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صندوق ملكية لألسهم السعودية

عام مفتوح المدة 

موافقة للشريعة-أسهم محلية

شركة ُملكيّة لالستثمار 

م 2014أغسطس 26

16,373,079

6.8275

لاير10

لاير سعودي 

مرتفع 

ةلألسهم السعودية الشرعيريتنغزآيديالمؤشر 

لاير سعودي10,000

لاير سعودي10,000

(األحد حتى الخميس)يومياً من  

يومي اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع

ظهراً ليوم العمل السابق ليوم 12:30قبل الساعة 

التقويم

1.50%

1.50%

المملكة العربية السعودية، الرياض
طريق الملك فهد

11426الرمز البريدي 23454. ب.ص
966112826761: هاتف
+966( 11)6723282: فاكس

المملكة العربية السعودية، الرياض
(شارع التحلية)طريق األمير محمد بن عبد العزيز 

(3)، مكتب (184)التجاري أكنازمبنى 
11573الرمز البريدي 52775. ب.ص

920003028: هاتف
+966( 11)2799293: فاكس

www.mulkia.com.saالموقع اإللكتروني 
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%100%30األسهم السعودية

%50%0أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة

%15%0صناديق استثمار مماثلة

الطروحات األولية واألسهم المدرجة أسهم

(نمو)في السوق الموازية 
0%25%

%10%0المتداولةصناديق االستثمار العقارية
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4.65%(6.3%)(1.92%)1.2% (0.79%)(31.73)

2.32%(1.6%)0.73%6.6% 7.34%(30.81%)

2.33%(4.7%)(2.65%)(5.4%)(8.13%)(0.92%)

(60%)

(50%)

(40%)

(30%)

(20%)

(10%)

0%

10%

Aug 2014 May 2015 Jan 2016 Oct 2016 Jul 2017 Mar 2018 Dec 2018

سعر الوحدة المؤشر االسترشادي

ألداء منذ اإلنشاءا
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223,9831.55%

53,9990.37%

327,1462.26%

7,5000.05%

5,2500.04%

33,0000.23%

28,1660.19%

31,5000.22%

20,0000.14%

-0.000%

1,2330.003%

731,7765.06%

14,449,300

16,373,08010,176,95216,614,38116,373,080

6.82756.52416.96116.8275

2,398,1221,559,9122,386,7392,398,122

18,644,24617,435,86116,658,74751,656,687

9,849,7479,238,12912,456,2649,238,129

7.527.097.2410.01

6.31
5.06%

5.92
3.05%

5.77
3.11%

5.77



8

√%

√√%

√√%

√%



9

•

•

•

•%

•

•

•

•%

•



10

تم التصويت عبر تداوالتي جميع البنود09/1/2018بنك البالد

تم التصويت عبر تداوالتي جميع البنود21/1/2018الخدمات األرضية

جميع البنود18/3/2018المتقدمة
ار تم اختي-تم التصويت عبر تداوالتي 

E&Yمراجع الحسابات 

جميع البنود19/3/2018الجزيرة

تم التصويت عبر تداوالتي 

على اشتراك( امتناع حسب سياسة التصويت)

سعيد بن سعد / عضو مجلس اإلدارة الدكتور

ه المرطان في أعمال منافسة ألعمال البنك حيث أن

من رأس مال شركة أديم المالية% 4يملك ما نسبته 

على األعمال ( امتناع حسب سياسة التصويت)

رة كابيتال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزي

ل بن نبي/ والتي ألعضاء مجلس إدارة البنك األستاذ

اني محمد بن عبدهللا الحقب/ داود الحوشان واألستاذ

مصلحة فيها حيث أنهما أعضاء في مجلس إدارة 

شركة الجزيرة كابيتال

جميع البنود19/3/2018سافكو
ار تم اختي-تم التصويت عبر تداوالتي 

مراجع الحسابات شركة الدكتور محمد 

العمري
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جميع البنود19/3/2018اسمنت اليمامة

تم التصويت عبر تداوالتي 
ستتم بين التصويت على األعمال والعقود التي( امتناع حسب سياسة التصويت)

اإلدارة حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس. الشركة والشركة اليمنية السعودية

درها سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة ق/ والعضو المنتدب سمو األمير

%.20من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها % 16

ستتم بين التصويت على األعمال والعقود التي( امتناع حسب سياسة التصويت)

حيث يشغل نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو. الشركة وشركة المراعي

جلس سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس م/ المنتدب سمو األمير

نايف بن سلطان بن محمد بن/ إدارة شركة المراعي، كما يشغل سمو األمير

.سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي

ستتم بين التصويت على األعمال والعقود التي( امتناع حسب سياسة التصويت)

يس مجلس الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئ

نصب سلطان بن محمد بن سعود الكبير م/ اإلدارة والعضو المنتدب سمو األمير

بها لعام والترخيص. رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

.قام

ستتم بين التصويت على األعمال والعقود التي( امتناع حسب سياسة التصويت)

جهاد بن / حيث يشغل االستاذ. الشركة وشركة منتجات صناعة االسمنت

عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس اإلدارة والمدير عام عضوية مجلس إدارة 

.والترخيص بها لعام قادم. شركة صناعة منتجات االسمنت

اإلدارة التصويت على اشتراك عضو مجلس( امتناع حسب سياسة التصويت)

لشركة، جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل ا/ المدير العام االستاذ

حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، 

.والترخيص به لعام قادم

تم التصويت بالموافقة على جميع بنود الجمعيةجميع البنود18/4/2018مجموعة الحكير

تم التصويت بالموافقة على جميع بنود الجمعيةجميع البنود11/10/2018اللجين
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كابيتالشركة السعودي الفرنسي 
لعربية حاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية في المملكة ا

(11153-37)السعودية رقم 
المملكة العربية السعودية، الرياض

حي العليا–طريق الملك فهد 
11426الرمز البريدي 23454. ب.ص

011-2826666: هاتف
011-2826887: فاكس

www.sfc.saالموقع اإللكتروني
•

•

•
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المحاسبون )وشركاؤه بانقاشركة الدكتور عبدالقادر 

(المتحدون

المملكة العربية السعودية، الرياض

7مكتب رقم –17مبنى رقم –طريق الملك عبدهللا 

3988-12274الرياض 8246. ب.ص

2974 456 11 966+: هاتف
+966 11 494 0587 : فاكس

ن القانونيين وأحكام القوائم المالية أعّدت وروجعت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبي

.الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات
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