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كلمة رئيس المجلس

بســم اللــه والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد

حققــت نتائــج قياســية حيــث بلــغ إجمالــي الدخــل مــا

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

يزيــد عــن  332مليــون ريــال ســعودي وصافــي أربــاح

باســـمي ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة

بلــغ  ٢٥٥مليــون ريــال ســعودي للعــام المالــي

اإلنمــاء لالســتثمار ،يســـرني أن أقـــدم لكـــم التقريـــر

2017م مقارنــة مــع  111مليــون ريــال ســعودي للعــام

الســـنوي لعـــام 2017م والـــذي يلقـــي الضـــوء علـــى

2016م أي بزيــادة نســبتها  %128حيــث اســتمرت

النتائـــج الماليـــة والتشـــغيلية ألنشـــطة الشـــركة.

الشــركة بالتوســع فــي أعمــال تقديــم االستشــارات
الماليــة وطــرح العديــد مــن المنتجــات االســتثمارية

تمضــي المملكــة العربيــة الســعودية عبــر برنامــج
ً
التحــول الوطنــي لجعــل القطــاع الخــاص شــريكا
ً
أساســيا فــي تحقيــق «رؤيــة  »2030وعبــر تنويــع
ً
مصــادر الدخــل بــدال مــن االعتمــاد علــى القطــاع
النفطــي ،باإلضافــة إلــى إعــادة هيكلــة العديــد مــن
القطاعــات االقتصاديــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات

فــي مجــال التطويــر العقــاري والصناديــق المــدرة
للدخــل وصناديــق الملكيــة الخاصــة.
ً
ً
ُ ّ
خــال العــام المنصــرم عينــت الشــركة مديــرا مشــاركا
الكتتــاب برنامــج صكــوك شــركة أرامكــو الســعودية
ً
ُ ّ
البالــغ  37.5مليــار ريــال ســعودي ،وعينــت أيضــا
ً
ً
ً
مستشــارا ماليــا مشــاركا ومتعهــد تغطيــة فــي

المرحلــة ويحقــق الكفــاءة والفاعليــة ويرتقــي

حقــوق أولويــة بنــك الجزيــرة.

بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين نحــو

كمــا اســتمرت الشــركة فــي تقديــم خدماتهــا

مســتقبل زاهــر وتنميــة مســتدامة بــإذن اللــه.

االستشــارية لعــدد مــن شــركائها فــي القطــاع
الخــاص مــن خــال تقديــم الخدمــات المصرفيــة
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ونحــن فــي شــركة اإلنمــاء لالســتثمار نســعى

االســتثمارية ،منهــا تقديــم استشــارات خاصــة فــي

جاهدين لتحقيق ما تســعى له الدولة نحو الشــراكة

مجــال االندمــاج واالســتحواذ فــي القطــاع التعليمي.

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتحقيــق التنــوع

وقامــت الشــركة بتقديــم المشــورة لشــركة جبــل

االقتصــادي ،وبفضــل اللــه كانــت النتائــج الماليــة قــد

عمــر للتطويــر العقــاري فــي بيــع ثالثــة فنــادق

ً
ومجمعــات تجاريــة ،وتــم تعيينهــا مستشــارا لشــركة

الســعودي مــن  383مليــون ريــال ســعودي لتصــل

مــاذ للتأميــن التعاونــي لدراســة عــرض االندمــاج مــع

إلــى مــا يقــارب  1.35مليــار ريــال ســعودي .وفيمــا

شــركة أســيج للتأميــن التعاونــي.

يخــص المحافــظ الخاصــة فقــد وصلــت مجمــل أصــول
المحافــظ الخاصــة التــي تديرهــا اإلنمــاء لالســتثمار

أمــا فــي مجــال إدارة الصناديــق االســتثمارية فقــد

إلــى حوالــي  5.7مليــار ريــال ســعودي فــي نهايــة

تــم طــرح عــدد مــن الصناديــق الجديــدة خــال عــام

العــام الميــادي .2017

2017م ليصــل عــدد الصناديــق االســتثمارية القائمــة
ً
إلــى ثمانيــة عشــر صندوقــا تشــمل كال مــن الصناديــق

وفــي ظــل ســعي الشــركة لتطويــر وابتــكار منتجــات
وخدمــات جديــدة وتحســين مســتوى القائــم منهــا،

العقاريــة الخاصــة والعامــة وصناديــق الملكيــة

اســتطاعت الشــركة تحقيــق نمــو فــي قاعــدة

الخاصــة والصناديــق االســتثمارية العامــة لألســواق

الشــركاء بنســبة  %35وزيــادة الحصــة الســوقية فــي

الماليــة بإجمالــي قيمــة أصــول مــدارة تتجــاوز

قطــاع الوســاطة الماليــة بنســبة  %12.5مــع اســتمرار

 34مليــار وبمعــدل نمــو يتجــاوز  %32عــن العــام

الشــركة فــي تطويــر وتحســين مســتوى خدماتهــا

الماضــي فــي حجــم األصــول المــدارة .كمــا أطلقــت

لضمــان خدمــة شــركائها بالشــكل األفضــل .وتعتمــد

الشــركة وبنجــاح خــال هــذا العــام أكبــر صنــدوق
ً
ً
اســتثمار عقــاري مغلــق مطــروح طرحــا عامــا مــدر

الشــركة فــي تحقيــق هــذه السياســة علــى الــكادر
البشــري ذو الخبــرة والكفــاءة الــذي وصلــت نســبة

للدخــل وبــرأس مــال بلــغ ســتة مليــارات وتســعين

الســعودة فيــه لـــ .%94

مليــون ريــال ســعودي ،والــذي تمــت تغطيتــه مــن
قبــل الشــركاء بنســبة تجــاوزت  %222أمــا بالنســبة

ً
وختامــا أود أن اغتنــم هــذه الفرصــة ألتقــدم بالشــكر

للصناديــق غيــر العقاريــة فقــد بلــغ حجــم األصــول

والتقديــر لمجلــس إدارة شــركة اإلنمــاء لالســتثمار،

المــدارة مــن خــال هــذه الصناديــق مــا يقــارب الـــ

ولجميــع موظفــي الشــركة علــى تفانيهــم

 1.5مليــار ريــال ســعودي .وخــال هــذا العــام نمــت

وإخالصهــم بالعمــل ومســاهمتهم الكبيــرة فــي

األصــول المــدارة لصنــدوق اإلنمــاء للســيولة بالريــال

تحقيــق هــذه اإلنجــازات والتقــدم المتواصــل.
اإلنماء لالستثمار  ...شراكة مثمرة

التقرير السنوي Annual Report

5

نبذة عن الشركة
•التأسيس

•أنشطة الشركة الرئيسية:

تأسســت اإلنمــاء لالســتثمار كشــركة مســاهمة

يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تقديــم

مقفلــة ســعودية بالقــرار الــوزاري رقــم (/183ق)

مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات والمنتجــات

بتاريــخ  1430/06/07هـــ بالســجل التجــاري رقــم

االســتثمارية المتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط

( )1010269764وتاريــخ  23جمــادى األولى 1430هـ

الشرعية وهي كالتالي :خدمات الوساطة ،والتداول

الموافــق  26يونيــو 2009م ،لتقديــم المنتجــات

فــي األســهم المحليــة والخليجيــة والعالميــة،

والخدمــات االســتثمارية المتوافقــة مــع األحــكام

وتقديــم خدمــات إدارة المحافظ الخاصة ،والصناديق

والضوابــط الشــرعية.

االســتثمارية ،والترتيــب وتقديــم المشــورة ،وتقديــم

•رأس المال

خدمــات الحفــظ لــأوراق الماليــة ،بموجــب ترخيــص
هيئــة الســوق الماليــة رقــم .09134-37

بلــغ رأس مــال اإلنمــاء لالســتثمار المصــرح بــه

وحرصــت اإلنمــاء لالســتثمار علــى تفهــم احتياجــات

( )1,000,000,000مليــار ريــال ســعودي مقســم
ً
ً
إلــى ( )100,000,000مائــة مليــون ســهما أســميا

الشــركاء والســعي لتقديــم أرقــى الخدمــات المتاحة
لشــركائها مــن منشــآت وأفــراد من خالل عــدة مواقع

متســاوية القيمــة ،قيمــة كل منهــا ( )10عشــرة

فــي المــدن الرئيســية للمملكــة بنهايــة عــام 2017م،

ريــاالت .وبلــغ رأس المال المدفــوع ()250,000,000

وعــن طريــق شــبكة فــروع مصــرف اإلنمــاء المنتشــرة

مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي.

فــي مناطــق المملكــة المدعومــة بأحــدث التقنيــات

•المؤسسون
مؤسس الشركة هو مصرف اإلنماء بحصة .% 100

والكفــاءات البشــرية المدربــة ،إضافــة إلــى أحــدث
القنــوات اإللكترونيــة المعاصــرة مثــل إنترنــت اإلنمــاء
لالســتثمار www.alinmainvestment.comوهاتــف
اإلنمــاء لالســتثمار .8004416666 - 8004413333

• الشركات التابعة
هــي عبــارة عــن شــركات (ذات غــرض خــاص) تقــوم الشــركة بإنشــائها كمتطلــب لحفــظ أصــول الصناديــق
الخاصــة أو الصناديــق العقاريــة حســب أنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة ،وتتفــاوت نســبة تملك الشــركة
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لهــذه الشــركات .تشــارك اإلنمــاء لالســتثمار فيمــا يزيــد عــن تســع عشــرة شــركة تابعــة لحفــظ أصــول صناديــق
اســتثمارية للشــركات االســتثمارية فــي الســوق الســعودي ،ومــن أبرزهــا الشــركات الخاصــة بصناديــق الريــت
ً
مثــل صنــدوق مشــاركة ريــت وصنــدوق الجزيــرة ريــت .علمــا أن جميــع هــذه الشــركات ســعودية المنشــأ .كمــا
أن القوائــم الماليــة لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار ال تشــتمل علــى أي مــن الشــركات التابعــة.

الرؤية والرسالة

قيمنا وأهدافنا
•قيمنا

•رؤيتنا
لنكون شريكك المالي المفضل.

• السعي للقيادة
• اإلبداع
• المبادرة

•رسالتنا
أن نكــون الشــركة الرائــدة فــي مجــال توفيــر

• خدمة المجتمع

حلــول وخدمــات اســتثمارية مبتكــرة متوافقــة مــع

• احترام الجميع

األحــكام والضوابــط الشــرعية.

• األمانة
• الترابط بين الزمالء
• خدمة الشريك

أهدافنا

ً
•أن نكون ضمن أكبر الشركات االستثمارية نجاحا في األسواق المالية.
•تقديــم منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات والمنتجــات االســتثمارية المتوافقــة مــع األحــكام
والضوابــط الشــرعية.
•الريــادة والتفــوق فــي تقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة للشــركاء باســتخدام أحــدث مــا
توصلــت إليــه التقنيــة الحديثــة.
•مواكبة التطلعات والطموحات االستثمارية لشركائنا وتنمية ثرواتهم.
•المساهمة بشكل فاعل بدعم مسيرة االقتصاد الوطني.
•المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة .2030
ً
•المســاهمة إيجابيــا فــي دعــم المبــادرات االجتماعيــة ذات العالقــة والمتوافقــة مــع
اســتراتيجيتنا.

المميزات
• االســتفادة مــن جميــع المزايــا التــي يتمتــع بهــا مصــرف اإلنمــاء كأحــد أكبــر المؤسســات
الماليــة مــن حيــث رأس المــال.
•العمل وفق األحكام والضوابط الشرعية.
•اإليمان بأهمية االستدامة ومبادئها.
•اإلدارة المتمرسة ذات الخبرة في قطاع االستثمارات وإدارة الثروات.
•االســتفادة مــن أحــدث مــا توصلــت إليــه التقنيــة الحديثــة فــي مجــال االتصــاالت واألنظمــة
والتقنيــة اإللكترونيــة الحديثــة.

التقرير السنوي Annual Report

•حجم رأس مال الشركة المستثمر.
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أعضاء مجلس اإلدارة

•سعادة المهندس  /مطلق بن حمد المريشد
رئيس مجلس اإلدارة ( عضو مستقيل )*

•سعادة األستاذ  /عبدالرحمن بن محمد الراشد
رئيس مجلس اإلدارة الحالي ( عضو مستقل )**

•سعادة الدكتور  /عبدالملك بن عبدالله الحقيل
عضو مجلس اإلدارة ( عضو مستقل )

•سعادة األستاذ  /عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس
عضو مجلس اإلدارة

•سعادة األستاذ  /محمد إقبال ابراهيم
عضو مجلس اإلدارة

•سعادة المهندس /يوسف بن عبدالرحمن الزامل
عضو مجلس اإلدارة ( عضو مستقل )

•سعادة األستاذ  /عبدالله بن عبدالرحمن العثمان
عضو مجلس اإلدارة ( عضو مستقيل )

•سعادة األستاذ  /صالح بن عبدالله الحناكي
التقرير السنوي Annual Report
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عضو مجلس اإلدارة  -الرئيس التنفيذي
* استقاله بتاريخ 2017/10/2
** تعيين بتاريخ 2017/11/29

القرارات المهمة لعام 2017م:
قــام مجلــس إدارة الشــركة بعقــد عــدد مــن االجتماعــات وإصــدار عــدد مــن
القــرارات وأهمهــا:
•الموافقة على ميزانية الشركة لعام 2018م.
•الموافقة على استراتيجية الشركة.
•الموافقة على عملية إدارة طرح وتغطية اكتتاب بنك الجزيرة.
•الموافقة على إنشاء صندوق اإلنماء ثريا العقاري.
•الموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة لعام 2016م.
•الموافقة على تعيين شركة ديلويت لعمل المراجعة الداخلية.
•الموافقة على هيكل الرواتب للشركة.
•تعيين أعضاء جدد لمجلس اإلدارة لشركة اإلنماء لالستثمار.
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•الموافقة على عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لعام 2017م.
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أهم اإلنجازات للعام
المالي 2017م

 .١الصناديق االستثمارية:

اإلنمــاء لإلصــدارات األوليــة وصنــدوق اإلنمــاء

•اســتمرت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار بالنمــو فــي

المتــوازن متعــدد األصــول وصنــدوق اإلنمــاء

طــرح وإدارة صناديــق االســتثمار فــي الســوق

المتحفــظ متعــدد األصــول وصنــدوق اإلنمــاء

الماليــة الســعودية حيــث ارتفعــت قيمــة األصــول

للســيولة بالريــال الســعودي بحيــث بلــغ حجــم

بنســبة  % 32مقارنــة بالعــام الســابق ،فبلغــت

األصــول المــدارة مــن خــال هــذه الصناديــق

قيمــة األصــول تحــت اإلدارة لهــذا العام  34مليار

الخمســة مــا يقــارب الـــ  1.2مليــار ريــال ســعودي.

ريــال ســعودي ،اطلــق منهــا أربعــة صناديق خالل
العــام الســابق 2016م وثــاث صناديــق خــال هذا
ً
العــام ليصبــح مجمــوع الصناديــق القائمــة حاليــا
ً
ً
ثالثــة عشــر صندوقــا عقاريــا وصناديــق ملكيــة

 .2إدارة المحافظ الخاصة:
•اســتمرت اإلنمــاء لالســتثمار بتقديــم خدمــات
المحافــظ االســتثمارية الخاصــة حيــث وصلــت

خاصــة فــي المــدن الرئيســية فــي المملكــة
ً
العربيــة الســعودية وتحديــدا فــي منطقــة

اإلنمــاء لالســتثمار إلــى حوالــي  5.7مليــار ريــال

الريــاض ومنطقــة مكــة المكرمــة ،موزعــة فــي

ســعودي فــي نهايــة العــام الميــادي .2017

عــدة قطاعــات واســتخدامات ســكنية وتجاريــة

وتنوعــت األصــول المســتثمرة فــي المحافــظ

وصناعيــة.

الخاصــة فــي أســواق المــال المحليــة والخليجيــة

مجمــل أصــول المحافــظ الخاصــة التــي تديرهــا

مــن خــال األســهم المدرجــة والصكــوك المحليــة
•كمــا يســعى فريــق العمــل علــى إيجــاد الفــرص

واســتثمارات الســيولة المتوافقــة مــع الضوابــط

الدراســات

الشــرعية ،كمــا أضيفــت بعــض االســتراتيجيات

والبحــوث الشــاملة للتوصــل ألفضــل الفــرص

االســتثمارية خــال عــام 2017م التــي تلبــي

االســتثمارية للشــركاء .باإلضافــة لذلــك تحــرص

احتياجــات العميــل االســتثمارية علــى المــدى

شــركة اإلنمــاء لالســتثمار علــى تنويــع منتجــات

المتوســط والبعيــد ،منهــا اســتراتيجية الدخــل

االســتثمار البديلــة لديهــا مــن خــال طــرح وإدراج

لألســهم

األســهم

صناديــق عقاريــة متداولــة واالســتمرار بالتوســع

المنتقــاة باإلضافــة إلــى اســتراتيجية اســتثمارات

فــي مجــال صناديــق الملكيــة الخاصــة.

األســهم النقيــة واســتراتيجية اســتثمارات

والحلــول

االســتثمارية

وإجــراء

الســعودية

واســتثمار

االدخــار متعــددة األصــول.
التقرير السنوي Annual Report
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•أمــا بالنســبة للصناديــق غيــر العقاريــة فقــد
اســتمرت الشــركة بــإدارة خمســة صناديــق

 .3الوســاطة والتــداول فــي األســهم المحليــة

مشــتركة مفتوحــة تــم إطالقهــا خــال الســنوات
ً
الســابقة وذلــك تماشــيا مــع أهــداف الشــركاء

و ا لخليجيــة :
•بلغــت إيــرادات الوســاطة للســنة الماليــة 16.09

االســتثمارية المختلفــة .وتشــمل هــذه الصناديــق

مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بالعــام الســابق

صنــدوق اإلنمــاء لألســهم الســعودية وصنــدوق

لتصــل إلــى  22.2مليــون ،وبالرغــم مــن انخفــاض

قيم التداوالت بمقدار  % 29ومقارنة باالنخفاض

 .5خدمات الحفظ لألوراق المالية:

الحاصــل فــي قيــم التــداوالت فنســبة االنخفــاض

•تقــوم شــركة اإلنمــاء لالســتثمار بتقديــم خدمــات

فــي اإليــرادات ال تزيــد عــن  ،% 27.5وبالرغــم

الحفــظ فــي األســهم المحليــة والدوليــة

مــن هــذا االنخفــاض فــي حجــم التــداوالت إال

وللصناديــق

حيــث

أن االنخفــاض فــي اإليــرادات كان أفضــل بـــ % 1.5

ارتفعــت أصــول خدمــات الحفــظ إلــى  6,134مليــار

مقارنــة باالنخفــاض فــي قيــم التــداوالت فــي

ريــال ســعودي لألســهم الســعودية والخليجيــة

الســوق ،حيــث كانــت قيــم التــداوالت فــي الســوق

وأكثــر مــن  12,276مليــار ريال ســعودي للصناديق

الماليــة مــا قيمتــه  1.584تريليــون مقارنــة بـــ

العقاريــة.

االســتثمارية

والعقاريــة

 2.224تريليــون العــام الســابق ،بينمــا كانــت قيــم
التــداول فــي اإلنمــاء لالســتثمار  24.22مليــار

 .6تقنية المعلومات:
ً
ســعيا مــن الشــركة لمواكبــة التطــور المســتمر

مــن أن حجــم التــداوالت كان بشــكل أساســي فــي

للوســائل التقنيــة فقــد حرصــت علــى تطويــر أنظمتهــا
ّ
بشــكل دائــم ليواكــب هــذه التطــورات ويقــدم قيمــة

مــن ذلــك ارتفعــت الحصــة الســوقية مــن % 1.38

حقيقيــة لشــركائها .وفــي هــذا الصــدد فــإن أبــرز مــا

إلــى  ،% 1.55أي بزيــادة  ،% 12.5وقــد زادت قيــم

قامــت بــه الشــركة هــو:

مقارنــة بـــ  41.44مليــار العــام الســابق (هــذا ناتــج
البنــوك التقليديــة والصفقــات الخاصــة) ،وبالرغــم

المرابحــات للمتاجــرة باألســهم مــن  26مليــون

•فتــح الحســابات والمحافــظ االســتثمارية عبــر
اإلنترنــت:

إلــى  90مليــون ريــال ســعودي.

فــي منتصــف عــام 2017م تــم االنتهــاء مــن
 .4الترتيب وتقديم المشورة:

مشــروع فتــح الحســابات والمحافــظ االســتثمارية

اســتمرت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار فــي تقديــم

عــن طريــق موقــع اإلنمــاء لالســتثمار بــدون
ً
الحاجــة لزيــارة الفــرع مطلقــا .حيــث يســتطيع

فــي قطاعــات مختلفــة فــي الســوق الســعودي.
ً
وفيمــا يلــي ملخصــا ألبــرز إنجــازات الشــركة فــي هــذا

الشــريك وباســتخدام طــرق التحقــق الحديثــة
فتــح حســابه االســتثماري والبــدء بالتــداول أو

المجــال:

االشــتراك بخدمــات اإلنمــاء لالســتثمار المتعــددة

خدمــات الترتيــب والمشــورة للمؤسســات والشــركات

•شــركة أرامكــو الســعودية :أتــم اإلنمــاء لالســتثمار

مــن جهــازه الخــاص فــي المنــزل أو المكتــب

دوره كمديــر إصــدار مشــارك مــع عــدد مــن البنــوك

وتوفيــر عنــاء زيــارة فــروع اإلنمــاء للقيــام بمثــل

المحليــة لصكــوك شــركة أرامكــو الســعودية

هــذا اإلجــراء .وقــد ســاهم هــذا اإلنجــاز بتوفيــر

بقيمــة  11.25مليــار ريــال ســعودي.

وقــت وجهــد إدارة العمليــات فــي الشــركة
ٍّ
والعمــاء علــى حــد ســواء.

•شــركة جبــل عمــر للتطويــر :قدمــت الشــركة
المشــورة لشــركة جبــل عمــر للتطويــر فيمــا
يخــص بيــع بعــض أصولهــا لصنــدوق اإلنمــاء مكــة
العقــاري بقيمــة  6مليــار ريــال ســعودي.

•تطوير موقع تداول اإلنماء لالستثمار:
ُ
َ
طلقــت النســخة الجديــدة مــن تــداول اإلنمــاء
أ ِ

قدمــت الشــركة المشــورة لصنــدوق اإلنمــاء

العديــد مــن الخصائــص التــي تهــم المســتثمرين

يخــص

باإلضافــة إلــى تطويــر الشــكل الخارجــي للموقــع.

التعليمــي

للملكيــة

الخاصــة

فيمــا

االســتحواذ علــى مــدارس أمجــاد قرطبــة ومــدارس
ا لمنا هج ا أل هليــة .
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•صنــدوق اإلنمــاء التعليمــي للملكيــة الخاصــة:

لالســتثمار فــي مطلــع عــام 2017م لمواكبــة
ُ
َ
تطلعــات شــركائنا .حيــث أضيفــت لهــذه النســخة
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النتائج المالية:
( بالمليون )

فيما يلي ملخص النتائج المالية لفترة الثالث سنوات الماضية

2017

2016

2015

0

0

65,000

5,354

7,155

7,721

االستثمارات المتاحة للبيع

259,940

229,105

169,792

إجمالي الموجودات

717,206

431,118

314,564

إجمالي حقوق المساهمين

638,300

379,869

276,905

المركز المالي
مرابحات
االستثمارات للمتاجرة

2017

2016

2015

الدخل من خدمات إدارة األصول

250,772

142,721

72,375

صافي الدخل من خدمات الوساطة

18,270

22,965

26,175

الدخل من قطاع االستثمارات البنكية

37,685

8,440

4,878

الدخل من استثمارات الشركة

24,883

11,613

28,966

إجمالي دخل العمليات

331,610

185,739

132,394

إجمالي مصاريف العمليات

77,839

67,465

58,581

صافي اإليرادات التشغيلية

253,771

118,274

73,813

956

()7,665

()5,503

254,727

110,609

68,310

النتائج التشغيلية
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صافي الربح

حققــت الشــركة صافــي اربــاح قياســية بمبلــغ 254,727
مليــون ريــال للعــام المالــي المنتهــي فــي  31ديســمبر

النتائج التشغيلية

2017م مقارنــة مــع 110,609مليــون ريــال للعــام المالــي
الســابق أي بزيــادة نســبة .% 130

صافي األرباح

) بالمليون (
300,000

254,727
250,000
200,000
150,000
110,609
100,000
68,310
50,000
0

2017

2015

2016

بلــغ إجمالــي دخــل العمليــات للعــام المالي المنتهي في  31ديســمبر

دخل ومصاريف
العمليات

2017م  331,610مليــون ريــال مقارنــة مــع  185,739مليــون ريــال للعــام
ً
ً
المالــي 2016م مســجال نمــوا بنســبة  ،% 79فيمــا اســتمر نمــو الشــركة
فــي القطاعــات األساســية ،حيــث تحســنت الحصــة الســوقية للشــركة
فــي قطــاع الوســاطة فــي الســعودية إلــى  % 1.54فــي عــام 2017م
ً
بقيمــة وعــدد الصفقــات (مقارنــة مــع  % 1.38للعــام المنصــرم).

إجمالي مصاريف العمليات

إجمالي دخل العمليات

بالمليون

331,610

٣٥٠,000
٣٠٠,000
٢٥٠,000

77,839

67,308

١٥٠,000

132,394
58,581

١٠٠,000
٥٠,000

2017
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185,739

٢٠٠,000

0

2016

2015
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ً
كمــا نمــت األصــول تحــت اإلدارة بنســبة  % ٣٢مقارنــة بالعــام الماضــي (زيــادة مــن  25.7مليــار ريــال إلــى 33.9
مليــار ريــال فــي نهايــة العــام 2017م ) حيــث نجحــت الشــركة فــي إطــاق صناديــق عقاريــة بمجمــوع اصــول تحــت
االدارة تتجــاوز ال  6.2مليــار ريــال
األصول تحت اإلدارة ( بالمليار )

33,997,670

30,000,000

25,761,385

25,000,000
20,000,000
14,775,442

15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

2017

2015

2016

•ربح السهم
بلغــت ربحيــة الســهم الواحــد  10.19ريــال خــال العــام المالــي  2017م ،مقارنــة مــع ربــح  4.42ريــال للعــام
المالــي .2016
•حقوق ملكية المساهمين والكفاية المالية للشركة
بلغــت قاعــدة رأس المــال (حســب قواعــد الكفايــة الماليــة لهيئــة الســوق الماليــة فــي الســعودية) فــي
نهايــة العــام 2017م  638مليــون ريــال بالمقارنــة مــع  380مليــون ريــال فــي نهايــة العــام 2016م وذلــك
نتيجــة صافــي االربــاح التــي حققتهــا الشــركة .كمــا ارتفعــت نســبة الكفايــة الماليــة للشــركة مــن معــدل 2.09
إلــى معــدل  2.11فــي نهايــة العــام المالــي 2017م.

الكفاية المالية للشركة

قاعدة رأس المال

متطلب قاعدة رأس المال

بالمليون
٧00,000
600,000

637,700

500,000
379,869

300,000
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400,000

301,751

182,110

200,000
100,000
0

2017

2016

كشف المديونية الحالية:
ال يوجد لدى اإلنماء لالستثمار أو الشركات التابعة لها أي مديونيات أو قروض خالل السنة المالية 2017م.

مجلس اإلدارة

ّ
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن ( )6ســتة أعضــاء عينهــم المســاهمون فــي الجمعيــة العامــة
َ َّ
ـتثناء ممــا تقــدم ،وبنـ ً
ً
ـاء علــى النظــام األســاس للشــركة ،عينــت الجمعيــة
العاديــة لمــدة ( )3ثــاث ســنوات ،واسـ
التأسيســية للشــركة أول مجلــس إدارة لمــدة ( )5خمــس ســنوات ،وقــد قــام المجلــس بعقــد ثــاث جلســات خــال
العــام المالــي 2017م ،كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:

2017/07/13

سعادة الدكتور /عبدالملك بن
عبدالله الحقيل

مستقل

2017/09/21

سعادة المهندس /مطلق حمد
المريشد
(رئيس مجلس اإلدارة)*

مستقل

اإلنماء طوكيو مارين السعودية ,ألبا البحرين ،المؤسسة
العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ،الشركة
الوطنية للتصنيع وسبك المعادن ,شركة التصنيع الوطنية

االسم

2017/12/31

حالة
العضوية

عضوية في مجالس شركات أخرى

√

√

-

المجموع

تاريخ االجتماع

٢

شــركة اإلنمــاء لالســتثمار ،المؤسســة العامــة للتقاعــد،
الشــركة الســعودية للكهربــاء ،الشــركة الوطنيــة،
الســعودية للنقــل البحــري ،مجموعــة أمريكانــا (الكويتيــة
لألغذيــة ،الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات ،الدوليــة
للــدواء ،الطبيــة العربيــة العالميــة القابضــة

√

√

√

3

سعادة األستاذ /عبد المحسن بن
عبدالعزيز الفارس

غير
تنفيذي

الشــركة الوطنيــة لإلنتــاج الثالثــي للطاقــة ،شــركة اإلنمــاء
لإلســتثمار مصــرف اإلنمــاء

√

√

√

3

سعادة األستاذ /محمد إقبال
ابراهيم

غير
تنفيذي

شركة اإلنماء لالستثمار

√

√

√

3

سعادة األستاذ /عبدالله بن
عبدالرحمن العثمان
(عضو مستقيل)

غير
تنفيذي

شــركة الجامعــة للتعليــم والتدريــب ،شــركة االحتــراف
للتدريــب ،شــركة كريــر فرســت ،شــركة التعلــم للتعليــم
والتدريــب ،شــركة جبــل عثمــان للتطويــر العقــاري شــركة
جبــل الخليــل العقاريــة ،شــركة مصنــع معــدات النفــط
الديناميكيــة ،مجلــس األمنــاء لجامعــة اليمامــة.

√

األستاذ  /صالح بن عبدالله
الحناكي
(رئيس التنفيذي للشركة)

تنفيذي

شــركة اإلنمــاء لالســتثمار ،عضــو مجلــس إالدارة ورئيــس
لجنــة المراجعــة للشــركة الوطنيــة للخدمــات الجويــة (نــاس
للطيــران) ،عضــو مجلــس إالدارة ورئيــس لجنــة المراجعــة
وعضــو لجنــة الترشــيحات للشــركة الوطنيــة لالســكان ضــو
مجلــس اإلدارة لشــركة جــزل العربيــة

√

سعادة األستاذ  /عبدالرحمن بن
محمد الراشد
(رئيس مجلس اإلدارة الحالي)

مستقل

سعادة المهندس /يوسف بن
عبدالرحمن الزامل

مستقل

√

√

3

رئيــس مجلــس إدارة شــركة اإلنمــاء لالســتثمار ،رئيــس
مجلــس إدارة شــركة تــداول العقاريــة ،رئيــس مجلــس إدارة
صنــدوق األهلــي ريــت  ،1نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة
أم القــرى ،عضــو مجلــس إدارة شــركة عقــاالت المملوكــة
لشــركة االتصــاالت الســعودية ،عضــو مجلــس إدارة شــركة
درايــة الماليــة.

-

-

√

1

عضو مجلس إدارة شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات،
عضــو مجلــس إدارة شــركة األســمدة العربيــة الســعودية،
عضــو مجلــس إدارة شــركة اإلنمــاء لالســتثمار

-

-

√

١
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√

-
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التغييرات في الحصص المساهمة الرئيسة :
لــم يحــدث تغير في الحصص المملوكة

االسم

نسبة الملكية

عدد األسهم

لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار ،وفيمــا يلــي
مصرف االنماء

بيان بحصص المســاهمين:

%100

25,000,000

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

 .١اللجنة التنفيذية
شــكل مجلــس اإلدارة “لجنــة تنفيذيــة”
تمــارس

جميــع

الســلطات

االسم

التــي

يخولهــا لهــا مجلــس اإلدارة ،وتتكــون

سعادة األستاذ  /عبدالرحمن بن محمد الراشد
رئيس مجلس اإلدارة الحالي (عضو مستقل)

رئاســتها رئيــس مجلــس اإلدارة،

المهندس/مطلق بن حمد المريشد (رئيس اللجنة)*

اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء ،ويتولــى
ويكــون اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة
ً
صحيحــا بحضــور جميــع األعضــاء ،ولــم

األستاذ  /عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس

تقــم اللجنــة التنفيذيــة بعقــد أي
اجتمــاع أثنــاء الســنة الماليــة ،وأعضــاء
اللجنــة هــم وفــق الجــدول أدنــاه:

األستاذ  /صالح بن عبدالله الحناكي
* مستقيل

 .٢لجنة المراجعة
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء ،وتتولــى لجنــة المراجعة دراســة القوائم المالية ،والسياســات
المحاســبية ،والرقابــة واإلشــراف ،علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة والمراجعيــن الخارجييــن .وقــد عقــدت
اللجنــة أربعــة اجتماعــات خــال الســنة الماليــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:
تاريخ االجتماع
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2017/12/27

االسم

المجموع

الدكتور  /عبدالملك بن عبدالله الحقيل
رئيس اللجنة

√

√

√

√

٤

الدكتور /محمد الجبرين

√

√

√

√

٤

األستاذ /محمد إقبال ابراهيم

√

√

√

√

٤

 .٣لجنة المطابقة وااللتزام

تتكــون لجنــة المطابقــة وااللتــزام مــن خمســة أعضــاء مــن المــدراء
التنفيذييــن ،وتتولــى لجنــة المطابقــة وااللتــزام اإلشــراف والتوجيــه
لبرنامــج المطابقــة وااللتــزام ،ومراقبــة أعمــال األوراق الماليــة للشــركة
ً
التزامــا بالقواعــد واللوائــح التنظيميــة ،وبــدأت اللجنــة فــي عقــد
االجتماعــات فــي عــام 2017م كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:

تاريخ االجتماع
2017/03/29

2017/06/29

2017/09/28

2017/12/27

الرئيس التنفيذي  -رئيس اللجنة

√

√

√

√

٤

رئيس اإلدارة المالية

√

√

√

√

٤

رئيس العمليات والمساندة

√

√

√

√

٤

مدير المخاطر

√

√

√

X

3

رئيس المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل
االموال وتمويل اإلرهاب

√

√

√

√

٤

مدير إدارة التدقيق الداخلي *

-

-

-

-

-

االسم

المجموع

* ال يوجد مدير إدارة التدقيق الداخلي

تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن عضويــن تــم ترشــيحهم مــن مجلــس
اإلدارة ،وتشــمل مهــام اللجنــة التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة

 .٤لجنة الترشيحات

المجلــس ،والتأكــد مــن اســتقاللية أعضــاء المجلــس المســتقلين ،وعــدم وجــود

والمكافآت

أي تعــارض للمصالــح ،ووضــع سياســات لمكافــآت وتعويضــات أعضــاء مجلــس
اإلدارة وكبــار التنفيذييــن ،وقــد قامــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بعقــد
اجتماعيــن أثنــاء الســنة الماليــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:
تاريخ االجتماع
االسم

المجموع

سعادة الدكتور /عبدالملك بن عبدالله الحقيل
رئيس اللجنة

√

√

2

الدكتور /سليمان بن علي الحضيف

√

√

2

التقرير السنوي Annual Report

اجتماع رقم  10بتاريخ
2017-04-11

اجتماع رقم  09بتاريخ
2017-01-01

17

جدول اإلفصاح عن التعويضات والمكافآت في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء المجلس
التنفيذيين

أعضاء المجلس
غير التنفيذيين/
المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين
بالشركة ممن تلقوا المكافآت
والتعويضات يضاف إليهم
الرئيس التنفيذي والمدير
المالي

0

0

5,597,478.23

البدالت

15,000.00

93,000.00

188,800.00

المكافآت الدورية والسنوية

150,000.00

810,000.00

2,244,900.00

الخطط التحفيزية

0

0

0

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

0

0

0

البيان

الرواتب والتعويضات

الجزاءات والعقوبات النظامية
ً
•تـــم فـــرض غرامـــة ماليـــة علـــى الشـــركة للعـــام المالـــي 2017م مقدارهــا  220,000ريــال ســعودي اســتنادا
إلــى الفقــرة (ب) مــن المــادة التاســعة والخمســين مــن نظــام الســوق الماليــة وذلــك نتيجــة تفتيــش هيئــة
الســوق الماليــة.
ً
•تـــم فـــرض غرامـــة ماليـــة علـــى الشـــركة للعـــام المالـــي 2017م مقدارها  10,000ريال سعودي استنادا إلى
الفقــرة (أ) مــن المــادة الحاديــة عشــرة مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
ً
•تـــم فـــرض غرامـــة ماليـــة علـــى الشـــركة للعـــام المالـــي 2017م مقدارها  80,000ريال سعودي استنادا إلى
الفقــرة الفرعيــة (هـــ) مــن الفقــرة ( )6مــن المــادة ( )9والفقــرة ( )3مــن المــادة ( )22مــن قواعــد مكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وذلــك نتيجــة تفتيــش هيئــة الســوق الماليــة.

نظام الرقابة الداخلية
مــن منطلــق مســئولية إدارة الشــركة عــن إعــداد نظــام شــامل وفعــال للرقابــة الداخليــة لتحقيــق األهــداف
المعتمــدة للشــركة ،فقــد تــم بنــاء نظــام للرقابــة الداخليــة يناســب أنشــطة الشــركة ويضــع فــي االعتبــار األهميــة
النســبية للمخاطــر الماليــة والمخاطــر األخــرى المالزمــة لهــذه األنشــطة.
لقــد تــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة إلدارة المخاطــر والســيطرة عليهــا فــي الوقــت المناســب ،ممــا يوفــر
ً
ً
قــدرا معقــوال مــن الرقابــة المســتمرة والكشــف المبكــر عــن المخاطــر المحتملــة والتعامــل معهــا.
ويســتند نظــام الرقابــة الداخليــة علــى رؤيــة وتقديــر إدارة الشــركة لوضــع نظــام رقابــة يتناســب مــع األهميــة
النســبية للمخاطــر الماليــة وغيرهــا مــن المخاطــر الكامنــة فــي أنشــطة الشــركة ،وبقــدر معقــول مــن التكلفــة
و المنفعــة لتفعيــل ضوابــط رقابيــة محــددة ،و تــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة بغــرض إدارة مخاطــر عــدم
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تحقيــق األهــداف و التــي قــد تنتــج عنهــا ،و بالتالــي فــإن نظــام الرقابــة الداخليــة مصمــم إلعطــاء تأكيــدات
معقولــة لتفــادي األخطــاء و الخســائر.
إضافــة لمــا ذكــر ،فــإن مجلــس اإلدارة شــكل لجنــة مراجعــة تراجــع بشــكل دوري التقاريــر التــي تعــد مــن المراجعين
الداخلييــن والخارجييــن ،وتتضمــن هــذه التقاريــر تقييــم لكفاية وفعالية الرقابــة الداخلية.
ً
بنــاء علــى ذلــك ،نعتقــد بــأن الشــركة لديهــا نظــام رقابــة داخليــة ســليم وفعــال بدرجــة معقولــة مــن حيــث
التصميــم والتطبيــق ،وخــال العــام المنصــرم لــم يكــن هنــاك مالحظــات جوهريــة تتعلــق بفعاليــة نظــام و
إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.

تحديد ومراقبة
المخاطر

فــي إطــار ممارســة أعمــال األوراق الماليــة االعتياديــة ،تتعــرض الشــركة
كغيرهــا مــن الشــركات الماليــة إلــى مخاطــر مختلفــة ،وتــم وضــع األنظمــة
واإلجــراءات فــي الشــركة مــن أجــل تحديــد ومراقبــة وإدارة المخاطــر.
ّ
وتتضمــن المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة مــا يلــي:
تنشــأ مخاطــر االئتمــان عنــد وجــود احتماليــة أن يفشــل أحــد العمــاء فــي الوفــاء
بالتزاماتــه التعاقديــة بموجــب االتفاقيــة المبرمــة مــع الشــركة ،وقــد اتخــذت
الشــركة عــدة إجــراءات لتقليــل هــذه المخاطــر حيــث يتــم تقييــم الوضــع االئتمانــي
لألطــراف النظيــرة مــن المصــارف والشــركات الماليــة األخــرى والتــي قد تســتثمرها
ً
الشــركة مــن وقــت آلخــر ،كمــا يتــم وضــع الحــدود االئتمانيــة وتحديثهــا ســنويا

مخاطر االئتمان

ومراقبــة مخاطــر التركــز فــي أداة ماليــة معينــة أو طــرف نظيــر معيــن .مــن ناحيــة
ً
أخــرى ،يتــم أيضــا تقييــم الوضــع االئتمانــي لعمــاء صفقــات التمويــل بالهامــش
حيــث يتــم منــح التمويــل بضمــان قيمــة المحفظــة التــي تقــوم الشــركة بحفظهــا
طــوال فتــرة العقــد ،ويتــم متابعــة قيمــة األصــول الضامنــة باســتمرار وإشــعار
العميــل فــي حــال نقصــت قيمتهــا عــن الحــدود المســموح بهــا .يتــم تخصيــص جــزء
مــن رأس المــال لتغطيــة مخاطــر االئتمــان التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة بعــد
القيــام بــوزن المخاطــر لــكل تعــرض حســب قواعــد وأنظمــة هيئــة الســوق الماليــة
وقــد بلــغ مجمــوع الجــزء المخصــص مــن رأس مــال الشــركة لمخاطــر االئتمــان
 163,914ريــال ســعودي كمــا فــي 2016-12-31م.

مخاطر السوق

مخاطر سعر الصرف
بالنســبة لمخاطــر ســعر الصــرف فهــي تتمثــل

العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية

األجنبيــة أو انخفــاض قيمــة األصــول المقومــة

لــأدوات الماليــة بســبب تغييــرات فــي

بالعملــة األجنبيــة ومخاطــر ســعر الصــرف بالنســبة
ً
للشــركة منخفضــة جــدا حيــث أن معظــم األصــول

ومعــدالت األربــاح ،وأســعار صــرف العمــات

وااللتزامــات مقومــة بالريــال الســعودي ونســبة
ً
طفيفــة جــدا مقومــة بالــدوالر األمريكــي الــذي

األســواق الماليــة مثــل أســعار األســهم
وأســعار الســلع.

يرتبــط مــع الريــال الســعودي بســعر صــرف ثابــت.
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متطلبات رأس المال لتغطية مخاطر السوق

مخاطر عدم توفر السيولة

يتــم تخصيــص جــزء مــن رأس المــال لتغطيــة

تتمثــل هــذه المخاطــر فــي عــدم قــدرة

مخاطــر االئتمــان التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة

الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة

بعــد القيــام بــوزن المخاطــر لــكل تعــرض حســب

تجــاه الغيــر عنــد اســتحقاقها وقــد تنشــأ

قواعــد وأنظمــة هيئــة الســوق الماليــة وقــد

بســبب تقلبــات الســوق أو جفــاف بعــض

بلــغ مجمــوع الجــزء المخصــص لمخاطــر االئتمــان

مصــادر التمويــل المعتمــدة وتســعى اإلدارة

مــن رأس مــال الشــركة  1,465ريــال ســعودي

إلــى تنويــع مصــادر التمويــل واالســتثمار بمــا

كمــا فــي 2016-12-31م.

فــي ذلــك تقييــم األصــول الماليــة للشــركة
حســب ســرعة وســهولة تســييلها.

المخاطر التشغيلية
تتمثــل المخاطــر التشــغيلية فــي احتمــال

مخاطر االقتصاد الكلي ودورة األعمال

الخســارة التــي قــد تنشــأ بســبب أخطــاء أو

ً
ً
تعتبــر مخاطــر االقتصــاد الكلــي عامــا مؤثــرا

بســبب أخطــاء الموظفيــن أو بســبب فشــل

قــد يــؤدي إلــى زيــادة المخاطــر األخــرى

قصــور فــي تطبيــق اإلجــراءات الداخليــة أو
األنظمــة اآلليــة أو بســبب أي أحــداث أخــرى
خارجــة عــن ســيطرة الشــركة ،وتتولــى الشــركة
بالتعــاون مــع مصــرف اإلنمــاء إدارة المخاطــر
التشــغيلية كمــا قامــت بوضــع وتطبيــق برنامــج
اســتمرارية األعمــال والحمايــة أثنــاء الكــوارث،

مثــل مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق
ومخاطــر الســيولة ،وتقــوم الشــركة بتحليــل
هــذه المخاطــر وتقديــر تأثيرهــا خــال عمليــة
تقييــم كفايــة رأس المــال الداخليــة ()ICAAP
بشــكل ســنوي.

ولتقليــل الخســائر التشــغيلية التــي قــد تنشــأ
بســبب أخطــاء الموظفيــن فقــد قامــت الشــركة
بتأميــن تعويــض العمــاء.

مخاطر السمعة
تشــير هــذه المخاطــر إلــى اآلثــار الســلبية
التــي قــد تنتــج عــن ممارســات غيــر أخالقيــة

متطلبات رأس المال لتغطية

أو غيــر مهنيــة مــن قبــل إدارة الشــركة أو

المخاطر التشغيلية

موظفيهــا أو أي قــرارات أو غرامــات مــن

يتــم تخصيــص جــزء مــن رأس المــال لتغطيــة
المخاطــر التشــغيلية وتعتمــد الشــركة منهــج
المؤشــر األساســي والمؤشــر المعتمــد علــى
التكلفــة الفعليــة وقــد بلــغ مجمــوع الجــزء
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المخصــص مــن رأس المــال لتغطيــة المخاطــر
التشــغيلية  20,205ريــال ســعودي.

قبــل هيئــة الســوق الماليــة تجــاه الشــركة قــد
تــؤدي إلــى فقــدان الشــركة لــوالء عمالئهــا
وزيــادة حجــم الشــكاوى المرفوعــة ضــد
الشــركة بمــا فــي ذلــك اإلشــاعات الســلبية
المؤثــرة علــى ســمعة الشــركة وغيــر ذلــك.
وتقــوم الشــركة بتقييــم هــذه المخاطــر مــن
خــال عــدة عوامــل لمخاطــر الســمعة.

التعامالت بين الشركة وبين األشخاص ذوي العالقة
•يوجــد تعامــات بيــن شــركة اإلنمــاء لالســتثمار ومصــرف اإلنمــاء عــن طريــق
الوســاطة والصناديــق والمرابحــات.
• يوجــد تعامــات بيــن شــركة اإلنمــاء لالســتثمار وصناديــق االســتثمار التــي
تديرهــا عــن طريــق الصناديــق والمرابحــات.
•يوجــد تعامــات بيــن شــركة اإلنمــاء لالســتثمار وأعضــاء مجلــس إدارتهــا عــن
طريــق المكافــآت الســنوية ومكافــأة حضــور االجتماعــات.

األعمال والعقود بين الشركة وبين أعضاء
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
•بموجــب التعامــات والعقــود المبرمــة فــي الشــركة خــال العــام 2016م ،ال
يوجــد لــدى الشــركة أي معلومــات عــن أي ترتيبــات أو اتفاقيــات أو عقــود
أبرمتهــا الشــركة وكان أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو
ً
األشــخاص ذوي العالقــة طرفــا فيهــا.

الخطط المستقبلية

•ســتواصل شــركة اإلنمــاء لالســتثمار جهدهــا فــي تنفيــذ خططهــا الطموحــة
لزيــادة أنشــطتها وعملياتهــا مــن خــال تقديــم العديــد مــن المنتجــات
والخدمــات االســتثمارية المتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية،
مــع االســتمرار فــي زيــادة األصــول المــدارة مــن قبــل الشــركة فــي جميــع
األنشــطة االســتثمارية .كمــا تنــوي شــركة اإلنمــاء لالســتثمار إطــاق
يضمــن لهــا ولشــركائها تطبيــق معاييــر االســتدامة.
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الهيكل التنظيمي

مجلس
اإلدارة

لجنة
الترشيحات
والمكافآت

اللجنة
التنفيذية

مستشار
قانوني

مدير إدارة
تطوير
األعمال

لجنة
المراجعة

لجنة إدارة
المخاطر

لجنة
اإللتزام

الرئيس
التنفيذي

سكرتير
تنفيذي
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رئيس
المالية

مدير إدارة
المصرفية
االستثمارية

مستشار

رئيس إدارة
االستثمار

رئيس
العمليات
والمساندة

مدير
المراجعة
الداخلية

رئيس إدارة
المخاطر

مدير إدارة
المكافحة
واإللتزام
ومكافحة غسيل
األموال

خاتمة
يعبــر مجلــس اإلدارة عــن تقديــره واعتــزازه لإلنجــازات التــي حققتهــا
الشــركة خــال العــام المالــي 2017م والتــي اشــتملت علــى التوســع
فــي الخدمــات والمنتجــات االســتثمارية التــي تقدمهــا الشــركة
لشــركائها ،وقــد أســهم ذلــك فــي نمــو عــدد الشــركاء وزيــادة
ً
األمــوال المــدارة ،وانعكــس ذلــك إيجابــا علــى نتائــج الشــركة الماليــة.
وبهــذه المناســبة ،يعبــر مجلــس اإلدارة عــن شــكره لشــركاء اإلنمــاء
لالســتثمار ،والجهــات اإلشــرافية فــي المملكــة العربيــة الســعودية
علــى دعمهــم وثقتهــم وتعاونهــم الــذي كان لــه األثــر اإليجابــي
فــي تحقيــق مزيــد مــن التقــدم واالزدهــار للشــركة ،كمــا يقــدم شــكره
وتقديــره لجميــع العامليــن فــي الشــركة ،علــى جهودهــم المخلصــة
وتفانيهــم فــي تأديــة واجباتهــم ومهــام عملهــم.
والله ولي التوفيق ...
مجلس اإلدارة
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