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 مقدمة

 سنوي ال هبإصدار تقر�ر الوط�ي إلدارة ال��وات يقوم مجلس إدارة شركة 
ً
ملتطلبات هيئة السوق املالية  وفقا

و�تم تقديم هذا التقر�ر �عد اعتماده  ،الرامية إ�� ترسيخ أسس ومعاي�� ا�حوكمة لدى األ�خاص املرخص لهم

إ�� هيئة السوق املالية ورفعھ ع�� املوقع " ةالشرك“الوط�ي إلدارة ال��وات  إدارة شركةمن قبل مجلس 

  �اية الر�ع األول من العام.قبل � ، وذلكشركةالباإللك��و�ي ا�خاص 

 م.2018السنوي للعام  قدم تقر�رهأن يالوط�ي إلدارة ال��وات س إدارة شركة و�� هذا الصدد �سر مجل
 

  الشركة أعمالو  أ�شطة عن نبذة .1

 ر�ال مليون  90 قدره مدفوع برأسمالمقفلة  مساهمة�خص واحد  �� شركة الوط�ي إلدارة ال��واتشركة 

 املؤسسات وأعرق  أك��  منوهو  ،م1952املؤسس عام  الوط�ي ال�و�ت بنكقبل  من ٪100 ومملوكة ،سعودي

 ة�شهادة أك�� مؤسسات التصنيف االئتماني األوسط الشرق  �� البنوك أفضل من وواحد املنطقة �� املالية

 ومنذ .اند بورز  ستاندر  من+  A و  موديز  من Aa3 و  فيتش قبل من -AA العاملية حيث صنف البنك �اال�ي:

ا 50 أك��  ب�ن نم فوصن ،“بھ  وتثق �عرفھ الذي البنك" باسم الوط�ي ال�و�ت بنك عرف تأسيسھ
ً
 �� أماًنا بن�

 عةالتا� والشر�ات الفروع �شمل وال�ي والدولية، املحلية شبكتھ� البنك برز كما  .م2009 عام منذ العالم

 اإلقلي�ي دهوجو  مع جنب إ�� جنبا والص�ن، وسنغافورة ونيو�ورك و�اريس ولندن جنيف �� التمثيلية وامل�اتب

  .وتركيا اإلمارات السعودية، العر�ية واململكة والبحر�ن ومصر  والعراق واألردن لبنان ��

 م،2017 سبتم��  10 ���عد ا�حصول ع�� ترخيص هيئة السوق املالية  ال��وات إلدارة الوط�ي شركة تأسيس تم

 اإلدارةو  كأصيل و�وكيل والتعامل املشورة وتقديم ال��تيب، أ�شطة ممارسةو  املالية األوراق أعمال زاولةوذلك مل

 .م2018 سبتم��  20 �� مزاولة �شاطها و�دأت ،وا�حفظ

 :أ�شطة وأعمال الشركة فيما ي�� نبذة عنو 
 

 إدارة الصناديق االستثمار�ة

 الصناديق يخص وفيما النقد، أسواق وصناديق األسهم صناديق بتقديم م2019 سنة ��الشركة  قومتس

 ،الوط�ي �تال�و  بنك مجموعة ��ا تتم��  وال�ي واألمر�كية يةو�األور  الصناديق أو  العاملية العقار�ة سواء ا�خاصة

 ن املنتجات ال�ي سيتم تقديمها �� الشركةحيث أ ،العمالء ع�� وطرحها لت�جيلها جاهزة منصة �الد� سي�ون و 

تقدمها  املنتجات العاملية ال�يو  ا �� السوق السعوديهاملنتجات املحلية ال�ي سيتم تقديم ست�ون مز�ج ب�ن

 �عطي قيمة مضافة وم��ة للعمالء. الوط�ي، ممامجموعة بنك ال�و�ت 
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 )DPMsخدمة إدارة املحافظ ا�خاصة (

 ،للعمالء أ�حاب املالءة املالية العالية واملؤسسات االستثمار�ة ا�خاصةخدمات إدارة املحافظ  الشركةتقدم 

 أسواق اململكة العر�ية السعودية ودول مجلس التعاون ا�خلي�� ا�خاصةق إدارة املحافظ �فر �غطي حيث 

م و�جري العمل ع�� تصمي .وأدوات الدخل الثابت وأسواق النقد �� جميع فئات األسهم واألسواق العاملية وذلك

العميل  و�تم تزو�د .وأهدافھ االستثمار�ةبما يتناسب مع تفضيالت العميل �ش�ل مستقل ل يمحفظة �ل عم

إضافة  خالل الف��ة والصفقات ال�ي تم إبرامها �حساب املحفظة ةأداء املحفظة االستثمار�بتقار�ر دور�ة عن 

 .التطورات �� األسواق إ�� آخر 

 ال��تيباملنتجات امل�جلة تحت �شاط 

 ادةامل املالية األوراق طرح قواعد ع�� بناءً  بطرح صندوق اإلجارة التاسع الوط�ي إلدارة ال��واتشركة  قامت

وهو واحد من مجموعة الصناديق ال�ي يتم هي�ل��ا من قبل شركة  "ا�خاص الطرح متطلبات" عشرة ا�حادية

ة مشا��ة لھ �� اململكة خالل عام بنك الوط�ي لالستثمار بال�و�ت، وال�ي من املتوقع أن يتم طرح مجموع

 م. 2019

 سوق األسهم 

م، 2018د�سم��  19لقد تم أخذ موافقة مقام الهيئة ع�� البدء �� مزاولة �شاط التعامل بصفة وكيل �� تار�خ 

وذلك �عد استكمال �افة الطلبات ا�خاصة بالرخصة املذ�ورة وال�ي �ان من ضم��ا توظيف وسيط أسهم 

  األوامر املباشرة من العمالء.ليقوم بأخذ 
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 تكو�ن مجلس اإلدارة  .2

 وتصنيف املجلس ت�و�ن التا�� جدول و�و�ح ا� أعضاء) 6( منشركة الوط�ي إلدارة ال��وات  إدارة مجلس يت�ون 

  م2018 العام ��اية��  كما أعضائھ
ً
��  باإلضافة إ�� أسماء الشر�ات ال�ي ي�ون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 :مجالس إدارا��ا

 اسم العضو
عضو�تھ �� مجالس اإلدارة لشر�ات أخرى (مدرجة أو  تصنيف العضو

 مستقل غ�� تنفيذي تنفيذي غ�� مدرجة)

رئيس -طارق مطلق املطلق

 املجلس
  √ 

• Almutlaq Group Company 

• ACWA Power International 

• Riyadh Cables Group of Compan ies 

• Middle East Paper Company 

• Qassim Cement Company 

نائب  –عصام جاسم الصقر 

 رئيس املجلس
 √  

• National Bank of Kuwait- Egypt 

• National Bank of Kuwait-International (NBK 

(lnt'I) PLC). 

 NBK – Lebanon •  √  مالك جان خليفة 

 NBK Capital •  √  فيصل عبد اللطيف ا�حمد

  √  ر�تشا�يجورج إبراهيم 

• National Bank of Kuwait-International (NBK 

(lnt'I) PLC). 

• NBK Lebanon 

• NBK Egypt 

 √   سنان عصمت السعدي

• Abdullatif Jameel United Real Estate Financing 

company 

• Wasl Transport co. 

• International Management and Development 

• Coldstores Group of Saudi Arabia 

• Alsaady Trading and Soil Stabilization company 

• Hemaya Al Motaheda co. 
 

 

 التا�عة الشر�ات .3

حيث أن الشركة �� شركة �خص واحد مملوكة بال�امل لبنك ال�و�ت  ال يوجد شر�ات تا�عة للشركة

 .الوط�ي بال�و�ت
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 م2018للعام  أبرز ا�خطط والقرارات املهمة .4

م هو عام تأسيس للشركة وقد �ان ال��ك�� فيھ ع�� البنية التحتية من حيث التوظيف 2018�ان عام لقد 

، حيث تم توظيف �افة األ�خاص األساسي�ن �� واألنظمة التقنية وكذلك �عض السياسات واإلجراءات املهمة

 مع التوقيع مت فقد التقنية هزةباألج يتعلق فيماو  عل��ا،جميع النشاطات املرتبطة بالرخص ال�ي تم ا�حصول 

تؤكد  كما بھ، للعمل محاس�ي برنامج تحديد تم وكذلك ،) األصول  وإدارة العمليات لدعم( "Advent" أدفنت

 أنظمةو  ال�ام��ات ذلك �� بما ا�حماية أنظمة وكذلك باملوظف�ن ا�خاصة األجهزة ناحية من ا�جاهز�� الشركة

 ماك العمالء، بمعلومات املعنية اإلدارات لبعض التام بالفصل يتعلق فيما وخاصة للم�اتب الدخول  حماية

، إضافة املاتامل� ��جيل أنظمة ف��ا بما املالية السوق  ��يئة ا�خاصة التقنية الطلبات �افة تجه��  تم قد انھ

 .�عض السياسات املهمة للشركة وتطو�ر تحديث  إ��
 

 اجتماعات مجلس اإلدارة  .5

 و�و�ح ا�جدول التا�� م اجتماع واحد فقط،2018 العام خالل املنعقدة اإلدارة مجلس اجتماعات عدد بلغ

 ا�حضور: �جل

 

 �جان مجلس اإلدارة .6

 ��شيحاتال �جنة، و املراجعة �جنةو��  املجلس قبل من عضو���ا �شكيل تم رئيسية �جان ثالث اإلدارة ملجلس

 نظاميةال بواجباتھ لقيامل اإلدارة مجلس مساعدة �� بدور هام ال�جان وتقوم .رقابة االل��ام �جنةو  وامل�افآت،

ا مها و�شكيل عضو���افيما ي�� وصف مختصر الختصاصات �جان مجلس اإلدارة الرئيسية ومه .بھ املناطة

 :م2018 عاموعدد اجتماعا��ا املنعقدة خالل 

 اسم العضو
 �جل ا�حضور 

 م20/02/2018االجتماع األول 

 حضر رئيس املجلس-طارق مطلق املطلق

 حضر نائب رئيس املجلس –عصام جاسم الصقر 

 حضر مالك جان خليفة 

 حضر  فيصل عبد اللطيف ا�حمد

 حضر جورج إبراهيم ر�تشا�ي

 حضر سنان عصمت السعدي
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 ختصاصا��ا ومهامهاا أعضا��ا ال�جنة
عدد *

 اجتماعا��ا

 إدارةعام األستاذ/ �ارل انجر (مدير  • املراجعة �جنة

لبنك ال�و�ت ملجموعة املراجعة الداخلية 

  – الوط�ي)
ً
  رئيسا

ً
 مستقال

 األستاذ/ مالك خليفة  •

 األستاذ/ فيصل ا�حمد •

 جلأل  اإلشراف بمسئوليات الوفاء �� املجلس مساندة

 مؤهالت من والتأكد املالية، البيانات سالمة

 أداءو  املستقل، ا�خار�� ا�حسابات مراقب واستقاللية

 .شركةال لدى الداخلية املراجعة قسم
0 

  – السعدي سنان/ األستاذ • وامل�افآت ال��شيحات �جنة
ً
 رئيسا

 األستاذ/ مالك خليفة  •

 األستاذ/ فيصل ا�حمد •

 ةاملنوط اإلشراف بمسئوليات الوفاء �� املجلس دعم

 وسالمة املجلس أعضاء استقاللية يضمن بما بھ،

 .شركةال لدى وال��شيحات امل�افآت اس��اتيجية
0 

 -األستاذ/ مالك خليفة  • االل��ام رقابة �جنة
ً
 رئيسا

 األستاذ/ مساعد السديري  •

 األستاذ/ منتصر فودة •

 يال� واللوائح باألنظمة شركةال ال��ام ع�� إلشرافا

وتقوم . املنظمة ا�جهات من غ��ها أو  الهيئة تضعها

 الداخلية واإلجراءات السياسات بمراجعة ال�جنة

 لأفض حول  لإلدارة املشورة تقديم مع منتظم، �ش�ل

 .باالل��ام املتعلقة املمارسات

0 

 ألن املوافقة ع�� ت�و���ا وعضو���ا �ان �� اجتماع مجلس اإلدارة بتار�خ 2018لم تجتمع ال�جان خالل العام *
ً
كما سيتم اعتماد  م،2018نوفم��  27م وذلك نظرا

تماعات ن ي�ون أول اجعليھ فقد تقرر أو  م بحسب نظام وزارة التجارة،2019املقرر إقامتھ �� إبر�ل للعام � اجتماع ا�جمعية العمومية �املراجعة  �جنةأعضاء 

  م.2019ال�جان بداية العام 

 جدول اإلفصاح عن امل�افآت والتعو�ضات  .7

ألعضاء مجلس اإلدارة  م2018خالل عام  يو�ح ا�جدول التا�� تفاصيل امل�افآت والتعو�ضات املدفوعة

 :ا��من بي��م الرئيس التنفيذي واملدير امل والتعو�ضات امل�افآت أع��من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا وخمسة 

 البيان
أعضاء املجلس 

 التنفيذين

أعضاء املجلس غ�� 

 التنفيذين/املستقل�ن

خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا أع�� 

ي الرئيس التنفيذ من بي��مامل�افآت والتعو�ضات 

 املا��واملدير 

 SAR 2,601,867 0 0 واألجور  الرواتب
 SAR 890,261 0 0 البدالت

 SAR 600,000 0 0 امل�افآت الدور�ة والسنو�ة
 N/A 0 0 ا�خطط التحف��ية

 0 0 0 العموالت
أي �عو�ضات أو مزايا عينية 

أخرى تدفع �ش�ل شهري أو 

 سنوي 

0 0 0 

 

شركة غیر المستقلین فبحسب سیاسة ال ءالمستقلین عن مكافئاتھم أو تعویضاتھم أما فیما یخص األعضا اإلدارةمالحظة: ال یوجد أي ترتیبات أو اتفاق خاص بتنازل أعضاء مجلس 
 الشركة.  إدارةمجلس  وكونھم ممثلین لمالك الشركة الرئیسي فلیس لھم أي مكافئات أو تعویضات مقابل حضورھم ومساھمتھم في اجتماعات
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 العقو�ات وا�جزاءات والقيود االحتياطية .8

 .م2018لم تحصل الشركة ع�� أي جزاءات أو قيود خالل العام 
 

 نتائج تقر�ر املراجعة السنو�ة ورأي �جنة املراجعة الداخلية .9

 ألن الشركة حديثة التأسيس وتم ا�حصول ع�� موافقة مزاولة �شاط األوراق 
ً
 19و سبتم��  20 املالية ��نظرا

  .م2018، فلم يكن هناك أي مراجعة تمت خالل العام م2018 د�سم�� 
 

 املخاطر املحتملة وسياسة إدارة املخاطر .10

 ةومراقب وقياس تحديد عملية خالل من املخاطر  هذه إدارة وتتم مختلفة، مخاطر  ع��الشركة  أ�شطة تنطوي 

 مخاطر السيولةو  االئتمان، ملخاطر  أسا��ي �ش�ل إلدارة ال��واتالوط�ي  وتتعرض. عدة وضوابط مستمرة

  .التشغيلية واملخاطر  ،السوق  ومخاطر 

  االئتمان مخاطر 

 ولم خسارة.�بال��اماتھ التعاقدية بما يؤدي إ�� �عرض الشركة  نظ�� مخاطر االئتمان �� مخاطر إخالل طرف 

 اتالوط�ي إلدارة ال��وتقوم  لم تقم الشركة بإقراض أي أموال ع�� ش�ل قروض أو سلفيات لعمال��ا، وتحديًدا

بتقديم قروض هوامش التغطية بضمان األوراق املالية. لذلك فإن مخاطر االئتمان الوحيدة ال�ي يمكن أن 

باإلضافة إ�� استثمارا��ا ��  وشر�اتوك من بن النظ��ة�� مخاطر األطراف  الوط�ي إلدارة ال��واتتتعرض لها 

 اس��اتيجية ائتمان ملراقبة مخاطر األطراف املتعاقدة والسيطرة عل��ا،الشركة �عتمد ، و الصناديق ا�خاصة

 تقوم ع�� وضع حدود ائتما��ا بما يتوافق مع قواعد الكفاية املالية الصادرة عن هيئة السوق املاليةو 

 . والسياسات الداخلية املعتمدة

  السوق  مخاطر 

أو  الشركة وأسعار األسهم ع�� دخل الر�ح،�سب  /السوق، وأسعار الفائدة�� مخاطر تأث�� التغ��ات �� أسعار 

، دبتوظيف أرصد��ا النقدية واالستثمار �� أسواق النق شركةالوتقوم ع�� قيمة استثمارا��ا �� األدوات املالية. 

ركة بنك ش هو االستثمار �ش�ل رئي��ي �� الصناديق ال�ي تديرهاالوط�ي إلدارة ال��وات وحيث إن نموذج عمل 

 الوط�ي لالستثمار وال�ي يتم طرحها تحت رخصة ال��تيب باململكة.
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 السيولة مخاطر 

أو التغ��ات �� مصادر التمو�ل أو  لھعدم القدرة ع�� إدارة النقص غ�� املخطط  �سبب مخاطر السيولةتنشأ 

 بدأت عدم معا�جة التغ��ات �� ظروف السوق ال�ي تؤثر ع�� القدرة ع�� �سييل األصول �سرعة و�أقل ا�خسائر.

ا�حد األد�ى من  سياسة كتو�ة، وإ�شاءامل سياسات واإلجراءاتالوضع بخاطر السيولة ملاإلدارة الفعالة 

 �ش�لة السيول مراقبة مستوى عن طر�ق  تتمعملية إدارة مخاطر السيولة  إن املستو�ات املقبولة من السيولة.

 .مستمر

  التشغيلية املخاطر 

املخاطر التشغيلية �� مخاطر ا�خسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق إجراءات الرقابة الداخلية أو ال�وادر 

مجموعة من األدوات لتحديد وقياس وت�حيح الشركة �ستخدم ، و أو النظم أو �سبب أحداث خارجية البشر�ة

ن أي خسائر ناتجة ع لتغطيةبوليصة تأم�ن مهنية الشركة لدى يوجد ، إضافة إ�� ذلكا�حوادث التشغيلية. 

 هفوات غ�� مقصودة أو �عطل لألنظمة.

 م2018تحفظات مراجع ا�حسابات ع�� القوائم املالية للعام  .11

القوائم املالية خالية من أية أخطاء جوهر�ة، وليست هناك أية تحفظات يظهر تقر�ر مراج�� ا�حسابات أن 

 .تجاهها
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 خالصة نتائج أعمال الشركة  .12

 التأسيس:منذ  اونتائج أعماله اخالصة أصول الشركة وخصومه

 
 م (بالر�ال) 2018د�سم��  31 

  األصول

  المتداولة غیر األصول

 12,227,654 ومعدات ممتلكات
 446,698 الملموسة غیر األصول
 12,674,352 المتداولة غیر األصول إجمالي

  المتداولة األصول

 67,030,641 المعادل والنقد النقد
 16,878,625 أخرى وموجودات مسبقة ومدفوعات القبض مستحقة حسابات

 3,751,900 والخسارة الربح خالل من العادلة بالقیمة بھ المحتفظ االستثمار
 87,661,166 المتداولة األصول إجمالي

 100,335,518 إجمالي األصول

  المساھمین وحقوق الخصوم

  المساھمین حقوق

 90,000,000 رأس المال
 15,502,660- المتراكمة الخسائر

 74,497,340 إجمالي حقوق المساھمین

  الخصوم

  الخصوم غیر المتداولة

 225,564 للموظفین الخدمة نھایة مكافأة

  الخصوم المتداولة

 3,277,015 أخرى ومطلوبات مستحقة ومصروفات دائنة ذمم
 20,743,825 عالقة ذات ألطراف اتمستحق
 1,591,774 الدفع مستحقة الزكاة

 25,612,614 إجمالي الخصوم المتداولة
 25,838,178 إجمالي الخصوم

 100,335,518 إجمالي الخصوم وحقوق المساھمین
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  النتائج التشغيلية .13

مة والفروقات عن خطة العمل املقد النتائج التشغيلية عن نتائج السنة املالية السابقة ا�جدول التا�� يو�ح

 :ا�حصول ع�� الرخصملقام الهيئة عند تقديم امللف ا�خاص ب

 الفرق  املتوقعة (حسب خطة العمل) 2018العام املا��  البند

 (2,456,125) 2,905,000 448,875 التشغيل إيرادات مجموع

 27,988,370 (43,395,000) (15,406,630) التشغيل مصروفات مجموع

 25,532,245 (40,490,000) (14,957,755) التشغيل إيرادات صا��

 973,409 0 973,409 مرابحة مصروفات

 73,460 0 73,460 أخرى  إيرادات

 0 0 0 مستمرة غ��  عمليات إيرادات/خسارة

 26,579,114 (40,490,000) (13,910,886) الز�اة قبل السنة) خسارة( دخل

 (485,774) (1,106,000) (1,591,774) الز�اة

 26,093,340 (41,596,000) (15,502,660) اةالز� �عد) خسارةللسنة ( الدخل صا��

 

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واأل�خاص ذوي العالقة .14

ال توجد أي مص�حة وأوراق مالية �عاقدية وحقوق اكتتاب �عود ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركة وكبار 

 التنفيذي�ن وأقر�ا��م �� أسهم أو أدوات دين الشركة. 
 

 م2018القروض وكشف املديونية للعام املا��  .15

مو�ح �� امل��انيات  م كما هو 2018تقر الشركة �عدم وجود أي قروض عل��ا ألي جهة خارجية خالل العام 

 املدققة املرفقة.
 

 الصفقات ب�ن شركة الوط�ي إلدارة ال��وات واأل�خاص ذوي العالقة .16

 م.2018ر�حية مع أ�خاص ذوي عالقة خالل العام  لم تقم شركة الوط�ي إلدارة ال��وات �عقد أي صفقة

 

 األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة .17

 ف��ا و��ون الوط�ي إلدارة ال��وات يقر مجلس اإلدارة بأنھ ال توجد هناك أي أعمال أو عقود ت�ون شركة 
ً
 طرفا

 ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املا�� أو أي �خص ذي عالقة بأي م��م مص�حة ف��ا.
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م 2018القوائم املالية املدققة للعام   
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