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عن الشركة
شركة ألفا املالية تعد شركة استثمارية متخصصة ،أنشئت في عام ،2018
وتتركز أعمالها على إدارة األصول  ،واالستثمارات البديلة وتقديم االستشارات.
الشركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية السعودية ملزاولة أعمال:
التعامل  ،االدارة (إدارة االستثمارات و تشغيل الصناديق)  ،الترتيب (مستشار
مالي /مستشار أعمال تمويل الشركات) ،تقديم املشورة (مستشار استثمار)

رؤيتنا

رسالتنا

▪ أن نصبح شركة متخصصة ورائدة في مجال إدارة االستثمارات  ،وبممارسات متوافقة مع أفضل املعايير في األسواق املتقدمة.
▪ أن نكون الخيار األفضل كشريك استثماري يستهدف ً
فرصا واعدة وبمنظور شامل لتحقيق قيمة مضافة وعوائد مجزية لشركائنا
وعمالئنا.
اإلنجاز

ً
نسعى دائما إلنجاز املهام املوكلة إلينا بإحترافية والتغلب على التحديات لتحقيق التنفيذ األمثل لهذه
املهام.

تحقيق قيمة مستدامة

نستهدف تحقيق أثر إيجابي طويل األمد وقيمة مستدامة لكافة عمالء ألفا املالية ،والذين يعدون شركائنا
في النجاح.

الريادة

محفزنا هو التميز في األداء ،وبالتالي نتبنى عقلية ريادية في طرح حلولنا ومنتجاتنا االستثمارية.

قيمنا

األمانة
القدرة على التكيف
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نعمل بإخالص وأمانة مع عمالئنا وشركائنا في النجاح ،ونموذج عملنا قائم على توحيد األهداف واملصالح
املشتركة للشركة وعمالئها ومساهميها.
ً
نسعى دئما أن نكون سباقين في التقدم ،واالستمرار في التطوير ،ومنهجيتنا قائمة على التطوير املستمر،
واملهنية ،والعناية الالزمة بالعمالء ،وجودة املخرجات.

كلمة رئيس مجلس االدارة
السادة املساهمون الكرام،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يشرفني نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أعرض عليكم التقرير السنوي لشركة ألفا املالية للعام
2021م .ومع دخولنا للسنة الخامسة منذ نشأة شركتكم املوقرة استمرت وتيرة النمو في نشاطات الشركة
ً
ً
ً
نتيجة بعد توفيق هللا سبحانه وتعالى أوال وأخيرا ومن ثم دعم شركاء وعمالء الشركة املستمر ووجود فريق عمل
متمكن وحريص على العطاء في كافة الظروف.
ويتيح لنا عام 2021م فرصة للتأمل فيما حققته الشركة من تقدم ،وفي ظل تحسن األوضاع في شتى املجاالت
االقتصادية واملالية بعد جائحة كورونا.
ً
ً
بذلت اململكة جهودا خالل العام لتكون نموذجا يحتذى به في مواجهة تداعيات جائحة كورونا حيث أبرزت
ً
ً
قدرتها على إدارة األزمات على املستوى العاملي .واستكماال لجهود اململكة ،وإنفاذا لتوجيهات قيادتها الحكيمة،
واصلت الجهات املختصة على أخذ التدابير الوقائية ،والقيام باالغالقات الالزمة ،واتاحة تقديم اللقاحات
الخاصة بفيروس كورونا ألغلبية االعمار وبذلك تم تقديم أكثر من  56مليون جرعة للقاح حتى اليوم.
ومع تداعيات جائحة كورونا والتي بدورها أثرت على الظروف االقتصادية التي شهدتها اململكة وقطاعات
األعمال ،فقد ساعدتنا رؤيتنا وقيمنا على االستمرار في طرح منتجات جديدة وتنمية قاعدة أعمال الشركة.
ونحن على قناعة أن اململكة العربية السعودية لديها كافة املقومات لتوليد الفرص االستثمارية الواعدة مع
استمرار الجهود الحكومية في تمكين القطاع الخاص لتخفيف االعتماد على النفط ومعالجة التحديات غير
املسبوقة في ظل جائحة كورونا بكفائة عالية.

ً
جائزة أرسع ررسكة استثمارية نموا
متوافقة مع أحكام ر
الشيعة
اإلسالمية 2021 -م

Fastest Growing
Islamic Investment
Company - 2021
جائزة أفضل صندوق أسهم
النقد متوافق مع أحكام ر
الشيعة
اإلسالمية للعام 2021م
Best Performing
Shariah Compliant
 Money Market Fund2021

أبرزالتطورات املحلية خالل العام 2021م
ً
تأثر االقتصاد املحلي في الربع األول من العام مسجال انحفاض بالناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي بحوالي  %3و
 %1بنفس الفترة من العام املاض ي و الربع الرابع من العام السابق ،على التوالي .يرجع ذلك إلنخفاض اإلنشطة
النفطية بنسبة  %12و  %9بنفس الفترة من العام املاض ي و الربع الرابع من العام السابق ،على التوالي .أرتفع
أداء االقتصاد املحلي خالل الربع الثالث من عام2021م ،وسجل الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي ارتفاع بحوالي
 %7و  %6بنفس الفترة من العام املاض ي و الربع الثاني ،على التوالي .كان ذلك نتيجة إلرتفاع األنشطة النفطية
بنسبة  9%و  %13مقارنة بنفس الفترة من العام املاض ي و الربع الثاني ،على التوالي.
ً
ً
ً
تحسنا ملحوظا خالل العام 2021م ،مسجال ارتفاع بأغلبية القطاعات ،حيث
شهد السوق املالي السعودي
ً
ارتفع مؤشر السوق السعودي الرئيس ي بنسبة  %30تقريبا في نهاية السنة 2021م مقارنة بالسنة السابقة ،كما
ارتفعت القيم اإلجمالية لألسهم املتداولة بنسبة  %7لتصل إلى حوالي  2.2ترليون ريال سعودي بنهاية العام
مقارنة بالعام املاض ي .كما كان من أبرز أسباب هذا االرتفاع هو ادراج  9شركات بقيمة  17.2مليار ريال سعودي
في مختلف القطاعات خالل العام وابرزها ادراج أسهم شركة أعمال املياه والطاقة الدولية (أكوا باور) في الربع
الثالث من العام ممثلة  %26من اجمالي قيمة االكتتابات.
ً
ونظرا لآلفاق املستقبلية ،خالل شهر ديسمبر من العام املاض ي ،أقر مجلس الوزراء ميزانية اململكة للعام
2022م ،والتي حملت تقديرات قياسية منها أن تصل اإليرادات خالل العام إلى  1,045مليار ريال،بارتفاع بنسبة
 12.4%عن توقعات 2021م والذي يرجع لتطورات األداء املالي واالقتصادي واألسواق العاملية خالل العام
الحالي وتحسن األوضاع بعد جائحة كورونا ،مع االستمرار في اإلنفاق بميزانية قدرها  955مليار ريال وبالتالي
ً
فائض قدره  90مليار ريال ,األول منذ عام  .2013وعليه كان القطاع االعلى انفقا من ميزانية العام 2022م هو
ً
قطاع التعليم ،ممثال  19.4%من اجمالي النفقات.
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جائزة أفضل صندوق أسهم
متوافق مع أحكام ر
الشيعة
اإلسالمية للعام 2020م عن
آداء العام 2019م
Named the “Best
Sharia Compliant
Equity Fund” for 2019
performance – MENA
Fund Managers Award
2020

ً
ر
الشكة األرسع نموا يف قطاع إدارة
األصول للعام 2019م
Named the “Fastest
Growing Boutique Asset
– ”Management Firm
International Finance
Awards 2019

كلمة رئيس مجلس اإلدارة (تتمة)

أعمال وآداء الشركة خالل العام 2021م
تمكنت الشركة خالل العام املاض ي املنتهي بتاريخ 2021/12/31م وهلل الحمد من تحقيق آداء مالي متميز ،حيث
ً
بلغت صافي اإليرادات مبلغا قدره  84.37مليون ريال سعودي باملقارنة بمبلغ  26.28مليون ريال سعودي للعام
ً
2020م ،بينما بلغ صافي الدخل مبلغا قدره  33.17مليون ريال سعودي باملقارنة بـ  2.34مليون ريال سعودي
للعام 2020م.
كما تمكنت الشركة خالل الفترة من تنمية خدماتها ومنتجاتها االستثمارية لعام 2021م ليتم زيادة األصول
ً
ً
تحت اإلدارة بنسبة  %49تقريبا حيث وصلت األصول تحت اإلدارة إلى مبلغ يقارب  10مليار ريال سعودي تقريبا
ً
باملقارنة مع  6.7مليار ريال سعودي تقريبا في نهاية العام 2020م .كما قدمت الشركة خدماتها االستشارية
وعملت مع عدد من املؤسسات كإمتداد لفرق العمل لديها.
وعلى رغم من التحديات والظروف املواجهة خالل العامين السابقين ،فقد اتمت الشركة بنجاح خالل العام
اول صفقة تخارج ملكية خاصة عبر صندوق ألفا لألطعمة واملشروبات ،املستثمر في شركة مذاق القهوة
الغذائية والتي تمتلك حقوق امتياز العالمة التجارية الحصرية لـسلسلة مقاهي دوز كافيه " "Dose Caféفي
اململكة العربية السعودية ،حيث تم بيع كامل أسهم الصندوق في الشركة لشريك استراتيجي متخصص في
ً
قطاع األغذية واملشروبات مسجال معدل عائد داخلي صافي (.%25 )IRR
باإلضافة لذلك ،قامت الشركة بالعمل كمستشار مالي ووكيل للطرح الخاص إلنشاء أول بنك رقمي في اململكة
العربية السعودية ،حيث تم بنجاح اإليفاء بكافة املتطلبات النظامية إلنشاء البنك وجمع أموال قدرها 1.5
مليار ريال سعودي عبر طرح خاص.
وأطلقت الشركة خالل العام صندوقها الثاني للملكية الخاصة بحجم مستهدف قدره  375مليون ريال سعودي
املتخصص في قطاع األغذية واملشروبات وصندوقها األول املتخصص في التطوير العقاري بحجم مستهدف قدره
 180.0مليون ريال سعودي والذي يستثمر في مشروع “مراس ي” وهو مشروع إنشاء حي سكني يتميز بعوامل جودة
الحياة ،واقع بين مدينتي الخبر والدمام ،وذلك بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني.
من خالل تطوير القدرات وإعداد البنية التحتية الالزمة إلطالق املزيد من املنتجات خالل العام املقبل ،أكملت
الشركة استعداداتها إلطالق عدة من الصناديق استثمارية عبر فئات أصول متعددة ً
بناء على استراتيجيات
مختلفة.

رؤيتنا حول املستقبل وخطط الشركة للعام 2022م
في أوائل العام املقبل ،نتطلع إلى مستقبل مزدهر للشركة وعمالئها وشركاء نجاحها ،ألننا نؤمن بأن لدينا جميع
مقومات النجاح ،فسنواصل نهجنا ً
بناء على تحقيق مصالح وتطلعات عمالء وشركاء ألفا املالية وتنمية قاعدة
عمالء الشركة وتطوير الشراكات املثمرة لها .فنحن في أتم الثقة من قدرات فريقنا وقدرته على االبتكار
والتحسين املستمر في تقديم حلول استثمارية احترافية وفريدة من نوعها وتقديم الخدمات الالئقة بالعمالء،
وعليه فذلك سيساهم في التقدم املستمر ،والتوفيق ،والنجاح للشركة بإذن هللا.
وفي الختام ،نود أن نثمن هذه الفرصة ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة عمالء وشركاء الشركة ولزمالئي
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان لدى الشركة وكافة منسوبي الشركة على إخالصهم وتفانيهم خالل الفترة
املاضية ،مع تمنياتي لهم باملزيد من التوفيق خالل الفترة القادمة.

محمد بن سعد بن داوود
رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة حول أنشطة
وأعمال الشركة
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إدارة األصول
النشاطات الرئيسية
األسهم املدرجة

ً
نحن نتبنى ً
ً
استثماريا نشطا ونفخر بأن عملياتنا
نهجا
االستثمارية قوية ومدعومة بسجل حافل من اإلنجازات
في املنطقة.

أدوات الدخل الثابت
نحن نساهم في انشاء أدوات دين قصيرة و طويلة اآلجل
منظمه ومدعومة بمؤسسات عالية الجودة بهدف تزويد
مستثمرينا بفرص تعزز عوائدهم.

إدارة االستثمارواملحافظ الخاصة
نحن نقدم خدمات تعاقد الرئيس التنفيذي لالستثمار
الخارجية ،وإدارة املحافظ الخاصة متعددة األصول
املتناسبة بمتطلبات العميل الخاصة والتي تلبي كل من
احتياجات املؤسسات أو األفراد من أصحاب رؤوس

يؤمن الفريق في ألفا املالية أن إدارة األصول تعد من اإلدارات الرئيسية
التي تعتمد عليها الشركة في تقديم خدماتها .لذلك يستند الفريق على
شفافية تامة ونهج وفلسفة البحث الدقيق لتحديد وتقييم الفرص
االستثمارية املناسبة .ويسعى فريق ادارة األصول الى تحقيق تنمية
مستدامة لألصول تتمركز على نهج واضح في توزيع األصول واختيار
االستثمارات املباشرة وتحقيق قيمة مضافة من خالل اإلدارة الفعالة
للمحافظ االستثمارية ،مع األخذ بعين االعتبار معالجة جميع درجات
املخاطر املحتملة.
وتتضمن الخدمات التي تقدمها إدارة األصول إستثمارات األسهم من
خالل إدارة محافظ األسهم املدرجة والصناديق االستثمارية وفق منهج
نشط ،مع تطبيق واتباع أفضل املمارسات في إدارة العمليات وااللتزام
من خالل إدارة محافظ وصناديق أدوات الدين مع التركيز بشكل خاص
على األوراق املالية الحاصلة على تقييم آمن ومتداولة في دول مجلس
التعاون الخليجي.
كما نقوم ً
أيضا بهيكلة منتجات صناديق النقد ومنتجات أدوات الدين
املدعومة بمؤسسات ذات تقييم ائتماني عالي ،بهدف تزويد املستثمرين
بفرص لتحسين عوائدهم.
أبرزالتطورات خالل العام 2021م



المحافظة على األداء المتميز فيما يتعلق بصندوق األسهم السعودية ،وكان
الصندوق من ضمن الـ 5صناديق األعلى أداء في سنة  2021و الثاني أعلى
أداء منذ االنشاء في فئته االستثمارية.

األموال.
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المحافظة على األداء المتميز فيما يتعلق بصندوق ألفا للمرابحة ،وشهد
الصندوق نموا كبيرا في حجم األصول تحت اإلدارة حيث ارتفعت من 5,296
مليون لاير سعودي كما في نهاية العام 2020م إلى  6,555مليون لاير
سعودي تقريبا كما في نهاية العام 2021م



تمكنت اإلدارة من تنمية قاعدة العمالء وتوقيع عدد من عقود إتفاقيات إدارة
المحافظ االستثمارية المتعلقة بإدارة محافظ العمالء ،مما ترتب عليه زيادة
األصول تحت اإلدارة .و قد إزداد حجم األصول المدارة ليصل إلى حوالي 9.5
مليار لاير سعودي تقريبا كما في نهاية العام 2021م مقارنة بـ  6.5مليار
لاير سعودي تقريبا كما في نهاية العام 2020م.



شهد عام 2021م إطالق صندوقين استثماريين في إطار إدارة األصول بهدف
تنويع المنتجات االستثمارية المقدمة للمستثمرين ،حيث تم إطالق صندوق ألفا
المالية للصكوك وصندوق ألفا المالية متعدد األصول المدر للدخل في أواخر
عام 2021م.

اإلستثمارات البديلة
النشاطات الرئيسية
امللكية الخاصة
يدير فريق االستثمارات البديلة امللكية الخاصة ً
محليا,
مع التركيز على القطاعات املستفيدة من النقلة في
االقتصاد السعودي.

االستثمارات العقارية
نحن نحدد ،و نفرز ،و نستثمر في املشاريع اإلنشائية او
القائمة املولدة للدخل واملعززة للقيمة في السعودية.

املنتجات املهيكلة
نحن ننظم فرص بيع وإعادة استئجار األصول امللموسة
ونخلق فرص استثمارية شبيهة األسهم.

يبذل فريق االستثمارات البديلة لدى الشركة جهود مميزة في سبيل
إيجاد الفرص الواعدة وإدارة امللكيات الخاصة في املنطقة مع التركيز
بشكل خاص على القطاعات التي تستفيد من تحول االقتصاد
السعودي .ونستهدف االستحواذ على حصص ملكية في الشركات غير
املدرجة حيث نعمل كفريق واحد مع مالك وإدارات الشركات املستثمر
بها في سبيل تعزيز ممارسات األعمال والحوكمة ونموذج وكفائة
العمليات ،وبالتالي تحقيق قيمة مضافة من خالل شراكة فعالة مع
محفظة الشركات املستثمر فيها.
وفيما يتعلق باالستثمار العقاري ،الشركة تتطلع لالستثمار في املشاريع
اإلنشائية والقائمة حيث نحدد الفرص املتاحة ونقوم بدراستها من
منظور شامل لتحديد الواعد منها ومن ثم يتم هيكلة االستثمار في شكل
صندوق استثماري بهدف االستحواذ على العقارات املدرة للدخل.
كما تشمل الخدمات التي تقدمها إدارة اإلستثمارات البديلة خدمات
االستشارات اإلستثمارية واستشارات تمويل الشركات تستهدف العمالء
من املؤسسات ،والعمل عن قرب مع عمالء الشركة كإمتداد لفرق
العمل لديهم فيما يتعلق بتطوير استراتيجيات وسياسات ونموذج
االستثمار والحوكمة وتنفيذها.
أبرزالتطورات خالل العام 2021م

اإلستشارات اإلستثمارية



إتمام اول صفقة تخارج ملكية خاصة عبر صندوق ألفا لألطعمة والمشروبات،
مسجلة معدل عائد داخلي صافي )%25 (IRR

نحن نقدم خدمات استشارية للشركات وكذلك
الخدمات املصرفية االستثمارية والتي تشمل نقل



العمل كمستشار مالي ووكيل طرح خاص إلنشاء أول بنك رقمي في المملكة
العربية السعودية وجمع أموال قدرها  1.5مليار لاير سعودي

املستثمرين املؤسسيين.



إطالق صندوق متخصص في التطوير العقاري بحجم  180.0مليون لاير
سعودي



العمل كمستشار مالي إلتمام أول عملية اندماج بقطاع وسطاء التأمين في
المملكة العربية السعودية

5

إطالق ثاني صندوق للملكية الخاصة في قطاع األغذية والمشروبات بحجم
 375مليون لاير واتمام عملية االستحواذ على فرص واعدة في القطاع

6

تنمية قاعدة العمالء من خالل تقديم خدمات مشورة لتمويل الشركات لعدد من
الجهات في قطاعات أعمال مختلفة

امللكية وإعادة هيكلة رأس املال باإلضافة إلى الخدمات
االستشارية من جانب البائع أو املشتري التي تستهدف

8

أنظمة الرقابة
الداخلية وحوكمة
الشركة

9

مجلس اإلدارة والهيكل التنظيمي للشركة

سعادة األستاذ /محمد بن سعد بن داوود

الرئيس – مستقل
سعادة الدكتور /صالح بن سليمان الرشيد

سعادة األستاذ /محمد بن إبراهيم العريفي

سعادة األستاذ /علي بن صالح الصقري

سعادة األستاذ /عبداللطيف بن علي الفوزان

نائب الرئيس – عضو غير تنفيذي

عضو مستقل

سعادة األستاذ /فهد بن خالد السعودCFA ،

عضو منتدب ورئيس تنفيذي  -عضو تنفيذي

10

عضو مستقل

عضو غيرتنفيذي

سعادة األستاذ /عبدهللا بن عبداملحسن العيس ى

عضو غيرتنفيذي

أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة
تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة والعضويات في مجالس اإلدارة لشركات أخرى
ً
▪ يوضح الجدول التالي تكوين مجلس إدارة الشركة وتصنيف أعضائه كما في نهاية العام 2020م ،باإلضافة إلى أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس االدارة أيضا
عضوا في مجالس إدارتها:
اإلسم

عضوية مجالس اإلدارات األخرى

تصنيف العضوية

▪
▪

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التامين التعاوني (ميد
غلف للتأمين) (رئيس لجنة االستثمار)
شركة دار التمليك (عضو مستقل في لجنة المخاطر)
شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار (عضو لجنة
المراجعة)
شركة الخدمات األرضية (عضو مستقل في لجنة المخاطر)
شركه عبدهللا العثيم لالستثمار(عضومستقل في اللجنة التنفيذية)
شركه ثقه (عضو مستقل في لجنة الحوكمة)

▪

شركة سليمان الرشيد وأبناءه

▪

شركة اليسر لإلجارة والتمويل (عضو مجلس إدارة وعضو في
اللجنة التنفيذية – غير مستقل)
الشركة الوطنية العمومية للسيارات (العضو المنتدب  -تنفيذي)
شركة المشروبات والتعبئة المحدوده (عضو مجلس المديرين)
شركة انمائية للتطوير العقاري والسياحي (عضو مجلس إدارة–
غير مستقل)
شركة نماء للكيماويات (نائب رئيس مجلس االدارة -غير مستقل)

▪
▪

شركة ضفاف التنمية للتطوير العقاري (مدير)
شركة ملتقى التنمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات (مدير وعضو
مجلس إدارة– تنفيذي)
شركة أوج القابضة (مدير)
شركة أوج لإلدارة والتشغيل (مدير)
شركة بيتا للمختبرات (مدير و عضوغير تنفيذي -اللجنة التنفيذية)
شركة معتز محمد كردي لالستشارات (مدير وعضو تنفيذي)
شركة رأي القابضة (مدير وعضو تنفيذي)
مؤسسة متعب بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية (مدير)
مجلس األعمال السعودي التشيكي (رئيس مجلس إدارة)
شركة المملكة لإلستثمار والتطوير (عضو مجلس إدارة)
الجمعية الوطنية لمتالزمة الداون (دسكا) (عضو مجلس إدارة)
مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا (عضو)
شركة أسماك تبوك (عضو مجلس إدارة)
شركة الفوزان القابضة (عضو مجلس إدارة)
الشركة المتحدة لألدوات المنزلية (نايس) (عضو مجلس إدارة)
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية (عضو مستقل لجنة
االستثمار)
الجامعة السعودية االلكترونية (عضو مستقل لجنة االستثمار)

▪
▪

1

محمد بن سعد بن داود (رئيس المجلس)

عضو مجلس إدارة
مستقل

2

د .صالح بن سليمان الرشيد (نائب الرئيس)

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

3

عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

4

محمد بن ابراهيم العريفي

عضو مجلس إدارة
مستقل

5

علي بن صالح الصقري

عضو مجلس إدارة
مستقل

6

عبداللطيف بن علي الفوزان

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

▪
▪

7

فهد بن خالد السعود

عضو مجلس إدارة
تنفيذي

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

مكتب محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود لالستشارات الماليه
واالداريه (مدير)
شركه رويه المستثمر (مدير)
الشركة الكيميائية السعودية (عضو لجنة تنفيذية والمخاطر)
شركه مجموعه عبداللطيف العيسي القابضه (عضو مستقل في
لجنة االستثمار)
هيئه الزكاه والضريبه والجمارك عضو مستقل في لجنة المخاطر
واالمتثال)
شركة دعم لالستثمار (عضو مسنتقل)
بنك الجزيرة (عضو غير تنفيذي لجنة االستثمار)

•
▪

شركة االفضل للتجارة (عضو مجلس ادارة -غير مستقل)
مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة (العضو
وعضواللجنة التنفيذية لإلستثمار -تنفيذي)
شركة عقارات الخليج (رئيس مجلس إدارة  -غير مستقل)
شركة منارات التنمية لالسثمار (رئيس مجلس االدارة -غير
مستقل)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

شركة منارات التنمية لالستثمار(عضو مستقل)
شركة أوج للتطوير واالستثمار العقاري (مدير)
شركة أزاد للعقارات (مدير)
شركة أوج لالستثمار (مدير)
شركة المياه الوطنية (عضو لجنة مراجعة)
مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده الخيرية (عضو مستقل -
لجنة المراجعة)
شركة ساكفيل المحدودة ( عضو غير تنفيذي – لجنة المراجعة)
اوقاف متعب بن عبدالعزيز آل سعود (مدير)

▪
▪
▪
▪

شركة الضيافة الرائدة (مدير)
شركة سفاري لالتصاالت (مدير)
شركة إليزيه للخدمات للخدمات للخدمات الطبية المحدودة (مدير)
شركة سفاري المحدودة للسفر والسياحة (مدير)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

شركة نساج كمباوند (عضو مجلس إدارة)
شركة األولى وشركة أجدان (عضو لجنة تنفيذية)
شركة نواه القابضة (مدير)
جامعة نايف للعلوم األمنية (عضو مستقل لجنة االستثمار)
داون تاون السعودية (عضو مستقل لجنة الترشيحات والمكافات)
شركة علم (عضو غير تنفيذي لجنة االستثمار)

▪
▪

▪
▪

المنتدب

سجل حضورأعضاء مجلس اإلدارة

االجتماع األول
 7مارس 2021م

✓

✓

✓



✓

✓

✓

االجتماع الثاني
 06مايو 2021م

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

االجتماع الثالث
 26سبتمبر 2021م

✓

✓

✓

✓



✓

✓

االجتماع الرابع
 12ديسمبر 2021م

✓

✓

✓



✓



✓

المجموع

4

4

4

2

3

3

4

عناوين تفسيرية

11

محمد بن داود -
رئيس

د .صالح الرشيد
 -نائب رئيس

فهد السعود -
عضو

عبدهللا العيسى -
عضو

محمد العريفي -
عضو

علي الصقري
 -عضو

عبداللطيف الفوزان
 -عضو

حضور

✓

غياب نظامي



أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة
العقود واألعمال مع األطراف ذوي العالقة وتفاصيل الصفقات فيما بين الشركة واألشخاص ذوي الصلة بها:
المعامالت والعقود التي تمت مع أطراف ذو عالقة خالل الفترة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2021م والمذكورة في اإليضاح المالي رقم ()18
في القوائم المالية والمتمثله في التالي:
–

12

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

ألفا لألسهم السعودية (صندوق عام مفتوح غير محدد بمدة)

–

صندوق ألفا للمرابحة (صندوق عام مفتوح غير محدد بمدة)

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

العقد المبرم مع مجموعة السليمانية لالستثمار بحجم تعامل ( )679,094.26لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( )209,395.17لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة
المدة.

–

العقد المبرم مع شركة الفوزان القابضة بحجم تعامل ( )132,922.56لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( )42,338.12لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة.

–

ر
وه اتفاقية غب محددة المدة.
العقد ر
المبم مع رسكة تطوير العقارية بحجم تعامل ( )255,143.21ريال سعودي ورصيد قائم بـ ( )70,847.55ريال سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة ي

–

ر
وه اتفاقية غب محددة المدة.
العقد ر
المبم مع رسكة بنان الدولية بحجم تعامل ( )251,480.90ريال سعودي ورصيد قائم بـ ( )68,198.09ريال سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة ي

–

العقد المبرم مع السيد عبد المحسن العيسى بحجم تعامل ( )63,592.98لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( )27,828.25لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة.

–

العقد المبرم مع السيد فهد بن خالد السعود بحجم تعامل ( )366,725.13لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( )392,643.22لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة
المدة.

–

العقد المبرم مع السيد معاذ بن نعيم النعيم بحجم تعامل ( )165,805.96لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( )220,210.97لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة.

–

العقد المبرم مع السيد خالد بن محمد السعود بحجم تعامل ( )367,951.01لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( )393,510.68لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة
المدة.

–

العقد المبرم مع السيدة مشاعل خليفة الملحم بحجم تعامل ( )630,877.5لاير سعودي ورصيد قائم بـ ( )404,042.95لاير سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة وهي اتفاقية غير محددة المدة.

–

وه اتفاقية غب
العقد ر
عل الصقري بحجم تعامل ( )730,836.01ريال سعودي ورصيد قائم بـ ( )570,079.52ريال سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة ي
المبم مع السيد صالح بن ي
محددة المدة.

–

وه اتفاقية غب
العقد ر
المبم مع السيد عبدالرحمن بن خالد الدامر بحجم تعامل ( )7,118.23ريال سعودي ورصيد قائم بـ ( )6,546.79ريال سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة ي
محددة المدة.

–

وه اتفاقية غب محددة
العقد ر
المبم مع السيد عبدهللا بن خالد الدامر بحجم تعامل ( )3,559.84ريال سعودي ورصيد قائم بـ ( )3,274.19ريال سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة ي
المدة.

–

وه اتفاقية غب محددة المدة.
العقد ر
المبم مع السيد بدر بن خالد الدامر بحجم تعامل ( )7,007.21ريال سعودي ورصيد قائم بـ ( )6,631.19ريال سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة ي

–

وه اتفاقية غب محددة
العقد ر
المبم مع السيد فهد بن خالد الدامر بحجم تعامل ( )7,115.65ريال سعودي ورصيد قائم بـ ( )6,543.90ريال سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة ي
المدة.

–

وه اتفاقية غب محددة
العقد ر
المبم مع السيدة نوف بنت خالد الدامر بحجم تعامل ( )9,003.94ريال سعودي ورصيد قائم بـ ( )10,353.91ريال سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة ي
المدة.

–

وه اتفاقية غب محددة المدة.
العقد ر
المبم مع السيدة هالة العيىس بحجم تعامل ( )62,612.44ريال سعودي ورصيد قائم بـ ( )72,004.31ريال سعودي نتيجة اتفاقية ادارة محفظة ي

أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة
لجان املجلس ومهامها العامة
▪ يوجد خمسة لجان تابعة ملجس اإلدارة ،وفيما يلي أبرز املعلومات املتعلقة بلجان املجلس:
لجنة املراجعة

لجنة الترشيحات واملكافئات

لجنة املخاطرواإللتزام

لجنة االستثمار

اللجنة التنفيذية

▪ ترشح لجنة املراجعة أسماء
املحاسبين القانونيين
املرخص لهم بمراجعة
حسابات الشركات ممن
لديهم القدرة على القيام
بهذا العمل بكفاءة وفعالية.
▪ تشرف اللجنة على أعمال
الرقابة الداخلية في الشركة
بغرض التأكد من مطابقتها
للسياسات املرسومة من
قبل مجلس اإلدارة .

▪ تقوم اللجنة بالتوصية
بالترشيح لعضوية مجلس
اإلدارة.
▪ التأكد من استقاللية
األعضاء املستقلين بشكل
مستمر.
▪ تقوم اللجنة وضع سياسات
واضحة ملكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة ،وكبار
التنفيذيين ،واالستعانة
بمعايير ترتبط باألداء في
تحديد تلك املكافآت

▪ 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
ملراقبة اإللتزام بالتعليمات
الرقابية واإلجراءات
الوقائية لضمان اإللتزام،
وتقييم مدى مالئمة
اإلجراءات ومعالجة أي
قصور في السياسات
واالجراءات

▪ التأكد من أن استثمار
الشركة لحسابها الخاص
يتم وفق أسس سليمة ،مع
االلتزام بمتطلبات كفاية
رأس املال.
▪ تقييم االستثمارات املقترحة
ومراقبة األداء االستثماري
العام لحساب شركة ألفا
املالية والتوصية بالتغييرات
حسب الحاجة.
▪ مراقبة األوضاع االقتصادية
وتقييم أثرها على املحفظة
االستثمارية للشركة.

▪ دعم مجلس اإلدارة
الستيفاء مسؤولياته
الرقابية تجاه املساهمين
وغيرهم من خالل اإلشراف
على اإلدارة التنفيذية
للشركة ومراجعة ومراقبة
أعمال الشركة بشكل
منتظم وتقديم توصيات إلى
املجلس عند الضرورة.
▪ دعم ومساندة اإلدارة
التنفيذية ومراجعة
استراتيجيات الشركة،
وإقرار مؤشرات األداء،
ومتابعة تنفيذ خطط
أعمال الشركة.

تتكون من  3أعضاء

تتكون من  3أعضاء
لجنة املراجعة

طراق المعيقل  -رئيس
االجتماع األول
 02مارس 2021م
االجتماع الثاني
 21سبتمبر 2021م
المجموع

تتكون من  5أعضاء

تتكون من  4أعضاء

صالح الفضل  -عضو

تتكون من  5أعضاء

عبدالعزيز الشبيبي  -عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

2

2

لجنة الترشيحات واملكافئات
علي الصقري  -رئيس
االجتماع األول

إبراهيم النعيم  -عضو

فهد السعود  -عضو

 22فبراير 2021م

✓

✓

✓

 10نوفمبر 2021م

✓

✓

✓

المجموع

2

2

2

االجتماع الثاني

لجنة املخاطر واإللتزام
عبدهللا العيسى  -رئيس
االجتماع األول
 03أغسطس 2021م

✓

✓

✓

✓

 31أغسطس 2021م

✓

✓

✓

✓

المجموع

2

2

2

2

االجتماع الثاني
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فهد السعود  -عضو

أحمد أبو عجمية  -عضو

ساف  -عضو
مشاعل الع ّ

أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة
اللجنة التنفيذية

االجتماع األول

عبداللطيف الفوزان -
رئيس

فهد السعود  -عضو

عبدهللا العيسى  -عضو

معاذ النعيم  -عضو

عبدالرحمن الدامر -
عضو

 17فبراير 2021م

✓

✓

✓

✓

✓

 15نوفمبر 2021م

✓

✓

✓

✓

✓

 28نوفمبر 2021م

✓

✓

✓

✓

✓

 05ديسمبر 2021م

✓

✓

✓

✓

✓

المجموع

4

4

4

4

4

االجتماع الثاني
االجتماع الثالث
االجتماع الرابع

لجنة االستثمار*
عبداللطيف بن علي
الفوزان  -الرئيس

فهد بن خالد السعود -
عضو

محمد بن طالل عرب -
عضو

معاذ بن نعيم النعيم -
عضو

عبدالرحمن الدامر –
عضو***

االجتماع األول**
 21يناير 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع الثاني**
 07فبراير 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع الثالث**
 10مارس 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع الرابع**
 24أبريل 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع الخامس**
 14يونيو 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع السادس**
 29يونيو 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع السابع**
 12أغسطس 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع الثامن**
 16أغسطس 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع التاسع**
 06سبتمبر 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع العاشر**
 19سبتمبر 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع الحادي**
 05أكتوبر 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع الثاني عشر**
 28أكتوبر 2021م

✓

✓

✓

✓

االجتماع الثالث عشر**
 11نوفمبر 2021م

✓

✓

✓

✓

✓

االجتماع الرابع عشر**
 27ديسمبر 2021

✓

✓

✓

✓

✓

المجموع

14

14

14

14

2

ً
* نظرا لطبيعة مواضيع لجنة االستثمار ،والتي تتطلب صدور قرارات أو توجيهات مستمرة في ضوء اختصاصاتها ،فإن غالبية االجتماعات والقرارات تتم باستخدام وسائل التقنية.
** التواريخ املوضحة تمثل تواريخ طلب أمين اللجنة استصدار قرار من قبل أعضاء اللجنة.
*** تم تعيين األستاذ /عبدالرحمن الدامر كعضو في لجنة االستثمار بتاريخ 11/11/2021م

عناوين تفسيرية

14

حضور

✓

غياب نظامي



أنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة

نتائج تقرير املراجعة السنوية للنظم واإلجراءات الرقابية للشركة
تولي إدارة شركة ألفا املالية العناية الكافية لنتائج املراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلي والتي تتمثل في مدى كفاية وفاعلية اإلجراءات الرقابية ،حيث يتم التعامل مع أي من املالحظات
الواردة والعمل على متابعة تصحيحها ووضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرارها .ويلتزم مجلس اإلدارة بأن تكون املراجعة الداخلية املرتبطة بلجنة املراجعة إحدى اآلليات الضرورية لضبط
وتحسين ومراقبة اآلداء على مستوى الشركة من أجل تطوير ممارسات العمل والحوكمة ،ولقد تم اختيار مكتب (طالل أبو غزالة وشركاه) من قبل لجنة املراجعة للقيام بعملية إجراء
الرقابة الداخلية بالشركة لعام 2021م ،وتم إصدار التقرير النهائي في الربع األول للعام  ،2022والذي يشمل اإلدارات التالية :
▪ اإلدارة املالية.
▪ إدارة املوارد البشرية ▪ إدارة املخاطروااللتزام ومكافحة غسل األموال.
▪ إدارة تقنية املعلومات.

رأي لجنة املراجعة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية
إدارة الشركة مسؤولة عن وضع وتطوير نظام الرقابة الداخلية وكفايته وفاعليته ،ويتضمن نظام الرقابة الداخلية السياسات واالجراءات التي يتم تصميمها تحت إشراف مجلس اإلدارة
لتحقيق األهداف االستراتيحية للشركة.
يتأكد املراجع الداخلي من تطبيق الضوابط املناسبة التي تتوافق مع أنظمة هيئة السوق املالية وذلك من خالل اعتماد وتنفيذ خطة مراجعة سنوية ،ويتم عرض املالحظات على لجنة املراجعة
واقتراح خطط عمل تصحيحية يتم املوافقة عليها من قبل اإلدارة.
ووفقا لخطط العمل التي تمت خالل عام 2021م ،فإن لجنة املراجعة تؤكد أنه لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد وجود قصورا جوهريا يقتض ي اإلفصاح عنه فيما يخص سالمة
األنظمة املالية واملحاسبية والتشغيلية وماله صلة بإعداد التقارير املالية ،كما أن األنظمة الرقابية تعمل بفعالية ولم يحدث أي خرق جوهري لها خالل العام 2021م يستدعي اإلفصاح عنه،
وأن جميع التوصيات التي رفعتها املراجعة الداخلية للجنة املراجعة قد تمت مراجعتها وأخذ التدابير الالزمة حيال اإلجراءات التصحيحية ومتابعة تقويمها.
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املعلومات املتعلقة
باملخاطر وإدارة
الشركة لهذه املخاطر
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المعلومات المتعلقة بالمخاطر وإدارة الشركة لهذه المخاطر
إدارة املخاطر
▪ قامت شركة ألفا املالية بإنشاء إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب واملخاطر والتي تعمل على حماية الشركة من املخاطر املحتملة بمختلف أنواعها وتحديد نزعة ونوعية املخاطر
املقبولة ،وذلك من خالل وضع جملة من أنظمة الرقابة الداخلية الكافية واملناسبة لنشاط الشركة وطبيعة عملها .وفيما يلي توضيح ملنظومة اإللتزام وإدارة املخاطر للشركة:

تحرص اإلدارة على وجود
تحديد سليم للصالحيات
واملسئوليات باإلضافة إلى
الفصل التام في املهام وعدم
تعارض املصالح.
كون الشركة مرخصة
وخاضعة لألنظمة واللوائح،
فإنه يتم إعداد تقرير الكفاية
املالية بشكل شهري والذي
يوضح سياسة الشركة في إدارة
املخاطر وكيفية مراقبتها.
مجلس اإلدارة
لجنة المخاطر
واإللتزام
اإللتزام والمخاطر

إجراءات اإللتزام وإدارة المخاطر

▪ تتم عملية إدارة املخاطر من قبل أفراد اإلدارة العليا بموجب سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،واإلدارة العليا
بدورها مسؤولة عن املراجعة املستمرة لعملية إدارة املخاطر والرقابة على بيئة العمل.
▪ تم تصميم سياسات إدارة املخاطر لدى الشركة للتعرف على املخاطر الداخلية ومخاطر األعمال وتحليلها من أجل وضع
الضوابط املالئمة ومراقبة هذه املخاطر .ويتم بصورة دورية بمراجعة سياسات وممارسات إدارة الشركة للمخاطر للتأكد
أنها ليست عرضة ملخاطر التقلبات الحادة للموجودات أو األرباح.
تقييم المخاطر ومراجعتها

▪ يتم إجراء تقييم ومراجعة لعمليات االلتزام وإدارة املخاطر االلتزام على أساس جدول دوري ،مع تحديد نطاق وتكرار
املراجعة في ضوء مدى نضج عمليات الشركة ،ومدى جوهرية املخاطر املترتبة على نشاطات الشركة.
▪ كما تستهدف استراتيجية الشركة تعزيز ثقافة الحوكمة واإلدارة الفعالة للمخاطر وإدارة العالقة بين املخاطر
واملنافع من خالل وعبر كل نشاط من أنشطة الشركة تكتنفه املخاطر .وقد تم تصميم سياسات إدارة املخاطر لدى
الشركة للتعرف على تلك املخاطر وتحليلها من أجل وضع الضوابط املالئمة لها ومراقبتها.
المرجعية النظامية ودور اإلدارة

▪ يتمتع القائمون على إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب واملخاطر باالستقاللية عن طريق تبعيتهم
املباشرة للجنة املخاطر واإللتزام ومجلس اإلدارة.
▪ تقوم الشركة بوضع االنظمة واالجراءات واالدوات الفعالة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية تغطى جميع انشطة الشركة.

املخاطر
▪ تستخدم شركة ألفا املالية ضمن نشاطها العادي أنواع مختلفة من األدوات املالية وتقدم عدد من الخدمات املرتبطة باإلستثمار واالستشارات املالية وتمويل الشركات .ونتيجة لذلك تتعرض
الشركة للعديد من املخاطر املالية كما هو الحال في الشركات العاملة في هذا املجال .وفيما يلي نبذة حول أبرز هذه املخاطر:
▪ مخاطراالئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء أحد أطراف العقود املتعلقة باألدوات املالية أو
الخدمات التي تقدمها الشركة أو املتعلقة بأعمال الشركة بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد
الطرف اآلخر لخسائر مالية.
تطبق الشركة سياسات وإجراءات للحد من حجم مخاطر االئتمان فيما يتعلق بأي طرف
مقابل .تحاول الشركة السيطرة على مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرض ملخاطر
االئتمان وتقييد املعامالت مع أطراف مقابلة مستقلة والتقييم املستمر للجدارة
االئتمانية لدى األطراف املقابلة.

▪ املخاطرالتشغيلية
وهي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة أو عدم
مناسبتها في ضوء أعمال الشركة أو الناتجة عن أحداث خارجية كفرض غرامات أو
عقوبات على الشركة أو تسويات قضائية.
تحافظ الشركة على إطار عمل شامل وسياسات للمخاطر التشغيلية بهدف توفير بيئة
سليمة ُومسيطر عليها بصورة جيدة .كما تحرص الشركة على تطبيق أفضل معايير
الحوكمة والرقابة الداخلية ،باإلضافة إلى املراجعة الدورية لسياساتها وإجراءاتها ملعالجة
أي فجوات يتم حصرها.
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▪ مخاطرالسيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في توفير األموال للوفاء
بااللتزامات التي تتعلق باألدوات املالية.
وإلدارة هذه املخاطر تقوم الشركة بشكل دوري بتقييم مستويات السيولة ومراقبة قائمة
االستحقاق للتأكد من توفر السيولة الكافية .وفيما يتعلق بصناديق االستثمار العامة
للشركة ،يتم تجنيب جزء من صافي أصول هذه الصناديق لتلبية طلبات االسترداد.

▪ مخاطرالسوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة املوجودات املالية نتيجة ملتغيرات تؤثر على
السوق كمعدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األوراق املالية سواء
نتجت هذه التغيرات عن عوامل تتعلق باستثمار فردي أو الجهة املصدرة لألوراق
املالية أو عوامل تؤثر على جميع االستثمارات املتداولة في السوق.
تدار مخاطر السوق على أساس توزيع املوجودات على فئات متعددة من األصول
ً
وتنويع املوجودات ،ويتم االستثمار وفقا لنموذج عمل ممنهج وقائم على التقييم
ً
واملتابعة املستمرة ملؤشرات الخطر التي يتم تحديدها مسبقا ومراجعتها بشكل دوري.

خالصة النتائج املالية
وتقرير مراجع
الحسابات والقوائم
املالية
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خالصة النتائج المالية
خالل الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى  31ديسمبر 2021م
1

▪ المركز المالي (ألف ر.س)
ديسمبر
2018م

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

ديسمبر 2021

األصول

56,679.293

61,295.267

66,211.366

123,196.285

الخصوم

5,679.293

9,242.727

13,656.117

39,791.325

حقوق الملكية

51,000.00

52,052.540

52,555.249

83,404.960

البند

▪ نتائج العمليات (ألف ر.س)

2

ديسمبر
2018م

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

ديسمبر 2021

اإليرادات

14,466.981

20,633.278

26,284.313

84,371.296

مصاريف
التشغيل

12,966.981

18,614.824

24,143.362

50,758.370

-

6.235

196.231

)(442.359

صافر الدخل

1,000.00

2,024.689

2,337.182

33,170.567

البند

ديسمبر
2018م

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

ديسمبر 2021

البند

أرباح ( /خسائر)
غي
ر
أخرى
تشغيلية

النمو في
اإليرادات
النمو في صافي
1,319%
15%
102%
ال ينطبق
االرباح
يعود النمو في اداء ونتائج الشركة خالل األعوام 2018م وحتى 2021م إلى الزيادة في األصول
تحت اإلدارة والتي تمثل نشاط رئيسي للشركة ،حيث بلغت األصول تحت اإلدارة في العام 2018م
ما مجموعه  354مليون لاير سعودي و بلغت األصول تحت اإلدارة مع نهاية العام 2021م ما
يقارب مبلغ  10مليار لاير سعودي .باإلضافة إلى التخارج من صندوق ملكية خاصة بنجاح وتقديم
عدد من الخدمات االستشارية تتضمن تقديم المشورة فيما يتعلق بالترتيب لطرح خاص خالل العام
2021م.
ال ينطبق

3

19

42%

27%

221%

▪ مؤشرات الربحية
البند

ديسمبر
2018م

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

ديسمبر
2021م

هامش الدخل من
العمليات

10.4%

15.5%

13.3%

42.2%

هامش الدخل
الصافي

6.9%

9.8%

8.9%

39.3%

ربحية السهم

0.20

0.40

0.47

6.63

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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امللحق  – 1معايير
ومتطلبات
الحوكمة

53

متطلبات الحوكمة
معاييرومتطلبات الحوكمة لشركة ألفا املالية في ضوء تعميم هيئة السوق املالية
▪ حرصت الشركة منذ بداية تأسيسها على أن تكون كافة أعمالها قائمة على توحيد األهداف واملصالح املشتركة للشركة وعمالئها ومساهميها ،باإلضافة إلى وجود بنية مثالية للحوكمة والشفافية
تتفق مع أفضل املمارسات العاملية .ويبين الجدول أدناه تفاصيل معايير ومتطلبات الحوكمة ملؤسسات السوق املالية فيما يتعلق بالتقرير السنوي في ضوء ما ورد في امللحق رقم  1-6من الئحة
مؤسسات السوق املالية:
املتطلب

مالحظات

مدى التقيد

المعلومات المطلوبة في تقرير مجلس االدارة

1

▪

وصف لجميع األنشطة الرئيسية للشركة

✓

▪

بحسب ما ورد في الصفحة رقم  6و 7و8

2

▪

تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

✓

▪

بحسب ما ورد في الصفحة رقم  10و11

3

▪

أسماء الشركات داخل المملكة و خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إداراتها أو من
مديريها

✓

▪

بحسب ما ورد في الصفحة رقم 11

4

▪

اسم كل شركة تابعة للشركة ،ورأس مالها ،ونسبة الملكية فيها ،ونشاطها الرئيس ،والدولة محل تأسيسها وعملياتها

✓

▪

ال يوجد لدى شركة ألفا المالية شركات تابعة

5

▪

وصف للخطط والقرارات المهمة للشركة والتوقعات المستقبلية ألعمالها

✓

▪

بحسب ما ورد في الصفحة رقم 5

6

▪

عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة خالل السنة المالية األخيرة وتواريخ انعقادها وسجل وتفاصيل الحضور

✓

▪

بحسب ما ورد في الصفحة رقم 11

7

▪

8

▪

✓

▪

بحسب الجدول الوارد في الملحق رقم 2

9

▪

وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة وأسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعات وتواريخ انعقادها
وسجل وتفاصيل الحضور.
اإلفصاح عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين يضاف إليهم
الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافئة
أو تعويضات

✓

▪

بحسب ما ورد في الصفحة رقم  13و14

✓

▪

بحسب الجدول الوارد في الملحق رقم 2

▪

10

▪

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة ،مع بيان الجهة الموقعة لها وأسباب
المخالفة وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل

✓

اشعار هيئة السوق المالية الشركة بعدم إلتزام الشركة
لمتطلب الفقرة الفرعية ( )2من الفقرة (ب) من المادة
الخامسة من الئحة مؤسسات السوق المالية والتي تنص
على أنه ":يجب على مؤسسة السوق المالية االلتزام
بالمبادئ اآلتية :وذكر منها )2 ،المهارة والعناية
والحرص ،وذلك بممارسة أعماله بمهارة وعناية
وحرص ،".حيث تم التأكيد للمجلس بأن الشركة قامت
فعال باتخاذ االجراء الالزم إلزالة وضع المخالفة التي
تم توجيهها من قبل الهيئة ،كما و ستضمن وضع
االجراءات الالزمة لتجنب وقوع مثل هذه المخالفة
مستقبال ،ولم تترتب على هذه المخالفة أي غرامات
مالية
تم إصدار حكم من الدائرة الخامسة بالمحكمة العمالية
بسالمة إجراءات الشركة فيما يتعلق بإنهاء الخدمة ألحد
الموظفين مع إلزام الشركة بدفع مستحقات مقابل أجر
الساعات االضافية ومقابل بدل االجازة االسبوعية
والسنوية بملغ إجمالي ( )135,436لاير

11

▪

نتائج تقرير المراجعة السنوية للنظم واإلجراءات الرقابية للشركة ،إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام
الرقابة الداخلية

✓

▪

بحسب ما ورد في الصفحة رقم 15

12

▪

المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر

✓

▪

بحسب ما ورد في الصفحة رقم 17

13

▪

أي تحفظات على القوائم المالية السنوية وردت في تقرير مراجع حسابات الشركة

✓

▪

ال يوجد

14

▪

خالصة ألصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة

✓

▪

بحسب ما ورد في الصفحة رقم 19

15

▪

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية للشركة عن نتائج السنة المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها
الشركة

✓

▪

16

▪

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في
أسهم أو أدوات دين للشركة

✓

بحسب ما ورد في الصفحة رقم  ،19ولم تقم الشركة
باإلعالن عن أي توقعات سابقا
يمتلك عضو مجلس اإلدارة المنتدب نسبة %26.84
من رأس مال الشركة ،ويمتلك أحد كبار التنفيذيين نسبة
 %9من رأس مال الشركة.

17

▪

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

✓

▪

ال يوجد أي قروض على الشركة

18

▪

وصف لكل صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة

✓

▪

اليوجد أي صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة

▪

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها ،أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة
الشركة أو لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود
وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وفي حال عدم وجود أي أعمال أو عقود من هذا القبيل
فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

✓

▪

19

54

▪

▪

بحسب ما ورد في الصفحة رقم 12

امللحق  – 2جدول
املكافئات
والتعويضات

55

جدول المكافآت والتعويضات
▪ اإلفصاح عن المكافآت والتعويضات

أعضاء المجلس التنفيذيين

أعضاء المجلس غير التنفيذيين

أعضاء المجلس المستقلين

البيان

بدل حضورجلسات املجلس

-

-

40,000

بدل حضورجلسات اللجان

-

-

-

املكافآت الدورية والسنوية *

-

-

180,000

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

-

-

-

املجموع

-

-

220,000

البيان

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم

الرواتب واألجور **

6,012,452

البدالت **

1,386,050

املكافآت الدورية والسنوية **

11,281,000

الخطط التحفيزية

-

العموالت

-

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

-

املجموع

18,679,502

* مكافآت مجلس اإلدارة تتكون من مكافآت اعضاء املجلس املستقلين ،وتنازل عضو مجلس اإلدارة املستقل سعادة االستاذ /علي بن صالح الصقري ،بموجب خطاب عن مكافأته
السنوية.
** املبالغ املذكورة في بيان كبار التنفيذيين تشمل العضو املنتدب و الرئيس التنفيذي.
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