــث قامــت بتطويــر منصــة التــداول لتشــمل أحــدث التقنيــات والمزاي
ــغ  ــف الصي ــة بمختل ــوات اإللكتروني ــق القن ــن طري ــش ع ــراض بالهام ــة اإلق ــالق منص ــا بإط ــا قمن ــهم ، كم ــوق األس س
لتلبيــة تطلعــات واحتياجــات عمالئنــا الكــرام بــل انســيابية وكفــاءة حيــث يســتطيع المتقدمــون الحصــول علــى التمويــل 

للتــداول فــي األســواق الماليــة خــالل 24 ســاعة مــن تقديــم الطلــب.

ــة  ــدة األمريكي ــات المتح ــا الوالي ــا فيه ــة بم ــواق الدولي ــي األس ــداول ف ــة الت ــالء خدم ــًا للعم ــركة أيض ــر الش ــا توف كم
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وأســواق أخــرى مــن مناطــق الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ويتــم تنفيــذ جميــع 
االتفاقيــات والصفقــات مباشــرة بيــن الشــركة وعمالئهــا دون الحاجــة إلــى قيــام العميــل بالتعامــل مــع وســيط مالــي 
ــق  ــارات وصنادي ــهم والخي ــمل األس ــا يش ــة بم ــول المختلف ــات األص ــي فئ ــتثمار ف ــرص االس ــركة ف ــدم الش ــي. وتق خارج

ــة. ــواق الدولي ــي األس ــة ف ــرات المتداول المؤش

اإلقراض بالهامش
توفــر الشــركة لعمالئهــا تســهيالت اإلقــراض بالهامــش فــي األســواق المحليــة والدوليــة، مــع مراعــاة الشــروط واألحاكم 
الخاصــة بذلــك. وتقــدم لعمالئهــا أنواعــًا مختلفــة مــن منتجــات التمويــل بالهامــش تشــمل تســهيالت الســحب علــى 
ــت  ــر. قام ــل  إدارة المخاط ــن قب ــة م ــة دقيق ــش لرقاب ــراض بالهام ــدود اإلق ــع ح ــة، وتخض ــل المرابح ــوف وتموي المكش
الشــركة خــالل عــام  2019 م بإطــالق منصــة التمويــل بالهامــش عبــر اإلنترنــت التــي تتيــح للعمــالء طلــب التســهيالت 

بمختلــف الصيــغ والعمــالت عبــر اإلنترنــت بســهولة ويســر، وبــدون الحاجــة لزيــارة الفــرع.

الحفظ 
ــا  ــظ عمالئه ــة لمحاف ــر المدرج ــة وغي ــة المدرج ــول واألوراق المالي ــواع األص ــع أن ــظ لجمي ــة الحف ــركة خدم ــدم الش تق
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.

إدارة األصول - إدارة المحافظ والصناديق االستثمارية 
ــوق  ــي الس ــتثمر ف ــالمية تس ــريعة اإلس ــع الش ــة م ــق متوافق ــة وصنادي ــتثمارية تقليدي ــق اس ــركة صنادي ــر الش توف
الســعودي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا، تتعلــق بفئــات أوراق ماليــة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الدخــل الثابــت 
وأســواق النقــد واألســهم ويتــم تطويــر وإدارة وتســليم هــذه المنتجــات والخدمــات مــن خــالل فريــق متخصــص فــي 
إدارة األصــول مــن المحترفيــن، ويدعــم هــذا الفريــق فريــق آخــر متخصــص فــي البحــوث االســتثمارية. وقــد تمــت هيلكــة 
لك صنــدوق لتلبيــة االحتياجــات المتنوعــة لعمالئــه. ومــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل إدارة األصــول خدمــات المحافــظ 
الخاصــة التــي تســاهم فــي مســاعدة كبــار المســتثمرين مــن أفــراد ومؤسســات فــي تحقيــق أهدافهــم االســتثمارية 
وفقــًا للعوائــد المتوقعــة والمخاطــر المناســبة لــه. أيضــًا تقــدم الشــركة خدمــات الودائــع الخاصــة فــي أســواق النقــد 
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للعمــالء الراغبيــن فــي ودائــع خاصــة بمعــدالت ربحيــة  تنافســية .تحــرص إدارة األصــول علــى   تزويــد العمــالء بمعلومات 
دقيقــة وبيانــات عــن اســتثماراتها بــل شــفافية مــن خــالل التقاريــر الدوريــة. كمــا تنشــر أيًضــا أســعار وحــدات صناديــق 

االســتثمار وتقاريــر عــن أداء الصناديــق مــن خــالل موقــع الشــركة علــى اإلنترنــت. 

االستثمار العقاري 
ــق  ــرح وإدارة صنادي ــق ط ــن طري ــتثمارية ع ــا االس ــال منتجاته ــتثمار اكبيت ــدى االس ــاري ل ــتثمار العق ــدم إدارة االس تق
االســتثمار العقــاري بأنواعهــا المتعــددة، طبقــًا لأنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة بالمملكة 
ــن  ــة، م ــورات جوهري ــن تط ــاري م ــتثمار العق ــوق االس ــهده س ــا يش ــن م ــتفادة م ــك لالس ــعودية، وذل ــة الس العربي
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. خــالل عــام 2020م  قامــت 
إدارة الصناديــق العقاريــة بإطــالق صنــدوق االســتثمار للدخــل العقــاري 2 والــذي أتــم بنجــاح االســتحواذ علــى 6 أصــول 
عقاريــة مميــزة فــي قطــاع التعليم،كمــا قامــت بتأســيس صنــدوق اكدن االســتثمار  لالســتحواذ علــى واجهتــا التســوق 
واألعمــال المعروفتــان باســم واجهــة الريــاض، إضافــة إلــى العقــار المعــروف باســم “ذا لوجســتيك بــارك” وهــو عبــارة 
عــن مســتودعات ذات جــودة عاليــة تقــع علــى طريــق الخــرج بمدينــة الريــاض وبلغــت قيمــة األصــول عنــد االســتحواذ 
2 مليــار ريــال. ممــا يؤكــد عــزم االســتثماراكبيتال  علــى تبــوء ماكنــة رائــدة ويجعلهــا محــط أنظــار الباحثيــن عــن الفــرص 

العقاريــة المميــزة.

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

صندوق صائب للتطوير العقاري  
“أبراج سرايا”  

صندوق االستثمار للدخل 
العقاري 1

 صندوق صائب للشراكت السعودية

صندوق صائب لألسهم الخليجية

صندوق أجدان رايز للتطوير 
العقاري

 صندوق صائب لألسهم السعودية

صندوق االستثمار للدخل 
العقاري 2

قائمة صناديق األسهم 
وصناديق أسواق النقد 
العامة كما في نهاية 

العام 2020 م

قائمة الصناديق العقارية 
كما في نهاية العام 

2020م 
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خدمات المصرفية االستثمارية
تقــدم إدارة المصرفيــة االســتثمارية لعمالئهــا مـــجموعة متاكملــة مــن الـخــدمـــات االسـتـشــاريـــــة فـــي أســواق 

المــال، والتــي تتمثــل فــي االكتتبــات العامــة األوليــة فــي الســوق الرئيســية والســوق الموازية )“نمــو”(، وطرح أســهم 

حقــوق أولويــة، وعمليــات االندمــاج واالســتحواذ، وأســواق الديــن، وإعــادة الهيلكــة وغيرهــا مــن الخدمــات المصرفيــة 

االســتثمارية. ويتألــف فريــق العمــل فــي هــذا القســم مــن أفــراد مؤهليــن يتميــزون بالخبــرة والمهنيــة العاليــة.

يتكون مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2020م من األعضاء التالية أسماؤهم:

الجــدول التالــي  يبيــن عضويــة وعمــل أعضــاء المجلــس فــي شــراكت أخــرى )داخــل المملكــة أو خارجهــا( كمــا فــي 

31 ديســمبر 2020م:

تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشراكت

التصنيف المنصب االسم

مستقل رئيس مجلس اإلدارة أ.عبدالله الزبن

غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة أ.فيصل العمران

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة أ.سلمان الفغم

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة أ.محمد الفريح

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة أ.صالح العقال

مستقل عضو مجلس إدارة أ.محمد العيدروس

عمل العضو كمدير في شراكت أخرى عضوية العضو في مجالس إدارة 
شراكت أخرى االسم

• مدير عام برنامج سلطان بن عبدالعزيز لالتصاالت 
الطبية والتعليمية )ميديونت(

- أ.عبدالله الزبن

الرئيس التنفيذي لدى البنك السعودي لالستثمار  •
شركة أمالك العالمية   •

•  الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية 
)سمة( - رئيس المجلس

أ.فيصل العمران

نائب الرئيس التنفيذي لدى البنك السعودي لالستثمار  • شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي  • أ.سلمان الفغم

مدير عام إدارة تقنية المعلومات والعمليات لدى   •
البنك السعودي لالستثمار

شركة أمرياكن إكسبرس )السعودية(   •
المحدودة

أ.محمد الفريح

مساعد المدير العام/ المصرفية الشخصية لدى   •
البنك السعودي لالستثمار حتى استقالته في 

2019/10/31
 - أ.صالح العقال

المؤسس والشريك في انك ريدابل بوكس - دبي  •
المؤسس والعضو المنتدب في ايثس كراود - دبي  •

 - أ.محمد العيدروس
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الشراكت التابعة

وصف لخطط وقرارات الشركة والتوقعات المستقبلية

اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة وسجل حضور 

ال يوجد للشركة أي شراكت تابعة.

ــت  ــث نجح ــدة حي ــات جدي ــات وخدم ــرح منتج ــالل ط ــن خ ــك م ــام 2020م، وذل ــالل ع ــو خ ــز النم ــركة بتعزي ــت الش قام

الشــركة فــي إطــالق منتجــات عقاريــة فريــدة مــن نوعهــا، باإلضافــة إلــى الصناديــق الخاصــة والعامــة. هــذا وتطمــح 

الشــركة إلــى مزيــد مــن النمــو مــن خــالل إطــالق صناديــق عامــة وخاصــة وصناديــق مــدرة للدخــل  ذات جــودة عاليــة 

ــم  ــي تقدي ــع ف ــى التوس ــة إل ــات، باإلضاف ــف القطاع ــي مختل ــا ف ــع عمالئن ــات جمي ــب تطلع ــة  لتناس ــد مجزي وعوائ

ــح  ــددة لنمن ــول المتع ــهم أو ذات األص ــد أو األس ــواق النق ــظ أس ــت محاف ــواًء اكن ــة س ــظ الخاص ــات إدارة المحاف خدم

عمالئنــا تجربــة اســتثمارية اســتثنائية. هــذا وتولــي الشــركة اهتمامــًا خاصــًا بتطويــر قدراتهــا التقنيــة لخدمــة عمالئهــا 

بطــرق أكثــر تنوًعــا وبفعاليــة أكبــر، فقــد قمنــا خــالل العــام بتطويــر الخدمــات اإللكترونيــة للشــركة ونطمــح لمزيــد 

مــن التطويــر فــي المســتقبل. 

عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل العام 2020م اكلتالي:

*تمت جميع االجتماعات عن بعد عبر وسائط التقنية

21 ديسمبر 2020 27  سبتمبر 2020 28 يونيو 2020 23 مارس 2020 اسم العضو 

أ.عبدالله الزبن

أ.فيصل العمران

أ.سلمان الفغم

أ.محمد الفريح

أ.صالح العقال    

أ.محمد العيدروس  

% 83 % 83 % 100 % 100 نسبة الحضور
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لجان مجلس اإلدارة 
يضم مجلس اإلدارة اللجان التالية:

1. لجنة المراجعة
الغــرض الرئيســي للجنــة هــو تقديــم منهجيــة منظمــة لمجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف، ومســاعدة المجلــس مــن خــالل 

تقديــم المشــورة والتوجيهــات حــول كفايــة مبــادرات االســتثمار اكبيتــال فــي:

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2020م:

تم عقد 4 اجتماعات للجنة خالل العام 2020م اكلتالي:

األستاذ محمد العيدروس
رئيس اللجنة

األستاذ بدر عالف
عضو

األستاذ سراج زكريا
عضو

األستاذ شاناكر شاتا ناثان
عضو

كمــا تقــوم اللجنــة بتقديــم المســاعدة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى المعلومــات والتقاريــر المقدمــة مــن لجنــة 
اإللتــزام اإلداريــة فيمــا يتعلــق بمراقبــة االمتثــال للقوانيــن واللوائــح والقواعــد الســلوكية  

استقالة العضولم يتم تعيين العضو

• القوائـم الماليـة

• إطار وممارسات الرقابة الداخلية

• نشاط المراجعة الداخلي، ومراجعي الحسابات الخارجيين ومقدمي التأكيدات اآلخرين

07 ديسمبر 2020 14 سبتمبر 2020 08 يونيو 2020 09 مارس 2020 اسم العضو 

أ.محمد العيدروس

أ.سراج زكريا

R R أ.وليد العمري

أ.بدر عالف

   NM أ.شاناكر شاتا ناثان

% 100 % 100 % 100 % 100 نسبة الحضور

NMR
*تمت جميع االجتماعات عن بعد عبر وسائط التقنية
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2. لجنة الترشيحات والماكفآت
يتمثــل دور اللجنــة فــي تقديــم الدعــم إلــى مجلــس اإلدارة مــن خــالل رفــع  التوصيــات المتعلقــة بالماكفــآت وسياســات 

الحوافــز، وماكفــآت اإلدارة العليــا، والتعيينــات وسياســات عــزل واســتمرارية اإلدارة العليــا.

3. لجنة المخاطر
ــم الدعــم إلــى مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى وضــع إطــار عمــل للمخاطــر، وإدارة  يتمثــل دور اللجنــة فــي تقدي
ــيولة  ــر الس ــان ومخاط ــوق واالئتم ــة بالس ــات المتعلق ــر والسياس ــم المخاط ــة لتقيي ــادئ التوجيهي ــر والمب المخاط
ــق واألدوات  ــات والصنادي ــع المنتج ــم جمي ــة بتقيي ــوم اللجن ــبق تق ــا س ــى م ــة إل ــر، إضاف ــل المخاط ــل وتحم والتموي

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

األستاذ فيصل العمران 
رئيس اللجنة

األستاذ فيصل العمران 
رئيس اللجنة

األستاذ  سلمان الفغم
عضو

األستاذ سعود الحوشان
عضو

األستاذ ديفيد كيني
عضو

األستاذة نسرين الدوسري
عضو

األستاذ منصور العبياكن
)عضو منذ يونيو 2020م (

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2020م:

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2020م:

جميع قرارات اللجنة لسنة 2020م تمت بالتمرير من خالل البريد اإللكتروني.

تم عقد أربعة اجتماعات للجنة خالل العام 2020م اكلتالي:

06 ديسمبر 2020 13 سبتمبر 2020 07 يونيو 2020 08 مارس 2020 اسم العضو 

أ.فيصل العمران

أ.سلمان الفغم

أ.ديفيد كيني

N/A N/A أ.منصور العبياكن

% 100 % 75 % 100 % 100 نسبة الحضور

*تمت جميع االجتماعات عن بعد عبر وسائط التقنية
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4. اللجنة التنفيذية
يتمثــل دور اللجنــة فــي تقديــم الدعــم إلــى مجلــس االدارة مــن خــالل تقديــم المشــورة الالزمــة بشــأن الرقابــة علــى 
إعــداد وتنفيــذ االســتراتيجيات العامــة للشــركة وكذلــك األعمــال الرئيســية الماليــة وغيــر الماليــة التــي تقــود أنشــطة 
الشــركة الرئيســية وعملياتهــا. كمــا تقــوم اللجنــة باإلشــراف علــى محفظــة االســتثمار الخاصــة بالشــركة والموافقــة 

علــى القــرارات المتعلقــة باألعمــال الجديــدة.

5. لجنة تقييم األوراق المالية
يتمثــل دور اللجنــة فــي تقديــم الدعــم إلــى لجنــة المخاطــر فــي الوفــاء بمســؤولياتها الرقابيــة، فيمــا يتعلــق بــإدارة 

المخاطــر وتحديــد الهامش)نســبة القــرض إلــى القيمــة( لأســهم المدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية، التــي 

يجــري عليهــا توفيــر هامــش اإلقــراض، بضمــان األســهم مــن قبــل الشــركة.

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2020م:

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2020م: 

تم عقد أربعة اجتماعات للجنة خالل العام 2020م اكلتالي:

تم عقد أربعة اجتماعات للجنة خالل العام 2020م اكلتالي:

06 ديسمبر 2020 13 سبتمبر 2020 07 يونيو 2020 08 مارس 2020 اسم العضو 

أ.فيصل العمران

أ.محمد العيدروس

أ.محمد الفريح

% 100 % 67 % 100 % 100 نسبة الحضور

25 نوفمبر 2020 17 أغسطس 2020 18 يونيو 2020 17 فبراير 2020 اسم العضو 

أ.فيصل العمران 

أ.سلمان الفغم 

أ.ديفيد كيني 

أ.خالد الريس 

% 75 % 75 % 75 % 75 نسبة الحضور

األستاذ فيصل العمران 
رئيس اللجنة

األستاذ  سلمان الفغم
نائب الرئيس

األستاذ ديفيد كيني
عضو

األستاذ خالد الريس
عضو

األستاذ فيصل العمران 
رئيس اللجنة

األستاذ محمد العيدروس
عضو

األستاذة محمد الفريح
عضو

*تمت جميع االجتماعات عن بعد عبر وسائط التقنية

*تمت جميع االجتماعات عن بعد عبر وسائط التقنية
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ماكفآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين

العقوبات والجزاءات

*جميع المبالغ بآالف الرياالت ما لم يذكر خالف ذلك

*جميع المبالغ بآالف الرياالت ما لم يذكر خالف ذلك

تلتــزم الشــركة بتطبيــق جميــع األنظمــة والقواعــد واللوائــح الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة والجهــات التنظيميــة 
أثنــاء ممارســة أعمالهــا.  خــالل العــام 2020م قامــت هيئــة الســوق الماليــة بفــرض عقوبتيــن علــى الشــركة اكآلتــي: 

كما تم تنفيذ خطة تصحيحية لمعالجة جميع المخالفات وتفادي وقوعها في المستقبل.

• غرامــة ماليــة قدرهــا )30,000( ثالثــون ألــف ريــال ســعودي لمخالفــة الفقــرة )ب( مــن المــادة الخامســة مــن الئحــة 
مؤسســات الســوق المالية.

• غرامــة ماليــة قدرهــا )10,000( عشــرة أالف ريــال ســعودي لمخالفــة الفقــرة )ب( مــن المــادة  الخامســة مــن الئحــة 
مؤسســات الســوق الماليــة.

يتقاضــى أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن ماكفــآت و تعويضــات لقــاء عضويتهــم فــي مجلــس إدارة االســتثمار 
اكبيتــال، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول الســابق، وال يوجــد أي تنــازالت مــن قبــل األعضــاء أو كبــار التنفيذييــن عــن أي 

ماكفــآت أو تعويضــات.  

أعضاء المجلس 
المستقلين

أعضاء المجلس غير 
التنفيذيين

أعضاء المجلس 
التنفيذيين

البيان

350 450 بدل حضور جلسات المجلس

100 600 بدل حضور جلسات اللجان

الماكفآت الدورية والسنوية

الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشل شهري أو سنوي 

450 1050 المجموع

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
الماكفآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم

أعضاء المجلس غير 
التنفيذيين/ وأعضاء 
المجلس المستقلون

أعضاء المجلس 
التنفيذيون

البيان

4,136.08 - - الرواتب واألجور 

1,850.57 - - البدالت 

3,833.50 1500 - الماكفآت الدورية 
والسنوية 

- - - الخطط التحفيزية 

- - - العموالت 

708.80 - -

أي تعويضات أو مزايا 
عينية أخرى تدفع 
بشل شهري أو 

سنوي 

10,528.95  1500 - اإلجمالي
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نتائج المراجعة السنوية لفعالية اإلجراءات الرقابية الداخلية في الشركة

إدارة المخاطر

ــن  ــركة. يتضم ــتوى الش ــى مس ــه عل ــة علي ــة والمحافظ ــة الداخلي ــال للرقاب ــام فع ــاء نظ ــن إنش ــؤولة ع إن اإلدارة مس
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.

ــة علــى المســتوى  ــة الرقاب ــع وحــدات وإدارات الشــركة، لتحســين بيئ ــة مــن جمي ــذل جهــود منســقة ومتاكمل ــم ب يت
العــام، مــن خــالل المراجعــة المســتمرة، وتســهيل اإلجــراءات لمنــع وتصحيــح أي قصــور فــي الرقابــة. أولكــت إلــى لك 
ــة  ــة العليــا مســؤولية تصحيــح أوجــه القصــور فــي الرقاب وحــدة مــن وحــدات الشــركة وتحــت إشــراف اإلدارة التنفيذي
التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن، وعــدد مــن وحــدات الرقابــة األخــرى علــى مســتوى 

الشــركة.

تــم تصميــم النظــام الرقابــي الداخلــي للشــركة بشــل يضمــن اطــالع مجلــس اإلدارة علــى كيفيــة إدارة المخاطــر، مــن 
ــي  ــة ف ــن احترافي ــه م ــت إلي ــا وصل ــة مهم ــة الداخلي ــة الرقاب ــركة. إن أنظم ــتراتيجية للش ــداف االس ــق األه ــل تحقي أج
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. 

ــة الداخليــة، مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة،  ــج االختبــارات والتقييمــات المســتمرة لنظــام الرقاب اســتنادًا إلــى نتائ
التــي تمــت خــالل العــام بنــاًء علــى خطــة المراجعــة الداخليــة، المبنيــة علــى أســاس المخاطــر المعتمــدة مــن قبــل 
ــم  ــة الداخليــة الحالــي فــي الشــركة بشــل عــام مالئ لجنــة المراجعــة، تعتبــر اإلدارة ولجنــة المراجعــة أن نظــام الرقاب
ــت  ــة تم ــالل المراجع ــن خ ــدت م ــي وج ــف الت ــاط الضع ــال. نق ــو فع ــى نح ــه عل ــذه ومراقبت ــم تنفي ــب، ويت ومناس

ــا.  ــي لمعالجته ــط زمن ــع خ ــم وض ــا أو ت معالجته

تعــرف المخاطــر علــى أنهــا احتمــال الخســارة، إمــا بشــل مباشــر مــن خــالل فقــدان الدخــل أو رأس المــال، وإمــا بشــل 
غيــر مباشــر مــن خــالل فــرض قيــود علــى قــدرة المؤسســة علــى تحقيــق أهــداف أعمالهــا. وتشــل هــذه القيــود 
خطــرًا، حيــث مــن شــأنها أن تحــد مــن قــدرة الشــركة علــى إدارة أعمالهــا أو االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لتعزيزهــا.
فــي الشــركة، تكــون األهــداف الرئيســية إلدارة المخاطــر هــي ضمــان أن نتائــج األنشــطة المعرضــة للمخاطــر تتماشــى 
مــع اســتراتيجيات الشــركة والرغبــة فــي المخاطــرة، وأن هنــاك موائمــة بيــن المخاطــرة والعائــد، مــن أجــل تعظيــم أربــاح 

المســاهمين، ويوفــر إطــار عمــل إدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة أساســًا لتحقيــق هــذه األهــداف.

إدارة المخاطــر الفاعلــة هــي إتاحــة الســيطرة والرقابــة بشــل أكبــر لتحقيــق الموائمــة بيــن المخاطــر التــي تقبلهــا 
الشــركة )بعائــد يتماشــى مــع هــذه المخاطــر( والمخاطــر التــي ترغــب الشــركة فــي الحــد منهــا. وعلــى الرغــم مــن أن 
إدارة المخاطــر تســعى إلــى رصــد المخاطــر التــي يتــم تحديدهــا وحصرهــا ضمــن الحــدود المقبولــة إال أن الشــركة تنظــر 

إلــى الغــرض مــن إدارة المخاطــر بنظــرة شــمولية موضوعيــة، وليســت نظــرة تحوطيــة بحتــة. 
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ويكــون مجلــس إدارة الشــركة مســؤواًل عــن تحديــد قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر. وتتضمــن المبــادئ الرئيســية 
قابليــة الشــركة للتعــرض للمخاطــر والتــي أقرهــا مجلــس اإلدارة، وهــي كمــا يلــي:

ــوق  ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــة المالي ــد الكفاي ــًا بقواع ــركة أيض ــزم الش ــال، تلت ــر ورأس الم ــراض إدارة المخاط وألغ
ــر.  ــن أي مخاط ــد م ــال، للح ــرأس الم ــة ل ــر، واإلدارة الاكفي ــة للمخاط ــة والحصيف ــي اإلدارة الحكيم ــي تغط ــة، الت المالي

إضافــة إلــى مــا ســبق، تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة برفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة المراجعــة التابعــة لمجلــس 
ــة  ــزام إدارات الشــركة بسياســات وإجــراءات المخاطــر ومــدى كفاي اإلدارة، والتــي تقــدم تأكيــد مســتقل عــن مــدى الت

وفعاليــة إطــار إدارة المخاطــر فــي الشــركة بشــل عــام.

فيما يلي وصف للمخاطر المهمة التي تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها:

مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة المتمثلــة فــي عــدم قــدرة طــرٍف مــا علــى تســديد ديــن مســتحق أو  قــرض 

ــادر  ــأ المص ــا(. وتنش ــدة أو لكيهم ــي أو الفائ ــرض الرئيس ــة الق ــواء اكن قيم ــان )س ــاكل االئتم ــن أش ــر م ــل  آخ أو ش
الرئيســية لمخاطــر االئتمــان فــي الشــركة مــن مصدريــن محتمليــن: )1( تســهيالت الهامــش الخاصــة بعمــالء الشــراكت 
واألفــراد وتشــمل لكًا مــن التســهيالت التقليديــة )الســحب علــى المكشــوف( واإلســالمية )المرابحــة( و)2( االســتثمارات 

المملوكــة للشــركة.

ــة مخاطــر االئتمــان.  للشــركة نظــام شــامل إلدارة مخاطــر االئتمــان يشــمل رصــد مخاطــر االئتمــان المســتقلة ومراقب
ــب  ــر الواج ــي المعايي ــة تغط ــة تفصيلي ــد سياس ــركة، يوج ــا الش ــي تقدمه ــش الت ــهيالت الهام ــق بتس ــا يتعل وفيم
أخذهــا بعيــن االعتبــار قبــل الموافقــة علــى طلــب منــح العميــل تســهيالت الهامــش وقواعــد الصــرف والضوابــط 
ــب  ــة يج ــة المطلوب ــب التغطي ــن نس ــى م ــد أدن ــد ح ــا يوج ــهيالت. كم ــدة التس ــاء م ــا أثن ــب توافره ــة الواج المختلف

ــوق. ــى الس ــادًا عل ــش اعتم ــهيالت الهام ــرف تس ــا لص توفره

ــذه  ــى ه ــة عل ــا للموافق ــول به ــة المعم ــدود المختلف ــط والح ــتمرة للضواب ــة المس ــر بالمراقب ــوم إدارة المخاط وتق
التســهيالت. إضافــة إلــى  نســب الحــد األدنــى للتغطيــة، يوجــد ضوابــط للحــد األقصــى لــل عميــل وحــدود اســتحقاق 
وطلبــات زيــادة النقــد لتغطيــة الخســائر المحتملــة وضوابــط لمخاطــر أخــرى مــن أجــل تقليــل مخاطــر االئتمــان الناشــئة 

عــن هــذه التســهيالت. 

ــرأس  ــى ل ــات الحــد األدن ــي متطلب ــال: تفضــل الشــركة االحتفــاظ بحــد ال يقــل عــن 20 % مــن إجمال ــوارد رأس الم م  •
ــات. ــي لك األوق ــال  ف الم

 
مخاطر التشغيل: تهدف الشركة إلى أن ال تتكبد خسائر تشغيلية تزيد عن المبلغ المحدد خالل العام الواحد.  •

ــوم  ــول والخص ــى لأص ــالل اإلدارة  المثل ــن خ ــة م ــيولة اكفي ــى س ــول عل ــي الحص ــركة ف ــب الش ــيولة: ترغ إدارة الس  •
وتعتــزم الشــركة أن يكــون لديهــا ســيولة اكفيــة تمّكــن الشــركة مــن تنفيــذ أنشــطتها األساســية فــي ظــل ظــروف 

ــد. ــل جدي ــة والمعقــدة مــن دون الحاجــة للحصــول علــى تموي الســوق الصعب

مخاطــر الســمعة: تهــدف الشــركة إلــى أن ال تتعــرض ســمعتها ألي ضــرر جوهــري، خــالل العمليــات التــي تقــوم بهــا   •
أو خــالل مزاولتهــا لنشــاطها.

يجــب أن ال تتهــاون الشــركة مــع أي مخالفــة لأحــاكم التنظيميــة واإلرشــادات المتعلقــة بخطــوط أعمالهــا أو األنظمــة   •
والتشــريعات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.
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مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتعلقــة بانخفــاض قيمــة االســتثمار نتيجــة عوامــل تقلــب الســوق. وعوامــل مخاطــر 

الســوق التــي تكــون موضــع اهتمــام الشــركة هــي مخاطــر األســهم، مخاطــر ســعر الفائــدة، مخاطــر الصــرف األجنبــي، 

مخاطــر االئتمــان، مخاطــر االكتتــاب، 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 بعناية 

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، 

وفقــًا لسياســات محــددة، ويتــم رفــع التقاريــر عنهــا يوميــًا وفقــًا لحــدود الرقابــة المقــررة.

مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها، نتيجــة عــدم وجــود 

مصــادر اكفيــة أو يكــون فــي إمــاكن الشــركة توفيــر هــذه المــوارد، ولكــن بتاكليــف باهظــة، وتنقســم أشــاكل الســيولة 

إلــى مخاطــر ســيولة األصــول وســيولة التمويــل.  وتنشــأ مخاطــر ســيولة التمويــل عنــد عــدم القــدرة علــى الحصــول 

ــة عنــد الحاجــة. وتنشــأ مخاطــر ســيولة األصــول  ــل االلتزامــات، بموجــب شــروط مقبول علــى الســيولة الالزمــة لتموي

عنــد عــدم القــدرة علــى التصــرف فــي هــذه األصــول، بقيمــة الســوق الحاليــة دون أن تتأثــر قيمــة األصــول. 

ــة أي التزامــات فــي  ــل، ترصــد الشــركة وضــع الســيولة بانتظــام، لتلبي وعندمــا يتعلــق األمــر بمخاطــر ســيولة التموي

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 اكٍف إذا مــا حــدث هــذا الســيناريو.   

كمــا تراقــب الشــركة أيضــًا عــن كثــب توافــر خطــوط التمويــل للوفــاء بااللتزامــات. وتســعى الشــركة للمحافظــة علــى 

مجموعــة مــن االســتثمارات ذات ســيولة عاليــة غيــر مثقلــة برهونــات، والتــي يمكــن تســييلها فــي الوقــت المناســب، 

ــركة  ــدى الش ــد ل ــال. ويوج ــياق األعم ــي س ــأ ف ــي تنش ــة الت ــر المتوقع ــة غي ــيولة  النقدي ــات ادارة الس ــة متطلب لتلبي

سياســة لمخاطــر الســيولة معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة تتنــاول الجوانــب المذكــورة آنفــًا.

مخاطر العمليات
حســب معاييــر بــازل 2، تعــرف مخاطــر العمليــات علــى أنهــا مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة، الناتجــة عــن 

عوامــل بشــرية وأحــداث خارجيــة وعــدم كفايــة أو إخفــاق اإلجــراءات الداخليــة أو األنظمــة ، وبصفــة عامــة يوجــد أربعــة 

أســباب رئيســية تــم تحديدهــا فــي تعريفــات مخاطــر التشــغيل النموذجيــة، حيــث تظهــر أحــداث مخاطــر العمليــات 

عنــد عــدم كفايــة أو إخفــاق بســبب األفــراد )عوامــل بشــرية( واإلجــراءات واألنظمــة أو أحــداث خارجيــة. ووضعت الشــركة 

نموذجــًا مــن ثالثــة خطــوط دفــاع، لكــي تقــوم بــإدارة مخاطــر العمليــات، وهــي علــى النحــو التالــي:  

يكــون خــط الدفــاع األول عبــارة عــن إدارة العمــل المعنيــة، حيــث تكــون مســؤولة بصفــة رئيســية عــن تعريــف وإدارة 

الحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بالمنتجــات وإجــراءات عملهــا. ويشــترك خــط الدفــاع األول فــي اختبــار وإقــرار مــدى كفاية 

وفعاليــة الضوابــط الموضوعــة واالمتثــال لسياســات وإجــراءات الشــركة. 
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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 أيضــًا 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.

يكــون خــط الدفــاع الثالــث هــو المراجعــة، حيــث تكــون إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة مســؤولة عــن  تقييــم 

ــوم  ــر. ويق ــى المخاط ــة عل ــار الرقاب ــة إط ــة وفعالي ــدى كفاي ــتقل لم ــم مس ــم تقيي ــر وتقدي ــجل المخاط ــال لس االمتث

رئيــس إدارة المراجعــة الداخليــة برفــع تقاريــره إلــى لجنــة المراجعــة التــي هــي إحــدى لجــان مجلــس اإلدارة. وإضافــة 

إلــى ذلــك، تأخــذ اإلدارة أيضــا نهــج التدقيــق علــى أســاس المخاطــر باســتخدام ســجل المخاطــر كمدخــل إلجــراء عمليــات 

التدقيــق.

باإلضافــة إلــى اإلطــار المذكــور آنفــا، فقــد اســتمرت الشــركة فــي توثيــق السياســات واإلجــراءات التفصيليــة لجميــع 

قطاعــات األعمــال والوظائــف داخــل الشــركة التــي تشــرح وتغطــي الطــرق والعمليــات التــي ينبغــي أن تتــم األمــور 

عليهــا، لتحقيــق أهــداف العمــل مــع الحــد األدنــى مــن األخطــاء. تتــم مراجعــة سياســات وإجــراءات الشــركة بشــل 

ــر  ــا للمخاط ــجال تفصيليَّ ــركة س ــك الش ــس اإلدارة. تمتل ــل مجل ــن قب ــا م ــة عليه ــل اإلدارة والموافق ــن قب ــم م منتظ

يشــتمل علــى وصــف للمخاطــر والضوابــط المتعلقــة بــل منهــا، والتــي قــد تواجههــا الشــركة أثنــاء ســير  عملياتهــا 

خــالل الســنة.

استمرارية األعمال
ــرزًة  ــدؤوب مح ــعيها ال ــركة س ــت الش ــد واصل ــال، فق ــتمرارية األعم ــط الس ــة التخطي ــدى أهمي ــركة لم ــن الش إدرااًك م

ــن  ــال م ــتمرارية األعم ــة الس ــة فعال ــود خط ــك أن وج ــام 2020م. وال ش ــالل ع ــال خ ــذا المج ــي ه ــًا ف ــًا ملحوظ تقدم

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 أيضــًا ألي خلــل أو انقطــاع 

فــي عملياتــه وإعــادة العمليــات إلــى وضعهــا الطبيعــي بأســرع وقــت ممكــن بكفــاءة بعــد أي اكرثــة أو حــادث طــارئ 

ــز  ــام 2020م بتعزي ــالل ع ــركة خ ــت الش ــد قام ــي. وق ــي أو جزئ ــل لك ــات بش ــير العملي ــل س ــد يعط ــع ق ــر متوق غي

مســتوى االختبــارات لخطــة اســتمرارية األعمــال واإلجــراءات المتعلقــة بهــا. حيــث أجــرت الشــركة اختبــارًا مفصــاًل لحالــة 

مــن حــاالت انقطــاع العمــل خــالل العــام، وقــد تــم أخــذ نتيجــة االختبــار بعيــن االعتبــار  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.   

أقــرت الجمعيــة العامــة للشــركة تعييــن ارنســت ويونــغ وشــراكهم كمراجــع حســابات للشــركة للســنة الماليــة 2020م. 

ولــم يســجل تقريــر مراجعــي الحســابات المعينيــن مــن قبــل الشــركة أي أخطــاء جوهريــة عــن القوائــم الماليــة للعــام 

2020م.

تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي 2020م 
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المعلومات المالية ونتائج األعمال

النتائج التشغيلية للعمليات للعام المالي 2020م

2020 ملخص نتائج أعمال االستثمار اكبيتال في السنوات المالية الخمس األخيرة 2016-

ــغ  ــث بل ــات حي ــاق التوقع ــو ف ــام 2019م بنم ــة بالع ــف مقارن ــرة ونص ــن م ــر م ــاح بأكث ــت  األرب تضاعف
إجمالــي دخــل الشــركة 168 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبلــغ 106 مليــون ريــال ســعودي فــي 

العــام الســابق ، بارتفــاع قــدره 58 % وذلــك علــى النحــو التالــي: 

*جميع المبالغ بآالف الرياالت ما لم يذكر خالف ذلك

2016 2017 2018 2019 2020 البند

88,047 87,035 87,524 106,004 167,816 إجمالي الدخل

78,398 81,226 77,110 71,980 86,438 إجمالي المصاريف

9,649 5,809 10,414 34,024 81,378 صافي الدخل قبل مخصص الزاكة والدخل

7,700 6,000 8,848 13,208 15,245 مخصص الزاكة والدخل

1,949 )191( 1,566 20,816 66,133 صافي الدخل بعد مخصص الزاكة والدخل

- 405 1,923 4,923 )606( بنود الدخل الشامل اآلخرى

1,949 214 3,489 25,739 65,527 إجمالي الربح الشامل

423,857 462,404 454,812 565,447 717,293 إجمالي الموجودات

67,360 103,258 92,453 177,349 263,667 إجمالي المطلوبات

356,497 359,146 362,359 388,098 453,626 إجمالي حقوق المساهمين

% 0.55 % )0.05( % 0.43 % 5.36 % 14.58 نسبة العائد على حقوق الملكية

% 0.46 % )0.04( % 0.34 % 3.68 % 9.22 نسبة العائد على الموجودات

% 84 % 78 % 80 % 69 % 63 حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات

344,618 345,004 348,336 374,355 439,062 قاعدة رأس المال

105,260 130,122 124,520 146,073 177,751 الحد األدنى لرأس المال المطلوب

3.27 2.65 2.80 2.56 2.47 نسبة كفاية رأس المال )مرة(

ــغ 35.2 مليــون  ــة بمبل ــال ســعودي مقارن ــرادات الوســاطة )لأســواق المحليــة والدوليــة( 107 مليــون ري بلغــت إي  •

ريــال ســعودي حققتهــا الشــركة فــي العــام 2019 بارتفــاع قــدره 204 % نتيجــة زيــادة النشــاط فــي التــداوالت 
فــي الســوق المحليــة والدوليــة وتوفيــر خدمــة فتــح الحســابات االســتثمارية مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة بــدون 

الحاجــة إلــى زيــارة الفــرع.

بلغــت إيــرادات إدارة األصــول 30.1 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة  بمبلــغ 42.2 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام   •
2019م ونمــت األصــول المــدارة بنســبة بلغــت 11 %. 

ــال ســعودي فــي العــام  ــغ 23 مليــون ري ــة بمبل ــال ســعودي مقارن ــرادات العمــوالت 27.5 مليــون ري •  بلغــت إي
ــالء.  ــل العم ــن قب ــش م ــل بالهام ــات التموي ــتخدام  منتج ــدالت اس ــادة مع ــة لزي ــدره 19% نتيج ــاع ق 2019م  بارتف
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ــل  ــداول فــي ســوق األســهم خــالل العــام، حيــث أدى إطــالق خدمــة طلــب تموي ــادة نشــاط الت ــى زي باإلضافــة إل
ــدم  ــى التق ــالء عل ــن العم ــد م ــجيع المزي ــى تش ــرع إل ــارة الف ــدون زي ــة ب ــوات اإللكتروني ــالل القن ــن خ ــش م بالهام

ــج. ــى المنت ــول عل للحص

هــذا وبلــغ إجمالــي الدخــل التشــغيلي قبــل الــزاكة 81.4 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبلــغ 34 مليــون ريــال   •

ــام  ــدره 48 % للع ــغيلي ق ــل تش ــش دخ ــل هام ــا يمث ــا 139 %، م ــادة قدره ــام 2019م  بزي ــي الع ــعودي ف س
ــام 2019م. ــش 32 % للع ــة بهام 2020م مقارن

حققــت الشــركة دخــاًل شــاماًل بقيمــة  65.5 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة  بمبلــغ 25.7 مليــون ريــال فــي عــام   •
2019م محققــًة بذلــك مســتوى نمــو قياســي بلــغ 155 %.

أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

قروض الشركة

الصفقات مع األشخاص ذوي الصلة

ال يوجــد أي مصلحــة أو أوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة في أســهم الشــركة 
ــام 2020م. خالل ع

ــش  ــروض الهام ــات ق ــل منتج ــتثمار، لتموي ــعودي لالس ــك الس ــع البن ــة م ــهيالت بنكي ــة تس ــركة اتفاقي ــت الش وقع
وتمويــل المرابحــة المقدمــة للعمــالء بقيمــة  1.2 مليــار ريــال ســعودي بحــد أقصــى ورصيــد قائــم بمبلــغ 198 مليون 

ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، هــذا ويتــم تجديــد اتفاقيــة التســهيالت ســنويًا.

حصــل بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا علــى قــروض تمويــل بالهامــش بمبلــغ 2,155,292 ريــال 
ســعودي، وبعوائــد هامشــية مــن القــروض تبلــغ 103,155 ريــال ســعودي. 

هــذا وقــد دخلــت شــركة االســتثمار اكبيتــال عــددًا مــن االتفاقيــات مــع البنــك الســعودي لالســتثمار، لتقديــم 
ــد واألرشــفة، وتقنيــة المعلومــات والتأجيــر، علــى النحــو التالــي: خدمــات البري

مبلغها مدتها شروطها طبيعتها
أسماء المعنيين باألعمال أو 

العقود

1,975,201 31/03/2022 أساسي
التسهيالت االئتمانية الممنوحة 
للمستثمر بغرض التداول على 

األسهم

سعود بن عبدالعزيز بن محمد 
الحوشان

180,092 30/11/2021 أساسي
التسهيالت االئتمانية الممنوحة 
للمستثمر بغرض التداول على 

األسهم

هشام بن محمد بن 
عبدالرحمن الفايز

2,155,292
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األعمــال والعقــود بيــن الشــركة وبيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 
التنفيذييــن

الخاتمة

“والله ولي التوفيق”

ال يوجــد هنــاك أي عقــد اكنــت الشــركة طرًفــا فيــه، أو توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، 
أو للرئيــس التنفيــذي، أو المديــر المالــي، أو ألي شــخص تربطــه عالقــة بــأي منهــم )خــالف مــا ذكــر فــي التعامــالت بيــن 

الشــركة واألطــراف ذات عالقــة فــي هــذا التقرير(.

ــن  ــده األمي ــي عه ــمو ول ــريفين وس ــن الش ــادم الحرمي ــام خ ــس اإلدارة لمق ــاء مجل ــس وأعض ــه رئي ــام يتوج ــي الخت ف
ومعالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة واكفــة منســوبيها، وشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( ومعالــي 
ــة واهتمــام ودعــم مســتمر. ــه مــن رعاي ــان لمــا يبدون ــر التجــارة واالســتثمار واكفــة منســوبيها، بالشــكر واالمتن وزي
والشــكر موصــول لمجلــس إدارة البنــك الســعودي لالســتثمار علــى ثقتهــم الغاليــة ودعمهــم المتواصل.كمــا ينتهــز 
ــره لاكفــة العامليــن فــي إدارات الشــركة لجهودهــم  مجلــس اإلدارة هــذه الفرصــة ليعــرب عــن خالــص شــكره وتقدي

المخلصــة خــالل العــام 2020 م، وإلــى المزيــد مــن االزدهــار والتقــدم فــي األعــوام القادمــة.

• اتفاقيــة تأجيــر المبنــى والخدمــات المســاندة لــه : حيــث يقــوم البنــك بموجبهــا بتوفيــر الموقــع للمقــر الرئيســي 
للشــركة ولفروعهــا األربعــة ، كمــا يتــم اســتئجار الممتلــاكت والمعــدات الحاليــة وأعمــال الصيانــة للمعــدات والمواقــع 

ومواقــف الســيارات للســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2020م بقيمــة 3,100,333 ريــال ســعودي.

ــنة  ــة بالس ــة ذات الصل ــات البريدي ــة الخدم ــم اكف ــا بتقدي ــك بموجبه ــوم البن ــث يق ــد : حي ــات البري ــة خدم • اتفاقي
المنتهيــة 31 ديســمبر 2020م  بقيمــة 39,000 ريــال ســعودي.

• اتفاقيــة خدمــات األرشــفة : حيــث يقــوم البنــك بموجبهــا بتقديــم خدمــات حفــظ ملفــات الشــركة ذات الصلــة بالســنة 
المنتهيــة 31 ديســمبر 2020م بقيمــة 80,000 ريــال ســعودي.

ــات  ــة المعلوم ــات تقني ــة خدم ــم اكف ــا بتقدي ــك بموجبه ــوم البن ــث يق ــات: حي ــة المعلوم ــات تقني ــة خدم • اتفاقي
المتعلقــة بالبريــد اإللكترونــي واإلنترنــت وخدمات الصيانــة للســنة المنتهية 31 ديســمبر 2020م  بقيمــة 2,174,952 

ريــال ســعودي.
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