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   ( نشاط الشركة1) 

شركة   هي  كابيتال  مدفوع    برأسمقفلة  مساهمة    سعوديةاستثمارية  إتقان  مقرها    56,042,030  وقدرهمال  سعودي،  اململكة  ريال 

تجاري:   برقم سجل  السعودية  رقم    4030167335العربية  باململكة  املالية  السوق  هيئة  من  بترخيص  -9وتاريخ    07058-37وتعمل 

إدارة    ،الرياضولها فرع في مدينة    العربية السعودية  اململكة   -  ةجد ة مدينالرئيس ي في   ومقرها   م.2007-ابريل وتزاول نشاطها في مجال 

 . الحفظ واملشورة والتعامل بصفة أصيل تقديم خدماتواملحافظ االستثمارية والترتيب و  االستثماريةالصناديق 

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

مالها يبلغ رأس  إذ  العالم،  في  به  اإلسالمية  األوسط بشكل  أمريكي  مليار دوالر  2.5  املصرح  الشرق  . وتتمتع بحضور قوي على مستوى 

 مليون عميل حول العالم.  3.2فرع وتقدم خدماتها ألكثر من  700 حواليدولة وتدير  17خاص، حيث تنتشر وحداتها املصرفية في 

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

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

 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  

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

ستهدفة للعميل ومستوى املخاطر الذي ُيمكن تحمله. األخذ في 
ُ
 االعتبار العوائد امل

 االستثمار املباشر:  

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

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

 املصرفية االستثمارية: 

قدم خدمات  
ُ
ت حيث  العمالء.  ملختلف  ُمبتكرة  واستثمارية  مالية   

ً
حلوال توفر  التي  الخدمات  من  متنوعة  مجموعة  إتقان  شركة  تقدم 

كاال  االستثمارية  األنشطة  ملختلف  االستراتيجية  املالية  واالس االستشارات  املباشرة  ندماج  االستثمارات  في  الحصص  وبيع  تحواذ، 

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

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

 حفظ: خدمات ال

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

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

 يم التقارير الدورية الالزمة.  واالستثمارات وتقد
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 البحوث واملشورة:  

عن  املؤسسات والشركات    والذي يخدمإن أنشطة إتقان كابيتال الرئيسية يدعمها دور محوري رئيس ي هو خدمات البحوث واملشورة.  

م لتلبية  طريق  اتباعها  يتعين  التي  االستراتيجيات  أفضل  لتحديد  عميل  بكل  الخاصة  املحافظ  أهدافهم  راجعة  وتحقيق  احتياجاتهم 

 االستثمارية. 

 

   م2020( ملخص ألهم األحداث خالل العام 2) 

أن وباء كوفيد الدولي  النقد  الناتج   19-أعلن صندوق  تراجع  الى  "غير مسبوقة" ستؤدي  اقتصادية  بأزمة  العالم تسبب  اجتاح  الذي 

اإلغالق العام الذي فرضته الدول    أدىفقد   .يون دوالر على مدار عامينتريل  12باملئة وتهدد بخسارة    4,9املحلي اإلجمالي العاملي بنسبة  

   إلىملنع انتشار فيروس كورونا  
ً
بأرقام مزدوجة.    فقدان مئات ماليين الوظائف، كما أن اإلقتصادات الرئيسية في أوروبا تواجه تراجعا

وقال صندوق النقد في تحديثه لتقرير آفاق االقتصاد العاملي إن احتماالت التعافي ما بعد الوباء مثل التوقعات نفسها غارقة في حالة 

   19-وحذر الصندوق من أن "وباء كوفيد .من "عدم اليقين" بالنظر الى املسار الذي ال يمكن التنبؤ به للفيروس
ً
على    كان تأثيره سيئا

  م2020النشاط اإلقتصادي في 
ً
 أكثر مما كان متوقعا

ً
  ، ومن املتوقع ايضا

ً
 ."من توقعات سابقة أكبربشكل  أن يكون اإلنتعاش تدريجيا

 

 
ً
انتعاشا البلدان  من  والعديد  الصين  في  األعمال  فتح  إعادة  من    شهدت  التقرير  يأتي وفق  التهديد  لكن  املتوقع،  من  أكثر  النشاط  في 

ل ثانية  نسبة  موجة  العاملي  االجمالي  املحلي  الناتج  معدل  يحقق  أن  املتوقع  من  انه  الى  الصندوق  ولفت  عام   5,4لوباء.  فقط  باملئة 

 .، هذا في حال سارت األمور كما يجبم2020

 

،   وحادة  اعتيادية  غير   تقلبات  م2020  عام  خالل   البترولية   واملنتجات   الخام   النفط  أسعار   شهدت
ً
   جدا

ً
  تدهور   صدمة  بعد  خصوصا

  -  »كوفيد  جائحة   نتيجة   الجوي   والسفر  البري   التنقل  وتقلص  املنزلي  االنكفاء   إجراءات  بسبب   السنة،  من   األول   النصف  خالل  الطلب

 .ومفاجئة  سريعة   بطرق   تحركت   النفط  أسعار   أن   النفط،   أسواق  عن  الشهرية  نشرتها   في  تضيف   التي  »أوبك«،   منظمة   بحسب  «،19

  ناقص   سلبي   معدل   إلى  األميركية   السوق   في  املتداول   تكساس   غرب  وسط  نفط  سعر   انخفض  إذ.  بسرعة  النفط   أسعار   فتدهورت

  بداية   في  معدله  عن  املئة  في  70  برنت  نفط  سعر  انخفض  كما.  التداول   تاريخ  في  مرة  ألول   ،(نيسان)  أبريل  20  في  للبرميل  دوالر  37.63

،  18 منذ  له معدل   أقل إلى العام،
ً
 .أبريل 21 في للبرميل دوالر  19.33 ليسجل عاما

 

   تعود  الدولية  النفط  سوق   بدأت
ً
  بحسب   األسعار،  ارتفاع  من  متتالية  أشهر   ثالثة  مسجلة  ،(أيار)  مايو  شهر  منذ  حيويتها  إلى  تدريجيا

 »أوبك   مجموعة   في  األخرى   املصدرة  والدول   »أوبك«  منظمة  ألعضاء  التاريخية  القرارات  إلى  املتتالية   االرتفاعات  هذه   تعزوا   التي   »أوبك«، 

  املتحدة   الواليات  مثل   العشرين،  ملجموعة  املصدرة  الدول   بعض  من  الدعم  على  كذلك  حصلت  الدول   هذه   قرارات   أن   كما.  بلس«

   القت  السوق   أن  »أوبك«  وتضيف.  والنرويج  وكندا 
ً
   دعما

ً
  الصين   من   بالذات  النفط،  على  للطلب  التدريجية   الزيادة  عودة  من  أيضا

  برنت   نفط  سعر   ارتفع  ، (تموز )  يوليو  شهر   نهاية   نحو  وفي.  م2020  عام من  الثاني النصف  خالل   النفطي  املخزون  بتخفيض  والتوقعات

،  24  نحو
ً
،  78  نحو  تكساس  غرب  وسط  ونفط  دوالرا

ً
 .(نيسان)  أبريل  شهر  خالل  سادت  التي  الدنيا  باألسعار  مقارنة  دوالرا

 لحاالت   املستمرة  والزيادة  الطلب  زيادة  إمكانية  مدى  حول   والتساؤالت  الغموض  رغم  ما  حد  إلى  يوليو  شهر  في  األسعار  استقرت  وقد

  مدى   حول   تساؤالت  أثار  كما   ثانية،  املنزلي  االنكفاء  فرض   إمكانية   الغموض  هذا   أثار   لقد .  العالم  دول   مختلف   في  « 19  -  »كوفيد
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 وذلك   يوليو،  شهر  خالل  للنفوط  املستقبلية  األسعار  استقرت  ذلك،  رغم   لكن .  املرتبكة األوضاع هذه  ظل  في  النفطي املخزون تخفيض

 سعة  توفر  إلى  »أوبك«،  تذكر  كما  ذلك،  في  السبب  ويعود.  النفطي  املخزون  وتقلص  األسواق  في  النفط  حجم  من  كل  تقلص  ضوء  على

  تخزين  قلص الذي  األمر املكسيك،  خليج على األميركية التصدير  موانئ إلى  »بيرمن«  الصخري  النفط حوض من النفط  أنابيب في كافية

 (.كوشينغ) في التخزين منطقة  في النفط

العربية   للمملكة  الحقيقي  اإلجمالي  املحلي  الناتج  تحقيق  السعودية  العربية  اململكة  في  لإلحصاء  العامة  الهيئة  تقديرات  أظهرت 

  
ً
إيجابيا  

ً
نموا  

ً
املعدل موسميا الرابع من عام    %2.8قدره  السعودية  الربع  العام ذاته. ويعد هذا  2020في  الثالث من  بالربع  م، مقارنة 

 
ً
ارتفاعا الثالث  الربع  شهد  أن  بعد  سنوي،  ربع  أساس  على  السعودي  اإلجمالي  املحلي  الناتج  في  الثاني  عقب    %1.8نسبته    التحسن 

م، فقد 2019الهيئة في تقرير لها، أنه باملقارنة بالفترة املماثلة من العام  م. وذكرت  2020تراجعه خالل الربعين األول والثاني من العام  

 قدره  
ً
انخفاضا الحقيقي  اإلجمالي  املحلي  الناتج  عام    %3.8شهد  الرابع من  الربع  مقابل  م2020في  و  4.6%،  الثالث،  بالربع   %7بالربع 

عام   من  لل2019الثاني  األولية  للتقديرات   
ً
"وفقا الهيئة:  وتابعت  االقتصاد م.  انخفض  فقد  السنوي،  الحقيقي  اإلجمالي  املحلي  ناتج 

 . م2019م مقارنة بعام 2020في عام  %4.1السعودي بنسبة 
 

 

 

 

 

 

 

نقطة مقارنة    8,689نقطة، مغلًقا عند    300ما يعادل    %7.19م على مكاسب بنسبة  2020أنهى مؤشر السوق السعودي تعامالت عام  

 م.2019عام نقطة بنهاية  8,389بإغالقه عند 

ريال    مليون 1.12ريال مقارنة ب   مليون  1,46 تساوي اإلدارة   تحتأصول  إجماليم 2020الربع الرابع من العام  فيكابيتال  إتقان حققت

التي    جهودها  إلىذلك    ويعود  ،%30،4  بلغ بارتفاع   وذلك  م   2019  في عام األعمال  في  التوسعية  الخطط  األهداف وفاعلية  تحقيق  في 

 أقرتها الشركة.

 الصناديق العقارية ذات الطرح الخاص 

تم توقيع اتفاقية سرية معلومات مع أحد املستثمرين املالكين لعدد من العقارات املدرة للدخل في مدينة الرياض، وذلك لغرض  -1

املوازية   السوق  في  يكون حجم    –تأسيس صندوق ريت مطروح  أن  العقارات، ومتوقع  بتملك هذه  الصندوق  نمو، حيث سيقوم 

 مليون ريال.  100الصندوق نحو 

 م. 2020ء من نقل إدارة صندوق إتقان السكني وصندوق إتقان لألصول العقارية خالل عام تم االنتها -2

يقارب   -3 ما  تصفية  عام    %40تم  العقارية خالل  لألصول  إتقان  بيع  2020من صندوق  من خالل  وذلك  تابعة   96م،  أرض  قطعة 

 للصندوق تقع في جنوب مدينة الرياض. 

، %80وذلك من خالل العمل على رفع نسبة اإلشغال لتتعدى    3تم رفع اإليرادات االيجارية ملجمع مينا السكني لتابع لصندوق ريف -4

 باإلضافة إلى عمل العديد من التحسينات على املجمع.  

 م. 2021أبريل   العقاري للدخل سنة إضافية لغرض التصفية، حيث ينتهي عمر الصندوق في شهر 3تم تمديد عمر صندوق ريف -5

 1من خالل عرض العقارات للبيع، وقد تم تصفية جزء من صندوقي ريف  3وريف  2وريف  1يجري العمل على تصفية صناديق ريف -6

 .بمدينة الرياض للدخل العقاري وذلك من خالل بيع مجمع ساره السكني  2وريف

 على دراسة أحد الصناديق املالكة ملجمع سكني في مدين -7
ً
 ءً ة الرياض، وذلك لغرض االستحواذ على العقار سوا يجري العمل حاليا

من خالل تأسيس صندوق عقاري جديد أو من خالل نقل إدارة الصندوق إلى إتقان كابيتال، ومتوقع أن يكون حجم الصندوق في 

 مليون ريال.   200حدود 
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على  وتعمل   املالية  السوق  هيئة  مقام  موافقة  على  للحصول   
ً
حاليا كابيتال  إتقان  املتنوعة شركة  االستثمارية  الصناديق  من  عدد 

الشركة  تعتزم  والتي  املستقبلية  احتياجاتهم  وتلبي  ستثمرين 
ُ
امل من  مختلفة  شرائح  تطلعات  تالئم  والتي  خالل    الواعدة   عام طرحها 

 م. 2021

 

شركة    وقد هيئة    كابيتال إتقان حصلت  مقام  موافقة    عام   خالل  عدة  ةاستثماري  يقدا صن  وطرح  لتأسيس   املالية  السوق على 

 :  االسثتماريةالصناديق  تلك ، وفيما يلي نبذة عن م2020

 

 صندوق التحالف الصحي:  (1

 
ً
خاصا  

ً
طرحا مطروح  مفتوح،  خاص  استثمار  ملالكي    صندوق  الطويل  إلى  املتوسط  املدى  على  رأسمالية  عوائد  لتحقيق  ويهدف 

بالصندوق  استثماراتهم  على  والطبية    وذلك   الوحدات  الصحية  والشركات  املشاريع  في  الصندوق  مال  رأس  استثمار  من خالل 

تملك   خالل  من  والصيدالنية  والصحية  الطبية  باألنشطة  العالقة  ذات  الصناعية  واألنشطة  التجارية  األنشطة  في  وكذلك 

الش من  غيرها  أو  تجارية  أو  طبية  أو  شركات صحية  كانت  سواء  الشركات  في  الحصص  أو  الجديدة  الشركات  أو  القائمة  ركات 

الواقعة في املدن الرئيسة للملكة العربية السعودية وفي مناطق أخرى من اململكة العربية السعودية وخارجها ومن ثم التشغيل  

 لفترة محددة من الزمن ثم البيع وإنهاء الصندوق وتحقيق عوائد مجزية ملالكي الوحدات بالصندوق.

 

 :الذهبيةصندوق الودائع  ( 2

،  صندو 
ً
 خاصا

ً
مفتوح، مطروح طرحا استثمار خاص  ملالكي    ويهدفق  الطويل  إلى  املتوسط  املدى  رأسمالية على  لتحقيق عوائد 

الذهبية   والسبائك  الذهب  في سلعة  املتاجرة  في  الصندوق  مال  رأس  استثمار  من خالل  بالصندوق  استثماراتهم  على  الوحدات 

متنوعة استثمارات  في  عملياتها  من  املتولد  والنقد  عوائدها  واستثمار  الذهبية وحفظها  املستثمرين    واملشغوالت  على  تدر دخال 

ي أن  الصندوق وتحقيق عوائد مجزية  ت بالصندوق وعلى  وإنهاء  البيع والتصفية  ثم  الزمن  من  لفترة محددة  الصندوق  م تشغيل 

 .ملالكي الوحدات بالصندوق 

التدفقات   على قرار من مجلس إدارة الصندوق، وكلما سمحت  ويهدف الصندوق كذلك إلى عمل توزيعات للمستثمرين فيه بناءً 

النقدية للصندوق بعمل تلك التوزيعات، حيث يتم توزيع جزء من الدخل الجاري ومن عائدات االستثمار والتشغيل على مالكي 

 الوحدات في الصندوق كما يحددها مدير الصندوق كلما سمحت ظروف التدفقات النقدية للصندوق بذلك.

 

 الفندقي:  صندوق مكة  (3

يهدف الصندوق لتحقيق عوائد رأسمالية على املدى املتوسط إلى الطويل ملالكي الوحدات على إستثماراتهم بالصندوق من خالل  

العقاري والسياحي من خالل اإلستحواذ على عقار والذي هو عبارة عن   التطوير  في مشاريع  الصندوق   ارض استثمار رأس مال 

 ، والتي عليها موافقة )ترخيص( لبناء بـرج    4,069واقعة في مكة املكرمة وصافي مساحتها )
ً
 مربعا

ً
( أربعة آالف وتسعة وستون مترا

 و   23  فندقي صادر من أمانة العاصمة املقدســة وبعدد أدوار
ً
( متر مربع، 50,018جمالي املسطحات املسموحة ال تقل عن  )إدورا

" دور في مدينة مكة املكرمة ، ومن ثم التأجير لفترة من الزمن 23وار"ثم تمهيد األرض وتسويتها والعمل على بناء برج فندقي بعدد أد

 تمثل املدة املتبقية من الصندوق،  ثم البيع وإنهاء الصندوق وتحقيق عوائد مجزية ملالكي الوحدات بالصندوق. 
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 :التعليميصندوق الرواد  (4

رأسم عوائد  لتحقيق  يهدف    
ً
خاصا  

ً
طرحا مطروح  مفتوح،  خاص  استثمار  ملالكي  صندوق  الطويل  إلى  املتوسط  املدى  على  الية 

الوحدات على استثماراتهم بالصندوق من خالل استثمار رأس مال الصندوق في املشاريع والشركات التعليمية وكذلك في األنشطة 

شركا كانت  سواء  الشركات  في  الحصص  أو  الشركات  تملك  خالل  من  والصناعية  والصحية  والسياحية  والعقارية  ت  التجارية 

تعليمية أو تجارية أو عقارية أو صحية أو غيرها من الشركات سواء كانت تلك األصول عبارة عن  مجوعة من املدارس والشركات 

اململكة   مناطق أخرى من  وفي  الرياض  مدينة  في  الواقعة  التجارية والعقارية  واملشاريع  والشركات  الجديدة  أو  القائمة  التعليمية 

ثم   ومن  السعودية  الوحدات  العربية  ملالكي  مجزية  عوائد  وتحقيق  الصندوق  وإنهاء  البيع  ثم  الزمن  من  محددة  لفترة  التشغيل 

 بالصندوق.

 

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

استقطاب الكفاءات من أصحاب  العمالء. كما تمكنت الشركة من   قطاعات من  العديد الشركة استهدفت قد ف احتياجات عمالئها، 

تدعيم فريق العمل باإلدارة خالل ل  واستمرت الجهودالخبرات في السوق السعودي إلدارة عالقات العمالء وجذب عمالء جدد للشركة.  

   ول واملصرفية اإلستثمارية.لتحقيق املزيد من النجاح في إطار إدارة األص  م2020عام 

 

  م2021( الخطة التوسعية للعام 3) 

  سيكون م  2021 عام  أن فيه شك ال  مما
ً
  عاما

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

أداء القطاع العقاري وتداوالت    وأسعار النفط  املحلية والعاملية البيئة االستثمارية في ظل تذبذب  التي قد تطرأ على  وكذلك املتغيرات 

م بحذر في ظل التقديرات الخاصة بالنمو االقتصادي املحلي والعاملي ونتيجة لذلك سنعمل  2021إننا نتطلع إلى العام    .األسهم املحلية

إدارة الشركة ستواصل  على بذل املزيد من الجهود في سبيل تعزيز أ إننا على ثقة من أن  باذن هللا على تحقيق أهدافها    العملعمالنا. 

 . املستقبلية الشركة أهدافلتصحيح مسارها ورفع مستوى األداء لها على املدى املتوسط والبعيد بما يصب في 

 في  م2021خالل عام   تطوير األعمالالشركة في  لشركة إتقان كابيتال، فستستمر   املستقبلية اآلفاق حول  إيجابية تزال ال نظرتنا إن

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

 أعلى على  للمحافظة  لهم  املقدمة الخدمة جودة  من  والتأكد  للعمالء املقدمة  لتقييم الخدمات . كما نسعى  أفضل متطلباتهم بصورة

 .الرض ى مستويات

بما  تعيين شركة متخصصة إلعادة تصميم املوقع اإللكتروني الخاص بالشركة وإعادة صياغة املحتوى ليظهر بصورة حديثة    تمأنه    كما 

  االجتماعي  التواصل   وسائل   على  إعالنية حمالت  على  التركيز  ثم  ومن  ،وقد تم إطالق املوقع املحدث للشركة  الشركة  تطلعاتيتماش ى مع  

 . (Tweeter – LinkedIn)كل من  على االجتماعي التواصل  وسائل إدارة  في متخصصة  شركة وتعيين

عام   في  الشركة  استراتيجية  والتنوع  منتجات أداء  تحسين   على التركيز  م2021تشمل  تطوير  األعمال نشاطات  في الشركة   من خالل 

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

 األعمال ستركز على محاور أساسية هي: 
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تعزيز دور إدارة األصول من خالل تحسين أداء املنتجات الحالية وكذلك إطالق منتجات جديدة لتوسيع قاعدة األصول تحت   ▪

 . الستثماريةا اإلدارة وتنويع منتجات الشركة  

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

تميزة من ذوي الخبرة في مجال االستثمار لالرتقاء بمستوى أداء املنتجات االستثمارية   ▪
ُ
التي  االستمرار في استقطاب الكفاءات امل

 تسعى الشركة لطرحها. 

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

 لتل
ً
 بية ُمتطلبات املستثمرين ورفع مستوى التقارير الدورية الصادرة سواًء للمستثمرين أو للجهات الرقابية. تعقيدا

الصغيرة  ▪ للشركات  االستشارية  الخدمات   
ً
خصوصا واملشورة،  الترتيب  وخدمات  االستشارية  الخدمات  بتقديم  التوسع 

كابيتا  اتقان  تتوقع  املوازية. حيث  السوق  في  لالدراج  في  واملتوسطة  لإلدراج  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   
ً
متزايدا  

ً
ل طلبا

إدراج الشركات مباشرة دون املض ي في فترة طرح، وتهدف خطتنا    تسهل الئحة جديدة    إستحداث السوق املوازية، وذلك بعد  

كابيتال  باإلستحواذ إتقان  في نمو عن طريق  املدرجة  الشركات  إنه قدعلى حصة سوقية منافسة لعدد    5تم تقديم    ، حيث 

 وإجمالي العقود املوقعة لطرح وإدراج الشركات بالسوق املوازي يبلغ 
ً
 .شركة 11ملفات لإلدراج حاليا

أدوات   ▪ لتنويع  واملدرجة  العائلية  الشركات  لحاجة  الصكوك،   
ً
خصوصا الدين،  أدوات  في  واملشورة  الترتيب  خدمات  تقديم 

   التمويل.

إن سوق االستحواذات واالندماجات بدأ باالنتعاش في السنوات    حيثتقديم خدمات املشورة في االستحواذات واالندماجات،   ▪

 السابقة، وتسعى إتقان كابيتال لالستحواذ على حصة في سوق االستحواذات واالندماجات بالسوق السعودي. 

في ظل الظروف االقتصادية والتحديات التي    إنه  حيث  ،م2021خالل العام    الخاصة   امللكية   شركات   تستهدف أن الشركة    كما  ▪

  )اإلندماجمجموعة من الفرص اإلستثمارية األخرى في القطاع الخاص على سبيل املثال    يوجد  إن ذلكيمر بها سوق العمل ف

 التوسع(. هدف الطرح الخاص ب –التمويل  –الهيكلة املالية   – اإلستحواذ –
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   األصول والخصوم ونتائج األعمال( 4) 

، % 610بنسبة تحسن بلغت    مليون ريال  9.39م ما قيمته  2020التشغيلية التي حققتها الشركة خالل العام    اليراداتبلغ إجمالي ا •

    م2019مليون ريال حققتها الشركة خالل العام  1.84تشغيلية قدرها   خسائرمقارنة ب

 مليون ريال، محققة   18.81م 2020العام بلغت مصروفات الشركة خالل  •
ً
 .م2019عن العام  %24بنسبة  ارتفاعا

العام   • خالل  الشركة  حققتها  التي  الخسارة  صافي  بمبلغ    11.47م  2020بلغ  مقارنة  ريال،  العام   18.16مليون  في  ريال  مليون 

 .%37 اقدره  نخفاضا في الخسائر بنسبة م، والذي يمثل ا2019

، والذي  م2019ريال للسهم خالل العام    1.63م مقابل خسارة بواقع  2020ريال بنهاية العام    1.13بلغت الخسارة الصافية للسهم  •

 نخفاض ُيمثل ا
ً
 . %31بنسبة في الخسائر ا

  اية بنهمليون ريال    47.25م، ليصل إلى  2019مقارنة بالعام    %20م بمعدل  2020انخفض مجموع حقوق املساهمين خالل العام   •

 م. 2020العام 

العام    22.23بلغت قيمة املوجودات املتداولة     • بنهاية  والذي   2019مليون ريال للعام    24.40م، مقارنة بمبلغ  2020مليون ريال 

 . %9بنسبة  إنخفاضيمثل 

م، والذي يمثل  2020مليون ريال بنهاية العام    74.30م إلى  2019ريال خالل العام    مليون   80.71  انخفض مجموع املوجودات من •

 بنسبة 
ً
   .%8انخفاضا

 

 ( نتائج السنوات الخمسة السابقة  5) 
 

 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 9,390,034 ( 1,839,495) ( 6,576,498) ( 1,032,428) 5,725,399 إيرادات 

 (11,574,469) ( 6.065,317) ( 7,007,692( ( 6,750,682) ( 6,829,230) تكلفة اإليرادات 

 (2,184,435) ( 7,904,812) ( 13,584,190) ( 7,783,110) ( 1,103,831) األرباح )الخسائر(إجمالي 

 (7,239,841) ( 9,083,333) ( 6,346,400) ( 6,333,235) ( 6,436,427) مصاريف إدارية وعامة

 (9,424,276) ( 16,988,145) ( 19,930,590) ( 14,116,345) ( 7,540,258) الربح )الخسائر( من العمليات التشغيلية

 - (350,695) (2,155,890) - - الهبوط في قيمة االستثمارات العقارية 
 (791,606) - - - - الهبوط في قيمة املمتلكات واملعدات 

 (1,342,803) (458,524) - - - مصاريف تمويل 
 87,673 - 36,600 330,734 - اإليرادات األخرى 

 قبل الزكاة وضريبة الدخل  )الخسائر(صافي الربح 

 

(7,540.258 ) (13,785,611 ) (22,049,880 ) (17,797,364 ) (11,471,012) 

 - (361,861) (424,305) (620,717) (797,888) الزكاة 
 للسنة صافي الربح )الخسائر(

 

(8,338,146) (14,406,328) (22,474,185) (18,159,225) (11,471,012) 
 (1.13) (1.63) (1.93) (0.83) (0.48) الخسائر للسهم

 10,172,972 11,122,914 11,641,154 17,341,790 17,341,790 املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 
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    الرسم البياني التالي يوضح نتائج األعمال للسنوات املالية الخمس األخيرة:

 مصادر اإليرادات ( 6) 

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

 باشر من خالل عملياتها داخل اململكة عن طريق مقرها الرئيس ي بمدينة جـدة.  م
ً
توضح الجداول والرسومات البيانية التالية تفصيال

 م: 2019م و2020حققتها الشركة خالل السنوات  عن مصادر اإليرادات التي

2020 
االستثمارات  

 الرئيسية

املصرفية 

 االستثمارية

تطوير 

 األعمال
 إدارة األصول 

خدمات  

 الحفظ 
 اإلجمالي 

 9,390,034 723,137 4,280,000 - 1,086,174 3,300,723 صافي إيرادات األنشطة 

 (617,214) (8,064,238) (383,758) ( 1,888,443) (620,816) صافي تكاليف التشغيل 
(11,574,469

) 

 (2,184,435) 105,923 (3,784,238) (383,758) (269,802) 2,679,907 إجمالي الربح / )الخسارة(
       

2019 
االستثمارات  

 الرئيسية

املصرفية 

 االستثمارية

تطوير 

 األعمال
 إدارة األصول 

خدمات  

 الحفظ 
 اإلجمالي 

 (1,839,495) 564,424 4,511,592 - 140,476 (7,055,987) صافي إيرادات األنشطة 

 (6,065,317) (508,118) (4,015,960) (596,981) (331,849) (612,409) صافي تكاليف التشغيل 

 (7,904,812) 56,306 495,632 (596,981) (191,373) (7,668,396) إجمالي الربح / )الخسارة(

121,109,173 
104,963,408 

82,600,090 80,708,628 74,303,985 

6,827,950 4,879,509 5,476,962 
21,876,656 27,045,891 

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

2016 2017 2018 2019 2020

أداء الشركة خالل السنوات الخمس األخيرة

مجموع األصول مجموع الخصوم

5,725,399 

(1,032,428)
(6,576,498)

(1,839,495)

9,390,033 

(7,540,258)

(14,406,328)

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

(11,463,387)

 (30,000,000)

 (20,000,000)

 (10,000,000)

 -

 10,000,000

 20,000,000

2016 2017 2018 2019 2020

أداء الشركة خالل السنوات الخمس األخيرة

مجموع اإليرادات صافي الدخل
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 ية  ( الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلي7) 
 

 م.31/12/2019و  م31/12/2020يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات املنتهية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة التغير  صافي التغير  م2019 م2020 قائمة الدخل 

 610% 11,229,529 ( 1,839,495) 9,390,034 إيرادات 

 (91%) (5,509,152) ( 6,065,317) (11,574,469) تكلفة اإليرادات 

 72% 5,720,377 ( 7,904,812) (2,184,435) إجمالي األرباح )الخسائر(

 19% 1,843,492 ( 9,541,857) (7,239,841) مصاريف إدارية وعامة

 45% 7,563,869 ( 16,988,145) (9,424,276) الربح )الخسائر( من العمليات التشغيلية

 

 

3,300,722 
1,086,174 0

4,280,000
723,137 

9,390,033 

(620,816)
(1,888,443)

(383,758)

(8,064,238)

(617,214)

(11,574,469) (15,000,000)

 (10,000,000)

 (5,000,000)

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

ةاالستثمارات الرئيسي ةالمصرفية االستثماري تطوير األعمال إدارة األصول خدمات الحفظ اإلجمالي

م2020مصادر اإليرادات خالل العام 

صافي إيرادات األنشطة صافي تكاليف التشغيل

(7,055,987)

140,476 0

4,511,592

564,424 

(1,839,495)(612,409)
…

(596,981)

(4,015,960)
(508,118)

(6,065,317)
 (10,000,000)

 (5,000,000)

 -

 5,000,000

 10,000,000

ةاالستثمارات الرئيسي ةالمصرفية االستثماري تطوير األعمال إدارة األصول خدمات الحفظ اإلجمالي

م2019مصادر اإليرادات خالل العام 

صافي إيرادات األنشطة صافي تكاليف التشغيل
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 100% 87,673 - 87,673 اإليرادات االخرى 

 100% 350,695 (350,695) - الهبوط في قيمة االستثمارات العقارية 

 (%100) (791,606) (791,606) - املمتلكات واملعدات الهبوط في قيمة 

 (%193) (884,279) (1,342,803) (458,524) مصاريف تمويل 

 36% (6,326,352) ( 17,797,364) (11,471,012) الربح )الخسائر( للسنة قبل الزكاةصافي 

% 100 361,861 (361,861) - الزكاة   

 37% 6,688,213 ( 18,159,225) (11,471,012) صافي الخسارة للسنة بعد الزكاة

 31% 0.50 (1.63) (1.13) الخسائر للسهم

 (9%) 949,942 11,122,914 10,172,972 القائمة خالل السنة )سهم(املتوسط املرجح لعدد االسهم 

  أظهرت القوائم املالية
ً
، حيـث سـجلت الشـركة خـالل العـام الحـالي عـن العـام السـابق %37بنسبة  بعد الزكاة الخسائرصافي في  انخفاضا

مليـــون ريـــال التــي ســـجلتها عـــن  18.16م مقابــل صـــافي خســـائر بقيمــة 2020مليـــون ريـــال خــالل الســـنة املاليـــة  11.47بواقــع  صــافي خســـائر

 في بند الخسائر إلى: اإلنخفاضم. وُيعزى هذا 2019السنة املالية 

ول املـدارة هـذا بـالرغم واملحـافظ االسـتثمارية املـدارة مـن قبـل الشـركة كنتيجـة طبيعيـة لنمـو األصـ إيرادات الصناديق العقاريـة  أ. ارتفاع 

 .يشهدها القطاع العقاري  من حالة الركود التي

  .يرادات نشاط الحفظ كنتيجة طبيعية أيضا للنمو امللحوظ في األصول تحت الحفظإارتفاع  ب.  

 .ت. ارتفاع إيرادات نشاط املصرفية اإلستثمارية نتيجة تركيز اإلدارة على هذا النشاط الواعد

 

 اإليضاحات املحاسبية(  8) 

  م31/12/2020 في املنتهي املالي العام خالل للشركة املالية القوائم إعداد تم
ً
 اململكـة فـي عتمـدةاملاليـة امل للتقـارير معايير الدوليـةللوفقا

  .القانونيين للمحاسبين الهيئة السعودية واالصدارات األخرى التي تعتمدها السعودية العربية
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   الشركات التابعة( 9) 

 :فيما يلي بيانات عن هذه الشركات التابعة

 شركة ريف النخيل  .1

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 16/10/1433 تاريخ التأسيس:  -

األراض ي نشاط الشركة:  - وبيع  إدارة    شراء  الخارطة،  على  البيع  وأنشطة  وتقسيمها  والعقارات 

وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة )سكنية(، إدارة وتاجير العقارات اململوكة او  

 (  )غير سكنيةاملؤجرة  

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

 اململكة العربية السعودية لعملياتها:الدولة املحل الرئيس ي  -

 لشركة إتقان كابيتال  %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 شركة ريف الجديدة املحدودة  .2

 اململكة العربية السعودية  –جــدة  مكان التأسيس:  -

 هـ 16/01/1437 تاريخ التأسيس:  -

وتاجير  نشاط الشركة:  - العقارات    إدارة  وتاجير  إدارة  )سكنية(،  املؤجرة  أو  اململوكة  العقارات 

 وكة او املؤجرة )غير سكنية( اململ 

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

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 لشركة إتقان كابيتال  %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 

 شركة ريف النمو لالستثمار والتنمية العقارية  .3

 اململكة العربية السعودية  – جــدة مكان التأسيس:  -

 هـ 01/04/1437 تاريخ التأسيس:  -

وتاجير  نشاط الشركة:  - العقارات    إدارة  وتاجير  إدارة  )سكنية(،  املؤجرة  أو  اململوكة  العقارات 

 اململوكة او املؤجرة )غير سكنية( 

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

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 لشركة إتقان كابيتال  %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -
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 شركة إتقان الفرص العقارية   .4

 اململكة العربية السعودية  –جــدة  مكان التأسيس:  -

 هـ 01/09/1439 تاريخ التأسيس:  -

شراء وبيع وتأجير األراض ي والعقارات، إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة   : نشأة نشاط امل  -

إدارة  )سكنية(، إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة )غير سكنية(، أنشطة  

 مقابل عمولة، أنشطة التطوير واالستثمار العقاري.  العقارات

  فرص األول العقاريةندوق شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول ص الغرض من تأسيسها  -

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 إتقان كابيتال   لشركة %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 العقارية   التحالفشركة إتقان  .5

 اململكة العربية السعودية  –جــدة  مكان التأسيس:  -

 هـ 01/09/1439 تاريخ التأسيس:  -

شراء وبيع وتأجير األراض ي والعقارات، إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة   : نشأة نشاط امل  -

)سكنية(، إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة )غير سكنية(، أنشطة إدارة  

 العقارات مقابل عمولة، أنشطة التطوير واالستثمار العقاري. 

 تحالف الفرص العقارية   شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق  الغرض من تأسيسها  -

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 إتقان كابيتال   لشركة %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 شركة صندوق املخطط للتطوير العقاري   .6

 السعودية اململكة العربية  –جــدة  مكان التأسيس:  -

 هـ 10/03/1440 تاريخ التأسيس:  -

 حفظ وتسجيل أصول صندوق املخطط الصناعي  : نشأة نشاط امل  -

 ظ وتسجيل ملكية أصول صندوق املخطط الصناعي شركة ذات غرض خاص لحف الغرض من تأسيسها  -

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 إتقان كابيتال   لشركة %100بنسبة مملوكة   نسبة امللكية:  -
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 شركة تعبئة املياة األوروبية  .7

 جزر الكايمن       مكان التأسيس:  -

 هـ 03/08/1440 تاريخ التأسيس:  -

 حفظ وتسجيل أصول صندوق شركة تعبئة املياة األوروبية نشاط املنشأة:  -

 شركة تعبئة املياة األوروبيةشركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق  الغرض من تأسيسها  -

الدولة املحل الرئيس ي  -

 لعملياتها:

 جزر الكايمن 

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

   املحدودةعصر اإلدارة الحديثة شركة  .8

 اململكة العربية السعودية  – الرياض      مكان التأسيس:  -

 هـ 26/08/1440 تاريخ التأسيس:  -

 تقديم موارد بشرية أخرى   الغير، ية نيابة عن تقديم خدمات تسويق املنشأة: نشاط  -

 NMG) صكوك مصدرة من شركة )وتملك  شركة ذات غرض خاص لحفظ الغرض من تأسيسها  -

الدولة املحل الرئيس ي  -

 لعملياتها:

 اململكة العربية السعودية

 نسبة امللكية:  -

 

 
 

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة 

 

 

 

 للخدمات العقارية املحدودة ركاز الحياة شركة   .9

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 12/03/1442 تاريخ التأسيس:  -

   ركاز جودة الحياة   حفظ وتسجيل أصول صندوق  نشاط املنشأة:  -

   ركاز جودة الحياة شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق  الغرض من تأسيسها  -

الدولة املحل الرئيس ي  -

 لعملياتها:

 اململكة العربية السعودية

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -
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 التقدم التقني لإلستثمار املحدودة شركة  .10

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 26/04/1440 تاريخ التأسيس:  -

البنية األساسية الستضافة املواقع  تقديم خدمات التصديق الرقمي، إقامة  نشاط املنشأة:  -

   . على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة املتصلة بذلك

 تقنية املعلومات  شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق  الغرض من تأسيسها  -

الدولة املحل الرئيس ي  -

 لعملياتها:

 اململكة العربية السعودية

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 املحدودة  صندوق عرش العقاريةشركة   .11

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 19/03/1442 تاريخ التأسيس:  -

 حفظ وتسجيل أصول صندوق عرش العقاري   املنشأة: نشاط  -

 عرش العقاري  شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق  الغرض من تأسيسها  -

الدولة املحل الرئيس ي  -

 لعملياتها:

 اململكة العربية السعودية

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 املحدودة  العقاريةصندوق اللؤلؤة شركة   .12

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 19/03/1442 تاريخ التأسيس:  -

  .حفظ وتسجيل أصول صندوق البيرال نشاط املنشأة:  -

 البيرال.  شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق  الغرض من تأسيسها  -

الدولة املحل الرئيس ي  -

 لعملياتها:

 السعوديةاململكة العربية 

 نسبة امللكية:  -

  

 

 

 

 

 

 
 

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة 
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 املحدودة  لتقنية املعلومات وادي العمر شركة  .13

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 02/06/1431 تاريخ التأسيس:  -

تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، صيانة برمجيات    تحليل النظم،  نشاط املنشأة:  -

   وتصميم صفحات املواقع 

 تقنية املعلومات  شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق  الغرض من تأسيسها  -

الدولة املحل الرئيس ي  -

 لعملياتها:

 اململكة العربية السعودية

 نسبة امللكية:  -

 
 

 لشركة إتقان كابيتال   %50مملوكة بنسبة 

 

 املحدودة  للتجارةالحديثة  جيل اإلدارةشركة   .14

 اململكة العربية السعودية  – جدة مكان التأسيس:  -

 هـ 09/08/1434 تاريخ التأسيس:  -

ترميمات املباني السكنية والغير   ،غيرالسكنيةاإلنشاءات العامة للمباني  نشاط املنشأة:  -

 تركيب وإصالح وصيانة األبواب االوتوماتيكية    سكنية، 

  (NMG) لحفظ وتملك صكوك مصدرة من شركةشركة ذات غرض خاص  الغرض من تأسيسها  -

الدولة املحل الرئيس ي  -

 لعملياتها:

 اململكة العربية السعودية

 لشركة إتقان كابيتال   %50مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 

 صندوق الفرصة العقارية  شركة   .15

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 10/03/1442 تاريخ التأسيس:  -

   الفرص العقارية املتعددة حفظ وتسجيل أصول صندوق  نشاط املنشأة:  -

 صندوق الفرص العقارية املتعددة  شركة ذات غرض خاص لحفظ أصول  الغرض من تأسيسها  -

الدولة املحل الرئيس ي  -

 لعملياتها:

 اململكة العربية السعودية

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -
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التابعة   • شركاتها  في  الشركة  تمتلكها  التي  االسهم  حصص  التالي  الجدول  في  ونسبة يوضح  املنتهيتين  الفترتين  خالل  امللكية   تغير 

 . م31/12/2020. ولم تقم أي من الشركات التابعة بإصدار أدوات دين خالل الفترة املنتهية في م31/12/2019و م31/12/2020

 محل تأسيسها اسم الشركة التابعة 
نسبة الحصة اململوكة 

 الحصصعدد    رأس املال املدفوع ديسمبر  31للشركة كما في 

 م 2020 م 2019

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

 1,000 ريال 10,000 %100 %100 السعودية شركة ريف النمو لالستثمار والتنمية العقارية

 1,000 ريال 10,000 %100 %100 السعودية املحدودةشركة ريف الجديدة 

 شركة إتقان الفرص العقارية 

 

 100 ريال 10،000 %100 %100 السعودية

 شركة إتقان التحالف العقارية 

 

 100 ريال 10,000 %100 %100 السعودية

 شركة صندوق املخطط للتطوير العقاري 

 

 2,500 ريال 25,000 %100 %100 السعودية

 50,000 دوالر أمريكي  50,000 %100 %100 جزر الكايمن  شركة تعبئة املياة األوروبية 

 2000 ريال 20,000 %100 %100 السعودية شركة صندوق الفرصة العقارية  

 5000 ريال 50,000 %100 %0100 السعودية شركة ركاز الحياة للخدمات العقارية 

 2000 ريال 20,000 %100 %0 السعودية شركة التقدم التقني لالستثمار 

 2000 ريال 20,000 %100 %0 السعودية شركة عصر اإلدارة الحديثة املحدودة

 1000 ريال 10,000 %100 %100 السعودية شركة صندوق عرش العقارية

 1000 ريال 10,000 %100 %100 السعودية شركة صندوق اللؤلؤة العقارية

 10,000 ريال  100,000 %50 %0 السعودية لتقنية املعلوماتشركة وادي العمر 

 2,010,000 ريال 20,100,000 %50 %0 السعودية شركة جيل اإلدارة الحديثة للتجارة 

 

أقاربهم وكبار ( وصف مصلحة أبرز املساهمين من غير أعضاء مجلس اإلدارة 10)    التنفيذيين و

فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألبرز املساهمين فـي شـركة إتقـان كابيتـال مـن غيـر يتضمن الجدول التالي وصف ألي مصلحة في 

ــي  ــة فـ ــرة املنتهيـ ــر بحســـب الفتـ ــار التنفيـــذيين وأزواجهـــم وأوالدهـــم القصـ م والـــذين يمتلكـــون حصـــة 31/12/2020أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وكبـ

صدرة. %5تتجاوز 
ُ
 من إجمالي األسهم امل

 األسهم عدد  الجنسية  االسم 
نسبة التملك  

 العام  بداية

 نسبة التملك  

 العام نهاية
 التغير  

 - % 57،6642 % 57،6642 3,231,618 البحرين  مجموعة البركة املصرفية ش.م.ب

 - % 25،4015 % 25،4015 1,423,551 البحرين  البحرين  - بنك البركة اإلسالمي
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة  

 والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
 - % 8،4672 % 8،4672 474,517 السعودية

 ( %100) %0 % 7،6204 427,065 السعودية كامل محمد صالح بن عبدهللا 

 % 100 % 7،6204 %0 427,065 السعودية البركة لالستثمار القابضة  هشركة دل
 

نقــل  إلــى البركــة لالســتثمار القابضــة دلــه)رحمــه هللا( وشــركة  كامــلمحمــد عبــدهللا  بــن صــالح /الســيدويعــود ســبب التغيــر فــي نســبة تملــك 

حصــول بعــد ال البركــة لالســتثمار القابضــة دلــهشــركة املســاهم/ إلــى  بعــد وفاتــه مــن الســيد/ صــالح بــن عبــدهللا محمــد كامــل ملكيــة األســهم

 على طلب التعديل في قائمة مالك الشركة. الهيئة السوق املاليةعلى موافقة 

 

  ( سياسة توزيع األرباح11)  

أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات   ( من النظام األساس ي للشركة والذي يقض ي بتوزيع45)  إشارة إلى البند 

 يلي: فيما العمومية والتكاليف األخرى، فإن سياسة توزيع األرباح التي تنتهجها الشركة تتمثل 

التجنيب  ن االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا  ي( من صافي األرباح لتكو %10ُيجنب ) (أ)

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

بناءً  (ب) العادية  العامة  اقت  للجمعية  )ر على  نسبة  تجنب  أن  اإلدارة  اتفاقي  %10اح مجلس  احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   )

 وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

احتياطيات   (ت) أن تقرر تكوين  العادية  العامة  أرباح    أخرى،للجمعية  أو يكفل توزيع  الذي يحقق مصلحة الشركة  بالقدر  وذلك 

على    ةثابت اإلمكان  اجتماعية    املساهمين.قدر  مبالغ إلنشاء مؤسسات  األرباح  تقتطع من صافي  أن  املذكورة كذلك  وللجمعية 

 من هذه املؤسسات.  
ً
 لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

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

( مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم 76) بنــدوال للشــركة،( مــن النظــام األساســ ي 20) بنــدمــع مراعــاة األحكــام املقــررة فــي ال (ج)

 مع عدد الجلسات التي على أن يكون استحقاق هذه املكافأة مت  اإلدارة،( من الباقي ملكافآت مجلس  %10نسبة ال تزيد عن )
ً
ناسبا

 يحضرها العضو.

 

 م.2020ولم تقم الشركة باعتماد أو صرف أي أرباح ملساهمي الشركة خالل السنة املالية 

 

   التنفيذيين في الشركة  كبار و ( وصف ملصلحة أعضاء مجلس اإلدارة 12)  

صـــدر ألي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو كبـــار 
ُ
أو أي مـــن أزواجهـــم أو  املـــوظفين التنفيـــذيينفيمـــا يتعلـــق بالشـــركة وشـــركاتها التابعـــة، لـــم ت

وأزواجهـم  أو كبـار املـوظفين التنفيـذيين تعـود ألعضـاء مجلـس اإلدارة مصـلحة يوجـد والأوالدهم القصر حقـوق خيـار أو حقـوق اكتتـاب. 

وأوالدهــم القصــر فــي أســهم الشــركة وأدوات الــدين للشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة وأي تغيــر فــي تلــك املصــلحة أو تلــك الحقــوق خــالل 

 م.2020السنة املالية 
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  املعلومات املتعلقة بقروض الشركة(  13) 

البركــة البحــرين بمبلــغ خمســة عشــر مليــون ريــال ملواجهــة قصــير األجــل مــن بنــك  علــى تمويــل مرابحــة 2019فــي ســبتمبر  الشــركة تحصــل

 وجاري التفاوض حالًيا على الطريقة املناسبة لتسوية التمويل. م2020املتطلبات التشغيلية تستحق السداد دفعة واحدة في سبتمبر 

 

 ن( ايضاحات ألنشطة أدوات الدي14) 

 التعاقديةواألوراق املالية  أدوات الدين القابلة للتحويل. 

حقــوق  األوراق املاليــة التعاقديــة، أو مــذكرات حــق اكتتــاب، أو أي حقــوق خيــار، أوأو  ،أســهمال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى 

 م.2020أو منحتها خالل العام  أو أي من شركاتها التابعة مشابهة أصدرتها الشركة

 حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين. 2

حقـوق  مـذكرات حـق اكتتـاب، أو حقـوق خيـار، أوأو  ،أسهمال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى 

 .م2020أو منحتها خالل العام  أو أي من شركاتها التابعةمشابهة أصدرتها الشركة 

 أدوات الدين القابلة لالسترداد .3

 . م2020ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل العام   أو أي من شركاتها التابعة  من جانب الشركة إلغاءال يوجد أي استرداد أو شراء أو  
 

 ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه15) 

( املادة  إدارة مؤلف من سبعة  16بحسب  الشركة مجلس  إدارة  يتولى  للشركة،  األساس ي  النظام  من  العامة (  الجمعية  تعينهم  أعضاء 

العادية للمساهمين ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات ممن يتمتعون باملؤهالت واملهارات والخبرات الالزمة التي تحددها أنظمة ولوائح هيئة  

   ويتم انتخابهم باستخدام طريقة التصويت التراكمي.  السوق املالية ويتصفون بالنزاهة واألمانة.

 م:31/12/2020فصيلي يوضح تكوين املجلس وتصنيف األعضاء كما في وفيما يلي جدول ت

 اسم العضو 
تصنيف  

 العضوية 

  يكون عضو الشركات التي أسماء

مجالس   مجلس اإلدارة عضواً في

الحالية  إداراتها  

مديريها  من أو  

 صفة العضوية 
تاريخ  

 اإلنضمام 

المملكة   داخل  

المملكة  خارج /  

محمد   عبدالعزيز

 عبده يماني 

عضو غير 

 تنفيذي 

 داخل اململكة  2012 رئيس مجلس اإلدارة  إتقان كابيتال 

 شركة عسير 
 نائب رئيس املجلس 

االستثمار رئيس لجنة  
اململكة   داخل 2019  

 شركة حلواني إخوان

 رئيس مجلس اإلدارة 

  رئيس اللجنة التنفيذية

  عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

2007 

اململكة   داخل  

 شركة فرص الدولية لالستثمار 

 )تحت التصفية(

  جلساملرئيس  

اللجنة التنفيذية رئيس   
2012 

اململكة   داخل  

مجلس اإلدارة  رئيس شركة الثريا العمرانية العقارية  اململكة   داخل 2019   

مدير عام للشركة شريك، شركة جود الحلى للتجارة املحدودة اململكة   داخل 2012   
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للتقنية والطاقة البديلة املحدودة  دلهشركة  اململكة   داخل 2015 مدير   

اململكة   داخل --- مدير شركة دله التجارية  

اململكة   داخل 2000 رئيس مجلس املديرين  شركة صناع األغذية )أولكر(  

لالستثمار القابضةدله البركة شركة  املدير التنفيذي املديرين، عضو مجلس   اململكة   داخل 2020   

International Biscuit company. Ltd مجلس اإلدارة  رئيس اململكة   داخل 2016   

اململكة   داخل 2015 رئيس مجلس اإلدارة  شركة مشروع املناخة الحضري للتنمية   

اململكة   داخل 2016 مدير الشركة شركة اقتسام املنفعة للعقارات    

البركة القابضة السعودية   دلهمجموعة  اململكة  داخل 1984 عضو مجلس مديرين    

اململكة  داخل 2020 شريك ومدير عام  شركة بروج األولى لالستثمار  

اإلعالم مؤسسة مكة للطباعة و   
   رئيس مجلس اإلدارة  

اللجنة التنفيذيةرئيس    
اململكة  داخل 2020  

اإلدارة  رئيس مجلس  لإلنشاء والتعمير القابضةشركة معاد العاملية  اململكة  داخل 2013   

GODIVA INVESTMENT (GDV)  خارج اململكة 2016 عضو مجلس املديرين 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة امللتقي العربي لإلستثمارات   خارج اململكة 2007 

 بنك البركة
 رئيس مجلس اإلدارة 

العليارئيس لجنة اإلدارة   
 خارج اململكة 

 خارج اململكة  رئيس مجلس اإلدارة  شركة التوفيق للتوريق

 خارج اململكة 2016 رئيس مجلس اإلدارة  دله الدولية القابضة 

مجلس اإلدارة  رئيس   البركة املصرية لإلستثمار والتنمية دلهشركة   خارج اململكة 2010 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة اإلسماعيلية مصر للدواجن   خارج اململكة 2008 

لإلستثمارات العقارية   دلهشركة  مجلس اإلدارة  رئيس   خارج اململكة 2004 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة املاظة للتنمية العقارية  خارج اململكة 2004 

مجلس اإلدارة  رئيس سمال وعلم الروم للتنمية العمرانية   خارج اململكة 2013 

مجلس اإلدارة  رئيس   شركة اإلسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية  خارج اململكة 2010 

مصر(شركة حلواني إخوان ) مجلس اإلدارة  رئيس   خارج اململكة 2019 

شركة البركة لإلستثمارات املالية    خارج اململكة 2019 رئيس مجلس اإلدارة  

سمال للفنادق واملنتجعات السياحية 

 )كوستا دي سمال( 
 خارج اململكة 2013 رئيس مجلس اإلدارة 

UI Egypt B.V خارج اململكة 2016 مدير 

اديكو  -شركة التوفيق للتطوير واإلستثمار  اإلدارة رئيس مجلس    خارج اململكة 2015 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة  املشرف   خارج اململكة 2013 

مجلس اإلدارة  رئيس شركة نادي املشرف   خارج اململكة 2013 

القابضة شركة التوفيق للصناديق االستثمارية  خارج اململكة 2004 نائب رئيس مجلس اإلدارة  

 خارج اململكة 2009 نائب رئيس مجلس اإلدارة  شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة  



21 

 

 م 2020 ديسمبر 31عن العام املنتهي في  تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى املساهمين

 

 

PLADIS   خارج اململكة 2016 رئيس مجلس املديرين 

عدنان أحمد 

 يوسف 

 

عضو غير 

 تنفيذي 
 خارج اململكة 2005 عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  مجموعة البركة املصرفية

اإلسالميبنك البركة   خارج اململكة 2004 نائب رئيس مجلس اإلدارة  

 خارج اململكة 2005 رئيس مجلس اإلدارة  بنك البركة التركي للمشاركة 

 خارج اململكة 2005 رئيس مجلس اإلدارة  بنك البركة املحدود

 خارج اململكة 2009 رئيس مجلس اإلدارة  بنك البركة سورية

باكستانبنك البركة   خارج اململكة 2010 رئيس مجلس اإلدارة  

 خارج اململكة 2005 رئيس مجلس اإلدارة  بنك البركة السودان 

 خارج اململكة 2004 رئيس مجلس اإلدارة  بنك البركة الجزائر 

 خارج اململكة 2015 رئيس مجلس اإلدارة  بنك التمويل واإلنماء 

اإلدارة عضو مجلس  بنك البركة تونس  خارج اململكة 2005 

 داخل اململكة  2008 عضو مجلس اإلدارة  إتقان كابيتال 

 داخل اململكة  2018 عضو لجنة الترشحيات واملكافآت  إتقان كابيتال 

عضو   عبدهللا فريد شاكر 

 تنفيذي 

 خارج اململكة 2019 عضو مجلس اإلدارة  شركة البركة لإلستثمارات املالية 

إتقان كابيتال شركة   داخل اململكة  2017 عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  

عضو غير  محسن غالم دشتي  

 تنفيذي 

 داخل اململكة  2018 عضو مجلس اإلدارة  شركة إتقان كابيتال 

 داخل اململكة  2018 عضو لجنة املراجعة

عبدالرزاق 

 عبدالخالق حسن 

عضو  

 مستقل 

 خارج اململكة 2004 اإلدارة عضو مجلس  شركة بينيفت 

 خارج اململكة 2009 والتدقيق عضو لجنة املراجعة 

 خارج اململكة 2001 عضو مجلس اإلدارة  مستشفى البحرين التخصص ي 

 خارج اململكة 2016 الشركات ةرئيس لجنة التدقيق وحوكم

 خارج اململكة 2016 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت 

 خارج اململكة 2019 عضو مجلس اإلدارة  سناد شركة 

 خارج اململكة 2019 رئيس لجنه املراجعه والتدقيق

 داخل اململكة  2018 عضو مجلس اإلدارة  إتقان كابيتال 

 داخل اململكة  2018 عضو لجنة املراجعة

 داخل اململكة  2018 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت 

 خارج اململكة 2020 عضو مجلس اإلدارة  اإلسالميبنك البركة 

 خارج اململكة 2020 عضو اللجنة التنفيذية 

فهد عواض 

 الحارثي

عضو  

 مستقل 

 داخل اململكة  2018 عضو مجلس اإلدارة  شركة إتقان كابيتال 

 داخل اململكة  2018 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت  شركة إتقان كابيتال 

أحمد تاج  

 إسماعيل 

عضو  

 مستقل 

 داخل اململكة  2019 عضو مجلس اإلدارة  شركة إتقان كابيتال 

 داخل اململكة  2019 رئيس لجنة املراجعة شركة إتقان كابيتال 
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 ( اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع 16)  

اجتماعــات. وفيمــا يلــي جــدول يوضــح ســجل الحضــور الخــاص  أربــعم 2020بلــغ عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــالل العــام 

 بكل اجتماع:

 

 

 اسم العضو 
 االجتماع الرابع  االجتماع الثالث  االجتماع الثاني  االجتماع األول 

 املجموع 

 م 2020/ 12/ 22 م 2020/ 10/ 19 م 23/07/2020 م 2020/ 04/ 21

 املهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني  1

 )رئيس مجلس( 

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

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

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر عبدالخالق عبدهللا حسن  عبدالرزاق /السيد 4

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر محسن غالم حسين محمد علي دشتيالسيد/  5

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر فهد عواض نوار الحارثيالسيد/  6
 أحمد تاج احمد اسماعيلالسيد/  7

 

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر

خالل اجتماعات مجلس اإلدارة مناقشة آخر التطورات املتعلقة بأداء الشركة ومناقشة تقرير اإلدارة التنفيذية واإلطالع على ما تم  وتم

نبثقــــة مــــن املجلــــس. وكــــذلك تــــم إحاطــــة أعضــــاء مجلــــس اإلدارة بــــأبرز البنــــود واملواضــــيع التــــي تمــــت 
ُ
تداولــــه خــــالل اجتماعــــات اللجــــان امل

ات الجمعية العمومية للمساهمين، وكذلك إطالعهم على ملحوظات املساهمين التي تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة مناقشتها خالل اجتماع

 حيالها.
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 ( اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين 17) 

 للمساهمين، وكانت على النحو التالي: للجمعية العامة غير العاديةم اجتماع 2020عقدت شركة إتقان كابيتال خالل العام 

 نتائج الجمعية  الحضور من األعضاء نوعها تاريخ الجمعية 

  عبدهللا فريد شاكرالسيد/  غير عادية  م 16/06/2020

 و املنتدب والرئيس التنفيذي(العض) 
نتهية في  -1

ُ
 .م31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة امل

نتهية في التصويت على  -2
ُ
 .م31/12/2019تقرير ُمراجع حسابات الشركة عن السنة امل

نتهية في  -3
ُ
 .م31/12/2019التصويت على القوائم املالية عن السنة امل

راجعـة، وذلـك  -4
ُ
رشـحين مـن قبـل لجنـة امل

ُ
التصويت على تعيـين ُمراجـع الحسـابات للشـركة مـن بـين امل

 م وتحديد أتعابه.2020للسنة الحالية  لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية والبيانات

نتهية في  -5
ُ
 م.31/12/2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة امل

تمثلة في  3 وريف 2وريف  1التصويت على األعمال التي تمت مع صناديق ريف  -6
ُ
العقارية للدخل وامل

تقـــــديم شـــــركة إتقـــــان كابيتـــــال خـــــدمات اإلدارة والحفـــــظ للصـــــناديق، والتـــــي لعضـــــو مجلـــــس اإلدارة 

 لكونـــه رئـــيس مجلـــس إدارة صـــناديق 
ً
ــا نظـــرا الســـيد/ عبـــدهللا فريـــد شـــاكر مصـــلحة غيـــر مباشـــرة فيهـ

 بــأن إجمــالي التعــامال  3و ريــف  2وريــف  1ريـف 
ً
م كانــت 2019ت خــالل العــام العقاريــة للــدخل. علمــا

 ريال سعودي. 1,798,443بقيمة 

ريــال إلطفــاء  56,042,030ريــال إلــى 111,229,140التصــويت علــى تخفــيض رأســمال الشــركة مــن  -7

 11,122,914م وذلـك مـن خـالل تخفـيض عـدد األسـهم مـن 31/03/2020خسائر الشركة كما في 

أســــــهم وبنســــــبة تخفــــــيض  10أســــــهم لكــــــل  4.96ســــــهم، بمعــــــدل تخفــــــيض  5,604,203ســــــهم الــــــى 

 لرأسمال الشركة. 49.62%

 التصويت على تعديل البند السابع من النظام األساس ي للشركة واملتعلق برأس املال. -8

 التصويت على تعديل البند الثامن من النظام األساس ي للشركة واملتعلق باالكتتاب في األسهم. -9
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 تكوين اإلدارة التنفيذية بالشركة ( 18) 

 املؤهالت والخبرات  املنصب  االسم  

العضو املنتدب   األستاذ/ عبدهللا فريد شاكر  1

 والرئيس التنفيذي 

املال   رأس  أسواق  في  العلوم  تخصص  في  املاجستير  شهادة  على  في  و حاصل  املاجستير  شهادة 

األمريكية املتحدة  بالواليات  إلينوي  جامعة  من  كذلكاملحاسبة  وهو  مؤهل   .  تجاري  محكم 

 /متثال معتمد. يمتلك االستاذالدى مركز التحكيم التجاري الخليجي فضال عن كونه ضابط  

حيث   غنية،  عملية  خبره  لدى عبدهللا  السعودية    عمل  العربية  اململكة  في  س ي  بي  اس  اتش 

وا والرقابي  القانوني  لإلمتثال  للجال كرئيس  دي ر متثال  لدى  عمل  كما  املالية  ير  كمديت  لو ائم 

 .لخدمات االستشارات املالية في اململكة العربية السعودية تنفيذي 

 لطان عبد اللطيف النقلي األستاذ/ س 2
نائب الرئيس 

إلدارة  التنفيذي 

 األصول 

من   أكثر  ولديه  سعود  امللك  جامعة  من  املالية  في  املاجستير  درجة  على  من    18حاصل   
ً
عاما

القيادية  املناصب  من   
ً
عددا السابق  في  شغل  وقد  واالستثماري.  املصرفي  القطاع  في  الخبرة 

إدارة  رئيس  منصب  كما شغل  املالية  البالد  في  األصول  إدارة  رئيس  منصب  آخرها  كان  والتي 

الثابت صناديق    الدخل  مدير  منصب  وشغل  الفرنس ي  السعودي  بالبنك  العقارات  وإدارة 

 .االستثمار في شركة أتش إس بى س ي السعودية

 رئيس االستثمار  يونيس كاراباتاكس األستاذ/ أ 3

جامعة  من  التنظيمية  والدراسات  األعمال  اقتصاديات  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 

 شغل خاللها العديد من املناصب   27ريدنج من اململكة املتحدة. وهو يملك خبرة تتجاوز  
ً
عاما

األستاذ/  يتمتع  القابضة.  السعودي  املدني  الطيران  شركة  في  االستثمار  رئيس  آخرها  كان 

 الية قوية وقدرة على تطوير استراتيجيات استثمار مميزة. ايونيس بخلفية م

 بسام هاشم السيد الدكتور/   4

نائب الرئيس 

التنفيذي واملشرف  

العام لالستثمارات  

 والصناديق 

من   االسالمي  االقتصاد  في  والدكتوراه  املاجستير  شهادة  على  السيد  هاشم  بسام  د.  حصل 

درجة   وعلى  ببريطانيا،  ويلز  عبد  جامعة  امللك  جامعة  من  واالقتصاد  اإلدارة  في  البكالوريوس 

عن   تزيد  عملية  بخبرة  بسام  د.  يتمتع  بجدة.  واملالية   30العزيز  اإلدارية  املجاالت  في  سنة 

 
ً
   واالستثمارية، فقد بدأ حياته العملية محاسبا

ً
م ثم  1986في شركة الراجحي بجدة عام    ماليا

عام   البركة  دلة  بمجموعة  حيث    م،1988التحق  واستثمارية  إدارية  وظائف  عدة  في  وتدرج 

ثم   والتدريب  االستشارات  إلدارة  مديرا  تعيينه  تم  فقد  فيها  خدمته  سنوات  معظم  قض ى 

م شغل منصب  1999م. وفي عام  1995مسؤول استثمار في شركة دلة البركة القابضة في عام  

لالستثمار   البركة  شركة  في  االستثمارية  الصناديق  أول وحدة  التوفيق مدير  والتنمية وشركة 

م حيث التحق بشركة التوفيق املالية )اتقان كابيتال( 2008للصناديق االستثمارية حتى عام  

م التحق بشركة  2012م بوظيفة رئيس إدارة الصناديق االستثمارية. وفي عام  2012حتى عام  

له االستثماري  والذراع  اإلنماء  ملصرف  بالكامل  اململوكة  لالستثمار  رئيس   االنماء  وظيفة  في 

عام   األصول  عام  2012إدارة  في  لالستثمار  التنفيذي  الرئيس  وظيفة  في  ثم  حيث  2015م  م 

الصناديق   من  العديد  وإدارة  تأسيس  في  املتمثلة  املهمة  اإلنجازات  من  العديد  للشركة  حقق 

افه على إدارة الوساطة املالية وإدارة تطوير املن تجات.   واملحافظ االستثمارية إضافة إلى إشر

م كرئيس إلدارة  2018التحق د. بسام إلى شركة اإلمارات إن بي دي كابيتال السعودية في إبريل  

إبريل   بداية  في  كابيتال  إتقان  بشركة  بسام  د.  التحق  ثم  بالشركة  وتقلد 2020األصول  م 

والصناديق   اإلستثمارات  على  العام  واملشرف  للشركة  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب 

 .املتخصصة

 

 نجود البديوي األستاذة/  5

املطابقة   سؤولم

وااللتزام ومكافحة  

  وتمويلغسل األموال 

 االرهاب

 م.2014حاصلة على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة العلوم التطبيقية في األردن 

ومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب   سنوات في مجال املطابقة واإللتزام 6لديها خبرة 

 . CME2شهادة  و   CME1وحاصلة على شهادة السوق املالية 
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 رئيس تطوير األعمال   خالد ماهر شبلي األستاذ/   6

نظم املعلومات اإلدارية من جامعة العلوم   -حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية  

  عاًما من الخبرة في قطاع الشركات املالية وأدار   13ولديه أكثر من   م.2007التطبيقية في األردن  

القطاعات  في مختلف  العامة والخاصة  الدمج واالستحواذ والطروحات  العديد من عمليات 

اإلجمالية   الصفقات  حجم  بلغ  تطوير    900حيث  إدارة  خالد  يرأس  سعودي.  ريال  مليون 

له  تسمح  التي  التجارية  الروابط  من  واسعة  مجموعة  ولديه  كابيتال  إتقان  لدى  األعمال 

 وظائف.  بتوليد فرص عمل ودعم جميع ال

 

 مدير مالي األستاذ/ مجدي محمد بدر  7

تجارة شعبة محاسبة من جامعة االسكندرية   بكالوريوس  التجارة ولديه   –حاصل على  كلية 

تتجاوز   املالية  واإلدارة  الحسابات  في     38خبرة 
ً
باإلدارة    .عاما في  يعمل  منذ  املالية  الشركة 

 CME1. كما انه حاصل على شهادة السوق املالية م2007 عامتأسيسها في 

 

 

 

 والتعامالت مع أطراف ذات عالقة  ( مصالح أعضاء مجلس اإلدارة19) 

 فيما يلي تفصيل عن طبيعة العالقة مع األطراف ذات العالقة:

 طبيعة العالقة  الطرف ذي العالقة 

 العقاري للدخل  1ريف  صندوق  

 العقاري للدخل  2ريف  صندوق  

 العقاري للدخل  3ريف  صندوق  

ورســـوم  شـــركة إتقـــان كابيتـــال وتتحصـــل مقابـــل ذلـــك علـــى رســـوم إدارة تـــديرهاعقاريـــة  هـــي صـــناديق

. الســــيد/ عبــــدهللا فريــــد شــــاكر هــــو العضــــو املنتــــدب والــــرئيس تقــــديم خــــدمات الحفــــظ للصــــناديق

، 1صـــــناديق العقاريـــــة )ريـــــفال مجلـــــس إدارة رئـــــيس التنفيـــــذي لشـــــركة إتقـــــان كابيتـــــال وكـــــذلك هـــــو 

 (3ف، ري 2فري 
 

 

 

 

 

 :م2020عالقة خالل العام  ذاتيوضح الجدول التالي التعامالت مع أطراف 

 وصف املصلحة   اسم العضو 

، 1للصــناديق العقاريــة )ريــفأمانــة الحفــظ  اإلدارة و شــركة إتقــان كابيتــال بتقــديم خــدمات قامــت السيد/ عبدهللا فريد شاكر

مقابــــل  تلــــك الفتــــرةبلــــغ إجمــــالي الرســــوم التــــي تــــم تحصــــيلها خــــالل و  م، 2020لعــــام ( 3ف، ريــــ 2فريــــ 

ــناديقإدارة ال   ريـــال(، 741,772: )3ريـــال(، ريـــف 307,182: )2(، ريـــفريـــال 313,682: )1ريـــف -صـ

 1ريـــــــف -تلـــــــك الفتـــــــرة مقابـــــــل خـــــــدمات الحفـــــــظتـــــــم تحصـــــــيلها خـــــــالل  التـــــــيبلـــــــغ إجمـــــــالي الرســـــــوم و 

. والســــيد/ عبــــدهللا فريــــد شــــاكر ريــــال( 88,906: )3ف(، ريــــ ريــــال30,718: )2ف(، ريــــ ريــــال26,887)

 .(3ف، ري 2ف، ري 1رئيس في مجلس إدارة صناديق ريف العقارية للدخل )ريفهو  

 

 التنفيذيين  وكبار ( مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  20) 

ــد ) ــاء مجلـــس 20يحـــدد البنـ ــة مكافــــآت أعضـ ــ ي للشــــركة سياسـ ــام األساسـ ــو املجلـــس بــــدل حضـــور قــــدره اإلدارة، و ( مــــن النظـ يســــتحق عضـ

 :يلي ما املكافآت سياسة في يراعى النظام، بأحكام اإلخالل ون أو إحدى لجانه. ود ( ريال عن كل جلسة من جلسات املجلس5.000)

 .وأهدافها الشركة استراتيجية مع انسجامها ( أ 

 الطويـل، املـدى علـى وتنميتهـا الشـركة وتطـويردعـم  علـى التنفيذيـة واإلدارة اإلدارة مجلـس أعضـاء حـث بغـرض املكافـآت تقـدم أن (ب

 .الطويل املدى على املكافآت باألداء من املتغير الجزء تربط كأن
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 العمليـة، والخبـرات العلميـة، واملـؤهالت املنوطـة بشـاغلها، واملسـؤوليات واملهـام الوظيفـة، مسـتوى  علـى بنـاء املكافـآت تحـدد أن (ت

 .األداء ومستوى  واملهارات،

 .الشركة لدى املخاطر ودرجة وطبيعة حجم مع انسجامها (ث

 إحـداث فـي املقارنـات لهـذه السـلبية التـأثيرات الحـذر مـن مـع املكافـآت، تحديـد فـي األخـرى  الشـركات ممارسـات االعتبـار فـي األخـذ (ج

 .للمكافآت والتعويضات مبررة غير ارتفاعات

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

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

 أو اإلدارة مجلـس فـي عضـو قـدمها دقيقـة معلومـات غيـر علـى بنـاء تقـررت أنهـا تبـين إذا اسـتردادها أو املكافـأة صـرف إيقـاف حـاالت (د

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

  سواء التنفيذية  واإلدارة اإلدارة  مجلس ألعضاء الشركة في أسهم  منح (ذ
ً
  كانت إصدارا

ً
  أو  جديدا

ً
 مراعاة مع  الشركة،  اشترتها أسهما

 . النظام أحكام

 

يتعلق   فيما  تبعة 
ُ
امل بالسياسة  التزمت  أنها  الشركة  والعاملين  وتؤكد  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  املمنوحة  باملكافآت 

 بالشركة بما يتماش ى مع اللوائح املعتمدة والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية. 

بمت  ة التالي  الجداول  التنفيذيين،  وكبار  اإلدارة  مجلس  املدفوعة ألعضاء  والتعويضات  املكافآت  التنفيذ   ا وضح  املدير  واملدير  فيهم  ي 

 :م2020 املالي خالل العام

   :أعضاء مجلس اإلدارة

 األعضاء 

 المكافآت الثابتة 
المكافآت 
ة  المتغير

مكافأة  
نهاية 
 الخدمة 

المجموع 
 الكل  

بدل 
بدل حضور   المرصوفات 

 جلسات المجلس 
بدل حضور  
 جلسات اللجان 

 المجموع 

 
ا
: األعضاء المستقلير  أول   

  
 - 30,000 - - 30,000 10,000 20,000 فهد عواض الحارث 

 1,246 45,000 - - 45,000 25,000 20,000 عبدالرزاق عبدالخالق حسن 

 - 40,000 - - 40,000 20,000 20,000 أحمد تاج إسماعيل 

 1,246 115,000 - - 115,000 55,000 60,000 المجموع 

 
 
        : األعضاء غير التنفيذيير  ثانيا

  عبد العزيز 
 - - - - - - - محمد عبده يماث 

 - - - - - - - ن أحمد يوسف ا عدن

  
 - 40,000 - - 40,000 20,000 20,000 محسن غالم دشت 

 - 40,000 -  40,000 20,000 20,000 المجموع 

 
 
     : األعضاء التنفيذيير  ثالثا

 -  57,251 - - - - عبدهللا فريد شاكر 

 - - 57,251 - - - - المجموع 
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 أعضاء اللجان:  

 المكافآت الثابتة  أعضاء اللجان 
 )عدا بدل حضور الجلسات(

 المجموع  بدل حضور الجلسات 

    أعضاء لجنة المراجعة

 20,000 20,000 - أحمد تاج إسماعيل 

 20,000 20,000 - عبدالرزاق عبدالخالق حسن 

  
 20,000 20,000 - محسن غالم دشت 

 60,000 60,000 - المجموع 

شيحات والمكافآت     أعضاء لجنة الير

  
 10,000 10,000 - فهد عواض الحارث 

 - - - عدنان أحمد يوسف 

 10,000 10,000 - عبدالرزاق عبدالخالق حسن 

 20,000 20,000 - المجموع 

 :كبار التنفيذيين

 وظائف كبار التنفيذيير  
مكافآت   المكافآت الثابتة 

ة  متغير
مكافأة نهاية 
 الخدمة 

مكافآت عن  
 المجلس 

المجموع  
 المجموع  بدالت رواتب  الكل  

 1,628,333 - 57,251 - 1,571,082 558,453 1,012,629 الرئيس التنفيذي 

 1,559,893 - 520,000 - 1,039,893 328,785 711,108 رئيس إدارة األصول 

 1,245,520 - 280,000 - 965,520 254,412 711,108 التنفيذي لالستثماررئيس ال

 542,498 - 69,163 - 473,335 158,335 315,000 رئيس االستثمارات العقارية 

 418,501 - 78,472 - 340,029 97,360 242,669 المدير المال  

 5,394,745 - 1,004,886 - 4,389,859 1,397,345 2,992,514 اإلجمال  

 

التنفيذيــة، وإنمــا يــتم عــرض توصــيات لجنــة الترشــيحات واملكافــآت املتعلقــة بكبــار التنفيــذيين ال يوجــد مكافــآت محــددة ألعضــاء اإلدارة 

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

 

 ( التنازالت عن الرواتب والتعويضات21) 

إال أنــه لــم  ،م2020خــالل الســنة املاليــة  اتأو تعويضــ مكافــآتأعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيــذيين عــن أي  لــم يتنــازل أي مــن

ــو املنتـــدب والـــرئيس التنفيــــذي ــتاذ/ يحصـــل العضـ ــاكر األسـ املهنـــدس/ عبـــدالعزيز محمـــد عبـــده يمــــاني  مجلــــس اإلدارةورئـــيس  عبـــدهللا شـ

نبثقــــة منــــهأبــــدالت مقابــــل حضــــورهم اجتماعــــات مجلــــس اإلدارة  علــــىوعضــــو املجلــــس األســــتاذ/ عــــدنان أحمــــد يوســــف 
ُ
لعــــام  واللجــــان امل

 .م وذلك لتنازلهم عنها2020
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 ( التنازالت عن األرباح22)  

 .م2020ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح خالل السنة املالية 

 

  مدفوعات الزكاة والضرائب، واملدفوعات النظامية األخرى (  23)  

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

 وتحدیدھا علیھا الربط یتم عندما وجدت، إن النھائیة، التسویات بموجب تستحق اإلضافیة التي الزكاة قید التابعة. ویتم الشركات في

 الھیئة العامة للزكاة والدخل ويمكن تلخيص املوقف الزكوي للشركة في النقاط التالية:  قبل  من

الشركة   . أ  في  قدمت  واملنتهي  األول  املالي  عامها  عن  الزكاة  ربطها  2008ديسمبر    31إقرار  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  وأصدرت  م 

بلغت   الشركة  على  مستحقة  زكاة  إلى  1,855,916بفروق  تعديله  تم  والذي  وقدمت    1,820,168ريال  الشركة  اعتراض  بعد  ريال 

واصلت اعتراضاتها حتى وصلت إلى ديوان املظالم والذي أصدر حكمه النهائي الشركة خطاب ضمان بقيمة الفروق املعترض عليها و 

 لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل وتمت التسوية النهائية للفروق بتسييل خطاب الضمان السابق تقديمه. 

 

لألعوام   .ب الزكاة  إقرارات  الشركة  ام  2014م حتى  2009الست من  قدمت  الزكاة  الشركة على شهادة  األعوام  وحصلت  لهذه  ملقيدة 

الهيئةو  للزكاة والدخل أصدرت  إجماليهـــا    الست  الربط للسنوات  العامة  بلغ  زكــــاة  ريال وتم االعتراض   7,35مطالبة بفروق  مليون 

إجماليها   ليصبح  املطالبات  تخفيض  عنه  نتج  مما  ريال    4,94عليها  املعدل  مليون  الربط  على  باالعتراض  بدورها  الشركة  وقامت 

 ومازالت السنوات الست تحت الدراسة طرف الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

 

للعامين   .ت الزكاة  إقراري  الشركة  العامة    م وحصلت2016م و2015قدمت  الهيئة  العامين وأصدرت  عن  املقيدة  الزكاة  على شهادة 

مليون ريال وقامت الشركة باالعتراض مما نتج عنه تعديل املطالبة إلى    3,2للزكاة والدخل ربطها مطالبة الشركة بفروق زكاة بلغت  

 .ألف ريال قامت الشركة بتسديدها وتسوية موقفها النهائي للعامين 178مبلغ 

 

الزكاة املقيدة ولم يرد    ة للهيئة العامة للزكاة والدخل وحصلت على شهاد  م2019و  م2017  ين ركة إقرار الزكاة عن العامقدمت الش .ث

 حتى تاريخه.  ينمن الهيئة الربط عن العام 

 

العامة    م للهيئة العامة للزكاة والدخل وحصلت على الشهادة املؤقتة وأصدرت الهيئة 2018قدمت الشركة إقرار الزكاة عن العام    .ج

ألف ريال وتم   325ألف ريال تم اإلعتراض عليها مما نتج عنه تخفيض املطالبة إلى    375للزكاة والدخل مطالبة بفروق زكاة بلغت  

 إعادة اإلعتراض وفي انتظار الرد من الهيئة. 

 

بأن .ح بالذكر  الجدير  استشارة   من  بفضل  ثم  بفضل هللا  العقارية  الصناديق  في  لالستثمارات  الزكاة  معاملة  قد صححت    الشركة 

عام    PWCالسادة   في  بدايتها  منذ  العقارية  للصناديق  الزكاة  إقرارات  تقديم  تم  عام  2012حيث  أن    م2020م وحتى  نتج عنه  مما 

من وعاء الزكاة الخاص بالشركة بعد أن كانت تحتسب عليها زكاة   استثمارات الشركة في الصناديق العقارية أصبحت مزكاة وتطرح
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بكامل قيمة االستثمار. كما أنه بالنسبة للصناديق العقارية فقد تحملت بدورها الزكاة املستحقة عليها على ناتج استثماراتها فقط 

 . أي بعد طرح استثماراتها العقارية من وعاء الزكاة الخاص بها

 

 م2019 م2020 زكاة اطي مدفوعات لل ياحت

 400,929 183,549 بداية العام  

 183,382 - املخصصات 

 178.479 - تسويات سنوات سابقة 

 (579,241) 175,919 املدفوعات 

 183,549 7,630 نهاية العام
 

 

 

 

م2002 احتياطي التأمينات االجتماعية  2019 م 

 125,434 127,708 بداية العام  

 864,052 853,768 املخصصات 

( 868,029)   املدفوعات  (861,778) 

 127,708 113,447 نهاية العام

 .م31/12/2020كما في   ةأي مدفوعات نظامية أخرى غير املذكور  إتقان كابيتالال يوجد على شركة 

 
 

 

 

 

  ( املخصصات ملصلحة موظفي الشركة24) 

 لنظام العمل 
ً
يوضـح الجـدول التـالي املخصصـات . و والعمال فـي اململكـة العربيـة السـعوديةتدفع الشركة مزايا وتعويضات املوظفين طبقا

 :م31/12/2019م و31/12/2020والتعويضات ملصلحة موظفي الشركة عن الفترات املنتهية في 

 م2019 م2020 احتياطي نهاية الخدمة 

 743,549 1,366,327 بداية العام 

 387,581 212,266 املخصصات 

 235,198 110,492 )األرباح( الخسائر االكتوارية

 - ( 470,776) املدفوعات 

 1,366,327 1,218,309 نهاية العام
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 إقرارات مجلس اإلدارة(  25) 

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

عّدت الحسابات سجالت أن -
ُ
 الصحيح. بالشكل أ

عّد  الداخلية الرقابة نظام أن -
ُ
ّفذ سليمة أسس على أ

ُ
 بفاعلية. ون

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

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

 

 

 

 ( تقرير مراجعي الحسابات والقوائم املالية26)  

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

  ( لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها27)  

من مجلس اإلدارة. ولهذه اللجان دورها املهم والحيوي في مساعدة مجلس اإلدارة على القيام   تانُمنبثق   يتانرئيس   لجنتان ملجلس اإلدارة  

والبرامج   السياسات  وضع  في  واإلسهام  املتنوعة  أعضائه  خبرات  من  واالستفادة  األمثل  لألداء  تحقيقا  به  املناطة  النظامية  بواجباته 

 : وتطبيق اللوائح ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي

 لجنة املراجعة 

املراجعة لجنة     تتألف 
ً
تنفيذيأعضاء  ثالثةمن    حاليا غير  هو عضو  الثالث  والعضو  باملجلس،  املستقلين  األعضاء  منهم من  إثنان   ،  .

)عضو   السيد/ عبدالرزاق حسن وعضوية كل من    )عضو مستقل(  أحمد تاج إسماعيلوتقوم لجنة املراجعة بمهامها برئاسة السيد/  

. وتؤدي اللجنة مهامها الرئيسية التي تهدف إلى التأكد من سالمة ونزاهة وشفافية  )عضو غير تنفيذي(  محسن دشتي   والسيد/  مستقل( 

واالستثمار   التجارة  وزارة  ولوائح  أنظمة  متطلبات  مع  يتماش ى  بما  لها،  التابعة  والشركات  الشركة  وأعمال  عمليات  كافة  واستقاللية 

هيئة السوق املالية واألنظمة واللوائح ذات العالقة، وكذلك متطلبات املعايير املهنية العاملية ذات العالقة، بما يحقق  وأنظمة ولوائح  

وُيمكن مجلس اإلدارة من القيام بمسؤولياته املناطة به للمحافظة على حقوق املساهمين. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 

 ( اجتماعات. 4) عدد م2020
 

 اسم العضو  م 
 االجتماع الرابع  االجتماع الثالث  االجتماع الثاني  االجتماع األول 

 املجموع 

 م 2020/ 12/ 22 م 2020/ 10/ 19 م 23/07/2020 م 2020/ 04/ 21

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر أحمد تاج إسماعيل السيد/  1

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ عبدالرزاق عبدالخالق عبدهللا حسن  2

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ محسن غالم حسين محمد علي دشتي  3
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 لجنة الترشيحات واملكافآت

  تتألف  
ً
حاليا واملكافآت  الترشيحات  الحارثياأل   برئاسة  أعضاء  ثالثةمن  لجنة  عواض  فهد  مستقل(  ستاذ/  من    )عضو  كل  وعضوية 

 اإلدارة ملجلس التوصية ب. وتقوم اللجنة  )عضو مستقل(  عبدالرزاق حسنوالسيد/    )عضو غير تنفيذي(  السيد/ عدنان أحمد يوسف

باملعتمدة واملعايير للسياسات وفًقا املجلس لعضوية بالترشيح تقوم  والبرامج واالحتياجات ، كما  والسياسات  األعمال  مراجعة جميع 

ف التنفيذيين  كبار  بشأن  القرارات  واتخاذ  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  بعضوية  الشركة.  املتعلقة  لتعويضات   وكذلكي  سياسات  وضع 

إلقرارها.   اإلدارة  مجلس  إلى  التوصيات  ورفع  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عام    اجتماعين اللجنة    وعقدتومكافآت  خالل 

 . م2020

 

 

 اسم العضو 
 ثاني االجتماع ال االجتماع األول 

 املجموع 

 م 2020/ 12/ 22 م 2020/ 04/ 21

 عواض الحارثي السيد/ فهد  1

 

 )رئيس مجلس( 

 2 حاضر حاضر

 2 حاضر حاضر السيد/ عدنان أحمد يوسف عبدامللك 2

 2 حاضر حاضر عبدالرزاق حسنالسيد/  3

 

 

  املخاطر املتعلقة باألعمال(  28) 

  أن املالي أو نتائج العمليات يمكنأعمال الشركة ووضعها 
ً
بأي من املخاطر التالي ذكرها. في حـين أن القائمـة ليسـت شـاملة إال  تتأثر ماديا

 إطــار فــيالشــركة اســتراتيجية مجابهــة املخــاطر التــي قــد تتعــرض لهــا  وتضــع .الشــركةأنهــا تشــير إلــى أبــرز املخــاطر التــي يمكــن أن تواجههــا 

 لجميـع بالنسـبة وذلـك حـدتها، مـن للتخفيـف الخطـط وتنفيـذ التعـرف علـى املخـاطروالتـي تشـمل الشـركة االعتياديـة  أعمـال ممارسـة

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

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

املال الذي يتم تخصيصه للمخاطر التي تبذلها الشركة في استمرت . كماينتج عنها القيمة املناسبة لرأس  فيما   املخاطر  إدارة الجهود 

 في املخاطر لهذه لالستجابة الالزمة الخطط ووضع حدوثها املخاطر املحتمل وتقييم تحديد خالل  من األعمال  استمرارية يخص ضمان

 املخاطر  من  العديد هناك وقت ممكن.   أسرع في العمليات  واستعادة الذي قد ينجم في حال حدوثها  السلبي  املردود وتقليل حدوثها  حال

 :يلي ما أهمها  من الشركة بأنشطة املرتبطة

 االئتمان  مخاطر

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

الوقت املحدد. بالتزاماتها في  التعاملو  الوفاء  إدارة الشركة ألن تكون مخاطر االئتمان متدنية من خالل   املؤسسات مع فقط تسعى 
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، واالستثمار في أوراق مالية  االئتماني الدوليةأي من إحدى ثالث وكاالت للتصنيف  قوي، حسب ما تحدده   مالي بمركز املالية التي تتمتع

 عالية الجودة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار. 

 العموالت  ألسعار النقدية والتدفقات العادلة القيمة  مخاطر

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

 تتعرض التي  العموالت والتدفقات النقدية ألسعار  العادلة القيمة  أخطار تأثير أن وتعتقد  العموالت أسعار في  التغيرات بمراقبة اإلدارة

. ليس الشركة لها
ً
 جوهريا

 السيولة  مخاطر

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

 .للشركة املستقبلية بااللتزامات للوفاء الكافية  السيولة  توفر من  للتأكد  متظ شكل منب مراقبتهاو السيولة   مخاطر

 العمالت  مخاطر

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

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

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

 .كبيرة

 التشغيلية  املخاطر

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

املؤشرات   ومراقبة الجذرية األسباب خالل تحليل من للشركة التشغيلية املخاطر إدارة  خارجية. تتم ألسباب  نتيجة  تحدث دالتي ق

 األعمال.  استمرارية وتخطيط املخاطر لقياس الرئيسية 

 النظامية املخاطر

 علىوالجهات ذات االختصاص،   الجهات الحكومية عن واللوائح التنفيذية الصادرة التشريعاتب االلتزام عدم عن  الناجمة  املخاطر هي

املوارد البشرية والتنمية االجنماعية   ووزارة واالستثمار التجارة وزارة وتعليمات املالية السوق  هيئة تعليمات الحصر وليس املثال سبيل

للزكاة    والهيئة   .املعنية للجهات يلزم ما ومتطلباتها وتقديم االلتزامات بمراجعة كافة مستمرة بصفة الشركة ، وتقوموالدخلالعامة 

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

 املنافسة 

بـين مختلـف الشـركات والبنـوك االسـتثمارية التـي تقـوم  تتسـم بمسـتوى عـالن مـن املنافسـة بيئـة اسـتثمارية شركة إتقان كابيتـال فـيتعمل  

قــد يضــطر الشـــركة  كابيتــال ممــاشـــركة إتقــان مــع  مباشــربعــض هـــذه الشــركات للتنــافس بشــكل  حيــث تســعى ،بتطــوير خــدمات مماثلــة

ستقبلية. لخفض رسوم الخدمات للمحافظة على مركزها التنافس ي، والذي قد يؤثر بشكل مباشر على األداء املالي للشركة وأر 
ُ
 باحها امل
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 االعتماد على املدراء التنفيذيين وسواهم من األشخاص الرئيسيين

تعتمد الشركة على جهود مدراءها التنفيذيين وعدد من األشخاص الرئيسيين. وفقدان أي من هؤالء األشخاص أو عدد منهم قـد يـؤثر 

 على 
ً
 والنتائج التشغيلّية والتدفق النقدي في الشركة. تسويق وبيع املنتجاتسلبّيا

 

 

 

 ت والعقوبات املفروضة على الشركةالجزاءا(  29) 

( من الفقرة  5)  الفرعية   للفقرة   بسبب ارتكاب الشركة مخالفتين ريال    30,000  البالغةغرامة البسداد    2020قامت الشركة خالل العام  

 أي  من الشركة  على مفروضة جزاءات أو  عقوبة  أي  بخالف ذلك  يوجد ال و   األشخاص املرخص لهممن املادة الخامسة من الئحة    )ب(

 م.2020رى خالل العام أخ قضائية تنظيمية أو أو إشرافية  جهة

 

 ة إجراءات نظام الرقابة الداخليةنتائج املراجعة السنوية لفاعلي(  30)  

وذلك بما يتفق مع متطلبات الجهات    كامل بشكلمن لجنة املراجعة   املعتمدة خطتها بتنفيذااللتزام ومكافحة غسل األموال   إدارة قامت

 تنفيذها من للتأكد  ،االلتزام تقارير في توصياتها الواردة لتنفيذ املستمرة املتابعة بإجراء اإلدارة ، وقامتالرقابية املعنية بهذا الخصوص

   .الداخلية الرقابة إجراءات  سالمة لضمان املحددة جراءاتواإل  األوقات حسب

 

  املختلفة واألنشطة الشركة إدارات لكافة نظم الرقابة وتقييم الداخلية الرقابة جراءاتإ  بمراجعة الداخلي  املراجع قومي
ً
 لخطة وفقا

وبما مراجعة نظم كفاية مدى تقييم تتضمن  والتي املراجعة لجنة من املعتمدة املخاطر سلوبأ   مع يتفق سنوية   الرقابة وفعالية 

أهداف من  يمكن بما الداخلية والرقابة املخاطر وإدارة الحوكمة عمليات فاعلية لتحسين   هذا  موجوداتها  وحماية الشركة  تحقيق 

الداخلية  املراجعة أعمال  على  التركيز  مع  الشركة  إدارات  لجميع  واملمارسات واإلجراءات السياسات  كافة وتقييم  مراجعة إلى باإلضافة

 حسابات ملراجعة املعين  ""برايس وتر هاوس  السادة الخارجي الحساباتجع  مرا قام كما. الجوهرية املخاطر ذات والوظائف لألنشطة

بمراجعة 2020املالي   للعام الشركة  مراجعته ضمن  النظام م    ولم  للشركة، الختامية املالية  للبيانات نطاق 
ُ
في  ظهر ت  نظام عمليات 

 .املتبعة الداخلية  الرقابة إجراءات بفعالية القناعة يعكس ما  ،أمور جوهرية لشركةلالداخلي  الرقابة

 

 بسالمة يتعلق فيما  اإلفصاح عنها  تتطلب هامة انتهاكات  أو قصور  أو جوهرية  أمور  أية م 2020 عام خالل  لجنة املراجعة  تالحظ لم

وذلك على حد علم لجنة املراجعة وفي حدود املعلومات    ةاملالي  التقارير بإعداد صله له وما الداخلية  والرقابة واملحاسبية املالية النظم

للجنة املقدمة  املالية  تصميم    . والبيانات  سالمة  مدى  عن  معقولة  قناعة  على  الحصول  في  اإلدارة  مجلس  أهداف  ضمن  ذلك  ويأتي 

رقابة داخلية أن أي نظام  االعتبار  في   
ً
أخذا الداخلي للشركة،  الرقابة  النظر عن مدى سالمة تصميمه    ،وتنفيذ وفاعلية نظام  بغض 

 عن ذلك.   ، ال وفاعلية تطبيقه
ً
 مطلقا

ً
 يمكن أن يوفر تأكيدا
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 لتواصل مع املساهمين واملستثمرينا(  31)  

مساهميها ومستثمريها أهمية بالغة حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خـالل العـام مـن خـالل التقريـر السـنوي  إتقان كابيتالتولي شركة  

أيـــة تطـــورات مهمــة قـــد تطـــرأ  علــىبشـــكل مســـتمر  إطالعهــموكـــذلك وتقـــارير األداء األخــرى التـــي يـــتم إصــدارها بشـــكل دوري ملجلــس إدارتهـــا 

 ويكـون لهــا تــأثير علــى وضــعها املــالي وأعمالهــا 
ً
نصــت التــي لسياســات اإلفصــاح  عــن طريــق موقــع "تــداول" وموقعهــا علــى شــبكة االنترنــت وفقــا

 ملكة العربية السعودية. والجهات التنظيمية األخرى باملهيئة السوق املالية  عليها تعليمات ولوائح

 

 

 ( تطبيق معايير املحاسبة الدولية32)  

برايس وترهاوس كوبرز    م2020الشركة خالل عام   قامت للعام   (PWC)بتعيين شركة  املالية السنوية والربع سنوية  القوائم  ملراجعة 

  للعام قوائمها املالية    أصدرتالشركة  أن    م وفقا للمعايير الدولية، وكذلك مراجعة السياسات املحاسبية التي تبنتها الشركة كما2020

 ملعايير املحاسبة الدولية خالل الف م2020
ً
حددة.وفقا

ُ
 ترة النظامية امل

 

 

 ( الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية33) 

ــام الشـــركات الصـــادر مـــن وزارة  ــع النظـــام األساســـ ي ونظـ ــا يتوافـــق مـ ــي الئحـــة حوكمـــة الشـــركات بمـ ــع األحكـــام الـــواردة فـ تطبـــق الشـــركة جميـ

ــا يتعلـــــق بحقـــــوق املســـــاهمين وااللتـــــزام بـــــإجراءات االفصـــــاح التجـــــارة واالســـــتثمار الســـــعودية ولـــــوائح هيئـــــة الســـــوق  املاليـــــة، الســـــيما فيمـــ

  .والشفافية
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