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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

الشركة الترتيب وتقديم املشورة في أعمال األوراق املالية، وكافة منتجات
.متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

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

عاماملاض يالعامويعد.م2018للعاماملاليةألفالشركةالسنوي التقريرعليكمأعرضأناإلدارةمجلسأعضاءزمالئيعننيابةيشرفني
خالللشركةاإنجازاتعليكميخفىوال.العاممنالثانيالربعخاللأعمالهاوانطالقالشركةنشأةشهدحيثاملوقرة،لشركتكممحوري

 عملهابدايةمنالقصيرةالفترةهذه
ً
 وتعالىسبحانههللالتوفيقنتيجة

ً
 أوال

ً
فريقووجوداملستمركةالشر وعمالءشركاءدعمثمومنوأخيرا

الالزمةنايةوالعواملهنية،املستمر،التطويرعلىتقومالتيعملهومنهجيةاملنجزاتوسجلالخبراتتنوعناحيةمنلهمشهودعمل
.املخرجاتوجودةبالعمالء،

 عشراإلثنيشهدتفقدالسعودي،باالقتصاديتعلقوفيما
ً
االقتصاديالتحول يةعملتنفيذفيالرشيدةحكومتنااستمراراملاضيةشهرا

يراداتاإل مصادروتنميةاملحلياالقتصادتنويعشأنهامنوالتيالنطاقواسعةواإلصالحات2030اململكةرؤيةمبادراتتطبيقخاللمن
ولكنالقصير،دىاملعلىاملتغيراتمنعددعليهايترتبأنشأنهامنالهيكليةالتغيراتهذهوكافة.البطالةمعدلوخفضالنفطيةغير

.تصاديواالقاملاليواالستقراراالستدامةعلىللمحافظةالطويلاملدىعلىتدريجيإيجابيأثراملبادراتلهذهيكون أننتوقع

 األعمال،قطاعاتمنلعددواعدةاستثماريةفرصمعهايأتيالتغيراتهذهأنقناعةعلىونحن
ً
الخاصطاعالقتمكينأنباالعتبارأخذا

منستثماريةاال الفرصلدراسةاملاضيةالفترةخاللالشركةقادتالقناعةوهذه.النفطعلىاالعتمادلتخفيفاململكةأهدافأحديعد
املستقبليونموهيةالسعودالعربيةاململكةإقتصادمتانةفيثقتنايعكسبدورهوهذا.االستثماريةاملنتجاتمنعددوإطالقشاملمنظور 
.تعالىهللابإذن

م2018العامخاللاملحليةالتطوراتأبرز 

ميزانيةتاريخفياألكبرتعدقياسيةتقديراتحملتوالتيم،2019للعاماململكةميزانيةاملاض يديسمبرشهرخاللالوزراءمجلسأقر
تعطياألرقاموهذه.ريالمليار1,106قدرهاإنفاقميزانيةمعريال،مليار978إلىالعامخاللاإليراداتتصلأناملتوقعمنحيثاململكة،

عجلةودفعليةالهيكاإلصالحاتفيواالستمرارمستدامةتنميةتحقيقفيسعيهاعلىوتؤكداململكةحكومةتوجهاتحول واضحةصورة
ودعماملحليةناعاتالصوتنشيطواالستثماراتاملشروعاتفياملتواصلالضخخاللمنالنفطيةاملواردعلىاالعتمادتقليلمعالتنمية

.الصادرات

البيئةتعزيزفيتساهمأنشأنهامنوالتيفيه،املبادراتمنعددوتحقيقاملاليالقطاعتطويربرنامجإطالقم2018العاموشهد
منالسعوديةليةاملاالسوق إدراجعلىاملوافقةهواملاليالقطاعشهدهاالتيالنتائجأهمومناملستثمرين،قاعدةوتوسيعاالستثمارية

.الناشئةلألسواق(MSCI)آيس يإسإممؤشرضمن

.العملسوق فيمساهمتهاوزيادةاملرأةوتمكينالبطالةملعالجةاملبادراتمنعددإطالقم2018العامشهدكما

م2018العامخاللالشركةأعمال

 
ً
،وبةاملطلاإلدارةمجلسلجانكافةتشكيلتموالشفافية،الحوكمةممارساتأفضلتطبيقعلىالشركةحرصمنإنطالقا

ً
نظاما

.م2018العامخاللأدوارهاوتفعيلاالستثمارولجنةالتنفيذيةكاللجنةللمجلسإضافيةلجانإلىباإلضافة

العاممنيسمبردشهرخاللانتهتحيثاالستثمارية،ومنتجاتهاخدماتهاطرحمناملاضيةالفترةخاللالشركةتمكنتذلك،إلىإضافة
خدماتهاشركةالقدمتكما.اإلسالميةالشريعةأحكاممعمتوافقةطرحهاتمالتياملنتجاتوكافةلها،استثماري صندوق ثالثطرحمن

الشركاتبتمويلةاملتعلقاالستشاريةالخدماتتقديمإلىباإلضافةلديها،العمللفرق كإمتداداملؤسساتمنعددمعوعملتاالستشارية
.واإلستثمار

قيمةحقيقوتفريدةاستثماريةحلول وتقديمأعمالهاتنميةمواصلةعلىقادرةوالشركةستستمرالعطاءمسيرةأنقناعةعلىونحن
.املاليةألفاشركةوشركاءلعمالءمضافة

املاليالشركةآداء

 اإليراداتصافيبلغتحيثمتميز،ماليآداءتحقيقمنالحمدوهللنشأتهامنأشهرعدةخاللالشركةتمكنت
ً
مليون 14.6هقدر مبلغا

 الدخلصافيبلغبينماسعوديريال
ً
العاماللخاإلدارةتحتاألصول زيادةمنالشركةتمكنتكما.سعوديريالمليون قدرهمبلغا

تقريبا.سعوديريالمليون 353.50قدرهمبلغإلىلتصلاملاض ي

لدىالعملفريقتميزإلىباإلضافةفيهااملاليةألفاوشركاءعمالءثقةثمومنوتعالىسبحانههللافضللواللتتحققتكنلمالنتائجوهذه
.الشركة

م2019للعامالشركةوخططاملستقبلحول رأينا

 نتوقع
ً
 مستقبال

ً
توجهنافينستمروسلدينا،موجودةالنجاحمقوماتكافةانقناعةعلىانناحيثنجاحها،وشركاءوعمالئهاللشركةزاخرا

ثقةوكلناها،لاملثمرةالشراكاتوتطويرالشركةعمالءقاعدةوتنميةاملاليةألفاوشركاءعمالءوتطلعاتمصالحتحقيقعلىالقائم
بالعمالء،الالزمةوالعناية،واملهنيةالفريدة،االستثماريةالحلول طرحفياملستمروالتطويراإلبتكارعلىوقدرتهلديناالعملفريقبإمكانات

.تعالىهللابإذنللشركةالنجاحمنواملزيداملستمرالتقدمفييساهمأنشأنهمنوهذا

وكافةالشركةةإدار مجلسولزمالئيالشركةوشركاءعمالءلكافةوالتقديرالشكربخالصونتقدمالفرصةهذهنثمنأننودالختام،وفي
.قادمةالالفترةخاللالتوفيقمنباملزيدلهمتمنياتيمعاملاضية،الفترةخاللوتفانيهمإخالصهمعلىالشركةمنسوبي

داوودبنسعدبنمحمد

اإلدارةمجلسرئيس



5

ة نبذة حول أنشط

وأعمال الشركة
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.  ي تقديم خدماتهايؤمن الفريق في ألفا املالية  أن إدارة األصول تعد من اإلدارات الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة ف
.  تثمارية  املناسبةلذلك  يستند الفريق على شفافية تامة ونهج وفلسفة البحث الدقيق  لتحديد وتقييم الفرص االس
ل تتمركز على نهج ويسعى فريق ادارة األصول لتكوين هيكل تنظيمي متكامل يهدف الى تحقيق تنمية مستدامة لألصو 

للمحافظ واضح في توزيع األصول واختيار االستثمارات املباشرة وتحقيق قيمة مضافة من خالل اإلدارة الفعالة
.  االستثمارية، مع األخذ بعين االعتبار معالجة جميع درجات املخاطر املحتملة

صناديق األسهم من خالل إدارة محافظ األسهم املدرجة والإستثماراتوتتضمن الخدمات التي تقدمها إدارة األصول 
ت الدين من خالل االستثمارية وفق منهج نشط، مع تطبيق واتباع أفضل املمارسات في إدارة العمليات وااللتزام ، وأدوا

ن ومتداولة في إدارة محافظ وصناديق أدوات الدين مع التركيز بشكل خاص على األوراق املالية الحاصلة على تقييم آم
دعومة كما نقوم أيًضا بهيكلة منتجات صناديق النقد ومنتجات أدوات الدين امل. دول مجلس التعاون الخليجي

.بمؤسسات ذات تقييم ائتماني عالي، بهدف تزويد املستثمرين بفرص لتحسين عوائدهم

إدارة األصول 

إطالق صندوق ألفا لألسهم 
السعودية

ةإطالق صندوق ألفا للمرابح

وات استراتيجية الفريق للسن
القادمة 

إرتفاع قيمة األصول تحت 
(AUM)اإلدارة 

املتعلقةيةاالستثمار املحافظإدارةإتفاقياتعقودمنعددوتوقيعالعمالءقاعدةتنميةمناإلدارةتمكنت
.اإلدارةتحتاألصول زيادةعليهترتبمماالعمالء،محافظبإدارة

م2018أبرز اإلنجازات خالل العام 

اعدةوقاإلدارةتحتاألصول حجمتنميةإلىالقادمةالسنواتخاللاألصول إدارةفيالعملفريقيطمح
وليجيالخالتعاون مجلسدول أسواقلتشملللعمالءاملتاحةاملنتجاتتوسعةطريقعنوذلكالعمالء
 افريقياوشمالاألوسطالشرق منطقة

ً
.مستقبال

علىفاظالحمعالصندوق وحداتملالكياملخاطرمنخفضةاستثماريةعوائدتحقيقإلىالصندوق يهدف
فيالصفقاتنموغيرهااملرابحاتصفقاتفيأساس يبشكلاالستثمارخاللمنالسيولةوتوفيراملالرأس

.األجلوقصيرةاملخاطرواملنخفضةاإلسالميةالشريعةضوابطمعاملتوافقةاملاليةاألدوات

الطويلإلىطاملتوساملدىعلىاملالرأسفيزيادةتحقيقفيللصندوق األساس ياالستثماري الهدفيكمن
وذلك(داول ت)السعوديةاملاليةالسوق فياملدرجةالشركاتأسهمفياالستثمارخاللمنالوحداتملالكي
األسهموق لسنموفرصلخلقسعيناالصندوق إطالقمنالهدفان.لالستثمارالشرعيةللضوابطوفقا

.السعودي
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يات الخاصة في يبذل فريق االستثمارات البديلة لدى الشركة جهود مميزة في سبيل إيجاد الفرص الواعدة وإدارة امللك
دف االستحواذ على ونسته. املنطقة مع التركيز بشكل خاص على القطاعات التي تستفيد من تحول االقتصاد السعودي

ا في سبيل حصص ملكية في الشركات غير املدرجة حيث نعمل كفريق واحد مع مالك وإدارات الشركات املستثمر به
لة مع تعزيز ممارسات األعمال والحوكمة ونموذج العمليات، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة من خالل شراكة فعا

.محفظة الشركات املستثمر فيها

ث نحدد الفرص املتاحة وفيما يتعلق باالستثمار العقاري، الشركة تتطلع لالستثمار في املشاريع اإلنشائية والقائمة حي
ستثماري بهدف ونقوم بدراستها من منظور شامل لتحديد الواعد منها ومن ثم يتم هيكلة االستثمار في شكل صندوق ا

.االستحواذ على العقارات املدرة للدخل والقيمة

رات تمويل واستشااإلستثماريةالبديلة خدمات االستشارات اإلستثماراتكما تشمل الخدمات التي تقدمها إدارة 
رب مع عمالء الشركات تستهدف العمالء من املؤسسات، باإلضافة إلى خدمة املدير االستثماري الخارجي والعمل عن ق

ر والحوكمة لفرق العمل لديهم فيما يتعلق بتطوير استراتيجيات وسياسات ونموذج االستثماكإمتدادالشركة 
.وتنفيذها

البديلةاإلستثمارات

يلة البداإلستثماراتبناء إدارة 
وتفعيل دورها

وات استراتيجية الفريق للسن
الثالث القادمة

إطالق صندوق ملكية خاصة

تنمية قاعدة العمالء
تطويرمنءاالنتهاوتماستشارية،خدماتبتقديماملتعلقةاالتفاقياتمنعددتوقيعمناإلدارةتمكنت
وتطويرربحيةغيرجديدةمؤسسةانشاءعلىوالعملالشركةأعمالمنصةوإتاحةالعملنموذج

.العميللفريقكإمتدادالعملخاللمناستراتيجيتها

م2018أبرز اإلنجازات خالل العام 

طويلنموقتحقيإلىيهدفوالذيواملشروباتلألطعمةألفالصندوق الخاصالطرحإجراءاتمناإلنتهاءتم
.واملشروباتاألطعمةمجالفياملختصةالشركاتفياالستثمارخاللمنالوحداتملالكاملالرأسفياألجل

اإلدارةقدراتزتعزيحول تتمحور والتياملقبلة،الثالثللسنواتلإلدارةاالستراتيجيةاألهدافتطويرتم
تحتصول واأل العمالءقاعدةوتنميةاملستهدفة،واألعمالاالستثمارقطاعاتاختيارمعاييرالعمل،وفريق
.وشركائهاالشركةلعمالءمضافةقيمةتحقيقبهدفاإلدارة

الخاصة،ةامللكيمجاالتفيمتخصصعملفريقواستقطاباإلدارةوأنظمةالتحتيةالبنيةتفعيلتم
فيحةوناجسابقةخبراتخاللمنوالحوكمةالرقابةوأدواتوالعقارات،واالستراتيجية،واالستشارات،

وبيوتيةالحكوموشبهالحكوميةوالجهاتاملاليةاملؤسساتمنعددفيالبرامجمنعددوتنفيذتطوير
.العامليةالخبرة
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أنظمة الرقابة 

الداخلية وحوكمة

الشركة
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صالح بن سليمان الرشيد/ سعادة الدكتور 
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

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

CFAفهد بن خالد السعود، / سعادة األستاذ
الرئيس التنفيذي/ عضو منتدب 

ىعبدهللا بن عبداملحسن العيس / سعادة األستاذ
عضو

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

عضويكون التيالشركاتأسماءإلىباإلضافة،2018العامنهايةفيكماأعضائهوتصنيفالشركةإدارةمجلستكوينالتاليالجدول يوضح▪
 االدارةمجلس

ً
:إدارتهامجالسفيعضواأيضا

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة والعضويات في مجالس اإلدارة لشركات أخرى 

عضوية مجالس اإلدارات األخرى  تصنيف العضوية اإلسم

شركة المرطبات العالمية▪

شركة واحة األلياف الزجاجية▪

شركه حديد الراجحي▪

الشركة الكيميائية السعودية▪

الشركة العقارية السعودية▪

مدير مكتب محمد بن سعد بن داود لالستشارات▪

(مدير)رؤية المستثمر ▪

(مساهمة مغلقة)شركة منافع لالستثمار ▪

شركة المتوسط والخليج للتأمين▪

(ميد غلف للتأمين)وإعادة التامين التعاوني ▪

شركة دار التمليك▪

شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده▪

لالستثمار▪

مستقل داودبنسعدبنمحمد 1

وأبناءهالرشيدسليمانشركة▪ غير تنفيذي الرشيدسليمانبنصالح.د 2

(ومديرعضو)(ورق)الورقلصناعةالعربيةالشركة▪

(ومديرعضو)لإلستثمارالتنميةمنارات▪

(مدير)العيسىعبداللطيفمجموعة▪

(ومديرعضو)والتمويللإلجارةاليسرشركة▪

(ومديرعضو)المعبأةالشربلمياهتانياشركة▪

(مديروعضو)والسياحيالعقاريللتطويرانمائيةشركة▪

(مدير)والتمويللإلجارةاليسرشركة▪

غير تنفيذي العيسىعبدالمحسنبنعبدهللا 3

(مدير)العقاريواالستثمارللتطويرأوجشركة▪

(مدير)للعقاراتأزادشركة▪

(مدير)والمؤتمراتالمعارضلتنظيمالتنميةملتقىشركة▪

(مدير)لالستثمارأوجشركة▪

العقاريللتطويرالتنميةضفافشركة▪

والمؤتمراتالمعارضلتنظيمالتنميةملتقىشركة▪

(مدير)القابضةأوجشركة▪

(مدير)والتشغيللإلدارةأوجشركة▪

مستقل العريفيابراهيمبنمحمد 4

تبوكأسماكشركة▪

(دسكا)الداونلمتالزمةالوظنيةالجمعية▪

(كدير)الرائدةالضيافةشركة▪

(مدير)لالتصاالتسفاريشركة▪
(مدير)المحدودةالطبيةللخدماتإليزيةشركة▪

التشيكيالسعودياألعمالمجلس▪

والتطويرلإلستثمارالمملكةشركة▪

السياراتلوكالءالوطنيةاللجنة▪

والتطويرلالستثمارالمملكةشركة▪

(مدير)والسياحةللسفرالمحدودةسفاريشركة▪

مستقل الصقريصالحبنعلي 5

كمباوندنساجشركة▪

القابضةالفوزانشركة▪

(نايس)المنزليةلألدواتالمتحدةالشركة▪

(مدير)القابضةنواه▪
غير تنفيذي الفوزانعليبنعبداللطيف 6

العقاريةتداولشركة▪

واألعمارللتنميةالقرىأمشركة▪

األمينالبلدشركة▪

اإلنجازواحة▪

تنفيذي السعودخالدبنفهد 7

سجل حضور وملكيات أعضاء املجلس

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

رئيس داودبنسعدبنمحمد▪

نائب الرئيس الرشيدسليمانبنصالح▪

عضو السعودخالدبنفهد▪

1

2

3

المجموع االجتماع الثالث   
 
االجتماع الثان االجتماع األول

3 2018ديسمبر 11 2018سبتمبر 13 2018مايو 24
األعضاء

...

...

3

3

3



عضو العيس ىعبداملحسنبنعبدهللا▪ 4...3

عضو العريفيابراهيمبنمحمد▪ 5...3

عضو الصقري صالحبنعلي▪ 6...2

عضو الفوزانعليبنعبداللطيف▪ 7...3

◆    غياب نظام   
 
ون حضور إلكتر حضور ي ةعناوين تفستر

 

 

  

  

  

 

 



◆

:التاليفيوالمتمثلهالماليةالقوائمفي(13)رقمالمالياإليضاحفيوالمذكورةم2018ديسمبر31بتاريخالمنتهيةالماليةالفترةخاللعالقةذوأطرافمعتمتالتيوالعقودالمعامالت

غيرمفتوحةعامةصناديقوهي)للمرابحةألفاصندوقوالسعوديةلألسهمألفاصندوقوتشمل،(223,799)قائمورصيد(9,623,483)تعاملبحجمالشركةقبلمنالمدارةالصناديق▪

.(مرتيناقصىبحدسنةالصندوقمدةلتمديدالصندوقمديراحقيةمعسنوات7مدتهمغلقخاصصندوقوهو)والمشروباتلألطعمةألفاصندوقإلىباإلضافة(المدةمحددة

.م2018يونيومنابتداءشهر12لمدةاستشاريةخدماتلتقديمسعودي،لاير(150,000)تعاملبحجمالقابضةالعيسىعبداللطيفمجموعةشركةمعالمبرمالعقد▪

يونيومنابتداءشهر24لمدةاستشاريةخدماتلتقديم(210,000)القائموالرصيدسعوديلاير(200,000)تعاملبحجمالقابضةالعيسىعبداللطيفمجموعةشركةمعالمبرمالعقد▪

.م2018

.المدةمحددةغيراتفاقيةوهيمحفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديلاير(184,948)بـقائمورصيدسعوديلاير(176,141)تعاملبحجملالستثمارالسليمانيةمجموعةمعالمبرمالعقد▪



11
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:املجلسبلجاناملتعلقةاملعلوماتأبرز يليوفيماله،تابعةلجانخمسةلتشكيلم2018العامخاللقراراتهاإلدارةمجلسأصدر▪

لجان املجلس ومهامها العامة

لجنة املراجعة

اللجنة التنفيذية لجنة االستثمار

اء دعم مجلس الشركة الستيف▪
مسؤولياته الرقابية تجاه

املساهمين وغيرهم من خالل
يذية اإلشراف على اإلدارة التنف
للشركة ومراجعة ومراقبة 
م أعمال الشركة بشكل منتظ
س وتقديم توصيات إلى املجل

.عند الضرورة
دعم ومساندة اإلدارة ▪

التنفيذية ومراجعة 
رار استراتيجيات الشركة، وإق

، ومتابعة اآلداءمؤشرات 
.تنفيذ خطط أعمال الشركة

كة التأكد من أن استثمار الشر ▪
لحسابها الخاص يتم وفق 
أسس سليمة، مع االلتزام 
.لبمتطلبات كفاية رأس املا

رحة تقييم االستثمارات املقت▪
ومراقبة األداء االستثماري 

ات العام والتوصية بالتغيير 
.حسب الحاجة

ة مراقبة األوضاع االقتصادي▪
ة وتقييم أثرها على املحفظ

.االستثمارية للشركة

تتكون من ستة أعضاء
ي على األقل فإجتماعاتأربعة 
السنة

تتكون من أربعة أعضاء
ي على األقل فإجتماعاتأربعة 
السنة

تتكون من أربعة أعضاء
ي على األقل فإجتماعاتأربعة 
السنة

تتكون من ثالثة أعضاء
ي على األقل فإجتماعاتأربعة 
السنة

تتكون من ثالثة أعضاء
ي على األقل فإجتماعاتأربعة 
السنة

واإللتزاملجنة املخاطر  تلجنة الترشيحات واملكافئا

وضع سياسات إدارة املخاطر▪
في الشركة واعتمادها من 

مع مجلس اإلدارة، بما يتناسب
وضع وخصوصية الشركة 
يعة وحجم وتنوع أنشطتها وطب

.املخاطر التي تواجهها
اعتماد سياسات واجراءات ▪

مات بالتعلياإللتزامملراقبة 
ة الرقابية واإلجراءات الوقائي

دى ، وتقييم ماإللتزاملضمان 
مالئمة اإلجراءات ومعالجة أي 

قصور في السياسات 
واالجراءات 

تقوم اللجنة بالتوصية ▪
بالترشيح لعضوية مجلس 

.اإلدارة
اء التأكد من استقاللية األعض▪

.املستقلين بشكل مستمر
تقوم اللجنة وضع سياسات ▪

واضحة ملكافآت أعضاء مجلس
، اإلدارة، وكبار التنفيذيين
واالستعانة بمعايير ترتبط
افآتباألداء في تحديد تلك املك

لجنة املراجعة

ترشح لجنة املراجعة أسماء ▪
رخص املحاسبين القانونيين امل
لهم بمراجعة حسابات 

الشركات ممن لديهم القدرة 
اءة على القيام بهذا العمل بكف

.وفعالية
تشرف اللجنة على أعمال ▪

ة الرقابة الداخلية في الشرك
ا بغرض التأكد من مطابقته

ل للسياسات املرسومة من قب
.مجلس اإلدارة 

رئيس املعيقلطارق ▪

عضو حسونةمازن .د▪

عضو الشبيبيعبدالعزيز▪

1

2

3

المجموع االجتماع األول
1 2018أكتوبر 21

األعضاء

1

1

1







◆    غياب نظام   
 
ون حضور إلكتر حضور ي ةعناوين تفستر

لجنة الترشيحات واملكافئات

رئيس الصقري علي▪

عضو السعودفهد▪

عضو النعيمإبراهيم▪

1

2

3

المجموعاألعضاء   
 
االجتماع الثان االجتماع األول

2 2018نوفمبر 21 2018أكتوبر 14

2

2

2
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واإللتزاملجنة املخاطر 

*لجنة االستثمار

األعضاء

◆    غياب نظام   
 
ون حضور إلكتر حضور ي ةعناوين تفستر

اللجنة التنفيذية

األعضاء

عضو أبوعجميةهشامأحمد▪

رئيس العيس ىعبداملحسنبنعبدهللا▪

عضو السعودخالدبنفهد▪

عضو العجروشعبدهللابنتريما▪

4

1

2

3

األعضاء

...

...

...

...

...

...

...

...

المجموع   
 
االجتماع الثان االجتماع األول

2 2018ديسمبر 10 2018سبتمبر 10

2

2

2







عضو النعيمنعيمبنمعاذ▪

رئيس الفوزانعليبنعبداللطيف▪

عضو عربطاللبنمحمد▪

عضو السعودخالدبنفهد▪

4

1

2

3

المجموع
االجتماع 
الخامس

االجتماع 
الرابع

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
  
 
الثان

االجتماع 
األول

5
ديسمبر 6

2018
سبتمبر 12

2018
سبتمبر 6

2018
يوليو 11

2018
2018يوليو 1

5

5

5

5









































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

عضو العيس ىعبداملحسنبنعبدهللا▪

عضو النعيمنعيمبنمعاذ▪

رئيس الفوزانعليبنعبداللطيف▪

عضو السعودخالدبنفهد▪

عضو الدامرخالدبنعبدالرحمن▪

2

4

1

3

5

المجموع االجتماع األول
1 م2018ديسمبر 9

1

1

1







-تم تعيينه بعد تاريخ االجتماع

1 

ايةمعالتعامليتمحيثية،الرقاباإلجراءاتوفاعليةكفايةمدىفيتتمثلوالتيالداخليالرقابةونظامالداخليةاملراجعةلنتائجالكافيةالعنايةاملاليةألفاشركةإدارةتولي

اآللياتإحدىراجعةاملبلجنةاملرتبطةالداخليةاملراجعةتكون بأناإلدارةمجلسويلتزم.تكرارهابعدمالكفيلةالضوابطووضعتصحيحهامتابعةعلىوالعملمالحظات

لجنةقبلمن(وشركاهغزالةأبوطالل)مكتباختيارتمولقدوالحوكمة،العملممارساتتطويرأجلمنالشركةمستوى علىاآلداءومراقبةوتحسينلضبطالضرورية

:التاليةاإلداراتيشملوالذيم،2018الحاليةالسنةمناألول الربعفيالنهائيالتقريرإصداروتمم،2018لعامبالشركةالداخليةالرقابةإجراءبعمليةللقياماملراجعة
املاليةاإلدارة▪

واملخاطراإلرهابوتمويلاألموالغسلومكافحةواإللتزاماملطابقةإدارة▪

نتائج تقرير املراجعة السنوية للنظم واإلجراءات الرقابية للشركة

رأي لجنة املراجعة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

فيماهعناإلفصاحيقتض يجوهرياقصوراوجودتعتقدتجعلهاأمور أيةانتباههايلفتلمأنهتؤكداملراجعةلجنةفإنم،2018عامخاللتمتالتيالعمللخططوفقا
م2018العاملخاللهاجوهري خرق أييحدثولمبفعاليةتعملالرقابيةاألنظمةأنكمااملالية،التقاريربإعدادصلةومالهواملحاسبيةاملاليةاألنظمةسالمةيخص

ومتابعةصحيحيةالتاإلجراءاتحيالالالزمةالتدابيروأخذمراجعتهاتمتقداملراجعةللجنةالداخليةاملراجعةرفعتهاالتيالتوصياتجميعوأنعنه،اإلفصاحيستدعي
.تقويمها
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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 

اإلدارة تتم عملية إدارة المخاطر من قبلل أرلراد اإلدارة العليلا بموجلا اياالات معتملدة ملن قبلل مجللس اإلدارة  و▪

.العليا بدورها ماؤولة عن المراجعة الماتمرة لعملية إدارة المخاطر والرقابة على بيئة العمل

لهلا ملن تم تصميم ايااات إدارة المخاطر للد  الشلركة للتعلرل عللى المخلاطر الداخليلة ومخلاطر اتعملال وتحلي▪

ة ويلتم بصلورة دوريلة بمراجعلة اياالات وممارالات إدار. أجل وضع الضلوابط المئئملة ومراقبلة هلذه المخلاطر

.الشركة للمخاطر للتأكد أنها ليات عرضة لمخاطر التقلبات الحادة للموجودات أو اترباح

حديلد يتم إجراء تقييم ومراجعلة لعمليلات االلتل ام وإدارة المخلاطر االلتل ام عللى أالاس جلدول دور    ملع ت▪

نطللاو وتكللرار المراجعللة رللي ضللوء مللد  نضللة عمليللات الشللركة  ومللد  جوهريللة المخللاطر المترتبللة علللى

.نشاطات الشركة

ة بلللين كملللا تالللتهدل االللتراتيجية الشلللركة تع يللل  اقارلللة الحوكملللة واإلدارة الاعاللللة للمخلللاطر وإدارة العئقللل▪

ياالات وقلد تلم تصلميم ا. المخاطر والمنارع من خئل وعبلر كلل نشلاط ملن أنشلطة الشلركة تكتنالط المخلاطر

هللا إدارة المخللاطر لللد  الشللركة للتعللرل علللى تلللح المخللاطر وتحليلهللا مللن أجللل وضللع الضللوابط المئئمللة ل

.ومراقبتها

تقييم المخاطر ومراجعتها

ن طريل  يتمتع القائمون على إدارة االلت ام ومكارحة غال اتملوال وتمويلل االرهلاا والمخلاطر باالالتقئلية عل▪

.  ومجلس اإلدارةواإللت امتبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر 

يللع تقللوم الشللركة بوضللع االنظمللة واالجللراءات واالدوات الاعالللة إلدارة المخللاطر والرقابللة الداخليللة ت طللى جم▪

.انشطة الشركة

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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خئصة النتائة المالية

بالريال السعودي–م 2018كما في ديسمبر 

واألرباحاإليرادات▪ 1

الماليالمركز▪ 2

الربحية▪ 3

14,466,981اإليرادات

13,466,981مصاريل التش يل

1,000,000صاري الدخل

56,727,725إجمالي اتصول

5,727,725إجمالي المطلوبات

51,000,000حقوو المااهمين

%10.40هامش الدخل من العمليات

%7هامش الدخل الصاري

س.رربحية الاهم 0.20
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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تقرير مراجع الحاابات والقوائم المالية
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معايير–1امللحق 

ومتطلبات 

الحوكمة
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مثاليةةبنيوجودإلىباإلضافةومساهميها،وعمالئهاللشركةاملشتركةواملصالحاألهدافتوحيدعلىقائمةأعمالهاكافةتكون أنم2018العامخاللتأسيسهابدايةمنذالشركةحرصت▪
تعميمفيوردماضوءفيسنوي البالتقريريتعلقفيمالهماملرخصلألشخاصالحوكمةومتطلباتمعاييرتفاصيلأدناهالجدول ويبين.العامليةاملمارساتأفضلمعتتفقوالشفافيةللحوكمة

:(م31/10/2018املوافق)هـ22/2/1440وتاريخ18/6970/6/3/صرقماملاليةالسوق هيئة

متطلبات الحوكمة

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

مالحظات مدى التقيد املتطلب

:يليمايتضمنسنويتقريرإصدار 1

7و6و5رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ تم التقيد للشركةالرئيسيةاألنشطةلجميعوصف▪ 1.1

10و9رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ تم التقيد أعضائهوتصنيفاإلدارةمجلستشكيل▪ 1.2

10رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ تم التقيد
يفعضوا  الشركةإدارةمجلسعضويكونالتيخارجهاأوالمملكةداخلالشركاتأسماء▪

مديريهامنأوإداراتهامجالس
1.3

تابعةشركاتألفاشركةلدىيوجدال▪ تم التقيد الرئيس،ونشاطهافيها،الملكيةونسبةمالها،ورأسللشركة،تابعةشركةكلاسم▪
وعملياتهاتأسيسهامحلوالدولة

1.4

4رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ تم التقيد ألعمالهاالمستقبليةوالتوقعاتللشركةالمهمةوالقراراتللخططوصف▪ 1.5

10رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ تم التقيد
وسجلانعقادهاوتواريخاألخيرةالماليةالسنةخاللالشركةإدارةمجلساجتماعاتعدد▪

الحضوروتفاصيل
1.6

12و11الصفحةفيماوردبحسب▪ تم التقيد
عددووأعضائهاورؤسائهاوأسمائهااإلدارةمجلسلجانالختصاصاتمختصروصف▪

الحضوروتفاصيلوسجلانعقادهاوتواريخاجتماعات
1.7

2رقمالملحقفيالواردالجدولبحسب▪ تم التقيد كبارمنوخمسةاإلدارةمجلسألعضاءالمدفوعةوالتعويضاتالمكافآتعناإلفصاح▪
همضمنمنيكونالمإنالماليوالمديرالتنفيذيالرئيسإليهميضافالتنفيذيين

1.8

2رقمالملحقفيالواردالجدولبحسب▪ تم التقيد
كباروأاإلدارةمجلسأعضاءأحدبموجبهتنازلبموجبهتنازلاتفاقأوترتيباتأليبيان▪

تعويضاتأومكافئةأيعنالتنفيذيين
1.9

ةعرضالماضيالعامخاللالشركةتكنلم▪

أواحترازيتدبيرأوجزاءأوعقوبةألي

احتياطيقيد

تم التقيد الشركةعلىمفروضاحتياطيقيدأواحترازيتدبيرأوجزاءأوعقوبةأي▪ 1.10

12رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ تم التقيد للشركةالرقابيةواإلجراءاتللنظمالسنويةالمراجعةتقريرنتائج▪ 1.11

14رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ تم التقيد الشركةتواجههاالتيبالمخاطرالمتعلقةالمعلومات▪ 1.12

يوجدال▪ تم التقيد الشركةحساباتمراجعتقريرفيوردتالسنويةالماليةالقوائمعلىتحفظاتأي▪ 1.13

16رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ تم التقيد الشركةأعمالونتائجوخصومألصولخالصة▪ 1.14

الربعفيأعمالهاممارسةالشركةبدأت▪
.م2018العاممنالثاني تم التقيد

السابقةاليةالمالسنةنتائجعنللشركةالتشغيليةالنتائجفيجوهريةفروقاتأليإيضاح▪
الشركةأعلنتهاتوقعاتأيأو

1.15

يوجدال▪ تم التقيد
اإلدارةمجلسألعضاءتعوداكتتابوحقوقتعاقديةماليةوأوراقمصلحةأليوصف▪

للشركةدينأدواتأوأسهمفيوأقربائهمالتنفيذيينوكبار
1.16

الشركةعلىقروضأييوجدال▪ تم التقيد الشركةعلىقروضبأيالمتعلقةالمعلومات▪ 1.17

الشركةبينأبرمتصفقةأياليوجد▪

صلةذووشخص
تم التقيد صلةذووشخصالشركةبينأبرمتصفقةلكلوصف▪ 1.18

10رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ تم التقيد

صلحةمفيهاكانتأووفيهافيها،طرفا  الشركةتكونعقودأوأعمالبأيتتعلقمعلومات▪

نهم،مبأيعالقةذيشخصأليأوالتنفيذيينلكبارأوالشركةإدارةمجلسأعضاءألحد

طهاوشروالعقودأواألعمالهذهوطبيعةالعقودأوباألعمالالمعنيينأسماءتشملبحيث

ديمتقالشركةفعلىالقبيلهذامنعقودأوأعمالأيوجودعدمحالوفيومبلغها،ومدتها
بذلكإقرار

1.19
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جدول –2امللحق 

املكافئات 

والتعويضات 
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جدول المكارآت والتعويضات

والتعويضاتالمكافآتعناإلفصاح▪

أعضاء المجلس التنفيذيينالبيان
اء وأعض/ أعضاء المجلس غير التنفيذيين

المجلس المستقلين

على خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أ

ئيس المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الر

منهمالتنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ض

1,378,155*-393,928واألجورالرواتب

425,409*-145,798البدالت

280,0001,339,994**-والسنويةالدوريةالمكافآت

---التحفيزيةالخطط

---العموالت

أخرىعينيةمزاياأوتعويضاتأي

سنويأوشهريبشكلتدفع
---

.التنفيذيينالمجلساعضاءبندفياالفصاحوتمتنفيذيادارةمجلسعضوالنهوذلكالتنفيذي،الرئيستشملالالمذكورةالمبالغ*

.المستقلينالمراجعةلجنةاعضاءومكافآتالمستقلينالمجلساعضاءمكافآتمنتتكوناإلدارةمجلسمكافآت**

.السنويةمكافأتهعنخطاببموجبالصقري،صالحبنعلي/المستقلاإلدارةمجلسعضوتنازل**

.السنويةمكافأتهعنخطاببموجبالنعيم،نعيمبنإبراهيم/والترشيحاتالمكافآتلجنةعضوتنازل**


