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كلمة رئيس 

املجلس 

بســم اللــه والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

باســـمي ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـركة 
اإلنماء لاستثمار، يسـرني أن أقـدم لكـم التقريـر 
الســـنوي لعـــام 2019م والـــذي يلقـــي الضـــوء 
ألنشـــطة  والتشـــغيلية  الماليـــة  النتائـــج  علـــى 

ــركة. الشـ

الــذراع  لاســتثمار  اإلنمــاء  شــركة  واصلــت 
خدماتهــا  تقديــم  اإلنمــاء  لمصــرف  االســتثماري 
2019م  لعــام  للشــركاء  المميــزة  االســتثمارية 
حيــث بلغــت قيمــة األصــول المــدارة الـــ 62 مليــار 
ريــال ســعودي وبمعــدل نمــو يتجــاوز 24 %، عــن 
العــام الماضــي وتنوعــت األصــول مــا بيــن صناديق 
وصناديــق  خاصــة  ملكيــة  وصناديــق  عقاريــة 
اســتثمارية عامــة ومحافــظ خاصــة تســتثمر فــي 
خــال  مــن  والخليجيــة  المحليــة  المــال  أســواق 
واســتثمارات  والصكــوك  المدرجــة  األســهم 
مــع  متوافقــة  وجميعهــا  والمرابحــة.  الســيولة 

الشــرعية  والضوابــط  األحــكام 

واســتمر النمــو الكبيــر فــي صناديــق االســتثمارات 
البديلــة حيــث نمــت قيمــة األصــول تحــت اإلدارة 
بنســبة 48 %، مقارنــة بالعــام الســابق وتجــاوزت 
تــم  حيــث  ريــال،  مليــار   ٥١ العــام  هــذا  نهايــة 
إطــاق ثاثــة صناديــق عقاريــة جديــدة )صنــدوق 
اإلنمــاء  صنــدوق  األول،  للتطويــر  مكــة  اإلنمــاء 
مكــة للتطويــر الثانــي وصنــدوق اإلنمــاء مشــارف 
البديلــة  الصناديــق  مجمــوع  ليصبــح  العوالــي(  
تتضمــن   

ً
صندوقــا عشــر  ثمانيــة   

ً
حاليــا القائمــة 

المــدن  فــي  خاصــة  وملكيــة  عقاريــة  صناديــق 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الرئيســية 
ومنطقــة  الريــاض  منطقــة  فــي   

ً
وتحديــدا

قطاعــات  عــدة  فــي  موزعــة  المكرمــة،  مكــة 
وصناعيــة.   وتجاريــة  ســكنية  واســتخدامات 
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كمــا واصلــت إدارة األصــول نموهــا حيــث بلــغ مجمــل األصــول التــي تديرهــا حوالــي 8.4 مليــار ريــال 
المختلفــة مــن صناديــق  المنتجــات  بيــن  المســتثمرة  تلــك األصــول  عــام 2019م. وتنوعــت  خــال 
اســتثمارية عامــة ومحافــظ خاصــة تســتثمر فــي أســواق المــال المحليــة والخليجيــة مــن خــال 
الضوابــط  مــع  يتوافــق  بمــا  ذلــك  وكل  الســيولة  واســتثمارات  والصكــوك  المدرجــة  األســهم 
واألحــكام الشــرعية. فقــد نمــت األصــول المــدارة فــي األســهم المدرجــة بمعــدل يقــارب الـــ 44 %، 
 بيــن صناديــق اســتثمارية عامــة ومحافــظ خاصــة تتبــع اســتراتيجيات 

ً
لتصــل 3.3 مليــار ريــال تقريبــا

مختلفــة كاســتراتيجية النمــو واســتراتيجية الدخــل واســتراتيجية االســتثمارات النقيــة وغيرهــا وذلــك 
لتلبيــة رغبــات الشــركاء وأهدافهــم االســتثمارية.  كمــا اســتمرت الشــركة بتقديــم خدمــات الــوكاالت 
االســتثمارية حيــث بلغــت الــوكاالت االســتثمارية التــي تديرهــا اإلنمــاء لاســتثمار بنهايــة العــام 

2019م حوالــي الـــ 5 مليــار ريــال. 

كمــا واصلــت شــركة اإلنمــاء لاســتثمار مبادراتهــا فــي اطــاق صناديــق االســتثمار الوقفيــة لكونهــا 
 مــن روافــد التنميــة واالقتصــاد حيــث تبنــت رؤيــة المملكــة 2030 تشــجيع األوقــاف 

ً
رافــًدا مهمــا

لتمكيــن هــذا القطــاع مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل مســتدامة، وتــم إطــاق ثــاث صناديــق 
اســتثمار وقفيــة وهــي صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة األيتــام، صنــدوق اإلنمــاء عنايــة الوقفــي 
وصنــدوق اإلنمــاء الوقفــي للمســاجد وأصبــح مجمــوع الصناديــق االســتثمار الوقفيــة لــدى اإلنمــاء 
لاســتثمار أربعــة صناديــق تقدمهــا بشــكل مؤسســي تحــت إشــراف ورقابــة هيئــة الســوق الماليــة 

والهيئــة العامــة لألوقــاف.

كمــا بلغــت إيــرادات خدمــات الوســاطة حتــى نهايــة 2019م 38 مليــون ريــال بزيــادة 21 %، رغــم 
انخفــاض حجــم التــداوالت فــي ســوق األســهم الســعودي، وارتفعــت تــداوالت خدمــات الوســاطة 
فــي الســوق الماليــة الســعودي بمقــدار 39 %، كمــا ارتفعــت الحصــة الســوقية إلــى 11 %، كمــا 
عــززت خدمــات الوســاطة فــي شــركة اإلنمــاء لاســتثمار انظمتهــا التقنيــة لمواكبــة التغييــرات فــي 

الســوق الماليــة الســعودي والعالمــي.

كمــا واصلــت خدمــات الحفــظ فــي شــركة اإلنمــاء لاســتثمار نموها في األســهم المحليــة والدولية 
والصناديــق االســتثمارية والعقاريــة حيــث ارتفعــت أصــول خدمــات الحفــظ إلــى 23  مليــار ريــال 

ســعودي لألســهم الســعودية والخليجيــة ومــا يقــارب 15 مليــار ســعودي للصناديــق العقاريــة.

وعلــى صعيــد رأس المــال البشــري اســتمرت الشــركة فــي تعزيــز الــكادر البشــري مــن ذوي الخبــرة 
والكفــاءة للمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف الشــركاء االســتثمارية وتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة 

الســعودية 2030 فــي توطيــن الوظائــف بنســبة ســعودة بلغــت 94 %.

اإلنمــاء  إدارة شــركة  لمجلــس  والتقديــر  بالشــكر  ألتقــدم  الفرصــة  هــذه  اغتنــم  أن  أود   
ً
وختامــا

لاســتثمار، ولجميــع موظفــي الشــركة علــى تفانيهــم وإخاصهــم بالعمــل ومســاهمتهم الكبيــرة 
فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات والتقــدم المتواصــل.

اإلنماء لاستثمار ... شراكة مثمرة
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التأسيس

مقفلــة  مســاهمة  كرشكــة  لالســتثامر  اإلمنــاء  تأسســت 
بتاريــخ  )183/ق(  رقــم  الــوزاري  بالقــرار  ســعودية 
 )1010269764( رقــم  التجــاري  بالســجل  هـــ   1430/06/07
26 يونيــو  1430هـــ املوافــق  23 جــامدى األوىل  وتاريــخ 
االســتثامرية  والخدمــات  املنتجــات  لتقديــم  2009م، 

الرشعيــة. والضوابــط  األحــكام  مــع  املتوافقــة 

نبذة عن الرشكة  
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رأس املال 

)1,000,000,000( مليــار ريــال  بــه  بلــغ رأس مــال اإلمنــاء لالســتثامر املــرح   
ســعودي مقســم إىل )100,000,000( مائــة مليــون ســهامً أســمياً متســاوية 
املدفــوع  املــال  رأس  وبلــغ  ريــاالت.  عــرشة   )10( منهــا  كل  قيمــة  القيمــة، 

ســعودي. ريــال  مليــون  وخمســون  مائتــان   )250,000,000(

املؤسسون

مؤسس الرشكة هو مرف اإلمناء بحصة 100 % 

أنشطة الرشكة الرئيسية: 

ــات  ــن الخدم ــاملة م ــة ش ــم مجموع ــة يف تقدي ــي للرشك ــاط الرئي ــل النش يتمث
واملنتجــات االســتثامرية املتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الرشعيــة وهــي 
والخليجيــة  املحليــة  األســهم  يف  والتــداول  الوســاطة،  خدمــات  كالتــايل: 
ــتثامرية،  ــق االس ــة، والصنادي ــظ الخاص ــات إدارة املحاف ــم خدم ــة، وتقدي والعاملي
والرتتيــب وتقديــم املشــورة، وتقديــم خدمــات الحفــظ لــأوراق املاليــة، مبوجــب 

ترخيــص هيئــة الســوق املاليــة رقــم 37 - 09134  

ــم  ــعي لتقدي ــرشكاء والس ــات ال ــم احتياج ــى تفه ــتثامر ع ــاء لالس ــت اإلمن وحرص
أرقــى الخدمــات املتاحــة لرشكائهــا مــن منشــآت وأفــراد مــن خــالل عــدة مواقــع 
، وعــن طريــق شــبكة فــروع مــرف اإلمنــاء  الرئيســية للمملكــة  يف املــدن 
والكفــاءات  التقنيــات  بأحــدث  املدعومــة  اململكــة  مناطــق  يف  املنتــرشة 
البرشيــة املدربــة، إضافــة إىل أحــدث القنــوات اإللكرتونيــة املعــارصة مثــل إنرتنــت 
لالســتثامر  اإلمنــاء  وهاتــف   www alinmainvestment comلالســتثامر اإلمنــاء 

 8004416666  -  8004413333

الرشكات التابعة

هــي عبــارة عــن رشكات )ذات غــرض خــاص( تقــوم الرشكة بإنشــائها كمتطلــب لحفظ 
ــة  ــح هيئ ــة ولوائ ــب أنظم ــة حس ــق العقاري ــة أو الصنادي ــق الخاص ــول الصنادي أص
الســوق املاليــة، وتتفــاوت نســبة متلــك الرشكــة لهــذه الــرشكات. تشــارك اإلمنــاء 
لالســتثامر فيــام يزيــد عــن ثالثــون رشكــة تابعــة لحفــظ أصــول صناديــق اســتثامرية 
ــة  ــرشكات الخاص ــا ال ــن أبرزه ــعودي، وم ــوق الس ــتثامرية يف الس ــرشكات االس لل
ــامً أن  ــت. عل ــرة ري ــدوق الجزي ــت وصن ــاركة ري ــدوق مش ــل صن ــت مث ــق الري بصنادي
جميــع هــذه الــرشكات ســعودية املنشــأ، كــام أن القوائــم املاليــة لرشكــة اإلمنــاء 

لالســتثامر ال تشــتمل عــى أي مــن الــرشكات التابعــة.
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رؤيتنا

لنكون رشيكك املايل املفضل.

رسالتنا 

مجــال  يف  الرائــدة  الرشكــة  نكــون  أن 
اســتثامرية  وخدمــات  حلــول  توفــري 
مبتكــرة متوافقــة مــع األحــكام والضوابــط 

. لرشعيــة ا

الرؤية والرسالة 
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قيمنا وأهدافنا 

املميزات 

ــع 	  ــا التــي يتمت االســتفادة مــن جميــع املزاي
بهــا مــرف اإلمنــاء كأحــد أكــر املؤسســات 

املاليــة مــن حيــث رأس املــال.

العمل وفق األحكام والضوابط الرشعية.	 

اإلميان بأهمية االستدامة ومبادئها.	 

حجم رأس مال الرشكة املستثمر.	 

قطــاع 	  يف  الخــرة  ذات  املتمرســة  اإلدارة 
الــروات. وإدارة  االســتثامرات 

إليــه 	  توصلــت  مــا  أحــدث  مــن  االســتفادة 
االتصــاالت  مجــال  يف  الحديثــة  التقنيــة 
الحديثــة. اإللكرتونيــة  والتقنيــة  واألنظمــة 

قيمنا 

السعي للقيادة	 
اإلبداع	 
املبادرة	 
خدمة املجتمع	 
احرتام الجميع	 
األمانة	 
الرتابط بني الزمالء	 
خدمة الرشيك	 

أهدافنا 

أن نكون ضمن أكر الرشكات االستثامرية نجاحاً يف 	 
األسواق املالية. 

تقديم منظومة متكاملة من الخدمات واملنتجات 	 
االستثامرية املتوافقة مع األحكام والضوابط 

الرشعية. 
الريادة والتفوق يف تقديم أعى مستويات 	 

الخدمة للرشكاء باستخدام أحدث ما توصلت إليه 
التقنية الحديثة. 

مواكبة التطلعات والطموحات االستثامرية لرشكائنا 	 
وتنمية ثرواتهم. 

املساهمة بشكل فاعل بدعم مسرية االقتصاد 	 
الوطني. 

املساهمة الفاعلة يف تحقيق رؤية اململكة 	 
 2030

املساهمة إيجابياً يف دعم املبادرات االجتامعية 	 
ذات العالقة واملتوافقة مع اسرتاتيجيتنا
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الراشد

رئيس مجلس اإلدارة )عضو مستقل(

سعادة املهندس/ يوسف بن عبدالرحمن الزامل

عضو مجلس اإلدارة )عضو مستقل(

سعادة األستاذ / عبداملحسن بن عبدالعزيز الفارس 

عضو مجلس اإلدارة  )غري تنفيذي(

سعادة الدكتور / سعد بن عطيه الغامدي 

عضو مجلس اإلدارة )غري تنفيذي( 

سعادة األستاذ / محمد إقبال ابراهيم 

عضو مجلس اإلدارة )غري تنفيذي(

سعادة االستاذ / مازن بن فواز بغدادي

عضو مجلس اإلدارة – الرئيس التنفيذي املكلف 



التقرير  السنوي 2019م

القرارات املهمة لعام 2019م:

ــات  ــة اجتامع ــد خمس ــة بعق ــس إدارة الرشك ــام مجل ق

خــال عــام 2019 وأصــدر عــدد مــن القــرارات أهمهــا:

املوافقة عى موازنة الرشكة لعام 2019م.	 

املوافقــة عــى القوائــم املاليــة وتقريــر مجلــس 	 
ــام 2018م. اإلدارة لع

املوافقــة عــى عمليــة التقييــم الداخــي لكفايــة 	 
رأس املــال لعــام 2019م.

املوافقة عى اسرتاتيجية الرشكة 2019-2021م.	 

تقرير مجلس اإلدارة
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أهم اإلنجازات للعام 

املايل 2019م

اســتمرت رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر بالنمــو يف طرح 
وإدارة صناديــق االســتثامر يف الســوق املاليــة 
الســعودية حيــث ارتفعــت قيمــة أصــول الصناديــق 
االســتثامرية تحــت اإلدارة بنســبة تفــوق الـــ 40 % 
مقارنــة بالعــام الســابق فبلغــت نهايــة هــذا العــام 
مــا يقــارب الـــ 54 مليــار ريــال مــدارة مــن خالل ســبعة 

وعــرشون صندوقــا اســتثامريا منوعــا.

البديلــة،  االســتثامرات  صناديــق  مجــال  ففــي 
اســتمرت رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر بالنمــو بحيــث 
ارتفعــت قيمــة األصــول تحــت اإلدارة مبــا يقــارب 
الســابق ففاقــت هــذا  بالعــام  48 % مقارنــة  الـــ 
العــام الـــ 51 مليــار ريــال، ليصبــح مجمــوع الصناديــق 
صندوقــا   عــرش  مثانيــة  حاليــاً  القامئــة  البديلــة 
يف  خاصــة  وملكيــة  عقاريــة  صناديــق  تتضمــن 
املــدن الرئيســية يف اململكــة العربية الســعودية 
مكــة  ومنطقــة  الريــاض  منطقــة  يف  وتحديــداً 
املكرمــة، موزعــة يف عــدة قطاعــات واســتخدامات 
تعليميــة وفندقيــة وســكنية وتجاريــة وصناعيــة،  

كــام واصلــت رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر مبادراتهــا 
يف اطــالق صناديــق االســتثامر الوقفيــة، حيــث 
تــم إطــالق ثــالث صناديــق اســتثامر وقفيــة جديــدة 
ــام،  ــة األيت ــي لرعاي ــاء الوقف ــدوق اإلمن ــي صن وه
صنــدوق اإلمنــاء عنايــة الوقفــي و صنــدوق اإلمنــاء 
الصناديــق  مجمــوع  ليصبــح  للمســاجد،  الوقفــي 
االســتثامر الوقفيــة لــدى اإلمنــاء لالســتثامر أربعــة 
ــت إرشاف  ــي تح ــكل مؤس ــا بش ــق تقدمه صنادي

ــة  ــة العام ــة والهيئ ــوق املالي ــة الس ــة هيئ ورقاب
لأوقــاف.

أمــا بالنســبة لصناديــق أســواق رأس املــال فقــد 
اســتمرت الرشكــة بــإدارة خمســة صناديــق مشــرتكة 
مفتوحــة تــم إطالقهــا خــالل الســنوات الســابقة 
ــتثامرية  ــرشكاء االس ــداف ال ــع أه ــياً م ــك متاش وذل
صنــدوق  الصناديــق  هــذه  وتشــمل  املختلفــة. 
اإلمنــاء  وصنــدوق  الســعودية  لأســهم  اإلمنــاء 
املتــوازن  اإلمنــاء  وصنــدوق  األوليــة  لإلصــدارات 
املتحفــظ  اإلمنــاء  وصنــدوق  األصــول  متعــدد 
متعــدد األصــول وصنــدوق اإلمنــاء للســيولة بالريــال 
الســعودي بحيــث بلــغ حجــم األصــول املــدارة مــن 
ــارب الـــ 5 2  ــا يق ــة م ــق الخمس ــذه الصنادي ــالل ه خ
مليــار ريــال )بارتفــاع نســبته 44 % تقريبــا مقارنــة 
العمــل  فريــق  يســعى  الســابق(.كام  بالعــام 
عــى إيجــاد الفــرص والحلــول االســتثامرية وإجــراء 
ألفضــل  للتوصــل  الشــاملة  والبحــوث  الدراســات 
الفــرص االســتثامرية للــرشكاء ورشائح املســتثمرين 
ــدة.  ــتثامرية جدي ــات اس ــالل منتج ــن خ ــة م املختلف
باإلضافــة لذلــك تحــرص رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر 
مــن  لديهــا  االســتثامر  منتجــات  تنويــع  عــى 
متخصصــة  متداولــة  صناديــق  وإدراج  طــرح  خــالل 
واالســتمرار بالتوســع يف مجــال صناديــق امللكيــة 
ــظ  ــاء محاف ــى بن ــل ع ــتمرار العم ــة  إىل اس الخاص
أهــداف  مــع  تتناســب  اســرتاتيجيات  ذات  خاصــة 

االســتثامرية. الــرشكاء 

1. الصناديق االستثامرية:
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للــرشكات  لالســتثامر  اإلمنــاء  تقــدم 
بأســواق رأس  العالقــة  الخدمــات ذات 
ترتيــب  خدمــات  تشــمل  والتــي  املــال 
عامــا  طرحــا  الــرشكات  أســهم  طــرح 
احتياجــات  مــع  يتناســب  مبــا  خاصــا  أو 
املســتقبلية،  وخططهــم  العمــالء 
ــام  ــورة في ــات املش ــدم خدم ــك تق كذل
واالســتحواذ  االندمــاج  عمليــات  يخــص 
بــني الــرشكات وكذلــك املشــورة لرتتيــب 
ــا  ــة أنواعه ــة بكاف ــهيالت املرفي التس
والضوابــط  االحــكام  مــع  واملتوافقــة 
تقــدم املشــورة يف  كــام  الرشعيــة، 
ــادة رأس املــال عــن طريــق  ــات زي عملي
حقــوق األولويــة. وكذلــك تقــدم اإلمناء 
بتغطيــة  التعهــد  خدمــة  لالســتثامر 

األســهم املطروحــة طرحــا عامــا.
املرفيــة  قامــت   2019 عــام  ويف 
االســتثامرية بتقديــم املشــورة لبعــض 
العــام  الطــرح  يخــص  فيــام  العمــالء 
واالســتحواذ وترتيــب التمويــل إضافــة 
إىل صناديــق امللكيــة الخاصــة، تجــدر 
االشــارة اىل ان العمــل عــى ماســبق 
ال يــزال مســتمرا حتــى نهايــة العــام 

2019م. املــايل 

ــم  ــاميل حج ــاض اج ــن انخف ــم م بالرغ
املاليــة  الســوق  يف  التــداوالت 
أن  إال   ،)%  -4( املــايض  العــام  عــن 
إدارة الوســاطة حققــت ارتفاعــاً يف 
االيــرادات بنســبة 21 % عن عام 2018م.  
ايــرادات  الوســاطة  حققــت  حيــث 
38مليــون ريــال مقارنــة بـــ 5 31 مليــون 
ريــال يف عــام 2018م، وارتفــع حجــم 
مبقــدار  لالســتثامر  اإلمنــاء  تــداوالت 
الســوقية  الحصــة  وارتفعــت   ،%  39
مبقــدار 11 % عــن العــام الســابق، كــام 
ــى  ــاريع ع ــن املش ــدد م ــاز ع ــم إنج ت
ــريات  ــة التغي ــة ملواكب ــة التقني االنظم

املاليــة. الســوق  يف 

2. إدارة املحافظ الخاصة:

3. الوساطة والتداول:
4. الرتتيب وتقديم 

املشورة:

ــظ  ــات املحاف ــم خدم ــتثامر بتقدي ــاء لالس ــتمرت اإلمن اس
أصــول  مجمــل  تجــاوز  حيــث  الخاصــة  االســتثامرية 
املحافــظ الخاصــة والــوكاالت االســتثامرية التــي تديرهــا 
ــوايل الـــ 6  ــام 2019م ح ــة الع ــتثامر بنهاي ــاء لالس اإلمن
مليــار ريــال. وتنوعــت األصــول املســتثمرة يف املحافــظ 
الخاصــة يف أســواق املــال املحليــة والخليجيــة مــن 
خــالل األســهم املدرجة والصكــوك املحلية واســتثامرات 

ــة. ــط الرشعي ــع الضواب ــة م ــيولة املتوافق الس
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ــة التطــور املســتمر  مــن منطلــق حــرص الرشكــة ملواكب
ــا  ــر أنظمته ــى تطوي ــت ع ــد حرص ــة فق ــائل التقني للوس
بشــكل دائــم ليواكــب هــذه التطــورات ويقــّدم قيمــة 
ــي  ــزات الت ــرز املنج ــي أب ــا ي ــا. يف م ــة لرشكائه حقيقي
تصــب يف مصلحــة الرشكــة وتخــدم رشكائهــا وتوائــم 

متطلباتهــم: 
أمتمة تصنيف هيئة سوق املال للعمالء:	 

لضــامن تطبيــق السياســات واالجــراءات الرضوريــة 
لتصنيــف مخاطــر العمــالء وفــق مــا تتطلبــه هيئــة 
الســهولة  يضمــن  إطــار  وضمــن  املــال  ســوق 

التصنيــف.  هــذا  إمتــام  يف  والرسعــة 

متــت إضافــة خاصيــة يف النظــام إلضافــة قواعــد 
معينــة ومــن تنطبــق عليــه هــذه القواعــد يقــع تحــت 

ــر. ــايل املخاط ــف ع تصني

التداول بوحدات الصناديق املغلقة:	 

الصناديــق  يف  االســتثامر  تســهيل  ســبيل  يف 
االســتثامرية وتداولهــا، متــت إضافــة خدمــة تســمح 
ــر  ــة ع ــق املغلق ــدات الصنادي ــرشاء لوح ــع وال بالبي

لالســتثامر. لإلمنــاء  اإللكرتونيــة  القنــوات 

ــرة 	  ــهيالت للمتاج ــج التس ــهيالت ) منت ــة التس أمتم

ــهم(: باألس

مــن أجــل الحصــول عــى خدمــة مميــزة للرشيــك 
ــه الســهولة والرسعــة يف طلــب التمويــل  تضمــن ل
ــهيالت  ــب للتس ــة الطل ــة خاصي ــت إضاف ــش مت بالهام
كامــل  أمتمــة  االلكــرتوين  املوقــع  طريــق  عــن 

العمليــة بــدون تدخــل بــرشي.

خدمــات  بتقديــم  لالســتثامر  اإلمنــاء  رشكــة  تقــوم 
الحفــظ يف األســهم املحليــة والدوليــة وللصناديــق 
خدمــات  أصــول  تقــدر  حيــث  والعقاريــة  االســتثامرية 
الحفــظ بأكــر مــن 23 مليــار ريــال ســعودي لأســهم 
ــعودي  ــار س ــارب 15 ملي ــا يق ــة وم ــعودية والخليجي الس

العقاريــة. للصناديــق 

5. خدمات الحفظ لألوراق 

املالية:

تقنية املعلومات:  .6
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املركز املايل 2019 2018 2017 2016 2015

مرابحات  100,000  208,000  -  -  40,000

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة   330,280  252,431  227,228   197,087  159,792

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل األخر  23,637  36,864  38,068  39,173  10,000

إجاميل املوجودات 1,385,355 1,267,396 732,739 436,651 314,564

إجاميل حقوق املساهمني 1,115,671 875,610 635,684 380,480 276,905

إجاميل املطلوبات 269,684 391,786 97,055 56,171 37,659

النتائج التشغيلية 2019 2018 2017 2016 2015

الدخل من خدمات إدارة األصول 270,362 255,448 250,772 142,721 72,375

صايف الدخل من خدمات الوساطة 38,107 31,542 18,270 22,965 26,175

الدخل من قطاع االستثامرات البنكية 1,740 23,293 37,685 8,440 4,878

الدخل من استثامرات الرشكة 63,874 39,748 28,587 11,613 28,966

إجاميل دخل العمليات 374,083 350,031 335,314 185,739 132,394

إجاميل مصاريف العمليات 107,453 104,316 80,528 67,465 58,581

صايف اإليرادات التشغيلية  266,870 245,715 254,786 118,274 73,813

الزكاة 26,687 6,116 956- 7,665 5,503

صايف الربح  239,943 239,599 255,742 110,609 68,310

النتائج املالية
)باألالف( فيام يي ملخص النتائج املالية لفرتة خمس سنوات املاضية: 
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النتائج التشغيلية

حققــت الرشكــة صــايف أربــاح مببلــغ 9 239 مليــون ريــال ســعودي للعام املــايل املنتهي يف 31 ديســمر 
2019م مقارنــة مــع 6 239 مليــون ريــال ســعودي للعام املايل الســابق.

دخل ومصاريف العمليات

بلــغ إجــاميل دخــل العمليــات للعــام املــايل املنتهــي يف 31 ديســمر 2019م 374 مليــون ريــال ســعودي 
مقارنــة مــع 350 مليــون ريــال ســعودي للعــام املــايل 2018م مســجالً منــواً بنســبة 7 %، فيــام اســتمر منــو 
الرشكــة يف القطاعــات األساســية، باملقابــل ارتفعــت مصاريــف العمليــات يف 31 ديســمر 2019م اىل 107 

مليــون ريــال ســعودي مقارنــة مــع 104 مليــون ريــال ســعودي يف 31 ديســمر 2018م نســبة 3 % 

2015
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إجاميل مصاريف العمليات إجاميل دخل العمليات
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الكفاية املالية للرشكة

1,200,000

800,00
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0

1,000,000
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200,00
 93,278 

 276,326 

2015

 182,111 

 379,869 

2016

 301,751 

 637,700 

2017

 361,744 

 875,610 

2018

 381,633 

1,115,672

2019

متطلبات قاعدة رأس املال قاعدة رأس املال

منــت األصــول تحــت اإلدارة بنســبة 24 % مقارنــًة بالعــام املــايض )زيــادة مــن 50 مليــار ريــال ســعودي إىل 
ــة  ــق عقاري ــالق صنادي ــة يف إط ــت الرشك ــث نجح ــام 2019م( حي ــة الع ــعودي يف نهاي ــال س ــار ري 62 ملي

مبجمــوع أصــول تحــت اإلدارة تتجــاوز الـــ 14 مليــار ريــال ســعودي.

األصول تحت اإلدارة

70,000,000

50,000,000

30,000,000

10,000,000

0

60,000,000

40,000,000

20,000,000
 15,898,304 

2015

 27,596,850 

2016

 39,934,008 

2017

 50,134,919 

2018

 62,366,556 

2019

كشف املديونية الحالية:

خالل الســــنة املاليــــة 2019 ،قامــــت شــــركة اإلمنــــاء لالســــتثامر بعمــــل إتفاقيــــة مرابحــــة مــــع صنــدوق 
اإلمنــــاء للســـيولة بالريـــال الســـعودي مببلـــغ اجاملـــي قـــدرة 100 مليـــون ريـــال، و ذلـــك لغـــرض متويـــل 

هامـــش التغطيــة لعمــــالء الشـــركة.

ربح السهم

بلغــت ربحيــة الســهم الواحــد 60 9 ريــال ســعودي خــالل العــام املــايل 2019م، مقارنــة بربــح 58 9 ريــال 
ســعودي للعــام املــايل 2018م. 

حقوق ملكية املساهمني والكفاية املالية للرشكة

بلغــت قاعــدة رأس املــال )حســب قواعــد الكفايــة املاليــة لهيئــة الســوق املاليــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية( يف نهايــة العــام 2019م 1,116 مليــون ريــال ســعودي باملقارنــة مــع 876 مليــون ريــال 
ــت  ــام ارتفع ــة، ك ــا الرشك ــي حققته ــاح الت ــايف األرب ــة ص ــك نتيج ــام 2018م وذل ــة الع ــعودي يف نهاي س
ــة  ــدل 92 2 يف نهاي ــال 2018م إىل مع ــام امل ــدل 11 2 يف الع ــن مع ــة م ــة للرشك ــة املالي ــبة الكفاي نس

ــبة 27 %  ــال بنس ــدة رأس امل ــاع قاع ــة ارتف ــك نتيج ــايل 2019م وذل ــام امل الع
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عضوية يف مجالس رشكات 

اخرى

حالة 

العضوية
االسم

12/23 9/29 7/17 4/28 2/24

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

رئيس مجلس إدارة رشكة اإلمناء 
لالستثامر، رئيس مجلس إدارة 

رشكة تداول العقارية، رئيس 
مجلس إدارة صندوق األهي ريت1، 

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة ام 
القرى، عضو مجلس إدارة رشكة 
عقاالت، عضو مجلس إدارة رشكة 

دراية املالية
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5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

عضو مجلس ادارة رشكة اإلمناء 
لالستثامر، عضو مجلس ادارة 

مرف اإلمناء، رئيس مجلس ادارة 
رشكة اإلمناء طوكيو مارين، عضو 

مجلس املديرين  لرشكة ارسال 
لتحويل األموال 
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5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

عضو مجلس ادارة رشكة اإلمناء 
لالستثامر , عضو مجلس ادارة 

رشكة األسمدة العربية السعودية 
)سافكو( ، عضو مجلس ادارة رشكة 

الخليج لصناعة البرتوكيامويات 
)البحرين(
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1 × × × × ✓

عضو مجلس ادارة رشكة اإلمناء 
لالستثامر، عضو مجلس إدارة 
الرشكة السعودية للكهرباء، 

عضو مجلس إدارة املؤسسة 
العامة للتقاعد، عضو مجلس إدارة 

الرشكة الوطنية للنقل البحري، 
عضو مجلس إدارة الرشكة الدولية 
للدواء )األردن(، عضو مجلس إدارة 
الطبية العربية العاملية القابضة، 

عضو مجلس إدارة مجموعة 
امريكانا )الكويت(
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مجلس اإلدارة

يتــوىل إدارة الرشكــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن )6( ســتة أعضــاء عيّنهــم املســاهمون يف الجمعيــة 
ــة،  ــاس للرشك ــام األس ــى النظ ــاًء ع ــدم، وبن ــام تق ــتثناًء م ــنوات، واس ــالث س ــدة )3( ث ــة مل ــة العادي العام

َعيَّنــت الجمعيــة التأسيســية للرشكــة أول مجلــس إدارة ملــدة )5( خمــس ســنوات.

ــدول  ــح يف الج ــو موض ــام ه ــايل 2019 م ، ك ــام امل ــات خــالل الع ــد خمــس جلس ــس بعق ــد قــام املجل  وق
اآليت:
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1 × × × × ✓

عضو مجلس ادارة رشكة اإلمناء 
لالستثامر، عضو مجلس ادارة 

الرشكة الوطنية لإلسكان، عضو 
مجلس ادارة الرشكة الوطنية 

للطريان)ناس(، عضو مجلس ادارة 
رشكة جزل للتجارة 
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3 ✓ ✓ ✓ × ×

عضو مجلس ادارة رشكة اإلمناء 
لالستثامر ،عضو مجلس إدارة 

مرف اإلمناء )حتى مايو 2019م(، 
عضو مجلس إدارة رشكة العلم 

الخريية، عضو مجلس إدارة 
الكشافة العربية السعودية
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 * استقال بتاريخ 24 / 3 / 2019 م
**استقال بتاريخ 4/ 3 / 2019 م

*** تم التعيني يف املجلس بتاريخ 1 / 6 / 2019 م
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التغيريات يف الحصص املساهمة الرئيسية:

مل يحدث تغري يف الحصص اململوكة لرشكة اإلمناء لالستثامر، 

وفيام يي بيان بحصص املساهمني: 

اللجان التابعة ملجلس اإلدارة: 

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

1 - اللجنة التنفيذية:

شــكل املجلــس “اللجنــة التنفيذيــة” متــارس جميــع الســلطات التــي يخولهــا لهــا مجلــس اإلدارة، وتتكــون 
اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء، ويتــوىل رئاســتها ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة. وقامــت اللجنــة بعقــد اجتامعــني 

خــالل الســنة املاليــة 2019 م:

لجنة املراجعة

تتكــون لجنــة املراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء، وتتــوىل لجنــة املراجعــة دراســة القوائــم املاليــة والسياســات 
املحاســبية والرقابــة، واإلرشاف عــى أعــامل املراجعــة الداخليــة واملراجعــني الخارجيــني.

نسبة امللكيةعدد األسهماالسم

100 %25,000,000مرف اإلمناء 

املجموع
تاريخ االجتامع

االسم
12/23 2/24

2 ✓ ✓ سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد الراشد )رئيس اللجنة(

2 ✓ ✓ سعادة األستاذ/ عبداملحسن بن عبدالعزيز الفارس

1 × ✓ سعادة األستاذ/صالح بن عبدالله الحنايك )الرئيس التنفيذي للرشكة(*

1 ✓ × سعادة األستاذ/مازن بن فواز بغدادي )الرئيس التنفيذي املكلف( **

*استقال بتاريخ 4/ 3/ 2019 م
** تم التعيني يف اللجنة بتاريخ 1/ 6/ 2019م
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وقد عقدت اللجنة اربعة اجتامعات خالل السنة املالية كام هو موضح يف الجدول اآليت:

لجنة الرتشيحات واملكافآت:

تتكــون لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء تــم ترشــيحهم مــن مجلــس اإلدارة، تشــمل مهــام 
ــس  ــاء املجل ــتقاللية أعض ــن اس ــد م ــس، والتأك ــة املجل ــيح لعضوي ــس اإلدارة بالرتش ــة ملجل ــة التوصي اللجن
املســتقلني ، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح، و وضــع سياســات واملكافــآت و تعويضــات أعضــاء مجلــس 

ــني.  ــار التنفيذي ــان وكب اإلدارة و اللج

قامت اللجنة بعقد اجتامع واحد خالل السنة املالية 2019 كام هو موضح يف الجدول التايل:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني

*   تم التعيني يف اللجنة بتاريخ  2019/06/01م 

** استقال بتاريخ 2019/03/24م 

ع
و

م
ج

مل
ا

2
0

19
/1

2
/2

2

2
0

19
/0

9
/2

9

2
0

19
/0

5/
13

2
0

19
/0

2
/1

7

االسم

2 √ √ x x                  )الدكتور / سعد بن عطية الغامدي* )رئيس اللجنة

4 √  √  √  √ الدكتور / محمد الجبرين                          

4 √  √  √  √ األستاذ / محمد إقبال ابراهيم                      

1 x x x √ الدكتور / عبدالملك بن عبدالله الحقيل** )رئيس اللجنة(

خمسة  من كبار التنفيذيني 

بالرشكه ممن تلقوا 

املكافآت والتعويضات  

مضافاً إليهم الرئيس 

التنفيذي واملدير املايل  

أعضاء املجلس 

غري التنفيذيني 

/املستقلني 

أعضاء 

املجلس 

التنفيذيني 

البيان 

4,970,359 01    - - الرواتب ولتعويضات 

 129,237 00         120,000 00       15,000 00 البدالت

 3,885,864 65     780,000 00       150,000 00 مكافآت الدورية والسنوية 

- - - الخطط التحفيزية 

- - - أي تعويضات أو مزايا عينيه أخرى 
تدفع بشكل شهري أو سنوي  

املجموع
تاريخ االجتامع

االسم
2019/01/22م

1 ✓ سعادة املهندس/ يوسف بن عبدالرحمن الزامل رئيس اللجنة 

1 ✓ سعادة الدكتور/ سليامن بن عي الحضيف 

1 ✓ سعادة األستاذ/ عبداملحسن بن عبدالعزيز الفارس 
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الجزاءات والعقوبات النظامية
مل يفرض عى الرشكة أي غرامات مالية أو عقوبات نظامية خالل العام 2019

نتائــج تقاريــر املراجعــة الســنوية للنظــم 

ــراءات الرقابية واإلج

مــن منطلــق مســئولية إدارة الرشكــة عــن إعــداد نظــام شــامل 
املعتمــدة  األهــداف  لتحقيــق  الداخليــة  للرقابــة  وفعــال 
للرشكــة، فقــد تم بنــاء نظــام للرقابة الداخلية يناســب أنشــطة 
للمخاطــر  النســبية  األهميــة  االعتبــار  يف  ويضــع  الرشكــة 

ــطة. ــذه األنش ــة له ــرى املالزم ــر األخ ــة واملخاط املالي

لقــد تــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة إلدارة املخاطــر 
والســيطرة عليهــا يف الوقــت املناســب مــام يوفــر قــدراً 
عــن  املبكــر  والكشــف  املســتمرة  الرقابــة  مــن  معقــوالً 

معهــا. والتعامــل  املحتملــة  املخاطــر 

ــر إدارة  ــة وتقدي ــى رؤي ــة ع ــة الداخلي ــام الرقاب ــتند نظ ويس
ــبية  ــة النس ــع األهمي ــب م ــة يتناس ــام رقاب ــع نظ ــة لوض الرشك
ــة  ــة و املنفع ــن التكلف ــول م ــدر معق ــة، وبق ــر املالي للمخاط
لتفعيــل ضوابــط رقابيــة محــددة، و تــم تصميــم نظــام الرقابــة 
الداخليــة بغــرض إدارة مخاطــر عــدم تحقيــق األهــداف و التــي 
قــد تنتــج عنهــا، و بالتــايل فــإن نظــام الرقابة الداخليــة مصمم 

إلعطــاء تأكيــدات معقولــة لتفــادي األخطــاء والخســائر.

ــن  ــد م ــي تع ــر الت ــكل دوري التقاري ــع بش ــة تراج ــة مراجع لجن
ــر  ــذه التقاري ــن ه ــني، وتتضم ــني والخارجي ــني الداخلي املراجع

ــة. ــة الداخلي ــة الرقاب ــة وفعالي ــم لكفاي تقيي
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تحديد ومراقبة املخاطر

تنطــوي مامرســة أعــامل األوراق املاليــة عــى 
عــدة مخاطــر تختلــف يف مســتوياتها وتأثريهــا 
بصــورة عامــة، وتشــمل جميــع العوامــل التــي مــن 
املمكــن ان تهــدد اســتمرارية الرشكــة يف حــال 
التعــرض لخســائر مبــارشة او غــري مبــارشة، او مــن 
املمكــن ان تؤثــر ســلبا عــى كفــاءة إدارة االعــامل 

ــة.  ــرص املتاح ــن الف ــتفادة م ــة او االس بالرشك

وتحــرص إدارة املخاطــر عــى التأكــد مــن تــوازن 
املــراد  بالعوائــد  مقارنــة  املخاطــر  مســتويات 
األنظمــة  وضــع  خــالل  مــن  وذلــك  تحقيقهــا 
واإلجــراءات لتحديــد ومراقبــة وإدارة  تلــك املخاطر.

رأي لجنة املراجعة

عرضــت  التــي  الدوريــة  التقاريــر  عــى  اســتنادا 
املــايل  العــام  خــالل  املراجعــة  لجنــة  عــى 
املنتهــي 2019م مــن قبــل الجهــات ذات العالقــة 
و املتمثلــة يف كل مــن إدارة املراجعــة الداخليــة، 
ــاًء  ــة، وبن ــابات الرشك ــي حس ــزام، مراجع ادارة اإللت
ميكنهــا  املراجعــة  لجنــة  فــإن  ســبق  مــا  عــى 
إعطــاء تأكيــد معقــول  عــى أنظمــة وإجــراءات 
الرقابــة الداخليــة حيــث مل يتبــني وجــود أي ثغــرات 
الرشكــة  ألعــامل  الرقابيــة  البيئــة  يف  جوهريــة 
ــم  ــاءة النظ ــة كف ــالمة و فعالي ــى س ــر ع ــد تؤث ق
ــغيلية، وأن  ــة و التش ــراءات املالي ــط واإلج والضواب
تقييــم الضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا اإلدارة 
بــأن أي  التنفيذيــة مســتمر طــوال العــام علــامً 
النظــر عــن ســالمة  بغــض  نظــام رقابــة داخليــة 
يوفــر  أن  ميكــن  ال  تطبيقــه  وفعاليــة  تصميمــه 

تأكيــداً مطلقــاً.
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مخاطر االئتامن

ــتثامرية،  ــة اس ــطة متويلي ــود أنش ــق بوج ــام يتعل ــة في ــر االئتامني ــأ املخاط تنش
باإلضافــة ايل حــاالت وجــود تأخــر يف ســداد مســتحقات للرشكــة املتمثلــة يف 

ضعــف الوضــع االئتــامين لأطــراف النظــرية. 

ــة  ــل يف مراقب ــراءات تتمث ــدة اج ــاذ ع ــة باتخ ــام الرشك ــارة اىل قي ــدر اإلش وتج
الحــدود االئتامنيــة باإلضافــة اىل تقييــم الوضــع االئتــامين لأطــراف النظــرية من 
املصــارف والــرشكات املاليــة األخــرى، ويتــم تحديثهــا ومراقبــة مخاطــر الرتكــز 
الخاصــة بهــا بشــكل دوري. باإلضافــة اىل قيــام الرشكــة بدراســة وتقييــم الوضع 
ــن  ــات، وم ــام الصفق ــل إمت ــش قب ــل بالهام ــات التموي ــالء صفق ــامين لعم االئت
ــهيالت  ــة اىل التس ــل باإلضاف ــل العمي ــن قب ــة م ــات املقدم ــة الضامن ــم مراقب ث

املمنوحــة مــن قبــل الرشكــة بشــكل دوري.

املخاطر املصاحبة ألعامل الرشكة
يف إطــار مامرســة أعــامل األوراق املاليــة االعتياديــة تتعــرض الرشكــة كغريهــا مــن الــرشكات املاليــة إىل 
ــة و إدارة  ــم ومراقب ــد وتقيي ــل تحدي ــن أج ــة م ــراءات يف الرشك ــة واإلج ــع األنظم ــم وض ــة، ت مخاطــر مختلف
ــر  ــة املخاط ــة إدارة لكاف ــر آلي ــى تطوي ــل ع ــر بالعم ــوم إدارة املخاط ــك تق ــة اىل ذل ــر،  وباإلضاف املخاط
التــي تواجههــا الرشكــة واملتمثلــة يف مراجعــة وتحديــث السياســات واإلجــراءات. وتتضّمــن املخاطــر التــي 

ميكــن أن تواجههــا الرشكــة مــا يــي:

أهداف إدارة املخاطر الرئيسية 
تقــوم إدارة املخاطــر بوضــع الخطــط التطويريــة وذلــك مــن خــالل تحســني ثقافــة إدارة املخاطــر بالرشكــة، 
وتأكيــد دورهــا الــذي ال ينحــر يف ادائهــا كــدور رقــايب فقــط بــل يف تطويــر دورهــا لتصبــح رشيــك لجميــع 

إدارات الرشكــة، مــع عــدم االخــالل يف األداء الرقــايب الخــاص بهــا.

مخاطر السوق   

تتمثــل مخاطــر الســوق يف تقلــب القيمــة االســتثامرية نتيجــة للتقلبــات يف 
األســواق املاليــة، وتتمثــل تلــك املخاطــر عــى ســبيل املثــال ال الحــر مخاطــر 
ــر  ــك مخاط ــاح، وكذل ــدالت األرب ــى مع ــر ع ــي تؤث ــهم والت ــعار األس ــات أس تقلب
تغــري أســعار رصف العمــالت ومخاطــر االكتتابــات، ومخاطــر تغــري يف أســعار 

ــدة.  ــعار الفائ ــري يف أس ــر التغ ــة اىل مخاط ــلع باإلضاف الس

 قامــت الرشكــة بوضــع خطــة عمــل إلدارة مخاطــر الســوق وذلــك مــن خــالل وضــع 
حــدود مناســبة لتلــك املخاطــر ويتــم قياســها بإجــراء عمليــات اختبــارات الجهــد 
او التحمــل، باإلضافــة اىل مراقبــة تقلبــات أســعار األســهم وتأثريهــا عــى قيمــة 
األوراق املاليــة والضامنــات املتعلقــة بصفقــات التمويــل بالهامــش، باإلضافــة 
اعــامل  مراجعــة  تتــم  اخــر  صعيــد  وعــى  الحساســية،  تحليــل  اختبــارات  اىل 

الصناديــق االســتثامرية ومقارنتهــا باملــؤرشات التابعــة لهــا.
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وإدارة  العمليــات(  )مخاطــر  التشــغيلية  املخاطــر 

العمــل اســتمرارية 

ــد  ــارة ق ــدوث خس ــال ح ــات يف ح ــر العملي ــغيلية او مخاط ــر التش ــل املخاط تتمث
ــع  ــامل م ــذ االع ــري وتنفي ــة س ــايش آلي ــدم مت ــف او ع ــدوث ضع ــبب ح ــج بس تنت
االنظمــة التشــغيلية بالرشكــة، والتــي قــد تشــري ايل ضعــف يف إطــار حوكمــة 
الرشكــة املتبعــة متمثلــة يف عــدم وجــود او ضعــف يف الرقابــة الداخليــة 
ــة ايل  ــات. باإلضاف ــذ العملي ــاءة تنفي ــغيلية او كف ــة التش ــني او األنظم للموظف
وقــوع أي أحــداث أخــرى خارجــة عــن ســيطرة الرشكــة مــن املمكــن ان تــؤدي اىل 

ــامل. ــام باألع ــتمرارية القي ــدم اس ع

فيــام يتعلــق بــإدارة املخاطــر التشــغيلية قامــت الرشكــة بوضــع وتطبيــق خطــة 
اســتمرارية األعــامل والحاميــة أثنــاء الكــوارث، باإلضافــة اىل قيــام الرشكــة 
بتقليــل الخســائر التشــغيلية التــي قــد تنشــأ عــن طريــق األخطــاء البرشيــة 
ــارة  ــاالت الخس ــالء يف ح ــض العم ــه لتعوي ــود آلي ــوب وج ــة وج ــد رأت الرشك فق
وذلــك عــن طريــق الحصــول عــى بوليصــة تأمــني لأخطــاء التشــغيلية تتــم 
ــة  ــوم الرشك ــر، تق ــد اخ ــى صعي ــكل دوري. وع ــدد بش ــل وتج ــا بالكام مراجعته
ــث  ــبقا، حي ــت مس ــع حدث ــداث ووقائ ــى اح ــاء ع ــغيلية بن ــر التش ــاس املخاط بقي
تقــوم الرشكــة بتقييــم ذايت لتلــك الحــوادث واجــراء تقييــم ملعرفــة األســباب 
الرئيســية لحــدوث تلــك املخاطــر )Root Cause Analysis(، التأكــد مــن عــدم تكــرار 
تلــك الحــوادث عــن طريــق تعديــل السياســات واإلجــراءات ومــن ثــم مراقبــة آليــه 

ــرار. ــدم التك ــامن ع ــامل لض ــذ االع ــري وتنفي س

مخاطر السيولة 

ــد عــدم وجــود االمكانيــة للوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة  تنشــأ تلــك املخاطــر عن
ــدم  ــة او ع ــيولة النقدي ــر الس ــدم توف ــال ع ــأ يف ح ــة، وتنش ــات النقدي بالتدفق
املقــدرة عــى الحصــول عــى الســيولة املطلوبــة يف الوقــت املناســب، وذلك 
يف حــال وجــود اســتثامرات او اصــول ال يتم رشاؤهــا او بيعهــا يف الوقت الالزم 
ــة  ــيولة املطلوب ــر الس ــة توف ــاالت إمكاني ــة ح ــائر، باإلضاف ــل الخس ــع او تقلي ملن

مــن قبــل الرشكــة ولكــن بتكاليــف عاليــة ومكلفــة.

وقامت الرشكة باتباع الخطوات التالية للتحكم مبخاطر السيولة: 

االســتثامر يف أدوات ماليــة قصــرية االجــل لــدى مؤسســات ماليــة تــم 	 
تقييــم املعايــري االئتامنيــة الخاصــة بهــا

االستثامر يف أدوات ماليه ذات سيولة عالية يف السوق	 
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الصفقات بني الرشكة وبني األشخاص ذو العالقة

ــق 	  ــن طري ــاء ع ــرف اإلمن ــتثامر وم ــاء لالس ــة اإلمن ــني رشك ــات ب ــد صفق يوج
ــات. ــق واملرابح ــاطة والصنادي الوس

يوجــد صفقــات بــني رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر وصناديــق االســتثامر املــدارة 	 
مــن قبلهــا عــن طريــق الصناديــق واملرابحــات.

يوجــد صفقــات بــني رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر وأعضــاء مجلــس إدارتهــا عــن 	 
ــات. ــور االجتامع ــأة حض ــنوية ومكاف ــآت الس ــق املكاف طري

األعــامل والعقــود بــني الرشكــة وبــني أعضــاء مجلــس 

اإلدارة وكبــار التنفيذيــن

ــر  ــام 2019 م؛ يق ــالل الع ــة خ ــة يف الرشك ــود املرم ــالت والعق ــب التعام مبوج
مجلــس االدارة بأنــه ال يوجــد لــدى الرشكــة أي معلومــات عــن أي ترتيبــات أو 
اتفاقيــات أو عقــود أبرمتهــا الرشكــة وفيهــا او كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء 
مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذيــن أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم أو 

ــايل: ــوى الت ــا س ــة فيه ــة مصلح ــخاص ذو العالق األش

ــرى 	  ــة ام الق ــع رشك ــني م ــني عقاري ــرح صندوق ــة ط ــة اتفاقي ــت الرشك أبرم
/عبدالرحمــن  األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  لعضــو  والتــي  واالعــامر  للتنميــة 
ــة ام  ــس إدارة رشك ــو يف مجل ــاره عض ــارشة باعتب ــري مب ــة غ ــد مصلح الراش

القــرى للتنميــة واالعــامر والتــي متــت بــدون أي رشوط تفضيليــة

الخطط املستقبلية

ســتواصل رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر جهدهــا يف تنفيــذ خططهــا الطموحــة 
لزيــادة أنشــطتها وعملياتهــا مــن خــالل تقديــم العديــد مــن املنتجــات والخدمــات 
االســتثامرية املتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الرشعيــة، مــع االســتمرار يف 
زيــادة االصــول املــداره مــن قبــل الرشكــة يف جميــع االنشــطة االســتثامرية. كــام 
تنــوي رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر إطــالق صناديــق اســتثامرية جديــدة مــن نوعهــا 
يف الســوق الســعودي مبــا يضمــن لهــا ولرشكائهــا تطبيــق معايــري االســتدامة. 
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خاتمة

يعبــر مجلــس اإلدارة عــن تقديــره لإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خــال العــام 
والمنتجــات  الخدمــات  فــي  التوســع  علــى  اشــتملت  والتــي  م   2019 المالــي 
االســتثمارية التــي تقدمهــا الشــركة لشــركائها، وقــد أســهم ذلــك فــي نمــو عــدد 
 علــى نتائــج الشــركة 

ً
الشــركاء، وزيــادة األصــول المــدارة، وانعكــس  ذلــك ايجابــا

الماليــة. 
    وبهــذه المناســبة.. يعبــر مجلــس اإلدارة عــن شــكره لشــركاء اإلنمــاء لاســتثمار، 
والجهــات اإلشــرافية فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى دعمهــم وثقتهــم 
وتعاونهــم الــذي كان لــه أثــره اإليجابــي فــي تحقيــق مزيــد مــن التقــدم واالزدهار 
علــى  الشــركة،  فــي  العامليــن  لجميــع  وتقديــره  شــكره  يقــدم  كمــا  للشــركة، 

جهودهــم المخلصــة وتفانيهــم فــي تأديــة واجبهــم ومهــام عملهــم.

والله ولي التوفيق ...

مجلس اإلدارة
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