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بسم هللا والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بإســمي ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة نمو المالية ،يســـرني أن أقـــدم لكـــم التقريـــر الســـنوي
لعـــام 2020م والـــذي يلقـــي الضـــوء علـــى النتائـــج الماليـــة والتشـــغيلية ألنشـــطة الشـــركة.
واصلــت شــركة نمــو الماليــة تقديــم خدماتهــا االســتثمارية المميــزة للشــركاء لعــام 2020م ،وتنوعــت
األصــول مــا بيــن صناديــق عقاريــة وصناديــق ملكيــة خاصــة فــي الســوق الســعودي والخليجــي وجميعهــا
متوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية
واســتمر النمــو فــي صناديــق االســتثمارات البديلــة حيــث اســتطاع فريــق إدارة األصــول مواكبــة هــذه
التطــورات وذلــك بتطويــر منتجــات اســتثمارية متميــزة ومختلفــة وذلــك فــي ســبيل تنويــع الفــرص
االســتثمارية لعمالئنــا ،حيــث تمكنــت إدارة االصــول فــي الشــركة مــن أن تطــرح صنــدوق ملكيــة خاصــة
خــال العــام 2020م وهــو صنــدوق تقنيــة البنــاء الحديثــة والــذي بــدأت فتــرة الطــرح فيــه بدايــة 2021م
كمــا واصلــت خدمــات حفــظ األوراق الماليــة لشــركة نمــو الماليــة نجاحهــا المميــز خــال عــام 2020م
حيــث بلــغ مقــدار الزيــادة لألصــول المــدارة للحفــظ  % 7عــن العــام الماضــي فــي الصناديــق االســتثمارية
العقاريــة الخاصــة وصناديــق االســهم ذات الملكيــة الخاصــة باإلضافــة إلــى الصناديــق الوقفيــة ،كمــا
أضافــت خدمــات الحفــظ لشــركة النمــو الماليــة خــال عــام 2020م خدمــات إدارة الصناديــق للشــركات
المرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة.
وختامًــا أود أن اغتنــم هــذه الفرصــة ألتقــدم بالشــكر والتقديــر لمجلــس إدارة شــركة نمــو المالية ،ولجميع
موظفــي الشــركة علــى تفانيهــم وإخالصهــم بالعمــل ومســاهمتهم الكبيــرة فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
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والتقــدم المتواصل.
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رأس المال

تأسســت الشــركة بــرأس مــال مقــداره خمســون مليــون ريــال ســعودي ( )50.000.000ريــال مدفــوع بالكامــل.
ً
ً
ومتعهــدا
منســقا
لــدى شــركة نمــو الماليــة الترخيــص للقيــام بأنشــطة اســتثمارية وماليــة مختلفــة بصفتهــا

ومديـ ًـرا لألصــول ومديــر ثــروة وحافظًــا أمينًــا علــى االســتثمارات .علــى هــذا النحــو ،نمــو الماليــة هــي بيــت اســتثمار
متعــدد التخصصــات فــي توفيــر اســتراتيجيات االســتثمار المطلــوب لمســتثمريها ،مــن خــال تخصصهــا والخبــرة
فــي االســتثمارات البديلــة .منــذ تأسيســها ،قامــت شــركة نمــو الماليــة بتنظيــم وإدارة مختلــف معامــات ســوق
رأس المــال المعقــدة مــع أحجــام كبيــرة تصــل إلــى  3.000مليــون ريــال ســعودي

أنشطة الشركة الرئيسية:

توفــر نمــو كابيتــال منتجــات وخدمــات مصممــة خصيصــا فــي مجــاالت هيكلــة صناديــق العقــارات والملكيــة

الخاصــة ورأس المــال الجــريء وصفقــات االندمــاج واالســتحواذ والصناديــق المــدرة للدخــل وتمويــل المشــاريع
والتمويــل المشــترك المجمــع وإصــدارات الصكــوك وخدمــات الحفــظ واالكتتابــات األوليــة العامــة التــي تشــمل:
•التعامل بصفة اصيل
• التعهد بالتغطية
• إدارة صناديق االستثمار
•إدارة محافظ العمالء
• الترتيب
• الحفظ في اعمال األوراق المالية

نبذة عن الشركة

الشركات التابعة

التأسيس

الخاصــة أو الصناديــق العقاريــة حســب أنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة ،وتتفــاوت نســبة تملــك الشــركة

هــي عبــارة عــن شــركات (ذات غــرض خــاص) تقــوم الشــركة بإنشــائها كمتطلــب لحفــظ أصــول الصناديــق

تأسســت شــركة نمــو الماليــة بتاريــخ  11يونيــو  2014كشــركة مســاهمة مغلقة

لهــذه الشــركات .تشــارك نمــو الماليــة بتأســيس شــركات تابعــة لحفــظ أصــول صناديــق اســتثمارية للشــركات
االســتثمارية المرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة ،علمًــا أن جميــع هــذه الشــركات ســعودية المنشــأ .كمــا

الســوق الماليــة رقــم  13172-37بتاريــخ  26نوفمبــر 2013

أن القوائــم الماليــة لشــركة نمــو الماليــة ال تشــتمل علــى أي مــن الشــركات التابعــة

ســجل تجــاري رقــم( )1010404870بعــد الحصــول علــى ترخيــص لــدى هيئــة
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الرؤية:

رؤيتنــا هــي أن نكــون بيــت االســتثمار الرائــد فــي

دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،والمســاهم
القــوي فــي تعزيــز القيمــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا.

المهمة:

مهمتنــا هــي بنــاء منصــة موثــوق بهــا وخيــار
مفضــل للمســتثمرين الذيــن يســعون إلــى عوائــد
اســتثمار متســقة ومتفوقــة.
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القيم األساسية:
األولوية دائما لمستثمرينا

نحن نقدم ونطور الحلول والخدمات المبتكرة لتحقيق الكفاءة المهنية العالية

الشفافية هي أساس العالقة والتعامالت مع مستثمرينا وشركائنا
نحن ملتزمون بتحقيق عوائد مستهدفة متفوقة تتفق مع الشريعة اإلسالمية للمستثمرين
نحن نقدم الخدمات المالية وفقا ألعلى معايير االحتراف والتميز

الجهود المخلصة والتفاني في العمل الذي نقدمه للمستثمرين لدينا يجعلنا من الشركات المتميزة
المعرفة هي القوة ونحن ننمي ونطور قدرتنا من خالل التقدم األكاديمي والتجريبي
نحن نسعى لتمكين مبدأ القيادة وتوفير الفرص لموظفينا للمساهمة بجدارة

نسعى جاهدين إلى توفير فرص استثمارية فريدة لتحقق الفائدة للمستثمرين
نحن نقدم االستشارات المتخصصة والمناسبة لعمالئنا في الوقت المناسب
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أعضاء مجلس اإلدارة
سعادة االستاذ /عبدالمحسن يحي محمد الجهيمي
(رئيس مجلس اإلدارة – عضو مجلس ادارة غير تنفيذي)

تقرير مجلس اإلدارة :

سعادة االستاذ /محمد عبدالعزيز محمد الفنتوخ

القرارات المهمة لعام 2020م:

سعادة االستاذ /تركي عبدالعزيز عبدهللا بن مرشود

قام مجلس إدارة الشركة بعقد اجتماعات خالل عام 2020م وأصدر عدد من القرارات أهمها:

(عضو مجلس ادارة غير تنفيذي)

(الرئيس التنفيذي العضو المنتدب – عضو مجلس ادارة تنفيذي)
ســعادة االستاذ/هشــام عبدالعزيــز عبــدهللا
الزيــد (عضــو مجلــس إدارة مســتقل)
سعادة االستاذ /يزيد محمد سالم بسطامي

1.اعتماد موازنة وخطة الشركة للعام 2020م.
2.إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه.
3.تعين الرئيس التنفيذي االستاذ /تركي بن مرشود .

(عضو مجلس إدارة مستقل)
سعادة الدكتور /خالد بن النفجان
(عضو مستقل)
- 12 -
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أهم اإلنجازات للعام المالي 2020م
أ) إدارة األصول

3.صنــدوق نمــو إســكان العقــاري – مكــة المكرمــة :هــو صنــدوق اســتثمار عقــاري محــدد المدة ملتــزم بأحكام

تماشـ ًـيا مــع التطــورات التــي تشــهدها المملكــة العربيــة الســعودية علــى النطــاق االقتصــادي فــي ســبيل تحقيــق
الرؤيــة 2030م ،اســتطاع فريــق إدارة األصــول مواكبــة هــذه التطــورات وذلــك بتطويــر منتجــات اســتثمارية
متميــزة ومختلفــة وذلــك فــي ســبيل تنويــع الفــرص االســتثمارية لعمالئنــا ،حيــث تمكنــت إدارة االصــول فــي
الشــركة مــن أن تطــرح صنــدوق ملكيــة خاصــة خــال العــام 2020م وهــو صنــدوق تقنيــة البنــاء الحديثــة والــذي
بــدأت فتــرة الطــرح فيــه بدايــة 2021م فــي ظــل تعثــر العديــد مــن الفرصــة بســبب جائحــة كورونــا باإلضافــة إلــى
تأخــر األخــرى إلــى الربــع الثانــي مــن الســنة القادمــة.

الشــريعة اإلســامية أنشــئ بتاريــخ  8محــرم  1436هـــ (الموافــق  1نوفمبــر 2014م) وبــدأ الصنــدوق عملياتــه فــي

 11جمــادى االول 1436هـــ (الموافــق  2مــارس 2015م) .يوجــد فــي الصنــدوق عــدد محــدد مــن اشــتراكات مالكــي
الوحــدات ولمــدة محــدده قدرهــا  5ســنوات اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ اإلغــاق ،قابلــة للتمديــد لفتــرة إضافيــة ال تزيــد
عــن ســنتين .وتــم البــدء بأعمــال بنــاء المشــروع فــي العــام 2015م وقــد تعثــر المقــاول الرئيســي بالمشــروع
ممــا تســبب بتأخــر إنهــاء المشــروع وكذلــك فتــرة كورونــا والتوقــف بســبب الحظــر المفــروض فــي مكــة
ومــن المتوقــع أن يكتمــل بنــاء البــرج الفندقــي وتشــغيله فــي منتصــف 2021م .وقــد انخفضــت قيمــة صافــي
الوحــدة فــي الصنــدوق مــن  736.00ريــال ســعودي فــي نهايــة عــام 2019م إلــى  635.77ريــال ســعودي فــي

كمــا تقــوم إدارة االصــول فــي الشــركة بــإدارة خمــس صناديــق اســتثمارية خاصــة بشــركة نمــو الماليــة باإلضافــة
لدراســة العديــد مــن الفــرص والتــي مــن المتوقــع ان تنطلــق خــال الربعيــن األول والثانــي مــن ســنة 2021م
1.صنــدوق نمــو لفــرص الملكيــة الخاصــة :هــو صنــدوق اســتثمار ملكيــة خاصــة مقفــل متوافــق مــع
الضوابــط الشــرعية لالســتثمار يبلــغ الحــد األعلــى لــرأس مــال الصنــدوق خمســمائة مليــون ()500,000,000

ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة آالف ( )5000وحــدة مــن رأس مــال الصنــدوق .وقــد اســتحوذ الصنــدوق
علــى العديــد مــن حقــوق اإلنتفــاع لبعــض العقــارات المميــزة والمؤجــرة مــن قبــل مســتأجرين محلييــن و
عالمييــن لديهــم مــاءة ماليــة عاليــة .وتقــع تلــك العقــارات فــي مناطــق مختلفــة داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية وعلــى شــوارع حيويــة فــي كل مــن مدينــة جــدة ومكــة المكرمــة وخميــس مشــيط .واســتحوذ
الصنــدوق علــى مجموعــة مــن حقــوق االنتفــاع فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال العــام الماضــي ومــن
أهمــا البوليفــارد مــول فــي خميــس مشــيط .ويتطلــع الصنــدوق لالســتحواذ علــى مجموعــة مــن العقــارات
األخــرى فــي عــام 2021م ومــن أهمهــا لولــو هايبــر ماركــت فــي مدينــة مكــة المكرمــة.
2.صنــدوق جــدة للضيافــة :هــو صنــدوق اســتثمار ملكيــة خاصــة مقفــل متوافــق مــع الضوابــط الشــرعية
لالســتثمار يبلــغ الحــد األعلــى لــرأس مــال الصنــدوق مائتــان مليــون ( )200,000,000ريــال ســعودي مقســم
إلــى ألفيــن ( )2000وحــدة مــن رأس مــال الصنــدوق .يهــدف الصنــدوق لالســتحواذ علــى أســهم أغلبيــة أو
أقليــة أو االســتحواذ بالكامــل ســواء عــن طريــق الشــراء النقــدي أو تبــادل األســهم أو الدمــج بيــن الطريقتيــن
علــى شــركات ذات ملكيــة خاصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تقــدم خدمــات التشــغيل و/أو االدارة
و/أو االشــراف اليومــي لمشــاريع و/أو شــركات تعمــل فــي مختلــف المجــاالت .واســتحوذ الصنــدوق علــى
شــركة الضيافــة العصريــة والمالكــة لعقــار يقــع علــى طريــق صــاري الحيــوي فــي جــدة وتــم توقيــع عقــد مــع
مجموعــة الهيلتــون العالميــة لتشــغيل الفنــدق المزمــع تأسيســه كمــا قــام الصنــدوق بتوقيــع عقــد مــع أحــد
المصــارف المحليــة لتمويــل تطويــر البــرج الفندقــي.

نهايــة عــام 2020م.
4.صنــدوق مدينــة الريــاض اللوجســتية :وهــو عبــارة عن صنــدوق تطوير عقاري برأس مال يبلــغ 611.668.946
ريــال ســعودي وقــد تــم تغطيتــه بنجــاح فــي شــهر ديســمبر 2017م .وقــد اســتحوذ الصنــدوق علــى أرض
اســتراتيجية تقــع فــي شــرق الريــاض بمســاحة ( )2,958,344.73مليونــان وتســعمائة وثمانيــة وخمســون ألفًــا
وثالثمائــة وأربــع وأربعــون متــر مربــع وثالثــة وســبعون ســنتيمتر مربــع وذلــك مــن أجــل تطويرهــا كمدينــة
صناعيــة متكاملــة .وتقــع األرض فــي موقــع متميــز لخدمــة القطــاع اللوجســتي والصناعــي وقــد تــم تعييــن
مكتــب أنعــم وقطــان كمستشــار لتصميــم المشــروع وقــد تــم الحصــول علــى جميــع التراخيــص الالزمــة
مــن األمانــة والجهــات الحكوميــة األخــرى للبــدء فــي أعمــال تنفيــذ البنيــة التحتيــة للمشــروع .كمــا تــم تعييــن
شــركة الروســان للمقــاوالت كمقــاول رئيســي للمشــروع وتــم البــدء فــي أعمــل البنيــة التحتيــة للمشــروع فــي
شــهر أغســطس2019م .وقــد انخفضــت قيمــة صافــي الوحــدة فــي الصنــدوق مــن  1.194.36ريــال ســعودي
إلــى  1.173.61ريــال ســعودي فــي نهايــة عــام 2020م بســبب توقــف تطويــر المشــروع خــال فتــرة كورونــا .وقــد
شــرع المقــاول المعيــن فــي البــدء فــي تنفيــذ البنيــة التحتيــة للمشــروع ويتوقــع اســتكمالها فــي منتصــف عــام
2022م.
5.صنــدوق نمــو المــدر للدخــل  : 1تــم إطــاق الصنــدوق فــي أواخــر عــام 2020م ومــا زال الصنــدوق فــي فتــرة
الطــرح األولــي و يهــدف الصنــدوق لتحقيــق نمــو رأســمال وتحقيــق عوائــد ثابتــة علــى المــدى الطويــل لمالكــي
الوحــدات المســتثمرين بالصنــدوق مــن خــال اســتثمار رأس مــال الصنــدوق باالســتحواذ علــى أســهم ملكيــة
خاصــة أقليــة أو أغلبيــة أو االســتحواذ بالكامــل علــى شــركات ســعودية ذات ملكيــة خاصــة تمتلــك أو
تشــغل أصــول عقاريــة مــدرة للدخــل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ( مبانــي الفنــادق  ،المنتجعــات الســياحية
ومشــاريع الترفيهيــة  ،المجمعــات والمبانــي الســكنية  ،مجمعــات التجاريــة المغلقــة او المفتوحــة  ،المبانــي
اإلداريــة المؤجــرة  ،المســتودعات والــورش  ،محطــات الوقــود والمشــاريع الخدميــة  ،مبانــي المستشــفيات
والعيــادات المؤجــرة ،وغيرهــا مــن األصــول العقاريــة المــدرة للدخــل ســواء أكانــت مملوكــة لشــركة أو تملــك
حــق انتفاعهــا) وتتوفــر لديهــا خطــة عمــل واضحــة ومدروســة تبيــن امكانيــات النمــو وتحقيــق عائــد مرتفــع
مــن خــال هيكلــة ماليــة معتمــدة علــى تمويــل البنكــي بهــدف رفــع معــدل العائــد الداخلــي  IRRوتوظــف هــذه
الشــركات اســتثمار امــوال الصنــدوق لتنفيــذ مشــاريعها و/أو لتطويــر خدماتهــا و/أو الدخــول فــي مشــاريع
جديــدة و/أو لتحســين مالئــة الشــركة الماليــة لكــي تتمكــن مــن الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة مجزيــة.
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ب) الترتيب:

تقــدم نمــو الماليــة للشــركات الخدمــات ذات العالقــة بأســواق رأس المــال والتــي تشــمل خدمــات ترتيــب

النتائج المالية

فيما يلي ملخص النتائج المالية للخمسة سنوات الماضية:

طــرح أســهم الشــركات طرحــا عامــا أو خاصــا بمــا يتناســب مــع احتياجــات العمــاء وخططهــم المســتقبلية،
فيمــا يخــص عمليــات االندمــاج واالســتحواذ بيــن الشــركات لترتيــب التســهيالت المصرفيــة بكافــة أنواعهــا
والمتوافقــة مــع االحــكام والضوابــط الشــرعية ،كمــا تقــدم الترتيــب فــي عمليــات زيــادة رأس المــال عــن

2020

2019

2018

2017

2016

الموجودات المتداولة

63,610,853

56,945,185

55,252,173

43,331,434

46,868,653

الموجودات غير المتداولة

7,718,666

8,614,320

8,914,613

10,234,605

11,565,519

إجمالي الموجودات

71,329,519

65,559,505

64,166,786

53,566,039

58,434,172

مطلوبات متداولة

4,410,016

4,511,197

4,298,330

1,941,201

4,021,683

483,773

1,420,141

866,242

966,944

636,452

إجمالي المطلوبات

4,893,789

5,931,338

5,164,572

2,908,145

4,658,135

وصناديــق االســهم ذات الملكيــة الخاصــة باإلضافــة إلــى الصناديــق الوقفيــة ،وأثبتــت الشــركة مكانتهــا بيــن

حقوق المساهمين

66,435,730

59,628,167

59,002,214

50,657,894

53,776,037

مثيالتهــا مــن شــركات االســتثمار فــي مجــال حفــظ االصــول وتقديــم خدمــات الحفــظ لألوراق الماليــة.

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

71,329,519

65,559,505

64,166,786

53,566,039

58,434,172

طريــق حقــوق األولويــة .وكذلــك تقــدم نمــو الماليــة خدمــة التعهــد بتغطيــة األســهم المطروحــة طرحــا عامــا.
وفــي عــام  2020م قامــت المصرفيــة االســتثمارية بتقديــم المشــورة لبعــض العمــاء فيمــا يخــص الطــرح
العــام واالســتحواذ وترتيــب التمويــل إضافــة إلــى صناديــق الملكيــة الخاصــة.

ج) خدمات الحفظ لألوراق المالية:

واصلت خدمات حفظ األوراق المالية لشركة نمو المالية نجاحها المميز خالل عام 2020م حيث بلغ مقدار
الزيــادة لألصــول المــدارة للحفــظ  % 7عــن العــام الماضــي فــي الصناديــق االســتثمارية العقاريــة الخاصــة

المركز المالي

المطلوبات غير المتداولة

كمــا بلغــت أصــول خدمــات الحفــظ للعــام الحالــي بمــا يقــارب  43مليــار ريــال .واعتمــادا علــى توفيــق هللا عــز
وجــل واســتنادا علــى رؤيــة الشــركة ونجــاح ومثابــرة الجميــع ستســتمر نمــو الماليــة فــي تحقيــق أهدافهــا
والبحــث باســتمرار عــن الفــرص الواعــدة فــي مختلــف القطاعــات الداعمــة للصناديــق االســتثمارية والتــي
تســاهم فــي إدارة الصناديــق والمحافــظ بكفــاءة عاليــة.

2020

2019

2018

2017

2016

النتائج التشغيلية

16,392,851

17,268,865

16,353,614

3,061,983

3,307,483

الدخل من أتعاب الترتيبات

349,878

2,904,000

2,929,137

6,383,831

-

الدخل من أتعاب الحفظ

1,485,760

1,601,667

1,296,096

986,460

587,320

الدخل من استثمارات الشركة

579,430

401,104

339,846

()325,758

2,492,448

إجمالي دخل العمليات

18,807,919

22,175,636

20,918,693

10,106,516

6,387,251

إجمالي مصاريف العمليات

10,059,922

10,534,831

10,322,067

11,018,550

9,017,385

صافي اإليرادات التشغيلية

8,747,997

11,640,805

10,596,626

()912,034

()2,630,134

الزكاة

1,432,678

1,456,244

1,355,947

1,073,051

717,185

صافي الربح

7,315,319

10,184,561

9,240,679

()1,985,085

()3,347,319

صافي الدخل من خدمات إدارة األصول

موزعة كالتالي:
الربح (الخسارة) العائدة لمالك المجموعة  -صافي
الربح (الخسارة) العائدة إللتزامات ملكية شركة
تابعة  -صافي
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7,315,319

10,184,561

9,240,679

()1,931,386

()4,313,257

-

-

-

()53,699

965,938
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النتائج التشغيلية

دخل ومصاريف العمليات

بالرغــم مــن التحديــات التــي يشــهدها العالــم إثــر جائحــة كورونــا اال أن الشــركة حافظــت علــى ربحيتهــا حيــث

بلـــغ إجمـــالي دخـــل العمليـــات للعـــام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م  18.8مليـــون ريـــال ســـعودي مقارنـــة
ً
ً
انخفاضــا بنســـبة  ،15%بالمقابــل انخفضــت
مســجال
مـــع  22.2مليـــون ريـــال ســـعودي للعـــام المالــي 2019م

مقارنــة مــع  10.2مليــون ريــال ســعودي للعــام المالــي الســابق.

مصاريـــف العمليـــات فــي  31ديســمبر 2020م الــى  10.1مليـــون ريـــال ســـعودي مقارنـــة مـــع  10.5مليـــون ريـــال

حققــت الشــركة صافــي أربــاح بمبلــغ  7.3مليــون ريــال ســعودي للعــام المالــي المنتهــي فــي  31ديســمبر 2020م

ســـعودي فــي  31ديســمبر 2019م نســـبة .% 5

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
10.2

دﺧﻞ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
12.0

9.2

2.0
2019

2017

2018

2016

-1.9

-2.0

11.0

10.3

10.1

15.0

9.0
6.4

2020

2019

2017

2018

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

-4.0
-4.3
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4.0

10.1

10.5

20.0

-6.0
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2016

10.0
5.0
0.0

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

8.0
6.0

20.9

18.8

10.0

7.3

2020

22.2

25.0
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نمــت األصــول تحــت اإلدارة بنســبة  % 1مقارنـ ًـة بالعــام الماضــي بزيــادة مــن  1.30مليــار ريــال ســعودي إلــى 1.32
مليــار ريــال ســعودي فــي نهايــة العــام 2020م.

ربح السهم

بلغـت ربحيـة السـهم الواحـد  1.46ريـال سـعودي خـالل العـام المالي 2020م ،مقارنـة بربـح  2.04ريـال ســعودي
للســهم للعــــام المالي 2019م.

حقوق ملكية المساهمين والكفاية المالية للشركة

بلغــت قاعــدة رأس المــال حســب قواعــد الكفايــة الماليــة لهيئة الســوق المالية في المملكة العربية الســعودية

اﻻﺻﻮل ﺗﺤﺖ اﻻدارة
1,315.0

1,297.2

2020

2019

فــي نهايــة العــام 2020م  65,919الــف ريــال ســعودي بالمقارنــة مــع  59,628الــف ريــال ســعودي فــي نهايــة العــام

1,400.0

2019م وذلــك نتيجــة صافــي األربــاح التــي حققتهــا الشــركة .كمــا بلغــت نســبة الكفايــة الماليــة للشــركة  1.60مــرة
فــي العــام المالــي 2020م مقارنــة مــع  2.09مــرة للعــام المالي 2019م.
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)اﻟﻒ رﻳﺎل(
65,919

59,628

70,000

58,459

50,872

0.0
2018

53,992

50,000

41,096

40,000

28,493

30,000
15,155

2020
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ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤﺎل
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ﻗﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤﺎل
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20,000
10,000
0

التقرير السنوي 2020

التقرير السنوي 2020

كشف المديونية الحالية:

تاريخ االجتماع
144/07/28هــ

1442/01/07هـــ

د .ناصر بن عقيل
الطيار*/

رئيس مجلس اإلدارة-
غير تنفيذي – مستقيل

رئيس مجلس إدارة شركة نمو المالية مؤسس
وشريك في شركة نماء الثروات لالستثمار وشركة
يغنم لالستثمار والتطوير العقاري ،رئيس مجلس
ادارة صندوق ()ALIFلالستثمار في مجال الطيران،
عضو مجلس إدارة في شركة السابق لالستثمار،
عضو مجلس إدارة في شركة نبع الجود لالستثمار
والتطوير التجاري ،عضو مجلس إدارة في شركة
اتحاد منافع لالستثمار التجاري ،عضو مجلس
إدارة في شركة اسكان للتنمية واالستثمار ،عضو
مجلس إدارة في شركة نزل لالستثمار والتطوير،
عضو مجلس إدارة في شركة المستقبل
للسيراميك والبورسالن الرياض

×

نائب رئيس مجلس إدارة شركة نمو المالية ،عضو
مجلس إدارة في شركة نمو المالية ،عضو مجلس
إدارة شركة إسكان للتنمية واالستثمار ،عضو
مجلس إدارة في شركة نزل لالستثمار والتطوير،

×

االستاذ/تركي عبدالعزيز
بن مرشود***/

عضو مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
(عضو تنفيذي)

للشــركة أول مجلــس إدارة لمــدة ( )5خمــس ســنوات ،وقــد قــام المجلــس بعقــد أربــع جلســات خــال العــام
المهندس عبدالمحسن
بن يحيى الجهيمي**/

االستاذ/محمد
عبدالعزيز الفنتوخ**/
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-

×

×

×

×

0

االسم

حالة العضوية

ـتثناء ممــا تقــدم ،وبنـ ًـاء علــى النظــام األســاس للشــركةَّ َ ،عينت الجمعية التأسيســية
لمــدة ( )3ثــاث ســنوات ،واسـ ً
المالــي  2020م ،كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:

1442/03/03هــ

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلفــة مــن أعضــاء ّعينهــم المســاهمون فــي الجمعيــة العامــة العاديــة

1442/05/15هــ

مجلس اإلدارة

المجموع

تقر شركة نمو المالية بانه ال يوجد لديها أي مديونيات أو قروض خالل السنة المالية 2020م.

اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي
يكون عضو في مجلس ادارتها او من مديريها

رئيس مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

√

√

√

√

√

√

3

3

العضو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة لشركة نمو
المالية

×

×

×

√

1

االستاذ/هشام
عبدالعزيز الزيد**/

عضو مجلس إدارة
مستقل

عضو مجلس إدارة في الشركة العالمية للغازات،
عضو مجلس إدارة في شركة نمو المالية

×

√

√

√

3

االستاذ /يزيد محمد
بسطامي**/

عضو مجلس إدارة
مستقل

عضو مجلس إدارة في شركة نمو المالية

×

√

√

√

3

االستاذ/خالد بن
نفجان****/

عضو مجلس إدارة
مستقل

عضو مجلس إدارة في شركة نمو المالية،
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المشاريع
االولى المتحدة ،شريك مؤسس وعضو مجلس
إدارة في شركة بروبرتيرز الدولية (لندن)  ،شريك
مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة KMK
االستثمارية (لندن)  ،شريك مؤسس وعضو
مجلس إدارة في شركة انجاز التطوير(المغرب)

الدكتور/احمد عبدهللا
المحيميد*****/

نائب رئيس مجلس
اإلدارة -غير تنفيذي
(مستقيل)

-
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×

×

×

√

1

√

√

×

×

2
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التغييرات في الحصص المساهمة الرئيسية:

تاريخ االجتماع
144/07/28هــ

1442/01/07هـــ

1442/03/03هــ

الدكتور/عبدالرحمن
تلفت *****/

عضو مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
(عضو تنفيذي)
مستقيل

1442/05/15هــ

الدكتور/نبيه عبدالرحمن
الجبر*****/

عضو غير تنفيذي
(مستقيل)

المجموع

االسم

حالة العضوية

اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي
يكون عضو في مجلس ادارتها او من مديريها

-

√

×

×

×

1

تم التغير في الحصص المملوكة لشركة نمو المالية على النحو التالي :
قــام كال مــن الدكتــور /نبيــه بــن عبدالرحمــن الجبــر والــذي يملــك حصــة تبلــغ  12,500,000مليــون ريــال ســعودي
( عــدد االســهم  )1,250,000وهــي تمثــل ماقيمتــه  % 25مــن رأس مــال شــركة نمــو الماليــة والدكتــور /احمــد
بــن عبــدهللا المحيميــد والــذي يملــك حصــة تبلــغ  12,500,000مليــون ريــال ســعودي (عــدد االســهم )1,250,000
وهــي تمثــل ماقيمتــه  % 25مــن رأس مــال شــركة نمــو الماليــة بتنــازل ونقــل حصصهــم فــي شــركة نمــو الماليــة
لالستشــارات الماليــة الــى االســتاذ  /أحمــد بــن عبــدهللا فــوزان الفــوزان بموجــب اتفاقيــة بيــع وتــم اخــذ موافقــة
هيئــة الســوق الماليــة بنقــل الملكيــة

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

√

√

×

×

2

االستاذ /محمد
عبدالعزيز الناصر*

عضو مستقل-
مستقيل

-

√

×

×

×

1

االستاذ /فارس
المنيف*

عضو مستقل –
مستقيل

-

√

×

×

×

1

االستاذ/عبدالرحمن
الغمالس*****/

عضو مستقل -
مستقيل

-

×

×

×

×

0

االستاذ /عقيل بن ناصر
الطيار*****/

عضو غير تنفيذي-
مستقيل

×

×

×

×

0

-

وفيما يلي بيان بحصص المساهمين الحاليين :
نهاية العام المالي 2020م
االسم

عدد األسهم

نسبة الملكية

طارق بن محمد الفوزان

2.500.000

% 50

احمد بن عبدهللا الفوزان

2.500.000

% 50

* استقال ً
كال من االستاذ /فارس المنيف واالستاذ/محمد الناصر والدكتور /ناصر الطيار بتاريخ 2020/05/11
** تم تعين اعضاء مجلس االدارة بتاريخ 2020/07/18
*** تم تعين االستاذ تركي بن مرشود بتاريخ 2020/11/12
**** تم تعيين االستاذ خالد النفجان بتاريخ 2020/12/14
*****استقال ً
كال من الدكتور احمد المحيميد ،الدكتور /نبيه جبر بتاريخ2020/10/15
*****استقال ً
كال من االستاذ /عقيل الطيار ،واالستاذ/عبدالرحمن الغمالس بتاريخ 2020/5/5
*****استقاله الدكتور عبدالرحمن تلفت كعضو مجلس اداره في  2020/5/29ورئيس تنفيذي في 2020/10/15
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لجنة المراجعة

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء ،وتتولــى لجنــة المراجعــة دراســة القوائــم الماليــة والسياســات

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

المحاســبية والرقابــة ،واإلشــراف علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة والمراجعيــن الخارجييــن،

 - 1اللجنة التنفيذية:

وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل السنة المالية كما هو موضح في الجدول اآلتي:

شــكل المجلــس «اللجنــة التنفيذيــة» حيــث تتولــى اللجنــة التنفيذيــة مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي االضطــاع

بمســؤولياته االســتثمارية واإلداريــة ،واالشــراف علــى االداء المالــي والتشــغيلي للشــركة والتأكــد مــن وجــود

االسم

نظــم الرقابــة المناســبة كمــا تمــارس جميــع الســلطات التــي يخولهــا لهــا مجلــس اإلدارة .وتتكــون اللجنــة مــن
ثالثــة أعضــاء ،ويتولــى رئاســتها ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة .وقامــت اللجنــة بعقــد اجتمــاع واحــد خــال الســنة

االستاذ /يزيد محمد بسطامي* (رئيس اللجنة الحالي)

23 / 03

30 / 12

المجموع

X

√

1

الماليــة 2020م:
االستاذ /هشام عبدالعزيز الزيد(عضو )
2020/10/25

االسم

المجموع

سعادة األستاذ/محمد عبد العزيز الفنتوخ (رئيس اللجنة التنفيذية *)

√

1

سعادة األستاذ /هشام بن عبدالعزيز الزيد (عضو اللجنة التنفيذية)

√

1

سعادة األستاذ/يزيد محمد بسطامي (عضو اللجنة التنفيذية)

√

الدكتور/ناصر عقيل الطيار (رئيس اللجنة التنفيذية السابق**)

x

0

ً
سابقا)
االستاذ/نبيه عبدالرحمن جبر (عضو في اللجنة

x

0

الدكتور /عبدالرحمن تلفت (عضو في اللجنة سابقا)

x

0

االستاذ /احمد يحيى زكريا (عضو)
االستاذ /فارس صالح المنيف**(رئيس اللجنة سابقا )
االستاذ/نبيه عبدالرحمن جبر (عضو في اللجنة سابقا)
(االستاذ /عبدالرحمن الغمالس( عضو في اللجنة سابقا )

x

√

√

x

1

x

1

x

0

x

1

تم اعادة تشكيل اللجنة و تعين االعضاء في تاريخ  26أغسطس 2020م
وتم اعتمادها ن قبل الجمعية العمومية

تم اعادة تشكيل اللجنة و تعين االعضاء في تاريخ  26أغسطس 2020م
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x

√

√
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لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن أربعــة أعضــاء  ،وتجتمــع اللجنــة بشــكل ســنوي أو أكثــر حســبما تــراه
ً
ضروريا.
المنصب

إسم عضو المجلس
د .ناصر بن عقيل الطيار

رئيس اللجنة – السابق

د .نبيه بن عبدالرحمن الجير

عضواللجنة السابق

د .أحمد بن عبدهللا المحيميد

عضواللجنة السابق

السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر

عضواللجنة السابق

عبدالمحسن بين يحيى الجهيمي

رئيس اللجنة

احمد بن عبدهللا المحيميد

عضو

رنا بنت ناصر العمير

عضو

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

قــررت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بانــه لــن يتــم صــرف اي مكافــاة اال العضــاء المجلــس واللجــان المســتقلين

خــال العــام  2020م علــى ان يتــم تحديــد سياســة جديــدة للمكافــأت لجميــع االعضــاء التنفذييــن وغيــر التنفيذيــن
والمســتقلين و واعتمادهــا خــال الربــع االول مــن العــام  2021م.
أعضاء المجلس
التنفيذيين

أعضاء المجلس غير
التنفيذيين

أعضاء المجلس
المستقلين

بدل حضور جلسات المجلس

-

-

30,000

بدل حضور جلسات اللجان

-

-

25,000

المكافأة الدورية والسنوية

-

-

-

الخطط التحفيزية

-

-

-

أي تعويضات أو مزايا عينيه أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

-

-

-

المجموع

-

-

55,000

البيان

تم اعادة تشكيل اللجنة و تعين االعضاء في تاريخ  26أغسطس 2020م

سجل الحضور

عقــدت اللجنــة عــدد ( )1اجتماعــات خــال العــام 2020م لمناقشــة مواضيــع مختلفــة ،وفيمــا يلــي ســجل الحضــور

الجتماعــات اللجنــة للعــام 2020م :
أجتماع (2020-11-1 )1

االسم
عبدالمحسن بين يحيى الجهيمي

حضر

احمد بن عبدهللا المحيميد

حضر

رنا بنت ناصر العمير

حضر

البيان

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافات والتعويضات
يضاف اليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
2,540,499

الرواتب واالجور

837,630

البدالت

1,482,850

المكافأة الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية

-

العموالت

-

أي تعويضات أو مزايا عينيه أخرى تدفع
بشكل شهري أو سنوي

المسؤوليات

تتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مســؤولية مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى االشــراف علــى اســتراتجيات

4,860,979

المجموع

وسياســات المتعلقــة بالتوظيــف  ،والمكافــآت والتحفيــز والتطويــر الوظيفــي ألعضــاء فريــق الشــركة .
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الجزاءات والعقوبات النظامية:

وتحــرص إدارة المخاطــر علــى التأكــد مــن تــوازن مســتويات المخاطــر مقارنــة بالعوائــد المــراد تحقيقهــا وذلــك

لــم يفــرض علــى الشــركة أي غرامــات ماليــة او عقوبــات نظاميــة خــال العــام 2020م مــن الهيئــة او اي جهــة
إشــرافيه أو تنظيميــة أو قضائيــة.

نتائج تقارير المراجعة السنوية للنظم واإلجراءات الرقابية

مــن منطلــق مســئولية إدارة الشــركة عــن إعــداد نظــام شــامل وفعــال للرقابــة الداخليــة لتحقيــق األهــداف
المعتمــدة للشــركة ،فقــد تــم بنــاء نظــام للرقابــة الداخليــة يناســب أنشــطة الشــركة ويضــع فــي االعتبــار األهميــة

النســبية للمخاطــر الماليــة والمخاطــر األخــرى المالزمــة لهــذه األنشــطة.
لقــد تــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة إلدارة المخاطــر والســيطرة عليهــا فــي الوقــت المناســب ممــا يوفــر
ـدرا معقـ ً
قـ ً
ـوال مــن الرقابــة المســتمرة والكشــف المبكــر عــن المخاطــر المحتملــة والتعامــل معهــا.
ويســتند نظــام الرقابــة الداخليــة علــى رؤيــة وتقديــر إدارة الشــركة لوضــع نظــام رقابــة يتناســب مــع األهميــة
النســبية للمخاطــر الماليــة ،وبقــدر معقــول مــن التكلفــة والمنفعــة لتفعيــل ضوابــط رقابيــة محــددة ،وتــم
تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة بغــرض إدارة مخاطــر عــدم تحقيــق األهــداف والتــي قــد تنتــج عنهــا ،وبالتالــي فــإن
نظــام الرقابــة الداخليــة مصمــم إلعطــاء تأكيــدات معقولــة لتفــادي األخطــاء والخســائر.
باالشــارة الــى المــادة  62فقــرة أ مــن الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة والــى قــرار لجنــة المراجعــة ،لــم تقــم
الشــركة بأعمــال مراجعــة داخليــة للعــام 2020م ،واكتفــت الشــركة بعرض تقارير االلتــزام والمطابقة والمخاطر
وتقريــر مراجــع الحســابات الخارجــي للجنــة المراجعــة حيــث تقــوم لجنــة المراجعــة بمراجعــة تلــك التقاريــر بشــكل
دوري حيــث تضمنــت تلــك التقاريــر تقييــم كفايــة وفاعليــة الرقابــة الداخليــة ولــم تكــن هناك اي مالحظــات جوهرية
تــم رصدهــا.

مــن خــال وضــع األنظمــة واإلجــراءات لتحديــد ومراقبــة وإدارة تلــك المخاطــر.

المخاطر المصاحبة ألعمال الشركة

فــي إطــار ممارســة أعمــال األوراق الماليــة االعتياديــة تتعــرض الشــركة كغيرهــا مــن الشــركات الماليــة إلــى

مخاطــر مختلفــة ،تــم وضــع األنظمــة واإلجــراءات فــي الشــركة مــن أجــل تحديــد وتقييــم ومراقبــة وإدارة
المخاطــر .وباإلضافــة الــى ذلــك تقــوم إدارة المخاطــر بالعمــل علــى تطويــر آليــة إدارة لكافــة المخاطــر التــي
وتتضمــن المخاطــر التــي يمكــن
تواجههــا الشــركة والمتمثلــة فــي مراجعــة وتحديــث السياســات واإلجــراءات.
ّ

أن تواجههــا الشــركة مــا يلــي:

مخاطر االئتمان

تنشــأ المخاطــر االئتمانيــة فيمــا يتعلــق بوجــود أنشــطة تمويليــة اســتثمارية ،باإلضافــة الــي حــاالت وجــود تأخــر
فــي ســداد مســتحقات للشــركة المتمثلــة فــي ضعــف الوضــع االئتمانــي لألطــراف النظيــرة.
وتجــدر اإلشــارة الــى قيــام الشــركة باتخــاذ عــدة اجــراءات تتمثــل فــي مراقبــة الحــدود االئتمانيــة باإلضافــة الــى
تقييــم الوضــع االئتمانــي لألطــراف النظيــرة مــن المصــارف والشــركات الماليــة األخــرى ،ويتــم تحديثهــا ومراقبــة
مخاطــر التركــز الخاصــة بهــا بشــكل دوري .باإلضافــة الــى قيــام الشــركة بدراســة وتقييــم الوضــع االئتمانــي
لعمــاء صفقــات التمويــل بالهامــش قبــل إتمــام الصفقــات ،ومــن ثــم مراقبــة الضمانــات المقدمــة مــن قبــل

العميــل باإلضافــة الــى التســهيالت الممنوحــة مــن قبــل الشــركة بشــكل دوري.

مخاطر السوق

تتمثــل مخاطــر الســوق فــي تقلــب القيمــة االســتثمارية نتيجــة للتقلبــات فــي األســواق الماليــة ،وتتمثــل تلــك

المخاطــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مخاطــر تقلبــات أســعار األســهم والتــي تؤثــر علــى معــدالت األربــاح،

رأي لجنة المراجعة

وكذلــك مخاطــر تغيــر أســعار صــرف العمــات ومخاطــر االكتتابــات ،ومخاطــر تغيــر فــي أســعار الســلع باإلضافة

اســتنادا علــى التقاريــر الدوريــة التــي عرضــت علــى لجنــة المراجعــة خــال العــام المالــي المنتهــي 2020م مــن قبــل
الجهــات ذات العالقــة و المتمثلــة فــي كل مــن إدارة االلتــزام ،مراجعــي حســابات الشــركة ،وبنـ ًـاء علــى مــا ســبق

فــإن لجنــة المراجعــة يمكنهــا إعطــاء تأكيــد معقــول علــى أنظمــة وإجــراءات الرقابــة الداخليــة حيــث لــم يتبيــن
وجــود أي ثغــرات جوهريــة فــي البيئــة الرقابيــة ألعمــال الشــركة قــد تؤثــر علــى ســامة و فعاليــة كفــاءة النظــم
والضوابــط واإلجــراءات الماليــة و التشــغيلية ،وأن تقييــم الضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا اإلدارة التنفيذيــة
مســتمر طــوال العــام علمًــا بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن ســامة تصميمــه وفعاليــة تطبيقــه
ال يمكــن أن يوفــر تأكيـ ًـدا مطلق ًــا.

الــى مخاطــر التغيــر فــي أســعار الفائــدة.
قامــت الشــركة بوضــع خطــة عمــل إلدارة مخاطــر الســوق وذلــك مــن خــال وضــع حــدود مناســبة لتلــك
المخاطــر ويتــم قياســها بإجــراء عمليــات اختبــارات الجهــد او التحمــل ،باإلضافــة الــى مراقبــة تقلبــات أســعار
األســهم وتأثيرهــا علــى قيمــة األوراق الماليــة والضمانــات المتعلقــة بصفقــات التمويــل بالهامــش ،باإلضافــة
الــى اختبــارات تحليــل الحساســية ،وعلــى صعيــد اخــر تتــم مراجعــة اعمــال الصناديــق االســتثمارية ومقارنتهــا
بالمؤشــرات التابعــة لهــا.

المخاطر التشغيلية (مخاطر العمليات) وإدارة استمرارية العمل

تحديد ومراقبة المخاطر

تتمثــل المخاطــر التشــغيلية او مخاطــر العمليــات فــي حــال حــدوث خســارة قــد تنتــج بســبب حــدوث ضعــف او

تنطــوي ممارســة أعمــال األوراق الماليــة علــى عــدة مخاطــر تختلــف فــي مســتوياتها وتأثيرهــا بصــورة عامــة،

وتشــمل جميــع العوامــل التــي مــن الممكــن ان تهــدد اســتمرارية الشــركة فــي حــال التعــرض لخســائر مباشــرة
او غيــر مباشــرة ،او مــن الممكــن ان تؤثــر ســلبا علــى كفــاءة إدارة االعمــال بالشــركة او االســتفادة مــن الفــرص
المتاحــة.
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عــدم تماشــي آليــة ســير وتنفيــذ االعمــال مــع االنظمــة التشــغيلية بالشــركة ،والتــي قــد تشــير الــي ضعــف فــي
إطــار حوكمــة الشــركة المتبعــة متمثلــة فــي عــدم وجــود او ضعــف فــي الرقابــة الداخليــة للموظفيــن او األنظمــة
التشــغيلية او كفــاءة تنفيــذ العمليــات .باإلضافــة الــي وقــوع أي أحــداث أخــرى خارجــة عــن ســيطرة الشــركة مــن
الممكــن ان تــؤدي الــى عــدم اســتمرارية القيــام باألعمــال.
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فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر التشــغيلية قامــت الشــركة بوضــع وتطبيــق خطــة اســتمرارية األعمــال والحمايــة
أثنــاء الكــوارث ،باإلضافــة الــى قيــام الشــركة بتقليــل الخســائر التشــغيلية التــي قــد تنشــأ عــن طريــق األخطــاء
البشــرية فقــد رأت الشــركة وجــوب وجــود آليــه لتعويــض العمــاء فــي حــاالت الخســارة وذلــك عــن طريــق
الحصــول علــى بوليصــة تأميــن لألخطــاء التشــغيلية تتــم مراجعتهــا بالكامــل وتجــدد بشــكل دوري .وعلــى صعيــد
اخــر ،تقــوم الشــركة بقيــاس المخاطــر التشــغيلية بنــاء علــى احــداث ووقائــع حدثــت مســبقا ،حيــث تقــوم الشــركة
بتقييــم ذاتــي لتلــك الحــوادث واجــراء تقييــم لمعرفــة األســباب الرئيســية لحــدوث تلــك المخاطــر (Root Cause
 ،)Analysisالتأكــد مــن عــدم تكــرار تلــك الحــوادث عــن طريــق تعديــل السياســات واإلجــراءات ومــن ثــم مراقبــة
آليــه ســير وتنفيــذ االعمــال لضمــان عــدم التكــرار.

مخاطر السيولة

تنشــأ تلــك المخاطــر عنــد عــدم وجــود االمكانيــة للوفــاء بااللتزامات المتعلقــة بالتدفقات النقدية ،وتنشــأ في حال

عــدم توفــر الســيولة النقديــة او عــدم المقــدرة علــى الحصــول علــى الســيولة المطلوبــة فــي الوقــت المناســب،
وذلــك فــي حــال وجــود اســتثمارات او اصــول ال يتــم شــراؤها او بيعهــا فــي الوقــت الــازم لمنــع او تقليل الخســائر،
باإلضافــة حــاالت إمكانيــة توفــر الســيولة المطلوبــة مــن قبــل الشــركة ولكــن بتكاليــف عاليــة ومكلفــة.
وقامت الشركة باتباع الخطوات التالية للتحكم بمخاطر السيولة:
• االستثمار في أدوات مالية قصيرة االجل لدى مؤسسات مالية تم تقييم المعايير االئتمانية الخاصة بها
• االستثمار في أدوات ماليه ذات سيولة عالية في السوق
اليوجــد أي مصلحــة واوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود العضــاء مجلــس االدارة او كبــار النتفذييــن
واقربائهــم فــي اســهم او ديــن شــركة نمــو او اي مــن الشــركاتها التابعــة واي تغييــر فــي تلــك المصلحــة او تلــك
االوراق الماليــة او تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة االخيــرة.

الصفقات بين الشركة وبين األشخاص ذو العالقة

خاتمة
يعبــر مجلــس اإلدارة عــن تقديــره لإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خــال 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 ايجاب ًــا علــى نتائــج الشــركة الماليــة.
وبهــذه المناســبة ..يعبــر مجلــس اإلدارة عــن شــكره لشــركاء نمــو الماليــة ،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 العاملين في الشــركة ،على جهودهــم المخلصة وتفانيهم
فــي تأديــة واجبهــم ومهــام عملهــم.
وهللا ولي التوفيق ...
مجلس اإلدارة

يوجــــد صفقــــات بين شركة نمو المالية وأعضــــاء مجلــــس إدارتهــــا عــــن طريــــق المكآفآت الســــنوية ومكافــــأة
حضــــور اإلجتماعات.

األعمال والعقود بين الشركة وبين أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين واقربائهم

تقــر شــركة نمــو الماليــة بانــه ال يوجــد لديهــا اي أعمــال أو عقــود تكــون شــركة نمــو طرفــا فيهــا او كانــت فيهــا

مصلحــة الحــد اعضــاء مجلــس االدارة او كبــار التنفيذييــن او ألي شــخص ذو عالقــة بــأي منهــم

الخطط المستقبلية

ســتواصل شــركة نمــو الماليــة العمــل فــي عــدة مجــاالت منهــا صناديــق االســتثمار العقــاري وصناديــق الملكيــة

الخاصــة وأيضــا االندمــاج واالســتحواذ وترتيــب التمويــل للشــركات وخــال الســنوات الماضيــة طرحــت الشــركة
عــدة صناديــق فــي قطــاع التمويــن والطعــام وقــد وقعنــا مــع أكثــر مــن عشــر عالمــات تجاريــة موزعــة علــى عــدة
صناديــق كمــا قمنــا بطــرح عــدد مــن صناديــق االســتثمار العقــاري
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