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 الشركة عن نبذة .1

هيئة أسواق شركة سعودية مساهمة مسجلة لدى هي "( جلوبل السعودية" أو "الشركة)" ةالسعودي –بيت االستثمار العالمي 

(، وتمارس الشركة أعمالها في اململكة 2007يونيو  17هـ )املوافق  1428جمادى الثاني  2بتاريخ  07067-37برخصة رقم  املال

وال يوجد  ،(2008مارس  2هـ )املوافق 1429صفر  23بتاريخ  1010245276العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

 شركات تابعة لها.

 

  صفتها مديراب هاتعاملأهداف الشركة في وتتبلور 
ا
 إدارة املحافظ والصناديق االستثماريةو ، االكتتابو/وتوفير خدمات  أو وكيل

 .االستشارات وحفظ األوراق املاليةالصفقات،  يب الخدمات االستشارية وخدمات ترتتقديم و 

 

   

م بأي قرارات مهمة كإعادة الهيكلة أو التوسع أو وقف 2018العالمي السعودية في العام  ولم تقم شركة بيت االستثمار  •

باستثناء الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على تعديل قائمة امللك لشركة بيت االستثمار العالمي  العمليات

 الكويت.

الشركة في القيام بإدارة صندوق جلوبل عمال الشركة حيث ستستمر ي تغير في أهناك توقعات مستقبلية أل  تليس •

ـــ  لألسهم السعودية، ومحافظ العملء. إال أن  % من أسهم شركة بيت االستثمار العالمي 69.278شركة كامكو املالكة لـ

السعودية  –لمي . وقد تواصلت شركة بيت االستثمار العام2019 خلل عامدمج الشركتين معأ تخطط الستكمال الكويت 

 مع هيئة السوق املالية إلشعارها باملوضوع واإلستفسار عن متطلبات الهيئة للموافقة على هذا الدمج.

 

 وفيما يلي عنوان الشركة وبيانات االتصال بها:

 ةالسعودي –بيت االستثمار العالمي 

 املعذر شارع 

 66930ص. ب 

 11586 الرياض

 السعودية العربيةاململكة 

 +(966) 1 299 4100هاتف: 

 +(966) 1 299 4197فاكس: 
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 مجلس اإلدارة .2

 أعضاء مجلس اإلدارة 2.1

يوم انعقاد آخر اجتماع ملجلس  2018ديسمبر  16كما في ) تم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة الجديد ليتكون   2018عام أواخر في  

غير تنفيذيين وثلثة أعضاء مستقليين ، وقد تمت موافقة الهيئة على تعيين منهم ثلث أعضاء  ستةمن اإلدارة خلل العام( 

 كعضو غير تنفيذي  فيصل صرخوهد األستاذ/ يالجدالعضو 

 م.2018وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في آخر اجتماع للمجلس في ديسمبر 

 سفيان الزامل

 مستقلعضو  -رئيس مجلس اإلدارة

 يقوم بادارة مشروع استثماري  ةاملهني ةمن الخبر  ةسن 21سفيان الزامل بأكثر من يتمتع املهندس 
ا
في العديد من املجاالت وحاليا

تضمن تصميم وإنشاء وتشغيل أحدث ترسانة بالخليج العربي لبناء وإصلح السفن ومنصات البترول البحرية داخل يضخم 

 ميناء امللك عبد العزيز بالدمام، 

فهو يدير العديد من املشاريع الكبرى لخدمات حقول البترول البحرية في اململكة العربية السعودية والخليج وعلوة عل ذلك 

  العربي.

املهندس/ الزامل عضو مجلس إدارة بالعديد من الشركات باململكة بما في ذلك شركة الزامل للخدمات البحريه، الزامل 

 . ةالشركة الشرقية لخدمات الحقول النفطيللصيانه والتشغيل، الزامل للعطلت والسفر، و 

 في اململكة. ةالشرقي ةعضوية شباب رجال األعمال في غرفة التجارة والصناعة باملنطق ىهذا علوة عل

املهندس/ الزامل حاصل على ماجستير إدارة األعمال من جامعة البحرين، و درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة 

  .واملعادن في اململكه العربية السعودية امللك فهد للبترول

 عبدالوهاب الحلبي

 غير تنفيذي-رئيس مجلس اإلدارةنائب 

عاما في مناصب تنفيذية وفي مجال االستشارات املالية وتمويل الشركات مع التركيز  نييتمتع السيد/ الحلبي بخبرة تفوق العشر 

منصب كبير مدراء اإلستثمار ملجموعة مراس  التقييمات. وقد شغلعلى إعادة الهيكلة والتملك واإلستحواذ باإلضافة إلى 

القابضة، شركة التطوير الرائدة في اإلمارات العربية املتحدة، وهو مسؤول عن أسواق رأس املال للمجموعة، واالستثمارات 

 والتمويل باإلضافة إلى استراتيجية املجموعة.

االقتصاد من كلية لندن للقتصاد وهو زميل في معهد املحاسبين القانونيين السيد/ الحلبي حاصل على شهادة البكالوريوس في 

 في إنجلترا وويلز.

 فيصل صرخوه

 غير تنفيذي – اإلدارةعضو مجلس 

حتى شغل منصب الرئيس  ةداخل الشرك ة. وتدّرج فى عدة مناصب قيادي2000انضم السيد فيصل صرخوه إلى كامكو في العام 

 2010إلى  2006. حيث قام برئاسة إدارة تمويل الشركات من العام 2014التنفيذي لشركة كامكو في النصف األول من العام 

ى السيد صرخوه منصب رئيس دائرة الخدمات املالية واالستثمار في كامكو في العام 
ّ
، ويتولى السيد فيصل صرخوه 2010ثم تول
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 منصب رئ
ا
. يتمتع السيد صرخوه بأكثر من 2018يس مجلس إدارة شركة بيت االستثمار العالمي "جلوبل" كما في سبتمبر حاليا

سنة من الخبرة املهنية في مجال االستثمارات املصرفية وإدارة األصول واملنتجات االستثمارية والتمويل وبشكل عام في  20

كامكو حياته املهنية في أواخر التسعينيات عندما عمل لدى مكتب "كيه قطاع الخدمات املالية. بدأ الرئيس التنفيذي لشركة 

 في عدد من مجالس 
ا
 عدة مناصب تنفيذية حيث أنه عضوا

ا
بى أم جى" في الكويت. كما يتولى السيد فيصل صرخوه حاليا

صندوق في اتحاد اإلدارات لشركات وصناديق استثمارية مرموقة. فالسيد صرخوه عضو في مجلس اإلدارة ومدير أمانة ال

الشركات االستثمارية الكويتية، وفي املجلس االستشاري لكلية إدارة األعمال واالقتصاد في الجامعة األمريكية في الكويت، وفي 

مجلس إدارة املجلس االستشاري الصناعي في الكلية األسترالية في الكويت. ويحمل السيد صرخوه بكالوريوس مع مرتبة شرف 

في  HECاململكة املتحدة وماجستير تنفيذي في إدارة األعمال بتقدير امتياز من جامعة  -جامعة برمنغهام في االقتصاد من 

 باريس، فرنسا.

 سليمان الربيع  

 غير تنفيذي-عضو مجلس اإلدارة

عاما في مجال تمويل الشركات واإلستثمارات الخاصة وفي العديد من املجاالت بما في  17يتمتع السيد/ الربيع بخبرة تفوق 

 ذلك اإلستشارات املالية وعمليات االندماج واالستحواذ وأسواق األسهم والدين باإلضافة إلى إعادة الهيكلة.

( في إدارة اإلكتتابات ومن بعدها إنتقل بدأ حياته املهنية مع بنك االستثمار براسك أند كومباني )إستحوذ عليه بنك كاوبثينج

إلى إدارة االندماج واالستحواذ مع التركيز على القطاعات ذات النمو. ثم انتقل إلى الكويت للنضمام إلى فريق اإلستثمارات 

شركات في املصرفية في بيت االستثمار العالمي )جلوبل( حيث شارك في إدارة عدد من اإلكتتابات واملتابعة االستراتيجية لل

قطاعات مختلفة. ثم إنضم إلى مجموعة إيستجيت كابيتال، وهي ذراع اإلستثمارات الخاصة والعقار للبنك األهلي التجاري في 

 في عام اململكة العربية السعودية،
ا
إلى جلوبل بمنصب نائب رئيس    2010في دبي وشارك في فريق االستثمار. وانضم مجددا

لة العادة هيكلة ادارة امللكيات الخاصة. ثم تولى مسؤولية إعادة هيكلة وحدتي إدارة األصول ملجموعة إدارة األصول البدي

 للرئيس التنفيذي. السيد/  2017العقارية وإدارة األصول الدولية في الشركة كرئيس إلدارة األصول البديلة وعين في العام 
ا
نائبا

( في كل من منطقة الشرق األوسط EMPEAفي األسواق الناشئة )الربيع عضو في مجلس ي جمعية مؤسسة اإلستثمارات الخاصة 

 وشمال إفريقيا واألسواق النامية وعضو في مجالس إدارات عدد من الشركات في منطقة الخليج العربي وتركيا. 

الصناعية  السيد/ الربيع حاصل على درجة املاجستير من كلية لندن لألعمال وبكالوريوس العلوم في بحوث العمليات والهندسة

 من جامعة كورنيل في نيويورك.

 عصام صالح الذكير 

 عضو مستقل- اإلدارةعضو مجلس 

في الشركة السعودية للكهرباء  ةفي املجال املالي واالستثماري، حيث بدأ حياته املهني  سنة من الخبرة 18 متلك السيد/ الذكير ي

في السوق السعودي.  ةفي إدارة املوارد البشرية، ومن ثم التحق بالعمل في هيئة أسواق املال كمسؤول عن التداوالت اليومي

شركة ثم مدير ائتمان الداره املشاريع  70كمستشار ائتمان إلدارة محافظ   -إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي   وانضم

وبعد ذلك انضم إلى شركة الراجحي كابيتال بمنصب مدير أقليمي إلدارة األصول واالستثمار املؤسس ي. وفي  ةواملتوسطة غير الص

التحق بالعمل في شركة راز القابضه حيث شغل منصب املدير املالي للمجموعه بعدها التحق مدير عام االستثمار  2015عام 
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االن يشغل السيد عصام الذكير منصب نائب  الخاصة. ةوامللكي ةل االستثماريالداره االصو  ةفي مجموعه القاض ي القابض

  .)منشات( لريادة االعمال ةواملتوسطة للمنشات الصغير  ةمحافظ الهيئة العام

   في إدارة األعمال. ةحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة النظم واملعلومات وماجستير تنفيذي السيد/ الذكير 

 الحكيرتركي منصور 

 عضو مستقل- اإلدارةعضو مجلس 

يشغل السيد/ الحكير منصب الرئيس التفيذي في شركة فاس للتطوير العقاري إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في املنطقة 

الخاصة وادارة  ةللشركات، الخدمات املصرفي ةسنه في عدة مجاالت بدءا من األعمال املصرفي 15. يملك من الخبره مايفوق 

 الثروات واالستثمار والتطوير الحديث للمشاريع العقارية.

، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في االدارة املالية واالقتصاد ةالسيد/ الحكير عضو مجلس إدارة في عدة شركات في اململك

 من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

 اجتماعات مجلس اإلدارة 2.2

جدول يوضح تواريخ انعقاد املجلس وكشف الحضور خلل عام وفيما يلي  م 2018مرات خلل عام  4مجلس اإلدارة اجتمع  

2018: 

 الصفة اسم العضو
 الرابعجتماع ال  الثالث جتماعال  الثانيجتماع ال  الول جتماع ال 

 2018ديسمبر 16 2018أكتوبر  11 2018و ماي13 29/03/2018

     ملجلسرئيس ا السيد/ سفيان الزامل                   

  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق نائب الرئيس السيد/عبدالوهاب الحلبي                   

 ال ينطبق    عضو مستقل السيد/ تركي الحكير                   

   ال ينطبق  مستقل عضو  السيد/ عصام الذكير                   

 ال ينطبق    تنفيذي عضو                        *السيد/ علي الفليج

     عضو غير تنفيذي السيد/ سليمان الربيع

  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق عضو غير تنفيذي فيصل صرخوه**السيد/ 

     أمين السر السيدة/ تهاني النفيعي

  

 .وإلغاء تسجيله لدى هيئة السوق املالية م بعد استقالته31/10/2018انتهت عضوية السيد علي الفليج في  *

 م بعد موافقة هيئة السوق املالية.02/12/2018بدأت عضوية السيد فيصل صرخوه في ** 

 

 سهم اعضاء مجلس الدارة بالشركة:أ •

 التغيير امللكيةنسبة  قيمة األسهم عدد األسهم الجنسية قائمة املالك

 سهم 1,844باع  %0.0369 18,440 1,844 كويتي علي عبداملحسن الفليج
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 بأن ب
ّ
وكبار التنفيذيين في الشركة ليس لديهم أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق أكتتاب قية أعضاء مجلس اإلدارة علما

 .الشركة لم تصدر أي أدوات دين منذ تأسيسها( كما أنفي أسهم وأدوات دين الشركة )

 :أو أحد مديريها الشركات التي يكون عضو مجلس الدارة عضوا في مجلس ادارتها •

 سفيان الزامل:

 الدولة الشركة املنصب

 السعودية مجموعة الزامل القابضة عضو مجلس ادارة

 السعودية الزامل للخدمات البحرية  عضو مجلس ادارة

 السعودية الزامل للصيانة والتشغيل ادارةعضو مجلس 

 السعودية الزامل للسفريات عضو مجلس ادارة

 السعودية الشركة الشرقية لخدمات حقول البترول عضو مجلس ادارة

 السعودية شباب األعمال بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية عضو مجلس ادارة

  

  :عبدالوهاب الحلبي                                  

 الدولة الشركة املنصب

  االمارات           منتزهات ومنتجعات دبي)دكسبي( رئيس مجلس ادارة

  االمارات  La Tresorerie Limited مجلس ادارة رئيس

 الكويت بيت االستثمار العالمي الكويت عضو مجلس ادارة

  االمارات Mexican Grills Limited مدير

  االمارات أفكار كابيتال        مدير

 AAH Holding Limited British Virgin Islands مدير

  االمارات Decker & Halabi مدير

  االمارات Rapid Ventures Limited مدير

 

 فيصل صرخوه: 

 الدولة الشركة املنصب

 الكويت بيت االستثمار العالمي )جلوبل( رئيس مجلس ادارة

 الكويت الشركة الكويتية للمقاصة  عضو مجلس ادارة

 المارات ا شركة كامكو للستثمار )مركز دبي  املالي العالمي( املحدودة عضو مجلس ادارة

 الكويت شركة التقدم التكنولوجي نائب رئيس مجلس االدارة

 الكويت شركة كابيتال املتحدة للنقل عضو مجلس ادارة

 الكويت اتحاد الشركات االستثمارية الكويتية الصندوق عضو في مجلس اإلدارة ومدير أمانة 

 الكويت عضو املجلس االستشاري لكلية إدارة األعمال واالقتصاد   الجامعة األمريكية  في الكويت
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 عصام الذكير:

 الدولة الشركة املنصب

 السعودية شركة الناقول للصناعات عضو مجلس ادارة

 

 تركي الحكير:

 الدولة الشركة املنصب

 لسعوديةا شركة خماسية طيبة عضو مجلس ادارة

 لسعوديةا أسواق الرياض  عضو مجلس ادارة

 لسعوديةا أسواق املستقبل عضو مجلس ادارة

 لسعوديةا الجمعية السعودية ملرافق االيواء عضو مجلس ادارة

 لسعوديةا فاس للستثمار والتطوير العقاري  عضو مجلس ادارة

 لسعوديةا سعف العاملية املحدودة عضو مجلس ادارة

 

 سليمان الربيع:

 الدولة الشركة املنصب

 الكويت جاسم للنقليات واملناولة           رئيس مجلس ادارة

 تركيا شركة بيشاكشيلر           عضو مجلس ادارة

 جيرنس ي/بريطانيا جلوبال مينا فاينانشال أسيتس       عضو مجلس ادارة

 دبي/االمارات الخليج الدولية للعناية الطبية ادارةعضو مجلس 

 البحرين شركة فايناننشال اسيتس مينا مدير

 البحرين شركة فايناننشال اسيتس           مدير

 جزر كايمان صندوق جلوبل لإلستحواذ التام مدير

 مركز دبي املالي/دبي بيت االستثمار العالمي مدير

 البحرين شركة فوديكا القابضة مدير

 البحرين شركةالخليج لإلستثمارات البديلة مدير

 البحرين شركة جلوبال كابيتال مانجمنت مدير / شريك

 



 2018 السنوي  التقرير

 

10 

 

 تقرير مجلس اإلدارة .3

 ،السادة املساهمين الكرام

 السعودية –بيت االستثمار العالمي 

تم اتباع املعايير املحاسبية  التيإلى الحسابات املدققة ةيقدم لكم التقرير السنوي باإلضافأن  إنه ملن دواعي سرور مجلس اإلدارة

 م.2018  ديسمبر  31عن السنة املنتهية في عدادها إل  IFRS الدولية 

ــــــ 2017 للعام هناك إختلف في البيانات املالية املوجودة في التقرير السنوي *   .IFRSم بسبب استخدام الــ

او عن أي توقعات أعلنها الشخص ول يوجد أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة املالية السابقة ، 

 املرخص له.

 

 األرباح املوزعة

 .2018 ديسمبر  31أرباح عن السنة املنتهية  ةال يقترح املجلس توزيع أي

 

 النتائج املالية
 

 

  31/12/2018السنة املنتهية في  البيان          

               )بالريال السعودي(       

 * 31/12/2017السنة املنتهية في 

               )بالريال السعودي(       
 

  11,583,946 12,268,521 إيراد أتعاب وإيرادات أخرى      

األرباح / )الخسائر( قبل االستهلك 

 والضرائب

4,963,586 2,982,955 
 

  30,087 (29,988) االستهلك

  2,952,868 4,933,598 األرباح / )الخسائر( قبل الزكاة

  )1,376,135( (1,517,090) مخصص الزكاة

  1,576,733 3,416,508 األرباح / )الخسائر( بعد الزكاة

  (538,791) 1,025,811 رصيد مرحل من السنة السابقة

  1,025,811 4,100,668 األرباح املتوافرة للتخصيص

    املخصصات

  645,736 987,387 رصيد  االحتياطي القانوني

  - - أرباح موزعة

  - - أرباح موزعةضريبة 

  1,025,811 4,100,668 رصيد مرحل إلى امليزانية العمومية
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 العمليات والتوقعات

ر. س. وبلغ صافي  409,762  ر. س.، باستثناء إيراد أرباح موزعة تبلغ 12,268,521 بلغ إيراد العمليات في السنة قيد املراجعة 

عن العام السابق وكان االرباح بعد الزكاة ارتفعت  ، وقد ر. س  3,416,508 الشركة عن السنة بعد خصم الضريبة أرباح  

 :ذلك بسبب

إيرادات أتعاب اإلدارة للشركة والتي كان املسبب لها إرتفاع السوق السعودي عما كان عليه في العام السابق وبسبب  أ( إرتفاع 

% مقارنة بعام 6ارباح من استثمارات الشركة حيث ارتفعت ايردات الشركة تحقيق  كذلكو  أداء إدارة األصول املميز  ايضا

2017 . 

والتكاليف العامة  2017% مقارنة بعام 12حيث إنخفضت تكاليف املوظفين بنسبة  2018ب( إنخفاض في التكاليف في عام  

 .2017% مقارنة بعام 20واإلدارية بنسبة 

 

 .2018توقعات خالل عام  ةولم تقم الشركة بإعالن أي

 الودائع الثابتة

 لم تقم الشركة بإستقطاب أو قبول أي ودائع من العموم.

 القروض

 يقر مجلس ادارة شركة بيت االستثمار العالمي السعودية بعدم وجود أي قروض على الشركة.

 

 أعمال وعقود

 فيها أو ألحد يقر مجلس ادارة شركة جلوبل بعدم وجود أي 
ا
أعمال أو عقود كانت شركة بيت االستثمار العالمي السعودية طرفا

أعضاء مجلس االدارة أو ألي من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو اي شخص ذو علقة بأي منهم مصلحة 

كتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة في اسهم فيها، ويقر املجلس بعدم وجود  مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق ا

. كما أنه لم تكن هناك أي صفقات أبرمت بين إال ما سبق توضيحه أعله((أو أدوات دين الشركة خلل السنة املالية األخيرة

 الشركة وشخص ذو صلة.
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 بيت الستثمار العاملي

 * والرباح/الخسائر للفتره ،املطلوبات ،الصول  2018 -2014  

      

 
2014 2015 2016 2017 2018 

     
 

  37,070,737           15,085,746           60,321,365          األصول املتداولة

             

59,061,364 

             

63,841,539 

 668,128          630,749           20,456,599           45,748,357           3,438,380            األصول غير املتداولة

 57,527,336           60,834,103           63,759,745          مجموع الصول 

         

59,692,113 

         

64,509,667 

 
          

  6,536,620             7,899,264             7,314,376            املطلوبات املتداولة

           

6,945,532 

           

8,389,196 

 922,831               693,228   719,492                 557,858                املطلوبات غير املتداولة

              

824,894 

  7,229,848             8,618,756             7,872,234            مجموع املطلوبات

           

7,868,363 

           

9,214,090 

  50,297,488           52,215,347           55,887,511          حقوق املساهمين

         

55,295,578 

         

55,295,577 

اجمالي املطلوبات وحقوق 

  57,527,336           60,834,103           63,759,745          املساهمين

         

59,692,113 

         

64,509,667 

 
                           -                                -                              -                              -                              -  

 3,471,828   1,576,733   (1,705,383)            1,060,794             4,952,777            صافي الرباح )الخسارة(

 

ـــــ 2017للعاماملوجودة في التقرير السنوي  االصول، املطلوبات، واالرباح/الخسائر للفترههناك إختلف في * ــ  .IFRSم بسبب استخدام الـ
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 حوكمة الشركة .4

 املجلسرأي  4.1

 حوكمة جيد.نظام  الشركة لدى يرى املجلس أن

 اللجان 4.2

 لمجلسل التابعةالتدقيق  لجنة

 جلس اإلدارة دور مل التابعةتلعب لجنة التدقيق 
ا
 محوري ا

ا
املسندة مسئوليات اإلشراف الوفاء ب علىاملجلس مساعدة في  ا

 والتي تتعلق بما يلي:إليه 

 .سلمة البيانات املالية للشركة •

 .مؤهلت املدققين الخارجيين للشركة واستقللهم وأدائهم •

 .التي تتبناها الشركة التدقيق الداخلي بالشركة وممارسات األعمال واملعايير األخلقيةإدارة متابعة أداء  •

 -التابعة ملجلس اإلدارة -لجنة التدقيق اتاجتماعمجلس اإلدارة  العضو غير التنفيذي فيسليمان الربيع ترأس السيد/ 

يلي أعضاء  ماالتدقيق الداخلي باملجموعة، وفيإدارة وقد حضر اجتماعات اللجنة رئيس  ،2018التي عقدت في عام 

 اللجنة اآلخرون:

 (مستقل  )عضو تركي الحكير  •

 (مستقل  )عضو  عصام الذكير   •

 (أمين السر) النفيعي  تهاني •

 

 :تدقيقت لجنة الاجتماعا  

 وفيما يلي جدول يوضح تواريخ انعقاد املجلس وكشف الحضور خلل عامم  2018مرات خلل عام  4 اللجنة تاجتمع                 

                    2018: 

 الصفة اسم العضو
 الرابعجتماع ال  الثالث جتماعال  الثانيجتماع ال  الول جتماع ال 

 2018ديسمبر 16 2018أكتوبر  11 2018و ماي13 25/03/2018

     لجنةلرئيس ا السيد/ سليمان الربيع

 ال ينطبق    عضو مستقل السيد/ تركي الحكير                   

   ال ينطبق  مستقل عضو  السيد/ عصام الذكير                   

     أمين السر السيدة/ تهاني النفيعي
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 لجنة اللتزام

 تلعب لجنة االلتزام دور 
ا
 محوري ا

ا
والتي تتعلق بما املسندة إليه مسئوليات اإلشراف بعلى الوفاء املجلس مساعدة في  ا

 يلي:

 .باململكة العربية السعودية هيئة أسواق املالااللتزام بلوائح  •

 .األخرى  الرقابيةبالقوانين واللوائح املعمول بها لدى السلطات االلتزام  •

 .االلتزام بالشركة إدارةمتابعة أداء  •

 .ممارسات األعمال واملعايير األخلقية التي تتبناها الشركة •

علما بأن باقي أعضاء اللجنة ، 2018في  التابعة للمجلس -آخر اجتماع عقدته اللجنةوترأس السيد/ إسماعيل عوده 

 هم: 

 *)نائب رئيس اللجنة(علي الفليج  •

 بدر الغانم )عضو( ** •

 )عضو النفيعي  تهاني  •
ا
 وسكرتير  ا

ا
 (ا

 

 :لتزامت لجنة اإلاجتماعا

  وفيما يلي جدول يوضح تواريخ انعقاد املجلس وكشف الحضور خلل عام م  2018مرات خلل عام  4 ت اللجنةاجتمع                 

                 2018: 

 الصفة اسم العضو
 الرابعجتماع ال  الثالث جتماعال  الثانيجتماع ال  الول جتماع ال 

 2018ديسمبر 13 2018أكتوبر  10 2018و ماي10 28/03/2018

     لجنةلرئيس ا إسماعيل عودهالسيد/ 

 ال ينطبق    تنفيذيعضو  علي الفليجالسيد/ 

  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  تنفيذيعضو  بدر الغانمالسيد/ 

أمين و  تنفيذيعضو  السيدة/ تهاني النفيعي

 السر

    

 

 .وإلغاء تسجيله لدى هيئة السوق املالية م بعد استقالته31/10/2018انتهت عضوية السيد علي الفليج في *

 .م13/12/2018في  بدر الغانمبدأت عضوية السيد ** 
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 اللجنة التنفيذية  

م، إلغاء 2018ديسمبر  16بسبب إستقالة أغلب أعضاء اللجنة فقد قرر مجلس اإلدارة في إجتماعه األخير املنعقد في 

ن من أعضاء املجلس  يمسوؤلة عن إستثمارات الشركة  وتم إختيار إثناللجنة التنفيذية وتكوين لجنة إستثمار تكون 

والرئيس التنفيذي باإلنابة ليكونوا أعضاء لجنة اإلستثمار، كما تم إختيار سكرتير اللجنة. وفي اجتماع املجلس املقبل 

 م.2019سيتم إقرار مسوؤليات ومهام اللجنة ومن ثم عقد أولى إجتماعاتها للعام 

 

 واملكافآتيحات لجنة الترش

اللجنة تشكيل مجلس اإلدارة بالشكل املناسب لتحقيق التزاماته االئتمانية حيال املساهمين والشركة، كما  تضمن

باألسهم وبرامج املزايا ألعضاء مكافآت بما في ذلك خطط املكافآت تتولى اللجنة مسئولية اإلشراف العام على هيكل 

 :عضوية كل منبو  عبدالوهاب الحلبي جنة السيد/ لليرأس ا  و ، اللجنة

 (مستقل  سفيان الزامل )عضو  •

 (وسكرتير اللجنة )عضو غير تنفيذي محمد الوهيب  •

 

 وحضور كل من:م 10/02/2019بتاريخ  2018وعقدت لجنة الترشيحات واملكافأت إجتماع واحد للعام                          

 عضو مستقل             سفيان الزامل السيد/  •

 عضو غير تنفيذي وسكرتير اللجنة            محمد الوهيب السيد/  •
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 اإلدارة وكبار املسئولين التنفيذيين مجلس أعضاء مكافآت 4.3

 جدول اإلفصاح عن التعويضات واملكافآت:

 أعضاء املجلس التنفيذيين البيان
وأعضاء أعضاء املجلس غير التنفيذيين/

 املستقلين املجلس

خمسة من كبارالتنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت 

 إليهم املدير املالي
ً
 والتعويضات مضافا

 ريال سعودي  2,070,580.16  ل يوجد ل يوجد واألجور الرواتب 

 ريال سعودي  912,184.52 ل يوجد ل يوجد البدلت

 ل يوجد ريال سعودي 371,000.00  ل يوجد املكافآت الدورية والسنوية
 

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد الخطط التحفيزية
 

 ريال سعودي 11,361.81 ل يوجد ل يوجد العمولت

أي تعويضات أو مزايا عينية 

أخرى تدفع بشكل شهري أو 

 سنوي  -ريال سعودي   354,581.97 ل يوجد ل يوجد سنوي 

 تعريفات :

 : تشمل فقط الرواتب األساسية للموظفين.* الرواتب واألجور 

 تشمل جميع البدالت املضافة للراتب األساس ي، على سبيل املثال ال الحصر) بدل السكن، بدل النقل، و البدالت التقنية.( * البدلت:

 تشمل على سبيل املثال ال الحصر: التأمينات اإلجتماعية و التأمين الطبي وغيرها من تعويضات. * التعويضات أو املزايا العينية األخرى:

 ر. س. 100,000 لألعضاء املستقلين اجتماعات مجلس اإلدارةتبلغ مكافأة حضور *

 ر. س. 12,000 لألعضاء املستقلين اجتماعات للجان 4تبلغ مكافأة حضور *

 :اتمالحظ

 .2018احد كبار التنفيذيين املحسوبين قدم استقالته في شهر فبراير  *

 ذيين حيث أنه منتدب من الشركة األم في الكويت وهي املسؤولة عن دفع جميع مستحقاته.* لم يتم احتساب الرئيس التنفيذي باإلنابة  في قائمة كبار التنفي

 تنفيذيين ال يتم صرف أي تعويضات لهم.ال* بقرار من مجلس اإلدارة وموافقة من األعضاء غير 

 أي أحد من كبار التنفيذيين عن أي تعويضات أو مكافآت. اإلدارة أو لم يكون هناك أي ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس  *
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 التدقيق الداخلي 4.4

 ترفعو ، وتتناسب مع حجم الشركة وطبيعتها ونطاق أعمالهاجيد مهامها على نحو تزاول لتدقيق الداخلي لإدارة الشركة لدى 

 لرئيسغير املقيد الوصول حرية تتمتع بكما أنها اإلدارة  التابعة ملجلسلجنة التدقيق تقاريرها إلى التدقيق الداخلي إدارة 

 منهجية التدقيق اعتماددارة وتتبنى اإل ، ة ملجلس اإلدارةلجنة التدقيق التابع
ا
التابعة على املخاطر وتعتمد لجنة التدقيق  ا

 للتدقيق.لمجلس الخطط السنوية ل

الرقابة والحوكمة بالشركة خاطر و املإدارة عمليات كانت شبكة ما إذا التدقيق الداخلي في تحديد إدارة يتمثل نطاق عمل 

 كافية وتعمل بصورة سليمة، بتصميمها وتمثيلها من جانب اإلدارة.

التدقيق الداخلي من كفاية وفعالية الضوابط الداخلية من وجهة نظر العمليات وااللتزام املالي والقانوني  إدارةتتحقق كما 

ربع سنوي ملخصا للملحظات املهمة وأي خطط عمل تحددها  اإلدارة تقريراوتصدر ، من خلل تدقيق العمليات واملعاملت

وفيما يلي أهم  املجلس ملراجعته وإصدار التوجيهات املناسبة. اإلدارة وتعرض التقرير على لجنة التدقيق املنبثقة من

 م:2018ملحظات التدقيق الداخلي للعام 

 لم يتم تحديث بعض السياسات و االجراءات و اعتمادها بصورة سنوية. •

يتم  وجود بعض االختلفات بين االجراءات الفعلية الحالية ودليل اجراءات االدارة املالية و املحاسبة وكذلك لم •

 اسكتمال بعض بيانات سجل الشيكات.

 لم يتم قيد احد املبالغ املستحقة للشركة في سجلت الشركة و لم يتم تحصيل ذلك املبلغ. •

 تجاوز بعض بنود املصروفات للموازنة التقديرية ولم يتم اعتماد تلك التجاوزات من الجهة املختصة بالشركة. •

 الشركة االم بدون اعتماد ذلك من الجهة املختصة بالشركة.الغاء قيد احد املبالغ املستحقة من  •

من الئحة  74لم يتم استيفاء تاكيد كتابي من البنك املحلي الذي تم فتح حساب العملء لديه والوارد بالبند رقم  •

 االشخاص املرخص لهم.

 لم تنعقد اللجنة التنفيذية بصورة شهرية. •

 اللي.خطأ في طريقة االحتفاظ ببعض أجهزة حاسب ا •

 خطا في تبويب أحد املبالغ بتقرير صافي قيمة أصول الصندوق.  •

 لم يتم استكمال بعض بيانات نموذج "معرفة العميل" •

 ساب االلي الحد املوظفين يتيح له الدخول الى مواقع انترنت غير مصرح بها لدى الشركة.اجهاز الح •

ها من خلل شخص اخر مرخص له وذلك من اثنين من لم يتم استيفاء اقرار صفقات االوراق املالية التي تم نتفيذ •

 املسئولين بالشركة.

 لم يتم عمل التسويات املحاسبية اللزمة لبنود املركز املالي. •

 لم يتم اثبات احد االفصاحات في مذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق   •

 ذي تم تصويبه الحقا.خطأ في اثبات اسم عميل في احد الخطابات املرسلة لهيئة السوق املالية و ال  •

 لم يتم اتخاذ اجراءات تسليم وتسلم بالصورة املطلوبة وذلك ابان استقالة احد موظفي الشركة.  •

 وجود بعض االخطاء في مراقبة الحضور و االنصراف للموظفين. •
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 لم يتم اعتماد بعض اجازات املوظفين من املسئول املعني. •

 

 الرقابية:رأي وتوصيات اللجنة بشأن كفاية النظم 

من خلل مراجعة مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بالشركة، فان اللجنة ترى أن تلك النظم كافية مقارنة بحجم 

املخاطر واألنشطة التي تقوم بها الشركة حيث لم ينم الى علم اللجنة ما يشير الى وجود خلل جسيم بشأن تلك النظم وما 

و قدرتها على ممارسة أعمالها. وتوص ي اللجنة بضرورة االلتزام بالقوانين و تعليمات الجهات قد يؤثر سلبيا على استمرارها 

 الرقابية ذات الصلة وكذلك معايير السلوك املنهي املعتمدة وذلك أثناء القيام بكافة أعمال الشركة.

 املخاطر: 4.5

شركة الرئيسية لجلوبل السعودية بأداء يقوم قسم إدارة املخاطر )مجموعة إدارة املخاطر( في شركة جلوبل الكويت ال

دورها بتقديم مقترحات عن املواضيع الخاصة باملخاطر يتمحور إدارة املخاطر وإبلغ لجنة املخاطر التابعة للمجلس، التي 

 .ملجلس اإلدارة

 :دورة املخاطر

األهداف االستراتيجية تعكس اختيار إدارة الشركة لكيفية خلق قيمة ملساهميها، وتترجم األهداف  التعرف على املخاطر:

االستراتيجية إلى أهداف وحدة األعمال. ثم يتم تحديد املخاطر وأحداث املخاطر التي من شأنها أن تحول دون تحقيق كل 

املخاطر جزء من عملية تخطيط األعمال السنوية من األهداف االستراتيجية والتجارية، لهذا السبب، يعتبر تحديد 

واملستمرة، وتسجل املخاطر الناتجة في سجل املخاطر بتفاصيل املسببات والضوابط املوجودة ملنع حدوثها أو إجراءات 

 للتخفيف من املخاطر وأي إطار زمني املرتبطة بها، مع حساب املخاطر املتبقية.

طر اعدة طرق ووسائل مختلفة لتقييم وقياس املخاطر واالحداث ذات املختستخدم جلوبل  :تقدير وقياس املخاطر

 ثيرات املالية وامكانية حدوث املخاطر، ونزعتها وتقدير مستواها )عالي/متوسط/قليل (.أالعالية، وتشمل توقع الت

لعملئها، فإن مخاطر التخلف عن السداد ال  يةنظرا الى ان جلوبل السعودية ال تقدم تسهيلت ائتمان :ةاملخاطر التمويلي

في بنوك سعودية، فان املخاطر التمويلية  ةالعظمى من اموال الشركة مودع ةتنطبق، باالضافة الى ذلك وحيث ان النسب

 .ةللطرف االخر تعتبر مقبول

 العمومية:ملخاطر السوق عن طريق مكونين في ميزانيتها ة مكشوف ةتعتبر جلوبل السعودي مخاطر السوق:

للمخاطر بشكل كبير عن طريق االستثمارات املتاحة للبيع،  ويتم  ةموجودات معرض ةلدى جلوبل السعودي املوجودات:

مراقبة هذه املخاطر بشكل شهري عن طريق املدير املالي، املدير التنفيذي للشركة ومجموعة ادارة املخاطر حيث يتم ارسال 

املخاطر )ادارة املخاطر في الشركة االم( عن هذه املخاطر الى ادارة جلوبل السعودية،  تقرير بشكل شهري من مجموعة ادارة 

ذات املخاطر القليلة فقط والتي يتم االستثمار فيها  ةقوم الشركة بقبول الفرص االستثمارية الجديدتباإلضافة الى ذلك، 

 ة.بعد موافقة مجلس االدار 

 ريال(، يعرض 1,281تجاه الدوالر االمريكي والدينار الكويتي ) ةهنالك تعرض طفيف للغاي ألجنبية:مخاطر صرف العمالت ا                    

 الشركة ملخاطر صرف العملت األجنبية طفيفة ، ويتم مراقبتها عن طريق املدير املالي للشركة.                     
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إن الشركة معرضة للمخاطر املنبثقة عن السياسات الخاطئة واإلجراءات والنظم واألخطاء البشرية،   املخاطر التشغيلية:

ولم تشهد الشركة أي خسائر مادية بسبب املخاطر التشغيلية سابقة الذكر، وتعتبر هذه املخاطر ذات احتمالية حدوث 

التي يتم ادارتها عبر خطة استمرارية العمل التي العمل،  ةقليلة علما بأن بعض املخاطر قد تنتج عن احداث استمراري

تقوم الشركة بتحديثها وفحصها سنويا، كما انه يتم اتخاذ احتياطات إضافية عن طريق تامين شامل يغطي اإلداريون 

تج عن واملوظفون، التعويض املنهي والجرائم اإللكترونية وغيرها، التي توفر حماية للشركة من الخسائر املالية التي قد تن

 هذه األحداث.

تم ارسال تقارير شهرية عن مؤشرات املخاطر واحداث الخسائر من قبل منسق املخاطر بالشركة الى ادارة املخاطر لرصد وي

 وتدارك اي مخاطر وايصالها للمسؤولين.

بعتها ومراقبتها من تتعرض الشركة أيضا ملخاطر االلتزام، والتي تتابع من قبل مسؤول االلتزام ويتم متا مخاطر المتثال:

 .2018ادية بسبب مخاطر االلتزام خلل عام مشركة أي خسائر القبل لجنة االلتزام أيضا، ولم تشهد 

كل إدارة تتحمل مسؤولية مراقبة ومتابعة املخاطر ثم تقوم إدارة الشركة ومجلس إدارتها باملتابعة من  املراقبة والتحكم:

 خلل التقارير التي يقدمها قسم إدارة املخاطر ولجنة التدقيق التابعة للمجلس.

 

 العقوباتتفاصيل  4.6

 م. 2018أية عقوبات على الشركة خلل عام  السوق املالية أو أي جهة أخرى لم تفرض هيئة 

 

 البيانات املاليةتقرير التدقيق و  .5

 بأن تقرير مراجع الحسابات لم يتضمن أي تحفظات ، املدققة البيانات املاليةعلى تقرير املدققين الخارجيين و  1يحتوي امللحق 
ا
علما

 على القوائم املالية.


