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كلمة رئيس املجلس 

بسم الله والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

باســـمي ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة اإلنماء لالستثمار، يســـرني أن أقـــدم لكـــم التقريـــر 
الســـنوي لعـــام 2020م والـــذي يلقـــي الضـــوء علـى النتائـج الماليـة والتشـغيلية ألنشـطة الشـركة.

واصلــت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار الــذراع االســتثماري لمصــرف اإلنمــاء تقديــم خدماتهــا االســتثمارية 
المميــزة للشــركاء لعــام 2020م حيــث بلغــت قيمــة األصــول المــدارة  الـــ 68 مليــار ريــال ســعودي 
وبمعــدل نمــو يتجــاوز 9 % عــن العــام الماضــي وتنوعــت األصــول مــا بيــن صناديــق عقاريــة وصناديــق 
ملكيــة خاصــة وصناديــق اســتثمارية عامــة ومحافــظ خاصــة تســتثمر فــي أســواق المــال المحليــة 
والخليجيــة مــن خــالل األســهم المدرجــة والصكــوك واســتثمارات الســيولة والمرابحــة. وجميعهــا 

متوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية.

واســتمر النمــو فــي صناديــق االســتثمارات البديلــة حيــث تجــاوزت قيمــة األصــول تحــت اإلدارة نهايــة 
هــذا العــام 53 مليــار ريــال. ســاهم فــي ذلــك إطــالق صناديــق جديــدة منهــا صنــدوق منطقــة اإلنمــاء 
اللوجســتي، وصنــدوق اإلنمــاء للحــج والعمــرة. كمــا تــم التخــارج مــن اســتثمارين بنجاح وهــي صندوق 
ريــاض التعميــر األول وصنــدوق اإلنمــاء التعليمــي، ليصبــح مجمــوع صناديــق االســتثمار البديلــة 
 تتضمــن صناديــق عقاريــة وملكيــة خاصــة فــي المــدن الرئيســية 

ً
 ثمانيــة عشــر صندوقــا

ً
القائمــة حاليــا

 فــي منطقــة الريــاض ومنطقــة مكــة المكرمــة، موزعــة 
ً
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتحديــدا

فــي عــدة قطاعــات واســتخدامات ســكنية وتجاريــة وصناعيــة. 
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 كمــا واصلــت إدارة األصــول نموهــا حيــث بلــغ مجمــل األصــول تحــت االدارة حوالــي الـــ  12.2مليــار 
ريــال خــالل عــام 2020م وبمعــدل نمــو بنســبة 46 % مقارنــة بنهايــة العــام الماضــي. وتنوعــت 
تلــك األصــول المســتثمرة بيــن المنتجــات المختلفــة مــن صناديــق اســتثمارية عامــة ومحافــظ خاصــة 
تســتثمر في أســواق المال المحلية والخليجية من خالل األســهم المدرجة والصكوك واســتثمارات 
الســيولة وكل ذلــك بمــا يتوافــق مــع الضوابــط واألحــكام الشــرعية. حيــث نمــت األصــول المــدارة 
فــي األســهم المدرجــة بمعــدل يقــارب الـــ 23 % مقارنــة بالعــام الماضــي ولتصــل لــــما يقــارب الـــ 1.2 
مليــار ريــال بيــن صناديــق اســتثمارية عامــة ومحافــظ خاصــة تتبــع اســتراتيجيات مختلفــة كاســتراتيجية 
النمــو واســتراتيجية الدخــل واســتراتيجية االســتثمارات النقيــة وغيرهــا وذلــك لتلبيــة رغبــات الشــركاء 
وأهدافهــم االســتثمارية ونســب المخاطــرة المحتملــة . كمــا نمــت اســتثمارات الســيولة والصكــوك 
بمعــدل 49 % لتصــل لمــا يزيــد عــن الـــ 11 مليــار ريــال بيــن صناديــق عامــة ومحافــظ خاصــة. حيــث واصــل 
صنــدوق اإلنمــاء للســيولة بالريــال الســعودي نمــوه خــالل العــام ليصــل لمــا يقــارب الـــ 6.7 مليــار ريــال 
وبنســبة نمــو 184 % عمــا كانــت عليــه نهايــة العــام الماضــي. كمــا أطلقــت الشــركة أوائــل هــذا العــام 
منتجهــا الجديــد وهــو صنــدوق اإلنمــاء المتــداول لصكــوك الحكومــة الســعودية المحليــة - قصيــرة 

األجــل وبحجــم يفــوق الـــمليار ريــال ويعــد أكبــر صنــدوق صكــوك ســيادية متــداول فــي العالــم.

كمــا واصلــت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار مبادراتهــا فــي اطــالق صناديــق االســتثمار الوقفيــة لكونهــا 
 مــن روافــد التنميــة واالقتصــاد حيــث تبنت رؤية المملكة 2030 تشــجيع األوقاف لتمكين 

ً
رافــًدا مهمــا

هــذا القطــاع مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل مســتدامة، حيــث تــم إطــالق صندوقــي اســتثمار 
وقفيــة جديــدة وهمــا صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لمســاجد الطــرق، و صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي، 
بزيــادة تفــوق 103 % فــي حجــم األصــول المــدارة . كمــا وصــل مجمــوع الصناديــق االســتثمار الوقفيــة 
لــدى اإلنمــاء لالســتثمار خمســة صناديــق تقدمهــا بشــكل مؤسســي تحــت إشــراف ورقابــة هيئــة 

الســوق الماليــة والهيئــة العامــة لألوقــاف .

كمــا بلغــت إيــرادات خدمــات الوســاطة حتــى نهايــة 2020م 102 مليــون ريــال بزيــادة 168 % مــع ارتفــاع 
حجــم التــداوالت فــي الســوق الســعودي 239 % وارتفعــت تــداوالت خدمــات الوســاطة فــي اإلنمــاء 
لالســتثمار بمقــدار 269 % كمــا ارتفعــت الحصــة الســوقية 12 % مقارنــة بالعــام الســابق، وارتفعــت 
اإليرادات من تداوالت األســهم الدولية الى 902 % عن العام الســابق كما عززت خدمات الوســاطة 
فــي شــركه اإلنمــاء لالســتثمار أنظمتهــا التقنيــة لمواكبــة التغيــرات في الســوق المالية الســعودي 

والعالمي 

كمــا واصلــت خدمــات الحفــظ فــي شــركة اإلنمــاء لالســتثمار نموهــا فــي األســهم المحليــة والدوليــة 
والصناديــق االســتثمارية والعقاريــة حيــث بلغــت أصــول خدمــات الحفــظ  25 مليــار ريــال ســعودي 

لألســهم الســعودية والخليجيــة ومــا يقــارب 21 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 96.2 %.

 أود أن اغتنم هذه الفرصة ألتقدم بالشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة اإلنماء لالستثمار، 
ً
وختاما

ولجميــع موظفــي الشــركة علــى تفانيهــم وإخالصهــم بالعمل ومســاهمتهم الكبيــرة في تحقيق 
هــذه اإلنجــازات والتقدم المتواصل.

اإلنماء لالستثمار ... شراكة مثمرة
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التأسيس

تأسســت اإلمنــاء لالســتثامر كرشكــة مســاهمة مقفلــة ســعودية بالقــرار 
الــوزاري رقــم )183/ق( بتاريــخ 1430/06/07 هـــ بالســجل التجــاري رقــم 
ــو  ــق 26 يوني ــامدى األوىل 1430هـــ املواف ــخ 23 ج )1010269764( وتاري
مــع  املتوافقــة  االســتثامرية  والخدمــات  املنتجــات  لتقديــم  2009م، 

ــة. ــط الرشعي ــكام والضواب األح

نبذة عن الرشكة  

التأسيس
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رأس املال 

ريــال  مليــار   )1,000,000,000( بــه  املــرح  لالســتثامر  اإلمنــاء  مــال  رأس  بلــغ 
ســعودي مقســم إىل )100,000,000( مائــة مليــون ســهامً أســمياً متســاوية 
املدفــوع  املــال  رأس  ريــاالت. وبلــغ  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 
أصــول الصناديــق الخاصــة أو العامــة حســب أنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق املالية، 
وتتفــاوت نســبة متلــك الرشكــة لهــذه الــرشكات. تشــارك اإلمنــاء لالســتثامر فيــام 
للــرشكات  تابعــة لحفــظ أصــول صناديــق اســتثامرية  يزيــد عــن ثالثــون رشكــة 
ــق  ــة بصنادي ــرشكات الخاص ــا ال ــن أبرزه ــعودي، وم ــوق الس ــتثامرية يف الس االس
الريــت مثــل صنــدوق مشــاركة ريــت وصنــدوق الجزيــرة ريــت. علــامً أن 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 

أن نكــون الرشكــة الرائــدة يف مجــال توفــر 
حلــول وخدمــات اســتثامرية مبتكــرة متوافقــة 

ــة. ــط الرشعي ــكام والضواب ــع األح م

الرؤية والرسالة 
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قيمنا وأهدافنا 

املميزات 

االستفادة من جميع املزايا التي يتمتع بها 	 
مرف اإلمناء كأحد أكرب املؤسسات املالية 

من حيث رأس املال.

العمل وفق األحكام والضوابط الرشعية.	 

اإلميان بأهمية االستدامة ومبادئها.	 

حجم رأس مال الرشكة املستثمر.	 

اإلدارة املتمرسة ذات الخربة يف قطاع 	 
االستثامرات وإدارة الرثوات.

االستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية 	 
الحديثة يف مجال االتصاالت واألنظمة 

والتقنية اإللكرتونية الحديثة.

قيمنا 

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

أهدافنا 

أن نكــون ضمــن أكــرب الــرشكات االســتثامرية نجاحــاً يف 	 
األســواق املاليــة. 

ــات 	  ــات واملنتج ــن الخدم ــة م ــة متكامل ــم منظوم تقدي
والضوابــط  األحــكام  مــع  املتوافقــة  االســتثامرية 

الرشعيــة. 
مســتويات 	  أعــى  تقديــم  يف  والتفــوق  الريــادة 

ــه  ــت إلي ــا توصل ــدث م ــتخدام أح ــرشكاء باس ــة لل الخدم
الحديثــة.  التقنيــة 

مواكبــة التطلعــات والطموحــات االســتثامرية لرشكائنــا 	 
وتنميــة ثرواتهــم. 

االقتصــاد 	  مســرة  بدعــم  فاعــل  بشــكل  املســاهمة 
الوطنــي. 

املساهمة الفاعلة يف تحقيق رؤية اململكة 2030 	 
ــة 	  ــادرات االجتامعي ــم املب ــاً يف دع ــاهمة إيجابي املس

ــرتاتيجيتنا. ــع اس ــة م ــة واملتوافق ذات العالق



9التقرير  السنوي 2020م

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

سعادة االستاذ / مشاري بن عبدالعزيز الجبري 

عضو مجلس اإلدارة )غري تنفيذي( **

*   انتهت العضوية يف  2020/11/30م 
** بداية العضوية بتاريخ  2020/12/1م
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القرارات املهمة لعام 2020م:

قام مجلس إدارة الرشكة بعقد ثالثة اجتامعات خالل عام 2020م وأصدر عدد من القرارات أهمها:

املوافقة عى موازنة الرشكة لعام 2021م.	 

املوافقة عى القوائم املالية وتقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م.	 

املوافقة عى عملية التقييم الداخيل لكفاية رأس املال لعام 2019م.	 

املوافقة عى رفع رأس املال املدفوع من 250 مليون اىل 500 مليون.	 

تقرير مجلس اإلدارة
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أهم اإلنجازات للعام 

املايل 2020م

اســتمرت رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر بالنمــو يف طــرح 
وإدارة صناديــق االســتثامر يف الســوق املاليــة 
الســعودية حيــث ارتفعــت قيمــة أصــول الصناديــق 
 % 12 االســتثامرية تحــت اإلدارة بنســبة تفــوق الـــ 
مقارنــة بالعــام الســابق فبلغــت نهايــة هــذا العــام 
مــا يقــارب الـــ 68 مليــار ريــال مــدارة من خــالل مثانية 

ــا. ــتثامريا منوع ــا اس ــن صندوق وعرشي

البديلــة،  االســتثامرات  صناديــق  مجــال  ففــي 
اســتمرت رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر بالنمــو حيــث 
تجــاوزت قيمــة األصــول تحــت اإلدارة نهايــة هــذا 
مــن  التخــارج  تــم  كــام  ريــال،  مليــار   53 العــام 
الصناديــق  مجمــوع  ليصبــح  بنجــاح  اســتثامرين 
صندوقــاً  عــرش  مثانيــة  حاليــاً  القامئــة  البديلــة 
يف  خاصــة  ملكيــة  و  عقاريــة  صناديــق  تتضمــن 
املــدن الرئيســية يف اململكــة العربيــة الســعودية 
مكــة  ومنطقــة  الريــاض  منطقــة  يف  وتحديــداً 
املكرمــة، موزعــة يف عــدة قطاعــات واســتخدامات 

وصناعيــة،   وتجاريــة  ســكنية  و  فندقيــة 

كــام واصلــت رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر مبادراتهــا 
حيــث  الوقفيــة،  االســتثامر  صناديــق  إطــالق  يف 
جديــدة  وقفيــة  اســتثامر  صندوقــي  إطــالق  تــم 
ملســاجد  الوقفــي  اإلمنــاء  صنــدوق  وهــام 
ــر الريــاض الوقفــي وطــرح أول  الطــرق وصنــدوق ب
نوعــه  مــن  األول  ويعــد  خــاص  وقفــي  صنــدوق 
ــق  ــول الصنادي ــة أص ــت قيم ــة، وارتفع يف املنطق
ــوق  ــبة تف ــت اإلدارة بنس ــة تح ــتثامرية الوقفي االس
الـــ 103 % مقارنــة بالعــام الســابق، وليصبــح مجموع 
اإلمنــاء  لــدى  الوقفيــة  االســتثامر  الصناديــق 
لالســتثامر خمســة صناديــق عامــة تقدمهــا بشــكل 
الســوق  هيئــة  ورقابــة  إرشاف  تحــت  مؤســي 

العامــة لأوقــاف. املاليــة والهيئــة 

أمــا بالنســبة لصناديــق أســواق رأس املــال فقــد 

الصناديــق  الخمســة  بــإدارة  الرشكــة  اســتمرت 
املشــرتكة املفتوحــة والتــي تــم إطالقهــا خــالل 
أهــداف  مــع  متاشــياً  وذلــك  الســابقة  الســنوات 
هــذه  وتشــمل  املختلفــة.  االســتثامرية  الــرشكاء 
الصناديــق صنــدوق اإلمنــاء لأســهم الســعودية 
وصنــدوق  األوليــة  لإلصــدارات  اإلمنــاء  وصنــدوق 
وصنــدوق  األصــول  متعــدد  املتــوازن  اإلمنــاء 
اإلمنــاء املتحفــظ متعــدد األصــول وصنــدوق اإلمنــاء 
للســيولة بالريــال الســعودي. كــام أطلقــت الرشكــة 
ــدوق  ــو صن ــد وه ــا الجدي ــام منتجه ــذا الع ــل ه أوائ
اإلمنــاء املتــداول لصكــوك الحكومــة الســعودية 
املحليــة - قصــرة األجــل وبحجــم يفــوق الـــ 25 1 
ــيادية  ــوك س ــدوق صك ــرب صن ــد أك ــال ويع ــار ري ملي
األصــول  حجــم  بلــغ  وقــد  العــامل.  يف  متــداول 
ــام  ــة الع ــق نهاي ــذه الصنادي ــالل ه ــن خ ــدارة م امل
ــار ريــال )بارتفــاع يزيــد عــن  مــا يزيــد عــن الـــ 1 8 ملي
ــا مقارنــة بالعــام الســابق(  مــا نســبته 226 % تقريب
ــاء  ــدوق اإلمن ــم صن ــو حج ــل من ــق بفع ــذي تحق وال
للســيولة بالريــال الســعودي مبــا يقــارب الـــ 184 
باإلضافــة  ريــال  مليــار   6 7 الـــ  يقــارب  مــا  إىل   %
لصكــوك  املتــداول  اإلمنــاء  صنــدوق  أطــالق  إىل 
الحكومــة الســعودية املحليــة - قصــرة األجــل. كــام 
يســعى فريــق العمــل عــى إيجــاد الفــرص والحلول 
االســتثامرية وإجــراء الدراســات والبحــوث الشــاملة 
للــرشكاء  االســتثامرية  الفــرص  ألفضــل  للتوصــل 
ورشائــح املســتثمرين املختلفــة مــن خــالل منتجــات 
ــة  ــرص رشك ــك تح ــة لذل ــدة. باإلضاف ــتثامرية جدي اس
اإلمنــاء لالســتثامر عــى تنويــع منتجــات االســتثامر 
لديهــا مــن خــالل طــرح وإدراج صناديــق متداولــة 
متخصصــة واالســتمرار بالتوســع يف مجــال صناديق 
امللكيــة الخاصــة إضافــة إىل اســتمرار العمــل عــى 
بنــاء محافــظ خاصــة ذات اســرتاتيجيات تتناســب مــع 

أهــداف الــرشكاء االســتثامرية.

1. الصناديق االستثامرية:
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تقــدم اإلمنــاء لالســتثامر عــددا مــن الخدمــات املرتبطــة بنشــاط الرتتيــب وتقديــم املشــورة حســبام 
يتناســب مــع احتياجــات العمــالء وخططهــم املســتقبلية ومبــا يضمــن االلتــزام باألحــكام والضوابــط 
الرشعيــة.  وتشــمل الخدمــات التــي تقدمهــا اإلمنــاء لالســتثامر خدمــات الرتتيــب وتقديــم املشــورة 
لطــرح أســهم الــرشكات طرحــا عامــا أو خاصــا أو عــن طريــق إصــدار حقــوق األولويــة لغايــات زيــادة 
رأس املــال ومــا يرتبــط بذلــك مــن عمليــات التعهــد بالتغطيــة حســب متطلبــات هيئــة الســوق 
عمليــات  يخــص  فيــام  واملشــورة  الرتتيــب  خدمــات  لالســتثامر  اإلمنــاء  تقــدم  وكذلــك  املاليــة. 
االندمــاج واالســتحواذ بــني الــرشكات وعمليــات إصــدار الصكــوك وكذلــك ترتيــب التســهيالت املرفيــة 
بكافــة أنواعهــا واملتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الرشعيــة.ويف عــام 2020 أمتــت املرفيــة 
االســتثامرية العديــد مــن اإلنجــازات يــأيت يف مقدمتهــا املشــاركة يف  التعهــد بالتغطيــة لحقــوق 
أولويــة  بقيمــة إجامليــة تجــاوزت )8 2( مليــار ريــال، واملشــاركة يف طــرح صكــوك بقيمــة تجــاوزت 
)550( مليــون ريــال وكذلــك امتــام اجــراءات ترتيــب متويــل بغــرض االســتحواذ عــى أصــول أحــد 

ــال. ــون ري ــة )150( ملي ــة بقيم ــة الخاص ــق امللكي صنادي

كــام تــم التوقيــع مــع عــدد مــن الــرشكات لتقديــم خدمــات متنوعــة مبــا فيهــا تقديــم املشــورة فيام 
يخــص زيــادة رأس املــال عــن طريــق إصــدار حقــوق األولويــة مــع التعهــد بالتغطيــة، وكذلــك تقديــم 
املشــورة فيــام يخــص عمليــة اندمــاج بــني رشكتــني مدرجتــني يف الســوق الســعودي باإلضافــة إىل 

املشــاركة يف اصــدار عــدد مــن برامــج الصكــوك.  

2. إدارة املحافظ الخاصة:

التــداوالت يف الســوق  مــع ارتفــاع حجــم 
الســابق  العــام  عــن   %  239 الســعودي 
يف  الوســاطة  خدمــات  تــداوالت  ارتفعــت 
كــام   %  269 مبقــدار  لالســتثامر  اإلمنــاء 
ارتفعــت الحصــة الســوقية إىل 8 2 % كــام 
تــداوالت األســهم  ارتفعــت اإليــرادات مــن 
إيــرادات  وبلغــت   ،%  902 اىل  الدوليــة 
خدمــات الوســاطة حتــى نهايــة ديســمرب 
 %  168 بزيــادة  ريــال  مليــون   102 2020م 
خدمــات  عــززت  كــام  الســابق  العــام  عــن 
لالســتثامر  اإلمنــاء  رشكــه  يف  الوســاطة 
أنظمتهــا التقنيــة ملواكبــة التغــرات يف 
األســواق املاليــة املحليــة والعامليــة كــام 
تــم اطــالق خدمــة تــداول العمــالء للصكــوك 
يف الســوق الســعودي مــن خــالل منصــة 

تــداول. اإلمنــاء 

3. الوساطة والتداول:

4. الرتتيب وتقديم املشورة:

اســتمرت اإلمنــاء لالســتثامر بتقديــم خدمــات 
بلــغ  الخاصــة حيــث  االســتثامرية  املحافــظ 
ــوكاالت  ــة وال ــظ الخاص ــول املحاف ــل أص مجم
االســتثامرية التــي تديرهــا اإلمنــاء لالســتثامر 
 4 1 الـــ  حــوايل  2020م  العــام  بنهايــة 
مليــار ريــال. وتنوعــت األصــول املســتثمرة 
يف املحافــظ الخاصــة يف أســواق املــال 
مــن  والخليجيــة  املحليــة  النقــد  وأســواق 
خــالل األســهم املدرجــة والصكــوك املحليــة 
مــع  املتوافقــة  الســيولة  واســتثامرات 

الرشعيــة. الضوابــط 
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التطــور املســتمر  مــن منطلــق حــرص الرشكــة ملواكبــة 
للوســائل التقنيــة فقــد حرصــت عــى تطويــر أنظمتها بشــكل 
التطــورات وتقــدم قيمــة حقيقيــة  دائــم لتواكــب هــذه 
لرشكائهــا. يف مــا يــيل أبــرز املنجــزات التــي تصــب يف 
مصلحــة الرشكــة وتخــدم رشكائهــا وتوائــم متطلباتهــم:  

تطوير قنوات التداول 	 

بهــدف تطويــر الخدمــات املقدمــة للعمــالء، قمنــا بتحديــث تصميــم صفحــات موقــع اإلمناء 
لالســتثامر وإبــراز الخدمــات املقدمــة مــن خاللــه بطريقــه واضحــة وأكــرث سالســة للعميــل. 
وبجانــب تطويــر موقــع االنرتنــت قمنــا بتطويــر تطبيــق جديــد لأجهــزة الذكيــة لضــامن 
مناســبة اســتخدام التطبيــق ألكــرب رشيحــة مــن العمــالء، وذلــك مبراعــاة ســهولته ووضــوح 

التعامــل معــه لجميــع املســتخدمني وباختــالف قدراتهــم التقنيــة.

تداول الصكوك 	 

حيــث أن زيــادة التفاعــل مــع األوراق املاليــة التــي تهــدف إىل رفــع مســتوى االدخــار لــدى 
األفــراد هــو أحــد اهــداف رؤيــة اململكــة، فلقــد قمنــا بأمتتــة تــداول الصكــوك الحكوميــة 
والصكــوك ذات العوائــد الثابتــة مــن خــالل قنواتنــا االســتثامرية إلتاحــة الفرصــة لصغــار 

املســتثمرين واألفــراد لالســتفادة مــن هــذا الوعــاء االســتثامري املهــم.

قنوات تداول خاصة بالرشكات 	 

مــن أجــل الحصــول عــى خدمــة مميــزة للــرشكات فلقــد قمنــا ببنــاء قنــاة جديــدة تســتهدف 
الــرشكات وتتوافــق مــع متطلباتهــم العامــة والتــي تختلــف عــن االفــراد بشــكل كبــر. هــذه 
القنــوات تتيــح للــرشكات أمتتــة إجراءاتهــم الخاصــة بالســوق، حيــث أن بإمــكان الــرشكات مــن 
خــالل هــذه املنصــة توزيــع الصالحيــات بــني موظفيها بحســب صالحيــة كل مســتخدم وفرض 

حــدود للصالحيــات وربطهــا بسلســلة موافقــات بحســب مــا تتطلبــه اجراءاتهــم الداخليــة.

خدمــات  بتقديــم  لالســتثامر  اإلمنــاء  رشكــة  تقــوم 
الحفــظ يف األســهم املحليــة والدوليــة وللصناديــق 
خدمــات  أصــول  تقــدر  حيــث  والعقاريــة  االســتثامرية 
الحفــظ بأكــرث مــن 25 مليــار ريــال ســعودي لأســهم 
ريــال  21 مليــار  يقــارب  ومــا  والخليجيــة  الســعودية 

العقاريــة. للصناديــق  ســعودي 

5. خدمات الحفظ لألوراق املالية:

تقنية املعلومات:  .6
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املركز املايل 2020 2019 2018 2017 2016

مرابحات    -  100,000  208,000  -  -

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة   462,880  330,280  252,431  227,228  197,087

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل األخر 37,569  23,637  36,864  38,068  39,173

إجاميل املوجودات 1,619,552 1,385,355 1,267,396 732,739 436,651

إجاميل حقوق املساهمني 1,436,582 1,115,671 875,610 635,684 380,480

إجاميل املطلوبات 182,969 269,684 391,786 97,055 56,171

النتائج التشغيلية 2020 2019 2018 2017 2016

الدخل من خدمات إدارة األصول 314,348 270,362 255,448 250,772 142,721

صايف الدخل من خدمات الوساطة 102,194 38,107 31,542 18,270 22,965

الدخل من قطاع االستثامرات البنكية 8,456 1,740 23,293 37,685 8,440

الدخل من استثامرات الرشكة 56,545 63,874 39,748 28,587 11,613

إجاميل دخل العمليات 481,543 374,083 350,031 335,314 185,739

إجاميل مصاريف العمليات )121,914( )107,453( )104,316( )80,528(  )67,465(  

صايف اإليرادات التشغيلية  359,629 266,630 245,715 254,786 118,274

الزكاة )37,763( )26,687( )6,116(  956 )7,665(

صايف الربح  321,866 239,943 239,599 255,742 110,609

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

حققــت الرشكــة صــايف أربــاح مببلــغ 8 321 مليــون ريــال ســعودي للعــام املــايل املنتهي يف 31 ديســمرب 
2020م مقارنــة مــع 9 239 مليــون ريــال ســعودي للعــام املايل الســابق.

دخل ومصاريف العمليات

بلــغ إجــاميل دخــل العمليــات للعــام املــايل املنتهــي يف 31 ديســمرب 2020م 5 481  مليــون ريــال 
ســعودي مقارنــة مــع 374 مليــون ريــال ســعودي للعــام املــايل 2019م مســجالً منــواً بنســبة 29 %، فيــام 
ــمرب  ــات يف 31 ديس ــف العملي ــت مصاري ــل ارتفع ــية، باملقاب ــات األساس ــة يف القطاع ــو الرشك ــتمر من اس
2020م اىل 9 121  مليــون ريــال ســعودي مقارنــة مــع 107مليــون ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2019م 

ــبة 13 %  بنس
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صايف األرباح
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الكفاية املالية للرشكة

1,200,000
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0

1,000,000
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 182,111 

 379,869 

2016

 301,751 

 637,700 

2017

 361,744 

 875,610 

2018

 377,915 

 1,106,385 

2019

 593,830 

 1,177,815 

2020

متطلبات قاعدة رأس املال قاعدة رأس املال

األصول تحت االدارة 
منــت األصــول تحــت اإلدارة بنســبة 9 % مقارنــًة بالعــام املــايض مــن 62 مليــار ريــال ســعودي إىل 68 مليــار 

ريــال ســعودي يف نهايــة العــام 2020م

األصول تحت اإلدارة

70,000,000

50,000,000
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 27,596,850 

 39,934,008 

2016

 50,134,919

2017

 62,366,556 

2018

 68,259,826

2019 2020

كشف املديونية الحالية:

ال يوجد أي مديونية عى الرشكة عند نهاية سنة 2020 

ربح السهم

بلغــت ربحيــة الســهم الواحــد 87 12 ريــال ســعودي خــالل العــام املــايل 2020م، مقارنــة بربــح 60 9 ريــال 
ســعودي للعــام املــايل 2019م. 

حقوق ملكية املساهمني والكفاية املالية للرشكة

بلغــت قاعــدة رأس املــال )حســب قواعــد الكفايــة املاليــة لهيئــة الســوق املاليــة يف اململكــة العربيــة 
ــال  ــون ري ــع 1,106 ملي ــة م ــعودي باملقارن ــال س ــون ري ــام 2020م 8 1,177 ملي ــة الع ــعودية( يف نهاي الس
ســعودي يف نهايــة العــام 2019م وذلــك نتيجــة صــايف األربــاح التــي حققتهــا الرشكــة.  كــام اســتطاعت 

الرشكــة املحافظــة عــى نســبة الكفايــة املاليــة عنــد معــدل 2 يف نهايــة العــام املــايل 2020م.
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ع
و

م
ج

مل
ا تاريخ االجتامع

عضوية يف مجالس رشكات اخرى
حالة 

العضوية
االسم

4/20 9/7 11/30

3 ✓ ✓ ✓

رئيس مجلس إدارة رشكة اإلمناء 
لالستثامر، رئيس مجلس إدارة رشكة 
تداول العقارية، رئيس مجلس إدارة 

صندوق األهيل ريت1، نائب رئيس مجلس 
إدارة رشكة ام القرى، 

مستقل
سعادة األستاذ / عبدالرحمن 

بن محمد الراشد

)رئيس مجلس اإلدارة(

3 ✓ ✓ ✓

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، رئيس 
مجلس ادارة رشكة التقنية املالية 

السعودية 

غر 
تنفيذي

سعادة األستاذ/ عبداملحسن 

بن عبدالعزيز الفارس

3 ✓ ✓ ✓

عضو مجلس ادارة رشكة اإلمناء لالستثامر 
, عضو مجلس ادارة رشكة الصحراء 

العاملية للبرتوكيامويات )سبكيم(، عضو 
مجلس ادارة رشكة الصناعات الوطنية

مستقل
سعادة املهندس/ يوسف 

بن عبدالرحمن الزامل

3 ✓ ✓ ✓ عضو مجلس ادارة رشكة اإلمناء لالستثامر غر 
تنفيذي

سعادة األستاذ/محمد اقبال 

إبراهيم

)حتى 2020/11/30م(

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، وقــد قــام املجلــس بعقــد 

ــدول اآليت: ــح يف الج ــو موض ــام ه ــايل 2020 م ، ك ــام امل ــالل الع ــات خ ــالث جلس ث
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ع
و

م
ج

مل
ا تاريخ االجتامع

عضوية يف مجالس رشكات اخرى
حالة 

العضوية
االسم

4/20 9/7 11/30

3 ✓ ✓ ✓

عضو مجلس ادارة رشكة اإلمناء 
لالستثامر، عضو مجلس إدارة رشكة العلم 

الخرية، عضو مجلس إدارة الكشافة 
العربية السعودية، عضو مجلس إدارة 

التجمع الصحي باملدينة املنورة، عضو 
مجلس إدارة بناء و خرباء

غر 
تنفيذي

سعادة الدكتور/ سعد بن عطيه 

الغامدي 

3 ✓ ✓ ✓ عضو مجلس ادارة رشكة اإلمناء لالستثامر تنفيذي
سعادة األستاذ/مازن بن فواز 

بغدادي )الرئيس التنفيذي( 

0  × × × عضو مجلس ادارة رشكة اإلمناء لالستثامر غر 
تنفيذي

سعادة األستاذ/مشاري بن 

عبدالعزيز الجبري

)عضو مجلس اإلدارة اعتبارا من 

2020/12/1م(

التغيريات يف الحصص املساهمة الرئيسية:

مل يحدث تغر يف حصص املالك لرشكة اإلمناء لالستثامر، 

وفيام ييل بيان بحصص املساهمني: 

نسبة امللكيةعدد األسهماالسم

100  %25,000,000مرف اإلمناء 
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اللجان التابعة ملجلس اإلدارة: 

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

1 - اللجنة التنفيذية:

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

واحــد خــالل الســنة املاليــة 2020 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، 

املجموع
تاريخ االجتامع

االسم
12/23

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

1 ✓ سعادة األستاذ/ عبداملحسن بن عبدالعزيز الفارس

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

وقد عقدت اللجنة اجتامعني خالل السنة املالية 2020م كام هو موضح يف الجدول اآليت:

*   بداية العضوية بتاريخ  2020/12/01م 
** انتهاء العضوية بتاريخ 2020/11/30م 

املجموع

تاريخ االجتامع

االسم

2020/12/15 2020/04/23

2 √ √ الدكتور / سعد بن عطية الغامدي )رئيس اللجنة(

2 √  √ الدكتور / محمد الجبرين

1 √  x األستاذ / مشاري الجبير*

1 x √ األستاذ / محمد إقبال ابراهيم**
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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
ــس  ــاء مجل ــات أعض ــآت و تعويض ــات ملكاف ــع سياس ــح، و وض ــارض مصال ــود أي تع ــدم وج ــتقلني ، وع املس

ــني.  ــار التنفيذي ــان وكب اإلدارة و اللج

قامت اللجنة بعقد اجتامعني خالل السنة املالية 2020م كام هو موضح يف الجدول التايل:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني

* بصفتهم أعضاء يف مجلس اإلدارة

* انتهت العضوية يف 30 / 11 / 2020 م
** بداية من 1 / 12 / 2020 م 

أعضاء املجلس 

املستقلني

أعضاء املجلس غري 

التنفيذيني

أعضاء املجلس 

التنفيذيني*
البيان

21,000 00 30,000 00 12,000 00 بدل حضور جلسات املجلس

6,000 00 18,000 00 بدل حضور جلسات اللجان

املكافأت الدورية والسنوية

الخطط التحفيزية

480,000 00 450,000 00 300,000 00
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

تدفع بشكل شهري أو سنوي

507,000 00 498,000 00 312,000 00 املجموع

البيان
خمسة  من كبار التنفيذيني بالرشكة ممن تلقوا املكافأت 

والتعويضات  يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل

26 4,884,571الرواتب واألجور 

00 86,440البدالت 

98 3,120,609املكافأت الدورية والسنوية 

الخطط التحفيزية 

العموالت 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل 

98 1,199,834شهري أو سنوي

22 9,291,456املجموع 

املجموع
تاريخ االجتامع

االسم

2020/10/14م 2020/03/08م

2 ✓ ✓ سعادة املهندس/ يوسف بن عبدالرحمن الزامل )رئيس اللجنة( 

2 ✓ ✓ سعادة الدكتور/ سليامن بن عيل الحضيف* 

2 ✓ ✓ سعادة األستاذ/ عبداملحسن بن عبدالعزيز الفارس 

0 - -  سعادةاألستاذ / مشاري بن عبدالعزيز الجبر**
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نتائج تقارير املراجعة السنوية للنظم واإلجراءات الرقابية

ــق  ــة لتحقي ــة الداخلي ــال للرقاب ــامل وفع ــام ش ــداد نظ ــن إع ــة ع ــئولية إدارة الرشك ــق مس ــن منطل م
األهــداف املعتمــدة للرشكــة، فقــد تــم بنــاء نظــام للرقابــة الداخليــة يناســب أنشــطة الرشكــة ويضــع 

ــطة. ــذه األنش ــة له ــرى املالزم ــر األخ ــة واملخاط ــر املالي ــبية للمخاط ــة النس ــار األهمي يف االعتب

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

معهــا.

ويســتند نظــام الرقابــة الداخليــة عــى رؤيــة وتقديــر إدارة الرشكــة لوضــع نظــام رقابــة يتناســب مــع 
األهميــة النســبية للمخاطــر املاليــة، وبقــدر معقــول مــن التكلفــة و املنفعــة لتفعيــل ضوابــط رقابيــة 
محــددة، و تــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة بغــرض إدارة مخاطــر عــدم تحقيــق األهــداف و التــي 
ــدات  ــاء تأكي ــم إلعط ــة مصم ــة الداخلي ــام الرقاب ــإن نظ ــايل ف ــائر وبالت ــاء أو خس ــا أخط ــج عنه ــد تنت ق

معقولــة لتفــادي األخطــاء و الخســائر.

تراجــع لجنــة املراجعــة بشــكل دوري التقاريــر التــي تعــد مــن املراجعــني الداخليــني والخارجيــني، 
ــة. ــة الداخلي ــة الرقاب ــة وفعالي ــم لكفاي ــر تقيي ــذه التقاري ــن ه وتتضم

ــة  ــراءات الرقاب ــة وإج ــة أنظم ــى فاعلي ــول ع ــد معق ــاء تأكي ــن إعط ــه ميك ــبق فإن ــا س ــى م ــاًء ع وبن
ــر  ــد تؤث ــة ق ــامل الرشك ــة ألع ــة الرقابي ــة يف البيئ ــرات جوهري ــود أي ثغ ــني وج ــث مل يتب ــة حي الداخلي
عــى ســالمة و فعاليــة كفــاءة النظــم والضوابــط واإلجــراءات املاليــة و التشــغيلية، وأن تقييــم 
الضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا اإلدارة التنفيذيــة مســتمر طــوال العــام علــامً بــأن أي نظــام رقابــة 

ــاً. ــداً مطلق ــر تأكي ــن أن يوف ــه ال ميك ــة تطبيق ــه وفعالي ــالمة تصميم ــن س ــر ع ــض النظ ــة بغ داخلي

الجزاءات والعقوبات 

النظامية
خالل العام 2020 تم فرض الغرامات التالية عى الرشكة:

فــرض غرامــة ماليــة مــن قبل هيئــة الســوق املالية عــى رشكة    -
اإلمنــاء لالســتثامر مقدارهــا )70,000 ريــال( وذلــك ملخالفــة 
الفقرتــني الفرعيتــني )5( و )11( مــن الفقــرة )ب( مــن املــادة 
الخامســة مــن الئحــة األشــخاص املرخــص لهــم، والفقــرة )أ( مــن 
ــم. ــص له ــخاص املرخ ــة األش ــن الئح ــني م ــة واألربع ــادة الثالث امل

فــرض غرامــة ماليــة مــن قبل هيئــة الســوق املالية عــى رشكة    -
ــرة  ــة الفق ــال( ملخالف ــا )20,000 ري ــتثامر مقداره ــاء لالس اإلمن
الفرعيــة )أ( و )هـ(مــن املــادة الحاديــة عــرش، والفقــرة )ب( مــن 

املــادة التاســعة والثامنــني مــن الئحــة صناديــق االســتثامر.

واتخـــذت رشكـــة اإلمنـــاء لالســـتثامر اإلجـــراءات التصحيحيـــة الالزمـــة 
ملنـــع حـــدوث مثـــل هـــذه املخالفـــات يف املســـتقبل.
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تحديد ومراقبة املخاطر

تنطــوي مامرســة أعــامل األوراق املاليــة عــى 
عــدة مخاطــر تختلــف يف مســتوياتها وتأثرهــا 
التــي  العوامــل  جميــع  وتشــمل  عامــة،  بصــورة 
مــن املمكــن ان تهــدد اســتمرارية الرشكــة يف 
حــال التعــرض لخســائر مبــارشة او غــر مبــارشة، 
ــاءة إدارة  ــى كف ــلبا ع ــر س ــن ان تؤث ــن املمك او م
الفــرص  مــن  االســتفادة  او  بالرشكــة  االعــامل 
التطويــر  عــى  العمــل  اىل  باإلضافــة  املتاحــة. 
ــة  ــة اإلدارة لكاف ــق بآلي ــا يتعل ــع م ــتمر بجمي املس
املخاطــر التــي تواجههــا الرشكــة واملتمثلــة يف 
مراجعــة وتحديــث السياســات واإلجــراءات. وتتضّمــن 
املخاطــر التــي ميكــن أن تواجههــا الرشكــة مــا 

ــيل: ي

رأي لجنة املراجعة

عرضــت  التــي  الدوريــة  التقاريــر  عــى  اســتنادا 
املــايل  العــام  خــالل  املراجعــة  لجنــة  عــى 
املنتهــي 2020م 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

تنشــأ املخاطــر االئتامنيــة بجميــع االعــامل املتعلقــة بوجــود أنشــطة متويليــة 
ــة  ــتحقات للرشك ــداد مس ــر يف س ــود تأخ ــاالت وج ــة ايل ح ــتثامرية، باإلضاف اس
النظــرة. وتجــدر اإلشــارة  االئتــامين لأطــراف  الوضــع  املتمثلــة يف ضعــف 
اىل قيــام الرشكــة باتخــاذ عــدة اجــراءات تتمثــل يف تقييــم الوضــع االئتــامين 
لأطــراف النظــرة مــن املصــارف والــرشكات املاليــة األخــرى باإلضافــة اىل 
ــز  ــر الرتك ــة مخاط ــراءات ومراقب ــث االج ــم تحدي ــة، ويت ــدود االئتامني ــة الح مراقب
ــة  ــة دراس ــر الي ــة بتطوي ــام الرشك ــة اىل قي ــكل دوري، باإلضاف ــا بش ــة به الخاص
وتقييــم الوضــع االئتــامين لعمــالء صفقــات التمويــل بالهامــش قبــل إمتــام 
الصفقــات، ومــن ثــم مراقبــة الضامنــات املقدمــة مــن قبــل العميــل والتســهيالت 

ــكل دوري. ــة بش ــل الرشك ــن قب ــة م املمنوح

مخاطر السوق   

تتمثــل مخاطــر الســوق يف تقلــب القيمــة االســتثامرية نتيجــة للتقلبــات يف 
األســواق املاليــة، وتتمثــل تلــك املخاطــر عــى ســبيل املثــال ال الحــر مخاطــر 
تقلــب أســعار األوراق املاليــة والتــي تؤثــر عــى معــدالت األربــاح، وكذلــك مخاطر 
تغــر أســعار رصف العمــالت ومخاطــر االكتتابــات ومخاطــر تغر يف أســعار الســلع 
باإلضافــة اىل مخاطــر التغــر يف أســعار نســبة الربــح. وتجــدر اإلشــارة اىل قيــام 
الرشكــة بوضــع خطــة عمــل إلدارة مخاطــر الســوق وذلــك مــن خــالل وضــع حــدود 

مناســبة لتلــك املخاطــر ويتــم قياســها ومراقبتهــا بشــكل دوري. 

وإدارة  العمليــات(  )مخاطــر  التشــغيلية  املخاطــر 

العمــل اســتمرارية 

تنشــأ املخاطــر التشــغيلية او مخاطــر العمليــات يف حــال حــدوث خســارة أو 
حــدوث ربــح غــر متوقــع نتيجــة لعــدم متــايش آليــة ســر وتنفيــذ االعــامل 
ــة  ــف يف الرقاب ــر إىل ضع ــد تش ــي ق ــة، والت ــغيلية بالرشك ــة التش ــع االنظم م
الداخليــة للموظفــني او األنظمــة التشــغيلية او كفــاءة تنفيــذ العمليــات او عــدم 
متابعــة ســر االعــامل. باإلضافــة ايل وقــوع أي أحــداث أخــرى خارجة عن ســيطرة 
الرشكــة مــن املمكــن ان تــؤدي اىل عــدم اســتمرارية القيــام باألعــامل. تقــوم 
الرشكــة بــإدارة املخاطــر التشــغيلية مــن خــالل تطبيــق خطــط اســتمرارية األعامل 
والحاميــة أثنــاء الكــوارث، باإلضافــة اىل تقليــل مخاطــر الخســائر التشــغيلية مــن 
خــالل تقييــم ذايت ملعرفــة األســباب الرئيســية والجذريــة لحــدوث تلــك املخاطــر.
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مخاطر السيولة 

تنشــأ مخاطــر الســيولة يف حــال عــدم وجــود االمكانيــة للوفــاء بااللتزامــات 	 
املتعلقــة بالتدفقــات النقديــة، وتنشــأ يف حال عــدم توفر الســيولة النقدية 
او عــدم املقــدرة عــى الحصــول عــى الســيولة املطلوبــة يف الوقــت 
ــا أو  ــم رشاؤه ــول ال يت ــتثامرات أو اص ــود اس ــال وج ــك يف ح ــب، وذل املناس
بيعهــا يف الوقــت املناســب ملنــع أو تقليــل الخســائر، باإلضافــة اىل حــاالت 
إمكانيــة توفــر الســيولة املطلوبــة مــن قبــل الرشكــة ولكــن بتكاليــف عاليــة 
ومكلفــة. و للتحكــم مبخاطر الســيولة تســعى الرشكــة اىل تنوع االســتثامرات 

وتقييــم األصــول املاليــة بنــاء عــى رسعــة وســهولة تســييلها.

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.

األعــامل والعقــود بــني الرشكــة وبــني أعضــاء مجلــس 

اإلدارة وكبــار التنفيذيــن

مبوجــب التعامــالت والعقــود املربمــة يف الرشكــة خــالل العــام 2020م؛ يقــر 	 
ــات أو  ــن أي ترتيب ــات ع ــة أي معلوم ــدى الرشك ــد ل ــه ال يوج ــس االدارة بأن مجل
اتفاقيــات أو عقــود أبرمتهــا الرشكــة وفيهــا او كانــت فيها مصلحة ألحــد أعضاء 
ــم أو  ــأي منه ــة ب ــخص ذي عالق ــن أو ألي ش ــار التنفيذي ــس اإلدارة أو كب مجل

األشــخاص ذو العالقــة ســوى التــايل:

أبرمــــت الرشكة عام 2019م اتفاقيــــة طــــرح صندوقني عقاريني مـــع رشكة ام 	 
القــرى للتنميــة واإلعامر والتــي لرئيس مجلــس اإلدارة االستاذ /عبدالرحمــن 
الراشــــد مصلحــــة غــر مبــارشة باعتبــــاره عضــــواً يف مجلــــس إدارة رشكة ام 
القــــرى للتنميــــة واإلعــامر والتــــي متــت بــــدون أي رشوط تفضيليــــة. ومــدة 
الصندوقــني مثــان ســنوات قابلــة للتمديــد لثالث فــرتات كل فرتة مدتها ســنتان، 

ويبلــغ حجــم الصندوقــني 11,200,000,000 ريــال ســعودي.

الخطط املستقبلية 

ســتواصل رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر جهدهــا يف تنفيــذ خططهــا الطموحــة 	 
لزيــادة أنشــطتها وعملياتهــا مــن خــالل تقديــم العديــد مــن املنتجــات 
الرشعيــة،  والضوابــط  األحــكام  مــع  املتوافقــة  االســتثامرية  والخدمــات 
ــع  ــة يف جمي ــل الرشك ــن قب ــداره م ــول امل ــادة االص ــتمرار يف زي ــع االس م
االنشــطة االســتثامرية. كــام تنــوي رشكــة اإلمنــاء لالســتثامر إطــالق صناديــق 
ــا  ــن له ــا يضم ــعودي مب ــوق الس ــا يف الس ــن نوعه ــدة م ــتثامرية جدي اس

ولرشكائهــا تطبيــق معايــر االســتدامة. 
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الهيكل التنظيمي للرشكة
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خاتمة

يعبــر مجلــس اإلدارة عــن تقديــره لإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خــالل 
العــام المالــي 2020م والتــي اشــتملت علــى التوســع فــي الخدمــات 
والمنتجــات االســتثمارية التــي تقدمهــا الشــركة لشــركائها، وقــد أســهم 
ذلــك فــي نمــو عــدد الشــركاء، وزيــادة األصــول المــدارة، وانعكــس  ذلــك 

ــج الشــركة الماليــة.   علــى نتائ
ً
ــا ايجاب

اإلنمــاء  لشــركاء  شــكره  عــن  اإلدارة  مجلــس  يعبــر  المناســبة..  وبهــذه 
لالســتثمار، والجهــات اإلشــرافية 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
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