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ذا فاملي أوفس ،رؤى محلية ببصمة عاملية
مقرنا الرئيس ي ومكاتبنا العاملية

أكثرمن 2
ملياردوالر

+100
عائلة

5
مكاتب عاملية

أصول تحت اإلدارة

زيوريخ،
سويسرا
نيويورك،
الواليات املتحدة االمريكية
هونج كونج،
الصين

%100
مستقلون

املنامة ،
البحرين

الرياض،
اململكة العربية
السعودية

أكثرمن 90

ً
موظفا

18

ً
عاما من الخبرة
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تخضع مجموعة ذا فاميلي اوفيس وبيتيول إلدارة األصول لرقابة عاملية
املجموعة الوحيدة في الشرق األوط املرصصة من طت هيئات تنظيمية

الرياض

البحرين

زيوريخ

نيويورك

هونغ كونغ

جزر الكايمان

تعمل تحت إشراف هيئة
السوق املالية منذ 2018
ملمارطة نشاط الترتيب و
املشورة  ،وحصلت في 2021
على ترصيص إلدارة
االطتثمارات و تشغيل
الصناديق

تأطست ذا فاميلي اوفيس في
 2004تحت رقابة مصرف
البحرين املركزي كشركة
اطتثمار من الفئة األولى

تخضع بيتيول إلدارة األصول
ايه جي لهيئة الرقابة هيئة
األطواق املالية السويسرية
( )FINMAفي عام 2019

تخضع لرقابة لجنة األوراق
املالية والبورصات ( )SECمنذ
 2010لالطتثمار في الواليات
املتحدة

تخضع لرقابة لجنة هونغ كونغ
لألوراق املالية والعقود اآلجلة
منذ  2010لالطتثمار في آطيا

تخضع لرقابة هيئة النقد
بجزر كايمان ()CIMA
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الريادة في الخدمات الرقمية
تطبيق ذا فاميلي اوفيس
تطبيق الهاتف المحمول الذي يعتبر الرائد في
مجاله لعرض تفاصيل المحفظة اإلستثمارية
وغيرها من البيانات لخدمة العميل وتسهيل
متابعة استثماراته والتواصل مع مدير العالقة.

خدمات فتح الحساب الرقمية
ذا فاميلي اوفيس هو أول مدير ثروات في
المنطقة يوفر إمكانية فتح الحساب اإلستثماري
رقميا ً من خالل تطبيق الهاتف المحمول
والموقع اإللكتروني.

أدوات تفاعلية رقمية
يوفر موقع ذا فاميلي اوفيس اإللكتروني أدوات
تفاعلية مختلفة لمساعدة العمالء على فهم
سلوكهم ورغباتهم االستثمارية بشكل أفضل
ومتابعة أداء محافظهم اإلستثمارية.

حاسبة خطة التقاعد عبر اإلنترنت

أداة تنويع المحفظة
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شراكات مع كبار مديري األصول العامليين
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سجل اإلنجازات الحافل

اإللتزام بالحفاظ على ثروة األطر متعددة األجيال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام .2004

وصول ال ُيضاهى
الوصول إلى مديري األصول من الفئات العاملية وإلى فرص االطتثمارات البديلة من املميزة.

القيمة لعمالئنا

حلول متخصصة
يوفر نهجنا االطتثماري عوائد منتظمة طويلة األجل من صالل اطتثمارات دولية متنوعة في األصول البديلة
ً
مصممة
صصيصا لتلبية احتياجات العمالء.

التميز في العمل
هيكل صارجي فعال من الناحية الضريبية يوفر صصوصية وحماية لألصول بدعم ومساندة عدد من املكاتب
الخارجية الرائدة واملتخصصة.

أطلوب إطتثماري ناجح
اإلعتماد على مدراء عالقة محترفون و انظمة إلكترونية مميزة وراقية تسمح بالوصول إلى بيانا وتفاصيل
املحفظة اإلطتثمارية بكل طرعة وطهولة.
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ً
تقليل املخاطر من صالل التنويع عامليا

نخفف من املخاطر على العمالء من صالل االطتثمار في قطاعات ومناطق جغرافية متعددة وأصول متنوعة تشمل إطتمثارات امللكية
الخاصة والعقارات وغيرها

▪
▪
▪
▪
▪

أمريكا الشمالية
أوروبا
عموم آطيا
أطتراليا
نيوزيالندا

▪
▪
▪
▪
▪

الرعاية الصحية
تكنولوجيا
طلع اطتهالكية أطاطية
العقارات
الخدمات املالية

▪
▪
▪

امللكية صاصة
العقارات
القروض الخاصة

▪
▪

حلول تستهدف تحقيق الدصل
حلول تستهدف نمو رأس املال
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وضع الشركة العام
العاملية لإلستثمار
فاميلي اوفيس
شركة مكتبذاالعائلة

اطتمر تأثير كوفيد 19-على الحياة بشكل عام في عام  2021مما إطتوجب
تطوير إطلوب جديد في نموذج العمل بالشركة للمحافظة على الكفائة
اإلنتاجية ،وذلك من صالل اإلعتماد على األنظمة الرقمية الرائدة التي
إطتثمرت فيها الشركة صالل الفترة املاضية.

السعودة %87

وبالتالي إطتطاعت الشركة التغلب على التحديات والصعوبات التي واجهها
العالم في  20021بأمان وفاعلية ،مع االهتمام بصحة موظفيها ورفاهيتهم.

نسبة اإلناث %39

تواصل الشركة االطتثمار في الجيل القادم من صالل تقديم برامج التاهيل
والتدريب لحديثي التخرج وطالب الجامعات .تبلغ مدة هذه البرامج ً 12
شهرا
لحديثي التخرج و  6أشهر لطالب الجامعات ،وتتيح للشباب املوهوبين فرصة
التنقل بين اإلدارات الرئيسية للشركة من أجل بناء املعرفة واملهارات والتكيف
مع ثقافة العمل بالشركة وفهم رطالتها.

الجنسيات 5

طاعات التدريب 1,183
املوقع اإللكتروني املخصص
www.tfoco.com.sa
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حوكمة الشركات
اإلفصاح عن حوكمة الشركات
أ -مقدمة
تلتزم شركة مكتب العائلة العاملية لإلطتثمار(" " TFOIICأو" الشركة ") بتبني أفضل املمارطات املهنية لحوكمة الشركات بما يتماش ى مع القوانين واللوائح في اململكة العربية السعودية .يتمثل الغرض الرئيس ي لحوكمة
الشركات في دعم مصالح املساهمين وأصحاب املصلحة ً
وفقا لقواعد هيئة السوق املالية ("  )"CMAولوائحها.
يحدد دليل حوكمة الشركات القواعد واملعايير التي تخضع لها إدارة الشركة لوضع إطار عمل فعال لضمان االمتثال ملتطلبات حوكمة الشركات بموجب القوانين واللوائح التي تخضع لها وتبني أفضل ممارطات الحوكمة.
يشرف مجلس اإلدارة ("املجلس") على تنفيذ التدابير املطلوبة لضمان االمتثال لدليل حوكمة الشركات.
ب -األنشطة املرخصة
الشركة مرصصة من هيئة السوق املالية ومصرح لها ممارطة األنشطة التالية:

• إدارة االطتثمارات وصناديق التشغيل (موافقة هيئة السوق املالية على البدء  25 -أكتوبر .)2021
• االتفاقات بخصوص األوراق املالية (موافقة هيئة السوق املالية على البدء  5 -يونيو .)2018
• تقديم املشورة فيما يتعلق باألوراق املالية (موافقة هيئة السوق املالية على البدء  5 -يونيو .)2018
تمارس الشركة انشطتها وفق القوانين املعمول بها بعد الحصول على التراصيص الالزمة من الجهات املختصة.
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هيكل امللكية
شركة ذا فاميلي اوفيس هي شركة مساهمة مغلقة أحادية األسهم مملوكة لشركة ذا فاميلي اوفيس ش.م.ب (ج) ،وهي شركة استثمار من الفئة  1ينظمها بنك البحرين املركزي منذ عام .2004

عبد املحسن ال عمران

إيمان الراشد

%99

%1

شركة ذا فاميلي اوفيس ش.م.ب (ج)
البحرين

%100

شركة مكتب العائلة العاملية لإلطتثمار اململكة العربية السعودية
الرياض ،اململكة العربية السعودية
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الهيكل التنظيمي
لجنة التدقيق
االمتثال /مكافحة غسل األموال

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

الوظائف التي تدعمها شركة ذا فاميلي
اوفيس البحرين (الشركة األم)
مديراملوارد
البشرية

مديرالشؤون
املالية

لجنة االستثمار

نائب الرئيس التنفيذي
(رئيس قسم
االستشارات)

مديرإدارة األصول

مديراالتفاقات

الشؤون القانونية
إدارة املخاطر
محلل

التدقيق الداخلي

تقنية املعلومات

دعم املكتب (العمليات/
تقنية املعلومات)

الفريق االستشاري (إدارة املخاطر)

الخدمات املقدمة للعمالء*

مسؤول إدارة
األصول

مديرخدمة
العمالء

املتدربين من حديثي التخرج وطالب الجامعات

فريق الدعم

* الخدمات املشتركة واالعتماد على كال املكتبين.
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مجلس اإلدارة
يدير شركة ذا فاميلي اوفيس مجلس إدارة يتألف من طتة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تتجاوز ثالث طنواتُ .عين املجلس األول ملدة صمس طنوات ً
وفقا للجدول أدناه .يمكن إعادة انتخاب كل عضو عند انتهاء الفترة األولية،
ِّ
ً
وفقا للوائح الداصلية للشركة.
يتمتع مجلس اإلدارة بصالحيات كاملة إلدارة أعمال الشركة لتحقيق أغراضها .تشمل اصتصاصات املجلس وصالحياته على وجه الخصوص االصتصاصات والصالحيات املنصوص عليها في القوانين واللوائح والقواعد واللوائح الداصلية املعمول
بها .يمثل مجلس اإلدارة املساهمين ويؤدي واجباتهم في العناية والوالء في إدارة الشركة ،ويسعى إلى حماية مصالح الشركة وتحقيق أغراضها وتعظيم قيمتها.

يلتزم كل مدير بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية .على أعضاء مجلس اإلدارة إعطاء األولوية ملصالح الشركة على مصالحهم الشخصية ً
وفقا للقوانين واللوائح والقواعد املعمول بها.
ً
يظل مجلس اإلدارة مسؤوال في النهاية عن أعمال الشركة وأنشطتها ،بما في ذلك ما يتعلق بالصالحيات والوظائف التي يفوض مجلس اإلدارة بها أي لجان تابعة ملجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو غيرها.
يتولى مجلس اإلدارة املسؤولية عن الحوكمة الشاملة للشركة من صالل املراجعة املستمرة وااللتزام بأفضل املمارطات واملعايير الدولية وتجميع السياطات واإلجراءات .يحدد مجلس اإلدارة اطتراتيجية الشركة ،ويقدم التوجيه لإلدارة العليا،
ويضمن عمل إطار الرقابة ً
وفقا ألفضل املمارطات ،ويراقب أداء اإلدارة العليا.
تشمل املسؤوليات الرئيسية تقديم التوجيه بخصوص تحسين األداء وحماية مصالح املساهمين وتعزيزها مع إدارة مصالح أصحاب املصلحة اآلصرين .تشمل األدوار الرئيسية األصرى للمجلس ما يلي:
• تقديم التوجيه االطتراتيجي بخصوص اطتراتيجية الشركة وصط العمل الرئيسية بما في ذلك امليزانيات السنوية وصط األعمال وأداء األعمال.
• مراقبة فاعلية ممارطات الحوكمة وتحسينها باطتمرار.
• التأكد أن السياطات واإلجراءات مناطبة وتتماش ى مع االتجاه العام للشركة.
• مراجعة تطور الهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها.
• مراقبة التضارب املحتمل في مصالح أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا واملساهمين وإدارته.
• تشكيل لجان فرعية ملجلس اإلدارة حسب االقتضاء ،وتفويضها بمهام وحقوق والتزامات محددة بوضوح.
• ضمان نزاهة نظم املحاطبة وإعداد التقارير املالية ،بما في ذلك التدقيق املستقل .يضمن املجلس كذلك وجود أنظمة مناطبة إلدارة املخاطر والرقابة املالية والتشغيلية واالمتثال للقانون واملعايير ذات الصلة.
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يتكون مجلس اإلدارة لدينا من  6أعضاء ،منهم عضوين مستقلين
جون ويبلي

ً
تقاعد جون من مورغان طتانلي حيث كان ً
منتدبا فيها
عضوا
ورئيسا ً
ً
إداريا لجميع كيانات مورغان طتانلي في املنطقة
األوروبية صارج لندن لسنوات عديدة ،والرئيس التنفيذي لبنك
مورغان طتانلي املنظم في لندن منذ عام  .1999عمل في
مجالس إدارة عدد من بنوك الشركة في أوروبا ،واطتقر في
زيورخ من  1994-1990في بنك مورغان طتانلي السويسري.
قض ى جون قبل انضمامه إلى مورغان طتانلي أحد عشر ع ًاما
في برايس ووترهاوس ،في باريس وطان فرانسيسكو ولندن
بشكل أطاس ي.

رئيس اللجنة
غير تنفيذي
التعيين األول 11 :يوليو 2021

صالد هو مدير تنفيذي أول متقاعد وموظف مصرفي يعمل
بمهنة انتشرت وتوطعت على مدار ً 34
عاما .شغل وال يزال
يشغل منصب رئيس اللجنة وعضو مجلس اإلدارة في العديد
من الشركات في القطاعات املحلية والدولية املختلفة ،بما في
ذلك وقف امللك عبد العزيز لعين العزيزية وشركة
اإللكترونيات املتحدة "إكسترا" وشركة رؤى املدينة املنورة
والشركة العربية للمنتجات البترولية "أبسكو " .السيد
الشريف حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال عام
 1985من جامعة نوتردام في الواليات املتحدة ودرجة
البكالوريوس في إدارة األعمال عام  1984من نفس الجامعة.

نائب رئيس اللجنة
مستقل
التعيين األول 11 :يوليو 2021

عبداملحسن آل
عمران
عبد املحسن هو املؤطس والرئيس التنفيذي لشركة ذا فاميلي
اوفيس ش.م.ب (ج) عمل عبداملحسن ً
طابقا في جولدمان
طاكس كجزء من فريق إدارة الثروة الخاصة في لندن وعمل
كعضو في فريق اإلدارة العليا لشركة إنفستكورب  .كما شغل
مناصب إدارية في بنك الخليج الدولي والبنك الدولي السعودي
وبنك الرياض .عبد املحسن حاصل على درجة املاجستير في
إدارة األعمال من جامعة طيتي في لندن وبكالوريوس العلوم في
اإلدارة الصناعية واملالية من جامعة امللك فهد للبترول
واملعادن.

عضو
غير تنفيذي
التعيين األول 11 :يوليو 2021

خالد مالك
الغالب الشريف

روبرت
كاسترينانو

عضو
غير تنفيذي
التعيين األول 11 :يوليو 2021

عبدالعزيز صالح
الربدي

يمتلك عبد العزيز صبرات كبيرة في اإلدارة التنفيذية بصفته
املؤطس الحالي والرئيس التنفيذي لشركة ايه اس ار
كونسلتنج ،وهي شركة اطتشارات مالية ،ورئيس مجلس إدارة
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) ،وهي شركة عامة،
وعضو مجلس إدارة شركة أطواق عبد هللا العثيم ،وعضو
مجلس إدارة مصنع العبيكان للزجاج ،وعضو مجلس إدارة
الشركة السعودية االطتثمارية إلعادة التدوير ،باإلضافة إلى
عضويات أصرى .حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة
الصناعية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عام .1985

عضو
مستقل
التعيين األول 11 :يوليو 2021

روبرت هو العضو املنتدب في قسم حقوق ملكية األطهم في
بايبر طاندلر وقض ى  20عاما قبل ذلك في جولدمان طاكس.
ً
كان روبرت ً
تنفيذيا في مجموعة إدارة الثروات الخاصة في
مديرا
هونغ كونغ في الوقت الذي ترك فيه جولدمان طاكس .قض ى
روبرت قبل ذلك اثني عشر ً
عاما في إدارة العمليات
والتكنولوجيا وحقوق ملكية األطهم في نيويورك ولندن
وطوكيو .روبرت حاصل على ماجستير إدارة األعمال في الشؤون
املالية والتسويق من كلية فوردهام العليا لألعمال وشهادة
بكالوريوس العلوم في علم األحياء من جامعة فيرفيلد.

علي عبدالرحمن
القويز
علي هو عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ل شركة مكتب
العائلة العاملية لإلستثمار .شغل علي قبل انضمامه إلى شركة ذا

فاميلي اوفيس منصب الرئيس التنفيذي لشركة منافع
لالطتثمار والرئيس التنفيذي لشركة الرياض املالية .كما شغل
العديد من املناصب التنفيذية والعليا في منظمات مختلفة
وعضويات مجلس إدارة متعددة .يتمتع علي بخبرة أكثر من 30
ً
عاما في مجال تمويل الشركات والخدمات املصرفية االطتثمارية
 ،وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة بورتالند.

عضو
تنفيذي
التعيين األول 11 :يوليو 2021
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تفاصيل مجلس اإلدارة
حضوراجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة أول اجتماع له بعد ترقية الترصيص ليشمل "إدارة االطتثمارات وعمليات الصندوق" وتحويل هيكلة شركته إلى شركة مساهمة مقفلة ،بما يتماش ى مع لوائح هيئة السوق املالية في  15ديسمبر .2021
ً
شخصيا االجتماع املنعقد في الطابق التاطع ،برج الزامل ،املبنى  ،31شارع الحكومة رقم  ،305املنامة ،البحرين ،باطتثناء .روبرت كاطترينانو الذي حضر عن طريق مكاملة جماعية.
حضر جميع أعضاء مجلس اإلدارة
ً
يعقد املجلس اجتماعات منتظمة ألداء واجباته بفاعلية ويدعو أيضا إلى عقد اجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك .يجتمع املجلس في عام  2022على أطاس ربع طنوي على مدار العام لإلشراف على األمور االطتراتيجية
واملالية والتشغيلية والضواب الداصلية واالمتثال.

االسم
جون فيليب ويبلي
خالد بن مالك آل غالب الشريف
عبدالعزيز صالح الربدي
روبرت فيليب كاسترينانو
عبدالمحسن ال عمران
علي عبدالرحمن القويز

االجتماع األول 14 :ديسمبر 2021
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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عضوية مجلس اإلدارة في شركات أصرى
االسم
جون فيليب ويبلي

خالد بن مالك آل غالب الشريف

عبدالعزيز صالح الربدي
روبرت فيليب كاسترينانو

عبدالمحسن آل عمران

علي عبدالرحمن القويز

اسم الشركة

الوظيفة
عضو مجلس اﻹدارة
عضو مجلس اﻹدارة
عضو مجلس اﻹدارة
عضو مجلس اﻹدارة

بيتيول إلدارة األصول ايه جي
شركة ذا فاميلي اوفيس ش.م.ب (ج)
شركة رؤى المدينة القابضة
الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو)

عضو مجلس اﻹدارة

وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

عضو مجلس اﻹدارة
رئيس اللجنة
عضو مجلس اﻹدارة
عضو مجلس اﻹدارة
عضو مجلس اﻹدارة
رئيس اللجنة
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

الشركة المتحدة لإللكترونيات (إكسترا)
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
أسواق عبدهللا العثيم
مصنع العبيكان للزجاج
الشركة السعودية االستثمارية إلعادة تدوير
شركة ذا فاميلي اوفيس ش.م.ب (ج)
شركة ذا فاميلي اوفيس ش.م.ب (ج)

عضو مجلس اﻹدارة

بيتيول لإلدارة (هونغ كونغ) المحدودة

عضو مجلس اﻹدارة
رئيس اللجنة
عضو مجلس اﻹدارة
الرئيس التنفيذي
الرئيس
عضو مجلس اﻹدارة
عضو مجلس اﻹدارة

بيتيول القابضة ايه جي
بيتيول إلدارة األصول ايه جي
بيتيول القابضة (المملكة المتحدة) المحدودة
بيتيول لإلدارة (المملكة المتحدة) ال ال بي
بيتيول الواليات المتحدة المحدودة
بيتيول مانجر ليمتد
بيتيول الشرعية مانجر ليمتد

عضو مجلس اﻹدارة

بيتيول القابضة اس بي سي

عضو مجلس اﻹدارة

شركة صناعات العزل العربية
شركة الجاسرية للتمويل

عضو مجلس اﻹدارة
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لجنة التدقيق
تساعد لجنة التدقيق املجلس في تولي مسؤولياته الرقابية .يتمثل الدور األطاس ي للجنة التدقيق في مراقبة شؤون الشركة ومساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على ما يلي:
 .1طالمة القوائم والتقارير املالية وفاعليتها ودقتها؛
 .2االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية؛
 .3مؤهالت املدقق الخارجي واطتقالليته وأدائه؛
 .4وأداء وطالمة وفعالية نظم الرقابة الداصلية والتدقيق وإعداد التقارير املالية.

اسم عضو لجنة التدقيق

العضوية

جون فيليب ويبلي

رئيس اللجنة

خالد بن مالك آل غالب الشريف

عضو

عبدالعزيز صالح الربدي

عضو

حضوراجتماعات لجنة التدقيق
ُ
ً
ً
اجتماعا مرتين على األقل كل طنة مالية ملراقبة شؤون الشركة بفاعلية والوفاء بمسؤولياتها اإلشرافية والصالحيات املنصوص عليها في
مؤصرا .تعقد لجنة التدقيق
لم تعقد لجنة التدقيق أي اجتماعات صالل عام  2021حيث أنها قد شكلت
ُ
حين آلصر حسب االقتضاء.
عقد تعيين لجنة التدقيق .قد تعقد اجتماعات إضافية من ٍ
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لجنة الترشيحات واملكافآت ()1/2
تساعد لجنة الترشيحات واملكافآت املجلس في تولي مسؤولياته الرقابية .ويتمثل دورها الرئيس ي فيما يلي:
 .1قيادة عملية ترشيح وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املسؤولين التنفيذيين في الشركة؛
 .2ضمان فاعلية مجلس اإلدارة وهياكل اإلدارة التنفيذية والسياطات واإلجراءات الداصلية ذات الصلة وصحتها؛
 .3مساعدة مجلس اإلدارة في مراجعة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها؛
 .4وضمان االمتثال ملتطلبات حوكمة الشركات بموجب القوانين.

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

العضوية

عبدالعزيز صالح الربدي

رئيس اللجنة

خالد بن مالك آل غالب الشريف

عضو

عبدالمحسن ال عمران

عضو

حضوراجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت
ً
ُ
ً
اجتماعا مرة على األقل كل طنة مالية ملراقبة شؤون الشركة بفاعلية والوفاء بمسؤولياتها اإلشرافية
لم تعقد لجنة الترشيحات واملكافآت أي اجتماعات صالل عام  2021حيث أنها قد شكلت حديثا .تعقد لجنة الترشيحات واملكافآت
ُ
حين آلصر حسب االقتضاء.
والصالحيات املنصوص عليها في عقد تعيين لجنة الترشيحات واملكافآت .قد تعقد اجتماعات إضافية من ٍ
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لجنة الترشيحات واملكافآت ()2/2
مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
البيان
بدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة
بدل حضور جلسات اللجان
المكافآت الدورية والسنوية
خطط الحوافز
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى ت ُدفع شهريًا أو سنويًا
إجمالي مكافآت المجلس

البيان
المرتبات واألجور
بدالت
المكافآت الدورية والسنوية
خطط الحوافز
العموالت
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى ت ُدفع شهريًا أو سنويًا
المجموع

أعضاء المكتب التنفيذيين
 35,000لاير سعودي
-

أعضاء المجلس غير التنفيذيين
 200,000لاير سعودي
-

أعضاء مجلس إدارة مستقلين
 130,000لاير سعودي
-

 35,000لاير سعودي

 200,000لاير سعودي

 130,000لاير سعودي

خمسة من كبار التنفيذيين الذين حصلوا على أعلى مكافآت وتعويضات باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي ،إذا لم
يكونوا من بينهم.
 4,108،340لاير سعودي
 1,316,683لاير سعودي
 5,425,023لاير سعودي

نتائج تقرير تدقيق النظم والضوابط ،ورأي لجنة التدقيق حول كفاية نظام التدقيق الداخلي
اطتعانت شركة مكتب العائلة العاملية لإلستثماربشركة فاميلي اوفيس ش.م.ب (ج) وكلفتها بمهام إدارة املخاطر والتدقيق الداصليً ،
وفقا التفاقية مستوى الخدمة داصل املجموعة ،لتقديم ضمان حول كفاية إدارة املخاطر والحوكمة والرقابة الداصلية وتعزيز
قيمة أصحاب املصلحة وحمايتها من صالل نهج قائم على املخاطر لتدقيق أنشطتها األصرى.
ً
أثيرا ً
بناء على حجم الشركة وطبيعتها وتعقيدها ،يوجد ضمان معقول لفاعلية أنظمة الرقابة الداصلية في تغطية جوانب الرقابة املهمة التي تؤثر ت ً
كبيرا على إنجاز أغراض الشركة.
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التدقيق :النظم والضواب
نتائج تقرير التدقيق ورأي اللجنة لعام 2021
ُعين أعضاء لجنة التدقيق األولية صالل اجتماع الجمعية العمومية للتحويل املنعقد بتاريخ  1443/12/1املوافق  2021/7/11مً .
وفقا لقرار مجلس اإلدارة املؤرخ  1443/1/25املوافق  2طبتمبر 2021م ،أوص ى املجلس
بتغيير تشكيل أعضاء لجنة التدقيق .وطتعرض التوصية على الجمعية العمومية العادية العتمادها في اجتماعها القادم.
ُ
مؤصرا .تجتمع لجنة التدقيق مرتين على األقل كل طنة مالية .قد تعقد اجتماعات إضافية من حين آلصر ويمكن عقدها ً
ً
بناء على طلب مجلس
لم تعقد لجنة التدقيق أي اجتماعات صالل عام  2021حيث أنها قد شكلت
ٍ
اإلدارة أو أي عضو في لجنة التدقيق أو املدقق الداصلي أو الخارجي أو أي مسؤول كبير في الشركة.

ً
اجتماعا على مدار السنة ملراقبة شؤون الشركة بفاعلية والوفاء بمسؤولياتها اإلشرافية والصالحيات املنصوص عليها في عقد تعيينها.
تعقد لجنة التدقيق صالل عام 2022
اإلدارة التنفيذية هي املسؤولة عن وضع وتطبيق نظام رقابة داصلية فعال يعتمد على حجم الشركة وطبيعتها وتعقيدها ،ويشمل جميع السياطات واإلجراءات والعمليات املصممة تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق
ُ
قيم الشركة وترصد نظام الرقابة الداصلي من صالل وظائفها الرقابية.
الهدف االطتراتيجي للشركة .وت ِّ
وبناء على حجم الشركة وطبيعتها ومدى تعقيدها ،هناك ضمان معقول لفعالية أنظمة الرقابة الداصلية من حيث تغطية جوانب الرقابة البالغة األهمية التي تؤثر ً
وبوجه عامً ،
فعليا على تحقيق أهداف الشركة.
ٍ
ً
بناء على التقرير املقدم إلى لجنة التدقيق من جانب أقسام التدقيق الداصلي واالمتثال وإدارة املخاطر واملدقق الخارجي ،والتأكيدات واإلفصاحات السنوية من اإلدارة التنفيذية ،ترى لجنة التدقيق أن الرقابة الداصلية
تعمل بمستوى فاعلية مقبول وينبغي النظر في التعزيزات ملزيد من التحسين بالنظر إلى أنه ال يمكن ألي نظام رقابة داصلي توفير ضمان مطلق بصرف النظر عن صحة تصميمه وفاعلية تنفيذه.

لم تكن هناك غرامات أو عقوبات أو إجراءات احترازية أو قيود احترازية مفروضة على الشركة من جانب الهيئة العامة لألطواق املالية أو من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية.
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إدارة املخاطر
مخاطراالئتمان

عرف مخاطر االئتمان على أنها احتمال عدم وفاء الطرف املقابل بالتزاماته ً
▪ ُت َّ
وفقا للشروط املتفق عليها .يتمثل
الهدف من إدارة مخاطر االئتمان في تعظيم معدل العائد املعدل حسب املخاطر من صالل الحفاظ على التعرض
ملخاطر االئتمان في إطار املعايير املقبولة.
ُ
ُ
▪ طتضع الشركة وت ِّنفذ إرشادات توزيع رأس املال السارية على إيداع النقود وما يعادلها .تقيد اإلرشادات اطتخدام
األموال ً
بناء على التصنيف االئتماني للمؤطسات املالية وحقوق ملكية املساهمين .كما طتنص هذه السياطة على
كافة الحدود التنظيمية والداصلية لألطراف املقابلة.
ً
▪ ال تتعرض الشركة ملخاطر ائتمانية كبيرة حيث أن ذممها املدينة أطاطا من الودائع املصرفية واملالك والذمم
املدينة.

مخاطرالسوق

▪ مخاطر السوق هي مدى تأثير التغيرات في أطعار الفائدة وتقييمات السوق والعمالت األجنبية وفروق االئتمان على
الدصل أو قيمة األدوات املالية.
▪ ال تتعرض الشركة ملخاطر السوق ألنها ال تحتفظ بمراكز تداول أو تدير مراكز تداول.
▪ تتم املعامالت ً
أطاطا بالريال السعودي والدوالر األمريكي وتكون املعامالت األصرى التي تتم بالعمالت األجنبية -إن
ُ
وجدت -غير جوهرية .يستثمر رأس املال والصناديق االحتياطية بالعملة األطاطية املحلية.

املخاطر التشغيلية

▪ يمكن تعريف املخاطر التشغيلية على نطاق كبير على أنها مخاطر الخسائر املباشرة أو غير املباشرة أو تشوه
السمعة بسبب الفشل الذي يعزى إلى التكنولوجيا أو املوظفين أو العمليات أو اإلجراءات أو االتفاقات املادية ،بما
في ذلك األحداث الخارجية واملخاطر القانونية أو التنظيمية .تضمن الشركة تحديد جميع املخاطر التشغيلية
والتخفيف من حدتها وإدارتها بشكل مناطب وبالتالي تقليل الخسائر التي تنجم عن مخاطر التشغيل إلى الحد
األدنى لها .على الشركة أن تدير املخاطر التشغيلية بضمان الفصل الفعال بين املهام والواجبات وتعزيز
األصالقيات التنظيمية ،وإجراء تقييمات دورية للمخاطر والضواب .

مخاطر السيولة

ُ
▪ مخاطر السيولة هي املخاطر املتمثلة في تعثر الشركة في الوفاء بااللتزامات املرتبطة بالتزاماتها املالية التي تسوى عن
طريق تقديم النقد أو أي أصل مالي آصر .وتتعرض الشركة ملخاطر السيولة على حساباتها املستحقة الدفع
واملستحقات .نهج إدارة السيولة هو أن تكون متحفظا وتلتزم بعوائق طيولة أكثر صرامة من تلك التي ذكرها
املنظمون ،في كل من الظروف العادية والظروف الصعبة.

يتحمل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة املسؤولية عن تحديد مدى تقبل املخاطر ،ووضع اطتراتيجية إلدارة املخاطر ،وإنشاء ثقافة عامة للمخاطر ،واملوافقة على هيكل حد التعرض ألنواع املخاطر .واملجلس مسؤول في نهاية املطاف عن كفالة إنشاء
وتنفيذ نظام مالئم وفعال للضواب الداصلية ،ووضع إطار فعال إلدارة املخاطر.
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 .1مقدمة

املحتوى

 .2تقرير حوكمة الشركات
 .3القوائم املالية املوحدة

الشؤون املالية ()1/2
املركزاملالي:
الشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ذا فاميلي اوفيس ش.م.ب ("املالك") ،وهي شركة مساهمة مقفلة تأطست بموجب قوانين مملكة البحرين .شركة ذا فاميلي اوفيس ش.م.ب مملوكة بنسبة  ٪99لعبد املحسن ال عمران ،وهو
عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة .تأطست الشركة برأس مال مدفوع قدره  2مليون ريال طعودي .صالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2021قامت الشركة بزيادة رأس مالها املدفوع إلى  20مليون ريال طعودي.
ً
رصيدا ً
بنكيا .ومن جهة أصرى ،فإن الشركة لديها التزام إجمالي قدره  1.9مليون ريال طعودي يتكون بشكل أطاس ي من الذمم
وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في  31ديسمبر  24 2021مليون ريال طعودي ،منها  14مليون ريال طعودي تمثل
ً
اعتبارا في  31ديسمبر 2021
الدائنة واملبالغ مستحقة الدفع والزكاة واجبة الدفع .ليس لدى الشركة أي قرض
األداء املالي:
ن
ن
ن
أعلنت الشركة صالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  2021عن إيراد رطوم بمبلغ  16مليو و 153ألف ريال طعودي وتكبدت مصاريف إجمالية قدرها  14مليو و 903ألف ريال طعودي ،مما نتج عنه صافي ربح قدره  1,250مليو ريال
طعودي.
ً
ملخصا للوضع املالي واألداء املالي ملدة  5طنوات:
يعرض الجدول أدناه
األرقام بالريال السعودي 000

2020

التفاصيل

2021

رأس المال المدفوع بالكامل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
صافي الدخل (الخسارة)*

20,000
24,097
1,936
1,250

2019

2,000
4,333
1,506
606

2018
2,000
2,383
316
227

2,000
2,461
241
154

2017
2,000
2,216
376
()161

* صافي الخسارة لعام  2017صاص بالفترة من  23مايو  2017إلى  31ديسمبر 2017

يوضح الجدول أدناه مقارنة األداء املالي للشركة على مدار عامين:

األرقام بآالف الريال السعودي

التفاصيل
إجمالي الدخل
إجمالي المصاريف
صافي الدخل

2021
16,153
14,903
1,250

2020
8,678
8,072
606

الفرق باللاير
السعودي
7,475
6,831
644

الفرق بالنسبة %
%86
%85
%106
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الشؤون املالية ()2/2
املعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر:2021
ً
اعتبارا من  1مايو :2018
أبرمت الشركة اتفاقيتي صدمة مع شركة ذا فاميلي اوفيس ("املالك")
 .1تفرض الشركة على املالك رطوم صدمة بالتكلفة باإلضافة إلى  ٪10من جميع املصاريف (باطتثناء الزكاة وضرائب االطتقطاع) التي تتكبدها الشركة.
 .2يفرض املالك على الشركة رطوم صدمة تبلغ  175,000دوالر أمريكي ً
طنويا مقابل توفير مكتب املساندة وصدمات الدعم.
يوضح الجدول أعاله أطماء األطراف ومدة العقود ومبالغها:

طبيعة العقد

طبيعة الطرف ذي الصلة

المدة

قيمة العقد

اتفاقية مستوى الخدمة

شركة ذا فاميلي اوفيس ش.م.ب

مفتوحة

 175,000دوالر أمريكي سنويًا

اتفاقية مستوى الخدمة

شركة ذا فاميلي اوفيس ش.م.ب

مفتوحة

التكلفة باإلضافة إلى  %10من جميع
المصاريف (باستثناء الزكاة وضرائب
االستقطاع)
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نشكركم

شركة ذا فاميلي اوفيس ش.م.ب (ج)

شركة مكتب العائلة العاملية لإلستثمار

برج الزامل ،الطابق التاطع
شارع الحكومة 305
املنامة ،البحرين

طيغنيتشر طنتر ،جناح 102
األمير تركي بن عبدالعزيز األول
حطين  ،الرياض 2110 – 13512
الرياض ،اململكة العربية السعودية

+973 1722 1177
+973 1757 8000
( +973 1722 1178فاكس)

+966 1125 07720

مرصصة ومنظمة من قبل
مصرف البحرين املركزي

مرصصة ومنظمة من قبل
هيئة السوق املالية (اململكة العربية السعودية)

تقدم لك  )"The Family Office"( The Family Office International Investment Co.ھذا العرض ألغراض إعالمیة فقط ،ویحتوي على معلومات سریة وخاصة ال یجوز إعادة إنتاجھا أو توزیعھا أو استخدامھا من قبل أي
أطراف ثالثة بدون موافقة خطیة مسبقة من .The Family Office
لم تدُقق أي معلومات أو أشكال أو حسابات أو رسوم بیانیة أو تمثیالت رقمیة أخرى واردة في ھذا العرض علماً أنھا قابلة للتغییر في أي وقت ،باإلضافة إلى ذلك ،بعض التقییمات (بما في ذلك تقییمات االستثمارات)
الظاھرة في ھذا العرض قابلة للتغییر حیث أنھا قد تستند إلى تقدیرات أو أرقام تاریخیة ال تعكس أحدث التقییمات .مع أن مصادر جمیع المعلومات واآلراء الواردة في ھذا العرض تعتبر موثوقة بحسن نیة ،ال یقدم أي تعھد
أو ضمان ،معبر أو ضمني ،فیما یتعلق بدقتھا أو اكتمالھا .لیست المعلومات الواردة ھنا بدیلة عن تحقیق العنایة الواجبة .ال یعتبر األداء السابق مؤشراً أو ضامناً ألداء المستقبل .تعتبر الجداول الزمنیة للخروج ،واألسعار
والتوقعات المتعلقة بھا تقدیرات فقط ،وقد یحدث الخروج قبل أو بعد ما ھو متوقع ،أو بتقییم أعلى أو أقل ،مشروطا ،كمثال ولیس للحصر ،بإفتراضات معینة واألداء المستقبلي المتعلّق بالوضع المالي والتشغیلي لكل
شركة والظروف اإلقتصادیة العامة.
ال تقدم  The Family Officeأي تعھد أو ضمان ،معبر أو ضمني ،فیما یتعلق بأي إحصائیات أو بیانات مالیة تاریخیة أو حالیة ،سواء كان مصدرھا  The Family Officeمن خالل أبحاث خاصة أو غیره .فیما یتعلق بأي من تلك
اإلحصاءات أو البیانات المقدمة أو المتاحة من ق ِبل أو نیابة عن ( ،The Family Officeأ) یتحمل المستثمر كامل المسؤولیة إلجراء تقییمه الخاص لمدى أھمیة المعلومات النسبیة وسالمة المصدر و (ب) لیس لدى المستثمر
أي مطالبة ضد .The Family Office
تُحوّ ل أي مبالغ بعملة غیر الدوالر األمريكي حسب أسعار الصرف السائدة في السوق كما حسبتھا  The Family Officeأو مزودي الخدمة لديها وقد تختلف أسعار البنوك .تعتبر األسعار إرشادیة فقط وال تعكس استعداد
 The Family Officeلعقد صفقات مع أطراف أخرى بناءً علیھا.
تشكل بعض المعلومات الواردة في ھذا العرض "بیانات تطلعیة" ،والتي یمكن تحدیدھا باستخدام كلمات مثل "یجوز" أو "سوف" أو "یجب" أو "یتوقع" أو "یُنتظر" أو "مشروع" أو " خطط" أو " تقدیرات " أو " النیة " أو
"المتابعة " أو " اإلعتقاد " أو عكسھا بصیغة النفي أو بدائل لھا أو مصطلحات مماثلة .حیث یحتوي ھذا العرض على توقعات أو أھداف أو خطط أو بیانات تطلعیة أخرى ،تخضع تلك البیانات التطلعیة بطبیعتھا لمخاطر
معروفة ومجھولة متعلقة بأعمال تجاریة وإقتصادیة وتنافسیة وتنظیمیة وغیرھا وأوضاع طارئة وعدم یقین ،معظمھا یصعب التنبؤ به وخارج عن سیطرة The Family Officeمما قد یسبب إختالفاً مُ ھماً بين األداء الفعلي
أو النتائج المالیة والتوقعات األخرى المستقبلیة وتوقعات األداء أو النتائج أو اإلنجازات المستقبلیة في تلك البیانات التطلعیة ،بشكل معبر أو ضمني .یجب أال یعتمد المستثمرون دون مبرر على تلك البیانات التطلعیة .ال تلتزم
The Family Officeبتحدیث أي بیانات تطلعیة لتتوافق مع النتائج الفعلیة أو التغیرات في توقعات The Family Officeال إذا نص القانون المعمول به على ذلك.
ا تقدم  The Family Officeأي تعھد أو ضمان ،معبر أو ضمني ،فیما یتعلق بأي توقعات مالیة .وفي ما یتعلق بأي توقعات تم تسلیمھا أو إتاحتھا من قِ بَل أو نیابةً عن ( The Family Officeأ) تضمن محاولة تقدیم مثل ھذه
التوقعات بطبیعتھا عدم الیقین و (ب) یعتبر المستثمر عدم الیقین أمراً مألوفاً و (ج) یتحمل المستثمر كامل المسؤولیة إلجراء تقییمه الخاص لمدى إكتمال ھذه التوقعات المقدمة ودقتھا و (د) لیس لدى المستثمر أي
مطالبة ضد .The Family Office
یمثل ھذا العرض ملخصاً لمعلومات معیّنة ویجب مراجعة مذكرة الطرح الخاص للشروط الكاملة وفھم اإلستثمارات ومخاطرھا بشكلً أكمل .باإلضافة إلى ذلك ،ال یمثل ھذا العرض عرضاً للبیع أو طلباً لشراء أي أداة أو منتج
مالي آخر ،وال یمثل إلتزاماً من قِ بَل  The Family Officeلتقدیم مثل ھذا العرض في الوقت الحاضر أو إشارةً إلى استعداد  The Family Officeلعرضه مستقبالً .
شركة  The Family Office International Investmentشركة شخص واحد مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع  20مليون ريال .سجل تجاري رقم ( .)7007701696مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (-182-30
 )17لتقديم خدمات إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق والترتيب والمشورة في األوراق المالية.
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