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( )1نشاط الشركة
إتقان كابيتال هي شركة استثمارية سعودية مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع و قدره  111,229,140ريال سعودي ،مقرها
اململكة العربية السعودية برقم سجل تجاري 4030167335 :وتعمل بترخيص من هيئة السوق املالية باململكة رقم 07058-37
وتاريخ -9ابريل2007-م .ومقرها مدينة جدة  -اململكة العربية السعودية .وتزاول نشاطها في مجال إدارة الصناديق االستثمارية
واملحافظ االستثمارية والترتيب وتقديم خدمات الحفظ واملشورة والتعامل بصفة أصيل.
ً
وشركة إتقان هي عضو مجموعة البركة املصرفية ،والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها ،وهي إحدى أكبر الشركات املصرفية
اإلسالمية في العالم ،إذ يبلغ رأس مالها  1.2مليار دوالر وتجاوزت قيمة أصولها  24مليار دوالر .وتتمتع بحضور قوي على مستوى
ً
الشرق األوسط بشكل خاص ،حيث تنتشر وحداتها املصرفية في  17دولة وتدير  697فرعا وتقدم خدماتها ألكثر من  2.70مليون
عميل حول العالم.
توفر شركة إتقان كابيتال خدماتها بما يلبي ُمتطلبات واحتياجات ُعمالئها من املؤسسات والشركات واملستثمرين ،حيث تشمل
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:
تقدم الشركة مجموعة من خدمات إدارة االستثمارات وطرح منتجات استثمارية من أعلى مستوى بما في ذلك الصناديق
االستثمارية الخاصة والعامة .كذلك تقدم الشركة خدمات ُمختلفة فيما يتعلق بإدارة املحافظ االستثمارية وإعادة هيكلتها وإدارة
ُ
الثروات ،مع األخذ في االعتبار العوائد املستهدفة للعميل ومستوى املخاطر الذي ُيمكن تحمله.
االستثماراملباشر:
تقوم شركة إتقان بالبحث والترتيب وإدارة استثماراتها الخاصة بشكل انفرادي أو بالتعاون مع شركات أخرى داخل اململكة العربية
السعودية ومنطقة الخليج العربي ،وذلك في األوراق املالية والعقارات واالستثمارات املباشرة الخاصة.
املصرفية االستثمارية:
ً
ُ
تقدم شركة إتقان مجموعة متنوعة من الخدمات التي توفر حلوال مالية واستثمارية ُمبتكرة ملختلف العمالء .حيث تقدم خدمات
االستشارات املالية االستراتيجية ملختلف األنشطة االستثمارية كاإلندماج واالستحواذ ،وبيع الحصص في االستثمارات املباشرة
الخاصة ،وإعادة هيكلة الشركات وتقديم االستشارات والترتيب لتمويل املشروعات والشركات .كذلك يشتمل نشاط املصرفية
االستثمارية على عمليات الفحص النافي للجهالة والتقييم والهيكلة والترتيب لالكتتابات الخاصة والعامة.
خدمات الحفظ:
ُ
تعد شركة إتقان كابيتال إحدى أولى الشركات االستثمارية السعودية التي تقدم خدمات الحفظ لالستثمارات العقارية واالستثمار
املباشر الخاص وكذلك محافظ األوراق املالية والصناديق االستثمارية ،بما في ذلك تولي جميع األعباء اإلدارية ملختلف األصول
واالستثمارات وتقديم التقارير الدورية الالزمة.
البحوث واملشورة:
إن أنشطة إتقان كابيتال الرئيسية يدعمها دور محوري رئيس ي هو خدمات البحوث واملشورة .والذي يخدم املؤسسات والشركات
عن طريق م راجعة املحافظ الخاصة بكل عميل لتحديد أفضل االستراتيجيات التي يتعين اتباعها لتلبية احتياجاتهم وتحقيق
أهدافهم االستثمارية.
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( )2ملخص ألهم األحداث خالل العام 2018م
شهد عام  2018تحديات كبيرة على املستوى املحلي والعاملي ،ابتداء من التوترات التجارية بين الواليات املتحدة األمريكية والصين
التي أثرت بشكل كبير على األسواق العاملية باإلضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة خالل عام  2018التي كان أثرها سلبي على األسواق
الناشئة .ومن جانب آخر شهدت أسواق النفط تقلبات كبيرة خالل عام  2018بسبب تزايد املخاوف من زيادة املعروض العاملي.
ً
شهد االقتصاد السعودي تحسنا خالل  2018مقارنة بالركود الذي شهده في عام  2017حيث نما االقتصاد السعودي بنسبة
 %2.2في عام  2018مقارنة بانكماش بنسبة  %0.7في عام  2017على أساس سنوي .حيث نما الناتج املحلي اإلجمالي نتيجة النمو
في القطاع النفطي والقطاع غير النفطي .لقد ساهم ارتفاع إنتاج اململكة من النفط خالل  2018إلى زيادة الناتج املحلي اإلجمالي
للقطاع النفطي بنسبة  %2.8حيث زاد إنتاج اململكة بنسبة  %3.7ليبلغ متوسط اإلنتاج اليومي  10.3مليون برميل .في املقابل
ارتفع نمو القطاع الغير نفطي بنسبة  %2.1في عام  2018بسبب ارتفاع اإلنفاق الرأسمالي بنسبة  %12إضافة إلى ضخ  133مليار
ريال من قبل صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني عالوة على الدعم من خالل تحفيز القطاع الخاص بالرغم
من زيادة التكاليف التشغيلية بسبب املقابل املالي للعمالة األجنبية وزيادة تعرفة الكهرباء باإلضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة
املضافة .خالل عام  2018و رفعت مؤسسة النقد سعر إعادة الشراء العكس ي (الريبو العكس ي) وسعر إعادة الشراء (الريبو) بـ
ً
 25نقطة أساس أربع مرات ،وجاءت هذه الزيادة تزامنا مع ارتفاع سعر الفائدة األمريكية خالل عام  ،2018مما أدى إلى ارتفاع
مخاطر التمويل .ارتفع متوسط معدل التضخم بنسبة  %2.5في عام  2018مقارنة بـ  %0.8-في عام  2017نتيجة تطبيق ضريبة
القيمة املضافة وتعديل أسعار الطاقة .و من العوامل الرئيسية املؤثرة في السوق السعودي خالل العام املاض ي كان إعالن كل من
إم إس آي وفوتس ي راسل باإلضافة إلى إس آند بي داو جونز انضمام السوق السعودي إلى مؤشراتها العاملية لألسواق الناشئة.
حققت الشركة في الربع الرابع من العام إجمالي أصول تساوي  553مليون ريال مقارنة ب  218مليون ريال في الربع الرابع من عام
 2017وذلك بارتفاع  %154ويعود ذلك إلى إعادة الهيكلة إلدارة الشركة وجهودهم في تحقيق األهداف وفاعلية الخطط التوسعية
ً
التي أقرتها الشركة مؤخرا.
بدأت إدارة األصول خالل النصف الثاني من عام  2018باستقطاب محافظ أسهم تبلغ  27مليون ريال ،باإلضافة إلى تأسيس
صندوق أسهم استثماري خاص بحجم  20مليون ريال وهو صندوق مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار يهدف إلى
تنمية رأس املال عن طريق االستثمار طويل األجل في أسهم األسواق الخليجية .وتعمل إدارة األصول حاليا على تأسيس صندوق
إتقان كابيتال لألسهم السعودية وهو صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع الضوابط الشرعية يهدف إلى تحقيق نمو في
رأس املال في املدى املتوسط والطويل عن طريق االستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية
الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
استمرت إدارة الشركة في تكثيف جهودها لتطوير أداء الصناديق العقارية الثالثة ريف  1و ريف  2و ريف  3من خالل تحسين
األداء التشغيلي ألصول الصناديق التي تتمثل في :مجمع سارة السكني وبناية الربوة املكتبية ومجمع مينا السكني .حيث أثمرت هذه
الجهود في املحافظة على تأجير كامل الوحدات املكتبية في بناية الربوة واملحافظة على نسبة اإلشغال في مجمع مينا السكني بدون
ً
انخفاض عن  %65وذلك رغم انتهاء عقود بعض املستأجرين .إال أنه نظرا النخفاض الطلب على القطاع العقاري بشكل عام
واملجمعات السكنية بشكل خاص ،لم تتمكن الشركة من تأجير الوحدات السكنية في مجمع سارة السكني بالرغم من محاوالت
مدير الصندوق الحثيثة لتسويق املجمع السكني من خالل القنوات املباشرة وغير املباشرة.
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ً
وجاري العمل حاليا على بيع جميع العقارات اململوكة لصندوق ريف  1و ريف  2و ريف 3حيث تسلم الصندوق خطاب إبداء رغبة
من أحد رجال األعمال ومن املتوقع إتمام الصفقة في عام  ،2019هذا وقد انتهت فترة التمديد لعمر الصناديق التي وافق عليها
مالكو الوحدات بتاريخ 2019/02/20م وتم إخطار هيئة السوق املالية بوجود عرض لشراء العقارات اململوكة من الصناديق وأنه
ً
جاري االنتهاء من اإلجراءات املطلوبة ومن الجدير ذكره بأنه من املتوقع أن يتم االنتهاء من هذا اإلجراء تزامنا مع تجهيز القوائم
املالية املدققة الخاصة بالصناديق خالل شهر أبريل .2019
وفي حال تعثر البيع ألي سبب من األسباب سيتم الدعوة لعقد إجتماع ملالكي الوحدات وطرح الخيارات املتاحة لهم والتي تتلخص
فيما يلي:
 -1تمديد عمر الصناديق لعام إضافي.
 -2تصفية الصناديق من خالل بيع العقارات باملزاد العلني.
 -3التخارج العيني مع مالك الوحدات بالصندوق.
واصل صندوق إتقان للمرابحات والصكوك أداءه املتميز خالل العام 2018م من خالل تحقيق عوائد ُمجزية للمستثمرين وتوفير
آلية مرنة للتخارج واالسترداد نتيجة لالستثمار في قنوات استثمارية ومنتجات قصيرة ومتوسطة األجل تتمثل في الصكوك والسلع
القائمة على املرابحات وصناديق أخرى تستثمر في املرابحات والصكوك .ونتيجة للكفاءة التي يتم بها إدارة الصندوق ،فقد تم
تحقيق عوائد وصلت إلى  %2.95بنهاية العام 2018م.
وقد حصلت شركة إتقان على موافقات مقام هيئة السوق املالية لطرح عدد من الصناديق االستثمارية الواعدة ،التي تالئم
ُ
تطلعات شرائح مختلفة من املستثمرين وتلبي احتياجاتهم املستقبلية ،والتي تعتزم الشركة طرحها خالل العام 2019م ،وكانت
على النحو التالي:
 )1صندوق إتقان لألسهم  : 4صندوق أسهم استثماري خاص مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار يهدف إلى
تنمية رأس املال عن طريق االستثمار طويل األجل في أسهم األسواق الخليجية بما فيها أسهم السوق السعودية الرئيسية و
السوق املوازي (نمو) بما يتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية باإلضافة إلى استثمار السيولة النقدية املتوفرة في الصندوق في
أدوات وصناديق أسواق النقد املتوافقة مع الضوابط الشرعية.
 )2صندوق جبل عمر :صندوق ُمقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار ،تبلغ قيمته  500مليون ريال سعودي ،وذلك
بهدف االستحواذ على أصول عقارية من فندق "العنوان" في مكة املكرمة.
وفي إطار جهود إتقان املتواصلة لتطوير قدراتها التسويقية والتنافسية بما يتالءم مع أعمالها وتطلعاتها املستقبلية ويسهم في
تلبية احتياجات عمالئها ،فقد استهدفت الشركة العديد من قطاعات العمالء .كما تمكنت الشركة من استقطاب الكفاءات من
أصحاب الخبرات في السوق السعودي إلدارة عالقات العمالء وجذب عمالء جدد للشركة .والعمل مستمر على تدعيم فريق العمل
باإلدارة خالل عام 2019م لتحقيق املزيد من النجاح في إطار إدارة األصول واملصرفية اإلستثمارية.
شهدت شركة إتقان كابيتال تغيرات على مستوى الهيكل التنظيمي لإلدارة التنفيذية واألقسام الرئيسية في الشركة ،والتي تضمنت
توظيف السيد /سلطان عبداللطيف النقلي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لالستثمار على رأس فريق عمل متخصص لتدشين
أعمال الشركة في مدينة الرياض ،السيد سلطان حاصل على درجة املاجستير في االدارة املالية و لديه ما يزيد عن  18عاما من
ً
الخبرة في القطاع االستثماري ،و قد بذلت الشركة جهودا حثيثة خالل العام 2018م للبحث عن واستقطاب أفضل الخبرات
السعودية وفقا ألنظمة ولوائح العمل الرسمية فيما يخص خطط توطين الوظائف.
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( )3الخطة التوسعية للعام 2019م
ً ً
مما ال شك فيه أن عام 2019م سيكون عاما مليئا بالتحديات ،إذ أنه يتسم وبدرجة كبيرة ،بعدم القدرة على التنبؤ حول أداء
األسواق املحلية والعاملية وأسعار النفط وكذلك املتغيرات التي قد تطرأ على البيئة االستثمارية في ظل تذبذب أداء القطاع العقاري
وتداوالت األسهم املحلية .إننا نتطلع إلى العام بحذر في ظل التقديرات الخاصة بالنمو االقتصادي املحلي والعاملي ونتيجة لذلك
سنعمل على بذل املزيد من الجهود في سبيل تعزيز أعمالنا .قد تنعكس هذه التطورات على توقعاتنا لعام 2019م ومع ذلك فإننا
على ثقة من أن إدارة الشركة ستواصل العمل باذن هللا على تحقيق أهدافها لتصحيح مسارها ورفع مستوى األداء لها على املدى
املتوسط والبعيد بما يصب في مصلحة الشركة.
إن نظرتنا ال تزال إيجابية حول اآلفاق املستقبلية لشركة إتقان كابيتال ،فستستمر الشركة في تطوير األعمال خالل عام 2019م
في دعم استراتيجية العمل الشاملة للشركة من خالل تنفيذ حمالت التعريف بمنتجاتها وخدماتها والرقي بمستوى خدمة العمالء
وفهم متطلباتهم بصورة أفضل .كما نسعى لتقييم الخدمات املقدمة للعمالء والتأكد من جودة الخدمة املقدمة لهم للمحافظة
على أعلى مستويات الرض ى.
تشمل استراتيجية الشركة في عام 2019م التركيز على تحسين أداء منتجات الشركة والتنوع في نشاطات األعمال من خالل تطوير
ً
منتجات وحلول جديدة وتوفير فرص استثمارية متنوعة للعمالء .وطبقا لنموذج األعمال الخاص بشركة إتقان كابيتال ،فإن خطة
األعمال ستركز على محاور أساسية هي:
• تعزيز دور إدارة األصول من خالل تحسين أداء املنتجات الحالية وكذلك إطالق منتجات جديدة لتوسيع قاعدة األصول تحت
اإلدارة وتنويع منتجات الشركة االستثمارية ،ومن هذه املنتجات التي نحن في صدد إطالقها هي:
صندوق األسهم السعودية العام :صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع الضوابط الشرعية يهدف إلى تحقيق نمو في رأس
املال في املدى املتوسط والطويل عن طريق االستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية
أو سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) بما يتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية.
• إعادة توزيع محفظة االستثمارات الخاصة بالشركة لرفع مستوى السيولة والعائد السنوي.
ُ
• االستمرار في استقطاب الكفاءات املتميزة من ذوي الخبرة في مجال االستثمار لالرتقاء بمستوى أداء املنتجات االستثمارية
التي تسعى الشركة لطرحها.
• تطوير األنظمة التقنية في الشركة من خالل استحداث أنظمة ُمتقدمة يمكن من خاللها تقديم ُمنتجات استثمارية أكثر
ً
تعقيدا لتلبية ُمتطلبات املستثمرين ورفع مستوى التقارير الدورية الصادرة ً
سواء للمستثمرين أو للجهات الرقابية.
• االستمرار في تحسين تصنيف الشركة من حيث إجمالي األصول ،حيث حصلت الشركة على تصنيف مرتفع وتستهدف
الشركة الى الوصول للمرتبة ال  40بنهاية عام 2019
• التوسع في تقديم خدمات الحفظ بكل ما يتضمن من أعمال الحفظ و اإلدارة بما يتناسب مع النمو املتوقع في هذا املجال
تحت توجيهات هيئة السوق املالية و التي تلزم الصناديق اإلستثمارية بإيداع األصول الخاصة بالصناديق اإلستثمارية عن
طريق تعيين وص ي مستقل لصناديق االستثمار آخذين بعين اإلعتبار دخول مؤشر  MSCIإلى التداول في اململكة العربية
ً
ً
السعودية و ما يحمل من فرص لتوسيع أفق العمل و التي ُيتوقع أن تشهد تزايدا في الطلب عليها خالل الفترة القادمة تماشيا
مع التعليمات األخيرة لهيئة السوق املالية.
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( )4األصول والخصوم ونتائج األعمال
• بلغ إجمالي الخسائر التشغيلية التي حققتها الشركة خالل العام 2018م ما قيمته  6.65مليون ريال ،مقارنة بخسائر تشغيلية
قدرها  1.03مليون ريال حققتها الشركة خالل العام 2017م.
ً
• بلغت مصروفات الشركة خالل العام 2018م  13.28مليون ريال ،محققة ارتفاعا بنسبة  %1.48عن العام 2017م.
• بلغ صافي الخسارة التي حققتها الشركة خالل العام 2018م  22.47مليون ريال ،مقارنة بمبلغ  14.41مليون ريال في العام
ً
2017م ،والذي يمثل ارتفاعا قدره .%56
•
•
•
•

بلغت الخسارة الصافية للسهم  1.93ريال بنهاية العام 2018م مقابل خسارة بواقع  0.83ريال للسهم خالل العام 2017م،
ً
والذي ُيمثل ارتفاعا بنسبة .%132.53
انخفض مجموع حقوق املساهمين خالل العام 2018م بمعدل  %22.94مقارنة بالعام 2017م ،ليصل إلى  77.12مليون ريال
خالل العام 2018م.
بلغت قيمة املوجودات املتداولة  17.84مليون ريال بنهاية العام 2018م ،مقارنة بـ  27.53مليون ريال للعام 2017م ،والذي
ً
يمثل انخفاضا بنسبة .%35.18
انخفض مجموع املوجودات من  104.96مليون ريال خالل العام 2017م إلى  82.60مليون ريال بنهاية العام 2018م ،والذي
ً
يمثل انخفاضا بنسبة .%21.31
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( )5نتائج السنوات الخمس السابقة
2014

2015

2016

2017

2018

إيرادات

8,924,933

4,748,132

5,725,399

()1,032,428

)(6,653,586

تكلفة اإليرادات

)(6,550,748

()6,783,780

)(6,829,230

)(6,750,682

)(6,930,604

إجمالي األرباح (الخسائر)
مصاريف إدارية وعامة

2,374,185
)(12,726,074

)(2,035,648
)(11,199,547

)(1,103,831
)(6,436,427

)(7,783,110
)(6,333,235

)(13,584,190
)(6,346,400

الربح (الخسائر) من العمليات التشغيلية
اإليرادات األخرى
صافي الربح (الخسائر) للسنة

)(10,351,889
()10,351,889

)(13,235,195
()13,235,195

)(7,540,258
)(7,540,258

()14,116,345
330,734
()14,406,328

)(19,930,590
36,600
)(22,474,185

)(1.23
8,382,886

)(0.76
17,341,790

)(0.43
17,341,790

()0.83
17,341,790

)(1.93
11,641,154

الخسائرللسهم
املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة

الرسم البياني التالي يوضح نتائج األعمال للسنوات املالية الخمس األخيرة:

أداء الشركة خالل السنوات الخمس األخيرة
مجموع األصول

مجموع الخصوم
143,725,481

128,661,397

6,946,507

7,301,218
2014

121,109,173

6,827,950
2015

104,963,408

5,476,962

4,879,509
2016

82,600,090

2017

2018

أداء الشركة خالل الخمس سنوات األخيرة
صافي الدخل

مجموع اإليرادات

5,725,399
)(6,653,586
2018

)(1,032,428
2017

2016
)(7,540,258

)(14,406,328
)(22,474,185
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4,748,132
2015
)(13,235,195

8,924,933

2014

)(10,351,889

( )6مصادراإليرادات
ً
نظرا لعدم وجود أي وحدات تشغيلية للشركة أو فروع خارج اململكة العربية السعودية ،فإنه يتم تحصيل إيرادات الشركة
بشكل مباشر من خالل عملياتها داخل اململكة عن طريق مقرها الرئيس ي بمدينة جـدة .توضح الجداول والرسومات البيانية
ً
التالية تفصيال عن مصادر اإليرادات التي حققتها الشركة خالل السنوات 2018م و 2017م:
إدارة األصول
اإلجمالي
خدمات الحفظ
تطوير األعمال
االستثمارات الرئيسية
2018
صافي إيرادات األنشطة

()8,664,301

150,588

1,479,060

381,067

()6,653,586

صافي تكاليف التشغيل

()585,202

()1,561,451

()4,637,253

()146,698

()6,930,604

()9,249,503

()1,410,863

()3,158,193

234,369

()13,584,190

االستثمارات الرئيسية

تطوير األعمال

إدارة األصول

خدمات الحفظ

اإلجمالي

()2,998,351
)(599,840
()3,598,191

149,526
)(1,501,081
)(1,351,555

1,345,737
)(4,453,445
)(3,107,708

470,660
)(196,316
274,344

()1,032,428
)(6,750,682
()7,783,110

إجمالي الربح ( /الخسارة)

2017
صافي إيرادات األنشطة
صافي تكاليف التشغيل
إجمالي الربح ( /الخسارة)

مصادراإليرادات خالل العام 2017م
صافي تكاليف التشغيل
1,345,737

470,660
اإلجمالي
-1,032,428

خدمات الحفظ
-196,316

صافي إيرادات األنشطة
149,526

إدارة األصول

تطويراألعمال
-1,501,081

املصرفية االستثمارية

-4,453,445

االستثمارات الرئيسية
-599,840
-2,998,351

-6,750,682

مصادراإليرادات خالل العام 2018م
صافي تكاليف التشغيل
1,479,060

381,067
اإلجمالي

خدمات الحفظ
-146,698

صافي إيرادات األنشطة

150,588

إدارة األصول

تطويراألعمال
-1,561,451

املصرفية االستثمارية

االستثمارات الرئيسية
-585,202

-4,637,253

-6,930,604

-6,653,586
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( )7الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات املنتهية في 2018/12/31م و 2017/12/31م.
نسبة التغير
صافي التغير
2017م
2018م
قائمة الدخل
إيرادات

()6,653,586

()1,032,428

()5,621,158

%544-

تكلفة اإليرادات

()6,930,604

)(6,750,682

()179,922

%3-

إجمالي األرباح (الخسائر)

()13,584,190

()7,783,110

()5,801,080

%75--

مصاريف إدارية و عامة

()6,346,400

()6,333,235

()13,165

-

الربح (الخسائر) من العمليات التشغيلية

()19,930,590

()14,116,345

()5,814,245

%41-

اإليرادات االخرى

36,600

330,734

()294,134

%89-

الهبوط في قيمة االستثمارات العقارية

()2,155,890

-

()2,155,890

%100-

صافي الربح (الخسائر) للسنة قبل الزكاة

()22,049,880

()13,785,611

()8,264,269

%60-

الزكاة

()424,305

()620,717

196,412

%32

صافي الخسارة للسنة بعد الزكاة

()22,474,185

()14,406,328

()8,067,857

%56-

الخسائرللسهم

()1.93

()0.83

()1.1

%133-

املتوسط املرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنة (سهم)

11,641,154

17,341,790

()5,700,636

%33-

ً
أظهرت القوائم املالية ارتفاعا في ص ـ ــافي الخس ـ ــائر بعد الزكاة بنس ـ ــبة  %56خالل العام الحالي عن العام الس ـ ــابق ،حيث س ـ ــجلت
الش ـ ــركة ص ـ ــافي خس ـ ــائر بواقع  22.5مليون ريال خالل الس ـ ــنة املالية 2018م مقابل ص ـ ــافي خس ـ ــائر بقيمة  14.4مليون ريال التي
سجلتها عن السنة املالية 2017مُ .ويعزى هذا االرتفاع في بند الخسائر إلى:
أ .انخفاض إيرادات الص ــناديق العقارية نتيجة لحالة الركود التي يش ــهدها القطاع العقاري وت ــجيل خس ــائر بلغت  10.3مليون
ريال نتيجة إلعادة تقييم أصول الصناديق العقارية
ب .الهبوط في قيمة االستثمارات العقارية والتي سجلت خسائر تقييم بلغت  2.2مليون ريال.
( )8اإليضاحات املحاسبية
ً
تم إعداد القوائم املالية للشـ ــركة خالل العام املالي املنتهي في 2018/12/31م وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية املعتمدة في
اململكة العربية السعودية و االصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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( )9الشركات التابعة
تم تأسيس الشركات التابعة حسب متطلبات النظام الخاص بعمل الصناديق العقارية وذلك بغرض تملك األصول الخاصة بهذه
الصناديق ،وفيما يلي بيانات عن هذه الشركات التابعة:
 .1شركة ريف النخيل
 مكان التأسيس: تاريخ التأسيس: -نشاط الشركة:

 الغرض من تأسيسها الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: نسبة امللكية: .2شركة ريف الجديدة املحدودة
 مكان التأسيس: تاريخ التأسيس: -نشاط الشركة:

 الغرض من تأسيسها الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -نسبة امللكية:

جــدة – اململكة العربية السعودية
1433/08/27هـ
شراء األراض ي إلقامة املباني عليها واستثمار هذه املباني بالبيع أو اإليجار لصالح
الشركة ،وإدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء وتملك العقار لصالح الشركة ،وبيع
وشراء واستغالل العقارات واألراض ي لصالح الشركة.
شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق ريف  1العقاري.
اململكة العربية السعودية
مملوكة بنسبة  %100لشركة إتقان كابيتال

جــدة – اململكة العربية السعودية
1436/10/25هـ
استئجار املباني وشراء املباني واألراض ي إلقامة املباني عليها وتطويرها واستثمارها
بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة ،وتنفيذ عقود تطوير وتخطيط وإدارة املشاريع
العقارية والتجارية.
شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق ريف  3العقاري.
اململكة العربية السعودية
مملوكة بنسبة  %100لشركة إتقان كابيتال

 .3شركة ريف النمو لالستثماروالتنمية العقارية
 مكان التأسيس: تاريخ التأسيس: -نشاط الشركة:

 الغرض من تأسيسها الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -نسبة امللكية:

جــدة – اململكة العربية السعودية
1437/02/24هـ
استئجار املباني وشراء املباني واألراض ي إلقامة املباني عليها وتطويرها واستثمارها
بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة ،وتنفيذ عقود تطوير وتخطيط وإدارة املشاريع
العقارية والتجارية
شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق ريف  2العقاري.
اململكة العربية السعودية
مملوكة بنسبة  %100لشركة إتقان كابيتال
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يوض ـ ــح الجدول التالي حص ـ ــص االس ـ ــهم التي تمتلكها الش ـ ــركة في ش ـ ــركاتها التابعة ونس ـ ــبة تغير امللكية خالل الفترتين املنتهيتين في
2018/12/31م و2017/12/31م .ولم تقم أي من الشركات التابعة بإصدار أدوات دين خالل الفترة املنتهية في 2018/12/31م.
اسم الشركة التابعة
شركة ريف النخيل

بلد

رأس املال املدفوع

عدد الحصص

 10,000ريال

1,000

السعودية

%100

%100

 10,000ريال

1,000

السعودية

%100

%100

 10,000ريال

1,000

املنشاء
السعودية

شركة ريف النمو لالستثماروالتنمية
العقارية
شركة ريف الجديدة املحدودة

نسبة الحصة اململوكة
للشركة كما في  31ديسمبر
2018م
2017م
%100
%100

( )10وصف مصلحة أبرز املساهمين من غيرأعضاء مجلس اإلدارة و كبارالتنفيذيين و أقاربهم
يتضمن الجدول التالي وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألبرز املساهمين في شركة إتقان كابيتال
من غير أعض ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القص ـ ـ ــر بحس ـ ـ ــب الفترة املنتهية في 2018/12/31م والذين
ُ
يمتلكون حصة تتجاوز  %5من إجمالي األسهم املصدرة.
االسم

الجنسية عدد األسهم

نسبة التملك
بداية العام
%57.6642

نسبة التملك نهاية
العام
%57.6642

-

%25.4015

% 0.4234

مجموعة البركة املصرفية ش.م.ب

البحرين

6,413,937

بنك البركة اإلسالمي

البحرين

2,825,386

%25.4015

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة
والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
صالح بن عبدهللا محمد كامل

السعودية

941,795

%8.4672

%8.4672

السعودية

800,526

%6.7737

%7,1971

التغير

ويعود ســبب التغير في نســبة تملك الســيد /صــالح بن عبدهللا محمد كامل إلى تنازل املســاهم /م ي الدين صــالح عبدهللا كامل عن
كامل أسـهمه التي يمتلكها في شـركة إتقان كابيتال و عددها ( )47,090سـهم للسـيد  /صـالح بن عبدهللا محمد كامل بعد الحصـول
على موافقة هيئة السوق املالية على طلب التعديل في قائمة مالك الشركة.
كما عقدت شــركة إتقان كابيتال جمعية عامة غير عادية في تاريخ 1439/05/14ه ـ ـ ـ ـ ـ املوافق 2018/01/31م ،بعد الحصــول على
موافق ــة هيئ ــة الس ـ ـ ـ ــوق امل ــالي ــة ،حي ــث تم التص ـ ـ ـ ــوي ــت ب ــاملوافق ــة على خفض رأس م ــال الش ـ ـ ـ ــرك ــة من  173,417,900ري ــال إلى
 111,229,140ريال ،من خالل تخفيض عدد األسـ ـ ـ ــهم من  17,341,790سـ ـ ـ ــهم إلى  11,122,914سـ ـ ـ ــهم ،بمعدل تخفيض 3.58
أس ــهم لكل  10أس ــهم وبنس ــبة تخفيض  %35.86لرأس ــمال الش ــركة ،وذلك إلطفاء الخس ــائر املتراكمة القائمة بال ــجالت كما في
 2017-03-31م والبالغة  62,188,760ريال عن طريق إلغاء عدد  6,218,876سهم.
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( )11سياسة توزيع األرباح
إش ـ ــارة إلى البند ( )45من النظام األس ـ ــار ـ ـ ي للش ـ ــركة والذي يق ـ ـ ي بتوزيع أرباح الش ـ ــركة الص ـ ــافية الس ـ ــنوية بعد خص ـ ــم جميع
املصروفات العمومية والتكاليف األخرى ،فإن سياسة توزيع األرباح التي تنتهجها الشركة تتمثل في ما يلي:
(أ) ُيجنب ( )10%من ص ـ ـ ــافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للش ـ ـ ــركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ( )30%من رأس املال املدفوع.
(ب) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نس ـ ـ ـ ــبة ( )10%من األرباح الص ـ ـ ـ ــافية لتكوين احتياطي
اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
(ت) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى  ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصـ ـ ــلحة الشـ ـ ــركة أو يكفل توزيع
أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املســاهمين  .وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صــافي األرباح مبالغ إلنشــاء مؤس ـســات
ً
اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه املؤسسات.
(ث) يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة ال تقل عن ( )5%من رأسمال الشركة املدفوع .
(ج) مع مراعاة األحكام املقررة في البند ( )20من النظام األســار ـ ي للشــركة  ،والبند ( )76من نظام الشــركات يخصــص بعد ما
ً
تقدم نسـبة ال تزيد عن ( )10%من الباقي ملكافآت مجلس اإلدارة  ،على أن يكون اسـتحقاق هذه املكافأة متناسـبا مع عدد
الجلسات التي يحضرها العضو.
ولم تقم الشركة باعتماد أو صرف أي أرباح ملساهمي الشركة خالل السنة املالية 2018م.
( )12وصف ملصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبارالتنفيذيين في الشركة
ُ
فيما يتعلق بالشــركة وشــركاتها التابعة ،لم تصــدر ألي من أعضــاء مجلس اإلدارة أو كبار املوظفين التنفيذيين أو أي من أزواجهم
أو أوالدهم القص ــر حقوق خيار أو حقوق اكتتاب .و ال يوجد مص ــلحة تعود ألعض ــاء مجلس اإلدارة أو كبار املوظفين التنفيذيين
وأزواجهم وأوالدهم القصــر في أســهم الشــركة وأدوات الدين للشــركة أو أي من شــركاتها التابعة وأي تغير في تلك املصــلحة أو تلك
الحقوق خالل السنة املالية 2018م.
( )13املعلومات املتعلقة بقروض الشركة
لم تحصل الشركة على قروض خالل السنة املالية 2018م ،كما أنه ال توجد على الشركة أي قروض واجبة السداد عند الطلب
أو غيرها.
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( )14ايضاحات ألنشطة أدوات الدين
 .1أدوات الدين القابلة للتحويل واألوراق املالية التعاقدية
ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو األوراق املالية التعاقدية أو حقوق
مشابهة أصدرتها الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو منحتها خالل العام 2018م.
 .2حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين
ال توجــد أي حقوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات دين قــابلــة للتحويــل إلى أس ـ ـ ـ ــهم أو حقوق خيــار أو مــذكرات حق اكتتــاب أو
حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو منحتها خالل العام 2018م.
 .3أدوات الدين القابلة لالسترداد
ال يوجد أي اس ــترداد أو شـ ـراء أو إلغاء من جانب الش ــركة أو أي من ش ــركاتها التابعة ألي أدوات دين قابلة لالس ــترداد خالل العام
2018م.
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( )15تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
بحسـ ــب املادة ( )16من النظام األسـ ــار ـ ـ ي للشـ ــركة ،يتولى إدارة الشـ ــركة مجلس إدارة مؤلف من سـ ــبعة أعضـ ــاء تعينهم الجمعية
العامة العادية للمسـ ــاهمين ملدة ال تتجاوز ثالث سـ ــنوات ممن يتمتعون باملؤهالت واملهارات والخبرات الالزمة التي تحددها أنظمة
ولوائح هيئة السوق املالية ويتصفون بالنزاهة واألمانة .وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين املجلس وتصنيف األعضاء كما في
2018/12/31م:

1

تصنيف
اسم العضو
العضوية
غير
املهنــدس /عبــدالعزيز محمــد عبــده
تنفيذي
يماني
(رئيس مجلس اإلدارة)

عضويته في مجلس اإلدارة لشركات أخرى
 شركة حلواني إخوان شركة فرص الدولية لالستثمار شركة الشارة العربية للعقارات شركة دله للتقنية والطاقة البديلةاملحدودة.
 شركة السماحة لألعمال التجارية شركة صناع األغذية شركة البركة لالستثماروالتنمية شركة البسكويت الدولية املحدودة شركة مشروع املناخة الحضريللتنمية القابضة

عضويته في لجان
الشركة

 شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعةُ
 شركة فرص السعودية شركة جود الحلى للتجارة شركة دله التجارية شركة بيت التوفيق للتنمية مشروع رؤى الحرم مؤسسة مكة للطباعة والنشر -شركة معاد العاملية لإلنشاء والتعمير

 -شركة اقتسام املنفعة للعقارات

2

الس ـ ـ ـ ـي ــد /ع ــدن ــان أحم ــد يوسـ ـ ـ ــف
عبدامللك

غير
تنفيذي

3
4

السيد /عبدهللا فريد أمين شاكر

تنفيذي
ُمستقل

الس ـ ـ ـ ـي ــد /عب ــدالرزاق عب ــدالخ ــالق
عبدهللا حسن

-

 لجنة الترش ـ ـ ــيحاتواملكافآت

بنك البركة التركي للمشاركات
بنك البركة الجزائر
بنك البركة لبنان
البنك اإلسالمي األردني
بنك البركة سوريا
بنك البركة السودان
بنك البركة باكستان
بنك البركة اإلسالمي البحرين
بنك البركة تونس
بنك التمويل واإلنماء
بنك البركة املحدود ،جنوب أفريقيا

-

 شركة بنفت  -البحرين شركة سناد – البحرين -مستشفى البحرين التخصص ي

-

5

السيد /فهد عواض نوار الحارثي

ُمستقل

-

-

6

السـيد /محسـن غالم حسـين محمد
علي دشتي

غير
تنفيذي

-

-
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لجنة املراجعة
لجنة الترش ـ ـ ــيحات
واملكافآت
لجنة الترش ـ ـ ــيحات
واملكافآت
لجنة املراجعة

التغييرات في تكوين مجلس اإلدارة خالل عام 2018م:
تم التصــويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشــركة والتي عقدت بتاريخ 2018/06/25م على إنتخاب أعضــاء مجلس إدارة
ً ً
الش ـ ــركة لدورته الجديدة التي بدأت من 2018/06/28م وملدة ثالث س ـ ــنوات .كما إنضـ ــم الحقا كال من السـ ــيد /فهد عواض نوار
الحارثي (بتاريخ 2018/9/9م) والســيد /أحمد تاج أحمد إســماعيل (بتاريخ 2019/2/24م) إلى عضــوية مجلس إدارة شــركة إتقان
ً
كابيتال كأعض ــاء مس ــتقلين بناءا على موافقة هيئة الس ــوق املالية على تعديل قائمة أعض ــاء مجلس إدارة الش ــركة ،وس ــيتم عرض
قرار التعيين على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة ليتم التصويت عليه .تولى السيد /فهد عواض نوار الحارثي رئاسة
لجنة الترشيحات واملكافآت وتولى السيد /أحمد تاج أحمد إسماعيل رئاسة لجنة املراجعة في الشركة.
لم يتقدم عض ـ ـ ــوي مجلس اإلدارة الس ـ ـ ــابقين الدكتور /خالد عبدهللا محمد عتيق واألسـ ـ ــتاذ /محمد عبدهللا نورالدين بترشـ ـ ــيح
أنفس ـ ـ ــهم لعض ـ ـ ــوية املجلس الحالي .كما تقدم عض ـ ـ ــو مجلس اإلدارة الس ـ ـ ــابق الس ـ ـ ــيد /وليد عبدالعزيز عباس كيال باس ـ ـ ــتقالته
للمجلس بتاريخ 2018/9/16م وتم اعتمادها.
( )16اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع
بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 2018م أربعة اجتماعات .وفيما يلي جدول يوض ـ ـ ــح س ـ ـ ــجل الحض ـ ـ ــور
الخاص بكل اجتماع:
اسم العضو
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االجتماع األول

االجتماع الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع الرابع

2018/3/4م

2018/7/8م

2018/9/24م

2018/12/17م

حاضر
حاضر
حاضر
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا
حاضر
حاضر
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
ليس عضوا
حاضر
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا

املهندس /عبدالعزيز محمد عبده يماني
مجلس) أحمد يوسف عبدامللك
السيد /عدنان
(رئيس
السيد /عبدهللا فريد أمين شاكر
السيد /عبدالرزاق عبدالخالق عبدهللا حسن
السيد /محسن غالم حسين محمد علي دشتي
السيد /فهد عواض نوار الحارثي
السيد /وليد عبدالعزيز عباس كيال
الدكتور /خالد عبدهللا محمد عتيق
السيد /محمد عبدهللا نورالدين

املجموع
4
4
4
3
3
2
2
1
1

و تم خالل اجتماعات مجلس اإلدارة مناقشـ ــة آخر التطورات املتعلقة بأداء الشـ ــركة ومناقشـ ــة تقرير اإلدارة التنفيذية واإلطالع
ُ
على ما تم تداوله خالل اجتماعات اللجان املنبثقة من املجلس .وكذلك تم إحاطة أعضـ ــاء مجلس اإلدارة بأبرز البنود واملواضـ ــيع
التي تمت مناقش ــتها خالل اجتماعات الجمعية العمومية للمس ــاهمين ،وكذلك إطالعهم على ملحوظات املس ــاهمين التي تم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة حيالها.
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( )17اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
عقدت شركة إتقان كابيتال خالل العام 2018م اجتماعين للجمعية العامة للمساهمين ،وكانت على النحو التالي:
تاريخ الجمعية
2018/01/31م

نوعها

الحضور من األعضاء

غير عادية السيد /عبدالعزيز يماني
رئيس املجلس
السيد /عبدهللا شاكر
العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

نتائج الجمعية
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

تاريخ الجمعية

نوعها

2018/06/25م

عادية

الحضور من األعضاء

املوافقة على خفض رأس مال الش ـ ـ ــركة من 173,417,900ريال إلى  111,229,140ريال من
خالل تخفيض ع ــدد األسـ ـ ـ ــهم من  17,341,790سـ ـ ـ ــهم ،الى 11,122,914سـ ـ ـ ــهم ،بمع ــدل
تخفيض  3.58أسهم لكل  10أسهم وبنسبة تخفيض  %35.86لرأسمال الشركة.
املوافقة على تعديل املادة ( )7من النظام األسار ي للشركة واملتعلقة برأس املال.
املوافقة على تعديل املادة ( )8من النظام األسار ي للشركة واملتعلقة باإلكتتاب في األسهم.
املوافقة على تعديل املادة ( )16من النظام األسار ي للشركة واملتعلقة بإدارة الشركة.
املوافقة على حذف املادة ( )22من النظام األسار ي للشركة واملتعلقة باللجنة التنفيذية.
ً
املوافقة على تعديل الئحة حوكمة الش ـ ــركة تماش ـ ــيا مع اللوائح التنفيذية الص ـ ــادرة مؤخرا
عن هيئة السوق املالية ووزارة التجارة واالستثمار.
املوافقــة على قرار مجلس اإلدارة السـ ـ ـ ــتبــدال املراجع الخــار ي الحــالي للحس ـ ـ ـ ــابــات وتعيين
السـ ــادة  PWCمراجعين خارجيين للشـ ــركة ملراجعة القوائم املالية السـ ــنوية والربع سـ ــنوية
وتحديد أتعابهم بمبلغ  277,000ريال سعودي.
املوافقة على إعادة ترقيم مواد النظام األسار ي للشركة وفق التعديل املقترح.

نتائج الجمعية

ُ
املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 2017-12-31م.
ُ
املوافقة على تقرير ُمراجع حسابات الشركة عن السنة املنتهية في 2017-12-31م.
ُ
املوافقة على القوائم املالية عن السنة املنتهية في 2017-12-31م.
ُ
املوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 2017-12-31م.

الس ـ ـ ـ ـي ـ ــد /عب ـ ــدالعزيز يم ـ ــاني .1
.2
رئيس املجلس
.3
السيد /عبدهللا شاكر
.4
العضو املنتدب
 .5املوافقة على األعمال التي تمت مع شـ ـ ـ ــركة بيت التوفيق للتنمية واملتمثلة في اسـ ـ ـ ــتئجار مسـ ـ ـ ــاحة
والرئيس التنفيذي
355م ²كمسـ ـ ـ ــتودع لغرض تخزين أثـاث ومسـ ـ ـ ــتلزمـات تـابعـة لشـ ـ ـ ــركـة إتقـان كـابيتـال والتي لرئيس
ً
مجلس اإلدارة املهنــدس /عبــدالعزيز يمــاني مصـ ـ ـ ــلحــة غير مبــاشـ ـ ـ ــرة فيهــا نظرا لكون شـ ـ ـ ــركــة بيــت
ً
التوفيق للتنميــة طرف ذي عالقــة .علمــا بــأن التعــامالت التي تمــت في العــام 2017م كــانــت بقيمــة
ُ
 11,571ريال كما أنه تم إنهاء االتفاقية املبرمة في تاريخ 2017-03-31م.
 .6املوافقة على األعمال التي تمت خالل العام 2017م مع شركة ريف الجديدة املحدودة ،وهي إحدى
الشـ ــركات التابعة لشـ ــركة إتقان كابيتال التي تم تأسـ ــيسـ ــها لغرض حفظ أصـ ــول صـ ــندوق ريف3-
العقاري للدخل ،والتي كان لرئيس مجلس اإلدارة املهندس /عبدالعزيز يماني مصــلحة غير مباشــرة
ً
فيها بص ــفته مالكا لنس ــبة  %1في الش ــركة التابعة .وقد بلغ إجمالي الرس ــوم التي تم تحص ــيلها خالل
العام 2017م مقابل إدارة الصــندوق وتقديم خدمات الحفظ ما قيمته  1,129,689ريال ســعودي.
ً
علما بأنه لن تنشـ ـ ـ ــأ أي مصـ ـ ـ ــلحة للمهندس /عبدالعزيز يماني نتيجة لهذه التعامالت خالل العام
ً
2018م نظرا لتنازله عن ملكيته في الشركة التابعة.
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تاريخ الجمعية

نوعها

2018/06/25م

عادية

الحضور من األعضاء

نتائج الجمعية

الس ـ ـ ـ ـي ـ ــد /عب ـ ــدالعزيز يم ـ ــاني  -7املوافقة على األعمال التي تمت خالل العام 2017م مع شركة ريف النمو لالستثمار والتنمية العقارية،
رئيس املجلس
وهي إحدى الشركات التابعة لشركة إتقان كابيتال التي تم تأسيسها لغرض حفظ أصول صندوق ريف2-
العقاري للدخل ،والتي كان لرئيس مجلس اإلدارة املهندس /عبدالعزيز يماني مصلحة غير مباشرة فيها
السيد /عبدهللا شاكر
ً
بصفته مالكا لنسبة  %1في الشركة التابعة .وقد بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها خالل العام 2017م
العضو املنتدب
ً
مقابل إدارة الصندوق وتقديم خدمات الحفظ ما قيمته  230,165ريال سعودي .علما بأنه لن تنشأ أي
والرئيس التنفيذي
ً
مصلحة للمهندس /عبدالعزيز يماني نتيجة لهذه التعامالت خالل العام 2018م نظرا لتنازله عن ملكيته
في الشركة التابعة.
ُ
 -8املوافقة على األعمال التي ستتم مع صندوق إتقان للمرابحات والصكوك واملتمثلة في تقديم شركة
إتقان كابيتال خدمات حفظ للصندوق ،والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد /عبدهللا فريد شاكر مصلحة
ً
غير مباشرة فيها نظرا لكونه عضو في مجلس إدارة صندوق إتقان للمرابحات والصكوك .والترخيص بهذه
ً
التعامالت للعام القادم .علما بأن التعامالت خالل العام 2017م كانت بقيمة  188,061ريال سعودي.
 -9املوافقة على األعمال التي تمت خالل العام 2017م مع شركة ريف النخيل ،وهي إحدى الشركات
التابعة لشركة إتقان كابيتال التي تم تأسيسها لغرض حفظ أصول صندوق ريف 1-العقاري للدخل،
ً
والتي كان لعضو مجلس اإلدارة املستقيل السيد /عادل دهلوي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته مالكا
لنسبة  %1في الشركة التابعة .وقد بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها خالل العام 2017م مقابل إدارة
الصندوق وتقديم خدمات الحفظ ما قيمته  218,816ريال سعودي.
ً
 -10املوافقة على انتخاب مجلس إدارة شركة إتقان كابيتال لدورته الجديدة التي تبدأ اعتبارا من تاريخ
2018-06-28م وملدة ثالث سنوات .وقد جاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:
 1,539,890صوت
املهندس /عبدالعزيز محمد عبده يماني
 1,539,890صوت
السيد /عدنان أحمد يوسف عبدامللك
 1,539,890صوت
السيد /محسن غالم حسين دشتي
 1,539,890صوت
السيد /عبدهللا فريد أمين شاكر
 1,539,890صوت
السيد /وليد عبدالعزيز عباس كيال
 1,539,890صوت
السيد /عبدالرزاق عبدالخالق عبدهللا حســن
 0صوت
سامي أحمد سالم بن محفوظ
 -11املوافقة على صــرف مبلغ ( 57,000ســبعة وخمســون ألف) ريال كمكافأة ألعضــاء مجلس االدارة من
غير التنفيــذيين واملسـ ـ ـ ــتقلين عن السـ ـ ـ ـنــة املــاليــة املنتهيــة في 2017-12-31م وبواقع (  ) 3,000ريــال لكــل
عضو.
 -12املوافقة على تش ـ ـ ــكيل لجنة املراجعة وتحدود م ام ا وض ـ ـ ــوابط عمل ا و مكافآت أعض ـ ـ ــائ ا للدورة
ً
ً
التي سـ ـ ــتبدأ إعتبارا من تاريخ 2018-06-28م ،علما بأن املرشـ ـ ــحين لعضـ ـ ــوية اللجنة هم :السـ ـ ــيد /وليد
عبدالعزيز كيال ،والسيد /محسن غالم دشتي ،والسيد /سامي أحمد بن محفوظ.
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( )18تكوين اإلدارة التنفيذية بالشركة
االسم

املنصب

1

األستاذ /عبدهللا فريد شاكر

2

العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي
األستاذ /سلطان عبد اللطيف النقلي
والرئيس التنفيذي
لالستثمار

3

األستاذة /عندليب باديب

مسؤول املطابقة
وااللتزام ومكافحة
غسل األموال و تمويل
االرهاب

4

األستاذ /فراس موس ى الطويل

5

األستاذ /مجدي محمد بدر

رئيس إدارة االستثمار
العقاري

مدير مالي

تقريرمجلس اإلدارة السنوي إلى املساهمين عن العام املنتهي في  31ديسمبر 2018م

املؤهالت والخبرات
حاصل على شهادة املاجستيرفي تخصص العلوم في أسواق رأس املال وشهادة املاجستيرفي
املحاسبة من جامعة إلينوي بالواليات املتحدة األمريكية .وهو كذلك محكم تجاري مؤهل
لدى مركزالتحكيم التجاري الخليجي فضال عن كونه ضابط إمتثال معتمد .يمتلك االستاذ
عبدهللا خبره عملية غنية ،حيث عمل لدى اتش اس بي س ي في اململكة العربية السعودية
كرئيس لإلمتثال القانوني والرقابي واألمتثال للجرائم املالية كما عمل لدى ديلويت كمدير
تنفيذي لخدمات االستشارات املالية في اململكة العربية السعودية.
ً
حاصل على درجة املاجستيرفي املالية من جامعة امللك سعود ولديه أكثرمن  18عاما من
ً
الخبرة في القطاع املصرفي واالستثماري .وقد شغل في السابق عددا من املناصب القيادية
والتي كان آخرها منصب رئيس إدارة األصول في البالد املالية كما شغل منصب رئيس إدارة
الدخل الثابت وإدارة العقارات بالبنك السعودي الفرنس ي وشغل منصب مديرصناديق
االستثمارفي شركة أتش إس بى س ي السعودية.
حاصلة على شهادة املاجستيرفي إدارة األعمال من جامعة األعمال والتكنولوجيا في جدة ،
وشهادة البكالوريوس في االداب من الجامعة اللبنانية االمريكية في بيروت ،كما أنها حاصلة
على شهادتي هيئة السوق املالية CME1و  CME2الخاصة باملطابقة وااللتزام ومكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة دلهي .وهو يمتلك
ً
خبرة عملية تتجاوز 20عاما في قطاع الخدمات االستثمارية وإدارة الصناديق العقارية .حيث
ً
تولى سابقا منصب مديرالصناديق العقارية في البالد كابيتال عمل خاللها على إنشاء العديد
من الصناديق العقارية واستقطاب الفرص االستثمارية املميزة  ،كما شغل منصب مدير
الصناديق العقارية الخاصة بشركة األولى جوجيت كابيتال  -بمدنية الرياض .أنهى فراس
برنامج في االستثمارات والتطويرالعقاري من –  Euromoneyدبي.
حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة االسكندرية – كلية التجارة ولديه
خبرة في الحسابات واإلدارة املالية تتجاوز ال 38عاما .يعمل باإلدارة املالية في الشركة منذ
تأسيسها في عام 2007م .كما انه حاصل على شهادة السوق املالية CME1
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( )19مصالح أعضاء مجلس اإلدارة والتعامالت مع أطراف ذات عالقة
فيما يلي تفصيل عن طبيعة العالقة مع األطراف ذات العالقة:
الطرف ذي العالقة
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

طبيعة العالقة

هو أحد الص ـ ـ ـ ــناديق التي تديرها ش ـ ـ ـ ــركة إتقان كابيتال وتتحص ـ ـ ـ ــل مقابل ذلك على رس ـ ـ ـ ــوم إدارة
ورس ـ ـ ــوم تقديم خدمات الحفظ للص ـ ـ ــندوق .الس ـ ـ ــيد /عبدهللا فريد ش ـ ـ ــاكر هو العض ـ ـ ــو املنتدب
والرئيس التنفيــذي لش ـ ـ ـ ــركــة إتقــان كــابيتــال وكــذلــك هو عض ـ ـ ـ ــو مجلس إدارة لص ـ ـ ـ ـنــدوق إتقــان
للمرابحات والصكوك.

يوضح الجدول التالي التعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل العام 2018م:
اسم العضو
السيد /عبدهللا فريد شاكر

وصف املصلحة
قامت شــركة إتقان كابيتال بتقديم خدمات أمانة الحفظ لصــندوق إتقان للمرابحات والصــكوك
حتى تــاريخ 2018/3/31م ومن ثم تم نقــل خــدمــات أمــانــة الحفظ إلى ش ـ ـ ـ ــركــة األول كــابيتــال وبلغ
إجمــالي الرس ـ ـ ـ ــوم التي تم تحص ـ ـ ـ ــيلهــا خالل تلــك الفترة مقــابــل إدارة الص ـ ـ ـ ـنــدوق وتقــديم خــدمــات
الحفظ ما قيمته  4,163ريال سـ ــعودي .والسـ ــيد /عبدهللا فريد شـ ــاكر هو عضـ ــو في مجلس إدارة
صندوق إتقان كابيتال للمرابحات والصكوك.

( )20مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و كبارالتنفيذيين
يحدد البند ( )20من النظام األس ــارـ ـ ي للش ــركة س ــياس ــة مكافآت أعض ــاء مجلس اإلدارة ،ويس ــتحق عض ــو املجلس بدل حض ــور
قدره ( )5.000ريال عن كل جلسة من جلسات املجلس أو إحدى لجانه .ودون اإلخالل بأحكام النظام ،يراعى في سياسة املكافآت
ما يلي:
أ) ان جامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
ب) أن تقدم املكافآت بغرض حث أعض ــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على دعم و تطوير الش ــركة وتنميتها على
املدى الطويل ،كأن تربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل.
ت) أن تحدد املكافآت بناء على مس ـ ـ ـ ــتوى الوظيفة ،واملهام واملس ـ ـ ـ ــؤوليات املنوطة بشـ ـ ـ ــاغلها ،واملؤهالت العلمية،
والخبرات العملية ،واملهارات ،ومستوى األداء.
ث) ان جامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة.
ج) األخذ في االعتبار ممارســات الشــركات األخرى في تحديد املكافآت ،مع الحذر من التأثيرات الســلبية لهذه املقارنات
في إحداث ارتفاعات غير مبررة للمكافآت والتعويضات.
ح) أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها ،مع عدم املبالغة فيها.
خ) أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.
د) حاالت إيقاف ص ـ ــرف املكافأة أو اس ـ ــتردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عض ـ ــو في
مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،وذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
ً
ً
ً
ذ) منح أس ــهم في الش ــركة ألعضـ ــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سـ ــواء كانت إصـ ــدارا جديدا أو أسـ ــهما اش ــترتها
الشركة ،مع مراعاة أحكام النظام
تقريرمجلس اإلدارة السنوي إلى املساهمين عن العام املنتهي في  31ديسمبر 2018م
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ُ
وتؤكد الش ــركة أنها التزمت بالس ــياس ــة املتبعة فيما يتعلق باملكافآت املمنوحة ألعض ــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والعاملين
بالشركة بما يتماش ى مع اللوائح املعتمدة والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية.
الجداول التالية توض ـ ـ ـ ــح املكافآت والتعويض ـ ـ ـ ــات املدفوعة ألعض ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،بما فيهم املدير التنفيذي
واملدير املالي خالل العام 2018م:

البيان

الرواتب واألج ور
البدالت
المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
العموالت
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

أعضاء المجلس التنفيذيين

أعضاء المجلس غير التنفيذيين/
وأعضاء المجلس المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا
أعلى المكافآت والتعويضات يضاف
إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
إن لم يكونا ضمنهم

-

59,970
-

1,757,810
1,093,565
-

-

-

-

في تـاريخ 1439/05/14ه املوافق 2018/01/31م ،اجتمعـت الجمعيـة العـامـة غير العـاديـة للمس ـ ـ ـ ــاهمين وتم من خاللهـا املوافقة
ً
ً
على تعديل الئحة حوكمة الش ـ ـ ــركة تماش ـ ـ ــيا مع اللوائح التنفيذية الص ـ ـ ــادرة مؤخرا عن مقام هيئة الس ـ ـ ــوق املالية ووزارة التجارة
واالستثمار ،حيث تضمن ذلك تعديل املادة ( )31من الالئحة لتكون على النحو التالي:
يبين النظام األس ــار ـ ي للش ــركة طريقة احتس ــاب مكافآت أعض ــاء مجلس اإلدارة ويجوز أن تكون هذه املكافآت راتبا معينا أو بدل
حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح ،ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه املزايا مع مراعاة اآلتي:
 )1يستحق عضو املجلس بدل حضور قدره ( )5,000ريال عن كل جلسة من جلسات املجلس.
 )2يستحق عضو اللجنة املنبثقة من املجلس بدل حضور قدره ( )5,000ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة.
 )3أن تكون املكافآت عادلة ومتناســبة مع اختصــاصــات العضــو واألعمال واملســؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضــاء مجلس
اإلدارة ،باإلضافة إلى األهداف املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.
 )4أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة املكافآت.
 )5أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة إلدارتها.
 )6األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.
 )7أن تكون املكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.
ال يوجــد مكــافــآت محــددة ألعضـ ـ ـ ـ ــاء اإلدارة التنفيــذيــة ،وإنمــا يتم عرض توصـ ـ ـ ـ ـيــات لجنــة الترش ـ ـ ـ ــيحــات واملكــافــآت املتعلقــة بكبــار
التنفيذيين والعاملين في الشركة على مجلس اإلدارة التخاذ الالزم حيالها في حال تقرر دفع مكافآت سنوية.
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( )21التنازالت عن الرو اتب والتعويضات
لم يتنازل أي من أعض ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض خالل الس ـ ـ ــنة املالية 2018م .إال أنه لم
يحصـل العضـو املنتدب و الرئيس التنفيذي و أعضـاء مجلس اإلدارة التنفيذيين على بدالت مقابل حضـورهم اجتماعات مجلس
ُ
اإلدارة واللجان املنبثقة منه.
( )22التنازالت عن األرباح
ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح خالل السنة املالية 2018م.
( )23مدفوعات الزكاة والضرائب ،واملدفوعات النظامية األخرى
ً
تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة ال یئة العامة للزكاة والدخل .يتضمن مخصص الزكاة كافة املستحقات على الشركة وعن
حصص ا في الشركات التابعة .ویتم قید الزكاة اإلضافیة التي تستحق بموجب التسویات الن ائیة ،إن وجدت ،عندما وتم الربط
علی ا وتحدودھا من قبل ال یئة العامة للزكاة والدخل ويمكن تلخيص املوقف الزكوي للشركة في النقاط التالية:
ا .قدمت الشركة االقرارات الزكوية والضريبية في نهاية األعوام 2008م إلى 2017م وحصلت على شهادات زكاة وضريبة مؤقتة
للسنوات املذكورة.
ب .أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط للعام املالي األول املنتهي في 2008/12/31م مطالبة بفروق زكاة بلغت  1,8مليون
ريال وقدمت الشركة خطاب ضمان من بنك سامبا بغطاء  %100حتى تتمكن من االعتراض ،وقدمت الشركة اعتراضها ولكن
تم رفض االعتراض من قبل الهيئة لذا قدمت الشركة اعتراضها إلى ديوان املظالم الذي أصدر حكمة برفض االعتراض في
2018/11/6م مع خيارين هما االستئناف خالل  30يوم أو التقدم بطلب التسوية .وتم تكليف السادة /برايس وتر هاوس
) (PWCبتقديم استئناف إلى ديوان املظالم بهذا الخصوص وتم اصدار الوكالة الالزمة وكذلك تم تزويدهم حسب طلبهم
ً
بالبيانات واملستندات املطلوبة الستيفاء إجراءات االستئناف علما بان املستشار القانوني املكلف حاول تقديم االستئناف إلى
ديوان املظالم في خالل املدة القانونية حسب إفادة السادة كي بي ام ي ( )KPMGخالل ثالثون يوم من 2018/11/6م وفو ئ
ً
بأن الحكم صدر في 1440/11/4هـ املوافق  16يوليو 2018م وأصبح الحكم نهائي وتم حفظه وجاري العمل حاليا على التسوية
مع الهيئة العامة للزكاة والدخل عن طريق تسييل خطاب الضمان لصالحهم .كما وأنه جاري اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع
دعوى ضد شركة كي بي ام ي ) (KPMGنتيجة للتقصير من طرفهم.
ت .أصدرت الهيئة الربط للسنوات الست من 2009م حتى 2014م مطالبة بفروق زك ــاة بلغ إجماليه ــا  7,3مليون ريال وتم
االعتراض عليها مما نتج عنه تخفيض املطالبات ليصبح إجماليها  4,9مليون ريال وأفاد مكتب برايس وتر هاوس ( الشركة املعينة
ً
من إتقان كابيتال ملتابعة املوضوع مع هيئة الزكاة) بأنه ونظرا ألن غالب فروق الزكاة نتجت من احتساب زكاة على كامل قيمة
استثمارات الشركة في الصناديق العقارية وحسب املفاهمة مع الهيئة بأنه إذا قامت الشركة بت جيل الصناديق العقارية ودفع
الزكاة املستحقة عليها فسيتم إعفاء الشركة من غالب هذه الفروق (على أساس أن الصناديق ستقوم بسداد الزكاة على صافي
األرباح املتولدة من العقار وليس على قيمة العقار) وقد تم ت جيل الصناديق العقارية بالهيئة و قد تم االنتهاء من تقديم
اإلقرارات الخاصة بها عن كافة السنوات منذ إنشائها وحتى 2017م.
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ث .قامت الهيئة بعمل زيارة ميدانية للشركة لفحص حسابات السنوات 2016 ،2015م وأصدرت ً
بناء على ذلك ربطها مطالبة
ً
الشركة بفروق زكاة بلغ إجمالها  3,2مليون ريال علما بأن غالب هذه الفروق نتج عن احتساب زكاة على كامل قيمة االستثمارات
في الصناديق العقارية وقد تم تقديم اعتراض على الربط وتم ااإلفادة في  18مارس  2019بأن قبول حسم االستثمارات في
الصناديق العقارية مرهون بتقديم االقرارات الخاصة بهذه الصناديق.
ج .من الجدير بالذكر بأن السادة  PWCقد أتموا تقديم االقرارات الزكوية للصناديق العقارية من بداية هذه الصناديق و حتى
العام 2017م وعليه يمكننا التقرير بأن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد سمحت بخصم االستثمار في الصناديق العقارية من
الوعاء الزكوي لشركة إتقان كابيتال ألن االستثمار مزكى في هذه الصناديق.
ح .لم يرد حتى تاريخه ربط من الهيئة عن العام 2017م.
احتياطي مدفوعات للزكاة
بداية العام
املخصصات
املدفوعات
نهاية العام

2018م
620,753
424,305
)(644,129
400,929

احتياطي التأمينات االجتماعية
بداية العام
املخصصات
املدفوعات
نهاية العام

2017م
799,522
620,717
)(799,486
620,753
2017م
111,934
639,811
)(654,937
96,808

2018م
96,808
777,750
)(749,123
125,434

ال يوجد على شركة إتقان كابيتال أي مدفوعات نظامية أخرى غير املذكورة كما في 2018/12/31م.
( )24املخصصات ملصلحة موظفي الشركة
ً
تدفع الشـ ـ ـ ــركة مزايا وتعويض ـ ـ ـ ــات املوظفين طبقا لنظام العمل والعمال في اململكة العربية الس ـ ـ ـ ــعودية .ويوض ـ ـ ـ ــح الجدول التالي
املخصصات والتعويضات ملصلحة موظفي الشركة عن الفترات املنتهية في 2018/12/31م و2017/12/31م:
احتياطي نهاية الخدمة
بداية العام
املخصصات
(األرباح) الخسائراالكتوارية
املدفوعات
نهاية العام

2018م
670,830
185,503
384,346
()497,130
743,549
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1,659,223
172,737
()213,451
()947,679
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( )25إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
ُ
أن سجالت الحسابات أ ّ
عدت بالشكل الصحيح.
ُ
ُ
ّ
ّ
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة املصدر على مواصلة نشاطه. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها ،كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.( )26تقريرمراجعي الحسابات والقوائم املالية
يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم املالية خالية من أي أخطاء جوهرية ،وأنه ليست هناك أي تحفظات حيالها.
( )27لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها
ملجلس اإلدارة ثالث ( )3لجان رئيسية ُمنبثقة من مجلس اإلدارة .ولهذه اللجان دورها املهم والحيوي في مساعدة مجلس اإلدارة
على القيام بواجباته النظامية املناطة به تحقيقا لألداء األمثل واالستفادة من خبرات أعضائه املتنوعة واإلسهام في وضع
السياسات والبرامج وتطبيق اللوائح ورفع التوصيات ،وذلك على النحو التالي:
اللجنة التنفيذية
تختص اللجنة التنفيذية بصفة أساسية باقتراح كافة القرارات الهامة التنفيذية واالستراتيجية وفق الصالحيات املحددة لها
ُ
واملعتمدة من مجلس اإلدارة ومن ثم التوصية بها إلى املجلس العتمادها واملوافقة عليها ،إضافة إلى متابعة تنفيذ سياسات ولوائح
الشركة املالية واإلدارية والرقابية واقتراح التعديالت املناسبة عليها ملجلس اإلدارة ،ومتابعة خططها االستراتيجية وتحديثها من
حين آلخر .إضافة إلى متابعة تنفيذ املوازنات التقديرية للشركة واألداء الفعلي وتحليل أسباب االنحرافات إن وجدت.
لم تعقد اللجنة أي اجتماع خالل عام 2018م .و ً
بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة ،صوت املساهمون خالل اجتماع الجمعية
ُ
العامة غير العادية املنعقدة في تاريخ 2018/01/31م باملوافقة على حذف املادة ( )22من النظام األسار ي للشركة واملتعلقة
باللجنة التنفيذية ،وعليه فقد تم حل اللجنة التنفيذية ،على أن يتم إعادة تشكيلها متى دعت الحاجة.
لجنة املراجعة
ً
تم إعادة تشكيل لجنة املراجعة خالل عام 2018م .وتتألف لجنة املراجعة حاليا من ثالثة أعضاء ،إثنان منهم من األعضاء
املستقلين باملجلس ،والعضو الثالث هو عضو غير تنفيذي .وتقوم لجنة املراجعة بمهامها برئاسة السيد /أحمد تاج إسماعيل
وعضوية كل من السيد /عبدالرزاق حسن والسيد /محسن دشتي .وتؤدي اللجنة مهامها الرئيسية التي تهدف إلى التأكد من سالمة
ونزاهة وشفافية واستقاللية كافة عمليات وأعمال الشركة والشركات التابعة لها ،بما يتماش ى مع متطلبات أنظمة ولوائح وزارة
التجارة واالستثمار وأنظمة ولوائح هيئة السوق املالية واألنظمة واللوائح ذات العالقة ،وكذلك متطلبات املعايير املهنية العاملية
ذات العالقة ،بما يحقق ُويمكن مجلس اإلدارة من القيام بمسؤولياته املناطة به للمحافظة على حقوق املساهمين .وقد بلغ عدد
اجتماعات اللجنة خالل العام 2018م ( )4اجتماعات.
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اسم العضو

االجتماع األول

االجتماع الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

2018/3/4م

2018/11/11م
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا

2018/12/02م
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا

2018/12/17م
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا

1

حاضر

حاضر

حاضر

3

حاضر

حاضر

حاضر

3

1

السيد /وليد عبدالعزيز كيال
(رئيس مجلس)
السيد /عدنان أحمد يوسف عبدامللك

حاضر

3

السيد /عدنان عبدهللا البسام

حاضر

4

السيد /عبدالرزاق عبدالخالق عبدهللا حسن

5

السيد /محسن غالم حسين محمد علي دشتي

2

حاضر

ً
ليس عضوا
ً
ليس عضوا

املجموع
1
1

لجنة الترشيحات واملكافآت
ً
تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت خالل عام 2018م .وتتألف لجنة الترشيحات واملكافآت حاليا من ثالثة أعضاء،
يرأسهم األستاذ /فهد عواض الحارثي وعضوية كل من السيد /عدنان أحمد يوسف والسيد /عبدالرزاق حسن .وتقوم اللجنة
بالتوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس ً
وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة ،كما تقوم بمراجعة جميع األعمال
والسياسات والبرامج واالحتياجات املتعلقة بعضوية وأعضاء مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات بشأن كبار التنفيذيين في الشركة .و
كذلك وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها.
و عقدت اللجنة اجتماع واحد خالل عام 2018م.
االجتماع األول

اسم العضو

املجموع

2018/3/4م

1

السيد /خالد عبدهللا عتيق
(رئيس
مجلس) أحمد يوسف عبدامللك
السيد /عدنان

حاضر

3

السيد /وليد عبدالعزيز كيال

حاضر

2
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حاضر

1
1
1

( )28املخاطراملتعلقة باألعمال
أعمال الش ـ ـ ــركة ووض ـ ـ ــعها املالي أو نتائج العمليات يمكن أن تتأثر ماديا بأي من املخاطر التالي ذكرها .في حين أن القائمة ليسـ ـ ــت
شــاملة إال أنها تشــير إلى أبرز املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشــركة .وتضــع الشــركة اســتراتيجية مجابهة املخاطر التي قد تتعرض
لها في إطار ممارس ـ ــة أعمال الشـ ــركة االعتيادية والتي تشـ ــمل التعرف على املخاطر وتنفيذ الخطط للتخفيف من حدتها ،وذلك
بالنسبة لجميع املنتجات القائمة والجديدة مما يساعد على تحديد املستوى األمثل لنسبة املخاطر وتقييمها ومراقبتها.
كما أن الشركة تتبع أسلوب تقييم فعال لتخطيط وإدارة رأسمال الشركة والذي يركز على تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة
بحيث ينتج عنها القيمة املناسبة لرأس املال الذي يتم تخصيصه للمخاطر .كما استمرت الجهود التي تبذلها الشركة في إدارة
املخاطر فيما يخص ضمان استمرارية األعمال من خالل تحديد وتقييم املخاطر املحتمل حدوثها ووضع الخطط الالزمة
لالستجابة لهذه املخاطر في حال حدوثها وتقليل املردود السلبي الذي قد ينجم في حال حدوثها واستعادة العمليات في أسرع وقت
ممكن .هناك العديد من املخاطر املرتبطة بأنشطة الشركة من أهمها ما يلي:
مخاطر االئتمان
تتمثل في املخاطر املرتبطة باألطراف النظيرة التي قد تنجم عن فشل الجهة املصدرة للصكوك أو املرابحة أو األدوات املالية
األخرى في الوفاء بالتزاماتها في الوقت املحدد .وتسعى إدارة الشركة ألن تكون مخاطر االئتمان متدنية من خالل التعامل فقط
مع املؤسسات املالية التي تتمتع بمركز مالي قوي ،حسب ما تحدده أي من إحدى ثالث وكاالت للتصنيف االئتماني الدولية،
واالستثمار في أوراق مالية عالية الجودة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار.
مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العموالت
تتعلق املخاطر التي تواجهها الشركة بشأن التغيرات في أسعار العموالت السائدة بالسوق بشكل أسار ي بالودائع واملرابحات.
وتقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العموالت
ً
التي تتعرض لها الشركة ليس جوهريا.
مخاطر السيولة
تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي خالل املدة الزمنية املتفق عليها وبمبلغ يقارب قيمته العادلة .ويتم
إدارة مخاطر السيولة ومراقبتها بشكل منتظم للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بااللتزامات املستقبلية للشركة.
ُ

مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .إن تعامالت
الشركة تتم بصورة رئيسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي ،وال ُ
تعتبر التعامالت األخرى التي بالعمالت األجنبية غير جوهرية
(إن وجدت) .وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر االمريكي ،فإن األرصدة بالدوالر االمريكي ال تمثل
مخاطر عمالت كبيرة.
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املخاطر التشغيلية
هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن نقص أو خطأ من أحد اإلجراءات الداخلية أو املوظفين أو األنظمة التقنية للشركة،
وكذلك التي قد تحدث نتيجة ألسباب خارجية .تتم إدارة املخاطر التشغيلية للشركة من خالل تحليل األسباب الجذرية ومراقبة
املؤشرات الرئيسية لقياس املخاطر وتخطيط استمرارية األعمال.
املخاطر النظامية
هي املخاطر الناجمة عن عدم االلتزام بالتشريعات واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الحكومية والجهات ذات
االختصاص ،على سبيل املثال وليس الحصر تعليمات هيئة السوق املالية وتعليمات وزارة التجارة واالستثمار ووزارة العمل و
الهيئة العامة للزكاة و الدخل ،وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة كافة االلتزامات ومتطلباتها وتقديم ما يلزم للجهات
املعنية .ويتم العمل على تبني ثقافة ومفاهيم عمل قوامها االلتزام بالقوانين ،واجتناب املخالفات املهنية للحيلولة دون حدوث
أية تداعيات.
املنافسة
تعمل شــركة إتقان كابيتال في بيئة اســتثمارية تتســم بمســتوى عال من املنافســة بين مختلف الشــركات والبنوك االســتثمارية التي
تقوم بتطوير خدمات مماثلة ،حيث تسعى بعض هذه الشركات للتنافس بشكل مباشر مع شركة إتقان كابيتال مما قد يضطر
الشـ ـ ــركة لخفض رسـ ـ ــوم الخدمات للمحافظة على مركزها التنافس ـ ـ ـ ي ،والذي قد يؤثر بشـ ـ ــكل مباشـ ـ ــر على األداء املالي للشـ ـ ــركة
ُ
وأرباحها املستقبلية.
االعتماد على املدراء التنفيذيين وسواهم من األشخاص الرئيسيين
تعتمد الش ــركة على جهود مدراءها التنفيذيين وعدد من األش ــخاص الرئيس ــيين .وفقدان أي من هؤالء األش ــخاص أو عدد منهم
ًّ
ّ
التشغيلية والتدفق النقدي في الشركة.
سلبيا على تسويق وبيع املنتجات والنتائج
قد يؤثر
( )29الجزاءات والعقوبات املفروضة على الشركة
ال يوجد أي عقوبة أو جزاءات مفروضة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل العام 2018م.
( )30نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
خضعت عمليات الشركة خالل العام 2018م لعمليات مراجعة دورية من جانب كل من إدارة املطابقة وااللتزام في الشركة
واملراجع الخار ي للشركة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية مصالح وأصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر
العمل وقياس مدى كفاءة األداء .كما قام مراقب الحسابات الخار ي بتقييم هذا النظام ضمن مراجعته للبيانات املالية الختامية
للشركة .وعقب قيام اإلدارة التنفيذية ولجنة املراجعة بتقديم مرئياتها في هذا الخصوص ،قرر مجلس اإلدارة تعيين مستشار
خار ي للقيام بإجراءات الرقابة الداخلية من خالل مراجعة شاملة وتقديم توصياته بهذا الشأن.
ُ
ولقد تم التعاقد مع مكتب خالد بن عفير للقيام بمهام إدارة املراجعة الداخلية ،وقد أظهرت نتائج الفحص املستمر التي أجريت
ألنظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسالمتها يقت ي اإلفصاح عنه.
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( )31التواصل مع املساهمين واملستثمرين
تولي شـ ــركة إتقان كابيتال مسـ ــاهميها ومسـ ــتثمريها أهمية بالغة حيث تطلعهم على أدائها وأنشـ ــطتها خالل العام من خالل التقرير
الس ـ ـنوي ملجلس إدارتها وتقارير األداء األخرى التي يتم إص ـ ــدارها بش ـ ــكل دوري وكذلك إطالعهم بشـ ــكل مسـ ــتمر على أية تطورات
مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضـ ــعها املالي وأعمالها عن طريق موقع "تداول" وموقعها على شـ ــبكة االنترنت وفقا لس ـ ـياس ــات
اإلفصاح التي نصت عليها تعليمات ولوائح هيئة السوق املالية والجهات التنظيمية األخرى باململكة العربية السعودية.
( )32تطبيق معاييراملحاسبة الدولية
قامت الشركة خالل عام 2018م بتعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز ) (PWCملراجعة القوائم املالية السنوية والربع سنوية
للعام  2018م وفقا للمعايير الدولية ،وكذلك مراجعة السياسات املحاسبية التي تبنتها الشركة والتأكد من الرصيد االفتتاحي
للعامين 2017م و2018م وسالمة عملية التحول لتطبيق معايير املحاسبة الدولية كجزء من نطاق عملهم .ولم تواجه الشركة
أي صعوبات جوهرية في عملية التحول لتطبيق معايير املحاسبة الدولية .كما أن الشركة أصدرت قوائمها املالية للعام 2018م
ً
ُ
وفقا ملعايير املحاسبة الدولية خالل الفترة النظامية املحددة.
( )33الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية
تطبق الش ـ ــركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الش ـ ــركات بما يتوافق مع النظام األس ـ ــار ـ ـ ي ونظام الش ـ ــركات الص ـ ــادر من
وزارة التجارة واالسـ ـ ـ ــتثمار السـ ـ ـ ــعودية ولوائح هيئة السـ ـ ـ ــوق املالية ،السـ ـ ـ ــيما فيما يتعلق بحقوق املسـ ـ ـ ــاهمين وااللتزام بإجراءات
االفصاح والشفافية.
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