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محمــد  نبينــا  علــى  والســالم  والصــالة  اللــه  بســم 

وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى 

باســـمي ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة 

اإلنمــاء لالســتثمار، يســـرني أن أقـــدم لكـــم التقريـــر 

الســـنوي لعـــام ٢018م والـــذي يلقـــي الضـــوء علـــى 

النتائـــج الماليـــة والتشـــغيلية ألنشـــطة الشـــركة.

وطــرح  بــإدارة  لالســتثمار  اإلنمــاء  شــركة  اســتمرت 

مجــال  فــي  االســتثمارية  المنتجــات  مــن  العديــد 

للدخــل  المــدرة  والصناديــق  العقــاري  التطويــر 

عــدد  طــرح  تــم  وقــد  الخاصــة.  الملكيــة  وصناديــق 

عــام  خــالل  الجديــدة  االســتثمارية  الصناديــق  مــن 

٢018م ليصــل عــدد الصناديــق االســتثمارية القائمــة 

الصناديــق  مــن  كال  تشــمل   
ً
صندوقــا عشــرين  إلــى 

الملكيــة  وصناديــق  والعامــة  الخاصــة  العقاريــة 

الخاصــة والصناديــق االســتثمارية العامــة لألســواق 

بـــ 39 مليــار  تقــدر  مــدارة  أصــول  بإجمالــي  الماليــة 

عــن   %17 يتجــاوز  نمــو  وبمعــدل  ســعودي  ريــال 

اإلدارة.  تحــت  األصــول  حجــم  فــي  الماضــي  العــام 

كمــا أطلقــت الشــركة أول صنــدوق اســتثماري عــام 

وقفــي لصالــح مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل 

الخيريــة. التخصصــي 

االســتثمارية  المصرفيــة  قامــت   ٢018 عــام  وفــي 

بالعمــل كمديــر للطــرح ومتعهــد بالتغطيــة الكتتــاب 

الشــركة الوطنيــة للتربيــة والتعليــم المطروحــة طرحــا 

كمستشــار  وعملــت  الرئيســية.  الســوق  فــي  عامــا 

ومتعهــد  مشــارك  اكتتــاب  ومديــر  مشــارك  مالــي 

بالتغطيــة لزيــادة رأس مــال بنــك الجزيــرة عــن طريــق 

ريــال.  مليــارات  ثــالث  بقيمــة  أولويــة  حقــوق  طــرح 

والتعاقــد مــع الشــركة العقاريــة الســعودية للعمــل 

كمستشــار مالــي لمشــروعها التطويــري فــي مدينة 

الريــاض.

خدمــات  بتقديــم  لالســتثمار  اإلنمــاء  واســتمرت 

حيــث وصــل مجمــل  الخاصــة  االســتثمارية  المحافــظ 

اإلنمــاء  تديرهــا  التــي  الخاصــة  المحافــظ  أصــول 

لالســتثمار إلــى حوالــي  7مليــار ريــال خــالل عــام 2018 

المســتثمرة  األصــول  وتنوعــت   .% 21 ارتفــاع  بمعــدل 

فــي المحافــظ الخاصــة فــي أســواق المــال المحليــة 

المدرجــة  المحليــة  األســهم  خــالل  مــن  والخليجيــة 

والصكــوك المحليــة واســتثمارات الســيولة المتوافقــة 

مــع الضوابــط الشــرعية. وبلغــت الزيــادة فــي إيــرادات 

فــي  التــداوالت  وارتفعــت   ،% 73 الوســاطة  خدمــات 

الحصــة  ارتفعــت  كمــا  بمقــدار 7 %،  الماليــة  الســوق 

قيــم  وارتفعــت   .% 2.1 إلــى   % 1.68 مــن  الســوقية 

التمويــل بالهامــش باألســهم مــن )66 مليــون( إلــى 

)426 مليــون( ريــال. كمــا نتــج عــن زيــادة وتوســع نطــاق 

منتجــات وخدمــات الشــركة زيــادة فــي قاعــدة عــدد 

 بالعــام الماضــي، 
ً

الشــركاء بنســبة 35 % مقارنــة

 أود أن اغتنــم هــذه الفرصــة ألتقــدم بالشــكر 
ً
وختامــا

والتقديــر لمجلــس إدارة شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، 

تفانيهــم  علــى  الشــركة  موظفــي  ولجميــع 

فــي  الكبيــرة  ومســاهمتهم  بالعمــل  وإخالصهــم 

المتواصــل. والتقــدم  اإلنجــازات  هــذه  تحقيــق 

كلمة رئيس المجلس 

اإلنماء لالستثمار ... شراكة مثمرة
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التأسيس

مســاهمة  كشــركة  لالســتثمار  اإلنمــاء  تأسســت 

)183/ق(  رقــم  الــوزاري  بالقــرار  ســعودية  مقفلــة 

رقــم  التجــاري  بالســجل  1430/06/07هـــ  بتاريــخ 

)1010٢69764( وتاريــخ ٢3 جمــادى األولــى 1430هـــ 

المنتجــات  لتقديــم  ٢009م،  يونيــو   ٢6 الموافــق 

األحــكام  مــع  المتوافقــة  االســتثمارية  والخدمــات 

الشــرعية. والضوابــط 

رأس المال 

بــه  المصــرح  لالســتثمار  اإلنمــاء  مــال  رأس  بلــغ 

مقســم  ســعودي  ريــال  مليــار   )1,000,000,000(

 
ً
أســميا  

ً
إلــى )100,000,000( مائــة مليــون ســهما

عشــرة   )10( منهــا  كل  قيمــة  القيمــة،  متســاوية 

ــغ رأس المــال المدفــوع )٢50,000,000(  ــاالت. وبل ري

ســعودي. ريــال  مليــون  وخمســون  مائتــان 

المؤسسون

مؤسس الشركة هو مصرف اإلنماء بحصة 100 %.

أنشطة الشركة الرئيسية: 

تقديــم  فــي  للشــركة  الرئيســي  النشــاط  يتمثــل 

والمنتجــات  الخدمــات  مــن  شــاملة  مجموعــة 

والضوابــط  األحــكام  مــع  المتوافقــة  االســتثمارية 

الوســاطة،  خدمــات  كالتالــي:  وهــي  الشــرعية 

والخليجيــة  المحليــة  األســهم  فــي  والتــداول 

المحافــظ  إدارة  خدمــات  وتقديــم  والعالميــة، 

والترتيــب  االســتثمارية،  والصناديــق  الخاصــة، 

وتقديــم المشــورة، وتقديــم خدمــات الحفــظ لــألوراق 

الماليــة، بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم 

 .09134-37

وحرصــت اإلنمــاء لالســتثمار علــى تفهــم احتياجــات 

الشــركاء والســعي لتقديــم أرقــى الخدمــات المتاحة 

لشــركائها من منشــآت وأفراد من خالل عدة مواقع 

فــي المــدن الرئيســية للمملكــة بنهاية عــام ٢018م، 

وعــن طريــق شــبكة فــروع مصــرف اإلنمــاء المنتشــرة 

فــي مناطــق المملكــة المدعومــة بأحــدث التقنيــات 

أحــدث  إلــى  إضافــة  المدربــة،  البشــرية  والكفــاءات 

القنــوات اإللكترونيــة المعاصــرة مثــل إنترنــت اإلنمــاء 

وهاتــف   www.alinmainvestment.comلالســتثمار

اإلنمــاء لالســتثمار 8004416666-8004413333.

الشركات التابعة

هــي عبــارة عــن شــركات )ذات غــرض خــاص( تقــوم 

الشــركة بإنشــائها كمتطلــب لحفــظ أصــول الصناديــق 

أنظمــة  حســب  العقاريــة  الصناديــق  أو  الخاصــة 

نســبة  وتتفــاوت  الماليــة،  الســوق  هيئــة  ولوائــح 

اإلنمــاء  تشــارك  الشــركات.  لهــذه  الشــركة  تملــك 

لالســتثمار فيمــا يزيــد عــن ثالثــون شــركة تابعــة لحفظ 

أصــول صناديــق اســتثمارية للشــركات االســتثمارية 

الشــركات  أبرزهــا  ومــن  الســعودي،  الســوق  فــي 

مشــاركة  صنــدوق  مثــل  الريــت  بصناديــق  الخاصــة 

 أن جميــع هــذه 
ً
ريــت وصنــدوق الجزيــرة ريــت. علمــا

القوائــم  أن  كمــا  المنشــأ.  ســعودية  الشــركات 

الماليــة لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار ال تشــتمل علــى 

التابعــة. الشــركات  مــن  أي 

نبذة عن الشركة  
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رؤيتنا

لنكون شريكك المالي المفضل.

رسالتنا 

أن نكـــون الشـــركة الرائـــدة فـــي مجـــال توفيـــر حلـــول 

وخدمـــات اســـتثمارية مبتكـــرة متوافقـــة مـــع األحـــكام 

والضوابـــط الشـــرعية.

أهدافنا 

فـــي األســـواق •   
ً
نجاحـــا الشـــركات االســـتثمارية  أكبـــر  نكـــون ضمـــن  أن 

الماليـــة. 

تقديـــم منظومـــة متكاملـــة مـــن الخدمـــات والمنتجـــات االســـتثمارية • 

المتوافقـــة مـــع األحـــكام والضوابـــط الشـــرعية. 

الريـــادة والتفـــوق فـــي تقديـــم أعلـــى مســـتويات الخدمـــة للشـــركاء • 

باســـتخدام أحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه التقنيـــة الحديثـــة. 

وتنميـــة •  لشـــركائنا  االســـتثمارية  والطموحـــات  التطلعـــات  مواكبـــة 

ثرواتهـــم. 

المساهمة بشكل فاعل بدعم مسيرة االقتصاد الوطني. • 

المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة ٢030.• 

 فـــي دعـــم المبـــادرات االجتماعيـــة ذات العالقـــة • 
ً
المســـاهمة إيجابيـــا

والمتوافقـــة مـــع اســـتراتيجيتنا.

الرؤية والرسالة 

قيمنا وأهدافنا 

قيمنا 

السعي للقيادة• 

اإلبداع• 

المبادرة• 

خدمة المجتمع• 

احترام الجميع• 

األمانة• 

الترابط بين الزمالء• 

خدمة الشريك• 
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أعضاء مجلس اإلدارة

االســـتفادة مـــن جميـــع المزايـــا التـــي يتمتـــع بهـــا • 

مصـــرف اإلنمـــاء كأحـــد أكبـــر المؤسســـات الماليـــة 

مـــن حيـــث رأس المـــال.

العمل وفق األحكام والضوابط الشرعية.• 

اإليمان بأهمية االستدامة ومبادئها.• 

حجم رأس مال الشركة المستثمر.• 

قطـــاع •  فـــي  الخبـــرة  ذات  المتمرســـة  اإلدارة 

الثـــروات. وإدارة  االســـتثمارات 

االســـتفادة مـــن أحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه التقنيـــة • 

واألنظمـــة  االتصـــاالت  مجـــال  فـــي  الحديثـــة 

الحديثـــة. اإللكترونيـــة  والتقنيـــة 

القرارات المهمة لعام ٢٠١٨م:

قام مجلس إدارة الشركة بعقد أربعة اجتماعات خالل عام ٢018 وأصدر عدد من القرارات أهمها:

الموافقة على ميزانية الشركة لعام ٢019م.• 

الموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة لعام ٢017م.• 

الموافقة على عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لعام ٢018م.• 

الموافقة على مصفوفة السلطات.• 

الموافقة على بيع مرافق استثمارية تعليمية.• 

سعادة األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الراشد	 

رئيس مجلس اإلدارة )عضو مستقل(

سعادة الدكتور / عبدالملك بن عبدالله الحقيل	 

عضو مجلس اإلدارة )عضو مستقل(

سعادة األستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس 	 

عضو مجلس اإلدارة  )غير تنفيذي(

سعادة األستاذ / محمد إقبال ابراهيم 	 

عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(

سعادة المهندس/ يوسف بن عبدالرحمن الزامل	 

عضو مجلس اإلدارة )عضو مستقل(

سعادة األستاذ/ صالح بن عبدالله الحناكي	 

عضو مجلس اإلدارة- الرئيس التنفيذي 

المميزات 
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١. الصناديق االستثمارية:

اســتمرت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار بالنمــو فــي طــرح 

الماليــة  الســوق  فــي  االســتثمار  صناديــق  وإدارة 

الســعودية حيــث ارتفعــت قيمــة أصــول الصناديــق 

االســتثمارية تحــت اإلدارة بنســبة 17 % مقارنــة بالعــام 

الســابق فبلغــت نهايــة هــذا العــام 39 مليــار ريــال 

مــدارة مــن خــالل عشــرين صندوقــا اســتثماريا منوعــا.

ففــي مجــال صناديــق االســتثمارات البديلــة، اســتمرت 

ارتفعــت  بحيــث  بالنمــو  لالســتثمار  اإلنمــاء  شــركة 

مقارنــة   %1٢ بنســبة  اإلدارة  تحــت  األصــول  قيمــة 

بالعــام الســابق فبلغــت نهايــة هــذا العــام  35 مليــار 

ريــال، و الجديــر بالذكــر تــم خــالل هــذا العــام اطــالق 

صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي والــذي يعتبــر أول 

 
ً
صنــدوق اســتثماري وقفــي مفتــوح ومطــروح طرحــا

توقــف  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي   
ً
عامــا

وحداتــه لصالــح مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل 

ويهــدف  الخيريــة«،  »وريــف  الخيريــة  التخصصــي 

لألوقــاف،  التنمــوي  الــدور  تعزيــز  إلــى  الصنــدوق 

 
ً
حاليــا القائمــة  البديلــة  الصناديــق  مجمــوع  ليصبــح 

عقاريــة  صناديــق  تتضمــن   
ً
صندوقــا عشــر  خمســة 

وملكيــة خاصــة ووقفيــة فــي المــدن الرئيســية فــي 

 فــي منطقــة 
ً
المملكــة العربيــة الســعودية وتحديــدا

الريــاض ومنطقــة مكــة المكرمــة، موزعــة فــي عــدة 

قطاعــات واســتخدامات ســكنية وتجاريــة وصناعيــة.  

فقــد  العقاريــة  غيــر  للصناديــق  بالنســبة  أمــا 

اســتمرت الشــركة بــإدارة خمســة صناديــق مشــتركة 

الســابقة  الســنوات  خــالل  إطالقهــا  تــم  مفتوحــة 

االســتثمارية  الشــركاء  أهــداف  مــع   
ً
تماشــيا وذلــك 

المختلفــة. وتشــمل هــذه الصناديــق صنــدوق اإلنمــاء 

لألســهم الســعودية وصنــدوق اإلنمــاء لإلصــدارات 

األوليــة وصنــدوق اإلنمــاء المتــوازن متعــدد األصــول 

األصــول  متعــدد  المتحفــظ  اإلنمــاء  وصنــدوق 

الســعودي  بالريــال  للســيولة  اإلنمــاء  وصنــدوق 

بحيــث بلــغ حجــم األصــول المــدارة مــن خــالل هــذه 

الصناديــق الخمســة مــا يقــارب 2 مليــار ريــال )بارتفــاع 

الســابق(. بالعــام  42 % مقارنــة  نســبته 

الفــرص  إيجــاد  علــى  العمــل  فريــق  يســعى  كمــا 

والحلــول االســتثمارية وإجــراء الدراســات والبحــوث 

االســتثمارية  الفــرص  ألفضــل  للتوصــل  الشــاملة 

اإلنمــاء  شــركة  تحــرص  لذلــك  باإلضافــة  للشــركاء. 

لالســتثمار علــى تنويــع منتجــات االســتثمار البديلــة 

عقاريــة  صناديــق  وإدراج  طــرح  خــالل  مــن  لديهــا 

متداولــة واالســتمرار بالتوســع فــي مجــال صناديــق 

الخاصــة. الملكيــة 

٢. إدارة المحافظ الخاصة:

خدمــات  بتقديــم  لالســتثمار  اإلنمــاء  اســتمرت 

المحافــظ االســتثمارية الخاصــة حيــث وصــل مجمــل 

اإلنمــاء  تديرهــا  التــي  الخاصــة  المحافــظ  أصــول 

مليــار   7 حوالــي    2018 العــام  بنهايــة  لالســتثمار 

ريــال خــالل عــام 2018 بمعــدل ارتفــاع 21 % مقارنــة 

المســتثمرة  األصــول  وتنوعــت  الماضــي.  بالعــام 

فــي المحافــظ الخاصــة فــي أســواق المــال المحليــة 

والخليجيــة مــن خــالل األســهم المدرجــة والصكــوك 

مــع  المتوافقــة  الســيولة  واســتثمارات  المحليــة 

الشــرعية. الضوابــط 

3. الوساطة والتداول:

الوســاطة  قســم  مــن   2018 العــام  إيــرادات  بلغــت 

مقارنــة   % 73 بزيــادة  وذلــك  ريــال  مليــون   31.54

 )2017 للعــام  ريــال  مليــون   18.27 الســابق.  بالعــام 

فقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت فــي الســوق الماليــة 

بمقــدار 7  % إلــى 1.602 تريليــون ريــال )1.584 تريليــون 

ريــال للعــام الســابق( بينمــا ارتفعــت التــداوالت فــي 

مليــار   36.05 إلــى  بنســبة 34 %  لالســتثمار  اإلنمــاء 

وقــد  الســابق(.  للعــام  ريــال  مليــار   24.22( ريــال 

أهم اإلنجازات للعام المالي 2018م
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ارتفعــت الحصــة الســوقية لإلنمــاء لالســتثمار بنســبة 

25 % مــن 1.68 % إلــى 2.1 %. كمــا زادت قيــم المرابحــات 

إلــى  ريــال  مليــون   66 مــن  باألســهم  للمتاجــرة 

426 مليــون ريــال. وقــد ارتفعــت ايــرادات األســواق 

الدوليــة بزيــادة قدرهــا 55 %. 

4. الترتيب وتقديم المشورة:

ذات  الخدمــات  للشــركات  لالســتثمار  االنمــاء  تقــدم 

العالقــة بأســواق رأس المــال والتــي تشــمل خدمــات 

ترتيــب طــرح أســهم الشــركات طرحــا عامــا أو خاصــا 

وخططهــم  العمــالء  احتياجــات  مــع  يتناســب  بمــا 

المســتقبلية، كذلــك تقــدم خدمــات المشــورة فيمــا 

يخــص عمليــات االندمــاج و االســتحواذ بيــن الشــركات 

المصرفيــة  التســهيالت  لترتيــب  المشــورة  وكذلــك 

بكافــة أنواعهــا و المتوافقــة مع االحكام والضوابط 

الشــرعية، كمــا تقــدم المشــورة فــي ترتيــب حقــوق 

األولويــة و التــي عــادة مــا تكــون مرحلــة تاليــة للطرح 

خدمــة  لالســتثمار  االنمــاء  تقــدم  وكذلــك  العــام، 

التعهــد بتغطيــة األســهم المطروحــة طرحــا عامــا.

االســتثمارية  المصرفيــة  قامــت   2018 عــام  وفــي 

بتقديــم جملــة مــن خدماتهــا ألطــراف مختلفــة علــى 

النحــو التالــي:

بالتغطيــة •  ومتعهــد  للطــرح  كمديــر  العمــل 

والتعليــم  للتربيــة  الوطنيــة  الشــركة  الكتتــاب 

الرئيســية. الســوق  فــي  عامــا  طرحــا  المطروحــة 

العمــل كمستشــار مالــي مشــارك ومديــر اكتتاب • 

مشــارك ومتعهــد بالتغطيــة لزيــادة رأس مــال 

بنــك الجزيــرة عــن طريــق طــرح حقــوق أولويــة 

بقيمــة ثــالث مليــارات ريــال.

الســعودية •  العقاريــة  الشــركة  مــع  التعاقــد 

للعمــل كمستشــار مالــي لمشــروعها التطويري 

فــي مدينــة الريــاض.

5. خدمات الحفظ لألوراق المالية:

خدمــات  بتقديــم  لالســتثمار  اإلنمــاء  شــركة  تقــوم 

الحفــظ فــي األســهم المحليــة والدولية وللصناديق 

االســتثمارية والعقاريــة حيــث تقــدر أصــول خدمــات 

الحفــظ بأكثــر مــن 3 مليــار ريــال ســعودي لألســهم 

مليــار   13 يقــارب  ومــا  والخليجيــة  الســعودية 

العقاريــة. للصناديــق  ســعودي 

6. تقنية المعلومات:

المســتمر  التطــور  لمواكبــة  الشــركة  مــن   
ً
ســعيا

للوســائل التقنيــة فقــد حرصــت علــى تطويــر أنظمتها 

بشــكل دائــم ليواكــب هــذه التطــورات ويقــّدم قيمــة 

حقيقيــة لشــركائها. وفــي هــذا الصــدد فــإن أبــرز مــا 

قامــت بــه الشــركة هــو:

عبــر •  لالســتثمار  اإلنمــاء  تــداول  تطبيــق  تطويــر 

الذكيــة: الهاتــف  أجهــزة 

إن االتجــاه الملحــوظ لســلوك المتداوليــن مــن • 

المتوافــرة  التــداول  منصــات  اســتخدام  خــالل 

 
ً
أساســيا  

ً
محــركا كان  الذكيــة  األجهــزة  علــى 

للشــركة لتطويــر منصــة التــداول الخاصــة بهــا، 

 بتصميــم 
ً
حيــث قمنــا بتطويــر تطبيــق جديــد كلّيــا

عصــري وســهل االســتخدام مــع إضافــة العديــد 

المســتثمر. التــي تهــم  الخصائــص  مــن 

أتمتة إجراءات خصم العمولة:• 

إيمانــا بالــدور الــذي تقــوم بــه قنــوات التــداول 

اإللكترونــي مــن تخفيــف حجــم العمــل اليومــي 

علــى كافــة إدارات الشــركة، قمنــا بتطويــر نظــام 

المســتخدمة  القنــاة  بحســب  العمولــة  خصــم 

للتــداول حيــث بإمــكان اإلدارة المعنّيــة تخصيــص 

نســبة الخصــم بمــا يتوافــق مــع الجهــد المبذول 

لكل قناة، مما يدعم الحمالت التسويقية التي 

المســتثمرين  الشــركة الســتقطاب  بهــا  تقــوم 

وزيــادة حصتهــا فــي الســوق. 
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النتائج المالية

فيما يلي ملخص النتائج المالية لفترة الخمس سنوات الماضية:                                                                              )باآلالف(

النتائج التشغيلية	 

حققـــت الشـــركة صافي 

أرباح بمبلـــغ 240 مليون 

للعـــام  ســـعودي  ريـــال 

المالـــي المنتهـــي في 

2018م  ديســـمبر   31

مقارنـــة مـــع 256 مليون 

للعـــام  ســـعودي  ريـــال 

الســـابق. المالـــي 

�א���א�� א�
�א���))

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
2016

110,609

2015

68,310

2014

38,855
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255,742
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239,599

20المركز المالي
18

20
17

20
16
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 60,000  40,000  -  -  208,000 مرابحات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 150,673  159,792  197,087  227,228  252,431 الخسارة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 10,000  10,000  39,173  38,068  36,864 الشامل األخر

1,267,396732,739436,651314,564241,691إجمالي الموجودات

875,610635,684380,480276,905229,290إجمالي حقوق المساهمين

391,78697,05556,17137,65912,401إجمالي المطلوبات

20النتائج التشغيلية
18

20
17

20
16

20
15

20
14

255,448250,772142,72172,37553,637الدخل من خدمات إدارة األصول

31,54218,27022,96526,17525,841صافي الدخل من خدمات الوساطة

23,29337,6858,4404,8781,520الدخل من قطاع االستثمارات البنكية

39,74828,58711,61328,9665,821الدخل من استثمارات الشركة

350,031335,314185,739132,39486,819إجمالي دخل العمليات

104,31680,52867,46558,58143,358إجمالي مصاريف العمليات

245,715254,786118,27473,81343,461صافي اإليرادات التشغيلية 

9567,6655,5034,606-6,116الزكاة

239,599255,742110,60968,31038,855صافي الربح 
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بلــغ إجمالــي دخل العمليــات للعام المالي المنتهي 

فــي 31 ديســمبر 2018م 350 مليــون ريــال ســعودي 

مقارنة مع 335 مليون ريال ســعودي للعام المالي 

 بنســبة 4 %، فيمــا اســتمر نمــو 
ً
 نمــوا

ً
2017م مســجال

الشــركة في القطاعات األساســية، بالمقابل ارتفعت 

مصاريــف العمليــات فــي 31 ديســمبر 2018م الى 104 

مليــون ريــال ســعودي مقارنــة مــع 81 مليــون ريــال 

ســعودي فــي 31 ديســمبر 2017م بنســبة 30 %.

��א���� ��� א��א
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26,821,000 
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15,898,304 
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 5,857 
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35,180,000 
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38,925,592 
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 بالعــام الماضــي )زيــادة مــن 35 مليــار ريــال ســعودي إلــى 39 
ً

 نمــت األصــول تحــت اإلدارة بنســبة 15 % مقارنــة

مليــار ريــال ســعودي فــي نهايــة العــام 2018م( حيــث نجحــت الشــركة فــي إطــالق صناديــق عقاريــة جديــدة 

بمجمــوع أصــول تحــت اإلدارة تتجــاوز الـــ 4 مليــار ريــال ســعودي.
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104,316

350,031
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دخل ومصاريف العمليات	 
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ربح السهم	 

بلغت ربحية الســهم الواحد 9.58 ريال ســعودي 

خــالل العــام المالــي 2018م، مقارنــة بربــح 10.23 

ريــال ســعودي للعــام المالــي 2017م. 

حقــوق ملكيــة المســاهمين والكفايــة الماليــة 	 

للشــركة

بلغــت قاعــدة رأس المــال )حســب قواعــد الكفاية 

الماليــة لهيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية( فــي نهايــة العــام 2018م 

876 مليــون ريــال ســعودي بالمقارنــة مــع 638 

مليــون ريــال ســعودي في نهايــة العام 2017م 

حققتهــا  التــي  األربــاح  صافــي  نتيجــة  وذلــك 

الماليــة  الكفايــة  ارتفعــت نســبة  الشــركة. كمــا 

المــال  العــام  فــي   2.11 معــدل  مــن  للشــركة 

العــام  نهايــة  فــي   2.42 معــدل  إلــى  2017م 

المالــي 2018م وذلــك نتيجــة ارتفــاع قاعــدة رأس 

المــال بنســبة 37 %.

كشف المديونية الحالية:

خــالل الســنة الماليــة 2018، قامــت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار بعمــل إتفاقيــة مرابحــة مــع صنــدوق اإلنمــاء 

للســيولة بالريــال الســعودي بمبلــغ اجمالــي قــدرة 250 مليــون ريــال ، و ذلــك لغــرض تمويــل هامــش التغطيــة 

لعمــالء الشــركة.
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182,111 
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 93,278 

276,326 

2015

73,380 

229,290 

2014

361,744 

875,610 
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א���))

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن )6( 

ســتة أعضــاء عّينهــم المســاهمون فــي الجمعيــة 

العامــة العاديــة لمــدة )3( ثــالث ســنوات، واســتثناًء 

ــاًء علــى النظــام األســاس للشــركة،  ممــا تقــدم، وبن

أول مجلــس  للشــركة  التأسيســية  الجمعيــة  نــت  َعيَّ

إدارة لمــدة )5( خمــس ســنوات، وقــد قــام المجلــس 

بعقــد اربــع جلســات خــالل العــام المالــي 2018 م ، 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:

مجلس اإلدارة
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المجموع

تاريخ االجتماع

عضوية في مجالس شركات اخرى حالة 
العضوية االسم

١٢/١٢ ١٠/٢١ 5/٢١ 4/١١

4
✔ ✔ ✔ ✔

رئيس مجلس إدارة شركة االنماء 
لالستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة 
تداول العقارية، رئيس مجلس إدارة 

صندوق األهلي ريت1، نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة ام القرى، عضو مجلس 

إدارة شركة عقاالت، عضو مجلس إدارة 
شركة دراية المالية

مستقل

سعادة األستاذ/
عبدالرحمن بن محمد 

الراشد )رئيس مجلس 
اإلدارة(

4
✔ ✔ ✔ ✔

عضو مجلس ادارة شركة االنماء 
لالستثمار، عضو مجلس ادارة مصرف 

االنماء، رئيس مجلس ادارة شركة 
االنماء طوكيو مارين، عضو مجلس 

ادارة الشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي 
للطاقة )حتى يونيو ٢018(، عضو مجلس 
المديرين  لشركة ارسال لتحويل األموال 

غير 
تنفيذي

سعادة األستاذ/ 
عبدالمحسن بن 

عبدالعزيز الفارس

2 ✖

✔

✖

✔

عضو مجلس ادارة شركة االنماء 
لالستثمار, عضو مجلس ادارة شركة 

األسمدة العربية السعودية )سافكو( ، 
عضو مجلس ادارة شركة الخليج لصناعة 

البتروكيماويات )البحرين(

مستقل
سعادة المهندس/ 

يوسف بن عبدالرحمن 
الزامل

4
✔ ✔ ✔ ✔

عضو مجلس ادارة شركة االنماء 
لالستثمار، عضو مجلس إدارة الشركة 

السعودية للكهرباء، عضو مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للتقاعد، عضو مجلس 

إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري، 
عضو مجلس إدارة الشركة الدولية 
للدواء )األردن(، عضو مجلس إدارة 

الطبية العربية العالمية القابضة، عضو 
مجلس إدارة مجموعة امريكانا )الكويت(

مستقل
سعادة الدكتور/

عبدالملك بن عبدالله 
الحقيل

4
✔ ✔ ✔ ✔

عضو مجلس ادارة شركة االنماء 
لالستثمار

غير 
تنفيذي

سعادة األستاذ/محمد 
اقبال ابراهيم

4
✔ ✔ ✔ ✔

عضو مجلس ادارة شركة االنماء 
لالستثمار، عضو مجلس ادارة الشركة 
الوطنية لإلسكان، عضو مجلس ادارة 

الشركة الوطنية للطيران)ناس(، عضو 
مجلس ادارة شركة جزل للتجارة 

تنفيذي

سعادة األستاذ/صالح 
بن عبدالله الحناكي 

)الرئيس التنفيذي 
للشركة(
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التغييرات في الحصص المساهمة الرئيسية:

لم يحدث تغير في الحصص المملوكة لشركة اإلنماء لالستثمار، 

المجموع
تاريخ االجتماع

االسم
١٠/٢١ 4/5

2
✔ ✔

سعادة األستاذ / عبدالرحمن بن محمد الراشد )رئيس اللجنة(

2
✔ ✔

سعادة األستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

2
✔ ✔

سعادة األستاذ / صالح بن عبدالله الحناكي )الرئيس التنفيذي للشركة(

نسبة الملكيةعدد األسهماالسم

100 %25,000,000مصرف االنماء 

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة: 

قام مجلس اإلدارة بتكوين لجان تساعده على أداء مهامه ومسؤولياته وهي:

١ - اللجنة التنفيذية:

شــكل المجلــس »اللجنــة التنفيذيــة« تمــارس جميــع الســلطات التــي يخولهــا لهــا مجلــس اإلدارة. وتتكــون 

اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء، ويتولــى رئاســتها رئيــس مجلــس اإلدارة. وقامــت اللجنــة بعقــد اجتماعيــن خــالل 

الســنة الماليــة 2018 م:

٢ - لجنة المراجعة

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء، وتتولــى لجنــة المراجعــة دراســة القوائــم الماليــة والسياســات 

المحاســبية والرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة والمراجعيــن الخارجييــن، وقــد عقــدت اللجنــة 

خمســة اجتماعــات خــالل الســنة الماليــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:

االسم 

تاريخ االجتماع

03
/٢

7

05
/0

7

06
/٢

6

09
/1

0

1٢
/0

6

وع
جم

لم
ا

سعادة الدكتور / عبدالملك بن عبدالله الحقيل )رئيس اللجنة(
✔✔✔✔✔

5

سعادة الدكتور/ محمد الجبرين 
✔✔✔✔✔

5

سعادة األستاذ/ محمد إقبال ابراهيم
✔✔✔✔✔

5
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3 - لجنة الترشيحات والمكافات:

تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــات مــن ثالثــة أعضــاء تــم ترشــيحهم مــن مجلــس اإلدارة. تشــمل مهــام اللجنة 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس، والتاكــد مــن اســتقاللية أعضــاء المجلــس المســتقلين، 

وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح، و وضــع سياســات لمكافــات و تعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة و اللجــان 

وكبــار التنفيذييــن. 

قامت اللجنة بعقد اجتماع واحد خالل السنة المالية 2018 كما هو موضح في الجدول التالي:

االسم 
تاريخ االجتماع 

المجموع
اجتماع رقم ١١ بتاريخ ٠9-٠4-٢٠١٨

سعادة المهندس/ يوسف بن عبدالرحمن الزامل )رئيس اللجنة( 
✔

1

سعادة الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف 
✔

1

سعادة اإلستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس 
✔

1

أعضاء المجلس البيان 
التنفيذيين 

أعضاء 
المجلس غير 
التنفيذيين /
المستقلين 

خمسة  من كبار التنفيذيين بالشركه 
ممن تلقوا المكافأت والتعويضات  

يضاف إليهم الرئيس التنفيذي 
والمدير المالي  

6,293,385.17 --الرواتب ولتعويضات 

66,000.00 105,000.00 15,000.00 البدالت

3,325,477.33 780,000.00 150,000.00 المكافأت الدورية والسنويه 

-   --الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا عينيه أخرى 
تدفع بشكل شهري أو سنوي  

--   -

مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
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إجراءات الرقابة الداخلية	 

مــن منطلــق مســئولية إدارة الشــركة عــن إعداد نظام 

شــامل وفعــال للرقابــة الداخليــة لتحقيــق األهــداف 

للرقابــة  نظــام  بنــاء  تــم  فقــد  للشــركة،  المعتمــدة 

الداخليــة يناســب أنشــطة الشــركة ويضــع فــي االعتبــار 

األهمية النســبية للمخاطر المالية والمخاطر األخرى 

المالزمــة لهــذه األنشــطة. 

إلدارة  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  تصميــم  تــم  لقــد 

المخاطر والسيطرة عليها في الوقت المناسب مما 

 مــن الرقابــة المســتمرة والكشــف 
ً
 معقــوال

ً
يوفــر قــدرا

المبكــر عــن المخاطــر المحتملــة والتعامــل معهــا.

ويســتند نظــام الرقابــة الداخليــة علــى رؤيــة وتقديــر 

إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع األهمية 

المخاطــر  مــن  وغيرهــا  الماليــة  للمخاطــر  النســبية 

الكامنــة فــي أنشــطة الشــركة، وبقــدر معقــول مــن 

التكلفــة و المنفعــة لتفعيــل ضوابــط رقابيــة محــددة، 

وتــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة بغــرض إدارة 

مخاطــر عــدم تحقيــق األهــداف و التــي قــد تنتــج عنها، 

و بالتالــي فــإن نظــام الرقابة الداخلية مصمم إلعطاء 

تأكيــدات معقولــة لتفــادي األخطــاء و الخســائر.

لجنــة  شــكل  اإلدارة  مجلــس  فــإن  ذكــر  لمــا  إضافــة 

مراجعــة تراجــع بشــكل دوري التقاريــر التــي تعــد مــن 

هــذه  وتتضمــن  والخارجييــن،  الداخلييــن  المراجعيــن 

التقاريــر تقييــم لكفايــة وفعاليــة الرقابــة الداخليــة.

رأي لجنة المراجعة :	 

 علــى التقاريــر الدوريــة التــي عرضــت علــى 
ً
اســتنادا

لجنــة المراجعــة خــالل العــام المالــي المنتهــي 2018 

م مــن قبــل الجهــات ذات العالقــة و المتمثلــة فــي 

اإللتــزام،  ادارة  الداخليــة،  المراجعــة  إدارة  مــن  كل 

مراجعــي حســابات الشــركة، وبنــاًء علــى مــا ســبق فإن 

لجنــة المراجعــة يمكنهــا إعطــاء تأكيــد معقــول علــى 

تبيــن  لــم  الداخليــة حيــث  الرقابــة  أنظمــة وإجــراءات 

وجــود أي ثغــرات جوهريــة في البيئة الرقابية ألعمال 

كفــاءة  و فعاليــة  علــى ســالمة  تؤثــر  قــد  الشــركة 

النظــم والضوابــط واإلجــراءات الماليــة والتشــغيلية، 

وأن تقييــم الضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا اإلدارة 

 بــأن أي نظــام 
ً
التنفيذيــة مســتمر طــوال العــام علمــا

تصميمــه  ســالمة  عــن  النظــر  بغــض  داخليــة  رقابــة 

.
ً
 مطلقــا

ً
وفعاليــة تطبيقــه ال يمكــن أن يوفــر تأكيــدا

تحديد ومراقبة المخاطر	 

فــي إطــار ممارســة أعمــال األوراق الماليــة االعتيادية 

تتعــرض الشــركة كغيرهــا مــن الشــركات الماليــة إلــى 

مخاطــر مختلفــة، وتــم وضــع األنظمــة واإلجــراءات في 

الشــركة مــن أجــل تحديــد ومراقبــة و إدارة المخاطــر.  

وتتضّمــن المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة 

مــا يلــي:

تنشــأ مخاطــر االئتمــان عنــد وجــود احتماليــة أن يفشــل 

التعاقديــة  بالتزاماتــه  الوفــاء  فــي  العمــالء  أحــد 

بموجــب االتفاقيــة المبرمــة مــع الشــركة، و قــد اتخذت 

الشــركة عــدة اجــراءات لتقليــل هــذه المخاطــر حيــث 

يتــم تقييــم الوضــع االئتمانــي لألطــراف النظيــرة مــن 

قــد  والتــي  األخــرى  الماليــة  الشــركات  و  المصــارف 

تســتثمرها الشــركة مــن وقــت آلخــر، كمــا يتــم وضــع 

الحدود االئتمانية و تحديثها سنويا و مراقبة مخاطر 

التركــز فــي أداة ماليــة معينــة أو طــرف نظيــر معيــن.  

مــن ناحيــة أخــرى، يتــم أيضــا تقييــم الوضــع االئتمانــي 

لعمــالء صفقــات التمويــل بالهامــش حيــث يتــم منــح 

تقــوم  التــي  المحفظــة  قيمــة  بضمــان  التمويــل 

الشــركة بحفظهــا طــوال فتــرة العقــد، ويتــم متابعــة 

قيمــة األصــول الضامنــة باســتمرار وإشــعار العميــل 

فــي حــال نقصــت قيمتهــا عــن الحــدود المســموح بها. 

يتــم تخصيــص جــزء مــن رأس مــال لتغطيــة مخاطــر 

االئتمــان التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة بعــد القيــام 

بــوزن المخاطــر لــكل تعــرض حســب قواعــد وأنظمــة 

الجــزء  مجمــوع  بلــغ  وقــد  الماليــة  الســوق  هيئــة 

المخصــص مــن رأس مــال الشــركة لمخاطــر االئتمــان 

318 مليــون ريــال كمــا فــي 31/٢018/1٢.

الجزاءات والعقوبات النظامية:

لم يفرض على الشركة أي غرامات مالية او عقوبات نظامية خالل العام 2018
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مخاطر السوق	 

تتمثــل مخاطــر الســوق فــي تقلــب القيمــة العادلــة 

أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة 

بســبب تغييــرات فــي األســواق الماليــة مثــل أســعار 

األســهم ومعــدالت األربــاح، وأســعار صــرف العمــالت 

وأســعار الســلع. 

مخاطر سعر الصرف	 

بالنســبة لمخاطــر ســعر الصــرف فهــي تتمثــل فــي 

ارتفــاع قيمــة االلتزامــات المقومــة بالعملــة األجنبيــة 

بالعملــة  المقومــة  األصــول  قيمــة  انخفــاض  أو 

للشــركة  بالنســبة  الصــرف  األجنبيــة ومخاطــر ســعر 

منخفضــة جــدا حيــث أن معظــم األصــول وااللتزامــات 

جــدا  الســعودي ونســبة طفيفــة  بالريــال  مقومــة 

مقومــة بالــدوالر األمريكــي الــذي يرتبــط مــع الريــال 

الســعودي بســعر صــرف ثابــت.

مخاطر أسعار األسهم	 

تســتثمر الشــركة بشــكل مباشــر فــي ســوق األســهم 

التــي تســتثمر فــي  المحليــة وصناديــق االســتثمار 

تدنــي  لمخاطــر  بذلــك  وتتعــرض  األســهم  ســوق 

القيمــة العادلــة لألســهم، ويتــم معالجة ذلك حســب 

السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل الشــركة.

متطلبات رأس المال لتغطية مخاطر السوق	 

يتــم تخصيــص جــزء مــن رأس مــال لتغطيــة مخاطــر 

ــام  االئتمــان التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة بعــد القي

بوزن المخاطر لكل تعرض حسب قواعد وأنظمة هيئة 

الســوق الماليــة وقــد بلــغ مجمــوع الجــزء المخصــص 

مــن رأس مــال الشــركة لمخاطــر االئتمــان مــن رأس مــال 

الشــركة 0.312 مليــون ريــال كمــا فــي 31-٢018-1٢.

المخاطر التشغيلية	 

تتمثــل المخاطــر التشــغيلية فــي احتمــال الخســارة 

التــي قــد تنشــأ بســبب أخطــاء أو قصــور فــي تطبيــق 

االجــراءات الداخليــة أو بســبب أخطــاء الموظفيــن أو 

بســبب فشــل األنظمــة اآلليــة أو بســبب أي أحــداث 

أخــرى خارجــة عــن ســيطرة الشــركة و تتولــى الشــركة 

المخاطــر  إدارة  اإلنمــاء  مصــرف  مــع  بالتعــاون 

برنامــج  وتطبيــق  بوضــع  قامــت  كمــا  التشــغيلية 

الكــوارث،  أثنــاء  والحمايــة  األعمــال  اســتمرارية 

ولتقليــل الخســائر التشــغيلية التــي قــد تنشــأ بســبب 

بتأميــن  الشــركة  قامــت  فقــد  الموظفيــن  أخطــاء 

. العمــالء  تعويــض 

متطلبات رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية	 

يتــم تخصيــص جــزء مــن رأس مــال لتغطيــة المخاطــر 

المؤشــر  منهــج  الشــركة  وتعتمــد  التشــغيلية 

األساســي والمؤشــر المعتمد على التكلفة الفعلية 

و قــد بلــغ مجمــوع الجــزء المخصــص مــن رأس مــال 

ريــال. التشــغيلية 44 مليــون  المخاطــر  لتغطيــة 

مخاطر عدم توفر السيولة	 

الشــركة  قــدرة  عــدم  فــي  المخاطــر  هــذه  تتمثــل 

علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه الغيــر عنــد 

اســتحقاقها وقــد تنشــأ بســبب تقلبــات الســوق أو 

جفــاف بعــض مصــادر التمويــل المعتمــدة وتســعى  

اإلدارة إلــى تنويــع مصــادر التمويــل و االســتثمار بمــا 

فــي ذلــك تقييــم األصــول الماليــة للشــركة حســب 

ســرعة وســهولة تســييلها.

مخاطر االقتصاد الكلي ودورة األعمال	 

قــد  مؤثــرا  عامــال  الكلــي  االقتصــاد  مخاطــر  تعتبــر 

يــؤدي إلــى زيــادة المخاطــر األخــرى مثــل مخاطــر 

الســيولة،  ومخاطــر  الســوق  مخاطــر  االئتمــان، 

وتقديــر  المخاطــر  هــذه  بتحليــل  الشــركة  وتقــوم 

المــال  رأس  كفايــة  تقييــم  عمليــة  خــالل  تأثيرهــا 

ســنوي. بشــكل   )ICAAP( الداخليــة 

مخاطر السمعة	 

تشــير هــذه المخاطــر إلــى اآلثــار الســلبية التــي قــد 

غيــر مهنيــة  أو  أخالقيــة  غيــر  عــن ممارســات  تنتــج 

مــن قبــل إدارة الشــركة أو موظفيهــا أو أي قــرارات 

أو غرامــات مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة تجــاه 

لــوالء  الشــركة  فقــدان  إلــى  تــؤدي  قــد  الشــركة 

عمالئهــا و زيــادة حجــم الشــكاوى المرفوعــة ضــد 

الشــركة بمــا فــي ذلــك اإلشــاعات الســلبية المؤثــرة 

علــى ســمعة الشــركة و غيــر ذلــك. و تقــوم الشــركة 

عوامــل  عــدة  خــالل  مــن  المخاطــر  هــذه  بتقييــم 

الســمعة. لمخاطــر 
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ذو 	  األشـــخاص  وبيـــن  الشـــركة  بيـــن  الصفقـــات 

العالقـــة

لالســتثمار  اإلنمــاء  بيــن شــركة  يوجــد صفقــات   ○

الوســاطة  طريــق  عــن  االنمــاء  ومصــرف 

والمرابحــات. والصناديــق 

لالســتثمار  اإلنمــاء  بيــن شــركة  يوجــد صفقــات   ○

وصناديــق االســتثمار المــدارة مــن قبلهــا عــن 

والمرابحــات. الصناديــق  طريــق 

لالســتثمار  اإلنمــاء  بيــن شــركة  يوجــد صفقــات   ○

وأعضــاء مجلــس إدارتهــا عــن طريــق المكافــآت 

االجتماعــات. حضــور  الســنوية ومكافــأة 

أعضــاء 	  وبيــن  الشــركة  بيــن  والعقــود  األعمــال 

التنفيذيــن وكبــار  اإلدارة  مجلــس 

    بموجــب تعامــالت والعقــود المبرمــة فــي الشــركة 

أي  الشــركة  لــدى  يوجــد  ال  م؛   2018 العــام  خــالل 

معلومــات عــن أي ترتيبــات أو اتفاقيــات أو عقــود 

أبرمتهــا الشــركة وكان ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة 

 أو 
ً
أو كبــار التنفيذيــن أو األشــخاص ذو العالقــة طرفــا

مصلحــة فيهــا.

الخطط المستقبلية	 

فــي  جهدهــا  لالســتثمار  اإلنمــاء  شــركة  ســتواصل 

أنشــطتها  لزيــادة  الطموحــة  خططهــا  تنفيــذ 

وعملياتهــا مــن خــالل تقديــم العديــد مــن المنتجــات 

األحــكام  مــع  المتوافقــة  االســتثمارية  والخدمــات 

زيــادة  فــي  االســتمرار  مــع  الشــرعية،  والضوابــط 

جميــع  فــي  الشــركة  قبــل  مــن  المــداره  االصــول 

اإلنمــاء  تنــوي شــركة  االســتثمارية. كمــا  االنشــطة 

لالســتثمار إطــالق صناديــق اســتثمارية جديــدة مــن 

بمــا يضمــن لهــا  الســعودي  الســوق  نوعهــا فــي 

االســتدامة.  معاييــر  تطبيــق  ولشــركائها 

الهيكل التنظيمي للشركة
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   يعبــر مجلــس اإلدارة عــن تقديــره لإلنجــازات التــي 

حققتها الشركة خالل العام المالي 2018 م والتي 

اشــتملت علــى التوســع فــي الخدمــات والمنتجــات 

لشــركائها،  الشــركة  تقدمهــا  التــي  االســتثمارية 

وقــد أســهم ذلــك فــي نمــو عــدد الشــركاء، وزيــادة 

 علــى نتائــج 
ً
األمــوال المــدارة، و انعكــس ذلــك ايجابــا

الشــركة الماليــة. 

    وبهذه المناسبة .. يعبر مجلس اإلدارة عن شكره 

االشــرافية  والجهــات  لالســتثمار،  اإلنمــاء  لشــركاء 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى دعمهــم 

وثقتهــم وتعاونهــم الــذي كان لــه أثــره اإليجابــي 

فــي تحقيــق مزيــد مــن التقــدم واالزدهــار للشــركة، 

كمــا يقــدم شــكره وتقديــره لجميــع العامليــن فــي 

الشــركة، علــى جهودهــم المخلصــة وتفانيهــم فــي 

تأديــة واجبهــم ومهــام عملهــم.

والله ولي التوفيق ...

مجلس اإلدارة    

خاتمة
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