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 الشركة عن نبذة .1

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

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

 .(2008مارس  2هـ )الموافق 1429صفر  23بتاريخ  1010245276العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

 

يب واإلدارة والخدمات االستشارية وخدمات ترتاالكتتاب صفتها مديرا و/أو توفير خدمات ب هاتعاملأهداف الشركة في وتتبلور 

أي قرارت مهمة كإعادة الهيكلة او  2015السعودية في العام -شركة بيت االستثمار العالمي تتخذولم ، االستثمارات وأمانة االستثمار

 ةتابعال يوجد شركات ، ولى طرح صندوق عقاري للدخل )مغلق(الهيئة عالتوسع أو وقف العمليات باستثناء الحصول على موافقة 

 .لها

 

 وفيما يلي عنوان الشركة وبيانات االتصال بها:

 ةالسعودي –بيت االستثمار العالمي 

 المعذر شارع 

 66930ص. ب 

 11586 الرياض

 السعودية العربيةالمملكة 

 +(966) 1 299 4100هاتف: 

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

 أعضاء مجلس اإلدارة 2.1

انعقاد آخر اجتماع لمجلس  يوم 2015 نوفمبر 16كما في ) ليتكونتشكيل مجلس اإلدارة الجديد إعادة تم  2015عام  في بداية

وقد تمت موافقة  واحد، وعضو تنفيذي أعضاء مستقليين ةثالثوغير تنفيذيين اثنان منهم أعضاء  ستةمن ( العاماإلدارة خالل 

 .المجلس رئيوهو  السيد/ سفيان الزامل وهو عضو مستقل وعلى انتخاب  الهيئة على تعيين األعضاء الجدد

 .2015 نوفمبرفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في آخر اجتماع للمجلس في و

 

 سفيان الزامل

 مستقل-رئيس مجلس اإلدارة

ويتولى السيد/ الزامل إدارة  ،عاما شغل خاللها العديد من المناصب المختلفة 15يمتلك السيد/ سفيان الزامل خبرة تتجاوز 

ويشارك في إدارة العديد من مشروعات التوسعة  ،مشروع توسعة استثماري ضخم لبناء ساحة حديثة للسفن في الدمام

لعربية السعودية وعلى المستوى الدولي في جنوب شرق آسيا. ويشغل السيد/ العمالقة في صناعة النفط والغاز في المملكة ا

والزامل شركة الزامل للصيانة والتشغيل الزامل عضوية مجلس إدارة في عدد من الشركات منها الزامل للخدمات البحرية و

األعمال الشباب في غرفة  كما أنه عضو عن رجال ،للعمليات والصيانة والزامل للسياحة والشرقية لخدمات حقول النفط

ضمن النجوم الصاعدة دون  2011وقد اختارت كامبدن إف بي السيد/ الزامل في عام  ،تجارة المنطقة الشرقية في السعودية

 عاما من العمر في مجال الشركات األسرية التي تمثل شريحة عريضة من الشركات على مستوى العالم. 40

 

 مها خالد الغنيم

 غير تنفيذي-اإلدارةرئيس مجلس نائب 

في إدارة األصول واالستثمارات البنكية.  وباألخصفي قطاع الخدمات المالية  ا  عام 32 تربو علىبخبرة  الغنيمتتمتع السيدة/ 

ة يستشارومجالس امن الشركات اإلقليمية العديد في دارة اإلمجلس  يةعضومنها  عده صباشغلت منالمهنية وأثناء مسيرتها 

أسست جلوبل بالتعاون مع أعضاء آخرين ذوي خبرة عريقة وأشرفت على إدارتها وقد  ،العديد من المناصب العلياتقلدت كما 

 وهي عضو مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية )الكويت( ودار التمليك )السعودية(. ،منذ ذلك الحين

 

 على عبد المحسن الفليج

 تنفيذي مجلس اإلدارةعضو 

 

، وهو سعوديةال -يشغل السيد/ علي عبد المحسن الفليج حاليا منصب نائب رئيس إدارة الثروات في بيت االستثمار العالمي 

حاصل على درجة جامعية في علوم الهندسة الوراثية من جامعة ليدز في المملكة المتحدة وشهادة مدير للثروات من 

خمسة عشر عاما في قطاع الخدمات المالية تربو على خبرة بالسيد/ الفليج  عمتتوي ،األكاديمية األمريكية لإلدارة المالية

من بنك الخليج. كما يشغل السيد/ الفليج منصب رئيس  ا  قادم 2005وقد انضم السيد/ الفليج إلى جلوبل في عام  ،والمصرفية

 ل ألسواق المالجلوبصندوق ة عضو بمجلس إداروهو ايضا  في الكويت شركة االمتيازات الخليجية القابضةمجلس إدارة 

 ل المأمون.وبل الدرة اإلسالمي وصندوق جلوبوصندوق جل
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 سامر محمد عماد عبوشي

 غير تنفيذي-عضو مجلس اإلدارة

إدارة الإلستثمارات المصرفية في بيت االستثمار العالمي الكويت -أول رئيسيشغل السيد/ سامر عبوشي حاليا منصب نائب 

وهو حاصل على شهادة  ،األردن-لشركة بيت االستثمار العالمي رئيس لجنة التدقيقومديرين الهيئة وهو أيضا  نائب رئيس 

إدارة األعمال من كما يحمل شهادة الماجستير في  .2003 -  إدارة األعمال، الجامعة األمريكية بيروتالبكالوريوس في 

 الكويت انضم السيد/ عبوشي إلى جلوبلوقد  ،CFA ,2008، وشهادة محلل مالي معتمد 2013 جامعة لندن إلدارة األعمال

 .2006عام 

 
 عبدالعزيز إبراهيم العيسى

 عضو مستقل

حصل السيد/عبدالعزيز العيسى على شهادة البكالوريوس في ادارة االعمال وإدارة االعمال الدولية من كلية مينلو في أثرتون  

متخصصة في االستراتيجية واالستثمار ولدية خبرات عملية كبيرة الواليات المتحدة االمريكية كما حصل على عدة دورات 

في مجال تطوير االعمال والمبيعات والتخطيط االستراتيجي وادارة المخاطر وادارة عالقات المستثمرين والمحافظ اكتسبها 

ضا في منصب المدير تطوير األعمال والتخطيط االستراتيجي في بنك الرياض وعمل أي -من خالل عمله كالنائب رئيس أول 

المنطقة الوسطى في البنك الفرنسي ويعمل االن كرئيس تنفيذي لالستثمار في شركة االسواق المتحدة العالمية  -العام اإلقليمي 

 .وكما شارك في عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات التجارية الكبرى في السعودية

 

 تركي منصور الحكير

 عضو مستقل

جامعة الملك فهد للبترول دارة االعمال في التمويل واالقتصاد من في إير على شهادة البكالوريوس حصل السيد/تركي الحك

يلي وشغل مناصب عدة في القطاع التمو كما حصل على عدة دورات متخصصة في االستراتيجية واالستثمار ،والمعادن

 لشركة فاس للتطوير العقاري. عمل في عدة مشاريع ضخمة ويعمل االن كرئيس تنفيذي ، كماوالمصرفي وفي ادارة الثروات

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة:

 بحسب التالي: م 2015مرات خالل عام  4مجلس اإلدارة  اجتمع 

 وقد حضره: 24/02/2015االجتماع األول كان في 

 السيد/ سفيان الزامل                   رئيس المجلس.

 مها الغنيم                      نائب رئيس المجلس. السيدة/

 السيد/ عبدالعزيز العيسى             عضو مستقل.

 السيد/ تركي الحكير                   عضو مستقل.

 السيد/ علي الفليج                      عضو تنفيذي.

 السيد/ سامر محمد عماد عبوشي     عضو غير تنفيذي.
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 وقد حضره: 11/06/2015االجتماع الثاني كان في 

 السيد/ سفيان الزامل                   رئيس المجلس.

 السيدة/ مها الغنيم                      نائب رئيس المجلس.

 السيد/ تركي الحكير                   عضو مستقل.

 السيد/ علي الفليج                      عضو تنفيذي.

 السيد/ سامر محمد عماد عبوشي     عضو غير تنفيذي.

 

 وقد حضره: 08/09/2015االجتماع الثالث كان في 

 السيد/ سفيان الزامل                   رئيس المجلس.

 السيدة/ مها الغنيم                      نائب رئيس المجلس.

 السيد/ علي الفليج                      عضو تنفيذي.

 السيد/ سامر محمد عماد عبوشي     عضو غير تنفيذي.

 

 وقد حضره: 16/11/2015االجتماع الرابع كان في 

 السيد/ سفيان الزامل                   رئيس المجلس.

 السيدة/ مها الغنيم                      نائب رئيس المجلس.

 السيد/ عبدالعزيز العيسى             عضو مستقل.

 تركي الحكير                   عضو مستقل.السيد/ 

 السيد/ علي الفليج                      عضو تنفيذي.

 

 

 سهم اعضاء مجلس االدارة بالشركة:أ 

 نسبة الملكية قيمة األسهم عدد األسهم الجنسية كقائمة المال
 %0.0369 18,440 1,844 كويتية مها خالد صالح الغنيم

 %0.0369 18,440 1,844 كويتي علي عبدالمحسن الفليج

 %0.0200 10,000 1,000 سعودي سفيان زامل الزامل

عبدالعزيز ابراهيم 

 العيسى

 %0.0200 10,000 1,000 سعودي

 %0.0200 10,000 1,000 سعودي تركي منصور الحكير

 %0.0200 10,000 1,000 لبناني سامر محمد عبوشي
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  عضوا في مجلس ادارتها:الشركات التي يكون عضو مجلس االدارة 

 سفيان زامل الزامل:

 عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الزامل القابضة قطاع التجارة والخدمات. -1

 عضو مجلس إدارة شركة شركة الزامل للخدمات البحرية. -2

 عضو مجلس إدارة شركة الزامل للصيانة والتشغيل. -3

 عضو مجلس إدارة شركة الزامل للسفريات. -4

 .الشرقية لخدمات حقول البترول عضو مجلس إدارة شركة -5

 .عضو مجلس إدارة شباب رجال أعمال الشرقية غرفة الشرقية -6

 مها خالد صالح الغنيم:

 عضو مجلس ادارة في شركة دار التمليك العقاري. -1

 الكويت. –عضو مجلس ادارة في مجموعة الصناعات الوطنية  -2

 علي عبدالمحسن الفليج:

 الخليـجية القابضة شركة اإلمتيازاتعضو مجلس ادارة في 

 سامر محمد عبوشي:

 .البحرين - شركة ريف للتمويل العقاريعضو مجلس ادارة في 

 لميشركة بيت االسثتمار العا نمديريالعضو هيئة 

 عبدالعزيز ابراهيم العيسى:

 رئيس مجلس إدارة شركة مبرد.

 تركي منصور الحكير:

 ليس عضو في أي شركة اخرى.
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 اإلدارةتقرير مجلس  .1

 ،السادة المساهمين الكرام

 السعودية –بيت االستثمار العالمي 

ديسمبر  31يقدم لكم التقرير السنوي باإلضافه إلى الحسابات المدققة عن السنة المنتهية في أن  إنه لمن دواعي سرور مجلس اإلدارة

2015. 

 

 األرباح الموزعة

 .2015ديسمبر  31ال يقترح المجلس توزيع أي أرباح عن السنة المنتهية 

 العمليات والتوقعات

ر. س. وبلغ صافي  32,400ر. س.، باستثناء إيراد أرباح موزعة تبلغ  12,967,033بلغ إيراد العمليات في السنة قيد المراجعة 

% عن العام السابق 78بنسبة ، وقد أنخفضت االرباح بعد الزكاة ر. س 1,060,794أرباح الشركة عن السنة بعد خصم الضريبة 

. 2015: أ( إنخفاض إيرادات أتعاب اإلدارة للشركة والتي كان المسبب لها إنخفاض السوق السعودي في منتصف بسببوكان ذلك 

. ج( حققت الشركة إيرادات من أتعاب 2015أرباح محققة من اإلكتتابات األمر الذي لم يحدث في  2014ب( حققت الشركة في 

 .2014بأي صفقة أو استشارة. د( ارتفاع كلفة الموظفين مقارنة ب  2015بينما لم تقم الشركة في  2014االستشارت في 

 .2015ولم تقم الشركة بإعالن أي توقعات خالل عام 

 الودائع الثابتة

 لم تقم الشركة بإستقطاب أو قبول أي ودائع من العموم.

 القروض

 الشركة.على قروض أي د ووجيقر مجلس ادارة شركة بيت االستثمار العالمي السعودية بعدم 

 

 

  النتائج المالية

 
      31/12/2015 السنة المنتهية في البيان          

               )باللاير السعودي(       
      31/12/2014 في السنة المنتهية

               )باللاير السعودي(       

 21,549,821 15,794,856       إيراد أتعاب وإيرادات أخرى
 

 10,562,949 2,767,633 األرباح / )الخسائر( قبل االستهالك والضرائب
 

 1,527,539 394,918 االستهالك
 

 9,035,410 2,372,715 األرباح / )الخسائر( قبل الزكاة
 

 4,082,633 1,311,921 مخصص الزكاة
 

 4,952,777 1,060,794 األرباح / )الخسائر( بعد الزكاة
 

 (68,354,913) 4,476,466 رصيد مرحل من السنة السابقة
 

 4,476,466 5,431,181 األرباح المتوافرة للتخصيص
 

   المخصصات
 

 495,278 601,357 االحتياطي القانوني رصيد 
 

 - - أرباح موزعة
 

 - - ضريبة أرباح موزعة
 

 4,476,466 5,431,181 رصيد مرحل إلى الميزانية العمومية
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 أعمال وعقود

حد أعضاء ألأو  طرفا  فيها شركة بيت االستثمار العالمي السعوديةأي أعمال أو عقود كانت يقر مجلس ادارة شركة جلوبل بعدم وجود 

، ويقر المجلس بعدم وجود  عالقة بأي منهم مصلحة فيها ومجلس االدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو اي شخص ذ

مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة في اسهم أو أدوات دين الشركة خالل السنة 

 المالية األخيرة.

 

 

 

 بيت االستثمار العالمي

 االصول, المطلوبات, واالرباح/الخسائر للفتره 2015 - 2011

      

 
2011 2012 2013 2014 2015 

  15,085,746           60,321,365           80,105,303          91,623,456           59,701,532            األصول الحالية      

  45,748,357           3,438,380             4,555,476            6,936,805             28,270,335            األصول غير الحاليه

  60,834,103           63,759,745           84,660,779           98,560,261           87,971,867            االصول مجموع

 
          

  7,899,264             7,314,376             6,141,496             23,331,778           25,700,460            المطلوبات الحاليه

  719,492                 557,858                 728,708                672,002                1,015,255              المطلوبات غير الحاليه

  8,618,756             7,872,234             6,870,204             24,003,780           26,715,715            مجموع المطلوبات

  52,215,347           55,887,511           77,790,575          74,556,481           61,256,152            حقوق المساهمين
اجمالي المطلوبات وحقوق 

  60,834,103           63,759,745           84,660,779           98,560,261           87,971,867            المساهمين

 
                            -                               -                               -                               -                                -  

  1,060,794             4,952,777             18,974                  (6,575,480)          (21,147,653)         صافي االرباح )الخسارة(
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 حوكمة الشركة .2

 المجلس رأي 2.1

 حوكمة جيد.نظام  الشركة لدى يرى المجلس أن

 اللجان 2.2

 لمجلسل التابعةلجنة التدقيق 

المسندة إليه مسئوليات اإلشراف الوفاء ب علىالمجلس مساعدة في  ا  محوري ا  مجلس اإلدارة دورل التابعةتلعب لجنة التدقيق 

 والتي تتعلق بما يلي:

 ،سالمة البيانات المالية للشركة 

 ،مؤهالت المدققين الخارجيين للشركة واستقاللهم وأدائهم 

  التي تتبناها الشركة التدقيق الداخلي بالشركة وممارسات األعمال والمعايير األخالقيةإدارة متابعة أداء 

التابعة لمجلس  -لجنة التدقيق اتآخر اجتماعمجلس اإلدارة  تنفيذي فيالعضو غير السامر محمد عماد عبوشي السيد/  ترأس

التدقيق الداخلي بالمجموعة، إدارة وقد حضر كافة اجتماعات اللجنة رئيس  ، المنبثقة عن، 2015 التي عقدت في عام -اإلدارة

 يلي أعضاء اللجنة اآلخرون: ماوفي

  (ا  )عضوتركي الحكير 

 (ا  على الفليج )عضو 

 (أمين السر) النفيعي  تهاني 

 اجتماعات خالل السنة. 4عقدت اللجنة وقد 

 

 لجنة االلتزام

 والتي تتعلق بما يلي:المسندة إليه مسئوليات اإلشراف بعلى الوفاء المجلس مساعدة في  ا  محوري ا  تلعب لجنة االلتزام دور

  بالمملكة العربية السعودية أسواق المالهيئة االلتزام بلوائح، 

  األخرى، الرقابيةبالقوانين واللوائح المعمول بها لدى السلطات االلتزام 

  االلتزام بالشركة، إدارةمتابعة أداء 

 ممارسات األعمال والمعايير األخالقية التي تتبناها الشركة 

 علما بأن باقي أعضاء اللجنة هم: ، 2015في  -التابعة للمجلس -آخر اجتماع عقدته اللجنةالسيد/ إسماعيل عوده وترأس 

  نائب رئيس اللجنة(علي الفليج( 

 ) عبدالعزيز العيسى )عضوا 

 (والرئيس التنفيذي للشركة ا  )عضو خالد السريع 

  (ا  وسكرتير ا  )عضوالنفيعي  تهاني 

 اجتماعات خالل السنة. 4عقدت اللجنة وقد 
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 اللجنة التنفيذية

 بشأنالقرار  اتخاذتمثل اللجنة القناة التي يمارس المجلس من خاللها مهامه، وتتمثل أهدافها الرئيسية في تسريع عملية 

 وتشارك اللجنة في مراجعة واعتماد القرارات المتعلقة بما يلي: ،المسائل المختلفة في حدود السلطة المخولة لها

 لعمل الذي يبين الحالة الفعلية مقارنة بالحالة المخططة،خطة األعمال وتقرير سير ا 

 أداء كل خط أعمال والدوائر التي تدعمه 

 الذي يبين التسويق وتقرير سير العمل  استراتيجية ،ال الحصر ،أنشطة تطوير األعمال بما في ذلك على سبيل المثال

 الحالة الفعلية مقارنة بالحالة المخططة،

  تراها اللجنة مناسبة.أي مسائل إدارية أخرى 

 وفيما يلي األعضاء اآلخرون باللجنة: 2015آخر اجتماع عقدته اللجنة في السيد/ علي عبد المحسن الفليج وترأس 

  (ا  )عضوالسريع  خالد 

  (ا  )عضوالغانم بدر 

 اجتماعات خالل السنة. 5وقد عقدت اللجنة 

 

 والمكافآتلجنة الترشيحات 

اللجنة تشكيل مجلس اإلدارة بالشكل المناسب لتحقيق التزاماته االئتمانية حيال المساهمين والشركة، كما تتولى اللجنة  تضمن

ويرأس هذه  ،باألسهم وبرامج المزايا ألعضاء اللجنةمكافآت بما في ذلك خطط المكافآت مسئولية اإلشراف العام على هيكل 

 :ل منعضوية كبو الغنيماللجنة السيدة/ مها 

 (ا  )عضو عبدالعزيز العيسى 

 (ا  سفيان الزامل )عضو 

 (ا  سناء الحسيني )سكرتير 

 .2015لمناقشة مكافآت وحوافز عام  2016في بداية خالل  اجتماع واحدعقدت اللجنة 
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 اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين مجلس أعضاء مكافآت 2.3

 :جدول اإلفصاح عن التعويضات والمكافآت

 أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين أعضاء المجلس التنفيذيين البيان
خمسة من كبارالتنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 

 إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي والتعويضات مضافا  

 SAR 4,017,267.35  0  0  الرواتب والتعويضات

    البدالت

 SAR 265,000.00  SAR 348,750.11  0  المكافآت الدورية والسنوية

 SAR 61,422.15  0  0  الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية 
أخرى تدفع بشكل شهري أو 

 SAR 452,250.01  0  0  سنوي

  SAR 5,144,689.62  اإلجمالي
 

 *تشمل العالوات ما يلي:

 ر. س.؛ 100,000 لألعضاء المستقلين تبلغ مكافأة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

  ر. س.؛ 12,000 للجاناجتماعات  4تبلغ مكافأة حضور 

 ر. س. 2,000 تصل بدالت السفر إلى 
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 التدقيق الداخلي 2.4

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

لجنة  لرئيسغير المقيد الالوصول حرية تتمتع بكما أنها اإلدارة  التابعة لمجلسلجنة التدقيق تقاريرها إلى التدقيق الداخلي إدارة 

لمجلس لالتابعة على المخاطر وتعتمد لجنة التدقيق  ا  منهجية التدقيق اعتماددارة وتتبنى اإل ،ة لمجلس اإلدارةالتدقيق التابع

 الخطط السنوية للتدقيق.

الرقابة والحوكمة بالشركة كافية مخاطر والإدارة عمليات كانت شبكة ما إذا التدقيق الداخلي في تحديد إدارة يتمثل نطاق عمل 

 وتعمل بصورة سليمة، بتصميمها وتمثيلها من جانب اإلدارة.

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

ربع سنوي ملخصا للمالحظات المهمة وأي خطط عمل تحددها  اإلدارة تقريراوتصدر  ،خالل تدقيق العمليات والمعامالت

 اإلدارة وتعرض التقرير على لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس لمراجعته وإصدار التوجيهات المناسبة.

 المخاطر: 2.5

داء إدارة يقوم قسم إدارة المخاطر )مجموعة إدارة المخاطر( في شركة جلوبل الكويت الشركة الرئيسية لجلوبل السعودية بأ

دورها بتقديم مقترحات عن المواضيع الخاصة بالمخاطر تمحور يالمخاطر وإبالغ لجنة المخاطر التابعة للمجلس، التي 

 .لمجلس اإلدارة

 :دورة المخاطر

األهداف االستراتيجية تعكس اختيار إدارة الشركة لكيفية خلق قيمة لمساهميها، وتترجم األهداف  التعرف على المخاطر:

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

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

وتسجل المخاطر الناتجة في سجل المخاطر بتفاصيل المسببات والضوابط الموجودة لمنع حدوثها أو إجراءات للتخفيف من 

 المخاطر وأي إطار زمني المرتبطة بها، مع حساب المخاطر المتبقية.

عدة طرق ووسائل مختلفة لتقييم وقياس المخاطر واالحداث ذات الماخطر العالية،  تستخدم جلوبل :تقدير وقياس المخاطر 

 وتشمل توقع التاثيرات المالية وامكانية حدوث المخاطر، ونزعتها وتقدير مستواها )عالي/متوسط/قليل (.

اطر التخلف عن السداد ال نظرا الى ان جلوبل السعودية ال تقدم تسهيالت ائتمانيه لعمالئها، فإن مخ المخاطر التمويليه:

تنطبق، باالضافة الى ذلك وحيث ان النسبه العظمى من اموال الشركة مودعه في بنوك سعودية، فان المخاطر التمويلية 

 للطرف االخر تعتبر مقبوله.

 تعتبر جلوبل السعوديه مكشوفه لمخاطر السوق عن طريق مكونين في ميزانيتها العمومية: مخاطر السوق:

لدى جلوبل السعوديه موجودات معرضه للمخاطر بشكل كبير عن طريق االستثمارات المتاحة للبيع،  ويتم  ت:الموجودا

مراقبة هذه المخاطر بشكل شهري عن طريق المدير المالي، المدير التنفيذي للشركة ومجموعة ادارة المخاطر حيث يتم 

خاطر في الشركة االم( عن هذه المخاطر الى ادارة ارسال تقرير بشكل شهري من مجموعة ادارة المخاطر )ادارة الم

جلوبل السعودية،  باإلضافة الى ذلك، بقوم الشركة بقبول الفرص االستثمارية الجديده ذات المخاطر القليلة فقط والتي يتم 

 االستثمار فيها بعد موافقة مجلس االداره.

لاير(،  1,281لدوالر االمريكي والدينار الكويتي )هنالك تعرض طفيف للغايه تجاه ا مخاطر صرف العمالت األجنبية:

 يعرض الشركة لمخاطر صرف العمالت األجنبية طفيفة ، ويتم مراقبتها عن طريق المدير المالي للشركة.



 2015 السنوي التقرير

 

16 

 

إن الشركة معرضة للمخاطر المنبثقة عن السياسات الخاطئة واإلجراءات والنظم واألخطاء البشرية،   المخاطر التشغيلية:

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

التي يتم ادارتها عبر خطة استمرارية العمل التي تقوم علما بأن بعض المخاطر قد تنتج عن احداث استمراريه العمل، 

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

 نتج عن هذه األحداث.التعويض المهني والجرائم اإللكترونية وغيرها(، التي توفر حماية للشركة من الخسائر المالية التي قد ت

، والتي تم ارسال 2015وقامت الشركة أيضا بتقييم المخاطر التشغيلية الشاملة من قبل إدارة مخاطر المجموعة في عام 

تقارير شهرية عن مؤشرات المخاطر واحداث الخسائر من قبل منسق المخاطر بالشركة الى ادارة المخاطر لرصد وتدارك 

 ين.اي مخاطر وايصالها للمسؤول

تتعرض الشركة أيضا لمخاطر االلتزام، والتي تتابع من قبل مسؤول االلتزام ويتم متابعتها ومراقبتها من  مخاطر االمتثال:

 .2015قبل لجنة االلتزام أيضا، ولم تشهد شركة أي الخسائر المادية بسبب مخاطر االلتزام خالل عام 

كل إدارة تتحمل مسؤولية مراقبة ومتابعة المخاطر ثم تقوم إدارة الشركة ومجلس إدارتها بالمتابعة من خالل  المراقبة والتحكم:

 التقارير التي يقدمها قسم إدارة المخاطر ولجنة التدقيق التابعة للمجلس.

 
 العقوباتتفاصيل  2.6

( عشرة آالف لاير 10,000عودية مقدارها )فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على شركة بيت االستثمار العالمي الس

كما ، م 2012وذلك لعدم تحديث الشركة لملخص اإلفصاح المالي لشروط وأحكام صندوق جلوبل لألسهم السعودية لعام 

 المبلغ كامال .وتم دفع الرئيس التنفيذي السابق  حكم المحمكة لصالحصدر 

 
 البيانات الماليةتقرير التدقيق و .3

 المدققة. البيانات الماليةعلى تقرير المدققين الخارجيين و 1يحتوي الملحق 


