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املحتويات



بســم اللــه والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم. 

باســـمي ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة اإلمنــاء 

لاســتثامر، يســـرين أن أقـــدم لكـــم التقريـــر الســـنوي 

لعـــام 2021م والـــذي يلقـي الضـــوء علـى النتائـــج املاليـة 

ــركة. ــطة الشـ ــغيلية ألنشـ والتشـ

االســتثامري  الــذراع  لاســتثامر  اإلمنــاء  رشكــة  واصلــت 

ملــرف اإلمنــاء تقديــم خدماتهــا االســتثامرية املميــزة 

للــركاء لعــام 2021م حيــث بلغــت قيمــة األصــول املــدارة 

الـــ 76 مليــار ريــال ســعودي ومبعــدل منــو يقــارب 12 % 

عــن العــام املــايض وتنوعــت األصــول مــا بــن صناديــق 

عقاريــة وصناديــق ملكيــة خاصــة وصناديــق اســتثامرية 

املــال  أســواق  يف  تســتثمر  خاصــة  ومحافــظ  عامــة 

املحليــة والخليجيــة مــن خــال األســهم املدرجــة والصكــوك 

واســتثامرات الســيولة واملرابحــة. وجميعهــا متوافقــة مــع 

الرعيــة  األحــكام والضوابــط 

واســتمر النمــو يف صناديــق االســتثامرات البديلــة حيــث 

تجــاوزت قيمــة األصــول تحــت اإلدارة نهايــة هــذا العــام 

ــدة  ــق جدي ــاق صنادي ــك إط ــاهم يف ذل ــال. س ــار ري 56 ملي

اإلمنــاء  وصنــدوق  فيــو،  ريــاض  اإلمنــاء  صنــدوق  منهــا 

صناديــق  مجمــوع  ليصبــح  العقــاري.  الريــاض  ضاحيــة 

االســتثامر البديلــة القامئــة حاليــاً اثنــان وعــرون صندوقــاً 

املــدن  يف  خاصــة  وملكيــة  عقاريــة  صناديــق  تتضمــن 

الرئيســية يف اململكــة العربيــة الســعودية وتحديــداً يف 

منطقــة الريــاض ومنطقــة مكــة املكرمــة، موزعــة يف عــدة 

قطاعــات واســتخدامات ســكنية وتجاريــة وصناعيــة. 

 كــام واصلــت إدارة األصــول منوهــا حيــث بلــغ مجمــل األصــول 

تحــت اإلدارة حــوايل الـــ 16.2 مليار ريال نهايــة العام 2021م 

ومبعــدل منــو بنســبة 33 % مقارنــة بنهايــة العــام املايض. 

وتنوعــت تلــك األصــول املســتثمرة بــن املنتجــات املختلفــة 

مــن صناديــق اســتثامرية عامــة وخاصــة )حيــث تــم طــرح 

صندوقــن اســتثامرين خاصــن تديرهــام إدارة األصــول خال 

هــذا العــام 2021( ومحافــظ خاصــة تســتثمر يف أســواق 

األســهم  خــال  مــن  والخليجيــة  املحليــة  والنقــد  املــال 

ــا  ــك مب ــيولة وكل ذل ــتثامرات الس ــوك واس ــة والصك املدرج

منــت  حيــث  الرعيــة.  واألحــكام  الضوابــط  مــع  يتوافــق 

ــو  ــة بالنم ــة مدعوم ــهم املدرج ــدارة يف األس ــول امل األص

يف معظــم املنتجــات باإلضافــة إىل إطــاق الصندوقــن 

االســتثامرين الخاصــن ومبعــدل يقــارب الـــ 189 % مقارنــة 

بالعــام املــايض ولتصــل لــــام يقــارب الـــ 3.5 مليــار ريــال بــن 

ــع  ــة تتب ــظ خاص ــة ومحاف ــة وخاص ــتثامرية عام ــق اس صنادي

اســراتيجيات مختلفــة كاســراتيجية النمــو واســراتيجية 

الدخــل واســراتيجية االســتثامرات النقيــة وغريهــا وذلــك 

لتلبيــة رغبــات الــركاء وأهدافهــم االســتثامرية ونســب 

الســيولة  اســتثامرات  منــت  كــام  املحتملــة.  املخاطــرة 

والصكــوك مبعــدل 15 % لتصــل ملــا يزيــد عــن الـــ 12.7 مليــار 

ريــال بــن صناديــق عامــة ومحافــظ خاصــة. حيــث واصــل 

صنــدوق اإلمنــاء للســيولة بالريــال الســعودي منــوه خــال 

ــال وبنســبة منــو  ــار ري العــام ليصــل ملــا يقــارب الـــ 8.4 ملي

ــايض.  ــام امل ــة الع ــه نهاي ــت علي ــام كان 25 % ع

يف  مبادراتهــا  لاســتثامر  اإلمنــاء  رشكــة  واصلــت  كــام 

إطــاق صناديــق االســتثامر الوقفيــة لكونهــا رافــًدا مهــامً 

ــة  ــة اململك ــت رؤي ــث تبن ــاد حي ــة واالقتص ــد التنمي ــن رواف م

2030 تشــجيع األوقــاف لتمكــن هــذا القطــاع مــن الحصــول 

عــى مصــادر متويــل مســتدامة، حيــث تــم إطــاق صنــدوق 

اســتثامري وقفــي خــاص جديــد وهــو صنــدوق القصيــم 

الوقفــي والــذي يعــد األول مــن نوعــه عــى مســتوى 

لنجاحــات  اســتكامالً  وذلــك  الخاصــة،  االســتثامر  صناديــق 

رشكــة االمنــاء لاســتثامر يف مجــال الصناديــق الوقفيــة 

والتــي حققــت منــو يفــوق 36  % يف حجــم األصــول املدارة 

عــن العــام الســابق. كــام بلــغ مجمــوع الصناديــق الوقفيــة 

ــكل  ــا بش ــق تقدمه ــة صنادي ــتثامر مثاني ــاء لاس ــدى اإلمن ل

مؤســي تحــت إرشاف ورقابــة هيئــة الســوق املاليــة 

ــاف. ــة لألوق ــة العام والهيئ

كــام بلغــت إيــرادات خدمــات الوســاطة حتــى نهايــة 2021م 

ــداوالت  ــم الت ــاع حج ــع ارتف ــادة 16 % م ــال بزي ــون ري 119 ملي

يف الســوق الســعودي 7 % وارتفعــت تــداوالت خدمــات 

الوســاطة يف االمنــاء لاســتثامر مبقــدار 23 % كــام ارتفعــت 

الحصــة الســوقية 16 % مقارنــة بالعــام الســابق، وارتفعــت 

اإليــرادات مــن تــداوالت األســهم الدوليــة إىل 82 % عــن 

ــه  ــاطة يف رشك ــات الوس ــززت خدم ــام ع ــابق ك ــام الس الع
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االمنــاء لاســتثامر أنظمتهــا التقنيــة ملواكبــة التغــريات يف 

ــي.  ــعودي والعامل ــة الس ــوق املالي الس

كــام واصلــت خدمــات الحفــظ يف رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر 

والصناديــق  والدوليــة  املحليــة  األســهم  يف  منوهــا 

االســتثامرية والعقاريــة حيــث بلغــت أصــول خدمــات الحفــظ 

25 مليــار ريــال ســعودي لألســهم والســندات والصكــوك 

ومــا يقــارب   27.5 مليــار ســعودي للصناديــق العقاريــة، 

امللكيــة الخاصــة واألصــول املتعــددة.

الركــة  اســتمرت  البــري  املــال  رأس  صعيــد  وعــى 

يف تعزيــز الــكادر البــري مــن ذوي الخــرة والكفــاءة 

االســتثامرية  الــركاء  أهــداف  تحقيــق  يف  للمســاهمة 

وتحقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030 يف 

.%  94.5 بلغــت  ســعودة  بنســبة  الوظائــف  توطــن 

بالشــكر  ألتقــدم  الفرصــة  هــذه  اغتنــم  أن  أود  وختامــاً 

والتقديــر ملجلــس إدارة رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر، ولجميــع 

بالعمــل  وإخاصهــم  تفانيهــم  عــى  الركــة  موظفــي 

اإلنجــازات  هــذه  تحقيــق  يف  الكبــرية  ومســاهمتهم 

املتواصــل. والتقــدم 

اإلمناء لالستثامر ... رشاكة مثمرة
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التأسيس

تأسســت اإلمنــاء لاســتثامر كركــة مســاهمة مقفلــة ســعودية بالقــرار الــوزاري رقــم )183/ق( بتاريــخ 

1430/06/07 هـــ بالســجل التجــاري رقــم )1010269764( وتاريــخ 23 جــامدى اآلخــر 1430هـــ املوافــق 26 

يونيــو 2009م، لتقديــم املنتجــات والخدمــات االســتثامرية املتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الرعيــة.

رأس املال 

 بلــغ رأس مــال اإلمنــاء لاســتثامر املــرح بــه )1,000,000,000( مليــار ريــال ســعودي مقســم إىل 

ــاالت.  ــرة ري ــا )10( ع ــة كل منه ــة، قيم ــاوية القيم ــمياً متس ــهامً إس ــون س ــة ملي )100,000,000( مائ

وبلــغ رأس املــال املدفــوع )500,000,000( خمســامئة مليــون ريــال ســعودي.

املالك

مرف اإلمناء هو املالك الوحيد بنسبة 100 %.

نبذة عن الرشكة
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أنشطة الرشكة الرئيسية: 

يتمثــل النشــاط الرئيــي للركــة يف تقديــم مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات واملنتجــات االســتثامرية 

ــداول  ــاطة، والت ــات الوس ــل يف خدم ــايل: التعام ــي كالت ــة وه ــط الرعي ــكام والضواب ــع األح ــة م املتوافق

ــغيل  ــة، وإدارة وتش ــظ الخاص ــات إدارة املحاف ــم خدم ــة، وتقدي ــة والعاملي ــة والخليجي ــهم املحلي يف األس

ــب  ــة، مبوج ــألوراق املالي ــظ ل ــات الحف ــم خدم ــورة، وتقدي ــم املش ــب وتقدي ــتثامرية، والرتي ــق االس الصنادي

ــم 09134-37.  ــة رق ــوق املالي ــة الس ــص هيئ ترخي

وحرصــت اإلمنــاء لاســتثامر عــى تفهــم احتياجــات الــركاء والســعي لتقديــم أرقــى الخدمــات املتاحــة 

لركائهــا مــن منشــآت وأفــراد مــن خال عــدة مواقع يف املــدن الرئيســية للمملكــة ، وعن طريق شــبكة فروع 

مــرف اإلمنــاء املنتــرة يف مناطــق اململكــة املدعومــة بأحــدث التقنيــات والكفــاءات البريــة ، إضافــة 

 www.alinmainvestment. comــتثامر ــاء لاس ــت اإلمن ــل إنرن ــارصة مث ــة املع ــوات اإللكروني ــدث القن إىل أح

ــتثامر 8004413333 - 8004416666. ــاء لاس ــف اإلمن وهات

الرشكات التابعة

هــي عبــارة عــن رشكات )ذات غــرض خــاص( تقــوم الركــة بإنشــائها كمتطلــب لحفــظ أصــول الصناديــق حســب 

أنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق املاليــة، وتتفــاوت نســبة متلــك الركــة لهــذه الــركات. تشــارك اإلمنــاء 

لاســتثامر فيــام يزيــد عــن خمســة وخمســون رشكــة تابعــة لحفــظ أصــول صناديــق اســتثامرية للــركات 

االســتثامرية يف الســوق الســعودي، ومــن أبرزهــا الــركات الخاصــة بصناديــق الريــت مثــل صنــدوق الخبــري 

ريــت وصنــدوق درايــة ريــت. علــامً أن جميــع هــذه الــركات ســعودية املنشــأ. كــام أن القوائــم املاليــة لركــة 

ــة. ــركات التابع ــن ال ــى أي م ــتمل ع ــتثامر ال تش ــاء لاس اإلمن
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قيمنا وأهدافنا

السعي للقيادة	 

اإلبداع	 

املبادرة	 

خدمة املجتمع	 

احرام الجميع	 

األمانة	 

الرابط بن الزماء	 

خدمة الريك	 

رؤيتنا 

لنكون رشيكك املايل 

املفضل.

رسالتنا 

مجــال  يف  الرائــدة  الركــة  نكــون  أن 

ــتثامرية مبتكــرة  توفــري حلــول وخدمــات اس

متوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الرعيــة.

 أن نكون ضمن أكر الركات االستثامرية نجاحاً يف األسواق املالية. 	 

تقديــم منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات واملنتجــات االســتثامرية املتوافقــة مــع 	 
األحــكام والضوابــط الرعيــة. 

الريــادة والتفــوق يف تقديــم أعــى مســتويات الخدمــة للــركاء باســتخدام أحــدث مــا 	 
توصلــت إليــه التقنيــة الحديثــة. 

مواكبة التطلعات والطموحات االستثامرية لركائنا وتنمية ثرواتهم. 	 

املساهمة بشكل فاعل بدعم مسرية االقتصاد الوطني. 	 

املساهمة الفاعلة يف تحقيق رؤية اململكة 2030.	 

ــع 	  ــة م ــة واملتوافق ــة ذات العاق ــادرات االجتامعي ــم املب ــاً يف دع ــاهمة إيجابي املس
ــراتيجيتنا. اس

 االســتفادة مــن جميــع املزايــا التــي يتمتــع بهــا مــرف اإلمنــاء كأحــد أكــر املؤسســات 	 
املاليــة مــن حيــث رأس املــال.

العمل وفق األحكام والضوابط الرعية.	 

اإلميان بأهمية االستدامة ومبادئها.	 

حجم رأس مال الركة املستثمر.	 

اإلدارة املتمرسة ذات الخرة يف قطاع االستثامرات وإدارة الرثوات.	 

االســتفادة مــن أحــدث مــا توصلــت إليــه التقنيــة الحديثــة يف مجــال االتصــاالت واألنظمة 	 
والتقنيــة اإللكرونيــة الحديثة.

قيمنا

أهدافنا

املميزات

الرؤية والرسالة



سعادة االستاذ / مشاري بن عبدالعزيز الجبري 

عضو مجلس اإلدارة )غري تنفيذي( **

سعادة األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الراشد

رئيس مجلس اإلدارة )عضو مستقل(

سعادة األستاذ / عبداملحسن بن عبدالعزيز الفارس 

نائب رئيس مجلس اإلدارة )غري تنفيذي(

سعادة األستاذ / عبدالله بن عيل الخليفة 

عضو مجلس اإلدارة )غري تنفيذي(*

سعادة املهندس/ يوسف بن عبدالرحمن الزامل

عضو مجلس اإلدارة )عضو مستقل(

سعادة الدكتور / سعد بن عطيه الغامدي 

عضو مجلس اإلدارة )غري تنفيذي(

سعادة االستاذ / مازن بن فواز بغدادي

الرئيس التنفيذي و العضو املنتدب

* بداية العضوية من 2021/3/30م 
**انتهت العضوية يف 2021/3/4م
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أعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة

القرارات املهمة لعام 2021م:

قــام مجلــس إدارة الركــة بعقــد ثاثــة اجتامعــات خــال 

عــام 2021م وأصــدر خــال العــام عــدد مــن القــرارات أهمها:

املوافقة عى موازنة الركة لعام 2022م.	 

مجلــس 	  وتقريــر  املاليــة  القوائــم  عــى  املوافقــة 

2020م. لعــام  اإلدارة 

املوافقــة عــى عمليــة التقييــم الداخــي لكفايــة 	 

2020م. لعــام  املــال  رأس 

املوافقة عى اسراتيجية الركة 2022 - 2025.	 
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الصناديق االستثامرية:. 1

اســتمرت رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر بالنمــو يف طــرح وإدارة 

صناديــق االســتثامر يف الســوق املاليــة الســعودية حيــث 

ارتفعــت قيمــة أصــول الصناديــق االســتثامرية تحــت اإلدارة 

بنســبة تفــوق الـــ 9  % مقارنــة بالعــام الســابق فبلغــت 

نهايــة هــذا العــام مــا يقــارب الـــ 67 مليــار ريــال مــدارة مــن 

خــال أربعــة وثاثــون صندوقــاً اســتثامرياً منوعــاً.

اســتمرت  البديلــة،  االســتثامرات  صناديــق  مجــال  ففــي 

قيمــة  تجــاوزت  حيــث  بالنمــو  لاســتثامر  اإلمنــاء  رشكــة 

األصــول تحــت اإلدارة نهايــة هــذا العــام 56 مليــار ريــال، 

وأصبــح مجمــوع الصناديــق البديلــة القامئــة حاليــاً اثنــان 

وعــرون صندوقــاً تتضمــن صناديــق عقاريــة وملكيــة خاصة 

يف املــدن الرئيســية يف اململكــة العربيــة الســعودية 

وتحديــداً يف منطقــة الريــاض ومنطقــة مكــة املكرمــة، 

موزعــة يف عــدة قطاعــات واســتخدامات فندقية وســكنية 

وتجاريــة وصناعيــة.  

يف  مبادراتهــا  لاســتثامر  اإلمنــاء  رشكــة  واصلــت  كــام 

تــم إطــاق  الوقفيــة، حيــث  إطــاق صناديــق االســتثامر 

صنــدوق اســتثامري وقفــي خــاص جديــد وهــو صنــدوق 

القصيــم الوقفــي والــذي يعــد األول مــن نوعــه عــى 

مســتوى صناديــق االســتثامر الخاصــة، وارتفعــت قيمــة 

أصــول الصناديــق االســتثامرية الوقفيــة تحت اإلدارة بنســبة 

تفــوق الـــ 36  % مقارنــة بالعــام الســابق، وليصبــح مجمــوع 

الصناديــق االســتثامر الوقفيــة لــدى اإلمنــاء لاســتثامر 

ــت إرشاف  ــي تح ــكل مؤس ــا بش ــق تقدمه ــة صنادي مثاني

ورقابــة هيئــة الســوق املاليــة والهيئــة العامــة لألوقــاف.

ــد  ــد، فق ــال والنق ــواق رأس امل ــق أس ــبة لصنادي ــا بالنس أم

اســتمرت الركــة بــإدارة الخمســة الصناديــق املشــركة 

وذلــك  الســابقة  الســنوات  خــال  إطاقهــا  تــم  والتــي 

املختلفــة.  االســتثامرية  الــركاء  أهــداف  مــع  متاشــياً 

لألســهم  اإلمنــاء  صنــدوق  الصناديــق  هــذه  وتشــمل 

الســعودية وصنــدوق اإلمنــاء لإلصــدارات األوليــة وصنــدوق 

اإلمنــاء  وصنــدوق  األصــول  متعــدد  املتــوازن  اإلمنــاء 

للســيولة بالريــال الســعودي وصنــدوق اإلمنــاء املتــداول 

لصكــوك الحكومــة الســعودية املحليــة - قصــرية األجــل. 

كــام أطلقــت إدارة األصــول خــال هــذا العــام صندوقــن 

اســتثامرين خاصــن تحــت إدارتهــا. وقــد بلــغ حجــم األصــول 

املــدارة مــن خــال هــذه الصناديــق الســبعة نهايــة العــام 

مــا يقــارب الـــ 10.2 مليــار ريــال )بارتفــاع يزيــد عــام نســبته 25  

% تقريبــا مقارنــة بالعــام الســابق(. كــام يســعى فريــق 

العمــل عــى إيجــاد الفــرص والحلــول االســتثامرية وإجــراء 

الفــرص  ألفضــل  للتوصــل  الشــاملة  والبحــوث  الدراســات 

االســتثامرية للــركاء ورشائــح املســتثمرين املختلفــة مــن 

ــرص  ــك تح ــة لذل ــدة. باإلضاف ــتثامرية جدي ــات اس ــال منتج خ

ــتثامر  ــات االس ــع منتج ــى تنوي ــتثامر ع ــاء لاس ــة اإلمن رشك

لديهــا مــن خــال طــرح وإدراج صناديــق متداولــة متخصصــة 

واالســتمرار بالتوســع يف مجــال صناديــق امللكيــة الخاصــة.

أهم اإلنجازات للعام 

املايل 2021م
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إدارة املحافظ الخاصة:. 2

املحافــظ  خدمــات  بتقديــم  لاســتثامر  اإلمنــاء  اســتمرت 

االســتثامرية الخاصــة حيــث بلــغ مجمــل أصــول املحافــظ 

اإلمنــاء  تديرهــا  التــي  االســتثامرية  والــوكاالت  الخاصــة 

ــار ريــال  لاســتثامر بنهايــة العــام 2021م حــوايل الـــ 6 ملي

ــام  ــة الع ــه نهاي ــت علي ــام كان ــت 47  % ع ــو بلغ ــبة من وبنس

املحافــظ  يف  املســتثمرة  األصــول  وتنوعــت  الســابق. 

املحليــة  النقــد  وأســواق  املــال  أســواق  يف  الخاصــة 

والخليجيــة مــن خــال األســهم املدرجــة والصكــوك املحليــة 

واســتثامرات الســيولة املتوافقــة مــع الضوابــط الرعيــة. 

كــام تســعى الركــة إىل العمــل عــى بنــاء محافــظ خاصــة 

ذات اســراتيجيات مختلفــة تتناســب مــع أهــداف الــركاء 

املختلفــة. وتطلعاتهــم  االســتثامرية 

الوساطة والتداول:. 	

مــع ارتفــاع حجــم التــداوالت يف الســوق الســعودي 7 % 

عــن العــام الســابق ارتفعــت تــداوالت خدمــات الوســاطة 

ــة  ــت الحص ــام ارتفع ــدار 16 % ك ــتثامر مبق ــاء لاس يف االمن

الســوقية إىل 3.26 % كــام ارتفعــت اإليــرادات مــن تــداوالت 

خدمــات  إيــرادات  وبلغــت   ،%  51 إىل  الدوليــة  األســهم 

مليــون   119 2021م  ديســمر  نهايــة  حتــى  الوســاطة 

ــات  ــززت خدم ــام ع ــابق ك ــام الس ــن الع ــادة 16 % ع ــال بزي ري

الوســاطة يف رشكــه االمنــاء لاســتثامر أنظمتهــا التقنيــة 

الســعودي  املاليــة  الســوق  يف  التغــريات  ملواكبــة 

والعاملــي  كــام تــم اطــاق خدمــة تــداول العمــاء للصكــوك 

ــداول. ــاء ت ــة االمن ــال منص ــن خ ــعودي م ــوق الس يف الس

الرتتيب وتقديم املشورة:. 	

تقــدم االمنــاء لاســتثامر عــددا مــن الخدمــات املرتبطــة بنشــاط الرتيــب وتقديــم املشــورة حســبام يتناســب مــع احتياجــات 

ــا  ــي تقدمه ــات الت ــمل الخدم ــة.  وتش ــط الرعي ــكام والضواب ــزام باألح ــن االلت ــا يضم ــتقبلية ومب ــم املس ــاء وخططه العم

ــدار  ــق إص ــن طري ــا أو ع ــا أو خاص ــا عام ــركات طرح ــهم ال ــرح أس ــورة لط ــم املش ــب وتقدي ــات الرتي ــتثامر خدم ــاء لاس اإلمن

حقــوق األولويــة لغايــات زيــادة رأس املــال ومــا يرتبــط بذلــك مــن عمليــات التعهــد بالتغطيــة حســب متطلبــات هيئــة الســوق 

املاليــة. وكذلــك تقــدم اإلمنــاء لاســتثامر خدمــات الرتيــب واملشــورة فيــام يخــص االندماج واالســتحواذ بــن الــركات وإصدار 

الصكــوك وكذلــك ترتيــب التســهيات املرفيــة بكافــة أنواعهــا واملتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الرعيــة. ويف عــام 

ــوك  ــن الصك ــدد م ــرح ع ــاركة يف ط ــا املش ــأيت يف مقدمته ــازات ي ــن اإلنج ــد م ــتثامرية العدي ــة االس ــت املرفي 2021م أمت

مقومــة بالريــال الســعودي لصالــح حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية ممثلــة يف وزارة املاليــة وكذلــك املشــاركة يف 

طــرح الصكــوك لعــدد مــن الــركات القياديــة تنوعــت مــا بــن صكــوك مقومــة بالريــال الســعودي والــدوالر األمريــي. وقــد 

تجــاوزت املبالــغ اإلجامليــة لهــذه الصكــوك مــا قيمتــه )55( مليــار ريــال.

كــام تــم االتفــاق خــال عــام 2021م مــع عــدد مــن الــركات لتقديــم خدمــات متنوعــة مبــا فيهــا تقديــم املشــورة فيــام يخــص 

طــرح بعــض الــركات لاكتتــاب العــام والتعهــد بتغطيتهــا يف الســوق الرئيســية وكذلــك االتفــاق مــع رشكات أخــرى لطرحهــا 

يف الســوق املــوازي )منــو(. كــام اتفقــت الركــة مــع عــدد مــن الــركات املدرجــة يف الســوق الرئيــي عــى تقديــم 

الرتيــب واملشــورة والتعهــد بالتغطيــة فيــام يخــص زيــادة رأس املــال عــن طريــق إصــدار حقــوق األولويــة.
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خدمات الحفظ لألوراق املالية:. 	

تقــوم رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر بتقديــم خدمــات الحفــظ 

لصالــح صناديــق األســهم والصكــوك والســندات املحليــة 

والدوليــة ولصناديــق االســتثامر العقاريــة وامللكيــة الخاصة 

واملتعــددة األصــول وغريهــا، حيــث تقــدر أصــول خدمــات 

لألســهم  ســعودي  ريــال  مليــار   25 يقــارب  مبــا  الحفــظ 

والســندات والصكــوك ومــا يقــارب 27.5 مليــار ريال ســعودي 

للصناديــق العقاريــة، امللكيــة الخاصــة واألصــول املتعــددة.

تقنية املعلومات:. 	

مــن منطلــق حــرص الركــة ملواكبــة التطــور املســتمر 

للوســائل التقنيــة فقــد حرصــت عى تطويــر أنظمتها بشــكل 

دائــم ليواكــب هــذه التطــورات ويقــّدم قيمــة حقيقيــة 

يف  تصــب  التــي  املنجــزات  أبــرز  يــي  فيــام  لركائهــا. 

مصلحــة الركــة وتخــدم رشكائهــا وتوائــم متطلباتهــم: 

تطوير نظام إدارة الرثوات	 

بهــدف تطويــر خدمــات إدارة املحافــظ واألصــول يف الركــة تــم العمــل عــى تطويــر نظــام جديــد والــذي يهــدف إىل أمتتــه 

كافــة إجــراءات وتقاريــر إدارة املحافــظ واألصــول وربطهــا بشــكل مبــارش بالنظــام األســايس للركــة. حيــث تــم االنتهــاء مــن 

املرحلتــن األوىل والثانيــة مــن املــروع والتــي اشــتملت عــى:

أمتته نظام تقييم املحافظ املدارة من الركة وحساب كافة الرسوم وانشاء التقارير الازمة لذلك.	 

ــا 	  ــود ومقارنته ــراتيجيات والقي ــداد االس ــة واع ــة املحفظ ــادة موازن ــتخدم إع ــح للمس ــذي يتي ــر وال ــال األوام ــام ادخ نظ

ــال.  ــكل فع ــارة بش ــري املخت باملعاي

تطوير املنصة الرقمية الداخلية للرشكة 	 

تــم العمــل عــى تطويــر منصــة داخليــة جديــدة مبســمى منصــة تقنيــات االســتثامر والتــي تهــدف إىل أمتتــه كافــة اإلجــراءات 

الداخليــة للركــة وتوحيدهــا تحــت منصــة موحــدة حيــث تــم حتــى اآلن أمتتــة التــايل:

نظام إدارة األوامر واملحافظ.	 

نظام إدارة تحويات األموال بن حسابات الريك.	 

نظام إدارة الحقوق األولية. 	 

نظام إدارة األوامر املروطة. 	 

نظام إدارة بيانات اعرف عميلك.	 

نظام إدارة الفواتري االلكرونية وعقود التسهيات.	 
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تطوير النظام الداخيل:	 

تــم العمــل عــى تطويــر نظــام  داخــي يهــدف إىل معالجــة كافــة طلبــات األوامــر مــن حجــز ورفــع حجــز وافصــاح وغريهــا مــن 

الطلبــات املقدمــة عــر منصتــي نافــذ ومكــن بشــكل تلقــايئ حيــث يتيــح النظــام رفــع ملــف الطلبــات والنظــام بــدوره ســيقوم 

بشــكل تلقــايئ بتنفيــذ كافــة الطلبــات وإعــداد كافــة التقاريــر دون الحاجــة إىل تدخــل بــري والــذي سيســاعد بشــكل كبــري 

يف دقــة البيانــات التــي يتــم تقدميهــا عــى منصتــي نافــذ ومكــن مــن قبــل املوظــف.

ــة  ــدف إىل توعي ــذي يه ــة وال ــات الرك ــن منتج ــراك يف أي م ــل االش ــل قب ــة العمي ــة ماءم ــى دراس ــل ع ــم العم ــام ت ك

ــدار  ــاب، وإص ــح الحس ــت فت ــل وق ــل العمي ــن قب ــة م ــات املدخل ــى املعلوم ــتناد ع ــه باالس ــج وماءمت ــر املنت ــل مبخاط العمي

ــروين. ــكل الك ــام بش ــا يف النظ ــة وتخزينه ــر املاءم تقاري

تطوير نظام األرشفة االلكرتونية:	 

تــم االنتهــاء مــن تطويــر نظــام جديــد والــذي يهــدف إىل أرشــفة امللفــات واملســتندات بشــكل الكــروين والــذي بــدوره 

ــكل ســهولة. ــة الوصــول إىل امللــف املطلــوب ب ــات بشــكل صحيــح وسيســهل عميل سيســاعد عــى حفــظ البيان

تطوير نظام إدارة االستثامرات البديلة:	 

تم االنتهاء من تطوير نظام متكامل إلدارة االستثامرات البديلة والذي اشتمل عى:

إدارة الحسابات والتقارير املالية.	 

إدارة املوردين وكافة الفواتري واملدفوعات املتعلقة بهم.	 

إدارة املشريات واملوافقات.	 

إدارة بيانات العماء وإصدار وحفظ الفواتري الرضيبية بشكل الكروين.     	 

تحسينات عامة:	 

خــال العــام املــايض تــم العمــل عــى أمتتــه وتحســن مجموعــة مــن اإلجــراءات والتــي بدورهــا ســهلت عــى الركــة تقديم 

الخدمــات بشــكل أفضــل مــن أهمها:

أمتته نظام الصفقات الخاصة وإصدار التقارير الخاصة بها.	 

أمتته طباعة كشوفات الحسابات واملحافظ االستثامرية للركاء من خال موقع الركة للتداول.	 

أمتته فتح املحافظ االستثامرية لعماء التمويل الشخيص والبطاقات االئتامنية وبيع األسهم وتحويل األموال.	 

تم العمل عى أمتته كافة الفواتري الرضيبية الصادرة من الركة وحفظها بشكل الكروين.	 
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فيام يي ملخص النتائج املالية لفرة خمس سنوات املاضية )باألالف(:

املركز املايل 2021 2020 2019 2018 2017

مرابحات    -    -  100,000  208,000  - 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة   551,285     462,880  330,280    252,431     227,228 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل األخر  22,296      37,569      23,637       36,864     38,068  

إجاميل املوجودات 2,099,878 1,619,552 1,385,355 1,267,396 732,739

إجاميل حقوق املساهمني  1,847,956  1,436,582 1,115,671 875,610 635,684

إجاميل املطلوبات 251,922 182,969 269,684 391,786 97,055

النتائج التشغيلية 2021 2020 2019 2018 2017

الدخل من خدمات إدارة األصول 368,889 314,348 270,362 255,448 250,772

صايف الدخل من خدمات الوساطة 118,847 102,194 38,107 31,542 18,270

الدخل من قطاع االستثامرات البنكية 23,527 8,456 1,740 23,293 37,685

الدخل من استثامرات الركة 86,743 56,545 63,874 39,748 28,587

إجاميل دخل العمليات 598,006 481,543 374,083 350,031 335,314

إجاميل مصاريف العمليات 138,450  121,914 107,453 104,316 80,528

صايف اإليرادات التشغيلية  459,556  359,629 266,630 245,715 254,786

الزكاة 47,380    37,763 26,687 6,116 -956

صايف الربح  412,176  321,866 239,943 239,599 255,742

النتائج التشغيلية	 

حققــت الركــة صــايف أربــاح مببلــغ 412.2 مليــون ريــال ســعودي للعــام املــايل املنتهــي يف 31 ديســمر 2021م مقارنــة 

مــع 321.8 مليــون ريــال ســعودي للعــام املــايل الســابق.
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دخل ومصاريف العمليات	 

ــع  ــة م ــعودي مقارن ــال س ــون ري ــمر 2021م 598 ملي ــي يف 31 ديس ــايل املنته ــام امل ــات للع ــل العملي ــاميل دخ ــغ إج بل

481.5 مليــون ريــال ســعودي للعــام املــايل 2020م مســجاً منــواً بنســبة 24 %، فيــام اســتمر منــو الركــة يف القطاعــات 

األساســية، باملقابــل ارتفعــت مصاريــف العمليــات يف 31 ديســمر 2021م إىل 138 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة مــع 

121.9مليــون ريــال ســعودي يف 31 ديســمر 2020م بنســبة 14 %.

دخل و مصاريف العمليات 
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األصول تحت االدارة	 

ــال  ــار ري ــعودي إىل 76 ملي ــال س ــار ري ــن 68 ملي ــايض م ــام امل ــًة بالع ــارب 12 % مقارن ــبة تق ــت اإلدارة بنس ــول تح ــت األص من

ســعودي يف نهايــة العــام 2021م. 
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ربح السهم	 

ــام  ــعودي للع ــال س ــح 6.44 ري ــة برب ــايل 2021م مقارن ــام امل ــال الع ــعودي خ ــال س ــد 8.24ري ــهم الواح ــة الس ــت ربحي بلغ

املــايل 2020م. تــم تعديــل ربحيــة الســهم لســنة 2020 لتأخــذ فاالعتبــار زيــادة رأس املــال املدفــوع مــن 250 مليــون ريــال 

ســعودي إىل 500 مليــون ريــال ســعودي.

حقوق ملكية املساهمني والكفاية املالية للرشكة	 

بلغــت قاعــدة رأس املــال )حســب قواعــد الكفايــة املاليــة لهيئــة الســوق املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية( يف 

نهايــة العــام 2021م 1,842.9 مليــون ريــال ســعودي باملقارنــة مــع 1,178مليــون ريــال ســعودي يف نهايــة العــام 2020م 

وذلــك نتيجــة صــايف األربــاح التــي حققتهــا الركــة.  كــام اســتطاعت الركــة رفــع نســبة الكفايــة املاليــة عنــد معــدل 2.48 

يف نهايــة العــام املــايل 2021م مقارنــة بنســبة الكفايــة املاليــة عنــد معــدل 1.98 يف نهايــة العــام املــايل 2020م.

الكفاية املالية للرشكة
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متطلبات قاعدة رأس املال قاعدة رأس املال

كشف املديونية الحالية:

خــــال الســــنة املاليــــة 2021م، قامــــت شــــركة االمناء لاستثامر بعمــــل إتفاقيــــة مرابحــــة مــــع صنــــدوق االمناء للســـيولة 

بالريـــال الســـعودي مببلـــغ إجاملـــي قـــدره 50 مليـون ريـــال، و ذلـك لغـرض متويـــل هامـش التغطيـة لعمــــاء الشــركة.

مجلس اإلدارة

يتــوىل إدارة الركــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن )6( ســتة أعضــاء عيّنهــم املســاهمون يف الجمعيــة العامة العاديــة ملدة )3( 

ثــاث ســنوات، واســتثناًء مــام تقــدم، وبنــاًء عــى النظــام األســاس للركــة، َعيَّنــت الجمعيــة التأسيســية للركــة أول مجلــس 

إدارة ملــدة )5( خمــس ســنوات، وقــد قــام املجلــس بعقــد ثــاث جلســات خــال العــام املــايل 2021 م، كــام هــو موضــح يف 

الجــدول اآليت:
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عضوية يف مجالس رشكات اخرى
تصنيف 

العضوية
االسم

12/28 9/19 	/12

3 ✓ ✓ ✓

االمنــاء  رشكــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ــة  ــس إدارة رشك ــس مجل ــتثامر، رئي لاس
ــس إدارة  ــس مجل ــة، رئي ــداول العقاري ت
صنــدوق األهــي ريــت1، نائــب رئيــس 
مجلــس إدارة رشكــة ام القــرى، نائــب 
ــة  ــة الدولي ــس إدارة الدرعي ــس مجل رئي

لاستشــارات.

مستقل

سعادة األستاذ/عبدالرحمن 

بن محمد الراشد )رئيس 

مجلس اإلدارة(

3 ✓ ✓ ✓

رشكــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 
االمنــاء لاســتثامر، عضــو مجلــس ادارة 
ادارة  رئيــس مجلــس  مــرف االمنــاء، 

ماريــن. طوكيــو  االمنــاء  رشكــة 

غري تنفيذي

سعادة األستاذ/ عبداملحسن 

بن عبدالعزيز الفارس

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

3 ✓ ✓ ✓

اإلمنــاء  ملــرف  التنفيــذي  الرئيــس 
االمنــاء  رشكــة  إدارة  مجلــس  وعضــو 
ــس االدارة  ــس مجل ــب رئي ــتثامر، نائ لاس
لركــة إرســال لتحويــل األمــوال، رئيــس 
مجلــس ادارة رشكــة التقنيــة املاليــة 

الســعودية.

غري تنفيذي
سعادة األستاذ/عبدالله بن 

عيل الخليفة

3 ✓ ✓ ✓

االمنــاء  رشكــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
لاســتثامر, عضــو مجلــس ادارة رشكــة 
للبروكيامويــات  العامليــة  الصحــراء 
)ســبكيم(، عضــو مجلــس ادارة رشكــة 

للصناعــة. الوطنيــة 

مستقل 
سعادة املهندس/ يوسف 

بن عبدالرحمن الزامل

3 ✓ ✓ ✓

االمنــاء  رشكــة  ادارة  مجلــس  عضــو 
لاســتثامر ،  عضــو مجلــس إدارة التجمــع 

الصحــي باملدينــة املنــورة.
غري تنفيذي

سعادة الدكتور/ سعد بن 

عطيه الغامدي

3 ✓ ✓ ✓
االمنــاء  رشكــة  ادارة  مجلــس  عضــو 

. ر لاســتثام تنفيذي

سعادة األستاذ/مازن بن 

فواز بغدادي )الرئيس 

التنفيذي والعضو املنتدب(
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التغيريات يف الحصص املساهمة الرئيسية:

ــان  ــي بي ــام ي ــال، وفي ــون ري ــون إىل 500 ملي ــن 250 ملي ــوع م ــال املدف ــع رأس امل ــام 2021 برف ــال الع ــة خ ــت الرك قام

بحصــص املســاهمن: 

نسبة امللكيةعدد األسهماالسم

100 %50,000,000مرف االمناء 

اللجان التابعة ملجلس اإلدارة: 

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

1 - اللجنة التنفيذية:

شــكل املجلــس “لجنــة التنفيذيــة” متــارس جميــع الســلطات التــي يخولهــا لهــا مجلــس اإلدارة. وتتكــون اللجنــة مــن أربعــة 

أعضــاء، ويتــوىل رئاســتها ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة. وقامــت اللجنــة بعقــد اجتــامع واحــد خــال الســنة املاليــة 2021م:

املجموع

تاريخ االجتامع

االسم

8/2

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

1 ✓ سعادة األستاذ/ عبداملحسن بن عبدالعزيز الفارس

1 ✓ سعادة األستاذ/عبدالله بن عي الخليفة

1 ✓ سعادة األستاذ/مازن بن فواز بغدادي )الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب(
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2 - لجنة املراجعة

تتكــون لجنــة املراجعــة مــن ثاثــة أعضــاء، وتتــوىل لجنــة املراجعــة دراســة القوائــم املاليــة والسياســات املحاســبية 

والرقابــة، واإلرشاف عــى أعــامل املراجعــة الداخليــة واملراجعــن الخارجيــن، وقــد عقــدت اللجنــة اجتامعــن خــال الســنة 

املاليــة 2021م كــام هــو موضــح يف الجــدول اآليت:

املجموع
تاريخ االجتامع

االسم
2021/12/13 2021/03/17

2 ✓ ✓ سعادة الدكتور / سعد بن عطية الغامدي )رئيس اللجنة(

1 ✓ × سعادة املهندس / يوسف بن عبدالرحمن الزامل *

2 ✓ ✓ سعادة الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الجرين

0 × ×  سعادة األستاذ / مشاري بن عبدالعزيز الجبري **

*   بداية العضوية   بتاريخ 2021/04/12م 
** انتهاء العضوية بتاريخ 2021/03/30م

	 - لجنة الرتشيحات واملكافآت:

ــة  ــة التوصي ــام اللجن ــمل مه ــس اإلدارة. تش ــن مجل ــيحهم م ــم ترش ــاء ت ــة أعض ــن ثاث ــآت م ــيحات واملكاف ــة الرش ــون لجن تتك

ملجلــس اإلدارة بالرشــيح لعضويــة املجلــس، والتأكــد مــن اســتقالية أعضــاء املجلــس املســتقلن، وعــدم وجــود أي تعــارض 

مصالــح، ووضــع سياســات ملكافــآت وتعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان وكبــار التنفيذيــن. 

قامت اللجنة بعقد اجتامع واحد خال السنة املالية 2021م كام هو موضح يف الجدول التايل:

املجموع

تاريخ االجتامع

االسم

19-09-2021م

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

1 ✓ سعادة األستاذ /  عبدالله بن عي الخليفة  

1 ✓ سعادة الدكتور /  سعد بن عطية الغامدي
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني

أعضاء املجلس 

املستقلني

أعضاء املجلس غري 

التنفيذيني

أعضاء املجلس 

التنفيذيني*
البيان

12,000 18,000 9,000 بدل حضور جلسات املجلس

16,000 14,000 بدل حضور جلسات اللجان

60,000 املكافأت الدورية والسنوية

الخطط التحفيزية

330,000 450,000 150,000 أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

تدفع بشكل شهري أو سنوي

418,000 482,000 159,000 املجموع

* بصفتهم أعضاء يف مجلس اإلدارة

خمسة  من كبار التنفيذيني بالرشكة ممن تلقوا أعىل املكافأت والتعويضات 

مضافاً اليهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل
البيان

6,501,289.00 الرواتب واألجور 

34,750.00 البدالت  

3,924,469.00 املكافأت الدورية والسنوية 

- الخطط التحفيزية 

- العموالت 

- أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

تدفع بشكل شهري أو سنوي

10,460,508.00 املجموع 
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الجزاءات والعقوبات النظامية:

خــال العــام 2021م فرضــت هيئــة الســوق املاليــة غرامتــن 

ماليتــن عــى الركة:

غرامــة ماليــة عــى رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر مقدارهــا 	 

مــن  )ج(  الفقــرة  ملخالفتهــا  وذلــك  ريــال(   40,000(

املــادة  مــن  )أ(  والفقــرة  عــر  الحاديــة  املــادة 

االســتثامر. صناديــق  الئحــة  مــن  والثامنــن  التاســعة 

غرامــة ماليــة عــى رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر مقدارهــا 	 

)20,000 ريــال( ملخالفــة الفقــرة )أ( و )هـ(مــن املــادة 

الثالثــة  املــادة  مــن  )أ(  والفقــرة  عــر،  الخامســة 

واألربعــن مــن الئحــة صناديــق االســتثامر.

اإلجــراءات  جميــع  لاســتثامر  اإلمنــاء  رشكــة  واتخــذت 

التصحيحيــة الازمــة ملعالجــة هــذه املخالفــات وتفــادي 

املســتقبل. يف  وقوعهــا 

نتائج تقارير املراجعة السنوية للنظم 

واإلجراءات الرقابية

مــن منطلــق مســئولية إدارة الركــة عــن إعــداد نظــام شــامل وفعــال للرقابــة 

ــة  ــاء نظــام للرقاب ــم بن الداخليــة لتحقيــق األهــداف املعتمــدة للركــة، فقــد ت

النســبية  األهميــة  االعتبــار  يف  ويضــع  الركــة  أنشــطة  يناســب  الداخليــة 

للمخاطــر املاليــة واملخاطــر األخــرى املازمــة لهــذه األنشــطة.

 لقــد تــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة إلدارة املخاطــر والســيطرة عليهــا يف 

ــف  ــتمرة والكش ــة املس ــن الرقاب ــوالً م ــدراً معق ــر ق ــام يوف ــب م ــت املناس الوق

املبكــر عــن املخاطــر املحتملــة والتعامــل معهــا.

ويســتند نظــام الرقابــة الداخليــة عــى رؤيــة وتقديــر إدارة الركــة لوضــع نظــام رقابــة يتناســب مــع األهميــة النســبية 

للمخاطــر املاليــة، وبقــدر معقــول مــن التكلفــة واملنفعــة لتفعيــل ضوابــط رقابيــة محــددة، وتــم  تصميــم نظــام الرقابــة 

الداخليــة بغــرض إدارة مخاطــر عــدم تحقيــق األهــداف و التــي قــد تنتــج عنهــا، و بالتــايل فــإن نظــام الرقابــة الداخليــة 

مصمــم إلعطــاء تأكيــدات معقولــة لتفــادي األخطــاء و الخســائر.

ــن  ــن، وتتضم ــن والخارجي ــن الداخلي ــن املراجع ــد م ــي تع ــر الت ــة التقاري ــكل دوري مبراجع ــة بش ــة املراجع ــوم لجن تق

ــة. ــة الداخلي ــة الرقاب ــة وفعالي ــم لكفاي ــر تقيي ــذه التقاري ه

وبنــاًء عــى مــا ســبق فإنــه ميكــن إعطــاء تأكيــد معقــول عــى أنظمــة وإجــراءات الرقابــة الداخليــة حيــث مل يتبــن وجــود 

ــط  ــم والضواب ــاءة النظ ــة كف ــامة وفعالي ــى س ــر ع ــد تؤث ــة ق ــامل الرك ــة ألع ــة الرقابي ــة يف البيئ ــرات جوهري أي ثغ

واإلجــراءات املاليــة والتشــغيلية، وأن تقييــم الضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا اإلدارة التنفيذيــة مســتمر طــوال العــام 

علــامً بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن ســامة تصميمــه وفعاليــة تطبيقــه ال ميكــن أن يوفــر تأكيــداً مطلقــاً.
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تحديد ومراقبة املخاطر

عــدة  عــى  املاليــة  األوراق  أعــامل  مامرســة  تنطــوي 

مخاطــر تختلــف يف مســتوياتها وتأثريهــا بصــورة عامــة، 

تهــدد  أن  املمكــن  مــن  التــي  العوامــل  جميــع  وتشــمل 

ــارشة أو  ــائر مب ــرض لخس ــال التع ــة يف ح ــتمرارية الرك اس

ــاءة  ــى كف ــلبا ع ــر س ــن أن تؤث ــن املمك ــارشة، أو م ــري مب غ

إدارة االعــامل بالركــة أو االســتفادة مــن الفــرص املتاحــة. 

تتمثــل األهــداف الرئيســية إلدارة املخاطــر وإطــار العمــل 

ــة  ــراتيجية الرك ــايش اس ــن مت ــد م ــا يف التأك ــاص به الخ

مــع األنشــطة االســتثامرية ومســتويات التعــرض للمخاطــر، 

ــا  ــع م ــتمر بجمي ــر املس ــى التطوي ــل ع ــة إىل العم باإلضاف

ــة  ــا الرك ــد تواجهه ــي ق ــر الت ــة إدارة املخاط ــق بآلي يتعل

ــراءات.  ــات واإلج ــث السياس ــة وتحدي ــة يف مراجع واملتمثل

وتتضّمــن املخاطــر التــي ميكــن أن تواجههــا الركــة مــا 

يــي:

رأي لجنة املراجعة

اســتنادا عــى التقاريــر الدوريــة التــي عرضــت عــى 

لجنــة املراجعــة خــال العــام املــايل املنتهــي 2021م 

العاقــة و املتمثلــة يف كل  الجهــات ذات  مــن قبــل 

مــن إدارة املراجعــة الداخليــة، ادارة االلتــزام، مراجعــي 

حســابات الركــة، وبنــاًء عــى مــا ســبق فــإن لجنــة 

املراجعــة ميكنهــا إعطــاء تأكيــد معقــول  عــى أنظمــة 

ــود أي  ــن وج ــث مل يتب ــة حي ــة الداخلي ــراءات الرقاب وإج

ثغــرات جوهريــة يف البيئــة الرقابيــة ألعــامل الركة قد 

تؤثــر عــى ســامة و فعاليــة كفــاءة النظــم والضوابــط 

واإلجــراءات املاليــة و التشــغيلية، وأن تقييــم الضوابــط 

مســتمر  التنفيذيــة  اإلدارة  تطبقهــا  التــي  الرقابيــة 

طــوال العــام علــامً بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض 

النظــر عــن ســامة تصميمــه وفعاليــة تطبيقــه ال ميكــن 

ــاً. ــداً مطلق ــر تأكي أن يوف
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مخاطر االئتامن

تنشــأ املخاطــر االئتامنيــة بجميــع االعــامل املتعلقــة بوجــود أنشــطة متويليــة اســتثامرية، 

باإلضافــة ايل حــاالت وجــود تأخــر يف ســداد مســتحقات للركــة املتمثلــة يف ضعــف الوضــع 

االئتــامين لألطــراف النظــرية. وتجــدر اإلشــارة إىل قيــام الركــة باتخــاذ عــدة اجــراءات تتمثل يف 

تقييــم الوضــع االئتــامين لألطــراف النظــرية مــن املصــارف والــركات املاليــة األخــرى باإلضافــة 

إىل مراقبــة الحــدود االئتامنيــة، ويتــم تحديــث االجــراءات ومراقبــة مخاطــر الركــز الخاصــة بهــا 

بشــكل دوري، باإلضافــة إىل قيــام الركــة بدراســة وتقييــم الوضــع االئتــامين لعمــاء صفقــات 

التمويــل بالهامــش قبــل إمتــام الصفقــات، ومــن ثــم مراقبــة الضامنــات املقدمــة والتســهيات 

املمنوحــة بشــكل مســتمر.

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 والتي 

ــات  ــر االكتتاب ــات ومخاط ــعار رصف العم ــري أس ــر تغ ــك مخاط ــاح، وكذل ــدالت األرب ــى مع ــر ع تؤث

ومخاطــر تغــري يف أســعار الســلع باإلضافــة إىل مخاطــر التغــري يف أســعار نســبة الربــح. وتجــدر 

ــع  ــال وض ــن خ ــك م ــوق وذل ــر الس ــل إلدارة مخاط ــة عم ــع خط ــة بوض ــام الرك ــارة إىل قي اإلش

حــدود مناســبة لتلــك املخاطــر ويتــم قياســها ومراقبتهــا بشــكل دوري. 

املخاطر التشغيلية )مخاطر العمليات( وإدارة استمرارية 

العمل

تنشــأ املخاطــر التشــغيلية أو مخاطــر العمليــات يف حــال حــدوث خســارة مبــارشة أو غــري 

ــع  ــامل م ــذ االع ــري وتنفي ــة س ــايش آلي ــدم مت ــة لع ــع نتيج ــري متوق ــح غ ــدوث رب ــارشة، أو ح مب

االنظمــة التشــغيلية بالركــة، والتــي قــد تشــري ايل ضعــف يف إطــار حوكمــة الركــة املتبعــة 

متمثلــة يف عــدم وجــود أو ضعــف يف الرقابــة الداخليــة للموظفــن أو األنظمــة التشــغيلية أو 

كفــاءة تنفيــذ العمليــات أو عــدم متابعــة ســري األعــامل، باإلضافــة إىل وقــوع أي أحــداث أخــرى 

ــامل.  ــام باألع ــتمرارية القي ــدم اس ــؤدي إىل ع ــن أن ت ــن املمك ــة م ــيطرة الرك ــن س ــة ع خارج

فيــام يتعلــق بــإدارة املخاطــر التشــغيلية تقــوم الركــة بــإدارة املخاطــر التشــغيلية مــن خــال 

مراجعــة جميــع السياســات واإلجــراءات الخاصــة بجميــع قطاعــات الركــة بشــكل دوري وذلــك 

للحــد مــن األخطــاء املصاحبــة للعمليــات، باإلضافــة إىل تطبيــق خطــط اســتمرارية األعــامل 

ــاء الكــوارث ومراجعتهــا بشــكل دوري، ويف حــال حــدوث أي حــوادث ينتــج عنهــا  والحاميــة أثن

خســائر تشــغيلية فيتــم عمــل دراســة تقييــم ذايت ملعرفــة األســباب الرئيســية والجذريــة 

والخطــوات  التوصيــات  ووضــع  األعــامل  ســري  آليــة  مــع  ومقارنتهــا  املخاطــر  تلــك  لحــدوث 

ــا. ــدم تكراره ــة لع التصحيحي
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مخاطر السيولة 

تنشــأ مخاطــر الســيولة يف حــال عدم وجــود االمكانيــة للوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة بالتدفقات 

النقديــة، وتنشــأ يف حــال عــدم توفــر الســيولة النقديــة أو عــدم املقــدرة عــى الحصــول عــى 

الســيولة املطلوبــة يف الوقــت املناســب، وذلــك يف حــال وجــود اســتثامرات أو أصــول ال يتــم 

ــع أو تقليــل الخســائر، باإلضافــة إىل حــاالت إمكانيــة  رشاؤهــا أو بيعهــا يف الوقــت الــازم ملن

توفــر الســيولة املطلوبــة مــن قبــل الركــة ولكــن بتكاليــف عاليــة ومكلفــة. وللتحكــم مبخاطــر 

ــاء عــى رسعــة  الســيولة تســعى الركــة إىل تنــوع االســتثامرات وتقييــم األصــول املاليــة بن

وســهولة تســييلها.

الصفقات بني الرشكة وبني األشخاص ذو العالقة

يوجــد صفقــات بــن رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر ومــرف االمنــاء عــن طريــق الوســاطة 	 

واملرابحــات. والصناديــق 

يوجــد صفقــات بــن رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر وصناديــق االســتثامر املــدارة مــن قبلهــا عــن 	 

طريــق الصناديــق واملرابحــات.

يوجــد صفقــات بــن رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر وأعضــاء مجلــس إدارتهــا عــن طريــق املكافــآت 	 

الســنوية ومكافــأة حضــور االجتامعــات.

األعــامل والعقــود بــني الرشكــة وبــني أعضــاء مجلــس 

التنفيذيــن وكبــار  اإلدارة 

مبوجــب التعامــات والعقــود املرمــة يف الركــة خــال العــام 2021م ؛ يقــر مجلــس االدارة بأنه 

ــة  ــا الرك ــود أبرمته ــات أو عق ــات أو اتفاقي ــن أي ترتيب ــات ع ــة أي معلوم ــدى الرك ــد ل ال يوج

وفيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذيــن أو ألي شــخص ذي 

عاقــة بــأي منهــم أو األشــخاص ذو العاقــة مصلحــة ســوى التــايل:

أبرمــت الركــة عــام 2019م اتفاقيــة طــرح صندوقــن عقاريــن مــع رشكــة أم القــرى 	 

للتنميــة واالعــامر، مـــدة الصندوقــن مثــان ســـنوات قابلـــة للتمديـــد لثــاث فــرات كل فــرة 

مدتهــا ســنتان، ويبلــغ حجـــم الصندوقن 11,200,000,000 ريـــال ســـعودي، والتــــي لرئيس 

مجلــس االدارة األســتاذ /عبدالرحمــن الراشـــد مصلحــة غــري مبــارشة فيهــا باعتبـــــاره عضــــواً 

يف مجلــس إدارة رشكــة ام القـــرى للتنميــة واالعــامر، علــامً بــأن االتفاقيــة متــت بــدون أي 

تفضيليـــة. رشوط 

الخطط املستقبلية

ــطتها  ــادة أنش ــة لزي ــا الطموح ــذ خططه ــا يف تنفي ــتثامر جهده ــاء لاس ــة اإلمن ــتواصل رشك س

ــع  ــة م ــتثامرية املتوافق ــات االس ــات والخدم ــن املنتج ــد م ــم العدي ــال تقدي ــن خ ــا م وعملياته

األحــكام والضوابــط الرعيــة، مــع االســتمرار يف زيــادة االصــول املــداره مــن قبــل الركــة يف 

جميــع االنشــطة االســتثامرية. كــام تنــوي رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر إطــاق صناديــق اســتثامرية 

جديــدة مــن نوعهــا يف الســوق الســعودي مبــا يضمــن لهــا ولركائهــا تطبيــق معايــري 

ــتدامة.  االس
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الهيكل التنظيمي
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خاتمة

يعبــر مجلــس اإلدارة عــن تقديــره لإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خــال العــام 
والمنتجــات  الخدمــات  فــي  التوســع  علــى  اشــتملت  والتــي  2021م  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 اإلشــرافيه 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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