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أعضاء مجلس اإلدارة
األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة غير مستقل  -غير تنفيذي
رج���ل أعم���ال ،خب���رة أكثر من س���تة وثالثين عام���ًا في مجال إدارة الش���ركات ،وش���غل عدد من المناص���ب من ضمنها
نائ���ب رئي���س مجلس الغ���رف التجارية الس���عودية  ،ورئيس مجلس إدارة الغرف���ة التجارية الصناعي���ة بمحافظه الخرج
ويش���غل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الش���ركة الس���عودية لخدمات الس���يارات والمعدات (ساس���كو) ،باإلضافة
لمس���اهمته في تأس���يس وعضوية عدد من مجالس إدارات ش���ركات مس���اهمة مدرجة وغير مدرجة بالسوق المالية
السعودية ،مثل شركة نجمة المدائن وشركة أكوان العقارية وشركة إبراهيم بن محمد الحديثي لالستثمار وشركة
زوايا العقارية وش���ركة نهاز لإلس���تثمار وغيرها من الش���ركات الت���ي تعمل في مجال العقار والخدمات واالس���تثمارات
والخدمات المالية داخل وخارج المملكة.

األستاذ /بدر بن
محمد الدغيثر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

معالي الدكتور /علي بن
سليمان العطية

المستشار /مطلق بن
محمد المطلق

الدكتور /سامي بن
عبدالكريم العبدالكريم

األستاذ /إبراهيم بن
عبداهلل الصانع

المهندس /عبداهلل بن
علي الدبيخي

الدكتور /سليمان بن
عبدالعزيز التويجري

األستاذ /سلطان بن
محمد الحديثي

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة غير مستقل -
غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة غير مستقل -
غير تنفيذي

العضو المنتدب

رجل أعم���ال ،حاصل على ش���هادة
الماجس���تير في تركيبات األس���نان
المزروع���ة م���ن الهيئ���ة العالمي���ة
لزراعة األس���نان (الوالي���ات المتحدة
األمريكي���ة ع���ام  )2000والزمال���ة في
نف���س التخص���ص ،يش���غل حالي���ًا
منصب الرئيس التنفيذي لشركة
العناي���ة الطبي���ة ،رئي���س اللجن���ة
الوطنية الصحي���ة بمجلس الغرف
الس���عودية ،رئيس مجلس األمناء
الهيئ���ة الس���عودية للتخصص���ات
الصحي���ة ،عض���و المجلس الصحي
الس���عودي ،عضو مجلس الضمان
الصح���ي التعاون���ي ،عضو مجلس
إدارة ش���ركة الموس���اه للخدم���ات
الطبية

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

يتمت���ع بخب���رات عملي���ة تزي���د عن
 30عام���ًا ف���ي ع���دد من الش���ركات
المحلي���ة والدولي���ة حي���ث تنوع���ت
خبرات���ه ف���ي ع���دد م���ن المج���االت
االس���تثمارية الصناعي���ة والزراعي���ة
واالتص���االت وتقني���ة المعلوم���ات،
حاصل على درجة الماجس���تير في
إدارة االعمال من جامعة أكسفورد
ودرجة البكالوريوس في الهندسة
الكهربائي���ة م���ن جامع���ة المل���ك
فه���د للبترول والمعادن ،يش���غل
حالي���ًا منص���ب الرئي���س التنفيذي
للش���ركة الوطني���ة الس���عودية
للنقل البحري ،كما يش���غل رئاسة
وعضوية عدد من مجالس اإلدارات
المحلية والعالمية.

إداري تنفي���ذي خبرت���ة تزي���د ع���ن
 20س���نة ،متخص���ص ف���ي المالي���ة
والمحاس���بة ،حاص���ل عل���ى درج���ة
الدكت���وراه في علوم المحاس���بة -
جامعة كايس ويس���ترن ريسيرف/
كليفالن���د  -أوهايو-الوالي���ات
المتح���دة األمريكي���ة .حاص���ل على
ع���دد م���ن الش���هادات المهني���ة
ومنهاCIA,CFM,CMA,CPA,CGMA :
المديري���ن
مجل���س
عض���و
انترناش���يونال ماناجمنت أكاونت،
الواليات المتحدة األمريكية ،العضو
المنت���دب والرئي���س التنفي���ذي
لمجموعة شركات أميانتيت.

عضو مجلس إدارة غير مستقل -
غير تنفيذي
رجل أعم���ال ،حاصل على ش���هادة
البكالوريوس في إدارة االعمال من
جامعة تكساس ساوثرن بالواليات
المتحدة األمريكية .يرأس مؤسسة
ب���در الدغيثر للمقاوالت ،والش���ركة
الس���عودية جواهر للتج���ارة” إحدى
أكب���ر ش���ركات تج���ارة الم���اركات
العالمي���ة لالزياء بالمملكة” ويعمل
ف���ي مج���ال االس���تثمارات العقارية
والمالي���ة والتجزئ���ة وه���و عض���و
مجل���س فاع���ل ف���ي عدة ش���ركات
مس���اهمة مقفل���ة منه���ا ش���ركة
أسواق الجزيرة.
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رج���ل أعم���ال ،حاص���ل عل���ى درج���ة
ش���هادة البكالوري���وس ف���ي
تخص���ص الش���ريعة م���ن جامع���ة
اإلمام محمد بن س���عود اإلسالمية
وشهادة الماجستير في تخصص
الش���ريعة من جامعة اإلمام محمد
ب���ن س���عود اإلس�ل�امية ودرج���ة
الدكتوراه ف���ي تخصص (األنظمة)،
بعنوان “السياس���ة الش���رعية في
النظام األساس���ي للحك���م” .تولى
العدي���د م���ن المناص���ب الحكومية
منه���ا نائب وزي���ر التعليم العالي “
س���ابقًا” ،و “مدير ع���ام مكتب وزير
التعلي���م العالي 1425هـ”  ،ومكلفًا
بعمل “ مدير عام الش���ؤون اإلدارية
والمالية “  1425 ،ــ 1426هـ

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

عضو مجلس إدارة غير مستقل -
تنفيذي
حاص���ل عل���ى درج���ة البكالوريوس
في المحاسبة مع مرتبة الشرف من
جامعة الملك س���عود  ،ماجس���تير
ف���ي إدارة األعم���ال م���ن كلية لندن
لألعمال  ،تقلد مناصب قيادية في
عدد من الشركات العامة والخاصة
في المملك���ة العربية الس���عودية
 ،لدي���ه خب���رة ف���ي إع���ادة هيكل���ة
الشركات والتخطيط اإلستراتيجي
إضافة إل���ى إدارة اإلس���تثمارات في
األوراق المالي���ة والملكي���ة الخاص���ة
واإلس���تثمار العق���اري  ،ش���ارك ف���ي
عضوي���ة مجال���س اإلدارات واللجان
في عدد من الش���ركات المساهمة
العام���ة والخاص���ة منه���ا :الش���ركة
الكيميائي���ة الس���عودية ،ش���ركة
نه���از لالس���تثمار ،ش���ركة زواي���ا
العقارية ،مجموع���ة نجمة المدائن،
شركة الشرق األوس���ط للبطاريات
(ميبك���و) ،الش���ركة الس���عودية
لخدم���ات الس���يارات والمع���دات
(ساس���كو) ،ش���ركة اتح���اد مصانع
األسالك (أسالك).
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لكية لالستثمار
عن ُم
ّ
شركة ُملك ّية لالستثمار هي شركة استثمارية سعودية (مساهمة مقفلة) برأس مال
مصرح به يبلغ  150مليون ريال س����عودي والمدفوع  75مليون ريال س����عودي ،مركزها
الرئيسي في مدينة الرياض وتزاول أعمالها وفقًا لألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة
السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
حصلت ُملك ّية على ترخيص هيئة الس����وق المالية رقم ( )13170-37بتاريخ 1435/1/2هـ
المواف����ق 2013/11/05م وبدأت مزاولة عملها بتاري����خ 1435/6/28هـ الموافق 2014/4/28م
وس����جلها التجاري رقم ( )1010407245وتعمل في س����وق األسهم السعودية في األوراق
المالي����ة المتعلقة ب����إدارة صناديق االس����تثمار ،إدارة محافظ العمالء ،خدم����ات الترتيب،
خدمات المشورة ،التعامل بصفة أصيل ،التعهد بالتغطية وحفظ األوراق المالية.
تق����دم ُملك ّي����ة خدمات مالية واس����تثمارية متنوع����ة ومتكاملة مصمم����ة بدقة لتوائم
األهداف المالية لألفراد والمؤسسات على اختالف أنواعها وأحجامها .تعمل ُملك ّية في
مجال إدارة األصول ،أعمال الترتيب وتمويل الشركات واالستشارات المالية واألبحاث.
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الرؤية
والرسالة
والقيم

رؤيتنا
أن نكون أحد رواد إدارة األصول والثروات والمصرفية االستثمارية في الشرق
األوسط.
في ُملك ّية نعمل لنرتقي ولنصبح مقدم الخدمات االستثمارية الرائد في
الشرق األوسط الذي يتفوق على المعايير والممارسات المحلية واإلقليمية،
ولكي نقدم حلول استثمارية شاملة إلدارة األص��ول والثروات والمصرفية
االستثمارية لتلبية االحتياجات المتطورة لعمالئنا.
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رسالتنا

قيمنا

تطوي���ر الفرص االس���تثمارية اإلبداعية وإدارتها

ف���ي ُملك ّية نس���تمد قيمنا من مبادئ وتعاليم الش���ريعة

باحترافية وتقديم باقة من الخدمات المصرفية

اإلس�ل�امية وأفضل الممارسات المهنية في المعامالت في

االس���تثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات

بيئة األعمال وتشمل :

العالمية وبم���ا يوائم البيئة االس���تثمارية التي
عال من
نتعام���ل معها وبما يضمن مس���توى ٍ
الج���ودة ،األداء ،إدارة المخاطر والقيمة المضافة
لعمالئنا ومستثمرينا.
نس���عى لتحقي���ق التمي���ز في تقدي���م خدمات
مالئم���ة لعمالئن���ا م���ن حي���ث الج���ودة ،واألداء،
ومس���توى المخاط���ر ،وتعزي���ز ف���رص حص���ول
جمي���ع العم�ل�اء عل���ى أفض���ل قيم���ة ممكن���ة
الس���تثماراتهم ف���ي ُملك ّي���ة ،نق���دم خدماتن���ا

االعتمادية والكفاءة
نعمل على تطوير قدراتنا بش���كل مستمر لضمان كفاءة
مواردنا البشرية على تقديم المنتج األفضل والمالئم وفق
احتياجات العمالء والمستثمرين الحقيقية.
العناية المهنية
نح���رص عل���ى ب���ذل والمحافظة عل���ى مس���توى مالئم من
العناي���ة المهني���ة الواجبة ف���ي كافة مخرجاتن���ا ومنتجاتنا
لضم���ان القيم���ة المضاف���ة الت���ي تف���وق توقع���ات العمالء

لعمالئن���ا بش���فافية تام���ة ونحاف���ظ عل���ى

والمستثمرين.

عمالئن���ا بخدماتنا على أقص���ى درجات األهمية

االلتزام

بالنس���بة لن���ا ،فنحن نعم���ل على إيج���اد مناخ

نس���عى لتحقي���ق االلت���زام الكام���ل بكاف���ة التعه���دات

بنَّاء لعمالئنا ليشعروا بالثقة واالعتمادية عند

واالتفاقيات التي نبرمه���ا ،وكذلك االلتزام بكافة القوانين

التعامل مع ُملك ّية.

واألنظم���ة والق���رارات الص���ادرة ع���ن الجه���ات المنظم���ة

خصوصي���ة وس���رية معلوماته���م .وتظل ثقة

والمشرفة على أعمال الشركة.
اإلبداع

إيجابي���ة بما ينعكس عل���ى مصالح عمالئنا ومس���تثمرينا
بشكل يلبي توقعاتهم.
الجودة في كل أعمالنا
عال من الجودة
ترتكز اس���تراتيجيتنا على ضمان مستوى ٍ
ف���ي األعم���ال الت���ي ننجزه���ا ،ليس فق���ط إلرض���اء الحاجات
المتجددة لعمالئنا ومس���تثمرينا ب���ل لتحقيق رؤيتنا على
المدى الطويل.
بيئة العمل
تؤم���ن الش���ركة ب���أن نجاحها يتطل���ب التركي���ز على خلق
بيئة عمل داخلي���ة محفزة لإلبداع مدعومة بمهنيين على
عال من التأهيل العلم���ي والعملي .نعمل بروح
مس���توى ٍ
الفري���ق ونتبن���ى مبدأ المش���اركة الفاعلة مع مس���تثمرينا
وعمالئنا لتحقيق النجاح.
قواعد السلوك وأخالقيات العمل
نلت���زم بأعلى مس���تويات الس���لوك وأخالقي���ات العمل في
كاف���ة تعامالتن���ا ون���درك اختالفات ه���ذه القواع���د باختالف
بيئات العمل واألسواق التي نعمل فيها .وتشمل الصدق،
األمانة ،اإلخالص والش���فافية التامة لضمان تحقيق األهداف
والنج���اح وف���ق مب���دأ الش���راكة الفاعل���ة مع األط���راف التي
نتعامل معها.

تتمح���ور حوله كل أعمالنا ،نحرص عل���ى خلق بيئة داخلية
محفزة لإلبداع تسعى وباستمرار لقيادة السوق لتنافسية
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كلمة مجلس اإلدارة

لكية لالستثمار” 			
السادة مساهمي “شركة ُم ّ

المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد
يس���رنا أن نضع بين أيديكم التقرير الس���نوي الخاص بشركة ُملك ّية لالس���تثمار لعام 2018م الذي يسلط الضوء على
أداء الشركة التشغيلي والمالي والقوائم المالية المفصلة.
وفي البداية نود أن نرفع أس���مى آيات الش���كر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
آل س���عود حفظه اهلل ورعاه وس���مو ولي عهده األمين األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود حفظه اهلل،
على الدعم المتواصل لقطاع االس���تثمار والتطوير الدائم للسوق المالية السعودية للنهوض بها لمستوى األسواق
المالية المتقدمة.
يتوافق إصدار هذا التقرير مع الذكرى الخامس���ة لتأس���يس ش���ركة ُملك ّية لالس���تثمار ،وقد بدأت الشركة بقطف ثمار
العمل الدؤوب حيث تجاوزت األصول تحت اإلدارة في نهاية عام  2018المليار ومئة مليون ريال.
لذا ،نود أن ننتهز هذه الفرصة لتهنة مساهمي الشركة على ما تحقق من إنجازات مع الشكر والتقدير على دعمهم
الدائم .والشكر موصول لفريق العمل على تفانيهم وإخالصهم الذي كان له أثر كبير في نمو وتقدم أعمال الشركة.
ونتقدم بالش���كر الجزيل لعمالء ش���ركة ُملك ّية لالستثمار على ثقتهم الثمينة ونعدهم باالستمرار بالرقي بمستوى
الخدمات المقدمة من الشركة لتحقيق تطلعاتهم.
نتطلع لعام 2019م بكل طموح و ش���غف ،و س���تواصل ش���ركة ُملك ّية بإذن اهلل جهودها الرامية لتعزيز مكانتها بين
شركات االستثمار في المملكة العربية السعودية من خالل تقديم أفضل الخدمات و الحلول االستثمارية لعمالئها.
مع خالص التحية و التقدير،،
نيابة عن مجلس إدارة شركة ُملك ّية لالستثمار،

إبراهيم بن محمد الحديثي

سلطـان بن محمد الحديثي

رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب
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كلمة الرئيس التنفيذي
لكية لالستثمار”
السادة مساهمي “شركة ُم ّ

المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،وبعد،،
اتسم عام 2018م بوجود عدة تحديات في كافة جوانب االقتصاد العالمي ،والتي كان من أبرزها الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين
واالتحاد األوروبي ،إضافة إلى تذبذب أس���عار النفط ورفع أس���عار الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية وعملية خروج بريطانيا من االتحاد األوربي .كان
لهذه العوامل المجتمعة أثر س���لبي على المناخ االس���تثماري ،حيث ألقت بظاللها على أداء األسواق إذ يظهر ذلك من خالل التذبذب الشديد لألسواق
العالمية على وجه العموم واألسواق الناشئة خاصة.
وحي���ن نس���لط الض���وء على االقتصاد الس���عودي ،نالح���ظ أن الصورة كانت أفض���ل ويعود الفضل بذلك لم���ا قامت به الحكومة الرش���يدة من مبادرات
وجه���ود ف���ي دعم القطاع الخاص ،واإلعالن عن مش���اريع البنية التحتية التي من ش���أنها التأثي���ر إيجابيا على االقتصاد الس���عودي على المدى البعيد،
وانعكس ذلك األثر اإليجابي على أداء الس���وق الس���عودي الذي أغلق مرتفعًا بنس���بة تزيد عن  ٪ 8متفوقًا بذلك على أغلبية أس���واق المنطقة والعالم
على حد س���واء .كما أعلنت الحكومة الس���عودية عن أكبر ميزانية إنفاقية توس���عية في تاريخ المملكة العربية الس���عودية لعام 2019م بإنفاق يتجاوز
ترليون ريال سعودي.
وبعون من اهلل وفضله ،حققت ش���ركة ُملك ّية لالس���تثمار في عام 2018م نموًا في اإليرادات التش���غيلية ،حيث تجاوزت  17.15مليون ريال مقارنةً بإيرادات
عام 2017م البالغة  14.8مليون ريال بنس���بة نمو تجاوزت  ،٪ 16كما بلغ صافي دخل الش���ركة  2.4مليون ريال .أما بالنس���بة للمصروفات لعام 2018م ،فقد
بلغت  13.89مليون ريال وبالمقارنة مع المصروفات لعام 2017م البالغة  15مليون ريال بانخفاض قدره .٪ 7
يع���ود الس���بب الرئيس���ي لنمو إيرادات الش���ركة إلى نمو األصول وتن���وع مصادر الدخل ،وذلك من خالل عدة أنش���طة منها ،تفعيل نش���اط المصرفية
االس���تثمارية الذي س���اهم بدور إيجابي في تحس���ين نتائج الش���ركة المالية ،كما قامت الش���ركة كذلك بالتعهد بالتغطية لرفع رأس مال بنك الجزيرة،
باإلضافة لنمو األصول تحت اإلدارة لتصل إلى  1.19مليار ريال في نهاية عام 2018م ،محققة بذلك نسبة نمو تتجاوز  24٪مقارنة بعام 2017م.
تس���عى ش���ركة ُملك ّية لالس���تثمار في عام 2019م جاهدة بالعمل على نمو وتنوع وتحس���ين جودة منتاجاتها االس���تثمارية لتلبي تطلعات واحتياجات
المستثمرين ،ونتوقع تحسن في األداء في ظل المحفزات االقتصادية والتنظيمية الداعمة لصناعة االستثمار.
و في الختام ،أتقدم بأسمى آيات الشكر و التقدير لسيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمين األمير
محمد بن سلمان على دعمهم للقطاع المالي والذي له عظيم األثر في تعزيز التنمية و تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
كما أود أن اعبر عن شكري وامتناني لعمالئنا على ثقتهم المستمرة ولمساهمينا على دعمهم المتواصل ولمجلس إدارة الشركة على توجيهاتهم
الس���ديدة ،كذلك اود أن اش���كر فريق عمل الشركة على جهودهم ومثابرتهم التي مكنت الشركة من تخطي التحديات وتحقيق األهداف وكلي ثقة
في قدرات فريق العمل لتحقيق رؤية الشركة الطموحة بإذن اهلل.

مني��رة بنت حجاب الدوس��ري
الرئيس التنفيذي
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أهم إنجازات وقرارات العام 2018
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جوائز الشركة
أفضل مدير اكتتاب لعام 2017
تم منح جائزة أرقام ألفضل مدير اكتتاب لعام  2017بالسوق الرئيسي لشركة ُملك ّية لالستثمار عن اكتتاب صندوق ُملك ّية عقارات
خليج ريت.

تفاصيل االكتتاب في صندوق ُملك ّية عقارات الخليج ريت
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عدد المكتتبين

27,844

األموال المجمعة

3٫95

نسبة التغطية

 20مرة

التــخـصـيـــــــص

تخصيص الوحدات بشكل متساو
لجميع المشتركين بحسب إجمالي
قيمة الوحدات المطروحة والبالغة
قيمتها  198,5مليون ريال

مكتتبـــًا

مليار ريال

23

خدماتنا ومنتجاتنا
تقدم ُملك ّية باقة متكاملة من الخدمات االستثمارية التي راعينا في تصميمها متطلبات شرائح واسعة
من المس���تثمرين في الس���وق المالية الس���عودية ،وما يميزنا في ُملك ّية هو تقديم هذه الخدمات لكل
عمي���ل بع���د دراس���ة متطلباته بعناية والح���رص على مالئم���ة كل منتج نقدمه لمتطلب���ات العميل بعد
دراس���ة تطلعاته االستثمارية ومس���توى المخاطر الذي يقبله العميل للحصول على أفضل عائد ممكن،
فنحن نس���تهدف عالقة اس���تثمارية مبنية على الثقة المتبادلة والش���فافية للوصول إلى أقصى درجات
والء العميل.

وتتلخص خدماتنا باآلتي:
 -1إدارة األصول وتشمل:
•إدارة اس���تثمارات األس���هم :برام���ج اس���تثمارية متخصصة في االس���تثمار ف���ي األوراق المالية المدرجة في أس���واق 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.
•اس���تثمارات الملكيات الخاصة :برامج اس���تثمارية متخصصة باالس���تحواذ على حصص ُملك ّية في شركات غير مدرجة،
حيث نقوم باالستحواذ على حصة من الشركة المستهدفة لتحقيق العائد من الدخل والتوزيعات باإلضافة إلى العائد
الرأسمالي المتوقع عند التخارج من االستثمار سواءً بالبيع إلى شريك استراتيجي أو الطرح في سوق المال.

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

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

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

 -5التعهد بالتغطية:
تس���تهدف تقدي���م خدمات التعهد بتغطية الطرح للش���ركات الراغبة في اإلدراج أو إصدار حق���وق األولوية أو ترتيب طرح
سواء كمتعهد رئيس أو متعهد مساند في تغطية االكتتاب.
أدوات الدين
ً
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االستثمارات العقارية
لكية عقارات الخليج ريت:
صندوق ُم
ّ
تعريف بالمنتج:
بدأت إدارة الصندوق في  5نوفمبر  ،2017هو صندوق اس���تثمار عقاري مقفل متداول متوافق مع الضوابط الش���رعية ،يس���تهدف توفير
دخل دوري للمستثمرين من خالل االستثمار في أصول عقارية ُم ِدرة للدخل متواجدة في المملكة العربية السعودية وتوزيع دخل دوري
على مالكي الوحدات بما ال يقل عن  %90من صافي أرباح الصندوق.

أصول الصندوق:
•

مجمع ويست أفينيو

•

مجمع فلل فيفيندا الفندقي

•

مجمع التقنية التجاري الصناعي

•

مبنى دينار التجاري

•

مطاعم برجر كنج وتكساس تشكن

•

مبنى الياسمين السكني

أهم األحداث:
•

اعتمد مدير الصندوق سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لعام 2018

•

ت���م االس���تحواذ على الحص���ة المتبقية من عقار مجمع فل���ل فيفيندا الفندقي والت���ي تمثل  %24من العقار وأصب���ح العقار مملوكًا

مجمع

ويست أفينيو
مجمع فلل فيفيندا

الفندقي

بنسبة  %100لصالح الصندوق.
•

تم االستحواذ على عقار مطعم برجر كنج بخميس مشيط والمستأجر من قبل شركة العليان للمواد الغذائية بعقد طويل األجل
لمدة  20عامًا.

•

ت���م االس���تحواذ على عقار مطعم برجر كنج حي الش���راع بمدينة جدة والمس���تأجر من قبل ش���ركة العليان للم���واد الغذائية بعقد
طويل األجل لمدة  20عامًا.

•

أقر الصندوق توزيعات نقدية على مالك الوحدات للعام  2018بما قيمته  10,200,000ريال عن كل ربع بمبلغ إجمالي وقدره  40,800,000ريال
أي بمقدار  0.17هللة للسهم عن كل ربع بإجمالي قدره  0.68هللة عن العام  2018م.

مج

مع التقنية التجاري

مجمع دينار التجاري
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صندوق ُملكية لتطوير المجمعات التجارية العقاري:
تعريف بالمنتج:
أراض تجارية بغرض تطوير مجمع���ات تجارية ومن ثم
ب���دأت إدارة الصن���دوق في  22يوليو  ،2015ويس���تهدف الصندوق االس���تحواذ عل���ى ٍ
تأجيرها وبيعها في أماكن حيوية في المدن الرئيس���ة في المملكة العربية الس���عودية بش���كل رئيس���ي مع إمكانية تطوير مش���اريع
في أي من المدن الثانوية ذات الكثافة الس���كانية العالية .كما يمكن للصندوق االس���تحواذ على مشاريع مجمعات تجارية قائمة أو تحت
اإلنشاء بشكل كامل أو استحواذ جزئي من خالل المشاركة بتلك المشاريع مع أطراف أخرى.

أصول الصندوق:
•

سوق حطين

•

برجر كنج ( أبحر ) جاري العمل على إفراغه

أهم األحداث:
•

تم التخارج من بعض عقارات الصندوق بعائد يتجاوز . % 20

•

تم توزيع مبلغ  42مليون ريال على مالك الوحدات.

•

تم االنتهاء من أعمال إنش���اء س���وق حطين  .وبدأ بالفعل التأجير لعديد من المس���تأجرين ومن ضمنهم أس���واق التميمي  ،حيث
بلغت نسبة التأجير  %85من المساحات التأجيرية بالسوق.

سوق حطين
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لكية للملكيات الخاصة – قطاع التعليم:
صندوق ُم
ّ
تعريف بالمنتج:
بدأت إدارة الصندوق في  10أبريل  ،2016ويستهدف الصندوق االستثمار بشكل رئيسي في قطاع التعليم المبكر
(س���نة إلى س���ت سنوات) صندوق استثماري مقفل عمره ( )5س���نوات قابلة للتمديد سنتين إضافيتين للتخارج،
يس���تهدف االس���تحواذ على نس���بة ال تقل ع���ن  %95من حقوق الملكية في ش���ركة دور ُ
الكتَّ���اب المحدودة حيث
تس���تهدف إقامة سلس���لة من مراكز التعليم المبكر (مدارس) تخدم مرحلت���ي الحضانة والروضة للفئة العمرية
( )6-1سنوات.

أصول الصندوق:
•

 ٪95شركة دور الكتاب

•

 %25أسهم من شركة أضواء الهداية

أهم األحداث:
•

تم االستحواذ على حصة تمثل  %25من أسهم مدرسة أضواء الهداية للبنين والبنات األهلية بعائد مضمون.
دور الكتاب

•

تم االستحواذ على مدرسة درسي األول وتم تشغيل المدرسة في سبتمبر . 2018

•

تم االستحواذ على قطعة أرض بحي القدس بمدينة الرياض وجاري العمل على استخراج التراخيص الالزمة.

•

تم تأجير قطعة أرض بحي قرطبة بمدينة الرياض وجاري العمل على تطويرها حاليًا ومتوقع االفتتاح في سبتمبر .2019

•

تم استئجار موقع داخل جامعة الملك سعود من شركة وادي الرياض بعقد طويل األجل لمدة  22سنة.

مدرسة درسي األول
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استثمارات األسهم
وصف المنتج

منتجاتنا القائمة

بدأت خدمات إدارة المحافظ الخاصة في  9يونيو  ،2014وتتميز خدمات إدارة المحافظ الخاصة
المحافظ الخاصة

بتصميمها الذي يتالئم مع متطلبات كل عميل وتتصف بالمرونة الكاملة لالس���تثمار في

األصول المدارة-

ارتفعت قيمة األصول المدارة خالل العام 2018م

استثمارات األسهم

بنسبة تزيد عن  ٪200عن العام السابق

مجال عريض ومتنوع من الفرص االستثمارية.

ب���دأت إدارة الصن���دوق في  12أغس���طس  ،2014ويهدف ال���ى تنمية رأس الم���ال على المدى
لكية
صندوق ُم ّ
للطروحات األولية
(طرح عام مفتوح)

المتوس���ط إلى الطويل وتحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بالمؤشر االسترشادي (مؤشر
آيديال ريتنغز ألسهم الطروحات األولية الشرعية).
يس���تثمر ف���ي االكتتابات (الطروح���ات األولية) وكذلك الش���ركات المدرج���ة حديثًا (خالل 36
ش���هرًا من���ذ اإلدراج) أو آخر  15ش���ركة مدرجة وبح���د أدنى  ،%30وهو صن���دوق يخضع لرقابة

قاعدة

ارتفاع نمو قاعدة العمالء ،حيث ارتفع عدد المحافظ

العمالء

الخاصة بنسبة ٪220

هيئة شرعية.

ب���دأت إدارة الصن���دوق في  26أغس���طس  ،2014ويه���دف الى تنمية رأس الم���ال على المدى
لكية
صندوق ُم ّ
لألسهم السعودية
(طرح عام مفتوح)

المتوس���ط والطويل من خالل االس���تثمار في أس���هم للش���ركات الس���عودية المدرجة في
سوق األسهم السعودية ،كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد إيجابي نسبي يفوق أداء
المؤشر االسترشادي (مؤشر آيديال ريتنغز لألسهم السعودية الشرعية).

أداء استثمارات
األسهم

يس���تثمر الصندوق بش���كل أساس���ي في أس���هم الش���ركات المدرجة في س���وق األسهم

حققت استثمارات األسهم عوائد إيجابية بنهاية العام
2018م باإلضافة على ذلك ،تفوقت على المؤشرات
االسترشادية

السعودية ،وبحد أدنى  .%50وهو صندوق يخضع لرقابة هيئة شرعية.
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فريق عمل ذو

تم استقطاب فريق عمل يتمتع بمؤهالت وخبرات مجمعة

كفاءة

تفوق  40عامًا
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المطابقة وااللتزام
واصل قس���م المطابقة وااللتزام بش���ركة ُملك ّية لالس���تثمار جهوده في تقديم الدعم الالزم لإلدارات واألنش���طة واألعمال المختلفة في
الش���ركة ،وذلك من خالل التفاعل البناء مع هيئة الس���وق المالية على وجه التحديد وجميع الجهات اإلش���رافية ذات العالقة .كما تولى
مزاول���ة أعم���ال الرقاب���ة وااللتزام اليومية .ومراجعة السياس���ات واإلج���راءات وتطبيق ال�ل�ازم اتجاهها .كما قام قس���م المطابقة وااللتزام
ومكافحة غسل األموال بالعمل على آلية تقييم مخاطر العمالء لضمان تعزيز سالمة إجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء ،ومتطلبات
قبول العمالء واإلجراءات ذات العالقة.

العقوبات والغرامات المفروضة على الشركة
تلق���ت الش���ركة مخالفة واحدة من هيئة الس���وق المالية خالل العام 2018م ،بش���أن تأخر الش���ركة عن المدة المح���ددة في تعميم هيئة
السوق المالية رقم (ص )18/264 / 6/1/لنشر تقارير التقييم العقاري.
ولم تفرض أي غرامات أو عقوبات جزائية على الشركة خالل العام 2018م.

إدارة المخاطر
يعد الهدف األساس���ي إلدارة المخاطر هو التأكد من عدم تعرض أصول الش���ركة وخصومها وجميع األنش���طة االئتمانية والتش���غيلية
الخاصة بها لخسائر بشكل يهدد استمرارية الشركة ،لذا تعتبر إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من استراتيجية الشركة لضمان استمراريتها
وفاعليته���ا ،حيث قامت الش���ركة في عام 2018م بتعزيز إج���راءات إدارة المخاطر وذلك من خالل رصد كافة مؤش���رات المخاطر المحتملة
الت���ي ق���د تتعرض لها من خالل ممارس���تها ألعمالها وأنش���طتها ،وتقييم وترتيب أولوي���ات تلك المخاطر وفقا لمس���توى األثر المترتب
عليها واحتمالية الحدوث وتحديد االستراتيجية إلدارة تلك المخاطر للحد من وقوعها أو التقليل من األثر المحتمل أو نقلها لطرف آخر،
وتجري الش���ركة تقييما ذاتيا لمؤش���رات المخاطر والرقابة بصفة دورية وفقا لما يستجد من أعمال ،باإلضافة للمراقبة والمتابعة للتأكد
من وضع واتباع اس���تراتيجية لمعالجة كل مؤش���ر على حدة ،وتقوم إدارة المخاطر بإعداد تقرير المخاطر ومشاركته مع اإلدارة التنفيذية
ولجن���ة المراجع���ة والمخاط���ر بصفة دورية والذي يتمثل دورها باإلش���راف على أعمال إدارة المخاطر بالش���ركة ومراجعة السياس���ات ذات
العالقة بما في ذلك تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية والتقييم الذاتي للمخاطر.

ومن المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة:
•المخاط��ر التقني��ة :من خالل مراجع���ة كفاءة أنظمة المعلومات في الش���ركة والتي قد تتعرض ألي عطل جزئ���ي أو كلي خارج عن
اإلرادة ،وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعض العمليات التشغيلية للشركة.
•مخاطر االلتزام :تتمثل في المخاطر الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق اللوائح التنفيذية ونظام السوق الصادرة عن هيئة السوق
المالية وغيرها من الجهات االش���رافية األخرى مما ينتج عنها إخفاق الش���ركة وتكبد الخسائر والغرامات المالية والعقوبات وخسارة
المكانة الجيدة والسمعة الحسنة في السوق.
•المخاطر التش��غيلية :تنتج عن عدم كفاءة العمليات واألش���خاص واألنظمة الداخلية أو عن أحداث خارجية ،كما تش���مل المخاطر
القانونية مثل التعرض للعقوبات والغرامات الناجمة عن اإلجراءات االشرافية.
•مخاطر األس��واق المالية :األس���واق المالية بشكل عام هي أسواق عالية المخاطر وقد تتعرض لهبوط مفاجئ في قيمتها بشكل
يؤدي إلى خس���ارة جزء من رأس���مال الشركة ،ولذلك تتابع الشركة أداء وتقلبات األس���واق المالية التي تستثمر بها أصولها وأصول

•مخاطر الس��يولة :تتمثل في عدم قدرة الش���ركة على الوفاء بدفع التزاماتها عند االستحقاق وإحالل األموال عند سحبها بطريقة
فعالة من حيث الوقت والتكلفة المناسبة.
•مخاط��ر اقتصادي��ة :هي المخاطر الناجمة ع���ن التغير في األوضاع االقتصادي���ة كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وأس���عار
النفط ،والتي قد تؤثر سلبا على استثمارات الشركة.
•مخاطر ائتمانية :تمثل مخاطر االئتمان عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر خسائر مالية.
•مخاطر التركز :هي المخاطر المرتبطة بتركز االستثمار على قطاع رئيسي واحد أو منطقة جغرافية محددة وتقوم الشركة بإدارة
هذه المخاطر من خالل تنويع محفظتها االستثمارية من نواحي التركيز الجغرافي والقطاعي.
•المخاطر الجيوسياسية :من خالل متابعة االضطرابات السياسية في مناطق جغرافية قد تؤثر على أعمال الشركة.
•مخاطر أس��عار األس��هم :مخاطر أسعار األس���هم 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 أسعار الفائدة :تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة رأس المال وبذلك فهي ترتبط بعالقة عكسية مع األسواق المالية ،ونتيجة
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.
كم����ا قام����ت الش����ركة بتطبيق تقييم مخاطر األط����راف الخارجية ذات العالق����ة التعاقدية معها تفاديًا للتعرض ألي خس����ائر ناتجة عن
تع����رض الط����رف اآلخر ألي مخاطر مس����تقبلية ،باإلضاف����ة إلى حرص الش����ركة على تحديث خطة اس����تمرارية األعمال وإج����راء اختبارات
التحمل بصفة سنوية.

فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
ته���دف الرقاب���ة الداخلية بالش���ركة إلى االلتزام بالمتطلبات النظامية وس�ل�امة الس���جالت والتقارير الداخلية والخارجية ،وكذلك س�ل�امة
إج���راءات العم���ل وأم���ن المعلوم���ات ،وحرصًا على الحف���اظ على فاعلية وكف���اءة نظام الرقاب���ة الداخلية ،تقوم الش���ركة بإجراء عدد من
بناء عل���ى الخطة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة والمخاطر وذلك بغرض التأك���د من أن إجراءات الرقابة الداخلية
المراجع���ات س���نويًا ً
المش���مولة ف���ي المراجعة كافية وفعالة ومس���تمرة ،باإلضافة إلى متابع���ة إجراءات معالجة وتصحيح مواط���ن الضعف والقصور بصورة
منتظمة ورفع التقارير الالزمة للجنة المراجعة والمخاطر بما تم اتخاذه والتأكد من وضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرار المالحظات ،كما
تتأكد اإلدارة التنفيذية من وضع إجراءات معالجة مواطن الضعف والمالحظات أينما وجدت.
وتق����وم لجن����ة المراجع����ة والمخاطر باس����تمرار بمراجع����ة فاعلية نظ����ام الرقاب����ة الداخلية في الش����ركة ويتم إحاطة مجل����س اإلدارة
بالخط����وات المتبعة بهذا الش����أن وكذلك رفع تقارير دورية ش����املة لمجلس اإلدارة لمس����اعدة المجلس ف����ي تقييمه لفاعلية نظام
الرقاب����ة الداخلي����ة ،وذلك بعد اطالع اللجنة على تقارير التدقيق الداخل����ي والمطابقة وااللتزام ،وعليه فإن لجنة المراجعة والمخاطر
أش����ادت بم����دى تطور كف����اءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للش����ركة خالل عام 2018م ،ولم يتضح وج����ود أي ضعف جوهري في
نظام الضبط الداخلي للشركة.

عمالئها ،وتسعى لتوزيع استثماراتها في فئات متعددة من األصول تحقق التوازن المثالي بين العائد والمخاطر.
•المخاطر التش��ريعية :تتمثل مخاطر إصدار قوانين وأنظمة جديدة ،أو تغير في التش���ريعات التي قد تؤثر س���لبًا على اس���تثمارات
الشركة أو قدرتها على التوسع في أعمالها.
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الحوكمة
نظام الحوكمة
يس���عى مجلس إدارة ش���ركة ُملك ّية لالس���تثمار إلى تطبيق معايير حوكمة من خالل وضع القوانين والتش���ريعات المتعلقة بالحوكمة،
التي تتوافق وتنسجم مع القوانين األخرى السائدة في المملكة العربية السعودية .كما تؤكد مبادئ الحوكمة على تمتع المساهمين
بالحقوق التي يضمنها لهم النظام والتعليمات الس���ارية .ويس���توفي نظام الحوكمة بالشركة تعاميم حوكمة الشركات الصادرة عن
هيئة السوق المالية .وفيما يلي ملخص ألهم بنود الحوكمة مع إيضاح مدى التزام الشركة في كل بند:
ت

حقوق المساهمين

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

√

تحدي���د إج���راءات وضواب���ط عضوي���ة مجل���س اإلدارة ومس���ؤولياته
ووظائفه األساسية.

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

√

الح���د األدن���ى لعدد أعض���اء مجلس اإلدارة ال يقل ع���ن ثالثة وال يزيد
عن أحد عشر.

√

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

√

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

√

إطالع المس���اهمين على محض���ر اجتماع الجمعي���ة العامة وتزويد
الهيئة بنسخة من محضر االجتماع خالل  10أيام من تاريخ انعقادها

√

أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين.

√

التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.

√

حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي
بالشركة.

√

اإلشارة إلى سياسة توزيع األرباح في التقرير السنوي.

√

وصف ألنواع النشاط الرئيسة والخطط والقرارات المهمة.

√

الح���د األدن���ى لعدد أعضاء مجل���س اإلدارة المس���تقلين ال يقل عن
عضوين ،أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

√

النتائج المالية ومالحظات المحاسب القانوني إن وجدت.

√

√

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

توضي���ح كيفي���ة انتهاء عضوية المجلس في نظام الش���ركة ،وأنه
يجوز للجمعية العامة في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة
أو بعضهم.

√

√

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة.

√

عدم ش���غل عض���و مجل���س اإلدارة عضوية مجل���س إدارة أكثر من
خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها.

√

√

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

تش���كيل المجل���س لعدد مناس���ب من اللج���ان وإق���رار لوائح عمل
جمي���ع اللجان الدائمة المنبثقة عن���ه ،ومنها لجنة المراجعة ولجنة
الترشيحات والمكافآت.

√

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

√

اإلفص���اح ع���ن أي عقوبة أو ج���زاء أو قي���د احتياطي مف���روض على
الشركة.

√

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

√

تكوين مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

اإلفصاح

مواد الحوكمة حسب الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة
السوق المالية

التزام
كامل
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التزام
جزئي

لم يتم
االلتزام به

توضيح

ت

تلقت الش���ركة مخالفة واحدة
م���ن هيئ���ة الس���وق المالي���ة
خالل العام 2018م ،بش���أن تأخر
الش���ركة ع���ن الم���دة المحددة
ف���ي تعمي���م هيئ���ة الس���وق
المالية رقم (ص)18/264 / 6/1/
لنشر تقارير التقييم العقاري.

مواد الحوكمة حسب الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة
السوق المالية

التزام
كامل
√

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.

√

التزام
جزئي

لم يتم
االلتزام به

توضيح
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التغطية الجغرافية
 اإلدارة الرئيسية  -الرياض
يق���ع المركز الرئيس���ي للش���ركة بمدينة الري���اض والذي روعي في اختي���اره عدة نواحي من أهمه���ا كونه يقع بالقرب م���ن أهم المرافق
الحكومي���ة والتجارية ويس���هل وصوله���ا ألكبر قاعدة عمالء من أفراد وش���ركات حيث أنها تقع على طريق األمي���ر محمد بن عبد العزيز

خطط وقرارات مهمة
تطوي����ر هي����كل تنظيمي مرن متوائم مع وظائف الش����ركة األساس����ية ويعزز من فرص اس����تقطاب وتحفي����ز الموظفين واالحتفاظ
بفريق عمل مؤهل علميًا وعمليًا ،تطوير النظم ولوائح العمل الداخلية وفق أفضل الممارس����ات والحصول على ش����هادة احترافية
م����ن منظم����ة عالمية معترف بها مثل ( )ISOأو الش����هادات المهنية االحترافية األخ����رى  CFA, CIA, CAIA, CPA, CFE, CMAوغيرها من
الشهادات المهنية المماثلة.

(شارع التحلية سابقًا) ويتضمن المكتب الرئيسي اإلدارة التنفيذية ومختلف اإلدارات األخرى بجانب مكاتب الستقبال العمالء.
مجلس اإلدارة

 فرع النرجس  -الرياض
قامت الشركة بالتوقف عن تقديم خدماتها للعمالء في فرع النرجس ،وأشعرت هيئة السوق المالية بذلك بتاريخ  9يناير .2018

المسؤولية االجتماعية

لجنة الترشيحات والمكافآت
عالقات المساهمين

لجنة المراجعة والمخاطر

العضو المنتدب

سكرتارية المجلس

الش���ركة هي عضو فاعل في المجتمع وتؤمن بدورها االجتماعي ومس���ؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها ،وتتضمن مبادرات

لجنة االستثمار

الرئيس التنفيذي

الشركة تجاه المجتمع على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
 -1ال تقوم الشركة باالشتراك بأي عمل أو مشروع يؤدي إلى حدوث أضرار على البيئة أو المجتمع.
 -2رفع الوعي والثقافة المالية واالستثمارية من خالل المشاركة الفعالة في اللقاءات التلفزيونية والمؤتمرات .
 -3المشاركة في المبادرات التي تخص تمكين المرأة السعودية في المجاالت المالية واالستثمارية.

إدارة المشاريع
•تطوير األعمال

المشورة واألبحاث
•األبحاث
•التقييم
•استشارات االستثمار
•التقارير

كما تعي الش���ركة مس���ؤوليتها تجاه مجتمعها الداخلي ممث ً
ال بموظفيها حيث أن الموظفين هم أس���اس نهضة الش���ركة 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.

الموارد البشرية
تؤم���ن إدارة ُملك ّي���ة ب���أن العنصر البش���ري هو األس���اس في تحقي���ق األداء االس���تثنائي ،لذا فقد حرصت الش���ركة منذ التأس���يس على
استقطاب أفضل الكفاءات والمؤهالت العلمية والعملية.

 التدريب وتطوير الموارد البشرية
كاف م���ن البرامج التدريبية فيما يخص أنظمة الس���وق
تماش���يًا م���ع تعليمات هيئة الس���وق المالية حرصت الش���ركة عل���ى تقديم عدد ٍ
المالية وتقنيات التحليل المالي والفني باإلضافة الى مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب .حيث عقدت الشركة عدة دورات تدريبية
لمنسوبيها بالتعاون مع معاهد وجهات معتمدة.
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األصول والثروات
•أسواق النقد
•األسهم
•العقارات
•الملكيات الخاصة
•األبحاث
•عالقات العمالء
•تطوير المنتجات
•التسويق
•العالقات العامة

االلتزام ومكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب
•المطابقة وااللتزام
•غسيل األموال وتمويل
اإلرهاب
•عالقات هيئة السوق
المالية
•الشكاوى

االستثمارات المصرفية
•الترتيب وتمويل
الشركات
•الطرح العام
•الطرح الخاص
•االندماج واالستحواذ
•ترتيب التمويل

المراجعة الداخلية
والمخاطر
•إدارة المخاطر
•المراجعة
الداخلية

العمليات
•المحاسبة والمالية
•عمليات االستثمار
•الموارد البشرية واإلدارية
•تقنية المعلومات
•العالقات الحكومية
•خدمات الحفظ

تقنية المعلومات
يق���ع ضمن أهم األهداف االس���تراتيجية للش���ركة تطبيق أحدث أس���اليب تكنولوجيا المعلومات والتي تس���اعد عل���ى حفظ المعلومات
وأمنه���ا وس���رعة الوصول إليها ،حيث قامت الش���ركة بإدخال مجموعة من األنظم���ة التي روعي في اختياره���ا تضمنها أحدث التقنيات
وسرعة األداء وجودة المحتوى.

 ترتيبات استمرارية األعمال
حرصت الش���ركة على وضع السياس���ات واإلجراءات مثل خطة اس���تمرارية األعمال التي تضمن استمرارية أعمال الشركة في حال حدوث
توقف مفاجئ ألعمالها في أي إدارة من إدارات الش���ركة وذلك التزامًا بأنظمة ولوائح هيئة الس���وق المالية .كما قامت الش���ركة 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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ملخص النتائج المالية ألعمال الشركة

توزيع إيرادات األنشطة الرئيسية عن عام 2018م

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة  %27ليبلغ  16.31مليون ريال مقارنة مع  12.82مليون ريال في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م،
ويعود س���بب االرتفاع بش���كل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات إدارة األصول والترتيب والمش���ورة والتي قفزت إلى  17.15مليون ريال في العام
2018م مقارنةً بـ  14.83مليون ريال في العام 2017م.

الترتيب وتمويل الشركات

التعهد بالتغطية

1,000,000

500,000

كما انخفضت المصاريف للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م حيث بلغت  13.89مليون ريال مقارنة مع  15مليون ريال للعام 2017م.
وبلغت صافي أرباح العام  2.42مليون ريال مقارنة مع  2.18مليون ريال خسائر للعام 2017م
تم تطبيق المعايير الدولية التي بدأ تطبيقها في المملكة العربية السعودية في بداية عام 2018م وعلى ذلك تم التعديل على بعض
بنود القوائم المالية.
ظهرت النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ارتفاعًا ملحوظًا في اإليرادات،

اإليرادات التشغيلية
إدارة األصول الثروات

20.00

17.15

15,649,083

18.00

14.83

16.00

13.66

14.00

توزيع المصاريف عن عام 2018م

12.00
10.00

7.16

زكاة

8.00

5.28

290,077

6.00

أخرى
1,785,869

4.00

خدمات ودعم فني

2.00

677,324

0.00
العام المالي
2018م

العام المالي
2017م

العام المالي
2016م

العام المالي
2015م

منذ  03مارس
2014م وحتى 31
ديسمبر 2014م

رواتب ومزايا الموظفين
8,394,455

ايجار وخدمات
726,159

استهالكات
790,124

تسويق
103,429

مكافات وبدالت أعضاء
المجلس واللجان
1,123,800
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ملخص ألهم اإلفصاحات المالية

منذ  03مارس 2014م
وحتى  31ديسمبر 2014م

2015

2016

2017

2018

إجمالي اإليرادات (مليون ر.س).

5.28

13.66

7.16

14.83

17.15

إجمالي الدخل (مليون ر.س).

()0.48

14.68

8.46

12.82

16.31

الموجودات

بيـــــــــــــــــــان

(التفاصيل في ملحق القوائم المالية لعام  2018المعدة بواسطة مراجع الحسابات)
2018

ملخص قائمة المركز المالي

2017

صافي الدخل (مليون ر.س).

()10.03

0.39

()9.15

()2.18

2.42

إجمالي الموجودات المتداولة

47,924,623

40,597,778

هامش صافي الدخل %

()190%

3%

()128%

()15%

14%

إجمالي الموجودات غير المتداولة

10,772,841

17,848,221

إجمالي األصول (مليون ر.س).

66.26

65.36

59.55

58.45

58.70

إجمالي الموجودات

58,697,464

58,445,999

العائد على األصول %

()15%

1%

()15%

()4%

4%

إجمالي حقوق المساهمين
(مليون ر.س).

64.97

65.36

56.21

55.38

55.97

العائد على حقوق المساهمين %

()15%

1%

()16%

()4%

4%

المطلوبات
مجموع المطلوبات المتداولة

2,227,704

2,622,887

مجموع المطلوبات غير المتداولة

497,545

446,773

إجمالي المطلوبات

2,725,249

3,069,660

حقوق المساهمين
رأس المال

75,000,000

75,000,000

خسائر متراكمة

()18,751,085

()21,969,581

تماش���يًا مع متطلبات اللوائح التنظيمية لهيئة الس���وق المالية وعلى سبيل الخصوص الئحة الكفاية المالية لألشخاص المرخص لهم

احتياطي إعادة تقييم استثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

()276,700

2,345,920

بض���رورة الحف���اظ عل���ى قاعدة رأس الم���ال بما ال يقل عن إجمالي متطلب���ات الحد األدنى لرأس المال ،فقد حافظت الش���ركة على معدل

إجمالي حقوق المساهمين

55,972,215

55,376,339

كفاية رأس المال بمقدار  2.14مرة على مدى العام  ،2018وتلتزم الش���ركة بتركيز اس���تثماراتها في مراكز اس���تثمارية عالية الس���يولة مما

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

58,697,464

58,445,999

كفاية رأس المال:

انعك���س إيجاب���ًا على التزام الش���ركة بالمتطلبات القانونية لقواعد الكفاية المالية ،وفيما يلي رس���م بيان���ي يوضح تطور معدل كفاية
رأس المال خالل العام .2018

معدل كفاية رأس المال
3,00
2,81
2,44

2,37

2,44

2,34

2,32

2,44

2,33

2,50

2,14

إجمالي الدخل

16,305,338

12,815,814

إجمالي المصاريف

()13,601,160

()14,818,761

الربح أو الخسارة من العمليات الرئيسية

2,704,178

()2,002,947

الخسارة قبل الزكاة

2,705,867

()1,999,422

الزكاة

()290,077

()182,371

صافي خسارة السنة  /الفترة

2,415,790

()2,181,793

مؤشرات الربحية (الخسارة)
2,00

1,35

1,39

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

إبريل

مارس

فبراير

يناير

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

1,34
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ملخص قائمة الدخل

1,50

1,00

ربح أو خسارة السهم من العمليات الرئيسية (محسوب على إجمالي األسهم المدفوع قيمتها)

0.04

()0.03

صافي خسارة السهم السنة  /الفترة ((محسوب على إجمالي األسهم المدفوع قيمتها)

0.03

()0.03

العائد على حقوق المساهمين

4.32%

()3.94%

العائد على األصول

4.12%

()3.73%

مؤشرات السيولة والمالئة المالية
الموجودات المتداولة /المطلوبات المتداولة

2151%

1548%

معدل كفاية رأس المال (مرات)

2.81

1.33

معدل كفاية الشريحة األولي لرأس المال (مرات)

2.81

1.33
43

الشركات التابعة
اسم الشركة

رأس المال

نسبة
الملكية

النشاط /الغرض

الموقع
الرئيسي

ش������رك������ة ُم����ل����ك���� ّي����ة
ل���ل��اس������ت������ث������م������ارات
المحدودة

 800,000ر.س

100%

ش������راء وب���ي���ع واس���ت���ئ���ج���ار األراض������ي
والعقارات واستثمارها بالبيع أو اإليجار
ل��ص��ال��ح ال��ش��رك��ة وإق���ام���ة ال��م��ن��ش��آت
ال��ص��ن��اع��ي��ة وال���م���ج���م���ع���ات ال��ط��ب��ي��ة
والتعليمية والتجارية والمطاعم

الرياض

الدولة محل
التأسيس

المملكة العربية
السعودية

حيث أن الغرض الرئيس���ي من تأس���يس الش���ركات التابعة كان اس���تخدامها كشركات لغرض خاص في تأس���يس صناديق استثمارية
وعلى ذلك تم اندماج الشركات االتية (شركة صندوق ُملك ّية لالستثمارات المحدودة ،شركة صندوق ُملك ّية العقاري المحدودة ،شركة
ُملك ّية لالستثمار العقاري المحدودة) وأصبح رأس المال لشركة ُملك ّية لالستثمارات المحدودة  800,000ر.س

الشركات المستثمر بها
اسم الشركة

رأس المال

نسبة الملكية

النشاط /الغرض

الموقع
الرئيسي

الدولة محل
التأسيس

شركة دور الكتّاب

 50,000,000ر.س

5%

االستثمار في القطاع
التعليمي

الرياض

المملكة العربية
السعودية

مراجع الحسابات
تم اختيار الس���ادة /المحاس���بون المتحدون  RSMش���ركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاؤه مراجعًا لحسابات الشركة عن السنة المالية
المنتهي���ة ف���ي 2018/12/31م .وقد اجتمعت لجنة المراجعة والمخاطر بتاريخ  21مارس  2018وناقش���ت اختيار مراجع الحس���ابات للعام 2018
وأوصت بإعادة تعيين “المحاس���بون المتحدون  ”RSMلمراجعة حس���ابات الشركة للعام 2018م ،وسوف يتم عرض توصية لجنة المراجعة
والمخاطر على الجمعية العامة العادية في موعد انعقادها خالل العام  2019للتصويت على اختيار مراجع الحسابات.
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مجلس
اإلدارة
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مجلس اإلدارة

ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة

كون من تس���عة أعضاء حيث يتألف المجلس من نخبة من رجال األعمال وش���خصيات إدارية ومهنية ممن
يدير الش���ركة مجلس إدارة ُم ّ

االجتماع
األول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

2018/03/26

2018/05/01

2018/09/18

2018/12/05

األستاذ /إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي

حضر

لم يحضر

حضر

لم يحضر

50%

•مجموعة نجمة المدائن (مساهمة مقفلة).

األستاذ /بدر محمد عبدالعزيز الدغيثر

حضر

حضر

حضر

حضر

100%

•شركة نهاز لالستثمار (مساهمة مقفلة).

معالي الدكتور /علي سليمان الحمد العطيه

لم يحضر

لم يحضر

لم يحضر

لم يحضر

0%

األستاذ /مطلق محمد إبراهيم المطلق

حضر

حضر

حضر

حضر

100%

الدكتور /سامي عبدالكريم عبداهلل العبدالكريم

حضر

لم يحضر

حضر

لم يحضر

50%

الدكتور /سليمان عبدالعزيز صالح التويجري

حضر

حضر

حضر

حضر

100%

االسم

يمتلكون خبرات متنوعة ومتوائمة مع أعمال الشركة:
االسم

عضوية مجلس اإلدارة في الشركات األخرى

تصنيف العضوية

•شركة أكوان العقارية (مساهمة مقفلة) .
األستاذ/
إبراهيم بن محمد الحديثي
(رئيس المجلس)

•غير تنفيذي
•غير مستقل

•شركة إبراهيم بن محمد الحديثي لالستثمار (مساهمة مقفلة) .
•شركة زوايا العقارية (مساهمة مقفلة).
•الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  -ساسكو (مساهمة عامة)
•شركة بلدا للمجمعات التجارية.

األستاذ/
بدر بن محمد الدغيثر
(نائب رئيس المجلس)
معالي الدكتور/
علي بن سليمان العطية
األستاذ/
مطلق بن محمد المطلق
الدكتور/
سامي بن عبد الكريم العبد الكريم

•غير تنفيذي
•غير مستقل
•مستقل
•مستقل
•مستقل

األستاذ/

•غير تنفيذي

إبراهيم بن عبداهلل الصانع

•غير مستقل

•شركة أسواق الجزيرة (مساهمة مقفلة)
•شركة مياه الصحية (نوفا).
•شركة إجمال المحدودة.
•شركة بيت الخبرة االستشارية.
•الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
•ال يوجد

األستاذ /إبراهيم عبداهلل إبراهيم الصانع
المهندس /عبداهلل بن علي الدبيخي

المهندس/

•شركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

الرواتب واألجور

-

-

•بنك الخير ،ماليزيا.

بدالت الحضور

12,000

75,000

72,000

المكافآت الدورية
والسنوية

60,000

•أسواق العثيم.

•شركة والء (مساهمة عامة).
•شركة إميبلو  -النمسا.
•شركة تكوين (مساهمة عامة).
•سوبور بورو الصناعية المحدودة  -تركيا.
•شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة.
•مجموعة نجمة المدائن (مساهمة مقفلة).
األستاذ/
سلطان بن محمد الحديثي

•تنفيذي
•غير مستقل

•شركة زوايا العقارية (مساهمة مقفلة).
•شركة نهاز لالستثمار (مساهمة مقفلة).
•شركة اتحاد مصانع األسالك (مساهمة عامة).
•الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات – ساسكو (مساهمة عامة).
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حضر

-

•ال يوجد.

•  ، Petredec Limitedسنغافورة.

الدكتور/

حضر

أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذيين

•شركة الصناعات البحرية الدولية.

سليمان بن عبد العزيز التويجري

حضر

حضر
حضر

100%
100%

ملخص المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

•شركة العناية والعلوم الطبية (مساهمة مقفلة).

• ، SALIC UKلندن.

•غير تنفيذي

حضر

أعضاء مجلس
اإلدارة الغير
تنفيذيين/
المستقلين

•الشركة السعودية للطيران المدني القابضة (.)SAVC

•غير مستقل

حضر

حضر

100%

•شركة المواساة للخدمات الطبية (مساهمة عامة) .

•بنك الخير ،البحرين .

عبداهلل بن علي الدبيخي

حضر

األستاذ /سلطان محمد إبراهيم الحديثي

البيان

•شركة صناعات العيسى.

•مستقل

حضر

حضر

حضر

نسبة
الحضور

الخطط التحفيزية

-

أي تعويضات أو مزايا
عينية أخرى تدفع بشكل
شهري أو سنوي

-

المجموع

72,000

375,000
-

-

450,000

أعضاء اللجان
(من أعضاء مجلس
اإلدارة)

405,000
-

10,800

487,800

أعضاء اللجان
(من غير أعضاء
مجلس اإلدارة)

خمسة من كبار
التنفيذيين
ممن تلقوا
أعلى المكافات
والتعويضات**

-

1,741,141

9,000

-

45,000
-

-

54,000

-

125,605

1,866,746

* جميع األرقام بالريال السعودي.
** كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

س���تدفع الش���ركة مكافآت اللج���ان ومكافآت أعضاء المجلس خالل الع���ام 2019م عن أعمال 2018م بموجب اللوائح( :الئحة تش���كيل لجنة
المراجع���ة والمخاط���ر ،وتحدي���د مهماتها وضوابط عملها ومكاف���آت أعضاءها) و(الئحة قواعد مكافآت أعض���اء مجلس اإلدارة) التي تم
إقرارها من الجمعية العامة غير العادية في  21مايو 2017م باإلضافة لالئحة (قواعد مكافآت اللجان المشكلة من مجلس اإلدارة).
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أهم اختصاصات مجلس اإلدارة
( )1تفعيل كافة اللوائح وأدلة اإلجراءات التش���غيلية وسياس���ات

( )2اعتماد الهيكل التنظيمي للش���ركة وفقًا لما ورد في وثيقة
الدليل التنظيمي.

العمل من تاريخ اعتمادها وهي:
• لوائح اللجان المنبثقة عن المجلس وخطة أعمالها.

( )3تش���كيل اللج���ان المنبثق���ة ع���ن المجل���س (لجن���ة المراجعة

• دليل المطابقة وااللتزام.

وتدقي���ق المخاط���ر ،لجن���ة االس���تثمار ،ولجن���ة الترش���يحات

• برنامج الرقابة الداخلية.

والمكافآت)

لجان مجلس اإلدارة
لجنة االستثمار
تشكيل لجنة االستثمار

تتشكل لجنة االستثمار من ( )3ثالثة أعضاء على األقل ،بمشاركة عضو على األقل من مجلس إدارة الشركة مع إمكانية مشاركة أعضاء
م���ن كبار التنفيذيين في الش���ركة أو/وأعضاء مس���تقلين من خارج الش���ركة مم���ن يتوفر لديه مؤهل علمي وعمل���ي وإلمام بالجوانب
المالية واالس���تثمارية وبطبيعة أعمال الش���ركة .وتتمثل المهام الرئيس���ية للجنة باإلش���راف على اس���تثمارات أصول الش���ركة ومراجعة

• دليل الصالحيات والمسؤوليات.

( )4اعتماد الئحة الحوكمة.

• سياسات إدارة المخاطر.

( )5الموافقة على خطط طرح منتجات الشركة.

• دليل مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

( )6اعتم���اد التوجه���ات االس���تراتيجية للش���ركة ووض���ع خط���ط

خطط طرح المنتجات االس���تثمارية وتقديم التوصيات بش���أن السياس���ات االس���تثمارية وإدارة المخاطر الخاصة بالمنتجات االس���تثمارية،

• خطة استمرارية األعمال.

العمل الرئيس���ية وأه���داف األداء وسياس���ات إدارة المخاطر

• دليل سلوكيات ومعايير العمل.

ومراجعتها ومراقبتها

باإلضافة للمهام الموكلة للجنة االستثمار في الئحة تشكيل وتنظيم لجنة االستثمار الخاصة بالشركة.

أعضاء لجنة االستثمار
االسم

• الئحــــــة سياسات العموالت.
• سياسات وإجراءات إدارة شكاوى العمالء.

العقود واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة
المعاملة

قيمة المبلغ
(ريال سعودي)

إيراد من إدارة
أصول (صناديق
استثمارية
وعقارية)

12,612,766

حققت ش���ركة ُملك ّية لالس���تثمار إي���رادات من
أطراف ذوي عالقة نظير رسوم اشتراك ،أتعاب
إدارة ،ورس���وم حف���ظ لصنادي���ق اس���تثمارية
وعقارية م���دارة من قبلها .المبلغ الموضح هو
جزء من إي���رادات صناديق ُملك ّي���ة المدارة عن
أتعاب إدارة وحفظ.

وفقا للشروط
واألحكام الخاصة بكل
صندوق

مصاريف
مستردة

11,750

قام���ت ش���ركة ُملك ّي���ة لالس���تثمار بتغطي���ة
نفق���ات تأسيس���ية ومصاريف أخ���رى نيابة عن
شركة تمدن األولى.

وفقا للفواتير
والمطالبات

غير محددة أو متكررة

مصاريف
مستردة

21,233

قام���ت ش���ركة ُملك ّي���ة لالس���تثمار باس���ترداد
مصاريف س���ددت نيابة عن شركة دور الكتّاب
المحدودة.

وفقا للفواتير
والمطالبات

غير محددة أو متكررة

مصاريف دعاية
وإعالن

41,300

قامت شركة تابعة ألطراف ذوي عالقة بتقديم
خدم���ات دعاي���ة وإع�ل�ان لصالح ش���ركة ُملك ّية
لالستثمار.

وفقا لعروض األسعار
المعتمدة

ال يوجد

إيراد من إدارة
أصول (محافظ
استثمارية)

249,369

حققت ش���ركة ُملك ّية لالس���تثمار إي���رادات من
أط���راف ذوي عالقة نظي���ر خدمات إدارة محافظ
خاص���ة وحصل���ت عل���ى أتع���اب إدارة وأتع���اب
حسن أداء.

حسب اتفاقية
الخدمات الموقعة.

أثناء سريان االتفاقية

مدتها

طبيعة المعاملة

شروطها

غير محددة ،وترتبط
باستمرارية الصندوق
وادارته.

تصنيف العضوية

العضوية

عضو مجلس اإلدارة المنتدب – تنفيذي  -غير مستقل

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

رئيس اللجنة

األستاذ /إبراهيم بن عبد اهلل الصانع

عضو

عضو مجلس إدارة غير مستقل  -غير تنفيذي

المهندس /عبداهلل بن علي الدبيخي

عضو

عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذه /منيرة الدوسري

عضو

الرئيس التنفيذي

األستاذ /هشام بن احمد تفاحة

عضو

نائب الرئيس التنفيذي

أهم اختصاصات لجنة االستثمار
.1

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

 .2اعتماد دليل تنفيذ استراتيجية االستثمار وحدود المخاطر.
 .3اعتماد الدليل اإلسترشادي لتسعير الخدمات.
 .4اعتماد هيكل محفظة الشركة االستثمارية.
 .5مراجعة االستراتيجية االستثمارية بشكل دوري.
 .6بحث ودراسة وتحليل الفرص االستثمارية بعناية وبطريقة مالئمة وكافية وإجراء الدراسات الالزمة المرتبطة بها.
 .7تقييم وفرز الخيارات والفرص االس���تثمارية المتاحة أمام الش���ركة واعتماد ما يناس���ب الش���ركة منها وفق اس���تراتيجية االس���تثمار
المعتمدة.
 .8مراقبه وتقييم أداء اس���تثمارات الش���ركة والتركي���ز على مصادر العوائد وتوزيع األصول واس���تراتيجية االس���تثمار وحدود المخاطر،
وتقديم التوصيات بشأن االستثمار والتخارج من االستثمارات الحالية.
 .9وض���ع المعايير الخاصة باختيار مدراء واستش���اريين االس���تثمار في الش���ركة ومراجعة أدائهم بصورة دوري���ه والموافقة على قرارات
تعيينهم أو إنهاء خدماتهم.
 .10مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة حول مقترحات االندماج واالستحواذ والتخارج والعمليات المماثلة األخرى.
 .11دراسة واعتماد مقترحات المنتجات االستثمارية المخطط تقديمها لعمالء الشركة.

تخضع إجراءات توقيع عقود الخدمات مع أطراف ذات عالقة لتدقيق ومراجعة من مسؤول المطابقة وااللتزام ،ويتم تطبيق نفس سياسة تسعير الخدمات التي تمارسها
الش���ركة م���ع أطراف مس���تقلة ،ويتم التوقي���ع مع مزودي الخدمات بعد التحقق من جودة الخدمة المقدمة بش���كل يراعي مصلحة ش���ركة ُملك ّية لالس���تثمار واس���تيفاء
متطلباتها ويتم اختيار مزود الخدمة األقل سعرًا إذا كانت الخدمة المقدمة تفي بمتطلبات الشركة.
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اجتماعات لجنة االستثمار لعام 2018م

أهم اختصاصات لجنة المراجعة والمخاطر
.1

مراجعة القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

االجتماع
األول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

االجتماع
الخامس

االجتماع
السادس

2018/02/18

2018/03/14

2018/04/26

2018/07/18

2018/08/16

2018/12/02

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

√

√

√

√

√

√

100%

األستاذ /إبراهيم بن عبد اهلل الصانع

√

√

√

√

√

√

100%

 .5تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وأساليب إدارتها وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية.

المهندس /عبداهلل بن علي الدبيخي

√

√

√

√

√

√

100%

 .6المساهمة مع اإلدارة التنفيذية ولجنة االستثمار في تطوير معايير وحدود المخاطر ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.

√

√

100%

 .7مراجعة تقارير مسؤول المخاطر ومتابعة الخطط التصحيحية لتفادي أو تقليل أو نقل أو قبول المخاطر ومتابعة تنفيذها

االسم

األستاذة /منيرة الدوسري
األستاذ /هشام بن احمد تفاحة

√

√

√

نسبة
الحضور

100%

√

*تم تغيير عضوية لجنة االستثمار من األستاذ /هشام تفاحة بصفته الرئيس التنفيذي المكلف إلى األستاذة /منيرة الدوسري بصفتها الرئيس التنفيذي.

لجنة المراجعة والمخاطر

 .4دراسة السياسات المحاسبية ومراجعتها ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها.

ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها لمجلس اإلدارة.
 .8تقدي���م المقترح���ات ل�ل�إدارة التنفيذية ولمجلس اإلدارة بخصوص تطوير ممارس���ات وأس���اليب إدارة المخاطر في الش���ركة
بشكل فاعل.

االجتماع الرابع
2018/12/04

نسبة
الحضور

يجب أن يكون عضو اللجنة لديه تأهيل علمي وعملي مالئم وإلمام بالجوانب المالية والمحاسبية وأساليب إدارة المخاطر،

الدكتور /سليمان بن عبد العزيز التويجري

√

√

√

√

100%

وأن يكون لدية إلمام بطبيعة أعمال الشركة.

األستاذ /وليد بن محمد العثيمين

√

√

√

√

100%

األستاذ /مطلق محمد إبراهيم المطلق

√

√

√

√

100%

تتش��كل لجن��ة المراجعة والمخاط��ر من ( )3ثالثة أعض��اء على األقل ،يكون م��ن بينهم أو جميعهم من أعض��اء مجلس إدارة
الشركة ممن يتوافر فيه الشروط المحددة أدناه:

 .2أال يكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين في الش���ركة أو المنش���آت التي تس���يطر عليها الش���ركة ،أو ممن يقومون
بعمل فني أو إداري في الشركة أو المنشآت التي تسيطر عليها الشركة ولو على سبيل االستشارة.

االسم

االجتماع األول
2018/03/21

االجتماع الثاني االجتماع الثالث
2018/09/18
2018/05/01

تم التصويت من قبل الجمعية العامة الغير عادية يوم  05ديسمبر 2018م على تعيين لجنة المراجعة والمخاطر للدورة القادمة ولمدة

ال ،ويعتبر العضو مستق ً
أن يكون مستق ً
ال إذا توافرت فيه الشروط التالية:
.1

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

اجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر لعام 2018م

•تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر

.1

 .2تعيين كل من المراجع الداخلي للشركة وسكرتير للجنة.

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

 .2أال يكون له مصلحة مالية أو تجارية مباش���رة مع المديرين التنفيذيين في الش���ركة ،وأال يكون قريبًا ألي منهم حتى الدرجة
الثانية.
 .3أال يشارك العضو في عضوية لجنة المراجعة لشركة أخرى تمارس نفس النشاط.
 .4أن يمتنع عن الدخول في أي نشاط قد يكون متعارضًا مع مصلحة الشركة أو منافسًا لها بغير تصريح من الجمعية العامة.

 3سنوات تبدأ من  11مارس 2019م.

لجنة الترشيحات والمكافآت
•تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
تتش���كل لجن���ة الترش���يحات والمكافآت من ( )3ثالث���ة أعضاء على األقل بمش���اركة عضو واحد على األقل من مجلس إدارة الش���ركة مع

تتمث���ل مهام لجنة المراجعة والمخاطر بش���كل رئيس���ي باإلش���راف على وظيف���ة المراجعة الداخلي���ة وإدارة المخاطر في الش���ركة من

إمكانية مش���اركة أعضاء من خارج الش���ركة وأحد كبار التنفيذيين ،وتتولى اللجنة تحديد أس���س تقييم فعالية هيكل المجلس ،ورفع

أج���ل التحق���ق م���ن مدى فعاليتها في تنفيذ األعم���ال والمهام التي حددها مجلس اإلدارة ودراس���ة تقارير ومالحظ���ات المراجع الداخلي

التوصيات والمقترحات بش���أنها ،باإلضافة إلعداد السياس���ات الالزمة المرتبطة باألداء والتعويضات ،باإلضافة إلى المهام الموكلة للجنة

ومس���ؤولي المخاط���ر ومتابع���ة تنفيذها ،والتوصي���ة لمجلس اإلدارة بتعيين المحاس���ب القانوني بعد التأكد من تأهيله واس���تقالليته

الترشيحات والمكافآت في الئحة تشكيل وتنظيم لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة.

وتحديد أتعابه وتجديد وإنهاء عقده ودراس���ة خطة المراجعة وإبداء أية مالحظات عليها واعتمادها .باإلضافة لما ذكر من مهام ل ّلجنة
في الئحة تشكل وتنظيم لجنة المراجعة والمخاطر الخاصة بالشركة.

االسم

•أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر
االسم

العضوية

تصنيف العضوية

الدكتور /سليمان بن عبد العزيز التويجري

رئيس اللجنة

عضو مجلس إدارة غير مستقل  -غير تنفيذي

األستاذ /وليد بن محمد العثيمين

عضو

عضو خارجي مستقل

األستاذ /مطلق محمد إبراهيم المطلق

عضو

عضو مجلس إدارة مستقل
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•أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
العضوية

تصنيف العضوية

األستاذ /مطلق بن محمد المطلق

رئيس اللجنة

عضو مجلس اإلدارة – مستقل

الدكتور /سامي بن عبد الكريم العبد الكريم

عضو

عضو مجلس اإلدارة – مستقل

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

عضو

عضو مجلس اإلدارة المنتدب – تنفيذي  -غير مستقل
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• إقرارات مجلس اإلدارة

أهم اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

• يق���ر مجل���س اإلدارة بأن الس���جالت المحاس���بية قد أع���دت بالش���كل الصحيح ووفق���ا للمعايير المحاس���بية الصادرة ع���ن الهيئة

 .1إعداد سياسات تعويضات كبار التنفيذيين ومكافآت أعضاء المجلس.

السعودية للمحاسبين القانونيين.

 .2مراجعة وتقييم استقاللية األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة.
 .3اإلشراف على ترشح عضوية مجلس اإلدارة بالتنسيق مع سكرتارية المجلس والجمعية العامة والجهات التنظيمية ذات العالقة.

• يقر مجلس اإلدارة بأن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

 .4مراجعة وإقرار الئحة سياسات الموارد البشرية.

• يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي قروض على الشركة سواء واجبة السداد أو عند الطلب.

 .5مراجعة وإقرار الئحة المكافآت والجزاءات.

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

 .6الموافقة على دليل التصنيف الوظيفي والمنافع.

• تقرير الركيزة الثالثة

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

أع���دت جهة خارجية مس���تقلة تقرير الركيزة الثالثة وفقًا لمتطلبات هيئة الس���وق المالية ،ولالطالع عل���ى تقرير الركيزة الثالثة باإلمكان
الحصول عليه من قسم عالقات المستثمر على الموقع اإللكتروني للشركة  www.mulkia.com.saأو www.mulkia.sa

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2018م
االجتماع األول
2018/5/08

االجتماع الثاني
2018/11/15

نسبة
الحضور

األستاذ /مطلق بن محمد المطلق

√

√

100%

الدكتور /سامي بن عبد الكريم العبد الكريم

√

√

100%

األستاذ /سلطان بن محمد الحديثي

√

√

100%

االسم

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

يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي .ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ االحتياطي
المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.

 .2للجمعي���ة العام���ة العادية ،بناءًا على اقتراح مجلس اإلدارة ،ان تجنب نس���بة معينة من األرب���اح الصافية لتكوين احتياطي يخصص
لغرض أو أغراض معينة.
 .3ي���وزع الباق���ي بعد ذلك على المس���اهمين كحصة م���ن األرباح ،وذلك مع مراع���اة أي مكافئات ألعضاء مجل���س اإلدارة بعد موافقة
الجمعية العامة.
 .4للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الش���ركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر
اإلمكان على المساهمين.
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تقرير مراجع الحسابات كما في  31ديسمبر 2018

القوائم
المالية
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اعتماد مجلس اإلدارة
تم اعتماد هذا التقرير من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/07/19هـ الموافق 2019/03/26م
لتحميل نسخة من القوائم المالية المعدة بواسطة مراجع الحسابات باإلمكان الحصول عليها
من الموقع اإللكتروني للشركة www.mulkia.com.sa
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ختامًا...
إننا في ُملك ّية لالستثمار نفخر بثقة مساهمينا وعمالئنا من المستثمرين الذين يبحثون عن الحلول االستثمارية
بدأب ومثابرة للمحافظة
المبتكرة ،ونستطيع القول بأن هذه الثقة هي من العوامل الرئيسية التي تدفعنا للعمل
ٍ
بشكل دائم.
عليها وتعزيزها
ٍ
نعدكم بأن نجتهد دائمًا لتلبية تطلعاتكم االستثمارية وسنظل شريكًا استثماريًا موثوقًا إلدارة استثماراتكم.

91

شـركـة مسـاهمــة مقفلــة Closed Joint Stock Company
صندوق بريد P.O. Box 52775
الـــريـــــاض Riyadh 11573
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
هاتف Tel +966 92 000 3028
فاكس Fax +966 (11) 293 2799
ترخيص هيئة السوق المالية Capital Market Authority 13170-37
C.R. 1010407245
س.ت1010407245 :
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