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املقدمة



3

عن الشركة

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

:  الشركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية السعودية ملزاولة أعمال
مستشار )، الترتيب( إدارة االستثمارات و تشغيل الصناديق)التعامل ، االدارة 

(  تثمارمستشار اس)، تقديم املشورة (مستشار أعمال تمويل الشركات/ مالي

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
لشركةانشاطاتفيالنمووتيرةاستمرتاملوقرةشركتكمنشأةمنذالخامسةللسنةدخولناومع.م2021
 
ً
 وتعالىسبحانههللاتوفيقبعدنتيجة

ً
 أوال

ً
عملفريقووجودمراملستالشركةوعمالءشركاءدعمثمومنوأخيرا

.الظروفكافةفيالعطاءعلىوحريصمتمكن

املجاالتشتىفياألوضاعتحسنظلوفيتقدم،منالشركةحققتهفيماللتأملفرصةم2021عاملناويتيح
.كوروناجائحةبعدواملاليةاالقتصادية

 اململكةبذلت
ً
 لتكون العامخاللجهودا

ً
أبرزتثحيكوروناجائحةتداعياتمواجهةفيبهيحتذىنموذجا

 .العاملياملستوى علىاألزماتإدارةعلىقدرتها
ً
 اململكة،لجهودواستكماال

ً
الحكيمة،قيادتهالتوجيهاتوإنفاذا

اللقاحاتتقديمواتاحةالالزمة،باالغالقاتوالقيامالوقائية،التدابيرأخذعلىاملختصةالجهاتواصلت
.اليومحتىللقاحجرعةمليون 56منأكثرتقديمتموبذلكاالعمارألغلبيةكورونابفيروسالخاصة

طاعاتوقاململكةشهدتهاالتياالقتصاديةالظروفعلىأثرتبدورهاوالتيكوروناجائحةتداعياتومع
.لشركةاأعمالقاعدةوتنميةجديدةمنتجاتطرحفياالستمرارعلىوقيمنارؤيتناساعدتنافقداألعمال،

معالواعدةةاالستثماريالفرصلتوليداملقوماتكافةلديهاالسعوديةالعربيةاململكةأنقناعةعلىونحن
غيرحدياتالتومعالجةالنفطعلىاالعتمادلتخفيفالخاصالقطاعتمكينفيالحكوميةالجهوداستمرار
.عاليةبكفائةكوروناجائحةظلفياملسبوقة

م2021العامخاللاملحليةالتطوراتأبرز 

 انحفاض بالناتج املحلي اإلجمالي الحق
ً
و % 3يقي بحوالي تأثر االقتصاد املحلي في الربع األول من العام مسجال

فاض اإلنشطة يرجع ذلك إلنخ. بنفس الفترة من العام املاض ي و الربع الرابع من العام السابق، على التوالي% 1
أرتفع . ليبنفس الفترة من العام املاض ي و الربع الرابع من العام السابق، على التوا% 9و % 12النفطية بنسبة 

الي وسجل الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي ارتفاع بحو م،2021أداء االقتصاد املحلي خالل الربع الثالث من عام
ألنشطة النفطية كان ذلك نتيجة إلرتفاع ا. بنفس الفترة من العام املاض ي و الربع الثاني، على التوالي% 6و % 7

.مقارنة بنفس الفترة من العام املاض ي و الربع الثاني، على التوالي% 13و 9%بنسبة 

اتحسًناالسعودياملاليالسوق شهد
ً
 م،2021العامخاللملحوظ

ً
حيثالقطاعات،بأغلبيةارتفاعمسجال

 %30بنسبةالرئيس يالسعوديالسوق مؤشرارتفع
ً
كماالسابقة،بالسنةمقارنةم2021السنةنهايةفيتقريبا

العامبنهايةسعوديريالترليون 2.2حواليإلىلتصل%7بنسبةاملتداولةلألسهماإلجماليةالقيمارتفعت
سعوديريالمليار17.2بقيمةشركات9ادراجهواالرتفاعهذاأسبابأبرز منكانكما.املاض يبالعاممقارنة

الربعفي(باور أكوا)الدوليةوالطاقةاملياهأعمالشركةأسهمادراجوابرزهاالعامخاللالقطاعاتمختلففي
.االكتتاباتقيمةاجماليمن%26ممثلةالعاممنالثالث

 
ً
للعامملكةاملميزانيةالوزراءمجلسأقراملاض ي،العاممنديسمبرشهرخاللاملستقبلية،لآلفاقونظرا
بنسبةريال،بارتفاعمليار1,045إلىالعامخاللاإليراداتتصلأنمنهاقياسيةتقديراتحملتوالتيم،2022

امالعخاللالعامليةواألسواقواالقتصادياملالياألداءلتطوراتيرجعوالذيم2021توقعاتعن12.4%
وبالتاليريالمليار955قدرهابميزانيةاإلنفاقفياالستمرارمعكورونا،جائحةبعداألوضاعوتحسنالحالي
 االعلىالقطاعكانوعليه.2013عاممنذاألول ,ريالمليار90قدرهفائض

ً
هوم2022العامميزانيةمنانفقا

 التعليم،قطاع
ً
.النفقاتاجماليمن%19.4ممثال

ي قطاع
 
 ف
ً
كة األرسع نموا إدارة الشر

م2019األصول للعام 

Named the “Fastest 

Growing Boutique Asset 

Management Firm” –

International Finance 

Awards 2019

جائزة أفضل صندوق أسهم 
يعة  متوافق مع أحكام الشر

م عن 2020اإلسالمية للعام 
م2019آداء العام 

Named the “Best 

Sharia Compliant 

Equity Fund” for 2019 

performance – MENA 

Fund Managers Award 

2020

 
ً
كة استثمارية نموا جائزة أرسع رسر

يعة  متوافقة مع أحكام الشر
م2021-اإلسالمية 

Fastest Growing 

Islamic Investment 

Company - 2021

جائزة أفضل صندوق أسهم 
يع ة النقد متوافق مع أحكام الشر

م2021اإلسالمية للعام 

Best Performing 

Shariah Compliant 

Money Market Fund -

2021
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(تتمة)كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

م2021العامخاللالشركةوآداءأعمال

حيثمتميز،ماليآداءتحقيقمنالحمدوهللم2021/12/31بتاريخاملنتهياملاض يالعامخاللالشركةتمكنت
 اإليراداتصافيبلغت

ً
للعامسعوديريالمليون 26.28بمبلغباملقارنةسعوديريالمليون 84.37قدرهمبلغا

 الدخلصافيبلغبينمام،2020
ً
سعوديريالمليون 2.34بـباملقارنةسعوديريالمليون 33.17قدرهمبلغا

.م2020للعام

األصول زيادةليتمم2021لعاماالستثماريةومنتجاتهاخدماتهاتنميةمنالفترةخاللالشركةتمكنتكما
 %49بنسبةاإلدارةتحت

ً
 سعوديريالمليار10يقاربمبلغإلىاإلدارةتحتاألصول وصلتحيثتقريبا

ً
تقريبا

 سعوديريالمليار6.7معباملقارنة
ً
االستشاريةخدماتهاالشركةقدمتكما.م2020العامنهايةفيتقريبا

.لديهاالعمللفرق كإمتداداملؤسساتمنعددمعوعملت

العامخاللبنجاحالشركةاتمتفقد،السابقينالعامينخاللاملواجهةوالظروفالتحدياتمنرغموعلى
القهوةمذاقشركةفياملستثمرواملشروبات،لألطعمةألفاصندوق عبرخاصةملكيةتخارجصفقةاول 

Dose"كافيهدوز مقاهيلـسلسلةالحصريةالتجاريةالعالمةامتيازحقوق تمتلكوالتيالغذائية Café"في
فيمتخصصاستراتيجيلشريكالشركةفيالصندوق أسهمكاملبيعتمحيثالسعودية،العربيةاململكة
 واملشروباتاألغذيةقطاع

ً
.25%(IRR)صافيداخليعائدمعدلمسجال

اململكةفيميرقبنكأول إلنشاءالخاصللطرحووكيلماليكمستشاربالعملالشركةقامتلذلك،باإلضافة
1.5قدرهاالأمو وجمعالبنكإلنشاءالنظاميةاملتطلباتبكافةاإليفاءبنجاحتمحيثالسعودية،العربية
.خاصطرحعبرسعوديريالمليار

سعوديريالمليون 375قدرهمستهدفبحجمالخاصةللملكيةالثانيصندوقهاالعامخاللالشركةوأطلقت
قدرهمستهدفمبحجالعقاري التطويرفياملتخصصاألول وصندوقهاواملشروباتاألغذيةقطاعفياملتخصص

جودةعواملبيتميزسكنيحيإنشاءمشروعوهو”مراس ي“مشروعفييستثمروالذيسعوديريالمليون 180.0
.العمرانيللتطويررتالشركةمعبالشراكةوذلكوالدمام،الخبرمدينتيبينواقعالحياة،

أكملتقبل،املالعامخاللاملنتجاتمناملزيدإلطالقالالزمةالتحتيةالبنيةوإعدادالقدراتتطويرخاللمن
تراتيجياتاسعلىبناءً متعددةأصول فئاتعبراستثماريةالصناديقمنعدةإلطالقاستعداداتهاالشركة
.مختلفة

م2022للعامالشركةوخططاملستقبلحول ؤيتنار 

جميعلدينابأننؤمنألننانجاحها،وشركاءوعمالئهاللشركةمزدهرمستقبلإلىنتطلعاملقبل،العامأوائلفي
قاعدةوتنميةةاملاليألفاوشركاءعمالءوتطلعاتمصالحتحقيقعلىبناءً نهجنافسنواصلالنجاح،مقومات

االبتكارعلىوقدرتهفريقناقدراتمنالثقةأتمفيفنحن.لهااملثمرةالشراكاتوتطويرالشركةعمالء
بالعمالء،الئقةالالخدماتوتقديمنوعهامنوفريدةاحترافيةاستثماريةحلول تقديمفياملستمروالتحسين

.هللابإذنللشركةوالنجاحوالتوفيق،املستمر،التقدمفيسيساهمفذلكوعليه

ولزمالئيركةالشوشركاءعمالءلكافةوالتقديرالشكربخالصونتقدمالفرصةهذهنثمنأننودالختام،وفي
لفترةاخاللوتفانيهمإخالصهمعلىالشركةمنسوبيوكافةالشركةلدىواللجاناإلدارةمجلسأعضاء

.القادمةالفترةخاللالتوفيقمنباملزيدلهمتمنياتيمعاملاضية،

داوودبنسعدبنمحمد

اإلدارةمجلسرئيس

ي قطاع
 
 ف
ً
كة األرسع نموا إدارة الشر

م2019األصول للعام 

Named the “Fastest 

Growing Boutique Asset 

Management Firm” –

International Finance 

Awards 2019

جائزة أفضل صندوق أسهم 
يعة  متوافق مع أحكام الشر

م عن 2020اإلسالمية للعام 
م2019آداء العام 

Named the “Best 

Sharia Compliant 

Equity Fund” for 2019 

performance – MENA 

Fund Managers Award 

2020

 
ً
كة استثمارية نموا جائزة أرسع رسر

يعة  متوافقة مع أحكام الشر
م2021-اإلسالمية 

Fastest Growing 

Islamic Investment 

Company - 2021

جائزة أفضل صندوق أسهم 
يع ة النقد متوافق مع أحكام الشر

م2021اإلسالمية للعام 

Best Performing 

Shariah Compliant 

Money Market Fund -

2021
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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 

م2021أبرز 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
أعلىالثانيو2021سنةفيأداء  األعلىصناديق5الـضمنمنالصندوق

.االستثماريةفئتهفياالنشاءمنذأداء

هدوشللمرابحة،ألفابصندوقيتعلقفيماالمتميزاألداءعلىالمحافظة
5,296منارتفعتحيثاإلدارةتحتاألصولحجمفيكبيرا  نموا  الصندوق
لايرمليون6,555إلىم2020العامنهايةفيكماسعوديلايرمليون
م2021العامنهايةفيكماتقريباسعودي

ارةإدإتفاقياتعقودمنعددوتوقيعالعمالءقاعدةتنميةمناإلدارةتمكنت
ادةزيعليهترتبمماالعمالء،محافظبإدارةالمتعلقةاالستثماريةالمحافظ
9.5حواليإلىليصلالمدارةاألصولحجمإزدادقدو.اإلدارةتحتاألصول
مليار6.5بـمقارنةم2021العامنهايةفيكماتقريبا  سعوديلايرمليار
.م2020العامنهايةفيكماتقريبا  سعوديلاير







بهدفاألصولإدارةإطارفياستثماريينصندوقينإطالقم2021عامشهد

ألفاندوقصإطالقتمحيثللمستثمرين،المقدمةاالستثماريةالمنتجاتتنويع

اخرأوفيللدخلالمدراألصولمتعددالماليةألفاوصندوقللصكوكالمالية

.م2021عام
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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

م2021أبرز 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

ات،والمشروبلألطعمةألفاصندوقعبرخاصةملكيةتخارجصفقةاولإتمام
25%صافيداخليعائدمعدلمسجلة (IRR) 

ةالمملكفيرقميبنكأولإلنشاءخاصطرحووكيلماليكمستشارالعمل
سعوديلايرمليار1.5قدرهاأموالوجمعالسعوديةالعربية 

لايرمليون180.0بحجمالعقاريالتطويرفيمتخصصصندوقإطالق
سعودي 

نملعددالشركاتلتمويلمشورةخدماتتقديمخاللمنالعمالءقاعدةتنمية
مختلفةأعمالقطاعاتفيالجهات 6

فيالتأمينوسطاءبقطاعاندماجعمليةأولإلتمامماليكمستشارالعمل
السعوديةالعربيةالمملكة 

مبحجوالمشروباتاألغذيةقطاعفيالخاصةللملكيةصندوقثانيإطالق
القطاعفيواعدةفرصعلىاالستحواذعمليةواتماملايرمليون375 5
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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 والهيكل التنظيمي للشركة
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أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة

 االدارةمجلسعضويكون التيالشركاتأسماءإلىباإلضافةم،2020العامنهايةفيكماأعضائهوتصنيفالشركةإدارةمجلستكوينالتاليالجدول يوضح▪
ً
أيضا

:إدارتهامجالسفيعضوا

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 ▪

(اطرعضو لجنة تنفيذية والمخ)الشركة الكيميائية السعودية ▪

في عضو مستقل)شركه مجموعه عبداللطيف العيسي القابضه ▪

(لجنة االستثمار

خاطر هيئه الزكاه والضريبه والجمارك عضو مستقل في لجنة الم▪

(واالمتثال

(عضو مسنتقل)شركة دعم لالستثمار ▪
(عضو غير تنفيذي لجنة االستثمار)بنك الجزيرة ▪

ميد )شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التامين التعاوني▪

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

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

(المراجعة

(عضو مستقل في لجنة المخاطر)شركة الخدمات األرضية ▪

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

عضو مجلس إدارة 

مستقل
(المجلسرئيس)داودبنسعدبنمحمد 1

وأبناءهالرشيدسليمانشركة▪
عضو مجلس إدارة 

غير تنفيذي
(يسالرئنائب)الرشيدسليمانبنصالح.د 2

(مستقلغير-ادارةمجلسعضو)للتجارةاالفضلشركة•

المنتدبالعضو)القابضةالعيسىعبداللطيفمجموعة▪

(تنفيذي-لإلستثمارالتنفيذيةوعضواللجنة

(مستقلغير-إدارةمجلسرئيس)الخليجعقاراتشركة▪

غير-االدارةمجلسرئيس)لالسثمارالتنميةمناراتشركة▪

(مستقل

فيوعضوإدارةمجلسعضو)والتمويللإلجارةاليسرشركة▪

(مستقلغير–التنفيذيةاللجنة

(فيذيتن-المنتدبالعضو)للسياراتالعموميةالوطنيةالشركة▪

(المديرينمجلسعضو)المحدودهوالتعبئةالمشروباتشركة▪

–ارةإدمجلسعضو)والسياحيالعقاريللتطويرانمائيةشركة▪

(مستقلغير

(تقلمسغير-االدارةمجلسرئيسنائب)للكيماوياتنماءشركة▪

عضو مجلس إدارة 

غير تنفيذي
العيسىعبدالمحسنبنعبدهللا 3

(مستقلعضو)لالستثمارالتنميةمناراتشركة▪

(مدير)العقاريواالستثمارللتطويرأوجشركة▪

(مدير)للعقاراتأزادشركة▪

(مدير)لالستثمارأوجشركة▪

(مراجعةلجنةعضو)الوطنيةالمياهشركة▪

-لمستقعضو)الخيريةوأوالدهالسبيعيإبراهيممحمدمؤسسة▪

(المراجعةلجنة

(عةالمراجلجنة–تنفيذيغيرعضو)المحدودةساكفيلشركة▪

(مدير)سعودآلعبدالعزيزبنمتعباوقاف▪

(مدير)العقاريللتطويرالتنميةضفافشركة▪

عضوومدير)والمؤتمراتالمعارضلتنظيمالتنميةملتقىشركة▪

(تنفيذي–إدارةمجلس

(مدير)القابضةأوجشركة▪

(مدير)والتشغيللإلدارةأوجشركة▪

(التنفيذيةةاللجن-تنفيذيعضوغيرومدير)للمختبراتبيتاشركة▪

(تنفيذيوعضومدير)لالستشاراتكرديمحمدمعتزشركة▪

(تنفيذيوعضومدير)القابضةرأيشركة▪

(مدير)الخيريةسعودآلعبدالعزيزبنمتعبمؤسسة▪

عضو مجلس إدارة 

مستقل
العريفيابراهيمبنمحمد 4

(مدير)الرائدةالضيافةشركة▪

(مدير)لالتصاالتسفاريشركة▪

(يرمد)المحدودةالطبيةللخدماتللخدماتللخدماتإليزيهشركة▪

(مدير)والسياحةللسفرالمحدودةسفاريشركة▪

(إدارةمجلسرئيس)التشيكيالسعودياألعمالمجلس▪

(إدارةمجلسعضو)والتطويرلإلستثمارالمملكةشركة▪
(إدارةمجلسعضو)(دسكا)الداونلمتالزمةالوطنيةالجمعية▪

وشمالاألوسطالشرقفيالسياحيوالجذبالترفيهمجلس▪

(عضو)إفريقيا

(إدارةمجلسعضو)تبوكأسماكشركة▪

عضو مجلس إدارة 

مستقل
الصقريصالحبنعلي 5

(إدارةمجلسعضو)كمباوندنساجشركة▪

(تنفيذيةلجنةعضو)أجدانوشركةاألولىشركة▪

(مدير)القابضةنواهشركة▪

(إدارةمجلسعضو)القابضةالفوزانشركة▪

(إدارةمجلسعضو)(نايس)المنزليةلألدواتالمتحدةالشركة▪

عضو مجلس إدارة 

غير تنفيذي
الفوزانعليبنعبداللطيف 6

(االستثمارلجنةمستقلعضو)األمنيةللعلومنايفجامعة▪

(افاتوالمكالترشيحاتلجنةمستقلعضو)السعوديةتاونداون▪

(االستثمارلجنةتنفيذيغيرعضو)علمشركة▪

لجنةمستقلعضو)االسالميةسعودبنمحمداالمامجامعة▪

(االستثمار

(ماراالستثلجنةمستقلعضو)االلكترونيةالسعوديةالجامعة▪

عضو مجلس إدارة 

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-

✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

4442334

االجتماع األول

م2021مارس 7

االجتماع الثاني

م2021مايو 06

االجتماع الثالث

م2021سبتمبر 26

االجتماع الرابع

م2021ديسمبر 12

غياب نظامي✓حضور عناوين تفسيرية

المجموع

سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة
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أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة

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

(18)رقمالمالياإليضاحفيوالمذكورةم2021ديسمبر31بتاريخالمنتهيةالماليةالفترةخاللعالقةذوأطرافمعتمتالتيوالعقودالمعامالت

:التاليفيوالمتمثلهالماليةالقوائمفي

:، وتشمل الصناديق التالية(9,586,254.20)ورصيد قائم ( 53,062,573.70)الصناديق المدارة من قبل الشركة بحجم تعامل –

(صندوق عام مفتوح غير محدد بمدة)ألفا لألسهم السعودية–

(صندوق عام مفتوح غير محدد بمدة)صندوق ألفا للمرابحة –

(.2021صندوق خاص مغلق تمت تصفيته خالل السنة المالية )صندوق ألفا لألطعمة والمشروبات –

(.صندوق خاص مغلق محدد المدة)صندوق ألفا للنمو في قطاع األغذية و المشروبات –

(.صندوق خاص مغلق غير محدد المدة)صندوق ألفا الخاص للطروحات األولية –

(.صندوق خاص مغلق غير محدد المدة)صندوق ألفا للرعاية الصحية –

(.صندوق خاص مغلق غير محدد المدة)الرواد لألسهم السعودية صندوق –

(.صندوق خاص مغلق محدد المدة)صندوق ألفا السعودي للتطوير العقاري –

محددةغيراتفاقيةوهيمحفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديلاير(209,395.17)بـقائمورصيدسعوديلاير(679,094.26)تعاملبحجملالستثمارالسليمانيةمجموعةمعالمبرمالعقد–

.المدة

.المدةمحددةغيراتفاقيةوهيمحفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديلاير(42,338.12)بـقائمورصيدسعوديلاير(132,922.56)تعاملبحجمالقابضةالفوزانشركةمعالمبرمالعقد–

مالعقد – كةمعالمبر .المدةمحددةغب  اتفاقيةوهي محفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديريال(70,847.55)بـقائمورصيد سعوديريال(255,143.21)تعاملبحجمالعقاريةتطوير رسر

مالعقد – كةمعالمبر .المدةمحددةغب  اتفاقيةوهي محفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديريال(68,198.09)بـقائمورصيد سعوديريال(251,480.90)تعاملبحجمالدوليةبنانرسر

.المدةمحددةغيراتفاقيةوهيمحفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديلاير(27,828.25)بـقائمورصيدسعوديلاير(63,592.98)تعاملبحجمالعيسىالمحسنعبدالسيدمعالمبرمالعقد–

محددةغيراتفاقيةوهيمحفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديلاير(392,643.22)بـقائمورصيدسعوديلاير(366,725.13)تعاملبحجمالسعودخالدبنفهدالسيدمعالمبرمالعقد–

.المدة

.المدةمحددةغيراتفاقيةوهيمحفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديلاير(220,210.97)بـقائمورصيدسعوديلاير(165,805.96)تعاملبحجمالنعيمنعيمبنمعاذالسيدمعالمبرمالعقد–

محددةغيراتفاقيةوهيمحفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديلاير(393,510.68)بـقائمورصيدسعوديلاير(367,951.01)تعاملبحجمالسعودمحمدبنخالدالسيدمعالمبرمالعقد–

.المدة

.المدةمحددةغيراتفاقيةوهيمحفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديلاير(404,042.95)بـقائمورصيدسعوديلاير(630,877.5)تعاملبحجمالملحمخليفةمشاعلالسيدةمعالمبرمالعقد–

مالعقد – غب  اتفاقيةوهي محفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديريال(570,079.52)بـقائمورصيد سعوديريال(730,836.01)تعاملبحجمالصقريعلي بنصالحالسيد معالمبر
.المدةمحددة

مالعقد – غب  اتفاقيةوهي محفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديريال(6,546.79)بـقائمورصيد سعوديريال(7,118.23)تعاملبحجمالدامر خالد بنعبدالرحمنالسيد معالمبر
.المدةمحددة

مالعقد – محددةغب  اتفاقيةوهي محفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديريال(3,274.19)بـقائمورصيد سعوديريال(3,559.84)تعاملبحجمالدامر خالد بنعبدهللاالسيد معالمبر
.المدة

مالعقد – .المدةمحددةغب  اتفاقيةوهي محفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديريال(6,631.19)بـقائمورصيد سعوديريال(7,007.21)تعاملبحجمالدامر خالد بنبدر السيد معالمبر

مالعقد – محددةغب  اتفاقيةوهي محفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديريال(6,543.90)بـقائمورصيد سعوديريال(7,115.65)تعاملبحجمالدامر خالد بنفهد السيد معالمبر
.المدة

مالعقد – محددةغب  اتفاقيةوهي محفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديريال(10,353.91)بـقائمورصيد سعوديريال(9,003.94)تعاملبحجمالدامر خالد بنتنوفالسيدةمعالمبر
.المدة

مالعقد – .المدةمحددةغب  اتفاقيةوهي محفظةادارةاتفاقيةنتيجةسعوديريال(72,004.31)بـقائمورصيد سعوديريال(62,612.44)تعاملبحجمالعيىسهالةالسيدةمعالمبر
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أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة

:املجلسبلجاناملتعلقةاملعلوماتأبرز يليوفيمااإلدارة،ملجستابعةلجانخمسةيوجد▪

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 

العام لحساب شركة ألفا 
غييرات املالية والتوصية بالت

.حسب الحاجة
دية مراقبة األوضاع االقتصا▪

ظة وتقييم أثرها على املحف
.االستثمارية للشركة

أعضاء5تتكون من  أعضاء5تتكون 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 

لجان املجلس ومهامها العامة

لجنة املراجعة

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

✓✓✓

✓✓✓

222

االجتماع األول

م2021مارس 02

االجتماع الثاني

م2021سبتمبر 21

لجنة الترشيحات واملكافئات

االجتماع األول

م2021فبراير 22

المجموع

المجموع

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

✓✓✓

✓✓✓

222

االجتماع الثاني

م2021نوفمبر 10

لجنة املخاطر واإللتزام

عضو-مشاعل العّساف عضو-أحمد أبو عجمية عضو-فهد السعود رئيس-عبدهللا العيسى 

✓✓✓✓

✓✓✓✓

2222

االجتماع األول

م2021أغسطس 03

االجتماع الثاني

م2021أغسطس 31

المجموع
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أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة

-عبداللطيف الفوزان 

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

-عبدالرحمن الدامر 

عضو

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

44444

االجتماع األول

م2021فبراير 17

عناوين تفسيرية

المجموع

االجتماع الثاني

م2021نوفمبر 15

االجتماع الثالث

م2021نوفمبر28

غياب نظامي✓حضور

االجتماع الرابع

م2021ديسمبر 05

اللجنة التنفيذية

*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**
م11/11/2021عبدالرحمن الدامر كعضو في لجنة االستثمار بتاريخ / تم تعيين األستاذ***

عبداللطيف بن علي 

الرئيس-الفوزان 

-محمد بن طالل عرب 

عضو

-فهد بن خالد السعود 

عضو

-معاذ بن نعيم النعيم 

عضو

–عبدالرحمن الدامر 

***عضو

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

141414142

**االجتماع األول

م2021يناير 21

**االجتماع الثاني

م2021فبراير 07

**االجتماع الثالث

م2021مارس 10

**االجتماع الرابع

م2021أبريل 24

**االجتماع الخامس

م2021يونيو 14

**االجتماع السادس

م2021يونيو 29

**االجتماع السابع

م2021أغسطس 12

**االجتماع الثامن

م2021أغسطس 16

**االجتماع التاسع

م2021سبتمبر 06

**االجتماع العاشر

م2021سبتمبر 19

**االجتماع الحادي

م2021أكتوبر 05

المجموع

**االجتماع الثاني عشر

م2021أكتوبر 28

**االجتماع الثالث عشر

م2021نوفمبر 11

**االجتماع الرابع عشر

2021ديسمبر 27
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أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة

املالحظاتمنأي  معالتعاملتميحيثالرقابية،اإلجراءاتوفاعليةكفايةمدىفيتتمثلوالتيالداخليالرقابةونظامالداخليةاملراجعةلنتائجالكافيةالعنايةاملاليةألفاشركةإدارةتولي

لضبطالضروريةلياتاآلإحدىاملراجعةبلجنةاملرتبطةالداخليةاملراجعةتكون بأناإلدارةمجلسويلتزم.تكرارهابعدمالكفيلةالضوابطووضعتصحيحهامتابعةعلىوالعملالواردة

إجراءبعمليةللقياماملراجعةلجنةقبلمن(وشركاهغزالةأبوطالل)مكتباختيارتمولقدوالحوكمة،العملممارساتتطويرأجلمنالشركةمستوى علىاآلداءومراقبةوتحسين

:التاليةاإلداراتيشملوالذي،2022للعاماألول الربعفيالنهائيالتقريرإصداروتمم،2021لعامبالشركةالداخليةالرقابة

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،2021عامخاللتمتالتيالعمللخططووفقا

عنه،اإلفصاحيستدعيم2021العامخالللهاجوهري خرق أييحدثولمبفعاليةتعملالرقابيةاألنظمةأنكمااملالية،التقاريربإعدادصلةومالهوالتشغيليةواملحاسبيةاملاليةاألنظمة
.تقويمهاومتابعةالتصحيحيةاإلجراءاتحيالالالزمةالتدابيروأخذمراجعتهاتمتقداملراجعةللجنةالداخليةاملراجعةرفعتهاالتيالتوصياتجميعوأن

.األموالغسلومكافحةوااللتزاماملخاطر إدارة▪ .املاليةاإلدارة▪
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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

م2021ديسمبر 31خالل الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى 

(س.رألف)الماليالمركز▪ 1

(س.رألف)العملياتنتائج▪ 2

الربحيةمؤشرات▪ 3

البند
ديسمبر 

م2018

ديسمبر 

م2019

ديسمبر 

م2020
2021ديسمبر 

56,679.29361,295.26766,211.366123,196.285األصول

5,679.2939,242.72713,656.11739,791.325الخصوم

51,000.0052,052.54052,555.24983,404.960حقوق الملكية

البند
ديسمبر 

م2018

ديسمبر 

م2019

ديسمبر 

م2020
2021ديسمبر 

14,466.98120,633.27826,284.31384,371.296اإليرادات

مصاريف
التشغيل

12,966.98118,614.82424,143.36250,758.370

(خسائر)/أرباح
رأخرى غي 

تشغيلية

-6.235196.231(442.359)

ر  
 
1,000.002,024.6892,337.18233,170.567الدخلصاف

البند
ديسمبر 

م2018

ديسمبر 

م2019

ديسمبر 

م2020

ديسمبر 

م2021

هامش الدخل من 

العمليات
10.4%15.5%13.3%42.2%

هامش الدخل 

الصافي
6.9%9.8%8.9%39.3%

0.200.400.476.63ربحية السهم

البند
ديسمبر 

م2018

ديسمبر 

م2019

ديسمبر 

م2020
2021ديسمبر 

النمو في 

اإليرادات 
%221%27%42ال ينطبق

النمو في صافي

االرباح
%1,319%15%102ال ينطبق

األصولفيالزيادةإلىم2021وحتىم2018األعوامخاللالشركةونتائجاداءفيالنمويعود

م2018عامالفياإلدارةتحتاألصولبلغتحيثللشركة،رئيسينشاطتمثلوالتياإلدارةتحت

مام2021العامنهايةمعاإلدارةتحتاألصولبلغتوسعوديلايرمليون354مجموعهما

تقديموبنجاحخاصةملكيةصندوقمنالتخارجإلىباإلضافة.سعوديلايرمليار10مبلغيقارب

العامخاللخاصلطرحبالترتيبيتعلقفيماالمشورةتقديمتتضمناالستشاريةالخدماتمنعدد

.م2021
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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

8و7و6رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ للشركةالرئيسيةاألنشطةلجميعوصف▪ 1

11و10رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ أعضائهوتصنيفاإلدارةمجلستشكيل▪ 2

11رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓
منأوإداراتهامجالسفيعضوا  الشركةإدارةمجلسعضويكونالتيخارجهاوالمملكةداخلالشركاتأسماء▪

مديريها
3

تابعةشركاتالماليةألفاشركةلدىيوجدال▪ ✓ عملياتهاوتأسيسهامحلوالدولةالرئيس،ونشاطهافيها،الملكيةونسبةمالها،ورأسللشركة،تابعةشركةكلاسم▪ 4

5رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ ألعمالهاالمستقبليةوالتوقعاتللشركةالمهمةوالقراراتللخططوصف▪ 5

11رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ الحضوروتفاصيلوسجلانعقادهاوتواريخاألخيرةالماليةالسنةخاللالشركةإدارةمجلساجتماعاتعدد▪ 6

14و13رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓
ادهاانعقوتواريخاجتماعاتعددووأعضائهاورؤسائهاوأسمائهااإلدارةمجلسلجانالختصاصاتمختصروصف▪

.الحضوروتفاصيلوسجل
7

2رقمالملحقفيالواردالجدولبحسب▪ ✓
إليهميضافالتنفيذيينكبارمنوخمسةاإلدارةمجلسألعضاءالمدفوعةوالتعويضاتالمكافآتعناإلفصاح▪

ضمنهممنيكونالمإنالماليوالمديرالتنفيذيالرئيس
8

2رقمالملحقفيالواردالجدولبحسب▪ ✓
مكافئةأيعننالتنفيذييكبارأواإلدارةمجلسأعضاءأحدبموجبهتنازلبموجبهتنازلاتفاقأوترتيباتأليبيان▪

تعويضاتأو
9

ركةالشإلتزامبعدمالشركةالماليةالسوقهيئةاشعار▪

المادةمن(ب)الفقرةمن(2)الفرعيةالفقرةلمتطلب

نصتوالتيالماليةالسوقمؤسساتالئحةمنالخامسة

مااللتزاالماليةالسوقمؤسسةعلىيجب":أنهعلى

والعنايةالمهارة(2منها،وذكر:اآلتيةبالمبادئ

وعنايةبمهارةأعمالهبممارسةوذلكوالحرص،

امتقالشركةبأنللمجلسالتأكيدتمحيث،".وحرص

لتياالمخالفةوضعإلزالةالالزماالجراءباتخاذفعال  

وضعستضمنوكماالهيئة،قبلمنتوجيههاتم

المخالفةهذهمثلوقوعلتجنبالالزمةاالجراءات

غراماتأيالمخالفةهذهعلىتترتبولممستقبال،

مالية

ةالعماليبالمحكمةالخامسةالدائرةمنحكمإصدارتم▪

ألحدالخدمةبإنهاءيتعلقفيماالشركةإجراءاتبسالمة

أجرمقابلمستحقاتبدفعالشركةإلزاممعالموظفين

االسبوعيةاالجازةبدلومقابلاالضافيةالساعات

لاير(135,436)إجماليبملغوالسنوية

✓
بابوأسلهاالموقعةالجهةبيانمعالشركة،علىمفروضاحتياطيقيدأواحترازيتدبيرأوجزاءأوعقوبةأي▪

المستقبلفيوقوعهاوتفاديعالجهاوسبلالمخالفة
10

15رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓
نظامكفايةدىمفيالمراجعةلجنةرأيإلىإضافةللشركة،الرقابيةواإلجراءاتللنظمالسنويةالمراجعةتقريرنتائج▪

الداخليةالرقابة
11

17رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ المخاطرهذهإدارةوسياسةالشركةتواجههاالتيبالمخاطرالمتعلقةالمعلومات▪ 12

يوجدال▪ ✓ الشركةحساباتمراجعتقريرفيوردتالسنويةالماليةالقوائمعلىتحفظاتأي▪ 13

19رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓ الشركةأعمالونتائجوخصومألصولخالصة▪ 14

الشركةتقمولم،19رقمالصفحةفيوردمابحسب▪

سابقا  توقعاتأيعنباإلعالن ✓
أعلنتهاوقعاتتأيأوالسابقةالماليةالسنةنتائجعنللشركةالتشغيليةالنتائجفيجوهريةفروقاتأليإيضاح▪

الشركة
15

%26.84نسبةالمنتدباإلدارةمجلسعضويمتلك▪

نسبةنالتنفيذييكبارأحدويمتلكالشركة،مالرأسمن
.الشركةمالرأسمن9%

✓
فيأقربائهموالتنفيذيينوكباراإلدارةمجلسألعضاءتعوداكتتابوحقوقتعاقديةماليةوأوراقمصلحةأليوصف▪

للشركةدينأدواتأوأسهم
16

الشركةعلىقروضأييوجدال▪ ✓ الشركةعلىقروضبأيالمتعلقةالمعلومات▪ 17

لةصذووشخصالشركةبينأبرمتصفقةأياليوجد▪ ✓ صلةذووشخصالشركةبينأبرمتصفقةلكلوصف▪ 18

12رقمالصفحةفيوردمابحسب▪ ✓

رةإدامجلسأعضاءألحدمصلحةفيهاكانتأوفيها،طرفا  الشركةتكونعقودأوأعمالبأيتتعلقمعلومات▪

العقودوأباألعمالالمعنيينأسماءتشملبحيثمنهم،بأيعالقةذيشخصأليأوالتنفيذيينلكبارأوالشركة

القبيلهذامنعقودأوأعمالأيوجودعدمحالوفيومبلغها،ومدتهاوشروطهاالعقودأواألعمالهذهوطبيعة
بذلكإقرارتقديمالشركةفعلى

19
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جدول –2امللحق 

املكافئات 

والتعويضات 
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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
---

220,000--املجموع

مكافأتهعنطابخبموجبالصقري،صالحبنعلي/االستاذسعادةاملستقلاإلدارةمجلسعضووتنازل املستقلين،املجلساعضاءمكافآتمنتتكون اإلدارةمجلسمكافآت*

.السنوية

.التنفيذيالرئيسواملنتدبالعضوتشملالتنفيذيينكباربيانفياملذكورةاملبالغ**

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

6,012,452**واألجور الرواتب

1,386,050**البدالت

11,281,000**والسنويةالدوريةاملكافآت

-التحفيزيةالخطط

-العموالت

أخرى عينيةمزاياأو تعويضاتأي

سنوي أو شهري بشكلتدفع
-

18,679,502املجموع


