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   ) �شاط الشركة١( 

ر�ال سعودي، مقرها   ١١١٬٢٢٩٬١٤٠برأس مال مدفوع و قدره  مقفلة مساهمة سعودية  إتقان �ابيتال �� شركة استثمار�ة 

 ٠٧٠٥٨-٣٧و�عمل ب��خيص من هيئة السوق املالية باململكة رقم  ٤٠٣٠١٦٧٣٣٥اململكة العر�ية السعودية برقم �جل تجاري: 

وتزاول �شاطها ��  ،  ولها فرع �� مدينة الر�اض اململكة العر�ية السعودية  - ةجد ةمدينالرئي��ي ��  ومقرها م.٢٠٠٧-ابر�ل-٩وتار�خ 

 . ا�حفظ واملشورة والتعامل بصفة أصيل تقديم خدماتواملحافظ االستثمار�ة وال��تيب و  االستثمار�ةمجال إدارة الصناديق 

 لها، و�� إحدى أك�� الشر�
ً
ات املصرفية  وشركة إتقان �� عضو مجموعة ال��كة املصرفية، وال�ي تتخذ من مملكة البحر�ن مقرا

مليار دوالر. وتتمتع بحضور قوي ع�� مستوى الشرق   ٢٦قيمة أصولها تبلغ مليار دوالر و  ١٫٢اإلسالمية �� العالم، إذ يبلغ رأس مالها 

 وتقدم خدما��ا ألك�� من  ٧٠٢دولة وتدير  ١٧األوسط �ش�ل خاص، حيث تنتشر وحدا��ا املصرفية �� 
ً
مليون عميل   ٣٫١فرعا

 حول العالم.

ت واملستثمر�ن، حيث �شمل ثالث توفر شركة إتقان �ابيتال خدما��ا بما يل�ي ُمتطلبات واحتياجات ُعمال��ا من املؤسسات والشر�ا

فئات رئيسية من األصول، �� األوراق املالية، واالستثمارات ا�خاصة، واالستثمارات العقار�ة. وفيما ي�� تفصيل عن أ�شطة  

 الشركة وأبرز ا�خدمات ال�ي تقدمها لعمال��ا: 

 إدارة األصول: 

استثمار�ة من أع�� مستوى بما �� ذلك الصناديق تقدم الشركة مجموعة من خدمات إدارة االستثمارات وطرح منتجات 

االستثمار�ة ا�خاصة والعامة. كذلك تقدم الشركة خدمات ُمختلفة فيما يتعلق بإدارة املحافظ االستثمار�ة وإعادة هي�ل��ا وإدارة  

س��دفة للعميل ومستوى املخاطر الذي ُيمكن تحملھ.
ُ
 ال��وات، مع األخذ �� االعتبار العوائد امل

 تثمار املباشر:  االس

تقوم شركة إتقان بالبحث وال��تيب وإدارة استثمارا��ا ا�خاصة �ش�ل انفرادي أو بالتعاون مع شر�ات أخرى داخل اململكة العر�ية 

 السعودية ومنطقة ا�خليج العر�ي، وذلك �� األوراق املالية والعقارات واالستثمارات املباشرة ا�خاصة. 

 املصرفية االستثمار�ة: 

قدم خدمات  تقدم 
ُ
 مالية واستثمار�ة ُمبتكرة ملختلف العمالء. حيث ت

ً
شركة إتقان مجموعة متنوعة من ا�خدمات ال�ي توفر حلوال

ندماج واالستحواذ، و�يع ا�حصص �� االستثمارات املباشرة  االستشارات املالية االس��اتيجية ملختلف األ�شطة االستثمار�ة �اال 

تقديم االستشارات وال��تيب لتمو�ل املشروعات والشر�ات. كذلك �شتمل �شاط املصرفية  ا�خاصة، وإعادة هي�لة الشر�ات و 

 االستثمار�ة ع�� عمليات الفحص النا�� ل�جهالة والتقييم والهي�لة وال��تيب لالكتتابات ا�خاصة والعامة. 

 خدمات ا�حفظ: 

عد شركة إتقان �ابيتال إحدى أو�� الشر�ات االستثمار�ة السعودية ال�ي
ُ
تقدم خدمات ا�حفظ لالستثمارات العقار�ة واالستثمار   �

املباشر ا�خاص وكذلك محافظ األوراق املالية والصناديق االستثمار�ة، بما �� ذلك تو�� جميع األعباء اإلدار�ة ملختلف األصول  

 واالستثمارات وتقديم التقار�ر الدور�ة الالزمة.  
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 البحوث واملشورة:  

املؤسسات والشر�ات   والذي يخدمإن أ�شطة إتقان �ابيتال الرئيسية يدعمها دور محوري رئي��ي هو خدمات البحوث واملشورة. 

راجعة املحافظ ا�خاصة ب�ل عميل لتحديد أفضل االس��اتيجيات ال�ي يتع�ن اتباعها لتلبية احتياجا��م وتحقيق  عن طر�ق م

 أهدافهم االستثمار�ة. 

 

   م٢٠١٩األحداث خالل العام ) م�خص ألهم ٢(  

، ٢٠١٨% �� عام  ٢٫٤مقارنة بمعدل نمو بلغ  ٢٠١٩�� عام  ٪٠٫٣بنسبة  باألسعار الثابتة نمو الناتج املح�� اإلجما��  شهد لقد 

ا�جملة  ووفقا للتقديرات األولية يرجع هذا النمو �� األساس إ�� النمو املحقق �� أ�شطة تجارة  .مليار ر�ال ٢٦٣٩٫٨ليصل إ�� 

القطاع غ��  و�جل  .والتجزئة واملطاعم والفنادق وأ�شطة املال والتأم�ن وخدمات األعمال وأ�شطة النقل والتخز�ن واالتصاالت

% ��   ٣٫٦، بينما �جل القطاع النفطي انخفاضا قدره ٪٣٫٨% نتيجة النمو �� القطاع ا�خاص بنسبة  ٣٫٣النفطي ز�ادة قدرها 

 %، من إجما�� الناتج املح��.  ٤١٫٥إ��   همة القطاع النفطيمسا ، ووصلت �سبة ٢٠١٩عام 

 

مقارنة   % ٠٫١انخفاضا سنو�ا بنسبة    ٢٠١٩وقد �جلت معدالت الت�خم �� اململكة العر�ية السعودية خالل الر�ع الرا�ع عام 

 .  ٢٠١٨�ش�ل رئي��ي إ�� أثر فرض ضر�بة القيمة املضافة �� العام السابق ذلك بنفس الر�ع من العام السابق. ويعود 

 

 عام  ٪٣٫٣ و�نسبة ٢٠١٩ عام ٪٢٫٩ بنسبة العال�ي االقتصاد نمو  الدو�� النقد وق صند وأما ع�� املستوى العال�ي، فقد توقع

  يتوقع بينما ،٢٠٢٠
ً
  املتحدة الواليات �سبب توقيع األبرز  اليق�ن  عدم  ، وذلك النحسار �عض عوامل٪٣٫٤ بنسبة ٢٠٢١ عام نموا

استمرار �عض املخاطر ا�جيوسياسية وال�ي ر�ما تؤثر سلًبا ع��  التجاري ع�� الرغم من  االتفاق من  األو�� املرحلة ع�� والص�ن

 األسواق املالية والنمو االقتصادي.

 

  ٢٠١٩ عام و�النظر إ�� أسعار النفط، فقد �ان 
ً

  ع��  سيطرت  وال�ي  واالقتصادي السيا��ي الصعيد ع��  املهمة  باألحداث حافال

  دوالرا  ٧٢ بنحو  مقارنة ،٢٠١٩ خالل لل��ميل دوالرا ٦٤ إ�� برنت خام أسعار  متوسط انخفض حيث العام خالل النفط أسعار 

 .املا��ي العام �� لل��ميل

 

  وتراجع  والص�ن املتحدة الواليات  ب�ن التجار�ة ا�حرب تصاعد ٢٠١٩ العام خالل النفط أسعار  ع��  املؤثرة العوامل  أهم و�انت

  �شأن  الر�ود مخاوف تصاعد بجانب ال�خري،  للنفط القوي  النمو  أثر  كما . النفط أسعار  تراجع إ�� أدى مما العال�ي الطلب

 .العام خالل  األسعار   تراجع ع�� العاملي�ن النفط  منت�� كبار   لبعض اإلمدادات  و�شاط العال�ي،  االقتصاد

 

  شهدت حيث األسعار، الرتفاع الداعمة العوامل كأبرز  للنفط املصدرة للدول  ا�جيوسياسية االضطرابات تزايد جاء املقابل، ��

  النفط،  وناقالت ك��ى  نفط منشآت اس��دفت  ال�ي  التخر�بية ال�جمات من  عدًدا  السعودية العر�ية اململكة  بي��ا  من  الدول  هذه

 .اإلنتاج خفض اتفاق استمرار  �� املستقل�ن  واملنتج�ن أو�ك  املصدرة الدول  منظمة  تدخل إ��  إضافة
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 منذ النصف الثا�ي من العام، �عد  �سارعت وت��ة خفض  ٢٠١٩خالل عام 
ً
أسعار الفائدة من جانب الفيدرا�� األمر��ي، وتحديدا

مرات متتالية خالل العام، �انت �� يوليو   ٣. حيث خفض الفيدرا�� األمر��ي أسعار الفائدة ٢٠١٦موجة صعود بدأت من مطلع 

، وحاجة الفيدرا�� لتحف�� االستثمار. و�التا�� قامت "ساما"  وسبتم�� وأكتو�ر. وذلك �سبب ظهور بوادر تباطؤ �� االقتصاد العال�ي

 نقطة.  ٢٢٥نقطة أساس و"الر�بو" إ��  ١٧٥بنفس اإلجراء، لتصل أسعار "الر�بو العك��ي" إ�� 

 

من أسهم "أرام�و السعودية" وإدراجها �� السوق   ٪١٫٥عدة أحداث مهمة �� السوق السعودي، أبرزها طرح  ٢٠١٩شهد العام 

د�سم�� بالسوق   ١١، وتم إدراج الشركة �� ٪٤٦٥الذي ُ�عد أك�� طرح �شهده التار�خ، �عد أن تمت �غطية االكتتاب بـ  و السعودي 

العام أحداثا أخرى أثرت ع�� اتجاهھ سلبا وإيجابا، تضمنت االنضمام ملؤشرات األسواق  كما شهد السوق خالل هذا  السعودي.

االن��اء من إدراج السوق السعودي �� مؤشري "إم إس ��ي آي" لألسواق الناشئة و"ستاندرد آند بورز داو   حيث تم الناشئة، 

. ٢٠٢٠ة واحدة سيتم تنفيذها خالل شهر مارس جونز"، وتنفيذ أر�ع مراحل النضمام السوق ملؤشر "فو���ي راسل" تبقت مرحل

مليار ر�ال صا�� استثمارات أجنبية للسوق السعودي، و�� أك�� كمية استثمارات دخلت  ١٠٠دخول نحو  ٢٠١٩شهد عام حيث 

  ومن أهم األحداث  .جديدة خالل العاما�إقرار العديد من التنظيمات وتم اململكة �عام واحد ع�� اإلطالق.
ً
ن عن ز�ادة اإلعال  أيضا

احتياطات اململكة من النفط والغاز، و�عرض معم�� "بقيق وخر�ص" التا�ع�ن لـ"أرام�و" ل�جوم إرها�ي، ورئاسة اململكة ملجموعة  

 العشر�ن.

 

نقطة مقارنة   ٨٣٨٩نقطة، مغلًقا عند  ٥٦٢، ما �عادل ٪٧ع�� م�اسب بنسبة  ٢٠١٩مؤشر السوق السعودي �عامالت عام  أن�ى

وارتفع مؤشر السوق بذلك للعام الرا�ع ع�� التوا��، لي�جل أع�� إغالق سنوي منذ   .٢٠١٨نقطة ب��اية عام  ٧٨٢٧بإغالقھ عند 

 طة.نق ٨٥٣٦، حيث أغلق آنذاك عند ٢٠١٣العام 

مليون   ٥٥٣مليون ر�ال مقارنة ب  ١٬١٦١�ساوي تحت اإلدارة جما�� أصول إم ٢٠١٩حققت الشركة �� الر�ع الرا�ع من العام 

�� تحقيق   اويعود ذلك إ�� إعادة الهي�لة إلدارة الشركة وجهوده ٪١١٠وذلك بارتفاع م  ٢٠١٨ر�ال �� الر�ع الرا�ع من عام 

.
ً
 األهداف وفاعلية ا�خطط التوسعية ال�ي أقر��ا الشركة مؤخرا

  استثماري مليون ر�ال، باإلضافة إ�� تأسيس صندوق  ٢٠محافظ أسهم تبلغ  باستقطاب ٢٠١٩خالل عام صول إدارة األ  واصلت 

رأس    متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار ��دف إ�� تنمية مليون ر�ال وهو صندوق مفتوح ١٠بحجم  خاص متعدد األصول 

تأسيس صندوق إتقان �ابيتال لألسهم السعودية وهو   ماملال عن طر�ق االستثمار طو�ل األجل �� أسهم األسواق ا�خليجية. وت

املدى املتوسط  ع��إ�� تحقيق نمو �� رأس املال  الشرعية ��دف  الضوابطمفتوح املدة متوافق مع عام صندوق أسهم مح�� 

والطو�ل عن طر�ق االستثمار �� أسهم الشر�ات السعودية املدرجة �� سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم  

 .  مليون ر�ال ٧حوا��   ا بلغوتم استقطاب م الشرعية الضوابطالسعودية املواز�ة (نمو) بما يتوافق مع  

 لعقار�ة ذات الطرح ا�خاص الصناديق ا 

تتو�� بموج��ا شركة إتقان �ابيتال العمل كمستشار ما�� ملشروع املدينة الذكية ال�ائن   أحدى الشر�اتتم توقيع إتفاقية مع  -١

كما تم االتفاق ع�� أن تتو�� شركة إتقان �ابيتال إ�شاء صندوق عقاري طرح خاص لإلستحواذ ع�� املشروع   ،�� مدينة جده

 �� الوقت املناسب بالش�ل الذي يحقق أع�� عائد ممكن ملالك املشروع. 
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طرح خاص لإلستحواذ ع�� عقار�ن مدر�ن للدخل �� مدينة   - إ�شاء صندوق عقاري مدر للدخل اقية إتفتم توقيع  -٢

 مليون ر�ال.  ٤٥٠و�قدر حجم الصندوق بمبلغ  رجل أعمالالر�اض مملوكھ من قبل 

�غرض اإلستحواذ ع��   للتطو�ر العقاري جاري العمل ع�� توقيع إتفاقية إ�شاء صندوق عقاري طرح خاص مع شركة  -٣

مليون   ١٥٠التحتية لألرض و�قدر حجم الصندوق بمبلغ  يةض لتطو�ر البن قطعة أرض �� �� القادسية بمدينة الر�ا

 ر�ال. 

لتو�� مهام إ�شاء صندوق عقاري لتطو�ر مشروع�ن األول ترفي�ي والثا�ي   ر العقاري لتطو�لشركة جاري التفاوض مع  -٤

 مليون ر�ال.  ٥٠٥و�قدر حجم الصندوق بمبلغ   ةألرض �� مدينة جد  ةتحتي  يةبن

 مليون ر�ال  ١٨٦ن إلدارة شركة إتقان �ابيتال بإجما�� قيمة أصول � �تم نقل صندوق�ن عقار  -٥

 ع�� بيع جميع العقارات اململوكة لصندوق ر�ف  -٦
ً
، هذا وقد  العقاري للدخل ٣و ر�ف  ٢و ر�ف  ١جاري العمل حاليا

م وتم إخطار هيئة السوق  ٢٠/٠٢/٢٠١٩ال�ي وافق عل��ا مال�و الوحدات بتار�خ  ان��ت ف��ة التمديد لعمر الصناديق

املالية بوجود عرض لشراء العقارات اململوكة من الصناديق وأنھ جاري االن��اء من اإلجراءات املطلو�ة ومن ا�جدير ذكره  

 مع تجه�� القوائم ا  بأنھ من املتوقع
ً
ملالية املدققة ا�خاصة بالصناديق خالل شهر  أن يتم االن��اء من هذا اإلجراء تزامنا

 م.٢٠٢٠أبر�ل 

و�� حال �ع�� البيع ألي سبب من األسباب سيتم الدعوة لعقد إجتماع ملال�ي الوحدات وطرح ا�خيارات املتاحة لهم وال�ي  

 تت�خص فيما ي��: 

 تصفية الصناديق من خالل بيع العقارات باملزاد العل�ي.  -١

   مالك الوحدات بالصندوق. التخارج العي�ي مع   -٢

 اإلستمرار بالصندوق إ�� أن يتم بيع العقارات.  -٣

 

 ل�حصول ع�� موافقة مقام هيئة السوق املالية ع�� عدد من الصناديق االستثمار�ة  و 
ً
�عمل شركة إتقان �ابيتال حاليا

ستثمر�ن وتل�ي 
ُ
م الشركة طرحها خالل وال�ي �ع��  احتياجا��م املستقبليةالواعدة وال�ي تالئم تطلعات شرائح مختلفة من امل

صندوق استثماري خاص مفتوح  طرح تأسيس و وقد حصلت شركة إتقان ع�� موافقة مقام هيئة السوق  ل .م٢٠٢٠العام 

 :  ي صندوق االستثمار الاملدة ، وفيما ي�� نبذة عن 

 صندوق استثماري متعدد األصول    :إتقان �ابيتال متعدد األصول للنموصندوق  •
ً
 خاصا

ً
��دف  .ومفتوح املدة مطروح طرحا

إ�� تنمية رأس املال عن طر�ق اتباع أسلوب التنويع والتوزيع لفئات األصول بحيث س��كز ع�� االستثمار طو�ل األجل ��  

ة "نمو" املطابقة للمعاي�� الشرعية،  املختلفة بما ف��ا أسهم السوق السعودية الرئيسية والسوق املواز� العر�يةأسهم األسواق 

باإلضافة إ�� االستثمار �� الصناديق العقار�ة املتداولة (ر�ت) و االستثمار املباشر �� االصول العقار�ة مثل األرا��ي واملبا�ي 

وق �� ،كما سيقوم مدير الصندوق باستثمار السيولة النقدية املتوفرة �� الصندكحد أع�� ٪٤٠بنسبة تصل إ��  العقار�ة

أدوات وصناديق أسواق النقد املتوافقة مع الضوابط واملعاي�� الشرعية. وذلك عن طر�ق قبول االش��ا�ات النقدية والعينية  

 مثل العقار واألسهم. 
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 �� ويسهم املستقبلية وتطلعا��ا مع أعمالها يتالءم والتنافسية بما التسو�قية قدرا��ا لتطو�ر إتقان املتواصلة  جهود إطار ��و

استقطاب الكفاءات العمالء. كما تمكنت الشركة من  قطاعات من  العديد الشركة  اس��دفت قدف احتياجات عمال��ا، تلبية

تدعيم ل واستمرت ا�جهودمن أ�حاب ا�خ��ات �� السوق السعودي إلدارة عالقات العمالء وجذب عمالء جدد للشركة. 

   لتحقيق املز�د من النجاح �� إطار إدارة األصول واملصرفية اإلستثمار�ة. م٢٠١٩فر�ق العمل باإلدارة خالل عام  

ع�� مستوى الهي�ل التنظي�ي لإلدارة التنفيذية واألقسام الرئيسية �� الشركة، وال�ي  �غ��ات  شركة إتقان �ابيتال شهدت

لعمل ع�� إدارة  ع�� رأس فر�ق عمل متخصص ل مار ثاالست رئيس �� منصب أيونيس �اراباتأكس توظيف السيد/ تضمنت 

أيونيس حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� اقتصاديات األعمال السيد ،  مدينة الر�اضفرع ��  ستثمار�ةاال  ية فصر قسم امل

 شغل خاللها العديد من   ٢٧والدراسات التنظيمية من جامعة ر�دنج من اململكة املتحدة. وهو يملك خ��ة تتجاوز 
ً
عاما

يونيس بخلفية مالية قو�ة أاملناصب �ان آخرها رئيس االستثمار �� شركة الط��ان املد�ي السعودي القابضة. يتمتع األستاذ/ 

   وقدرة ع�� تطو�ر اس��اتيجيات استثمار مم��ة.

 

  م٢٠٢٠) ا�خطة التوسعية للعام ٣( 

  سي�ون م  ٢٠٢٠ عام أن فيھ شك ال مما
ً
  عاما

ً
أداء   حول  ؤالتنب القدرة ع�� �عدم كب��ة، و�درجة أنھ يتسم إذ بالتحديات، مليئا

وكذلك املتغ��ات ال�ي قد تطرأ ع�� البيئة االستثمار�ة �� ظل تذبذب أداء القطاع العقاري   وأسعار النفط املحلية والعاملية األسواق

بحذر �� ظل التقديرات ا�خاصة بالنمو االقتصادي املح�� والعال�ي ونتيجة   ٢٠٢٠إننا نتطلع إ�� العام  .وتداوالت األسهم املحلية

بداية من النصف ز�د من ا�جهود �� سبيل �عز�ز أعمالنا. قد تنعكس هذه التطورات ع�� توقعاتنا لذلك سنعمل ع�� بذل امل

لت�حيح مسارها  ع�� تحقيق أهدافها العمل باذن هللا ومع ذلك فإننا ع�� ثقة من أن إدارة الشركة ستواصل  م٢٠٢٠ الثا�ي للعام

 . أهداف الشركة املستقبليةورفع مستوى األداء لها ع�� املدى املتوسط والبعيد بما يصب �� 

 �� م٢٠٢٠خالل عام  تطو�ر األعمالالشركة �� لشركة إتقان �ابيتال، فستستمر  املستقبلية  اآلفاق حول  إيجابية تزال ال  نظرتنا  إن

 وفهم العمالء والر�� بمستوى خدمة بمنتجا��ا وخدما��ا  التعر�ف حمالت تنفيذ خالل للشركة من  الشاملة  العمل اس��اتيجية  دعم

 أع�� ع��  للمحافظة  لهم  املقدمة  ا�خدمة جودة من  والتأكد للعمالء املقدمة  لتقييم ا�خدمات. كما �س�� أفضل متطلبا��م بصورة

 .الر��ى مستو�ات

�عي�ن شركة متخصصة إلعادة تصميم املوقع اإللك��و�ي ا�خاص بالشركة وإعادة صياغة املحتوى ليظهر بصورة  تمأنھ  كما

  شركة  و�عي�ن  االجتما�� التواصل وسائل ع�� إعالنية حمالت ع�� ال��ك��  ثم ومن الشركة، تطلعاتيتما��ى مع بما حديثة 

 .  (Tweeter – LinkedIn)�ل من  ع�� االجتما��  التواصل وسائل  إدارة �� متخصصة

 من خالل تطو�ر األعمال  �شاطات  �� الشركة والتنوع  منتجاتأداء تحس�ن  ع��  ال��ك��  م٢٠٢٠�شمل اس��اتيجية الشركة �� عام 

 لنموذج األعمال ا�خاص �. و للعمالء متنوعة استثمار�ة فرص جديدة وتوف�� وحلول  منتجات
ً
شركة إتقان �ابيتال، فإن خطة طبقا

 األعمال س��كز ع�� محاور أساسية ��: 

�عز�ز دور إدارة األصول من خالل تحس�ن أداء املنتجات ا�حالية وكذلك إطالق منتجات جديدة لتوسيع قاعدة األصول تحت   •

 تم إطالقها ��:  سياالستثمار�ة، ومن هذه املنتجات ال�ي اإلدارة وتنويع منتجات الشركة  
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متوافق مع  مليون ر�ال ١٠٠ملكية خاص بحجم مس��دف صندوق  س املال ا�جريئ:صندوق ملكية خاص لإلستثمار �� رأ •

  الناشئة  تحقيق نمو �� رأس املال �� املدى املتوسط والطو�ل عن طر�ق االستثمار �� الشر�ات��دف إ��  الشرعية  الضوابط

 الشرعية.   الضوابطبما يتوافق مع عامليا 

 االستثمارات ا�خاصة بالشركة لرفع مستوى السيولة والعائد السنوي. إعادة توزيع محفظة  •

تم��ة من ذوي ا�خ��ة �� مجال االستثمار لالرتقاء بمستوى أداء املنتجات االستثمار�ة  •
ُ
ال�ي  االستمرار �� استقطاب الكفاءات امل

 �س�� الشركة لطرحها. 

تقدمة يمكن من خاللها تقديم ُمنتجات استثمار�ة أك��  تطو�ر األنظمة التقنية �� الشركة من خالل استحداث أنظمة مُ  •

 لتلبية ُمتطلبات املستثمر�ن ورفع مستوى التقار�ر الدور�ة الصادرة سواًء للمستثمر�ن أو ل�جهات الرقابية. 
ً
 �عقيدا

و�س��دف الشركة  االستمرار �� تحس�ن تصنيف الشركة من حيث إجما�� األصول، حيث حصلت الشركة ع�� تصنيف مرتفع  •

 .٢٠٢٠ب��اية عام  ٣٥ا�� الوصول للمرتبة ال 

 ا�خدمات االستشار�ة للشر�ات الصغ��ة  •
ً
التوسع بتقديم ا�خدمات االستشار�ة وخدمات ال��تيب واملشورة، خصوصا

 من الشر�ات الصغ��ة وامل
ً
 م��ايدا

ً
توسطة لإلدراج �� واملتوسطة لالدراج �� السوق املواز�ة. حيث تتوقع اتقان �ابيتال طلبا

إدراج الشر�ات مباشرة دون امل��ي �� ف��ة طرح، و��دف خطتنا   �سهلالئحة جديدة  إستحداثالسوق املواز�ة، وذلك �عد 

 ع�� حصة سوقية منافسة لعدد الشر�ات املدرجة �� نمو عن طر�ق إتقان �ابيتال. باإلستحواذ

•  
ً
 الص�وك، �حاجة الشر�ات العائلية واملدرجة لتنويع أدوات تقديم خدمات ال��تيب واملشورة �� أدوات الدين، خصوصا

   التمو�ل.

ات واالندماجات، الشك أن سوق االستحواذات واالندماجات بدأ باالنتعاش �� السنوات ذتقديم خدمات املشورة �� االستحوا •

 وق السعودي.السبتقان �ابيتال لالستحواذ ع�� حصة �� سوق االستحواذات واالندماجات إالسابقة، و�س�� 

أنھ �� ظل الظروف االقتصادية والتحديات ال�ي   حيث ،٢٠٢٠خالل العام  ا�خاصة  امللكية شر�ات �س��دفأن الشركة  كما •

 – (اإلندماج مجموعة من الفرص اإلستثمار�ة األخرى �� القطاع ا�خاص ع�� سبيل املثال  يوجد إن ذلكيمر ��ا سوق العمل ف

 التوسع). �دف الطرح ا�خاص � –التمو�ل   –الهي�لة املالية   – اإلستحواذ

بما يتناسب مع النمو املتوقع �� هذا املجال   واإلدارة ب�ل ما يتضمن من أعمال ا�حفظ ا�حفظ التوسع �� تقديم خدمات  •

 . مستقل  أم�ن حفظ لدى  عن ��اتلزم الصناديق اإلستثمار�ة بإيداع األصول ا�خاصة  وال�يتحت توج��ات هيئة السوق املالية 
 

 

 

 

   ) األصول وا�خصوم ونتائج األعمال٤( 

�شغيلية   خسائر مليون ر�ال، مقارنة ب ١٫٨٤م ما قيمتھ ٢٠١٩بلغ إجما�� ا�خسائر التشغيلية ال�ي حقق��ا الشركة خالل العام  •

 م.   ٢٠١٨مليون ر�ال حقق��ا الشركة خالل العام   ٦٫٥٨قدرها 

 مليون ر�ال، محققة  ١٥٫١٥م ٢٠١٩بلغت مصروفات الشركة خالل العام  •
ً
 .م٢٠١٨عن العام  ٪ ١٣بنسبة  ارتفاعا

مليون ر�ال �� العام  ٢٢٫٤٧مليون ر�ال، مقارنة بمبلغ  ١٨٫١٦م ٢٠١٩بلغ صا�� ا�خسارة ال�ي حقق��ا الشركة خالل العام  •

 . ٪١٩ اقدره نخفاضا �� ا�خسائر بنسبةم، والذي يمثل ا٢٠١٨

، م٢٠١٨ر�ال للسهم خالل العام  ١٫٩٣م مقابل خسارة بواقع ٢٠١٩ر�ال ب��اية العام  ١٫٦٣بلغت ا�خسارة الصافية للسهم  •

 نخفاضوالذي ُيمثل ا
ً
 .  ٪١٦بنسبة �� ا�خسائر ا
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مليون ر�ال  ٥٨٫٨٣م، ليصل إ�� ٢٠١٨مقارنة بالعام  ٪٢٤م بمعدل ٢٠١٩املساهم�ن خالل العام انخفض مجموع حقوق  •

 م.٢٠١٩خالل العام 

 ٢٠١٨مليون ر�ال للعام  ١٧٫٨٤م، مقارنة بمبلغ ٢٠١٩مليون ر�ال ب��اية العام  ٢٤٫٤٠بلغت قيمة املوجودات املتداولة    •

 .٪٣٧بنسبة  والذي يمثل ز�ادة

م، والذي  ٢٠١٩مليون ر�ال ب��اية العام  ٨٠٫٧١م إ�� ٢٠١٨ر�ال خالل العام  مليون  ٨٢٫٦٠ املوجودات منانخفض مجموع  •

 بنسبة 
ً
   .٪٢يمثل انخفاضا

 نتائج السنوات ا�خمسة السابقة  ) ٥( 
 

 

 

   الرسم البيا�ي التا�� يو�ح نتائج األعمال للسنوات املالية ا�خمس األخ��ة: •

 

 

 

 

 

 

128,661,397 121,109,173 
104,963,408 

82,600,090 80,708,628 

6,946,507 6,827,950 4,879,509 5,476,962 
21,876,656 

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000
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أداء الشركة خالل السنوات الخمس األخیرة

مجموع األصول مجموع الخصوم

 ٩٢٠١ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ) ١٬٨٣٩٬٤٩٥( ) ٦٬٥٧٦٬٤٩٨( ) ١٬٠٣٢٬٤٢٨( ٥٬٧٢٥٬٣٩٩ ٤٬٧٤٨٬١٣٢ إيرادات

 ) ٦٫٠٦٥٬٣١٧( ) ٧٬٠٠٧٬٦٩٢( ) ٦٬٧٥٠٬٦٨٢( ) ٦٬٨٢٩٬٢٣٠( ) ٦٬٧٨٣٬٧٨٠( ت�لفة اإليرادات

 ) ٧٬٩٠٤٬٨١٢( ) ١٣٬٥٨٤٬١٩٠( ) ٧٬٧٨٣٬١١٠( ) ١٬١٠٣٬٨٣١( ) ٢٬٠٣٥٬٦٤٨( إجما�� األر�اح (ا�خسائر)

 ) ٩٬٠٨٣٬٣٣٣( ) ٦٬٣٤٦٬٤٠٠( ) ٦٬٣٣٣٬٢٣٥( ) ٦٬٤٣٦٬٤٢٧( ) ١١٬١٩٩٬٥٤٧( مصار�ف إدار�ة وعامة

 ) ١٦٬٩٨٨٬١٤٥( ) ١٩٬٩٣٠٬٥٩٠( ) ١٤٬١١٦٬٣٤٥( ) ٧٬٥٤٠٬٢٥٨( ) ١٣٬٢٣٥٬١٩٥( (ا�خسائر) من العمليات التشغيليةالر�ح 

 - ٣٦٬٦٠٠ ٣٣٠٬٧٣٤ - - اإليرادات األخرى 
 ) ١٨٬١٥٩٬٢٢٥( ) ٢٢٬٤٧٤٬١٨٥( ) ١٤٬٤٠٦٬٣٢٨( ) ٧٬٥٤٠٫٢٥٨( ) ١٣٬٢٣٥٬١٩٥( صا�� الر�ح (ا�خسائر) للسنة

 )١٫٦٣( )١٫٩٣( )٠٫٨٣( )٠٫٤٣( )٠٫٧٦( ا�خسائر للسهم
 ١١٬١٢٢٬٩١٤ ١١٬٦٤١٬١٥٤ ١٧٬٣٤١٬٧٩٠ ١٧٬٣٤١٬٧٩٠ ١٧٬٣٤١٬٧٩٠ املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 

4,748,132 5,725,399 

(1,032,428) (6,576,498) (1,839,495)
(13,235,195)

(7,540,258)
(14,406,328)

(22,474,185)
(18,159,225)

 (30,000,000)

 (20,000,000)

 (10,000,000)

 -

 10,000,000

۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

أداء الشركة خالل السنوات الخمس األخیرة

مجموع اإلیرادات صافي الدخل
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 مصادر اإليرادات ) ٦( 

 لعدم وجود أي وحدات �شغيلية للشركة أو فروع خارج اململكة العر�ية السعودية، فإنھ يتم تحصيل إيرادات الشركة �ش�ل  
ً
نظرا

تو�ح ا�جداول والرسومات البيانية التالية  مباشر من خالل عمليا��ا داخل اململكة عن طر�ق مقرها الرئي��ي بمدينة جـدة. 

 عن مصادر اإليرادات ال�ي
ً
 م:٢٠١٨و  م ٢٠١٩حقق��ا الشركة خالل السنوات  تفصيال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠١٩ 
االستثمارات 

 الرئيسية

املصرفية 

 االستثمار�ة

تطو�ر 

 األعمال
 إدارة األصول 

خدمات 

 ا�حفظ 
 اإلجما��

 (١٬٨٣٩٬٤٩٥) ٥٦٤٬٤٢٤ ٤٬٥١١٬٥٩٢ - ١٤٠٬٤٧٦ (٧٬٠٥٥٬٩٨٧) صا�� إيرادات األ�شطة

 (٦٬٠٦٥٬٣١٧) (٥٠٨٬١١٨) (٤٬٠١٥٬٩٦٠) (٥٩٦٬٩٨١) (٣٣١٬٨٤٩) (٦١٢٬٤٠٩) صا�� ت�اليف التشغيل 

 (٧٬٩٠٤٬٨١٢) ٥٦٬٣٠٦ ٤٩٥٬٦٣٢ (٥٩٦٬٩٨١) (١٩١٬٣٧٣) (٧٬٦٦٨٬٣٩٦) إجما�� الر�ح / (ا�خسارة) 
       

٢٠١٨ 

االستثمارات 

 الرئيسية

املصرفية 

 االستثمار�ة

تطو�ر 

 األعمال
 إدارة األصول 

خدمات 

 ا�حفظ 
 اإلجما��

 (٦٬٥٧٦٬٤٩٨) ٣٨١٬٠٦٧ ١٬٤٧٩٬٠٦٠ ١٥٠٬٥٨٨ -  (٨٬٥٨٧٬٢١٣) إيرادات األ�شطةصا�� 

 -  (٦٦٢٬٢٩٠)  صا�� ت�اليف التشغيل 
 

(١٬٥٦١٬٤٥١) 

 

(٤٬٦٣٧٬٢٥٣) 
 (١٤٦٬٦٩٨)  (٧٬٠٠٧٬٦٩٢) 

 ٢٣٤٬٣٦٩ (٣٬١٥٨٬١٩٣) (١٬٤١٠٬٨٦٣) - (٩٬٢٤٩٬٥٠٣) إجما�� الر�ح / (ا�خسارة) 
(١٣٬٥٨٤٬١٩٠

) 

-7,055,987

140,476 0

4,511,592

564,424

-1,839,495
-612,409 -331,849

-596,981
-4,015,960

-508,118

-6,065,317
-10,000,000

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,000

ةاالستثمارات الرئیسی ةالمصرفیة االستثماری تطویر األعمال إدارة األصول خدمات الحفظ اإلجمالي

م۲۰۱۹مصادر اإلیرادات خالل العام 

صافي إیرادات األنشطة صافي تكالیف التشغیل

(8,587,213)

- 150,588 
1,479,060 381,067 

(6,576,498)

(662,290)

-

(1,561,451)
(4,637,253)

(146,698)

(7,007,692) (10,000,000)

 (5,000,000)

 -

 5,000,000

ةاالستثمارات الرئیسی ةالمصرفیة االستثماری تطویر األعمال إدارة األصول خدمات الحفظ اإلجمالي

م۲۰۱۸مصادر اإلیرادات خالل العام 

صافي إیرادات األنشطة صافي تكالیف التشغیل



١٠ 

 

 م ٢٠١٩ د�سم��   ٣١عن العام املنت�ي ��   تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي إ�� املساهم�ن

 

 

 ية  ) الفروقات ا�جوهر�ة �� النتائج التشغيلي ٧( 

 م.٣١/١٢/٢٠١٨و  م٣١/١٢/٢٠١٩يو�ح ا�جدول التا�� أهم التغ��ات ال�ي طرأت ع�� قائمة الدخل خالل الف��ات املن��ية �� 

 

 �سبة التغ��  صا�� التغ��  م٢٠١٨ م٢٠١٩ قائمة الدخل 

 ٧٢% ٤٬٧٣٧٬٠٠٣ (٦٬٥٧٦٬٤٩٨) ) ١٬٨٣٩٬٤٩٥( إيرادات

 ١٣% ٩٤٢٬٣٧٥ (٧٬٠٠٧٬٦٩٢) ) ٦٬٠٦٥٬٣١٧( ت�لفة اإليرادات

 ٤٢% ٥٬٦٧٩٬٣٧٨ (١٣٬٥٨٤٬١٩٠) ) ٧٬٩٠٤٬٨١٢( إجما�� األر�اح (ا�خسائر)

 -٤٣% ) ٢٬٧٣٦٬٩٣٣( (٦٬٣٤٦٬٤٠٠) ) ٩٬٠٨٣٬٣٣٣( مصار�ف إدار�ة و عامة

 ١٥% ٢٬٩٤٢٬٤٤٥ (١٩٬٩٣٠٬٥٩٠) ) ١٦٬٩٨٨٬١٤٥( الر�ح (ا�خسائر) من العمليات التشغيلية

 -١٠٠% (٣٦٬٦٠٠) ٣٦٬٦٠٠ - اإليرادات االخرى 

 ٨٤% ١٬٨٠٥٬١٩٥ (٢٬١٥٥٬٨٩٠) )٣٥٠٬٦٩٥( الهبوط �� قيمة االستثمارات العقار�ة 

 ١٩% ٤٬٢٥٢٬٥١٦ (٢٢٬٠٤٩٬٨٨٠) ) ١٧٬٧٩٧٬٣٦٤( صا�� الر�ح (ا�خسائر) للسنة قبل الز�اة

 % ١٥ ٦٢٬٤٤٤ (٤٢٤٬٣٠٥) )٣٦١٬٨٦١( الز�اة

 ١٩% ٤٬٣١٤٬٩٦٠ (٢٢٬٤٧٤٬١٨٥) ) ١٨٬١٥٩٬٢٢٥( ا�خسارة للسنة �عد الز�اةصا�� 

 ١٦% ٠٫٣٠ (١٫٩٣) )١٫٦٣( ا�خسائر للسهم

 -٤% )٥١٨٬٢٤٠( ١١٬٦٤١٬١٥٤ ١١٬١٢٢٬٩١٤ املتوسط املرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنة (سهم)

  أظهـــرت القـــوائم املاليـــة
ً
، حيـــث �ـــجلت خـــالل العـــام ا�حـــا�� عـــن العـــام الســـابق ٪١٩بنســـبة  �عـــد الز�ـــاة ا�خســـائر صـــا�� �ـــ�  انخفاضـــا

مليـــون ر�ـــال ال�ـــي  ٢٢٫٤٧م مقابـــل صـــا�� خســـائر بقيمـــة ٢٠١٩مليـــون ر�ـــال خـــالل الســـنة املاليـــة  ١٨٫١٦بواقـــع  الشـــركة صـــا�� خســـائر 

 �� بند ا�خسائر إ��: اإلنخفاضم. وُيعزى هذا ٢٠١٨�جل��ا عن السنة املالية 

واملحـــافظ االســـتثمار�ة املـــدارة مـــن قبـــل الشـــركة كنتيجـــة طبيعيـــة لنمـــو األصـــول املـــدارة هـــذا  إيـــرادات الصـــناديق العقار�ـــة اعارتفـــ أ.  

 .�شهدها القطاع العقاري  بالرغم من حالة الر�ود ال�ي

إ�ـ� إعـادة تفعيـل  باإلضـافة هـذا ارتفاع ايـرادات �شـاط ا�حفـظ كنتيجـة طبيعيـة أيضـا للنمـو امل�حـوظ �ـ� األصـول تحـت ا�حفـظ ب.  

 �شاط املصرفية االستثمار�ة.

 ) اإليضاحات املحاسبية٨( 

  م٣١/١٢/٢٠١٩ �� املنت�ي املا�� العام خالل للشركة املالية القوائم إعداد تم
ً
 اململكـة �ـ� عتمـدةاملاليـة امل للتقار�ر معاي�� الدوليةللوفقا

  .القانوني�ن للمحاسب�ن الهيئة السعودية واالصدارات األخرى ال�ي �عتمدها السعودية العر�ية
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   ) الشر�ات التا�عة٩( 

 : فيما ي�� بيانات عن هذه الشر�ات التا�عة

 شركة ر�ف النخيل  .١

 اململكة العر�ية السعودية – الر�اض م�ان التأسيس: -

 هـ ٢٧/٠٨/١٤٣٣ تار�خ التأسيس: -

واستثمار هذه املبا�ي بالبيع أو اإليجار لصا�ح شراء األرا��ي إلقامة املبا�ي عل��ا  �شاط الشركة: -

الشركة، وإدارة وصيانة وتطو�ر العقار وشراء وتملك العقار لصا�ح الشركة، 

 و�يع وشراء واستغالل العقارات واألرا��ي لصا�ح الشركة.

 .للدخل  العقاري  ١شركة ذات غرض خاص �حفظ أصول صندوق ر�ف  الغرض من تأسيسها -

 اململكة العر�ية السعودية ي��ي لعمليا��ا:الدولة املحل الرئ -

 لشركة إتقان �ابيتال ٪١٠٠مملوكة بنسبة  �سبة امللكية: -

 

 شركة ر�ف ا�جديدة املحدودة .٢

 اململكة العر�ية السعودية –جــدة  م�ان التأسيس: -

 هـ ٢٥/١٠/١٤٣٦ تار�خ التأسيس: -

واألرا��ي إلقامة املبا�ي عل��ا وتطو�رها استئجار املبا�ي وشراء املبا�ي  �شاط الشركة: -

واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصا�ح الشركة، وتنفيذ عقود تطو�ر وتخطيط 

 وإدارة املشاريع العقار�ة والتجار�ة.

 .للدخل  العقاري  ٣شركة ذات غرض خاص �حفظ أصول صندوق ر�ف  الغرض من تأسيسها -

 العر�ية السعوديةاململكة  الدولة املحل الرئي��ي لعمليا��ا: -

 لشركة إتقان �ابيتال ٪١٠٠مملوكة بنسبة  �سبة امللكية: -

 

 

 شركة ر�ف النمو لالستثمار والتنمية العقار�ة   .٣

 اململكة العر�ية السعودية – جــدة م�ان التأسيس: -

 هـ ٢٤/٠٢/١٤٣٧ تار�خ التأسيس: -

إلقامة املبا�ي عل��ا وتطو�رها استئجار املبا�ي وشراء املبا�ي واألرا��ي  �شاط الشركة: -

واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصا�ح الشركة، وتنفيذ عقود تطو�ر وتخطيط 

 وإدارة املشاريع العقار�ة والتجار�ة

 .للدخل  العقاري  ٢شركة ذات غرض خاص �حفظ أصول صندوق ر�ف  الغرض من تأسيسها -

 سعوديةاململكة العر�ية ال  الدولة املحل الرئي��ي لعمليا��ا: -

 لشركة إتقان �ابيتال ٪١٠٠مملوكة بنسبة  �سبة امللكية: -

 



١٢ 

 

 م ٢٠١٩ د�سم��   ٣١عن العام املنت�ي ��   تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي إ�� املساهم�ن

 

 

  إتقان فاينا�س .٤

 اململكة العر�ية السعودية –جــدة  م�ان التأسيس: -

 هـ ١٧/٠٣/١٤٤٠ تار�خ التأسيس: -

 إصدار أدوات دين مدعومة بأصول  :نشأة�شاط امل  -

التأسيس، أو ملالكها كجزء من ز�ادة إصدار األسهم ملالكها املؤسس�ن عند  . أ الغرض من تأسيسها -

 رأس مالها.

 إصدار أدوات دين مدعومة بأصول.  .ب

 اململكة العر�ية السعودية الدولة املحل الرئي��ي لعمليا��ا: -

 ر�ف ا�جديدة املحدودة واململوكة إلتقان �ابيتال لشركة  ٪١٠٠مملوكة بنسبة  �سبة امللكية: -

 م ولم يتم تجديده٠٢/١٢/٢٠١٩إنت�ى ترخيص املنشأة بتار�خ  مالحظات: -

 

 

 شركة إتقان الفرص العقار�ة  .٥

 اململكة العر�ية السعودية –جــدة  م�ان التأسيس: -

 هـ ٢٨/٠١/١٤٣٧ تار�خ التأسيس: -

األرا��ي والعقارات، إدارة وتأج�� العقارات اململوكة أو املؤجرة شراء و�يع وتأج��  :نشأة�شاط امل  -

(سكنية)، إدارة وتأج�� العقارات اململوكة أو املؤجرة (غ�� سكنية)، أ�شطة 

 إدارة  العقارات مقابل عمولة، أ�شطة التطو�ر واالستثمار العقاري.

   األول العقار�ةفرص شركة ذات غرض خاص �حفظ أصول صندوق  الغرض من تأسيسها -

 اململكة العر�ية السعودية الدولة املحل الرئي��ي لعمليا��ا: -

 إتقان �ابيتال  لشركة ٪١٠٠مملوكة بنسبة  �سبة امللكية: -

 

 شركة إتقان التحالف العقار�ة  .٦

 اململكة العر�ية السعودية –جــدة  م�ان التأسيس: -

 هـ ٢٨/٠١/١٤٣٧ تار�خ التأسيس: -

شراء و�يع وتأج�� األرا��ي والعقارات، إدارة وتأج�� العقارات اململوكة أو املؤجرة  :نشأة�شاط امل  -

(سكنية)، إدارة وتأج�� العقارات اململوكة أو املؤجرة (غ�� سكنية)، أ�شطة 

 إدارة  العقارات مقابل عمولة، أ�شطة التطو�ر واالستثمار العقاري.

   العقار�ة الفرص تحالف صندوق شركة ذات غرض خاص �حفظ أصول  الغرض من تأسيسها -

الدولة املحل الرئي��ي  -

 لعمليا��ا:

 اململكة العر�ية السعودية

 إتقان �ابيتال  لشركة ٪١٠٠مملوكة بنسبة  �سبة امللكية: -
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 شركة صندوق املخطط للتطو�ر العقاري  .٧

 اململكة العر�ية السعودية –جــدة  م�ان التأسيس: -

 هـ ٢٨/٠١/١٤٣٧ تار�خ التأسيس: -

 حفظ و��جيل أصول صندوق املخطط الصنا�� :نشأة�شاط امل  -

 ظ و��جيل ملكية أصول صندوق املخطط الصنا��شركة ذات غرض خاص �حف الغرض من تأسيسها -

 اململكة العر�ية السعودية الدولة املحل الرئي��ي لعمليا��ا: -

 إتقان �ابيتال  لشركة ٪١٠٠مملوكة بنسبة  �سبة امللكية: -
 

 شركة �عبئة املياة األورو�ية  -٨

 جزر ال�ايمن      م�ان التأسيس: -

 هـ ٠٣/٠٨/١٤٤٠ تار�خ التأسيس: -

 حفظ و��جيل أصول صندوق شركة �عبئة املياة األورو�ية �شاط املنشأة: -

شركة ذات غرض خاص �حفظ أصول صندوق شركة �عبئة املياة  الغرض من تأسيسها -

 األورو�ية

الرئي��ي  الدولة املحل  -

 لعمليا��ا:

 جزر ال�ايمن

 لشركة إتقان �ابيتال  ٪١٠٠مملوكة بنسبة  �سبة امللكية: -

 

  �غ�� امللكية خالل الف��ت�ن املن��يت�ن ��  و�سبةيو�ح ا�جدول التا�� حصص االسهم ال�ي تمتلكها الشركة �� شر�ا��ا التا�عة  •

 .م٣١/١٢/٢٠١٩الشر�ات التا�عة بإصدار أدوات دين خالل الف��ة املن��ية �� . ولم تقم أي من م٣١/١٢/٢٠١٨و م٣١/١٢/٢٠١٩

 محل تأسيسها اسم الشركة التا�عة
�سبة ا�حصة اململوكة 

 ا�حصصعدد   رأس املال املدفوع د�سم�� ٣١للشركة كما �� 

 م٢٠١٩ م٢٠١٨

 ١٬٠٠٠ ر�ال ١٠٬٠٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ السعودية شركة ر�ف النخيل 

 ١٬٠٠٠ ر�ال ١٠٬٠٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ السعودية ر�ف النمو لالستثمار والتنمية العقار�ة شركة 

 ١٬٠٠٠ ر�ال ١٠٬٠٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ السعودية شركة ر�ف ا�جديدة املحدودة 

  إتقان فاينا�س

 

 ١٬٠٠٠ ر�ال  ١٠٬٠٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ السعودية

 شركة إتقان الفرص العقار�ة  

 

 ١٠٠ ر�ال ١٠،٠٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ السعودية

 شركة إتقان التحالف العقار�ة  

 

 ١٠٠ ر�ال ١٠٬٠٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ السعودية

 شركة صندوق املخطط للتطو�ر العقاري 

 

 ٢٬٥٠٠ ر�ال ٢٥٬٠٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ السعودية

 ٥٠٬٠٠٠ دوالر أمر��ي ٥٠٬٠٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ جزر ال�ايمن  شركة �عبئة املياة األورو�ية  
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  املساهم�ن من غ�� أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذي�ن وأقار��م) وصف مص�حة أبرز ١٠( 

يتضمن ا�جدول التا�� وصف ألي مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت �عود ألبرز املساهم�ن �� شركة إتقان �ابيتال من 

م والـــذين يمتل�ـــون ٣١/١٢/٢٠١٩الف�ـــ�ة املن��يـــة �ـــ� غ�ـــ� أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وكبـــار التنفيـــذي�ن وأزواجهـــم وأوالدهـــم القصـــر بحســـب 

صدرة. ٪٥حصة تتجاوز 
ُ
 من إجما�� األسهم امل

 ا�جنسية  االسم 
عدد  

 األسهم

�سبة التملك  

 العام  بداية

  ��اية�سبة التملك 

 العام 
 التغ��  

 - ٪٥٧٫٦٦٤٢ ٪٥٧٫٦٦٤٢ ٦٬٤١٣٬٩٣٧ البحر�ن  مجموعة ال��كة املصرفية ش.م.ب

 - ٪٢٥٫٤٠١٥ ٪٢٥٫٤٠١٥ ٢٬٨٢٥٬٣٨٦ البحر�ن  اإلسالمي بنك ال��كة  

شركة عس�� للتجارة والسياحة والصناعة  

 والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
 - ٪٨٫٤٦٧٢ ٪٨٫٤٦٧٢ ٩٤١٬٧٩٥ السعودية

 ٪٠٫٤٢٣٤ ٪٧٫٦٢٠٥ ٪٧٫١٩٧١ ٨٤٧٬٦١٦ السعودية �امل محمد   صا�ح بن عبدهللا 
 

عــن  شـركة ال��كـة لالسـتثمار والتنميـةتنـازل املسـاهم/  �امـل إ�ـ�محمـد عبــدهللا  بـن صـا�ح /السـيدويعـود سـبب التغ�ـ� �ـ� �سـبة تملـك 

) سـهم للسـيد / صـا�ح بـن عبـدهللا محمـد �امـل �عـد ا�حصـول ٤٧٬٠٩٠متلكها �� شركة إتقـان �ابيتـال و عـددها (تال�ي  ا�امل أسهمه

 ية ع�� طلب التعديل �� قائمة مالك الشركة.ع�� موافقة هيئة السوق املال

  ) سياسة توزيع األر�اح١١(  

أر�اح الشركة الصافية السنو�ة �عد خصم جميع   ) من النظام األسا��ي للشركة والذي يق��ي بتوزيع٤٥( إشارة إ�� البند

 الشركة تتمثل �� ما ي��:املصروفات العمومية والت�اليف األخرى، فإن سياسة توزيع األر�اح ال�ي تنت�جها  

ن االحتياطي النظامي للشركة و�جوز أن تقرر ا�جمعية العامة العادية وقف هذا  �) من صا�� األر�اح لت�و ١٠%ُيجنب ( )أ(

 ) من رأس املال املدفوع.٣٠%التجنيب م�ى بلغ االحتياطي املذ�ور (

) من األر�اح الصافية لت�و�ن احتياطي  ١٠%(اح مجلس اإلدارة أن تجنب �سبة � ل�جمعية العامة العادية بناء ع�� اق� )ب(

 اتفا�� وتخصيصھ لغرض أو أغراض معينة. 

ل�جمعية العامة العادية أن تقرر ت�و�ن احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مص�حة الشركة أو يكفل توزيع  )ت(

�� األر�اح مبالغ إل�شاء مؤسسات  قدر اإلم�ان ع�� املساهم�ن . ول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع من صا ةأر�اح ثابت

 من هذه املؤسسات.  
ً
 اجتماعية لعام�� الشركة أو ملعاونة ما ي�ون قائما

 ) من رأسمال الشركة املدفوع . ٥%يوزع من البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن �سبة ال تقل عن ( )ث(

) مــن نظــام الشــر�ات يخصــص �عــد مــا ٧٦( بنــد) مــن النظــام األسا�ــ�ي للشــركة ، وال٢٠( بنــدمــع مراعــاة األح�ــام املقــررة �ــ� ال )ج(

 مـع عـدد ١٠%تقدم �سـبة ال تز�ـد عـن (
ً
) مـن البـا�� مل�افـآت مجلـس اإلدارة ، ع�ـ� أن ي�ـون اسـتحقاق هـذه امل�افـأة متناسـبا

 ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو.

 

 م.٢٠١٩الشركة خالل السنة املالية  ولم تقم الشركة باعتماد أو صرف أي أر�اح ملساه�ي
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   ) وصف ملص�حة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذي�ن �� الشركة١٢(  

صدر ألي مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة أو كبـار املـوظف�ن 
ُ
أو أي مـن أزواجهـم أو التنفيـذي�ن  فيما يتعلق بالشركة وشر�ا��ا التا�عة، لم ت

 أو كبـــــار املـــــوظف�ن التنفيـــــذي�ن �عـــــود ألعضـــــاء مجلـــــس اإلدارة مصـــــ�حة و ال يوجـــــدأوالدهـــــم القصـــــر حقـــــوق خيـــــار أو حقـــــوق اكتتـــــاب. 

أســـهم الشـــركة وأدوات الـــدين للشـــركة أو أي مـــن شـــر�ا��ا التا�عـــة وأي �غ�ـــ� �ـــ� تلـــك املصـــ�حة أو تلـــك  وأزواجهـــم وأوالدهـــم القصـــر �ـــ�

 م.٢٠١٩ا�حقوق خالل السنة املالية 

 

 

  ) املعلومات املتعلقة بقروض الشركة١٣( 

بمبلغ خمسة عشر مليـون ر�ـال ملواجهـة  قص�� األجل من بنك ال��كة البحر�ن  ع�� تمو�ل مرابحة ٢٠١٩�� سبتم��   الشركة تحصل

 .م٢٠٢٠�ستحق السداد دفعة واحدة �� سبتم��  املتطلبات التشغيلية

 

. 

 ن) ايضاحات أل�شطة أدوات الدي١٤( 

 واألوراق املالية التعاقدية أدوات الدين القابلة للتحو�ل. ١

و حقــوق أاألوراق املاليــة التعاقديــة  للتحو�ــل إ�ــ� أســهم أو أي حقــوق خيــار أو مــذكرات حــق اكتتــاب أو ال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة 

 م.٢٠١٩أو منح��ا خالل العام  أو أي من شر�ا��ا التا�عة مشا��ة أصدر��ا الشركة

 حقوق التحو�ل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين. ٢

ال توجد أي حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حـق اكتتـاب أو حقـوق 

 .م٢٠١٩أو منح��ا خالل العام  أو أي من شر�ا��ا التا�عةمشا��ة أصدر��ا الشركة 

 أدوات الدين القابلة لالس��داد .٣

ألي أدوات دين قابلة لالس��داد خالل العام  أو أي من شر�ا��ا التا�عة من جانب الشركة إلغاءال يوجد أي اس��داد أو شراء أو 

 .م٢٠١٩

 

 

 ) تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ١٥( 

) من النظام األسا��ي للشركة، يتو�� إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء �عي��م ا�جمعية العامة ١٦بحسب املادة (

للمساهم�ن ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات ممن يتمتعون باملؤهالت واملهارات وا�خ��ات الالزمة ال�ي تحددها أنظمة ولوائح  العادية 

   و�تم انتخا��م باستخدام طر�قة التصو�ت ال��اك�ي. هيئة السوق املالية و�تصفون بالن�اهة واألمانة.
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 م:٣١/١٢/٢٠١٩ضاء كما �� وفيما ي�� جدول تفصي�� يو�ح ت�و�ن املجلس وتصنيف األع 

 اسم العضو 
تصنیف  
 العضویة 

  یكون عضو الشركات التي أسماء
مجالس   مجلس اإلدارة عضواً في

الحالیة  إداراتھا  
مدیریھا  من أو  

 صفة العضویة 
تاریخ  
 اإلنضمام 

المملكة   داخل  
المملكة  خارج /  

عبدالعز�ز محمد 

 عبده يما�ي

عضو غ��  

 تنفيذي 

مجلس اإلدارة رئيس  إتقان �ابيتال   داخل اململكة  ٢٠١٢ 

 شركة عس�� 
 نائب رئيس املجلس

 ورئيس  �جنة االستثمار
اململكة   داخل ٢٠١٩  

اململكة   داخل ٢٠٠٧ رئيس املجلس اإلدارة ورئيس ال�جنة التنفيذية شركة حلوا�ي إخوان  

 شركة فرص الدولية لالستثمار

 (تحت التصفية)
رئيس املجلس  / رئيس ال�جنة التنفيذية   ٢٠١٢ 

اململكة   داخل  

مجلس اإلدارة  رئيس شركة ال��يا العمرانية العقار�ة  اململكة   داخل ٢٠١٩   

اململكة   داخل ٢٠١٢ شر�ك ومدير عام للشركة شركة جود ا�ح�� للتجارة املحدودة   

شركة دلة للتقنية والطاقة البديلة 

 املحدودة 
 ٢٠١٥ مدير

اململكة   داخل  

اململكة   داخل  مدير شركة دلھ التجار�ة  

اململكة   داخل ٢٠٠٠ رئيس مجلس املدير�ن  شركة صناع األغذية (أولكر)  

اململكة   داخل ٢٠٠٦ نائب رئيس مجلس اإلدارة  شركة بيت التوفيق القابضة   

International Biscuit company. Ltd مجلس اإلدارة  رئيس اململكة   داخل ٢٠١٦   

اململكة   داخل ٢٠١٥ رئيس مجلس اإلدارة  شركة مشروع املناخة ا�حضري للتنمية   

اململكة   داخل ٢٠١٦ مدير الشركة شركة اقتسام املنفعة للعقارات    

اململكة  داخل ١٩٨٤ عضو مجلس مدير�ن  مجموعة دلة ال��كة القابضة السعودية   

 مؤسسة مكة للطباعة والنشر 
   رئيس ال�جنة و  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 التنفيذية
اململكة  داخل ٢٠١٢  

شركة معاد العاملية لإل�شاء والتعم��  

 القابضة 
اململكة  داخل ٢٠١٣ رئيس  مجلس اإلدارة   

GODIVA INVESTMENT (GDV)  خارج اململكة ٢٠١٦ عضو مجلس املدير�ن 

لإلستثمارات شركة امللتقي العر�ي  مجلس اإلدارة  رئيس   خارج اململكة ٢٠٠٧ 

شركة دلة ال��كة املصر�ة لإلستثمار  

 والتنمية 
مجلس اإلدارة  رئيس  خارج اململكة ٢٠١٠ 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة التوفيق للتأج�� التمو���   خارج اململكة ٢٠١٣ 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة اإلسماعيلية مصر للدواجن   خارج اململكة ٢٠٠٨ 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة  دلة لإلستثمارات العقار�ة   خارج اململكة ٢٠٠٤ 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة املاظة للتنمية العقار�ة  خارج اململكة ٢٠٠٤ 

مجلس اإلدارة  رئيس سمال وعلم الروم للتنمية العمرانية   خارج اململكة ٢٠١٣ 
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شركة اإلسماعيلية ا�جديدة للتطو�ر 

 والتنمية العمرانية 
مجلس اإلدارة  رئيس  خارج اململكة ٢٠١٠ 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة حلوا�ي إخوان (مصر )  خارج اململكة ٢٠١٩ 

شركة ال��كة لإلستثمارات املالية    خارج اململكة ٢٠١٩ رئيس مجلس اإلدارة  

سمال للفنادق واملنتجعات السياحية 

 (�وستا دي سمال) 
 خارج اململكة ٢٠١٣ رئيس مجلس اإلدارة 

UI Egypt B.V خارج اململكة ٢٠١٦ مدير 

ادي�و  -شركة التوفيق للتطو�ر واإلستثمار  اإلدارة رئيس مجلس    خارج اململكة ٢٠١٥ 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة  املشرف   خارج اململكة ٢٠١٣ 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة نادي املشرف   خارج اململكة ٢٠١٣ 

 خارج اململكة ٢٠٠٤ نائب رئيس مجلس اإلدارة  شركة التوفيق للصناديق االستثمار�ة 

 خارج اململكة ٢٠٠٩ نائب رئيس مجلس اإلدارة  شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة 

عدنان أحمد 

 يوسف 

 

عضو غ��  

 تنفيذي 
 خارج اململكة ٢٠٠٥ عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  مجموعة ال��كة املصرفية 

 خارج اململكة ٢٠٠٤ نائب رئيس مجلس اإلدارة  بنك ال��كة اإلسالمي

ال��كة ال���ي للمشاركةبنك   خارج اململكة ٢٠٠٥ رئيس مجلس اإلدارة  

 خارج اململكة ٢٠٠٥ رئيس مجلس اإلدارة  بنك ال��كة املحدود 

 خارج اململكة ٢٠٠٩ رئيس مجلس اإلدارة  بنك ال��كة سور�ة

 خارج اململكة ٢٠١٠ رئيس مجلس اإلدارة  بنك ال��كة باكستان

السودانبنك ال��كة   خارج اململكة ٢٠٠٥ رئيس مجلس اإلدارة  

 خارج اململكة ٢٠٠٤ رئيس مجلس اإلدارة  بنك ال��كة ا�جزائر

 خارج اململكة ٢٠١٥ رئيس مجلس اإلدارة  بنك التمو�ل واإلنماء

 خارج اململكة ٢٠٠٥ عضو مجلس اإلدارة  بنك ال��كة تو�س

 داخل اململكة  ٢٠٠٨ عضو مجلس اإلدارة  إتقان �ابيتال   

 داخل اململكة  ٢٠١٨ عضو �جنة ال���حيات وامل�افآت  إتقان �ابيتال 

عبدهللا فر�د 

 شاكر

عضو  

 تنفيذي 

 خارج اململكة ٢٠١٩ عضو مجلس اإلدارة  شركة ال��كة لإلستثمارات املالية

اململكة داخل  ٢٠١٧ عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  شركة إتقان �ابيتال   

محسن غالم 

 دش�ي  

عضو غ��  

 تنفيذي 

 داخل اململكة  ٢٠١٨ عضو مجلس اإلدارة  شركة إتقان �ابيتال 

 داخل اململكة  ٢٠١٨ عضو �جنة املراجعة

عبدالرزاق 

 عبدا�خالق حسن 

عضو  

 مستقل 

 خارج اململكة ٢٠٠٤ عضو مجلس اإلدارة  شركة بينيفت 

 خارج اململكة ٢٠٠٩ عضو �جنة املراجعة و التدقيق

 خارج اململكة ٢٠٠١ عضو مجلس اإلدارة  مستشفى البحر�ن التخص��ي 

 خارج اململكة ٢٠١٦ الشر�ات ةرئيس �جنة التدقيق وحوكم

 خارج اململكة ٢٠١٦ عضو �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

 خارج اململكة ٢٠١٩ عضو مجلس اإلدارة  شركة سناد
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 خارج اململكة ٢٠١٩ املراجعھ والتدقيقرئيس �جنھ 

 داخل اململكة  ٢٠١٨ عضو مجلس اإلدارة  إتقان �ابيتال 

 داخل اململكة  ٢٠١٨ عضو �جنة املراجعة

 داخل اململكة  ٢٠١٨ عضو �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

فهد عواض 

 ا�حار�ي

عضو  

 مستقل 

 اململكة داخل  ٢٠١٨ عضو مجلس اإلدارة  شركة إتقان �ابيتال 

 داخل اململكة  ٢٠١٨ رئيس �جنة ال��شيحات وامل�افآت  شركة إتقان �ابيتال 

أحمد تاج 

 إسماعيل 

عضو  

 مستقل 

 داخل اململكة  ٢٠١٩ عضو مجلس اإلدارة  شركة إتقان �ابيتال 

 داخل اململكة  ٢٠١٩ رئيس �جنة املراجعة شركة إتقان �ابيتال 
 

 

 

 م:٩٢٠١خالل عام  اإلدارةتكو�ن مجلس التغي��ات ��  

 ع�ــ� موافقــة هيئــة  كعضــو عضــو�ة مجلــس إدارة شــركة إتقــان �ابيتــال إ�ــ� أحمــد تــاج أحمــد إســماعيل الســيد/  إنضــم
ً
مســتقل بنــاءا

مسـاه�ي  مـنقـرار التعيـ�ن ت املوافقـة ع�ـ� تمـ و  .م٢٤/٢/٢٠١٩بتـار�خ  السوق املالية ع�� �عديل قائمـة أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة

 م. ٢٦/٠٦/٢٠١٩غ�� العادية بتار�خ جمعية العامة ا� اجتماع �� الشركة

 

 ) اجتماعات مجلس اإلدارة و�جل حضور �ل اجتماع ١٦(  

ــام  ــي عقـــدت خـــالل العـ ــ� جـــدول يو�ـــح �ـــجل ا�حضـــور م أر�عـــة ٢٠١٩بلـــغ عـــدد اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة ال�ـ ــا ي�ـ اجتماعـــات. وفيمـ

 ا�خاص ب�ل اجتماع:

 

 

 اسم العضو 
 االجتماع الرا�ع  االجتماع الثالث  االجتماع الثا�ي  األول االجتماع 

 املجموع 

 م ٢٠١٩/ ١١/ ٢٠ م ٢٠١٩/ ٠٨/ ١٨ م ٢٠١٩/ ٠٤/ ٢٤ م ٢٠١٩/ ٠٢/ ١٧

 املهندس/ عبدالعز�ز محمد عبده يما�ي ١

   

 ٣ لم يحضر  حاضر حاضر حاضر
 ٤ حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ عدنان أحمد يوسف عبدامللك ٢
 ٣ حاضر حاضر لم يحضر  حاضر السيد/ عبدهللا فر�د أم�ن شاكر ٣

 ٤ حاضر حاضر حاضر حاضر عبدالرزاق عبدا�خالق عبدهللا حسن  /السيد ٤

 ٤ حاضر حاضر حاضر حاضر محسن غالم حس�ن محمد ع�� دش�ي السيد/  ٥

 ٤ حاضر حاضر حاضر حاضر فهد عواض نوار ا�حار�يالسيد/  ٦
 احمد اسماعيلأحمد تاج السيد/  ٧

 

 
ً
 ٣ حاضر حاضر حاضر ليس عضوا

 

و تم خالل اجتماعات مجلس اإلدارة مناقشة آخـر التطـورات املتعلقـة بـأداء الشـركة ومناقشـة تقر�ـر اإلدارة التنفيذيـة واإلطـالع ع�ـ� 

نبثقــة مــن املجلــس. وكــذلك تــم إحاطــة أعضــاء مجلــس 
ُ
اإلدارة بــأبرز البنــود واملواضــيع ال�ــي مــا تــم تداولــھ خــالل اجتماعــات ال�جــان امل

تمـــــت مناقشـــــ��ا خـــــالل اجتماعـــــات ا�جمعيـــــة العموميـــــة للمســـــاهم�ن، وكـــــذلك إطالعهـــــم ع�ـــــ� م�حوظـــــات املســـــاهم�ن ال�ـــــي تـــــم اتخـــــاذ 

 اإلجراءات الالزمة حيالها.



١٩ 

 

 م ٢٠١٩ د�سم��   ٣١عن العام املنت�ي ��   تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي إ�� املساهم�ن

 

 

 ) اجتماعات ا�جمعية العامة للمساهم�ن ١٧( 

 ل�جمعية العامة للمساهم�ن، و�انت ع�� النحو التا��:م اجتماع�ن ٢٠١٩عقدت شركة إتقان �ابيتال خالل العام 

تار�خ  

 ا�جمعية 

 نتائج ا�جمعية  ا�حضور من األعضاء نوعها

 السيد/ عبدالعز�ز يما�ي  عاديةغ��  م ٠٣/٣٠/٩٢٠١

 مجلس اإلدارة)رئيس ( 

) مـــــن النظـــــام األسا�ـــــ�ي للشـــــركة واملتعلقـــــة بصـــــالحيات الـــــرئيس ٢١ع�ـــــ� �عـــــديل املـــــادة ( املوافقـــــة -١

 والنائب والعضو املنتدب وأم�ن السر.

تار�خ  

 ا�جمعية 

 نتائج ا�جمعية  ا�حضور من األعضاء نوعها

 السيد/ عبدالعز�ز يما�ي  غ�� عادية م ٢٦/٠٦/٢٠١٩

 مجلس اإلدارة)رئيس ( 

 

م، ٣١/١٢/٢٠١٨تقر�ــــر مجلــــس اإلدارة عــــن الســــنة املن��يــــة �ــــ� املوافقــــة ع�ــــ� مــــا ورد �ــــ�  -١

 ) صوت.٩٫٢٣٩٫٣٢٣بإجماع األصوات ا�حاضرة لالجتماع وعددها (

م، ٣١/١٢/٢٠١٨املوافقــــة ع�ــــ� تقر�ــــر مراجــــع حســــابات الشــــركة عــــن الســــنة املن��يــــة �ــــ�  -٢

 ) صوت.٩٫٢٣٩٫٣٢٣بإجماع األصوات ا�حاضرة لالجتماع وعددها (

م، بإجمــاع األصـــوات ٣١/١٢/٢٠١٨القــوائم املاليـــة عــن الســـنة املن��يــة �ـــ� املوافقــة ع�ـــ�  -٣

 ) صوت.٩٫٢٣٩٫٣٢٣ا�حاضرة لالجتماع وعددها (

مـــــن بـــــ�ن  الســـــادة/ بـــــرا�س وتـــــر هـــــاوس املوافقـــــة ع�ـــــ� �عيـــــ�ن مراجـــــع ا�حســـــابات للشـــــركة -٤

ــوائم املاليـــــة  ــة وتــــدقيق القــ ــة وذلــــك لفحــــص  ومراجعــ ــة املراجعــ ــح�ن مــــن قبــــل �جنــ املر�ــ

ـــه ٢٠١٩ات للســـنة ا�حاليـــة والبيانـــ  ـــغ مم، وتحديـــد أ�عابــ ) ر�ـــال ســـعودي ١٠٥٫٠٠٠( بمبلــــ

ـــاع  ـــ ـ ـــرة لالجتمــ ـــ ـ ـــــوات ا�حاضــ ـــاع األصــ ـــ ـ ـــــ�)، بإجمـــ ـــــعودي ال غ�ــ ـــــال ســ ـــــة آالف ر�ــ ـــــة وخمســ (مائــ

 ) صوت.٩٫٢٣٩٫٣٢٣وعددهــــــــا (

ــا� -٥ � املوافقـــة ع�ـــ� إبـــراء ذمـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــن إدار��ـــم للشـــركة خـــالل العـــام املـ

ــــــ�  ـــ ـــ ــــــي �ــ ـــ ـــ ــــا م، ٣١/١٢/٢٠١٨املنت�ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــاع وعددهــــــــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــرة لالجتمــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــــوات ا�حاضــ ـــ ـــ ــــاع األصــ ـــ ـــ ـــ ـ بإجمـــ

 صوت.) ٩٫٢٣٩٫٣٢٣(

  

 

 

 

 

  

 

 



٢٠ 
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تمثلـــة �ـــ�  -٦   
ُ
املوافقــة ع�ـــ� األعمــال ال�ـــي تمــت مـــع صـــندوق إتقــان للمرابحـــات والصــ�وك وامل

اإلدارة تقـــــديم شـــــركة إتقـــــان �ابيتـــــال خـــــدمات حفـــــظ للصـــــندوق، وال�ـــــي لعضـــــو مجلـــــس 

 ل�ونــھ عضــو �ــ� مجلــس إدارة 
ً
السيد/ عبدهللا فر�د شاكر مص�حة غ�� مباشرة ف��ــا نظــرا

 بــأن التعــامالت خــال صــندوق إتقــان للمرابحــات والصــ�وك
ً
م �انــت ٢٠١٨العــام  ل. علمــا

ــــــة  ـــ ــــــعودي ٤٫١٦٣بقيمــ ـــ ــــــال ســ ـــ ــــا ر�ــ ـــ ـــ ـ ــــاع وعددهــــــــ ـــ ـــ ـ ــــرة لالجتمــ ـــ ـــ ـ ــــــوات ا�حاضــ ـــ ــــاع األصــ ـــ ـــ ـ ، بإجمـــ

 ) صوت.٩٫٢٣٩٫٣٢٣(

 

ــــن األســــتاذ/ فهــــد عــــواض  -٧ ــــة املستقليــــ املوافقــــة ع�ــــ� �عيــــ�ن عضــــوي مجلــــس إدارة الشركـــ

ــاذ/ أحمــد تــاج إســماعيل �ــ� الــدورة ا�حاليــة للمجلــس وال�ــي تنت�ــي بتــار�خ  ا�حــار�ي واألستــ

 . ليصبح �شكيل املجلس ا�حا�� �عد إنضمام األعضاء ا�جدد �التا��:م٢٠٢١يونيو  ٢٧

 رئيس املجلس            ما�ي        ز�ز  محمد عبده يعبدالع .١

 نائب رئيس املجلس                                     عدنان أحمد يوسف .٢

ـــــاكر  .٣ ـــ ـــ ـــــد شــ ـــ ـــ ــــدهللا فر�ــ ـــ ـــ ـــــرئيس                              عبــ ـــ ـــ ـــــدب والــ ـــ ـــ ــو املنتــ ــ ـــ ـــ العضــ

 التنفيذي

 عضو غ�� تنفيذي                                   محسن غالم دش�ي  .٤

 عضو مستقل                      عبدالرزاق عبدا�خالق حسن .٥

 عضو مستقل                                    فهد عواض ا�حار�ي .٦

 عضو مستقل                                   أحمد تاج إسماعيل .٧

 

ـــــرة -٨ ـــــوات ا�حاضــ ـــــاع األصــ ـــــة بإجمــ ـــــة املراجعــ ـــــكيل �جنــ ـــــادة �شــ ـــــ� إعــ ـــــة ع�ــ ـــــاع  املوافقــ لالجتمــ

 �التا��: ال�جنةليصبح �شكيل  ) صوت٩٫٢٣٩٫٣٢٣وعددها (

 رئيس ال�جنة                    أحمد تاج إسماعيل -١

 عضو                     محسن غالم دش�ي  -٢

 عضو         عبدالرزاق عبدا�خالق حسن -٣

 

 

بإجمــــاع األصــــوات ا�حاضــــرة املوافقــــة ع�ــــ� إعــــادة �شــــكيل �جنــــة ال��شــــيحات وامل�افــــآت   -٩

 �التا��: ال�جنةليصبح �شكيل  ).٩٫٢٣٩٫٣٢٣لالجتماع وعددها (

 رئيس ال�جنة                     فهد عواض ا�حار�ي .١

 عضو                      عدنان أحمد يوسف .٢

          عضو           عبدالرزاق عبدا�خالق حسن .٣



٢١ 
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�جنـــة املراجعـــة املحدثـــة بإجمـــاع األصـــوات ا�حاضـــرة لالجتمـــاع املوافقــة ع�ـــ� اعتمـــاد الئحـــة  -١٠

 ) صوت.٩٫٢٣٩٫٣٢٣وعددها (

 

ــــــوات  -١١ ــــــاع األصــ ــة بإجمــ ـــ ــــــآت املحدثــ ــيحات وامل�افــ ـــ ــــــة ال��شــ ــــــة �جنــ ــاد الئحــ ـــ ــــــ� اعتمــ ــة ع�ــ ـــ املوافقــ

 ) صوت.٩٫٢٣٩٫٣٢٣ا�حاضرة لالجتماع وعددها (

 

علقــة بــدعوة ا�جمعيــات ) مــن النظــام األسا�ــ�ي للشــركة واملت٢٩املوافقــة ع�ــ� �عــديل املــادة ( -١٢

 ) صوت.٩٫٢٣٩٫٣٢٣بإجماع األصوات ا�حاضرة لالجتماع وعددها (

 

) مـــــن النظـــــام األسا�ـــــ�ي للشـــــركة واملتعلقـــــة بتقـــــار�ر �جنـــــة ٤٠املوافقـــــة ع�ـــــ� �عـــــديل املـــــادة ( -١٣

 ) صوت.٩٫٢٣٩٫٣٢٣املراجعة بإجماع األصوات ا�حاضرة لالجتماع وعددها (

 

مــــن النظــــام األسا�ــــ�ي للشــــركة واملتعلقــــة بالوثــــائق املاليــــة  )٤٤املوافقــــة ع�ــــ� �عــــديل املــــادة ( -١٤

 ) صوت.٩٫٢٣٩٫٣٢٣بإجماع األصوات ا�حاضرة لالجتماع وعددها (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٢ 
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 تكو�ن اإلدارة التنفيذية بالشركة ) ١٨( 

 

 املؤهالت وا�خ��ات  املنصب  االسم  

العضو املنتدب   األستاذ/ عبدهللا فر�د شاكر ١

 التنفيذي والرئيس 

شهادة املاجست�� �� و حاصل ع�� شهادة املاجست�� �� تخصص العلوم �� أسواق رأس املال 

محكم تجاري مؤهل  . وهو كذلكاملحاسبة من جامعة إلينوي بالواليات املتحدة األمر�كية

متثال معتمد. يمتلك االستاذ الدى مركز التحكيم التجاري ا�خلي�� فضال عن كونھ ضابط 

لدى ا�ش اس �ي ��ي �� اململكة العر�ية السعودية   عبدهللا خ��ه عملية غنية، حيث عمل

 ير �ت كمدلو متثال ل�جرائم املالية كما عمل لدى ديال كرئيس لإلمتثال القانو�ي والرقا�ي وا

 .تنفيذي �خدمات االستشارات املالية �� اململكة العر�ية السعودية

 لطان عبد اللطيف النق�� األستاذ/ س ٢
نائب الرئيس  

إلدارة التنفيذي 

 األصول 

 من  ١٨حاصل ع�� درجة املاجست�� �� املالية من جامعة امللك سعود ولديھ أك�� من 
ً
عاما

 من املناصب القيادية ا�خ��ة �� القطاع املصر�� 
ً
واالستثماري. وقد شغل �� السابق عددا

وال�ي �ان آخرها منصب رئيس إدارة األصول �� البالد املالية كما شغل منصب رئيس إدارة 

الدخل الثابت وإدارة العقارات بالبنك السعودي الفر���ي وشغل منصب مدير صناديق 

 .االستثمار �� شركة أ�ش إس �ى ��ي السعودية

 رئيس االستثمار يونيس �اراباتاكسأاألستاذ/  ٣

حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� اقتصاديات األعمال والدراسات التنظيمية من جامعة 

 شغل خاللها العديد من  ٢٧ر�دنج من اململكة املتحدة. وهو يملك خ��ة تتجاوز 
ً
عاما

املد�ي السعودي القابضة. يتمتع املناصب �ان آخرها رئيس االستثمار �� شركة الط��ان 

 األستاذ/ ايونيس بخلفية مالية قو�ة وقدرة ع�� تطو�ر اس��اتيجيات استثمار مم��ة.

 باديبسعيد األستاذة/ عندليب  ٤

املطابقة  دير م

واالل��ام وم�افحة  

غسل األموال و 

 تمو�ل االرهاب 

شهادة املاجست�� �� إدارة األعمال من جامعة األعمال والتكنولوجيا �� جدة ، حاصلة ع�� 

وشهادة  الب�الور�وس �� االداب من ا�جامعة اللبنانية االمر�كية �� ب��وت، كما أ��ا 

ا�خاصة باملطابقة واالل��ام  CME٢و  CME١حاصلة ع�� شهاد�ي هيئة السوق املالية  

 إلرهاب. وم�افحة غسل األموال وتمو�ل ا

 رئيس تطو�ر األعمال  خالد ماهر شب�� األستاذ/   ٥

نظم املعلومات اإلدار�ة من جامعة  -حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� العلوم اإلدار�ة 

عاًما من ا�خ��ة �� قطاع الشر�ات  ١٣. ولديھ أك�� من  ٢٠٠٧العلوم التطبيقية �� األردن 

العديد من عمليات الدمج واالستحواذ والطروحات العامة وا�خاصة ��  املالية وأدار 

مليون ر�ال سعودي. يرأس  ٩٠٠مختلف القطاعات حيث بلغ حجم الصفقات اإلجمالية 

خالد إدارة تطو�ر األعمال لدى إتقان �ابيتال ولديھ مجموعة واسعة من الروابط التجار�ة 

 وظائف. ال�ي �سمح لھ بتوليد فرص عمل ودعم جميع ال

 

 مدير ما�� األستاذ/ مجدي محمد بدر  ٦

�لية التجارة  –حاصل ع�� ب�الور�وس تجارة شعبة محاسبة من جامعة االسكندر�ة 

��  �عمل باإلدارة املالية  .عاما ٣٨ولديھ خ��ة �� ا�حسابات واإلدارة املالية تتجاوز ال

 CME١. كما انھ حاصل ع�� شهادة السوق املالية م٢٠٠٧ عامالشركة منذ تأسيسها �� 

 
 

 

 

 

 

 



٢٣ 

 

 م ٢٠١٩ د�سم��   ٣١عن العام املنت�ي ��   تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي إ�� املساهم�ن

 

 

 والتعامالت مع أطراف ذات عالقة   ) مصا�ح أعضاء مجلس اإلدارة١٩( 

 فيما ي�� تفصيل عن طبيعة العالقة مع األطراف ذات العالقة:

 طبيعة العالقة  الطرف ذي العالقة 

 العقاري للدخل  ١ر�ف صندوق 

 العقاري للدخل  ٢ر�ف صندوق 

 العقاري للدخل  ٣ر�ف صندوق 

 تـــــديرها شـــــركة إتقـــــان �ابيتـــــال وتتحصـــــل مقابـــــل ذلـــــك ع�ـــــ� رســـــوم إدارة  عقار�ـــــة �ـــــ� صـــــناديق

. الســــيد/ عبـــدهللا فر�ـــد شــــاكر هـــو العضـــو املنتــــدب ورســـوم تقـــديم خــــدمات ا�حفـــظ للصـــناديق

لصـــناديق العقار�ـــة امجلـــس إدارة رئـــيس والـــرئيس التنفيـــذي لشـــركة إتقـــان �ابيتـــال وكـــذلك هـــو 

 )٣،ر�ف٢،ر�ف١(ر�ف

 :م٢٠١٩عالقة خالل العام  ذاتيو�ح ا�جدول التا�� التعامالت مع أطراف 

 وصف املص�حة   اسم العضو 

للصـــــــناديق العقار�ـــــــة أمانـــــــة ا�حفـــــــظ  اإلدارة و  شـــــــركة إتقـــــــان �ابيتـــــــال بتقـــــــديم خــــــدمات قامــــــت السيد/ عبدهللا فر�د شاكر

 تلــك الف�ــ�ة�لغ إجما�� الرسوم ال�ي تــم تحصــيلها خــالل و م ، ٢٠١٩) لعام ٣،ر�ف٢،ر�ف١(ر�ف

: ٣ر�ـــــــــــال)، ر�ـــــــــــف ٣٧٤٬٨٩٥: (٢ر�ـــــــــــال)،  ر�ـــــــــــف  ٣٩١٬٠٢١: (١ر�ـــــــــــف -صـــــــــــناديقمقابــــــــــل إدارة ال 

تلــــك الف�ــــ�ة مقابــــل خــــدمات �لــــغ إجمــــا�� الرســــوم ال�ــــي تــــم تحصــــيلها خــــالل و  ر�ــــال)،  ٨٥٨٬٥٦١(

. والســـــــيد/ ر�ــــــال) ١٠٣٬٠٢٧: (٣ر�ف، ر�ــــــال)٣٧٬٤٩٠: (٢ر�ف، ر�ـــــــال) ٣٣٬٤٤٩( ١ر�ــــــف -ظا�حـفـــــ 

ــناديق ر�ـــــــــــــف العقار�ـــــــــــــة للـــــــــــــدخل عبـــــــــــــدهللا فر�ـــــــــــــد شـــــــــــــاكر هـــــــــــــو  رئـــــــــــــيس �ـــــــــــــ� مجلـــــــــــــس إدارة صـــــــــــ

 .)٣،ر�ف٢،ر�ف١(ر�ف

 

 ) م�افآت و�عو�ضات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذي�ن ٢٠( 

يسـتحق عضــو املجلــس بـدل حضــور قــدره للشـركة سياســة م�افــآت أعضـاء مجلــس اإلدارة، و ) مـن النظــام األسا�ــ�ي ٢٠يحـدد البنــد (

 :ي�� ما امل�افآت سياسة �� يرا�� النظام، بأح�ام اإلخالل ون أو إحدى �جانھ. ود ) ر�ال عن �ل جلسة من جلسات املجلس٥٫٠٠٠(

 .وأهدافها الشركة اس��اتيجية مع ا��جامها )أ 

 الطو�ـل، املـدى ع�ـ� وتنمي��ـا الشـركة دعـم و تطـو�ر  ع�ـ� التنفيذيـة واإلدارة اإلدارة مجلـس أعضـاء حـث �غـرض امل�افـآت تقـدم أن )ب

 .الطو�ل املدى ع�� امل�افآت باألداء من املتغ�� ا�جزء تر�ط كأن

 العمليـة، وا�خ�ـ�ات العلميـة، واملـؤهالت املنوطـة �شـاغلها، واملسـؤوليات واملهـام الوظيفـة، مسـتوى  ع�ـ� بنـاء امل�افـآت تحـدد أن )ت

 .األداء ومستوى  واملهارات،

 .الشركة لدى املخاطر ودرجة وطبيعة حجم مع ا��جامها )ث

 إحـداث �ـ� املقارنـات لهـذه السـلبية التـأث��ات ا�حـذر مـن مـع امل�افـآت، تحديـد �ـ� األخـرى  الشـر�ات ممارسـات االعتبـار �ـ� األخـذ )ج

 .للم�افآت والتعو�ضات م��رة غ�� ارتفاعات

 .ف��ا عدم املبالغة مع وتحف��ها، عل��ا واملحافظة املهنية الكفاءات استقطاب �س��دف أن )ح

 .ا�جديدة التعيينات عند ال��شيحات �جنة مع بالتنسيق �عد أن )خ

 أو اإلدارة مجلـس �ـ� عضـو قـدمها دقيقـة معلومـات غ�ـ� ع�ـ� بنـاء تقـررت أ��ـا تبـ�ن إذا اسـ��دادها أو امل�افـأة صـرف إيقـاف حـاالت )د

 . مستحقة غ�� م�افآت ع�� ل�حصول  الوظيفي استغالل الوضع ملنع وذلك التنفيذية، اإلدارة
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  سواء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة �� أسهم منح )ذ
ً
  �انت إصدارا

ً
  أو جديدا

ً
 مراعاة مع الشركة، اش����ا أسهما

 . النظام أح�ام

 

تبعة فيما يتعلق بامل�افآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن والعامل�ن  وتؤكد الشركة أ��ا ال��مت 
ُ
بالسياسة امل

 بالشركة بما يتما��ى مع اللوائح املعتمدة والتعليمات الصادرة عن ا�جهات التنظيمية. 

ف��م املدير التنفيذي واملدير   ا ذي�ن، بمو�ح امل�افآت والتعو�ضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيت ة التالي ا�جداول 

 :م٢٠١٩ املا�� خالل العام

 أعضاء املجلس التنفيذي�ن  البيان

أعضاء املجلس غ��  

التنفيذين/ وأعضاء املجلس  

 املستقل�ن

خمسة من كبار التنفيذين ممن تلقوا أع�� امل�افآت 

والتعو�ضات يضاف إل��م الرئيس التنفيذي واملدير املا�� 

 يكونا ضم��مإن لم 

 ١٬٨٧٠٬٨٩٦ - - الرواتب واألجور 

 ٩١٠٬٠٠٢ ١٦٥٬٠٠٠ - البدالت 

امل�افآت الدور�ة  

 والسنو�ة 
- - - 

 - - - ا�خطط التحف��ية

 - - - العموالت

أي �عو�ضـات أو مزايـا 

عينيــــــــــة أخــــــــــرى تــــــــــدفع 

�شــــــــــــــــــــــــ�ل شــــــــــــــــــــــــهري أو 

 سنوي 

- - - 

 

 

التنفيذية، وإنما يتم عرض توصيات �جنة ال��شيحات وامل�افآت املتعلقة بكبار التنفيـذي�ن ال يوجد م�افآت محددة ألعضاء اإلدارة 

 والعامل�ن �� الشركة ع�� مجلس اإلدارة التخاذ الالزم حيالها �� حال تقرر دفع م�افآت سنو�ة.

 

 ) التنازالت عن الرواتب والتعو�ضات٢١( 

إال أنــھ  ،م٢٠١٩خـالل الســنة املاليـة  اتأو �عو�ضـ  م�افــآتأعضـاء مجلــس اإلدارة أو أحـد كبـار التنفيــذي�ن عـن أي  لـم يتنـازل أي مــن

ــاكر  لـــم يحصـــل العضـــو املنتـــدب و الـــرئيس التنفيـــذي ــا�ي   األســـتاذ/عبدهللا شـ ورئـــيس املجلـــس املهنـــدس/ عبـــدالعز�ز محمـــد عبـــده يمـ

نبثقــة منــھأت مقابــل حضــورهم اجتماعــات مجلــس اإلدارة ع�ــ� بــدال وعضــو املجلــس األســتاذ/ عــدنان أحمــد يوســف 
ُ
لعــام  وال�جــان امل

 .م وذلك لتنازلهم ع��ا٢٠١٩
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 ) التنازالت عن األر�اح٢٢(  

 .م٢٠١٩ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموج��ا أحد مساه�ي الشركة عن حقوقھ �� األر�اح خالل السنة املالية 

 

  ) مدفوعات الز�اة والضرائب، واملدفوعات النظامية األخرى ٢٣(  

  للز�اة الشركة  تخضع
ً
 حصصھا وعن  الشركة  �افة املستحقات ع��  الز�اة مخصص  والدخل. يتضمن  للز�اة العامة  الھیئة  ألنظمة وفقا

 وتحدیدھا علیھا  الر�ط  یتم  عندما  وجدت، إن النھائیة،  التسو�ات بموجب �ستحق  اإلضافیة ال�ي الز�اة قید  التا�عة. و�تم  الشر�ات ��

 الھیئة العامة للز�اة والدخل و�مكن ت�خيص املوقف الز�وي للشركة �� النقاط التالية: قبل  من

م وأصدرت الهيئة العامة للز�اة والدخل ر�طها  ٢٠٠٨د�سم��  ٣١إقرار الز�اة عن عامها املا�� األول واملنت�ي �� قدمت الشركة  .أ 

ر�ال �عد اع��اض الشركة وقدمت   ١٬٨٢٠٬١٦٨ر�ال والذي تم �عديلھ إ�� ١٬٨٥٥٬٩١٦بفروق ز�اة مستحقة ع�� الشركة بلغت 

ع��ض عل��ا و واصلت اع��اضا��ا ح�ى وصلت إ�� ديوان املظالم والذي أصدر حكمھ  الشركة خطاب ضمان بقيمة الفروق امل

 ال��ائي لصا�ح الهيئة العامة للز�اة والدخل وتمت التسو�ة ال��ائية للفروق بتسييل خطاب الضمان السابق تقديمھ. 

 

وحصلت الشركة ع�� شهادة الز�اة املقيدة لهذه   م ٢٠١٤م ح�ى ٢٠٠٩الست من قدمت الشركة إقرارات الز�اة لألعوام  .ب

مليون ر�ال وتم   ٧٬٣٥مطالبة بفروق زكــــاة بلغ إجمال��ـــا  الست الر�ط للسنوات العامة للز�اة والدخل  أصدرت الهيئةاألعوام و 

وقامت الشركة بدورها باالع��اض ع�� ن ر�ال مليو  ٤٬٩٤االع��اض عل��ا مما نتج عنھ تخفيض املطالبات ليصبح إجمال��ا 

 و مازالت السنوات الست تحت الدراسة طرف الهيئة العامة للز�اة والدخل. الر�ط املعدل  

 

م وحصلت ع�� شهادة الز�اة املقيدة عن العام�ن وأصدرت الهيئة العامة  ٢٠١٦م و٢٠١٥قدمت الشركة إقراري الز�اة للعام�ن  .ت

مليون ر�ال وقامت الشركة باالع��اض مما نتج عنھ �عديل املطالبة   ٣٬٢بة الشركة بفروق ز�اة بلغت للز�اة والدخل ر�طها مطال

 . ألف ر�ال قامت الشركة بتسديدها و�سو�ة موقفها ال��ائي للعام�ن ١٧٨إ�� مبلغ 

 

اد�ي الز�اة املقيدة م للهيئة العامة للز�اة والدخل وحصلت ع�� شه٢٠١٨م و٢٠١٧قدمت الشركة إقراري الز�اة عن العام�ن  .ث

  عن العام�ن ولم يرد من الهيئة الر�ط عن العام�ن ح�ى تار�خھ. 

 

  الشركة قد �ححت معاملة الز�اة لالستثمارات �� الصناديق العقار�ة بفضل هللا ثم بفضل استشارة  من ا�جدير بالذكر بأن .ج

م مما نتج عنھ أن  ٢٠١٨م وح�ى عام ٢٠١٢بداي��ا �� عام حيث تم تقديم إقرارات الز�اة للصناديق العقار�ة منذ  PWCالسادة 

استثمارات الشركة �� الصناديق العقار�ة أصبحت مز�اة وتطرح من وعاء الز�اة ا�خاص بالشركة �عد أن �انت تحتسب عل��ا 

��ا ع�� ناتج  ز�اة ب�امل قيمة االستثمار. كما أنھ بالنسبة للصناديق العقار�ة فقد تحملت بدورها الز�اة املستحقة عل

 . استثمارا��ا فقط أي �عد طرح استثمارا��ا العقار�ة من وعاء الز�اة ا�خاص ��ا
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 م٢٠١٨ م٢٠١٩ اطي مدفوعات للز�اة ياحت

 ٦٢٠٬٧٥٣ ٤٠٠٬٩٢٩ بداية العام  

٣٨٢٬١٨٣ املخصصات   ٤٢٤٬٣٠٥ 

 - ١٧٨٫٤٧٩ �سو�ات سنوات سابقة 

) املدفوعات  ٢٤١٬٥٧٩ ) )٦٤٤٬١٢٩(  

٥٤٩٬١٨٣ العام��اية   ٤٠٠٬٩٢٩ 
 

 

 

 

م٠١٩٢ احتياطي التأمينات االجتماعية م٨٢٠١   

 ٩٦٬٨٠٨ ١٢٥٬٤٣٤ بداية العام  

 ٧٧٧٬٧٥٠ ٨٦٤٬٠٥٢ املخصصات 

 (٧٤٩٬١٢٣) (٨٦١٬٧٧٨) املدفوعات 

 ١٢٥٬٤٣٤ ١٢٧٬٧٠٨ ��اية العام

 .م٣١/١٢/٢٠١٩كما ��  ةأي مدفوعات نظامية أخرى غ�� املذ�ور  إتقان �ابيتالال يوجد ع�� شركة  

  ) املخصصات ملص�حة موظفي الشركة٢٤(  

 لنظـــــام العمـــــل والعمـــــال �ـــــ� اململكـــــة العر�يـــــة الســـــعودية
ً
ــا �و�ـــــح ا�جـــــدول التـــــا�� . و تـــــدفع الشـــــركة مزايـــــا و�عو�ضـــــات املـــــوظف�ن طبقـــ

 :م٣١/١٢/٢٠١٨م و٣١/١٢/٢٠١٩الف��ات املن��ية �� املخصصات والتعو�ضات ملص�حة موظفي الشركة عن 

 م٢٠١٨ م٢٠١٩ احتياطي ��اية ا�خدمة 

 ٦٧٠٬٨٣٠ ٧٤٣٬٥٤٩ بداية العام 

 ١٨٥٬٥٠٣ ٣٨٧٬٥٨١ املخصصات 

 ٣٨٤٬٣٤٦ ٢٣٥٬١٩٨ (األر�اح) ا�خسائر االكتوار�ة

 )٤٩٧٬١٣٠( - املدفوعات 

 ٧٤٣٬٥٤٩ ١٬٣٦٦٬٣٢٨ ��اية العام

 

 مجلس اإلدارةإقرارات ) ٢٥( 

 يقر مجلس اإلدارة بما ي��:

عّدت ا�حسابات �جالت أن -
ُ
 ال�حيح. بالش�ل أ

عّد  الداخلية الرقابة نظام أن -
ُ
ّفذ سليمة أسس ع�� أ

ُ
 بفاعلية. ون

 �شاطھ. مواصلة ع�� املصدر قدرة �� يذكر شك أي يوجد ال أنھ -

 .الغ�� مع واحد م��م �عقده قرض أي تضمن لم كما إدار��ا، مجلس ألعضاء نوع أي من نقدي قرض أي الشركة تقدم لم -
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 ) تقر�ر مراج�� ا�حسابات والقوائم املالية٢٦(  

 يظهر تقر�ر مراج�� ا�حسابات أن القوائم املالية خالية من أي أخطاء جوهر�ة، وأنھ ليست هناك أي تحفظات حيالها.

  ) �جان مجلس اإلدارة واختصاصا��ا٢٧(  

من مجلس اإلدارة. ولهذه ال�جان دورها املهم وا�حيوي �� مساعدة مجلس اإلدارة ع��   تان ُمنبثق يتانرئيس �جنتانملجلس اإلدارة 

القيام بواجباتھ النظامية املناطة بھ تحقيقا لألداء األمثل واالستفادة من خ��ات أعضائھ املتنوعة واإلسهام �� وضع السياسات  

 ئح ورفع التوصيات، وذلك ع�� النحو التا��:وال��امج وتطبيق اللوا

 �جنة املراجعة 

  تتألف �جنة املراجعة 
ً
.  ، إثنان م��م من األعضاء املستقل�ن باملجلس، والعضو الثالث هو عضو غ�� تنفيذيأعضاء ثالثةمن  حاليا

  السيد/ عبدالرزاق حسن وعضو�ة �ل من  (عضو مستقل) أحمد تاج إسماعيل وتقوم �جنة املراجعة بمهامها برئاسة السيد/ 

. وتؤدي ال�جنة مهامها الرئيسية ال�ي ��دف إ�� التأكد من سالمة ونزاهة  (عضو غ�� تنفيذي) محسن دش�ي والسيد/  (عضو مستقل)

وشفافية واستقاللية �افة عمليات وأعمال الشركة والشر�ات التا�عة لها، بما يتما��ى مع متطلبات أنظمة ولوائح وزارة التجارة  

تثمار وأنظمة ولوائح هيئة السوق املالية واألنظمة واللوائح ذات العالقة، وكذلك متطلبات املعاي�� املهنية العاملية ذات  واالس

العالقة، بما يحقق وُ�مكن مجلس اإلدارة من القيام بمسؤولياتھ املناطة بھ للمحافظة ع�� حقوق املساهم�ن. وقد بلغ عدد 

 ) اجتماعات. ٥( عدد م٢٠١٩اجتماعات ال�جنة خالل العام  
 

 اسم العضو  م 
 االجتماع الرا�ع  االجتماع الثالث  االجتماع الثا�ي  االجتماع األول 

االجتماع  

 املجموع  ا�خامس 

م ٢٠١٩/ ١١/ ٢٠ م ٢٠١٩/ ١٠/ ٠٢ م ٢٠١٩/ ٠٨/ ١٨ م ٢٠١٩/ ٠٤/ ٢٤ م ٢٠١٩/ ٠٢/ ١٧

 م ٨
 ليس  أحمد تاج إسماعيلالسيد/  ١

ً
 ٣ حاضر لم يحضر  حاضر حاضر عضوا

السيد/ عبدالرزاق عبدا�خالق عبدهللا  ٢

ن   ح
 ٥ حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

السيد/ محسن غالم حس�ن محمد ع��  ٣

 دش� 
 ٥ حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

 تتألف 
ً
وعضو�ة �ل من   (عضو مستقل) ستاذ/ فهد عواض ا�حار�ياأل  برئاسة أعضاء  ثالثةمن �جنة ال��شيحات وامل�افآت حاليا

 ملجلس التوصية ب. وتقوم ال�جنة (عضو مستقل) عبدالرزاق حسن والسيد/  (عضو غ�� تنفيذي)  السيد/ عدنان أحمد يوسف 

مراجعة جميع األعمال والسياسات وال��امج  ، كما تقوم باملعتمدة واملعاي�� للسياسات وفًقا املجلس لعضو�ة بال��شيح اإلدارة

املتعلقة �عضو�ة وأعضاء مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات �شأن كبار التنفيذي�ن �� الشركة. و كذلك وضع سياسات  واالحتياجات 



٢٨ 

 

 م ٢٠١٩ د�سم��   ٣١عن العام املنت�ي ��   تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي إ�� املساهم�ن

 

 

و عقدت ال�جنة  لتعو�ضات وم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن ورفع التوصيات إ�� مجلس اإلدارة إلقرارها. 

 .م٢٠١٩خالل عام  اجتماع�ن

 

 

 اسم العضو
 ثا�ي االجتماع ال االجتماع األول 

 املجموع

 م ٢٠١٩/ ١١/ ٢٠ م ٢٠١٩/ ٠٤/ ٢٤

 السيد/ فهد عواض ا�حار�ي ١

 

   

 ٢ حاضر حاضر

 ٢ حاضر حاضر السيد/ عدنان أحمد يوسف عبدامللك ٢

 ٢ حاضر حاضر عبدالرزاق حسنالسيد/  ٣

 

 

  املخاطر املتعلقة باألعمال) ٢٨( 

تتأثر ماديا بأي من املخاطر التا�� ذكرها. �� ح�ن أن القائمة ليست شاملة   أن  املا�� أو نتائج العمليات يمكنأعمال الشركة ووضعها  

 إطار ��الشركة اس��اتيجية مجا��ة املخاطر ال�ي قد تتعرض لها  وتضع .الشركةإال أ��ا �ش�� إ�� أبرز املخاطر ال�ي يمكن أن تواجهها  

 �جميـع بالنسـبة وذلـك حـد��ا، مـن للتخفيـف ا�خطـط وتنفيـذ التعـرف ع�ـ� املخـاطروال�ـي �شـمل الشـركة االعتياديـة  أعمـال ممارسـة

 .ومراقب��ا وتقييمها املخاطر لنسبة األمثل املستوى  تحديد ع�� �ساعد مما املنتجات القائمة وا�جديدة

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

 إدارة ا�جهود ال�ي تبذلها الشركة ��  استمرت  . كما بحيث ينتج ع��ا القيمة املناسبة لرأس املال الذي يتم تخصيصھ للمخاطر

 لالستجابة الالزمة ا�خطط ووضع حدو��ا املخاطر املحتمل وتقييم تحديد خالل من األعمال  استمرار�ة فيما يخص ضمان املخاطر

 هناك وقت ممكن.  أسرع �� العمليات واستعادة الذي قد ينجم �� حال حدو��ا  السل�ي  املردود وتقليل حدو��ا حال �� املخاطر لهذه

 :ي�� ما أهمها من الشركة بأ�شطة املرتبطة املخاطر من العديد

 االئتمان  مخاطر

فشل ا�جهة املصدرة للص�وك أو املرابحة أو األدوات املالية األخرى  ال�ي قد تنجم عنالنظ��ة  باألطراف املرتبطة  تتمثل �� املخاطر 

 مع فقط  �س�� إدارة الشركة ألن ت�ون مخاطر االئتمان متدنية من خالل التعاملو  �� الوفاء بال��اما��ا �� الوقت املحدد.

، واالستثمار  االئتما�ي الدوليةللتصنيف قوي، حسب ما تحدده أي من إحدى ثالث و�االت  ما��  بمركز املالية ال�ي تتمتع املؤسسات

 �� أوراق مالية عالية ا�جودة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار.

 العموالت  ألسعار النقدية والتدفقات العادلة القيمة  مخاطر

 وتقوم .بالودائع واملرابحاتأسا��ي  �ش�ل  بالسوق  السائدة أسعار العموالت �� التغ��ات �شأن  الشركة تواجهها ال�ي املخاطر تتعلق

 ال�ي العموالت والتدفقات النقدية ألسعار العادلة القيمة مخاطر تأث��  أن  و�عتقد العموالت أسعار �� التغ��ات بمراقبة اإلدارة

. ليس الشركة لها تتعرض
ً
 جوهر�ا
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 السيولة  مخاطر

تفق عل��ا خالل املدة  ما��  أصل  بيع  ع�� القدرة  عدم  عند  السيولة  تنتج مخاطر 
ُ
 و�تم إدارة العادلة.  قيمتھ يقارب  و�مبلغ الزمنية امل

 .للشركة املستقبلية باالل��امات للوفاء ال�افية السيولة توفر من  للتأكد  متظ ش�ل من� مراقب��او مخاطر السيولة 

 العمالت  مخاطر

 �عامالت إناألجن�ي.  الصرف أسعار �� التغ��ات �سبب املالية األدوات قيمة تذبذب عن الناتجة املخاطر العمالت مخاطر تمثل

جوهر�ة (إن   غ�� بالعمالت األجنبية ال�ي  األخرى  وال �ُعت�� التعامالتاألمر��ي،  والدوالر السعودي بالر�ال رئيسية بصورة  الشركة تتم

 عمالت مخاطر تمثل ال االمر��ي بالدوالر األرصدة فإن  االمر��ي، الدوالر مقابل مثبت السعودي الر�ال صرف  سعر أن وحيث .وجدت)

 .كب��ة

 التشغيلية  املخاطر

األنظمة التقنية للشركة، وكذلك  أو أو املوظف�ن  الداخلية اإلجراءات أحد من  أ خط أو نقص عن  تنتج قد ال�ي  ا�خسائر  مخاطر  ��

املؤشرات   ومراقبة  ا�جذر�ة األسباب  خالل تحليل  من  للشركة  التشغيلية املخاطر  إدارة خارجية. تتم  ألسبابنتيجة   تحدث دال�ي ق

 األعمال.  استمرار�ة وتخطيط املخاطر لقياس الرئيسية 

 النظامية املخاطر

وا�جهات ذات االختصاص،  ا�جهات ا�ح�ومية عن واللوائح التنفيذية الصادرة التشريعاتب االل��ام عدم عن الناجمة املخاطر ��

املوارد البشر�ة والتنمية   ووزارة واالستثمار  التجارة وزارة و�عليمات املالية السوق  هيئة �عليمات ا�حصر  وليس املثال سبيل ع��

 يلزم ما  ومتطلبا��ا وتقديم  االل��امات  بمراجعة �افة مستمرة بصفة الشركة  ، وتقومالدخل يئة العامة للز�اة و هو الاالجنماعية 

 دون  ل�حيلولة املهنية  بالقوان�ن، واجتناب املخالفات االل��ام قوامها عمل ومفاهيم ثقافة العمل ع�� تب�ي و�تم .املعنية ل�جهات

 . تداعيات أية حدوث

 املنافسة 

بــ�ن مختلــف الشــر�ات والبنــوك االســتثمار�ة ال�ــي  تتســم بمســتوى عــاٍل مــن املنافســة بيئــة اســتثمار�ة شــركة إتقــان �ابيتــال �ــ��عمــل 

ممــا قــد يضــطر  شــركة إتقــان �ابيتــال مــع  مباشــر �عــض هــذه الشــر�ات للتنــافس �شــ�ل  حيــث �ســ�� ،تقــوم بتطــو�ر خــدمات مماثلــة

ر�احهـا الشركة �خفض رسوم ا�خدمات للمحافظة ع�� مركزها التناف��ي، والذي قد يؤثر �ش�ل مباشر ع�ـ� األداء املـا�� للشـركة وأ

ستقبلية. 
ُ
 امل

 االعتماد ع�� املدراء التنفيذي�ن وسواهم من األ�خاص الرئيسي�ن

�عتمد الشركة ع�� جهود مدراءها التنفيذي�ن وعدد من األ�خاص الرئيسـي�ن. وفقـدان أي مـن هـؤالء األ�ـخاص أو عـدد مـ��م قـد 

 ع�� 
ً
 والنتائج التشغيلّية والتدفق النقدي �� الشركة. �سو�ق و�يع املنتجاتيؤثر سلبّيا
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 ت والعقو�ات املفروضة ع�� الشركةا�جزاءا) ٢٩( 

 عقو�ة أي بخالف ذلك يوجد الر�ال و  ١١٬٦٣٣�سداد غرامة تأخ�� عن ضر�بة االستقطاع مبلغ  ٢٠١٩قامت الشركة خالل العام 

 م.٢٠١٩رى خالل العام أخ قضائية تنظيمية أو أو إشرافية جهة  أي  من  الشركة ع�� مفروضة جزاءات أو

 

 الرقابة الداخليةة إجراءات نظام نتائج املراجعة السنو�ة لفاعلي) ٣٠(  

وذلك بما يتفق مع متطلبات  �امل  �ش�لمن �جنة املراجعة  املعتمدة خط��ا بتنفيذاالل��ام وم�افحة غسل األموال  إدارة قامت

 للتأكد ، االل��ام تقار�ر  �� توصيا��ا الواردة لتنفيذ  املستمرة  املتا�عة بإجراء  اإلدارة  ، وقامت ا�جهات الرقابية املعنية ��ذا ا�خصوص

   .الداخلية الرقابة إجراءات سالمة لضمان املحددة واإلجراءات األوقات حسب تنفيذها من

 

  املختلفة  واأل�شطة الشركة إدارات  ل�افة نظم الرقابة وتقييم الداخلية الرقابة جراءاتإ بمراجعة الداخ��  املراجع قومي
ً
 �خطة وفقا

 الرقابة وفعالية نظم كفاية مدى تقييم تتضمن وال�ي املراجعة �جنة من املعتمدة املخاطر سلوبأ  مع يتفق  سنو�ة و�ما مراجعة

 هذا موجودا��ا وحماية الشركة تحقيق أهداف من  يمكن بما الداخلية والرقابة املخاطر وإدارة ا�حوكمة عمليات فاعلية لتحس�ن

الداخلية  املراجعة أعمال ع�� ال��ك��  مع  الشركة إدارات �جميع واملمارسات واإلجراءات السياسات �افة وتقييم مراجعة إ�� باإلضافة

 حسابات ملراجعة املع�ن ""برا�س وتر هاوس السادة ا�خار�� ا�حساباتجع مرا قام كما. ا�جوهر�ة املخاطر ذات والوظائف لأل�شطة

  ولم للشركة، ا�ختامية املالية  للبيانات مراجعتھنطاق  ضمن النظام  م بمراجعة ٢٠١٩املا��  للعام الشركة
ُ
 نظام عمليات �� ظهرت

 .املتبعة الداخلية  الرقابة إجراءات بفعالية القناعة �عكس ما  ،أمور جوهر�ة لشركةلالداخ��  الرقابة

 

 �سالمة يتعلق فيما  اإلفصاح ع��ا  تتطلب هامة  ان��ا�ات أو قصور  أو جوهر�ة أمور  أية م ٢٠١٩ عام خالل �جنة املراجعة تالحظ لم

وذلك ع�� حد علم �جنة املراجعة و�� حدود  ةاملالي التقار�ر بإعداد صلھ لھ  وما الداخلية  والرقابة واملحاسبية  املالية النظم

ى سالمة  و�أ�ي ذلك ضمن أهداف مجلس اإلدارة �� ا�حصول ع�� قناعة معقولة عن مد .املعلومات والبيانات املالية املقدمة ل�جنة

 �� االعتبار أن أي نظام رقابة داخلية
ً
�غض النظر عن مدى سالمة   ،تصميم وتنفيذ وفاعلية نظام الرقابة الداخ�� للشركة، أخذا

 عن ذلك.  ، ال تصميمھ وفاعلية تطبيقھ 
ً
 مطلقا

ً
 يمكن أن يوفر تأكيدا

 

 لتواصل مع املساهم�ن واملستثمر�نا) ٣١(  

مســـاهم��ا ومســـتثمر��ا أهميـــة بالغـــة حيـــث تطلعهـــم ع�ـــ� أدا��ـــا وأ�شـــط��ا خـــالل العـــام مـــن خـــالل التقر�ـــر  �ابيتـــالإتقـــان تـــو�� شـــركة 

أيـة تطـورات مهمـة  ع�ـ��شـ�ل مسـتمر  إطالعهموكذلك وتقار�ر األداء األخرى ال�ي يتم إصدارها �ش�ل دوري السنوي ملجلس إدار��ا 

 
ً
لسياسـات اإلفصـاح  قد تطرأ و��ون لها تأث�� ع�� وضعها املا�� وأعمالها عن طر�ق موقع "تـداول" وموقعهـا ع�ـ� شـبكة االن��نـت وفقـا

 ملكة العر�ية السعودية. وا�جهات التنظيمية األخرى باملهيئة السوق املالية  نصت عل��ا �عليمات ولوائحال�ي 

 

 

 

 



٣١ 

 

 م ٢٠١٩ د�سم��   ٣١عن العام املنت�ي ��   تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي إ�� املساهم�ن

 

 

 � املحاسبة الدولية) تطبيق معاي�٣٢(  

ملراجعة القوائم املالية السنو�ة والر�ع سنو�ة للعام  (PWC)بتعي�ن شركة برا�س وترهاوس �و�رز  م٢٠١٩الشركة خالل عام  قامت

قوائمها املالية   أصدرت الشركة أن  م وفقا للمعاي�� الدولية، وكذلك مراجعة السياسات املحاسبية ال�ي تبن��ا الشركة كما٢٠١٩

حددة.  م٢٠١٩ للعام
ُ
 ملعاي�� املحاسبة الدولية خالل الف��ة النظامية امل

ً
 وفقا

 

 كمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية) الئحة حو ٣٣( 

تطبق الشركة جميع األح�ام الـواردة �ـ� الئحـة حوكمـة الشـر�ات بمـا يتوافـق مـع النظـام األسا�ـ�ي ونظـام الشـر�ات الصـادر مـن وزارة 

واالل�ــــ�ام بــــإجراءات االفصــــاح التجــــارة واالســــتثمار الســــعودية ولــــوائح هيئــــة الســــوق املاليــــة، الســــيما فيمــــا يتعلــــق بحقــــوق املســــاهم�ن 

  .والشفافية
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