
1 

 

 م 2021 ديسمبر 31عن العام املنتهي في  تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى املساهمين

 

 

 
 

 شركة

 إتقــــان كابيتــــال 
 

 تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى املساهمين

 

 م 2021 ديسمبر 31عن العام املنتهي في 

 

 

 

 

 



2 

 

 م 2021 ديسمبر 31عن العام املنتهي في  تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى املساهمين

 

 

   ( نشاط الشركة1) 

ريال سعودي، مقرها اململكة العربية   56,042,030  وقدره مال مدفوع    برأس مقفلة  مساهمة  سعودية  استثمارية  إتقان كابيتال هي شركة  

وتعمل بترخيص من هيئة السوق املالية باململكة   (  7001518443ورقم موحد للمنشأة )(  4030167335) تجاري السعودية برقم سجل  

وتزاول    ،ولها فرع في مدينة الرياض  العربية السعودية اململكة -جدة   الرئيس ي في مدينة ومقرها  م.2007- ابريل-9وتاريخ    07058-37رقم  

 . الحفظ واملشورة والتعامل تقديم خدمات والترتيب و  وتشغيل الصناديق االستثماراتنشاطها في مجال إدارة 

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

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

 مليون عميل حول العالم.  3.2فرع وتقدم خدماتها ألكثر من  700دولة وتدير حوالي   17تنتشر وحداتها املصرفية في 

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

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

 الخدمات التي تقدمها لعمالئها: 

 إدارة األصول: 

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

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

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

 االستثمار املباشر:  

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

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

 املصرفية االستثمارية: 

قدم خدمات  
ُ
ت حيث  العمالء.  ملختلف  ُمبتكرة  واستثمارية  مالية   

ً
حلوال توفر  التي  الخدمات  من  متنوعة  مجموعة  إتقان  شركة  تقدم 

ي االستثمارات املباشرة الخاصة،  االستشارات املالية االستراتيجية ملختلف األنشطة االستثمارية كاالندماج واالستحواذ، وبيع الحصص ف

وإعادة هيكلة الشركات وتقديم االستشارات والترتيب لتمويل املشروعات والشركات. كذلك يشتمل نشاط املصرفية االستثمارية على  

 عمليات الفحص النافي للجهالة والتقييم والهيكلة والترتيب لالكتتابات الخاصة والعامة. 

 خدمات الحفظ: 

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

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

 الالزمة.   وتقديم التقارير الدورية 

 البحوث واملشورة:  

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

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

 االستثمارية. 

 



3 

 

 م 2021 ديسمبر 31عن العام املنتهي في  تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى املساهمين

 

 

   م2021( ملخص ألهم األحداث خالل العام 2) 

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو االقتصادي في الواليات املتحدة ومنطقة اليورو والصين وحذر من أن مستويات الدين املرتفعة 

وقال إن النمو العاملي من املتوقع   .هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية  19-وتزايد التفاوت في الدخل واملتحورات الجديدة لكوفيد

مع تبدد زيادة مكبوتة في   2023% في   3.2% العام املاض ي وأن يواصل الهبوط إلى  5.5من  2022% في   4.1ملحوظ إلى  أن يتباطأ بشكل 

 2022و 2021وتوقعات البنك الدولي للعامين  .الطلب وإنهاء الحكومات الدعم املالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بدايات الجائحة

للتوقعات االقتصادية العاملية الذي صدر في يونيو املاض ي، ومن املتوقع أن يخفض صندوق    نقطة مئوية عن تقريره  0.2منخفضة  

.النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو في تحديث 
ً
   يصدر الحقا

 

في  املتقدمة والنامية  االقتصادات  في  النشاط االقتصادي  في  إلى تعاف كبير  الدولي  للبنك  السنوية  التوقعات نصف  وأشارت أحدث 

، لكنها حذرت من أن استمرار التضخم لفترة أطول واستمرار املشاكل في سالسل اإلمداد والقوة العاملة 2020بعد انكماشات في    2021

وقال البنك الدولي إن النمو في االقتصادات الناشئة والنامية    .الجديدة من املرجح أن تثبط النمو حول العالم  19-ومتحورات كوفيد

، وهو ما يعني أن اإلنتاج في تلك 2023% في    4.4وأن يواصل التراجع إلى    2021% في    6.3من    2022% في    4.6يهبط إلى  من املتوقع أن  

وأشار البنك إلى أن تزايد التضخم، الذي يؤثر بشدة بشكل خاص   .% عن مستويات ما قبل الجائحة  4االقتصادات سيبقى أقل بنسبة  

في االقتصادات   2011في االقتصادات املتقدمة، واألعلى منذ    2008أعلى مستوى منذ عام  على العمال ذوي الدخل املنخفض، عند  

ارتفعت أسعار النفط مع تسجيل طلب املستهلكين في الواليات املتحدة األمريكية على املنتجات البترولية ذروة    اكم   .والناميةالناشئة  

 .استهالك النفط عاملًياقياسية مع تهديد الساللة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض 

 

، كان من أبرزها تعافيه من تداعيات جائحة كورونا، وتحوله إلى النمو بوتيرة 2021شهد االقتصاد السعودي تطورات ضخمة خالل  

شهد االقتصاد السعودي تسجيل عديد من اإلنجازات، منها تسجيل أدنى .  فاقت توقعات املؤسسات الدولية والحكومة السعودية ذاتها

 372في املائة، وتحقيق إيرادات غير نفطية قياسية بلغت    11.3عاما"، بمعدل    11"أي خالل    2010معدل بطالة بين السعوديين منذ  

أن زيادة اإلنتاج النفطي في اململكة صاحبه تعاف    % مشيرا إلى  4.9رفع البنك الدولي توقعاته لنمو االقتصاد السعودي إلى    .مليار ريال

 و وأ  .غير النفطية أسهم به تسارع حمالت التطعیم في البالد   للقطاعات
ً
في   ضح أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا شهدت تعافیا

القتصادات، وأنه من املتوقع أن  عاد خاللها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض ا   2021النصف الثاني لعام  

، من  2021إنه في أعقاب انتعاش قوي في   لكن البنك أكد.2023في    %3.4قبل أن يتراجع إلى    2022في    %4.4يتسارع معدل النمو إلى  

التضخم  املتوقع أن يشهد االقتصاد العاملي تباطؤا حادا في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات  

ة" والديون والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في االقتصادات الصاعدة والبلدان النامية. جاء ذلك في تقرير "اآلفاق االقتصادية العاملي

ل معدل النمو العاملي تراجعا ملحوظا من   ِّ
 %4.1إلى    2021في    %5.5الذي صدر مؤخرا وُيعد أحدث إصدار للبنك. ومن املتوقع أن ُيسج 

، مع انحسار الطلب املكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات املالية العامة والسياسات النقدية  2023في    %3.2و  2022ي  ف

 .في أنحاء العالم

نقطة مقارنة    11282نقطة، مغلًقا عند    2592، ما يعادل  %30على ارتفاع بنسبة    2021أنهى مؤشر السوق السعودي تعامالت عام  

، كما سجل ارتفاًعا  الربع األول  نقطة خالل  1218%، ما يعادل    14وارتفع املؤشر بنسبة  .2020نقطة بنهاية عام    8690د  بإغالقه عن

نقطة، فيما تراجع    512ما يعادل   %4.7بنحو   الربع الثالث  نقطة، وواصل ارتفاعه خالل  1076ما يعادل    %11بنسبة   الربع الثاني خالل

 خالل الربع الرابع. %1.9 بنسبة

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1455849
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1478603
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1500127
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م، اال ان أسعار النفط شهدت  2021إلى انخفاض أسعار النفط القياسية في نوفمبر    COVID-19أدى املتحور املكتشف من فيروس  

م وذلك بسبب أزمة أوكرانيا واملخاوف من تعطل إمدادات النفظ والعقوبات التي فرضت  2022ارتفاع بشكل كبيرفي الربع األول لعام  

 على روسيا. 

،  م2021  عام  خالل  عدة  ةاستثماري  يقداصن  وطرح  لتأسيس  املالية  السوق على موافقة مقام هيئة    كابيتال إتقان حصلت شركة  

 :  االسثتماريةالصناديق  تلكوفيما يلي نبذة عن 

 

 صندوق التحالف الصحي:  (1

 صندوق  
ً
خاصا  

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

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

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

الحصص في الشركات سواء كانت شركات صحية أو طبية أو تجارية أو غيرها من الشركات القائمة أو الجديدة الواقعة في املدن  

خارجها ومن ثم التشغيل لفترة محددة من الرئيسة للملكة العربية السعودية وفي مناطق أخرى من اململكة العربية السعودية و 

 م. 09/01/2022وتم التشغيل في  الزمن ثم البيع وإنهاء الصندوق وتحقيق عوائد مجزية ملالكي الوحدات بالصندوق 

 

 :الذهبيةصندوق الودائع  (2

  ،
ً
 خاصا

ً
مفتوح، مطروح طرحا استثمار خاص  ملالكي    ويهدفصندوق  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 

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

 .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 

ومتوقع التشغيل على   الوحدات في الصندوق كما يحددها مدير الصندوق كلما سمحت ظروف التدفقات النقدية للصندوق بذلك

 م.2022شهر مارس 

 

 كة: صندوق مركز م (3

 مغلقصندوق استثمار خاص  
ً
 خاصا

ً
مع إمكانية    ويهدف لتحقيق عوائد رأسمالية على املدى املتوسط إلى الطويل ل  ، مطروح طرحا

  مليون ريال سعودى  400وذلك بتملك مركز تجاري بمدينة مكة املكرمة براسمال    عمل توزيعات نقدية للمستثمرين بالصندوق 

 م.20/12/2022وبدء التشغيل في 
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 :التعليميصندوق الرواد  (4

ملالكي   الطويل  إلى  املتوسط  املدى  على  رأسمالية  عوائد  لتحقيق  يهدف    
ً
خاصا  

ً
طرحا مطروح  مفتوح،  خاص  استثمار  صندوق 

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

التجارية والعقارية والسياحية والصحية والصناعية من خالل تملك الشركات أو الحصص في الشركات سواء كانت شركات تعليمية  

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

العربية  ال اململكة  من  أخرى  مناطق  وفي  الرياض  مدينة  في  الواقعة  والعقارية  التجارية  واملشاريع  والشركات  الجديدة  أو  قائمة 

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

 

 نجد ريت  صندوق  (5

  9مليون ريال، وهو عبارة عن صندوق يمتلك عدد    100صندوق عقاري عام مدر للدخل متداول في السوق املوازي، حجمه  

من أرباحه كل ستة أشهر،    %90عقارات في مواقع استراتيجية مدرة للدخل في مدينة الرياض والخرج، يهدف الصندوق إلى توزيع  

 لي قيمة أصول الصندوق للتوسع واإلستحواذ على أصول جديدة.  من إجما %50وهو قادر على الحصول على تمويل 

 

موافقة    ، تم الحصول على موافقة تداول وبإنتظار2021تم رفع الصندوق لكل من هيئة السوق املالية وتداول في منصف عام  

 م.2022الربع األول من عام هيئة السوق املالية على طرح وإدراج الصندوق خالل 

 

  تعمل  كما  
ً
كابيتال حاليا إتقان  املتنوعة   للحصول على شركة  املالية على عدد من الصناديق االستثمارية  موافقة مقام هيئة السوق 

ستثمرين و 
ُ
 م.2022  عامطرحها خالل    تلبي احتياجاتهم املستقبلية والتي تعتزم الشركةالواعدة والتي تالئم تطلعات شرائح مختلفة من امل

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.  

   لتحقيق املزيد من النجاح في إطار إدارة األصول واملصرفية اإلستثمارية. م2021عام 

 

  م2022للعام  والتوقعات املستقبلية   ( الخطة التوسعية3) 

  سيكون م  2022 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  2022إننا نتطلع إلى العام    .األسهم املحلية

باذن هللا على تحقيق أهدافها ورفع   العملعلى بذل املزيد من الجهود في سبيل تعزيز أعمالنا. إننا على ثقة من أن إدارة الشركة ستواصل  

 . املستقبلية الشركة  أهدافب في مستوى األداء لها على املدى املتوسط والبعيد بما يص 

 دعم  في  م2022خالل عام   تطوير األعمال الشركة في  لشركة إتقان كابيتال، فستستمر   املستقبلية  اآلفاق حول  إيجابية  تزال ال  نظرتنا إن 

متطلباتهم   وفهم العمالء والرقي بمستوى خدمة بمنتجاتها وخدماتها التعريف حمالت تنفيذ خالل للشركة من الشاملة العمل استراتيجية
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كما نسعى  أفضل بصورة الخدمات.   مستويات أعلى على للمحافظة لهم  املقدمة  الخدمة جودة من والتأكد للعمالء املقدمة  لتقييم 

 .الرض ى

عام   في  الشركة  استراتيجية  تطوير  األعمال نشاطات في الشركة والتنوع منتجاتأداء  تحسين   على التركيز  م2022تشمل   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: 

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

 . االستثماريةاإلدارة 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  االستمرار في استقطاب الكفا ▪
ُ
التي  ءات امل

 تسعى الشركة لطرحها. 

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

 املستثمرين ورفع مستوى التقارير الدورية الصادرة سواًء للمستثمرين أو للجهات الرقابية. لتلبية ُمتطلبات  

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

متزاي  
ً
كابيتال طلبا اتقان  تتوقع  املوازية. حيث  السوق  في  لالدراج  في  واملتوسطة  لإلدراج  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   

ً
دا

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

 على حصة سوقية منافسة لعدد الشركات املدرجة في نمو عن طريق إتقان كابيتال.  باإلستحواذ

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

   التمويل.

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

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

في ظل الظروف االقتصادية والتحديات التي    إنه  حيث  ،م2022خالل العام    الخاصة   امللكية   شركات   تستهدف أن الشركة    كما  ▪

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

 التوسع(.  هدفالطرح الخاص ب   –التمويل   –الهيكلة املالية   – إلستحواذا
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   ( األصول والخصوم ونتائج األعمال4) 

ا  • إجمالي  العام    اليراداتبلغ  التي حققتها الشركة خالل  ما قيمته  2021التشغيلية  ريال  8.88م  بلغت    مليون  ،  %2.25بنسبة زيادة 

   م2020مليون ريال حققتها الشركة خالل العام  8.69تشغيلية قدرها   إيراداتمقارنة ب

 . م2020% عن العام 59.76بنسبة  انخفاضمليون ريال، محققة  7.57م 2021بلغت مصروفات الشركة خالل العام  •

األ  • العام  الشاملة    رباح بلغ صافي   11.58  لغتب  بصافي خسارة شاملة   مليون ريال، مقارنة   0.99م  2021التي حققتها الشركة خالل 

 . %108.54 ا قدره بنسبة رباح في األ  رتفاعام، والذي يمثل ا 2020مليون ريال في العام 

، والذي ُيمثل  م2020ريال للسهم خالل العام    1.14م مقابل خسارة بواقع  2021ريال بنهاية العام    0.18ة للسهم  شاملال  رباح بلغت األ  •

 رتفاعا
ً
 %. 115.5بنسبة  رباحفي األ ا

العام  بنهاية مليون ريال  48.24م، ليصل إلى 2020% مقارنة بالعام 2.1م بمعدل 2021مجموع حقوق املساهمين خالل العام   رتفعا •

 م. 2021

الذي  م و   2020مليون ريال للعام    22.23م، مقارنة بمبلغ  2021مليون ريال بنهاية العام    22.19بلغت قيمة املوجودات املتداولة     •

 %.0.19بنسبة  إنخفاضمثل ي

م، والذي يمثل  2021مليون ريال بنهاية العام    54.30م إلى  2020ريال خالل العام    مليون   74.30  انخفض مجموع املوجودات من  •

 بنسبة  
ً
إلى نقل مجموعة    %.26.93انخفاضا البركة اإلسالمي    من األصول ويعود السبب في ذلك  البحرين مقابل تسوية    - إلى بنك 

 املديونية التي كانت قائمة على الشركة. 
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    الرسم البياني التالي يوضح نتائج األعمال للسنوات املالية الخمس األخيرة:

 
 

 

 

104,963,408 
82,600,090 80,708,628 74,303,981 

54,297,155 

4,879,509 5,476,962 
21,876,656 27,053,513 

6,058,024

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

2017 2018 2019 2020 2021

أداء الشركة خالل السنوات الخمس األخيرة

مجموع األصول مجموع الخصوم

(701,694)

(8,695,788)

(2,190,190)

9,477,707 
8,881,297 

(14,197,324)

(22,960,771)
(18,291,156)

(11,581,504)

988,663

 (30,000,000)

 (20,000,000)

 (10,000,000)

 -

 10,000,000

 20,000,000

2017 2018 2019 2020 2021

أداء الشركة خالل السنوات الخمس األخيرة

مجموع اإليرادات صافي الدخل الشامل

 2017 2018 2019 2020 2021 
 8,253,857 8,598,428 ( 2,190,190) ( 8,732,388) ( 1,032,428) األنشطة  إيرادات

 627,440 87,673 - 36,600 330,734 إيرادات أخرى 

 8,881,297 8,686,101 ( 2,190,190) ( 8,695,788) (701,694) إجمالي اإليرادات 

 (3,077,631) (11,574,469) (6,065,317) (7,007,692) (6,750,682) تكلفة اإليرادات

 5,803,666 (2,888,368) ( 8,255,507) ( 15,703,480) (7,452,376) إجمالي األرباح )الخسائر( 

 (4,493,344) (7,239,841) (9,083,333) (6,346,400) (6,333,235) وعامةمصاريف إدارية 

 1,310,322 (10,128,209) ( 17,338,840) ( 22,049,880) (13,785,611) الربح )الخسائر( من العمليات التشغيلية

 (73,623) (1,342,803) (458,524) - - مصاريف تمويل 
)الخسائر( الربح  الزكاة   صافي  وضريبة قبل 

 الدخل

 

(13,785,611 ) (22,049,880 ) (17,797,364 ) (11,471,012) 1,236,699 

 (432,200) - (361,861) (424,305) (620,717) الزكاة
 للسنة  صافي الربح )الخسائر(

 

(14,406,328) (22,474,185) (18,159,225) (11,471,012) 804,499 
 184,164 (110,492) (131,931) (486,586) 209,004 الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 988,663 (11,581,504) (18,291,156) (22,960,771) ( 14,197,324)  مجموع الربح)الخسائر( الشاملة للسنة
 0.14 (1.13) (1.63) (1.93) (0.83) ربح )خسارة( السهم للسنة من العمليات 

 0.18 (1.14) (1.64) (1.97) (0.82) ربح )خسارة( السهم الشاملة للسنة 

 5,604,203 10,172,972 11,122,914 11,641,154 17,341,790 املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 

 السنوات الخمسة السابقة  أعمال ( نتائج5) 
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 مصادر اإليرادات ( 6) 

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

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

 م: 2020م و2021عن مصادر اإليرادات التي حققتها الشركة خالل السنوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
االستثمارات  

 الرئيسية

املصرفية 

 االستثمارية

تطوير 

 األعمال
 إدارة األصول 

خدمات  

 الحفظ 
 اإلجمالي 

 8,253,857 209,579 2,934,584 - 582,500 4,527,194 صافي إيرادات األنشطة 

 (3,077,631) (271,372) (1,486,613) (443,612) (258,265) (617,769) التشغيل صافي تكاليف 

 5,176,226 (61,793) 1,447,971 (443,612) 324,235 3,909,425 إجمالي الربح / )الخسارة(
       

2020 
االستثمارات  

 الرئيسية

املصرفية 

 االستثمارية

تطوير 

 األعمال
 إدارة األصول 

خدمات  

 الحفظ 
 اإلجمالي 

 8,598,428 723,137 4,280,000 - 1,086,174 2,509,117 صافي إيرادات األنشطة 

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

 (2,976,041) 105,923 (3,784,238) (383,758) (802,269) 1,888,301 إجمالي الربح / )الخسارة(

4,527,194 

582,500 0

2,934,584

209,579 

8,253,857 

(617,769) (258,265)
(443,612)

(1,486,613)
(271,372)

(3,077,631) (5,000,000)

 -

 5,000,000

 10,000,000

ةاالستثمارات الرئيسي ةالمصرفية االستثماري تطوير األعمال إدارة األصول خدمات الحفظ اإلجمالي

م2120مصادر اإليرادات خالل العام 

صافي إيرادات األنشطة صافي تكاليف التشغيل

2,509,117 
1,086,174 0

4,280,000

723,137 

8,598,428 

(620,816)
…

(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

ةاالستثمارات الرئيسي ةالمصرفية االستثماري تطوير األعمال إدارة األصول خدمات الحفظ اإلجمالي

م2020مصادر اإليرادات خالل العام 

صافي إيرادات األنشطة صافي تكاليف التشغيل
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 ية  ( الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلي7) 
 

 .م31/12/2020و  م31/12/2021يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات املنتهية في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة التغير  صافي التغير  م 2020 م 2021 قائمة الدخل 

 2.25% 195,196 8,686,101 8,881,297 إيرادات

 73.41% 8,496,838 (11,574,469) (3,077,631) تكلفة اإليرادات

 300.93% 8,692,034 (2,888,368) 5,803,666 إجمالي األرباح )الخسائر( 

 37.94% 2,746,497 ( 7,239,841) (4,493,344) مصاريف إدارية وعامة

 112.94% 11,438,531 ( 10,128,209) 1,310,322 العمليات التشغيليةالربح )الخسائر( من 

 94.52% 1,269,180 (1,342,803) (73,623) مصاريف تمويل 

 110.78% 12,707,711 ( 11,471,012) 1,236,699 وضريبة الدخل  صافي الربح )الخسائر( للسنة قبل الزكاة

 (100%) (432,200) - (432,200) الزكاة

 107.01% 12,275,511 ( 11,471,012) 804,499 للسنة   ئر(الخساالربح )صافي 

 266.68% 294,656 (110,492) 184,164 الدخل الشامل اآلخر

 108.54% 12,570,167 (11,581,504) 988,663 مجموع الربح )الخسائر( الشاملة للسنة

 112.73% 1.27 (1.13) 0.14 ربح )خسارة( السهم للسنة 

 115.5% 1.32 (1.14) 0.18 )خسارة( السهم الشاملة للسنة ربح 

 (44.91%) (4,56,769) 10,172,972 5,604,203 املتوسط املرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنة )سهم( 

ــنة  أظهرت القوائم املالية ــامل للســــ ــبة  ارتفاعا في مجموع الربح الشــــ ـــ ــابق  %108.54بنسـ ـــ ـــــجلت خالل العام الحالي عن العام السـ ، حيث سـ

مليون ريال    11.58بقيمة  شــــاملة  م مقابل صــــافي خســــائر  2021مليون ريال خالل الســــنة املالية    0.99بواقع    أرباح شــــاملةالشــــركة صــــافي  

 إلى: رباحفي بند األ  االرتفاع. وُيعزى هذا م2020التي سجلتها عن السنة املالية 

 .التحسن امللحوظ في السوق العقاري مما كان له األثر اإليجابي الواضح على االستثمارات واألصول العقارية  أ.  

 م.2020م مقارنة بعام 2021% في العام 59.76ضغط وترشيد املصاريف املباشرة وغير املباشرة حيث انخفضت املصاريف بنسبة ب.  

 ( اإليضاحات املحاسبية8) 

  م31/12/2021 في املنتهي املالي العام خالل للشـــركة املالية القوائم إعداد تم
ً
 اململكة في عتمدةاملالية امل للتقارير معايير الدوليةللوفقا

  .القانونيين للمحاسبين الهيئة السعودية واالصدارات األخرى التي تعتمدها السعودية العربية
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   ( الشركات التابعة9) 

 :هذه الشركات التابعةفيما يلي بيانات عن 

 شركة ريف النخيل  .1

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 16/10/1433 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  10,000 رأسمال الشركة:  -

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

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

 (  )غير سكنية

 . للدخل  العقاري  3صندوق ريف ل   تشغيلية شركة الغرض من تأسيسها  -

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 لشركة إتقان كابيتال  %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 شركة ريف الجديدة املحدودة  .2

 اململكة العربية السعودية  –جــدة  مكان التأسيس:  -

 هـ 16/01/1437 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  10,000 رأسمال الشركة:  -

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

 اململوكة او املؤجرة )غير سكنية( 

 .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:  -

 ريال سعودي  10,000 رأسمال الشركة:  -

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

 اململوكة او املؤجرة )غير سكنية( 

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

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

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

 اململكة العربية السعودية  –جــدة  مكان التأسيس:  -

 هـ 01/09/1439 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  10,000 رأسمال الشركة:  -

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

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

 العقارات مقابل عمولة، أنشطة التطوير واالستثمار العقاري. 

  فرص األول العقاريةشركة ذات غرض خاص لحفظ أصول صندوق  الغرض من تأسيسها  -

 اململكة العربية السعودية الرئيس ي لعملياتها:الدولة املحل  -

 إتقان كابيتال   لشركة %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 العقارية   التحالفشركة إتقان  .5

 اململكة العربية السعودية  –جــدة  مكان التأسيس:  -

 هـ 01/09/1439 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  10,000 رأسمال الشركة:  -

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. 

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

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 إتقان كابيتال   لشركة %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 شركة صندوق املخطط للتطوير العقاري   .6

 اململكة العربية السعودية  –جــدة  مكان التأسيس:  -

 هـ 10/03/1440 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  25,000 رأسمال الشركة:  -

 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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   املحدودةعصر اإلدارة الحديثة شركة  .7

 اململكة العربية السعودية  – الرياض      مكان التأسيس:  -

 هـ 26/08/1440 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  20,000 رأسمال الشركة:  -

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

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

(NMG 

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 

 

 للخدمات العقارية املحدودة ركاز الحياة شركة   .8

 اململكة العربية السعودية – الرياض التأسيس: مكان  -

 هـ 12/03/1442 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  50,000 رأسمال الشركة:  -

   ركاز جودة الحياة   حفظ وتسجيل أصول صندوق  نشاط املنشأة:  -

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

 اململكة العربية السعودية الرئيس ي لعملياتها:الدولة املحل  -

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 

 التقدم التقني لإلستثمار املحدودة شركة  .9

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 26/04/1440 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  20,000 رأسمال الشركة:  -

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

   املواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة املتصلة بذلك.

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

 العربية السعوديةاململكة  الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -
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 املحدودة  صندوق عرش العقاريةشركة   .10

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 19/03/1442 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  10,000 رأسمال الشركة:  -

 حفظ وتسجيل أصول صندوق عرش العقاري   نشاط املنشأة:  -

 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   .11

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 19/03/1442 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  10,000 رأسمال الشركة:  -

  حفظ وتسجيل أصول صندوق البيرال. نشاط املنشأة:  -

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

 اململكة العربية السعودية لعملياتها:الدولة املحل الرئيس ي  -

 نسبة امللكية:  -

  

 
 

 لشركة إتقان كابيتال   %100مملوكة بنسبة 

 

 املحدودة  لتقنية املعلومات وادي العمر شركة  .12

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 02/06/1431 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي  100,000 رأسمال الشركة:  -

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

   وتصميم صفحات املواقع 

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

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 نسبة امللكية:  -

 

 

 

 

 
 

 لشركة إتقان كابيتال   %99مملوكة بنسبة 
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 املحدودة  للتجارةالحديثة  جيل اإلدارةشركة   .13

 اململكة العربية السعودية  – جدة مكان التأسيس:  -

 هـ 09/08/1434 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي 20,100,000 رأسمال الشركة:  -

اإلنشاءات العامة للمباني غيرالسكنية، ترميمات املباني السكنية والغير   نشاط املنشأة:  -

 سكنية، تركيب وإصالح وصيانة األبواب االوتوماتيكية  

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

(NMG)  

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها: -

 لشركة إتقان كابيتال   %50مملوكة بنسبة  نسبة امللكية:  -

 

 

 صندوق الفرصة العقارية  شركة   .14

 اململكة العربية السعودية – الرياض مكان التأسيس:  -

 هـ 10/03/1442 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي 20,000 رأسمال الشركة:  -

   املتعددة حفظ وتسجيل أصول صندوق الفرص العقارية  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:  -

 

 إتقان للطيران   شركة  .15

 اململكة العربية السعودية  – جدة مكان التأسيس:  -

 هـ 19/12/1440 تاريخ التأسيس:  -

 ريال سعودي 10,000 رأسمال الشركة:  -

 لم تزاول النشاط  – أنشطة الخدمات املتصلة بالنقل الجوي  نشاط املنشأة:  -

   حفظ أصول صندوق خاص بالطيران الغرض من تأسيسها  -

الدولة املحل الرئيس ي  -

 لعملياتها:

 العربية السعوديةاململكة 

 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 

 . م31/12/2021بإصدار أدوات دين خالل الفترة املنتهية في . ولم تقم أي من الشركات التابعة م31/12/2020و م31/12/2021

 

 محل تأسيسها اسم الشركة التابعة 
نسبة الحصة اململوكة 

 الحصصعدد    رأس املال املدفوع ديسمبر  31للشركة كما في 

 م 2021 م 2020

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

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

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

 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

 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 %100 السعودية لالستثمار شركة التقدم التقني 

 2000 ريال 20,000 %100 %100 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

 100 ريال  100,000 %99 %99 السعودية وادي العمر لتقنية املعلوماتشركة 

 201,000 ريال 20,100,000 %50 %050 السعودية شركة جيل اإلدارة الحديثة للتجارة 

 100 ريال 10,000 %100 %0 السعودية شركة إتقان للطيران 
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أقاربهم وكبار ( وصف مصلحة أبرز املساهمين من غير أعضاء مجلس اإلدارة 10)    التنفيذيين و

يتضــمن الجدول التالي وصــف ألي مصــلحة في فئة األســهم ذات األحقية في التصــويت تعود ألبرز املســاهمين في شــركة إتقان كابيتال من غير  

ـــــــب الفترة املنتهية في أعضـــــــــــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالده ـــ ـــــــر بحسـ ـــ م والذين يمتلكون حصـــــــــــة 31/12/2021م القصـ

صدرة. %5تتجاوز 
ُ
 من إجمالي األسهم امل

 عدد األسهم  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   بنك البركة اإلسالمي

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة  

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

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

 

  توزيع األرباح( سياسة 11) 

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 

حتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب  ن اال 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   )

 لغرض أو أغراض معينة.وتخصيصه 

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

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

 من هذه املؤسسات.  الشركة أو 
ً
 ملعاونة ما يكون قائما

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

( من نظام الشـــــركات يخصـــــص بعد ما تقدم 76)  بندوال للشـــــركة،( من النظام األســـــاســـــ ي  20)  بندمع مراعاة األحكام املقررة في ال (ج)

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

 يحضرها العضو.

 

 م.2021ولم تقم الشركة باعتماد أو صرف أي أرباح ملساهمي الشركة خالل السنة املالية 
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   التنفيذيين في الشركة  كبار و ( وصف ملصلحة أعضاء مجلس اإلدارة 12)  

صـــــــــــدر ألي من أعضـــــــــــاء مجلس اإلدارة أو كبار  
ُ
أو أي من أزواجهم أو   املوظفين التنفيذيينفيما يتعلق بالشـــــــــــركة وشـــــــــــركاتها التابعة، لم ت

ـــــلحة يوجد  والأوالدهم القصــــــر حقوق خيار أو حقوق اكتتاب.   ــاء مجلس اإلدارة  مصـ وأزواجهم    أو كبار املوظفين التنفيذيين  تعود ألعضــــ

وأوالدهم القصــــــر في أســــــهم الشــــــركة وأدوات الدين للشــــــركة أو أي من شــــــركاتها التابعة وأي تغير في تلك املصــــــلحة أو تلك الحقوق خالل 

 م.2021لسنة املالية ا

 

  املعلومات املتعلقة بقروض الشركة(  13) 

قصـــــــير األجل من بنك البركة البحرين بمبلغ خمســـــــة عشـــــــر مليون ريال ملواجهة   على تمويل مرابحة  2019في ســـــــبتمبر    الشـــــــركة تحصـــــــل

بالتنازل عن جزء من   2021وقد تم تسـوية هذا التمويل في يونيو   م2020املتطلبات التشـغيلية تسـتحق السـداد دفعة واحدة في سـبتمبر  

 استثمار الشركة في أحد الصناديق العقارية املدارة من قبلها.

 

 ن( ايضاحات ألنشطة أدوات الدي14) 

 واألوراق املالية التعاقدية أدوات الدين القابلة للتحويل. 1

ـــــهمال توجـد أي أدوات دين قـابلـة للتحويـل إلى   ـــ حقوق   مـذكرات حق اكتتـاب، أو األوراق املـاليـة التعـاقـديـة، أو  أي حقوق خيـار، أوأو   ،أســـــ

 م.2021أو منحتها خالل العام  أو أي من شركاتها التابعة مشابهة أصدرتها الشركة

 حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين. 2

ــــهمال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى   ـــ حقوق    مذكرات حق اكتتاب، أو  حقوق خيار، أوأو    ،أســـــ

 .م2021أو منحتها خالل العام  أو أي من شركاتها التابعةمشابهة أصدرتها الشركة 

 أدوات الدين القابلة لالسترداد .3

 . م2021ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل العام   أو أي من شركاتها التابعة  من جانب الشركة إلغاءال يوجد أي استرداد أو شراء أو  
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 ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه15) 

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

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:31/12/2021يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين املجلس وتصنيف األعضاء كما في وفيما 

 اسم العضو 
تصنيف  

 العضوية

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

 في مجالس إداراتها الحالية
ً
 عضوا

اأو من مديريه  

 صفة العضوية
 داخل اململكة 

خارج اململكة/  

محمد   عبدالعزيز

 عبده يماني

 عضو

مجلس  

غير   إدارة

 تنفيذي

 اململكة العربية السعودية داخل عضو مجلس إدارة مجموعة دلة البركة القابضة السعودية

لالستثمار القابضة شركة دلة البركة  اململكة العربية السعودية داخل عضو مجلس إدارة منتدب   

اململكة العربية السعودية داخل عضو مجلس إدارة  شركة دلة العقارية  

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة  

 والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت 

 نائب رئيس املجلس   

 ورئيس لجنة االستثمار
اململكة العربية السعودية داخل  

 شركة حلواني إخوان 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 التنفيذيةرئيس اللجنة 
اململكة العربية السعودية داخل  

تحت التصفية( )شركة فرص الدولية لالستثمار   
 رئيس مجلس اإلدارة 

 رئيس اللجنة التنفيذية و 
اململكة العربية السعودية داخل  

اململكة العربية السعودية داخل رئيس مجلس اإلدارة  شركة الثريا العمرانية العقارية  

الحلى للتجارة املحدودةشركة جود   
 رئيس مجلس املديرين 

 شريك، مدير عام للشركة 
اململكة العربية السعودية داخل  

اململكة العربية السعودية داخل رئيس مجلس املديرين  شركة صناع األغذية )أولكر(   

International Biscuit company.Ltd السعوديةاململكة العربية  داخل رئيس مجلس اإلدارة  

اململكة العربية السعودية داخل رئيس مجلس اإلدارة شركة مشروع املناخة الحضري للتنمية  

اململكة العربية السعودية داخل مدير الشركة شركة اقتسام املنفعة للعقارات  

عام للشركة  ومديرشريك  شركة بروج األولى لإلستثمار السعوديةاململكة العربية  داخل   

التجارية ةشركة دل اململكة العربية السعودية داخل رئيس مجلس اإلدارة   

اململكة العربية السعودية داخل رئيس مجلس اإلدارة شركة دلة للتقنية والطاقة البديلة املحدودة  

 مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 رئيس اللجنة التنفيذية
اململكة العربية السعودية داخل  

اململكة العربية السعودية داخل رئيس مجلس اإلدارة  شركة إمام الحديثة للعقار  

اململكة العربية السعودية داخل رئيس مجلس اإلدارة شركة معاد العاملية لإلنشاء والتعمير القابضة  

اإلدارةرئيس مجلس  شركة دلة البركة املصرية لإلستثمار والتنمية   خارج اململكة العربية السعودية  

 خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة شركة امللتقي العربي لإلستثمارات

 بنك البركة مصر 
 رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس لجنة اإلدارة العليا
 خارج اململكة العربية السعودية 
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مجلس اإلدارةرئيس  شركة البركة لإلستثمارات املالية   خارج اململكة العربية السعودية  

 خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة شركة التوفيق للتوريق

 خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة دلة الدولية القابضة 

اململكة العربية السعودية خارج  رئيس مجلس اإلدارة سمال وعلم الروم للتنمية العمرانية   

 سمال للفنادق واملنتجعات السياحية 

)كوستا دي سمال(    

 خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة

 خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة شركة اإلسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 

لالستثمارات العقارية  شركة دلة  خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة 

 خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة شركة املاضة للتنمية العقارية

السعودية خارج اململكة العربية  رئيس مجلس اإلدارة الشركة العربية لإلستثمارات التكنولوجيا والتنمية  

 خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة شركة حلواني إخوان )مصر( 

UI Egypt B.V  خارج اململكة العربية السعودية  مدير 

اديكو  –شركة التوفيق للتطوير واالستثمار   خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة 

اإلدارةرئيس مجلس  شركة املشرف   خارج اململكة العربية السعودية  

 خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة شركة سادن القابضة 

 خارج اململكة العربية السعودية  رئيس مجلس اإلدارة شركة نادي املشرف 

السعودية خارج اململكة العربية  رئيس مجلس اإلدارة شركة التوفيق للتنمية القابضة   

 خارج اململكة العربية السعودية  نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة التوفيق للصناديق االستثمارية القابضة

GODIVA INVESTMENT (GDV)  خارج اململكة العربية السعودية  عضو مجلس املديرين 

حسام بن الحاج 

 عمر 

 

 عضو

مجلس  

غير   إدارة

 تنفيذي

BTI Bank  اإلدارةعضو مجلس  خارج اململكة  

 خارج اململكة  عضو مجلس اإلدارة بنك البركة تركيا 

 خارج اململكة  عضو مجلس اإلدارة بنك البركة تونس 

 خارج اململكة  عضو مجلس اإلدارة بنك البركة مصر 

 خارج اململكة  عضو مجلس اإلدارة البركة لالستثمار مصر 

محمدبسام 

 هاشم السيد

 عضو

مجلس  

 إدارة

 تنفيذي

 شركة إتقان كابيتال
عضو مجلس اإلدارة 

 والرئيس التنفيذي

 داخل اململكة

 داخل اململكة مدير  شركة إتقان الفرص العقارية 

 داخل اململكة مدير  شركة صندوق الفرصة العقارية

 داخل اململكة مدير  شركة ركاز الحياة للخدمات العقارية 

التقني لالستثمار شركة التقدم   داخل اململكة مدير  

 داخل اململكة مدير  شركة عصر اإلدارة الحديثة 

 داخل اململكة مدير  شركة صندوق عرش العقارية
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 داخل اململكة مدير  شركة صندوق اللؤلؤة العقارية 

 داخل اململكة مدير  شركة إتقان التحالف العقارية

 داخل اململكة مدير  شركة ريف الجديدة 

 داخل اململكة مدير  شركة ريف النخيل

 داخل اململكة مدير  شركة ريف النمو 

فهد عواض 

 الحارثي 

 عضو

مجلس  

 إدارة

 مستقل 

 داخل اململكة عضو مجلس اإلدارة شركة إتقان كابيتال

الترشيحات لجنة  رئيس

 واملكافآت 

 داخل اململكة

أحمد تاج 

 إسماعيل

 عضو

مجلس  

 إدارة

 مستقل 

 داخل اململكة عضو مجلس اإلدارة شركة إتقان كابيتال

 داخل اململكة املراجعةرئيس لجنة  شركة إتقان كابيتال

 داخل اململكة عضو مجلس اإلدارة شركة املخازن الكبرى 

محمد زهير 

 بشناق

 عضو

مجلس  

غير   إدارة

 تنفيذي

 داخل اململكة اإلدارةعضو مجلس  شركة إتقان كابيتال

لجنة الترشيحات   عضو شركة إتقان كابيتال

 واملكافآت 

 داخل اململكة

 

 

 

 م:2021خالل عام  تكوين مجلس اإلدارةالتغييرات في 

ـــــتقالته من    عضــــــــــو مجلس اإلدارة  تقدم  ـــــف باســـــ ـــــيد/ عدنان أحمد يوســـــ ـــــيد/  م، كما تقدم 21/04/2021مجلس اإلدارة بتاريخ  الســـــ الســـــ

الدكتور/ محمد    في املنصــب فهوخل  م18/03/2021اريخ  ة كعضــو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للشــركة بتتعبدهللا فريد شــاكر باســتقال

م على إنتخاب  24/06/2021العادية للشـــــــركة والتي عقدت بتاريخ   غير  تم التصـــــــويت في اجتماع الجمعية العامة.  بســـــــام هاشـــــــم الســـــــيد

  فهد عواض نوار الحارثيم وملدة ثالث ســـنوات. تولى الســـيد/  28/06/2021أعضـــاء مجلس إدارة الشـــركة لدورته الجديدة التي بدأت من  

 رئاسة لجنة الترشيحات واملكافآت وتولى السيد/ أحمد تاج أحمد إسماعيل رئاسة لجنة املراجعة في الشركة. 
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 ( اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع 16)  

اجتماعات. وفيما يلي جدول يوضــــح ســــجل الحضــــور الخاص   خمسم  2021بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام  

 بكل اجتماع:
 

 اسم العضو  م

 خامس االجتماع ال االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثاني االجتماع األول 

 املجموع 
 الدورة الحالية للمجلس الدورة السابقة للمجلس 

 م 21/12/2021 م 20/10/2021 م 29/07/2021 م 27/04/2021 م 24/03/2021

1 

الي 
لح

س ا
جل

امل
اء 

ض
أع

 

 املهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني 

 )رئيس مجلس( 

 5 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 5 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  فهد عواض نوار الحارثي السيد/  2

 أحمد تاج احمد اسماعيل السيد/  3

 

 5 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 3 حاضر  حاضر  حاضر  - - السيد/ حسام بن الحاج عمر 4

 3 حاضر  حاضر  حاضر  - - السيد/ محمدبسام هاشم السيد  5

 3 حاضر  حاضر  حاضر  - - السيد/ محمد زهير بشناق  6

7 

ق 
ساب

 ال
س

جل
امل

اء 
ض

أع
 

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

 2 - - - حاضر  حاضر  محسن غالم حسين محمد علي دشتي السيد/  8

 1 - - - لم يحضر  حاضر  السيد/ عبدهللا فريد أمين شاكر  9

 0 - - - لم يحضر  لم يحضر  السيد/ عدنان أحمد يوسف عبدامللك 10

 

خالل اجتماعات مجلس اإلدارة مناقشــة رخر التطورات املتعلقة بأداء الشــركة ومناقشــة تقرير اإلدارة التنفيذية واإلطالع على ما تم  وتم

نبثقة من املجلس. وكذلك تم إحاطة أعضاء مجلس اإلدارة بأبرز البنود واملواضيع التي تمت مناقشتها  
ُ
تداوله خالل اجتماعات اللجان امل

 ات الجمعية العمومية للمساهمين، وكذلك إطالعهم على ملحوظات املساهمين التي تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.خالل اجتماع
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 ( اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين 17) 

 للمساهمين، وكانت على النحو التالي: للجمعية العامة غير العاديةم اجتماع 2021عقدت شركة إتقان كابيتال خالل العام 

 نتائج الجمعية  الحضور من األعضاء نوعها تاريخ الجمعية 

  فهد عواض الحارثيالسيد/  غير عادية  م 24/06/2021
 عضو مجلس اإلدارة()

م، بـــــإجمـــــاع 31/12/2020املوافقـــــة على مـــــا ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن الســـــــــــــنـــــة املنتهيـــــة في   -1

 ( صوت.5,129,686الحاضرة لالجتماع وعددها )األصوات 

 

م، بـإجمـاع 31/12/2020املوافقـة على تقرير مراجع حســــــــــــــابـات الشـــــــــــــركـة عن الســـــــــــــنـة املنتهيـة في   -2

 ( صوت.5,129,686األصوات الحاضرة لالجتماع وعددها )

 

م، بإجماع األصـــــــــوات الحاضـــــــــرة 31/12/2020القوائم املالية عن الســـــــــنة املنتهية في  املوافقة على -3

 ( صوت.5,129,686لالجتماع وعددها )

 

 لتوصـــية لجنة  -4
ً
املوافقة على إعادة تعيين شـــركة برايس وتر هاوس ملراجعة حســـابات الشـــركة وفقا

ــانـــات للســـــــــــــ ــاليـــة والبيـ ــاليـــة  املراجعـــة وذلـــك لفحص ومراجعـــة وتـــدقيق القوائم املـ م،  2021نـــة الحـ

( ريال سعودي )فقط مائة وثالثة وثالثون ألف ريال سعودي ال 133.000وتحديد أتعابــــهم بمبلــــــــغ )

ــا )  ( صوت.5,129,686غير(، بإجمـــاع األصوات الحاضــرة لالجتمــاع وعددهــــــ

 

العــام املــالي املنتهي في املوافقــة على إبراء ذمــة أعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشـــــــــــــركــة خالل   -5

م، بإجماع األصــــــــوات الحاضــــــــرة لالجتماع، ليصــــــــبح عدد األصــــــــوات على هذا القرار 31/12/2020

 ( صوت.5,129,686)

 

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

للصـــــــــــــنـاديق، والتي لعضـــــــــــــو مجلس اإلدارة تقـديم شـــــــــــــركـة إتقـان ـكابيتـال خـدمـات اإلدارة والحفظ 

 لكونه رئيس مجلس إدارة صـــــــناديق   عبد هللاالســـــــيد/ 
ً
فريد شـــــــاكر مصـــــــلحة غير مباشـــــــرة فمها نظرا

 بــأن إجمــالي التعــامالت خالل العــام    3 وريف  2وريف    1ريف 
ً
م كــانــت 2020العقــاريــة للــدخــل. علمــا

ــــــــرة لالجتمــــــــــــــــاع وعددهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ( ريال سعودي، بإجمــــــــــــــــــــــــاع األصوات الحاضــــــــ1,509,147بقيمة )

 ( صوت.5,129,686)
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 من   -7   
ً
املوافقــــة على اختيــــار مجلس إدارة شـــــــــــــركــــة إتقــــان ـكـــابيتــــال لــــدورتــــه الجــــديــــدة والتي تبــــدأ اعتبــــارا

م حســــــب قائمة األملــــــخاص املرملــــــحين لعضــــــوية املجلس وهم 27/06/2024م وتنتهي في 28/06/2021

 كالتالي:

 

العضويةصفة   م  العضو  

رئيس املجلس –غير تنفيذي   1 املهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني  

نائب رئيس املجلس  –غير تنفيذي   2 األستاذ/ حسام بن الحاج عمر  

 3 الدكتور/ محمد بسام السيد  تنفيذي 

 4 األستاذ/ محمد زهير بشناق  غير تنفيذي

 5 األستاذ/ فهد عواض الحارثي عضو مستقل 

 6 األستاذ/ أحمد تاج إسماعيل  عضو مستقل 

 

ــ ي للشــــــــركة واملتعلق بإدارة الشــــــــركة،   -8 ــاســــــ املوافقة على تعديل البند الســــــــادس عشــــــــر من النظام األســــــ

ــا )  (5,129,686بإجمـــاع األصوات الحاضــرة لالجتمــاع وعددهــــــ

 

األســــــــــاســــــــــ ي للشــــــــــركة واملتعلق بصــــــــــالحيات املوافقة على تعديل البند الحادي والعشــــــــــرون من النظام   -9

 ( صوت.5,129,686الرئيس والنائب والعضو املنتدب، بإجماع األصوات الحاضرة لالجتماع وعددها )

 

املوافقة على تعديل البند الحادي والعشـــــــــرون من النظام األســـــــــاســـــــــ ي للشـــــــــركة واملتعلق باجتماعات  -10

 ( صوت.5,129,686لالجتماع وعددها )املجلس، بإجماع األصوات الحاضرة  
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 تكوين اإلدارة التنفيذية بالشركة ( 18) 

 املؤهالت والخبرات  املنصب  االسم  

العضو املنتدب  الدكتور/ محمد بسام هاشم السيد  1

 والرئيس التنفيذي

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

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

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

م ثم  1986حياته العملية محاسبا ماليا في شركة الراجحي بجدة عام    واالستثمارية، فقد بدأ

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

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

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

البركة لالستثمار والتنمية وشركة التوفيق للصناديق   في شركة  وحدة الصناديق االستثمارية 

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

االستثمارية2012 الصناديق  إدارة  رئيس  بوظيفة  عام  م  وفي  االنماء 2012.  بشركة  التحق  م 

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

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

عديد من الصناديق واملحافظ للشركة العديد من اإلنجازات املهمة املتمثلة في تأسيس وإدارة ال

افه على إدارة الوساطة املالية وإدارة تطوير املنتجات. التحق د. ر االستثمارية إضافة إلى إش 

م كرئيس إلدارة األصول  2018بسام إلى شركة اإلمارات إن بي دي كابيتال السعودية في إبريل  

 منصب  2020  بالشركة ثم التحق د. بسام بشركة إتقان كابيتال في بداية إبريل
ً
م ويشغل حاليا

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. 

 مدير املحافظ جزر  محمد محسناألستاذ/  2

عاما   25من    أكثر مدير صندوق ولدية خبرة    شمس،حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين  

الخدمات   مجاالت  للصناديق    املالية،في  التوفيق  وشركة  البركة  دله  شركة  لدى  وعمل 

املؤسسات  من  العمالء  احتياجات  لتلبية  االستثمارية  املحافظ  إدارة  في  وعمل  االستثمارية 

لتحقيق   في    أفضلواألشخاص  الدولية  الشهادة  النتائج ملحافظهم االستثمارية وحاصل على 

 . إدارة الثروات واالستثمار 

تطوير   إدارة رئيس خالد ماهر شبلياألستاذ/  3

 األعمال 

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 

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

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

 عمل ودعم جميع الوظائف. 

 

 مالس ي صالح  األستاذ/  4
مدير أول بإدارة 

املصرفية  

 االستثمارية

حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة التطبيقية من جامعة أكسفورد بروكس،    مالس ي

وحاصل على شهادة    إنجلترا(  ،ACCAوهو عضو في جمعية املحاسبين القانونيين املعتمدين )

عاًما في مجال االستثمار   18. يتمتع بخبرة تزيد عن  CME5))  األسس الفنية لتمويل الشركات

عاًما من الخبرة في سوق املال السعودي مع   11بأكثر من    مالس يوالحفظ وإدارة األصول. يتمتع  

HSBC Saudi Arabia    في مختلف أدوار االمتثال والتشغيل. كان عمل في شركةErnst & Young 

 لكة العربية السعودية.  في سريالنكا قبل االنتقال إلى املم  HSBCو

 مدير مالي  األستاذ/ مجدي محمد بدر  5

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

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

 CME1. كما انه حاصل على شهادة السوق املالية م2007 عامفي 
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 والتعامالت مع أطراف ذات عالقة  مجلس اإلدارة( مصالح أعضاء 19) 

 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  

ورســــــوم  شــــــركة إتقان كابيتال وتتحصــــــل مقابل ذلك على رســــــوم إدارة  تديرهاعقارية    هي صــــــناديق

هو العضـــــــــو املنتدب    الدكتور/ محمدبســـــــــام هاشـــــــــم الســـــــــيد.  تقديم خدمات الحفظ للصـــــــــناديق

الصـــــــــــــنــاديق العقــاريــة  مجلس إدارة  رئيس  والرئيس التنفيــذي لشـــــــــــــركــة إتقــان كــابيتــال وكــذلــك هو  

 (3ف، ري 2ف، ري 1)ريف
 

 

 

 

 

 :م2021عالقة خالل العام  ذاتيوضح الجدول التالي التعامالت مع أطراف 

 وصف املصلحة   اسم العضو 

ــناديق العقارية )ريفالحفظ   أمانةو اإلدارة   شــــــــــركة إتقان كابيتال بتقديم خدمات  قامت الدكتور/ محمدبسام هاشم السيد ،  1للصــــــــ

مقابل إدارة   تلك الفترةخالل    سـجيلهابلغ إجمالي الرسـوم التي تم ت و  م، 2021( لعام  3ف، ري 2فري 

بلغ إجمالي و  ريال(،   824,260: )3ريال(، ريف36,245: )2(، ريفريال27,777: )1ريف  -صناديقال 

: 2ف(، ري ريال2,812) 1ريف  -تلك الفترة مقابل خدمات الحفظخالل    ســـــجيلهات تم   التيالرســـــوم  

مجلس إدارة صــــــــــــناديق ريف  رئيس في هو    الدكتور/ محمدبســــــــــــام هاشــــــــــــم الســــــــــــيد  .(ريال  3,624)

 .(3ف، ري 2ف، ري 1العقارية للدخل )ريف

 

 التنفيذيين  وكبار مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  ( 20) 

ــاســــــ ي للشــــــركة ســــــياســــــة مكافآت أعضــــــاء مجلس اإلدارة، و 20يحدد البند ) يســــــتحق عضــــــو املجلس بدل حضــــــور قدره ( من النظام األســــ

 :يلي ما املكافآت سياسة في يراعى النظام، بأحكام اإلخالل ون أو إحدى لجانه. ود جلسات املجلس( ريال عن كل جلسة من 5.000)

 .وأهدافها الشركة استراتيجية مع انسجامها ( أ 

ـــــاء حث بغرض املكافآت تقدم أن (ب ـــــركة دعم وتطوير على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضـ  الطويل، املدى على وتنميتها الشـ

 .الطويل املدى على املكافآت باألداء من املتغير الجزء تربط كأن

ــــاغلها، واملســـــــــؤوليات واملهام الوظيفة، مســـــــــتوى  على بناء املكافآت تحدد أن (ت  العملية، والخبرات العلمية، واملؤهالت املنوطة بشـــــ

 .األداء ومستوى  واملهارات،

 .الشركة لدى املخاطر ودرجة وطبيعة حجم مع انسجامها (ث

ـــــركات ممارســـــــــات االعتبار في األخذ (ج ـــ ــــلبية التأثيرات الحذر من مع املكافآت، تحديد في األخرى  الشـ  إحداث في املقارنات لهذه الســـــ

 .للمكافآت والتعويضات مبررة غير ارتفاعات

 .فمها عدم املبالغة مع وتحفيزها، علمها واملحافظة املهنية الكفاءات استقطاب تستهدف أن (ح

 .الجديدة التعيينات عند الترشيحات لجنة مع بالتنسيق تعد أن (خ
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ــــرف إيقاف حاالت (د ــتردادها أو املكافأة صـ ــ ــــو قدمها دقيقة معلومات غير على بناء تقررت أنها تبين إذا اسـ  أو اإلدارة مجلس في عضـ

 . 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

 

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

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

اإلدارةت  ة التالي  الجداول  املدفوعة ألعضاء مجلس  املكافآت والتعويضات  بم   واللجان  وضح  التنفيذيين،  التنفيذي    اوكبار  فمهم املدير 

 :م2021 واملدير املالي خالل العام
 

  :ة واللجانأعضاء مجلس اإلدار 

 أعضاء املجلس املستقلين  أعضاء املجلس غير التنفيذيين  أعضاء املجلس التنفيذيين*  البيان 

 60,000 25,000 0 بدل حضور جلسات املجلس 

 30,000 25,000 0 بدل حضور جلسات اللجان 

  0 0 املكافآت الدورية والسنوية 

  0 0 الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى  

 شهري أو سنوي تدفع بشكل 

0 0  

 90,000 50,000 0 املجموع )ريال سعودي(

 *بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة 
 

 :كبار التنفيذيين

 البيان 
 مضافخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات 

 إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي إن لم يكونا ضمنهم 

 1,694,033 الرواتب واألجور 

 690,014 البدالت 

 0 املكافآت الدورية والسنوية 

 0 الخطط التحفيزية 

 0 العموالت 

 0 أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي 

 2,384,047 املجموع )ريال سعودي(
 

 

 

 

 

 

ال يوجد مكافآت محددة ألعضـــــــــــاء اإلدارة التنفيذية، وإنما يتم عرض توصـــــــــــيات لجنة الترشـــــــــــيحات واملكافآت املتعلقة بكبار التنفيذيين  

 والعاملين في الشركة على مجلس اإلدارة التخاذ الالزم حيالها في حال تقرر دفع مكافآت سنوية.
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 الرواتب والتعويضات( التنازالت عن  21) 

ــ  مكافآتأعضــــــاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي    لم يتنازل أي من ـــ ـــــنة املالية   اتأو تعويضـ ـــــل .  م2021خالل السـ لم يحصـ

ـــــوو   ،محمـد عبـده يمـاني زعبـد العزيرئيس مجلس اإلدارة املهنـدس/   ـــ ـــــتـاذ/ عبـدهللا   املنتـدب والرئيس التنفيـذي العضـــــ ـــ ـــــابق األســـــ ـــ فريـد الســـــ

حسام بن الحاج عمر  وعضو املجلس األستاذ/    ،والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي الحالي الدكتور/ محمد بسام هاشم السيد  ،شاكر

نبثقة منهأعلى بدالت مقابل حضورهم اجتماعات مجلس اإلدارة 
ُ
 .م وذلك لتنازلهم عنها2021لعام  واللجان امل

 

 ( التنازالت عن األرباح22)  

 .م2021ليست 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
ً
والجماركوال لزكاةا  ھیئة  ألنظمة وفقا يتضمنضريبة  على الزكاة مخصص .  املستحقات   وعن الشركة كافة 

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

 ويمكن تلخيص املوقف الزكوي للشركة في النقاط التالية:  ضريبة والجماركوال لزكاةا ھیئة قبل من وتحدیدھا

 

ربطها    ضريبة والجمارك لزكاة والهيئة ام وأصدرت  2008ديسمبر    31إقرار الزكاة عن عامها املالي األول واملنتهي في  كة  قدمت الشر  . أ 

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

الشركة خطاب ضمان بقيمة الفروق املعترض علمها وواصلت اعتراضاتها حتى وصلت إلى ديوان املظالم والذي أصدر حكمه النهائي 

 وتمت التسوية النهائية للفروق بتسييل خطاب الضمان السابق تقديمه.  لجماركضريبة واوال لزكاةا ھیئة لصالح 

 

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

مليون ريال وتم االعتراض   7,35اة بلغ إجمالمهـــا  مطالبة بفروق زكــــ  الست  الربط للسنوات   ضريبة والجمارك وال لزكاة ا  أصدرت ھیئة و 

وقامت الشركة بدورها باالعتراض على الربط املعدل والذي  مليون ريال   4,94علمها مما نتج عنه تخفيض املطالبات ليصبح إجمالمها  

يناير   23ستها املنعقدة بتاريخ  تم عرضه أمام اللجنة الزكوية والضريبية والجمركية والتي رفضت بدورها اعتراض الشركة وذلك في جل

 . م هذا علما بأن الشركة ستعترض على هذا الحكم لدى اللجنة االستئنافية للمنازعات والخالفات الضريبية2022

 

للعامين   .ت الزكاة  إقراري  الشركة  و2015قدمت  وأصدرت  2016م  العامين  عن  املقيدة  الزكاة  شهادة  على  وحصلت   لزكاةا  ھیئةم 

مليون ريال وقامت الشركة باالعتراض مما نتج عنه تعديل املطالبة    3,2ربطها مطالبة الشركة بفروق زكاة بلغت    ضريبة والجمارك وال

 . شركة بتسديدها وتسوية موقفها النهائي للعامينألف ريال قامت ال  178إلى مبلغ 
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الزكاة   ةوحصلت على شهاد  ضريبة والجماركوال لزكاةا  ھیئة م إلى  2020و  م2019و  م2017  عوامقدمت الشركة إقرار الزكاة عن األ  .ث

 حتى تاريخه.  عوام الثالثةاملقيدة ولم يرد من الهيئة الربط عن األ 

 

العام    .ج الزكاة عن  إلى  2018قدمت الشركة إقرار  الشهادة  وال لزكاةا  ھیئةم  وأصدرت هيئة    املقيدةضريبة والجمارك وحصلت على 

ألف   325ألف ريال تم اإلعتراض علمها مما نتج عنه تخفيض املطالبة إلى    375ضريبة والجمارك مطالبة بفروق زكاة بلغت  وال لزكاةا

 م. 2018لذي تم قبوله وتسوية موقف الشركة النهائي للعام ريال وتم إعادة اإلعتراض وا

 

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

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

الشركة في الصناديق العقارية أصبحت مزكاة وتطرح من وعاء الزكاة الخاص بالشركة بعد أن كانت تحتسب علمها زكاة بكامل قيمة  

بعد طرح  االستثمار. كما أنه بالنسبة للصناديق العقارية فقد تحملت بدورها الزكاة املستحقة علمها على ناتج استثماراتها فقط أي  

 . استثماراتها العقارية من وعاء الزكاة الخاص بها
 

 م 2020 م 2021 اطي مدفوعات للزكاة ياحت

 183,549 7,630 بداية العام  

 - 432,200 املخصصات 

 - - تسويات سنوات سابقة 

 175,919 3,103 املدفوعات 

 7,630 436,727 نهاية العام
 

 

 

 

م  2021م االجتماعيةاحتياطي التأمينات  2020  

 127,708 113,447 بداية العام  

 853,768 371,581 املخصصات 

 (868,029) (506,366)   املدفوعات

 113,447 (21,338) نهاية العام

 .م31/12/2021كما في   ةأي مدفوعات نظامية أخرى غير املذكور  إتقان كابيتالال يوجد على شركة 
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  املخصصات ملصلحة موظفي الشركة(  24) 

 لنظام العمل والعمال في اململكة العربية الســعودية
ً
يوضــح الجدول التالي املخصــصــات  . و تدفع الشــركة مزايا وتعويضــات املوظفين طبقا

 :م31/12/2020م و31/12/2021والتعويضات ملصلحة موظفي الشركة عن الفترات املنتهية في 

 م 2020 م 2021 احتياطي نهاية الخدمة 

 1,366,327 1,218,309 بداية العام 
 212,266 77,544 املخصصات 

 110,492 (128,874) )األرباح( الخسائر االكتوارية
 ( 470,776) ( 154,201) املدفوعات 
 1,218,309 1,012,778 نهاية العام

 

 إقرارات مجلس اإلدارة(  25) 

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

ت الحسابات سجالت أن - عدِّ
ُ
 الصحيح. بالشكل أ

عدِّ  الداخلية الرقابة نظام أن -
ُ
ذ سليمة أسس على أ فِّ

ُ
 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) 

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

  ( لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها27) 

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

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

 : اللوائح ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي

 لجنة املراجعة 

حيث    م(2024يونيو    -م2021)يونيو  ته  ور لد  م وذلك بعد اختيار مجلس إدارة جديد2021تم إعادة تشكيل لجنة املراجعة خالل عام  

   رئاسة اللجنة  )عضو مستقل(  أحمد تاج إسماعيلالسيد/    تولى
ً
  (عضو غير تنفيذي)  حسام بن الحاج عمرالسيد/  من    وعضوية كال

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

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

األنظمة واللوائح ذات العالقة، وكذلك متطلبات املعايير املهنية العاملية ذات العالقة، بما يحقق وُيمكن مجلس اإلدارة  السوق املالية و 
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العام   اللجنة خالل  اجتماعات  عدد  بلغ  وقد  املساهمين.  على حقوق  للمحافظة  به  املناطة  بمسؤولياته  القيام  (  4)  عدد  م2021من 

 اجتماعات. 
 

 اسم العضو  م
 االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثاني  االجتماع األول 

 املجموع

 م12/12/2021 م20/10/2021 م 31/08/2021 م27/04/2021

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر أحمد تاج إسماعيلالسيد/  1

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ محسن غالم دشتي  2

 3 حاضر حاضر حاضر - السيد/ حسام بن الحاج عمر 3

 1 - - - حاضر السيد/ عبدالرزاق عبدالخالق حسن 4

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت

ال  إدارة جديد لدورته )يونيو  2021خالل عام    ترملحيات واملكافآتتم إعادة تشكيل لجنة  يونيو   -م2021م وذلك بعد اختيار مجلس 

   رئاسة اللجنة  (السيد/ فهد عواض الحارثي )عضو مستقل  م( حيث تولى2024
ً
)عضو   حسام بن الحاج عمر من السيد/    وعضوية كال

 وفًقا املجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة ملجلس وصيةالتب. وتقوم اللجنة  (عضو غير تنفيذي)  محمد زهير بشناق والسيد/    غير تنفيذي(

مراجعة جميع األعمال والسياسات والبرامج واالحتياجات املتعلقة بعضوية وأعضاء مجلس ، كما تقوم ب املعتمدة واملعايير  للسياسات

الشركة.   في  التنفيذيين  القرارات بشأن كبار  اإلدارة وكبار    وكذلكاإلدارة واتخاذ  لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس  وضع سياسات 

 .م2021خالل عام  اجتماعنة  اللج  وعقدتالتنفيذيين ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها. 
 

 

 اسم العضو 
 االجتماع األول 

 املجموع 

 م21/12/2021

 السيد/ فهد عواض الحارثي  1

 

 )رئيس مجلس(

 1 حاضر

 1 حاضر حسام بن الحاج عمرالسيد/  2

 1 حاضر محمد زهير بشناقالسيد/  3

 

  ( املخاطر املتعلقة باألعمال28) 

   أن  املالي أو نتائج العمليات يمكنأعمال الشـــركة ووضـــعها 
ً
بأي من املخاطر التالي ذكرها. في حين أن القائمة ليســـت شـــاملة إال   تتأثر ماديا

ـــــركةأنها تشــــــــــير إلى أبرز املخاطر التي يمكن أن تواجهها   ـــــع .الشـــــ ـــــتراتيجية مجابهة املخاطر التي قد تتعرض لها    وتضـــــ ـــــركة اســـــ  إطار فيالشـــــ

ــــركة االعتيادية   أعمال ممارســـــــــة ــــمل  الشـــــ ــــبة وذلك حدتها، من للتخفيف الخطط وتنفيذ التعرف على املخاطروالتي تشـــــ  لجميع بالنســـــ

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

 املخاطر  من العديد هناكوقت 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  املخاطر تتمثل في  

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

، واالستثمار في أوراق مالية عالية االئتماني الدوليةقوي، حسب ما تحدده أي من إحدى ثالث وكاالت للتصنيف   مالي كز بمر  التي تتمتع

 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 علمها  مالي أصل بيع  على القدرة عدم  عند السيولة مخاطرتنتج  
ُ
امل الزمنية  املدة  إدارة  العادلة.   قيمته يقارب وبمبلغ خالل  ويتم 

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

 العمالت  مخاطر

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

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

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

 التشغيلية  املخاطر

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

 املؤشرات الرئيسية ومراقبة الجذرية األسباب  خالل تحليل من  للشركة التشغيلية املخاطر  إدارة خارجية. تتم ألسبابنتيجة   تحدث دق

 األعمال.  استمرارية وتخطيط  املخاطر لقياس

 النظامية املخاطر

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

ماعية  تاملوارد البشرية والتنمية االج ووزارة واالستثمار التجارة وزارة وتعليمات املالية السوق  هيئة تعليمات الحصر وليس املثال سبيل

  ويتم   .املعنية للجهات يلزم ما  ومتطلباتها وتقديم االلتزامات  بمراجعة كافة مستمرة بصفة  الشركة ، وتقوموالهيئة العامة للزكاة والدخل

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

بين مختلف الشــــركات والبنوك االســــتثمارية التي تقوم   تتســــم بمســــتوى عالا من املنافســــة  بيئة اســــتثمارية شـــركة إتقان كابيتال فيتعمل 

ـــــعى،  بتطوير خدمات مماثلة ـــــكل    حيث تسـ ـــــركات للتنافس بشـ ـــــربعض هذه الشـ ـــــركة  مع    مباشـ ـــــطر الشـ ـــــركة إتقان كابيتال مما قد يضـ شـ

ستقبلية.  لخفض رسوم الخدمات للمحافظة على مركزها التنافس ي، والذي قد يؤثر بشكل مباشر
ُ
 على األداء املالي للشركة وأرباحها امل

 االعتماد على املدراء التنفيذيين وسواهم من األشخاص الرئيسيين

تعتمد الشــركة على جهود مدراءها التنفيذيين وعدد من األملــخاص الرئيســيين. وفقدان أي من هؤالء األملــخاص أو عدد منهم قد يؤثر 

 على 
ً
ا ة والتدفق النقدي في الشركة. تسويق وبيع املنتجاتسلبيِّ  والنتائج التشغيليِّ

 

 

 ( الجزاءات والعقوبات املفروضة على الشركة29) 

الشركة خالل   التأمينات االجتماعية  ريال    10,000  البالغةغرامة  البسداد    2021العام  قامت  لنظام  الشركة مخالفة  ارتكاب  بسبب 

 جهة أي  من  الشركة على مفروضة جزاءات أو عقوبة أي بخالف ذلك  يوجد الو   ( مشترك سعودي1بثبوت عدم صحة استبعاد لعدد )

  م2021رى خالل العام  أخ قضائية  تنظيمية أو أو  إشرافية 
ً
، وسيتم التأكد من سبب استبعاد أي موظف من التأمينات االجتماعية الحقا

 . لتجنب أي مخالفات بشكل أدق

 

 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

   .ةالداخلي الرقابة إجراءات  سالمة لضمان املحددة واإلجراءات األوقات حسب

 

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

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

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

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

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

  ولم  للشركة،  الختامية  املالية للبيانات نطاق مراجعته  ضمن  النظام  م بمراجعة  2021املالي  
ُ
في ظهر ت الداخلي  الرقابة  نظام  عمليات 

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

 

 بسالمة يتعلق فيما  اإلفصاح عنها  تتطلب هامة انتهاكات  أو  قصور  أو جوهرية أمور  أية م 2021 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

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

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

 عن ذلك.   ، ال تطبيقه
ً
 مطلقا

ً
 يمكن أن يوفر تأكيدا
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