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لكمة رئيس مجلس اإلدارة

بالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة يســّرني تســليط الضــوء علــى مالمــح األداء المتميــز للشــركة خــالل 
العــام 2021 قبــل أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لشــركة االســتثمار لــأوراق الماليــة والوســاطة 

ــي  ــازات  الت ــل اإلنج ــوي تفاصي ــذي يحت ــمبر2021م وال ــي 31 ديس ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــن الس ع
حققتهــا الشــركة والمبــادرات التــي اتخذتهــا.

فــي ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا  والتحديــات  التــي يواجههــا العالــم فــي الســنوات األخيرة، 
ــة  ــة األزم ــدة لمواجه ــة األصع ــى اكف ــتثنائية عل ــود اس ــذل جه ــع ب ــى الجمي ــم عل تحَت

ــة الناجمــة عنهــا. ــات االقتصادي ــة والتحدي ــة العالمي الصحي

تجــاوزت مملكتنــا الحبيبــة البيئــة الصعبــة والمعقــدة خــالل العاميــن الماضييــن 
ــة  ــة المحترف ــوادر الطبي ــع ،الك ــن الجمي ــرة م ــود المتضاف ــل الجه بفض

والعامليــن فــي الخطــوط األماميــة وأبنــاء المجتمــع إضافــة إلــى 
ــل  ــيدة للتعام ــا الرش ــا حكومتن ــي اتخذته ــراءات الت ــات واإلج السياس

مــع الجائحــة باحترافيــة وفاعليــة. حيــث اســتعاد اقتصــاد المملكــة مســاره 
فــي التعافــي وعــادت معظــم مؤشــرات النشــاط االقتصــادي إلــى مســتويات 

مــا قبــل الجائحــة بحلــول الربــع األخيــر مــن الســنة الماليــة. كمــا شــهدت أســعار 
النفــط انتعاشــًا خــالل العــام ممــا شــَل دعًمــا لقطــاع الطاقــة الــذي يعــد أحــد أهــم 

ــراءات  ــهمت اإلج ــة أس ــة الثاني ــن الموج ــم م ــى الرغ ــاد. وعل ــية لالقتص ــراكت األساس المح
االحترازيــة والتدابيــر المتخــذة وحمــالت التحصيــن فــي الحد مـــن انتشـــار الفيروس والســيطرة 

ــة. ــاة الطبيعي ــر الحي ــة لمظاه ــودة التدريجي ــى الع ــا أدى  إل ــات مم ــداد اإلصاب ــى أع عل

فــي خضــم التحديــات وحالــة عــدم اليقيــن التــي فرضتهــا الجائحــة، أعطــت االســتثمار اكبيتــال األولويــة 
القصــوى الســتمرارية الخدمــات المقدمــة لعمالئهــا بــذات االحترافيــة والكفــاءة، والحفــاظ علــى ســالمة 

موظفيهــا، وضمــان تحصيــن الشــركة ضــد المخاطــر المحتملــة ومقدرتهــا علــى اغتنــام فــرص النمــو الكبيــرة 
فــي المملكــة واالســتفادة مــن تعافــي االقتصــاد. 

ــى  ــدؤوب عل ــا ال ــركة وعمله ــز الش ــة لتركي ــو إال نتيج ــا ه ــهدناه م ــذي ش ــو ال ــاه  والنم ــذي حققن ــرف ال إن األداء المش
تنفيــذ اســتراتيجيتها بعزيمــة وإصــرار فــي الســنوات الماضيــة وثقــة عمالئهــا المتناميــة والمســتمرة. انعكــس تركيز الشــركة 

الدائــم علــى تنميــة األصــول تحــت اإلدارة وقدرتهــا الفاعلــة علــى إدارة هــذه األصــول بــل احترافيــة إيجابــًا علــى حصتهــا الســوقية 
ــة تطلعــات  ــة نمــًوا وابتــاكرًا وقــدرًة علــى تلبي ــر الشــراكت المالي ــز ماكنتهــا الراســخة  كواحــدٍة مــن أكث ــك مــن تعزي كمــا مكنهــا ذل

عمالئهــا فــي ظــل البيئــة التنافســية الصعبــة.

يقــوم نهجنــا فــي االســتثمار اكبيتــال علــى بنــاء قيمــة مســتدامة حيــث نســعى إلــى تقديــم خدمــات فعالــة وشــاملة وآمنــة تلبــي 
احتياجــات العمــالء المتغيــرة والمتزايــدة. نثــق بحصافــة ومرونــة نمــوذج أعمالنــا وأطــر إدارة المخاطــر التــي نتبناهــا فــي تنفيــذ أعمالنــا 
ــا ال  ــي أنه ــول الرقم ــن الوص ــز وتمكي ــتمرة لتعزي ــا المس ــت جهودن ــد برهن ــا ق ــاء. كم ــن الوب ــة ع ــات الناجم ــة االضطراب ــي مواجه ف
تقــدر بثمــن فــي خضــم بيئــة التباعــد االجتماعــي وتغيــر تفضيــالت العمــالء. حيــث مكنتنــا اســتراتيجيتنا التــي تضــع العمــالء علــى رأس 
أولوياتهــا مــن التكٌيــف بسالســة مــع هــذا التغيــر لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا االســتثمارية فــي هــذه المرحلــة وإطــالق بدائــل رقميــة 

إلبقائهــم علــى تواصــل دائــم.

يلتــزم مجلــس اإلدارة بســعيه أن تكــون االســتثمار اكبيتــال مؤسســة مرنــة ومســتعدة للمســتقبل مــع التركيــز علــى خلــق قيمــة مضافة  
لجميــع أصحــاب المصلحــة علــى المــدى الطويــل. نســتند فــي أعمالنــا علــى أفضــل ممارســات الحوكمــة وإدارة المخاطــر ونتطلــع لنكــون 
ــع  ــركة م ــل الش ــف وتعام ــم تكي ــة لتقيي ــات دوري ــه مراجع ــس اإلدارة ولجان ــرى مجل ــام أج ــالل الع ــة. خ ــرة بالثق ــة جدي ــة مالي مؤسس
التحديــات القائمــة وتأثيرهــا علــى بيئــة األعمــال. ومــن منظــور طويــل األمــد تمــت مراجعــة مجموعــة مــن القضايــا والمخاطــر لضمــان 
المرونــة التنظيميــة واســتجابة الشــركة فــي البيئــة المتطــورة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالتقنيــة، حيــث  يولــي المجلــس اهتمامــًا خاصــًا 

بالجوانــب الهامــة مثــل األمــن الســيبراني وخصوصيــة المعلومــات، وقابليــة التوســع فــي الخدمــات اإللكترونيــة.

ختامــًا، أود أن أشــكر زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة وفريــق العمــل علــى هــذه اإلنجــازات البــارزة والتحــول فــي األداء 
المالــي خــالل عــام 2021.

عبدالله بن سليمان الزبن                 
رئيس مجلس اإلدارة
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لكمة الرئيس التنفيذي

ــازات  ــود وإنج ــتعرض جه ــذي يس ــال، وال ــتثمار اكبيت ــنوي لالس ــر الس ــم التقري ــدم لك ــرفني أن أق يش

ــام 2021م . ــالل ع ــركة خ الش

بيئة مليئة بالتحديات
ــن حــول تطــورات األوضــاع المرتبطــة  ــة عــدم اليقي علــى الرغــم مــن اســتمرار حال

ــت  ــد واصل ــار فق ــي االزده ــا ف ــتمرت أعمالن ــه، اس ــا وتحورات ــة كورون بجائح

االســتثمار اكبيتــال تحقيــق إنجــازات هامــة فــي اســتراتيجية األعمــال الخاصة 

ــر  ــوًا غي ــًا ونم ــًا قوي ــجلت أداًء مالي ــث س ــام 2021، حي ــي ع ــا ف به

مســبوق فــي أعمالهــا ومضــت قدمــًا فــي مســيرة التطــور والتحول 

إلرســاء األســس االســتراتيجية لمؤسســة ســوق ماليــة مســتدامة وقــادرة 

علــى مواكبــة متطلبــات المســتقبل. أربكــت الموجــات المتتاليــة مــن جائحــة 

ــام  ــع الع ــي مطل ــي ف ــاد العالمـ ــه االقتص ــتجد وتحورات ــا المس ــروس كورون في

الماضــي ولكننــا تمكننــا مــن تجــاوز هــذه المرحلــة الصعبــة والوصــول إلــى بــر األمــان 

إن شــاء اللــه بفضــل الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا حكومــة المملكــة لتوفيــر اللقاحــات 

وتحصيــن المجتمعــات ومبادراتهــا فــي تحفيــز االقتصــاد ودعــم القطــاع الخــاص. 

نظرة عامة على األداء
اكن 2021 عامــًا حافــاًل بالنجاحــات واإلنجــازات االســتثنائية، حيــث نمــت لك مــن اإليــرادات واألربــاح برقــم مــزدوج 

واســتمرت قاعــدة عمالئنــا فــي التوســع مقارنــة بالعــام الماضــي ممــا يعكــس الثقــة المســتمرة بالشــركة وُيحتم 

علينــا  أن نحــرص علــى وضــع مصلحــة عمالئنــا نصــب أعيننــا وااللتــزام بأعلــى معاييــر التميــز فــي اكفــة أعمالنــا. وفــي 

إطــار ســعينا المتواصــل بالحفــاظ علــى أداء مســتدام ومتفــوق علــى المــدى الطويــل شــهد حجــم األصــول تحــت اإلدارة 

نمــًوا قويــًا بنســبة تجــاوزت 41 % لتصــل إلــى مســتوى قياســي بلــغ 29.5 مليــار ريــال ســعودي. بالتــوازي مــع أنشــطتنا المختلفــة 

اســتمرت أرباحنــا التشــغيلية فــي الحفــاظ علــى مســارها الصاعــد بنمــو تجــاوزت نســبته 33 % مقارنــة بالعــام الســابق حيــث بلــغ 

إجمالــي إيــرادات العمليــات 223 مليــون ريــال ســعودي، كمــا بلــغ صافــي الدخــل 102 مليــون ريــال ســعودي بنمــو قــدره 54 %. 

نحــرص فــي االســتثمار اكبيتــال علــى أن نتطــور باســتمرار لــذا فإننــا فــي تحــدي دائــم مــع أنفســنا لرفــع مســتوى االبتــاكر لدينــا 

وتقويــة أساســات أعمالنــا لنكــون أكثــر مرونــة واســتعداًدا للمســتقبل. لقــد اســتمرينا فــي عملنــا الــدؤوب علــى تحقيــق هدفنــا 

المتمثــل فــي تقديــم التجربــة األمثــل لعمالئنــا مــن خــالل مزيــج متاكمــل مــن التطــور التقنــي واإلبــداع البشــري. كمــا واصلنــا أيضــًا 

تعزيــز الراكئــز األساســية المتيازنــا وتفوقنــا فــي التنفيــذ والتــي تتمثــل فــي األفــراد والتقنيــة والمنتجــات. قمنــا ببعــض التغييــرات 

األساســية فــي الهيــل التنظيمــي للشــركة لتســيير أعمالنــا بسالســة وتحقيــق القــدر األكبــر مــن المســاءلة واإلنتاجيــة والكفــاءة. 

ومــن أجــل بنــاء المســتقبل، قمنــا أيًضــا بتســريع وتيــرة اســتثماراتنا فــي التقنيــة والخدمــات الرقميــة وتنفيــذ مشــاريع التحــول، 

حيــث عززنــا اإلنفــاق فــي مجــال التقنيــة بشــل كبيــر للحصــول علــى بنيــة تحتيــة حديثــة ومتطــورة ولرفــع كفــاءة المنصــات لدعــم 

ــم منتجــات اســتثمارية مبتكــرة وذات جــودة عاليــة  ــا خــالل العــام أيضــًا علــى تقدي ــات. حرصن ــة العملي ــدة ومرون القنــوات الجدي

لتمكيــن عمالئنــا مــن الوصــول إلــى مجموعــة واســعة مــن االســتثمارات حيــث قمنــا بطــرح صناديــق اســتثمارية عامــة وخاصــة 

فــي مختلــف فئــات األصــول. 

أدائنــا المتفــوق فــي 2021 مــا هــو إال امتــداد لتنفيــذ اســتراتيجيتنا فــي النمــو، حيــث اســتمرت صناديقنــا بأدائهــا المتميــز عامــا 

بعــد عــام، كمــا قمنــا بإطــالق مجموعــة جديــدة مــن المنتجــات والصناديــق االســتثمارية لتلبيــة تطلعــات قاعــدة عمالئنــا التــي 

تنمــو باســتمرار والتــي تشــمل العديــد مــن الجهــات الحكوميــة، والمؤسســات االســتثمارية المحليــة ، إضافــة إلــى شــراكت عائليــة 

رائــدة، وأفــراد ذوي مــالءة عاليــة. كمــا توســعنا بعمليــة التحــول الرقمــي فــي مختلــف أنشــطة الشــركة.
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أســفرت ثقــة عمالئنــا بنــا وبــأداء صناديقنــا االســتثنائي عــن زيــادة فــي حجــم األصــول تحــت اإلدارة فــي مختلــف الفئــات بنســبة 

ــة  ــي نهاي ــرات ف ــالث م ــن ث ــر م ــالء بأكث ــدد العم ــف ع ــا تضاع ــال كم ــار ري ــى 29.5 ملي ــل إل ــي لتص ــام الماض ــة بالع 41 % مقارن

2021. خــالل العــام أطلقــت الشــركة بنجــاح صنــدوق اكدن االســتثمار العقــاري الرائــد مــن نوعــه حيــث يتألــف مــن أصــول عاليــة 

الجــودة  تزيــد قيمتهــا عــن 2 مليــار ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى إطــالق صنــدوق االســتثمار اكبيتــال المــرن لأســهم الســعودية 

ــال ســعودي. كمــا اســتمرت الصناديــق العامــة فــي  خــالل الجــزء األخيــر مــن عــام 2021 بأصــول تجــاوز حجمهــا 200 مليــون ري

فئــة األســهم الســعودية التقليديــة وفئــة األســهم الســعودية المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية مســيرتها فــي التفــوق 

المســتمر بــاألداء علــى الصناديــق التــي تتبــع اســتراتيجية مماثلــة والمؤشــرات اإلرشــادية. وعلــى صعيــد آخــر شــهدت الشــركة 

نمــًوا قوًيــا فــي المحفظــة التمويليــة التــي تجــاوز حجمهــا 920 مليــون ريــال ســعودي فــي نهايــة 2021 مســجلًة نمــوًا نســبته 

45 % مقارنــة بالعــام الســابق.

اكن عــام 2021 عاًمــا حافــاًل أيضــًا بالنســبة ألعمــال الترتيــب واالستشــارات حيــث أتمــت الشــركة بنجــاح جمــع أكثــر مــن 1 مليــار ريــال 

ســعودي لصالــح البنــك الســعودي لالســتثمار مــن خــالل عمليــة بيــع أســهم الخزينــة الخاصــة بالبنــك عــن طريــق إصــدار حقــوق 

أولويــة، فــي صفقــة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي الســوق الســعودي.

علــى مــدار العاميــن الماضييــن، بدأنــا العديــد مــن عمليــات التحــول الرقمــي والمبــادرات التقنيــة عبــر منصاتنــا وقنواتنــا األخــرى 

لتحقيــق الفعاليــة والكفــاءة وتقديــم تجربــة ال مثيــل لهــا لعمالئنــا. شــهد العــام المالــي 2021 إطــالق خدمــة فتــح الحســاب 

االســتثماري عــن طريــق الهواتــف الذكيــة ،كمــا  أطلقنــا خدمــة االشــتراك واالســترداد فــي الصناديــق االســتثمارية عــن طريــق 

الهواتــف الذكيــة، إضافــة إلــى تــداول الســندات والصكــوك مــن خــالل تطبيــق التــداول الخــاص بنــا، وتجديــد عقــود تســهيالت 

التــداول فــي األســهم. ولتقديــم التجربــة المثلــى لعمالئنــا حرصنــا علــى تطويــر واجهــة المســتخدم لتحاكــي تطويــرات النظــام 

الداخليــة. لقــد أحرزنــا تقدًمــا قوًيــا فــي خطــة التحــول الرقمــي التــي بدأناهــا فــي مطلــع 2019 والتــي ال تقتصــر فقــط علــى 

إعــادة تصــور العالقــة مــع العمــالء بــل تتعداهــا لتهــدف إلــى رفــع مســتوى النمــو واالنتاجيــة.

نظرة مستقبلية
ــا التشــغيلي والمالــي فــي 2021، فقــد حققنــا بفضــل اللــه نجاحــات وإنجــازات اســتثنائية علــى الرغــم مــن جميــع  نعتــز بأدائن

الظــروف والتحديــات الغيــر العاديــة. نشــهد بالفعــل مؤشــرات إيجابيــة فــي البيئــة التشــغيلية ونحــن قــادرون بعــون اللــه علــى 

ــا  ــخة وخبراتن ــا الراس ــذر ومبادئن ــا الح ــوذج أعمالن ــل نم ــتقبل بفض ــا المس ــيأتي به ــي س ــات الت ــرص والتحدي ــن الف ــتفادة م االس

ــا المتطــورة. المتراكمــة وتقنياتن

وفــي الختــام، أود أن ُأعــرب عــن تقديــري لمســاهمينا علــى دعمهــم المســتمر لنــا فــي بنــاء قاعدة صلبــة لنمــو الشــركة وربحيتها 

ــق العمــل علــى مهنيتهــم وعملهــم المســتمر علــى  ــي فري ــل. كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس اإلدارة وزمالئ علــى المــدى الطوي

تنفيــذ اســتراتيجياتنا خــالل العــام علــى الرغــم مــن الظــروف والمتغيــرات. كمــا أقــدم خالــص امتنانــي لعمالئنــا الذيــن يواصلــون 

إعــادة إيمانهــم بنــا ويســتمرون فــي إلهامنــا للســعي لتحقيــق المزيــد. 

خالد بن عبدالعزيز الريس 
الرئيس التنفيذي           
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أداء متميز ونمو مستدام لعام 2021م  

نمو األصول تحت اإلدارة بمعدالت متميزة

* معدل النمو اللكي خالل الفترة من 2017 إلى 2021

* معدل النمو اللكي خالل الفترة من 2017 إلى 2021

نمو اإليرادات بحوالي +33 % إلى 223 مليون ريال سعودي خالل 2021

نمو إجمالي الدخل الشامل بحوالي +56 % خالل العام 2021 إلى 102 مليون ريال سعودي
ارتفاع الربح قبل الزاكة إلى 120 مليون ريال سعودي حيث بلغ هامش الربح التشغيلي 54 % 

2017

2017

2017

6.8

87

% 7

15.2

88

% 12

18.8

106

% 32

20.8

168

% 48

81
34

10
6

29.5

223

% 54

120

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

% 333+

% 156+

الربح قبل الزاكة وهامش الربح التشغيلي%

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي
مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليار ريال سعودي

مليار ريال سعودي

مليار ريال سعودي  األصول تحت اإلدارة

* تطور اإليرادات

*
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 أداء متميز لصناديق األسهم السعودية 

قدمــت صناديقنــا االســتثمارية فــي األســهم الســعودية  أداًء متميــزًا حيــث  حقــق  صنــدوق صائــب للشــراكت الســعودية وصندوق 
ــى  ــًة عل ــام 2021م متفوق ــالل ع ــا خ ــل منهم ــادي ل ــر االسترش ــة بالمؤش ــوي مقارن ــارق أداء ق ــعودية ف ــهم الس ــب لأس صائ
العديــد مــن الصناديــق االســتثمارية التــي تتبــع اســتراتيجية مماثلــة بفــارق كبيــر، باإلضافــة إلــى ذلــك حافظــت هــذه الصناديــق 
ــة للســنة الثالثــة علــى  ــع اســتراتيجية مماثل ــق التــي تتب ــة بالصنادي ــق أداًء مقارن ــالث صنادي علــى كونهــا واحــدة مــن أفضــل ث

التوالــي.

التفوق على المؤشر أداء صندوق صائب لأسهم السعودية مقارنة بمؤشر تاسي

أداء صندوق صائب للشراكت السعودية مقارنة بمؤشر ستاندرد وبورز لأسهم 
السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية “العائد السعري”

Alpha %15.1
تاسي

ستاندرد وبورز لأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية “العائد السعري”

صندوق صائب لأسهم السعودية

صندوق صائب لأسهم السعودية

 21      21     21      21      21     21     21     21     21      21      21     21   21     21     21     21     21      21      21     21     21      21     21     21     21     21     20
Dec   Dec   Dec   Nov   Nov   Oct   Oct   Sep   Sep   Aug   Aug   Jul   Jul   Jun   Jun   Jun   May   May   Apr   Apr   Mar   Mar   Feb   Feb   Jan   Jan   Dec

 21      21     21      21      21     21     21     21     21      21      21     21   21     21     21     21     21      21      21     21     21      21     21     21     21     21     20
Dec   Dec   Dec   Nov   Nov   Oct   Oct   Sep   Sep   Aug   Aug   Jul   Jul   Jun   Jun   Jun   May   May   Apr   Apr   Mar   Mar   Feb   Feb   Jan   Jan   Dec

التفوق على المؤشر 

Alpha %12.1
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االستثمار اكبيتال ... نمو مستمر

إجمالي الدخل

التداول الحصة السوقية
اإللكتروني

القيمة المتداولة
السوق الرئيسي )تداول(

المحفظة التمويلية

معدل النمو السنويتجاوزت األصول تحت اإلدارة 
المركب في األصول تحت اإلدارة 

)لمدة 3 سنوات(

بمعدل 
نمو تجاوز

 خالل 
2021

هامش الربح التشغيليصافي الدخل )قبل الزاكة(

168 مليون ريال - 2020
نمو 33 %

السوق الرئيسي )تداول(

81 مليون ريال - 2020
نمو 48 %

130 مليار ريال - 2020
نمو 7 %

636 مليون ريال - 2020
نمو 45 %

مقابل
2020 - % 48

223

    29.5% 41% 25

% 3.11% 77
139920

120% 54
مليون ريال

مليار ريال

مليون ريال

مليار ريالمليار ريال

تفوقت جميع صناديق األسهم العامة على مؤشراتها االسترشادية في عام 2021.

استمرت صناديق األسهم السعودية العامة في كونها األفضل أداًء مقارنًة بمثيلتها من 
حيث العائد اإلجمالي لمدة ثالث سنوات .

حققت االستثمار اكبيتال في عام 2021م أفضل نتائج مالية لها في العقد األخير
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كمـا تضـاعف عدد مالكـي وحدات الصناديق االستثمراية بأكثـر من ثـالث مرات خـالل العـام  

ــع  ــر موق ــتثمارية عب ــق االس ــدات الصنادي ــي وح ــترداد ف ــتراك واالس ــة االش ــالق خدم إط
ــتثمار ــعودي لالس ــك الس ــق البن ــركة وتطبي الش

مليون ريالمليار ريال

التأسيس والمركز القانوني
شــركة االســتثمار لــأوراق الماليــة والوســاطة )االســتثمار اكبيتــال( هــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة، مملوكــة بالاكمــل 

للبنــك الســعودي لالســتثمار. تأسســت الشــركة بموجــب نظــام الشــراكت فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومركزهــا الرئيســي 

ــؤولية  ــركة ذات مس ــن ش ــركة م ــت الش ــعودي. تحول ــال س ــون ري ــه 250 ملي ــوع قيمت ــال مدف ــرأس م ــاض، وب ــة الري ــي مدين ف

محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة خــالل عــام 2015م.  

تقــدم الشــركة خدماتهــا المتميــزة للعمــالء مــن األفــراد والمؤسســات فــي مجــال الوســاطة وإدارة األصــول واإلقــراض بالهامــش 

ــح فــي  ــع األنظمــة واللوائ ــة. تخضــع الشــركة لجمي ــة والدولي والحفــظ والترتيــب والخدمــات االستشــارية فــي األســواق اإلقليمي

المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي مرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية برقــم )37-11156( ألنشــطة التعامــل فــي 

األوراق الماليــة، الترتيــب فــي األوراق الماليــة، تقديــم المشــورة فــي األوراق الماليــة، الحفــظ فــي األوراق الماليــة، إدارة االســتثمارات 

وتشــغيل الصناديــق.

ــة  ــت  إدارة المصرفي ــعودي قام ــوق الس ــي الس ــا ف ــن نوعه ــى م ــي األول ــة ه ــي صفق ف
االســتثمارية فــي االســتثمار اكبيتــال بعمليــة بيــع أســهم الخزينــة الخاصــة بالبنــك الســعودي 
لالســتثمار مــن خــالل اتبــاع آليــة مشــابهة آلليــة إصــدار أســهم حقــوق األولويــة،  وقــد بلغــت 

قيمــة الصفقــة  أكثــر مــن مليــار يــال. 

200 2

إطالق صندوق اكدن االستثمار بأصول تجاوزت 
قيمتها االجمالية

إطالق صندوق االستثمار اكبيتال المرن لألسهم 
السعودية بأصول تجاوزت قيمتها االجمالية
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الرؤية والرسالة والقيم

األداءالنزاهة

خدمة العمالء  

الرؤية

الرسالة

القيم 

ــة  ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة القيادي ــوق المالي ــات الس ــن مؤسس ــن بي ــون م  أن نك
ــعودية. الس

تقديــم خدمــات اســتثمارية متاكملــة تخلــق القيمــة لعمالئنــا، ومســاهمينا، 
وموظفينــا.

تحقيقــًا لغاياتنــا فــي العمــل علــى تنميــة أعمالنــا، وتقديــم مجموعــة متنوعــة من 
ــا نســعى بــل جهــد إلــى تحقيــق قيمــة  الخدمــات والمنتجــات االســتثمارية، فإنن
مضافــة لعمالئنــا. وننطلــق فــي ذلــك مــن إيماننــا العميــق بــأن تمســكنا الراســخ 

بقيمنــا هــو الركيــزة األولــى لنــا فــي توطيــد عالقتنــا بعمالئنــا.

إننا نباشر أعمالنا بمنتهى 
الصدق واألمانة والشفافية.

تــدأب الشــركة باســتمرار علــى تحقيــق أعلــى مســتويات اإلنجــاز فــي 
تســيير أعمالهــا اليوميــة، وفــي جــودة مــا تقدمــه مــن خدمــات.

نعمــل علــى تقديــم أفضــل الحلــول والخدمــات الممكنــة لعمالئنــا، واضعيــن مصالحهــم دائمــًا فــي قمــة أولوياتنــا 
فــي أي قــرار لــه صلــة بأعمــال الشــركة.
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النشاطات الرئيسة

الوساطة - األسواق المحلية والدولية
تعــد االســتثمار اكبيتــال مــن أعــرق الشــراكت التــي تقــدم خدمــات الوســاطة فــي الســوق الســعودي، وتوفــر الشــركة لعمالئهــا 

خدمــات التــداول فــي مختلــف األصــول االســتثمارية فــي األســواق المحليــة والدوليــة، مــن خــالل قنــوات متعــددة تلبــي احتياجات 

العمــالء المختلفــة حيــث تقــوم إدارة الوســاطة فــي االســتثمار اكبيتــال  بخدمــة العمــالء وتنفيــذ طلبــات التــداول الخاصــة بهــم 

عبــر  الهاتــف باالتصــال المباشــر مــع الوحــدة المركزيــة لتــداول األســهم، حيــث يقــوم نخبــة مــن الوســطاء األكفــاء بتنفيــذ أوامــر 

ــة  ــاطة اإللكتروني ــج الوس ــركة برنام ــدم الش ــا تق ــة ، كم ــل احترافي ــاراتهم ب ــى استفس ــرد عل ــوق وال ــي الس ــرة ف ــالء مباش العم

ــراز  ــدث ط ــى أح ــت عل ــر اإلنترن ــداول عب ــتخدام للت ــهولة االس ــرعة  وس ــان والس ــز باألم ــذي يتمي ــدICAP Trade«  وال ــاكب تري »اي

تقنــي ، تســمح المنصــة للعمــالء بتحليــل الســوق المحليــة والتــداول بــل يســر وســهولة فــي 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 األفــراد والشــراكت حيــث قامــت بتطويــر منصــة التــداول 

ــى  ــول إل ــرام اآلن الدخ ــا الك ــتطيع عمالئن ــهم ، فيس ــوق األس ــي س ــداول ف ــة الت ــراء تجرب ــا إلث ــات والمزاي ــدث التقني ــمل أح لتش

ــة والقــراءة التلقائيــة لرمــز التفويــض.  ــر التطبيــق فــي ثوانــي معــدودة باســتخدام البصمــة الحيوي حســاباتهم االســتثمارية عب

كمــا توفــر الشــركة أيضــًا للعمــالء خدمــة التــداول فــي األســواق الدوليــة بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة ودول مجلــس 

ــا، ويتــم تنفيــذ جميــع االتفاقيــات والصفقــات  التعــاون الخليجــي وأســواق أخــرى مــن مناطــق الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

مباشــرة بيــن الشــركة وعمالئهــا دون الحاجــة إلــى قيــام العميــل بالتعامــل مــع وســيط مالــي خارجــي. وتقــدم الشــركة فــرص 

االســتثمار فــي فئــات األصــول المختلفــة بمــا يشــمل األســهم والخيــارات وصناديــق المؤشــرات المتداولــة فــي األســواق الدوليــة.

اإلقراض بالهامش
توفــر الشــركة لعمالئهــا تســهيالت اإلقــراض بالهامــش للتــداول فــي األســواق المحليــة والدوليــة، حيــث تتيــح أنواعــًا مختلفــة 

ــراض  ــدود اإلق ــع ح ــة، وتخض ــل المرابح ــوف وتموي ــى المكش ــحب عل ــهيالت الس ــمل تس ــش تش ــل بالهام ــات التموي ــن منتج م

بالهامــش لشــروط وأحــاكم خاصــة  ولرقابــة دقيقــة مــن قبــل  إدارة المخاطــر. قامــت الشــركة خــالل عــام  2019 م بإطــالق منصــة 

ــهولة  ــت بس ــر اإلنترن ــالت عب ــغ والعم ــف الصي ــهيالت بمختل ــب التس ــالء طل ــح للعم ــي تتي ــت الت ــر اإلنترن ــش عب ــل بالهام التموي

ويســر، وبــدون الحاجــة لزيــارة الفــرع، وفــي إطــار ســعينا الدائــم إلثــراء تجربــة العميــل  قامــت الشــركة خــالل 2021  بإضافــة خدمــة 

تجديــد عقــود التســهيالت وتعديــل حدودهــا مــن خــالل منصــة التمويــل بالهامــش عبــر اإلنترنــت.

الحفظ 
تقــدم الشــركة خدمــات 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 

ــأوراق  ــات الحفــظ ل ــات الرهــن، وغيرهــا مــن عملي ــذ نقــل األســهم وعملي ــة األســهم، وتنفي ــاح وتجزئ ــل األرب الصفقــات وتحصي

الماليــة.

إدارة األصول - إدارة المحافظ والصناديق االستثمارية
توفــر الشــركة صناديــق اســتثمارية تقليديــة وصناديــق متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية تســتثمر فــي الســوق 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. وقد تمــت هيلكــة لك صنــدوق لتلبيــة االحتياجــات المتنوعــة لعمالئه. 

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 للعمــالء الراغبيــن فــي ودائــع خاصــة بمعــدالت ربحيــة  تنافســية .تحــرص إدارة األصــول 

علــى  تزويــد العمــالء بمعلومــات 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. 
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ــال  ــارات االســتثمارية حيــث قامــت إدارة األصــول بإطــالق صنــدوق االســتثمار اكبيت ــع الخي حرصــت الشــركة خــالل العــام علــى تنوي

ــل  ــادة فــي رأس المــال علــى المــدى الطوي ــد يهــدف الــى تحقيــق زي المــرن لأســهم الســعودية وهــو منتــج اســتثماري جدي

لمالكــي الوحــدات مــن خــالل االســتثمار المركــز المتوافــق مــع معاييــر الشــريعة اإلســالمية فــي األســهم المدرجــة فــي أســواق 

األســهم الســعودية. وتــم إغــالق الطــرح بعــد جمــع مبلــغ يفــوق 200 مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة قصيــرة ممــا يعكــس 

ثقــة المســتثمرين فــي أداء صناديــق شــركة االســتثمار اكبيتــال. ولتمكيــن العمــالء مــن إدارة اســتثماراتهم فــي الصناديــق علــى 

أفضــل وجــه حرصــت الشــركة علــى توفيــر قنــوات متعــددة الســتقبال وتنفيــذ طلبــات االشــتراك واالســترداد ويشــمل ذلــك دون 

الحصــر الموقــع اإللكترونــي لالســتثمار اكبيتــال والبنــك الســعودي لالســتثمار إضافــة إلــى تطبيــق البنــك.  

قائمة صناديق األسهم وصناديق أسواق النقد العامة كما في نهاية العام 2021 م: 

حافظــت الصناديــق القائمــة علــى أدائهــا المتميــز فتفوقــت جميــع صناديقنــا لأســهم علــى مؤشــراتها االسترشــادية بفــارق 

كبيــر بلــغ  15.1 % و 12.1 % علــى التوالــي لصنــدوق صائــب لأســهم الســعودية و صنــدوق صائــب للشــراكت الســعودية، كمــا 

بلــغ العائــد الســنوي لــل منهمــا 44.4 % و 45.8 % علــى الترتيــب. وتقديــرًا لســجلها الحافــل وأدائهــا المتميــز حصدت االســتثمار 

اكبيتــال وصناديقهــا علــى العديــد مــن الجوائــز التقديريــة خــالل العــام منهــا: جائــزة أفضــل مديــر اســتثمار فــي المملكــة العربيــة 

ــر  ــف ليب ــن »ريفنيتي ــام 2021  م ــهم(  للع ــة )لأس ــل مجموع ــزة أفض ــس« و جائ ــد فاينان ــن »وورل ــام 2021  م ــعودية للع الس

العربيــة الســعودية« وجائــزة أســرع مــدراء االســتثمار نمــوًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن »انترتاشــيونال فاينانــس« كمــا 

حصــد صنــدوق صائــب للشــراكت الســعودية جائــزة الصنــدوق األســرع نمــوًا عــن فئــة األســهم فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

مــن »انترتاشــيونال فاينانــس«.

االستثمار العقاري 
ــتثمار  ــق االس 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

العقــاري بأنواعهــا المتعــددة، طبقــًا لأنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 

ــد  ــرص ذات عوائ ــق ف ــأنها خل ــن ش ــة، م ــورات جوهري ــن تط ــاري م ــتثمار العق ــوق االس ــهده س ــا يش ــن م ــتفادة م ــك لالس وذل

ــك  ــن تل ــث ع ــم البح ــة، ويت ــي المملك ــي ف ــاع المتنام ــذا القط ــي ه ــتثمار ف ــن باالس ــتثمرين المهتمي ــة للمس ــتثمارية جذاب اس

الفــرص وتقييمهــا، ومــن ثــم توفيرهــا عــن طريــق طــرح الصناديــق العقاريــة حســب مــا يتناســب مــع هــذه الفــرص مــن جهــة، 

وتطلعــات المســتثمرين مــن جهــة أخــرى. تطــور اإلدارة باســتمرار منتجــات اســتثمارية متنوعــة ومتميــزة متوافقــة مــع مبــادئ 

ــق المــدرة للدخــل بنوعيهــا الخــاص والعــام.  ــة والصنادي ــر العقاري ــق التطوي الشــريعة اإلســالمية، مــن ضمنهــا صنادي

خــالل العــام 2021م  قامــت إدارة االســتثمار العقــاري بإطــالق صنــدوق اكدن االســتثمار  بغــرض االســتحواذ علــى العقــار المعــروف 

باســم »واجهــة الريــاض« بجزئيــه التجــاري والمكتبــي، إضافــة إلــى االســتحواذ علــى العقــار المعــروف باســم »ذا لوجســتيك بــارك« 

وهــو عبــارة عــن مســتودعات ذات جــودة عاليــة تقــع علــى طريــق الخــرج بمدينــة الريــاض، وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة األصــول عنــد 

االســتحواذ 2 مليــار ريــال.

فــي نهايــة العــام دخــل صنــدوق صائــب للتطويــر العقــاري - أبــراج ســرايا مرحلــة التصفيــة واإلغــالق، الجديــر بالذكــر أن الصنــدوق 

هــو صنــدوق تطويــر عقــاري خــاص مــّول تطويــر 216 شــقة ســكنية بحــي العليــا الواقــع فــي مدينــة الخبــر شــرق المملكــة. 

تمضــي شــركة االســتثمار اكبيتــال بصفتهــا أحــد مــدراء الصناديــق العقاريــة فــي خطتهــا الهادفــة إلــى اختيار الفــرص االســتثمارية  

األكثــر تفــردًا بمــا ال يتعــارض مــع تحقيــق أعلــى العوائــد بأقــل المخاطــر الممكنــة للمســتثمرين، ممــا يعــزز ماكنتهــا الرائــدة فــي 

ســوق االســتثمار العقــاري ويجعلهــا محــط أنظــار الباحثيــن عــن الفــرص العقاريــة المميــزة فــي االســتثمار فــي هــذا الســوق. 
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قائمة الصناديق العقارية كما في نهاية العام 2021م: 

خدمات المصرفية االستثمارية

تقــدم إدارة المصرفيــة االســتثمارية لعمالئها مـــجموعة متاكملة من الـخــدمـــات االسـتـشــاريـــــة فـــي أســواق المــال، والتي 
ــة،  ــوق أولوي ــهم حق ــرح أس ــو”(، وط ــة )“نم ــوق الموازي ــية والس ــوق الرئيس ــي الس ــة ف ــة األولي ــات العام ــي االكتتب ــل ف تتمث
وعمليــات االندمــاج واالســتحواذ، وأســواق الديــن، وإعــادة الهيلكــة وغيرهــا مــن الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية. ويتألــف فريق 
العمــل فــي هــذا القســم مــن أفــراد مؤهليــن يتميــزون بالخبــرة والمهنيــة العاليــة وفــي صفقــة فريــدة مــن نوعهــا قامــت 
االســتثمار اكبيتــال بتقديــم  االستشــارات وإدارة عمليــة بيــع أســهم خزينــة البنــك الســعودي لالســتثمار والبالــغ عددهــا تقريبــًا 
75 مليــون ســهم حيــث تمكنــت مــن جمــع مايزيــد عــن 1 مليــار ريــال ســعودي فــي عمليــة  هــي األولــى مــن نوعهــا فــي 

الســوق الســعودي.

تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
خــالل العــام تــم الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى مجلــس اإلدارة الجديــد بتاريــخ 

2021/04/08م، كمــا أقرتــه الجمعيــة العامــة للــدورة الجديــدة ومدتهــا ثــالث ســنوات.

يتكون مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2021م من األعضاء التالية أسماؤهم

التصنيف المنصب االسم

مستقل رئيس مجلس اإلدارة عبدالله الزبـن

غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة سلمان الفـغم

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة ماجـد فقـيه

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة محـمد الفـريح

مستقل عضو مجلس إدارة محـمد العيدروس 

تنفيذي عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي خـالد الريـس

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشراكت
ــة أو  ــل المملك ــرى )داخ ــراكت أخ ــي ش ــس ف ــاء المجل ــل أعض ــة وعم ــن عضوي ــي  يبي ــدول التال الج

ــمبر 2021م: ــي 31 ديس ــا ف ــا( كم خارجه
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عمل العضو كمدير في شراكت أخرى
عضوية العضو في مجالس إدارة 

شراكت أخرى
االسم

مدير عام برنامج سلطان بن عبدالعزيز لالتصاالت الطبية والتعليمية 
)ميديونت( - عبدالله الزبن

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

مدير عام مصرفية الشراكت لدى البنك السعودي لالستثمار شركة أمالك العالمية  ماجد فقيه 

مدير عام إدارة تقنية المعلومات والعمليات لدى البنك السعودي 
لالستثمار

شركة أمرياكن إكسبرس )السعودية( المحدودة محمد الفريح

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

- محمد العيدروس

- شركة أمالك العالمية  خـالد الريـس

اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة وسجل حضور 
عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل العام 2021م اكلتالي:

20 ديسمبر 262021  سبتمبر 272021 يونيو 212021 مارس 2021اسم العضو 

عبد الله الزبن

---فيصل العمران

---صالح العقال

محمد الفريح

محمد العيدروس

سلمان الفغم

-ماجد فقيه

-خالد الريس

100 %100 %100 %100 %نسبة الحضور

[ حضر        ]x[ لم يحضر        ]-[ غير منتخب لدورة مجلس اإلدارة [
*تمت جميع االجتماعات عن بعد من خالل وسائط التقنية

الشراكت التابعة
ال يوجد للشركة أي شراكت تابعة. 
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وصف لخطط وقرارات الشركة والتوقعات المستقبلية
قامــت الشــركة بتعزيــز النمــو خــالل عــام 2021م ، وذلــك مــن خــالل طــرح منتجــات وخدمــات جديــدة حيــث نجحــت 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 وعوائــد مجزيــة  لتناســب تطلعــات 

جميــع عمالئنــا فــي مختلــف القطاعــات، باإلضافــة إلــى التوســع فــي تقديــم خدمــات إدارة المحافــظ الخاصــة ســواًء اكنــت محافــظ 

أســواق النقــد أو األســهم أو ذات األصــول المتعــددة لنمنــح 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. 

لجان مجلس اإلدارة
يمارس مجلس اإلدارة مهامه من خالل خمسة لجان، تم إعادة تشكيل بعض لجان المجلس خالل العام نظرًا النتهاء دورة مجلس 

اإلدارة السابقة وبداية دورة جديدة لمدة ثالث سنوات.

1. لجنة المراجعة 
تتمثــل مســؤولية لجنــة المراجعــة فــي دعــم مجلــس اإلدارة فــي أداء دوره اإلشــرافي فيمــا يتعلــق بالقوائــم الماليــة والمراجعــة 

الداخليــة، كمــا تقــوم أيضــًا بتقديــم الدعــم لهــم  فيمــا يتعلــق بمراقبــة االمتثــال للقوانيــن واللوائــح والقواعــد الســلوكية بنــاًء 

علــى المعلومــات والتقاريــر المقدمــة مــن لجنــة االلتــزام اإلداريــة فــي هــذا الصــدد.

 

ــرية  ــوارد البش ــر الم ــن تواف ــق م ــة والتحق ــة الداخلي ــة إدارة المراجع ــتقاللية وفعالي ــن اس ــق م ــك التحق ــة كذل ــمل دور اللجن يش

ودراســة التقاريــر الصــادرة عنهــا ومتابعــة اإلجــراءات التصحيحيــة واعتمــاد خطــة المراجعــة الداخليــة، كمــا تقــوم اللجنــة بترشــيح 

ــة  ــه، ودراس ــة مالحظات ــتقالله ومناقش ــن اس ــق م ــه والتحق ــم أدائ ــاطاته وتقيي ــى نش ــراف عل ــركة واإلش ــي للش ــع الخارج المراج

ــة أخــرى تدخــل فــي نطــاق عمــل  ــة بأعمــال رقابي ــة باعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة، كمــا تقــوم اللجن ــة والتوصي ــم المالي القوائ

اللجنة وفقًا لالئحتها الُمعتمدة من مجلس اإلدارة. 

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2021م:
• األستاذ محمد العيدروس - رئيس اللجنة

• األستاذ بدر عالف  

• األستاذ سراج زكريا

• األستاذ شاناكر شاتا ناثان

تم عقد 4 اجتماعات للجنة خالل العام 2021م اكلتالي:
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محمد العيدروس

سراج زكريا

x بدر عالف

شاناكر شاتا ناثان

%75 % 100 %100 %100 نسبة الحضور

[ حضر        ]x[ لم يحضر [
*تمت جميع االجتماعات عن بعد من خالل وسائط التقنية، باستثناء االجتماع األخير
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2. لجنة الترشيحات والماكفآت

يتمثــل دور اللجنــة فــي تقديــم الدعــم الــى مجلــس اإلدارة مــن خــالل رفــع  التوصيــات المتعلقــة بالماكفــآت وسياســات الحوافــز، 

وماكفــآت اإلدارة العليــا، والتعيينــات وسياســات عــزل واســتمرارية اإلدارة العليــا. كمــا تشــمل مســئوليات اللجنــة توصيــة المرشــحين 

لعضويــة مجلــس اإلدارة وعضويــة لجــان المجلــس.

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2021م:  

• األستاذ فيصل العمران - رئيس اللجنة 

• األستاذ سلمان الفغم )عضو منذ يونيو 2021م(

• األستاذة نسرين الدوسري 

• األستاذة منيرة السويداني )عضو منذ يونيو 2021م( 

ــل  ــتاذ فيص ــم )األس ــه وه ــي حين ــة ف ــاء اللجن ــع أعض ــره جمي ــارس 2021 وحض ــخ 08 م ــي تاري ــة ف ــد للجن ــاع واح ــد اجتم ــم عق ت

العمــران، واألســتاذ ســعود الحوشــان، واألســتاذة نســرين الدوســري( فيمــا تمــت جميــع قــرارات اللجنــة األخــرى خــالل العــام  بالتمرير 

عــن طريــق البريــد اإللكترونــي .

3. لجنة المخاطر
ــر  ــر، وإدارة المخاط ــل للمخاط ــار عم ــع إط ــى وض ــراف عل ــي اإلش ــس اإلدارة ف ــى مجل ــم ال ــم الدع ــي تقدي ــة ف ــل دور اللجن يتمث

والمبــادئ التوجيهيــة لتقييــم المخاطــر والسياســات المتعلقــة بالســوق واالئتمــان ومخاطــر الســيولة والتمويــل وتحمــل المخاطــر، 

إضافــة إلــى مــا ســبق تقــوم اللجنــة بتقييــم جميــع المنتجــات والصناديــق واألدوات والعمليــات الجديــدة التــي ســتقوم الشــركة 

بإطالقهــا.

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2021م:

• األستاذ  سلمان الفغم - رئيس اللجنة 

• األستاذ منصور العبياكن

• األستاذ ماجد فقيه )عضو منذ يونيو 2021م (

• األستاذ نايف الحماد )عضو منذ يونيو 2021م (

• األستاذ وائل سرياني ) عضو منذ يونيو 2021م(

  تم عقد أربعة اجتماعات للجنة خالل العام 2021م اكلتالي:
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--فيصل العمران

سلمان الفغم

--ديفيد كيني

منصور العبياكن

--ماجد فقيه

x--نايف الحماد

--وائل سرياني

80 %100 %100 %100 %نسبة الحضور

[ حضر        ]x[ لم يحضر        ]-[ ليس عضوًا في اللجنة كما في تاريخ االنعقاد [
*تمت جميع االجتماعات عن بعد من خالل وسائط التقنية
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4. اللجنة التنفيذية
ــداد  ــى إع ــة عل ــأن الرقاب ــة بش ــورة الالزم ــم المش ــالل تقدي ــن خ ــس اإلدارة م ــى مجل ــم إل ــم الدع ــي تقدي ــة ف ــل دور اللجن يتمث

وتنفيــذ االســتراتيجيات العامــة للشــركة وكذلــك األعمــال الرئيســية الماليــة وغيــر الماليــة التــي تقــود أنشــطة الشــركة الرئيســية 

ــة  ــرارات المتعلق ــى الق ــة عل ــركة والموافق ــة بالش ــتثمار الخاص ــة االس ــى محفظ ــراف عل ــة باإلش ــوم اللجن ــا تق ــا. كم وعملياته

ــدة. ــال الجدي باألعم

أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2021م:
• األستاذ فيصل العمران – رئيس اللجنة 

• األستاذ محمد الفريح 

• األستاذ ماجد  فقيه )عضو منذ يونيو 2021م (

• األستاذ خالد الريس )عضو منذ يونيو 2021م (

  تم عقد أربعة اجتماعات للجنة خالل العام 2021م اكلتالي:
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فيصل العمران

-  - محمد العيدروس

محمد الفريح

- - ماجد فقيه

- - خالد الريس

% 100 % 100 % 100 % 100 نسبة الحضور

[ حضر        ]x[ لم يحضر        ]-[ ليس عضوًا في اللجنة كما في تاريخ االنعقاد  [
*تمت جميع االجتماعات عن بعد من خالل وسائط التقنية

5. لجنة تقييم األوراق المالية   
يتمثــل دور اللجنــة فــي تقديــم الدعــم إلــى لجنــة المخاطــر واالئتمــان 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 2021م: 
• األستاذ سلمان الفغم – رئيس اللجنة 

• األستاذ خالد الريس

• األستاذ منصور العبياكن )عضو منذ يونيو 2021م (

• األستاذ نايف الحماد )عضو منذ يونيو 2021م (

تم عقد أربعة اجتماعات للجنة خالل العام 2021م اكلتالي:
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--فيصل العمران

xسلمان الفغم

- -xديفيد كيني

خالد الريس

--منصور العبياكن

--نايف الحماد

100 %75 %75 %100 %نسبة الحضور

[ حضر        ]x[ لم يحضر        ]-[ ليس عضوًا في اللجنة كما في تاريخ االنعقاد  [
*تمت جميع االجتماعات عن بعد من خالل وسائط التقنية
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ماكفآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين

خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى الماكفــآت 
والتعويضــات يضــاف إليهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر 

ــم ــا ضمنه ــم يكون ــي إن ل المال
البيان

جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

5,138.70 الرواتب واألجور

2,286.21 البدالت

5,483.77 الماكفآت الدورية والسنوية

- الخطط التحفيزية

- العموالت

 878.34 أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشل شهري أو سنوي

اإلجمالي 13,787.02

أعضاء المجلس المستقلين  أعضاء المجلس غير
التنفيذيين

أعضاء المجلس 
التنفيذيين البيان

جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

425.00 368.75 93.75 بدل حضور جلسات المجلس

100.00 689.60 75.00 بدل حضور جلسات اللجان

- - - الماكفآت الدورية والسنوية

- - - الخطط التحفيزية

- - -
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع     

بشل شهري أو سنوي

525.00 1,058.35 168.75 اإلجمالي

أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي 
ماكفــآت أو تعويضــات

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 .  

العقوبات والجزاءات 
انطالقــا مــن حــرص شــركة االســتثمار اكبيتــال علــى االلتــزام باللوائــح والتوجيهــات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة والجهــات 

اإلشــرافية و التنظيميــة، لــم يصــدر بحــق الشــركة أي مخالفــات ماليــة خــالل العــام 2021م. 

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اإلجراءات الرقابية الداخلية في الشركة
ــم  ــراءات يت ــات وإج ــن سياس ــال يتضم ــم وفع ــة مالئ ــة داخلي ــام رقاب ــاد نظ ــن إيج ــؤولة ع ــركة مس ــة للش ــر اإلدارة التنفيذي ُتعتب

ــركة. ــتراتيجية للش ــداف االس ــق األه ــس اإلدارة ُ لتحقي ــراف مجل ــت إش ــا تح إعداده

إدارة  المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة هــي خــط دفــاع مســتقل عــن اإلدارة التنفيذيــة، ويدخــل ضمــن ُ نطــاق عملهــا تقييــم 

فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات المعتمــدة ،للحــد مــن المخاطــر التــي تــم تحديدها 

وقياســها، بهــدف حمايــة مصالــح الشــركة. كمــا يتــم رفــع تقاريــر المراجعــة التــي تتضمــن الثغــرات فــي بيئــة الرقابــة علــى أعمــال 

الشــركة وكذلــك اإلجــراءات التصحيحيــة إلــى لجنــة المراجعــة واإلدارة التنفيذيــة.
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تــم تصميــم النظــام الرقابــي الداخلــي للشــركة بشــل يضمــن اطــالع مجلــس اإلدارة علــى كيفيــة إدارة المخاطــر، مــن أجــل تحقيــق 

األهــداف االســتراتيجية للشــركة. كمــا تقــوم جميــع إدارات الشــركة  تحــت إشــراف اإلدارة التنفيذيــة العليــا ببــذل جهــود متضافــرة 

ومتاكملــة لتحســين بيئــة الرقابــة مــن خــالل التطويــر والمراجعــة المســتمرة للسياســات واإلجــراءات للحــد مــن أي تجــاوزات ولتجنــب 

وتصحيــح أي قصــور فــي نظــام الرقابــة الداخليــة .

ــاًء علــى  ــام بن ــالل الع ــة خ ــة الداخلي ــه إدارة المراجع ــذي قامــت ب ــة ال ــة الداخلي ــام الرقاب ــم المســتمر لنظ ــج التقيي ــى نتائ اســتنادًا إل

خطتهــا للمراجعــة الداخليــة والتــي تتبــع نهــج قائــم علــى تحديــد المخاطــر والتــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل لجنــة المراجعــة، فــإن 

اإلدارة ولجنــة المراجعــة تــرى أن نظــام الرقابــة الداخليــة المعمــول بــه حاليــا اكٍف ويعمــل بصــورة مالئمــة وتتــم مراقبتــه وتعزيزه بشــل 

منتظــم. كمــا أن جميــع المالحظــات التــي وجــدت مــن خــالل المراجعــة الســنوية تمــت معالجتهــا أو تــم وضــع خــط زمنــي لمعالجتهــا.

إدارة المخاطر
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. أثبتــت الســنتان الماضيتــان أهميــة وجــود 

مناهــج صارمــة وقويــة لتحديــد وإدارة المخاطــر الناشــئة فــي البيئــة التشــغيلية. نســعى مــن خــالل إطــار إدارة المخاطــر الخــاص بنــا 

إلــى تحديــد، وقيــاس، ومراقبــة المخاطــر بفاعليــة لنتمكــن مــن اتخــاذ إجــراءات فعالــة ومناســبة للتعامــل معهــا والحــد مــن آثارهــا.

ــركة  ــتراتيجيات الش ــع اس ــى م ــر تتماش ــة للمخاط ــطة المعرض ــج األنش ــان أن نتائ ــي ضم ــر ه ــية إلدارة المخاط ــداف الرئيس إن األه

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.

ــا فــإن إدارة المخاطــر الفاعلــة هــي إتاحــة الســيطرة والرقابــة بشــل أكبــر لتحقيــق الموائمــة بيــن المخاطــر التــي  مــن منظورن

ــد يتماشــى مــع هــذه المخاطــر( والمخاطــر التــي ترغــب الشــركة فــي الحــد منهــا. وعلــى الرغــم مــن  تقبلهــا الشــركة )بعائ

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. 

ــد قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر. وتتضمــن المبــادئ الرئيســية قابليــة  ويكــون مجلــس إدارة الشــركة مســؤواًل عــن تحدي

الشــركة للتعــرض للمخاطــر والتــي أقرهــا مجلــس اإلدارة، وهــي كمــا يلــي:

• رأس المال: تفضل الشركة االحتفاظ بحد ال يقل عن 20 % من إجمالي متطلبات الحد األدنى لرأس المال  في لك األوقات. 

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

• إدارة الســيولة: ترغــب الشــركة فــي الحصــول علــى ســيولة اكفيــة مــن خــالل اإلدارة  المثلــى لأصــول والخصــوم وتعتــزم الشــركة 

أن يكــون لديهــا ســيولة اكفيــة تمّكــن الشــركة مــن تنفيــذ أنشــطتها األساســية فــي ظــل ظــروف الســوق الصعبــة والمعقــدة 

مــن دون الحاجــة للحصــول علــى تمويــل جديــد.

• 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 األنظمة والتشــريعات 

الصــادرة عــن هيئــة الســوق المالية.

وألغــراض إدارة المخاطــر ورأس المــال، تلتــزم الشــركة أيضــًا بقواعــد الكفايــة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، التــي 

تغطــي اإلدارة الحكيمــة والحصيفــة للمخاطــر، واإلدارة الاكفيــة لــرأس المــال، للحــد مــن مــن أي مخاطــر. 

ــس اإلدارة،  ــة لمجل ــة التابع ــة المراجع ــى لجن ــا إل ــع تقاريره ــركة برف ــة للش ــة الداخلي ــوم إدارة المراجع ــبق، تق ــا س ــى م ــة إل إضاف

والتــي تقــدم تأكيــد مســتقل عــن مــدى التــزام إدارات الشــركة بسياســات وإجــراءات المخاطــر ومــدى كفايــة وفعاليــة إطــار إدارة 

المخاطــر فــي الشــركة بشــل عــام.

فيما يلي وصف للمخاطر المهمة التي تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها:
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مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة المتمثلــة فــي عــدم قــدرة طــرٍف مــا علــى تســديد ديــن مســتحق أو  قــرض أو شــل  

آخــر مــن أشــاكل االئتمــان )ســواء اكن قيمــة القــرض الرئيســي أو الفائــدة أو لكيهمــا(. وتنشــأ المصــادر الرئيســية لمخاطــر االئتمــان 

فــي الشــركة مــن مصدريــن محتمليــن. )1( تســهيالت الهامــش الخاصــة بعمــالء الشــراكت واألفــراد - وتشــمل لُكًا مــن التســهيالت 

التقليديــة )الســحب علــى المكشــوف( واإلســالمية )المرابحــة( و)2( االســتثمارات المملوكــة للشــركة.

للشــركة نظــام شــامل إلدارة مخاطــر االئتمــان يشــمل رصــد مخاطــر االئتمــان المســتقلة ومراقبــة مخاطــر االئتمــان. وفيمــا يتعلــق 

ــل  ــار قب ــن االعتب ــا بعي ــب أخذه ــر الواج ــي المعايي ــة تغط ــة تفصيلي ــد سياس ــركة، يوج ــا الش ــي تقدمه ــش الت ــهيالت الهام بتس

ــدة  ــاء م ــا أثن ــب توافره ــة الواج ــط المختلف ــرف والضواب ــد الص ــش وقواع ــهيالت الهام ــل تس ــح العمي ــب من ــى طل ــة عل الموافق

التســهيالت. كمــا يوجــد حــد أدنــى مــن نســب التغطيــة المطلوبــة يجــب توفرهــا لصــرف تســهيالت الهامــش اعتمــادًا علــى الســوق.

وتقــوم إدارة المخاطــر بالمراقبــة المســتمرة للضوابــط والحــدود المختلفــة المعمــول بهــا للموافقــة علــى هــذه 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. 

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 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. 

ــًا  ــوق، وفق ــر الس ــرض لمخاط ــاس التع ــان قي ــن ضم ــؤولة ع ــون مس ــوق وتك ــر الس ــة  مخاط ــد ومراقب ــر برص ــوم إدارة المخاط تق

ــررة. ــة المق ــدود الرقاب ــًا لح ــًا وفق ــا يومي ــر عنه ــع التقاري ــم رف ــددة، ويت ــات مح لسياس

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

ــر هــذه المــوارد، ولكــن بتاكليــف باهظــة، وتنقســم أشــاكل الســيولة إلــى مخاطــر ســيولة  أو يكــون فــي إمــاكن الشــركة توفي

األصــول وســيولة التمويــل.  وتنشــأ مخاطــر ســيولة التمويــل عنــد عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى الســيولة الالزمــة لتمويــل 

االلتزامــات، بموجــب شــروط مقبولــة عنــد الحاجــة. وتنشــأ مخاطــر ســيولة األصــول عنــد عــدم القــدرة علــى التصــرف فــي هــذه 

األصــول، بقيمــة الســوق الحاليــة دون أن تتأثــر قيمــة األصــول. 

ــت  ــي الوق ــات ف ــة أي التزام ــام، لتلبي ــيولة بانتظ ــع الس ــركة وض ــد الش ــل، ترص ــيولة التموي ــر س ــر بمخاط ــق األم ــا يتعل وعندم

المناســب. كمــا تقــوم الشــركة بعمــل اختبــارات التحمــل الالزمــة لتقييــم الســيناريو األســوأ فيمــا يتعلــق بأزمــة الســيولة، بغــرض 

ــيناريو.    ــذا الس ــدث ه ــا ح ــمالي اكٍف إذا م ــع رأس ــى وض ــة عل ــى المحافظ ــركة عل ــدرة الش ــم ق تقيي

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، لتلبيــة متطلبــات إدارة 

الســيولة  النقديــة غيــر المتوقعــة التــي تنشــأ فــي ســياق األعمــال. ويوجــد لــدى الشــركة سياســة لمخاطــر الســيولة معتمــدة 

مــن مجلــس اإلدارة تتنــاول الجوانــب المذكــورة آنفــا.
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مخاطر العمليات
ــازل 2، تعــرف مخاطــر العمليــات علــى أنهــا مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة، الناتجــة عــن عوامــل  حســب معاييــر ب

ــة أو األنظمــة ، وبصفــة عامــة يوجــد أربعــة أســباب رئيســية  ــة أو إخفــاق اإلجــراءات الداخلي ــة وعــدم كفاي بشــرية وأحــداث خارجي

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. ووضعــت 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 والحــد مــن 

المخاطــر المرتبطــة بالمنتجــات وإجــراءات عملهــا. ويشــترك خــط الدفــاع األول فــي اختبــار وإقــرار مــدى كفايــة وفعاليــة الضوابــط 

الموضوعــة واالمتثــال لسياســات وإجــراءات الشــركة. 

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 

ــد المصــادر المحتملــة للمخاطــر والضوابــط الممكنــة،  مســؤولة عــن  إعــداد وحفــظ ســجل تفصيلــي للمخاطــر مــن شــأنه تحدي

التــي يعمــل بهــا مــن أجــل الحــد مــن المخاطــر التــي تــم تحديدهــا.

ــال  ــم االمتث ــة فــي الشــركة مســؤولة عــن  تقيي ــث هــو المراجعــة، حيــث تكــون إدارة المراجعــة الداخلي يكــون خــط الدفــاع الثال

لســجل المخاطــر وتقديــم تقييــم مســتقل لمــدى كفايــة وفعاليــة إطــار الرقابــة علــى المخاطــر. ويقــوم 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.

ــات  ــع قطاع ــة لجمي ــراءات التفصيلي ــات واإلج ــق السياس ــي توثي ــركة ف ــتمرت الش ــد اس ــا، فق ــور آنف ــار المذك ــى اإلط ــة إل باإلضاف

األعمــال والوظائــف داخــل الشــركة التــي تشــرح وتغطــي الطــرق والعمليــات التــي ينبغــي أن تتــم األمــور عليهــا، لتحقيــق أهداف 

العمــل مــع الحــد األدنــى مــن األخطــاء. تتــم مراجعــة سياســات وإجــراءات الشــركة بشــل منتظــم مــن قبــل اإلدارة والموافقــة 

ــا للمخاطــر يشــتمل علــى وصــف للمخاطــر والضوابــط المتعلقــة  عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. تمتلــك الشــركة ســجال تفصيليَّ

بــل منهــا، والتــي قــد تواجههــا الشــركة أثنــاء ســير  عملياتهــا خــالل الســنة.

مخاطر أمن المعلومات
ــتثمار  ــي االس ــرص ف ــات. نح ــات والصعوب ــًا بالتحدي ــيبراني مليئ ــن الس ــر األم ــات ومخاط ــن المعلوم ــام ألم ــهد الع ــزال المش ال ي

اكبيتــال  علــى اإلدارة الفاعلــة للتعامــل مــع التحديــات المســتمرة لأمــن الســيبراني حيــث نتخــذ إجــراءات اســتباقية مضــادة لمنــع 

ــة أمــن  المخاطــر واكتشــافها واالســتجابة لهــا إضافــة إلــى اســتخدام مبــدأ الدفــاع متعــدد الطبقــات مــن أجــل ضمــان حصان

المعلومــات لدينــا.

كمــا عــززت الشــركة هيــل الحوكمــة الحالــي مــن خــالل تطبيــق أفضــل الممارســات علــى صعيــد أمــن المعلومــات و التــي تضمــن 

أن تكــون الســرية والنزاهــة والخصوصيــة جــزًء ال يتجــزأ مــن جميــع العمليــات التجاريــة والتقنيــة التــي تقــوم بهــا الشــركة. نحــرص 

ــيبراني  ــن الس ــتراتيجية األم ــذ اس ــالل تنفي ــن خ ــل م ــداف العم ــات وأه ــن المعلوم ــن أم ــل بي ــوازن األمث ــق الت ــتمرار لتحقي باس

والمعلوماتــي التــي تشــرف عليهــا وتراقبهــا لجنــة أمــن المعلومــات فــي الشــركة. خــالل العــام عملنــا باســتمرار لترســيخ ثقافــة 

أمــن المعلومــات مــن خــالل برامــج توعويــة وتدريبيــة متنوعــة اســتهدفت الموظفيــن والعمــالء علــى حــد ســواء.

إستمرارية األعمال
إدرااًك مــن الشــركة لمــدى أهميــة التخطيــط الســتمرارية األعمــال، فقــد واصلــت الشــركة ســعيها الــدؤوب محــرزًة تقدمــًا ملحوظــًا 

فــي هــذا المجــال خــالل عــام 2021م. وال شــك أن وجــود خطــة فعالــة الســتمرارية األعمــال مــن شــأنه تســهيل تصــدي الشــركة 

ــة  ــاعد خط ــا تس ــركة. كم ــات الش ــر لعملي ــف الخطي ــاع، أو التوق ــات االنقط ــة أزم ــي حال ــقة ف ــة ومنس ــة، مدروس ــة فوري بطريق

ــا  ــى وضعه ــات إل ــادة العملي ــه وإع ــي عمليات ــاع ف ــل أو انقط ــًا ألي خل ــة أيض ــدي بفعالي ــي التص ــركة ف ــال الش ــتمرارية األعم اس
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الطبيعــي بأســرع وقــت ممكــن بكفــاءة بعــد أي اكرثــة أو حــادث طــارئ غيــر متوقــع قــد يعطــل ســير العمليــات بشــل لكــي أو 

جزئــي. وقــد قامــت الشــركة خــالل عــام 2021م بتعزيــز 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.   

تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية

تقرير مراجعي الحسابات- سنة 2021م 

أقــرت الجمعيــة العامــة للشــركة تعييــن إرنســت ويونــغ وشــراكهم كمراجــع حســابات للشــركة للســنة الماليــة 2021م. ولــم يســجل 
تقريــر مراجعــي الحســابات المعينيــن مــن قبــل الشــركة أي أخطــاء جوهريــة عــن القوائــم الماليــة للعــام 2021م.

المعلومات المالية ونتائج األعمال
المؤشرات الرئيسية من البيانات المالية الموحدة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

2017 2018 2019 2020 2021 البند

النتائج التشغيلية

87,035 87,524 106,004 167,816 222,975 إجمالي الدخل

81,226 77,110 71,980 86,438 103,255 إجمالي المصاريف

5,809 10,414 34,024 81,378 119,720 صافي الدخل قبل مخصص الزاكة 

214 3,489 25,739 65,527 102,057 إجمالي الدخل الشامل

األصول والمطلوبات

462,404 454,812 565,447 717,293 1,008,916 إجمالي الموجودات

103,258 92,453 177,349 263,667 453,233 إجمالي المطلوبات

359,146 362,359 388,098 453,626 555,683 إجمالي حقوق المساهمين

الربحية

%)0,05( % 0,43 % 5,36 % 14,58 % 18,31 العائد على حقوق الملكية %

%)0,04( % 0,34 % 3,68 % 9,22 % 10,08 العائد على الموجودات %

النتائج التشغيلية للعمليات للعام المالي 2021م
بلــغ إجمالــي دخــل العمليــات للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر2021 م 223 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة مــع 168 

مليــون ريــال ســعودي للعــام المالــي 2020 م مســجاًل نمــوًا بنســبة 33 %، فيمــا اســتمر نمــو الشــركة فــي القطاعــات األساســية، 

ارتفعــت مصاريــف العمليــات بنســبة 19 % فــي نهايــة العــام لتبلــغ 103 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة مــع 86 مليــون ريــال 

ســعودي فــي 31 ديســمبر2020 م .

فيمــا بلــغ صافــي  الدخــل قبــل الــزاكة حوالــي 120 مليــون ريــال مقارنــة بـــ 81 مليــون ريــال فــي العــام 2020م  بزيــادة قدرهــا 

47 %، مــا يمثــل هامــش دخــل تشــغيلي يزيــد عــن 53 % للعــام 2021م ، هــذا وبلــغ صافــي الدخــل  مــا قيمتــه 102 مليــون 

ريــال محققــًة بذلــك نمــو قياســي بلــغ 54 % مقارنــة بالعــام الســابق .
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أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 
التنفيذييــن وأقربائهــم

ال يوجــد أي مصلحــة أو أوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة فــي أســهم الشــركة خــالل 

ــام 2021 م ع

قروض الشركة  
وقعــت الشــركة اتفاقيــة تســهيالت بنكيــة مــع البنــك الســعودي لالســتثمار، لتمويــل منتجــات قــروض الهامــش وتمويــل المرابحة 

المقدمــة للعمــالء بقيمــة 1.2 مليــار ريــال ســعودي بحــد أقصــى ورصيــد قائــم بمبلــغ 368 مليــون ريــال كمــا فــي 31 ديســمبر 

2021م، هــذا ويتــم تجديــد اتفاقيــة التســهيالت ســنويًا.

الصفقات مع األشخاص ذوي الصلة
ــن  ــية م ــد هامش ــعودي، وبعوائ ــال س ــغ 140,697 ري ــش بمبل ــل بالهام ــرض تموي ــى ق ــس اإلدارة عل ــاء مجل ــد أعض ــل أح حص

ــل. ــدون أي تفضي ــالء ب ــع العم ــة لجمي ــروط  مماثل ــد بش ــذا العق ــم ه ــث ت ــعودي، حي ــال س ــغ 3,933 ري ــروض تبل الق

مبلغها مدتها شروطها  طبيعتها 
أسماء المعنيين باألعمال أو 

العقود

 140,697
حتى 

2022/11/30
أساسي

التسهيالت االئتمانية الممنوحة 
للمستثمر بغرض التداول على األسهم 

سلمان بدر الفغم

140,697                      إجمالي المبلغ

ــد  ــم خدمــات البري ــات مــع البنــك الســعودي لالســتثمار، لتقدي ــال عــددًا مــن االتفاقي هــذا وقــد دخلــت شــركة االســتثمار اكبيت

ــي: ــو التال ــى النح ــر، عل ــات والتأجي ــة المعلوم ــفة، وتقني واألرش

ــركة  ــي للش ــر الرئيس ــع للمق ــر الموق ــا بتوفي ــك بموجبه ــوم البن ــث يق ــه : حي ــاندة ل ــات المس ــى والخدم ــر المبن ــة تأجي • اتفاقي

ولفروعهــا األربعــة ، كمــا يتــم اســتئجار الممتلــاكت والمعــدات الحاليــة وأعمــال الصيانــة للمعــدات والمواقــع ومواقــف الســيارات 

ــااًل ســعوديًا. للســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2021م بقيمــة 2,766,666 ري

ــة 31  ــنة المنتهي 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

ــعودي ــال س ــة 39,000 ري ــمبر 2021م  بقيم ديس

• اتفاقيــة خدمــات األرشــفة : حيــث يقــوم البنــك بموجبهــا بتقديــم خدمــات حفــظ ملفــات الشــركة ذات الصلــة بالســنة المنتهيــة 

31 ديســمبر 2021م بقيمــة 80,000 ريــال ســعودي .

• اتفاقيــة خدمــات تقنيــة المعلومــات : حيــث يقــوم البنــك بموجبهــا بتقديــم اكفــة خدمــات تقنيــة المعلومــات المتعلقــة بالبريــد 

اإللكترونــي واإلنترنــت وخدمــات الصيانــة للســنة المنتهيــة 31 ديســمبر2021م بقيمــة 2,465,178  ريــااًل ســعوديًا.

كمــا قدمــت الشــركة خدمــات للبنــك متعلقــة بــإدارة الضمانــات وخدمــات األبحــاث مقابــل أتعــاب ســنوية قدرهــا 4,750,000 ريــال 

سعودي.

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واألطراف ذات العالقة بهما - العقود واألعمال 
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 التقريــر(



الخاتمة
فــي الختــام يتوجــه رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن ومعالــي رئيــس 

ــتثمار  ــارة واالس ــر التج ــي وزي ــداول( ومعال ــعودية )ت ــة الس ــوق المالي ــركة الس ــوبيها، وش ــة منس ــة واكف ــوق المالي ــة الس هيئ

واكفــة منســوبيها، بالشــكر واالمتنــان لمــا يبدونــه مــن رعايــة واهتمــام ودعــم مســتمر. والشــكر موصــول لمجلــس إدارة البنــك 

الســعودي لالســتثمار علــى ثقتهــم الغاليــة ودعمهــم المتواصــل. كمــا ينتهــز مجلــس اإلدارة هــذه الفرصــة ليعــرب عــن خالــص 

ــد مــن االزدهــار  ــى المزي ــره لاكفــة العامليــن فــي إدارات الشــركة لجهودهــم المخلصــة خــالل العــام 2021م، وإل شــكره وتقدي

والتقــدم فــي األعــوام القادمــة.

والله ولي التوفيق
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