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مجلس اإلدارة
األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس اإلدارة
رجل أعمال  ،رئيس مجلس إدارة الش���ركة الس���عودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)  ،خبرة أكثر من خمسة
وثالثي���ن عامًا في مجال إدارة الش���ركات  ،وش���غل عدد من المناصب من ضمنها نائب رئي���س مجلس الغرف التجارية
الس���عودية وش���ارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة بالسوق المالية السعودية
 ،مث���ل ش���ركة نجم���ة المدائن وش���ركة أكوان العقارية وش���ركة إبراهيم بن محمد الحديثي لالس���تثمار وش���ركة زوايا
العقارية وشركة نهاز لالستثمار وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال العقار والخدمات واالستثمارات والخدمات
المالية داخل وخارج المملكة.
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معالي الدكتور /علي بن
سليمان العطية
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /بدر بن محمد
الدغيثر
عضو مجلس اإلدارة

المستشار /مطلق بن
محمد المطلق
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور /سامي بن
عبدالكريم العبدالكريم
عضو مجلس اإلدارة

رجل أعم���ال ،حاصل على ش���هادة
البكالوري���وس ف���ي تخص���ص
الش���ريعة من جامعة اإلمام محمد
ب���ن س���عود اإلس�ل�امية وش���هادة
الماجستير في تخصص الشريعة
من جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلس�ل�امية ودرج���ة الدكت���وراه في
تخص���ص (األنظم���ة) ،بعن���وان
“السياس���ة الش���رعية ف���ي النظام
األساس���ي للحكم” .تول���ى العديد
م���ن المناص���ب الحكومي���ة منه���ا
نائب وزير التعليم العالي “ سابقًا،
ومدي���ر ع���ام مكتب وزي���ر التعليم
العال���ي ” 1425ه���ـ  ،ومكلفًا بعمل “
مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية
”  1425 ،ــ 1426هـ..

رجل أعم���ال ،حاصل على ش���هادة
البكالوريوس في إدارة االعمال من
جامعة تكساس ساوثرن بالواليات
المتحدة األمريكية .يرأس مؤسسة
ب���در الدغيثر للمقاوالت ،والش���ركة
الس���عودية جواهر للتج���ارة” إحدى
أكب���ر ش���ركات تج���ارة الم���اركات
العالمي���ة لالزياء بالمملكة” ويعمل
ف���ي مج���ال االس���تثمارات العقارية
والمالي���ة والتجزئ���ة وه���و عض���و
مجل���س فاع���ل ف���ي عدة ش���ركات
مس���اهمة مقفل���ة منه���ا ش���ركة
أسواق الجزيرة.

لدي���ه خب���رة طويل���ة ف���ي العم���ل
القانوني حيث ش���غل العديد من
المناصب منها كبير المستشارين
القانونيي���ن ف���ي وزارة الصناع���ة
والكهرب���اء ،ومحاميًا ومستش���ارًا
قانونيًا في مكتب صالح الحجيالن
للمحاماة واإلستش���ارات القانونية،
ث���م نائ���ب رئي���س أول للش���ؤون
القانونية في الش���ركة السعودية
للكهرب���اء ،حاص���ل على ش���هادة
البكالوري���س ف���ي الش���ريعة م���ن
جامع���ة اإلم���ام محم���د بن س���عود
اإلس�ل�امية ،ودبل���وم األنظم���ة م���ن
معه���د اإلدارة العام���ة ،ودرج���ة
الماجس���تير ف���ي القان���ون م���ن
جامعة تولي���ن بمدينة نيو اورلينز،
بوالي���ة لويزيان���ا ،الوالي���ات المتحدة
األمريكية.

رجل أعم���ال ،حاصل على ش���هادة
الماجس���تير في تركيبات األس���نان
المزروع���ة م���ن الهيئ���ة العالمي���ة
لزراعة األس���نان (الوالي���ات المتحدة
األمريكية ع���ام 2000م) والزمالة في
نف���س التخص���ص ،يش���غل حالي���ًا
منصب الرئيس التنفيذي لشركة
العناي���ة الطبي���ة ،عض���و اللجن���ة
الطبية الرئيسية بالغرفة التجارية
بالري���اض ،عض���و اللجن���ة الوطنية
الصحية بمجلس الغرف بالمملكة.
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األستاذ  /إبراهيم بن
عبداهلل الصانع
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /فهد بن حسين
السديري*
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور  /سليمان بن
عبدالعزيز التويجري
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ  /سلطان بن
محمد الحديثي
عضو مجلس اإلدارة المنتدب

مستش���ار متف���رغ ل���دى البن���ك
الس���عودي لالس���تثمار ف���ي إع���ادة
هيكل���ة وتنظيم إجراءات المخاطر
االئتماني���ة ورئي���س تطبيق���ات
المصرفية المتوافقة مع الضوابط
الشرعية ،حاصل على بكالوريوس
ف���ي الحاس���ب اآلل���ي (نظ���م إدارة
المعلوم���ات) من جامعة ايس���ترن
واش���نطن بالوالي���ات المتح���دة
األمريكي���ة .عم���ل س���ابقًا مدي���رًا
لمجموع���ة تموي���ل الش���ركات في
مص���رف أب���و ظب���ي االس�ل�امي،
ومديرًا لتمويل قطاع المؤسسات
الحكومية وش���ركات القطاع العام
في مجموعة تمويل الشركات لدى
مجموعة سامبا المالية.

رئي���س قط���اع الخزينة – الش���ركة
الس���عودية للكهرب���اء ،حاص���ل
عل���ى درج���ة البكالوري���وس ف���ي
عل���وم المحاس���بة  -جامع���ة والي���ة
داكوتا الشمالية/الواليات المتحدة
األمريكية وكذل���ك برنامج التدريب
المالي – نيويورك (.)CHEMICAL BK
عض���و مجل���س المديرين ش���ركة
ضوئي���ات لالتص���االت ،عض���و لجن���ة
المراجعة بمجموعة سامبا المالية،
عض���و مجل���س اإلدارة بش���ركة
المرجان إلنتاج الكهرباء.

إداري تنفي���ذي ،خبرت���ه تزيد عن 20
س���نة ،متخصص في عل���م المالية
والمحاس���بة ،حاص���ل عل���ى درج���ة
الدكت���وراه في علوم المحاس���بة -
جامعة كايس ويس���ترن ريسيرف/
كليفـالن���د  -أوهـايــ���و  -الــواليــ���ات
المتح���دة األمريكي���ة .حاص���ل على
ع���دد م���ن الش���هادات المهني���ة
ومنهاCPA, CMA, CFM, CIA, CISA, :
 ،CGMAعض���و مجل���س المديري���ن
انترناش���يونال ماناجمنت أكاونت،
الواليات المتحدة األمريكية ،العضو
المنت���دب والرئي���س التنفي���ذي
لمجموعة شركات أميانتيت.

رج���ل أعمال يمتلك خبرة في إعادة
هيكلة الش���ركات ورس���م وتنفيذ
الخط���ط االس���تراتيجية والخط���ط
التنفيذي���ة ،مؤس���س ومش���ارك
لع���دد م���ن الش���ركات والمش���اريع
الخـــاصـــ���ة كـمــ���ا قــ���ام بتنفيـــ���ذ
استثمارات ومشاريع عقارية ناجحة
ف���ي المملكة .عض���و مجلس إدارة
في عدد من الش���ركات المساهمة
العام���ة والخاص���ة .حاص���ل عل���ى
درجة الماجس���تير في إدارة األعمال
( )MBAم���ن كلي���ة لن���دن لألعم���ال،
وبكالوري���وس ف���ي المحاس���بة مع
مرتب���ة الش���رف من جامع���ة الملك
سعود.

* تقدم األستاذ  /فهد بن حسين
الس���ديري باس���تقالته من عضوية
المجل���س وعضوية لجنة المراجعة
والمخاطر في  22نوفمبر 2015م
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تكوين الشركة
لكية لالس���تثمار من نخبة من رجال األعمال ذوي الخب���رة في المجال
تأسس���ت ش���ركة ُم ّ
االس���تثماري في أنشطة اس���تثمارية متعددة و قطاعات إقتصادية تشتمل على القطاع
الطب���ي والقط���اع التعليمي وقط���اع المقاوالت .يبل���غ رأس مال الش���ركة  150مليون ريال
س���عودي وقد اكتتب المؤسس���ون بنصف أس���هم رأس المال المصرح بمبلغ  75مليون
ري���ال س���عودي .تقدمت الش���ركة بطل���ب ترخيص من هيئة الس���وق المالي���ة ،وبموجبه
أص���در مجلس هيئة الس���وق المالية قراره رق���م ( )2013-47-1وتاري���خ 1435/1/2هـ الموافق
لكية لالس���تثمار بممارس���ة أنش���طة
2013/11/5م بالموافق���ة عل���ى الترخي���ص لش���ركة ُم ّ
التعام���ل بصف���ة أصيل والتعه���د بالتغطية وإدارة صنادي���ق االس���تثمار وإدارة المحافظ
االس���تثمارية والترتي���ب وتقدي���م المش���ورة والحفظ في أعم���ال األوراق المالي���ة .وصدرت
موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأس���يس الش���ركة اعتبارًا م���ن 1435/5/2هـ الموافق
2014/3/2م ،وفق���ًا للس���جل التج���اري رق���م  1010407245ص���ادر بتاريخ 1435/5/9ه���ـ الموافق
2014/3/10م ،كما حصلت الش���ركة على خطاب ممارس���ة األعمال من هيئة السوق المالية
بتاري���خ  1435/06/28هـ الموافق 2014/04/28م ،ترخيص رقم  .13170 – 37يقع مقر الش���ركة
الرئيسي في مدينة الرياض.
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يبلغ رأس مال الشركة 150
مليون ريال سعودي وقد
اكتتب المؤسسون بنصف
أسهم رأس المال المصرح
بمبلغ  75مليون ريال
سعودي.
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الرؤية
والرسالة
والقيم
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الرؤية والرسالة والقيم
الرؤية
أن نكون أحد رواد إدارة األصول والثروات والمصرفية االستثمارية
في الشرق األوسط.
في ُملك ّية نعمل لنرتقي ولنصبح مقدم الخدمات االس���تثمارية
الرائد في الشرق األوسط الذي يتفوق على المعايير والممارسات
المحلية واإلقليمية ،ولكي نقدم حلوالً اس���تثمارية ش���املة إلدارة
األص���ول والث���روات والمصرفي���ة االس���تثمارية لتلبي���ة االحتياجات
المتطورة لعمالئنا.

الرسالة
تطوير الفرص االس���تثمارية اإلبداعية وإدارتها باحترافية وتقديم
باقة من الخدمات المصرفية االس���تثمارية وف���ق أفضل المعايير
والممارس���ات العالمي���ة وبما يتوائم مع البيئة االس���تثمارية التي
عال من الجودة ،األداء ،إدارة
نتعامل معها وبما يضمن مستوى ٍ
المخاطر والقيمة المضافة لعمالئنا ومستثمرينا.
نس���عى لتحقيق التميز في تقدي���م خدمات مالئمة لعمالئنا من
حيث الجودة ،واألداء ،ومس���توى المخاط���ر ،وتعزيز فرص حصول
جمي���ع العم�ل�اء على أفض���ل قيمة ممكن���ة الس���تثماراتهم .في
ُملك ّي���ة ،نقدم خدماتنا لعمالئنا بش���فافية تام���ة ،ونحافظ على
خصوصي���ة وس���رية معلوماته���م .وتظل ثقة عمالئن���ا بخدماتنا
على أقصى درجات األهمية بالنسبة لنا ،فنحن نعمل على إيجاد
مناخ بناء لعمالئنا ،ليشعروا بالثقة واإلعتمادية عند التعامل مع
ُملك ّية.
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القيم

• اإلعتمادي��ة والكف��اءة :نعمل عل���ى تطوير قدراتنا بش���كل

• اإلبداع :تتمحور حوله كل أعمالنا ،نحرص على خلق بيئة داخلية

مس���تمر لضم���ان كف���اءة مواردنا البش���رية على تقدي���م المنتج

محف���زة لإلبداع تس���عى وباس���تمرار لقيادة الس���وق لتنافس���ية

األفض���ل والمالئ���م وف���ق إحتياج���ات العم�ل�اء والمس���تثمرين

إيجابية بما ينعكس على مصالح عمالئنا ومس���تثمرينا بشكل

الحقيقية.

يلبي توقعاتهم.
• بيئ��ة العم��ل :تؤمن الش���ركة ب���أن نجاحها يتطل���ب التركيز
• االلتزام :نس���عى لتحقي���ق االلتزام الكامل بكاف���ة التعهدات

عل���ى خلق بيئة عمل داخلية محف���زة لإلبداع مدعومة بمهنيين

واالتفاقي���ات الت���ي نبرمه���ا ،وكذل���ك االلت���زام بكاف���ة القواني���ن

ع���ال من التأهيل العلم���ي والعملي .نعمل بروح
على مس���توى
ٍ

واألنظم���ة والق���رارات الصادرة ع���ن الجهات المنظمة والمش���رفة

الفريق ونتبنى مبدأ المش���اركة الفاعلة مع مستثمرينا وعمالئنا

على أعمال الشركة.

لتحقيق النجاح.

• العناي��ة المهني��ة :نح���رص عل���ى ب���ذل والمحافظ���ة عل���ى

• االحترافي��ة :نلت���زم بأعلى درجات االحترافي���ة وتطبيق أفضل

مس���توى مالئم من العناية المهنية الواجبة في كافة مخرجاتنا

الممارسات المتبعة لتحقيق أهدافنا.

ومنتجاتنا لضمان القيم���ة المضافة التي تفوق توقعات العمالء
والمستثمرين.

• اإلتق��ان :نهتم بأدق التفاصيل وال نرضى بأقل من االتقان في
وصف ما نقوم به.

• قواعد الس��لوك وأخالقيات العمل :نلتزم بأعلى مس���تويات
الس���لوك وأخالقيات العمل في كاف���ة تعامالتنا وندرك اختالفات

• الشفافية :نؤمن بأن األداء ال يكفي لكسب ثقة العمالء ولذلك

هذه القواعد باختالف بيئات العمل واألس���واق التي نعمل فيها.

نمارس الشفافية في أعمالنا دون التأثير على تنافسيتنا.

وتش���مل الص���دق ،األمان���ة ،اإلخالص والش���فافية التام���ة لضمان
تحقيق األهداف والنجاح وفق مبدأ الش���راكة الفاعلة مع األطراف
التي نتعامل معها.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
لكية لالستثمار”
السادة مساهمي “شركة ُم ّ

المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يس����رني أن أض����ع بي����ن أيديك����م التقرير الس����نوي لش����ركة ُملك ّية
لالس����تثمار منذ بداية تأسيس الش����ركة وحتى نهاية العام 2015م،
والذي يحتوي على نبذة عن أنش����طة وأعمال الش����ركة وتطبيقات
اإلفصاح والحوكمة التي انتهجتها الشركة والنتائج المالية وتقرير
مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2015م.
انطلق���ت أعم���ال ش���ركتكم اعتبارًا من ص���دور القرار ال���وزاري من
وزارة التجارة بالموافقة على تأس���يس ش���ركة ُملك ّية لالس���تثمار
برأس مال مصرح به قدره  150مليون ريال اعتبارًا من 1435/5/2هـ
الموافق 2014/3/2م ،واس���تطاعت الشركة وهلل الحمد خالل فترة
وجيزة بناء س���معة طيبة وترس���يخ وجودها في قطاع الخدمات
المالية واالس���تثمارية ،وذل���ك بفضل جودة المنتج���ات والخدمات
االستثمارية التي تقدمها لعمالئها.
يتضم���ن هذا التقرير أه���م اإلنجازات المحققة حت���ى نهاية العام
2015م وهذه هي البداية فقط في س���عينا للوصول إلى أهدافنا
وتبوء موقع ريادي في إدارة األصول والمصرفية االس���تثمارية في
منطقة الش���رق األوس���ط ،وق���د كرس���نا جهودنا خ�ل�ال العامين
الماضيين لوضع اللبنات األساس���ية لنظام مؤسسي في ُملك ّية
يك���ون أحد ركائزه نظ���ام حوكمة فع���ال انطالقًا م���ن إيماننا بأن
الحوكمة ه���ي أحد أهم عناصر النجاح واالس���تمرارية على المدى
الطوي���ل .وق���د أعط���ى المجل���س أهمية قص���وى إلرس���اء أفضل
معايي���ر الحوكمة منذ بداية تأس���يس الش���ركة وأخذ على عاتقه
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االلت���زام بأعل���ى مس���تويات الش���فافية م���ع جمي���ع األط���راف ذوي
العالق���ة لبن���اء الثق���ة واالعتمادي���ة التي نس���عى إليه���ا .كما قام
مجل���س اإلدارة باتخ���اذ عدد من القرارات منذ تأس���يس الش���ركة
وحتى نهاية  2015ومن أهمها:
تش���كيل اللجان المنبثقة من المجلس واعتماد لوائح تش���كيل
وتنظي���م أعم���ال تل���ك اللج���ان ،التوصي���ة للجمعي���ة العام���ة
للمس���اهمين إلق���رار لوائ���ح تش���كيل وتنظي���م أعم���ال اللج���ان،
اعتماد أدلة العمل والسياسات المنظمة ألعمال الشركة ،اعتماد
الهيكل التنظيمي للشركة ،تعيين كل من عضو مجلس اإلدارة
المنتدب ،والرئيس التنفيذي وسكرتير المجلس ،اعتماد موازنة
الش���ركة الخمس���ية ،اعتماد الئح���ة الحوكمة .إضافة إلى اإلش���راف
عل���ى ومتابع���ة األداء المال���ي والتش���غيلي للش���ركة والتأكي���د
عل���ى العم���ل من خالل اتب���اع نهج قيمن���ا ومبادئنا الت���ي تتمثل
ف���ي تطبيق أعلى معايي���ر اإللت���زام والعناية المهني���ة والكفاءة
والحف���اظ على بيئة العمل المحف���زة لإلبداع لتكون محصلة ذلك
تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات التي نقدمها لعمالئنا.
وفي الختام ،أود أن أتقدم لكم باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن
زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة بخالص الش���كر والتقدير لكم على
ثقتكم ودعمكم والتي ستكون دائمًا دافعًا وحافزًا لنا للسعي
لتحقيق نتائج أفضل ،ولبذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة
الشركة وعمالئها ومساهميها.

إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة عضو مجلس اإلدارة المنتدب
لكية لالستثمار”
السادة مساهمي “شركة ُم ّ

المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

كان ع���ام  2015م مليئ���ًا بالتحدي���ات والمصاع���ب الت���ي واجه���ت
االقتصاد الس���عودي وأث���رت على معظم القطاع���ات االقتصادية
المحلي���ة مع ارتفاع المخاوف من خفض اإلنفاق الحكومي بس���بب
اس���تمرار انخفاض أس���عار النفط لمدة  18ش���هرًا منذ يونيو ،2014
باإلضافة إلى ارتفاع مخاطر التوترات الجيوسياسية في المنطقة
مما أثر على نفس���ية وشهية المس���تثمرين في أسواق األسهم
ف���ي المنطق���ة ككل ،كم���ا قام���ت وكاالت التصني���ف االئتمان���ي
بمراجع���ة التصني���ف االئتمان���ي للمملك���ة حي���ث قام���ت وكال���ة
ستاندرد أند بورز بتخفيض التصنيف االئتماني للمملكة إلى A+

مع نظرة مس���تقبلية س���لبية ،وكذلك وكالة فيتش التي عدلت
النظرة المستقبلية لالقتصاد السعودية إلى سلبية بالرغم من
تثبيته���ا التصنيف االئتمان���ي ،وال تزال وكاالت االئتم���ان العالمية
تتابع تطورات أس���واق النفط وتراجع التصنيفات االئتمانية لدول
الخليج العربي بشكل دوري.
وبالرغ���م من التقلبات في األس���واق المالية وارتفاع حدة المخاوف
من استمرار تباطؤ النمو االقتصادي العالمي والمحلي ،استطعنا
وهلل الحم���د م���ن التكيف مع هذه الظروف وتجاوزها واس���تطعنا
خ�ل�ال الفترة الماضية ف���ي ظل دعمكم وجهود فريق العمل من
ترسيخ أعمال الش���ركة وبناء قدرات ومقومات ستمكن الشركة
م���ن بناء نموذج أعمال ناجح ب���إذن اهلل ،مع ثقتنا بأن عزيمة فريق
العمل والس���عي لتكوين س���معة طيبة عن الش���ركة في قطاع
الخدمات المالية واالستثمارية هو أكبر حافز للعطاء ونمو أعمال
الشركة في المستقبل.
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خ�ل�ال العامي���ن  2014و 2015تمكن���ا من ط���رح عدد م���ن المنتجات

وبفض���ل إدارة المخاط���ر المتوازن���ة ل���م تلجأ الش���ركة لالس���تثمار

االس���تثمارية التي تلبي رغبة ش���رائح متنوعة من المس���تثمرين،

بهام���ش االقت���راض مم���ا قلل من حجم الخس���ائر الت���ي كان من

حيث أطلقنا صندوقين اس���تثماريين متخصصين في االستثمار

الممكن التعرض لها ،وتس���تهدف الش���ركة تحقيق العوائد من

في أس���هم الش���ركات الس���عودية المدرجة في الس���وق المالية

اس���تثماراتها على المدى المتوس���ط إلى الطوي���ل ،لذلك نتوقع

الس���عودية وهما صندوق ُملك ّي���ة للطروح���ات األولية وصندوق

بمش���يئة اهلل تحس���ن األداء المال���ي للش���ركة من خ�ل�ال التركيز

ُملك ّية لألس���هم الس���عودية وتم طرح الصندوقي���ن طرحًا عامًا

عل���ى أداء االس���تثمارات والتركيز على زيادة إي���رادات إدارة األصول

وبدأ نش���اطهما في أغس���طس  ،2014إضافة إل���ى تقديم خدمات

وإي���رادات إدارة الترتيب وتمويل الش���ركات ،خاصة في حال عودة

إدارة المحافظ الخاصة والتحضير لطرح صندوق ُملك ّية للملكيات

التعاف���ي إل���ى األس���واق المالي���ة وتحس���ن النظرة المس���تقبلية

الخاص���ة – قطاع التعليم وصندوق ُملك ّية العقاري المدر للدخل

لالقتصاد العالمي.

خالل العام  .2016كما بلغ متوسط حجم األصول تحت اإلدارة خالل
العام  2015نحو  488مليون ريال.

لكية وما س���تحققه في المس���تقبل من تقدم
إن م���ا حققت���ه ُم ّ
وس���عي للريادة بإذن اهلل تعالى هو بتوفيق من اهلل سبحانه ثم

ولغ���رض زي���ادة قاعدة العم�ل�اء وتقديم خدمات عالية المس���توى

نتيجة لدعمكم وبفض���ل ثقة عمالئنا ومجهود فريق العمل في

لعمالئن���ا ،فقد قامت الش���ركة بافتتاح فرعه���ا الثاني في مدينة

الش���ركة ،فش���كرًا لكم على ثقتكم ودعمكم ،راجيًا من المولى

الري���اض ،مم���ا س���يكون ل���ه األث���ر اإليجاب���ي ف���ي س���رعة االنتش���ار

ع���ز وج���ل التوفي���ق لتحقيق المزيد م���ن النجاح لم���ا فيه مصلحة

والوصول إلى العمالء.

الشركة ومساهميها.

وفيم���ا يخ���ص األداء المالي ،ونظ���رًا ألعباء التأس���يس خالل فترة
الحصول على خطاب ممارس���ة النشاط من هيئة السوق المالية

سلطـان بن محمـد الحـديثـي

والذي امتد إلى بضعة أشهر قبل بدأ ممارسة العمل اعتبارًا من

عضو مجلس اإلدارة المنتدب

 28ابري���ل 2014م ،وبالتال���ي ف���إن بداية تحقيق اإلي���رادات بدأت في
الرب���ع األخير من العام  2014مع بدأ إط�ل�اق باكورة صناديق ُملك ّية
االس���تثمارية في أغس���طس  .2014ونظرًا لطبيعة أعمال الشركة
واس���تثماراتها المرتبطة في صناديقه���ا التابعة والتي هي جزء
من سوق المال السعودي ،فقد تأثرت استثمارت الشركة بشكل
كبي���ر بتلك التغيرات الس���لبية ،مما نتج عنه صافي خس���ائر بلغ
 9.6مليون ريال منها خس���ائر اس���تثمارات غير محققة قاربت 7.9
مليون ريال للفترة منذ التأسيس وحتى نهاية .2015
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أبرز األحداث الهامة خالل العام 2015م

 31ديسمبر

 4ديسمبر

 24أغسطس

أنــهـــى س���ـــوق األسهـــــم
السعودية تعامالت العام
 2015بتراجع حاد وبنس���بة
بلغ���ت  %17.1لتبلغ إجمالي
خس���ائر الس���وق من���ذ 9
سبتمبر  2014نحو .%38.0

أوب���ك تبق���ي مس���توى
اإلنتــ���اج الحالـــ���ي عنــ���د
مس���توى  31,5ملي���ون
برمي���ل وتتوق���ع نم���و
الطل���ب على النف���ط بـ 1,3
ملي���ون برميل ف���ي العام
.2016

عودة التراجع ألس���عار النفط من حاجز  70دوالر
للبرمي���ل س���جلها خام برنت ف���ي بداية  6مايو
 ،2015لتنه���ي الع���ام عن���د  37.2دوالر للبرميل،
مقارن���ةً ب���ـ  57.3دوالر للبرميل ف���ي نهاية ،2014
وقد بلغ متوس���ط س���عر خام برنت خالل العام
 2015نحو  53.6دوالر للبرميل مقارنةً بـ متوسط
سعر الخام عند  99.4دوالر في العام .2014

ديسمبر

أكتوبر

 31ديسمبر

 17ديسمبر

 23نوفمبر

 31أكتوبر

تراجعت األسواق العالمية خالل
الع���ام  ،2015إذ أنهى مؤش���ر أم
أس سي أي “MSCI International
 ”World Price Indexأداء الع���ام
 2015بتراج���ع نس���بته %2.7
وأنهى مؤش���ر أم اس س���ي أي

ق���رار مجل���س اإلحتياطي
الفيدرال���ي األمريك���ي رفع
معدل الفائدة األساس���ية
برب���ع نقطة مئوية ()%0.25
وهو أول رفع للفائدة منذ
سبع سنوات.

إقــ���رار مجلــ���س الــ���وزراء
نظـ���ام رس���ـوم األراضـ���ي
البيضاء بنسبة  %2.5وبدأ
تطبيقها خالل عام.

اس���تـمـــــرار تبـاطـــ���وء نـمــــ���و
االقتص���اد الصين���ي من���ذ الربع
الثالث  ،2014مع انخفاض نس���ب
نم���و النات���ج المحل���ي الحقيقي
على أس���اس س���نوي إل���ى %6.9
مقارنةً ب���ـ  %7.4ف���ي يوليو ،2014
وينظر لالقتصاد الصيني على
أن���ه أكب���ر مس���تهلك للس���لع
والم���واد الخام ف���ي العالم ،مما
كان له األثر السلبي على أسعار
السلع ومنها النفط.

“MSCI International Emerging

 ”Price Indexأداء الع���ام 2015
بتراجع نسبته .%17.0
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نوفمبر

أغسطس
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 14يوليو

 16ابريل

 23يناير

اإلع�ل�ان الرس���مي ع���ن اتف���اق
“تاريخــي” بش���ــأن برنـامـــج إيران
الن���ووي ،واالتف���اق عل���ى رف���ع
الحظر ع���ن الصادرات النفطـيــة
اإليرانيــــ���ة ورفـــ���ع العقــوبـــ���ات
االقتصادية.

هيئ���ة الس���وق المالي���ة تعل���ن
موع���د فت���ح الس���وق المالي���ة
الس���عودية لألجانب اعتبارًا من
 15يونيو .2015

مبـايـعــ���ة خــ���ادم الحـرميــ���ن
الش���ريفين المل���ك س���لمان بن
عب���د العزي���ز ال س���عود حفظه
اهلل مل���كًا للمملك���ة العربي���ة
السعودية.

أغسطس

يوليو

يونيو

ابريل

مارس

 22أغسطس

 30يونيو

 26مارس

“فيتـــ���ش” تثبـــ���ت تصنيــ���ف
المملـكـ���ة االئتمـانــ���ي عن���د
 AAم���ع تغييــ���ر نظـرتهــ���ا
المس���تقبـلــيــــــة لالقـتـــصـــ���اد
الس���عودي م���ن مس���تقرة إلى
س���لبية وتق���در تراج���ع حج���م
اإلي���رادات النفطية بنس���بة %40
خ�ل�ال  2015والت���ي تش���كل %90
م���ن إي���رادات الحكوم���ة و %80
من الحس���اب الج���اري و  %35من
الناتج المحلي اإلجمالي تقريبًا.

عودة مش���هد األزم���ة اليونانية،
بع���د رف���ض وزراء مالي���ة دول
منطق���ة الي���ورو طل���ب اليونان
تمدي���د برنام���ج اإلنق���اذ المالي،
وتخل���ف اليون���ان ع���ن س���داد
ديونه���ا المس���تحقة ف���ي 30
يوني���و  2015م���ا أدى إل���ى تراج���ع
مؤش���رات األس���واق العالمي���ة.
وقد تم تجاوز األزمة بعد االتفاق
عل���ى حزمة إصالحية جديدة مع
دائن���ي منطق���ة الي���ورو ف���ي 14
أغسطس .2015

اط�ل�اق الحمل���ة العس���كرية
(عاصـــفــــ���ة الحـــ���زم) ،بقيـــ���ادة
المملك���ة العربي���ة الس���عودية
لدع���م الحكوم���ة الش���رعية في
اليمن.

يناير
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االقتصاد العالمي خالل العام 2015م..
عامًا مخيبًا آلمال وتوقعات االقتصاديين...

بالرغم من تراجع أس���عار النفط بأكثر م���ن  %68منذ يونيو 2014م

فق���ط خالل الع���ام  ،2015في حي���ن بدأ االقتص���اد األوروبي يعطي

وحتى نهاية 2015م ،إال أن ذلك لم يسهم في دفع عجلة االقتصاد

تعاف أفضل بتحقيق نمو نس���بته  %1.5في العام ،2015
مؤش���رات
ٍ

العالمي بقيادة الدول الصناعية التي تعتبر مس���تهلكة للنفط

لذل���ك يرى االقتصاديون أهمية االقتص���اد األوروبي في العام 2016

لتس���جيل مع���دالت نمو كم���ا كانت التقديرات تش���ير ف���ي بداية

وينتظ���رون نج���اح نتائج التيس���ير الكم���ي الذي ينتهج���ه البنك

���در صن���دوق النقد الدولي مع���دل نمو االقتصاد
الع���ام  ،2015إذ َق َّ

المركزي األوروبي.

العالم���ي خالل الع���ام  2015عند  %3.1فقط مقارن���ةً بتوقعات أولية
صدرت في بداية العام  2015عند حدود  ،%3.5وقد خفض صندوق

وكنتيج���ة له���ذه األرقام االقتصادية ،ش���هدت األس���واق العالمية

النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد العالمي في العام  2016إلى

عامًا متذبذبًا ،وفقدت معظم مكاس���بها المس���جلة في األشهر

 %3.4مقارن���ةً بتوقع���ات عندـ  %3.7ص���درت في بداي���ة العام .2015

الخمس���ة األول���ى م���ن بداي���ة الع���ام  ،2015وأنه���ى مؤش���ر MSCI

يأتي ذلك مخيب���ًا آلمال االقتصاديين والمحللين التي توقعت أثر

 International World Price Indexأداء العام  2015بتراجع نس���بته

إيجابي أكبر سيتلقاه االقتصاد العالمي من تراجع أسعار النفط.

 %2.7للم���رة األول���ى منذ  ،2011في حين تراجعت أس���واق األس���هم
الناش���ئة بنس���بة  %17تح���ت وطأة خ���روج األموال بحث���ًا عن عوائد

وعلى النقيض من ذلك ،فقد ساد التراجع جميع السلع ومصادر

ارتف���اع الفائدة المنتظر عل���ى الدوالر األمريك���ي مدعومًا ببيانات

الطاقة مما ب���رز كمخاطر تهدد االقتصاد العالمي بدالً من محفز،

اقتصادية هي األفضل منذ .2007

وال س���يما أن أكبر مس���تورد لهذه الس���لع هو االقتصاد الصيني
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والذي يش���هد تباطؤًا مس���تمرًا في معدالت النمو على أس���اس

س���تظل المخاط���ر قائم���ة ف���ي الع���ام  2016وأهمه���ا تباط���ؤ نمو

س���نوي م���ن  %7.4ف���ي يولي���و  2014إل���ى  %6.8في ديس���مبر .2015

االقتص���اد الصيني الذي ينظ���ر له على أنه أحد محركات االقتصاد

وبالرغم م���ن هذا التباطوء إال أن االقتص���اد الصيني بقي محركًا

العالم���ي وتراجع أس���عار الطاقة والس���لع بش���كل ع���ام ومخاطر

رئيس���يًا لالقتصاد العالمي ف���ي العام  2015كثان���ي أكبر اقتصاد

تش���ديد السياس���ة النقدي���ة األمريكي���ة ،وبالرغم من ذل���ك ،فإن

بعد االقتصاد األمريكي الذي حقق أداء قوي نس���بيًا بنس���بة نمو

التاريخ يثبت أن تحركات البنوك المركزية دائمًا تسير باتجاه دعم

بلغت  ،%2.5+وكال االقتصادين يش���كالن مجتمعان  %40من حجم

األس���واق ولذلك فإن مخاطر تش���ديد السياسة النقدية ستكون

االقتصاد العالمي .في المقابل ،ال يزال االقتصاد الياباني يش���هد

األق���ل إلحاحًا ف���ي الوقت الحالي ،والتركيز ينصب على مؤش���رات

تعافي���ًا ضعيفًا من الرك���ود االقتصادي محققًا نموًا نس���بته %0.8

النمو االقتصادي.

التقرير السنوي 2015م
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االقتصاد السعودي خالل العام 2015م

ش����هد الع����ام  2015انخف����اض الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد الس����عودي للمرة األولى منذ عام  2009بع����د أن تراجع الى  2,400مليار
ريال بانخفاض نس����بته  ،%14مقارنةً بمس����توى  2,799مليار ريال في عام  ،2014وكان الس����بب الرئيس����ي وراء ذلك هو تراجع اإليرادات
الحكومية بنسبة  %58عن العام  ،2014وكذلك تراجع الناتج المحلي من القطاع النفطي بنسبة  %43ليصل إلى  685.1مليون ريال،
وه����و م����ا أدى لتحقي����ق عجز في الموازن����ة الحكومية بلغت قيمته  367مليار ريال في العام  .2015يأتي ذلك مع تراجع أس����عار النفط
خالل فترة الـ  18ش����هر الماضية منذ يونيو  ،2014إذ بلغ متوس����ط س����عر خام برنت  53.6دوالر للبرميل خالل عام  2015مقارنة بـ 99.4
دوالر خالل العام  2014بانخفاض نسبته  ،%46مما أثر على النظرة المستقبلية لالقتصاد السعودي وتخفيض تصنيفه االئتماني.
وبالرغم من ذلك ،إال أن االقتصاد الس����عودي س����جل نموًا في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة  %3.35خالل العام  2015محافظًا بذلك
على زخم النمو الذي حققه منذ العام  2010بمتوسط نمو سنوي بلغت نسبته .%5
فيم����ا بل����غ نصي����ب الفرد من الناتج المحلي  77,711ريال في ع����ام  2015بانخفاض قدره  %14.5عن نصيب الف����رد البالغ  90,946ريال في
العام .2014
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دخل الفرد بالريال السعودي
(المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي  -التقرير السنوي )49
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االقتصاد السعودي خالل العام 2015م

وش���هد أيضًا مؤش���ر سوق األسهم السعودية تراجعًا في عام  2015بنس���بة تجاوزت  %17وبلغ إجمالي األرباح المجمعة للسوق لعام 2015
ما قيمته  98.6مليار ريال بانخفاض نس���بته  %13عن العام  ،2014وجاء هذا االنخفاض متأثرًا بش���كل رئيسي بتراجع أرباح قطاعي «الطاقة
والمرافق الخدمية» و»الصناعات البتروكيماوية» بنسبة  %56و %38على التوالي ،وكال القطاعين يشكالن نسبة  %23من إجمالي أرباح
الس���وق ،وعن���د اس���تبعاد أرباح القطاعين فإن األرباح المجمعة للس���وق قد ارتفعت بنس���بة  .%0.5فيما حقق قط���اع المصارف والخدمات
البنكية القطاع األكبر وزنا في مؤش���ر س���وق األسهم السعودية ارتفاعًا في أرباحه المجمعة في نهاية عام  2015بـ  %5.42ويشكل قطاع
المصارف والخدمات البنكية نحو  %44من أرباح السوق.

 9سبتمبر  :2014أعلى مستوى اغالق
للمؤشر منذ 6سنوات عند  11,149نقطة

 27نوفمبر  : 2014انتهاء اجتماع اوبك بقرار
عدم خفض اإلنتاج مما دفع أسعار النفط
لمزيد من التراجع بنسبة %22

 26مارس : 2015اطالق الحملة العسكرية (عاصفة الحزم) ،بقيادة
المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.
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قيمة المؤشر

 28أغسطس  : 2015خام برنت يقفز
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األداء التشغيلي للشركة
الخدمات واألنشطة
تقدم ُملك ّية باقة متكاملة من الخدمات االستثمارية التي روعي
في تصميمها متطلبات ش���رائح واس���عة من المس���تثمرين في
الس���وق المالي���ة الس���عودية ،وما يميزن���ا في ُملك ّي���ة هو تقديم
هذه الخدمات لكل عميل بعد دراسة متطلباته بعناية والحرص
عل���ى مالئمة كل منتج نقدمه لمتطلبات العميل بعد االس���تماع
لتطلعاته االس���تثمارية ومس���توى المخاطر ال���ذي يقبله العميل
للحص���ول عل���ى أفض���ل عائد ممك���ن ،فنح���ن نس���تهدف عالقة
اس���تثمارية مبنية على الثقة المتبادلة والشفافية للوصول إلى
أقصى درجات والء العميل.
وتتلخص خدماتنا باآلتي:
.1

إدارة األصول وتشمل:

•

إدارة استثمارات األسهم:

تستهدف تقديم االستشارات بشأن الحصول على تمويل أو

برامج اس���تثمارية متخصصة في االستثمار في األوراق المالية

من أجل إتمام صفقة على ورقة مالية.

 .2خدمات الترتيب وتمويل الشركات:

المدرج���ة ف���ي أس���واق الم���ال وتتضم���ن صنادي���ق األس���هم
والمحافظ الخاصة.
•

 .3خدمات المشورة واألبحاث:

إدارة االستثمارات العقارية:

تس���تهدف تقديم النصح والمشورة حول المخاطر والعوائد

برام���ج اس���تثمارية متخصصة في القط���اع العقاري وتتضمن

المتوقعة ومزايا االستثمار بما يالئم تصنيف العميل.

صنادي���ق التطوي���ر األول���ي ،صنادي���ق التطوي���ر اإلنش���ائي،
الصنادي���ق العقارية المدرة للدخل أو صناديق االس���تثمار في
•

 .4خدمات الحفظ:

الفرص العقارية.

تس���تهدف تقدي���م خدم���ات حف���ظ أص���ول العم�ل�اء والقيام

استثمارات الملكليات الخاصة:

باإلجراءات اإلدارية الالزمة لحفظ أصول العمالء.

برام���ج اس���تثمارية متخصص���ة باإلس���تحواذ عل���ى حص���ص
ملكية في شركات غير مدرجة ،حيث نقوم باإلستحواذ على
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 .5التعهد بالتغطية:

حصة من الش���ركة المس���تهدفة لتحقيق العائد من الدخل

تستهدف تقديم خدمات التعهد بتغطية الطرح للشركات

والتوزيع���ات باإلضاف���ة إل���ى العائ���د الرأس���مالي المتوقع عند

الراغب���ة ف���ي اإلدراج أو إص���دار حق���وق األولوي���ة أو ترتيب طرح

سواء بالبيع إلى شريك إستراتيجي أو
التخارج من االس���تثمار
ً

س���واء كمتعهد رئيس أو متعهد مس���اند في
أدوات الدين
ً

الطرح في سوق المال.

تغطية اإلكتتاب.
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منتجاتنا الحالية
منتجاتنا القائمة

المحافظ الخاصة

لكية للطروحات
صندوق ُم ّ

وصف المنتج
بدأت خدمات إدارة المحافظ الخاصة في يونيو  ،2014وتتميز خدمات إدارة المحافظ الخاصة
بتصميمها الذي يتالئم مع متطلبات كل عميل وتتصف بالمرونة الكاملة لالستثمار في
مجال عريض ومتنوع من الفرص االستثمارية في عدد من األسواق.
بدأت إدارة الصندوق في أغسطس  ،2014ويهدف الى تنمية رأس المال على المدى
المتوسط إلى الطويل (من  36حتى  60شهرًا) وتحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة
بالمؤشر االسترشادي (مؤشر آيديال ريتنغز ألسهم الطروحات األولية الشرعية).

األولية (طرح عام)
يستثمر في االكتتابات (الطروحات األولية) وكذلك الشركات المدرجة حديثًا (خالل 36
شهرًا منذ اإلدراج) وبحد أدنى  ،%30وهو صندوق يخضع لرقابة هيئة شرعية.

لكية لألسهم
صندوق ُم ّ
السعودية (طرح عام)

بدأت إدارة الصندوق في أغسطس  ،2014ويهدف الى تنمية رأس المال على المدى
المتوسط والطويل من خالل االستثمار في أسهم للشركات السعودية المدرجة في
سوق األسهم السعودية ،كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد إيجابي نسبي يفوق أداء
المؤشر االسترشادي (مؤشر آيديال ريتنغز لألسهم السعودية الشرعية).
يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم
السعودية ،وبحد أدنى  .%50وهو صندوق يخضع لرقابة هيئة شرعية.

لكية لتطوير
صندوق ُم ّ
المجمعات التجارية
العقاري (طرح خاص)

أراض تجارية بغرض تطوير مجمعات تجارية ومن ثم
يهدف الصندوق الى االستحواذ على
ٍ
تأجيرها وبيعها في أماكن حيوية في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية
بشكل رئيسي مع إمكانية تطوير مشاريع في أي من المدن الثانوية ذات الكثافة
السكانية العالية .كما يمكن للصندوق االستحواذ على مشاريع مجمعات تجارية قائمة
أو تحت اإلنشاء بشكل كامل أو استحواذ جزئي من خالل المشاركة بتلك المشاريع مع
أطراف أخرى.
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منتجات قيد الطرح
منتجات قيد الطرح

لكية للملكيات
صندوق ُم ّ
الخاصة – قطاع التعليم
(طرح خاص)

لكية العقاري
صندوق ُم ّ
المدر للدخل “طرح عام”

وصف المنتج
ويستهدف الصندوق االستثمار بشكل رئيسي في قطاع التعليم المبكر “سنة إلى
ست سنوات” صندوق استثماري مقفل عمره  5سنوات قابلة للتمديد سنتين إضافيتين
للتخارج ،يستهدف االستحواذ على نسبة ال تقل عن  %95من حقوق الملكية في شركة
دور ُ
الكتَّاب المحدودة حيث تستهدف إقامة سلسلة من مراكز التعليم المبكر (مدارس)
تخدم مرحلتي الحضانة والروضة للفئة العمرية ( )6-1سنوات.
هو صندوق استثمار عقاري عام شبة مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار
التي تحددها الهيئة الشرعية ،يستهدف الصندوق االستحواذ على عقارات مؤجرة أو
قابلة للتأجير في أماكن حيوية في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية وذلك
بغرض تحقيق عوائد تأجيرية وتوزيع ما نسبته  %80بحد أدنى من صافي العوائد التأجيرية
نقدًا على حملة وحدات الصندوق خالل فترة عمل الصندوق المقدرة بنحو خمس سنوات.
وهو صندوق يخضع لرقابة هيئة شرعية.

الخدمات واألنشطة
•

اإلدارة الرئيسية -الرياض
اس���تهلت الش���ركة نشاطها االستثماري بمكتبها الرئيس���ي بمدينة الرياض والذي روعي في اختياره عدة نواحي من أهمها كونه
يقع بالقرب من أهم المرافق الحكومية والتجارية ويسهل وصولها ألكبر قاعدة عمالء من أفراد وشركات حيث أنها تقع على طريق
األمي���ر محم���د بن عبد العزيز (ش���ارع التحلية س���ابقًا) ويتضمن المكتب الرئيس���ي اإلدارة التنفيذية ومختل���ف اإلدارات األخرى بجانب
مكاتب الستقبال العمالء.

•

فرع النرجس -الرياض
تماش���يًا مع الخطة التوس���عية للش���ركة فقد تم افتتاح وتش���غيل الفرع الثاني للش���ركة بحي النرجس بمدينة الرياض يوم األحد
2015/10/24م ،الواقع على امتداد طريق أبو بكر الصديق مقابل مبنى وزارة التعليم.
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الشركات التابعة
نسبة
الملكية

اسم الشركة

رأسمال
المال

 .1شركة صندوق
لكية لالستثمارات
ُم ّ
المحدودة

 200,000ر.س

 .2شركة صندوق
لكية العقاري
ُم ّ
المحدودة

 200,000ر.س

 .3شركة
لكية لالستثمار
ُم ّ
العقاري المحدودة

 200,000ر.س

 .4شركة
لكية لالستثمارات
ُم ّ
المحدودة

 200,000ر.س

% 100

 .5شركة
دور الكتّ اب

 50,000ر.س

% 100

% 100

% 100

% 100

الدولة محل
التأسيس

النشاط /الغرض

الموقع
الرئيسي

حفظ وتسجيل ملكية
لكية
صندوق ُم ّ
لالستثمارات المحدودة

الرياض

حفظ وتسجيل ملكية
لكية
أصول صندوق ُم ّ
العقاري المدر للدخل

الرياض

حفظ وتسجيل ملكية
لكية
أصول صندوق ُم ّ
العقاري

الرياض

حفظ وتسجيل
ملكيات األسهم
والحصص في
الشركات األخرى التي
تشارك فيها الشركة
ضمن عملياتها
االستثمارية بصفة
أصيل

الرياض

حفظ وتسجيل
ملكية صندوق
ُملك ّية لالستثمارات
المحدودة

االستثمار في القطاع
التعليمي

الرياض

حفظ وتسجيل
ملكية صندوق
ُملك ّية لالستثمارات
المحدودة

حفظ وتسجيل
ملكية صندوق
ُملك ّية لالستثمارات
المحدودة
حفظ وتسجيل
ملكية صندوق
ُملك ّية لالستثمارات
المحدودة
حفظ وتسجيل
ملكية صندوق
ُملك ّية لالستثمارات
المحدودة
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التواجد اإلعالمي
•

لكية انفوجرافيك
ُم ّ
لكية تأخذ على عاتقها نشر معلومات عن واقع السوق السعودي باإلضافة الى تصحيح بعض
من ضمن المبادرات االجتماعيةُ ،م ّ
المفاهيم أو التوعية بمفهوم معين من خالل نشر عدة مواضيع باستخدام خاصية االنفوجرافيك الذي يقوم بإعداده وتصميمه
فريقي األبحاث والتسويق في الشركة.

•

لكية في مواقع التواصل االجتماعي
تفعيل حساب ُم ّ
لكية
للوصول إلى مرحلة االعتراف بالش���ركة والتميز في المحتوى الفعال فقد تم االهتمام بتنش���يط الحس���اب الخاص بش���ركة ُم ّ
في مواقع التواصل االجتماعي مثل :تويتر ،لينكد إن ،فيس بوك.

Mulkia –investment

•

Mulkia investment

Mulkia_sa

Mulkia investment

مؤتمر يوروموني السعودية 2015م

لكية لالس���تثمار من خالل مش���اركتها بركن خاص في مع���رض يوروموني من الظهور وع���رض منتجاتها أمام جمهور من
تمكن���ت ُم ّ
األش���خاص المهتمين بالخدمات االس���تثمارية ،باإلضافة إلى التواصل المباش���ر مع العمالء الحاليين والمحتملين ،وإنشاء قنوات اتصال
خدمات مساندة سواء كانت سعودية أم أجنبية.
مع الشركات المالية األخرى التي تقوم بتقديم
ٍ
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الموارد البشرية
لكية بأن العنصر البشري هو األساس في تحقيق
تؤمن إدارة ُم ّ
األداء االس���تثنائي ،لذا فقد حرصت الشركة منذ التأسيس على
استقطاب أفضل الكفاءات والمؤهالت العلمية والعملية.
•

التدريب وتطوير الموارد البشرية
تماش���يا مع تعليمات هيئة الس���وق المالية حرصت الشركة
عل���ى تقدي���م ع���دد كاف من البرام���ج التدريبي���ة فيما يخص
أنظم���ة الس���وق المالي���ة وتقني���ات التحليل المال���ي والفني
باإلضافة الى مكافحة غس���يل األموال وتمويل اإلرهاب .حيث
عقدت الش���ركة ع���دة دورات تدريبية لمنس���وبيها بالتعاون
مع معاهد وجهات معتمدة.

تقنية المعلومات
يقع ضم���ن أهم األهداف االس���تراتيجية للش���ركة تطبيق أحدث
أس���اليب تكنولوجي���ا المعلوم���ات والت���ي تس���اعد عل���ى حف���ظ
المعلومات وأمنها وس���رعة الوصول إليها ،حيث قامت الشركة
بإدخ���ال مجموعة م���ن األنظمة الت���ي روعي باختياره���ا تضمنها
أحدث التقنيات وسرعة األداء وجودة المحتوى.
•

ترتيبات استمرارية األعمال
حرصت الشركة على وضع السياسات واإلجراءات مثل خطة
استمرارية األعمال التي تضمن استمرارية أعمال الشركة في
ح���ال حدوث توق���ف مفاجئ ألعمالها ف���ي أي إدارة من إدارات
الش���ركة وذلك التزامًا بأنظمة ولوائح هيئة الس���وق المالية.
كم���ا قامت الش���ركة بتحديد ع���دد من العناصر المس���اعدة
لعدم توقف أعمال الش���ركة ،وتوفير مركز بيانات احتياطي
للعم���ل ف���ي حالة ح���دوث أخط���اء أو ك���وارث ،وتوفير نس���خ
احتياطية من البيانات من خالل خودام النسخ االحتياطي.
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الحوكمة
نظام الحوكمة
فعال ضمن أفضل الممارس���ات في هذا المجال ق���ام بإعداد إطار
إن مجل���س إدارة الش���ركة وخ�ل�ال س���عيه إلى تطبيق نظام حوكم���ة ّ
عام للحوكمة بحيث يقدم للمجلس وإدارة الش���ركة وجميع األطراف ذات العالقة سياس���ات وإرش���ادات واضحة حول النظام اإلداري في
الش���ركة ومراع���اة ت���وازن المصالح لجميع األطراف .ويتماش���ى نظام الحوكمة بالش���ركة مع الئحة حوكمة الش���ركات الصادرة من هيئة
السوق المالية ،وفيما يلي ملخص ألهم بنود الحوكمة مع إيضاح مدى التزام الشركة في كل بند:

اإلفصاح

حقوق المساهمين

ت
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مواد الحوكمة حسب الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة
السوق المالية

التزام التزام لم يتم
كامل جزئي االلتزام به

توضيح

ش���مول النظ���ام األساس���ي للش���ركة ولوائحه���ا الداخلي���ة على
إجراءات ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية

√

انعق���اد الجمعية العامة مرة واحدة على األقل في الس���نة وخالل
الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة

√

جاري العمل على عقد الجمعية العامة
العادية بعد انتهاء أول سنة مالية.

اإلع�ل�ان ع���ن موع���د انعق���اد الجمعي���ة العام���ة وج���دول أعمالها
ومكانها قبل موعد الجمعية بـ  20يومًا على األقل

√

جاري العمل على عقد الجمعية العامة
العادية بعد انتهاء أول سنة مالية.

إطالع المس���اهمين على محضر اجتم���اع الجمعية العامة وتزويد
الهيئ���ة بنس���خة م���ن محض���ر االجتم���اع خ�ل�ال  10أي���ام م���ن تاريخ
انعقادها

√

جاري العمل على عقد الجمعية العامة
العادية بعد انتهاء أول سنة مالية.

التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة

√

اإلشارة إلى سياسة توزيع األرباح في التقرير السنوي

√

وصف ألنواع النشاط الرئيسة والخطط والقرارات المهمة

√

النتائج المالية ومالحظات المحاسب القانوني إن وجدت

√

أس���ماء الش���ركات المس���اهمة الت���ي يك���ون عضو مجل���س إدارة
الشركة عضوًا في مجلس إدارتها

√

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

√

وصف مختصر إلختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها

√

تفصي���ل مكاف���آت أعض���اء مجل���س اإلدارة ،وخمس���ة م���ن كب���ار
التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

√

اإلفصاح عن أي عقوبة مفروضة على الش���ركة من هيئة الس���وق
المالية

√

نتائ���ج المراجع���ة الس���نوية لفاعلي���ة إج���راءات الرقاب���ة الداخلي���ة
بالشركة

√
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تم ذكر المكافآت بالمجموع.

تكوين مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

ت

مواد الحوكمة حسب الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة
السوق المالية

التزام التزام لم يتم
كامل جزئي االلتزام به

تحديد إجراءات وضوابط عضوية مجلس اإلدارة

√

تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة ووظائفه األساسية وصالحياته
وأعضاء اإلدارة التنفيذية

√

الح���د األدنى لعدد أعضاء مجل���س اإلدارة ال يقل عن ثالثة وال يزيد
عن أحد عشر

√

تعي���ن الجمعية العامة أعض���اء مجلس اإلدارة لمدة ال تتجاوز ثالث
سنوات مع إمكانية إعادة التعيين

√

أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين

√

حظ���ر الجم���ع بي���ن منص���ب رئي���س مجل���س اإلدارة وأي منص���ب
تنفيذي بالشركة

√

الح���د األدنى لعدد أعضاء مجلس اإلدارة المس���تقلين ال يقل عن
عضوين ،أو ثلث أعضاء المجلس ،أيهما أكثر

√

توضيح كيفية انتهاء عضوية المجلس في نظام الش���ركة ،وأنه
يج���وز للجمعي���ة العامة في أي وق���ت عزل جمي���ع أعضاء مجلس
اإلدارة أو بعضهم

√

عدم ش���غل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجل���س إدارة أكثر من
خمس شركات مساهمة في آن واحد

توضيح

√

تش���كيل المجلس لعدد مناس���ب من اللجان وإق���رار لوائح عمل
جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه ،ومنها لجنة المراجعة ولجنة
الترشيحات والمكافآت

√

كاف م���ن أعض���اء مجل���س اإلدارة غي���ر
تعيي���ن المجل���س لع���دد ٍ
التنفيذيي���ن في اللجان المعنية بالمهم���ات التي قد ينتج عنها
حاالت تعارض مصالح مع اإلدارة التنفيذية

√

تش���كيل لجن���ة المراجع���ة م���ن غي���ر أعض���اء مجل���س اإلدارة
التنفيذيي���ن وال يقل عدد أعضائها عن ثالث���ة ،يكون من بينهم
مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

√

تشكيل ‘’لجنة الترشيحات والمكافآت’

√

ت���م اس���تقالة أح���د أعض���اء اللجن���ة في
نهاي���ة الع���ام  2015وج���اري العمل على
تعيين بديل.
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كما أن وجود إطار فعال للحوكمة يحقق فوائد عديدة للشركة ،منها:
 .1معالجة المخاطر
الفعالة للمجلس التي تقلل من مخاطر سوء اإلدارة واالحتيال.
• اإلشراف والمراقبة
ّ
• إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة.
• ضوابط رقابية داخلية تعزز مصداقية القوائم المالية والتقارير الدورية الصادرة عن الشركة.
سواء الداخلية أو الخارجية.
• نشر ثقافة االلتزام باألنظمة
ً
 .2تحسين القدرة التنافسية
متطور يمكنه أن يقدم إضافات مهمة للشركة
• إن وجود مجلس إدارة على درجة عالية من التأهيل والمعرفة ضمن إطار عمل
ّ
فعال لإلدارة
		 تتعدى اإلشراف والمراقبة لتحقيق إسهامات ذات قيمة مضافة لالستراتيجيات وخطط العمل وتوفير توجيه ّ
		 التنفيذية.
• إن إشراف ومراقبة المجلس للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي فيما يتعلق بالتعاقب الوظيفي وإدارة القيادات في الشركة
		 تؤكد أن األشخاص المناسبين سيتم توفيرهم لشغل األماكن المناسبة في األوقات المناسبة.
• المعلومات الدقيقة المستمدة من بيئة رقابية قوية بإمكانها أن تسهم في اتخاذ القرارات اإلدارية األفضل في األوقات المالئمة.
 .3اكتساب ثقة السوق
س���واء المحل���ي أو العالمي ،ويتجلى أثر ذل���ك فيما لو قرر
فعال يعزز من فرص كس���ب ثقة الس���وق والمس���تثمر
تبن���ي نظام حوكمة ّ
ً
فعال تحقق ميزة تنافسية تؤدي
المس���اهمون إدراج الش���ركة في السوق المالية ،ففي الغالب أن الشركات التي تتبنى نظام حوكمة ّ
إلى تعظيم قيمة الشركة وتخفيض تكلفة التمويل.
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المسؤولية االجتماعية
الش���ركة هي عضو فاعل في المجتمع وتؤمن بدورها االجتماعي ومس���ؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها ،وتتضمن مبادرات
الشركة تجاه المجتمع على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
• نشر الوعي االستثماري لعموم األفراد (المجتمع) من خالل ورش التدريب أو المنشورات التثقيفية المجانية.
• نشر عينة مختارة من التقارير واألبحاث الدورية بدون مقابل.
• ال تقوم الشركة باالشتراك بأي عمل أو مشروع يؤدي إلى حدوث أضرار على البيئة أو المجتمع.
كما تعي الش���ركة مس���ؤوليتها تجاه مجتمعها الداخلي ممث ً
ال بموظفيها حيث أن الموظفين هم أس���اس نهضة الشركة وتطورها
واستمرارها ،وهم أولى شرائح المجتمع التي يفترض أن تالمسهم برامج المسؤولية االجتماعية للشركة ويكون ذلك من خالل:
• برامج مستمرة لدعم الموظف وخلق بيئة عمل نموذجية كمجتمع متعاون ومتكاتف.
• تشجيع العمل التطوعي لدى الموظفين.

المطابقة وااللتزام
تقوم إدارة المطابقة وااللتزام بمتابعة ومراجعة تطبيق الشركة للوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية في جميع أعمالها
وجميع المتطلبات النظامية األخرى السارية المفعول ،وذلك من خالل التواصل مع مسؤولي هيئة السوق المالية ومخاطبتهم والرد
على جميع االستفسارات الواردة منهم.
وقد تم خالل الفترة الماضية وضع وتنفيذ ومتابعة برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام وقواعد السلوك حيث قامت اإلدارة بالتالي:
• إعداد التقارير الشهرية بصورة دورية حول التزام الشركة بلوائح وأنظمة هيئة السوق المالية.
• إعداد تقرير مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب بصورة سنوية وتقديمه لهيئة السوق المالية.
• إعداد تقرير استمرارية األعمال السنوي وتقديمه لهيئة السوق المالية.
• عقد عدد من الدورات التدريبية حول تطبيق لوائح السوق المالية وأساليب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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إدارة المخاطر
تق���وم الش���ركة بمراجعة كافة المخاطر التي قد تتع���رض لها ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من انعكاس���ات تلك المخاطر على
األداء والتغلب عليها ،وتحقق الشركة ذلك من خالل إدارتها ولجانها واألدوات الرقابية كما تعمل إدارة المخاطر بالشركة على تأسيس
وتعزيز ممارسة إدارة المخاطر وإنشاء بنية تحتية قوية إلدارة المخاطر .وقد تتعرض الشركة للمخاطر التالية:
•

مخاطر االئتمان :تمثل مخاطر االئتمان عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر خسائر مالية.

•

مخاطر السيولة :تتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بدفع التزاماتها عند االستحقاق وإحالل األموال عند سحبها بطريقة
فعالة من حيث الوقت والتكلفة المناسبة.

•

المخاطر التشغيلية :تنتج عن عدم كفاءة العمليات واألشخاص واألنظمة الداخلية أو عن أحداث خارجية ،كما تشمل المخاطر
القانونية مثل التعرض للعقوبات والغرامات الناجمة عن اإلجراءات االشرافية.

•

مخاطر أسعار األسهم :مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تذبذب قيمة هذه األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق
واستثمارات الشركة معرضة لمثل هذه المخاطر والتي تنشأ عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية وتقوم الشركة بإدارة هذه
المخاطر من خالل تنويع محفظتها االستثمارية من نواحي التركيز الجغرافي والقطاعي.

•

مخاطر األسواق المالية :األسواق المالية بشكل عام هي أسواق عالية المخاطر وقد تتعرض لهبوط مفاجئ في قيمتها بشكل
يؤدي إلى خسارة جزء من رأسمال الشركة ،ولذلك تتابع الشركة أداء وتقلبات األسواق المالية التي تستثمر بها أصولها وأصول
عمالئها ،وتسعى لتوزيع استثماراتها في فئات متعددة من األصول تحقق التوازن المثالي بين العائد والمخاطر.

•

مخاطر أسعار الفائدة :تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة رأس المال وبذلك فهي ترتبط بعالقة عكسية مع األسواق المالية ،نتيجة
لذلك فقد يتراجع أداء أسواق األسهم التي تستثمر الشركة فيها أصولها وأصول عمالئها ،فيما سيكون تأثير ذلك محدودًا على
مصاريف التمويل حيث ال تلجأ الشركة لالئتمان إال في نطاق ضيق.

•

المخاطر الجيوسياسية :من خالل متابعة االضطرابات السياسية في مناطق جغرافية قد تؤثر على أعمال الشركة.

•

المخاطر التشريعية :تتمثل مخاطر إصدار قوانين وأنظمة جديدة ،أو تغير في التشريعات التي قد تؤثر سلبًا على استثمارات
الشركة أو قدرتها على التوسع في أعمالها.

•

مخاطر االلتزام :تتمثل في المخاطر الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق اللوائح التنفيذية ونظام السوق الصادرة عن هيئة السوق
المالية وغيرها من الجهات االشرافية األخرى مما ينتج عنها إخفاق الشركة وتكبد الخسائر والغرامات المالية والعقوبات وخسارة
المكانة الجيدة والسمعة الحسنة في السوق.

•

مخاطر التقنية :من خالل مراجعة كفاءة أنظمة المعلومات في الشركة والتي قد تتعرض ألي عطل جزئي أو كلي خارج عن
اإلرادة ،وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعض العمليات التشغيلية للشركة.

تقوم الش���ركة بعمل مراجعة دورية الس���تراتيجيات الحد من المخاطر ومراقبتها وتعديل هيكل المخاطر الخاص بالش���ركة وفقًا لها
باس���تخدام االس���تراتيجيات المناس���بة حس���ب رغبة الش���ركة في تحمل المخاطر وهيكل المخاطر الخاص بها  .ويتم تنفيذ عمليات
تحدي���د وتقيي���م وإدارة المخاطر فيما يتعلق بأنش���طة معين���ة وفقًا لإلجراءات الداخلية بالش���ركة ويتم تقيي���م المخاطر بالرجوع الى
األولويات االستراتيجية التي تحددها الشركة مع أخذ اعتبار احتماالت حدوث المخاطر والتأثير المحتمل واالثار المترتبة عليها.
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المحاسب القانوني
تم اختيار الس���ادة /ش���ركة إرنس���ت آند يونغ  Ernst & Youngوش���ركاؤهم (محاسبون قانونيون) محاس���بًا قانونيًا للشركة عن الفترة
المالية منذ التأسيس وحتى  2015/12/31م .وسوف تعرض لجنة المراجعة والمخاطر على الجمعية العامة العادية في موعد انعقادها
خالل العام  2016توصيتها باعتماد تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام  2016م.

العقوبات والغرامات المفروضة على الشركة
فرض���ت هيئ���ة الس���وق المالية على الش���ركة مخالفة بقيمة  10,000ريال وذلك بس���بب مخالفة المادة الرابعة عش���رة م���ن الئحة صناديق
االستثمار فيما يتعلق بإعالنات صناديق االستثمار ،حيث كان اإلعالن األول منذ تأسيس الشركة عن صندوق ُملك ّية للطروحات األولية
والذي تم نشره في صحيفة عكاظ بتاريخ 2014/07/20م ،ولتفادي مثل هذه المخالفة مستقب ً
ال اتخذت الشركة اإلجراءات التالية:
 .1تم إعداد صيغة نموذجية تشمل كل المواد المنصوص عليها في لوائح هيئة السوق المالية فيما يخص إعالنات الصناديق
االستثمارية والعقارية.
 .2تم اعتماد إجراءات داخلية لضمان سالمة وصحة اإلعالن تمثلت في مراجعة اإلعالن من قبل إدارة المطابقة وااللتزام واعتماده
من الرئيس التنفيذي.
 .3إنشاء سجل لجميع اإلعالنات التي تم نشرها للشركة ومنتجاتها االستثمارية.

فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
بناء على خطة المراجعة الس���نوية المعتمدة والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي ،تقوم إدارة المراجعة الداخلية
برف���ع تقاري���ر دوري���ة إلى لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة الش���ركة عن عمليات المراجعة التش���غيلية واإلداري���ة والمالية التي
تقوم بها بصفة مس���تمرة والتي تهدف إلى التأكد من تحقيق أهداف الش���ركة والمتمثلة في حماية أصول الش���ركة ودقة الس���جالت
المحاس���بية واكتمالها ،والتقيد باألنظمة والسياس���ات التي تتبناها اإلدارة لتحقيق أهداف الش���ركة ،وتراقب باس���تمرار من قبل لجنة
المراجعة.
لم تظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي
ضعفا جوهريًا في نظام الرقابة والضبط الداخلي للش���ركة ،وبناء على الدراس���ات التي قامت بها لجنة المراجعة فإنها تؤكد وبدرجة
معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.
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مجلس اإلدارة
كون من تس���عة أعضاء حيث يتألف المجلس من نخبة من رجال األعمال وشخصيات إدارية ومهنية ممن
يدير الش���ركة مجلس إدارة ُم ّ
يمتلكون خبرات متنوعة ومتوائمة مع أعمال الشركة:

االسم

األستاذ/
إبراهيم بن محمد الحديثي

معالي الدكتور/
علي بن سليمان العطية
األستاذ/
بدر بن محمد الدغيثر
األستاذ/
مطلق بن محمد المطلق
الدكتور/
سامي بن عبد الكريم العبد الكريم
األستاذ/
إبراهيم بن عبداهلل الصانع
األستاذ/
فهد بن حسين السديري

الدكتور/
سليمان بن عبد العزيز التويجري

األستاذ/
سلطان بن محمد الحديثي
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تصنيف
العضوية

عضوية مجلس اإلدارة في الشركات األخرى

• غير تنفيذي
• غير مستقل

•
•
•
•
•
•

• غير تنفيذي
• غير مستقل

• شركة العطية القابضة (مساهمة مقفلة)
• شركة األول لالستثمار (مساهمة مقفلة)
• شركة التعليم النوعي (مساهمة مقفلة)

• غير تنفيذي
• غير مستقل

• شركة أسواق الجزيرة (مساهمة مقفلة)

• غير تنفيذي
• غير مستقل

• شركة الماء والكهرباء (شركة ذات مسؤولية محدودة)

• غير تنفيذي
• غير مستقل

• شركة المواساة للخدمات الطبية (مساهمة عامة)
• شركة العناية والعلوم الطبية (مساهمة مقفلة)

• غير تنفيذي
• مستقل

ال يوجد

• غير تنفيذي
• مستقل

• مجموعة سامبا المالية (شركة مساهمة عامة)
• شركة ضوئيات لالتصاالت (شركة مساهمة مقفلة)
• شركة المرجان إلنتاج الكهرباء (شركة مساهمة مقفلة)

• غير تنفيذي
• مستقل

•
•
•
•

مجموعة أميانتيت (مساهمة عامة)
شركة والء (مساهمة عامة)
شركة التطوير الكيميائي (مساهمة مقفلة)
شركة تكوين (مساهمة عامة)

• غير تنفيذي
• غير مستقل

•
•
•
•
•

مجموعة نجمة المدائن (مساهمة مقفلة)
شركة زوايا العقارية (مساهمة مقفلة)
شركة نهاز لالستثمار (مساهمة مقفلة)
شركة اتحاد مصانع األسالك (مساهمة عامة)
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  -ساسكو (مساهمة عامة)

مجموعة نجمة المدائن (مساهمة مقفلة)
شركة أكوان العقارية (مساهمة مقفلة)
شركة نهاز لالستثمار (مساهمة مقفلة)
شركة إبراهيم بن محمد الحديثي لالستثمار (مساهمة مقفلة)
شركة زوايا العقارية (مساهمة مقفلة)
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  -ساسكو (مساهمة عامة)

ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة
اسم العضو

نسبة الحضور

إجمالي الجلسات

األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي

4

100%

معالي الدكتور /علي بن سليمان العطية

اعتذر

0%

األستاذ /بدر بن محمد الدغيثر

3

75%

األستاذ /مطلق بن محمد المطلق

4

100%

الدكتور /سامي بن عبد الكريم العبد الكريم

3

75%

الدكتور /سليمان بن عبد العزيز التويجري

4

100%

األستاذ /إبراهيم بن عبد اهلل الصانع

4

100%

األستاذ /فهد بن حسين السديري

3

75%

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

4

100%

لكية لالستثمار
ملخص المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لشركة ُم ّ

البيان

أعضاء
مجلس
اإلدارة
التنفيذيين

أعضاء مجلس
اإلدارة الغير
تنفيذيين/
المستقلين

أعضاء اللجان
(من أعضاء
مجلس اإلدارة)

الرواتب واألجور

-

-

-

-

3,131,433

87,000

51,000

45,000

12,000

المكافآت الدورية
والسنوية

-

-

36,000

240,000

225,185

بدالت الحضور

		
*
		
**

أعضاء اللجان
(من غير أعضاء
مجلس اإلدارة)

خمسة من كبار
التنفيذيين
ممن تلقوا
أعلى المكافات
والتعويضات**

الخطط التحفيزية

-

-

-

-

-

أي تعويضات أو مزايا عينية
أخرى تدفع بشكل شهري
أو سنوي

-

-

18,250

-

-

المجموع

-

87,000

429,250

285,000

3,368,618

جميع األرقام بالريال السعودي.
كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
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أهم أعمال وانجازات مجلس اإلدارة
 		.1تفعيل كافة اللوائح وأدلة اإلجراءات التشغيلية

 		.2اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة وفقًا لما ورد في

		 وسياسات العمل من تاريخ اعتمادها وهي:

		 وثيقة الدليل التنظيمي.

		  )1.1لوائح اللجان المنبثقة عن المجلس وخطة أعمالها.

 		.3تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس (لجنة المراجعة

		  )2.1دليل المطابقة وااللتزام.

		 وتدقيق المخاطر ،لجنة االستثمار ،ولجنة الترشيحات

		  )3.1برنامج الرقابة الداخلية.

		 والمكافآت)

		  )4.1دليل الصالحيات والمسؤوليات.

 		.4اعتماد الئحة الحوكمة.

		  )5.1سياسات إدارة المخاطر.

 		.5الموافقة على خطط طرح منتجات الشركة.

		  )6.1دليل مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

 		.6اعتماد التوجهات االستراتيجية للشركة وموازنة

		  )7.1خطة استمرارية األعمال.

		 الشركة الخمسية.

		  )8.1دليل سلوكيات ومعايير العمل.

 .7اعتماد الموازنة للعام المالي .2016

		  )9.1الئحــــــة سياسات العموالت.
		  )10.1سياسات وإجراءات إدارة شكاوى العمالء.

العقود واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة
طبيعة المعامالت

قيمة المبلغ
(ريال سعودي)

إيضاحات

ايراد من خدمات ترتيب
ومشورة

301,104

لكية لالستثمار إيرادات خدمات ترتيب ومشورة ألطراف ذات عالقة.
حققت شركة ُم ّ

مصاريف دعاية وإعالن

491,406

قام���ت ش���ركة تابع���ة ألط���راف ذوي عالقة بتقدي���م خدمات دعاي���ة وإعالن ونش���ر إعالنات في
لكية لالستثمار.
الصحف المحلية لشركة ُم ّ

ايراد من إدارة أصول
(محافظ استثمارية)

2,936,064

لكية لالس���تثمار إيرادات من أطراف ذوي عالقة نظي���ر خدمات إدارة محافظ
حققت ش���ركة ُم ّ
خاصة وحصلت على إيرادات أتعاب إدارة وحافز أداء.

ايراد من إدارة أصول
(صناديق استثمارية)

1,854,828

لكية لالس���تثمار إيرادات من أطراف ذوي عالقة نظير رسوم اشتراك ،أتعاب
حققت ش���ركة ُم ّ
إدارة ،ورس���وم حفظ لصناديق اس���تثمارية وعقارية مدارة من قبلها .المبلغ الموضح هو جزء
من اجمالي إيرادات صناديق مدارة عن أتعاب إدارة ورسوم حفظ بقيمة  4,879,497ريال.

مصاريف ما قبل
التأسيس

1,000,000

لكية لالس���تثمار لش���ركة تابع���ة ألحد األط���راف ذو العالقة نظي���ر مصاريف
دفع���ت ش���ركة ُم ّ
تكبدتها الش���ركة خالل الفترة ما قبل التأس���يس شملت تغطية مصاريف مدفوعة ما قبل
التأسيس وإيجار المكتب الرئيسي ونقل ملكية األصول الثابتة.

أرصدة مدينة لشركات
تابعة وزميلة

113,544

لكي��ة لالس���تثمار بتغطية نفقات تأسيس���ية نياب���ة عن ش���ركاتها التابعة
قام���ت ش���ركة ُم ّ
والزميلة خالل الفترة ما قبل التأسيس لتلك الشركات.

مصاريف مستردة

381,187

لكية لالس���تثمار بتغطي���ة نفقات تأسيس���ية عن صناديقه���ا الجديدة قيد
قامت ش���ركة ُم ّ
التأسيس.

تخض���ع إج���راءات توقي���ع عق���ود الخدمات مع أطراف ذات عالق���ة لتدقيق ومراجعة من مس���ؤول المطابقة واإللتزام ،ويتم تطبيق نفس سياس���ة تس���عير الخدمات التي
لكية لالس���تثمار
تمارس���ها الش���ركة مع أطراف مس���تقلة ،ويتم التوقيع مع مزودي الخدمات بعد التحقق من جودة الخدمة المقدمة بش���كل يراعي مصلحة ش���ركة ُم ّ
واستيفاء متطلباتها ويتم اختيار مزود الخدمة األقل سعرًا إذا كانت الخدمة المقدمة تفي بمتطلبات الشركة.
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لجان مجلس اإلدارة
لجنـــة االستـثـمـــار
تشكيل لجنة االستثمار
تتشكل لجنة االستثمار من ( )3ثالثة أعضاء على األقل ،بمشاركة عضو على األقل من مجلس إدارة الشركة مع إمكانية مشاركة أعضاء
م���ن كبار التنفيذيين في الش���ركة أو/وأعضاء مس���تقلين من خارج الش���ركة مم���ن يتوفر لديه تأهيل علمي وعمل���ي وإلمام بالجوانب
المالية واالس���تثمارية وبطبيعة أعمال الش���ركة .وتتمثل المهام الرئيس���ية للجنة باإلش���راف على اس���تثمارات أصول الش���ركة ومراجعة
خطط طرح المنتجات االس���تثمارية وتقديم التوصيات بش���أن السياس���ات االس���تثمارية وإدارة المخاطر الخاصة بالمنتجات االس���تثمارية،
باإلضافة للمهام الموكلة للجنة االستثمار في الئحة تشكيل وتنظيم لجنة االستثمار الخاصة بالشركة.

أعضاء لجنة االستثمار
االسم

العضوية

تصنيف العضوية

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

رئيس اللجنة

عضو مجلس اإلدارة المنتدب – غير تنفيذي

األستاذ /إبراهيم بن عبداهلل الصانع

عضو

عضو مجلس اإلدارة مستقل – غير تنفيذي

األستاذ /أحمد بن سليمان المزيني

عضو

تنفيذي

األستاذ /هاني بن أحمد الرفاعي

عضو

عضو خارجي مستقل – غير تنفيذي
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أهم أعمال وانجازات لجنة االستثمار
.1

اعتماد الئحة استراتيجية االستثمار وحدود المخاطر والرفع بالتوصية لمجلس اإلدارة بإقرارها.

 .2اعتماد دليل تنفيذ استراتيجية االستثمار وحدود المخاطر.
 .3اعتماد الدليل اإلسترشادي لتسعير الخدمات.
 .4اعتماد هيكل محفظة الشركة االستثمارية.
 .5مراجعة االستراتيجية االستثمارية بشكل دوري.
 .6بحث ودراسة وتحليل الفرص االستثمارية بعناية وبطريقة مالئمة وكافية وإجراء الدراسات الالزمة المرتبطة بها.
 .7تقييم وفرز الخيارات والفرص االستثمارية المتاحة أمام الشركة واعتماد ما يناسب الشركة منها وفق استراتيجية االستثمار
المعتمدة.
 .8مراقبه وتقييم أداء استثمارات الشركة والتركيز على مصادر العوائد وتوزيع األصول واستراتيجية االستثمار وحدود المخاطر،
وتقديم التوصيات بشأن االستثمار والتخارج من االستثمارات الحالية.
 .9وضع المعايير الخاصة باختيار مدراء واستشاريين االستثمار في الشركة ومراجعة أدائهم بصورة دوريه والموافقة على قرارات
تعيينهم أو إنهاء خدماتهم.
 .10مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة حول مقترحات االندماج واالستحواذ والتخارج والعمليات المماثلة األخرى.
 .11دراسة واعتماد مقترحات المنتجات االستثمارية المخطط تقديمها لعمالء الشركة.

اجتماعات لجنة االستثمار 2015 /2014م
االسم
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اجمالي الجلسات

نسبة الحضور

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

5

100%

األستاذ /إبراهيم بن عبد اهلل الصانع

4

80%

األستاذ /أحمد بن سليمان المزيني

5

100%

األستاذ /هاني بن أحمد الرفاعي

5

100%
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لجنـــة االستـثـمـــار
تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر
تتش��كل لجن��ة المراجعة والمخاط��ر من ( )3ثالثة أعض��اء على األقل ،يكون م��ن بينهم أو جميعهم من أعض��اء مجلس إدارة
الشركة ممن يتوافر فيه الشروط المحددة أدناه:
.1

يجب أن يكون عضو اللجنة لديه تأهيل علمي وعملي مالئم وإلمام بالجوانب المالية والمحاسبية وأساليب إدارة المخاطر ،وأن
يكون لدية إلمام بطبيعة أعمال الشركة.

 .2أال يكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين في الشركة أو المنشآت التي تسيطر عليها الشركة ،أو ممن يقومون بعمل فني
أو إداري في الشركة أو المنشآت التي تسيطر عليها الشركة ولو على سبيل االستشارة.
ال ،ويعتبر العضو مستق ً
أن يكون مستق ً
ال إذا توافرت فيه الشروط التالية:
.1

أال يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

 .2أال يكون له مصلحة مالية أو تجارية مباشرة مع المديرين التنفيذيين في الشركة ،وأال يكون قريبًا ألي منهم حتى الدرجة الثانية.
 .3أال يشارك العضو في عضوية لجنة المراجعة لشركة أخرى تمارس نفس النشاط.
 .4أن يمتنع عن الدخول في أي نشاط قد يكون متعارضًا مع مصلحة الشركة أو منافسًا لها بغير تصريح من الجمعية العامة.
تتمث���ل مهام لجنة المراجعة والمخاطر بش���كل رئيس���ي باإلش���راف على وظيف���ة المراجعة الداخلي���ة وإدارة المخاطر في الش���ركة من
أج���ل التحق���ق م���ن مدى فعاليتها في تنفيذ األعم���ال والمهام التي حددها مجلس اإلدارة ودراس���ة تقارير ومالحظ���ات المراجع الداخلي
ومس���ؤولي المخاط���ر ومتابع���ة تنفيذها ،والتوصية لمجل���س اإلدارة بتعيين المحاس���ب القانوني بعد التأكد من تأهيله واس���تقالليته
وتحديد أتعابه وتجديد وإنهاء عقده ودراس���ة خطة المراجعة وإبداء أية مالحظات عليها واعتمادها .باإلضافة لما ذكر من مهام للجنة
في الئحة تشكيل وتنظيم لجنة المراجعة والمخاطر الخاصة بالشركة.

أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر
االسم

العضوية

تصنيف العضوية

الدكتور /سليمان بن عبد العزيز التويجري

رئيس اللجنة

عضو مجلس إدارة مستقل – غير تنفيذي

* األستاذ /فهد بن حسين السديري

عضو

عضو مجلس إدارة مستقل – غير تنفيذي

األستاذ /ناصر بن عبداهلل العوفي

عضو

عضو خارجي مستقل – غير تنفيذي

* تقدم االستاذ /فهد بن حسين السديري عضو مجلس اإلدارة باستقالته بتاريخ  2015/11/22م.
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أهم أعمال وإنجازات لجنة المراجعة والمخاطر
.1

مراجعة القوائم المالية األولية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في  31ديسبمر 2015م.

 .2تعيين كل من المراجع الداخلي للشركة وسكرتير للجنة.
 .3مراجعة عروض المراجعة الخارجية واإلشراف على تعيين المراجع الخارجي وترشيحه للمجلس.
 .4دراسة السياسات المحاسبية ومراجعتها ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها.
 .5تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وأساليب إدارتها وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية.
 .6المساهمة مع اإلدارة التنفيذية ولجنة االستثمار في تطوير معايير وحدود المخاطر ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.
 .7مراجعة تقارير مسؤول المخاطر ومتابعة الخطط التصحيحية لتفادي أو تقليل أو نقل أو قبول المخاطر ومتابعة تنفيذها ورفع
التوصيات والمقترحات بشأنها لمجلس اإلدارة.
 .8تقديم المقترحات لإلدارة التنفيذية ولمجلس اإلدارة بخصوص تطوير ممارسات وأساليب إدارة المخاطر في الشركة بشكل فاعل.

اجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر 2014م 2015 -م
االسم

نسبة الحضور

اجمالي الجلسات

الدكتور /سليمان بن عبدالعزيز التويجري

3

100%

األستاذ /فهد بن حسين السديري

2

67%

األستاذ /ناصر بن عبد اهلل العوفي

3

100%

لجنة الترشيحات والمكافآت
تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
تتش���كل لجن���ة الترش���يحات والمكافآت من ( )3ثالثة أعضاء على األقل بمش���اركة عض���و واحد على األقل من مجلس إدارة الش���ركة مع
إمكانية مش���اركة أعضاء من خارج الش���ركة وأحد كبار التنفيذيين ،وتتولى اللجنة تحديد أس���س تقييم فعالية هيكل المجلس ،ورفع
التوصيات والمقترحات بش���أنها ،باإلضافة إلعداد السياس���ات الالزمة المرتبطة باألداء والتعويضات ،باإلضافة إلى المهام الموكلة للجنة
الترشيحات والمكافآت في الئحة تشكيل وتنظيم لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
االسم
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العضوية

تصنيف العضوية

األستاذ /مطلق بن محمد المطلق

رئيس اللجنة

عضو مجلس اإلدارة – غير تنفيذي

الدكتور /سامي بن عبد الكريم العبد الكريم

عضو

عضو مجلس اإلدارة – غير تنفيذي

األستاذ /أحمد بن سليمان المزيني

عضو

تنفيذي

التقرير السنوي 2015م

أهم أعمال وإنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت:
.1

إعداد سياسات تعويضات كبار التنفيذيين ومكافآت أعضاء المجلس.

 .2مراجعة وتقييم استقاللية األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة.
 .3اإلشراف على ترشح عضوية مجلس اإلدارة بالتنسيق مع سكرتارية المجلس والجمعية العامة والجهات التنظيمية ذات العالقة.
 .4مراجعة وإقرار الئحة سياسات الموارد البشرية.
 .5مراجعة وإقرار الئحة المكافآت والجزاءات.
 .6الموافقة على دليل التصنيف الوظيفي والمنافع.
 .7الموافقة على خطة عمل اللجنة والرفع بالتوصية للمجلس باالعتماد.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 2014م 2015 -م
االسم

اجمالي الجلسات

نسبة الحضور

األستاذ /مطلق بن محمد المطلق

2

100%

الدكتور /سامي بن عبد الكريم العبد الكريم

2

100%

األستاذ /أحمد بن سليمان المزيني

2

100%

سياسة توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية ،بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى ،على النحو التالي:
.1

يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي .ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ اإلحتياطي
المذكور نصف رأس المال.

 .2للجمعية العامة العادية ،بناءًا على اقتراح مجلس اإلدارة ،ان تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي يخصص
لغرض أو أغراض معينة.
 .3يوزع الباقي بعد ذلك على المساهين كحصة من األرباح ،وذلك مع مراعاة أي مكافئات ألعضاء مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعية
العامة.

تقرير الركيزة الثالثة
أعدت جهة خارجية مستقلة تقرير الركيز الثالثة وفقًا لمتطلبات هيئة السوق المالية ،ولإلطالع على تقرير الركيزة الثالثة باإلمكان
الحصول عليه من مركز المعلومات على الموقع اإللكتروني للشركة www.mulkia.com.sa

إقرارات مجلس اإلدارة
•

يقر مجلس اإلدارة بأن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.
يقر مجلس اإلدارة بأن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

•

يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي قروض على الشركة.

•

يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

•
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ختامًا...
لكي��ة لالس���تثمار نفخ���ر بثق���ة مس���اهمينا وعمالئن���ا من
إنن���ا ف���ي ُم ّ
المس���تثمرين الذي���ن يبحث���ون ع���ن الحل���ول االس���تثمارية المبتك���رة،
ونس���تطيع الق���ول بأن ه���ذه الثقة هي م���ن العوامل الرئيس���ية التي
بش���كل
ب���دأب ومثابرة للمحافظ���ة عليها وتعزيزها
تدفعن���ا للعم���ل
ٍ
ٍ
دائم.
نعدك���م ب���أن نجتهد دائمًا لتلبية تطلعاتكم االس���تثمارية وس���نظل
شريكًا استثماريًا موثوقًا الدارة استثماراتكم.
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القوائم
المالية
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