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يسر رللس إدارة شركة االستثمار لألوراق ادلالية والوساطة ("االستثمار كابيتال" أو "الشركة") أن يقدم تقريره السنوي للعام ادلنتهي
يف  31ديسمرب .2018

نظرة عامة – العام 2018م:

أ.

إصلازات الشركة:

•

ارتفاع شليز يف حصة الشركة يف السوق من أعمال الوساطة احمللية حيث وصلت لنسبة  %9.58يف ادلتوسط خالل
عام 2018م (2017م ،)%9.1 :وىذه ىي السنة السادسة على التوارل اليت تشهد فيها الشركة ظلواً يف حصة
السوق ،حيث احتلت الشركة ادلرتبة الرابعة من حيث حصتها بالسوق ،باالضافة اذل ذلك احتلت الشركة ادلرتبة الثالثة
يف سوق التدوال من خالل االنرتنت حيث بلغت نسبة  ٪12.40يف ادلتوسط خالل العام 2018م (2017م:
.)%11.62

•

الصناديق العامة ادلدارة من قبل الشركة كانت منافسة نوعاً ما مقارنة بنظًناهتا من حيث األداء السنوي بالرغم من
وضع السوق ادلتقلب خالل العام 2018م ،ويعكس ىذا مرونة الشركة يف ادارة اسرتاتيجيات االستثمارات للصناديق
التقليدية والصناديق ادلتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .كما دتكنت الشركة من االستمرار يف حتقيق ظلو يف عمالء
أسواق النقد وصندوق ادلتاجرة بالسلع شلا أدى اذل زيادة حجم األصول ادلدارة (األسهم ،الدخل الثابت و الصناديق
العقارية) اذل  15.23مليار لاير سعودي (2017م 5.19 :مليار لاير) ورافق ذلك ارتفاع يف حصة الشركة يف حجم
االصول ادلدارة على مستوى السوق من  %1.33اذل .% 3.35

•

اكمال إصدار صكوك البنك السعودي لالستثمار  -الشرػلة األوذل بقيمة مليار لاير سعودي بنجاح خالل العام
2018م.

•

االستمرار يف تطوير ادلوظفٌن يف االستثمار كابيتال خالل العام 2018م حيث مت اعطاء معظم ادلوظفٌن دورات
تطويرية وادارية سلتلفة اضافة اذل الدورات التنظيمية االلزامية جلميع ادلوظفٌن .كما مت دعم التوطٌن بتوظيف  26موظفاً
وموظفة سعوديٌن وبذلك ارتفعت نسبة التوطٌن من  %77يف عام 2017م اذل  %81لعام 2018م .كما قامت
الشركة باعادة ىيكلة عالية ادلستوى شلا أدى اذل خلق نطاق اشرايف قوي.

كما أن الشركة ىي أحدى مدراء االستثمار يف ادلملكة العربية السعودية الذين تبنوا مبادئ االستثمار ادلسؤول من األمم ادلتحدة
 ( UNPRIلقضايا البيئة ،االجتماع وحوكمة الشركات ) .((ESGأيضاً كجزء من مسؤوليتنا االجتماعية مت تنظيم محلةللتربع بالدم بالتنسيق مع مدينة األمًن سلطان الطبية العسكرية ،كما استمرت الشركة يف لعب دور فاعل اجتاه حتسٌن اجملتمع من
خالل ادلشاركة يف كثًن من ادلبادرات الثقافية واالجتماعية ادلختلفة يف ادلملكة العربية السعودية.
يعتقد رللس ادارة الشركة وادارهتا التنفيذية بأن عام 2019م سيكون عاماً أفضل معتمدة يف ذلك على خطط واسرتاتيجية
التوسع يف أعمال الوساطة وادراة األصول وادارة الصناديق العقارية ،باالضافة اذل وجود ىيكل احلوكمة الراسخ واطار قوي من
ادارة ادلخاطر والرقابة الداخلية وفريق عمل من احملرتفٌن وعلى درجة كبًنة من ادلهنية.
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ب .التأسيس والمركز القانوني:
شركة االستثمار لألوراق ادلالية والوساطة (االستثمار كابيتال) ىي شركة سعودية مساعلة مقفلة تأسست مبوجب نظام
الشركات يف ادلملكة العربية السعودية ومركزىا الرئيسي يف مدينة الرياض وبرأس مال مدفوع قيمتو  250مليون لاير
سعودي  .حتولت الشركة من شركة ذات مسئولية زلدودة إذل شركة مساعلة مقفلة خالل عام 2015م .تقدم الشركة
خدمات يف رلال الوساطة وإدارة األصول (صناديق األسهم ،احملافظ االستثمارية والصناديق العقارية) واالقراض باذلامش
واحلفظ والرتتيب واخلدمات االستشارية لألفراد وادلؤسسات من العمالء يف األسواق اإلقليمية والدولية.
ختضع الشركة جلميع األنظمة واللوائح يف ادلملكة العربية السعودية وىي مرخصة من ىيئة السوق ادلالية السعودية.

ت .قيمنا:
حتقيقاً لغاياتنا يف العمل على تنمية أعمالنا وتقدًن رلموعة متنوعة من اخلدمات وادلنتجات االستثمارية ،فإننا نسعى بكل
جهد إذل حتقيق قيمة مضافة لعمالئنا .وننطلق يف ذلك من إؽلاننا العميق بأن دتسكنا الراسخ بقيمنا ىو الركيزة األوذل لنا
يف توطيد عالقتنا بعمالئنا.
النزاىة
إننا نباشر أعمالنا مبنتهى الصدق واألمانة والشفافية.

األداء
تدأب الشركة باستمرار على حتقيق أعلى مستويات اإلصلاز يف تسيًن أعماذلا اليومية ويف جودة ما تقدمو من
خدمات.
خدمة العمالء
نعمل على تقدًن أفضل احللول واخلدمات ادلمكنة لعمالئنا ،واضعٌن مصاحلهم دائماً يف قمة أولوياتنا يف أي
قرار لو صلة بأعمال الشركة.

ث .النشاط الرئيس للشركة:
الوساطة  -األسواق احمللية والدولية
تقوم الشركة بتقدًن خدمات التداول لعمالئها يف األسواق احمللية والدولية ،حيث تقوم بتوفًن قناة للتداول عالية اجلودة عن
طريق اذلاتف وفريق وساطة على درجة كبًنة من اجلاىزية ،باالضافة اذل برنامج الوساطة اإللكرتونية "ايكاب تريد –
 "ICAP Tradeوالذي يعترب منصة على أحدث طراز تقين وسهلة االستخدام للتداول عرب االنرتنت تسمح للعمالء
بتحليل السوق احمللية والتداول بسهولة .عالوة على ذلك ،تتوفر ادلنصة بقنوات متعددة تشمل األجهزة اللوحية واذلواتف
الذكية.
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كما توفر الشركة أيضاً للعمالء خدمة التداول يف األسواق الدولية مبا فيها الواليات ادلتحدة األمريكية ودول رللس التعاون
اخلليجي وأسواق أخرى من مناطق الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،ويتم تنفيذ مجيع االتفاقيات والصفقات مباشرة بٌن
الشركة وعمالئها دون احلاجة إذل قيام العميل بالتعامل مع وسيط مارل خارجي بشكل مباشر .وتقدم الشركة فرص
االستثمار يف فئات األصول ادلختلفة مبا يشمل األسهم واخليارات وصناديق ادلؤشرات ادلتداولة يف األسواق الدولية.
االقراض باذلامش
توفر الشركة لعمالئها تسهيالت االقراض باذلامش يف األسواق احمللية والدولية مع مراعاة الشروط واألحكام اخلاصة بذلك.
وتقدم لعمالئها أنواعاً سلتلفة من منتجات التمويل باذلامش تشمل تسهيالت السحب على ادلكشوف ودتويل ادلراحبة ،وختضع
حدود اإلقراض باذلامش لرقابة صارمة من قبل إدارة ادلخاطر.
ادلشورة
للشركة أيضاً ادارة للبحوث االستثمارية لتعزيز كفاءة ادلعلومات وشفافية السوق وبالتارل كسب ثقة ادلستثمرين .وتقوم الشركة
بدراسة التوجهات االقتصادية وامكانات شركات زلددة ونصح مجهور ادلستثمرين باألسهم ادلتوقع تأثر سعرىا بالزيادة أو
النقصان .كما تتناول البحوث أيضاً مصادر ادلخاطر اليت من شأهنا أن تؤثر على االقتصاد وسوق األسهم.
احلفظ
تقدم الشركة خدمة احلفظ حملافظ عمالءىا االستثمارية يف أي سوق يقومون بالتداول فيو ،حيث تقوم الشركة وبالنيابة عن
العمالء بادلتابعة مع األطراف األخرى إلدتام اجراءات الشركات وحتصيل أرباح األسهم وتسوية ادللكية بعد تقسيم األسهم
وحتصيل األسهم اجملانية وغًنىا.
ادارة األصول  -ادارة احملافظ والصناديق اإلستثمارية
توفر الشركة صناديق استثمارية تقليدية وصناديق متوافقة مع الشريعة االسالمية وصناديق بديلة متعلقة باألسواق الكربى من
ضمنها ادلملكة العربية السعودية ودول رللس التعاون اخلليجي وغًنىا تتعلق بفئات أوراق مالية سلتلفة مبا يف ذلك الدخل
الثابت وأسواق النقد واألسهم .ويتم تطوير وادارة وتسليم ىذه ادلنتجات واخلدمات من خالل فريق متخصص يف ادارة
األصول من ادلهنيٌن ويدعم ىذا الفريق فريق آخر متخصص يف البحوث االستثمارية .وقد دتت ىيكلة كل صندوق لتلبية
االحتياجات ادلتنوعة لعمالئو.
قائمة صناديق األسهم و صناديق أسواق النقد – الدخل الثابت العامة كما يف هناية العام 2018م:
● صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
● صندوق صائب لألسهم اخلليجية
● صندوق صائب للشركات السعودية
● صندوق صائب لألسهم السعودية
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كما تقدم الشركة أيضاً خدمات ادارة احملافظ من خالل تقدًن كل من ادارة احملافظ ادلقيدة وغًن ادلقيدة .ويتم ادارة كل زلفظة
حسب احتياجات العميل من خالل تقدًن سياسات واسرتاتيجيات استثمارية مالئمة ( على سبيل ادلثال ،الدخل الثابت ،أسواق
النقد ،األسهم و النمو ادلتوازن و االسرتاتيجيات ادلتعددة األصول وغًن ذلك).
الصناديق العقارية
تقدم االستثمار كابيتال الصناديق العقارية ،وىي تركز يف اسرتاتيجيتها االستثمارية على توفًن أفضل الفرص لعمالئها لالستفادة
من الطفرة اليت يشهدىا القطاع العقاري يف ادلملكة العربية السعودية وتسمح لعمالئها بتنويع استثماراهتم ،وذلك عن طريق حتقيق
النمو يف رأس ادلال والدخل عرب آليات تنظيمية استثمارية مؤسسة طبقاً للوائح واألنظمة اليت تفرضها ىيئة السوق ادلالية.
قائمة الصناديق العقارية كما يف هناية العام 2018م:
● صندوق صائب للتطوير العقاري  -أبراج سرايا
● صندوق صائب  -أرض حطٌن
● صندوق أجدان رايز للتطوير العقاري
خدمات دتويل الشركات
تقدم ادارة دتويل الشركات يف شركة االستثمار كابيتال لعمالئها مـجموعة متكاملة من خدمـات زيــادة رأس ادلــال والـخــدمـات
االسـتـشــاري ــة االسرتاتيجـية فـي أسواق ادلال ،وعمليات الدمج واإلستحواذ ،االستشارات االسرتاتيجية واذليكلية ،وأسواق الدين.
ويتألف فريق العمل يف ىذا القسم من أفراد مؤىلٌن يتميزون باخلربة وادلهنية.

ج .تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائو:
يتكون رللس االدارة من األعضاء التالية أمساؤىم كما يف  31ديسمرب 2018م:
المنصب

التصنيف

م.

االسم

1

أ.عبداهلل الزبن

رئيس رللس االدارة

مستقل

2

أ.فيصل العمران

عضو رللس ادارة

غًن تنفيذي

3

أ.سلمان الفغم

عضو رللس ادارة

غًن تنفيذي

4

أ.زلمد الفريح

عضو رللس ادارة

غًن تنفيذي

5

أ.صاحل العقال

عضو رللس ادارة

غًن تنفيذي

6

أ.زلمد العيدروس

عضو رللس ادارة

مستقل

مالحظة :مت تشكيل رللس االدارة أعاله بعد انتهاء الدورة السابقة للمجلس واليت انتهت بتاريخ  10مارس 2018م
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ح .أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس االدارة عضواً في مجالس ادارتها
أو من مديريها:

اجلدول أدناه يبٌن عضوية وعمل أعضاء اجمللس يف شركات أخرى (داخل ادلملكة أو خارجها) كما يف  31ديسمرب
2018م:
عضوية العضو في مجالس إدا ة شركات أخرى

عمل العضو كمدير في شركات أخرى

1

أ.عبداهلل الزبن

-

 مدير عام برنامج سلطان بن عبدالعزيز لالتصاالتالطبية والتعليمية (ميديونت)

2

أ.فيصل العمران

 شركة أمالك العادلية للتمويل والتطوير العقاري -شركة الدكتور زلمد راشد الفقية وشركاه

 نائب الرئيس التنفيذي لدى البنك السعوديلالستثمار

3

أ.سلمان الفغم

 -شركة أوركس السعودية للتأجًن التمويلي

 رئيس إدارة اخلزينة واإلستثمار لدى البنك السعوديلالستثمار

4

أ.زلمد الفريح

5

أ.صاحل العقال

6

أ.زلمد العيدروس

م.

االسم

 شركة أمريكان اكسربس (السعودية) احملدودة-

 مساعد ادلدير العام _ رئيس إدارة تقنية ادلعلوماتلدى البنك السعودي لالستثمار
 مساعد ادلدير العام _ ادلصرفية الشخصية لدىالبنك السعودي لالستثمار
 ادلؤسس والشريك يف انك ريدابل بوكس _ديب -ادلؤسس والعضو ادلنتدب يف ايثس كراود _ديب

خ .أسماء الشركات التابعة:
ال يوجد للشركة أية شركات تابعة ذلا.

د  .وصف لخطط وقرارات الشركة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية ،أو التوسع في األعمال ،أو وقف
العمليات) والتوقعات المستقبلية:
 قامت الشركة باعادة ىيكلة عالية ادلستوى شلا أدى اذل خلق نطاق اشرايف قوي خالل العام 2018م. ستواصل الشركة بذل اجلهود لتحقيق النمو من خالل طرح منتجات وخدمات جديدة خالل العام 2019م واألعوامالالحقة مع الرتكيز على ادلنتجات العقارية بأنواعها ادلختلفة من صناديق عامة وخاصة ومدرة للدخل.
 تقوم الشركة حالياً بالتوسع يف توفًن وتطوير اخلدمات االلكرتونية لعمالئها لتسهيل وتسريع اصلاز أعماذلم وتقليصاحلاجة لزيارة ادلقر الرئيسي او الفروع للشركة.
 كما تقوم الشركة حالياً بالتوسع يف تقدًن خدمات إدارة احملافظ اخلاصة سواءاً كانت زلافظ أسواق النقد أو األسهم أوذات األصول ادلتعددة.
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ذ .سجل حضور أعضاء مجلس االدارة:
مت عقد  4اجتماعات جمللس االدارة خالل العام 2018م كالتارل:
 21فبراير 2018

 01مايو 2018

 02أكتوبر 2018

 19نوفمبر 2018

اسم العضو
عبد اهلل الزبن









فيصل العمران









رعد الربكايت



N/A

N/A

N/A

بدر األسود



N/A

N/A

N/A

مجال الذكًن



N/A

N/A

N/A

محّاد البليهد



N/A

N/A

N/A

عبدالعزيز اخلميس

N/A



R

R

صاحل العقال

N/A







زلمد الفريح

N/A







زلمد العيدروس

N/A







سلمان الفغم

N/A

N/A

N/A



] [حضر ] [دل ػلضر ] [N/Aغًن منتخب لدورة رللس االدارة ] [Rاستقالة العضو

ر .لجان مجلس االدارة الرئيسة:
يضم رللس االدارة اللجان التالية:

 .1لجنة المراجعة
الغرض الرئيسي للجنة ىي تقدًن منهجية منظمة جمللس اإلدارة يف اإلشراف ومساعدة اجمللس من خالل تقدًن ادلشورة
والتوجيهات حول كفاية مبادرات اإلستثمار كابيتال يف:
 القوائم ادلالية وتقارير ادلساءلة العامة
 إطار وشلارسات الرقابة الداخلية

 نشاط التدقيق الداخلي ،مدققي احلسابات اخلارجيٌن ومقدمي التأكيدات اآلخرين
كما وتقوم اللجنة بتقدًن ادلساعدة ألعضاء رللس اإلدارة يف اإلشراف ومراقبة عمل جلنة االلتزام االدارية فيما يتعلق
بالقوانٌن ،اللوائح والقواعد السلوكية.
أعضاء اللجنة كما في  31ديسمبر 2018م:
 .1األستاذ زلمد العيدروس  -رئيس اللجنة
 .2األستاذ ماجد الدخيل
 .3االستاذ سراج زكريا

 .4األستاذ وليد العمري
.5األستاذ بدر عالف
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مت عقد  4اجتماعات للجنة خالل العام 2018م كالتارل:
 08فبراير 2018

 13مايو 2018

 04سبتمبر 2018

 17ديسمبر 2018

اسم العضو
ماجد الدخيل









بدر االسود



N/A

N/A

N/A

سلمان أمحد



N/A

N/A

N/A

زلمد العيدروس

N/A







سراج زكريا

N/A







وليد العمري

N/A

N/A

N/A



بدر عالف

N/A

N/A

N/A



] [حضر ] [دل ػلضر ] [N/Aغًن منتخب لدورة جلنة ادلراجعة ] [Rاستقالة العضو

مالحظة :مت تشكيل جلنة ادلراجعة لدورة جديدة بتاريخ  29أبريل 2018م ،كما مت اضافة  2عضو للجنة بتاريخ  19نوفمرب
2018م ليصبح عدد أعضاء اللجنة  5أعضاء

 .2لجنة الترشيحات والمكافآت
تساعد اللجنة رللس االدارة مبهام التوصية للمجلس بادلكافآت وسياسات احلوافز ومكافآت االدارة العليا والتعيينات وسياسات
عزل واستمرارية االدارة العليا.
أعضاء اللجنة كما في  31ديسمبر 2018م:
 .1األستاذ فيصل العمران  -رئيس اللجنة
 .2األستاذ سعود احلوشان
 .3األستاذة أسدان احلسٌن (استقالت من اللجنة يف شهر نوفمرب  2018م)
مت عقد  1اجتماع للجنة خالل العام 2018م كالتارل:
اسم العضو

 06مارس 2018

فيصل العمران



سعود احلوشان



زاىر منقارة



مالحظة :مت تشكيل جلنة الرتشيحات وادلكافآت لدورة جديدة بتاريخ  01مايو 2018م (أعمال وقرارات اللجنة األخرى كانت تتم بالتمرير من

خالل الربيد االلكرتوين)
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 .3لجنة المخاطر
تساعد اللجنة اجمللس يف االشراف على ىيكل حوكمة ادلخاطر ،وإدارة ادلخاطر وادلبادئ التوجيهية لتقييم ادلخاطر والسياسات
ادلتعلقة بالسوق واالئتمان وسلاطر السيولة والتمويل وحتمل ادلخاطر ،إضافة إذل ما سبق تقوم اللجنة بتقييم مجيع ادلنتجات
والصناديق واألدوات والعمليات اجلديدة اليت ستقوم الشركة باطالقها (مت تغيًن إسم اللجنة من لجنة المخاطر واالئتمان لتصبح
لجنة المخاطر ابتداءاً من أكتوبر 2018م).
أعضاء اللجنة كما في  31ديسمبر 2018م :
 .1األستاذ فيصل العمران  -رئيس اللجنة
 .2األستاذ سلمان الفغم
 .3األستاذ ديفيد كيين
مت عقد اجتماعٌن للجنة خالل العام 2018م كالتارل:
 27يونيو 2018

 05نوفمبر 2018

اسم العضو
فيصل العمران





رعد بركايت



N/A

عامر داوودرل



N/A

سلمان الفغم

N/A



ديفيد كيين

N/A



] [حضر ] [دل ػلضر ] [N/Aغًن منتخب لدورة جلنة ادلخاطر ] [Rاستقالة العضو

مالحظة :مت تشكيل جلنة ادلخاطر لدورة جديدة بتاريخ  02أكتوبر 2018م (أعمال وقرارات اللجنة األخرى كانت تتم بالتمرير من خالل الربيد

االلكرتوين)

 .4لجنة االستثمارات والمنتجات الجديدة
تساعد اللجنة اجمللس يف الرقابة على قرارات االستثمار ،وتقييم مجيع ادلنتجات والصناديق والسندات والعمليات اجلديدة اليت سيتم
العمل هبا وقبول شركاء عمل جدد من مستشارين ومديرين يف رلال االستثمار ومديري الصناديق العقارية وادلطورين العقاريٌن.
أعضاء اللجنة كما في  30سبتمبر 2018م * :
 .1األستاذ عبد اهلل الزبن  -رئيس اللجنة
 .2األستاذ فيصل العمران
 .3األستاذ رعد الربكايت
عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 2018م :ال يوجد (أعمال وقرارات اللجنة كانت تتم بالتمرير من خالل الربيد االلكرتوين)
* مت الغاء ىذه اللجنة يف أكتوبر 2018م ،وإستبداذلا باللجنة التنفيذية ودمج مهامها مع اللجنة األخًنة منذ ذلك احلٌن كما ىو موضح أدناه
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اللجنة التنفيذية:
تساعد اللجنة اجمللس يف مراجعة وتقدًن التوجيهات الالزمة بشأن البنود اليت تقود أعمال الشركة الرئيسية وعملياهتا .كما تقوم
اللجنة مبراجعة وتأييد مجيع األمور ادلتعلقة باألعمال وغًنىا من األمور قبل تقدؽلها إذل رللس اإلدارة ،باإلضافة إذل اإلشراف على
زلفظة االستثمار اخلاصة التابعة لـلشركة وادلوافقة على القرارات ادلتعلقة باألعمال اجلديدة.
أعضاء اللجنة كما في  31ديسمبر 2018م *:
 .1األستاذ فيصل العمران – رئيس اللجنة
 .2األستاذ زلمد العيدروس
 .3األستاذ زلمد الفريح
عدد اجتماعات اللجنة خالل العام  :2018ال يوجد (حيث أن أعمال وقرارات اللجنة كانت تتم بالتمرير من خالل الربيد االلكرتوين)
* مت انشاء ىذه اللجنة يف أكتوبر 2018م ،بعد الغاء جلنة االستثمارات وادلنتجات اجلديدة كما ىو موضح أعاله

 .5لجنة تقييم األوراق المالية
تقوم اللجنة مبساعدة جلنة ادلخاطر واالئتمان يف الوفاء مبسؤولياهتا الرقابية فيما يتعلق بإدارة ادلخاطر وتعيٌن اذلامش  / %نسبة
القرض اذل القيمة لألسهم ادلدرجة يف سوق األسهم السعودية اليت غلري عليها توفًن ىامش االقراض بضمان االسهم من قبل
الشركة.
أعضاء اللجنة كما في  31ديسمبر 2018م:
 .1األستاذ فيصل العمران – رئيس اللجنة
 .2األستاذ سلمان الفغم
 .3األستاذ ديفيد كيين
 .4األستاذ خالد الريس

.5
.6
.7
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مت عقد  5اجتماعات للجنة خالل العام 2018م كالتارل:
 03يناير

 15يناير

 08أبريل

 06سبتمبر

 5ديسمبر

اسم العضو

فيصل العمران











مجال الذكًن







N/A

N/A

ىشام أبو جامع





N/A

N/A

رعد الربكايت

N/A

N/A



N/A

N/A

سلمان الفغم

N/A

N/A

N/A





ديفيد كيين

N/A

N/A

N/A





خالد الريس

N/A

N/A

N/A





2018

2018

2018

2018

N/A

2018

] [حضر ] [دل ػلضر ] [N/Aغًن منتخب لدورة جلنة تقييم األوراق ادلالية ] [Rاستقالة العضو

مالحظة :مت تشكيل جلنة تقييم األوراق ادلالية لدورة جديدة بتاريخ  01مايو 2018م

ز .مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس االدارة وخمسة من كبار التنفيذيين:
البيان

أعضاء المجلس التنفيذيين

أعضاء المجلس غير

التنفيذيين/وأعضاء المجلس
المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين

ممن تلقوا أعلى المكافآت
والتعويضات يضاف اليهم
الرئيس التنفيذي والمدير

المالي ان لم يكونا ضمنهم
بآالف الرياالت السعودية
الرواتب واألجور

-

-

3,881

البدالت

-

76

1,760

ادلكافآت الدورية والسنوية

-

303

529

اخلطط التحفيزية

-

-

236

العموالت

-

-

-

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

-

-

750

االجمالي

-

379

7,156

س .أي ترتيبات أو اتفاق ،تنازل بموجبو أحد أعضاء مجلس االدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي
مكافآت أو تعويضات:
ال يتقاضى أعضاء رللس االدارة غًن التنفيذيٌن أية مكافآت أو تعويضات لقاء عضويتهم يف رللس ادارة االستثمار كابيتال.
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ش .العقوبات أو الجزاءات أو التدابير االحترازية أو القيود االحتياطية المفروضة على الشركة:
دفعت الشركة مبلغ وقدرة  2,000لاير سعودي كغرامات لوزارة العمل ،وذلك لعدم اعتماد الئحة تنظيم العمل من قبل مكتب
العمل ،وقد مت اختاذ االجراءات التصحيحية واحلصول على موافقة مكتب العمل على الالئحة التنظيمية ،وستقوم الشركة
بالتنسيق مع مكتب العمل وأخذ ادلوافقات الالزمة يف ادلستقبل يف حال حتديث الالئحة أو تعديلها.

ص .نتائج تقرير المراجعة السنوية للنظم واالجراءات الرقابية للشركة ،اضافة الى رأي لجنة المراجعة في
مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:
إن اإلدارة مسؤولة عن إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية واحملافظة عليو على مستوى الشركة .يتضمن نظام الرقابة الداخلية
السياسات واإلجراءات والعمليات اليت صممت حتت إشراف رللس اإلدارة لتحقيق األىداف االسرتاتيجية للشركة.
إن نطاق عمل إدارة ادلراجعة الداخلية ومستقل عن اإلدارة التنفيذية حيث يشمل تقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية
يف الشركة .مجيع ادلالحظات اذلامة واجلوىرية ادلنبثقة عن أعمال ادارة ادلراجعة الداخلية يتم رفعها يف تقارير إذل جلنة ادلراجعة التابعة
جمللس إدارة الشركة .تقوم جلنة ادلراجعة مبراقبة كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للحد من ادلخاطر اليت مت حتديدىا وقياسها
هبدف احلفاظ على مصاحل الشركة.
يتم بذل جهود منسقة ومتكاملة من مجيع وحدات وإدارات الشركة لتحسٌن بيئة الرقابة على ادلستوى العام من خالل ادلراجعة
ادلستمرة وتسهيل اإلجراءات دلنع وتصحيح أي قصور يف الرقابة .أوكلت إذل كل وحدة من وحدات الشركة وحتت إشراف اإلدارة
التنفيذية العليا مسؤولية تصحيح أوجو القصور يف الرقابة اليت مت حتديدىا من قبل ادلراجعٌن الداخليٌن واخلارجيٌن ،وعدد من
وحدات الرقابة األخرى على مستوى الشركة.
مت تصميم النظام الرقايب الداخلي للشركة بشكل يضمن اطالع رللس اإلدارة على كيفية إدارة ادلخاطر من أجل حتقيق األىداف
االسرتاتيجية للشركة .إن أنظمة الرقابة الداخلية مهما وصلت إليو من احرتافية يف تصميمها لن تقوم مبنع أو كشف مجيع أوجو
القصور يف الرقابة ،عالوة على أن التقييمات احلالية دلدى فاعلية األنظمة لفرتات مستقبلية ختضع لقيود قد تصبح معها ضوابط
الرقابة غًن مالئمة نتيجة للتغًنات يف ادلتطلبات واالمتثال للسياسات واإلجراءات.
استناداً إذل نتائج االختبارات والتقييمات ادلستمرة لنظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة ادلراجعة الداخلية اليت دتت خالل العام بناءً
على خطة ادلراجعة الداخلية ادلبنية على أساس ادلخاطر ادلعتمدة من قبل جلنة ادلراجعة ،تعترب اإلدارة وجلنة ادلراجعة أن نظام الرقابة
الداخلية احلارل يف الشركة بشكل عام مالئم ومناسب ويتم تنفيذه ومراقبتو على ضلو فعال .نقاط الضعف اليت وجدت من خالل
ادلراجعة دتت معاجلتها او مت وضع ذلا خط زمين دلعاجلتها.
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ض .المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة ادارة ىذه المخاطر ومراقبتها:
تعرف ادلخاطر على أهنا احتمال اخلسارة ،إما بشكل مباشر من خالل فقدان الدخل أو رأس ادلال أو بشكل غًن مباشر من
خالل فرض قيود على قدرة ادلؤسسة على حتقيق أىداف أعماذلا .وتشكل ىذه القيود خطراً حيث من شأهنا أن حتد من قدرة

الشركة على إدارة أعماذلا أو االستفادة من الفرص ادلتاحة لتعزيزىا.

يف الشركة ،تكون األىداف الرئيسية إلدارة ادلخاطر ىي ضمان أن نتائج األنشطة القابلة للتعرض للخطر تتماشى مع
اسرتاتيجيات الشركة والرغبة يف ادلخاطرة ،وأن ىناك توازن مناسب بٌن ادلخاطرة والعائد من أجل تعظيم أرباح ادلساعلٌن و يوفر
إطار عمل إدارة ادلخاطر على مستوى الشركة أساساً لتحقيق ىذه األىداف.

ادارة ادلخاطر الفاعلة ىي اتاحة السيطرة والرقابة بشكل أكرب لتحقيق توازن مناسب بٌن ادلخاطر اليت تقبلها الشركة (بسعر
يتماشى مع ىذه ادلخاطر) وادلخاطر اليت ترغب الشركة يف التخفيف منها .وعلى الرغم من أن ادارة ادلخاطر تسعى اذل رصد
ادلخاطر اليت يتم حتديدىا وحصرىا ضمن احلدود ادلقبولة اال أن الشركة تنظر اذل الغرض من ادارة ادلخاطر بنظرة مشولية موضوعية
وليست نظرة حتوطية حبتة.
ويكون رللس ادارة الشركة مسئول عن حتديد قدرة الشركة على حتمل ادلخاطر .وتتضمن ادلبادئ الرئيسية قابلية الشركة للتعرض
للمخاطر واليت أقرىا رللس االدارة وىي كما يلي:
موارد رأس المال -تفضل الشركة االحتفاظ حبد ال يقل عن  %20من رأس ادلال الداخلي
يف كل األوقات.
مخاطر التشغيل -هتدف الشركة بأن ال تتكبد خسائر تشغيلية تزيد عن حد ادلبلغ احملدد
خالل العام الواحد.
السمعة -هتدف الشركة بأن ال تتعرض مسعتها ألي ضرر جوىري خالل العمليات اليت تقوم
هبا أو خالل مزاولتها لنشاطها.
وألغراض ادارة ادلخاطر ورأس ادلال ،تلتزم الشركة أيضاً بقواعد الكفاية ادلالية الصادرة عن ىيئة السوق ادلالية اليت تغطي االدارة
احلكيمة واحلصيفة للمخاطر واالدارة الكافية لرأس ادلال للتخفيف من أي سلاطر.

باإلضافة إذل ما سبق ،تقوم ادارة ادلراجعة الداخلية للشركة برفع تقاريرىا اذل جلنة ادلراجعة التابعة جمللس االدارة واليت توفر تأكيدات
مستقلة عن مدى التزام ادارات الشركة بسياسات واجراءات ادلخاطر ومدى كفاية وفعالية اطار ادارة ادلخاطر يف الشركة بشكل
عام.
وفيما يلي وصف للمخاطر اذلامة اليت تتعرض ذلا الشركة وكيفية ادارهتا.
مخاطر االئتمان
سلاطر االئتمان ىي سلاطر اخلسارة ادلتمثلة يف عدم مقدره طرف ما على تسديد دين مستحق أو قرض أو خط آخر من خطوط
االئتمان (سواء كان االئتمان الرئيسي أو الفائدة أو كليهما) .وتنشأ ادلصادر الرئيسية دلخاطر االئتمان يف الشركة من مصدرين
زلتملٌن ( )1تسهيالت اذلامش اخلاصة بعمالء الشركات واألفراد  -وتشمل كل من التسهيالت التقليدية واإلسالمية و ()2
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االستثمارات ادلملوكة للشركة.
للشركة نظام شامل إلدارة سلاطر االئتمان يشمل رصد سلاطر االئتمان ادلستقلة ومراقبة سلاطر االئتمان  .وفيما يتعلق بتسهيالت
اذلامش اليت تقدمها الشركة ،يوجد سياسة تفصيلية تغطي ادلعايًن الواجب أخذىا بعٌن االعتبار قبل ادلوافقة على طلب منح
العميل تسهيالت اذلامش وقواعد الصرف والضوابط ادلختلفة الواجب توافرىا أثناء مدة التسهيالت  ...اخل .ويوجد حد أدىن من
نسب التغطية ادلطلوبة غلب توفرىا لصرف تسهيالت اذلامش اعتماداً على السوق.
وتقوم إدارة ادلخاطر بادلراقبة ادلستمرة للضوابط واحلدود ادلختلفة ادلعمول هبا للموافقة على ىذه التسهيالت .إضافة اذل نسب احلد
األدىن للتغطية ،يوجد ضوابط للحد األقصى لكل عميل و حدود استحقاق وطلبات زيادة النقد لتغطية اخلسائر احملتملة وضوابط
دلخاطر أخرى من أجل تقليل سلاطر االئتمان الناشئة عن ىذه التسهيالت.
مخاطر السوق
سلاطر السوق ىي ادلخاطر ادلتعلقة باطلفاض قيمة االستثمار نتيجة عوامل تقلب السوق .وعوامل سلاطر السوق اليت تكون موضع
اىتمام الشركة ىي سلاطر األسهم ،سلاطر سعر الفائدة ،سلاطر الصرف األجنيب ،سلاطر االئتمان ،سلاطر االكتتاب ،سلاطر السلع
وسلاطر التسوية .ونسبة سلاطر السوق اليت قد تتعرض ذلا الشركة قليلة جداً حيث ال يوجد لدى الشركة رصيد تداول نشط ،حيث
تستثمر الشركة فائضها من النقد يف استثمارات سلتاره بعناية قامت بتحليلها بعد حتري العناية الواجبة وادلناسبة.
ال يوجد لدى الشركة رصيد تداول نشط ومع ىذا وضعت الشركة سياسة استثمار تفصيلية والزمت نفسها باتباعها وىذه السياسة
وضعت حدود للتداول وحدود لالستثمار وحدود للتعرض للمخاطر  ،وستقوم الشركة باتباع ىذه السياسة بصرامة عند أي وضع
تنتهجو الشركة بشكل رئيسي.
تقوم ادارة ادلخاطر برصد ومراقبة سلاطر السوق وتكون مسئولة عن ضمان قياس التعرض دلخاطر السوق وفقاً لسياسات زلددة
ويتم التبليغ عنها يومياً وفقاً حلدود الرقابة ادلقررة.
مخاطر السيولة
تتمثل سلاطر السيولة يف عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا عند استحقاقها نتيجة عدم وجود مصادر كافية أو يكون يف
امكان الشركة توفًن ىذه ادلوارد ولكن بتكاليف باىظة ،وتنقسم أشكال السيولة اذل سلاطر سيولة األصول وسيولة التمويل.
وتنشأ سلاطر سيولة التمويل عند عدم القدرة على احلصول على السيولة الالزمة لتمويل االلتزامات مبوجب شروط متوقعو عند
احلاجة  .وتنشأ سلاطر سيولة األصول عند عدم القدرة على التصرف يف ىذه األصول بقيمة السوق احلالية دون أن تتأثر سيولة
األصول.
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وعندما يتعلق األمر مبخاطر سيولة التمويل ،ترصد الشركة وضع السيولة بانتظام لتلبية أي التزامات يف الوقت ادلناسب .كما تقوم
الشركة بعمل اختبارات التحمل الالزمة لتقييم السيناريو األسوء فيما يتعلق بأزمة السيولة بغرض تقييم قدرة الشركة على احملافظة
على وضع رأمسارل كايف اذا ما حدث ىذا السيناريو.
كما تراقب الشركة أيضاً عن كثب توافر خطوط التمويل للوفاء بااللتزامات .وتسعى الشركة للمحافظة على رلموعة من
االستثمارات السائلة غًن ادلثقلة برىونات واليت ؽلكن تسييلها يف الوقت ادلناسب لتلبية التدفقات النقدية غًن ادلتوقعة اليت تنشأ يف
سياق العمل العادي .ويوجد لدى الشركة سياسة دلخاطر السيولة معتمدة من رللس االدارة تتناول اجلوانب ادلذكورة أعاله.
مخاطر العمليات
حسب معايًن بازل  ،2تعرف سلاطر العمليات على أهنا سلاطر اخلسارة ادلباشرة أو غًن ادلباشرة الناجتة عن عوامل بشرية وأحداث
خارجية وعدم كفاية أو اخفاق االجراءات الداخلية أو األنظمة  ،وبصفة عامة يوجد أربعو أسباب رئيسية مت حتديدىا يف تعريفات
سلاطر التشغيل النموذجية ،حيث تظهر أحداث سلاطر العمليات عند عدم كفاية أو اخفاق بسبب األفراد (عوامل بشرية)
واالجراءات واألنظمة أو أحداث خارجية .ووضعت الشركة ظلوذج من ثالث خطوط دفاع لكي تقوم بإدارة سلاطر العمليات وىي
على النحو التارل:
يكون خط الدفاع األول عبارة عن ادارة العمل ادلعنية حيث تكون مسئولة بصفة رئيسية عن تعريف وادارة وختفيف ادلخاطر
ادلرتبطة بادلنتجات واجراءات عملها .ويشرتك خط الدفاع األول يف اختبار واقرار مدى كفاية وفعالية الضوابط ادلوضوعة واالمتثال
لسياسات واجراءات الشركة.
خط الدفاع الثاين ىي ادارة ادلخاطر وادارة ادلطابقة وااللتزام بالشركة وتكون مسئولة عن حتديد ادلصادر احملتملة للمخاطر اليت
ؽلكن أن تنشأ نتيجة ألعمال االدارات ادلختلفة ووظائف الدعم يف الشركة .كما تكون ادارة ادلخاطر أيضاً مسئولة عن إعداد
وحفظ سجل تفصيلي للمخاطر من شأنو حتديد ادلصادر احملتملة للمخاطر والضوابط ادلمكنة اليت يعمل هبا من أجل التخفيف
من ادلخاطر اليت مت حتديدىا.
يكون خط الدفاع الثالث ىو ادلراجعة ،حيث تكون ادارة ادلراجعة الداخلية يف الشركة مسئولة عن تقييم االمتثال لسجل ادلخاطر
وتقدًن تقييم مستقل دلدى كفاية وفعالية إطار الرقابة على ادلخاطر .ويقوم رئيس ادارة ادلراجعة الداخلية برفع تقاريره اذل جلنة
ادلراجعة اليت ىي أحد جلان رللس االدارة .وباإلضافة إذل ذلك ،تأخذ االدارة أيضا هنج التدقيق على أساس ادلخاطر باستخدام
سجل ادلخاطر كمدخل إلجراء عمليات التدقيق.
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باإلضافة إذل اإلطار ادلذكور أعاله ،فقد استمرت الشركة يف توثيق السياسات واإلجراءات التفصيلية جلميع قطاعات األعمال
والوظائف داخل الشركة اليت تشرح وتغطي الطرق والعمليات اليت ينبغي أن تتم األمور عليها لتحقيق أىداف العمل مع احلد
األدىن من األخطاء .تتم مراجعة سياسات وإجراءات الشركة بشكل منتظم من قبل اإلدارة وادلوافقة عليها من قبل رللس اإلدارة.
دتتلك الشركة سجل تفصيلي للمخاطر يشتمل على وصف للمخاطر والضوابط ادلتعلقة بكل منها واليت قد تواجهها الشركة أثناء
سًن عملياهتا خالل السنة ،كما قامت الشركة بتحديث وتطوير سياسة إدارة سلاطر االحتيال لديها.
استمرارية العمل
إدراكاً من الشركة دلدى أعلية التخطيط الستمرارية األعمال فقد واصلت الشركة سعيها الدؤوب زلرزًة تقدماً ملحوظاً يف ىذا اجملال
خالل عام 2018م .وال شك أن وجود خطة فعالة الستمرارية األعمال من شأنو تسهيل تصدي الشركة بطريقة فورية ،مدروسة
ومنسقة يف حالة أزمات االنقطاع أو التوقف اخلطًن لعمليات الشركة .كما تساعد خطة استمرارية األعمال الشركة يف التصدي
بفعالية أيضاً ألي خلل أو انقطاع يف عملياتو واعادة العمليات اذل وضعها الطبيعي بأسرع وقت شلكن بكفاءة بعد أي كارثة أو
حادث طارئ غًن متوقع قد يعطل سًن العمليات بشكل كلي أو جزئي .وقد قامت الشركة خالل عام 2018م بتعزيز مستوى
االختبارات خلطة استمرارية األعمال واالجراءات ادلتعلقة هبا .حيث أجرت الشركة اختبار مفصل حلالة من حاالت انقطاع العمل
خالل العام ،وقد مت أخذ نتيجة اإلختبار بعٌن االعتبار لتطوير خطة استمرارية العمل وتعزيز الثقة بأن الشركة قادرة على التعامل
مع أي حالة طارئة قد تقع يف أي وقت .وستواصل الشركة اجراء االختبارات لعملياهتا من حيث استمرارية األعمال حيث سيتم
اجراء اختبارات ال تقل عن مرتٌن يف السنة حسب توصيات رللس االدارة.
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ط.تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:
أقرت اجلمعية العامة للشركة تعيٌن ديلويت أند توش كمراجع حسابات للشركة للسنة ادلالية 2018م ،ودل يسجل تقرير مراجعي
احلسابات ادلعينٌن من قبل الشركة أية أخطاء جوىرية يف القوائم ادلالية للعام 2018م.

ظ .خالصة أصول وخصوم الشركة ونتائج األعمال:
بآالف الرياالت السعودية

2018

2017

2016

2015

2014

امجارل الدخل

87,524

87,035

88,047

021,681

131,732

امجارل ادلصاريف

77,110

81,226

78,398

92,678

78,465

صايف الدخل قبل سلصص الزكاة والدخل

10,414

5,809

9,649

26,564

53,267

سلصص الزكاة والدخل

8,848

6,000

7,700

8,600

8,500

صايف الدخل بعد سلصص الزكاة والدخل

1,566

)(191

1,949

19,885

44,767

بنود الدخل الشامل األخرى

1,923

405

-

-

-

امجارل الربح الشامل

3,489

214

04959

094664

554787

امجارل ادلوجودات

454,812

462,404

423,857

691,571

923,583

امجارل ادلطلوبات

92,453

103,258

67,360

339,425

587,777

امجارل حقوق ادلساعلٌن

362,359

359,146

356,497

352,146

335,808

العائد على حقوق ادللكية %

0.43%

0.05%

%0.55

%5.51

%14.02

العائد على ادلوجودات %

0.28%

0.04%

%0.38

%2.38

%4.15

80%

78%

%84

%51

%36

قاعدة رأس ادلال

348,336

345,004

344,618

340,266

323,926

احلد األدىن لرأس ادلال ادلطلوب

124,520

130,122

105,260

180,192

191,281

2861

2.65

3.27

1.89

1.69

حقوق ادللكية اذل امجارل ادلوجودات

نسبة رأس ادلال (مرات)
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ع .النتائج التشغيلية للعمليات وأية فروقات جوىرية للعام المالي 2018م:
بلغ صايف دخل الشركة للسنة ادلنتهية يف  31ديسمرب 2018م قبل خصم سلصص الزكاة والضرائب  10.4مليون لاير سعودي
(2017م 5.8 :مليون لاير سعودي)  ،مسجالً ارتفاعاً بنسبة  ٪79عن العام ادلاضي.
بلغ صايف دخل الوساطة (األسواق احمللية و الدولية)  37.1مليون لاير سعودي (2017م 28.9 :مليون لاير سعودي)
مسجالً ارتفاعاً بنسبة  ،٪28ويرجع ذلك بشكل رئيسي اذل ارتفاع القيمة ادلتداولة لدى شركة السوق ادلالية السعودية "تداول"
(ارتفعت القيمة السوقية ادلتداولة لدى "تداول" بنسبة  .)٪4.41ومع ذلك ،ارتفعت احلصة السوقية للشركة إذل متوسط سنوي
قدره 2017( ٪9.6م متوسط.)٪9.1 :
حقق دخل ادارة األصول الذي يشمل بشكل رئيسي رسوم ادارة األصول للصناديق العامة واخلاصة ادلشرتكة واحملافظ
االستثمارية وصناديق االستثمار العقارية اطلفاضاً قدره  %15مببلغ قدره  25.3مليون لاير سعودي ( 2017م 29.9 :مليون
لاير سعودي).
بلغ دخل العموالت واليت تشمل صايف دخل العموالت من تسهيالت االقراض باذلامش ادلقدمة للعمالء مبلغ وقدره 27.4
مليون لاير سعودي (2017م 16.7 :مليون لاير سعودي) بارتفاع نسبتو  ٪64وذلك بسبب ارتفاع حجم زلفظة اإلقراض
باذلامش النامجة عن ارتفاع السوق ادلارل احمللي خالل السنة.
وبلغت ادلصروفات التشغيلية  77.1مليون لاير سعودي (2017م 81.2 :مليون لاير سعودي) شلا يعكس اطلفاضاً بنسبة
 .٪5ويعود ىذا أساساً اذل ادارة ادلصروفات التشغيلية بفعالية عالية.
ايضاح :دل تنشر الشركة أي قوائم دخل متوقعة.

غ .أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة  -المصلحة ،األوراق المالية التعاقدية وحقوق االكتتاب
في الشركة وفي أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة:
ال يوجد ألعضاء رللس االدارة وال لألطراف ذات العالقة أي مصلحة وال أي أوراق مالية تعاقدية وال حقوق اكتتاب يف الشركة
أو أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.

ف.قروض الشركة
حصلت الشركة على تسهيالت على ادلكشوف من البنك السعودي لالستثمار لتمويل قروض اذلامش ودتويل ادلراحبة ادلقدم
للعمالء حبد أقصى قدرة  1.2مليار لاير سعودي ورصيد قائم كما يف  31ديسمرب 2018م مببلغ  23مليون لاير سعودي ،وجتدد
التسهيالت للسحب على ادلكشوف سنوياً.
Page 18 of 21

ق .الصفقات مع األشخاص ذو الصلة:
يوجد قروض باذلامش قائمة على بعض أعضاء رللس االدارة و موظفي االدارة العليا تبلغ  2,569,270لاير وبعوائد ىامشية
من القروض تبلغ  141,636لاير سعودي .
كما دخلت ادارة دتويل الشركات يف االستثمار كابيتال يف عقد مع البنك السعودي لالستثمار إلصدار صكوك للبنك مع
رسوم صلاح بلغت  2مليون لاير سعودي.
وقد دخلت االستثمار كابيتال عدد من االتفاقيات مع البنك السعودي لالستثمار لتقدًن خدمات الربيد واألرشفة ،تقنية
ادلعلومات والتأجًن على النحو التارل:
.i

اتفاقية تأجًن ادلبىن واخلدمات ادلساندة لو :حيث يقوم البنك مبوجبها بتوفًن ادلوقع للمقر الرئيسي للشركة و ال  4فروع
اخلاصة هبا كما يتم استئجار ادلمتلكات وادلعدات احلالية وأعمال الصيانة للمعدات وادلواقع و مواقف السيارات للسنة
ادلنتهية  31ديسمرب  2018بقيمة  3,500,266لاير سعودي.

.ii

اتفاقية خدمات الربيد :حيث يقوم البنك مبوجبها بتقدًن مجيع اخلدمات الربيدية ذات الصلة بالسنة ادلنتهية 31
ديسمرب  2018بقيمة  39,000لاير سعودي.

.iii

اتفاقية خدمات األرشفة :حيث يقوم البنك مبوجبها بتقدًن خدمات حفظ ملفات الشركة ذات الصلة بالسنة ادلنتهية
 31ديسمرب  2018بقيمة  80,000لاير سعودي .

.iv

اتفاقية خدمات تقنية ادلعلومات :حيث يقوم البنك مبوجبها بتقدًن كافة خدمات تقنية ادلعلومات ادلتعلقة بالربيد
االلكرتوين واالنرتنت وخدمات الصيانة ذات الصلة بالسنة ادلنتهية  31ديسمرب 2018بقيمة  661,601لاير
سعودي.

ك .أعضاء مجلس االدارة و كبار التنفيذيين واألطراف ذات العالقة بهما  -العقود واألعمال:
ليس لدي الشركة أي عمل /أو عقد فيو مصلحة ألحد أعضاء رللس االدارة أو كبار التنفيذيٌن واألطراف ذات العالقة هبما.
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ه .الخاتمة
يسر رللس االدارة أن يعرب عن امتنانو حلكومة خادم احلرمٌن الشريفٌن ادللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو
ادللكي ورل العهد ونائب رئيس رللس الوزراء األمًن زلمد بن سلمان آل سعود وؼلص بالشكر ىيئة السوق ادلالية وشركة السوق
ادلالية السعودية (تداول) على دعمهم ادلتواصل والبناء ،كما يعرب اجمللس عن تقديره لثقة عمالء الشركة واخالص وتفاين ووالء
موظفي الشركة.

عبد اهلل الزبن
رئيس مجلس االدارة
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