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 نشاط الشركة( 1)

مـ 2008(، تأسست عام 4030167335شركة إتقان كابيتال، هي شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب سجل تجارى رقم )

(. 37-07058ومقرها اململكة العربية السعودية وتزاول أعمالها بموجب ترخيص صادر من هيئة السوق املالية السعودية برقم: )

الحفظ واملشورة والتعامل  تقديم خدماتواملحافظ االستثمارية والترتيب و  اريةاالستثموتزاول نشاطها في مجال إدارة الصناديق 

 .بصفة أصيل

 لها، وهي إحدى أكبر الشركات املصرفية 
ً
وشركة إتقان هي عضو مجموعة البركة املصرفية، والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا

. وتتمتع بحضور قوي على مستوى مليار دوالر 25وزت قيمة أصولها مليار دوالر وتجا 1.50، إذ يبلغ رأس مالها اإلسالمية في العالم

  675دولة وتدير  16الشرق األوسط بشكل خاص، حيث تنتشر وحداتها املصرفية في 
ً
مليون  2.70وتقدم خدماتها ألكثر من فرعا

 عميل حول العالم.

تشمل من املؤسسات والشركات واملستثمرين، حيث توفر شركة إتقان كابيتال خدماتها بما يلبي ُمتطلبات واحتياجات ُعمالئها 

ثالث فئات رئيسية من األصول، هي األوراق املالية، واالستثمارات الخاصة، واالستثمارات العقارية. وفيما يلي تفصيل عن أنشطة 

 الشركة وأبرز الخدمات التي تقدمها لعمالئها:

 إدارة األصول:

االستثمارات وطرح منتجات استثمارية من أعلى مستوى بما في ذلك الصناديق تقدم الشركة مجموعة من خدمات إدارة 

االستثمارية الخاصة والعامة. كذلك تقدم الشركة خدمات ُمختلفة فيما يتعلق بإدارة املحافظ االستثمارية وإعادة هيكلتها وإدارة 

ستهدفة للعميل ومستوى املخاط
ُ
 ر الذي ُيمكن تحمله.الثروات، مع األخذ في االعتبار العوائد امل

 االستثمار املباشر: 

شركات أخرى داخل اململكة العربية  معتقوم شركة إتقان بالبحث والترتيب وإدارة استثماراتها الخاصة بشكل انفرادي أو بالتعاون 

 ، وذلك في األوراق املالية والعقارات واالستثمارات املباشرة الخاصة.السعودية ومنطقة الخليج العربي

 صرفية االستثمارية:امل

قدم خدمات 
ُ
 مالية واستثمارية ُمبتكرة ملختلف العمالء. حيث ت

ً
تقدم شركة إتقان مجموعة متنوعة من الخدمات التي توفر حلوال

االستشارات املالية االستراتيجية ملختلف األنشطة االستثمارية كاإلندماج واالستحواذ، وبيع الحصص في االستثمارات املباشرة 

، وإعادة هيكلة الشركات وتقديم االستشارات والترتيب لتمويل املشروعات والشركات. كذلك يشتمل نشاط املصرفية الخاصة

 االستثمارية على عمليات الفحص النافي للجهالة والتقييم والهيكلة والترتيب لالكتتابات الخاصة والعامة.

 خدمات الحفظ:

عد شركة إتقان كابيتال إحدى أولى الشركات االستثمارية السعودية التي تقدم خدمات الحفظ لالستثمارات العقارية واالستثمار 
ُ
ت

املباشر الخاص وكذلك محافظ األوراق املالية والصناديق االستثمارية، بما في ذلك تولي جميع األعباء اإلدارية ملختلف األصول 

 تقارير الدورية الالزمة. تقديم الو واالستثمارات 
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  البحوث واملشورة:

املختصون في قسم البحوث  ويعملالرئيسية يدعمها دور محوري رئيس ي هو خدمات البحوث واملشورة.  كابيتال إن أنشطة إتقان

واملشورة لدى إتقان مع املؤسسات والشركات ملراجعة املحافظ الخاصة بكل عميل لتحديد أفضل االستراتيجيات التي يتعين 

 اتباعها لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم االستثمارية.

 تطوير األعمال:

 من إدارة شركة إتقان كابيتال بأن الركيزة 
ً
األساسية لتحقيق أهدافها واستراتيجياتها االستثمارية تتمثل في خدمة العمالء إيمانا

، فقد تم إنشاء إدارة خاصة تكون مسؤولة عن عالقات العمالء والتي تم تزويدها بكفاءات ذات خبرة طويلة والعناية بمتطلباتهم

واملستثمرين واألطراف ذات العالقة لفهم ُمتطلباتهم  إلى التواصل بشكل ُمستمر مع العمالء اإلدارةفي هذا املجال.  وتسعى هذه 

ختلفة والتي تتولى بدورها بحث ودراسة وتصميم املنتجات االستثمارية 
ُ
وتطلعاتهم والعمل على مناقشتها مع إدارات الشركة امل

 املالئمة لهذه التطلعات. 

 

 م2017عام ال األحداث خاللملخص ألهم ( 2)

 التي السوق  الخارجية بظروف التحديات أهم ارتبطت والداخلية، حيث الخارجية التحديات من العديد ببروز  م2017 عام ميزت

 أهم التحديات . أمام2017بداية العام وميولها إلى التحسن مع نهاية العام  النفط أسعار تذبذب بسبب صعوبة بدت أكثر

 التباطؤ االقتصادي  في فتمثلت الداخلية
ً
بركود ملحوظ في البيئة بارتفاع تكاليف التشغيل ألغلب القطاعات ومقرونا  مصحوبا

 . االستثمارية والقطاع العقاري بشكل عام

من خالل تحسين األداء التشغيلي ألصول  العقارية الثالثةالصناديق ر أداء تطويتكثيف جهودها لت إدارة الشركة في استمر 

املكتبية ومجمع مينا السكني. حيث أثمرت هذه الجهود في تأجير كامل  ةسكني وبناية الربو ال: مجمع سارة الصناديق ةالتي تتمثل في

 النخفاض الطلب على القطاع 65الوحدات املكتبية في بناية الربوة ورفع نسبة اإلشغال في مجمع مينا السكني إلى 
ً
%. إال أنه نظرا

، لم تتمكن ال
ً
مجمع سارة السكني بالرغم الوحدات السكنية في شركة من تأجير العقاري بشكل عام واملجمعات السكنية تحديدا

 مدير الصندوق الحثيثة لتسويق املجمع السكني من خالل القنوات املباشرة وغير املباشرة. والت امن مح

 ملالكي وحدات صندوق ريف22/02/2018هـ املوافق 06/06/1439في تاريخ 
ً
اري العق 1-م، عقدت شركة إتقان كابيتال اجتماعا

تعلقة 
ُ
ستجدات امل

ُ
بالقضايا املقامة لالطالع على آخر املستجدات املتعلقة بوضع العقارات التي يمتلكها الصندوق وكذلك آخر امل

ضد املستأجرين السابقين للعقارات والتصويت على توصية مدير الصندوق بتمديد عمر الصندوق لعام آخر حتى تاريخ 

م. وقد خلص مالكو الوحدات إلى املوافقة على توصية ُمدير الصندوق بتمديد عمر الصندوق للمحافظة على 20/02/2019

 لتدني أسعار العقارات بشكل مصالح مالكي الوحدات وتالفي تحقيق 
ً
خسائر رأسمالية جراء بيع األصول خالل الفترة ذاتها نظرا

 ُيمكنه من 
ً
 مالئما

ً
عام وانخفاض الطلب من قبل املستثمرين، على أن يتم السعي لبيع العقارات متى تسلم مدير الصندوق عرضا

 دون تحقيق خسائر رأسمالية.بالتخارج 
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للمستثمرين  ةم من خالل تحقيق عوائد ُمجزي2017املتميز خالل العام أداءه للمرابحات والصكوك واصل صندوق إتقان كابيتال 

وتوفير آلية مرنة للتخارج واالسترداد نتيجة لالستثمار في قنوات استثمارية ومنتجات قصيرة ومتوسطة األجل تتمثل في الصكوك 

ونتيجة للكفاءة التي يتم بها إدارة الصندوق، فقد والسلع القائمة على املرابحات وصناديق أخرى تستثمر في املرابحات والصكوك. 

 م.2017% بنهاية العام 2.94ائد وصلت إلى تم تحقيق عو 

وقد حصلت شركة إتقان على موافقات مقام هيئة السوق املالية لطرح عدد من الصناديق االستثمارية الواعدة، التي تالئم 

ستثمرين وتلبي احتياجاتهم املستقبلية، والتي تعتزم الشركة طرحها خالل العام  تطلعات
ُ
كانت م، و 2018شرائح مختلفة من امل

 على النحو التالي:

: صندوق ُمقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار، تبلغ طرح خاص –صندوق الجسور لفرص امللكية الخاصة  (1

مليون ريال، وذلك لغرض االستثمار في شركات ومشاريع جديدة في اململكة العربية السعودية، قد تكون في  100قيمته 

مرحلة التطوير ولم يتم تقديمه إلى األسواق بعد، أو االستثمار في تقنيات جديدة قبل بدء مرحلة الفكرة أو كون منتجها في 

 النشاط اإلنتاجي على نطاق تجاري.

صندوق ُمقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار، تبلغ  :طرح خاص – لفرص امللكية الخاصة قدامصندوق امل (2

زيادة في شركات قائمة في اململكة العربية السعودية بحاجة إلى توظيف مليون ريال، وذلك لغرض االستثمار  100قيمته 

 .طاقتها االنتاجية أو تطوير منتجاتها أو تمويل عمليات استحواذ استراتيجيةلتوسيع رأس مالها 

طمئن لفرص امللكية  (3
ُ
صندوق ُمقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار، تبلغ : طرح خاص –الخاصة صندوق امل

 مليون ريال، وذلك لغرض االستثمار في حصص صناديق ملكية خاصة أخرى تستثمر في مجاالت مختلفة. 100قيمته 

صندوق ُمقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار، تبلغ  :طرح خاص – لفرص امللكية الخاصة الرصينصندوق   (4

 مليون ريال، وذلك لغرض االستثمار في شركات تشغيل باململكة العربية السعودية. 100قيمته 

صندوق ُمقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار، تبلغ  :طرح خاص – لفرص امللكية الخاصة الطموحصندوق  (5

 ل، وذلك لغرض االستثمار في شركات تأجير في اململكة العربية السعودية.مليون ريا 100قيمته 

صندوق ُمقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار، تبلغ  :طرح خاص – لفرص امللكية الخاصة إتقانصندوق  (6

تقديم  االستحواذ على أسهم ذات ملكية خاصة في شركات ُمتخصصة في مجاالتمليون ريال، وذلك لغرض  499قيمته 

خدمات التشغيل واإلدارة واإلشراف اليومي على املجمعات التجارية والسكنية والفنادق ومحطات الوقود باململكة العربية 

 السعودية.

 في ويسهم املستقبلية وتطلعاتها مع أعمالها يتالءم والتنافسية بما التسويقية قدراتها لتطوير إتقان املتواصلة جهود إطار فيو

من استقطاب الكفاءات العمالء. كما تمكنت الشركة من  قطاعات من العديد الشركة استهدفت قدف احتياجات عمالئها، تلبية

أصحاب الخبرات في السوق السعودي إلدارة عالقات العمالء وجذب عمالء جدد للشركة. والعمل مستمر على تدعيم فريق العمل 

  لتحقيق املزيد من النجاح في إطار إدارة األصول واملصرفية اإلستثمارية. م2018باإلدارة خالل عام 
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إلدارة التنفيذية واألقسام الرئيسية ل الهيكل التنظيمي وإضافة إلى التغيرات الجذرية التي شهدتها شركة إتقان كابيتال على مستوى 

عضو املنتدب والرئيس التنفيذي وتعيين السيد/ والتي تضمنت استقالة السيد/ عادل سعود دهلوي من منصب ال في الشركة،

 منه، إضافة إلى استبدال عد
ً
 حثيثة خالل فقد  الشركة، ب التنفيذيينمن كبار  دعبدهللا فريد شاكر بدال

ً
بذلت الشركة جهودا

توطين  يخص خطط ولوائح العمل الرسمية فيما وفقا ألنظمةللبحث عن واستقطاب أفضل الخبرات السعودية م 2017العام 

 .الوظائف

 

 م2018الخطة التوسعية للعام  (3)

  سيكون  م2018 عام أن فيه شك ال مما
ً
  عاما

ً
أداء  حول  التنبؤات القدرة على بعدم كبيرة، وبدرجة أنه يتسم إذ بالتحديات، مليئا

ب أداء القطاع العقاري ذوكذلك املتغيرات التي قد تطرأ على البيئة االستثمارية في ظل تذب وأسعار النفط املحلية والعاملية األسواق

إننا نتطلع إلى العام بحذر في ظل التقديرات الخاصة بالنمو االقتصادي املحلي والعاملي ونتيجة لذلك  .والت األسهم املحليةاوتد

ومع ذلك فإننا  م2018قد تنعكس هذه التطورات على توقعاتنا لعام . سنعمل على بذل املزيد من الجهود في سبيل تعزيز أعمالنا

لتصحيح مسارها ورفع مستوى األداء لها على املدى نبقى على ثقة من أن إدارة الشركة ستواصل العمل على تحقيق أهدافها 

 املتوسط والبعيد بما يصب في مصلحة مستثمري وموظفي ومساهمي الشركة.

 في م2018خالل عام  تطوير األعمال لشركة إتقان كابيتال، فستستمر إدارة املستقبلية اآلفاق حول  إيجابية تزال ال نظرتنا إن

 العمالء والرقي بمستوى خدمة بمنتجاتها وخدماتها التعريف حمالت تنفيذ خالل للشركة من الشاملة العمل استراتيجية دعم

 للمحافظة لهم املقدمة الخدمة جودة من والتأكد للعمالء املقدمة الخدماتلتقييم . كما نسعى أفضل متطلباتهم بصورة وفهم

 .الرض ى مستويات أعلى على

 من خالل تطوير األعمال نشاطات في الشركة والتنوع منتجات تحسين أداء  على التركيز م2018تشمل استراتيجية الشركة في عام 

 لنموذج األعمال الخاص ب. و للعمالء متنوعة استثمارية فرص جديدة وتوفير وحلول  منتجات
ً
شركة إتقان كابيتال، فإن خطة طبقا

 األعمال سترتكز على ثالثة محاور أساسية هي:

تعزيز دور إدارة األصول من خالل تحسين أداء املنتجات الحالية وكذلك إطالق منتجات جديدة لتوسيع قاعدة األصول تحت  •

 االستثمارية.اإلدارة وتنويع منتجات الشركة 

 في الطلب عليها خالل الفترة القادمةأن  ُيتوقعالحفظ التي التوسع في تقديم خدمات  •
ً
 مع التعليمات  تشهد تزايدا

ً
تماشيا

 .األخيرة لهيئة السوق املالية

 إعادة توزيع محفظة االستثمارات الخاصة بالشركة لرفع مستوى السيولة والعائد السنوي. •

تميزة من ذوي الخبرة في مجال االستثمار لالرتقاء بمستوى أداء املنتجات االستثمارية االستمرار في استقطاب ا •
ُ
لكفاءات امل

 التي تسعى الشركة لطرحها.

تطوير األنظمة التقنية في الشركة من خالل استحداث أنظمة ُمتقدمة يمكن من خاللها تقديم ُمنتجات استثمارية أكثر  •

 لتلبية ُمتطلبات املستثمري
ً
 سواًء للمستثمرين أو للجهات الرقابية.ن ورفع مستوى التقارير الدورية الصادرة تعقيدا
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 األصول والخصوم ونتائج األعمال( 4)

مليون ريال، مقارنة بأرباح تشغيلية  1.18م ما قيمته 2017الخسائر التشغيلية التي حققتها الشركة خالل العام إجمالي  بلغ •

  م.  2016مليون ريال حققتها الشركة خالل العام  5.72قدرها 

 بنسبة  13.14م 2017بلغت مصروفات الشركة خالل العام  •
ً
 .م2016% عن العام 0.93مليون ريال، محققة انخفاضا

مليون ريال في العام  7.54مليون ريال، مقارنة بمبلغ 13.99م 2017بلغ صافي الخسارة التي حققتها الشركة خالل العام  •

 قدره 2016
ً
 .%85.62م، والذي يمثل ارتفاعا

 ،م2016خالل العام للسهم ريال  0.43خسارة بواقع مقابل  م2017العام  ريال بنهاية 0.81بلغت الخسارة الصافية للسهم  •

 والذي ُيمثل 
ً
  .%88.37بنسبة  ارتفاعا

مليون  99.64، ليصل إلى م2016مقارنة بالعام  %12.68بمعدل  م2017خالل العام  مجموع حقوق املساهمين انخفض •

 .م2017ريال خالل العام 

م، والذي 2016لعام لمليون ريال  36.77 بـ، مقارنة  م2017عام بنهاية ال مليون ريال 27.53 املوجودات املتداولة قيمة بلغت •

 بنسبة 
ً
 .%25.13يمثل انخفاضا

، م2017العام  بنهايةريال  مليون 104.96إلى  م2016ريال خالل العام  مليون  121.10 مجموع املوجودات من انخفض •

 والذي يمثل 
ً
 %.13.33بنسبة  انخفاضا

 

 السابقة  السنوات الخمسنتائج ( 5)

 2013 2014 2015 2016 2017 

 (1,184,998) 5,725,399 4,748,132 8,924,933 6,049,259 إيرادات

 (6,750,682) (6,829,230) (6,783,780) (6,550,748) (6,500,313) تكلفة اإليرادات

 (7,935,680) (1,103,831) (2,035,648) 2,374,185 (451,054) (إجمالي األرباح )الخسائر

 (6,391,077) (6,436,427) (11,199,547) (12,726,074) (10,299,671) مصاريف إدارية وعامة

 (14,326,757) (7,540,258) (13,235,195) (10,351,889) (10,750,725) الربح )الخسائر( من العمليات التشغيلية

 330,734 - - - - اإليرادات األخرى 

 (13,966,023) (7,540,258) (13,235,195) (10,351,889) (10,750,725) ( للسنةرصافي الربح )الخسائ

 (0.81) (0.43) (0.76) (1.23) (0.63) الخسائر للسهم

 17,341,790 17,341,790 17,341,790 8,382,886 17,052,198 القائمة  املتوسط املرجح لعدد األسهم
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 الرسم البياني التالي يوضح نتائج األعمال للسنوات املالية الخمس األخيرة:
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 اإليراداتمصادر ( 6)

 لعدم وجود أي وحدات تشغيلية للشركة أو فروع خارج اململكة العربية السعودية، فإنه يتم تحصيل إيرادات الشركة بشكل 
ً
نظرا

توضح الجداول والرسومات البيانية التالية  .عن طريق مقرها الرئيس ي بمدينة جـدةمباشر من خالل عملياتها داخل اململكة 

 عن مصادر اإلي
ً
 :م2016و  م 2017رادات التي حققتها الشركة خالل السنوات تفصيال

 

2017 
 االستثمارات

 الرئيسية

املصرفية 

 االستثمارية

خدمات  إدارة األصول  تطوير األعمال

 الحفظ

 اإلجمالي

 (1,184,998) 470,660 1,345,737 149,526 - (3,150,921) صافي إيرادات األنشطة

 (6,750,682) (196,316) (4,453,445) (1,501,081) - (599,840) صافي تكاليف التشغيل

 (7,935,680) 274,344 (3,107,708) (1,351,555) - (3,750,761) إجمالي الربح / )الخسارة(

 

 

2016 
االستثمارات 

 الرئيسية

املصرفية 

 االستثمارية

خدمات  إدارة األصول  تطوير األعمال

 الحفظ

 اإلجمالي

 5,725,399 299,823 1,067,568 118,619 - 4,239,389 صافي إيرادات األنشطة

 (6,829,230) (479,701) (3,880,808) (1,943,519) - (525,202) صافي تكاليف التشغيل

 (1,103,831) (179,878) (2,813,240) (1,824,900) - 3,714,187 إجمالي الربح / )الخسارة(
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 في النتائج التشغيليةت الجوهرية الفروقا( 7)        

 .م31/12/2016و  م31/12/2017يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات املنتهية في 

 نسبة التغير صافي التغير م2016 م2017 قائمة الدخل

 - (6,910,397)  5,725,399      (1,184,998)     إيرادات

 %1.15 78,548          (6,829,230)    (6,750,682)     تكلفة اإليرادات

 %618.92-  (6,831,849) (1,103,831)    (7,935,680)     إجمالي األرباح )الخسائر( 

 %0.70- 45,350 (6,436,427)    (6,391,077)     مصاريف إدارية و عامة

الـــربـــح )الـــخســــــــــــــــائـــر( مـــن الـــعـــمـــلـــيــــــات 

 التشغيلية

  (14,326,757)    (7,540,258) (6,786,499) 90.00% 

 - 330,734    -                      330,734           اإليرادات االخرى 

 %85.62 (6,455,765) (7,540,258)    (13,996,023)   صافي الربح )الخسائر( للسنة

 %88.37 (0.38) (0.43)              (0.81)                الخسائر للسهم

املتوســـط املرجح لعدد االســـهم القائمة 

 خالل السنة )سهم(

    17,341,790                        -    - 

 في  أظهرت القوائم املالية
ً
ــــائر بنســـــبة صـــــافي ارتفاعا ــــابق %85.61الخسـ ــــجلت الشـــــركة خالل العام الحالي عن العام السـ ، حيث سـ

مليون ريال التي سجلتها عن  7.54م مقابل صافي خسائر بقيمة 2017املالية مليون ريال خالل السنة  13.99بواقع  صافي خسائر

( انخفاض إيرادات الصـــناديق العقارية نتيجة لحالة الركود التي 1م. وُيعزى هذا االرتفاع في بند الخســـائر إلى: 2016الســـنة املالية 

 مع املعايير املحاســــبية  يشــــهدها القطاع العقاري وت ــــجيل خســــائر نتيجة إلعادة تقييم أصــــول الصــــناديق
ً
العقارية وذلك تماشــــيا

 عن الجهات املختصة، 
ً
( إطفاء الخسائر الناجمة عن تأسيس صندوق التعليم الذي كانت الشركة تعتزم طرحه، 2الصادرة أخيرا

يث بلغت ( املصــــــــــــــاريف غير املتوقعة الناجمة عن دفع نهاية الخدمة لعدد من موظفي الشــــــــــــــركة الذين تمت إنهاء خدماتهم، ح3

 مليون ريال. 6.92إجمالي هذه الخسائر 
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 اإليضاحات املحاسبية( 8) 

ـــــركة املالية القوائم إعداد تم ــ  ملعايير م31/12/2017 في املنتهي املالي العام خالل للشـ
ً
 اململكة في عليها املحاســــــــبة املتعارف وفقا

ـــعودية العربية ــ ــ ـــعودية عن والصــــــــــادرة الســـ ــ ــ ـــــبين الهيئة الســـ ــ  لتعليمات .القانونيين للمحاســـ
ً
هيئة الســــــــــوق املالية، ســــــــــتعتمد  طبقا

 من  قوائمها إعداد املالية في للتقارير املعايير الدولية على الشركة
ً
 م.01/01/2018املالية اعتبارا

 

  الشركات التابعة( 9)

تم تأسيس الشركات التابعة حسب متطلبات النظام الخاص بعمل الصناديق العقارية وذلك بغرض تملك األصول الخاصة بهذه 

 أدناه الصناديق، وقد تم التعاقد مع أمين حفظ الثنين من الصناديق العقارية القائمة والتنازل عن اثنين من الشركات التابعة 

 :ات عن هذه الشركات التابعةوفيما يلي بيان الحفظ.لصالح أمين 

  شركة ريف النخيل .1

 اململكة العربية السعودية –جــدة  مكان التأسيس: -

 هـ27/08/1433 تاريخ التأسيس: -

شراء األراض ي إلقامة املباني عليها واستثمار هذه املباني بالبيع أو اإليجار  نشاط الشركة: -

وتملك العقار لصالح لصالح الشركة، وإدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء 

 الشركة، وبيع وشراء واستغالل العقارات واألراض ي لصالح الشركة.

 .العقاري  1شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق ريف  الغرض من تأسيسها -

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 % لشركة إتقان كابيتال100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية: -

 

 املحدودة الجديدةريف شركة  .2

 اململكة العربية السعودية –جــدة  مكان التأسيس: -

 هـ25/10/1436 تاريخ التأسيس: -

استئجار املباني وشراء املباني واألراض ي إلقامة املباني عليها وتطويرها  نشاط الشركة: -

واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة، وتنفيذ عقود تطوير وتخطيط 

 والتجارية.وإدارة املشاريع العقارية 

 .العقاري  3شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق ريف  الغرض من تأسيسها -

 اململكة العربية السعودية الرئيس ي لعملياتها:الدولة املحل  -

 % لشركة إتقان كابيتال100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية: -
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 عقارية اللنمو لالستثمار والتنمية شركة ريف ا .3

 اململكة العربية السعودية –جــدة  مكان التأسيس: -

 هـ24/02/1437 تاريخ التأسيس: -

املباني واألراض ي إلقامة املباني عليها وتطويرها  استئجار املباني وشراء نشاط الشركة: -

واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة، وتنفيذ عقود تطوير وتخطيط 

 وإدارة املشاريع العقارية والتجارية

 .العقاري  2شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق ريف  الغرض من تأسيسها -

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 % لشركة إتقان كابيتال100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية: -

 

 

ـــح  ــــصالجدول التالي يوضـــ ـــهم حصــ  خالل الفترتين املنتهيتين فيالتي تمتلكها الشــــــركة في شــــــركاتها التابعة و نســــــبة تغير امللكية  االســـ

 .م31/12/2017الفترة املنتهية في خالل  بإصدار أدوات دينلم تقم أي من الشركات التابعة . و م31/12/2016و م31/12/2017

 

 بلد املنشاء اسم الشركة التابعة
نسبة الحصة اململوكة 

 ديسمبر 31للشركة كما في 
 الحصصعدد   رأس املال املدفوع

 م2017 م2016

 1,000 ريال 10,000 %100 %99 السعودية شركة ريف النخيل 

شركة ريف النمو لالستثمار 

 عقاريةالوالتنمية 
 1,000 ريال 10,000 %100 %99 السعودية

 1,000 ريال 10,000 %100 %99 السعودية شركة ريف الجديدة املحدودة

 

 10,000)مائة ألف( ريال سعودي إلى  100,000الشركات التابعة الثالثة من كل من رأس مال  تخفيض، تم م2017خالل العام 

  .كل منها% في 100كابيتال على كامل الحصص لتكون نسبة ملكيتها  كة إتقانر )عشرة آالف( ريال سعودي، وكذلك استحواذ ش
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 من غير أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين وأقاربهم أبرز املساهمين وصف مصلحة( 10)

 كابيتال إتقانوصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألبرز املساهمين في شركة يتضمن الجدول التالي 

ـــــاء مجلس من غير  ــ ــ ـــــب الفترة املنتهية في  وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصـــــــــــر اإلدارةأعضــ ــ ــ ذين وال م31/12/2017بحســ

صدرة.5يمتلكون حصة تتجاوز 
ُ
 % من إجمالي األسهم امل

 

 عدد األسهم الجنسية االسم م
نسبة التملك 

 العام بداية

نسبة التملك 

 العام نهاية
 نسبة التغير

 %0.0116 %57.6642 %57.6526 10,000,000 البحرين مجموعة البركة املصرفية ش.م.ب 1

 - %25.4015 %25.4015 4,405,074 البحرين بنك البركة اإلسالمي 2

3 
شركة عسير للتجارة والسياحة 

والصناعة والزراعة والعقارات 

 وأعمال املقاوالت

 - %8.4672 %8.4672 1,468,358 السعودية

 %0.023 %6.7737 %6.7507 1,174,686 السعودية عبدهللا كاملبن صالح الشيخ/  4

 

 

ـــترداد  ــ ـــــالح بن عبدهللا كامل إلى اســ ـــيخ/ صــ ــ ـــــرفية ش.م.ب والشــ ـــــبة التملك لكل من مجموعة البركة املصــ ـــبب التغير في نســ ــ ويعود ســ

 إلى أعضـــــــــاء مجلس اإلدارة الســـــــــبعة، حيث أســـــــــهم األحقية لعضـــــــــوية مجلس اإلدارة 
ً
كان يتوجب على كل التي تم تحويلها ُمســـــــــبقا

ـــــركاتعضـــــــوية مجلس إدارة لى عضـــــــو مجلس إدارة الحصـــــــول عليها لالنضـــــــمام إ ـــــب نظام الشــ ـــــاهمة بحســ ـــــركات املســ ـــــابق  الشــ الســ

 الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار.

 

ـــ املوافق 14/05/1439عقدت شــــــــــــــركة إتقان كابيتال جمعية عامة غير عادية في تاريخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م، بعد الحصــــــــــــــول على 31/01/2018هـ

ريــــال إلى  173,417,900موافقــــة هيئــــة الســــــــــــــوق املــــاليــــة، حيــــث تم التصــــــــــــــويــــت بــــاملوافقــــة على خفض رأس مــــال الشــــــــــــــركــــة من 

ـــهم من مريال،  111,229,140 ــ ــ ــ ــ ـــهم إلى  17,341,790ن خالل تخفيض عدد األســـ ــ ــ ــ ــ ـــهم، بمعدل تخفيض  11,122,914ســـ ــ ــ ــ ــ  3.58ســـ

، وذلك إلطفاء الخســائر املتراكمة القائمة بال ــجالت والبالغة % لرأســمال الشــركة35.86أســهم وبنســبة تخفيض  10أســهم لكل 

 سهم. 6,218,876إلغاء عدد  عن طريقريال  62,188,760
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 سياسة توزيع األرباح( 11)

 

أرباح الشـــــــركة الصـــــــافية الســـــــنوية بعد خصـــــــم جميع  النظام األســـــــارـــــــ ي للشـــــــركة والذي يق ـــــــ ي بتوزيع( من 46) إشـــــــارة إلى املادة

 :، فإن سياسة توزيع األرباح التي تنتهجها الشركة تتمثل في ما يلياملصروفات العمومية والتكاليف األخرى 

 

الجمعية العامة العادية وقف هذا ( من صــــــــــــــافي األرباح لتكون االحتياطي النظامي للشــــــــــــــركة ويجوز أن تقرر %10ُيجنب ) (أ)

 .( من رأس املال املدفوع%30التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )

لتكوين احتياطي  ( من األرباح الصــــــــــــــافية%10)للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نســــــــــــــبة  (ب)

 أغراض معينة.وتخصيصه لغرض أو اتفاقي 

أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصــــــــلحة الشــــــــركة أو يكفل توزيع  للجمعية العامة العادية (ت)

قدر اإلمكان على املســـاهمين . وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صـــافي األرباح مبالغ إلنشـــاء مؤســـســات  ةأرباح ثابت

 من هذه املؤسسات. 
ً
 اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 ( من رأسمال الشركة املدفوع .%5) عن يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة ال تقل (ث)

( من نظام الشــركات يخصــص بعد ما 76، واملادة ) النظام األســارــ ي للشــركة( من 20مع مراعاة األحكام املقررة في املادة ) (ج)

 مع عدد  ( من الباقي ملكافآت مجلس اإلدارة ، على%10تقدم نسـبة ال تزيد عن )
ً
أن يكون اسـتحقاق هذه املكافأة متناسـبا

 الجلسات التي يحضرها العضو.

 .م2017خالل السنة املالية  ولم تقم الشركة باعتماد أو صرف أي أرباح ملساهمي الشركة
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 لشركةفي اوصف ملصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين ( 12)

 فيما يتعلق بالشـــركة وشـــركاتها 
ُ
صـــدر ألي من أعضـــاء مجلس اإلدارة أو كبار املوظفين أو أي من أزواجهم أو أوالدهم التابعة، لم ت

يوضــــــــــــــح الجدول التالي بيانات املصــــــــــــــلحة التي تعود ألعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة وأزواجهم و القصــــــــــــــر حقوق خيار أو حقوق اكتتاب. 

ـــهم الشـــــركة وأدوات الدين للشـــــركة أو  شـــــركاتها التابعة وأي تغير في تلك املصـــــلحة أو تلك الحقوق  أي منوأوالدهم القصـــــر في أســ

 .م2017 ةاملالي السنةخالل 

 أو أسهم أو صكوكوالشركات التابعة الشركة وأزواجهم وأوالدهم القصر في حصص  ألعضاء مجلس اإلدارةوصف ألي مصلحة تعود 

 عضو مجلس اإلدارةاسم  العدد

 اسم الشركة
 )التابعة(

 نهاية العام بداية العام
صافي 

 التغيير

نسبة 

 الصكوك األسهم الصكوك األسهم التغيير

(1,000) - 0 -  1,000 إتقان كابيتال  املهندس/ عبدالعزيز يماني 1  (100)% 

 املهندس/ عبدالعزيز يماني 2
ريف النمو لالستثمار 

 والتنمية العقارية
10 - 0 - (10) (100)% 

(10) - 0 - 10 ريف الجديدة املحدودة يمانياملهندس/ عبدالعزيز  3  (100)% 

 %(100) (1,000) - 0 - 1,000 إتقان كابيتال  السيد/ عادل سعود دهلوي  4

 %(100) (10) - 0 - 10 ريف النخيل  دهلوي سعود السيد/ عادل  5

(1,000) - 0 -  1,000 إتقان كابيتال السيد/ عدنان أحمد يوسف   6  (100)% 

(1,000) - 0 -  1,000 إتقان كابيتال  وليد عبدالعزيز كيال السيد/ 7  (100)% 

(1,000) - 0 -  1,000 إتقان كابيتال الدكتور/ خالد عبدهللا عتيق  8  (100)% 

 الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار أسهم عضوية مجلس اإلدارة بحسب ُمتطلبات نظام الشركات السابق 

 

 أو أسهم أو صكوك ات التابعةوأزواجهم وأوالدهم القصر في حصص الشرك لكبار التنفيذيينوصف ألي مصلحة تعود 

 املدير التنفيذياسم  العدد

 اسم الشركة
 )التابعة(

 نهاية العام بداية العام
صافي 

 التغيير

نسبة 

 الصكوك األسهم الصكوك األسهم التغيير

 %(100) (10) - 0 - 10 ريف النخيل دهلوي سعود السيد/ عادل  4
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تم تعديل النظام األســارــ ي للشــركات التابعة الثالثة عقب إصــدار نظام الشــركات الحديث الذي يتيح تأســيس شــركات ال ــخص 

ـــبحت شـــــركة إتقان كابيتال هي املالك الوحيد وبنســـــبة  % لكل من شـــــركة ريف النخيل وشـــــركة ريف النمو 100الواحد، حيث أصــ

 املحدودة.  لالستثمار والتنمية العقارية وشركة ريف الجديدة

 

 املعلومات املتعلقة بقروض الشركة (13)

م، كما أنه ال توجد على الشركة أي قروض واجبة السداد عند الطلب 2017لم تحصل الشركة على قروض خالل السنة املالية 

 أو غيرها.

 

 ( ايضاحات ألنشطة أدوات الدين14)

 واألوراق املالية التعاقدية أدوات الدين القابلة للتحويل -1

األوراق املالية التعاقدية  وال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أ

 م.2017أو منحتها خالل العام  أو أي من شركاتها التابعة و حقوق مشابهة أصدرتها الشركةأ

 حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين -2

ال توجــد أي حقوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات دين قــابلــة للتحويــل إلى أســــــــــــــهم أو حقوق خيــار أو مــذكرات حق 

 .م2017أو منحتها خالل العام  أي من شركاتها التابعةاكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة 

 أدوات الدين القابلة لالسترداد -3

ـــــراء أو  ــ ـــترداد أو شــ ــ ــ ـــــركة إلغاءال يوجد أي اســ ــ ـــــركاتها التابعةأو  من جانب الشــ ــ ـــترداد  أي من شــ ــ ــ ألي أدوات دين قابلة لالســ

 .م2017خالل العام 
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 كوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهت( 15)

ـــــب املادة ) ( من النظام األســــــارــــــ ي للشــــــركة، يتولى إدارة الشــــــركة مجلس إدارة مؤلف من ســــــبعة أعضــــــاء تعينهم الجمعية 16بحسـ

للمســــــاهمين ملدة ال تتجاوز ثالث ســــــنوات ممن يتمتعون باملؤهالت واملهارات والخبرات الالزمة التي تحددها أنظمة العامة العادية 

كما في  فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين املجلس وتصنيف األعضاءولوائح هيئة السوق املالية ويتصفون بالنزاهة واألمانة. و 

 :م31/12/2017

 
 اسم العضو

تصنيف 

 العضوية
 الشركة عضويته في لجان عضويته في مجلس اإلدارة لشركات أخرى 

 املهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني 1

 (اإلدارة )رئيس مجلس

 شركة مجموعة دلة القابضة - غير تنفيذي

 للتجارة والسياحة والصناعة شركة عسير  -

 شركة حلواني إخوان -

رص السعودية لالستثمار -
ُ
 شركة ف

 اللجنة التنفيذية )رئيس( -

 بنك البركة التركي للمشاركات - غير تنفيذي السيد/ عدنان أحمد يوسف عبدامللك 2

 بنك البركة الجزائر -

 بنك البركة لبنان -

 البنك اإلسالمي األردني -

 بنك البركة مصر -

 بنك البركة سوريا -

 بنك البركة السودان -

 بنك البركة )باكستان( املحدود -

 بنك البركة اإلسالمي البحرين -

 تونسبنك البركة  -

 التمويل واإلنماء باملغرببنك  -

  لجنة املراجعة -

  لجنة الترشيحات واملكافآت -

 - - تنفيذي شاكر أمين السيد/ عبدهللا فريد 3

 لجنة الترشيحات واملكافآت - - ُمستقل الدكتور/ خالد عبدهللا محمد عتيق 4

 لجنة املراجعة - ساب للتكافل - ُمستقل السيد/ وليد عبدالعزيز عباس كيال 5

 لجنة الترشيحات واملكافآت -

 اللجنة التنفيذية - - ُمستقل السيد/ محمد عبدهللا نورالدين 6

 اللجنة التنفيذية - - تنفيذي السيد/ عادل سعود دهلوي  7

 لجنة املراجعة  -

 

مجلس اإلدارة واللجان عضوية تقدم السيد/ عادل سعود دهلوي باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة إتقان كابيتال  و 

 من تاريخ املنبثقة منه وتم قبولها من قبل املجلس 
ً
ـــم31/05/2017على أن تكون ســــــــارية املفعول اعتبارا ــ ـــيد/ عبدهللا  م. إنضـــ ــ الســـ

 من 
ً
فريد شــــاكر إلى عضــــوية مجلس إدارة شــــركة إتقان كابيتال وتم تعيينه في منصــــب العضــــو املنتدب والرئيس التنفيذي اعتبارا
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تم و م 17/04/2017تم عرض قرار التعيين على املســـــــــــــــاهمين في الجمعيــة العــامــة املنعقــدة في تــاريخ  م، حيــث22/03/2017تــاريخ 

 .التصويت باملوافقة عليه

 

 دارة وسجل حضور كل اجتماعاجتماعات مجلس اإل ( 16)

جدول يوضــــــــــح ســــــــــجل الحضــــــــــور اجتماعات. وفيما يلي أربعة  م2017بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 

 الخاص بكل اجتماع:

 

 
 اسم العضو

 االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثاني االجتماع األول 

 املجموع
28/03/2017 03/06/2017 02/10/2017 24/12/2017 

 املهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني 1

 )رئيس مجلس(

 4 حاضر حاضر حاضر وكالة حاضر

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ عدنان أحمد يوسف عبدامللك 2

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ عبدهللا فريد أمين شاكر 3

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر الدكتور/ خالد عبدهللا محمد عتيق 4

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ وليد عبدالعزيز عباس كيال 5

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ محمد عبدهللا نورالدين 6

  تغيب السيد/ عادل سعود دهلوي  7
ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
 0 ليس عضوا

 

واإلطالع اجتماعات مجلس اإلدارة مناقشــــــة آخر التطورات املتعلقة بأداء الشــــــركة ومناقشــــــة تقرير اإلدارة التنفيذية ويتم خالل 

نبثقة من املجلس. وكذلك يتم 
ُ
إحاطة أعضــاء مجلس اإلدارة بأبرز البنود واملواضــيع على ما تم تداوله خالل اجتماعات اللجان امل

ـــــاهمين ليتم اتخاذ  ــ ــ ـــــاهمين، وكذلك إطالعهم على ملحوظات املســ ــ ــ ــــتها خالل اجتماعات الجمعية العمومية للمســ ــ ــ ــ التي تمت مناقشـ

 ا.اإلجراءات الالزمة حياله
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 اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (17)

 م 2017شركة إتقان كابيتال خالل العام  تعقد
ً
 واحدا

ً
 كانت على النحو التالي:و للجمعية العامة للمساهمين،  اجتماعا

 نتائج الجمعية الحضور من األعضاء نوعها تاريخ الجمعية

املــنــتــهــي فــي  عــ ــى تــقــريــر مــجــلــس اإلدارة لــلــعــــــام املــــــالــي املــوافــقــــــة -1 كيال )بالتفويض(السيد/ وليد عبدالعزيز  غير عادية م17/04/2017

 م.31/12/2016

املوافقــــة ع ى القوائم املــــاليــــة للشــــــــــــركــــة للعــــام املــــالي املنتهي في  -2

 م.31/12/2016

املنتهي في للعـــام املـــالي املوافقـــة ع ى تقرير مراقـــب الحســــــــــــــابـــات  -3

 م.31/12/2016

أعضــــــــــــــــاء مجلس اإلدارة للعـــــام املـــــالي املوافقـــــة ع ى إبراء  مـــــة  -4

 م.31/12/2016املنتهي في 

املوافقة ع ى اختيار الســـــادة/ أرنســـــ  أند يونل ملراجعة القوائم  -5

 ريال. 142,500وتحديد أتعابه بمبلل  م2017للعام  ةاملالي

املوافقــــة ع ى تقرير لجنــــة املراجعــــة عن العــــام املــــالي املنتهي في  -6

 م.31/12/2016

ســــتقالة األســــتا / عبداألله صــــبا ي من عضــــوية املوافقة ع ى ا -7

 منه.
ً
 مجلس اإلدارة وتعيين األستا / عبدهللا فريد شاكر  بدال

 املوافقة ع ى تعديل الئحة لجنة املراجعة. -8

املوافقة ع ى تعديل النظام األســــــــــــامــــــــــــ ي للشــــــــــــركة بما يتفق مع  -9

 نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار.

( من النظام األســـــامـــــ ي للشـــــركة 17ة ع ى تعديل املادة )املوافق  -10

 واملتعلقة بإدارة الشركة.

( من النظام األســـــــامـــــــ ي للشـــــــركة 22املوافقة ع ى تعديل املادة ) -11

 واملتعلقة بصالحيات الرئيس ونائب الرئيس(.

م مواد النظام األســـــامـــــ ي للشـــــركة وفق املوافقة ع ى إعادة ترقي -12

قترحة.
ُ
 التعديالت امل

ع ى تعيين الســيد/ وليد كيال والســيد/ عدنان يوســف  املوافقة -13

 والسيد/ عدنان البسام أعضاًء في لجنة املراجعة.

 املوافقة ع ى تعديل الئحة الحوكمة.  -14
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 ( تكوين اإلدارة التنفيذية بالشركة18)

 املؤهالت والخبرات املنصب االسم 

حاصـــــــل ع ى شـــــــهادة املاجســـــــتير في تخصـــــــص العلوم في أســـــــواق رأس املال  الرئيس التنفيذي األستا / عبدهللا فريد شاكر 1

من جــامعــة إلينوي بــالواليــات املتحــدة شــــــــــــهــادة املــاجســــــــــــتير في املحــاســــــــــــبــة 

محكم تجـــاري مؤهـــل لـــدى مركز التحكيم التجـــاري  . وهو كـــذلـــكاألمريكيـــة

الخليجي فضــــــــال عن كونه ثــــــــابط إمتثال معتمد. يمتلك االســــــــتا  عبدهللا 

لــدى اتا اس  ي مــــــــــــ ي في اململكــة العربيــة   نيــةح حيــث عمــلخبره عمليــة غ

الســــــــــــعوديــة كرئيس ليمتثــال القــانوني والرقــا ي واألمتثــال للجرائم املــاليــة 

تنفيذي لخدمات االســــــــــــتشــــــــــــارات املالية في  ي  كمدير لو كما عمل لدى دي

 .اململكة العربية السعودية

في اإلدارة املالية من جامعة امللك فهد حاصـــــــــــل ع ى شـــــــــــهادة البكالوريوس  للعملياتاملدير التنفيذي  األستا / محمد عثمان مالوي  2

 في مجال القطاع املصــــــــــــرفي  19للبترول واملعادن. لديه خبرة تجاوزت 
ً
عاما

وتطوير األعمال واملطابقة وااللتزام من خالل عمله في مؤســــــــــــســــــــــــات مالية 

 محلية وعاملية وشركات مدرجة في السوق السعودي.

 

 –حاصــــل ع ى بكالوريوس تجارة شــــعبة محاســــبة من جامعة االســــكندرية  مدير مالي األستا / مجدي محمد بدر 3

 .عاما 37كلية التجارة ولديه خبرة في الحســــــــابات واإلدارة املالية تتجاوز ال 

 .م2007 عامالشركة منذ تأسيسها في في  يعمل باإلدارة املالية 

 

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال. شـــغل العديد من شـــهادة حاصـــل ع ى  رئيس تطوير األعمال األستا / إلياس محمود إلياس 4

عدٍد من الشـــركات واملؤســـســـات املاليةح وال ي كان من  فياإلدارية املناصـــب 

 إتاشــــــركة و مجموعة ســــــامبا املالية وشــــــركة فارمر جروب للتأمين أبرزها 

الخـــدمـــات إدارة رئيس فريق في ك ي مــــــــــــ ي الســــــــــــعوديـــة وعمـــل أيضـــــــــــــــا  إس

 البنك الفرنس ي. ىالخاصة لد

 

 سنة 20خبرة عملية في مجال البنوك وشركات االستثمار 

حــــاصــــــــــــلــــة ع ى شــــــــــــهــــادة البكــــالوريوس في ا داب من الجــــامعــــة اللبنــــانيــــة  مسؤول املطابقة وااللتزام  األستا ة/ عندليب سعيد باديب 5

  تكمل أنها إلىاالمريكية في بيروتح باإلثـــــــــــافة 
ً
دارســـــــــــة املاجســـــــــــتير في  حاليا

. لــــدخهــــا خبرة في بجــــدة إدارة األعمــــال من جــــامعــــة األعمــــال والتكنولوجيــــا

مجــاالت متعــددة فقــد عملــ  في مجــال التعليم لعــامين ومجــال التســــــــــــويق 

 .خمس سنوات
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 والتعامالت مع أطراف  ات عالقة مصالح أعضاء مجلس اإلدارة( 19)

اســــــــتمرت بعض العقود والتي كانت الشــــــــركة طرفا فيها وكانت لبعض أعضــــــــاء مجلس اإلدارة مصــــــــلحة  م،2017خالل العام املالي 

برمت هذه العقود منذ ســـــــنوات ســـــــابقة وتأتي امتدادا لعالقات مســـــــتمرة بدأت قبل العام املالي 
ُ
مباشـــــــرة وغير مباشـــــــرة فيها. وقد أ

 قة:وفيما يلي تفصيل عن طبيعة العالقة مع األطراف ذات العال .م2017

 طبيعة العالقة الطرف  ي العالقة

% من قبل الشـــيخ/ صـــالح عبدهللا 50هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مملوكة بنســـبة  شركة بيت التوفيق للتنمية

% من قبل الســـــــيد/ عبدهللا صـــــــالح كامل، حيث يمتلك الشـــــــيخ/ صـــــــالح 50كامل ونســـــــبة 

وكذلك فإن رئيس مجلس % من أســــــــهم شــــــــركة إتقان كابيتال. 6.77نســــــــبة عبدهللا كامل 

الرئيس التنفيــذي بــاإلنــابــة عضـــــــــــــو مجلس إدارة و  اإلدارة املهنــدس/ عبــدالعزيز يمــاني هو

 ملجموعة دلة البركة التي يمتلك الشيخ/ صالح عبدهللا كامل حصة ُمسيطرة فيها.

ل لغرض ابيت% لشـــــركة إتقان كا100هي شـــــركة ذات مســـــؤولية محدودة مملوكة بنســـــبة  شركة ريف الجديدة املحدودة

الذي يتم إدارته من قبل شــــــركة إتقان و  ،العقاري للدخل 3-حفظ أصــــــول صــــــندوق ريف

 كابيتال وتتحصل مقابل ذلك على رسوم إدارة ورسوم تقديم خدمات الحفظ للصندوق.

م، كــان رئيس مجلس اإلدارة املهنــدس/ عبــدالعزيز يمــاني يمتلــك 2017حتى بــدايــة العــام 

ة التابعة والتي تم التنازل عنها فيما بعد لصــالح شــركة % من أســهم الشــرك1حصــة تمثل 

 إتقان كابيتال.

شـــــــــــــركـــــة ريف النمو لالســـــــــــــتثمـــــار والتنميــــــة 

 العقارية املحدودة

ل لغرض ا% لشـــــركة إتقان كابيت100هي شـــــركة ذات مســـــؤولية محدودة مملوكة بنســـــبة 

الذي يتم إدارته من قبل شــــــركة إتقان و  ،العقاري للدخل 2-حفظ أصــــــول صــــــندوق ريف

كابيتال وتتحصل مقابل ذلك على رسوم إدارة ورسوم تقديم خدمات الحفظ للصندوق. 

م، كــان رئيس مجلس اإلدارة املهنــدس/ عبــدالعزيز يمــاني يمتلــك 2017حتى بــدايــة العــام 

ركة % من أســهم الشــركة التابعة والتي تم التنازل عنها فيما بعد لصــالح شــ1حصــة تمثل 

 إتقان كابيتال.

ل لغرض ا% لشـــــركة إتقان كابيت100هي شـــــركة ذات مســـــؤولية محدودة مملوكة بنســـــبة  شركة ريف النخيل 

العقاري للدخل، والذي يتم إدارته من قبل شــــــركة إتقان  1-حفظ أصــــــول صــــــندوق ريف

كابيتال وتتحصل مقابل ذلك على رسوم إدارة ورسوم تقديم خدمات الحفظ للصندوق. 

م، كان عضـــــــــــو مجلس اإلدارة املســـــــــــتقيل الســـــــــــيد/ عادل ســـــــــــعود 2017بداية العام حتى 

% من أســهم الشــركة التابعة والتي تم التنازل عنها فيما بعد 1دهلوي يمتلك حصــة تمثل 

 لصالح شركة إتقان كابيتال.

قابل ذلك على رســــــــوم هو أحد الصــــــــناديق التي تديرها شــــــــركة إتقان كابيتال وتتحصــــــــل م صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

إدارة ورسـوم تقديم خدمات الحفظ للصـندوق. السـيد/ عبدهللا فريد شـاكر هو العضـو 

والرئيس التنفيـــذي لشـــــــــــــركـــة إتقـــان كـــابيتـــال وكـــذلـــك هو عضـــــــــــــو مجلس إدارة املنتـــدب 

 .والصكوك لصندوق إتقان للمرابحات
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 :م2017عالقة خالل العام  ذاتيوضح الجدول التالي التعامالت مع أطراف 

 وصف املصلحة  اسم العضو

  م،2012خالل العام  املهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني
ً
مع  ريال ســــعودي 23,400 ةقيمبأبرمت شــــركة إتقان كابيتال عقدا

 كل ستة أشهر بيت التوفيق للتنميةشركة 
ً
حة مسامقابل استئجار ، وذلك يجدد تلقائيا

كمســــــــتودع لغرض تخزين أثاث ومســــــــتلزمات شــــــــركة إتقان كابيتال. وقد تم إنهاء  ²م355

 م.31/03/2017العقد املبرم في تاريخ 

ه، تم تأســـــــــــــيس شـــــــــــــركة ريف الجديدة املحدودة لحفظ أصـــــــــــــول 25/10/1436في تاريخ 

العقاري للدخل، حيث كانت نســـــبة ملكية املهندس عبدالعزيز يماني في  3-صـــــندوق ريف

% املتبقية. خالل العام 99% بينما تمتلك شــــركة إتقان كابيتال نســــبة 1التابعة الشــــركة 

م، تم تعديل النظام األســـــــــــارـــــــــــ ي للشـــــــــــركة التابعة، حيث أصـــــــــــبحت شـــــــــــركة إتقان 2017

وقد بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها  %.100كابيتال تمتلك كامل الحصص وبنسبة 

ديم خــــــدمــــــات الحفظ مــــــا قيمتــــــه م مقــــــابــــــل إدارة الصـــــــــــــنــــــدوق وتقــــــ2017خالل العــــــام 

 ريال سعودي. 1,129,689

هـــــــــــــــــــ، تم تأســـــيس شـــــركة ريف النمو لالســـــتثمار والتنمية العقارية 24/02/1437في تاريخ 

العقاري للدخل، حيث كانت نســـــــــــــبة ملكية  2-املحدودة لحفظ أصـــــــــــــول صـــــــــــــندوق ريف

كـابيتــال % بينمـا تمتلـك شـــــــــــــركـة إتقـان 1املهنـدس عبـدالعزيز يمـاني في الشـــــــــــــركـة التـابعـة 

م، تم تعديل النظام األســــارــــ ي للشــــركة التابعة، 2017% املتبقية. خالل العام 99نســــبة 

وقد بلغ  %.100حيث أصــــــــــبحت شــــــــــركة إتقان كابيتال تمتلك كامل الحصــــــــــص وبنســــــــــبة 

م مقابل إدارة الصـــــــــــندوق وتقديم 2017إجمالي الرســـــــــــوم التي تم تحصـــــــــــيلها خالل العام 

 يال سعودي.ر  230,165خدمات الحفظ ما قيمته 

إتقان للمرابحات تقوم شـــــــــــــركة إتقان كابيتال بتقديم خدمات أمانة الحفظ لصـــــــــــــندوق  السيد/ عبدهللا فريد شاكر

إدارة  مقابلم 2017خالل العام  حيث بلغ إجمالي الرســـــوم التي تم تحصـــــيلها .والصـــــكوك

عبدهللا  /والســـــيد ريال ســـــعودي. 188,061ما قيمته  تقديم خدمات الحفظو  الصـــــندوق 

 .كمجلس إدارة صندوق إتقان كابيتال للمرابحات والصكو في فريد شاكر هو عضو 

 1-ه، تم تأســيس شــركة ريف النخيل لحفظ أصــول صــندوق ريف27/08/1433في تاريخ  دهلوي سعود عادل السيد/ 

العقاري للدخل، حيث كانت نســـــــــــــبة ملكية الســـــــــــــيد/ عادل ســـــــــــــعود دهلوي في الشـــــــــــــركة 

م، 2017% املتبقية. خالل العام 99تمتلك شـــركة إتقان كابيتال نســـبة  % بينما1التابعة 

تم تعديل النظام األســـارـــ ي للشـــركة التابعة، حيث أصـــبحت شـــركة إتقان كابيتال تمتلك 

وقد بلغ إجمالي الرســــــوم التي تم تحصــــــيلها خالل العام  %.100كامل الحصــــــص وبنســــــبة 

ريــــال  218,816مــــا قيمتــــه م مقــــابــــل إدارة الصـــــــــــــنــــدوق وتقــــديم خــــدمــــات الحفظ 2017

 سعودي.
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 :م2016م و2017العالقة خالل األعوام  ذاتتفاصيل التعامالت مع األطراف  يوضح الجدول التالي

م2017 بي  التوفيق للتنميةشركة  م2016   

 23,374 11,571 مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد بداية العام 

 46,800 - املدفوعات

 58,630 11,571 املبالل ال ي تم تسويتها

 11,571 - مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد نهاية العام 

 

 

 

 مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين مكافآت وتعويضات أعضاء( 20) 

 ( من النظام األسار ي للشركة، فإن سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة هي على النحو التالي:43بحسب املادة )

ـــــركة  -1 ــ ــــاس للشـ ــ طريقة مكافآت أعضــــــــاء مجلس اإلدارة ويجوز أن تكون هذه املكافآت راتبا معينا أو بدل يبين النظام األســ

حضــــــــــــور عن الجلســــــــــــات أو مزايا عينية أو نســــــــــــبة معينة من األرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه املزايا مع 

 مراعاة اآلتي:

الزمنية التي يتحقق فيها أرباح )ســـــــــــــنة مالية(. تســـــــــــــتحق املكافأة املقررة ألعضـــــــــــــاء مجلس اإلدارة بعد م ـــــــــــــ ي الفترة  •

 ويستحق عضو مجلس اإلدارة املكافأة املذكورة إذا ق  ى كامل هذه املدة باملجلس.

في حالة اكتســاب أو زوال العضــوية خالل الســنة املالية يســتحق العضــو جزء من املكافأة املذكورة، محســوبة على  •

 الزمنية التي استحقت عنها املكافأة.أساس مدة العضوية منسوبة على الفترة 

ال يتقاضــــــــــ ى رئيس وأعضــــــــــاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وأعضــــــــــاء مجلس اإلدارة املســــــــــتقلين أي رواتب أو مزايا  •

 شهرية مقابل األعمال التي قد يكلفهم بها مجلس اإلدارة.

 . ( ريال عن كل جلسة من جلسات املجلس3.000يستحق عضو املجلس بدل حضور قدره ) •

يحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره املكافأة الخاصــــــــــــــة التي يحصــــــــــــــل عليها رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي  •

 .باإلضافة إلى املكافأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة بمقت  ى نظام الشركة األسار ي
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 :يلي ما املكافآت سياسة في يراعى النظام، بأحكام إخالل دون  -2

 .وأهدافها الشركة استراتيجية مع ان جامها (أ

ـــــاء حث بغرض املكافآت تقدم أن (ب ـــــركة على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضــ  املدى على وتنميتها إنجاح الشــ

 .الطويل املدى على املكافآت باألداء من املتغير الجزء تربط كأن الطويل،

ــــاغلها، واملســــــــــــــؤوليات واملهام الوظيفة، مســــــــــــــتوى  على بناء املكافآت تحدد أن (ت ــ ــ ــ ــ  العلمية، واملؤهالت املنوطة بشــ

 .األداء ومستوى  واملهارات، العملية، والخبرات

 .الشركة لدى املخاطر ودرجة وطبيعة حجم مع ان جامها (ث

 املقارنات لهذه الســـلبية التأثيرات الحذر من مع املكافآت، تحديد في األخرى  الشـــركات ممارســـات االعتبار في األخذ (ج

 .للمكافآت والتعويضات مبررة غير ارتفاعات إحداث في

 .فيها عدم املبالغة مع وتحفيزها، عليها واملحافظة املهنية الكفايات استقطاب تستهدف أن (ح

 .الجديدة التعيينات عند الترشيحات لجنة مع بالتنسيق تعد أن (خ

ـــــرف إيقاف حاالت (د ـــتردادها أو املكافأة صـــ ــ ــــو قدمها دقيقة معلومات غير على بناء تقررت أنها تبين إذا اســـ ــ  في عضــ

 . مستحقة غير مكافآت على للحصول  الوظيفي استغالل الوضع ملنع وذلك التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس

ـــهم منح (ذ ــــواء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضـــــاء الشـــــركة في أســ   سـ
ً
  كانت إصـــــدارا

ً
  أو جديدا

ً
ـــترتها أســـــهما  اشــ

 النظام أحكام مراعاة مع الشركة،

 

تبعة فيما يتعلق باملكافآت املمنوحة ألعضــــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والعاملين وتؤكد الشــــركة أنها التزمت 
ُ
بالســــياســــة امل

 بالشركة بما يتماش ى مع اللوائح املعتمدة والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية.
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ــــات ت ةالتالي الجداول  ــ ــ ــ ــ ـــح املكافآت والتعويضــ ــ ــ ــ ــ فيهم املدير التنفيذي  ا، بماملدفوعة ألعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينوضـــ

 :م2017 واملدير املالي خالل العام
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   -    18,000  -    -  -    -      -   -   -   18,000           -          -      -12,0006,000   -السيد/ وليد عبدالعزيز  كيال1-

   -    25,903  -    -  -    -      -   -   -   25,903           -          -13,903     -12,000   -السيد/ محمد عبدهللا نورالدين2-

   -    25,768  -    -  -    -      -   -   -   25,768           -          -13,768     -12,000   -الدكتور/ خالد عبدهللا عتيق3-

   -    69,671  -    -  -    -      -   -   -   69,671           -          -36,0006,00027,671   -المجموع

ي1-
   -       9,000  -    -  -    -      -   -   -     9,000           -          -      -     -  9,000   -المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمان 

   -    18,000  -    -  -    -      -   -   -   18,000           -          -      -12,0006,000   - السيد/ عدنان أحمد يوسف2-

   -    27,000  -    -  -    -      -   -   -   27,000           -          -      -21,0006,000   -المجموع3-

220,000           - 220,000      -     -      -   -السيد/ عبدهللا فريد أمي   شاكر1-  -   -   -      -    -  -    -  220,000  -   

   -           -  -    -  -    -      -   -   -          -           -          -      -     -      -   - السيد/ عادل سعود دهلوي2-

220,000           - 220,000      -     -      -   -المجموع3-  -   -   -      -    -  -    -  220,000  -   

ن : األعضاء المستقلي 
ً
اوال

ن : األعضاء غي  التنفيذيي 
ً
 ثانيا

ن : األعضاء التنفيذيي 
ً
ثالثا

ة المكافآت المتغي  المكافات الثابتة

مة
د
خ
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ية
ها
ة ن
فأ
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م

لي
لك
ع ا
مو
ج
م
ال

ف
رصو

م
 ال
ل
د
ب

المجموعبدل حضور الجلساتالمكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات

                                                                            6,000                                                                                   6,000                                                                                 -السيد/ وليد عبدالعزيز كيال 1-

                                                                            6,000                                                                                   6,000                                                                                 -السيد/ عدنان أحمد يوسف2-

                                                                            6,000                                                                                   6,000                                                                                 -السيد/ عدنان عبدهللا البسام3-

                                                                          18,000                                                                                 18,000                                                                                 -المجموع 

                                                                                -                                                                                       -                                                                                 -الدكتور/ خالد عبدهللا عتيق1-

                                                                                -                                                                                       -                                                                                 -السيد/ عدنان أحمد يوسف2-

                                                                                -                                                                                       -                                                                                 -السيد/ وليد عبدالعزيز كيال 3-

                                                                                -                                                                                       -                                                                                 -المجموع 

أعضاء اللجنة التنفيذية

ي1-
                                                                                -                                                                                       -                                                                                 -المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمان 

                                                                                -                                                                                       -                                                                                 -السيد/ محمد عبدهللا نور الدين 2-

                                                                                -                                                                                       -                                                                                 -السيد/ عادل سعود دهلوي3-

                                                                                -                                                                                       -                                                                                 -المجموع 

أعضاء لجنة المراجعة 

شيحات والمكافآت أعضاء لجنة الير
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ـــــاهمين وتم من خاللهـا املوافقة 31/01/2018ه املوافق 14/05/1439في تـاريخ  ــ ــ ــ ــ م، اجتمعـت الجمعيـة العـامـة غير العـاديـة للمســ

 عن مقام هيئة الســــــــــوق املالية ووزارة التجارة 
ً
 مع اللوائح التنفيذية الصــــــــــادرة مؤخرا

ً
على تعديل الئحة حوكمة الشــــــــــركة تماشــــــــــيا

 ئحة لتكون على النحو التالي:( من الال 31ملادة )تضمن ذلك تعديل ا حيثواالستثمار، 

مكافآت أعضــــاء مجلس اإلدارة ويجوز أن تكون هذه املكافآت راتبا معينا أو بدل احتســــاب للشــــركة طريقة  ييبين النظام األســــارــــ 

 املزايا مع مراعاة اآلتي:حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه 

 ريال عن كل جلسة من جلسات املجلس.  (5,000)يستحق عضو املجلس بدل حضور قدره  (1

 اللجنة.ريال عن كل جلسة من جلسات  (5,000)قدره يستحق عضو اللجنة املنبثقة من املجلس بدل حضور  (2

يات التي يقوم بها ويتحملها أعضـــاء مجلس أن تكون املكافآت عادلة ومتناســـبة مع اختصـــاصـــات العضـــو واألعمال واملســـؤول (3

 .اإلدارة، باإلضافة إلى األهداف املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية

 .أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة املكافآت (4

 .أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة إلدارتها (5

 أعضاء مجلس اإلدارة. ةن االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبر األخذ بعي  (6

 .أن تكون املكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم (7

 

ـــــيحــات واملكــافــآت ال يوجــد مكــافــآت محــددة ألعضـــــــــــــــاء اإلدارة التنفيــذيــة، وإنمــا  ــ ــ ــ ــــيــات لجنــة الترشـــ ــ ــ ــ ــ املتعلقــة بكبــار يتم عرض توصــ

 التنفيذيين والعاملين في الشركة على مجلس اإلدارة التخاذ الالزم حيالها في حال تقرر دفع مكافآت سنوية.

 

 التنازالت عن الرواتب والتعويضات( 21)

ـــــنة املالية  أعضــــــــــاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض منلم يتنازل أي  ــ ــ إال أنه لم  .م2017خالل السـ

نبثقة منه.و اجتماعات مجلس اإلدارة  همحضور  ت مقابليحصل أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين على بدال 
ُ
 اللجان امل
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-   -  1,244,696 -    579,288    665,408الرئيس التنفيذيعبدهللا فريد شاكر1  -    -      -   -   44,060    -       1,288,756  

-   -      155,461 -      55,129    100,332المدير التنفيذي للعمليات محمد عثمان مالوي 2  -    -      -   -   5,644      -       161,105     

ي سعد حسي  3
امهان  -   -      601,359 -    244,035    357,324رئيس قسم المطابقة وااللت    -    -      -   -   384,479  -       985,838     

-   -      313,186 -    121,186    192,000المدير الماليمجدي محمد بدر 4  -    -      -   -   198,174  -       511,360     

1,315,064999,638    - 2,314,702  -   -  -    -      -   -   632,357  -       2,947,059  
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ناإلسم وظائف كبار التنفيذيي 

ةالمكافآت الثابتة المكافآت المتغي 
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 التنازالت عن األرباح( 22)

 .م2017خالل السنة املالية  اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباحليست هناك أي ترتيبات أو 

 مدفوعات الزكاة والضرائبح واملدفوعات النظامية األخرى  (23)

  للزكاة الشركة تخضع
ً
 وعن الشركة على كافة املستحقات الزكاة مخصص يتضمن والدخل. للزكاة العامة الھیئة ألنظمة وفقا

 الربط یتم عندما وجدت، إن النھائیة، التسویات بموجب تستحق اإلضافیة التي الزكاة قید یتمة. و التابع الشركات في حصصھا

 .الھیئة العامة للزكاة والدخل قبل من وتحدیدھا علیھا

 عن الفترة املالية األولى املنتهية في 
ً
 زكويا

ً
زكوية إضافية. اعترضت  م والذي أظهر فروقات31/12/2008استلمت الشركة ربطا

الشركة على الربط املذكور أمام اللجنة االبتدائية حيث قامت اللجنة باملوافقة على بعض بنود الربط مما أسفر عن تخفيض 

ستحقة إلى مبلغ 
ُ
 أمام اللجنة االستئنافية وقدمت خطاب ضمان بنكي باملبلغ  1,820,168الزكاة امل

ً
ريال. قدمت الشركة استئنافا

الشركة ضد قرار اللجنة االستئنافية  تر. أصدرت اللجنة االستئنافية قرارها برفض االستئناف املقدم من الشركة واعترضاملذكو 

 أمام ديوان املظالم والذي لم يصدر قراره حتى تاريخه.

 عن األعوام املذكورة م2014 – م2009عن األعوام قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية 
ً
 زكويا

ً
بفروقات زكوية ، واستلمت ربطا

ريال، حيث اعترضت الشركة على الربوطات املذكورة ولم يتم الفصل من قبل الهيئة على  7,346,052مطلوبة من الشركة بلغت 

قدم حتى تاريخه.
ُ
 االعتراض امل

شهادة م وحصلت على 31/12/2016اإلقرارات الزكوية عن السنوات منذ بداية التأسيس حتى السنة املنتهية في قدمت الشركة 

خالل  الجداول التالية توضح بالتفصيل املدفوعات النظامية التي قامت الشركة بسدادها م.30/04/2018زكاة صالحة حتى 

 :م31/12/2017و  م31/12/2016الفترات املنتهية في 

 م2016 م2017 اطي مدفوعات للزكاةياحت

  810,271   799,522  بداية العام 

  797,888   620,717  املخصصات

 (808,637)  (799,486)  املدفوعات

  799,522   620,753  نهاية العام

 

م2017 احتياطي التأمينات االجتماعية م2016   

  113,682   111,934  بداية العام 

  885,193   639,811  املخصصات

 (886,941)  (654,937)  املدفوعات

  111,934   96,808  نهاية العام

 .م31/12/2017كما في  ةأي مدفوعات نظامية أخرى غير املذكور  إتقان كابيتالال يوجد على شركة 
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 املخصصات ملصلحة موظفي الشركة( 24)

 لنظام العمل والعمال في اململكة العربية الســــــــــــــعودية
ً
ضــــــــــــــح الجدول التالي يو . و تدفع الشــــــــــــــركة مزايا وتعويضــــــــــــــات املوظفين طبقا

 :م31/12/2016و م31/12/2017عن الفترات املنتهية في املخصصات والتعويضات ملصلحة موظفي الشركة 

 

 م2016 م2017 احتياطي نهاية الخدمة

  1,852,133  1,822,518 بداية العام

 518,401  229,579 املخصصات

 (548,016) (946,679) املدفوعات

  1,822,518  1,105,418 نهاية العام

 

 مجلس اإلدارة إقرارات( 25)

 :بما يلييقر مجلس اإلدارة 

عّدت الحسابات سجالت أن -
ُ
 .الصحيح بالشكل أ

عّد  الداخلية الرقابة نظام أن -
ُ
ّفذ سليمة أسس على أ

ُ
 .بفاعلية ون

 .نشاطه مواصلة على املصدر قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه -

 .الغير مع واحد منهم يعقده قرض أي تضمن لم كما إدارتها، مجلس ألعضاء نوع أي من نقدي قرض أي الشركة تقدم لم -

 

 راجعي الحسابات والقوائم املاليةتقرير م( 26)

 .حيالهايظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم املالية خالية من أي أخطاء جوهرية، وأنه ليست هناك أي تحفظات 

 لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها( 27)

. ولهذه اللجان دورها املهم والحيوي في مساعدة مجلس اإلدارة ُمنبثقة من مجلس اإلدارةلجان رئيسية  (3) ثالثملجلس اإلدارة 

سهام في وضع دة من خبرات أعضائه املتنوعة واإل واالستفاتحقيقا لألداء األمثل  ام بواجباته النظامية املناطة بهعلى القي

 التوصيات، وذلك على النحو التالي:السياسات والبرامج وتطبيق اللوائح ورفع 

 اللجنة التنفيذية

سة املهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني )رئيس املجلس( وعضوية كٍل من ئاتتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء، بر 

كافة القرارات  باقتراحوتختص اللجنة التنفيذية بصفة أساسية السيد/ محمد عبدهللا نورالدين والسيد/ عادل سعود دهلوي. 
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 الهامة التنفيذية واالستراتيجية وفق الصالحيات املحدد
ُ
ملجلس ومن ثم التوصية بها إلى ا عتمدة من مجلس اإلدارةة لها وامل

 املناسبة والرقابية واقتراح التعديالت واإلدارية املالية الشركة ولوائح سياسات تنفيذ متابعة، إضافة إلى العتمادها واملوافقة عليها

 للشركة التقديرية املوازنات تنفيذ متابعة. إضافة إلى آلخر حين من وتحديثها االستراتيجية خططها ومتابعة اإلدارة، ملجلس عليها

 م.2017. ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خالل العام وجدت إن االنحرافات أسباب وتحليل الفعلي واألداء

نعقدة في تاريخ بناًء على اقتراح 
ُ
مجلس إدارة الشركة، صوت املساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية امل

، وعليه فقد تم حل ( من النظام األسار ي للشركة واملتعلقة باللجنة التنفيذية22حذف املادة )باملوافقة على م 31/01/2018

 حاجة.اللجنة التنفيذية، على أن يتم إعادة تشكيلها متى دعت ال

 لجنة املراجعة

. ، إثنان منهم من األعضاء غير التنفيذيين باملجلس، والعضو الثالث هو من خارج املجلسأعضاء ثالثة تتألف لجنة املراجعة من

عدنان  السيد/و  السيد/ عدنان أحمد يوسفوعضوية كل من  وليد عبدالعزيز كيال /السيد وتقوم لجنة املراجعة بمهامها برئاسة

تهدف إلى التأكد من سالمة ونزاهة وشفافية واستقاللية كافة عمليات وأعمال التي مهامها الرئيسية . وتؤدي اللجنة عبدهللا البسام

الشركة والشركات التابعة لها، بما يتماش ى مع متطلبات أنظمة ولوائح وزارة التجارة واالستثمار وأنظمة ولوائح هيئة السوق املالية 

ة واللوائح ذات العالقة، وكذلك متطلبات املعايير املهنية العاملية ذات العالقة، بما يحقق وُيمكن مجلس اإلدارة من القيام واألنظم

 ( اجتماعات.4) م2017. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام بمسؤولياته املناطة به للمحافظة على حقوق املساهمين

 كافآتلجنة الترشيحات وامل

عدنان أحمد وعضوية كل من السيد/ خالد عبد هللا عتيق الدكتور/ أسهم ير ، أعضاء ثالثةمن لجنة الترشيحات واملكافآت تتألف 

 للسياسات وفًقا املجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة ملجلس التوصيةب. وتقوم اللجنة وليد عبد العزيز كيالوالسيد/ يوسف 

 مراجعة جميع األعمال والسياسات والبرامج واالحتياجات املتعلقة بعضوية وأعضاء مجلس اإلدارة، كما تقوم باملعتمدة واملعايير

وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار كذلك  . والشركةفي واتخاذ القرارات بشأن كبار التنفيذيين 

 .م2017اللجنة أي اجتماعات خالل العام ولم تعقد التنفيذيين ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها. 

 املخاطر املتعلقة باألعمال( 28)

ـــت أعمال الشـــــــــــركة ووضـــــــــــعها  ــ ــ ــ املالي أو نتائج العمليات يمكن ان تتأثر ماديا بأي من املخاطر التالي ذكرها. في حين أن القائمة ليســ

الشــركة اســتراتيجية مجابهة املخاطر التي قد تتعرض  وتضــع .الشــركةشــاملة إال أنها تشــير إلى أبرز املخاطر التي يمكن أن تواجهها 

ـــــركة االعتيادية  أعمال ممارســـــــة إطار فيلها  ـــمل الشــ ــ  وذلك حدتها، من للتخفيف الخطط وتنفيذ التعرف على املخاطروالتي تشــ

 .ومراقبتها وتقييمها املخاطر لنسبة األمثل املستوى  تحديد على يساعد مما املنتجات القائمة والجديدة لجميع بالنسبة

والذي يركز على تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة تقييم فعال لتخطيط وإدارة رأسمال الشركة أسلوب كما أن الشركة تتبع 

 إدارة الجهود التي تبذلها الشركة في استمرت . كمابحيث ينتج عنها القيمة املناسبة لرأس املال الذي يتم تخصيصه للمخاطر

 الالزمة الخطط ووضع حدوثها املخاطر املحتمل وتقييم تحديد خالل من األعمال استمرارية فيما يخص ضمان املخاطر

وقت  أسرع في العمليات واستعادة الذي قد ينجم في حال حدوثها السلبي املردود وتقليل حدوثها حال في املخاطر لهذه لالستجابة

 :يلي ما أهمها من الشركة بأنشطة املرتبطة املخاطر من العديد هناكممكن. 
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 االئتمان مخاطر

فشل الجهة املصدرة للصكوك أو املرابحة أو األدوات املالية  التي قد تنجم عنالنظيرة  باألطراف املرتبطة تتمثل في املخاطر

 فقط تسعى إدارة الشركة ألن تكون مخاطر االئتمان متدنية من خالل التعاملو  األخرى في الوفاء بالتزاماتها في الوقت املحدد.

قوي، حسب ما تحدده أي من إحدى ثالث وكاالت للتصنيف االئتماني الدولية،  مالي بمركز املالية التي تتمتع املؤسسات مع

 واالستثمار في أوراق مالية عالية الجودة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار.

 العموالت ألسعار النقدية والتدفقات العادلة القيمة مخاطر

 .أسار ي بالودائع واملرابحات بشكل بالسوق  السائدة أسعار العموالت في التغيرات بشأن الشركة تواجهها التي املخاطر تتعلق

 العموالت والتدفقات النقدية ألسعار العادلة القيمة مخاطر تأثير أن وتعتقد العموالت أسعار في التغيرات بمراقبة اإلدارة وتقوم

.جوه ليس الشركة لها تتعرض التي
ً
 ريا

 السيولة مخاطر

تفق عليها مالي أصل بيع على القدرة عدم عند السيولة تنتج مخاطر
ُ
ويتم العادلة.  قيمته يقارب وبمبلغ خالل املدة الزمنية امل

 .للشركة املستقبلية بااللتزامات للوفاء الكافية السيولة توفر من للتأكد متظشكل منب مراقبتهاو مخاطر السيولة  إدارة 

 العمالت مخاطر

 تعامالت إناألجنبي.  الصرف أسعار في التغيرات بسبب املالية األدوات قيمة تذبذب عن الناتجة املخاطر العمالت مخاطر تمثل

جوهرية  غير بالعمالت األجنبيةالتي  األخرى  وال تُعتبر التعامالتاألمريكي،  والدوالر السعودي بالريال رئيسية بصورة الشركة تتم

 تمثل ال االمريكي بالدوالر األرصدة فإن االمريكي، الدوالر مقابل مثبت السعودي الريال صرف سعر أن وحيث .)إن وجدت(

 .كبيرة عمالت مخاطر

 التشغيلية املخاطر

األنظمة التقنية للشركة،  أو أو املوظفين الداخلية اإلجراءات أحد من أخط أو نقص عن تنتج قد التي الخسائر مخاطر هي

 ومراقبة الجذرية األسباب خالل تحليل من للشركة التشغيلية املخاطر إدارة خارجية. تتم ألسبابنتيجة   تحدث دوكذلك التي ق

 األعمال. استمرارية وتخطيط املخاطر لقياس املؤشرات الرئيسية

 النظامية املخاطر

والجهات ذات  الجهات الحكومية عن واللوائح التنفيذية الصادرة التشريعاتب االلتزام عدم عن الناجمة املخاطر هي

 العمل واالستثمار ووزارة التجارة وزارة وتعليمات املالية السوق  هيئة تعليمات الحصر وليس املثال سبيل علىاالختصاص، 

 ويتم .املعنية للجهات يلزم ما ومتطلباتها وتقديم االلتزامات بمراجعة كافة مستمرة بصفة الشركة والدخل، وتقوم وهيئة الزكاة

 .تداعيات أية حدوث دون  للحيلولة املهنية بالقوانين، واجتناب املخالفات االلتزام قوامها عمل ومفاهيم ثقافة العمل على تبني

 املنافسة

بين مختلف الشــركات والبنوك االســتثمارية التي  تتســم بمســتوى عاٍل من املنافســة بيئة اســتثمارية شــركة إتقان كابيتال فيتعمل 

مما قد يضطر  شركة إتقان كابيتال مع  مباشربعض هذه الشركات للتنافس بشكل  حيث تسعى ،تقوم بتطوير خدمات مماثلة

الشــــــــركة لخفض رســــــــوم الخدمات للمحافظة على مركزها التنافســــــــ ي، والذي قد يؤثر بشــــــــكل مباشــــــــر على األداء املالي للشــــــــركة 

ستقبلية. وأ
ُ
 رباحها امل
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 االعتماد ع ى املدراء التنفيذيين وسواهم من األشخاص الرئيسيين

تعتمد الشـــــركة على جهود مدراءها التنفيذيين وعدد من األاـــــخاص الرئيســـــيين. وفقدان أي من هؤالء األاـــــخاص أو عدد منهم 

 على 
ً
 والنتائج التشغيلّية والتدفق النقدي في الشركة. تسويق وبيع املنتجاتقد يؤثر سلبّيا

 

 ت والعقوبات املفروثة ع ى الشركةالجزاءا( 29)

 م.2017رى خالل العام أخ قضائية تنظيمية أو أو إشرافية جهة أي من الشركة على مفروضة جزاءات أو عقوبة أي يوجد ال

 

 الداخلية ة إجراءات نظام الرقابةنتائج املراجعة السنوية لفاعلي( 30)

في الشركة املطابقة وااللتزام لعمليات مراجعة دورية من جانب كل من إدارة  م2017خضعت عمليات الشركة خالل العام 

واملراجع الخارجي للشركة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية مصالح وأصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر 

كما قام مراقب الحسابات الخارجي بتقييم هذا النظام ضمن مراجعته للبيانات املالية الختامية العمل وقياس مدى كفاءة األداء. 

للشركة. وعقب قيام اإلدارة التنفيذية ولجنة املراجعة بتقديم مرئياتها في هذا الخصوص، قرر مجلس اإلدارة تعيين مستشار 

 خارجي للقيام بمراجعة شاملة وتقديم توصياته بهذا الشأن. 

قوم لجنة املراجعة بشكل ُمستمر وعن كثب بمراقبة وفحص أداء إدارة املراجعة الداخلية، حيث تم التوصية باألخذ بعدٍد من وت

راجعة الداخلية. وقد 
ُ
ستمر لكفاءة إدارة امل

ُ
التدابير التي تتعلق باستحداث أنظمة املراقبة وإعداد التقارير لضمان التطوير امل

جريت ألنظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة أظهرت نتائج الفحص املستم
ُ
ر التي أ

 .يقت  ي اإلفصاح عنه وسالمتهاالداخلية 

 لتواصل مع املساهمين واملستثمرينا( 31)

ـــــركة  ـــطتها خالل العام من خالل التقرير  إتقان كابيتالتولي شـ ــ ـــتثمرلها أهمية بالغة حيث تطلعهم على أدائها وأنشـ ــ ــــاهميها ومسـ مســ

ـــ ــ بشـــــــكل مســـــــتمر عن أية تطورات  إطالعهموكذلك وتقارير األداء األخرى التي يتم إصـــــــدارها بشـــــــكل دوري نوي ملجلس إدارتها الســ

ـــن طريق موقع "تداول" وموقعها على شـــــبكة االنترنت وفقا مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضـــــعها املالي وأعمالها ع ـــات يلســ اســ

 ملكة العربية السعودية. والجهات التنظيمية األخرى باملهيئة السوق املالية  نصت عليها تعليمات ولوائحالتي اإلفصاح 

 تطبيق معايير املحاسبة الدولية( 32)

 بالشركة الذي قام بإعداد التقارير املالية عن لينؤو املس املؤهلين األفراد من عمل فريق بتشكيل م2017الشركة خالل عام  قامت

 .لجنة املراجعة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة على وتم عرضها املالية، للتقارير املعايير الدولية تطبيقل التحول  لخطة مقترح

إعداد سياسات املحاسبة الدولية من قام فريق العمل بم، 2017. خالل العام آثار التحول  وتحليل التقييم أكملت الشركة مرحلة

قارنة وتقديم تقرير تحليل الفجوة  خالل الفريق الداخلي للشركة
ُ
املتعلق بعملية التحول  (Gap Analysis)وكذلك إعداد قوائم امل

 ملعايير املحاسبة الدولية. 
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م2017اإلدارة عن العام المالي  تقرير مجلس  

نعقدة في تاريخ 
ُ
 وبناًء على توصيات لجنة املراجعة، ،م31/01/2018هـ املوافق 14/05/1439خالل الجمعية العامة غير العادية امل

ملراجعة القوائم املالية السنوية والربع سنوية للعام  (PWC)صوت املساهمون باملوافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز 

وسالمة عملية  م2018سياسات املحاسبية التي تبنتها الشركة والتأكد من الرصيد االفتتاحي للعام م، وكذلك مراجعة ال2018

لم تواجه الشركة أي صعوبات جوهرية في عملية التحول و  .كجزء من نطاق عملهم التحول لتطبيق معايير املحاسبة الدولية

 ملعايير املحاسبة  م2018قوائمها املالية للربع األول من عام  الشركة جاهزة إلصداركما أن   لتطبيق معايير املحاسبة الدولية.
ً
وفقا

حددة.
ُ
 الدولية خالل الفترة النظامية امل

 

 ت الصادرة عن هيئة السوق املاليةالئحة حوكمة الشركا( 33)

تطبق الشـــــــركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشـــــــركات بما يتوافق مع النظام األســـــــارـــــــ ي ونظام الشـــــــركات الصـــــــادر من 

ــــتثماروزارة التجارة  ــ ــ ــ ـــعودية واالسـ ــ ــ ــ ، الســـــــــــيما فيما يتعلق بحقوق املســـــــــــاهمين وااللتزام بإجراءات ولوائح هيئة الســـــــــــوق املالية الســ

  .االفصاح والشفافية


