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التقرير السنوي للعام  2017م
شركة نمو المالية
شركة مساهمة مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية
مارس 2018/م

قامت شركة نمو المالية بإعداد التقرير بموجب قرار هيئة لسوق المالية رقم  2011-4-3بتاريخ  1423/02/19هـ
الموافق  2011/01/23م  ،وبذلك تكون الشركة قد التزمت بمتطلبات تعاميم حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق
المالية  ،ويبين الجدول التالي تفصيالً لمدى التزام شركة نمو المالية بمتطلبات حوكمة الشركات :
#
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

النص
تشكيل مجلس اإلدارة بوجود أعضاء مستقلين اليقل عددهم عن اثنين
او ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر .
تأسيس البنية التحتية للحوكمة :
تحديد إجراءات وضوابط عضوية مجلس اإلدارة ومسؤولياته ووظائفه
االساسية .
تحديد صالحيات مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية .
تطوير قواعد السلوك المهني
تشكيل اللجان الرقابية
على مجلس اإلدارة إصدار تقرير سنوي يتضمن اآلتي :
وصف ألنواع األنشطة الرئيسة والخطط والقرارات المهمة
النتائج المالية ومالحظات المحاسب القانوني إن وجدت
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا ً في مجالس
إدارتها ،وتكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضاءه
وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة مع ذكر أسمائها
ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها
تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
وخمسة من كبار التنفيذيين باستخدام الجدول المخصص
اي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
المعلومات المتعلقة باي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه
المخاطر ومراقبتها

تم
االتزام
√

المالحظات

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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3.9
3.10

3.11

3.12
3.13
3.14

3.15

اي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية
السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
اسم كل شركة تابعة للشركة ،ورأس مالها ،ونسبة ملكية الشركة ،
ونشاطها الرئيس ،والمقر الرئيسي لعملياتها  ،والدول محل تأسيسها
أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء
مجلس إدارة الشركة وأي شخص ذو عالقة به في أسهم أو أدوات دين
الشركة أو أي من شركاته التابعة ،وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك
الحقوق خالل السنة المالية األخيرة
المعلومات المتعلقة بأي قروض التي على الشركة سوا ًء أكانت واجبة
السدادعند الطلب ام غير ذلك  ،موضحا ً إجمالي المبالغ االصلية لهذه
القروض واسم الجهة المانحة لها ومدتها والمبلغ المتبقي منها في حال
سدد جزء منها وكشف بالمديونة الحالية للشركة والشركات التابعة لها
وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا ً لقروض السنة المالية  .وفي حال عدم
وجود قروض على الشركة فعلى مجلس اإلدارة تقديم إقرار بذلك.
عدد جلسات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة ،
وسجل حضور الجلسات موضحا ً فيه أسماء الحاضرين
أي صفقة بين الشركة وأي شخص ذو عالقة به
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا ً فيها أو يكون
ألحد أعضاء مجلس اإلدارة او للرئيس التفيذي او للمدير المالي او أي
شخص ذي عالقة بأي منهم مصلحة فيها  ،على أن تتضمن المعلومات
المقدمة طبيعة هذه االعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وفي
حال عدم وجود أيا ً من هذه األعمال والعقود لدى الشركة فعلى مجلس
اإلدارة تقديم إقرار بذلك .

ج

√
√
√

√
تم اإلقرار من قبل أعضاء مجلس
اإلدارة بعدم وجود اي قروض
على الشركة خالل العام 2017
م
√
√
√
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أعضاء مجلس االدارة

د .ناصر بن عقيل الطيار
(رئيس مجلس اإلدارة )

د .أحمد بن عبدهللا المحيميد
(عضو)

د .نبي بن عبدالرحمن الجير
(عضو)

د .عبدالرحمن بن خليل تلفت
(العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

االستاذ /محمد بن عبدالعزيز الناصر

االستاذ /فارس بن صالت المنيف

(عضو مستقل)

(عضو مستقل)
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كلمة رئيس مجلس االدارة

يطيب لنا نحن أعضاء مجلس إدارة شركة نمو المالية لالستشارات المالية ("نمو كابيتال" أو" نمو المالية "أو"الشركة") أن نقدم
لكم تقرير مجلس اإلدارة مع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م.
عملت الشركة منذ تأسيسها على بناء شبكة عالقات قوية مع المستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة الخليج
العربي .تحرص نمو المالية على تقديم الخدمات والمنتجات التي تعمل على تحقيق األهداف المالية في ظل التغيرات الدائمة في
أوضاع السوق وبما يتوافق مع تطلعات المساهمين والمستثمرين .وبالرغم من ظروف السوق الصعبة والتحديات الناتجه عن
تقلبات أسعار النفط وأسواق األسهم والتأثيرات المرتبطة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية إال أن نمو المالية
قد نجحت في إطالق صندوقين خالل عام 2017م والذي من المتوقع أن يحقق دخالً ثابتا ً ومستمرا ً للشركة في السنوات القادمة
وهما صندوق مدينة الرياض اللوجستية وصندوق المشاعرريت والتي تعاونت نمو المالية في طرحه مع مسقط المالية.
ختاماً ،يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة التقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة موظفينا وزمالئنا على
إسهاماتهم وجهودهم المباركة خالل العام  2017م فمن خالل عزيمتهم وايجابيتهم نتطلع بتفاؤل الى عام  2018م .

وتفضلو بقبول خالص تحياتج وفائق تقديري

د.ناصر بن عقيل الطيار
رئيس مجلس اإلدارة
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ج

خدمات وأنشطة شركة نمو المالية :

شركة نمو المالية (نمو كابيتال) ،شركة مساهمة مقفلة تأسست في العام  2014برأسمال مدفوع يبلغ  50مليون لاير سعودي
كشركة استثمارية متكاملة حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية رقم  13172-37لممارسة األنشطة االستثمارية
والمالية المتنوعة والتي تشمل:
 التعامل بصفة أصيل
 التعهد بالتغطية
 إدارة صناديق االستثمار
 إدارة محافظ العمالء
 الترتيب
 حفظ األوراق المالية
ومنذ إنطالق أعمال شركة نمو المالية عام  2014م ،تمكنت من بناء سجل حافل في مجال إدارة االستثمار ،وتشمل منتجاتنا
وخدماتنا المتخصصة صناديق االستثمار وإدارة المحافظ االستثمارية والصناديق وأسهم الشركات الخاصة ،واالستثمار في
الشركات الناشئة ،والصناديق المدرة للدخل ،والتمويل المشترك وترتيب إصدارات الصكوك ،واالندما واالستحواذ ،وخدمات
الحفظ ،والترتيب .وتعد شركة نموالمالية اليوم واحدة من أسرع شركات إدارة األصول نموا ً في المملكة .وقد نجحت الشركة في
ترسيخ سمعتها باعتبارها الشريك األقدر على تقديم أداء متميز للعمالء .والجدير بالذكر ان نمو المالية قد قامت بإلغاء نشاط
اإلستشارات المالية في عام 2016م وذلك ليناسب مع سياسة واستيراتيجية الشركة المستقبلية.
التغير فج ملكية الشركة
خالل عام  2017م حدث تغيير في ملكية شركة نمو المالية حيث قامت شركة مهاد اإلستثمارية والتي تمتلك  %30من أسهم نمو
المالية بالتنازل لمساهميها بإسماؤهم الشخصية بشكل مباشر في ملكية شركة نمو المالية .وعليه فقد أصبحت ملكية شركة نمو
المالية بعد هذا النتغيير على النحو التالي: :
االسم

عدد امسدم
بل التغيير

عدد امسدم
بعد التغيير

القيمة بل
التغيير

القيمة بعد
التغيير

شركة الطيار للتطوير
واالستثمار العقاري

1,250,000

1,250,000

12,500,000

12,500,000

نسبة
المشاركة بعد
التغيير
%25

د .ناصر بن عقيل الطيار

750,000

1,250,000

7,500,000

12,500,000

%25

د .أحمد بن عبدهللا
المحيميد

750,000

1,250,000

7,500,000

12,500,000

%25

د .نبيه بن عبدالرحمن
الجبر

750,000

1,250,000

7,500,000

12,500,000

%25

االجمالي

5,000,000

5,000,000

50,000,000

50,000,000

%100
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الديكل التنظيمج
قام مجلس اإلدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة والذي يوضح الهيكل اإلداري كما يلي:

أ.

إدارة امصول

يقوم فريق إدارة األصول في الشركة بإدارة ثالثة صناديق استثمارية خاصة بشركة نمو المالية باالضافة الى إدارة محافظ العمالء
االستثمارية الخاصة (.)DPM
وقد واصلت إدارة األصول بالشركة دورها المحوري في تعزيز النمو على الرغم من ظروف السوق المتقلبة والصعبة خالل العام
 2017م حيث استمرت إدارة االصول في كونها واحدة من الركائز الرئيسية لنمو الشركة ،وبالرغم من أن تقلبات أسعار النفط
وأسواق األسهم والتاثيرات المرتبطة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية قد أثرت على طرح منتجات جديدة إال
أن فريق إدارة األصول قد نجح في التكيف مع تلك الظروف واتخذ خيارات مدروسة لتحقيق أداء استثماري متميز للصناديق
الحالية التي يقوم بإدارتها باإلضافة إلى نجاحه في إغالق صناديق استثمارية جديدة خالل العام 2017م.
وتقوم الشركة حاليا ً بإدارة ثالثة صناديق استثمارية منهما صندوقان قائمان وهما صندوق نمو إسكان العقاري – مكة المكرمة،
وصندوق نمو للطروحات األولية ("صندوق الطروحات األولية") ،بينما تم تأسيس صندوق جديد للتطوير العقاري وهو صندوق
مدينة الرياض اللوجستية والذي تم إغالقه بنجاح في شهر ديسمبر 2017م.
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ج

صندوق نمو إسكا العقاري – مكة المكرمة هو صندوق استثمار عقاري محدد المدة ملتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية أنشئ
بتاريخ  8محرم  1436هـ (الموافق  1نوفمبر  )2014وبدأ الصندوق عملياته في  11جمادى االول 1436هـ (الموافق  2مارس
 .)2015يوجد في الصندوق عدد محدد من اشتراكات مالكي الوحدات ولمدة محدده قدرها  5سنوات اعتبارا ً من تاريخ اإلغالق،
قابلة للتمديد لفترة إضافية ال تزيد عن سنتين .وتم البدء بأعمال بناء المشروع في العام  2015م ومن المتوقع أن يكتمل بناء البر
الفندقي وتشغيله في موسم حج  1440هـ .وقد إنخفضت قيمة صافي الوحدة في الصندوق من  1007.6لاير سعودي في نهاية
عام 2016م إلى  931.79لاير سعودي في نهاية عام 2017م.
صندوق نمو للطروحات امولية في  2أغسطس  ،2015قامت الشركة بتدشين صندوق نمو للطروحات األولية ،يهدف الصندوق
بشكل أساسي باالستثمار في الطروحات االولية وحقوق االولوية في السوق السعودية (تداول) .كما يمكن للصندوق االستثمار في
أدوات استثمارية أخرى مثل األسهم المدرجة ،وودائع المرابحات ،وصناديق أخرى للطروحات األولية .وقد انخفضت قيمة صافي
الوحدة في الصندوق من  10.1139لاير سعودي في نهاية 2016م إلى  9.7143لاير سعودي في نهاية 2017م .ونظراً
ألوضاع السوق الحالية وما يعانيه سوق اإلكتتابات األولية من ضعف قرر مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  2017/12/14م تصفية
الصندوق والبدء باإلجراءات الرسمية لمخاطبة الجهات المعنية وأخذ موافقتها على التصفية.
صندوق مدينة الرياض اللوجستية وهو عبارة عن صندوق تطوير عقاري برأسمال يبلغ  611.668.946لاير سعودي وقد تم
تغطيته بنجاح في شهر ديسمبر 2017م  .وقد استحوذ الصندوق على أرض استيراتيجية تقع في شرق الرياض بمساحة
( )2,958,344.73مليونان وتسعمائة وثمانية و خمسون ألفا ً وثالثمائة وأربع وأربعون متر مربع وثالثة وسبعون سنتيمتر مربع
وذلك من أجل تطويرها كمدينة صناعية متكاملة  .وتقع األرض في موقع متميز لخدمة القطاع اللوجستي والصناعي ومن المتوقع
ان يتم البدء بتعيين مصمم المشروع والمقاول في الربع األول من عام 2018م.
ب .إدارة المصرفية االستثمارية (تمويل الشركات )
التزال ثقة العمالء وامتداد وتطور األداء هي مصدر النمو في قطاع المصرفية اإلستثمارية لشركة نمو المالية حيث تمتلك اإلدارة
فريق يتمتع بالخبرة والدراية في هيكلية وترتيب التمويالت كما يمتلك شبكة عالقات متميزة مع المصارف المحلية واإلقليمية.
والجدير بالذكر أن عام  2017م شهد توقيع عدة عقود فيما يتعلق بترتيب التمويالت من قبل اإلدارة إال أن ظروف السوق قد أثرت
بشكل كبير على النجاح في إقفال هذه التمويالت باإلضافة إلى تراجع المستثمريين عن المضي قدما ً وتأجيل مشروعاتهم إلى وقت
الحق لحين تتحسن فيه الظروف ااإلقتصادية والجيوسياسية في المنطقة .وعلى الرغم من ذلك فيتوقع أن يتم استكمال بعض تلك
الصفقات والتي تم تأجيلها في عام 2017م في عام 2018م في حال تحسنت الظروف اإلستثمارية في السوق.
والجدير بالذكر أن نمو المالية قد قامت بالتعاون مع مسقط المالية في تأسيس وهيكلة صندوق المشاعر ريت والذي تم تغطيته
بنجاح بنسبة بلغت  %100في شهر ديسمبر 2017م.
ت .إدارة العمليات
توفر إدارة العمليات خدمات مساندة إلدارة األصول في الشركة مثل فتح وتحديث الحسابات وتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد
الخاصة بالصناديق االستثمارية باالضافة الى انهاء جميع الترتيبيات والسياسات الخاصة بنشاط الحفظ .
ث .اللدمات المالية
يرأس المدير المالي إدارة الخدمات المالية التي تعني بشكل رئيس معالجة المدفوعات و إدارة النقد إعداد التقارير المالية ومطابقة
حسابات العمالء باإلضافة الى ضبط ومراقبة الميزانية والخدمات المتعلقة بالضريبة ومدفوعات االطراف الخارجية .
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ج .المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
اإللتزام باالنظمة والتشريعات يعتبر عنصر اساسي للنجاح لذلك تؤمن الشركة بضرورة اإللتزام من أجل الوصول إلى النجاحات
المنشودة وحماية سمعتها والمساهمين واصحاب المصالح  ،كما تقع مسؤولية اإللتزام باألنظمة والتشريعات والتعليمات بشكل
عام على عاتق مجلس األدارة وعلى كافة موظفي الشركة  .وقد أنشأت الشركة إدارة المطابقة و اإللتزام ومكافحة غسل األموال
وتمويل االرهاب بحيث تكون إدارة مستقلة تعمل على تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر عدم اإللتزام وتطوير اإلجراءت الرقابية للحد
من استغالل أنشطة الشركة في عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب  ،كما اعتمدت الشركة دليل وبرنامج المطابقة واإللتزام
الذي يتم مراجعته وتحديثه بشكل سنوي لمساعدة وحدات العمل وتقديم الدعم الالزم إلدارة مخاطرعدم االلتزام بشكل فعٌال.
ح .إدارة حفظ اموراق المالية
عززت نمو المالية حضورها في سوق حفظ األوراق المالية حيث كان لقرار هيئة السوق المالية بفصل حفظ األوراق المالية عن
مدير الصندوق تأثيرا ً بالغا ً على تنشيط هذا القطاع .وقد نجحت نمو المالية في عمل شراكة استيراتيجية مع بعض الشركات
اإلستثمارية .وقد بلغ عدد الصناديق اإلستثمارية تحت إدارة الحفظ في نهاية عام 2017م ثمانية صناديق استثمارية حيث بلغ
إجمالي أصولها حوالي  12.7مليار لاير سعودي.
وتسعى نمو المالية لبناء عالقة استيراتيجة مع العديد من شركات اإلستثمار من خالل فريق العمل المحترف لديها والخدمة المميزة
التي تقدمها لعمالئها والتي تلعب دورا ً كبيرا ً في جذب الشركات في هذا المجال.

صفحة | 10

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017

.2

ج

النتائج المالية :

بالرغم من التحديات التي يشهدها السوق السعودي منذ العام  2016اال ان اداء الشركة قد شهد تحسن في العام المالي 2017
مقارنة مع األداء المالي للعام  2016و ذلك نتيجة للصفقات التي تمكنت الشركة من إغالقها خالل العام 2017م.
في مايلي ملخص لكل من قائمة المركز المالي و قائمة الدخل لعام  2017و :2016
ائمة المركز المالج:
لاير سعودي
البيا
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
مطلوبات متداولة
المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

2017
43.331.434
10.234.605
53.566.039
1.941.201
601.630
2.542.831
51.023.208
53.566.039

2016
46.868.653
11.565.519
58.434.172
4.021.683
420.416
4.442.099
53.992.073
58.434.172

ائمة الدخل:
البيا
االيرادات
إجمالي المصروفات
صافي الخسارة قبل الزكاة
الزكاة المحملة للسنة
صافي الخسارة بعد الزكاة
موزعة كاالتي:
الخسارة العائدة لمالك المجموعة  -صافي
الدخل العائد إلي إلتزامات ملكية شركة تابعة  -صافي

لاير سعودي
2016
2017
6.387.253
10.106.516
()9.617.264( )11.448.883
()3.230.011
()1.342.367
()608.267
()1.073.051
()3.838.278
()2.415.418
()2.361.719
()53.699

()4.804.216
965.938

بنهاية عام  2017بلغت نسبة ملكية الشركة في صندوق نمو للطروحات االولية نسبة  ، )%89.65 :2016( %100.00ولذلك
تمت معالجة إستثمار الشركة في الصندوق علي اساس إستثمار في شركة تابعة و عليه تم دمجها مع قوائم الشركة بطريقة حساب
المجموعات .ويجدر اإلشارة هنا إلى أن نمو المالية قد أرسلت في  26ديسمبر 2017م طلب لهيئة السوق المالية للموافقة على
تصفية أعمال صندوق نمو للطروحات االولية و قد قامت هيئة السوق المالية بالموافقة على هذا الطلب في  10يناير .2018
وتعتبر شركة نمو المالية في طور البناء و التطوير و هي تعتمد بصورة أساسية علي الدخل من العمليات لتوفير النقد الالزم لهذه
العملية ،و لذلك فإن الشركة لم تتعمد وضع سياسة توزيع ارباح معينة في الفترة الحالية علي أن يتم النظر في هذه السياسة في
المستقبل و ذلك بعد بناء كامل االحتياطيات النظامية المطلوبة.
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حوكمة الشركات
قامت شركة نمو المالية بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات والتي تتوافق مع المعاير الدولية واألنظمة والقواعد الصادرة من
الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية ،كما التزمت الشركة بمتطلبات تعميم حوكمة الشركات من حيث اللجان المنبثقة
عن مجلس اإلدارة وتهيئة البنية التحتية المناسبة للحوكمة.

أ)

مجلس اإلدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء  ،منهم اثنان مستقالن  ،ويجتمع المجلس بشكل ربع سنوي أو اكثر من ذلك بحسب
الضرورة :
إسم عضو المجلس
د .ناصر بن عقيل الطيار

المنصب  /بيعة المنصب
رئيس مجلس اإلدارة

العضوية فج مجالس إدارة شركات اخرى
-

د .نبيه بن عبدالرحمن الجير
د .أحمد بن عبدهللا المحيميد
د .عبدالرحمن بن خليل تلفت

عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

االستاذ /محمد بن عبدالعزيز الناصر
االستاذ /فارس بن صالح المنيف

عضو مستقل
عضو مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل في شركة الخليج للتمويل (مرخصة
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي)
-

سجل الحضور
عقد مجلس االدارة عدد ( )5اجتماعات خالل العام  2017م لمناقشة مواضيع مختلفة
وفيما يلي سجل الحضور الجتماعات مجلس للعام  2017م:
أجتماع ()1

أجتماع()2

أجتماع()3

أجتماع()4

أجتماع()5

إسم عضو المجلس

2017/03/26م

 2017/06/21م

2017/9/26م

2017/11/15م

2017/12/28م

حضر

حضر

حضر

لم يحضر

لم يحضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

د .أحمد بن عبدهللا المحيميد

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

د .عبدالرحمن بن خليل تلفت

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

د .ناصر بن عقيل الطيار
د .نبيه بن عبدالرحمن الجير

السيد محمد بن عبدالعزيز
الناصر
السيد فارس بن صالح المنيف


تغيب د .ناصر بن عقيل الطيار (رئيس مجلس اإلدارة) عن الحضور االجتماع ( )4و( )5للعام  2017م وذلك نظرا ً
لظروف خاصة أدت عدم تواجده
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المسؤوليات
لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يخدم مصالح المساهمين على الوجه األمثل بموجب األنظمة والتعليمات النافذة
في المملكة العربية السعودية ونصوص عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة  ،وتشمل مسؤوليات مجلس إدارة نمو المالية
مسؤولية اإلشراف على أعمال الشركة ووضع سياساتها وأهدافها واعتماد استراتجيتها ورسم السياسة العامة لها وتحديد توجهاتها
؛ وتحديد المخاطر الرئيسية التي تنطوي عليها استثماراتها؛ وتنفيذ النظم الفعالة لمراقبة هذه المخاطر وإدارتها بكفاءة؛ وحماية
أصولها وحقوق مساهميها؛ وضمان استمراريتها وتعين كبار المسؤولين التنفذيين واإلشراف على أدائهم ووضع وتنفيذ سياسات
التعاقب الوظيفي ألعضاء فريق اإلدارة العليا؛ واإلشراف على تنفيذ السياسات الداخلية؛ وتوفير القيادة والتوجيه للشركة مع االلتزام
بأعلى المعايير األخالقية والنزاهة؛ والتأكد من االلتزام بجميع الشروط الرقابية والقانونية المعمول بها.
ب ) اللجا المنبثقة عن مجلس اإلدارة
وفيما يلي وصف للجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وعددها ( )4لجان مع نبذة مختصرة عن عضويتها ومسؤولياتها :
 -1اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء  ،وتجتمع اللجنة مرتين في السنة أو أكثر حسبما تراه ضرورياً.
المنصب
رئيس اللجنة
عضو
عضو

إسم عضو اللجنة
د .ناصر بن عقيل الطيار
د .نبيه بن عبدالرحمن الجير
د .عبدالرحمن بن خليل تلفت
سجل الحضور
عقدت اللجنة عدد ( )2اجتماعات خالل العام  2017م لمناقشة مواضيع مختلفة
وفيما يلي سجل الحضور الجتماعات اللجنة للعام  2017م:
االسم
د .ناصر بن عقيل الطيار
د .نبيه بن عبدالرحمن الجير
د .عبدالرحمن بن خليل تلفت

أجتماع ()1
 2017/2/28م
حضر
حضر
حضر

أجتماع()2
2017/4/24م
حضر
حضر
حضر

المسؤوليات
تتولى اللجنة التنفيذية مساعدة مجلس اإلدارة في االضطالع بمسؤولياته االستثمارية واإلدارية ،واالشراف على االداء المالي
والتشغيلي للشركة والتأكد من وجود نظم الرقابة المناسبة .
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 -2لجنة التد يق والمراجعة

تتكون لجنة التدقيق والمراجعة من ثالثة أعضاء ( وتشمل عضوين مستقلين) وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي أو أكثر حسبما تراه
ضرورياً.
المنصب
رئيس اللجنة
عضو
عضو

إسم عضو اللجنة
السيد فارس بن صالح المنيف
د .نبيه بن عبدالرحمن الجير
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر
سجل الحضور
عقدت اللجنة عدد ( )4اجتماعات خالل العام  2017م لمناقشة مواضيع مختلفة
وفيما يلي سجل الحضور الجتماعات اللجنة للعام :2017
االسم
السيد فارس بن صالح
المنيف
د .نبيه بن عبدالرحمن الجير
السيد محمد بن عبدالعزيز
الناصر

أجتماع ()1

أجتماع()2

أجتماع()3

أجتماع()4

2017/3/26م

2017/6/20م

2017/9/18م

2017/12/27م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

المسؤوليات
تتولى لجنة التدقيق والمراجعة الواجبات والمسؤوليات األساسية التالية:






مراقبة نزاهة وعدالة القوائم المالية للشركة
المراجعة المستمرة لفاعلية اإلجراءات الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر
مراقبة ومراجعة فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي
التأكد من من مراقبة مخاطر عدم االلتزام واالنشطة المتعلقة بمكافحة غسل االموال وتمويل األرهاب
رفع التوصيات الى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين مراجع الحسابات الخارجي

يتبع قسم المراجعة الداخلية بالشركة للجنة التدقيق والمراجعة مباشرة .ومن أجل ضمان قيام قسم المراجعة الداخلية بتنفيذ أفضل
األساليب واستخدام الخبراء للقيام بالمهام المتخصصة ،فوضت لجنة التدقيق والمراجعة قسم المراجعة الداخلية صالحية التعاقد مع
استشاريين متخصصين خارجيين للقيام بمهام محددة.
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 -3لجنة المطابقة وااللتزام والملا ر

تتكون لجنة المطابقة وااللتزام والمخاطر من أربعة أعضاء ،وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي أو أكثر حسبما تراه ضرورياً.
إسم عضو اللجنة
السيد فارس بن صالح المنيف
د .عبدالرحمن بن خليل تلفت
رنا بنت ناصر العمير
عمرو محمد العوض

المنصب
رئيس اللجنة
عضو (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)
عضو (مدير المطابقة وااللتزام ومكافخة غسل االموال
وتمويل االرهاب )
عضو (المدير المالي)

سجل الحضور
عقدت اللجنة عدد ( )4اجتماعات خالل العام  2017م لمناقشة مواضيع مختلفة
وفيما يلي سجل الحضور الجتماعات اللجنة للعام :2017



االسم

أجتماع ()1

أجتماع()2

أجتماع()3

أجتماع()4

السيد فارس بن صالح المنيف
د .عبدالرحمن بن خليل تلفت
رنا بنت ناصر العمير
عمرو محمد العوض

2017/3/22م
حضر
حضر
حضر
حضر

 2017/6/21م
حضر
حضر
حضر
حضر

 2017/9/25م
حضر
حضر
حضر
لم يحضر

2017/12/26م
حضر
حضر
حضر
حضر

تغيب عمرو محمد العوض (المدير المالي) عن الحضور االجتماع رقم 2017-3م وذلك نظرا ً لسفره خار المملكة

المسؤوليات
تتولى لجنة المطابقة وااللتزام والمخاطرمسؤولية مساعدة مجلس اإلدارة وفريق إدارة الشركة في اإلشراف على برنامج المطابقة
وااللتزام للتأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة واللوائح التي تسري على أعمال الشركة ،وتحديدًا األنظمة واللوائح الصادرة من
هيئة السوق المالية؛ وااللتزام بالسياسات واإلجراءات الداخلية ،ودليل الحوكمة اإلدارية ،كما تقدم المشورة إلدارة الشركة حول
أفضل معايير المطابقة وااللتزام والتأكد ان لدى الشركة أنظمة وطرق مناسبة للتحكم وادارة المخاطر .
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هـ ) لجنة الترشيجات والمكافآت
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء  ،وتجتمع اللجنة بشكل سنوي أو أكثر حسبما تراه ضرورياً.
إسم عضو المجلس
د .ناصر بن عقيل الطيار
د .نبيه بن عبدالرحمن الجير
د .أحمد بن عبدهللا المحيميد
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر

المنصب
رئيس اللجنة
عضو
عضو

عضو

سجل الحضور
عقدت اللجنة عدد ( )1اجتماعات خالل العام  2017م لمناقشة مواضيع مختلفة
وفيما يلي سجل الحضور الجتماعات اللجنة للعام :2017
االسم

أجتماع ()1

د .ناصر بن عقيل الطيار
د .نبيه بن عبدالرحمن الجير
د .أحمد بن عبدهللا المحيميد
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر

2017/03/26م
حضر
حضر
حضر
حضر

المسؤوليات
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية مساعدة مجلس اإلدارة على االشراف على استراتجيات وسياسات المتعلقة بالتوظيف
 ،والمكافآت والتحفيز والتطوير الوظيفي ألعضاء فريق الشركة .
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين

بنا ًء على متطلبات هيئة السوق المالية ،فيما يلي ملخص التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها التنفيذيين
(بالريال السعودي):

البيا

أعضاء المجلس التنفيذيين

أعضاء المجلس غير
التنفيذيين  /المستقلين

الرواتب والتعويضات
البدالت
المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا
عينية أخرى أو سنوي

-

42.000
-

المجموع

-

42.000

خمسة من كبار التنفيذيين
ممن تلقوا أعلى المكافآت
يضاف إليدم الرئيس
التنفيذي والمدير المالج إ
لم يكونا ضمندم
3.240.786
3.240.786

*تلقى اعضاء المجلس المستقلين فقط مكافات نظير عضويتهم بالمجلس واللجان.
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المصالت التعا دية واموراق المالية التج يملكدا أعضاء مجلس اإلدارة فج أسدم الشركة أو أدوات الدين الصادرة عندا

يمتلك المساهمون واألشخاص ذوو العالقة التالية أسماؤهم وحدات في الصناديق المدارة من قبل الشركة كما يلي:
صندوق نمو إسكا العقاري – مكة المكرمة:
2017
عدد الوحدات

يمة االستثمار

بيعة العال ة

اسم الطرف ذو العال ة
شركة إسكان للتنمية واالستثمار

شركة شقيقة لمساهم

25,000

25,000,000

د .ناصر بن عقيل الطيار

مساهم

15,000

15,000,000



وقد قام د .ناصر بن عقيل الطيار بنقل حصته ألحد األطراف في تاريخ  2017/11/12م وبذلك لم يعد يملك اي وحدات في
الصندوق بعد هذا التاريخ.

.6

التعامالت التجارية أو العقود التج يكو الشلص المرخص ل رفا فيدا ويمتل أي من أعضاء المجلس أو الرئيس
التنفيذي أو المدير المالج أو أي شلص ذي عال ة مصلحة فيدا

تم خالل العام 2017م بعض التعامالت مع بعض أعضاء مجلس اإلدارة ومالك شركة نمو المالية وهي على النحو التالي:
المبلغ

عضو مجلس
الجدة
اإلدارة أو المال
شركة ترتيب ميديا إف د ناصرررر برررن عقيرررل عقررررررد مفترررررروح سررررنة واحرررردة اليوجرررررد مستشرررررررار إعالمررررررري وتسرررررررويقي
للشركة
شروط
الطيررار بشرركل غيررر برسررررم شررررهري قابلة للتجديد
زد إل إل سي
يبلررررغ  15ألررررف
مباشر
لاير سعودي
صندوق أبرا
الحرمين

محطة د ناصرررر برررن عقيرررل 231,598.8
لاير سعودي
الطيار

صندوق المشاعر ريت

د احمرررد برررن عبررردهللا
المحميد
د ناصرررر برررن عقيرررل 1,262,309
لاير سعودي
الطيار
د احمرررد برررن عبررردهللا
المحميد
د نبيرررررررررررررره بررررررررررررررن
عبدالرحمن الجبر

مدة العقد

شرو
العقد

بيعة العقد

سررررنة واحرررردة اليوجرررررد قامرررت نمرررو الماليرررة بعمرررل دراسرررة
الجررررررردوى والتقررررررراييم المطلوبرررررررة
شروط
قابلة للتجديد
لطرح الصندوق
ستة أشهر

اليوجرررررد قامرررت نمرررو الماليرررة بتوقيرررع عقرررد
مررررررع مسررررررقط الماليررررررة لتأسرررررريس
شروط
صرررندوق المشررراعر ريرررت وعليررره
التزمرررت نمرررو الماليرررة بالمشررراركة
منصررررررررررفة برسرررررررررروم تأسرررررررررريس
الصرررررندوق مرررررع مسرررررقط الماليرررررة
وتعتبررررر شررررركة اسرررركان للتنميررررة
واالسرررتثمار والتررري تعتبرررر شرررريك
مؤسرررس لصرررندوق مشررراعر ريرررت
طررررف ذو عالقرررة مرررع مسررراهمين
شركة نمو المالية
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ج

القروض البنـكية

يقر مجلس اإلدارة ان الشركة خالل عام  2017م لم تسجل او تحصل على أية تسهيالت تمويلية أو قروض مصرفية في دفاتر
حساباتها من قبل أي من األطراف ذوي العالقة أو المؤسسات المالية .

.8

الشركات التابعة

تمتلك الشركة حصص في عدة شركات انشأتها لغرض معين حسب تعليمات هيئة السوق المالية وهو االحتفاظ بالملكية القانونية
لالستثمارات المملوكة لصالح بعض الصناديق اإلستثمارية المدارة من بعض الشركات اإلستثمارية .وتجدون فيما يلي تفاصيل
تلك الشركات:
#

اسم الشركة

رأس مال
الشركة

نسبة
الملكية

1

شركة روبى األبنية العقارية

 25,000لاير
سعودي

%98

حفظ وتسجيل ملكية اصول
صندوق الرياض التعمير
العقاري االول

الرياض

شركة تطوير الروابي العقارية

 25,000لاير
سعودي

%98

حفظ وتسجيل ملكية اصول
صندوق دانية مكة الفندقي

الرياض

شركة بذل الوسع للعقارات

 25,000لاير
سعودي

%98

حفظ وتسجيل ملكية اصول
صندوق القيروان
اللوجيستي

الرياض

المملكة العربية
السعودية-الرياض

شركة إنماء مدينة جدة
المحدودة

 50,000لاير
سعودي

%99

حفظ وتسجيل ملكية اصول
صندوق مدينة جدة
االقتصادي

الرياض

المملكة العربية
السعودية-الرياض

شركة حفظ اإلنماء األول
لإلستثمار

 20,000لاير
سعودي

%98

حفظ وتسجيل ملكية اصول
صندوق االنماء المدر للدخل
االول

الرياض

المملكة العربية
السعودية-الرياض

شركة إنماء الثريا العقارية

 20,000لاير
سعودي

%98

حفظ وتسجيل ملكية اصول
صندوق االنماء الثريا
العقاري

الرياض

المملكة العربية
السعودية-الرياض

4

6

الرياض

 50,000لاير
سعودي

2

5

امتالك وتسجيل العقارات
بالنيابة عن صندوق نمو
اسكان العقاري –مكة
المكرمة

المملكة العربية
السعودية-الرياض

%95

شركة نمو المساكن المحدودة

3

نشا دا الرئيس

المقر
الرئيسج

محل التأسيس

7

المملكة العربية
السعودية-الرياض

المملكة العربية
السعودية-الرياض
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المراجعة الداخلية :

تعمل إدارة المراجعة الداخلية في الشركة كإدراة رقابية مستقلة لها رابط مباشر بمجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقيق والمراجعة.
وتعني هذه اإلدارة بمراجعة الحسابات الداخلية للشركة  .وتقيم فعالية نظم وإجراءت الرقابة في جميع اقسام الشركة  ،وذلك بهدف
تطوير الضابط التشغيلية وااللتزام بالضوابط التشريعية .
قامت شركة نمو المالية بتعيين جهة مستقلة (شركة بي دي أو العمري ) للقيام بمهام التدقيق الداخلي ويتم اإلشراف عليها من قبل
لجنة التدقيق والمراجعة التابعة لمجلس اإلدارة حيث تراجع لجنة التدقيق والمراجعة باستمرار فاعلية نظام الرقابة الداخلية في
الشركة ويتم عرض الخطوات والنتائج على مجلس اإلدارة .وقد قام المدقق الداخلي بمراجعة عمليات الشركة وإجراء تدقيق داخلي
خالل العام  2017م لعدة إدارات وفقا ً للخطة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة للتحقق وتقييم فاعلية أنظمة وإجراءت الرقابة
الداخلية بالشركة وحماية أصول الشركة .
نتائج المراجعة السنوية للمراجعة الداخلية
ونتيجة إلجراءات التدقيق والمراجعة المنفذة  ،لم تظهر أي مالحظات او أوجه ضعف جوهرية يقتضي اإلفصاح عنها فيما يخص
سالمة األنظمة المالية والمحاسبية وماله صلة بإعداد التقارير المالية  ،كما ان أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة تعمل بفاعلية ولم
يحدث أي خرق جوهري لها خالل عام 2017م يستدعي اإلفصاح عنه وأن جميع المالحظات والتوصيات التي رفعها المدقق
الداخلي للجنة المراجعة قد تمت مراجعتها وأخذ التدابير الالزمة حيال اإلجراءات التصحيحة ومتابعتها وتقويمها.

.10

إدارة الملا ر بالشركة

هناك عدة مخاطر تواجهها الشركة خالل عملها ،وتطبق الشركة سياسة معينة إلدارة مثل هذه المخاطر ومراقبتها.
(أ) ملا ر االئتما :
هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .تعود مخاطر
االئتمان بصورة أساسية إلى المستحق من أطراف ذات عالقة ،والذمم المدينة ،والدفعات المقدمة ،والنقد وما في حكمه .تقوم الشركة
بإجراء تقييم مناسب يتعلق بالقدرة االئتمانية لألطراف األخرى بما في ذلك مراجعة التصنيفات الخارجية عند توافرها وصافي
قيمتها قبل الدخول في المعامالت معها .تراقب الشركة بصورة مستمرة القوة المالية ومركز السيولة لهذه األطراف بسبب وجود
عالقة وثيق ة مع هذه األطراف .يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنك مودعة لدى بنوك تجارية محلية ذات سمعة طيبة
وتصنيف ائتماني مرتفع وعليه تعتبر مخاطر االئتمان محدودة.
(ب) ملا ر العمالت :
تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا ً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .وتتم معامالت
الشركة بشكل أساسي بالريال السعودي والدوالر األمريكي .إن سعر تحويل الريال السعودي ثابت أمام الدوالر األمريكي وهو
األساس الذي من خالله ترى اإلدارة ان الشركة غير معرضة بشكل كبير لمخاطر التذبذبات في أسعار العمالت األجنبية.
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(ت) ملا ر السيولة :
هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية.
وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة من
خالل المرا قبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة .إضافة لذلك ،تراقب اإلدارة عن قرب
استحقاق محفظة األصول والمطلوبات للتغلب على فجوة السيولة (ان وجدت).
(ث) ملا ر أسعار امسدم :
تنشأ مخاطر أسعار األسهم من االستثمارات المتاحة للبيع .تراقب إدارة الشركة األوراق المالية في محفظتها االستثمارية على
أساس مؤشرات السوق .يتم إدارة االستثمارات المادية في المحفظة بصورة فردية ويتم الموافقة على قرارات البيع والشراء بواسطة
اللجنة التنفيذية وإدارة الشركة.

.11

الغرامات والعقوبات

لرررم تتلقرررى الشرررركة خرررالل العرررام  2017م أي عقوبرررة أو جرررزاء أو قيرررد احتيررراطي مرررن قبرررل هيئرررة السررروق الماليرررة او مرررن أي
جهة إشرافية أو تنظيمية او اية سلطة قضائية .
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