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املقدمة
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عن الشركة

، 2018شركة ألفا املالية تعد شركة استثمارية متخصصة، أنشئت في عام
.ستشاراتوتتركز أعمالها على إدارة األصول ، واالستثمارات البديلة وتقديم اال 

التعامل الشركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية السعودية ملزاولة أعمال
بصفة أصيل وإدارة صناديق االستثمار وإدارة محافظ العمالء، وخدمات

.الترتيب وتقديم املشورة في أعمال األوراق املالية

رسالتنا

قيمنا

رؤيتنا

.اق املتقدمةأن نصبح شركة متخصصة ورائدة في مجال إدارة االستثمارات ، وبممارسات متوافقة مع أفضل املعايير في األسو ▪

مجزية لشركائنا أن نكون الخيار األفضل كشريك استثماري يستهدف فرًصا واعدة وبمنظور شامل لتحقيق قيمة مضافة وعوائد▪
.وعمالئنا

اإلنجاز
 نسعى

ً
لهذهاألمثلنفيذالتلتحقيقالتحدياتعلىوالتغلببإحترافيةإلينااملوكلةاملهامإلنجازدائما

.املهام

تحقيق قيمة مستدامة
شركائناعدون يوالذيناملالية،ألفاعمالءلكافةمستدامةوقيمةاألمدطويلإيجابيأثرتحقيقنستهدف

.النجاحفي

.ستثماريةاال ومنتجاتناحلولناطرحفيرياديةعقليةنتبنىوبالتالياألداء،فيالتميزهومحفزناالريادة

األمانة
واملصالحاألهدافتوحيدعلىقائمعملناونموذجالنجاح،فيوشركائناعمالئنامعوأمانةبإخالصنعمل

.ومساهميهاوعمالئهاللشركةاملشتركة

 نسعى
ً
املستمر،التطويرعلىقائمةومنهجيتناالتطوير،فيواالستمرارالتقدم،فيسباقيننكون أندئما

.املخرجاتوجودةبالعمالء،الالزمةوالعنايةواملهنية،
القدرة على التكيف
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كلمة رئيس مجلس االدارة

الكرام،املساهمون السادة

وبركاته،هللاورحمةعليكمالسالم

للعاماليةاملألفالشركةالسنوي التقريرعليكمأعرضأناإلدارةمجلسأعضاءزمالئيعننيابةيشرفني
 لشركةانشاطاتفيالنمووتيرةاستمرتاملوقرةشركتكمنشأةمنذالرابعةللسنةدخولناومع.م2020

ً
نتيجة

 وتعالىسبحانههللاتوفيقبعد
ً
 أوال

ً
عملفريقووجوداملستمرالشركةوعمالءشركاءدعمثمومنوأخيرا

.الظروفكافةفيالعطاءعلىوحريصمتمكن

كورونافايروسجائحةتفش يمعسيماوالتقدم،منالشركةحققتهفيماللتأملفرصةم2020عاملناويتيح
ةواسعواإلغالقاتاالقتصاديةاألنظمةعلىفرضتهاالتيالتحدياتوم،2020عامأوائلفيالعالمبلدان

.النطاق

وكانتاملالية،وأسواقهاالدول إقتصادياتمنالعديدامامصعباختباركورونافيروسجائحةوضعتوقد
 تأاألقلومناالحترازيةالتدابيرباتخاذسارعتالتيالدول أوائلمنالسعوديةالعربيةاململكة

ً
بالجائحة،ثرا

.الرشيدةقيادتهاجهودبفضلوذلك

االستمرارعلىاوقيمنرؤيتناساعدتنافقداألعمال،وقطاعاتاململكةشهدتهاالتياالقتصاديةالتحدياتومع
لديهاةالسعوديالعربيةاململكةأنقناعةعلىونحن.الشركةأعمالقاعدةوتنميةجديدةمنتجاتطرحفي

الخاصطاعالقتمكينفيالحكوميةالجهوداستمرارمعالواعدةاالستثماريةالفرصلتوليداملقوماتكافة
.اليةعبكفائةكوروناجائحةظلفياملسبوقةغيرالتحدياتومعالجةالنفطعلىاالعتمادلتخفيف

م2020العامخاللاملحليةالتطوراتأبرز 

مجموعةضاءألععشرالخامسةالقمةباستضافةالسعوديةالعربيةاململكةقامتفقدالظروفتلكظلوفي
 للقمةمستضيفةعربيةدولةكأول العشريندول 

ً
واإلجراءاتلتدابيراكافةباالعتبارآخذةالرياضفيافتراضيا

وتشكيلض،األر كوكبعلىوالحفاظاإلنسان،تمكين:محاور ثالثةتحتمواضيعهاالقمةوتناولت.الوقائية
.2030لعاماململكةرؤيةمعتتماش ىبدروهاوالتيجديدة،آفاق

الحقيقياإلجمالياملحليالناتجوسجلم2020عاممناألول النصفخاللاملحلياالقتصادأداءتأثركما
 %4بحواليتراجع

ً
النفطيغيرالناتجانخفضكما.4.9%بنسبةالحقيقيالنفطيالناتجالنخفاضنتيجة

انخفاضنتيجة4.3%بنسبةالخاصالقطاعأنشطةتراجعوفي.الفترةنفسخالل3.3%بنسبةالحقيقي
 واالقتصاديةالتجاريةاألنشطةفتحفإعادةالنفطية،غيراالقتصاديةاألنشطة

ً
يونيوشهرفيتدريجيا

خاللاملحليبوالطلاالستهالكمؤشراتعلىانعكستبدورهاوالتياالقتصاديةاملؤشراتتحسنفيساهمت
.م2020العاممنالثالثالربع

،املاليةاألسواقعلىالجائحةتبعاتمنالرغموعلى
ً
جيد،وضعيفكانالسعوديةاملاليةالسوق أنإالعامليا

منالفترةبنفسمقارنةم2020الثالثالربعنهايةفي2.6%بنسبةالرئيس يالسعوديالسوق مؤشرارتفعحيث
منالثالثالربعبنهايةسهممليار24.8من111.1%بنسبةاملتداولةاألسهمعددارتفعحينفيالسابقة،السنة
واملتداولةاملصدرةاألسهمقيمارتفعتكما.م2020العاممنالثالثالربعبنهايةمليار52.3إلىم2019العام
ركةشأسهمادراجويعد.التواليعلىالثالثالربعبنهايةسعوديريالترليون 9.13،1.35حواليإلىلتصل
أسبابأبرز أحدم2020عامخاللالسعوديالسوق فيشركاتعدةواكتتاباملاض يالعامنهايةفيأرامكو

.االرتفاعهذا

ي ق
 
 ف

ً
كة األرسع نموا طاع الشر
م2019إدارة األصول للعام 

Named the “Fastest 

Growing Boutique 

Asset Management 

Firm” –

International 

Finance Awards 

2019

م جائزة أفضل صندوق أسه
ي عة متوافق مع أحكام الشر

م 2020اإلسالمية للعام 
م2019عن آداء العام 

Named the “Best 

Sharia Compliant 

Equity Fund” for 

2019 performance 

– MENA Fund 

Managers Award 

2020
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(تتمة)كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

ي ق
 
 ف

ً
كة األرسع نموا طاع الشر
م2019إدارة األصول للعام 

Named the “Fastest 

Growing Boutique 

Asset Management 

Firm” –

International 

Finance Awards 

2019

م جائزة أفضل صندوق أسه
ي عة متوافق مع أحكام الشر

م 2020اإلسالمية للعام 
م2019عن آداء العام 

Named the “Best 

Sharia Compliant 

Equity Fund” for 

2019 performance 

– MENA Fund 

Managers Award 

2020

 ويعد
ً
أنقعاملتو منوالذياملحلية،التطوراتأبرز أحدالجديدالشركاتنظاممشروععناإلعالنأيضا

واملتوسطة،رةالصغياملنشآتوخاصةاملساهمة،والشركاتاملاليةاملؤسساتجراءاتإسيرتسهيلفييساهم
التجارةارةوز منكل  قامتكما.واألجنبيةاملحليةاالستثماراتوتعزيزفعالةحوكمةأطرتنظيمطريقعن

إلىباإلضافةجائحةالأثرلتخفيفالنظاميةاملتطلباتببعضيتعلقفيمااملرونةبزيادةاملاليةالسوق وهيئة
.ملالياالقطاعوتعزيزتطويرفيتساهمأنشأنهامنوالتيالنظامية،األطرمنعددبطرحالهيئةقيام

 
ً
للعامملكةاملميزانيةالوزراءمجلسأقراملاض ي،العاممنديسمبرشهرخاللاملستقبلية،لآلفاقونظرا
فياالستمرارمعريال،مليار849إلىالعامخاللاإليراداتتصلأنمنهاقياسيةتقديراتحملتوالتيم،2021

.ريالمليار141قدرهعجزوبالتاليريالمليار990قدرهابميزانيةاإلنفاق

م2020العامخاللالشركةوآداءأعمال

حيثمتميز،ماليآداءتحقيقمنالحمدوهللم2020/12/31بتاريخاملنتهياملاض يالعامخاللالشركةتمكنت
 اإليراداتصافيبلغت

ً
للعامسعوديريالمليون 20.6بمبلغباملقارنةسعوديريالمليون 26.3قدرهمبلغا

 الدخلصافيبلغبينمام،2019
ً
سعوديريالمليون 2.02بـباملقارنةسعوديريالمليون 2.34قدرهمبلغا

.م2019للعام

األصول زيادةليتمم2020لعاماالستثماريةومنتجاتهاخدماتهاتنميةمنالفترةخاللالشركةتمكنتكما
 %400بنسبةاإلدارةتحت

ً
 سعوديريالمليار6.7قدرهوبمبلغتقريبا

ً
ريالمليار1.34معباملقارنةتقريبا

 سعودي
ً
املؤسساتمنعددمعوعملتاالستشاريةخدماتهاالشركةقدمتكما.م2019العامنهايةفيتقريبا

.واإلستثماركاتالشر بتمويلاملتعلقةاالستشاريةالخدماتتقديمإلىباإلضافةلديها،العمللفرق كإمتداد

خاللملنتجاتامناملزيدإلطالقالالزمةالتحتيةالبنيةوتهيئةالقدراتبتطويرالشركةقامتفقدوعليه،
عدةفيثماريةاالستالصناديقمنعددإلطالقالتحضيرمنالشركةانتهتحيثتعالى،هللابإذنالقادمالعام
.متنوعةاستراتيجياتووفقاألصول منفئات

م2021للعامالشركةوخططاملستقبلحول رأينا

 نتوقع
ً
 مستقبال

ً
موجودةالنجاحمقوماتكافةأنقناعةعلىإنناحيثنجاحها،وشركاءوعمالئهاللشركةزاخرا

عمالءقاعدةنميةوتاملاليةألفاوشركاءعمالءوتطلعاتمصالحتحقيقعلىالقائمتوجهنافيوسنستمرلدينا،
والتطويرتكاراإلبعلىوقدرتهلديناالعملفريقبإمكاناتثقةوكلنالها،املثمرةالشراكاتوتطويرالشركة
فييساهمأنأنهشمنوهذابالعمالء،الالزمةوالعنايةواملهنية،الفريدة،االستثماريةالحلول طرحفياملستمر
.تعالىهللابإذنللشركةالنجاحمنواملزيداملستمرالتقدم

ولزمالئيركةالشوشركاءعمالءلكافةوالتقديرالشكربخالصونتقدمالفرصةهذهنثمنأننودالختام،وفي
لفترةاخاللوتفانيهمإخالصهمعلىالشركةمنسوبيوكافةالشركةلدىواللجاناإلدارةمجلسأعضاء

.القادمةالفترةخاللالتوفيقمنباملزيدلهمتمنياتيمعاملاضية،

داوودبنسعدبنمحمد

اإلدارةمجلسرئيس
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ة نبذة حول أنشط

وأعمال الشركة
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لرئيسية يؤمن الفريق في ألفا املالية  أن إدارة األصول تعد من اإلدارات ا
د الفريق على لذلك  يستن. التي تعتمد عليها الشركة في تقديم خدماتها

م الفرص شفافية تامة ونهج وفلسفة البحث الدقيق  لتحديد وتقيي
ق تنمية ويسعى فريق ادارة األصول الى تحقي. االستثمارية  املناسبة

اختيار مستدامة لألصول تتمركز على نهج واضح في توزيع األصول و 
لفعالة االستثمارات املباشرة وتحقيق قيمة مضافة من خالل اإلدارة ا
درجات للمحافظ االستثمارية، مع األخذ بعين االعتبار معالجة جميع

. املخاطر املحتملة

م من وتتضمن الخدمات التي تقدمها إدارة األصول إستثمارات األسه
ق منهج خالل إدارة محافظ األسهم املدرجة والصناديق االستثمارية وف

وااللتزام نشط، مع تطبيق واتباع أفضل املمارسات في إدارة العمليات
خاص من خالل إدارة محافظ وصناديق أدوات الدين مع التركيز بشكل

مجلس على األوراق املالية الحاصلة على تقييم آمن ومتداولة في دول 
.  التعاون الخليجي

ات الدين كما نقوم أيًضا بهيكلة منتجات صناديق النقد ومنتجات أدو 
ستثمرين املدعومة بمؤسسات ذات تقييم ائتماني عالي، بهدف تزويد امل

.بفرص لتحسين عوائدهم

إدارة األصول 

م2020أبرز التطورات خالل العام  إدارة االستثمار واملحافظ الخاصة 

تثمارلالسالتنفيذيالرئيستعاقدخدماتنقدمنحن

األصول متعددةالخاصةاملحافظوإدارةالخارجية،

منكللبيتوالتيالخاصةالعميلبمتطلباتاملتناسبة

رؤوسأصحابمناألفرادأواملؤسساتاحتياجات

.األموال

األسهم املدرجة

ااستثمارًيانهًجانتبنىنحن
ً
عملياتناأنبونفخرنشط

ازاتاإلنجمنحافلبسجلومدعومةقويةاالستثمارية

.املنطقةفي

أدوات الدخل الثابت

آلجلاطويلةوقصيرةدينأدواتانشاءفينساهمنحن

ويدتز بهدفالجودةعاليةبمؤسساتومدعومةمنظمه

.عوائدهمتعزز بفرصمستثمرينا

النشاطات الرئيسية

كانوالسعودية،األسهمبصندوقيتعلقفيماالمتميزاألداءعلىالمحافظة
أعلىالثاني2020سنةفيأداء  األعلىصناديق5الـضمنمنالصندوق

.االستثماريةفئتهفياالنشاءمنذأداء

ندوقالصوشهدالمرابحة،بصندوقيتعلقفيماالمتميزاألداءعلىالمحافظة
لايرمليون767منارتفعتحيثاإلدارةتحتاألصولحجمفيكبيرا  نموا  

تقريباسعوديلايرمليون5,340الىم2019العامنهايةفيكماسعودي
.م2020العامنهايةفيكما

ارةإدإتفاقياتعقودمنعددوتوقيعالعمالءقاعدةتنميةمناإلدارةتمكنت
ادةزيعليهترتبمماالعمالء،محافظبإدارةالمتعلقةاالستثماريةالمحافظ
مرات5بحواليالمدارةاألصولحجمتضاعفقدو.اإلدارةتحتاألصول
مقارنةم2020العامنهايةفيكماتقريبا  سعوديلايرمليار6.5إلىليصل

.م2019العامنهايةفيكماتقريبا  سعوديلايرمليار1.15بـ
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ي سبيل يبذل فريق االستثمارات البديلة لدى الشركة جهود مميزة ف
لتركيز إيجاد الفرص الواعدة وإدارة امللكيات الخاصة في املنطقة مع ا
د بشكل خاص على القطاعات التي تستفيد من تحول االقتصا

ات غير ونستهدف االستحواذ على حصص ملكية في الشرك . السعودي
تثمر املدرجة حيث نعمل كفريق واحد مع مالك وإدارات الشركات املس

ة بها في سبيل تعزيز ممارسات األعمال والحوكمة ونموذج وكفائ
لة مع العمليات، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة من خالل شراكة فعا

.محفظة الشركات املستثمر فيها

مار في املشاريع وفيما يتعلق باالستثمار العقاري، الشركة تتطلع لالستث
ها من اإلنشائية والقائمة حيث نحدد الفرص املتاحة ونقوم بدراست
ار في شكل منظور شامل لتحديد الواعد منها ومن ثم يتم هيكلة االستثم

.لصندوق استثماري بهدف االستحواذ على العقارات املدرة للدخ

دمات كما تشمل الخدمات التي تقدمها إدارة اإلستثمارات البديلة خ
هدف العمالء االستشارات اإلستثمارية واستشارات تمويل الشركات تست

من املؤسسات، والعمل عن قرب مع عمالء الشركة كإمتداد لفرق 
نموذج العمل لديهم فيما يتعلق بتطوير استراتيجيات وسياسات و 

.االستثمار والحوكمة وتنفيذها

اإلستثمارات البديلة

م2020أبرز التطورات خالل العام 

املنتجات املهيكلة

لموسةاملاألصول استئجارإعادةو بيعفرصننظمنحن

.األسهمشبيهةاستثماريةفرصونخلق

اإلستشارات اإلستثمارية

وكذلكللشركاتاستشاريةخدماتنقدمنحن

قلنتشملوالتياالستثماريةاملصرفيةالخدمات

خدماتالإلىباإلضافةاملالرأسهيكلةوإعادةامللكية

ستهدفتالتياملشتري أوالبائعجانبمناالستشارية

.املؤسسييناملستثمرين

امللكية الخاصة

,محلًياةالخاصامللكيةالبديلةاالستثماراتفريقيدير

فيةالنقلمناملستفيدةالقطاعاتعلىالتركيزمع

.السعودياالقتصاد

الستثمارات العقاريةا

اوشائيةاإلناملشاريعفيستثمرنونفرز،ونحدد،نحن

.عوديةالسفيللقيمةاملعززةو لدخللاملولدةالقائمة

النشاطات الرئيسية

زيز تنمية المحفظة االستثمارية القائمة من ضمن صندوق ملكية خاصة، وتع
.ميةمكانة الشركة وتطوير نموذج حوكمة يأخذ باالعتبار أبرز الممارسات العال

ي استيفاء المتطلبات النظامية الالزمة واالنتهاء من التحضير إلطالق ثان
.صصندوق للملكية الخاصة، وتفعيل أبرز الشراكات الالزمة في هذا الخصو

ن تنمية قاعدة العمالء من خالل تقديم خدمات مشورة تمويل الشركات لعدد م
.الجهات في قطاعات أعمال محتلفة







في تهيئة البنية التحتية الالزمة إلطالق المزيد من المنتجات االستثمارية
.قطاعات أعمال جديدة 
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أنظمة الرقابة 

الداخلية وحوكمة

الشركة
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صالح بن سليمان الرشيد/ سعادة الدكتور 
عضو غير تنفيذي–نائب الرئيس 

علي بن صالح الصقري / سعادة األستاذ
عضو مستقل

محمد بن إبراهيم العريفي/ سعادة األستاذ
عضو مستقل

عبداللطيف بن علي الفوزان/ سعادة األستاذ
عضو غير تنفيذي

د محمد بن سعد بن داوو / سعادة األستاذ
مستقل–الرئيس 

CFAفهد بن خالد السعود، / سعادة األستاذ
يذيعضو تنف-عضو منتدب ورئيس تنفيذي 

ىعبدهللا بن عبداملحسن العيس / سعادة األستاذ
عضو غير تنفيذي

مجلس اإلدارة

لجنة املراجعة اتلجنة الترشيحات واملكافئ اللجنة التنفيذية لجنة االستثمار واإللتزاملجنة املخاطر 

املراجعة الداخلية
العضو املنتدب والرئيس 

التنفيذي
ال ومكافحة غسل األمو اإللتزام

وتمويل اإلرهاب واملخاطر

القطاع التجاري  القانونية مارالرئيس التنفيذي لالستث العمليات الشؤون املالية واإلدارية

البديلةاإلستثماراتإدارة األصول 

مجلس اإلدارة والهيكل التنظيمي للشركة
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أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة

 االدارةمجلسعضويكون التيالشركاتأسماءإلىباإلضافة،2019العامنهايةفيكماأعضائهوتصنيفالشركةإدارةمجلستكوينالتاليالجدول يوضح▪
ً
عضواأيضا

:إدارتهامجالسفي

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة والعضويات في مجالس اإلدارة لشركات أخرى 

عضوية مجالس اإلدارات األخرى  تصنيف العضوية اإلسم

ماليه مكتب محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود لالستشارات ال▪

(مدير)واالداريه 

(  مدير)شركه رويه المستثمر ▪

(عضو لجنة تنفيذية)الشركة الكيميائية السعودية ▪

(عضو لجنة تنفيذية)الشركة العقارية السعودية ▪

عضو لجنة )شركه مجموعه عبداللطيف العيسي القابضه ▪

(االستثمار

(ارعضو مستقل في لجنة االستثم)صندوق التنميه العقاري ▪
(رئيس مجلس االدارة)شركة عقاالت العقارية ▪

(عضو مجلس إدارة)شركة منافع لالستثمار ▪

ميد )شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التامين التعاوني▪

(رئيس لجنة االستثمار( )غلف للتأمين
(عضو لجنة المخاطر)شركة دار التمليك▪

جنة عضو ل)شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ▪

(المراجعة

(عضو لجنة المخاطر)شركة الخدمات األرضية ▪

(التنفيذيةعضومستقل في اللجنة)شركه عبدهللا العثيم لالستثمار▪
(عضو مستقل في لجنة الحوكمة)شركه ثقه ▪

مستقل (المجلسرئيس)داودبنسعدبنمحمد 1

وأبناءهالرشيدسليمانشركة▪ غير تنفيذي (يسالرئنائب)الرشيدسليمانبنصالح.د 2

(ادارةمجلسعضو)للتجارةاالفضلشركة•

وعضواللجنةمدير)القابضةالعيسىعبداللطيفمجموعة▪

(االدارةمجلسرئيسونائبلإلستثمارالتنفيذية

(إدارةمجلسرئيس)الخليجعقاراتشركة▪

(االدارةمجلسرئيس)لالسثمارالتنميةمناراتشركة▪

فيوعضوإدارةمجلسعضو)والتمويللإلجارةاليسرشركة▪

(التنفيذيةاللجنة

(المديرينمجلسعضو)للسياراتالعموميةالوطنيةالشركة▪

(المديرينمجلسعضو)المحدودهوالتعبئةالمشروباتشركة▪

(ارةإدمجلسعضو)والسياحيالعقاريللتطويرانمائيةشركة▪

نةلجوعضواالدارةمجلسرئيسنائب)للكيماوياتنماءشركة▪

(مراجعة

غير تنفيذي العيسىعبدالمحسنبنعبدهللا 3

(مستقلعضو)لالستثمارالتنميةمناراتشركة▪

(مدير)العقاريواالستثمارللتطويرأوجشركة▪

(مدير)للعقاراتأزادشركة▪

(مدير)لالستثمارأوجشركة▪

(مراجعةلجنةعضو)الوطنيةالمياهشركة▪

-لمستقعضو)الخيريةوأوالدهالسبيعيإبراهيممحمدمؤسسة▪

(المراجعةلجنة

سمجلوعضومدير)العقاريللتطويرالتنميةضفافشركة▪

(إدارة

عضوومدير)والمؤتمراتالمعارضلتنظيمالتنميةملتقىشركة▪

(إدارةمجلس

(مدير)القابضةأوجشركة▪

(مدير)والتشغيللإلدارةأوجشركة▪

(التنفيذيةةاللجن-مستفلعضوغيرومدير)للمختبراتبيتاشركة▪

مستقل العريفيابراهيمبنمحمد 4

(إدارةمجلسعضو)تبوكأسماكشركة▪

(إدارةمجلسعضو)(دسكا)الداونلمتالزمةالوطنيةالجمعية▪

(إدارةمجلسرئيس)التشيكيالسعودياألعمالمجلس▪

(إدارةمجلسعضو)والتطويرلإلستثمارالمملكةشركة▪

(إدارةمجلسعضو)السياراتلوكالءالوطنيةاللجنة▪

مستقل الصقريصالحبنعلي 5

(إدارةمجلسعضو)كمباوندنساجشركة▪

(تنفيذيةلجنةعضو)أجدانوشركةاألولىشركة▪

(مدير)القابضةنواهشركة▪

(إدارةمجلسعضو)القابضةالفوزانشركة▪

(إدارةمجلسعضو)(نايس)المنزليةلألدواتالمتحدةالشركة▪
غير تنفيذي الفوزانعليبنعبداللطيف 6

(االستثمارلجنةعضو)األمنيةللعلومنايفجامعة▪

(إدارةمجلسعضو)السعوديةتاونداون▪

(إدارةمجلسعضو)العقاريةتداولشركة▪

(إدارةمجلسعضو)الطبيةالناشركة▪

(ذيةالتنفيوعضواللجنةإدارةمجلسعضو)األمينالبلدشركة▪

تنفيذي السعودخالدبنفهد 7

-محمد بن داود 

رئيس

صالح الرشيد. د

نائب رئيس-

-فهد السعود 

عضو

-عبدهللا العيسى

عضو

-محمد العريفي 

عضو

علي الصقري

عضو-

انعبداللطيف الفوز

عضو-

✓✓✓✓✓✓✓



✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓

4444444

االجتماع األول

م2020مارس 5

االجتماع الثاني

م2020مايو 10

االجتماع الثالث

م2020سبتمبر 17

االجتماع الرابع

م2020ديسمبر 17

سجل حضور أعضاء املجلس

غياب نظاميحضور الكتروني✓حضور عناوين تفسيرية

المجموع
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أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة

:العقود واألعمال مع األطراف ذوي العالقة وتفاصيل الصفقات فيما بين الشركة واألشخاص ذوي الصلة بها

القوائمفي(20)رقمالمالياإليضاحفيوالمذكورةم2020ديسمبر31بتاريخالمنتهيةالماليةالفترةخاللعالقةذوأطرافمعتمتالتيوالعقودالمعامالت

:التاليفيوالمتمثلهالمالية

وهي صناديق عامة )، وتشمل صندوق ألفا لألسهم السعودية و صندوق ألفا للمرابحة (11,934,284.57)ورصيد قائم ( 12,448,170.71)الصناديق المدارة من قبل الشركة بحجم تعامل –

، (سنوات مع احقية مدير الصندوق لتمديد مدة الصندوق سنة بحد اقصى مرتين7وهو صندوق خاص مغلق مدته )باإلضافة إلى صندوق ألفا لألطعمة والمشروبات ( مفتوحة غير محددة المدة
.وصندوق ألفا للنمو في قطاع األغذية و المشروبات

لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة ( 664,505.85)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 900,085.91)العقد المبرم مع مجموعة السليمانية لالستثمار بحجم تعامل –

.المدة

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( 30,031.08)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 94,007.78)العقد المبرم مع شركة الفوزان القابضة بحجم تعامل –

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( 4,215.08)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 114,912.57)العقد المبرم مع السيد عبد المحسن العيسى بحجم تعامل –

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( 105,810.06)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 118,927.92)العقد المبرم مع السيد فهد بن خالد السعود بحجم تعامل –

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( 29,534.03)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 47,525.65)العقد المبرم مع السيد معاذ بن نعيم النعيم بحجم تعامل –

لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة ( 163,496.11)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 168,105.01)العقد المبرم مع السيد خالد بن محمد السعود بحجم تعامل –

.المدة

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( -)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 25,725.17)العقد المبرم مع السيد عبدالرحمن بن خالد السعود بحجم تعامل –

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( -)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 26,356.71)العقد المبرم مع السيد أحمد بن خالد السعود بحجم تعامل –

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( -)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 25,902.51)العقد المبرم مع اآلنسة إيمان بنت خالد السعود بحجم تعامل –

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( -)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 26,159.77)العقد المبرم مع السيدة مها العبداللطيف بحجم تعامل –

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( -)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 3,740,139.4)العقد المبرم مع السيد إبراهيم بن نعيم النعيم بحجم تعامل –

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( -)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 23,779.14)العقد المبرم مع السيد عبدهللا العيسى بحجم تعامل –

.لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة( -)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 35,758.69)العقد المبرم مع السيد عبد اللطيف الفوزان بحجم تعامل –

لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة ( 286,911.70)لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( 414,229.63)العقد المبرم مع السيدة مشاعل خليفة الملحم بحجم تعامل –

.المدة

:املجلسبلجاناملتعلقةاملعلوماتأبرز يليوفيمااإلدارة،ملجستابعةلجانخمسةيوجد▪

لجان املجلس ومهامها العامة

اللجنة التنفيذية لجنة االستثمار

دعم مجلس اإلدارة ▪
الستيفاء مسؤولياته 

ن الرقابية تجاه املساهمي
وغيرهم من خالل اإلشراف 

على اإلدارة التنفيذية 
للشركة ومراجعة ومراقبة

أعمال الشركة بشكل 
إلى منتظم وتقديم توصيات

.املجلس عند الضرورة
دعم ومساندة اإلدارة ▪

التنفيذية ومراجعة 
استراتيجيات الشركة، 
وإقرار مؤشرات األداء، 
ومتابعة تنفيذ خطط 

.أعمال الشركة

التأكد من أن استثمار ▪
الشركة لحسابها الخاص 
ع يتم وفق أسس سليمة، م

اية االلتزام بمتطلبات كف
.رأس املال

قترحة تقييم االستثمارات امل▪
ي ومراقبة األداء االستثمار 
يرات العام والتوصية بالتغي

.حسب الحاجة
دية مراقبة األوضاع االقتصا▪

ظة وتقييم أثرها على املحف
.االستثمارية للشركة

أعضاء5تتكون من  أعضاء4تتكون من  أعضاء4تتكون من  أعضاء3تتكون من  أعضاء3تتكون من 

واإللتزاملجنة املخاطر  ئاتلجنة الترشيحات واملكاف

وضع سياسات إدارة ▪
املخاطر في الشركة 

واعتمادها من مجلس 
اإلدارة، بما يتناسب مع 

وضع وخصوصية الشركة
وحجم وتنوع أنشطتها 
وطبيعة املخاطر التي 

.تواجهها
اعتماد سياسات واجراءات ▪

يمات ملراقبة اإللتزام بالتعل
الرقابية واإلجراءات 

، الوقائية لضمان اإللتزام
وتقييم مدى مالئمة 

اإلجراءات ومعالجة أي 
قصور في السياسات 

واالجراءات 

تقوم اللجنة بالتوصية ▪
بالترشيح لعضوية مجلس

.اإلدارة
التأكد من استقاللية ▪

كل األعضاء املستقلين بش
.مستمر

ات تقوم اللجنة وضع سياس▪
واضحة ملكافآت أعضاء 

مجلس اإلدارة، وكبار 
ة التنفيذيين، واالستعان
ي بمعايير ترتبط باألداء ف
تحديد تلك املكافآت

لجنة املراجعة

اء ترشح لجنة املراجعة أسم▪
املحاسبين القانونيين

املرخص لهم بمراجعة 
حسابات الشركات ممن 
لديهم القدرة على القيام
.يةبهذا العمل بكفاءة وفعال

تشرف اللجنة على أعمال ▪
ركة الرقابة الداخلية في الش

ها بغرض التأكد من مطابقت
للسياسات املرسومة من 

.قبل مجلس اإلدارة 
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أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة

لجنة املخاطر واإللتزام

اللجنة التنفيذية

*عضو-مشاعل العّساف عضو-أحمد أبو عجمية *عضو–ريما العجروش عضو-فهد السعود سرئي-عبدهللا العيسى 









44444

االجتماع األول

م2020مارس 11

االجتماع الثاني

م2020ابريل 28

االجتماع الثالث

م2020أغسطس 10

االجتماع الرابع

م2020ديسمبر 17

-عبداللطيف الفوزان 

رئيس
عضو-معاذ النعيم عضو-فهد السعود وعض-عبدهللا العيسى 

-عبدالرحمن الدامر 

عضو
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االجتماع األول

م2020ديسمبر 13

غياب نظاميحضور الكتروني✓حضور عناوين تفسيرية

.مشاعل العساف كعضو وأمين للجنةذة حضرت األستاذة ريما العجروش االجتماع األول ، الثاني والثالث  للجنة املخاطر وااللتزام وبعدها تقدمت بإستقالتها  وتم تعيين االستا*

لجنة املراجعة

عضو-عبدالعزيز الشبيبي عضو-صالح الفضل رئيس-طراق المعيقل 

✓✓✓







444

االجتماع األول

م2020مارس 01

االجتماع الثاني

م2020مايو 07

االجتماع الثالث

م2020يوليو 12

لجنة الترشيحات واملكافئات

عضو-إبراهيم النعيم عضو-فهد السعود رئيس-علي الصقري 

✓✓

111

االجتماع األول

م2020فبراير 24

االجتماع الرابع

م2020أكتوبر 11

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع
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أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة

*لجنة االستثمار

 لطبيعة مواضيع لجنة االستثمار، والتي تتطلب صدور قرارات أو توجيهات مستمرة في ضوء اختصاصاتها، فإن غالبية االجتماعات والقرا*
ً
.تتم باستخدام وسائل التقنيةراتنظرا

.التواريخ املوضحة تمثل تواريخ طلب أمين اللجنة استصدار قرار من قبل أعضاء اللجنة**

-عبداللطيف بن علي الفوزان 

الرئيس
عضو-معاذ بن نعيم النعيم عضو-فهد بن خالد السعود عضو-محمد بن طالل عرب 























11111111

**االجتماع األول

م2020يناير 2

**االجتماع الثاني

م2020فبراير 13

**االجتماع الثالث

م2020مارسر 15

**االجتماع الرابع

م2020مارس 24

**االجتماع الخامس

م2020ابريل 5

**االجتماع السادس

م2020يونيو 29

**االجتماع السابع

م2020يوليو 14

**االجتماع الثامن

م2020سبتمبر 22

**االجتماع التاسع

م2020أكتوبر 21

**االجتماع العاشر

م2020نوفمبر 10

**االجتماع الحادي

م2020ديسمبر 30

غياب نظاميحضور الكتروني✓حضور عناوين تفسيرية

المجموع

املالحظاتمنأي  معالتعامليتمحيثالرقابية،اإلجراءاتوفاعليةكفايةمدىفيتتمثلوالتيالداخليالرقابةونظامالداخليةاملراجعةلنتائجالكافيةالعنايةاملاليةألفاشركةإدارةتولي

لضبطالضروريةاتاآلليإحدىاملراجعةبلجنةاملرتبطةالداخليةاملراجعةتكون بأناإلدارةمجلسويلتزم.تكرارهابعدمالكفيلةالضوابطووضعتصحيحهامتابعةعلىوالعملالواردة

الرقابةإجراءمليةبعللقياماملراجعةلجنةقبلمن(وشركاهغزالةأبوطالل)مكتباختيارتمولقدوالحوكمة،العملممارساتتطويرأجلمنالشركةمستوى علىاآلداءومراقبةوتحسين

:التاليةاإلداراتيشملوالذي،2020للعامالرابعالربعفيالنهائيالتقريرإصداروتمم،2020لعامبالشركةالداخلية

العملياتإدارة▪

األصول إدارة▪

نتائج تقرير املراجعة السنوية للنظم واإلجراءات الرقابية للشركة

البشريةاملواردإدارة▪

.املعلوماتتقنيةإدارة▪

رأي لجنة املراجعة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

اإلدارةمجلسشرافإتحتتصميمهايتمالتيواالجراءاتالسياساتالداخليةالرقابةنظامويتضمنوفاعليته،وكفايتهالداخليةالرقابةنظاموتطويروضععنمسؤولةالشركةإدارة
.للشركةاالستراتيحيةاألهدافلتحقيق

املراجعةلجنةعلىالحظاتاملعرضويتمسنوية،مراجعةخطةوتنفيذاعتمادخاللمنوذلكاملاليةالسوق هيئةأنظمةمعتتوافقالتياملناسبةالضوابطتطبيقمنالداخلياملراجعيتأكد
.اإلدارةقبلمنعليهااملوافقةيتمتصحيحيةعملخططواقتراح
سالمةيخصفيماعنهاإلفصاحيقتض يجوهرياقصوراوجودتعتقدتجعلهاأمور أيةانتباههايلفتلمأنهتؤكداملراجعةلجنةفإنم،2020عامخاللتمتالتيالعمللخططووفقا

عنه،اإلفصاحيستدعيم2020العامخالللهاجوهري خرق أييحدثولمبفعاليةتعملالرقابيةاألنظمةأنكمااملالية،التقاريربإعدادصلةومالهوالتشغيليةواملحاسبيةاملاليةاألنظمة
.تقويمهاومتابعةالتصحيحيةاإلجراءاتحيالالالزمةالتدابيروأخذمراجعتهاتمتقداملراجعةللجنةالداخليةاملراجعةرفعتهاالتيالتوصياتجميعوأن

.األموالغسلومكافحةوااللتزاماملخاطر إدارة▪
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ة املعلومات املتعلق

باملخاطر وإدارة 

رالشركة لهذه املخاط
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املخاطرونوعيةنزعةيدوتحدأنواعهابمختلفاملحتملةاملخاطرمنالشركةحمايةعلىتعملوالتيواملخاطراالرهابوتمويلاألموالغسلومكافحةااللتزامإدارةبإنشاءاملاليةألفاشركةقامت▪
:للشركةاملخاطروإدارةاإللتزامملنظومةتوضيحيليوفيما.عملهاوطبيعةالشركةلنشاطواملناسبةالكافيةالداخليةالرقابةأنظمةمنجملةوضعخاللمنوذلكاملقبولة،

المعلومات المتعلقة بالمخاطر وإدارة الشركة لهذه المخاطر

إدارة املخاطر

وإدارة المخاطراإللتزامإجراءات 

العلياواإلدارةاإلدارة،مجلسقبلمنمعتمدةسياساتبموجبالعليااإلدارةأفرادقبلمناملخاطرإدارةعمليةتتم▪
.العملبيئةعلىوالرقابةاملخاطرإدارةلعمليةاملستمرةاملراجعةعنمسؤولةبدورها

وضعأجلنموتحليلهااألعمالومخاطرالداخليةاملخاطرعلىللتعرفالشركةلدىاملخاطرإدارةسياساتتصميمتم▪
للتأكداطرللمخالشركةإدارةوممارساتسياساتبمراجعةدوريةبصورةويتم.املخاطرهذهومراقبةاملالئمةالضوابط

.األرباحأوللموجوداتالحادةالتقلباتملخاطرعرضةليستأنها

وتكراراقنطتحديدمعدوري،جدول أساسعلىااللتزاماملخاطروإدارةااللتزاملعملياتومراجعةتقييمإجراءيتم▪
.الشركةنشاطاتعلىاملترتبةاملخاطرجوهريةومدىالشركة،عملياتنضجمدىضوءفياملراجعة

املخاطرنبيالعالقةوإدارةللمخاطرالفعالةواإلدارةالحوكمةثقافةتعزيزالشركةاستراتيجيةتستهدفكما▪
لدىاملخاطرةإدار سياساتتصميمتموقد.املخاطرتكتنفهالشركةأنشطةمننشاطكلوعبرخاللمنواملنافع
.ومراقبتهالهااملالئمةالضوابطوضعأجلمنوتحليلهااملخاطرتلكعلىللتعرفالشركة

تقييم المخاطر ومراجعتها

تبعيتهمقطريعنباالستقالليةواملخاطراالرهابوتمويلاألموالغسلومكافحةااللتزامإدارةعلىالقائمون يتمتع▪
.اإلدارةومجلسواإللتزاماملخاطرللجنةاملباشرة

.الشركةطةانشجميعتغطىالداخليةوالرقابةاملخاطرإلدارةالفعالةواالدواتواالجراءاتاالنظمةبوضعالشركةتقوم▪

المرجعية النظامية ودور اإلدارة

مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر 

واإللتزام

اإللتزام والمخاطر

وجودعلىاإلدارةتحرص
للصالحياتسليمتحديد

ىإلباإلضافةواملسئوليات
دموعاملهامفيالتامالفصل
.املصالحتعارض

مرخصةالشركةكون 
واللوائح،لألنظمةوخاضعة

ايةالكفتقريرإعداديتمفإنه
والذيشهري بشكلاملالية
إدارةفيالشركةسياسةيوضح

.امراقبتهوكيفيةاملخاطر

تتعرضلذلكونتيجة.الشركاتوتمويلاملاليةواالستشاراتباإلستثماراملرتبطةالخدماتمنعددوتقدماملاليةاألدواتمنمختلفةأنواعالعادينشاطهاضمناملاليةألفاشركةتستخدم▪
:املخاطرهذهأبرز حول نبذةيليوفيما.املجالهذافيالعاملةالشركاتفيالحالهوكمااملاليةاملخاطرمنللعديدالشركة

املخاطر

االئتمانمخاطر ▪

أواليةاملباألدواتاملتعلقةالعقودأطرافأحدوفاءعدمفياالئتمانمخاطرتتمثل
تكبدإلىييؤدممابالتزاماتهالشركةبأعمالاملتعلقةأوالشركةتقدمهاالتيالخدمات
.ماليةلخسائراآلخرالطرف

طرفأيبيتعلقفيمااالئتمانمخاطرحجممنللحدوإجراءاتسياساتالشركةتطبق
ملخاطرالتعرضمراقبةطريقعناالئتمانمخاطرعلىالسيطرةالشركةتحاول .مقابل

لجدارةلاملستمروالتقييممستقلةمقابلةأطرافمعاملعامالتوتقييداالئتمان
.املقابلةاألطرافلدىاالئتمانية

السيولةمخاطر ▪

للوفاءاألموالتوفيرفيصعوبةالشركةتواجهأنمخاطرهيالسيولةمخاطر
.املاليةباألدواتتتعلقالتيبااللتزامات

قائمةمراقبةو السيولةمستوياتبتقييمدوريبشكلالشركةتقوماملخاطرهذهوإلدارة
العامةتثماراالسبصناديقيتعلقوفيما.الكافيةالسيولةتوفرمنللتأكداالستحقاق

.سترداداال طلباتلتلبيةالصناديقهذهأصول صافيمنجزءتجنيبيتمللشركة،

السوق مخاطر ▪

علىتؤثرملتغيراتنتيجةاملاليةاملوجوداتقيمةتقلبمخاطرهيالسوق مخاطرإن
سواءةاملالياألوراقوأسعاراألجنبيةالعمالتصرفوأسعارالربحكمعدالتالسوق 
وراقلأل املصدرةالجهةأوفرديباستثمارتتعلقعواملعنالتغيراتهذهنتجت
.السوق فياملتداولةاالستثماراتجميععلىتؤثرعواملأواملالية

األصول منمتعددةفئاتعلىاملوجوداتتوزيعأساسعلىالسوق مخاطرتدار
 االستثمارويتماملوجودات،وتنويع

ً
تقييمالعلىوقائمممنهجعمللنموذجوفقا

 تحديدهايتمالتيالخطرملؤشراتاملستمرةواملتابعة
ً
.دوريبشكلهاومراجعتمسبقا

التشغيليةاملخاطر ▪

دمعأوللشركةالداخليةالرقابةأنظمةكفايةعدمعنالناتجةالخسارةمخاطروهي
أوغراماتكفرضخارجيةأحداثعنالناتجةأوالشركةأعمالضوءفيمناسبتها
.قضائيةتسوياتأوالشركةعلىعقوبات

بيئةوفيرتبهدفالتشغيليةللمخاطروسياساتشاملعملإطارعلىالشركةتحافظ
معاييرأفضلتطبيقعلىالشركةتحرصكما.جيدةبصورةعليهاوُمسيطرسليمة

ملعالجةاتهاوإجراءلسياساتهاالدوريةاملراجعةإلىباإلضافةالداخلية،والرقابةالحوكمة
.حصرهايتمفجواتأي
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الية خالصة النتائج امل

وتقرير مراجع 

الحسابات والقوائم

املالية
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خالصة النتائج المالية

م2020ديسمبر 31خالل الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى 

(س.رمليون)الماليالمركز▪ 1

(س.رمليون)العملياتنتائج▪ 2

الربحية▪ 3

م2020ديسمبر م2019ديسمبر م2018ديسمبر البند

56,679.29361,295.26766,211.366األصول

5,679.2939,242.72713,656.117الخصوم

51,000.0052,052.54052,555.249حقوق الملكية

م2020ديسمبر م2019ديسمبر م2018ديسمبر البند

14,466.98120,633.27826,284.313اإليرادات

12,966.98118,614.82424,143.362مصاريف التشغيل

غي  أخرىإيرادات
تشغيلية

-6.235196.231

ي الدخل
 
1,000.002,024.6892,337.182صاف

م2020ديسمبر م2019ديسمبر م2018ديسمبر البند

هامش الدخل من 

العمليات
10.4%15.5%13.3%

%8.9%9.8%6.9هامش الدخل الصافي

0.200.400.47ربحية السهم

م2020ديسمبر م2019ديسمبر م2018ديسمبر البند

%27%42ال ينطبقالنمو في اإليرادات 

صافيفيالنمو

االرباح
%15%102ال ينطبق

تمثلوالتياإلدارةتحتاألصولفيالزيادةإلىم2020وحتىم2018األعوامخاللالنمويعود

مليون353مجموعهمام2018العامفياإلدارةتحتاألصولبلغتحيثللشركة،رئيسينشاط

%278نموبنسبةسعوديلايرمليون1,337بلغتم2019العامنهايةفيبينماسعودي،لاير

نموبنسبةسعوديلايرمليون6,640مبلغ2020العامفياإلدارةتحتاألصولبلغتوتقريبا،

تقريبا396%
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية



32

تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية



35

تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
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معايير–1امللحق 

ومتطلبات 

الحوكمة
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والشفافيةللحوكمةاليةمثبنيةوجودإلىباإلضافةومساهميها،وعمالئهاللشركةاملشتركةواملصالحاألهدافتوحيدعلىقائمةأعمالهاكافةتكون أنعلىتأسيسهابدايةمنذالشركةحرصت▪
الئحةمن1-6رقمامللحقفيدور ماضوءفيالسنوي بالتقريريتعلقفيمااملاليةالسوق ملؤسساتالحوكمةومتطلباتمعاييرتفاصيلأدناهالجدول ويبين.العامليةاملمارساتأفضلمعتتفق

:املاليةالسوق مؤسسات

متطلبات الحوكمة

معايير ومتطلبات الحوكمة لشركة ألفا املالية في ضوء تعميم هيئة السوق املالية

مالحظات مدى التقيد املتطلب

االدارةمجلستقريرفيالمطلوبةالمعلومات 1

8و7و6رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ للشركةالرئيسيةاألنشطةلجميعوصف▪ 1.1

11و10رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ أعضائهوتصنيفاإلدارةمجلستشكيل▪ 1.2

11رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓
منأوإداراتهامجالسفيعضوا  الشركةإدارةمجلسعضويكونالتيخارجهاأوالمملكةداخلالشركاتأسماء▪

مديريها
1.3

تابعةشركاتالماليةألفاشركةلدىيوجدال▪ ✓ عملياتهاوتأسيسهامحلوالدولةالرئيس،ونشاطهافيها،الملكيةونسبةمالها،ورأسللشركة،تابعةشركةكلاسم▪ 1.4

5رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ ألعمالهاالمستقبليةوالتوقعاتللشركةالمهمةوالقراراتللخططوصف▪ 1.5

11رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ الحضوروتفاصيلوسجلانعقادهاوتواريخاألخيرةالماليةالسنةخاللالشركةإدارةمجلساجتماعاتعدد▪ 1.6

14و13و12رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓
ادهاانعقوتواريخاجتماعاتعددووأعضائهاورؤسائهاوأسمائهااإلدارةمجلسلجانالختصاصاتمختصروصف▪

الحضوروتفاصيلوسجل
1.7

2رقمالملحقفيالواردالجدولبحسب▪ ✓
إليهميضافالتنفيذيينكبارمنوخمسةاإلدارةمجلسألعضاءالمدفوعةوالتعويضاتالمكافآتعناإلفصاح▪

ضمنهممنيكونالمإنالماليوالمديرالتنفيذيالرئيس
1.8

2رقمالملحقفيالواردالجدولبحسب▪ ✓
مكافئةأيعننالتنفيذييكبارأواإلدارةمجلسأعضاءأحدبموجبهتنازلبموجبهتنازلاتفاقأوترتيباتأليبيان▪

تعويضاتأو
1.9

قدرهاماليةغرامةبفرضالماليةالسوقهيئةقامت▪

الموافقهـ03/02/1442بتاريخلاير50,000

(11)الفرعيةالفقرةلمخالفاتوذلك20/09/2020

األشخاصالئحةمنالخامسةالمادةمن(ب)الفقرةمن

نواالربعيالثالثةالمادةمن(أ)والفقرةلهمالمرخص

مالئمةلعدموذلكلهمالمرخصاألشخاصالئحةمن

Bid)المشاركةطلبفيالمطلوبةالقيمة Form)

تورالدكمجموعةاكتتابفيالمشاركةطلبتقديمعند

.الطبيةللخدماتالحبيبسليمان

ركةالشإلتزامبعدمالشركةالماليةالسوقهيئةاشعار▪

المالية،الكفايةقواعدمن(56)رقمالمادةلمتطلب

باتخاذفعال  قامتالشركةبأنللمجلسالتأكيدتمحيث

ههاتوجيتمالتيالمخالفةوضعإلزالةالالزماالجراء

ليه،عوالحصولاالستثناءبطلبوذلكالهيئةقبلمن

عوقولتجنبالالزمةاالجراءاتوضعستضمنوكما

لمخالفةاهذهعلىتترتبولممستقبال،المخالفةهذهمثل

.ماليةغراماتأي

✓
بابوأسلهاالموقعةالجهةبيانمعالشركة،علىمفروضاحتياطيقيدأواحترازيتدبيرأوجزاءأوعقوبةأي▪

المستقبلفيوقوعهاوتفاديعالجهاوسبلالمخالفة
1.10

14رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓
نظامكفايةدىمفيالمراجعةلجنةرأيإلىإضافةللشركة،الرقابيةواإلجراءاتللنظمالسنويةالمراجعةتقريرنتائج▪

الداخليةالرقابة
1.11

16رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ المخاطرهذهإدارةوسياسةالشركةتواجههاالتيبالمخاطرالمتعلقةالمعلومات▪ 1.12

يوجدال▪ ✓ الشركةحساباتمراجعتقريرفيوردتالسنويةالماليةالقوائمعلىتحفظاتأي▪ 1.13

18رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ الشركةأعمالونتائجوخصومألصولخالصة▪ 1.14

الشركةتقمولم،18رقمالصفحةفيوردمابحسب▪

سابقا  توقعاتأيعنباإلعالن ✓
أعلنتهاوقعاتتأيأوالسابقةالماليةالسنةنتائجعنللشركةالتشغيليةالنتائجفيجوهريةفروقاتأليإيضاح▪

الشركة
1.15

من%29نسبةالمنتدباإلدارةمجلسعضويمتلك▪

سبةنالتنفيذيينكبارأحدويمتلكالشركة،مالرأس
.الشركةمالرأسمن15%

✓
فيأقربائهموالتنفيذيينوكباراإلدارةمجلسألعضاءتعوداكتتابوحقوقتعاقديةماليةوأوراقمصلحةأليوصف▪

للشركةدينأدواتأوأسهم
1.16

الشركةعلىقروضأييوجدال▪ ✓ الشركةعلىقروضبأيالمتعلقةالمعلومات▪ 1.17

لةصذووشخصالشركةبينأبرمتصفقةأياليوجد▪ ✓ صلةذووشخصالشركةبينأبرمتصفقةلكلوصف▪ 1.18

12رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓

رةإدامجلسأعضاءألحدمصلحةفيهاكانتأوفيها،طرفا  الشركةتكونعقودأوأعمالبأيتتعلقمعلومات▪

العقودوأباألعمالالمعنيينأسماءتشملبحيثمنهم،بأيعالقةذيشخصأليأوالتنفيذيينلكبارأوالشركة

القبيلهذامنعقودأوأعمالأيوجودعدمحالوفيومبلغها،ومدتهاوشروطهاالعقودأواألعمالهذهوطبيعة
بذلكإقرارتقديمالشركةفعلى

1.19
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جدول –2امللحق 

املكافئات 

والتعويضات 



54

جدول المكافآت والتعويضات

والتعويضاتالمكافآتعناإلفصاح▪

أعضاء المجلس المستقلينأعضاء المجلس غير التنفيذيينأعضاء المجلس التنفيذيينالبيان

40,000--املجلسجلساتحضور بدل

---اللجانجلساتحضور بدل

180,000--*والسنويةالدوريةاملكافآت

أخرى عينيةمزاياأو تعويضاتأي

**سنوي أو شهري بشكلتدفع
1,169,451--

220,000-1,169,451املجموع

عنخطابموجببالصقري،صالحبنعلي/االستاذسعادةاملستقلاإلدارةمجلسعضووتنازل املستقلين،املجلساعضاءمكافآتمنتتكون اإلدارةمجلسمكافآت*

.السنويةمكافأته

.تنفيذيرئيسبصفتهالتنفيذيينكبارمعاملبلغتضمينتمحيثاملنتدبالعضومكافأةيشملاملذكور املبلغ**

.التنفيذيينجلساملاعضاءبندفياالفصاحوتمتنفيذيادارةمجلسعضوالنهوذلكالتنفيذي،الرئيستشملالالتنفيذيينكباربيانفياملذكورةاملبالغ***

***كونا ضمنهمخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يالبيان

2,021,617واألجور الرواتب

1,025,499البدالت

1,150,236والسنويةالدوريةاملكافآت

-التحفيزيةالخطط

-العموالت

أخرى عينيةمزاياأو تعويضاتأي

سنوي أو شهري بشكلتدفع
-

4,197,352املجموع


