التقرير السنوي لمجلس إدارة
شركة مكين كابيتال 2016 -

مكين كابيتال
تم إنشاء مكين كابيتال كشركة مالية استثمارية لتواكب و تدعم التطور االقتصادي التي تشهده المملكة العربيةة
السعودية ولتشارك في تنشيط القطاعات االستثمارية عبر خلق فرص ديناميكية خالقة تتناسب مة احتياجةات
السوق والمسةتثمرين علة حةد سةواء وتخةد االهةدا االسةتثمارية لجمية افةرا العالقةة  .كمةا تعمةم مكةين
كابيتال عل مزج المفاهيم المهنية االستثمارية العالمية م تطلعات وفعالية المنهج المحلي لالستثمار المةالي
لتكون المنصة االهم واالكثر واقعية لعمالئها لجعم منظور االستثمار اكثر وضوحا ومنطقيةة وبالتةالي تتعةز
العالقة المهنية بين مكين كابيتال وعمالئها بالكثير من التفاهم والتفاعم المستمر .
كمةا قةدم العديةد مةن
عملة مكةين كابيتةال علة تحقيةق سةمعة قويةة ومو وقةة منة تسسيسةها عةا 2009
الفرص الناجحة التي عكس صالبة الرؤية ونجاح االستراتيجية العامة لجمي المنتجات االسةتثمارية التةي تةم
فرحها .ويُشكم فهم الشركة لتحديات القطاع المالي واتجاهاته المتغيرة بشكم دائم نقطة القوة الرئيسية لشركة
مكين كابيتال وتنعكس ه ه المعرفة لتشكم أساس جمية المنتجةات والفةرص االسةتثمارية التةي تطرحهةا مكةين
كابيتةةال .تُشةةر شةةركة مكةةين عل ة مجموعةةة واسةةعة مةةن فةةرص االسةةتثمار المحلةةي وتعمةةم كشةةركة ماليةةة
إستثمارية كاملة النمو تقد إدارات االستثمار التالية
 االستثمارات البنكية المالية
 إدارة األصول والمحافظ االستثمارية
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مجموعة االستثمارات البنكية المالية
االستثمار في تغيرات وتوجهات األسواق هي األيديولوجية الرئيسية للمجموعة البنكية االسةتثمارية فةي مكةين
كابيتال.حيةةأ أن الهةةد هةةو الحةةرص عل ة خلةةق قيمةةة عةةن فريةةق االسةةتثمار النةةاجف فةةي التغيةةر النةةاتج عةةن
اتجاهات الصناعة أو الدورات اإلقتصادية وغيرها وتقود مجموعة االسةتثمارات البنكيةة فةي مكةين الطريةق
إل فرص نمو جديدة من خالل دراسةات واسةتراتيجيات تةدعم أهةدا خلةق القيمةة للشةركات التةي تبحةأ عةن
حلول مالية واستتثمارية تدعم خططها وتوجهاتها
تقد مجموعة االستثمارت البنكية المالية الخدمات والحلول التالية:
تمويم المشروعات
ديون الشركات
القرض الوسيط
تمويم الدمج واإلستحواذ
اإلكتتاب العا
اإلكتتاب الخاص
يقةةو فريةةق مجموعةةة االسةةتثمارات البنكيةةة بجمي ة أنةةواع التكليفةةات المتعلقةةة باإلنشةةاء والهيكلةةة والتسةةويق
وتسعير األسهم المطروحة لإلكتتاب العا واإلكتتاب الخاص واألوراق المالية المتعلقة باألسهم .كما يةتم تقةديم
اإلستشارات بشسن عمليات اإلندماج واإلستحواذ وعمليات إعادة الهيكلة وأي موضوعات إستراتيجية تجارية
أخرى.
كما يقو فريق مجموعة االستثمارات البنكيةة بمسةاعدة العمةالء علة فهةم خيةاراتهم التمويليةة وتحديةد أف ةم
الحلةةول لتمكيةةنهم مةةن إدارة عمليةةات جم ة األمةةوال إنطالقةا د مةةن مبةةدأ تحديةةد الهيكةةم األف ةةم والمبلة المثةةالي
وصوال إل إختيار المقرض المناسب.

مجموعة إدارة األصول
تقد مكةين كابيتةال مجموعةة مةن المنتجةات االسةتثمارية المتكاملةة التةي تفةي وتسةتجيب لتطلعةات المسةتثمرين
وتحقق أهدافهم في اسواق المال المحلية  -الخليجية والعالمية كما تقد الخدمات والحلول التالية:
• خدمات الحفظ
تقد شركة مكين كابيتال خدمات الحفظ والتقييم لألوراق المالية المختلفة للمستثمرين المحليةين أو الخةارجيين
ومنها خدمات حفظ األوراق المالية واألدوات االستثمارية المتعةددة وتسةجيم تو ية عوائةد األسةهم وعمليةات
الرهن وفك الرهن والرقابة عل المحافظ االستثمارية الممولة بقروض أو تسهيالت بنكية.
• إدارة المحافظ
مكين كابيتال تقد خدمة إدارة حساب محافظ خاصة مصممة خصيصا لتلبية المتطلبات المحددة لكم عميم من
العمالء وتتصف بالمرونة الكاملةة لالسةتثمار فةي مجةال واسة ومنةوع مةن الفةرص االسةتثمارية فةي األسةواق
المحلية والدولية .ففي إفار إتفاقيةات االسةتثمار متعةددة األصةول سةيكون باإلمكةان أن تشةتمم المحفظةة علة
تخصيص ي م فيفا د من االستثمارات البديلة مثم السل والعقارات الخ وكم واحد من ه ه االتفاقيات يوفر
حال يتصف بالمرونة الكاملة والمجهز خصيصا بهةد تلبيةة االحتياجةات المحةددة للعميةم .ويمكةن أن تكةون
ه ه المحافظ من نوع المحافظ التقليدية أو الملتزمة بسحكا الشريعة اإلسالمية.
تتعةاون إدارة األصةةول الماليةةة فةةي مكةةين كابيتةةال بشةةكم و يةق مة عمالئهةةا مةةن أجةةم تحديةةد أدق الحتياجةةاتهم
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الخاصة وااللتزا بمستوى المخافر المناسبة لظرو كم عميم من العمالء وباالستناد إلة ذلةك يةتم وضة
وتنفي الحلول التي تفي بالمعايير الشخصية المتميزة لكم عميم عل حدة.
يمكن أن تركز ه ه الحلول عل السوق المحلية وكة لك األسةواق الدوليةة مةن خةالل التعامةم مة مختلةف ف ةات
األصول وتدار ه ه المحافظ بواسطة خبراء مختصين يتمتعون بخبرة واسعة في إدارة المحافظ االسةتثمارية
الكبيةةرة بنوعيهةةا المحليةةة والدوليةةة .وهة ه الخدمةةة تلبةةي االحتياجةةات الفرديةةة للعمةةالء الة ين يرغبةةون بةةسن تةةدار
محافظهم الخاصة بنفس المستوى من الخبرة المتخصصة التي تدار بها صناديقنا االستثمارية بم عل مستوى
أعل من التفاعم وتقديم التقارير للعمالء.
باإلضافة إل ما تقد يكون من حق عمالء المحافظ الخاصة الحصول عل الخدمات التالية:
•تحديد المخافر المحتملة والعوائد المتوقعة باإلضافة إل متطلبات التدفق النقدي من جانب العميم.
•توفير فريق متخصص متفرغ لخدمة العميم.
•تقارير خاصة لتلبية االحتياجات المحددة للعميم.
مجموعة االستثمارات العقارية
تتميةةز مجموعةةة االسةةتثمارات العقاريةةة بفريةةق ذو مهةةارة عاليةةة وخبةةرة واسةةعة وملمةةة بجميةة اإلتجاهةةات
والتغيةةرات والمرشةةرات التةةي تحةةدد مالمةةف أداء السةةوق .وبواسةةطة ه ة ا الفريةةق يةةتم التخطةةيط لجمي ة فةةرص
االستثمار من خالل عملية شاملة من إجراء البحوث وإتباع منهج التخطيط االستراتيجي المنف بطريقة تجارية
فاعلةةة ت ةةمن الحةةد مةةن المخةةافر و يةةادة عائةةدات القيمةةة الم ةةافة و تقةةد مجموعةةة االسةةتثمارات العقاريةةة
الخدمات التالية :
 إدارة الصناديق واالستثمارات العقارية
 تقديم الحلول المالية والفنية لإلستثمارات العقارية
 هيكلة االستثمارات العقارية
 خطط تمويم االستثمارات والمشاري العقارية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
المحترمين

السادة – مساهمي شركة مكين كابيتال
السال عليكم ورحمة هللا وبركاته

أقد لكم النتائج المالية لعا  2016في ه ا التقرير السنوي ال ي يعكس نشافات الشركة ونتائجها المالية مة
تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016

األستاذ  /بدر بن عبدهللا الحماد
رئيس مجلس اإلدارة
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أع اء مجلس االدارة :
أ .بدر بن عبد هللا الحماد
رئيس مجلس االدارة
د .عبد هللا بن محمد باسودان
عضو مجلس االدارة
أ .محمد بن عبد العزيز الموسى
عضو مجلس االدارة
أ .فهد بن عبدالرحمن الرميزان
عضو مجلس االدارة
أ .بندر بن ابراهيم الخريف
عضو مجلس االدارة
أ .احمد عفيف نصر هللا
عضو مجلس االدارة تنفيذي
أ .صقر عبد اللطيف نادر شاه
عضو مجلس االدارة المستقل
أ .عبد العزيز بن صالح العمير
عضو مجلس االدارة المستقل
أ .خليفة بن ناصر الخليفة
عضو مجلس االدارة المستقل
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مكافات أع اء مجلس االدارة وكبار التنفي يين
يقصد بكبار موظفي اإلدارة أول ك األشخاص بمن فيهم المدراء التنفي يين ال ين لهةم الصةالحية و المسة ولية
للقيا بسعمال التخطيط و التوجية و اإلشرا عل أنشطة الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة.
يتم تحديد مكافات أع اء مجلس اإلدارة لشركة مكين كابيتال وفقا إلفار و تعليمات تم تحديدها من السلطات
للمبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات الصادر من هي ةة السةوق الماليةة فةي المملكةة العربيةة
اإلشرافية وتخ
السعودية و أحكةا نظةا الشةركات الصةادر مةن و ارة التجةارة والنظةا االساسةي لشةركة مكةين كابيتةال .تةدف
شركة مكين كابيتال النفقات والبدالت لقاءح ورإجتماعات مجلس اإلدارة والجان المنبثقة مةن المجلةس وقةد
بل إجمالي ه ه المدفوعات خالل عا  2016كما يلي:
البيان

أعضاء مجلس اإلدارة

المدفوعات بمن فيهم الرئيس التنفيذي و
المدير المالي و خمسة من كبار التنفيذين

رواتب

900,000

3,490,000

بدالت
علوات سنوية ودورية
حوافز
بدل حظور إجتماع

100 000

يشر مجلس اإلدارة عل أداء الشركة و وض السياسات وضمان التنفي الصحيف لها وذلك من خالل عقد
إجتماعةات دوريةة خالةم العةا إضةافة الة ذلةك يراجة المجلةس دوريةا فاعليةة األنظمةة القائمةة وال ةوابط
الداخلية ويراقب االدارات الرئيسية للتحقق من تنفي السياسات العامة ومستويات إدارة المخةافر التةي حةددها
المجلس.
كما يراج المجلس اي ةا مةن خةالل لجنةة المراجعةة التقةارير الماليةة للشةركة مة مراجة الحسةابات ل ةمان
سةالمة ونزاهةة األداء المةالي التةا باألنظمةة و اللةوائف و المعةاير المحاسةبية المطبقةة فةي المملكةة العربيةة
السةعودية ويركةد مجلةس االدارة مسةروليتة القانونيةة عةن دقةة البيانةات الماليةة وأنهةا تعكةس الوضة المةالي
للشركة ونتائجها بصورة عادلة.
ويركد مجلس االدارة للمساهمين حسب معرفتة ومن كافة النواحي الجوهرية مايلي:
•


•

أن سجالت الحسابات أعدت بشكم صحيف
أن نظا الرقابة الداخلية أعد عل أسس سليمة ونف بفاعلية
أنه اليوجد أي شك ي كر في قدرة الشركة عل مواصلة نشافها
أنه ال يوجد اي عقد تكون فيه شركة مكين كابيتال فرفا فية أيه مصلحة جوهرية ال اي من أع اء
مجلس االدارة أو الرئيس التنفي ي او المسرول المالي او اي شخص لةه عالقةة معهةم بإسةتثناء مةا هةو
م كور في التقرير (معامالت أفرا ذات العالقة)
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كة لك قامة لجنةة المراجعةة و مراجعةوا الحسةابات كجةزء مةن أداء واجبةاتهم بشةسن القةوائم الماليةة بمراجعةة
ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد و العرض العادل للقوائم المالية وذلك بما يمكنهم من تصميم إجراءات
مراجعة مالئمة وقد ابلغوا لجنة المراجعة ومراجة الحسةابات مجلةس االدارة بةبع النةواقص أو التوصةيات
الناش ة عن ذلك العمم.

إجتماعات مجلس االدارة
العضوية تصنيف

االول
االجتماع
/03/29
2016
√

√

√

بدر بن عبد هللا الحماد

رئيس المجلس

عبد هللا بن محمد باسودان

عضو

–

–

–

فهد بن عبد الرحمن الرميزان

عضو

–

√

√

احمد عفيف نصرهللا

عضو

√

√

√

محمد بن عبد العزيز الموسى

عضو

–

–

–

بندر بن ابراهيم الخريف

عضو

–

√

√

صقر بن عبد اللطيف نادرشاه

عضو مستقل

√

√

√

عبد العزيز بن صالح العمير

عضو مستقل

√

√

√

خليفة بن ناصر الخليفة

عضو مستقل

–

√

√

اسم عضو مجلس االدارة

الثاني االجتماع الثالت االجتماع
27/11/2016 19/10/2016

أع اء مجلس االدارة و اللجان المنبثقة
يتكون مجلس االدارة من  9أع اء تم إختيارهم من قبم الجمعية العامة للمساهمين وي م المجلس  3أع اء
مستقلين و  ٥أع اء غير تنفي يين و ع و تنفي ي.
ويراقب مجلس االدارة بصفة عامة أداء الشركة وسير العمم عن فريق االجتماعات الدورية التي يعقدها
خالل العا ويقو المجلس بإعتماد السياسات و التسكد من تنفي ها كما يقو بصورة دورية بمراجعة مدى
فعالية االنظمة المطبقة وإجراءات الرقابة الداخلية ويراقب إدارات العمم الرئيسية للتسكد من تطبيق السياسات
العامة التي قا بوضعها وتحديد مستويات المخافر و التاكد من إدارتها بصورة مقبوله.
ويقو المجلس أي ا عبر لجنة المراجعة و التدقيق بمراجعة الوض المالي للشركة م المراجعين الخارجيين
للتسكد من سالمة االداء المالي و التسكد من االلتزا التا بالقوانين و
االنظمة و المعايير المحاسبية المعمول بها بالمملكة العربية السعودية  .ويركد المجلس مس وليتة النظامية عن
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صحة القوائم المالية و انها تعكس بصورة عادلة نتائج اعمال الشركة .
صدرت موافقة هي ة سوق المالية عل فلب مجلس إدارة شركة مكين كابيتال
 -1بتعيين االستاذ /أحمد عفيف نصر هللا ع وا في مجلس االدارة وذلك بتاريخ 2016/1/31
 -2والموافقة عل تعيين خليفة الخليفة ع و مجلس االدارة 2016/02/25
 -3كما تم تبلي الهي ة باستقالة االستاذ  /صقر نادر شاه من المجلس 2016/08/23
 -4واستقالة ع و مجلس االدارة د /عبدهللا باسودان 2016/08/23
أما بالنسبة لع وية أع اء مجلس إدارة شركة مكين كابيتال في الشركات المساهمة السعودية المدرجة /غير
مدرجة فهي كما يلي:
اسم عضو مجلس االدارة

عضويتة في مجالس إدارات الشركات االخرى

1

بدر بن عبد هللا الحماد

شركة الجبيم للتعمير
شركة البي للتطوير العقاري ( ممثال عن شركة بدر الحماد وإخوانه
القاب ة )

2

عبد هللا محمد باسودان

شركة االستثمارت التعدينية المتحده

٣

بندر بن ابراهيم الخريف

شركة مجموعة الخريف
شركة أبناء عبد هللا بن ابراهيم الخريف
الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)

٤

صقر عبد اللطيف نادرشاه

شركة الجزيرة تكافم

5

عبد العزيز صالف العمير
خليفه بن ناصر الخليفة

شركة بداية لتمويم المنا ل
شركة التسمين العربية
شركة الجزيرة تكافم
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تلبية للمتطلبات النظامية و تحقيقا اللداء االمثم ورفعةا لمسةتوى الحوكمةة فةي الشةركة واالسةتفادة مةن خبةرات
اع اء مجلس االدارة المتنوعة فقد شكم المجلس اللجان المنبثقة الرئيسية التالية لمساندتة في أداء التزاماتة و
واجباتة وهي
 .1لجنة المراجعة الداخلية
 .2لجنة المكافآت و الترشيحات
لجنة المراجعة الداخلية
تقو ه ه اللجنة بدور أساسي و ها في مساعدة مجلةس االدارة للوفةاء بواجباتةة فيمةا يتعلةق بمراجعةة القةوائم
الماليةة والتاكةد مةن صةحتها ومةرهالت المراجة الخةارجي و اسةتقالليتة و مراجعةة سياسةات الشةركة وقسةم
المراجعة الداخلية و الخارجي و التاكد من ال وابط المحاسبية و الرقابة المالية و تطبيق االةدارات للسياسةات
و المتطلبات القانونية و ك لك إدارة المخةافر  .وتقةو اللجنةة بمراجعةة ربة سةنوية للقةوائم الماليةة ومسةاعده
مجلس االدارة في القيا بالتقويم و المراجعة السنوية لفاعلية اجهزة الراقابة و التدقيق الداخلية وتحديد مستوى
المخافر المتوقعة.
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وتتكون لجنة المراجعة من ع ةو مجلةس االدارة الغيةر تنفية ي وع ةوين مسةتقلين مةن خةارج شةركة مكةين
كابيتال ويح ر إجتماعات لجنة المراجعة كم من المدقق الداخلي و المدير المةالي وبشةكم مسةتمر يح ةرها
الرئيس التنفي ي وكبار المدراء عند الحاجة.
وعقدت اللجنة اجتماعان خالل عا  2016ح رها الرئيس و االع اء كما هو مبين أدناه.
عدد االجتماعات التي تم حضورها

االسم
صقر بن عبد اللطيف نادر شاه (رئيس اللجنة )
عاي

بن مطر القثامي ( ع و اللجنة )

 2إجتماعات

روت عامر (ع و اللجنة)

لجنة المكافآت و الترشيحات
وتتركز مها اللجنة و اختصاصتها في التوصية لمجلس االدارة بالترشيف لع وية المجالس وفقا للسياسات و
المعايير المعتمدة و المراجعة السنوية إللحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لع وية مجلس االدارة و
مراجعة هيكم مجلس االدارة ورف التوصيات بشان التغيرات التي يمكن اجرائهةا و التاكةد بشةكم سةنوي مةن
استقاللية االع اء وعد وجود اي تعارض مصالف اذا كان الع و يشغم مناصب اخرى في شركات اخرى
ووض مراجعة المكافات و التعوي ات االع اء مجلس االدارة وكبار التنفي ين.
و قد تم إعادة تشكيم لجنة المكافآت و الترشيحات له ه الدورة في إجتمةاع مجلةس االةدارة حيةأ عقةدت اللجنةة
الأ إجتماعات خالم عا  2016وح رها رئيس اللجنة واالع اء كما هو موضف بالجدول أدناه

عدد االجتماعات التي تم حضورها

االسم
د .عبد هللا بن محمد باسودان (رئيس اللجنة )
حمد بن عبد هللا الحماد (ع و اللجنة)

 2إجتماعات

فهد بن عبد الرحمن الرميزان (ع و اللجنة)
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حوكمة الشركات
حرص شركة مكين كابيتال عل االلتزا بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق التطبيق الحا النظمة الرقابة
الداخلية الشاملة لسياسات االفصاح و الشفافية و االلتزا بمبادئ المخافر وتقو شركة مكين كابيتةال بتحقيةق
التوافةق الشةامم العمالهةا مة أنظمةة و قةوانين المملكةة وإدخةال أحةدث معةايير االداء بمةافي ذلةك التوجيهةات
الصادرة من هي ة السوق المالية السعودية و و ارة التجارة والصناعة.
• إمتثاال للمادة السادسة من الالئحة حوكمة الشركات حقوق التصوي فقد إتبعة شةركة مكةين كابيتةال
أسلوب التصوي التراكمي عند التصوي الختيار أع اء مجلس االدارة في الجمعية العامة
• إمتثاال للمادة الحادية عشر تم إستحداث الصالحيات المفوضة من مجلس االدارة (جدول الصالحيات
لالدارة التنفي ية بتحديد الموضوعات التي يحتفظ بصالحية الب فيها .وترف االدارة التنفي يةة تقةارير
دورية عن ممارساتها للصالحيات.
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الهيكم التنظيمي
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الهيكم التنظيمي إلدارة المطابقة واإللتزا :

أبر انجا ات ادارة المطابقة واإللتزا :
 -1متابعة نظا ناف بشكم دقيق وتم وض قائمة متكاملة بسسماء االشخاص المحظورين من قبم هي ة
السوق المالية وتحديثها بشكم مستمر ودائم.
 -2تم وض جمي السياسات واالجراءات المتعلقة بجمي األعمال واعتمادها بشكم رسمي.
 -3تم انجا جمي التقارير الدورية المطلوبة من هي ة السوق المالية وارسالها في الوق المحدد.
 -4قام إدا رة المطابقة واإللتزا بوض جدولة لتقارير دورية من اإلدارات المختلفة لمتابعة جمي
األعمال بشكم دائم.
 -5تم التسجيم في نظا إدارة شكاوي المستثمرين وح ور ورشة العمم المتعلقة بالنظا في هي ة السوق
المالية.
 -6ح ور ورشة العمم المقامة في هي ة السوق المالية فيما يخص الئحة الصناديق المحد ه والتعر
عل ابر التغييرات وبدء تطبيق العمم بما ورد بها.
 -7بدء العمم عل نظا افصاح التزامات الصناديق وتقديم التقارير الدورية المتعلقة بالصناديق من
خالل النظا .
 -8التعامم والتعاون م جمي متطلبات هي ة السوق المالية وك لك الزيارة التفتيشيه التي قام بها هي ة
السوق المالية في شهر يوليو .2016
 -9رف تقارير دورية والتي تخص أعمال المطابقة واإللتزا ومكافحة غسم األموال إل لجنة المراجعة
الداخلية ومجلس اإلدارة وذلك بشكم رب سنوي حيأ يت من التقارير أعمال جمي اإلدارات وك لك
األعمال المتعلقة بهي ة السوق المالية .
تفاصيم الغرامات المالية :
 -1تم فرض غرامة مالية مقدارها  1 670 000لاير بتاريخ 2016/08/08
بتاريخ . 2017/02/23
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وقد تم تسديد الغرامة

مكافحة غسم األموال والعمليات المشتبه فيها:
كان هناك حاله مشتبه بها والتي لم تتم احالتها ال وحدة التحريات الماليه تم استال االشتباه من مدير ادارة
العمليات و بعد البحأ والتحري من قبم وحدة مكافحة غسم االموال لم يكن هناك اي عمليه فعليه لغسم
االموال وتم معالجة النواقص واالجراءات النظاميه .

اإلفصاح عن المخافر المتعلقة بنشافات الشركة ومدى تس يرهةا
في أداء الشركة المستقبلي والحالي
كمثم أي شركة إستثمارية أو غيرها فإن شركة مكين كابيتال تتعرض لعدة مخافر متنوعة وليس عل سبيم
الحصر ولكن ن كر أهمها لعا  2016وهي )1 :مخافر اإللتزا  )2مخافر السيولة  )3مخافر السوق )4
مخافر السمعة وتم إختيار ه ه المخافر لتقديم شرح موجز للوقائ والنتائج والتس يرات الجوهرية لها.
نسبة الكفائة المالية نهاية عا  2016إل  1.13مقارنة بنسبة 1.24نهاية عا  2015وسجل
إنخف
القوائم المالية عا  2015خساير مجمعة  45مليون لاير إضافة إل  17مليون لاير تقريبا عا  2016حيأ
وصل نسبة الخسائر المتراكمة  39بالمائة من رأس المال المدفوع ل لك تم اإلستغناء عن عدد كبير من
الموظفين اإلداريين والتنفي يين
كما أصدرت هي ة السوق المالية عا  2016حكم تنفي نهائي ألول مرة لعدة مخالفات وفالب في نفس السنة
بدف جمي الغرامات المالية والمجمعة من عا  .2013إضافة إل ذلك تم رف دعوى ق ائية للجنة الفصم
والمنا عات في هي ة السوق المالية لمستثمرين في صندوق البي  52العقاري بسبب تسخر مدير الصندوق
عن تصفية رأس المال المستثمر ودف العائد اإلستثماري المحقق .وخالل الرب الراب تم دعوة مجلس
اإلدارة من قبم الهي ة للنظر في وض الشركة والتوجهات اإلستراتيجية والتصحيحية المستقبلية.
األسباب الرئيسية لما ذكر أعاله ومدى تأثيرها في أداء الشركة المستقبلي والحالي
 .1عد إمكانية الشركة من فرح منتجات جديدة لتنمية اإليرادات والدخم بالرغم من إغالق جمي
مالحظات هي ة التفتيش حت يتم تسوية ق ايا بع من المستثمرين في صندوق البي .52
 .2التس ير السلبي عل التدفقات النقدية وإدارة المصاريف التشغيلية بشكم مرق أدى لتسخير بع
الرواتب والمستحقات والمدفوعات األخرى وإعادة جدولتها داخليا وم األفرا الخارجية المعنية.
األصول اإلستثمارية المملوكة لها لتوفير سيولة جديدة ت من
 .3تسع الشركة حاليا لبي بع
إستمرارية األعمال الحالية ولسداد أية مديونيات أومستحقات معلقة.
.4
بسبب األ مة اإلقتصادية عزم الشركة عل التعاون اإلستراتيجي المشترك م شركات خليجية ودولية لبي
وتسويق منتجاتها أو خدماتها اإلستثمارية داخم المملكة وخارجها بهد تنوي قاعدة أسواق اإلستثمار
والمستثمرين مما سيمكن الشركة من إنجا أعمالها الحالية وصناديقا الجديدة وجني معدل اب للخدمات
اإلدارية بسقم تكاليف تشغيلية ممكنة .
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تقرير الدورات التدريبية
تحرص مكين عل دعم كفاءاتها بتزويدهم دورات تدريبية حديثة تساعد عل التطوير الدائم والمستمر الداء
العاميلن بالشركة توضيف للدورات التدريبية له ا العا .
تقرير التدريب لعام  2016م
القسم
جمي األقسا

العدد
29

أسم الدورة
دورة تدريبية حول مكافحة غسيم األموال
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األداء المالي و مراجعة العمليات والنتائج:
استمرت الشركة في ضمان جودة الخدمة والعوائد المجزية لعمالئهةا كمةا اسةتمرت الشةركة بالقيةا بتحسةين
صةورتها الخارجيةة بالمشةاركة الفاعلةة فةي المةرتمرات والمعةارض ذات االهتمةا مةن قبةم المسةتثمرين وذلةةك
يادة قاعدة العمالء من خالل عرض نتةائج الصةناديق والمنتجةات االسةتثمارية فةي السةنوات الماضةية.
بهد
كما قام الشركة بعمم تسسيس لعدد من التوسعات بإنشاء مكتب في مدينة جدة للوصول إل شريحة أكبر مةن
العمالء واستيعاب التوسعات المستقبلية في تلك المنافق .جمي ه ه التوسعات كةان مةن شةسنها يةادة التكةاليف
للشركة عل المدى القصةير ولكنهةا ضةرورية وسةيكون ا رهةا االيجةابي لمسةتقبم الشةركة واضةف وملمةوس
بإذن هللا تعال .
 انخفةة حجةةم المصةةاريف فةةي عةةا  2016وذلةةك لقيةةا الشةةركة بترشةةيد النفقةةات والتكةةاليف نتيجةةةاألوضاع الراهنة في السوق ولما تعانيه الشركة في موضةوع السةيولة وقةد وصةم حجةم المصةروفات
 26.44مليون لاير مقارنة ب  40.9مليون لاير في عا .2015
 كما بل إجمالي االيرادات لعا  2016مبل قدره  8.1مليون لاير فةي حةين كانة فةي الفتةرة المما لةةللعا الماضي قد بلغ  15.56مليون لاير.
 لم تقم الشركة بسخ اي تسهيالت أو قروض الشركات التابعة لمكين كابيتال:
األسم
شركة شمو مكين

النشاف
تطوير عقاري

شركة هي فلتي
شركة مشاري
مكين اللوجستية

تطوير عقاري
تطوير عقاري

المقر

رأس المال
200 000

نسبة الملكية
%97

الرياض
الرياض
الرياض
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200 000
200 000

%97
%97

 نظرة عامة على األداء
إجمالي اإليرادات

إجمالي المصروفات
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