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مــجـلــس اإلدارة

األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس اإلدارة
رجل أعمال ،رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) ،خبرة أكثر من
خمسة وثالثين عامًا في مجال إدارة الشركات  ،وشغل عدد من المناصب من ضمنها نائب رئيس مجلس
الغرف التجارية السعودية وشارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة
بالسوق المالية السعودية  ،مثل شركة نجمة المدائن وشركة أكوان العقارية وشركة إبراهيم بن محمد
الحديثي لالستثمار وشركة زوايا العقارية وشركة نهاز لالستثمار وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال
العقار والخدمات واالستثمارات والخدمات المالية داخل وخارج المملكة.

معالي الدكتور /علي بن
سليمان العطية
عضو مجلس اإلدارة
رجـل أعـمال ،حـاصل عـلى درجــة
شــهــادة الـبــكالــوريــوس في
تــخـصـص الشريعة من جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
وشــهــادة الـمـاجـســتــيـر في
تـخـصص الشريعة من جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
ودرجة الدكتوراه في تــخــصص
(األنظمة) ،بـعـنوان «السياسة
الشرعية في النظام األساسي
للــحــكـم» .تـولى الـعديد من
المناصب الحكومية منها نائب
وزير التعليم الـعــالـي «سابقًا»،
و «مدير عام مكتب وزير التعليم
العالي 1425هـ»  ،ومـكـلفًا بعمل
«مدير عام الــشــؤون اإلدارية
والــمــالــيــة»  1425 ،ــ 1426هـ.
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األستاذ /بدر بن محمد الدغيثر
عضو مجلس اإلدارة
رجل أعمال ،حاصل على شهادة
البكالوريوس في إدارة األعمال
من جامعة تكساس ساوثرن
بــــالواليــات الـمــتحدة األمـريكية.
يرأس مــؤســـســة بدر الدغيثر
للمقاوالت ،والشركة السعودية
«جواهر للــتــجارة» إحدى أكـبـر
شركات تجارة الماركات العالمية
لألزياء بـالمــمـلـكة ويعمل في
مــجـال االسـتـثـمـارات الـعـقـارية
والــمالية والتجزئة وهو عضو
مجلس فاعل في عدة شركات
مساهمة مقفلة منها شركة
أسواق الجزيرة.

المستشار /مطلق بن محمد
المطلق
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور /سامي بن
عبدالكريم العبدالكريم
عضو مجلس اإلدارة

المهندس /عبداهلل بن علي
الدبيخي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور /سليمان بن
عبدالعزيز التويجري
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /إبراهيم بن عبداهلل
الصانع
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /سلطان بن محمد
الحديثي
عضو مجلس اإلدارة المنتدب

لديه خبرة طويلة في العمل
القانوني حيـث شغل العديد
من المناصب منها كبير
الـــمــســتـشــارين الـقـانـونـيين
في وزارة الصناعة والكهرباء،
ومحاميًا ومستشارًا قانونيًا في
مكتب صالح الحجيالن للمحاماة
واإلستشارات القانونية ،ثم نائب
رئيس أول للشؤون القانونية
فــي الــشــركــة الــسـعــوديــة
للكهرباء ،حاصل على شهادة
َ
البكالوريس في الشريعة من
جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،ودبلوم األنظمة من
معهد اإلدارة العامة ،ودرجة
الماجستير في القانون من
جــامــعـة تــولـين بـمـدينة نيو
أورلينز ،بوالية لويزيانا ،الواليات
المتحدة األمريكية.

رجـل أعــمــال ،حــاصــل عـلى
شهادة الــمــاجــســتــيــر في
تركــيــبــات األســنــان المزروعة
مـن الــهــيـــئـة العالـمية لزراعة
األســـنــان (الــواليـــات الـمــتحدة
األمريكية عام 2000م) والزمالة
في نفس التخصص ،يـشغل
حــالــيًا مــنــصــب الــرئــيــس
الــتــنــفــيـذي لشركة العناية
الطـبــية ،رئيس اللجنة الوطنية
الصــحــيــة بــمــجـلس الـغـرف
الســعــودية ،عــضــو مــجــلـس
أمــنــاء الــهــيــئــة السـعودية
للتخــصــصات الصحية ،عضو
الــمجـلس الـصـحي السعودي،
عضو مجلس الضمان الصحي
التعاوني.

يتمتع بخبرات عملية تزيد عن
 30عامًا في عدد من الشركات
المحلية والدولية حيث تنوعت
خبراته في عدد من المجاالت
االستثمارية الصناعية والزراعية
واالتصاالت وتقنية المعلومات،
حاصل على درجة الماجستير في
إدارة االعمال من جامعة أكسفورد
ودرجة البكالوريوس في الهندسة
الكهربائية من جـامـعـة الـمـلك
فـهـد للبترول والمعادن ،يشغل
حاليًا منصب الرئيس التنفيذي
للشركة السعودية لالستثمار
الزراعي واإلنتاج الحيواني (سالك)،
كما يشغل رئاسة وعضوية عدد
من مجالس اإلدارات المحلية
والعالمية.

إداري تنفيذي ،خبرته تزيد عن
 20سنة ،متخصص في علم
المالية والمحاسبة ،حاصل عــلـى
درجــة الــدكـتوراه فـي عــلوم
الــمـــحـاسـبـة  -جامعة كـــايــس
ريــســيــرف/
ويـــســـتـرن
كــلــيــفــالند  -أوهـايو  -الواليات
المتحدة األمريكية .حاصل على
عــدد مـن الــشــهـادات الـمــهــنـية
ومـــنــهــاCPA, CMA, CFM, :
 ،CIA, CISA,CGMAعــــــضـــــو
مجلس المديرين انترناشيونال
مــانـاجــمـنـت أكاونت ،الواليات
الــمــتـحــدة األمـريـكــيـة ،العضو
المــنـــتـدب والرئيس التنفيذي
مجموعة شركات أميانتيت.

مستشار متفرغ لدى البنك
في
لالستثمار
السعودي
إعادة هيكلة وتنظيم إجراءات
الـمـخـاطـر االئـتمـانـيـة ورئـيس
تطبيقات المصرفية المتوافقة
مع الضوابط الشرعية ،حاصل
على بكالوريوس في الحاسب
اآللي (نظم إدارة المعلومات)
من جامعة ايسترن واشنطن
بالـواليات المـتـحـدة األمـريـكــيـة.
عـمـل سـابـقـًا مديرًا لمـجموعة
تمويل الشركات في مصرف أبو
ظبي االسالمي ،ومديرًا لتمويل
قـطـاع الـمـؤسـسـات الـحـكومية
وشـركـات الـقـطـاع الــعـام فـي
مجـمـوعة تمويل الشركات لدى
مـجمـوعـة سامبا المالية.

بكالوريوس في المحاسبة مع
مرتبة الشرف من جامعة الملك
ســعــود  ،مــاجســتــيــر في إدارة
األعــمال ( )MBAمن كلية لندن
لألعــمــال  ،تقلد مناصب قيادية
في عــدد مـن الــشـركات العامة
والـخــاصـة في المملكة العربية
السعـودية  ،لديه خبرة في إعادة
هــيـكــلة الشركات والتخطيط
اإلسـتــراتـيـجـي إضافة إلى إدارة
اإلسـتــثــمــارات في األوراق المالية
والـمـلـكــيـة الخاصة واإلستثمار
الــعــقــاري  ،شارك في عـضـوية
مـجـالــس اإلدارات واللجــان فـي
عدد مـن الــشــركــات المساهمة
العامة والخاصة منها :الشركة
الكـيـمـيــائـيــة السعودية ،شركة
نــهــاز لالسـتـثـمـار ،شركة زوايا
العقارية ،مجموعة نجمة المدائن،
شركة الشرق األوسط للبطاريات
(ميبكو) ،الـــشـركة الــســعــوديـة
لـــخــدمـات الـسـيــارات والـمــعـدات
(ساسكو) ،شركة اتحاد مصانع
األسالك (أسالك).
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تكوين الشركة
قامت فكرة تأسيس شركة ُملك ّية لالستثمار على جمع الخبرات االستثمارية لمجموعة من رجال األعمال في في المملكة ،لذا فقد حرص
المؤسسون لشركة ُملك ّية لالستثمار على استقطاب نخبة من رجال األعمال ذوي الخبرة في أنشطة استثمارية متنوعة تمتد من االستثمار
في األسهم المدرجة إلى االستثمار العقاري واالستثمار في الملكيات الخاصة سواء في القطاع الصحي أوالقطاع التعليمي .وهذا ما نفتخر به
بوجود قاعدة راسخة من نخبة المستثمرين ضمن مؤسسي شركة ُملك ّية لالستثمار.
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به  150مليون ريال سعودي وقد اكتتب المؤسسون بنصف أسهم رأس المال المصرح به ليصبح رأس المال
المدفوع  75مليون ريال سعودي .تقدمت الشركة بطلب ترخيص من هيئة السوق المالية ،وبموجبه أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره
رقم ( )2013-47-1وتاريخ 1435/1/2هـ الموافق 2013/11/5م بالموافقة على الترخيص لشركة ُملك ّية لالستثمار بممارسة أنشطة التعامل بصفة
أصيل والتعهد بالتغطية وإدارة صناديق االستثمار وإدارة المحافظ االستثمارية والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق المالية.
وصدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة اعتبا ًرا من 1435/5/2هـ الموافق 2014/3/2م ،وفقًا للسجل التجاري رقم 1010407245
صادر بتاريخ 1435/5/9هـ الموافق 2014/3/10م ،كما حصلت الشركة على خطاب ممارسة األعمال من هيئة السوق المالية بتاريخ  1435/06/28هـ
الموافق 2014/04/28م ،ترخيص رقم  .13170 – 37ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

الرؤية والرسالة والقيم
الرؤية
أن نكون أحد رواد إدارة األصول والثروات والمصرفية االستثمارية في
الشرق األوسط.

القيم
اإلبداع :تتمحور حوله كل أعمالنا ،نحرص على خلق بيئة داخلية محفزة لإلبداع تسعى وباستمرار لقيادة السوق لتنافسية إيجابية
بما ينعكس على مصالح عمالئنا ومستثمرينا بشكل يلبي توقعاتهم.
االلتزام :نسعى لتحقيق االلتزام الكامل بكافة التعهدات واالتفاقيات التي نبرمها ،وكذلك االلتزام بكافة القوانين واألنظمة
والقرارات الصادرة عن الجهات المنظمة والمشرفة على أعمال الشركة.
العناية المهنية :نحرص على بذل والمحافظة على مستوى مالئم من العناية المهنية الواجبة في كافة مخرجاتنا ومنتجاتنا
لضمان القيمة المضافة التي تفوق توقعات العمالء والمستثمرين.
قواعد السلوك وأخالقيات العمل :نلتزم بأعلى مستويات السلوك وأخالقيات العمل في كافة تعامالتنا وفي مختلف بيئات
العمل واألسواق التي نعمل فيها .وتشمل الصدق ،األمانة ،اإلخالص والشفافية التامة لضمان تحقيق األهداف والنجاح وفق مبدأ
الشراكة الفاعلة مع األطراف التي نتعامل معها.
اإلعتمادية والكفاءة :نعمل على تطوير قدراتنا بشكل مستمر لضمان كفاءة مواردنا البشرية على تقديم المنتج األفضل
والمالئم وفق إحتياجات العمالء والمستثمرين الحقيقية.
بيئة العمل :تؤمن الشركة بأن نجاحها يتطلب التركيز على خلق بيئة عمل داخلية محفزة لإلبداع مدعومة بمهنيين على
عال من التأهيل العلمي والعملي .نعمل بروح الفريق ونتبنى مبدأ المشاركة الفاعلة مع مستثمرينا وعمالئنا لتحقيق
مستوى ٍ
النجاح.
االحترافية :نلتزم بأعلى درجات االحترافية وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة لتحقيق أهدافنا.

في ُملك ّية نعمل لنرتقي ولنصبح مقدم الخدمات االستثمارية الرائد

اإلتقان :نهتم بأدق التفاصيل وال نرضى بأقل من االتقان في وصف ما نقوم به.

واإلقليمية ،ولكي نقدم حلوالً استثمارية شاملة إلدارة األصول والثروات

الشفافية :نؤمن بأن األداء ال يكفي لكسب ثقة العمالء ولذلك نمارس الشفافية في أعمالنا دون التأثير على تنافسيتنا.

في الشرق األوسط الذي يتفوق على المعايير والممارسات المحلية
والمصرفية االستثمارية لتلبية االحتياجات المتطورة لعمالئنا.
الرسالة
تطوير الفرص االستثمارية اإلبداعية وإدارتها باحترافية وتقديم باقة
من الخدمات المصرفية االستثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات
العالمية وبما يتوائم مع البيئة االستثمارية التي نتعامل معها وبما
عال من الجودة ،األداء ،إدارة المخاطر والقيمة المضافة
يضمن مستوى ٍ
لعمالئنا ومستثمرينا.
نسعى لتحقيق التميز في تقديم خدمات مالئمة لعمالئنا من حيث
الجودة ،واألداء ،ومستوى المخاطر ،وتعزيز فرص حصول جميع العمالء
على أفضل قيمة ممكنة الستثماراتهم .في ُملك ّية ،نقدم خدماتنا
لعمالئنا بشفافية تامة ،ونحافظ على خصوصية وسرية معلوماتهم.
وتظل ثقة عمالئنا بخدماتنا على أقصى درجات األهمية بالنسبة لنا،
فنحن نعمل على إيجاد مناخ بناء لعمالئنا ،ليشعروا بالثقة واالعتمادية
عند التعامل مع ُملك ّية.
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كلمة عضو مجلس اإلدارة المنتدب

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
لكية لالستثمار»
السادة مساهمي «شركة ُم ّ

لكية لالستثمار»
السادة مساهمي «شركة ُم ّ
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يسرني أن أعرض عليكم التقرير السنوي لشركة ُملك ّية لالستثمار للعام 2016م ،والذي حققت خالله شركتكم مزيدًا من
الخطوات لترسيخ أعمالها في قطاع االستثمار وسط بيئة استثمارية مليئة بالتحديات .لقدشهد العام  2016أحداثًا هامة
غيرت مسار االقتصاد الوطني بإطالق رؤية اقتصادية طموحة «رؤية  »2030وبرنامج التحول الوطني  ،2020وبالرغم من أن
االقتصاد المحلي يمر بمرحلة تحول تقتضي ظهور فرص وتحديات ،إال أننا على ثقة بأن الخطوات الحثيثة لحكومتنا الرشيد
بقيادة خادم الحرمين الشريفين والمجلس االقتصادي األعلى ستؤتي ثمارها على المدى المنظور ،وسينعكس ذلك على
المناخ االستثماري المحلي ويدعم أعمال شركتكم في تحقيق العوائد وتعظيم قيمة حقوق المساهمين.
يتضمن هذا التقرير أهم اإلنجازات المحققة حتى نهاية العام 2016م وقد استطاعت الشركة وبفضل من اهلل من إطالق
منتجات استثمارية جديدة تحت مظلة تشريعات وأنظمة هيئة السوق المالية السعودية ،نسعى خاللها للوصول إلى
تلبية رغبات مختلف شرائح المستثمرين ،حيث تم إطالق صناديق استثمارية جديدة تستثمر في أصول استثمارية واعدة،
بإطالق «صندوق ُملك ّية للملكيات الخاصة  -قطاع التعليم» و»صندوق ُملك ّية العقاري المدر للدخل» وتم استقطاب
قيمة استثمارات في هذين الصندوقين بقيمة  143مليون ريال ،وارتفع إجمالي قيمة أصول الصناديق االستثمارية من 181
مليون ريال في نهاية العام  2015إلى  317مليون ريال في نهاية العام  2016ونحن مستمرين في خطى ثابتة للوصول إلى
أهدافنا وتبوء موقع ريادي في إدارة األصول والمصرفية االستثمارية في المملكة .وسنواصل العمل في العام  2017لخدمة
مستثمرينا وتعزيز مكانة الشركة في قطاع الخدمات المالية واالستثمارية.
وفي الختام ،أود أن أتقدم لكم باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير
للمساهمين الكرام على ثقتهم ودعمهم وأعرب عن تقديري لعمالئنا وشركاء نجاحنا على اختيارهم ُملك ّية لتحقيق
أهدافهم االستثمارية وكذلك أشكر فريق العمل المتفاني على اجتهادهم ومثابرتهم لتحقيق إنجازات الشركة ،والتي
ستكون دائمًا حافزًا لنا للسعي لتحقيق نتائج أفضل ،ولبذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الشركة وعمالئها
ومساهميها.
إبراهيم بن محمد الحديثي
رئـــيــــس مــجــلــس اإلدارة

المحترمين

نستقبل العام  2017بروح عالية من التفاؤل والتحدي واإلصرار على تحقيق أهدافكم وتطلعاتكم لشركتكم ،ونطوي صفحة العام  2016الذي واصلت
الشركة من خالله العمل على نمو قاعدة منتجاتها ،وبالرغم من المصاعب التي ال تخفى عليكم ويواجهها االقتصاد السعودي ،حيث زادت تكاليف
األعمال وارتفعت معدالت الفائدة وتراجعت معدالت النمو ،في ظل خطوات تهدف إلى اإلصالح االقتصادي الشامل.
شهدت بداية العام  2016أحداثًا شكلت ضغوطًا على المؤشرات االقتصادية وانعكست سلبًا على أعمال الشركة ،حيث واصلت أسعار النفط تراجعها
ألدنى مستوى لها منذ إثنا عشر عامًا وبلغ سعر خام برنت نحو  27دوالرًا للبرميل ،واستمر تراجع أرباح الشركات السعودية المدرجة بنسبة بلغت %8
خالل النصف األول من العام  2016مقارنةً بالنصف األول من العام  ،2015وشهد أداء المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تاسي» تذبذبًا على نطاق
واسع في حدود  1800نقطة بين  7200نقطة  5350 -نقطة ،وواصلت أسعار الفائدة وتيرة ارتفاعها ،حيث تجاوز معدل اإلقراض بين البنوك السعودية «
السايبور» ألجل  12شهرًا نسبة  %2.6خالل الربع الثالث من العام  2016وهو أعلى مستوى له في سبع سنوات .جميع هذه العوامل أثرت سلبًا على فرص
نمو إيرادات الشركة.
في المقابل ،ووسط هذه الظروف ،شهد هذا العام تحوالً نحو التركيز على خطوات اإلصالح االقتصادي الشامل بإطالق رؤية  2030وبدء برنامج التحول
الوطني  2020وهذه الخطوات الهامة بجانب التعافي التدريجي ألسعار النفط أصبحت مبشرات شكلت قناعة لدينا وتطلعات لتعزيز نمو أعمال الشركة
في الفترة المقبلة ،والتكيف مع الظروف االقتصادية الحالية لالستفادة منها بما يخدم تطلعات مساهمي الشركة.
خالل العام  ،2016أطلقت شركة ُملك ّية لالستثمار منتجات استثمارية جديدة ببدء أعمال صندوق ُملك ّية للملكيات الخاصة  -قطاع التعليم وصندوق
ُملك ّية العقاري المدر للدخل ،وواصلت استهداف الفرص االستثمارية في أنشطة الترتيب والمشورة والمصرفية االستثمارية التي نخطط أن تكون أحد
الحق من هذا التقرير.
جزء
دعائم أعمال الشركة في المستقبل ومصدرًا أساسيًا إليراداتها .وسنتناول تعريف بمنتجاتنا في ٍ
ٍ
ومن حيث األداء المالي ،تراجعت إيرادات الشركة من إدارة األصول في السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016إلى  6.8مليون ريال مقارنة  18.6مليون ريال
لفترة تغطي  20شهرًا منذ تأسيس الشركة وحتى  31ديسمبر  2015متأثرة بشكل رئيسي بتراجع قيمة األصول المدارة ،وكذلك سجلت الشركة خسائر
في محفظتها االستثمارية بقيمة  0.455مليون ريال مقارنةً بأرباح بقيمة  2.9مليون لفترة المقارنة ذاتها ،واستمر استثمار الشركة في توسعة أعمالها
وبلغت مصاريفها نحو  17.5مليون ريال مقارنةً بـ  23.4مليون ريال لفترة المقارنة ذاتها .ونتج عن ذلك صافي خسائر بلغت قيمتها  9.14مليون ريال
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016مقارنةً بـ  9.64للسنة المالية الممتدة منذ تأسيس الشركة في  3مارس  2014وحتى  31ديسمبر .2015
وفي ظل الظروف االقتصادية الحالية فقد قمنا بخطوات ملموسة على صعيد ضبط النفقات للتكيف مع الفترة المرحلية ووجهنا منتجاتنا االستثمارية
للتركيز على قطاعات اقتصادية أقل حساسية لتذبذبات أسعار النفط وسينعكس أثر ذلك على نتائج الشركة في العام  ،2017ونحن متفاؤلون
بقدرتنا على التكيف مع متطلبات المستثمرين في المرحلة الحالية ،ومتفاؤلون بأثر ما تقوم به هيئة السوق المالية في رفع مستوى كفاءة السوق
المالية وتنوع الفرص االستثمارية فيه مع إطالق السوق الموازية في الربع األول من العام  2017واستمرار خطواتها التطويرية في اتجاه وضع سوق
األسهم السعودية على قائمة المؤشرات االسترشادية لألسواق الناشئة عالميًا.
وبالرغم من عدم وصول الشركة لمرحلة تحقيق األرباح ،إال أن واثقون بقدرتنا على مواصلة نمو أعمال الشركة بتوفيق من اهلل سبحانه ثم نتيجةً
لدعمكم وثقة عمالئنا وجهود فريق العمل في الشركة ،فشكرًا لكم على ثقتكم ودعمكم ،راجيًا من المولى عز وجل التوفيق لتحقيق المزيد من
النجاح لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها.
سـلـطـان بن محمد الحديثي
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
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أهم االنجازات
نمو االيرادات من األنشطة الرئيسية خالل العام 2016م
1000

 %5+صافي عائد

 %2+ألفا

صندوق ُمـلكـ ّية الـعـقاري الـمـدر

صندوق ُملك ّية لألسهم السعودية

للدخل بدأ في  1سبتمبر 2016

بدأفي  26أغسطس 2014

951
750
711
657

612

625

ديسمبر نوفمبر أكتوبر ديسمبر إغسطس يوليو
2016
2016
2016 2016 2016 2016

يونيو
2016

608

638

654

698

 %47+ألفا

 %10+صافي عائد

صندوق ُملك ّية الطروحات األولية

صندوق ُملك ّية المجمعات التجارية

بدأ في  12أغسطس 2014

بدأ في  1يوليو 2015

500

349

مايو
2016

إبريل
2016

مارس
2016

315

فبراير
2016

342

يناير
2016

توزيع إيرادات األنشطة الرئيسية عن عام 2016م

اجمالي أصول مدارة
200

 444مليون

خمس صناديق قائمة

ترتيب  4صفقات

ملخص النتائج المالية ألعمال الشركة:
أظهرت النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016تراجعًا ملحوظًا في اإليرادات حيث بلغت  8.45مليون ريال مقارنة مع
 14.2مليون ريال في الفترة الماضية وبنسبة انخفاض تصل الى  ،%40ويعود سبب االنخفاض الى سببين رئيسيين منها تباين المدة الزمنية
للقوائم المالية الحالية مع القوائم المالية السابقة والتي غطت الفترة منذ التأسيس  3مارس  2014وحتى  31ديسمبر  .2015كما تراجعت

5.1%

اإليرادات بسبب االنخفاض في اشتراكات الصناديق االستثمارية المحققة وتأثرها بتذبذبات األسواق المالية واقبال المستثمرين ،األمر الذي
انعكس سلبًا على صافي الخسائر للعام الحالي .كما شهدت المراكز االستثمارية المباشرة تحسنًا إيجابيًا.
انخفضت المصاريف اإلدارية والعمومية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016حيث بلغت  12.2مليون ريال مقارنة مع  19.8مليون ريال

30.6%

للفترة الزمنية السابقة .ويعود سبب االنخفاض الى اختالف الفترة الزمنية للقوائم المالية الحالية مقارنة مع الفترة المالية السابقة ،وقد
39.4%

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016حيث بلغت  5.2مليون ريال مقارنة مع  3.6مليون ريال وبنسبة
ارتفاع تصل إلى  ،%44ويعود سبب االرتفاع إلى التوسع في األنشطة التسويقية إلطالق منتجات استثمارية جديدة .في الوقت ذاته ،فقد بلغت
صافي خسائر العام  9.1مليون ريال مقارنة مع الفترة السابقة حيث بلغت  9.6مليون ريال خسائر.

24.9%

16

إيرادات إدارة الصناديق العقارية

إيرادات إدارة استثمارات األسهم

إيرادات إدارة الترتيب وتمويل الشركات

إيرادات إدارة صندوق الملكيات الخاصة  -قطاع التعليم
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منتجاتنا الحالية

أهم أعمال وقرارات العام :2016
قامت الشركة بالعديد من الخطوات الهامة خالل العام المنصرم ،حيث أطلقت باكورة صناديقها في الملكيات الخاصة بإطالق «صندوق
ُملك ّية للملكيات الخاصة  -قطاع التعليم» كصندوق طرح خاص مقفل واستطاع الصندوق جمع استثمارات بقيمة  121مليون ريال وهذا
الصندوق ُأنشئ بغرض االستثمار في قطاع التعليم ،فئة التعليم المبكر ،بما يتماشى مع مؤشر رفع نسبة اإللتحاق بتعليم رياض األطفال
من  %13.0إلى  %27.2ضمن أهداف برنامج التحول الوطني  ، 2020وبدأت أعمال الصندوق في أبريل  2016ونتوقع أن ينعكس أثر إيراداته على

منتجاتنا القائمة

الشركة خالل فترة عمر الصندوق الممتدة إلى أبريل  .2021كذلك أطلقت «صندوق ُملك ّية العقاري المدر للدخل» الذي يستهدف االستحواذ على
أصول عقارية مدرة للدخل وتوزيع عوائد دورية لمالك الوحدات وجمع هذا الصندوق استثمارات بقيمة  21مليون ريال وبدأت أعمال الصندوق في

المحافظ الخاصة

سبتمبر  .2016كما باشرت الشركة إجراءات هيكلية لوضعها على المسار الصحيح بعد تراجع قيمة األصول المدارة بسبب الظروف االقتصادية
الحالية ومن ضمن هذه الخطط خفض النفقات التشغيلية ،وسيتم االنتهاء من إجراءات إعادة الهيكلة ودراسة خططها االستراتيجية خالل
النصف األول من العام .2017

لكية للطروحات
صندوق ُم ّ
األولية (طرح عام)

كفاية رأس المال:
تماشيًا مع متطلبات اللوائح التنظيمية لهيئة السوق المالية وعلى سبيل الخصوص الئحة الكفاية المالية لألشخاص المرخص لهم بضرورة

لكية لألسهم
صندوق ُم ّ
السعودية (طرح عام)

الحفاظ على قاعدة رأس المال بما ال يقل عن إجمالي متطلبات الحد األدنى لرأس المال ،فقد حافظت الشركة على معدل كفاية رأس المال
بمقدار  2.81مرة في نهاية العام وبمتوسط  2.89مرة على مدى العام  ،2016وتلتزم الشركة بتركيز استثماراتها في مراكز استثمارية عالية
السيولة مما انعكس إيجابًا على التزام الشركة بالمتطلبات القانونية لقواعد الكفاية المالية .وفيما يلي رسم بياني يوضح تطور معدل
لكية العقاري
صندوق ُم ّ
المدر للدخل «طرح عام»

كفاية رأس المال خالل العام .2016

لكية لتطوير
صندوق ُم ّ
المجمعات التجارية
العقاري (طرح خاص)

معدل كفاية رأس المال خالل العام 2016
5.00
4.50
3.82

2.81

3.01

2.84

2.66
2.41

2.50

2.59

2.89

2.91

2.70

3.56

4.00

لكية للملكيات
صندوق ُم ّ
الخاصة قطاع التعليم
(طرح خاص)

وصف المنتج
بدأت خدمات إدارة المحافظ الخاصة في  9يونيو  ،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  12أغسطس  ،2014ويهدف الى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل (من 36
حتى  60شهرًا) وتحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بالمؤشر االسترشادي (مؤشر آيديال ريتنغز ألسهم الطروحات
األولية الشرعية).
يستثمر في االكتتابات (الطروحات األولية) وكذلك الشركات المدرجة حديثًا (خالل  36شهرًا منذ اإلدراج) وبحد أدنى ،%30
وهو صندوق يخضع لرقابة هيئة شرعية.
بدأت إدارة الصندوق في  26أغسطس  ،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.
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.
أراض تجارية بغرض تطوير مجمعات تجارية ومن ثم تأجيرها وبيعها في أماكن
يهدف الصندوق الى االستحواذ على
ٍ
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.

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.

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
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ملخص ألهم اإلفصاحات المالية

ملخص ألهم اإلفصاحات المالية
(التفاصيل في ملحق القوائم المالية لعام  2016المعدة بواسطة مراجع الحسابات)

ملخص قائمة المركز المالي

٢٠١٦

للـــفــتـرة مـن  3مـارس 2014
(تـاريخ الـتـأسيـس) حــتــى 31
ديــــســمــبــر ( 2015مـــعــدلــة)

الموجودات

خسارة السهم من العمليات الرئيسية

()0.60

()0.64

صافي خسارة السهم السنة  /الفترة

()0.61

()0.64

العائد على حقوق المساهمين

()%16.3

()%14.8

العائد على األصول

()%15.3

()%14.4

(محسوب على إجمالي األسهم المصدرة)

إجمالي الموجودات المتداولة

١٠٫١٠٠٫٧٢٧

٦٢٫٠٦٩٫٩٨٦

إجمالي الموجودات غير المتداولة

٤٩٫٤٥١٫٦٦٣

٤٫٧١٩٫٨٣٩

إجمالي الموجودات

59.552.390

٦٦٫٧٨٩٫٨٢٥

المطلوبات
مجموع المطلوبات المتداولة

٢٫٨٦٨٫٠٠٦

٩٥٨٫١٥٣

مجموع المطلوبات غير المتداولة

٤٧٥٫٨٢٢

٤٧٣٫٥٠٥

إجمالي المطلوبات

٣٫٣٤٣٫٨٢٨

١٫٤٣١٫٦٥٨

(محسوب على إجمالي األسهم المصدرة)

مؤشرات السيولة والمالئة المالية

٢٠١٦

للـــفــتـرة مـن  3مـارس 2014
(تـاريخ الـتـأسيـس) حــتــى 31
ديــــســمــبــر ( 2015مـــعــدلــة)

الموجودات المتداولة /المطلوبات المتداولة

%352

%6478

رأس المال

٧٥٫٠٠٠٫٠٠

٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠

السيولة السريعة

%80

%6336

خسائر متراكمة

()١٨٫٧٩١٫٤٣٨

()٩٫٦٤١٫٨٣٣

معدل كفاية رأس المال (مرات)

2.8

2.7

إجمالي حقوق المساهمين

٥٦٫٢٠٨٫٥٦٢

٦٥٫٣٥٨٫١٦٧

معدل كفاية الشريحة األولي لرأس المال (مرات)

2.8

2.7

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٥٩٫٥٥٢٫٣٩٠

٦٦٫٧٨٩٫٨٢٥

ملخص قائمة الدخل

٢٠١٦

للـــفــتـرة مـن  3مـارس 2014
(تـاريخ الـتـأسيـس) حــتــى 31
ديــــســمــبــر ( 2015مـــعــدلــة)

إجمالي الدخل

8.446.874

14.199.349

أجمالي المصاريف

()17.475.528

()23.454٫591

الخسارة من العمليات الرئيسية

()9.028.654

()9.255.242

ايرادات أخرى

١١٫٢٥٩

١١٦٫١٢9

الخسارة قبل الزكاة

()9.017.395

()9.139.113

الزكاة

()132.210

()502.720

صافي خسارة السنة /الفترة

()9.149.605

()9.641.833

حقوق المساهمين

20

موشرات الربحية (الخسارة)

٢٠١٦

للـــفــتـرة مـن  3مـارس 2014
(تـاريخ الـتـأسيـس) حــتــى 31
ديــــســمــبــر ( 2015مـــعــدلــة)
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أبرز األحداث الهامة خالل العام 2016م
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 30نوفمبر 2016

 7أكتوبر 2016

 26سبتمبر 2016

 24يونيو 2016

 14مايو 2016

 12إبريل 2016

 16فبراير 2016

 6يناير 2016

منظمة أوبك تتفق على
تخفيض اإلنتاج بواقع 1.2
مليون برميل اعتبارًا من
.2017/1/1

وكـالـة ســتــانــدرد آند
بورز تـؤكــد تصـنيفها
للــســـعــوديــة عـــنــد
( )2-A-/Aمـــع نـــظـــرة
مـسـتـقـبـلـيـة مستقرة،
وتـتـوقع أن يـظـل وضـع
الــمـوازنــة قـويـًا خلـال
الفترة من  2016إلى .2019

مــــــجـــــلــس الــوزراء
السعودي يقرر تعديل
وإلـــــغـــاء مــجـمــوعـة
من الـــبـدالت واـلمزايا
الــوظـيـفية ،وتخفيض
رواتـــب الوزراء بنسبة
 %20وأعــضـــاء مــجــلـس
الــشــورى بــنــســبة .%15

بــريـــطــانـــيــا تــصــوت
للــخــروج مـن االتـــحـاد
األوروبــي واإلســتـرليني
يتراجع ألدنى مستوياته
منذ عام .1985

موديز تخفض تصنيف
الـسـعــودية مــن Aa3
إلــى  A1مـــع نــــظـــرة
مستقرة.

وكالة فيتش تخفض
الــتصـنــيـف االئـتماني
للسعــودية إلـى “-AA
“مـــن “ ،”AAواإلبــقــــاء
على نظرة مستقبلية
«سلبية».

اتــفــاق بـيـن الـسعودية
وروسـيـا وقـطر وفـنزويال
عــلـى تـجــمـيـد سـقـف
اإلنتاج.

خـــــام بـــــرنـــــت دون
مـســتـويـات الـ  35ألول
مرة منذ يوليو 2004

 ١٤ديسمبر ٢٠١٦

 19أكتوبر 2016

 28سبتمبر 2016

 25سبتمبر 2016

 6يونيو 2016

 25إبريل 2016

 17فبراير 2016

 14فبراير 2016

 3يناير 2016

الفيــدرالـي األمــريــكــي
 FOMCيـــقـــرر رفــــع
الفـائـدة بــنـسبـة %0.25
للــمــرة الثــانـية خـالل
عامين ،ليكـون معدل
الــفــائــدة المـستهدف
.%0.75-%0.5

نـــــجـــــاح أول إصـــدار
للـــســنــدات الــدولــيـة
السعودية بقيمة 17.5
ملـــيــار دوالر .بهامش
تــســعــيــر  140نــقـطـة
أساس فوق أذونات
الخزينة األمريكية ألجل
 5سنوات ،و 170نقطة
أساس فوق أذونات
الخزينة األمريكية ألجل
 10سنوات ،و 215نقطة
أساس فوق أذونات
الخزينة األمريكية ألجل
 30سنة.

أوبـــك تــتـــفــق عــلـى
تثبيت اإلنتاج عند 32.5
والنفط يرتفع  %6في
نفس اليوم.

ســامــا تــضـخ  20مليار
ريـــال فــي الـــبــــنـوك
المحلية لدعم االستقرار
المالي وتضيف آجال
جديدة التفاقيات إعادة
الشراء.

مـــــــجــــلـــس الــــوزراء
الــســــعــودي يــوافــق
عــلـى «بـرنامج التحول
الوطني .»2020

مـــــجــــــلــــــس الــــوزراء
الــســـعـــودي يـــوافـــق
عــلــى «رؤيـة المملكة
 ،»2030والسوق يرتفع
 169نـــقــطـة عـند 6868
كــأعـــلى إغلـاق مـنــذ
مطلع يناير .2016

وكــالــة ســتــانــدرد آنـــد
بورز تخفض التصنيف
االئــتــمــاني للسـعـودية
إلــى  -Aمـــع نـــظــرة
مستقرة.

مؤسسة النقد ترفع
الــــســـقـــف الــمــحــدد
للقروض البنكية إلى 90
 %من الودائع.

قـــــطــــــع الــعـــالقــات
الدبلوماسية مع إيران
وســحــب الـقـنـصـلـيـة
السعودية وذلك بعد
االعــــتـداءات اإليــرانــيــة
عــلى مــبــنـى السفارة
والـقــنـصلية السعودية
في إيران.
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االقتصاد العالمي خالل العام 2016

االقتصاد السعودي خالل العام 2016

باتت الرؤية شبه واضحة لدى المستثمرين بأن حقبة معدالت الفائدة المنخفضة واإلصالحات التشريعية واالقتصادية في األسوق العالمية

تميز العام  2016باستقرار المؤشرات االقتصادية للمملكة ،حيث استقر إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية عند  2.4تريليون ريال ،واستطاع

والتي امتدت لسبع سنوات كانت كافية للمحافظة على معدالت نمو اقتصادي معتدل ،وعلى غرار توقعات المستثمرين بأن معدالت الفائدة

االقتصاد السعودي المحافظة على نمو في الناتج المحلي الحقيقي لهذا العام نسبته  %1.4مع مستويات تضخم هي األقل منذ عشر سنوات

ستشهد تسارعًا خالل العام  2016لم يقم مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي برفع معدالت الفائدة إال مرة واحدة في  14ديسمبر 2016

عند  .%1.7وبفضل المبادرات الحكومية لتنويع موارد االقتصاد فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي شكل هذا العام  %72من إجمالي الناتج

وبمعدل  %0.25وهي المرة الثانية بعد أن بدأ الفيدرالي األمريكي سياسة رفع أسعار الفائدة في أواخر العام  ،2015وهو ما شكل دفعة إيجابية

المحلي ،وقد واصلت اإليرادات الحكومية الغير نفطية ارتفاعها في العام  2016لتصل إلى  199مليار ريال وبارتفاع نسبته  %20مقارنةً بـ  166مليار

لألسواق العالمية أدت الرتفاعها إلى أعلى مستوى لها على اإلطالق ،حيث ارتفع كل من مؤشري أم أس سي أي لألسواق العالمية وأم أس سي

ريال في العام  ،2015وأصبحت تشكل في العام  2016نسبة  %38من إجمالي إيرادات الحكومة مقارنةً بـ  %27في العام  .2015ويستهدف برنامج

أي لألسواق الناشئة بنسبة  %5.3و %8.6على التوالي.

التحول الوطني لرفع اإليرادات الحكومية الغير نفطية إلى  530مليار ريال بحلول عام .2020

وبعيدًا عن المؤشرات االقتصادية ،لم يخل العام  2016من التقلبات الحادة وسط أجواء المخاطر السياسية التي عصفت بأداء األسواق تأثرًا
بمفاجآت لم تكن متوقعة ،ففي  23يونيو  2016صوت البريطانيون في استفتاء شعبي لصالح الخروج من االتحاد األوروبي مما شكل صدمة
لألسواق العالمية وصعد سعر أونصة الذهب والذي يعتبر مؤشر إلقبال المستثمرين على المالذ اآلمن إلى مستوى  1370دوالر خالل شهر يوليو
الماضي كأعلى مستوى له في ثالث سنوات ،وفي  8نوفمبر  2016أسدل الستار على نتائج االنتخابات األمريكية بفوز الرئيس دونالد ترامب،

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

وبذلك زالت حالة عدم اليقين التي كانت سائدة في األسواق خالل العام وارتفعت شهية المستثمرين ألخذ المخاطر لتكون دافعًا قويًا وراء
أداء إيجابيًا بكل المقاييس ألسواق المال العالمية.
صعود األسواق في نهاية العام ،ويشهد الربع الرابع ً
12.0%

2.900
10.0%
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متوسط سعر خام برنت اخر عشر سنوات
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مقارنة مكرر ربحية السوق المالية السعودية مع األسواق العالمية

وعلى صعيد سوق األسهم السعودية والتي تبلغ قيمتها نحو  1.7تريليون ريال وتعادل نسبة  %71من الناتج المحلي ،فقد حافظت أرباح
الشركات المساهمة المدرجة في السوق وباألخص القيادية منها على أداء مالي مستقر نسبيًا وسجلت تراجعًا في أرباحها السنوية بنسبة
 %5واستطاعت التكيف مع البيئة االقتصادية الحالية وسط ارتفاع معدالت الفائدة وضغوط إعادة هيكلة االقتصاد ،وبالرغم من التذبذبات
24.00

الحادة في أداء السوق المالية خالل العام ،إال أن السوق استطاعت في الربع الرابع أن تمحو جميع خسائر العام  2016وتنهي أداءها السنوي

22.00

بارتفاع نسبته  %4.4متأثرًا باألخبار اإليجابية التي سادت أوساط المجتمع االستثماري وارتفاع مستويات السيولة النقدية في القطاع المصرفي.
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مصدر البيانات  :مؤسسة النقد العربي السعودي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
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تطلعاتنا للعام 2017
مع استمرار األداء اإليجابي لالقتصاد األمريكي ومحافظته على نمو سنوي قرب مستويات  ،%2حيث سجل الناتج المحلي الحقيقي لالقتصاد

 .2خدمات الترتيب وتمويل الشركات :تستهدف تقديم االستشارات بشأن الحصول على تمويل أو من أجل إتمام صفقة على ورقة مالية.

األمريكي نمو سنوي بنسبة  %1.9في ديسمبر  ،2016وتسارعت وتيرة خلق الوظائف في االقتصاد األمريكي لتصل معدالت البطالة عند  %4.7في

.3خدمات المشورة واألبحاث :تستهدف تقديم النصح والمشورة حول المخاطر والعوائد المتوقعة ومزايا االستثمار بما يالئم تصنيف العميل.

ديسمبر  2016وهو أدنى معدل بطالة منذ العام  ،2007لذلك فإننا نتوقع أن يشهد العام  2017استمرا ًرا لنهج رفع أسعار الفائدة وسيكون تأثيرها

 .4خدمات الحفظ :تستهدف تقديم خدمات حفظ أصول العمالء والقيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة لحفظ أصول العمالء.

على األسواق رهنًا بسرعة وتيرتها واستعداد المؤشرات االقتصادية لتحمل أثرها وخصوصًا أن درجات النمو االقتصادي متفاوتة حول العالم

 .5التعهد بالتغطية :تستهدف تقديم خدمات التعهد بتغطية الطرح للشركات الراغبة في اإلدراج أو إصدار حقوق األولوية أو ترتيب طرح

وال شك أن االقتصاديات المرتبطة عمالتها بالدوالر األمريكي ستكون األكثر تأثرًا .ونعتقد أن تراجع حالة الضبابية وعدم اليقين بعد انتهاء

سواء كمتعهد رئيس أو متعهد مساند في تغطية اإلكتتاب.
أدوات الدين
ً

االنتخابات األمريكية واستمرار النهج التدريجي لرفع الفائدة من الفيدرالي األمريكي أضحت عام ً
ال إيجابيًا مؤثرًا في األسواق ،ولكن ستعود
حالة الترقب في األسواق النتظار نتائج االنتخابات في أكبر اقتصادين في أوروبا وهما ألمانيا وفرنسا لتقييم أثر ذلك على السياسات المالية
واالقتصادية في الفترة المقبلة.
وعلى الصعيد المحلي ،تستمر اإلصالحات االقتصادية وتنويع مصادر إيرادات الحكومة والتي من شأنها تخفيض أثر تراجع أسعار النفط على
خطط اإلنفاق الحكومي مستقب ً
ال ،كما أن المؤشرات االقتصادية ستشهد استقرارًا خالل النصف األول من العام  2017مع استقرار أسعار النفط
وارتفاع مؤشرات السيولة النقدية ،ونتوقع بأن خطط خفض التكاليف التي بدأتها الشركات في العام  2016ستعطي نتائج إيجابية للعودة

التغطية الجغرافية

إلى مستويات نمو األرباح خالل النصف الثاني من العام  2017مما سيساعد في إعادة وتيرة التوظيف الحقًا من هذا العام وعودة النمو
بشكل تدريجي مع تكيف االقتصاد مع ظروف أسعار النفط عند مستويات  60-50دوالر للبرميل .كما تترقب أنظار المستثمرين عودة االستقرار

اإلدارة الرئيسية  -الرياض

الجيوسياسي ووضع حد للنزاعات اإلقليمية والتي من شأنها أن تجذب رؤوس األموال األجنبية إلى أسواق المنطقة وتحسن المناخ االستثماري

استهلت الشركة نشاطها االستثماري بمكتبها الرئيسي بمدينة الرياض والذي روعي في اختياره عدة نواحي من أهمها كونه يقع بالقرب من

بوجه عام.

أهم المرافق الحكومية والتجارية ويسهل وصولها ألكبر قاعدة عمالء من أفراد وشركات حيث أنها تقع على طريق األمير محمد بن عبد العزيز
(شارع التحلية سابقًا) ويتضمن المكتب الرئيسي اإلدارة التنفيذية ومختلف اإلدارات األخرى بجانب مكاتب الستقبال العمالء.

األداء التشغيلي للشركة

فرع النرجس  -الرياض
تمارس الشركة جزء من عملياتها التشغيلية من خالل فرع الشركة الواقع في حي النرجس ،والمخصص لقسم السيدات وقسم عالقات
العمالء ،وتدرس الشركة خيار إعادة توزيع أعمالها ضمن مركزها الرئيسي في شارع التحلية ضمن خطة لضبط النفقات للتكيف مع متطلبات

الخدمات واألنشطة

المرحلة الحالية.

تقدم ُملك ّية باقة متكاملة من الخدمات االستثمارية التي روعي في تصميمها متطلبات شرائح واسعة من المستثمرين في السوق المالية
السعودية ،وما يميزنا في ُملك ّية هو تقديم هذه الخدمات لكل عميل بعد دراسة متطلباته بعناية والحرص على مالئمة كل منتج نقدمه
لمتطلبات العميل بعد االستماع لتطلعاته االستثمارية ومستوى المخاطر الذي يقبله العميل للحصول على أفضل عائد ممكن ،فنحن
نستهدف عالقة استثمارية مبنية على الثقة المتبادلة والشفافية للوصول إلى أقصى درجات والء العميل.

وتتلخص خدماتنا باآلتي:
 .1إدارة األصول وتشمل:
•إدارة استثمارات األسهم :برامج استثمارية متخصصة في االستثمار في األوراق المالية المدرجة في أسواق المال وتتضمن صناديق األسهم
والمحافظ الخاصة.
•إدارة االستثمارات العقارية :برامج استثمارية متخصصة في القطاع العقاري وتتضمن صناديق التطوير األولي ،صناديق التطوير اإلنشائي،
الصناديق العقارية المدرة للدخل أو صناديق االستثمار في الفرص العقارية.
•استثمارات الملكليات الخاصة :برامج استثمارية متخصصة باإلستحواذ على حصص ملكية في شركات غير مدرجة ،حيث نقوم
باإلستحواذ على حصة من الشركة المستهدفة لتحقيق العائد من الدخل والتوزيعات باإلضافة إلى العائد الرأسمالي المتوقع عند
سواء بالبيع إلى شريك إستراتيجي أو الطرح في سوق المال.
التخارج من االستثمار
ً
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التواجد اإلعالمي

الشركات التابعة
الدول محل
الـتـأسـيس

اسم الشركة

رأس المال

نسبة الملكية

النشاط /الغرض

الموقع الرئيسي

شركة صندوق
ُملك ّية لالستثمارات
المحدودة

 200٫000ر.س

٪١٠٠

شراء وبيع واستئجار األراضي
والعقارات واستثمارها بالبيع أو
اإليجار وإقامة المنشات الصناعية
والمجمعات الطبية والتعليمية
والتجارية والمطاعم واستثمارها
بالبيع أو اإليجار

الرياض

الممملكة العربية
السعودية

شركة صندوق
ُملك ّية العقاري
المحدودة

 200٫000ر.س

٪١٠٠

شراء واستئجار األراضي لغرض
تخطيطها وتطويرها ومن ثم
استثمار هذه األراضي

الرياض

الممملكة العربية
السعودية

شركة ُملك ّية
لالستثمار العقاري
المحدودة

 200٫000ر.س

٪١٠٠

شراء واستئجار األراضي لغرض
تخطيطها وتطويرها ومن ثم
استثمار هذه األراضي

الرياض

الممملكة العربية
السعودية

شركة ُملك ّية
لالستثمارات
المحدودة

 200٫000ر.س

٪١٠٠

شراء وبيع واستئجار األراضي
والعقارات واستثمارها بالبيع أو
اإليجار وإقامة المنشات الصناعية
والمجمعات الطبية والتعليمية
والتجارية والمطاعم واستثمارها
بالبيع أو اإليجار

الرياض

لكية انفوجرافيك
ُم ّ
من ضمن المبادرات االجتماعيةُ ،ملك ّية تأخذ على عاتقها نشر معلومات عن واقع السوق السعودي باإلضافة الى تصحيح بعض المفاهيم
أو التوعية بمفهوم معين من خالل نشر عدة مواضيع باستخدام خاصية االنفوجرافيك الذي يقوم بإعداده وتصميمه فريق األبحاث والتسويق
في الشركة.
لكية في مواقع التواصل االجتماعي
تفعيل حساب ُم ّ
للوصول إلى مرحلة االعتراف بالشركة والتميز في المحتوى الفعال فقد تم االهتمام بتنشيط الحساب الخاص بشركة ُملك ّية في مواقع

الممملكة العربية
السعودية

التواصل االجتماعي مثل :تويتر ،لينكد إن ،فيس بوك.

Linkedin - Mulkia–investment

Facebook - Mulkia investment

Twitter - Mulkia_sa

YouTube - Mulkia investment

مؤتمر االاستثمار وتمويل المباني التعليمية

حيث أن الغرض الرئيسي من تأسيس الشركات التابعة كان استخدامها كشركات لغرض خاص في تأسيس صناديق استثمارية ،وحيث أن
هذه الشركات ال تمارس نشاط تشغيلي فإن الشركة تدرس عدة خيارات بشأن إعادة هيكلة استثمارتها في الشركات التابعة ومن ضمن
هذه الخيارات دمجها في شركة واحدة.

الشركات المستثمر بها
اسم الشركة

رأس المال

نسبة الملكية

النشاط /الغرض

الموقع الرئيسي

الدول محل
الـتـأسـيس

شركة دور الكتّاب

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر.س

٪٥

االستثمار في القطاع التعليمي

الرياض

الممملكة العربية
السعودية

شاركت شركة ُملك ّية لالستثمار كراعي لهذا المؤتمر ،وأطلقت شركة ُملك ّية لالستثمار شركة «دور ُ
الكتّاب» وهي شركة ذات غرض خاص
مملوكة بواسطة صندوق ُملك ّية للملكيات الخاصة -قطاع التعليم وهو صندوق استثماري مغلق يهدف لالستثمار في حقوق ُملك ّية
شركات تعليمية ُأخرى قائمة أو تأسيس شركات تعليمية جديدة في مراحل التعليم المبكر ( 1إلى  )6سنوات أو التعليم العام (االبتدائي،
المتوسط والثانوي) ،والتي ستكون ذات رؤية وعمل وفلسفة تربوية خاصة لتنشئة جيل مبدع ومتميز ومستعد للحياة الدارسية القادمة.
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الموارد البشرية
تؤمن إدارة ُملك ّية بأن العنصر البشري هو األساس في تحقيق األداء االستثنائي ،لذا فقد حرصت الشركة منذ التأسيس على استقطاب
أفضل الكفاءات والمؤهالت العلمية والعملية.
التدريب وتطوير الموارد البشرية
كاف من البرامج التدريبية فيما يخص أنظمة السوق المالية
تماشيًا مع تعليمات هيئة السوق المالية حرصت الشركة على تقديم عدد
ٍ
وتقنيات التحليل المالي والفني باإلضافة الى مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب .حيث عقدت الشركة عدة دورات تدريبية لمنسوبيها
بالتعاون مع معاهد وجهات معتمدة.

تقنية المعلومات
يقع ضمن أهم األهداف االستراتيجية للشركة تطبيق أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات والتي تساعد على حفظ المعلومات وأمنها
وسرعة الوصول إليها ،حيث قامت الشركة بإدخال مجموعة من األنظمة التي روعي باختيارها 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 حال حدوث توقف
مفاجئ ألعمالها في أي إدارة من إدارات الشركة وذلك التزامًا بأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية .كما قامت الشركة بتحديد عدد من العناصر
المساعدة لعدم توقف أعمال الشركة ،وتوفير مركز بيانات احتياطي للعمل في حالة حدوث أخطاء أو كوارث ،وتوفير نسخ احتياطية من
البيانات من خالل خودام النسخ االحتياطي.
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الحوكمة
نظام الحوكمة
فعال ضمن أفضل الممارسات في هذا المجال قام
إن مجلس إدارة الشركة وخالل سعيه إلى تطبيق نظام حوكمة ّ
بإعداد إطار عام للحوكمة بحيث يقدم للمجلس وإدارة الشركة وجميع األطراف ذات العالقة سياسات وإرشادات واضحة
حول النظام اإلداري في الشركة ومراعاة توازن المصالح لجميع األطراف .ويتماشى نظام الحوكمة بالشركة مع الئحة
حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ،وفيما يلي ملخص ألهم بنود الحوكمة مع إيضاح مدى التزام
الشركة في كل بند:

ت

مواد الحوكمة حسب الئحة الحوكمة الصادرة من
هيئة السوق المالية

التزام كامل

التزام
جزئي

لم يتم
االلتزام به

توضيح

ت

مواد الحوكمة حسب الئحة الحوكمة الصادرة من
هيئة السوق المالية

التزام كامل

التزام
جزئي

لم يتم
االلتزام به

توضيح

تحديد إجراءات وضوابط عضوية مجلس اإلدارة ومسؤولياته ووظائفه األساسية

شمول النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية على إجراءات
ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية

الحد األدنى لعدد أعضاء مجلس اإلدارة ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن أحد عشر
انعقاد الجمعية العامة مرة واحدة على األقل في السنة وخالل الستة
أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة
حقوق المساهمين

اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها ومكانها قبل
موعد الجمعية بـ  10أيام على األقل

أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين

إطالع المساهمين على محضر اجتماع الجمعية العامة وتزويد الهيئة
بنسخة من محضر االجتماع خالل  10أيام من تاريخ انعقادها

اإلشارة إلى سياسة توزيع األرباح في التقرير السنوي
وصف ألنواع النشاط الرئيسة والخطط والقرارات المهمة
النتائج المالية ومالحظات المحاسب القانوني إن وجدت
أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة
عضوًا في مجلس إدارتها

اإلفصاح

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة
وصف مختصر إلختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها
تفصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،وخمسة من كبار التنفيذيين
بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
اإلفصاح عن أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة

تكوين مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة

36

تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات مع
إمكانية إعادة التعيين

الحد األدنى لعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ال يقل عن عضوين ،أو ثلث
أعضاء المجلس أيهما أكثر
توضيح كيفية انتهاء عضوية المجلس في نظام الشركة ،وأنه يجوز للجمعية
العامة في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم

عدم شغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات
مساهمة في آن واحد
تشكيل المجلس لعدد مناسب من اللجان وإقرار لوائح عمل جميع اللجان
الدائمة المنبثقة عنه ،ومنها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت

كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان
تعيين المجلس لعدد ٍ
المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حاالت تعارض مصالح مع اإلدارة التنفيذية

تشكيل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وال يقل عدد
أعضائها عن ثالثة يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

تشكيل ' ' لجنة الترشيحات والمكافآت ' '
تطوير قواعد السلوك المهني
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كما أن وجود إطار فعال للحوكمة يحقق فوائد عديدة للشركة ،منها:

المطابقة وااللتزام

 .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

تقوم إدارة المطابقة وااللتزام بمتابعة ومراجعة تطبيق الشركة للوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية في جميع أعمالها
ومكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 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.

متطور يمكنه أن يقدم إضافات مهمة للشركة تتعدى
•إن وجود مجلس إدارة على درجة عالية من التأهيل والمعرفة ضمن إطار عمل
ّ

•إعداد تقرير مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب بصورة سنوية وتقديمه لهيئة السوق المالية.

•إن إشراف ومراقبة المجلس للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي فيما يتعلق بالتعاقب الوظيفي وإدارة القيادات في الشركة تؤكد أن

•عقد عدد من الدورات التدريبية حول تطبيق لوائح السوق المالية وأساليب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

فعال لإلدارة التنفيذية.
اإلشراف والمراقبة لتحقيق إسهامات ذات قيمة مضافة لالستراتيجيات وخطط العمل وتوفير توجيه ّ
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
سواء المحلي أو العالمي ،ويتجلى أثر ذلك فيما لو قرر المساهمون
فعال يعزز من فرص كسب ثقة السوق والمستثمر
تبني نظام حوكمة ّ
ً

•إعداد تقرير استمرارية األعمال السنوي وتقديمه لهيئة السوق المالية.

إدارة المخاطر

فعال تحقق ميزة تنافسية تؤدي إلى تعظيم قيمة
إدراج الشركة في السوق المالية ،ففي الغالب أن الشركات التي تتبنى نظام حوكمة ّ
الشركة وتخفيض تكلفة التمويل.

تقوم الشركة بمراجعة كافة المخاطر التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من انعكاسات 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:

المسؤولية االجتماعية

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

الشركة هي عضو فاعل في المجتمع وتؤمن بدورها االجتماعي ومسؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها ،وتتضمن مبادرات الشركة

من حيث الوقت والتكلفة المناسبة.

•مخاطر السيولة :تتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بدفع التزاماتها عند االستحقاق وإحالل األموال عند سحبها بطريقة فعالة

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 الشركة مسؤوليتها تجاه مجتمعها الداخلي ممث ً
ال بموظفيها حيث أن الموظفين هم أساس 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.

•برامج التدريب التعاوني لطالب الجامعات ،وبرنامج حديثي التخرج بالتعاون مع هيئة السوق المالية.

•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 ،ونتيطة 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.
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تقوم الشركة بعمل مراجعة دورية الستراتيجيات الحد من المخاطر ومراقبتها وتعديل هيكل المخاطر الخاص بالشركة وفقًا لها باستخدام
االستراتيجيات المناسبة حسب رغبة الشركة في تحمل المخاطر وهيكل المخاطر الخاص بها .ويتم تنفيذ عمليات تحديد وتقييم وإدارة

فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

المخاطر فيما يتعلق بأنشطة معينة وفقًا لإلجراءات الداخلية بالشركة ويتم تقييم المخاطر بالرجوع الى األولويات االستراتيجية التي تحددها
الشركة مع أخذ اعتبار احتماالت حدوث المخاطر والتأثير المحتمل واالثار المترتبة عليها.

تقوم لجنة المراجعة والمخاطر باستمرار بمراجعة فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ويتم إحاطة مجلس اإلدارة بالخطوات المتبعة
بهذا الشأن وكذلك رفع تقارير دورية شاملة لمجلس اإلدارة لمساعدة المجلس في تقييمه لفاعلية نظام الرقابة الداخلية ،وذلك بعد اطالع

المحاسب القانوني

اللجنة على تقارير التدقيق الداخلي والمطابقة وااللتزام واالجتماع بمديري اإلدارات ومناقشتهم عن محتويات تلك التقارير الرقابية ،وعليه
فإن لجنة المراجعة والمخاطر تؤكد بدرجة معقولة قناعتها بأن الدورة الرقابية بالشركة تعكس فاعلية اإلجراءات الرقابة الداخلية المطبقة
بالشركة.

تم اختيار السادة /المحاسبون المتحدون  RSMشركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاؤه محاسبًا قانونيًا للشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2016/12/31م .وسوف تعرض لجنة المراجعة والمخاطر على الجمعية العامة العادية في موعد انعقادها خالل العام  2017توصيتها باعتماد
تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م.

العقوبات والغرامات المفروضة على الشركة
فرضت هيئة السوق المالية على الشركة غرامة مالية بقيمة  10.000ريال وذلك بسبب مخالفة الفقرة الفرعية ( )2من الفقرة (ب) من المادة
الخامسة من الئحة األشخاص المرخص لهم  ،استنادًا الى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية وذلك لتضمن
الموقع اإللكتروني للشركة أن رأس مال الشركة يبلغ  150مليون ريال ،بينما رأس المال المصرح به يبلغ  150مليون ريال إال أن رأس المال المدفوع
يبلغ  75مليون ريال ،ولعدم عقد لجنة التدقيق والمراجعة اجتماع كل ثالثة أشهر على األقل في عام 2015م ،ولعدم إجراء مراجعة منتظمة
للنظم واإلجراءات الرقابية (مرة واحدة سنويًا على األقل).
وكذلك فرض مخالفة على الشركة لمخالفة صندوق ُملك ّية للطروحات األولية الفقرة الفرعية (د) من المادة ( )39من الئحة صناديق االستثمار
والتي تنص على أنه يجب أال تزيد استثمارات صندوق االستثمار في أوراق مالية لمصدر واحد عن نسبة  %15من صافي قيمة أصول الصندوق
حيث بلغ استثمار الصندوق في أسهم احدى الشركات نسبة ( )%16.09من صافي أصول الصندوق كما في نهاية شهر يناير 2016م.
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مجلس اإلدارة

ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة

كون من تسعة أعضاء حيث يتألف المجلس من نخبة من رجال األعمال وشخصيات
يدير الشركة مجلس إدارة ُم ّ
إدارية ومهنية ممن يمتلكون خبرات متنوعة ومتوائمة مع أعمال الشركة:

االسم

تصنيف العضوية

تشكيل '' لجنة الترشيحات والمكافآت ''

ألستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي

•غير تنفيذي
•غير مستقل

•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)

معالي الدكتور /علي بن سليمان العطية

•غير تنفيذي
•غير مستقل

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

األستاذ /بدر بن محمد الدغيثر

•غير تنفيذي
•غير مستقل

•شركة أسواق الجزيرة (مساهمة مقفلة)

األستاذ /مطلق بن محمد المطلق

•غير تنفيذي
•غير مستقل

الدكتور /سامي بن عبد الكريم
العبد الكريم

•غير تنفيذي
•غير مستقل

األستاذ /إبراهيم بن عبداهلل الصانع

•غير تنفيذي
•مستقل

االجتماع األول
2016/03/23

االسم

االجتماع الثاني
2016/06/22

االجتماع الرابع
2016/١٢/٢١

االجتماع الثالث
2016/09/28

نسبة الحضور

األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي

%100

معالي الدكتور /علي بن سليمان العطية

%75

األستاذ /بدر بن محمد الدغيثر

%75

األستاذ /مطلق بن محمد المطلق

%100

الدكتور /سامي بن عبد الكريم العبد الكريم

%75

األستاذ /إبراهيم بن عبد اهلل الصانع

%100
-

المهندس /عبد اهلل بن علي الدبيخي*

%100

-

الدكتور /سليمان بن عبد العزيز التويجري

%100

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

%100

* حضر المهندس /عبداهلل بن علي الدبيخي جميع اجتماعات مجلس اإلدارة منذ تاريخ تعيينه في المجلس خلفًا للعضو المستقيل األستاذ/
فهد بن حسين السديري حتى يتم المصادقة على تعيينه من الجمعية العامة في اجتماعها المقبل.

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

المهندس /عبداهلل بن علي الدبيخي

•غير تنفيذي
•غير مستقل

•شركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه
		
•شركة صناعات العيسى
•بنك الخير
•كونتيننتال فارمرز جروب
•شركة صافوال لألغذية
•جي  3كندا ليمتد
•مينيرفا لألغذية

الدكتور /سليمان بن عبد العزيز التويجري

•غير تنفيذي
•مستقل

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

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

•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)

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

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس
الغير تنفيذيين/
التنفيذيين
اإلدارة
المستقلين

أعضاء اللجان
(من أعضاء مجلس
اإلدارة)

أعضاء اللجان
خمسة من كبار التنفيذيين
(من غير أعضاء مجلس ممن تلقوا أعلى المكافات
والتعويضات**
اإلدارة)

الرواتب واألجور

-

-

-

-

2٫830٫328

بدالت الحضور

-

96.000

54.000

57.000

-

المكافآت الدورية والسنوية

-

-

60.000

244.392

-

الخطط التحفيزية

-

-

-

-

-

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

-

-

14.600

-

-

المجموع

-

96.000

128.600

301.392

2.830.328

بتاريخ  2016/07/14تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على إجراء تعديل مجلس إدارة الشركة وذلك

*جميع األرقام بالريال السعودي.

بتسجيل األستاذ /عبد اهلل بن علي الدبيخي كعضو مجلس إدارة مستقل.

** كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
لم يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم في المجلس أي مكافآت أو رواتب منذ تأسيس الشركة.
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أهم اختصاصات مجلس اإلدارة

العقود واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة

 .1تفعيل كافة اللوائح وأدلة اإلجراءات التشغيلية وسياسات العمل من تاريخ اعتمادها وهي:

المعاملة

قيمة المبلغ
(ريال سعودي)

ايراد من إدارة أصول
(صناديق استثمارية)

5.679.171

 )١.١الوائح اللجان المنبثقة عن المجلس وخطة أعمالها.
 )٢.١ثدليل المطابقة وااللتزام.
 )٣.١برنامج الرقابة الداخلية.

وفقًا للشروط واألحكام
الخاصة بكل صندوق

استثمار

2.500

مساهمة شركة ُملك ّية لالستثمار في رأس
المال شركة تمدن األولى (شركة ذات غرض
خاص)

وفقا لعقد التأسيس

غير محددة أو متكررة

مصاريف مستردة

45.208

قامت شركة ُملك ّية لالستثمار بتغطية
نفقات تأسيسية ومصاريف أخرى نيابة عن
شركة تمدن األولى.

وفقا للفواتير والمطالبات

غير محددة أو متكررة

مصاريف مستردة

87.148

قامت شركة ُملك ّية لالستثمار باسترداد
مصاريف سددت نيابة عن شركة دور الكتّاب
المحدودة.

وفقا للفواتير والمطالبات

غير محددة أو متكررة

مصاريف مستردة

20.200

قامت شركة ُملك ّية لالستثمار باسترداد
مصاريف سددت نيابة عن شركة المعرفة
والطفولة.

وفقا للفواتير والمطالبات

غير محددة أو متكررة

مصاريف دعاية وإعالن

50.270

قامت شركة تابعة ألطراف ذوي عالقة بتقديم
خدمات دعاية وإعالن لصالح شركة ُملك ّية
لالستثمار.

وفـقــا لـعـروض األسعـار
المـعـتمدة

ايراد من إدارة أصول
(محافظ استثمارية)

408.270

حققت شركة ُملك ّية لالستثمار إيرادات من
أطراف ذوي عالقة نظير خدمات إدارة محافظ
خاصة وحصلت على أتعاب إدارة .المبلغ
الموضح هو جزء من اجمالي إيرادات إدارة
المحافظ بقيمة 847.765

حــسـب اتفاقية الخدمات
الموقعة.

أثناء سريان االتفاقية

ايراد من خدمات ترتيب

325.800

حققت شركة ُملك ّية لالستثمار إيرادات من
خدمات ترتيب لصالح أطراف ذات عالقة.

حــسب اتفاقية الـخـدمات
الموقعة.

سنة تجدد تلقائيا

ايراد من خدمات مشورة

37.500

حققت شركة ُملك ّية لالستثمار إيرادات من
خدمات مشورة لصالح أطراف ذات عالقة.

حـسـب اتفاقية الخدمات
الموقـعة.

ثالثة شهور

 )٥.١سياسات إدارة المخاطر.
 )٧.١خطة استمرارية األعمال.
 )٨.١دليل سلوكيات ومعايير العمل.
 )٩.١الئحــــــة سياسات العموالت.
 )١٠.١سياسات وإجراءات إدارة شكاوى العمالء.
 .2اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة وفقًا لما ورد في وثيقة الدليل التنظيمي.
 .3تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس (لجنة المراجعة وتدقيق المخاطر ،لجنة االستثمار ،ولجنة الترشيحات والمكافآت)
 .4اعتماد الئحة الحوكمة.
 .5الموافقة على خطط طرح منتجات الشركة.
 .6اعتماد التوجهات االستراتيجية للشركةووضع خطط العمل الرئيسية وأهداف األداء وسياسات إدارة المخاطر ومراجعتها ومراقبتها.

حققت شركة ُملك ّية لالستثمار إيرادات من
أطراف ذوي عالقة نظير رسوم اشتراك ،أتعاب
إدارة ،ورسوم حفظ لصناديق استثمارية
وعقارية مدارة من قبلها .المبلغ الموضح هو
جزء من إيرادات صناديق ُملك ّية المدارة عن
أتعاب إدارة ورسوم اشتراك.

غــيــر مــحــددة ،وتـرتبط
بـاســتــمــراريــة الصندوق
وادارته.

 )٤.١دليل الصالحيات والمسؤوليات.
 )٦.١دليل مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

طبيعة المعاملة

شروطها

مدتها

ال يوجد

تخضع إجراءات توقيع عقود الخدمات مع أطراف ذات عالقة لتدقيق ومراجعة من مسؤول المطابقة واإللتزام ،ويتم تطبيق نفس سياسة
تسعير الخدمات التي تمارسها الشركة مع أطراف مستقلة ،ويتم التوقيع مع مزودي الخدمات بعد التحقق من جودة الخدمة المقدمة بشكل
يراعي مصلحة شركة ُملك ّية لالستثمار واستيفاء متطلباتها ويتم اختيار مزود الخدمة األقل سعرًا إذا كانت الخدمة المقدمة تفي بمتطلبات
الشركة.

46

47

التقرير السنوي 2016 -م

لجان مجلس اإلدارة
•اجتماعات لجنة االستثمار لعام 2016م

لجنة االستثمار
•تشكيل لجنة االستثمار

االجتماع األول
2016/٠١/٢٦

االجتماع الثاني
2016/0٢/١٨

االجتماع الثالث
2016/0٥/٢٣

االجتماع الثالث
2016/0٩/٢٥

االجتماع الرابع
2016/١٠/٢٦

تتشكل لجنة االستثمار من ( )3ثالثة أعضاء على األقل ،بمشاركة عضو على األقل من مجلس إدارة الشركة مع إمكانية مشاركة أعضاء من كبار

االسم

التنفيذيين في الشركة أو/وأعضاء مستقلين من خارج الشركة ممن يتوفر لديه تأهيل علمي وعملي وإلمام بالجوانب المالية واالستثمارية

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

%100

وبطبيعة أعمال الشركة .وتتمثل المهام الرئيسية للجنة باإلشراف على استثمارات أصول الشركة ومراجعة خطط طرح المنتجات االستثمارية

األستاذ /إبراهيم بن عبد اهلل الصانع

%100

األستاذ /أحمد بن سليمان المزيني

%100

األستاذ /هاني بن أحمد الرفاعي

٪٨٠

وتقديم التوصيات بشأن السياسات االستثمارية وإدارة المخاطر الخاصة بالمنتجات االستثمارية ،باإلضافة للمهام الموكلة للجنة االستثمار في
الئحة تشكيل وتنظيم لجنة االستثمار الخاصة بالشركة.
•أعضاء لجنة االستثمار
االسم

نسبة الحضور

لجنة المراجعة والمخاطر
العضوية

تصنيف العضوية

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

رئيس اللجنة

عضو مجلس اإلدارة المنتدب  -غير تنفيذي

األستاذ /إبراهيم بن عبد اهلل الصانع

عضو

عضو مجلس اإلدارة مستقل  -غير تنفيذي

األستاذ /أحمد بن سليمان المزيني

عضو

عضو خارجي مستقل  -غير تنفيذي

األستاذ /هاني بن أحمد الرفاعي

عضو

عضو خارجي مستقل  -غير تنفيذي

•أهم اختصاصات لجنة االستثمار
 .1اعتماد الئحة استراتيجية االستثمار وحدود المخاطر والرفع بالتوصية لمجلس اإلدارة بإقرارها.

•تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر
تتشكل لجنة المراجعة والمخاطر من ( )3ثالثة أعضاء على األقل ،يكون من بينهم أو جميعهم من أعضاء مجلس إدارة الشركة ممن يتوافر
فيه الشروط المحددة أدناه:
 .1يجب 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:

 .2اعتماد دليل تنفيذ استراتيجية االستثمار وحدود المخاطر.

 .1أال يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

 .3اعتماد الدليل اإلسترشادي لتسعير الخدمات.

 .2أال يكون له مصلحة مالية أو تجارية مباشرة مع المديرين التنفيذيين في الشركة ،وأال يكون قريبًا ألي منهم حتى الدرجة الثانية.

 .4اعتماد هيكل محفظة الشركة االستثمارية.

 .3أال يشارك العضو في عضوية لجنة المراجعة لشركة أخرى تمارس نفس النشاط.

 .5مراجعة االستراتيجية االستثمارية بشكل دوري.

 .4أن يمتنع عن الدخول في أي نشاط قد يكون متعارضًا مع مصلحة الشركة أو منافسًا لها بغير تصريح من الجمعية العامة.

 .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.

تتمثل مهام لجنة المراجعة والمخاطر بشكل رئيسي باإلشراف على وظيفة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة من أجل التحقق
من مدى فعاليتها في تنفيذ األعمال والمهام التي حددها مجلس اإلدارة ودراسة تقارير ومالحظات المراجع الداخلي ومسؤولي المخاطر
ومتابعة تنفيذها ،والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقالليته وتحديد أتعابه وتجديد وإنهاء
عقده ودراسة خطة المراجعة وإبداء أية مالحظات عليها واعتمادها .باإلضافة لما ذكر من مهام للجنة في الئحة تشكل وتنظيم لجنة المراجعة
والمخاطر الخاصة بالشركة.
•أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر

 .11دراسة واعتماد مقترحات المنتجات االستثمارية المخطط تقديمها لعمالء الشركة.
االسم
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العضوية

تصنيف العضوية

الدكتور /سليمان بن عبد العزيز التويجري

رئيس اللجنة

عضو مجلس إدارة مستقل  -غير تنفيذي

األستاذ /ناصر بن عبد اهلل العوفي

عضو

عضو خارجي مستقل  -غير تنفيذي

األستاذ /وليد بن محمد العثيمين

عضو

عضو خارجي مستقل  -غير تنفيذي
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•أهم اختصاصات لجنة المراجعة والمخاطر

 .5مراجعة وإقرار الئحة المكافآت والجزاءات.

 .1مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسبمر 2016م.

 .6الموافقة على دليل التصنيف الوظيفي والمنافع.

 .2تعيين كل من المراجع الداخلي للشركة وسكرتير للجنة.

 .7الموافقة على خطة عمل اللجنة والرفع بالتوصية للمجلس باالعتماد.

 .3مراجعة عروض المراجعة الخارجية واإلشراف على تعيين المراجع الخارجي وترشيحه للمجلس.

•اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2016م

 .4دراسة السياسات المحاسبية ومراجعتها ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها.
 .5تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وأساليب إدارتها وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية.

االسم

 .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 لعام 2016م
االسم

االجتماع الثاني
2016/0٥/٠٩

االجتماع األول
2016/03/23

االجتماع الثالث
2016/09/28

االجتماع الرابع
2016/١٢/٢١

نسبة الحضور

الدكتور /سليمان بن عبد العزيز التويجري

%100

األستاذ /ناصر بن عبد اهلل العوفي

%75

األستاذ /وليد بن محمد العثيمين

%75

االجتماع األول
2016/03/٠٩

االجتماع الثاني
2016/٠٩/٢٨

االجتماع الرابع
2016/١٢/٢١

نسبة الحضور

األستاذ /مطلق بن محمد المطلق

%100

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

٪٦٧

الدكتور /سامي بن عبد الكريم العبد الكريم

٪٦٧

األستاذ /أحمد بن سليمان المزيني

-

-

٪٣٣

سياسة توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية ،بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى ،على النحو التالي:
 .1يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي .ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ اإلحتياطي المذكور
نصف رأس المال.

لجنة الترشيحات والمكافآت

 .2للجمعية العامة العادية ،بناءًا على اقتراح مجلس اإلدارة ،ان تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي يخصص لغرض

•تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

أو أغراض معينة.

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ( )3ثالثة أعضاء على األقل بمشاركة عضو واحد على األقل من مجلس إدارة الشركة مع إمكانية

 .3يوزع الباقي بعد ذلك على المساهين كحصة من األرباح ،وذلك مع مراعاة أي مكافئات ألعضاء مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعية العامة.

مشاركة أعضاء من خارج الشركة وأحد كبار التنفيذيين ،وتتولى اللجنة تحديد أسس تقييم فعالية هيكل المجلس ،ورفع التوصيات
والمقترحات بشأنها ،باإلضافة إلعداد السياسات الالزمة المرتبطة باألداء والتعويضات ،باإلضافة إلى المهام الموكلة للجنة الترشيحات
والمكافآت في الئحة تشكيل وتنظيم لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة.

إقرارات مجلس اإلدارة

•أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
االسم

العضوية

تصنيف العضوية

رئيس اللجنة

عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

عضو

عضو مجلس اإلدارة المنتدب  -غير تنفيذي

الدكتور /سامي بن عبد الكريم العبد الكريم

عضو

عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

األستاذ /أحمد بن سليمان المزيني *

عضو

تنفيذي

األستاذ /مطلق بن محمد المطلق

•يقر مجلس اإلدارة بأن السجالت المحاسبية قد أعدت بالشكل الصحيح ووفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.
ُ
•يقر مجلس اإلدارة بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

•يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي قروض على الشركة سواء واجبة السداد أو عند الطلب.
•يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

* تقدم األستاذ /أحمد بن سليمان المزيني باستقالته من عضوية اللجنة وذلك بسبب استقالته من منصب الرئيس التنفيذي بالشركة في
2016/03/19م وتم تعيين بدالً عنه األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي.
•أهم اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:
 .1إعداد 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.
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تقرير الركيزة الثالثة

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2016
بالريال سعودي

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.saأو على الرابط هنا
إيضاح

https://goo.gl/w33J92

تقرير مراقب الحسابات كما في  31ديسمبر 2016

٢٠١٦

للـــفــتـرة مـن  3مـارس 2014
حــتــى  31ديــــســمــبــر 2015

الموجودات
2٫281٫849

7٫459٫379

نقد وأرصدة لدي البنوك
استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح
أو الخسارة

٦

7.709.904

8.537.986

استثمارات في صناديق

٥

42.639.882

42.440.572

مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

٤

929٫800

1٫361٫094

مستحق من أطراف ذات عالقة

٧

2٫349٫251

3.031.650

55٫617

836٫138

3٫586٫087

3٫123٫006

59٫552٫390

66٫789٫825

مشروعات تحت التنفيذ
ممتلكات ومعدات ،صافي

٨

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

٩

2٫720٫505

455٫433

مخصص الزكاة

١٠

147٫501

502٫720

مكافأة نهاية الخدمة

475٫822

473٫505

مجموع المطلوبات

3٫343٫828

1٫431٫658

حقوق المساهمين
رأس المال
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٧٥٫٠٠٠٫٠0٠

٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠

١١

خسائر متراكمة

()١٨٫٧٩١٫٤٣٨

()٩٫٦٤١٫٨٣٣

مجموع حقوق المساهمين

٥٦٫٢٠٨٫٥٦٢

٦٥٫٣٥٨٫١٦٧

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٥٩٫٥٥٢٫٣٩٠

٦٦٫٧٨٩٫٨٢٥
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
بالريال سعودي

قائمة الدخل
للسنة المنتهية كما في  31ديسمبر 2016
بالريال سعودي

إيضاح

٢٠١٦

للـــفــتـرة مـن  3مـارس 2014
حــتــى  31ديــــســمــبــر 2015

الدخل

٢٠١٦

للـــفــتـرة مـن  3مـارس 2014
حــتــى  31ديــــســمــبــر 2015

ألنشطة التشغيلية
6٫796٫921

18٫636٫324

الخسارة قبل الزكاة

أتعاب ترتيب

363٫300

301٫104

توزيعات أرباح مستلمة

171٫786

321٫065

تعديالت لتسوية صـافي الخـسـارة إلـى صـافـي النـقد
المستخدم في األنشطة التشغيلية:

(خسائر)  /أرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة
قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة

()٤٥٥٫٥٠٢

2٫934٫919

خسائر محققة من بيع استثمارات في صناديق

()١٣٩٫١٨١

-

١٢

أتعاب إدارة موجودات

()9٫017٫395

()9٫139٫113

استهالكات

761٫284

960٫054

خسائر غير محققة من استثمارات مدرجة قيمتها
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

128٫941

334.635

خسائر غير محققة من استثمارات مدرجة قيمتها
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

(أرباح)  /خسائر غير محققة من استثمارات في صناديق

()1.838.491

7.659.428

٦

()١٢٨٫٩٤١

()٣٣٤٫٦٣٥

خسائر بيع ممتلكات ومعدات

1٫076

أرباح ( /خسائر) غير محققة من استثمارات في صناديق

٥

١٫٨٣٨٫٤٩١

()٧٫٦٥٩٫٤٢٨

مكافأة نهاية الخدمة

194٫954

٨٫٤٤٦٫٨٧٤

14٫199٫349

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

إجمالي الدخل

473٫505

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

699.141

()8٫872٫621

مصاريف عمومية وإدارية

١٣

()12٫220٫198

()19٫828٫586

استثمارات في صناديق

1.639.181

()50٫100.000

مصاريف تسويقية

١٤

()5٫255٫330

()3٫626٫005

مستحق من أطراف ذات عالقة

682٫399

()3٫031٫650

إجمالي المصاريف

()17٫475٫528

()23٫454٫591

مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

431٫294

()1٫361٫094

صافي الخسارة من العمليات الرئيسية

()9٫028٫654

()9٫255٫242

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2٫265٫07٢

455٫433

إيرادات أخرى

11٫259

116٫129

المسدد من مكآفاة نهاية الخدمة

()192٫63٧

-

الخسارة قبل الزكاة

()9٫017٫395

()9٫139٫113

المسدد من الزكاة

()487٫429

-

()132٫210

()502٫720

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()4٫732٫610

()62٫621٫423

()9٫149٫605

()9٫641٫833

األنشطة االستثمارية

المصاريف

الزكاة

١٠

صافي خسارة السنة  /الفترة
صافي خسارة السهم
الخسارة من العمليات الرئيسية

١٥

()١٫٢٠

()١٫٢٣

صافي خسارة السنة  /الفترة

١٥

()١٫٢٢

()١٫٢٩

()4٫083٫060

شراء ممتلكات ومعدات

()399٫158

متحصل من بيع ممتلكات ومعدات

2٫899

مشروعات تحت التنفيذ

()48٫661

()836٫138

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()444٫920

()4٫919٫198

-

األنشطة التمويلية
رأس المال المدفوع

-

75٫000٫000

صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

-

75٫000٫000

صافي التغير في النقد واألرصدة لدى البنوك

()5٫177٫530

7٫459٫379

النقد واألرصدة لدى البنوك بداية السنة  /الفترة

7٫459٫379

-

النقد واألرصدة لدى البنوك نهاية السنة  /الفترة

2٫281٫849

7٫459٫379

معامالت غير نقدية
المحول من مشروعات تحت التنفيذ إلي ممتلكات ومعدات
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهيةكما في  31ديسمبر 2016
بالريال سعودي

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في في  31ديسمبر 2016
 .١التكوين والنشاط
شركة ُملك ّية لالستثمار («الشركة») هي شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة لدي هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 37-13170
رأس المال

خسائر متراكمة

إلجمالي

بتاريخ  10محرم  1435هـ (الموافق  13نوفمبر .)2013
تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010407245بتاريخ  9جمادي األول  1435هـ (الموافق  10مارس .)2014
تأسست الشركة بموجب القرار الوزاري رقم /101ق بتاريخ  2جمادي األول  1435هـ (الموافق  3مارس .)2014

إصدار رأس المال المدفوع
صافي خسارة الفترة
الرصيد في  31ديسمبر 2015
صافي خسارة السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2016

75.000.000

-

75.000.000

تتمثل نشاطات الشركة الرئيسية في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل والتعهد بالتغطية وإدارة صناديق االستثمار وإدارة محافظ

-

()9.641.833

()9.641.833

العمالء وترتيب األوراق المالية وتقديم المشورة الخاصة باألوراق المالية وحفظ األوراق المالية.

75.000.000

()9.641.833

65.358.167

-

()9.149.605

()9.149.605

75.000.000

()18.791.438

56.208.562

 .٢ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونين .وفيما يلي بيانًا بأهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:
العرف المحاسبي
تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشمل على قياس االستثمارات بالقيمة العادلة.
العملة الرئيسية وعملة عرض القوائم المالية
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي بصفته العملة الرئيسية للشركة وعملة عرض القوائم المالية وتم تقريب كافة المبالغ إلى
أقرب ريال سعودي.
النقدية وشبه النقدية
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق والحسابات الجارية لدي البنوك والودائع تحت
الطلب والودائع ألجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.
االستثمارات
إن كافة استثمارات الشركة بما في ذلك استثماراتها في الشركات التابعة (طبقًا لالستثناء المسموح به بموجب المعايير المحاسبية ،ال
تقوم الشركة بتوحيد الشركات التابعة في القوائم المالية .يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة كأدوات مالية مدرجة قيمتها
العادلة من خالل الربح أو الخسارة) تصنف كما يلي:
 استثمارات في صناديق استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وتتكون هذه الفئة مما يلي:•األوراق المالية االستثمارية المقتناة ألغراض المتاجرة.

•االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم تصنيف األوراق المالية االستثمارية كمقتناه ألغراض المتاجرة إذا تم االستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها أو إعادة
شرائها في األجل القريب أو إذا كانت جزءًا من محفظة أدوات مالية محددة تدار معًا ،وكذلك عند وجود دليل على وجود طريقة فعلية حديثة
لتحقيق األرباح على المدى القصير.
تصنف المشتقات أيضا كمقتناه ألغراض المتاجرة ما لم تكن مخصصة كأدوات لتغطية المخاطر.
يتم تصنيف األوراق المالية االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الحاالت التالية:
•إذا كان ذلك يؤدي إلى حذف أو تخفيض جوهري الختالفات القياس أو االثبات والتي لم تكن تنشأ إذا ما تم اعتبار المشتقات المعنية
كمقتناه ألغراض المتاجرة وتم إدراج األوراق المالية المعنية بالتكلفة المطفأة أو
•تقوم بعض االستثمارات كاستثمارات األسهم بالقيمة العادلة وتدار وفقًا إلدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار وإعداد التقارير
إلى موظفي اإلدارة العليا وفقًا لذلك.
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االثبات والتوقف عن االثبات

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم إثبات كافة عمليات البيع والشراء العادية لألوراق المالية االستثمارية بتاريخ التداول ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي محدد .وفي حالة

موجودات .يتم التوقف عن اثبات األوراق المالية االستثمارية عند انتهاء أو تحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية من االستثمارات وقيام

وجود مثل هذا الدليل يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل .يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:

للملك ّية بصورة جوهرية.
الشركة بتحويل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة ُ

 )1بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصًا خسائر االنخفاض

القياس

المثبتة سابقًا في قائمة الدخل.

يتم في األصل اثبات األوراق المالية االستثمارية المدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم اثبات تكاليف

 )2بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية

المعامالت كمصاريف في قائمة الدخل .وتقيد الحقًا تلك األوراق المالية االستثمارية بالقيمة العادلة.

المخصومة على أساس معدل العائد الحالي السائد في السوق ألصل مالي مشابه.

يتم اثبات األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية المدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح أو

 )3بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية

الخسارة في قائمة الدخل خالل الفترة التي تنشأ فيها .ويتم اثبات توزيعات األرباح من األوراق المالية االستثمارية في قائمة الدخل عند اإلقرار

المستقبلية المخصومة باستخدام معدل العمولة الفعلية االصلية.

بأحقية الشركة في استالمها.

التوقف عن إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية

القيمة العادلة
تحدد القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية المتداولة والموجودات المالية المتداولة األخرى المدرجة بالقيمة العادلة على أساس األسعار
المتداولة .وبالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة وبعض األوراق المالية المدرجة في حالة عدم وجود سوق نشطة والموجودات المالية غير
المتداولة األخرى المدرجة بالقيمة العادلة ،تقوم الشركة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم .تشتمل هذه الطرق على استخدام
آخر معامالت تمت وفقا لشروط التعامل العادل والرجوع الي األوراق المالية األخرى ذات الخصائص المشابهة وتحليل التدفقات النقدية
المخصومة وطرق التسعير األخرى التي تقوم باالستخدام األقصى لمدخالت السوق وتعتمد قدر اإلمكان على المدخالت الخاصة بالمنشأة.
الممتلكات والمعدات

الموجودات المالية:
يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية (أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة) عند:
 .1انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية.
لملك ّية األصل
 .2تنازل الشركة عن حقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وعند قيام الشركة بنقل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة ُ
لملك ّية األصل ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
أو عدم قيام الشركة بنقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر المصاحبة ُ
 .3احتفاظ الشركة بحقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وقيامها بالتعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة ان وجد .تستهلك التكلفة ناقصًا القيمة التقديرية

تأخير إلى طرف أخر بموجب ترتيبات فورية.

المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على أساس نسب االستهالك السنوية المقدرة التالية:

وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بالتنازل عن حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام ترتيبات فورية ولم تقم بنقل أو
لملك ّية األصل أو تحويل السيطرة على األصل ،يتم إثبات األصل بقدر ارتباط الشركة المستمر
اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة ُ
بذلك األصل.

الــبــنــد

نسبة االستهالك السنوية

تحسينات المباني المستأجرة

٪١٢٫٥

األثاث والتركيبات

٪١٠

المعدات المكتبية

٪١٢٫٥

أجهزة الحاسب االلي

٪٢٠

السيارات

٪٢٠

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير االحداث أو التغيرات في
الظروف الي عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد،
عندئذ تنخفض الموجودات الي القيمة القابلة لالسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع والقيمة الحالية.
تطفأ تحسينات المباني المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات أو فترة االيجار أيهما أقصر.
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل .يتم رسملة التحسينات التي تزيد بصورة جوهرية من قيمة أو عمر األصل المعني.

المطلوبات المالية:
يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.
المقاصة
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى
الشركة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد .يتم مقاصة اإليرادات
والمصاريف على أساس الصافي وذلك فقط إذا كان مسموحا به من قبل معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية
أو األرباح والخسائر الناتجة عن معامالت مماثلة لشركة ما.
األصول المحتفظ بها كأمانات
ال يتم اعتبار األصول المحتفظ بها كأمانات كأصول للشركة ،وبالتالي ال يتم ادراجها في هذه القوائم المالية .وتسجل هذه األصول كبنود
خارج قائمة المركز المالي ويفصح عنها في اإليضاحات المرفقة حول القوائم المالية .يتم إدراج الرسوم المحصلة من قبل الشركة لقاء إدارة
تلك األصول في قائمة الدخل.
األصول الخاضعة لإلدارة:
تقدم الشركة خدمات إدارة األصول .ال يتم اعتبار هذه األصول كأصول للشركة ،وبالتالي ال يتم ادراجها في القوائم المالية.
الحسابات النقدية للعمالء
ال يتم اعتبار الحسابات النقدية للعمالء كأصول للشركة وبالتالي ال يتم ادراجها في القوائم المالية.
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المصاريف المستحقة والدائنون االخرون

 . 3األحكام والتقديرات واالفتراضات

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة ،سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من

تتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إبداء االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المصرح عنها والمثبتة في

قبل الموردين.

القوائم المالية واالفصاح عن االلتزامات المحتملة .وعلى الرغم من ذلك فإن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات قد ينتج عنه نتائج قد

المخصصات

تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تأثرت بذلك في الفترات المستقبلية.

يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وان تكاليف سداد االلتزام محتملة

األحكام

ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة قامت اإلدارة بإبداء االحكام التالية والتي لها أكبر تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في

الزكاة

القوائم المالية:

تستحق الزكاة وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .يتم االستدراك للزكاة وفقًا لمبدأ االستحقاق.

التقويم كمنشأة استثمارية

يتم احتساب مخصص الزكاة على أساس الربح الصافي المعدل .يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط

يتعين على المنشآت التي ينطبق عليها تعريف المنشاة االستثمارية طبقا للسياسات المحاسبية قياس الشركات التابعة لها بالقيمة

النهائي حيث يتم حينئذ إقفال المخصص.

العادلة من خالل الربح او الخسارة وليس القيام بتوحيد تلك الشركات التابعة .وفيما يلي المعايير التي تعرف المنشاة االستثمارية:

مكافأة نهاية الخدمة
يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المجمعة بتاريخ المركز المالي وفقًا لنظام العمل
السعودي.
االحتياطي النظامي
وفقًا ألحكام نظام الشركات السعودي يجب على الشركة تحويل  %10من صافي الربح السنوي الي االحتياطي النظامي وان يستمر هذا
التحويل حتى يبلغ  %30من رأس المال ،إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين .ونظرًا للخسارة المتكبدة خالل العام فإنه لم
يتم إجراء هذا التحويل.
المعامالت بالعمالت األجنبية
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة في وقت حدوث المعامالت .ويعاد تحويل أرصدة
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ وتدرج األرباح
والخسائر الناتجة عن تسوية وترجمة المعامالت األجنبية في قائمة الدخل.
إثبات اإليرادات
إن االتعاب الثابتة المستلمة بموجب اتفاقيات الخدمات المالية هي غير مستردة عادة .تقيد هذه األتعاب في األصل كإيرادات غير مكتسبة
ويتم اثباتها كإيرادات الحقا عند تقديم الخدمات المعنية أو إنهاء االتفاقية من قبل العميل .يتم اثبات أتعاب اإلدارة والحفظ على أساس مبدأ
االستحقاق .ويتم اثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية الشركة في استالمها .يتم اثبات رسوم االشتراك مقدما عند اشتراك العميل في
الصندوق المدار من قبل الشركة .ويتم إثبات أتعاب األداء على أساس مبدأ االستحقاق عند تحقيق مستهدفات األداء األساسية .
المصاريف
إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك المصاريف التي تتعلق تحديدًا بتكاليف التسويق .توزع كافة المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.
المعلومات القطاعية
يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة في
بيئة معينة (قطاع جغرافي) ،ويتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بالقطاعات األخرى .يعتمد الشكل الرئيسي للمعلومات

•المنشأة التي تقوم بالحصول على أموال من مستثمر واحد أو أكثر بغرض تقديم خدمات استثمارية لهؤالء المستثمرين.

•المنشأة التي تتعهد للمستثمرين بأن الغرض من عملها هو استثمار األموال فقط للحصول على عوائد من زيادة رأس المال أو إيرادات
استثمارية أو كالهما معًا.

•المنشأة التي تقوم بقياس وتقويم أداء كافة استثماراتها بشكل جوهري على أساس القيمة العادلة.
يوضح عقد تأسيس الشركة أهدافها والتي تتمثل في تقديم خدمات إدارة االستثمار إلى المستثمرين ،بما في ذلك إدارة صناديق االستثمار
ومحافظ العمالء بغرض تحقيق عائدات في شكل إيرادات استثمارية وزيادة رأس المال.
تقوم الشركة برفع تقارير الي المستثمرين التابعين لها من خالل معلومات المستثمرين ربع سنوية وكذلك إلى اإلدارة من خالل تقارير اإلدارة
الداخلية على أساس القيمة العادلة .يوجد لدى الشركة استراتيجية خروج موثقة لكافة استثماراتها.
كما تبين لإلدارة أيضًا إلى أن الشركة ينطبق عليها الخصائص اإلضافية للمنشأة االستثمارية من حيث أنه يوجد لديها أكثر من استثمار وأن
االستثمارات هي في الغالب على شكل أسهم وأوراق مالية مماثلة .عالوة على ذلك يوجد لدى الشركة أكثر من مستثمر.
وعلى الرغم من أن تدفق اإليرادات الحالية للشركة يتكون في الغالب من أتعاب اإلدارة ،إال أن الشركة قامت بتقييم هذا الوضع وترى أنه لما
كانت طريقة عمل الشركة هي استثمار األموال بصورة رئيسية لتحقيق عائدات من زيادة رأس المال أو اإليرادات االستثمارية أو كالهما معًا فإن
التكوين الحالي لإليرادات ال يؤثر على تصنيف الشركة كمنشأة استثمارية.
وبناء على ما سبق ،تبين لإلدارة أن الشركة ينطبق عليها تعريف الشركة االستثمارية وسيتم تقويم هذه النتائج على أساس سنوي في
حالة وجود تغيرات في أي من هذه المعايير والخصائص.
التقديرات واالفتراضات
إن االفتراضات األساسية بشأن المستقبل والمصادر األساسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات كما بتاريخ قائمة المركز المالي والتي تنطوي
على مخاطر جوهرية قد ينتج عنها إجراء تسوية جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ،قد تم
تناولها أدناه .قامت الشركة ببناء افتراضاتها وتقديراتها على المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية .وعلى الرغم من الظروف الحالية
واالفتراضات بشأن التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة التغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة الشركة .يتم إظهار تلك
التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

القطاعية للشركة على قطاعات األعمال .يتم تحديد قطاعات األعمال من قبل إدارة الشركة وفقا لهياكل إعداد التقارير الداخلية.
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تتمثل الحركة في االستثمارات في صناديق خالل العام  /الفترة كالتالي:

تقويم االستثمارات
تقوم الشركة باالستثمار في مختلف األوراق المالية ،بما في ذلك األسهم المتداولة والصناديق مفتوحة المدة والصناديق االستثمارية األخرى
تقوم صناديق االستثمار مفتوحة
بما في ذلك الصناديق العقارية .يتم تقويم األسهم المتداولة بناء على األسعار السائدة في السوق ،بينما ّ

٢٠١6
ريال سعودي

المدة على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق والتي يتم نشرها بصورة دورية في سوق األسهم .وبالنسبة للصناديق العقارية تقوم
وتقوم االستثمارات في الشركات التابعة
االستثمارات على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق المعدلة لتقويم األصول العقارية المعنية
ّ
في العادة بناء على تقويم الشركة المستثمر فيها النهائية إذا كانت الشركة التابعة تم تأسيسها فقط للقيام بتلك االستثمارات .وفي
حالة االستثمارات األخرى غير المتداولة تقوم اإلدارة باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق تتضمن طريقة السوق (أي استخدام اخر معامالت

رصيد اول السنة  /الفترة

للفترة من  3مارس 2014
ولغاية  31ديسمبر 2015

42.440.572

استثمارات مشتراه خالل العام  /الفترة

50.100.000

5.500.000

استثمارات مباعة خالل العام  /الفترة

()7.139.181

(أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات الشركة القابلة للمقارنة وطرق تسعير الخيارات باستخدام مقارنات السوق المتوفرة

أرباح (خسائر) غير محققة

1.838.491

()7.659.428

والمؤيدة بطريقة ممكنة ومعقولة) .وفي الوقت الحالي ،تتكون تلك االستثمارات من بعض الشركات التابعة غير النشطة والتي يتم تقويمها

رصيد آخر السنة  /الفترة

42.639.882

42.440.572

تمت وفقًا لشروط التعامل العادل والمعدلة عند الضرورة ،وعلى أساس القيمة السوقية الحالية ألدوات مماثلة لها تمامًا) وطريقة الدخل

-

على أساس صافي قيمة الموجودات الخاصة بها .ويتطلب ما سبق استخدام التقديرات واالفتراضات الهامة من قبل اإلدارة.
 .6استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 .4مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
نسبة
الملكية
٢٠١٦
ريال سعودي

٢٠١٥
ريال سعودي

مصاريف مدفوعة مقدمًا

680.073

670.621

أتعاب إدارة وأداء مستحقة

174.120

511.345

دفعات مقدمة إلى الموظفين

30.628

75.166

-

74.757

44.979

29.205

929.800

1.361.094

دفعات مقدمة إلى الموردين
أخرى

أوالً استثمارات في شركات
تابعة غير نشطة
شركة ُملك ّية لالستثمارات
المحدودة
شركة صندوق ُملك ّية
لالستثمارات المحدودة
شركة صندوق ُملك ّية
العقاري المحدودة
شركة ُملك ّية لالستثمار
العقاري المحدودة
ثانيًا استثمارات في شركات
غير نشطة
شركة دور الكتاب
المحدودة

 .٥استثمارات في صناديق
كما في  31ديسمبر 201٦

كما في  31ديسمبر 2015
التكلفة

القيمة
السوقية

الخسائر غير
المحققة

الحركة خالل
العام

القيمة
السوقية

االرباح غير
المحققة

صناديق مدارة من قبل الشركة
صندوق ُملك ّية لألسهم
السعودية
صندوق ُملك ّية للطروحات
األولية
صندوق ُملك ّية لتطوير
المجمعات التجارية العقاري
صندوق ُملك ّية العقاري المدر
للدخل
صندوق ُملك ّية للملكيات
الخاصة قطاع التعليم
اجمالي االستثمارات
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شركة تمدن األولى
للعقارات
ثالثًا استثمارات بغرض
المتاجرة
اجمالي االستثمارات

كما في  31ديسمبر 201٦

كما في  31ديسمبر 2015
التكلفة

القيمة
السوقية

الخسائر غير
المحققة

الحركة خالل
العام

القيمة
السوقية

االرباح غير
المحققة

%100

200.000

177.730

()22.270

-

166.949

()10.781

%100

200.000

177.655

()22.345

-

166.876

()10.779

%100

200.000

177.655

()22.345

-

166.876

()10.779

%100

200.000

177.655

()22.345

-

166.876

()10.779

50.000

50.000

-

2.450.000

2.500.000

-

-

-

-

2.500

2.500

-

8.022.621

7.777.291

()245.330

()3.151.641

4.539.827

()85.823

8.872.621

8.537.986

()334.635

()699.141

7.709.904

()128.941

تم تأسيس الشركات التابعة لغرض التعامل كأمين حفظ ألصول مختلف الصناديق المدارة من قبل الشركة والقيام باالستثمار في المشاريع
13.945.948

268.982

العقارية وقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية .يتم تحديد القيمة العادلة للشركات التابعة بصورة أساسية على أساس القيمة

20.000.000

13.676٫966

()6.323٫034

20.000.000

19.104.067

()895.933

10.100.000

9.659.539

()440.461

11.953.772

()11.114

العادلة للشركات المستثمر فيها النهائية التي قامت الشركات التابعة باالستثمار فيها ،وفي حالة وجود شركات غير نشطة فإنه يتم تحديد

-

11.122.648

1.463.109

-

-

-

3.000.000

3.143.812

143.812

-

-

-

2.500.000

2.473.702

()26.298

42.440.572

()7.659.428

()1.639.181

42.639.882

1.838.491

50.100.000

()٧٫١٣٩٫١٨١

القيمة العادلة على أساس صافي قيمة األصول المعنية الخاصة بها ،ينطبق على الشركة تعريف المنشأة االستثمارية وعليه ،ال تقوم بتوحيد
الشركات التابعة لها (بما في ذلك الصناديق المدارة التي تمتلك فيها الشركة حصة تزيد عن )٪٥٠
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تتمثل الحركة في االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح او الخسارة خالل العام  /الفترة كالتالي:

٢٠١6
ريال سعودي

وفيما يلي االرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٠١٦
ريال سعودي

٢٠١٥
ريال سعودي

صناديق استثمارية مدارة من قبل الشركة

2.014.792

1٫674٫006

إدارة المحفظة الخاصة للمساهمين

179٫241

942٫996

مستحق من شركات شقيقة وتابعة

١٥٥٫٢١٨

٤١٤٫٦٤٨

2٫349٫251

3٫031٫650

للفترة من  3مارس 2014
ولغاية  31ديسمبر 2015

رصيد اول السنة  /الفترة

8٫537٫986

استثمارات مشتراه خالل العام  /الفترة

33٫547٫368

266٫031٫000

استثمارات مباعة خالل العام  /الفترة

()34٫246٫509

()257٫158٫379

خسائر غير محققة

()128٫941

()334٫635

رصيد آخر السنة  /الفترة

7٫709٫904

8٫537٫986

-

مصاريف مكافآت موظفي اإلدارة العليا
يمثل موظفو اإلدارة العليا كبار أعضاء إدارة الشركة .وفيما يلي بيان بمكافآت موظفي اإلدارة العليا بالشركة خالل السنة  /الفترة:

 . 7المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها
تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات التابعة والمساهمين بالشركة وموظفي اإلدارة العليا بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة
أو المدارة بصورة مشتركة أو التي يمارس عليها تأثير هامًا من قبل تلك االطراف واألطراف المنتسبة األخرى للشركة .يتم اعتماد سياسات

٢٠١6
ريال سعودي

التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
فيما يلي بيانًا بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة الهامة خالل السنة واألرصدة الناتجة في نهاية السنة:

طبيعة المعاملة

مبلغ المعاملة
ريال سعودي

للفترة من  3مارس 2014
ولغاية  31ديسمبر 2015
ريال سعودي

مصروف رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

2٫718٫084

3٫١31٫433

مصروف مزايا ما بعد التوظيف

112٫244

225٫185

2٫830٫328

3٫356٫618

كما أنه تم اإلفصاح عن بدالت مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016في االيضاح (رقم )13

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
صناديق استثمارية مدارة من قبل الشركة

أتعاب إدارة

5٫453٫125

أتعاب حفظ

192٫324

رسوم اشتراك

33.722

دفعة مقدمة على حساب االستثمار

2٫500

مصاريف معاد تحميلها

45٫208

شركة دور الكتاب المحدودة

مصاريف معاد تحميلها

87٫148

شركة المعرفة والطفولة

مصاريف معاد تحميلها

20٫200

شركة داكن اإلعالمية المحدودة

خدمات دعاية واعالن

50.270

إدارة المحفظة الخاصة للمساهمين

أتعاب إدارة

408٫287

ترتيب ومشورة للمساهمين

أتعاب ترتيب

325.800

أتعاب مشورة

37.500

شركة التمدن األولي العقارية
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 .8الممتلكات والمعدات ،صافي

 .10مخصص الزكاة
إن الشركة مملوكة من قبل مساهمين سعوديين وعليه فإنها تخضع للزكاة .تم احتساب التزام الزكاة وفقًا لألنظمة الزكوية الصادرة عن
تحسينات المباني
المستأجرة
ر.س

المعدات
المكتبية
ر.س

األثاث
والتركيبات
ر.س

أجهزة الحاسب
اآللـــي
ر.س

السيارات
ر.س

االجمالي
ر.س

الهيئة العامة للزكاة والدخل.
أ .مكونات الوعاء الزكوي
تم حساب مخصص الزكاة للسنة وفقًا لألساس التالي:

التكلفة
 1يناير 2016

1٫566٫290

433٫181

136٫546

1٫852٫943

94٫100

4٫083٫060

اإلضافات

347٫966

-

-

51٫192

-

399٫158

المحول من مشروعات تحت التنفيذ

829٫182

االستبعادات
 31ديسمبر 2016

-

-

-

-

829٫182

رأس المال

75٫000٫000

75٫000٫000

-

-

()٤٫٥٩٩

-

-

()4٫599

مخصصات وتسويات أخرى

()56٫691٫436

()42٫261٫799

2.743.438

433٫181

131٫947

1٫904٫135

94٫100

5٫306٫801

القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

()3.603.049

()3٫959٫145

الخسارة المعدلة للسنة  /للفترة

()8.805.479

()8.670.245

الوعاء الزكوي

5.900.036

20.108.811

االستهالكات المتراكمة
 1يناير 2016

372٫220

70٫435

25.271

468.338

23.790

960.054

استهالك السنة

288٫964

43.284

16.152

394.056

18.828

761.284

-

-

()624

-

-

661.184

113.719

40.799

862.394

42.618

االستبعادات
 31ديسمبر 2016

()624
1.720.714

 31ديسمبر 2016

2.082.254

319.462

91.148

1.041.741

51.482

3.586.087

 31ديسمبر 2015

1.194.070

362.746

111.275

1.384.605

70.310

3.123.006

 .9المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة األخرى

٢٠١٦
ريال سعودي

٢٠١٥
ريال سعودي

عموالت مستحقة

2.084.094

-

مصاريف مستحقة الدفع

580.402

380.422

أخرى

56.009
2.720.505
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نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة رئيسية نتيجة بعض التسويات التي تمت وفقًا لألنظمة المالية ذات الصلة.
ب .حركة مخصص الزكاة خالل السنة  /الفترة
كانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة  /الفترة على النحو التالي:

القيمة الدفترية الصافية

محتجزات دائنة

٢٠١6
ريال سعودي

للفترة من  3مارس 2014
ولغاية  31ديسمبر 2015
ريال سعودي

75.011
455.433

٢٠١6
ريال سعودي

للفترة من  3مارس 2014
ولغاية  31ديسمبر 2015
ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة  /الفترة

502.720

-

إضافات خالل السنة  /الفترة

132.210

502.720

سدادات خالل السنة  /الفترة

()487.429

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

147.501

٥٠٢٫٧٢٠

ج .الوضع الزكوي
تم الحصول على شهادة زكاة مؤقتة لغاية عام  ،2015ولم يتم الحصول على الربط النهائي من مصلحة الزكاة حتى تاريخه.
 .11رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به مبلغ  150مليون ريال سعودي مقسم إلي  15مليون سهم قيمة كل سهم  10ريال سعودي كما في 31
ديسمبر  .2016قام المساهمون بدفع  %50من رأس المال بمبلغ قدره  75مليون ريال سعودي.
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 .١٥خسارة السهم

 .12أتعاب إدارة األصول

يتم احتساب خسارة السهم المتعلقة بالخسارة من العمليات الرئيسية وصافي خسارة السنة وذلك بقسمة الخسارة من العمليات الرئيسية
٢٠١6
ريال سعودي

للفترة من  3مارس 2014
ولغاية  31ديسمبر 2015
ريال سعودي

وصافي خسارة السنة على التوالي ،على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
بلغ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة  15مليون سهم.

أتعاب إدارة صناديق

5.453.124

4.282.934

أتعاب إدارة محافظ خاصة

847.765

4٫045٫740

رسوم اشتراكات

303.708

9.607.441

أتعاب حفظ صناديق

192.324

596.563

من المرجح أن تكون خاضعة لتركزات مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من النقد لدي البنوك واالستثمارات.

103.646

وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن األصول المالية الخاصة بالشركة ،بما في ذلك األرصدة لدي البنوك ،تنشأ مخاطر االئتمان التي

18.636.324

تتعرض لها الشركة نتيجة إلخفاق طرف نظير وبحد أقصي يعادل القيمة الدفترية لهذه األدوات.

أتعاب أداء

6.796.921

 .١٦األدوات المالية وإدارة المخاطر والقيمة العادلة
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تتكون األصول المالية التي

يوضح الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها بنود قائمة المركز المالي:
 .13المصاريف العمومية واالدارية

٢٠١٦
ريال سعودي

للفترة من  3مارس 2014
ولغاية  31ديسمبر 2015
ريال سعودي

رواتب وتكاليف موظفين

8٫473٫208

13٫740٫532

إيجارات

988٫317

1٫278٫630

استهالك (إيضاح رقم )8

761٫284

960٫054

بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
واللجان التنفيذية السنوية*

525٫992

813٫250

مصاريف ورسوم حكومية
ورسوم ترخيص هيئة السوق المالية

498٫076

884٫673

خدمات مهنية واستشارية

150٫218

440٫023

منافع عامة

114٫858

139٫319

أخرى

708٫245

1٫572٫105

12٫220٫198

19٫828٫586

أرصدة لدى البنوك

2٫281٫849

7٫459٫379

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

7٫709٫904

8٫537٫986

استثمارات في صناديق

42٫639٫882

42٫440٫572

مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

929٫800

690٫473

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

2٫349٫251

3٫031٫650

55٫910٫686

62٫160٫060

تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها من خالل عدد من الطرق تتضمن وضع سقف ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة
القائمة بصورة دورية .كما تقوم الشركة باالحتفاظ بالحسابات البنكية لدي بنوك ذات سمعة جيدة وذات تصنيف ائتماني جيد وكذلك من
خالل التعامل فقط مع أطراف أخرى ذوي مالءة ائتمانية .تقوم الشركة أيضا بمراقبة استثماراتها بشكل دوري للتأكد من أن هذه االستثمارات
ال تتجاوز حدود مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة.
مخاطر الصرف االجنبي

 .١٤مصاريف تسويقية

تمثل مخاطر الصرف األجنبي المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تراقب اإلدارة
٢٠١6
ريال سعودي
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٢٠١6
ريال سعودي

للفترة من  3مارس 2014
ولغاية  31ديسمبر 2015
ريال سعودي

للفترة من  3مارس 2014
ولغاية  31ديسمبر 2015
ريال سعودي

عن كثب تقلبات أسعار الصرف ،وتعتقد أن هناك مخاطر محدودة من الخسائر الناتجة عن تقلبات سعر الصرف حيث ان الشركة تتعامل
بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي .ولم تقم الشركة بإجراء معامالت هامة بعمالت أخرى عدا الدوالر األمريكي والمثبت مقابل سعر صرف الريال
السعودي .وعليه ترى اإلدارة أنه ال توجد مخاطر عمالت هامة.

مصاريف تسويق وعموالت مبيعات

4٫916٫847

2٫273٫923

مخاطر أسعار السوق

دعاية وإعالن

290٫187

820٫418

تمثل مخاطر أسعار السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في األسعار السائدة في السوق.

مصاريف سفر

2٫436

41٫362

إن استثمارات الشركة محفوفة بالشكوك وذلك فيما يتعلق بمخاطر أسعار السوق نتيجة لعدم التأكد من األسعار المستقبلية .تقوم

أخرى

45٫860

490٫302

الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع محفظتها االستثمارية فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي وتركزات الصناعة.

5٫255٫330

3٫626٫005
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مخاطر السيولة

األخرى

تقوم الشركة بمقارنة التدفقات النقدية المتوقعة وحجم سيولة األصول والمطلوبات المالية الخاصة بها .كما تقوم باالحتفاظ بمحفظة من

يتضمن هذا القطاع تقديم خدمات المشورة والترتيب واالكتتاب والحفظ وفيما يلي بيان باإليرادات التشغيلية للشركة وصافي اإليرادات

األصول االستثمارية ذات سيولة قصيرة االجل لتغطية المتطلبات ،وهي تتكون بصورة رئيسية من بعض مراكز استثمارية ذات سيولة لدي

التشغيلية لكل قطاع لعام :2016

مؤسسات مالية.
إن المقاييس الرئيسية الثالثة الخاصة بالسيولة والتي تستخدمها الشركة هي رصيد األصول السائلة ورأس المال الفائض وصافي متطلبات

قطاع االعمال

إدارة رأس المال
ر.س

إدارة األصول
ر.س

األخرى
ر.س

االجمالي
ر.س

اجمالي الدخل

1.286.653

6.796.921

363.300

8.446.874

مصاريف عمومية وإدارية

()8.016.974

()3.944.024

()259.200

()12.220.198

أقل من  12شهر
ر.س

أكثر من  12شهر
ر.س

االجمالي
ر.س

-

()5.255.330

-

()5.255.330

اجمالي المصاريف

()8.016.974

()9.199.354

()259.200

()17.475.528

أرصدة لدى البنوك

2٫281٫849

-

-

2٫281٫849

الخسارة من العمليات
الرئيسية

()6.730.321

()2.402.433

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

4٫539٫827

-

3٫170٫077

7٫709٫904

إيرادات أخرى

11.259

استثمارات في صناديق

-

-

42٫639٫882

42٫639٫882

الخسارة قبل الزكاة

()6.719.062

الزكاة المحملة للعام

()132.210

صافي خسائر العام

()6.851.272

()2.402.433

التمويل .تشتمل األصول السائلة على األرصدة لدي البنوك واالستثمارات التجارية لغرض المتاجرة.
يوضح الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات المالية وفقا للوقت الذي من المتوقع فيه استردادها او تسويتها لعام :2016
بدون تاريخ استحقاق
محدد
ر.س

إيرادات مستحقة ومدينون أخرون

-

929٫800

-

929٫800

مبالغ مستحقة من جهات
ذات عالقة

-

2٫349٫251

-

2٫349٫251

3٫279٫051

45٫809٫959

55٫910٫686

مصاريف مستحقة الدفع ودائنون أخرون

-

2٫720٫505

-

2٫720٫505

المطلوبات المالية

-

2٫720٫505

-

2٫720٫505

558٫546

45٫809٫959

53٫190٫181

الموجودات المالية

الفجوة

6٫821٫676

6٫821٫676

مصاريف بيع وتسويق

()2.402.433
-

104٫١00
104.100
-

()9.028.654
11.259
()9.017.395
()132.210

104.100

()9.149.605

اجمالي الموجودات

59.552.390

-

-

59.552.390

اجمالي المطلوبات

3.343.828

-

-

3.343.828

تعمل الشركة في قطاع جغرافي وهو المملكة العربية السعودية.
 .18القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما او دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين أطراف

 .١٧المعلومات القطاعية
تماشيًا مع طريقة اعداد التقارير الداخلية الخاصة بالشركة ،تم اعتماد قطاعات االعمال بشأن نشاطات الشركة من قبل مجلس إدارة الشركة.
تتم التعامالت بين قطاعات االعمال وفقا للشروط التجارية العادية .تقوم الشركة بإعداد وانشاء وتنفيذ حلول من شأنها مساعدة العمالء
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متعاملة في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة افتراض ان معاملة بيع الموجودات او تحويل المطلوبات قد تمت اما:
•في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات.

•في حالة عدم وجود السوق الرئيسي في أكثر األسواق مالئمة للموجودات والمطلوبات.

على تحقيق أهدافهم وذلك من خالل تحسين طرق الوصول الي رأس المال وتوزيعه .تتكون الشركة من قطاعات االعمال الرئيسية التالية:

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة يجب أن تكون قابلة للوصول اليها من قبل الشركة .تقاس القيمة العادلة للموجودات او

إدارة رأس المال

المطلوبات بافتراض ان المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وانهم يسعون لتحقيق أفضل

يقوم قطاع إدارة رأس المال باستثمار بنود قائمة المركز المالي للشركة لتحقيق معامالت مربحة وذلك اما من خالل االستثمار المباشر في

مصالحهم .إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية

المنتجات او األدوات المالية األخرى او من خالل االستثمار المشترك مع عمالء جيدين في منتجات الشركة و/أو منتجات الشركة االستثمارية و/

من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أو من خالل بيعه الي متعامل أخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل.

أو صناديق االستثمار.

تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من األرصدة لدي البنوك

إدارة األصول

واالستثمارات وااليرادات المستحقة والمدينين االخرين والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة ،بينما تتكون المطلوبات المالية من

يقدم قطاع إدارة األصول الفرص االستثمارية من خالل محفظة كبيرة ومتنامية من الصناديق العامة والخاصة في مجال العقارات وأسواق المال

المصاريف المستحقة الدفع والدائنين االخرين.

كما يقوم أيضا بتقديم خدمات إدارة الصناديق والمحافظ الخاصة .ويقوم أي

إن القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالشركة كما بتاريخ اعداد القوائم المالية ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.
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 .19األصول المحتفظ بها كأمانات

 .٢١اعتماد مجلس اإلدارة

تحتفظ الشركة بموجودات نيابة عن عمالؤها من خالل إدارة محافظ خاصة وصناديق (مدارة من قبل الشركة) .وحيث ان الشركة تعمل

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٩جمادى الثاني ١٤٣٨هـ (الموافق  ٢٨مارس ٢٠١٧م)

بصفتها أمينًا لهذه الموجودات ،فإنه لم يتم ادراج هذه الموجودات في قائمة المركز المالي .كما في  31ديسمبر  2016تحتفظ الشركة بأصول
تحت ادارتها تبلغ قيمتها  457مليون ريال سعودي بالنيابة عن ولصالح عمالؤها.

لإلطالع على القوائم المالية المعدة بواسطة مراجع الحسابات باإلمكان الحصول عليها من الموقع اإللكتروني للشركة
 www.mulkia.com.saأو على الرابط هنا https://goo.gl/ozGO24

 .٢٠المتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال
فيما يلي قاعدة رأس المال ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال للشركة وفقا لقواعد الكفاية المالية الصادرة من
قبل هيئة السوق المالية:

٢٠١6
ريال سعودي

٢٠١٥
ريال سعودي

قاعدة رأس المال:
رأس المال األساسي

56٫208٫562

57.364.104

إجمالي قاعدة رأس المال

56٫208٫562

57.364.104

متطلبات الحد األدنى لرأس المال
مخاطر السوق

736٫350

1.337.515

مخاطر االئتمان

14٫842٫096

14.138.259

مخاطر تشغيلية

٤٫٤٠١٫٩٣٥

5.739.328

اجمالي الحد األدنى لرأس المال
المطلوب (أنظر االيضاح (ج))

١٩٫٩٨٠٫٣٨١

21.215.102

نسبة كفاية رأس المال:
إجمالي نسبة رأس المال (مرات)

٢٫٨

2.7

نسبة الشريحة األولي لرأس المال (مرات)

٢٫٨

2.7

الفائض في رأس المال (أنظر االيضاح /٢٠ج)

36٫228٫181

36.149.002

 .٢٠المتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال (تتمة)
أ) تتكون قاعدة رأس مال الشركة من الشريحة األولي لرأس المال (ويشتمل على رأس المال واألرباح أو الخسائر المتراكمة).
ال يوجد لدى الشركة شريحة ثانية لرأس المال طبقا للمادة رقم ( )4و ( )5من قواعد الكفاية المالية .تم احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس
المال المتعلق بمخاطر االئتمان والمخاطر التشغيلية والتسويقية طبقا للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قواعد الكفاية
المالية.
ب) تقوم الشركة بإدارة رأس المال الخاص بها وفقًا للركيزة االولي والركيزة الثانية من قواعد الكفاية المالية  -أي يجب أال تقل قاعدة رأس
المال عن متطلبات الحد األدنى لرأس المال.
ث) تتمثل أهداف الشركة عند إدارة كفاية رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل هيئة السوق المالية للحفاظ على
مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأس مال قوية.
ج) يبلغ الحد األدنى لرأس المال المطلوب وفقا للمادة (6ز) من الئحة األشخاص المرخص لهم والصادرة من قبل هيئة السوق المالية في
المملكة العربية السعودية بخصوص أنشطة الشركة المرخص بها  50مليون ريال سعودي.
ح) تقوم الشركة باإلفصاح على أساس سنوي الي الجمهور عن بعض المعلومات طبقًا للركيزة  3من قواعد الكفاية المالية وذلك على موقع
الشركة االلكتروني ( )www.mulkia.com.saوعليه ال تخضع هذه المعلومات للمراجعة من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة.
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بيانات وأرقام التواصل مع الشركة:
info@mulkia.com.sa

ختامًا

www.mulkia.com.sa
الرقم الموحد+966 920003028 :

ننا في ُملك ّية لالستثمار نفخر بثقة مساهمينا وعمالئنا من المستثمرين الذين يبحثون عن الحلول االستثمارية المبتكرة ،ونستطيع القول

فـــاكـــس+966 )11( 2932799 :

نعدكم بأن نجتهد دائمًا لتلبية تطلعاتكم االستثمارية وسنظل شريكًا استثماريًا موثوقًا إلدارة استثماراتكم.

لكية لالستثمار
شركة ُم ّ

بشكل دائم.
بدأب ومثابرة للمحافظة عليها وتعزيزها
بأن هذه الثقة هي من العوامل الرئيسية التي تدفعنا للعمل
ٍ
ٍ

المملكة العربية السعودية  -الرياض
العنوان:
طريق األمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية)
مركز أكناز التجاري مبنى رقم184 :
مكتب رقم  3الدور األول
ص.ب52775 .
الرمز البريدي 11573
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