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المقدمة
يسر مجلس إدارة فينشر كابيتال اإلستثمارية السعودية أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أعماله خالل السنة مصحوبا
بالقوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية  31ديسمبر2018م

تكوين و نشاط الشركة
شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية ،شركة مساهمه سعودية مقفلة مسجله في الرياض في اململكة العربية
السعودية بموجب سجل تجاري رقم  2051064716و رأس مال  101,250,000ريال سعودي ،و مرخصة من قبل هيئة
السوق املالية بترخيص رقم  12165 -37يتيح لها التعامل بصفة أصيل و التعهد بالتغطية ،و إدارة صناديق اإلستثمار،
وإدارة محافظ العمالء ،و الترتيب ،وتقديم املشورة و الحفظ ،وتعرف هذه الألنشطة كاالتي:
ا
ا
 )1التعامل :وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيال أو وكيال ،ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة
االكتتاب في األوراق املالية ،أو التعهد بتغطيتها.
 )2اإلدارة :وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حاالت تستدعي التصرف حسب التقدير.
 )3الترتيب :وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال األوراق املالية ،أو تقديم االستشارات في
أعمال تمويل الشركات ،أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية.
 )4تقديم املشورة :وذلك بأن يقدم شخص املشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية ،أو
ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية.
ا
 )5الحفظ :وذلك بأن يحفظ شخص أصوال عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية ،أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر
بذلك ،ويشمل الحفظ القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة.
الشركات التابعة
ال توجد شركات تابعة للشركة
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أهم القرارات خالل العام
إجتماع الجمعية العادية
تم خالل العام إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم االربعاء بتاريخ 1439/10/13هـ املوافق 2018/06/27م
ا
بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد االجتماع ،حيث بلغت األسهم الحاضرة  5,313,279سهما وتمثل  %52,4من
ا
عدد أسهم رأس املال البالغ عددها  10,125,000سهما ،و تم خالل اإلجتماع التصويت و املوافقة على ما يلى:
 .1املوافقة باالجماع على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 2017-12-31م
 .2املوافقة باالجماع على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املنتهية في 2017-12-31م
 .3املوافقة باالجماع على القوائم املالية املدققة عن السنة املنتهية في 2017-12-31م.
 .4املوافقة باالجماع على تعيين مراقب الحسابات برايس ووتر هاوس كووبرز من بين املرشحين من قبل لجنة املراجعة،
وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم املالية و امليزانية العمومية للسنة الحالية  2018و تحديد أتعابه.
 .5التصويت على التعامالت مع األطراف ذات العالقة كما هو مبين في جدول األعمال و مبينة في الجدول أدناه
الجهة
فينشر كابيتال بنك

نوع التعامل

العضو صاحب
املبلغ ر.س
العالقة
 5,287,337عبداللطيف جناحي

•

حصة إستثمارية -أسهم في فينشر كابيتال بنك

•

حصص استثمارية في مشاريع إستحواذ قام بها فينشر كابيتال
بنك

•

ودائع ألجل مع فينشر كابيتال بنك

10,000,000

•

مبالغ مستحقة القبض – مبالغ لم يتم تحصيلها من بيع
استثمارات متاحة للبيع

11,955,903

•

دخل ودائع ألجل

9,375,000

260,000

 .6التصويت بنسبة  %100على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 2017-12-31م
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أهم القرارات خالل العام (يتبع)..
التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية
بناء على قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قامت الشركة بتطبيق معايير املحاسبة الدولية  IFRSعلى
القوائم املالية املعدة عن فترات مالية تبدأ في 2018-1-1م كما هو ملزم بحسب القرار.
إن تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي له أثر إيجابي على الشركة من حيث تناسق املعايير املطبقة مع إستثمارات الشركة
خارج اململكة وكذلك نشر تقارير مالية ذات مستوى عالي من اإلفصاح و الشفافية و تضفي نظرة أعمق على عمليات الشركة
وكفاءتها
ال توجد آثار جوهرية على القوائم املالية للشركة أو تدفقاتها النقدية جراء تطبيق املعايير الدولية  IFRSللتقرير املالي وقد كان
االثر الرئيس ي متعلق بإعادة القياس لالستثمارات حسب القيمة السوقية العادلة لها و تصنيفها فى القوائم املالية ،إضافة إلى
إعادة قياس مخصصات نهاية الخدمة للموظفين لتعكس القيمة الحالية إللتزامات الشركة طويلة األجل تجاه موظفيها
حسب التقييم اإلكتواري لها
مخصص الزكاة
يخضع املساهمين السعوديين فى الشركة للزكاة وفقا ألنظمة و لوائح الهيئة العامة للزكاة و الدخل (الهيئة) املعمول بها فى
اململكة العربية السعودية ،و يتم تحميل الزكاة على أساس الوعاء الزكوي ،و تقوم الشركة بشكل سنوي بتقديم إقراراتها
الزكوية إلى الهيئة و قد استلمت الشركة الربط الزكوي لعام 2011م.
تم خالل العام و بالتعاون مع املستشار الزكوي للشركة إعادة النظر فى مخصصات الزكاة املتعلقة بإستثمارات الشركة طويلة
املدي ،حيث زودت الشركة الهيئة بالقوائم املالية املتعلقة باستثماراتها طويلة املدي و التى تعكس قوائمها املالية استثمارات
فى مصانع ،شركات شحن و كذلك عقارات مقتناه بغرض االحتفاظ بها و تطوير عملياتها ،مما يحقق حسم جزء من هذه
االستثمارات من الوعاء الزكوي.
نتج عن ذلك خفض مخصص الزكاة املتعلق باالعوام السابقة بمبلغ ر.س  6مليون ،وذلك بناء على موافقة الهيئة على
طريقة إحتساب الزكاة إلستثمار "جوكنور" لألعوام من 2015 - 2012م (التخارج منه سنة 2016م).
و سيتم خالل العام الحالي  2019استكمال االجراءات مع الهيئة بخصوص باقى االستثمارات.
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مجلس اإلدارة
التكوين و العضوية
يتألف مجلس اإلدارة الحالي من خمسة اعضاء تعينهم الجمعية العامة كل ثالث سنوات ،تم انتخابهم في تاريخ 2017/06/14م
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لثالث سنوات و بدأت عضويتهم في تاريخ 2017/04/30م و بذلك تنتهي دورة
املجلس الحالي في 2020/04/29م و يكون نصاب حضور اإلجتماعات  3أعضاء على األقل
بناء على قرارات هيئة السوق املالية الوارد في الئحة الحوكمة  ،ولضمان استقاللية قرارات املجلس ،يتم تشكيل املجلس
بحيث تكون أغلبية األعضاء غير تنفيذيين وال يقل األعضاء املستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء املجلس
أعضاء مجلس اإلدارة
اسم العضو

الصفة

تصنيف
العضوية

عدد
االجتماعات

الحضور

 .1عارف أحمد الكوهجي

الرئيس

مستقل

2

2

نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو

غير تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي

2
2
2
2

2
2
1
2

.2
.3
.4
.5

عمران صالح الدين
عبداللطيف محمد جناحي
يحيى ابراهيم نور الدين
روبرت ويجز

2018

تاريخ اإلنعقاد خالل عام 2018
 30مايو

 7نوفمبر
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عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات االخري
اسم العضو

 .1عارف أحمد الكوهجي
 .2عمران صالح الدين
 .3عبداللطيف محمد جناحي

عضوية مجالس اإلدارة األخرى

تصنيف العضوية
عضو مجلس إدارة

•

بنك الخليج األول

نائب الرئيس

•

بلوم فيلد العاملية – كندا

رئيس مجلس إدارة

•

املستشفى األملاني للعظام (البحرين) ،

•

شركة ليمسولر للمالحة والسفن،

•

شركة األبيض لألسمدة والكيماويات (األردن) (جافكو)،
شركة وورلد ديفلوبمنت ،شركة مشاريع الخليج،

•

شركة تشالينجر ليمتد (ليبا)،
شركة جوكنور لتصدير واستيراد وإنتاج األغذية (تركيا).

•

فينشر كابيتال بنك (البحرين)

•

شركة قطر للهندسة واإلنشاءات (كيو كون)(قطر)

•

شركة بيان العقارية (السعودية).

•

ريجنتس كريسنت املحدودة (اململكة املتحدة)
جريب هاربور (البحرين)

•

شركة فارم الند

•

شركة تآزر ش.م.ب م (الكويت).

•

مستشفى إبن النفيس (البحرين)

•

معهد البحرين للدراسات املصرفية

•

مجموعة داماك (دبي).

•

شركة األبيض لألسمدة والكيماويات (األردن) (جافكو)

•

شركة آي تي ووركس

•

شركة نظم املعلومات

•

شركة ليمسولر للمالحة والسفن

•

شركة تشالينجر ليمتد

•

شركة مينا شيبكو

•

املستشفى األملاني للعظام (البحرين)
شركة وورلد ديفلوبمنت ،شركة مشاريع الخليج

•
•
عضو مجلس إدارة

•

 .4يحيى ابراهيم نور الدين

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس اإلدارة و عضو
لجنة التدقيق
عضو مجلس اإلدارة

 .5روبرت ويجز

•

المكافآت و التعويضات
2018
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بلغ إجمالي بدالت الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له  45,500ريال سعودي ،كما وبلغت بدالت ونفقات السفر
 5,248ريال سعودي ،باإلضافة إلى مبلغ  112,500ريال سعودي مقابل أتعاب إستشارات تصرف لألعضاء املستقلين في
املجلس و اللجان املنبثقة عنه للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م.
جدول اإلفصاح عن التعويضات و المكافآت
أعضاء
املجلس
التنفيذيين

البيان
الرواتب و التعويضات
البدالت ،بدل حضور
املكافآت الدورية و السنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخري
تدفع بشكل شهري أو سنوي

-

(ريال سعودي)

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا
اعضاء املجلس
أعلى املكافآت و التعويضات يضاف
غير التنفيذيين/
إليهم الرئيس التنفيذي و املدير املالي إن
املستقلين
لم يكونا ضمنهم
964,541
45,000
112,500

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
لجنة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وإدارة المخاطر
2018
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تتألف لجنة املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وإدارة املخاطر من ثالثة أعضاء (  1مستقل و  2غير تنفيذي) و
يترأسها عضو مستقل ،ويكتمل نصاب االجتماع بحضور نصف عدد  2من األعضاء على األقل بأنفسهم من بينهم رئيس
اللجنة ،ويعد حضور أعضاء اللجنة اجتماعاتها ضروريا الستمرار عضوية اللجنة.
وتثبت قرارات اللجنة ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة ،وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريات اجتماعات
اللجنة على أمين سر اللجنة.
اعضاء لجنة املطابقة
وااللتزام ومكافحة غسل
األموال وإدارة املخاطر
 .1يحي ابراهيم نور الدين
 .2روبرت ويجز
 .3آسيا حسن*

خالل عام 2018
الصفة
الرئيس
عضو
عضو

تصنيف
العضوية
مستقل
غير تنفيذي
غير تنفيذي

عدد
االجتماعات
4
4
4

الحضور
4
4
4

 17مارس

 14يونيو

 16سبتمير

 20ديسمبر

















*من غير أعضاء مجلس اإلدارة

املهام واملسؤوليات املتعلقة باملراجعة
▪ مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في أداء مهامهم ومسؤولياتهم القانونية والتعاقدية.
▪ املساهمة في تعزيز الرقابة الداخلية وزيادة الثقة في عدالة تقارير الشركة املالية.
▪ املساهمة في تحسين وتطوير التقارير املالية واملعالجات املحاسبية وذلك عن طريق مناقشتها من قبل أعضاء لجنة
املراجعة الذين يتمتعون بالخبرة واملوضوعية واالستقاللية.
▪ املساهمة في تطوير وتعزيز الرقابة الداخلية في الشركة وذلك من أجل تقليص فرص االحتيال واالختالس وغيرها من
العمليات غير القانونية مما يؤدي إلى زيادة حماية حقوق املساهمين واملستثمرين.
▪ املساهمة في حل املشاكل الناجمة عن اختالف وجهات النظر بين إدارة الشركة واملراجعين الداخليين والخارجيين فيما يتعلق
بالقضايا الفنية واملالية.
▪ املساهمة في تعزيز استقاللية املراجعين الداخليين والخارجيين.
▪ متابعة ومراجعة أعمال مسئولي وموظفي الشركة للتأكد من التزامهم بتنفيذ اإلجراءات وتطبيق السياسات التنظيمية
والقانونية.
▪ متابعة ومراجعة املشاكل واملسائل املطروحة من قبل السلطات اإلشرافية.

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة (يتبع)..
املهام واملسؤوليات املتعلقة باملخاطر
2018
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مسئولية مراجعة ومراقبة املخاطر التي تتعرض لها الشركة وإستراتيجية ادارة املخاطر ونزعة املخاطر والضوابط الرقابية
املتعلقة بها.
كما تتولى اللجنة إدارة متطلبات رأس املال للشركة عن طريق التأكد من االحتفاظ بمستوى مناسب من رأس املال
والسيولة بما يتماش ى مع أنشطتها؛ باإلضافة الى مراجعة وتقييم مدى كفاية رأس املال وإجراء اختبارات الضغط وعرض
نتائجها على املجلس.
تقوم اللجنة بمراجعة العمليات املرتبطة باملخاطر واالمتثال وتقييم اثر التغيرات القانونية والتحقق من تطبيق اجراءات
ا
املسائلة على االدارة ،واإلفادة عن أى اجراءات/معامالت تنطوي على مخاطر مرتفعة وفقا للسياسات الداخلية والقواعد
الصادرة من الجهات الرقابية.
املهام واملسؤوليات املتعلقة باإللتزام
▪ اإلطالع و املوافقة على إستراتیجیة إدارة املطابقة واإللتزام واملخاطر.
▪ املوافقة على خطة العمل السنویة املقدمة من مدیر إدارة املطابقة واإللتزام واملخاطر ملراجعة أعمال الشركة
ومدى مطابقتھا ألنظمة السوق املالیة.
▪ درء مخاطر عدم االلتزام ،وبوجه خاص املخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات املالية .توطيد
العالقة مع الجهات الرقابية.
▪ تقییم مستوى املخاطر بالشركة وأسالیب التعامل معھا بما في ذلك مراجعة تقریر() ICAAPالسنوي
▪ مناقشة التقاریر الدوریة التي ترفعھا إدارة املطابقة وااللتزام واملخاطر للجنة  ،ورفعھا ملجلس اإلدارة
▪ املوافقة على خطة إستمراریة األعمال و خطة التعافي من الكوارث ومتابعة تنفیذھا.
▪ التحقيق في حاالت االشتباه بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإبالغ الجهات املعنية.
▪ • تقییم مستوى اإلفصاحات بما یتماش ى مع أنظمة ھیئة السوق املالیة بما في ذلك التقریر السنوي للشركة
كما تتولى اللجنة مسئولية أعمال التعيين والفصل وتقييم االداء وتطوير التوصيات الخاصة بمكافآت رئيس املخاطر
واالمتثال وغيره من املوظفين التابعين له لتنظيم مهام العمل تقوم اللجنة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات واملكافآت.

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة (يتبع)..

2018
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لجنة الترشيحات والمكافات
تتألف لجنة الترشيحات واملكافات من عدد  2اعضاء غير تنفيذين  ،ويكتمل النصاب بحضور نصف االعضاء من بينهم
رئيس اللجنة .وتثبت قرارات اللجنة ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة ،وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة
مجريات اجتماعات اللجنة على أمين سر اللجنة.

اعضاء لجنة الترشيحات واملكافات
 .1عمران صالح الدين
 .2عبد اللطيف بن محمد جناحي

الصفة
رئيس
عضو

تصنيف العضوية
غير تنفيذي
غير تنفيذي

عدد
االجتماعات
-

لم يجتمع أعضاء لجنة الترشيحات و املكافأت خالل العام ،وتم التواصل مع األعضاء من خالل البريد اإللكتروني و اتخاذ
مالزم من القرارات بالتمرير كلما دعت الحاجة.
املهام واملسؤوليات الرئيسية
▪
▪

▪
▪
▪
▪

تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ،ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت
إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
تقوم اللجنة بعمل املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ،وإعداد
وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو
ألعمال مجلس اإلدارة.
تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ،ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،وكبار التنفيذيين ،واالستعانة بمعايير ترتبط باألداء في
تحديد تلك املكافآت.

العقوبات و الجزءآت
املوضوع

الجهة
2018
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اليوجد.

القوائم المالية و تقرير مراجعي الحسابات
مراجعي الحسابات الخارجين
ا
ا
تضمن تقرير مراجعي الحسابات رأيا مطلقا بأن القوائم املالية ككل تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،املركز املالي
ا
للشركة كما في  31ديسمبر 2018م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا ملعايير املحاسبية
املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية و أن القوائم املالية تتفق مع نظام الشركات و النظام األساس ي للشركة فيما
يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية.
القوائم المالية
يتضمن الجدول أدناه عرض مختصر من القوائم املالية املدققةللسنة املنتهيه في تاريخ  31ديسمبر ،2018
المركز المالي
2018

كما في نهاية السنة املالية

الفروقات

2017
بالريال السعوي

املوجودات
املطلوبات
حقوق املساهمين
إجمالي املطلوبات و حقوق املساهمين

75,563,101
19,916,574
55,397,218
75,563,101

78,187,079
24,150,808
54,036,271
78,187,079

()2,623,978
()4,234,234
1,360,947
()2,623,978

قائمة الدخل
2018

للسنة املنتهية

الفروقات

2017
بالريال السعودي

اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية
(مصاريف) إيرادات أخري
صافي خسائر السنة قبل مخصص الزكاة
مخصص الزكاة للسنة
مخصص الزكاة للسنة السابقة
صافي الدخل (/خسائر) السنة بعد مخصص الزكاة

426,986
()1,575,143
88,449
()1,486,694
()1,964,235
6,202,500
2,751,571

298,319
()2,435,170
500,582
()1,636,269
()1,954,326
()3,590,595

128,667
860,027
)(412,133
()149,575
()9,909
6,202,500
6,341,111

قائمة الدخل الشامل
2018

للسنة املنتهية

2017
بالريال السعودي

2018
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تغيرات القيمة العادلة على االستثمارات املتاحة للبيع
خسائر القيمة العادلة من إعادة قياس االستثمارات
املحتفظ بها فى القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل
خسائر صرف من إعادة قياس اإلستثمارات املحتفظ
بها فى القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر
أرباح إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
الدخل( /الخسارة) الشاملة الخرى للسنة
مجموع الدخل( /الخسارة) الشاملة للسنة

)(673,965

1,276,885
-

)(686,543

500,582

663
()1,359,844
1,391,727

17,013
()1,293,898
)(2,296,697

المدفوعات الى الهيئات الرقابية
2018

الجهة

2017
بالريال السعودي

88,553

مصلحة الزكاة و الدخل
التأمينات اإلجتماعية

676,645
78,936

نظرة عامة على الفروقات الجوهرية في النتائج المالية للعام  2018عن 2017
الموجودات
يظهر إجمالي املوجودات نقصان بمقدار  2,624مليون عن العام  ،2017يعتبر هذا اإلنخفاض غير جوهري و يأتى نتيجة
العمليات التشغيلية و االستثمارية كما يتضح فى قائمة التدفقات النقدية املبينة فى القوائم املالية.
حقوق المساهمين
يظهر املركز املالي إنخفاض غير جوهري فى حقوق املساهمين و هو ناتج عن مصاريف العمليات التشغلية.
قائمة الدخل
صافي الدخل
تظهر اإليرادات للسنة 2018م زيادة جوهرية بقيمة  6,341مليون ريال سعودي عن العام السابق نتج ذلك عن تخفيض
مخصص الزكاة املتعلق بالسنة السابقة (موضح فى صفحة رقم .)4
مصاريف عمومية وإدارية
قامت إدارة الشركة خالل العام بعدة مبادرات نتج عنها إنخفاض رئيس ي فى املصاريف و جاء ذلك من خالل إعادة تقييم و
مناقشة العقود و الخدمات الثابته التى تقدم للشركة.
2018
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المعامالت مع طرف ذو عالقة
ا
تمتلك الشركة  3,885,599ريال سعودي حصة إستثمارية ممثلة بـ  1,189,851سهما في فينشر كابيتال بنك و الذي
•
يعتبر من كبار املساهمين في الشركة ،يتم اإلحتفاظ بهذا اإلستثمار ألغراض استراتيجية ،يتم استالم ارباح نقدية
من هذه االسهم بشكل سنوي .بحسب نتائج االعمال.
تشتمل االستثمارات املبينة في امليزانية للشركة علي  24,216,235ريال سعودي تم تصنيفها فى املركز املالي –
•
موجودات غير متداولة – إستثمارات متاحة للبيع ،و هي عبارة عن حصص استثمارية في مشاريع إستحواذ قام بها
فينشر كابيتال بنك و كذلك يقوم فينشر كابيتال بنك بتقديم خدمات الحفظ و الدعم التشغيلي لهذه
االستثمارات.
تفاصيل املعامالت:
الجهة
فينشر كابيتال بنك

نوع التعامل

املبلغ ر.س
3,885,599

•

حصة إستثمارية في فينشر كابيتال بنك

•

حصص استثمارية في مشاريع إستحواذ قام بها فينشر كابيتال بنك

24,216,235

•

ودائع ألجل

11,719,337

•

مبالغ مستحقة القبض – مبالغ لم يتم تحصيليها من بيع استثمارات متاحة
للبيع

12,363,501

•

دخل ودائع

426,986

تفاصيل اإلستثمارات املتاحة للبيع مع الشريك فينشر كابيتال بنك:
القطاع  /املنطقة
الشحن – قبرص
عقارات – اململكة املتحدة

املبلغ ر.س
تفاصيل اإلستثمار
8,529,279
إستثمار طويل األجل تم اإلستحواذ عليه خالل عام  ،2011إستراتيجة التخارج منه تعتمد على
توافر الظروف اإلقتصادية املالئمة تحديدا في هذا القطاع ،بأفق  5سنوات فأكثر
15,686,956
استثمار في عملية استحواذ وتطوير ملشروع سكني بارز يقع في إحدى أفخم املناطق السكنية
في لندن ،مراحل التنفيذ متماشية مع الخطة األساسية للمشروع مع تخارج عن طريق بيع
الوحدات السكنية

حصة إستثمارية في الشريك فينشر كابيتال بنك
تفاصيل اإلستثمار
القطاع  /املنطقة
فينشر كابيتال بنك – بنك تملك بنسبة تقل عن  %1يتم اإلحتفاظ بهذا اإلستثمار ألغراض استراتيجية ،من دون أجل
إستثماري إسالمي دول
مجلس التعاون

املبلغ ر.س
3,885,599

ا
عدا عن ما تم سرده أعاله ،يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود عقود أو أعمال ،خالل العام املالي 2018م ،تكون الشركة طرفا
فيها و يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املالي أ و أي شخص ذي عالقة بأي مصلحة فيها.
القروض و المديونيات
كشف باملطلوبات
2018
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كشف باملطلوبات و املخصصات كما هو في املركز املالي للشركة في نهاية السنة 2016

املبلغ ر.س

مطلوبات
مصاريف عمومية و إدارية مستحقة
ذمم دائنة أخرى

2,835,709
-

مخصصات:
17,080,865

مخصص الزكاة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع املطلوبات

249,309
20,165,883

يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود قروض على الشركة و يؤيد ذلك ما يظهر في املطلوبات في القوائم املالية املدققة
للشركة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م و كما هو مبين في الجدول أعاله.

إدارة المخاطر
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف الخر لخسارة مالية.
تتعرض الشركة ملخاطر األئتمان بشأن األرصدة لدى البنوك و الودائع ألجل واالستثمارات و الذمم املدينة .تنشأ مخاطر
األئتمان التي تتعرض لها الشركة نتيجة احتمال إخفاق الطرف الخر وبمبلغ يعادل حده األقص ي القيمة الدفترية لهذه
األدوات.
مخاطرأ سعار الصرف األجنبي
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغيير في قيمة األدوات املالية بسبب التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية إن
الشركة غير معرضة ملخاطر العملة التي تنتج من التعرض لعمالت مختلفة في سياق عملها االعتيادي .إن معظم املعامالت
الجوهرية للشركة ال تتم بعمالت غير الريال السعودي و الدوالر األمريكي.

مخاطر أسعار العموالت

2018
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تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة
في السوق ،تحمل ودائع الشركة ألجل بشكل عام معدل عمولة ثابت وال تكون عرضة ملخاطر الحركة في أسعار العموالت
الخاصة.
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة املطلوبة املالية .قد
تنتج مخاطر السيولة عن عدم املقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة و بمبلغ يعادل قيمته العادلة .يتم مراقبة متطلبات
ا
السيولة شهريا ،و تقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها.
مخاطر أسعار األسهم
تمثل مخاطر أسعار األسهم املخاطر الناتجة عن االنخفاض في القيمة العادلة لألسهم كنتيجة للتغييرات في مستويات
مؤشرات األسهم و قيمة كل سهم على حدة .إن الشركة معرضة ملخاطر أسعار األسهم على بعض إستثماراتها.
المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال
إن أهداف الشركة عند إدارة رأس املال هي اإللتزام بمتطلبات الحد األدنى لرأس املال التي حددتها هيئة السوق املالية
للحفاظ على قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة والحفاظ على قاعدة رأس مال كافية طوال السنة.
ا
تراقب الشركة معدل كفاية رأس املال واملعدالت املرتبطة باستخدام اإلطار الذي حددته هئية السوق املالية إعتبارا من 1
يناير 2014م .وعليه ،فإن متطلب الركيزة األولى للشركة املتعلقة بشريحة معدل رأس املال ومتطلبات الحد األدنى لرأس املال
ومعدل كفاية ر أس املال هو كما يلي:
قاعدة رأس املال و الحد األدني لرأس املال و كفاية رأس املال للشركة في نهاية السنة 2018

املبلغ ر.س

معدل رأس املال
الشريحة األولى لرأس املال

55,379

الشريحة الثانية لرأس املال

-

اإلجمالي

55,379

الحد األدني لرأس املال
مخاطر االئتمان

38,153

مخاطر السوق

2,894

مخاطر التشغيل

926

اإلجمالي

41,973

فائض رأس املال

13,406

معدل الكفاية املالية

1.32

2018
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نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
املراجعة الداخلية هو نشاط مستقل وموضوعي ،يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين
عملياتها  .ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف الشركة من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية
عمليات الحوكمة وإدارة املخاطر والرقابة
تعمل وظيفة التدقيق الداخلي كوظيفة إستشارية مستقلة لها ارتباط مباشر بمجلس االإدارة ومرتبطة بلجنة املطابقة
وااللتزام ومكافحة غسل األموال وإدارة املخاطر  ،و تعني بمراجعة الحسابات الداخلية للشركة و هي املسوؤلة أيضا عن
تقييم مدى الكفاءة املالية وفعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بما فـي ذلك إدارة املخاطر وإجراءات حوكمة
الشركات ،باالضافة إلى الرقابة املالية ،والضوابط التشغيلية ،وااللتزام والضوابط التشريعية
خالل العام قامت الشركة باإلستعانة بشركة املحاسبون املتحدون  (RSM Allied Accountants) RSM -للقيام بمهام
إدارة التدقيق الداخلي بالشركة و ذلك بعد تعيينها من قبل لجنة التدقيق و املخاطر ،و على ذلك قامت شركة املحاسبون
املتحدون  (RSM Allied Accountants) RSM -بتبني منهج يستند على مبدأ نسبية املخاطر ،حيث تم إستخدام نتائج
ومخرجات التقييم لتقدير مدي كفاءة وفعالية إجراءات الضوابط عدد من اإلدارات حسب جدول زمني ليغطي إجراءات
التدقيق الداخلى لجميع إدارات الشركة ،و على ذلك يتم تقديم تقارير ربع سنوية لكل من الرئيس التنفيذي للشركة و
لجنة التدقيق و املخاطر حول املالحظات املتعلقة بأنشطة التدقيق الداخلي و ماتم إنجازه.
الجدير بالذكر هو أن تقرير املدقق الداخلي اللشركة أبدي و بشكل عام رضاه عن ماتم إنجازه من قبل اإلدارات التي تم
مراجعتها ،حيث قامت هذه اإلدارات بالتعاون التام وتصحيح جميع ماتم التنبيه عليه من قبل املراجع الداخلي فيما
يتعلق بالثغرات و/أو اإلجراءات الناقصة حسب تقرير املدقق الداخلي السابق.
وختاما كل الشكر للسادة املساهمين الكرام على ثقتهم ودعمهم املتواصل والكبير لنا ،سائلين املولى العزيز أن يسدد خطانا
لتحقيق أهدافنا ،وأن يمن علينا بالنجاح والتوفيق.
و السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
مجلس اإلدارة
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