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األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس اإلدارة

رجــل أعمــال، خبــرة أربعون عامًا في إدارة الشــركات ، مســتثمر ومؤســس عدد من الشــركات 
التــي تعمــل فــي مجــاالت  العقــار ، الخدمــات ، االســتثمار ، الخدمــات المالية والبنــوك وغيرها ، 
و مؤســس فــي عــدد من الشــركات المدرجة بالســوق المالية ومنها شــركة الريــاض للتعمير 
وشركه وفرة للصناعة والتنمية ) الغذائية ( وشركة سوليدرتى تكافل، ورئيس مجلس إدارة 
الشــركة الســعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( ، وشركة مجموعة نجمة المدائن 
وشــركة إبراهيم بن محمد الحديثي لالســتثمار وشركة زوايا العقارية وشركة نهاز لالستثمار، 
وشــركة أكــوان العقارية وشــركة بلدا للمجمعــات التجارية المتخصصة  وشــغل منصب نائب 
رئيــس مجلس الغرف الســعودية، ورئيس مجلــس إدارة الغرفة التجاريــة الصناعية بمحافظه 

الخرج في دورته األولى والثانية.

لديــه خبــرة طويلــة فــي العمــل القانونــي حيــث شــغل العديــد مــن المناصــب منهــا كبيــر 
المستشارين القانونيين في وزارة الصناعة والكهرباء، ومحاميًا ومستشارًا قانونيًا في مكتب 
صــالح الحجيــالن للمحامــاة واإلستشــارات القانونية، ثم نائــب رئيس أول للشــؤون القانونية في 
الشــركة الســعودية للكهرباء، وعضو مجلس مديري شــركة المياه والكهرباء، وعضو مجلس 
إدارة شركة المرجان إلنتاج الكهرباء، حاصل على شهادة البكالوريس في الشريعة من جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ودبلوم األنظمة من معهد اإلدارة العامة، ودرجة الماجستير 

في القانون من جامعة تولين بمدينة نيو أورلينز، بوالية لويزيانا، الواليات المتحدة األمريكي.

األستاذ/ بدر بن محمد الدغيثر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

المستشار/ مطلق بن محمد المطلق
عضو مجلس اإلدارة

رجل أعمال، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة تكساس ساوثرن 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. يرأس مؤسســة بــدر الدغيثر للمقاوالت، والشــركة الســعودية 
جواهــر للتجــارة )إحــدى أكبر شــركات تجــارة المــاركات العالمية لألزيــاء بالمملكــة( ويعمل في 
مجــال االســتثمارات العقاريــة والماليــة والتجزئــة وهــو عضــو مجلــس فاعل في عدة شــركات 

مساهمة مقفلة منها شركة أسواق الجزيرة.
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هــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة مؤشــر األعمال، والتي تركز في نشــاطها علــى النفط والغــاز والرعاية 
الصحيــة واألغذيــة والمشــروبات. كمــا يشــغل منصب عضــو مجلــس إدارة ورئيس لجنــة األوراق المالية 
واالستثمار بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض. باإلضافة إلى ذلك، هو عضو في المجلس االستشاري 
في بنك سنغافورة، وهو عضو مؤسس في شركة سبارتن لالستثمار المحدودة في المملكة المتحدة. 
وقد شــغل العديد من المناصب القيادية في الســعودية والخليج، كما أنه قد عمل لمدة )5( ســنوات 
كعضو في مجلس إدارة لشركة البالد المالية. عمل في صندوق أوقاف جامعة توليدو، أوهايو بالواليات 
المتحدة األمريكية إلدارة صناديق األســهم في مؤشــر S&P 500 كما شــغل منصب الرئيس التنفيذي 
لالســتثمار. وهــو حاصــل أيضــًا علــى درجــة البكالوريــوس في تمويل الشــركات والماجســتير فــي إدارة 

األعمال تخصص استثمار من جامعة توليدو، أوهايو الواليات المتحدة األمريكية.  

األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
عضو مجلس اإلدارة المنتدب

المهندس/ عبداهلل بن علي الدبيخي
عضو مجلس اإلدارة – مستقل

محمد بن غانم الساير العنزي
عضو مجلس إدارة – مستقل

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــع مرتبة الشــرف من جامعــة الملك ســعود ، 
ماجســتير في إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال ، تقلد مناصب قيادية في عدد من الشــركات 
العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية ، لديه خبرة في إعادة هيكلة الشركات والتخطيط 
اإلستراتيجي إضافة إلى إدارة االستثمارات في األوراق المالية والملكية الخاصة واالستثمار العقاري 
، شــارك في عضوية مجالس اإلدارات واللجان في عدد من الشــركات المســاهمة العامة والخاصة 
منهــا: الشــركة الكيميائيــة الســعودية، شــركة نهاز لالســتثمار، شــركة زوايــا العقاريــة، مجموعة 
نجمة المدائن، شــركة الشــرق األوسط للبطاريات )ميبكو(، الشركة السعودية لخدمات السيارات 

والمعدات )ساسكو(، شركة ذاخر للتطوير العقاري،  شركة اتحاد مصانع األسالك ،

يتمتــع بخبــرات عمليــة تزيــد عــن 30 عامًا في عــدد من الشــركات المحلية والدوليــة حيث تنوعت 
خبراتــه فــي عــدد من المجــاالت االســتثمارية الصناعيــة والزراعية واالتصــاالت وتقنيــة المعلومات، 
حاصــل على درجة الماجســتير فــي إدارة االعمال من جامعة أكســفورد ودرجــة البكالوريوس في 
الهندســة الكهربائيــة مــن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يشــغل حاليًا منصب الرئيس 
التنفيــذي للشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحري، كما يشــغل رئاســة وعضويــة عدد من 

مجالس اإلدارات المحلية والعالمية.

شركة ُملكّية لالستثمار 9



عن ُملكّية لالستثمار
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شركة ُملكّية لالستثمار هي شركة استثمارية سعودية )مساهمة 

مقفلــة( بــرأس مــال مدفوع يبلــغ 65 مليون ريال ســعودي، مركزها 

الرئيســي في مدينة الرياض وتزاول أعمالها وفقًا لألنظمة واللوائح 

الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

حصلــت ُملكّيــة علــى ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم )13170-

37( بتاريــخ 1435/01/02 هـ الموافــق 2013/11/05م وبدأت مزاولة عملها 

بتاريــخ 1435/06/28 هـــ الموافق 2014/04/28م وســجلها التجاري رقم 

)1010407245( وتعمــل فــي مجــال التعامــل فــي األوراق الماليــة، إدارة 

االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق، ترتيــب األوراق الماليــة، تقديــم 

المشورة وحفظ األوراق المالية.

تقدم ُملكّية خدمات مالية واستثمارية متنوعة ومتكاملة مصممة 

بدقــة لتوائــم األهــداف الماليــة لألفــراد والمؤسســات علــى اختــالف 

أنواعها وأحجامها. 
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الرؤية
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رؤيتنا
أن نكــون أحــد رواد إدارة األصــول والثروات والمصرفية االســتثمارية في 

الشرق األوسط.
فــي ُملكّيــة نعمــل لنرتقــي ولنصبح مقدم الخدمــات االســتثمارية الرائد 
فــي الشــرق األوســط الــذي يتفــوق علــى المعاييــر والممارســات المحلية 
واإلقليمية، ولكي نقدم حلول اســتثمارية شــاملة إلدارة األصول والثروات 

والمصرفية االستثمارية لتلبية االحتياجات المتطورة لعمالئنا.

شركة ُملكّية لالستثمار 13



الرسالة
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رسالتنا
تطويــر الفــرص االســتثمارية اإلبداعيــة وإدارتهــا باحترافيــة وتقديــم باقة 

مــن الخدمــات المصرفية االســتثمارية وفــق أفضل المعايير والممارســات 

العالميــة وبما يوائم البيئة االســتثمارية التــي نتعامل معها وبما يضمن 

مســتوى عاٍل من الجودة، األداء، إدارة المخاطر والقيمة المضافة لعمالئنا 

ومستثمرينا.

نســعى لتحقيــق التميــز فــي تقديــم خدمــات مالئمــة لعمالئنــا من حيث 

الجــودة، واألداء، ومســتوى المخاطر، وتعزيز فرص حصــول جميع العمالء 

علــى أفضــل قيمــة ممكنــة الســتثماراتهم فــي ُملكّيــة، نقــدم خدماتنــا 

لعمالئنــا بشــفافية تامــة ونحافظ علــى خصوصية وســرية معلوماتهم. 

وتظــل ثقــة عمالئنــا بخدماتنا علــى أقصى درجــات األهمية بالنســبة لنا، 

فنحــن نعمــل على إيجاد مناخ بناء لعمالئنا ليشــعروا بالثقة واالعتمادية 

عند التعامل مع ُملكّية.
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القيم

قيمنا
فــي ُملكّيــة نســتمد قيمنــا مــن مبــادئ وتعاليــم الشــريعة اإلســالمية 

وأفضل الممارسات المهنية في المعامالت في بيئة األعمال وتشمل: 

االعتمادية والكفاءة
نعمــل علــى تطويــر قدراتنــا بشــكل مســتمر لضمــان كفــاءة مواردنــا 
البشــرية علــى تقديم المنتــج األفضــل والمالئم وفق احتياجــات العمالء 

والمستثمرين الحقيقية.

العناية المهنية
نحرص على بذل والمحافظة على مستوى مالئم من العناية المهنية 
التي  المضافة  القيمة  لضمان  ومنتجاتنا  مخرجاتنا  كافة  في  الواجبة 

تفوق توقعات العمالء والمستثمرين. 

االلتزام
نســعى لتحقيــق االلتــزام الكامــل بكافــة التعهــدات واالتفاقيــات التــي 
نبرمهــا، وكذلك االلتزام بكافة القوانين واألنظمة والقرارات الصادرة عن 

الجهات المنظمة والمشرفة على أعمال الشركة.

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.

الجودة في كل أعمالنا
ترتكــز اســتراتيجيتنا على ضمان مســتوى عــاٍل من الجودة فــي األعمال 
التي ننجزها، ليس فقط إلرضاء الحاجات المتجددة لعمالئنا ومستثمرينا 

بل لتحقيق رؤيتنا على المدى الطويل.
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بيئة العمل

تؤمن الشركة بأن نجاحها يتطلب التركيز على خلق بيئة عمل 
داخلية محفزة لإلبداع مدعومة بمهنيين على مستوى عاٍل من 
مبدأ  ونتبنى  الفريق  بروح  نعمل  والعملي.  العلمي  التأهيل 

المشاركة الفاعلة مع مستثمرينا وعمالئنا لتحقيق النجاح.

قواعد السلوك وأخالقيات العمل
نلتــزم بأعلــى مســتويات الســلوك وأخالقيــات العمــل فــي كافــة 
تعامالتنــا ونــدرك اختالفــات هــذه القواعــد باختــالف بيئــات العمل 
واألســواق التــي نعمــل فيهــا. وتشــمل الصــدق، األمانــة، اإلخالص 
والشــفافية التامــة لضمــان تحقيــق األهــداف والنجــاح وفــق مبــدأ 

الشراكة الفاعلة مع األطراف التي نتعامل معها.
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كلمة 
مجلس اإلدارة

السادة / مساهمي شركة ملكية لالستثمار المحترمين،

يسعدنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي عن أعمال شركة ُملكّية 
لالســتثمار لعام 2021م، راجين من اهلل عز وجل أن يصلكم هذا التقرير 

وأنتم وعائالتكم بموفور الصحة والعافية.
تمكن االقتصاد السعودي وقطاعات األعمال خالل عام 2021م من تجاوز 
آثــار جائحــة كورونــا بنجــاح بفضل اهلل ثــم بفضل السياســات الحكيمة 
والمتوازنــة لقيــادة هذه البالد أعزها اهلل. حيث كانت اإلجراءات المتخذة 
للتغلــب علــى الجائحــة مثاالً يحتذى به على مســتوى العالــم، حيث لم 
تشهد المملكة العربية السعودية أي حاالت نقص في المستشفيات 
أو األســرة أو حــاالت التزاحــم للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة مثــل مــا 
حصــل في عــدد من الــدول المتقدمة وغير المتقدمة على حد ســواء. 
كمــا تمكن االقتصاد الســعودي من العودة للحيــاة الطبيعية تدريجيًا 
خــالل العــام 2021، وصاحــب ذلــك اســتقرار أســعار النفط عالميــًا رغم أن 
الكميات المنتجة ال تزال منخفضة عن مستويات ما قبل الجائحة، حيث 
تجاوز متوســط ســعر خام برنت خالل عام 2021 مستوى 70 دوالرًا مقارنة 
بمســتويات تقارب 42 دوالرًا في العام الســابق. كما شــهد العام 2021م 
نمــوًا كبيــرًا في عــدد من قطاعــات االقتصــاد الســعودي ومنها قطاع 
التطوير العقاري الســكني في مدينة الرياض وعدد من مدن المملكة 

الرئيسية األخرى. 
وخــالل العــام 2021 حققت شــركتكم نتائج طيبة -بحمــد اهلل وتوفيقه 
-حيث استمرت الشركة في تنمية أعمالها الرئيسية عبر طرح وإطالق 
3 صناديــق اســتثمارية جديــدة خــالل العــام، منهــا صندوق اســتثماري 
تم طرحه طرحًا عامًا بعد موافقة هيئة الســوق المالية. كما اســتمرت 
الشــركة فــي بنــاء وتعزيــز مواردهــا البشــرية وتدريبهــا بمــا يضمــن 
التحســين المســتمر لألداء والحرص الدائم على تحقيق أفضل النتائج 

لمساهمي الشركة وعمالءها في مختلف الظروف. 

وفــي جانــب األداء المالــي للشــركة فقــد تمكنت شــركتكم مــن زيادة 
إيراداتهــا االجماليــة حيــث حققــت إيــرادات اجماليــة لعــام 2021م بمبلــغ 
24.8 مليون ريال، مقارنة بإيرادات اجمالية في العام السابق قدرها20.8 
مليون ريال وذلك بنســبة زيادة تبلغ 19 ٪، كما حققت الشــركة صافي 
أربــاح قدرهــا 8.3 مليــون ريــال مقارنــة بأربــاح صافية في العام الســابق 

قدرها4.3 مليون ريال وذلك بنسبة زيادة تبلغ 93 ٪. 
المتوقــع أن يشــهد عــام 2022 اســتمرارًا للتعافــي االقتصــادي  ومــن 
إلــى وضعهــا  عالميــًا  االقتصــادي  النمــو  بعــودة مســتويات  مدفوعــًا 
الطبيعــي دون التأثــر بأي اغالقات كبرى أو إجــراءات احترازية مماثلة لما 
حــدث خــالل العامين الماضيين، حيث اســتكملت معظــم دول العالم 
الرئيسية إجراءات التحصين ضد فايروس كورونا. كما أنه من المتوقع 
)وفقــًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة األمريكيــة( وصول اإلنتاج العالمي 
للنفــط لمســتويات ما قبــل الجائحة وتجاوزها خــالل النصف الثاني من 
العــام، وهذا مؤشــر على عــودة النشــاطات الى طبيعتها واســتئناف 
النمــو بمشــيئة اهلل تعالــى. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى عدد مــن المخاطر 
التي تواجه االقتصاد العالمي خالل عام 2022م ومنها مخاطر التضخم 
المرتفــع وكيفيــة اســتجابة البنــوك المركزيــة لهذا األمــر، خصوصًا في 
ظــل المخاطــر الجيوسياســية فــي شــرق أوروبــا وارتفــاع أســعار النفط 

نتيجة لذلك.
ختامــًا نتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى مقــام خــادم الحرميــن 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده األمين 
األمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود لدعمهما المســتمر 
للقطاع المالي، ونشــكر مســاهمي شركة ملكية لالســتثمار لثقتهم 
ودعمهــم. كمــا نخــص بالشــكر أعضاء مجلــس اإلدارة الكــرام وأعضاء 
لجــان مجلــس اإلدارة المختلفة وكذلك فريق العمل في شــركة ملكية 
لالستثمار. ونتطلع لعام 2022 لتنمية أعمال الشركة وتحقيق تطلعات 

مساهميها وعمالءها الكرام.

سلطـان بن محمد الحديثي
العضو المنتدب

إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس اإلدارة
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أهم أعمال وقرارات العام ٢٠٢١ 

2021/06/13
طرح صندوق ُملكّية - 

النرجس العقاري

2021/08/29
طرح صندوق ُملكّية - 

1لعجالن ريفيرا

هــو  العقــاري  -النرجــس  ُملكّيــة  صنــدوق 
صندوق استثمار عقاري خاص مقفل ويهدف 
الصندوق إلى االســتحواذ علــى أراض مطورة 
)تطويــر بنيــة تحتيــة( فــي مخطــط معتمــد 
فــي مدينــة الريــاض، حــي النرجــس، إلنشــاء 
وتطوير مشروع ســكني مع عناصر متعددة 
االســتخدامات مــع إمكانيــة البيــع المبكر في 
علــى  تســاعد  األســواق  ظــروف  كانــت  حــال 
ذلــك وبناء على اســتراتيجية الصندوق وقرار 

مجلس ادارته.

صنــدوق ُملكّية -العجالن ريفيرا هو صندوق 
استثمار عقاري عام مقفل متوافق مع ضوابط 
الشــريعة اإلســالمية ويهــدف الصنــدوق إلــى 
تقديــم فرصة اســتثمارية للمســتثمرين فيه 
عبــر االســتثمار فــي التطويــر اإلنشــائي ألرض 
تجارية ســكنية تقع في مدينة الرياض - حي 
قرطبــة، في ســبيل إنشــاء وحدات ســكنية، 
تتضمن شقق سكنية راقية، ومن ثم سيتم 
العمــل على بيع الشــقق الســكنية وتحقيق 

عوائد رأسمالية للمستثمرين فيه.
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2021/12/12
طرح صندوق ُملكّية  - 

مدائن العقاري

2021/11/10
الحصول على إشعار عدم 
ممانعة من هيئة السوق 

المالية للتقدم بطلب طرح 
أسهم الشركة في السوق 

الموازية )نمو(

هــو  العقــاري  -مدائــن  ُملكّيــة  صنــدوق 
صندوق استثمار عقاري خاص مقفل ويهدف 
مشــاريع  علــى  االســتحواذ  إلــى  الصنــدوق 
سكنية قيد االنشاء في مخطط معتمد في 
مدينــة الرياض، حي قرطبة وحي المونســية، 
إلنشــاء وتطوير مشــاريع سكنية مع إمكانية 
البيــع المبكــر في حال كانت ظروف األســواق 
تســاعد علــى ذلــك وبنــاًء علــى اســتراتيجية 

الصندوق وقرار مجلس ادارته.

حصلــت الشــركة بتاريــخ 10 نوفمبــر 2021 على 
خطــاب موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى 
طلــب الشــركة للحصــول علــى إشــعار عــدم 
ممانعــة مــن الهيئــة للتقــدم بطلــب طــرح 
أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة )نمو( 
الطــرح  ملــف  تقديــم  علــى  العمــل  وجــاري 

للهيئة.
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خدماتنا

تقــدم ُملكّيــة باقــة متكاملــة مــن الخدمــات االســتثمارية التــي 
روعي في تصميمها متطلبات شــرائح واســعة من المســتثمرين 
في الســوق المالية الســعودية، وما يميزنا في ُملكّية هو تقديم 
هذه الخدمات لكل عميل بعد دراســة متطلباته بعناية والحرص 
علــى مالئمــة كل منتج نقدمــه لمتطلبات العميل بعد االســتماع 
لتطلعاتــه االســتثمارية ومســتوى المخاطــر الــذي يقبلــه العميل 
للحصــول علــى أفضــل عائــد ممكــن، فنحــن نســتهدف عالقــة 
اســتثمارية مبنيــة على الثقــة المتبادلة والشــفافية للوصول إلى 

أقصى درجات والء العميل. 
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خدمات الحفظ:

إدارة االستثمارات 
وتشغيل الصناديق

خدمات المشورة 
الخاصة باألوراق المالية:

التعامل في األوراق 
المالية

إدارة استثمارات 
األسهم: برامج 

استثمارية متخصصة 
في االستثمار في األوراق 

المالية المدرجة في 
أسواق المال وتتضمن 

صناديق األسهم 
والمحافظ الخاصة. 

تستهدف تقديم االستشارات بشأن الحصول على تمويل 
أو من أجل إتمام صفقة على ورقة مالية.باإلضافة الى تقديم 
خدمات التعهد بتغطية الطرح للشركات الراغبة في اإلدراج 

أو إصدار حقوق األولوية أو ترتيب طرح أدوات الدين سواًء 
كمتعهد رئيس أو متعهد مساند في تغطية االكتتاب.

تستهدف تقديم النصح 
والمشورة حول المخاطر 

والعوائد المتوقعة 
ومزايا االستثمار بما يالئم 

تصنيف العميل.

إدارة االستثمارات الصناديق 
العقارية: برامج استثمارية 

متخصصة في القطاع العقاري 
وتتضمن صناديق التطوير األولي، 

صناديق التطوير اإلنشائي، 
الصناديق العقارية المدرة للدخل 
أو صناديق االستثمار في الفرص 

العقارية.

تستهدف تقديم خدمات حفظ أصول العمالء والقيام 
باإلجراءات اإلدارية الالزمة لحفظ أصول العمالء

استثمارات الملكيات الخاصة: برامج 
استثمارية متخصصة باالستحواذ على 

حصص ملكية 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 سواًء 
بالبيع إلى شريك استراتيجي أو الطرح في 

سوق المال. 

خدمات ترتيب 
األوراق المالية:

0203

0405

01
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االستثمارات العقارية

تعريف بالمنتج:

هــو صنــدوق اســتثمار عقــاري مقفــل متوافق مع الضوابط الشــرعية. تــم إدراج الصنــدوق في تداولــه وبدأ في 
ممارســة أعماله في 5 نوفمبر 2017م، يســتهدف توفير دخل دوري للمســتثمرين من خالل االســتثمار في أصول 
عقاريــة ُمــِدرة للدخــل متواجــدة في المملكة العربية الســعودية وتوزيع دخل دوري علــى مالكي الوحدات بما ال 

يقل عن 90 ٪ من صافي أرباح الصندوق.

أهداف الصندوق: 

يهدف الصندوق إلى االستحواذ على عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع 
ما نسبته 90 ٪ بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق خالل فترة عمل الصندوق وبحد أدنى مرة واحدة سنويًا

أصول الصندوق الرئيسية: 

مجمع ويست أفينيو.	 
ذا إيليت »مجمع ترفيهي - مطاعم - مكتبي«	 
مجمع فلل فيفيندا الفندقي.	 
مجمع التقنية التجاري الصناعي.	 

مبنى دينار التجاري.	 
مبنى الغرفة األولى للشقق الفندقية.	 
مبنى الياسمين السكني.	 
مطاعم برغر كنج أبحر.	 
مطعم خميس مشيط.	 
مشروع الشراع	 

أهم األحداث: 

اكتمــال إجــراءات تحويــل صنــدوق ملكيــة عقــارات  	
الخليــج ريــت إلى صندوق اســتثمار عقــاري متداول 

مغلق يتخذ شكل المنشأة ذات األغراض الخاصة.
أقــر الصنــدوق توزيعات نقدية علــى مالك الوحدات  	

خالل العام 2021 بما قيمته 38،821،932 مليون ريال 
أي بنســبة توزيعــات 0.57 ريــال لــكل وحــدة تعــادل 

5.7٪ من سعر الطرح األولى.
تم دراســة عــدد مــن الفــرص االســتثمارية لعقارات  	

مــدرة للدخــل وتقديــم عدة عــروض بشــأنها خالل 
العام 2021. وقد تم اإلعالن عن اســتحواذ على عقار 
الجادة في بداية العام 2022 كنتيجة لهذه الجهود.

1- صندوق ُملكّية عقارات الخليج ريت:
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ذا إيليت

مجمع فلل فيفيندا الفندقي

مجمع التقنية التجاري الصناعي

مجمع التقنية التجاري الصناعي ذا إيليت ذا إيليت

مجمع ويست أفينيومجمع ويست أفينيو

مجمع دينار التجاري مجمع دينار التجاري

الغرفة األولى الفندقية الغرفة األولى الفندقية
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االستثمارات العقارية

تعريف بالمنتج:
هــو صنــدوق اســتثمار عقــاري مغلق مطــروح طرحًا خاصًا، يهــدف الصندوق إلــى تنمية رأس المــال على المدى 
المتوســط من خالل تطوير أرض في مدينة الرياض بمســاحة تبلغ 2,336,795 متر مربع تقع غرب مدينة الرياض 
علــى طــرق رئيســية منها طريق الملك عبــد اهلل وطريق الملك خالد وطريق العروبــة وطريق األمير تركي األول 
وكذلك عدد من الشــوارع الداخلية ومن ثم بيعها على مســتثمرين ومشــتريين نهائيين لغاية تحقيق عوائد 

مجزية للمستثمرين.

نبذة عن الصندوق: 

أهم األحداث:

شركة ُملكّية مدير الصندوق
لالستثمار

مراجع الحسابات 
شركة المحاسبون المتحدون

أمين الحفظأمين الحفظخاص مقفلخاص مقفلنوع الصندوقنوع الصندوق
شركة كسب الماليةشركة كسب المالية

الهيئة الشرعيةالهيئة الشرعية33 سنوات سنواتعمر الصندوقعمر الصندوق
دار المراجعة الشرعيةدار المراجعة الشرعية

رأس مال الصندوق رأس مال الصندوق 
عند التأسيسعند التأسيس

  2,761,500,0002,761,500,000
ريال سعوديريال سعودي

المقيمين العقاريةالمقيمين العقارية
سنشري سنشري 2121 السعودية السعودية

تاريخ بدء أعمال تاريخ بدء أعمال 
2012/12/152012/12/15ممالصندوقالصندوق

المقيمين العقاريينالمقيمين العقاريين
شركة فاليو إكسبرت للتقييم العقاريشركة فاليو إكسبرت للتقييم العقاري

أصول الصندوق:
ملكية 100 ٪ لصكين أراضي خام تحت التطوير بمساحة 1,486,547 متر مربع. 	 

تم الحصول على إعفاء من لجنة رسوم االراضي البيضاء عن الفترة الرابعة. 	 

تم استالم قرار المحكمة العليا بشأن صكوك األراضي المملوكة للصندوق وتم العمل خالل العام 2021 على 	 

كل مــا مــن شــأنه الحفــاظ على حقوق مالكي الوحــدات وتوجت الجهود بحمد اهلل وبجهــود جميع الجهات 

ذات العالقة بصدور قرار المقام السامي الكريم بإجازة صك ملكية العقار لصالح الصندوق. 

2- صندوق الجوهرة العقاري:
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موقع األرض:

حي الرائد تقاطع طريق العروبة مع طريق األمير تركي األولحي الرائد تقاطع طريق العروبة مع طريق األمير تركي األول
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االستثمارات العقارية

تعريف بالمنتج:
هــو صنــدوق عقــاري خــاص مقفــل، وقد بــدأت أعمال الصندوق في 13 يونيو 2021م، يســـعى الصنـــدوق لالســـتثمار فـــي 
مدينـة الرياض - المملكة العربية السـعودية وتحديًدا شـمال مدينـة الرياض في حي النرجس، وبناء على وضع الســوق 
الحالي فإن السـيناريو المسـتهدف لتحقيق أفضل عائد على رأس المال هو تجزئة وتقســيم األرض وذلك بعد الحصول 
على التراخيص والفسـوح الالزمة، ثم تزويدها بكافة الخدمات ومن ثم بيعها كأراضي مطورة على مســتثمري القطاع 

التجاري والسـكني والمسـتخدمين النهائييـن ليتمكنوا من تطويرها تطويًرا فوقًيا حسـب رغباتهم.

نبذة عن الصندوق: 

أهداف الصندوق:

شركة ُملكّية مدير الصندوق
لالستثمار

مراجع الحسابات 
شركة المحاسبون المتحدون

صندوق استثماري صندوق استثماري نوع الصندوقنوع الصندوق
عقاري خاصعقاري خاص

أمين الحفظأمين الحفظ
شركة نمو الماليةشركة نمو المالية

رأس مال الصندوق رأس مال الصندوق 
عند التأسيسعند التأسيس

  50,790,83850,790,838
ريال سعوديريال سعودي

المطور العقاريالمطور العقاري
شركة زوايا العقاريةشركة زوايا العقارية

تاريخ بدء أعمال تاريخ بدء أعمال 
المقيمين العقاريينالمقيمين العقاريين2021/06/132021/06/13ممالصندوقالصندوق

استناد للتقييم العقارياستناد للتقييم العقاري

33 سنوات سنواتمدة الصندوقمدة الصندوق

المقيمين العقاريينالمقيمين العقاريين
فالي للتقييم العقاريفالي للتقييم العقاري سعر الوحدة سعر الوحدة 

1010  ريال سعوديريال سعوديعند الطرحعند الطرح

أصول الصندوق:
ملكية صكين أراضي خام تحت التطوير بمساحة 24،009.51 متر مربع	 

يستهدف الصندوق االستحواذ على أراضي )تطوير بنية تحتية( في مخطط معتمد في مدينة الرياض، حي 	 

النرجس، إلنشــاء وتطوير مشــروع ســكني مع عناصر متعددة االســتخدامات مع إمكانية البيع المبكر في 

حال كانت ظروف األسواق تساعد على ذلك وبناء على استراتيجية الصندوق وقرار مجلس إدارته.

3- صندوق ُملكّية - النرجس العقاري:
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موقع األرض:

أهم األحداث:

حي النرجس طريق األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيزحي النرجس طريق األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز

تم االستحواذ على االرض الواقعة في حي النرجس وتم افراغ صكوك االرض لشركة الحفظ التابعة للصندوق.	 

تم البدء بإجراءات تقسيم األرض والحصول على الموافقات الالزمة تمهيدًا لبدء أعمال التطوير.	 

N

7652
An Narjis, 

Riyadh 13324 5533

مركز عبد اهلل المالي
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االستثمارات العقارية

تعريف بالمنتج:

صندوق ُملكّية العجالن -ريفيرا وهو صندوق استثمار عقاري عام مقفل متوافق مع ضوابط 
الشريعة اإلسالمية.

نبذة عن الصندوق: 

شركة ُملكّية مدير الصندوق
لالستثمار

مراجع الحسابات 
شركة المحاسبون المتحدون

صندوق استثماري نوع الصندوق
عقاري عام

أمين الحفظ
شركة نمو المالية

رأس مال الصندوق 
عند التأسيس

 52,000,000
ريال سعودي

المطور العقاري والمسوق
شركة محمد ومصعب عبد اهلل العجالن االستثمارية

تاريخ بدء أعمال 
المثمن العقاري )1(2021/08/29مالصندوق

فالي للتقييم العقاري

سنة ونصف مدة الصندوق
ميالدية )1.5(

المثمن العقاري )2(
استناد للتقييم العقاري سعر الوحدة 

10 ريال سعوديعند الطرح

أهداف الصندوق:
يهدف الصندوق إلى تقديم فرصة استثمارية للمستثمرين فيه عبر االستثمار في التطوير اإلنشائي ألراِض 	 

تجارية وأراِض ســكنية، حيث أن األصول العقارية التي ســوف يســتثمر فيها الصندوق والواقعة في مدينة 

الريــاض - حــي قرطبة، في ســبيل إنشــاء وحدات ســكنية، تتضمن شــقق ســكنية راقية، ومن ثم ســيتم 

العمل على بيع الشقق السكنية وتحقيق عوائد رأسمالية للمستثمرين فيه.

4- صندوق ُملكّية العجالن -ريفيرا:
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أهم األحداث: 

إكتمال طرح وحدات الصندوق بنجاح خالل فترة قياسية قدرها يوم واحد. 	
تم تشغيل الصندوق وبدء عملية اإلدارة واإلشراف للمشروع. 	
نقل ملكية األصول لصالح الصندوق. 	
تم اكمال معظم أعمال العظم في مشــروع العمائر الســكنية وجاري استكمال أعمال التشطيبات وأعمال  	

العظم لمشروع الفلل السكنية.
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االستثمارات العقارية

تعريف بالمنتج:

صنــدوق ُملكّيــة مدائــن العقــاري وهــو صنــدوق اســتثمار عقاري خــاص مغلق يســتثمر في 
تطوير األصول العقارية الخاصة بمشاريع سكنية ويشترك فيه مجموعة من المستثمرين.

نبذة عن الصندوق: 

شركة ُملكّية مدير الصندوق
لالستثمار

مراجع الحسابات 
شركة المحاسبون المتحدون

صندوق استثماري صندوق استثماري نوع الصندوقنوع الصندوق
عقاري خاصعقاري خاص

أمين الحفظأمين الحفظ
شركة نمو الماليةشركة نمو المالية

رأس مال الصندوق رأس مال الصندوق 
عند التأسيسعند التأسيس

  34,152,85634,152,856
ريال سعوديريال سعودي

المطور العقاري والمسوقالمطور العقاري والمسوق
شركة مدائن العصرشركة مدائن العصر

تاريخ بدء أعمال تاريخ بدء أعمال 
المقيمين العقاريينالمقيمين العقاريين2021/12/122021/12/12ممالصندوقالصندوق

استناد للتقييم العقارياستناد للتقييم العقاري

سبتمبر سبتمبر 20212021 م متاريخ آخر تقييمتاريخ آخر تقييم

المقيمين العقاريينالمقيمين العقاريين
سنشري سنشري 2121 سعر الوحدة سعر الوحدة 

1010  ريال سعوديريال سعوديعند الطرحعند الطرح

أهداف الصندوق:
يســتهدف الصندوق االســتحواذ على مشــاريع سكنية قيد االنشــاء في مخطط معتمد في مدينة الرياض، 	 

حــي قرطبــة وحي المونســية، إلنشــاء وتطوير مشــاريع ســكنية مــع إمكانية البيــع المبكر في حــال كانت 

ظروف األسواق تساعد على ذلك وبناًء على استراتيجية الصندوق وقرار مجلس ادارته.

أصول الصندوق:
ملكية ٪100 لمشاريع سكنية تحت اإلنشاء في حي قرطبة والمونسية	 

5- صندوق ُملكّية - مدائن العقاري:
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مواقع المشاريع:

اهم االحداث:

نماذج لمشاريع من أعمال المطور:

حي قرطبة - شارع وادي الشوكة - الرياض 	 

حي المونسية - شارع القلم - الرياض 	 

تم االستحواذ على المشاريع الواقعة في حي قرطبة والمونسية وتم افراغ صكوك المشروع لشركة الحفظ 	 

التابعة للصندوق )شركة التطوير الحديثة السكنية للعقارات(.
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االستثمارات العقارية

تعريف بالمنتج:

هو صندوق تطوير عقاري خاص مقفل، وقد بدأت أعمال الصندوق في 22 يوليو 2015م، ويســتهدف الصندوق 
االســتحواذ علــى أراٍض تجاريــة بغــرض تطوير مجمعــات تجارية ومن ثــم تأجيرها وبيعها في أماكــن حيوية في 
المدن الرئيســة في المملكة العربية الســعودية بشــكل رئيســي 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. 

أهداف الصندوق: 

يســتهدف الصندوق االســتحواذ على أراض تجارية بغرض تطوير مجمعات تجارية ومن ثم تأجيرها وبيعها في 
أماكن حيوية في المدن الرئيســة في المملكة بشــكل رئيســي مع إمكانية تطوير مشــاريع في أي من المدن 
الثانوية ذات الكثافة السكانية العالية. كما يمكن للصندوق االستحواذ على مشاريع مجمعات تجارية قائمة أو 

تحت االنشاء بشكل كامل أو استحواذ جزئي من خالل المشاركة بتلك المشاريع مع أطراف أخرى.

أصول الصندوق الرئيسية: 

ال يوجد بالصندوق حاليًا أي أصول نتيجة التخارج من جميع أصول الصندوق.	 

أهم األحداث: 

تم إنهاء الصندوق بتاريخ 19 ديسمبر 2021م وتوزيع المبالغ النقدية المتبقية في الصندوق بعد سداد جميع  	
االلتزامات. 

6- صندوق ُملكّية لتطوير المجمعات التجارية العقاري:
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استثمارات الملكيات الخاصة

تعريف بالمنتج:

صندوق اســتثماري مقفل عمره 5 ســنوات قابلة للتمديد ســنتين إضافيتين للتخارج بدأت إدارة الصندوق في 10 
أبريل 2016م، ويستهدف الصندوق االستثمار بشكل رئيسي في قطاع التعليم المبكر »سنة إلى ست سنوات«، 

اب المحدودة. ويهدف الصندوق لالستحواذ على نسبة ال تقل عن ٪95 من حقوق الملكية في شركة دور الُكتَّ

أصول الصندوق: 

٪95 من أسهم شركة دور الكتاب. 
٪25 من أسهم من شركة أضواء الهداية.

أهم األحداث بشركة دور الكتاب: 

بيع أرض القدس بأرباح بلغت 53 % تقريبًا.	 
التشغيل التجريبي لمدارس )BIT( العالمية بحي قرطبة وبدء تسجيل الطالب بالمدارس.	 
تم تمديد بعض عقود اإليجار والحصول على إعفاءات نتيجة جائحة كورونا.	 

أهم األحداث بشركة أضواء الهداية: 

تم التخارج من استثمار أضواء الهداية حسب البيانات أدناه: 	
استالم قيمة التخارج بمبلغ وقدره 45,000.000 ريال. 	
بلغ إجمالي العائد من االستثمار مبلغ 15,037,500 ريال وبلغ صافي الربح من االستثمار مبلغ 10,913,127 ريال. 	

7- صندوق ُملكّية للملكيات الخاصة - قطاع التعليم:
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استثمارات الملكيات الخاصة

تعريف بالمنتج:

يكمــن الغــرض الرئيســي مــن هذا الصنــدوق في تحقيق نمــو طويل االجل فــي رأس مال لمالكــي الوحدات، 
ويســتهدف بشــكل رئيسي االســتحواذ على حصص في شركات قائمة في مختلف دول العالم تقوم بإنتاج 
وتعبئــة وبيــع الميــاه المعدنيــة و/أو العصائر بهدف تطوير أو توســعة أعمالها وأســواقها وزيــادة مبيعاتها 
وأرباحهــا بهــدف تحقيق عوائد مجدية للصندوق والمســتثمرين، اســتثمار الفوائد النقديــة واالرباح المحققة 
فــي زيــادة نســبة تملــك األســهم فــي الشــركات المســتثمر فيهــا أو البحث عــن فرص جديــدة بعــد إجراءات 

الدراسات الالزمة.

نبذة عن الصندوق: 

عملة الصندوق: اليورو.	 
يســتثمر الصندوق في حقوق ملكية خاصة وهي شــراء حصص/أســهم في شــركات تجارية ومؤسســات 	 

خارج المملكة العربية السعودية تعمل في مجال انتاج وتعبئة وتوزيع المياه المعدنية بالدرجة األولى و/
أو المشــروبات   األخرى كتجارة مكملة في حال وجودها. كما يمكن له االســتثمار في عدد من االســتثمارات 

الواعدة في مختلف القطاعات المساندة لهذا المجال وذلك عبر االستثمار في الشركات الخاصة األخرى. 
استثمارات الصندوق: أسهم شركة مياه ريقوفي، جمهورية كوسوفو.	 

أهم األحداث: 

تم تغيير أمين حفظ الصندوق من شركة اتقان المالية إلى شركو نمو المالية. 	
تم توقيع إتفاقة مع شركة الحلول الملهمة كموزع للمنتج داخل السعودية. 	
حققت الشركة المستثمر بها أرقام قياسية للمبيعات واألرباح بعد التعافي من آثار جائحة كورونا. 	

8- صندوق ُملكّية للملكيات الخاصة - 
      قطاع المشروبات والمياه المعدنية:
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توفر إدارة اســتثمارات األســهم مجموعة من الخيارات االســتثمارية المتنوعة التي تلبي جميع شــرائح العمالء، فما يميزنا هو االســتجابة 

والتعامــل مــع متطلبــات عمالئنــا وتصميــم مــا يالئــم توجهاتهــم االســتثمارية ومســتوى قدرتهم علــى تحمــل المخاطر، إذ تديــر إدارة 

استثمارات األسهم المحافظ الخاصة وصناديق االستثمار.

استثمارات األسهم

منتجاتنا القائمة

وصف المنتجمنتجاتنا القائمة

المحافظ الخاصة

بــدأت خدمــات إدارة المحافــظ الخاصــة فــي 9 يونيــو 2014، وتتميــز خدمــات إدارة 

المحافــظ الخاصــة بتصميمهــا الــذي يتالئــم مــع متطلبــات كل عميــل وتتصف 

بالمرونة الكاملة لالستثمار في مجال عريض ومتنوع من الفرص االستثمارية.

صندوق ُملكّية الخاص للطروحات االولية 

)طرح خاص مفتوح(

هو صندوق استثماري خاص مفتوح يهدف الى تحقيق النمو في رأس المال من 

خالل المشــاركة في الطروحات األولية لألســهم في الســوق المالية الســعودية 

وأسواق المال العربية.

صندوق ُملكّية لصناديق الريت 

)طرح خاص مفتوح(

هــو صنــدوق اســتثماري خاص مقتــوح يهدف الــى تحقيق النمو فــي رأس المال 

علــى المــدى المتوســط والطويل وتوزيــع عوائد من خالل االســتثمار في وحدات 

صناديق الريت السعودية والتي يديرها مدير الصندوق او مدراء صناديق اخرون 

وكذلك المشاركة في الطروحات األولية لصناديق الريت والمتوافقة مع ضوابط 

الشريعة اإلسالمية.

صندوق ُملكّية الخاص للطروحات األولية 2

)طرح خاص مفتوح(

رأس  في  النمو  تحقيق  إلى  ويهــدف  مفتــوح  خــاص  استثماري  صنــدوق  وهو 

المال مــن خــالل المشاركة في الطروحــات األولية لألســهم فــي الســوق الماليــة 

السعودي وأسواق المال العربية

صندوق ملكية الخاص لفرص األسهم 

)طرح خاص مفتوح(

صنــدوق ُملكّيــة الخــاص لفــرص األســهم وهو صندوق استثماري خــاص مفتــوح 

ويهدف إلى تحقيق النمو في رأس المال من خالل االســتثمار بفرص األســهم في 

السوق المالية السعودي وأسواق المال العربية واألسواق العالمية والمشاركة في 

الطروحات األولية لألســهم ويهدف إلى توزيع أرباح ربع ســنوية على المستثمرين 

مشروطا بتحقيق ربح رأس مالي على االستثمار نهاية الربع مقارنة بالربع السابق. 

وســيقوم الصنــدوق بإعادة اســتثمار عوائده على أن يوزع الصنــدوق جميع األرباح 

علــى رأس المــال بنهايــة كل ربع بعد خصــم جميع المصاريفي ُملكّيــة توفر إدارة 

استثمارات األسهم مجموعة من الخيارات االستثمارية المتنوعة التي تلبي جميع 

شــرائح العمــالء، فمــا يميزنــا هــو االســتماع لمتطلبات عمالئنــا وتصميم مــا يالئم 

توجهاتهــم االســتثمارية ومســتوى قدرتهــم علــى تحمــل المخاطر، إذ تديــر إدارة 

استثمارات األسهم المحافظ الخاصة من خالل استراتيجية متنوعة:

1. االستراتيجية الشخصية

2. استراتيجية النمو

3. االستراتيجية المتوازنة

4. االستراتيجية المرنة

5. استراتيجية الدخل
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المطابقة وااللتزام
واصل قســم المطابقة وااللتزام بشــركة ُملكّية لالســتثمار جهوده في تقديم الدعم الالزم لإلدارات واألنشــطة واألعمال المختلفة في 

الشــركة، وذلــك مــن خــالل التفاعل البناء مع هيئة الســوق المالية على وجــه التحديد وجميع الجهات اإلشــرافية ذات العالقة. كما تولى 

مزاولــة أعمــال الرقابــة وااللتــزام اليوميــة. ومراجعــة السياســات واإلجــراءات وتحديثها بنــاء على المتتطلبــات النظاميــة وتطبيق الالزم 

اتجاههــا. كمــا قــام قســم المطابقــة وااللتــزام ومكافحة غســل األمــوال بالعمل على آليــة تقييم مخاطــر العمالء لضمان تعزيز ســالمة 

إجراءات العناية الالزمة تجاه العمالء، ومتطلبات قبول العمالء واإلجراءات ذات العالقة.

العقوبات والغرامات
لم يتم فرض اي عقوبات او غرامات على الشركة خالل العام 2021 سواء كان من قبل هيئة السوق المالية او من اي جهة اشرافية اخرى.

إدارة المخاطر
يعــد الهــدف األساســي إلدارة المخاطــر هو التأكد من عدم تعرض أصول الشــركة وخصومها وجميع األنشــطة االئتمانية والتشــغيلية 

الخاصة بها لخسائر بشكل يهدد استمرارية الشركة، لذا تعتبر إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من استراتيجية الشركة لضمان استمراريتها 

وفاعليتها، حيث تقوم الشــركة بتعزيز إجراءات إدارة المخاطر وذلك من خالل رصد كافة مؤشــرات المخاطر المحتملة التي قد تتعرض 

لهــا مــن خــالل ممارســتها ألعمالها وأنشــطتها، وتقييــم وترتيب أولويات تلــك المخاطر وفقا لمســتوى األثر المترتب عليهــا واحتمالية 

الحدوث وتحديد االستراتيجية إلدارة تلك المخاطر للحد من وقوعها  أو التقليل من األثر المحتمل أو نقلها لطرف آخر ، وتجري الشركة 

تقييما ذاتيا لمؤشرات المخاطر والرقابة بصفة دورية وفقا لما يستجد من أعمال، باإلضافة  للمراقبة والمتابعة للتأكد من وضع واتباع 

 Risk( اســتراتيجية لمعالجــة كل مؤشــر علــى حــدة، وتقوم إدارة المخاطر بإعداد األنشــطة و أســاليب التحقق من خالل تقييــم  المخاطر

Assessment(  الشاملة/ المحتملة وتحديد النقاط وعوامل الخطر التي تواجهها كل إدارة في الشركة أو المهام التي يمكن أن تسبب 

 Risk ( ثــم يتم تحديد المخاطر )الضــرر ) تحديــد نقــاط الخطر( وبالتالي تحليل وتقييــم المخاطر المرتبطة بهذا الخطر )تحليل المخاطر

Indentification( مــن خــالل عمليــة إدارة المخاطربالتزامــن مــع جميع اإلدارات، وتقــوم إدارة المخاطر بإعداد تقرير المخاطر ومشــاركته مع 

اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة المراجعــة والمخاطــر بصفــة دورية والذي يتمثل دورها باإلشــراف علــى أعمال إدارة المخاطر بالشــركة ومراجعة 

السياسات واألطراف ذات العالقة بما في ذلك تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية والتقييم الذاتي للمخاطر.

ومن المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة:
المخاطر 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.

مخاطــر االلتــزام: تتمثل في المخاطــر الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق اللوائح التنفيذية ونظام الســوق الصادرة عن هيئة الســوق 

الماليــة وغيرهــا مــن الجهــات االشــرافية األخــرى مما ينتج عنها إخفاق الشــركة وتكبد الخســائر والغرامــات المالية والعقوبات وخســارة 

المكانة الجيدة والسمعة الحسنة في السوق.

المخاطــر التشــغيلية: تنتــج عن عدم كفــاءة العمليات واألشــخاص واألنظمــة الداخلية أو عن أحــداث خارجية، كما تشــمل المخاطر 

القانونية مثل التعرض للعقوبات والغرامات الناجمة عن اإلجراءات االشرافية.

مخاطر األســواق المالية: األســواق المالية بشــكل عام هي أســواق عالية المخاطر وقد تتعرض لهبوط مفاجئ في قيمتها بشــكل 

يــؤدي إلــى خســارة جــزء من رأســمال الشــركة، ولذلك تتابــع الشــركة أداء وتقلبات األســواق المالية التي تســتثمر بهــا أصولها وأصول 

عمالئها، وتسعى لتوزيع استثماراتها في فئات متعددة من األصول تحقق التوازن المثالي بين العائد والمخاطر.

المخاطــر التشــريعية: تتمثل مخاطــر إصدار قوانيــن وأنظمة جديدة، أو تغير في التشــريعات التي قد تؤثر ســلبًا على اســتثمارات 

الشركة أو قدرتها على التوسع في أعمالها.
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مخاطــر الســيولة: تتمثل في عدم قدرة الشــركة على الوفاء بدفــع التزاماتها عند االســتحقاق وإحالل األموال عند ســحبها بطريقة 

فعالة من حيث الوقت والتكلفة المناسبة. 

مخاطر اقتصادية: هي المخاطر الناجمة عن التغير في األوضاع االقتصادية كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار 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.

مخاطــر أســعار األســهم: مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر تذبذب قيمــة هــذه األدوات المالية بســبب التغيرات في أســعار الســوق 

واســتثمارات الشــركة معرضة لمثل هذه المخاطر والتي تنشــأ عن عدم التأكد من األســعار المســتقبلية وتقوم الشــركة بإدارة هذه 

المخاطر من خالل تنويع محفظتها االستثمارية من نواحي التركيز الجغرافي والقطاعي.

مخاطر أســعار الفائدة: تؤثر أســعار الفائدة على تكلفة رأس المال وبذلك فهي ترتبط بعالقة عكســية مع األســواق المالية، ونتيجة 

لذلــك فقد يتراجع أداء أســواق األســهم التي تســتثمر الشــركة فيهــا أصولها وأصول عمالئها، فيما ســيكون تأثير ذلــك محدودًا على 

مصاريف التمويل حيث ال تلجأ الشركة لالئتمان إال في نطاق ضيق.

كما قامت الشــركة بتطبيق تقييم مخاطر األطراف الخارجية ذات العالقة التعاقدية معها تفاديًا للتعرض ألي خســائر ناتجة عن تعرض 

الطــرف اآلخــر ألي مخاطر مســتقبلية، باإلضافة إلى حرص الشــركة على تحديث خطة اســتمرارية األعمال وإجــراء اختبارات التحمل بصفة 

سنوية. 

فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
تهــدف الرقابــة الداخليــة بالشــركة إلى االلتــزام بالمتطلبات النظامية وســالمة الســجالت والتقاريــر الداخلية والخارجية، وكذلك ســالمة 

إجــراءات العمــل وأمــن المعلومــات، وحرصــًا علــى الحفــاظ علــى فاعلية وكفاءة نظــام الرقابــة الداخلية، تقوم الشــركة بإجــراء عدد من 

المراجعــات ســنويًا بنــاًء علــى الخطة المعتمدة من قبل لجنــة المراجعة والمخاطر وذلك بغرض التأكد من أن إجــراءات الرقابة الداخلية 

المشــمولة فــي المراجعــة كافيــة وفعالة ومســتمرة، باإلضافة إلــى متابعة إجراءات معالجــة وتصحيح مواطن الضعــف 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.

وتقــوم لجنــة المراجعــة والمخاطر باســتمرار بمراجعة فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشــركة ويتم إحاطــة مجلس اإلدارة بالخطوات 

المتبعــة بهــذا الشــأن وكذلك رفع تقارير دورية شــاملة لمجلس اإلدارة لمســاعدة المجلس في تقييمه لفاعلية نظــام الرقابة الداخلية، 

وذلــك بعــد اطــالع اللجنة على تقارير التدقيق الداخلي والمطابقة وااللتزام لكل ربع ســنة، وعليه فإن لجنة المراجعة والمخاطر أشــادت 

بمــدى تطــور كفــاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشــركة خالل عــام 2021م، ولم يتضح وجود أي ضعــف جوهري في نظام الضبط 

الداخلي للشركة.
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شــمول النظام األساسي للشــركة ولوائحها الداخلية على 

إجراءات ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية

انعقــاد الجمعيــة العامــة مــرة واحدة على األقل في الســنة 

 وخالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة

اإلعــالن عن موعد انعقــاد الجمعية العامة وجــدول أعمالها 

ومكانها قبل موعد الجمعية بـ 10 أيام على األقل

إطــالع المســاهمين علــى محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامة 

وتزويد الهيئة بنســخة من محضر االجتماع خالل 10 أيام من 

تاريخ انعقادها
v

التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة

اإلشارة إلى سياسة توزيع األرباح في التقرير السنوي

اح
ص

إلف
ا

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

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها

تفصيــل مكافــآت أعضاء مجلــس اإلدارة، وخمســة من كبار 

التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

اإلفصــاح عــن أي عقوبــة أو جــزاء أو قيد احتياطــي مفروض 

على الشركة 

نتائــج المراجعة الســنوية لفاعلية إجــراءات الرقابة الداخلية 

بالشركة

الحوكمة

نظام الحوكمة
يســعى مجلس إدارة شــركة ملكية لالســتثمار إلى تطبيق معايير حوكمة من خالل وضع القوانين والتشــريعات المتعلقة بالحوكمة، 

التي تتوافق وتنسجم مع القوانين األخرى السائدة في المملكة العربية السعودية. كما تؤكد مبادئ الحوكمة على تمتع المساهمين 

بالحقــوق التــي يضمنها لهم النظام والتعليمات الســارية. ويســتوفي نظام الحوكمة بالشــركة المتطلبات النظاميــة بناء على الئحة 

مؤسســات الســوق المالية الصادرة من هيئة الســوق المالية ،الئحة حوكمة الشركات المســاهمة الغير مدرجة الصادرة من وزارة التجارة 

وكذلك الئحة الحوكمة لشركة ملكية. وفيما يلي ملخص ألهم بنود الحوكمة مع إيضاح مدى التزام الشركة في كل بند:  
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ت
مواد الحوكمة حسب الئحة الحوكمة الصادرة من 

هيئة السوق المالية

التزام 

كامل

التزام 

جزئي

لم يتم 

االلتزام به
توضيح

له
ة 

بع
تا

ن ال
جا

الل
 و

رة
دا

 اإل
س

جل
 م

ن
وي

تك

تحديد إجراءات وضوابط عضوية مجلس اإلدارة ومسؤولياته 

ووظائفه األساسية 

الحــد األدنى لعدد أعضاء مجلــس اإلدارة ال يقل عن ثالثة وال 

يزيد عن أحد عشر

تعيــن الجمعية العامــة أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ال تتجاوز 

ثالث سنوات مع إمكانية إعادة التعيين

أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين

حظــر الجمــع بين منصب رئيس مجلــس اإلدارة وأي منصب 

تنفيذي بالشركة 

الحد األدنى لعدد أعضاء مجلس اإلدارة المســتقلين ال يقل 

عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر

توضيح كيفية انتهاء عضوية المجلس في نظام الشركة، 

وأنــه يجــوز للجمعيــة العامة في أي وقت عــزل جميع أعضاء 

مجلس اإلدارة أو بعضهم

عدم شــغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر 

مــن خمــس شــركات مســاهمة مدرجة فــي الســوق في آن 

واحد

تشــكيل المجلــس لعدد مناســب مــن اللجان وإقــرار لوائح 

عمــل جميــع اللجــان الدائمــة المنبثقــة عنــه، ومنهــا لجنــة 

المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت

تعييــن المجلــس لعدد كاٍف من أعضــاء مجلس اإلدارة غير 

التنفيذييــن فــي اللجــان المعنية بالمهمات التــي قد ينتج 

عنها حاالت تعارض مصالح مع اإلدارة التنفيذية

تشــكيل لجنــة المراجعــة مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة 

التنفيذييــن وال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة يكــون مــن 

بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

تشكيل  لجنة الترشيحات والمكافآت

تطوير قواعد السلوك المهني
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اإلدارة الرئيسية - الرياض  	
يقــع المركــز الرئيســي للشــركة بمدينة الرياض والــذي روعي في اختياره عدة نواحي من أهمها كونه يقــع بالقرب من 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، وجاري 

نقــل المقــر الرئيســي للشــركة خــالل عــام 2022م الــى مركز ذا إيليــت الواقع في حي الســليمانية علــى طريق األمير عبــد العزيز بن 

مساعد بن جلوي.

المسؤولية االجتماعية 
الشــركة هــي عضــو فاعل في المجتمع وتؤمن بدورها االجتماعي ومســؤوليتها تجاه المجتمعات التــي تعمل فيها، وتتضمن مبادرات 

الشركة تجاه المجتمع على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

ال تقوم الشركة باالشتراك بأي عمل أو مشروع يؤدي إلى حدوث أضرار على البيئة أو المجتمع. 	

كما تعي الشــركة مســؤوليتها تجاه مجتمعها الداخلي ممثاًل بموظفيها حيث أن الموظفين هم أســاس نهضة الشــركة 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
تؤمــن إدارة ُملكّيــة بــأن العنصــر البشــري هــو األســاس فــي تحقيــق األداء االســتثنائي، لــذا فقــد حرصت الشــركة منذ التأســيس على 

استقطاب أفضل الكفاءات والمؤهالت العلمية والعملية.

التدريب وتطوير الموارد البشرية 	
تماشــيًا مع تعليمات هيئة الســوق المالية حرصت الشــركة على تقديم عدد كاٍف من البرامج التدريبية فيما يخص أنظمة الســوق 

الماليــة وتقنيــات التحليــل المالــي والفنــي باإلضافة الى مكافحة غســيل األموال وتمويــل اإلرهاب. حيث عقدت الشــركة عدة دورات 

تدريبية لمنسوبيها بالتعاون مع معاهد وجهات معتمدة.

خطط وقرارات مهمة
تم اعتماد هيكل تنظيمي مرن متوائم مع وظائف الشركة األساسية ويعزز من فرص استقطاب وتحفيز الموظفين واالحتفاظ بفريق 

عمل مؤهل علميًا وعمليًا، كما يتم تطوير النظم ولوائح العمل الداخلية وفق أفضل الممارسات والحصول على شهادة اإلعتراف من 

منظمــة عالميــة معتــرف بهــا مثل )ISO( الشــهادات المهنية االحترافيــة األخــرى CFA, CIA, CAIA, CPA, CFE, CMA  وغيرها من الشــهادات 

المهنية المماثلة.

التغطية الجغرافية
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إدارة تطوير 
األعمال

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة االستثمارات 
البديلة

إدارة المطالبة 
وااللتزام ومكافحة 

غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

إدارة األصولإدارة العمليات إدارة المالية

مجلس اإلدارة 

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة المراجعة والمخاطر

لجنة االستثمار

الرئيس التنفيذي

تقنية المعلومات
يقــع ضمــن أهــم األهداف االســتراتيجية للشــركة تطبيق أحدث أســاليب تكنولوجيــا المعلومات والتي تســاعد على حفــظ 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 الشــركة على وضع السياســات واإلجراءات مثل خطة اســتمرارية األعمال التي تضمن اســتمرارية أعمال الشــركة في حال حدوث 

توقــف مفاجــئ ألعمالهــا في أي إدارة من إدارات الشــركة وذلك التزامًا بأنظمة ولوائح هيئة الســوق المالية. كما قامت الشــركة 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. 

العضو المنتدب 
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ارتفعت إجمالي االيرادات للعام 2021 بنسبة 19.1 ٪ لتبلغ 24.82 مليون ريال مقارنة مع 20.84 مليون ريال للعام 2020م، ويعود سبب االرتفاع 

بشكل رئيسي إلى ارتفاع ايرادات االستثمار المباشر والتي قفزت إلى 7.36 مليون ريال في العام 2021م مقارنًة بمبلغ 2.19 مليون ريال 

في العام 2020م.

كما انخفضت المصاريف اإلدارية والعمومية للعام 2021م حيث بلغت 10.24 مليون ريال مقارنة مع 11.16 مليون ريال للعام 2020م.

وارتفع صافي الربح لعام 2021م مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ صافي الربح للعام 2021م مبلغ 8.33 مليون ريال مقارنة مع صافي الربح 

للعام 2020م بمبلغ 4.33 مليون ريال.

وفيما يلي جدول يوضح إجمالي الموجودات واجمالي المطلوبات ونتائج اعمال الشركة في السنوات المالية الخمس األخيرة:

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

(5.00)

16.30

العام المالي
٢٠١٨م

17.00

العام المالي
٢٠١٩م

20.84

العام المالي
٢٠٢٠م

24.82

العام المالي
٢٠٢١م

األرقام بالمليون ريال سعودي

12.81

العام المالي
٢٠١7م

ملخص النتائج المالية ألعمال الشركة

البيان
عام 2021 معام 2020 معام 2019 معام 2018 معام 2017 م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

58,445,99958,697,46462,185,65372,568,69978,696,943اجمالي الموجودات

3,069,6602,725,2491,942,7997,953,3479,062,638اجمالي المطلوبات

2,415,7904,373,0804,333,2388,335,267(2,181,793)صافي ربح السنة

وفيما يلي رسم بياني يوضح بعض البيانات المالية للشركة عن الخمس سنوات المالية األخيرة:

إجمالي اإليرادات
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صافي ربح السنة
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األصول تحت اإلدارة

األرقام بالمليون ريال سعودي

األرقام بالمليون ريال سعودي
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توزيع إيرادات األنشطة الرئيسية عن عام 2021م ر.س.

إيرادات إدارة األصول
1،064،842

% 4

توزيع المصاريف عن عام 2021م ر.س.

مصاريف زكاة
1,673,915

% 10

مصاريف عموالت
886,847

5%

إيرادات االستثمارات البديلة
16,398,432

% 66

مصاريف أخرى
3,581,974

% 22

مصاريف وخدمات ودعم فني
977,245

% 6

مصاريف استهالكات
440,653

% 3

إيجارات وخدمات
1,304,408

% 8

مصاريف تسويق
2,79,101

% 2

رواتب ومزايا الموظفين
6,357,840

% 38

مصاريف مكافآت وبدالت 
أعضاء المجلس واللجان 

1,001,000
% 6

إيرادات االستثمار المباشر
7,357,783 

% 30
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كفاية رأس المال:
تماشيًا مع متطلبات اللوائح التنظيمية لهيئة السوق المالية وعلى سبيل الخصوص الئحة الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية 

بضــرورة الحفــاظ علــى قاعــدة رأس المال بما ال يقل عن إجمالي متطلبات الحد األدنى لرأس المال، فقد حافظت الشــركة على ان ال يقل 

معدل كفاية رأس المال على مدار عام 2021م عن الحد األدنى المطلوب، وتلتزم الشركة بتركيز استثماراتها في مراكز استثمارية عالية 

الســيولة ممــا انعكــس إيجابــًا على التزام الشــركة بالمتطلبــات القانونية لقواعد الكفايــة المالية، وفيما يلي رســم بياني يوضح تطور 

معدل كفاية رأس المال خالل العام 2021م.

النسب المالية للشركة

معدل كفاية رأس المال
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سبتمبر
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نوفمبر
2021

أغسطس
2021

مايو
2021

فبراير
2021

أكتوبر
2021

يوليو
2021

إبريل
2021

يناير
2021

2.54
2.342.50

2.132.05

2.77
2.50

3.122.963.042.933.07

البيـــــــــــــــان
العام المالي 

2017م

العام المالي 

2018م

العام المالي 

2019م

العام المالي 

2020م

العام المالي 

2021م

12.8116.3017.0020.8424.82اجمالي اإليرادات )مليون ر.س.(

8.8710.6513.2917.1120.57مجمل الربح )مليون ر.س.(

2.424.374.338.33(2.18)صافي )خسارة( ربح السنة )مليون ر.س.(

34 %21 %26 %15 %17- %هامش صافي الربح ٪

58.4558.7062.1872.5778.70اجمالي األصول )مليون ر.س.(

11 %6 %7 %4 %4- %العائد على األصول ٪

3.072.731.947.959.06اجمالي الخصوم )مليون ر.س.(

55.3855.9760.2464.6169.63اجمالي حقوق المساهمين )مليون ر.س.(

12 %7 %7 %4 %4- %العائد على حقوق المساهمين ٪
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ملخص ألهم البيانات المالية 

)التفاصيل في ملحق القوائم المالية لعام 2021م المرفقة مع تقرير مراجع الحسابات(

20212020ملخص قائمة المركز المالي

  الموجودات

56,135,214 61,085,014 إجمالي الموجودات المتداولة

16,433,485 17,611,929 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

72,568,699 78,696,943 إجمالي الموجودات

 المطلوبات

5,465,083 7,127,673 مجموع المطلوبات المتداولة

2,488,264 1,934,965 مجموع المطلوبات غير المتداولة

7,953,347 9,062,638 إجمالي المطلوبات 

 حقوق المساهمين

65,000,000 65,000,000 رأس المال

9,559 4,245,925 أرباح مبقاة 

2,529 836,056 احتياطي نظامي

97,258 167,601 احتياطي إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة

(493,994)(615,277)احتياطي إعادة تقييم استثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

64,615,352 69,634,305 إجمالي حقوق المساهمين

72,568,699 78,696,943 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

20212020ملخص قائمة الربح او الخسارة

20,964,661 24,838,249 إجمالي الدخل

(15,010,502)(14,829,067)إجمالي المصاريف

5,850,927 10,048,470 الربح من العمليات الرئيسية

5,954,159 10,009,182 صافي ربح السنة قبل الزكاة

(1,620,921)(1,673,915)الزكاة

4,333,238 8,335,267 صافي ربح السنة 

  ربحية السهم

نصيــب الســهم فــي صافي الربح من العمليات الرئيســية )محســوب على المتوســط المرجح 

لعدد األسهم القائمة خالل السنة(
 1.55 0.78

نصيــب الســهم فــي صافي ربح الســنة )محســوب على المتوســط المرجح لعدد األســهم 

القائمة خالل السنة(
 1.28 0.58

مؤشرات السيولة والمالئة المالية

1027.16 %857.01 %الموجودات المتداولة/ المطلوبات المتداولة

50,670,131 53,957,341 رأس المال العامل

2.88 2.54 معدل كفاية رأس المال )مرات(

2.88 2.54 معدل كفاية الشريحة األولي لرأس المال )مرات(
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رأس المالاسم الشركة
نسبة 
الملكية

النشاط/ الغرض
الموقع 

الرئيسي محل 
عملياتها

الدولة محل 
التأسيس

1 - شركة ُملكّية 

لالستثمارات المحدودة
%50,000100 ر.س

األراضي  واستئجار  وبيع  شراء 

ــارات واســـتـــثـــمـــارهـــا  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ

لــصــالــح  ــار  ــ ــجـ ــ اإليـ أو  بـــالـــبـــيـــع 

ــشــركــة وإقـــامـــة الــمــنــشــات  ال

ــة والـــمـــجـــمـــعـــات  ــيـ ــاعـ ــنـ ــصـ الـ

والتجارية  والتعليمية  الطبية 

والمطاعم.

المملكة 

العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

رأس المالاسم الشركة
نسبة 
الملكية

النشاط/ الغرض
الموقع 

الرئيسي محل 
عملياتها

الدولة محل 
التأسيس

50,000,000 1 - شركة دور الكّتاب
ر.س

% 5
ــاع  ــطـ ــقـ االســــتــــثــــمــــار فـــــي الـ

التعليمي
الرياض

المملكة العربية 

السعودية

خالل عام 2021 تم تخفيض رأس مال الشركة التابعة من 800 ألف ريال سعودي الى 50 ألف ريال سعودي.

الشركات التابعة  	

الشركات المستثمر بها  	

مراجع الحسابات   	

بنــاءًا علــى توصيــة لجنة المراجعة، وافقــت الجمعية العامة العادية المنعقــدة بتاريخ 27/04/2021م على تعيين الســادة/ إبراهيم أحمد 

البسام وشركاؤه PKF مراجعًا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
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مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة  

يديــر الشــركة مجلــس إدارة ُمكــّون من ســتة أعضاء حيث يتألــف المجلس من نخبة من رجــال األعمال وشــخصيات إدارية ومهنية ممن 

يمتلكون خبرات متنوعة ومتوائمة مع أعمال الشركة:

عضوية مجلس اإلدارة في الشركات األخرىتصنيف العضويةاالسم

األستاذ/ 
إبراهيم بن محمد الحديثي

)رئيس المجلس(
غير تنفيذي 	

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(. 	
شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة. 	

األستاذ/ 
بدر بن محمد الدغيثر

)نائب رئيس المجلس(
غير تنفيذي 	

شركة السعودية جواهر للتجارة. 	
شركة أسواق الجزيرة )مساهمة مقفلة(. 	
شركة إجمال المحدودة. 	
شركة بالك ساند العقارية - مملكة البحرين. 	

المستشار/ 
مطلق بن محمد المطلق

شركة المرجان إلنتاج الكهرباءغير تنفيذي 	

المهندس/ 
عبداهلل بن علي الدبيخي 

مستقل 	

شــركات البحــري التابعــة )البحــري للكيماويــات، البحري للبضائع الســائبة،  	
شــركة  البحريــة،  للصناعــات  العالميــة  الشــركة  بلوريــه،  البحــري  شــركة 

بتروديك(.
شركة اسواق عبد اهلل العثيم. 	
شركة صناعات العيسى. 	
شركات المطارات القابضة. 	
اكاديمية ابو ظبي البحرية. 	
االكاديمية البحرية الوطنية. 	
اتحاد مالك ناقالت البترول. 	

األستاذ/ 
سلطان بن محمد الحديثي

تنفيذي 	

مجموعة نجمة المدائن )مساهمة مقفلة(. 	
شركة زوايا العقارية )مساهمة مقفلة(. 	
شركة نهاز لالستثمار )مساهمة مقفلة(. 	
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات - ساسكو )مساهمة عامة(. 	
شركة ذاخر للتطوير العقاري. 	

األستاذ/ 
محمد بن غانم العنزي

مستقل 	

عضو مجلس اإلدارة - غرفة الرياض. 	
رئيس لجنة االستثمار واالوراق المالية - غرفة الرياض. 	
عضو لجنة استثمار موارد الغرفة المالية. 	
رئيس مجلس المديرين )شركة مؤشرات االعمال المحدودة(. 	
رئيس مجلس المديرين )شركة الرعاية المتميزة للخدمات الطبية(. 	
مؤسس / شريك شركة سبارتان لالستثمار -  لندن. 	
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 ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة

االسم

االجتماع

 األول

االجتماع

 الثاني

االجتماع

 الثالث

االجتماع

 الرابع

االجتماع

 الخامس

االجتماع

 السادس
نسبة 

الحضور
٢٠٢١/١٢/٢7م٢٠٢١/١٢/١4م٢٠٢١/١٠/١4م٢٠٢١/٠7/٢7م٢٠٢١/٠3/٢5م٢٠٢١/٠3/٠3م

األستاذ/

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي
% 100

األستاذ/ 

بدر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر
% 67

األستاذ/ 

مطلق بن محمد بن إبراهيم المطلق
% 100

المهندس/ 

عبداهلل بن علي الدبيخي
% 83

األستاذ/ 

سلطان محمد بن إبراهيم الحديثي
% 100

األستاذ/ 

محمد بن غانم العنزي 
% 83

أهم اختصاصات مجلس اإلدارة

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

لوائح اللجان المنبثقة عن المجلس وخطة أعمالها. 	

دليل المطابقة وااللتزام. 	

برنامج الرقابة الداخلية. 	

دليل الصالحيات والمسؤوليات. 	

سياسات إدارة المخاطر. 	

دليل مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب. 	

خطة استمرارية األعمال. 	

دليل سلوكيات ومعايير العمل. 	

الئحــــــة سياسات العموالت. 	

سياسات وإجراءات إدارة شكاوى العمالء. 	

األدلة التشغيلية. 	

اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة وفقًا لما ورد في وثيقة الدليل التنظيمي. 	

تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس )لجنة المراجعة وتدقيق المخاطر، لجنة االستثمار، ولجنة الترشيحات والمكافآت( 	

اعتماد الئحة الحوكمة. 	

الموافقة على خطط طرح منتجات الشركة. 	

اعتماد التوجهات االستراتيجية للشركة ووضع خطط العمل الرئيسية وأهداف األداء وسياسات إدارة المخاطر ومراجعتها ومراقبتها. 	
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ملخــص المكافــآت والتعويضــات المدفوعة ألعضــاء مجلس اإلدارة لشــركة ُملكّية 
لالستثمار

ملخــص المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لكبــار التنفيذييــن لشــركة ُملكّيــة 
لالستثمار

البيان
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف 

إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم

1,077,352الرواتب واألجور

377,148البدالت

445,880المكافآت الدورية والسنوية

-الخطط التحفيزية

-العموالت

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل 

شهري أو سنوي
-

1,900,380االجمالي

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

البيان
أعضاء المجلس 
التنفيذيين *

أعضاء المجلس 

غير التنفيذيين

أعضاء المجلس 

المستقلين

18,00048,00030,000بدل حضور جلسات المجلس

9,00015,00018,000بدل حضور جلسات اللجان

120,000250,000250,000المكافآت الدورية والسنوية

---الخطط التحفيزية

---أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

147,000313,000298,000االجمالي

* بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة.
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ســتدفع الشــركة مكافآت اللجان ومكافآت أعضاء المجلس خالل العام 2022م عن أعمال 2021م بموجب لوائح: »الئحة تشــكيل لجنة  	

المراجعــة والمخاطــر، وتحديــد مهماتهــا وضوابط عملها ومكافآت أعضاءهــا«   و«الئحة قواعد مكافآت أعضــاء مجلس اإلدارة » التي 

تم إقرارها من الجمعية العامة غير العادية في 21 مايو 2017 باإلضافة لالئحة »قواعد مكافآت اللجان المشكلة من مجلس اإلدارة«.

لم يتم عمل اي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس االدارة او كبار التنفيذين عن اي مكافات وتعويضات. 	

المعلومات المتعلقة بأي قروض على شــركة ُملكّية ســواء كانت واجبة السداد أو 
عند الطلب أو غير ذلك: -

ال يوجد على الشــركة وشــركاتها التابعة آية قروض قائمة، أدوات دين، أدوات دين قابلة للتحويل أو لالســترداد ولم يصدر أية أدوات  	

دين. ولم تقم الشركة باسترداد أو شراء أوإلغاء أية أدوات دين أو ديون قابلة للتحويل أو أدوات دين قابلة لالسترداد أو حقوق خيار 

وغيرها خالل العام 2021م.

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية من أحد البنوك المحلية بحد قابل للسحب بإجمالي مبلغ 25 مليون ريال سعودي، وال يوجد  	

أي مبلغ مسحوب بموجب هذه التسهيالت كما في نهاية العام 2021م.

ال يوجــد أي مصلحــة أو أوراق ماليــة تعاقدية أوحقوق اكتتــاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشــركة وكبار 
التنفيذين أو أي شخص ذو عالقة بهم )حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لو 

ائح هيئة السوق المالية وقواعدها( في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
وفيما يلي تفاصيل ملكية أعضاء مجلس اإلدارة والتغيرات التي طرأت عليها خالل العام )إن وجد(:

االسم
االسهم بدايه العام 2021م 

الكمية/ النسبة

االسهم نهاية العام 2021م

الكمية/ النسبة

التغيير

الكمية /النسبة

--%1,148,33317.67%1,148,33317.67األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

--%650,00010.00%650,00010.00األستاذ/ بدر بن محمد الدغيثر

--%70,9151.09%70,9151.09المستشار/ مطلق بن محمد المطلق

--%650,00010.00%650,00010.00األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي

للعضــو  )مملوكــة  للتجــارة  ُملكّيــة  شــركة 

المنتدب بنسبة 99 %)
521,5738.02%521,5738.02%--

شــركة نهاز لالســتثمار )يمتلــك فيها رئيس 

نســبة  المنتــدب  والعضــو  اإلدارة  مجلــس 

%0.04 باإلضافة الى أقارب من الدرجة األولى.

1,148,33317.67%1,148,33317.67%--

--%4,189,15464.45%4,189,15464.45اإلجمالي
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العقود
قيمة المبلغ

)ريال سعودي(
مدتهاشروطهاطبيعة األعمال

إيراد من إدارة 

أصول )صناديق 

استثمارية 

وعقارية(

16,975,649

حققت شــركة ُملكّية لالستثمار إيرادات من أطراف 
ذوي عالقــة )الصناديــق المــدارة من خالل الشــركة( 
نظيــر أتعــاب إدارة وحســن أداء ورســوم اشــتراك 
لصناديــق  تمويــل  وهيكلــة  اســتحواذ  واتعــاب 
المبلــغ  قبلهــا.  مــن  مــدارة  وعقاريــة  اســتثمارية 
الموضــح هــو جــزء مــن إيــرادات صناديــق ُملكّيــة 
ورســوم  أداء  وحســن  إدارة  أتعــاب  عــن  المــدارة 
اشــتراك واتعاب استحواذ وهيكلة تمويل وكذلك 

اتعاب خدمات أخرى.

وفقا للشروط واألحكام 

الخاصة بكل صندوق

غير محددة، 

وترتبط 

باستمرارية 

الصندوق 

وادارته.

أتعاب حسن أداء 

محافظ خاصة
102,026

إيرادات عبارة عن  حققت شركة ُملكّية لالستثمار 
استثمارية  محافظ  إدارة  مــن  أداء  حسن  اتــعــاب 

خاصة بمساهمين بالشركة.

وفقا التفاقية إدارة 

المحفظة
ال يوجد

مصاريف دعاية 

وإعالن
27,830

وهــي  المحــدودة  االعالميــة  داكــن  شــركة  قامــت 
شــركة تابعــة ألطــراف ذوي عالقــة بتقديــم خدمات 
دعاية وإعالن لصالح شــركة ُملكّية لالستثمار حيث 

يمتلك: -
إبراهيــم بــن محمــد بــن إبراهيــم الحديثــي -  	

رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة ُملكّيــة نســبة 
% 33.42

ســلطان بــن محمــد بــن إبراهيــم الحديثــي -  	
عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب لشــركة ُملكّية 

نسبة 33.29 %
ماجد بن محمد بن حســن العثمان - مســاهم  	

في شركة ُملكّية نسبة -33.29 %.

وفقا لعروض األسعار 

المعتمدة
ال يوجد

تخضــع إجــراءات توقيــع عقــود الخدمــات مع أطــراف ذات عالقة لتدقيــق ومراجعة من مســؤول المطابقــة وااللتزام، ويتــم تطبيق نفس 

سياسة تسعير الخدمات التي تمارسها الشركة مع أطراف مستقلة، ويتم التوقيع مع مزودي الخدمات بعد التحقق من جودة الخدمة 

المقدمة بشــكل يراعي مصلحة شــركة ُملكّية لالســتثمار واستيفاء متطلباتها ويتم اختيار مزود الخدمة األقل سعرًا إذا كانت الخدمة 

المقدمة تفي بمتطلبات الشركة.

العقود واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة 
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لجان مجلس اإلدارة

لجنة االستثمار 	
تشكيل لجنة االستثمار

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

مــن كبــار التنفيذييــن في الشــركة أو/وأعضاء مســتقلين من خارج الشــركة ممــن يتوفر لديه تأهيــل علمي وعملي وإلمــام بالجوانب 

الماليــة واالســتثمارية وبطبيعــة أعمــال الشــركة. وتتمثل المهام الرئيســية للجنة باإلشــراف على اســتثمارات أصول الشــركة ومراجعة 

خطــط طــرح المنتجات االســتثمارية وتقديم التوصيات بشــأن السياســات االســتثمارية وإدارة المخاطــر الخاصة بالمنتجات االســتثمارية، 

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

أعضاء لجنة االستثمار

تصنيف العضويةالعضويةاالسم

عضو مجلس اإلدارة المنتدب – تنفيذيرئيس اللجنةاألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي

عضو خارجي – غير تنفيذيعضواألستاذ/ إبراهيم بن عبد اهلل الصانع

عضو مجلس اإلدارة -مستقلعضوالمهندس/ عبداهلل بن علي الدبيخي

عضو مجلس اإلدارة -مستقلعضواألستاذ/ محمد بن غانم العنزي

الرئيس التنفيذي - تنفيذيعضواألستاذ/ عمر بن عبد الكريم العثيم

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

اعتماد دليل تنفيذ استراتيجية االستثمار وحدود المخاطر. 	

اعتماد الدليل اإلسترشادي لتسعير الخدمات. 	

اعتماد هيكل محفظة الشركة االستثمارية. 	

مراجعة االستراتيجية االستثمارية بشكل دوري. 	

بحث ودراسة وتحليل الفرص االستثمارية بعناية وبطريقة مالئمة وكافية وإجراء الدراسات الالزمة المرتبطة بها.  	

تقييــم وفــرز الخيــارات والفــرص االســتثمارية المتاحــة أمــام الشــركة واعتمــاد مــا يناســب الشــركة منهــا وفق اســتراتيجية  	

االســتثمار المعتمدة.

مراقبــه وتقييــم أداء اســتثمارات الشــركة والتركيــز علــى مصــادر العوائــد وتوزيــع األصــول واســتراتيجية االســتثمار  	

وحــدود المخاطــر، وتقديــم التوصيــات بشــأن االســتثمار والتخــارج مــن االســتثمارات الحاليــة.

وضــع المعاييــر الخاصــة باختيــار مــدراء واستشــاريين االســتثمار فــي الشــركة ومراجعــة أدائهــم بصــورة دوريــه والموافقــة  	

علــى قــرارات تعيينهــم أو إنهــاء خدماتهــم.

مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة حول مقترحات االندماج واالستحواذ والتخارج والعمليات المماثلة األخرى. 	

دراسة واعتماد مقترحات المنتجات االستثمارية المخطط تقديمها لعمالء الشركة. 	

خالل العام وافق مجلس اإلدارة على تغيير عضو من أعضاء لجنة االستثمار وذلك بدخول األستاذ / عمر بن عبد الكريم العثيم كعضو 

باللجنة بدالً من األستاذة/ منيرة الدوسري )الرئيس التنفيذي السابق(.
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لجنة المراجعة والمخاطر 	

تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر
تتشكل لجنة المراجعة والمخاطر من )3( ثالثة أعضاء على األقل، يكون من بينهم أو جميعهم من أعضاء مجلس إدارة الشركة ممن 

يتوافر فيه الشروط المحددة أدناه:

يجــب أن يكــون عضــو اللجنــة لديه تأهيل علمــي وعملي مالئم وإلمــام بالجوانب المالية والمحاســبية وأســاليب إدارة المخاطر، وأن . 1

يكون لدية إلمام بطبيعة أعمال الشركة.

ال يكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين في الشــركة أو المنشــآت التي تســيطر عليها الشــركة، أو ممن يقومون بعمل فني . 2

أو إداري في الشركة أو المنشآت التي تسيطر عليها الشركة ولو على سبيل االستشارة.

أن يكون مستقاًل، ويعتبر العضو مستقاًل إذا توافرت فيه الشروط التالية: 

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

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

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

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

ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضًوا في لجنة المراجعة والمخاطر. 	

تتمثــل مهــام لجنــة المراجعــة والمخاطر بشــكل رئيســي باإلشــراف على وظيفــة المراجعــة الداخليــة وإدارة المخاطر في الشــركة من 

أجــل التحقــق مــن مــدى فعاليتهــا في تنفيذ األعمــال والمهام التي حددهــا مجلس اإلدارة ودراســة تقارير ومالحظــات المراجع الداخلي 

ومســؤولي المخاطــر ومتابعــة تنفيذهــا، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعيين المحاســب القانوني بعــد التأكد من تأهيله واســتقالليته 

وتحديد أتعابه وتجديد وإنهاء عقده ودراســة 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

اجتماعات لجنة االستثمار لعام 2021م

االسم
االجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

نسبة الحضور
2021/09/07م2021/04/28م2021/02/28م

100 %األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي

100 %األستاذ/ إبراهيم بن عبد اهلل الصانع

66.67 %المهندس/ عبد اهلل بن علي الدبيخي

100 %األستاذ/ محمد بن غانم العنزي

66.67 %األستاذ/ عمر بن عبد الكريم العثيم

33.33 %األستاذة / منيرة الدوسري )عضو سابق(

تصنيف العضويةالعضويةاالسم

عضو خارجي – غير تنفيذيرئيس اللجنةاالستاذ/ أحمد بن محمد الجغيمان

عضو خارجي – غير تنفيذيعضواألستاذ/ وليد بن محمد العثيمين

عضو مجلس إدارة – غير تنفيذيعضواألستاذ/ مطلق محمد إبراهيم المطلق

خالل العام وافق مجلس اإلدارة على تغيير رئيس لجنة المراجعة والمخاطر وذلك بدخول األستاذ / أحمد الجغيمان كرئيس للجنة بدالً 

من الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز التويجري.
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أهم اختصاصات لجنة المراجعة والمخاطر

مراجعة القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.. 1
تعيين كل من المراجع الداخلي للشركة وسكرتير للجنة.. 2
مراجعة عروض المراجعة الخارجية واإلشراف على تعيين المراجع الخارجي وترشيحه للمجلس.. 3
دراسة السياسات المحاسبية ومراجعتها ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها. . 4
تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وأساليب إدارتها وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية.. 5
أطالع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبشكل دوري على المستجدات المرتبطة بمعايير المحاسبة والمراجعة واإلفصاح والحوكمة . 6

وإدارة المخاطر.
المساهمة مع اإلدارة التنفيذية ولجنة االستثمار في تطوير معايير وحدود المخاطر ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.. 7
مراجعــة تقاريــر مســؤول المخاطــر ومتابعة الخطط التصحيحيــة لتفادي أو تقليل أو نقل أو قبول المخاطــر ومتابعة تنفيذها ورفع . 8

التوصيات والمقترحات بشأنها لمجلس اإلدارة.
تقديم المقترحات لإلدارة التنفيذية ولمجلس اإلدارة بخصوص تطوير ممارسات وأساليب إدارة المخاطر في الشركة بشكل فاعل.. 9
تعيين االستشــاريين أو اشــراك أو انهاء خدمات أي مستشــار خارجي قد يتم تعيينه لمســاعدة الشــركة في تدقيق الحســابات أو . 10

مراجعة نظم الرقابة وإدارة المخاطر أو يتم تعيينه لممارسة مهام إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

اجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر لعام 2021م

لجنة الترشيحات والمكافآت 	

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
تتشــكل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن )3( ثالثة أعضــاء على األقل بمشــاركة عضو واحد علــى األقل من مجلس إدارة الشــركة مع 

إمكانية مشــاركة أعضاء من خارج الشــركة وأحد كبار التنفيذيين، وتتولى اللجنة تحديد أســس تقييم فعالية هيكل المجلس، ورفع 

التوصيــات والمقترحات بشــأنها، باإلضافة إلعداد السياســات الالزمة المرتبطة باألداء والتعويضــات، باإلضافة إلى المهام الموكلة للجنة 

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

تصنيف العضويةالعضويةاالسم

عضو مجلس اإلدارة -مستقلرئيس اللجنةالمهندس/ عبداهلل بن علي الدبيخي

عضو مجلس اإلدارة – غير تنفيذيعضو المستشار/ مطلق بن محمد المطلق

عضو خارجي – غير تنفيذيعضواألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان

االسم

االجتماع
 األول

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
نسبة الرابع

الحضور
2021/12/125م2021/10/14م2021/07/27م2021/03/25م

25 %االستاذ/ أحمد بن محمد الجغيمان

100 %األستاذ/ وليد بن محمد العثيمين

100 %األستاذ/ مطلق محمد إبراهيم المطلق

الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز التويجري 

)رئيس اللجنة السابق(
% 75

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
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اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021م

أهم اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

إعداد سياسات تعويضات كبار التنفيذيين ومكافآت أعضاء المجلس.. 1

مراجعة وتقييم استقاللية األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة.. 2

اإلشراف على ترشح عضوية مجلس اإلدارة بالتنسيق مع سكرتارية المجلس والجمعية العامة والجهات التنظيمية ذات العالقة.. 3

مراجعة وإقرار الئحة سياسات الموارد البشرية.. 4

مراجعة وإقرار الئحة المكافآت والجزاءات.. 5

الموافقة على دليل التصنيف الوظيفي والمنافع.. 6

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

االسم
االجتماع األول

نسبة الحضور
٢٠٢١/١٢/٢٩م

100 %حضرالمهندس/ عبد اهلل بن علي الدبيخي 

100 %حضرالمستشار/ مطلق محمد إبراهيم المطلق

100 %حضراألستاذ/ ماجد محمد العثمان
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يجنـــب )10٪( مـــن األربـــاح الصافيـــة لتكويـــن االحتياطـــي 

النظامـــي. ويجـــوز للجمعيـــة العامـــة العاديـــة وقف هذا 

التجنـــب متـــى بلـــغ االحتياطـــي المذكـــور )30٪( من رأس 

المدفوع. المـــال 

يـــوزع الباقـــي بعد ذلـــك علـــى المســـاهمين كحصة من 

األربـــاح، وذلـــك مـــع مراعـــاة أي مكافئات ألعضـــاء مجلس 

اإلدارة بعـــد موافقـــة الجمعيـــة العامة.

للجمعيـــة العامـــة العاديـــة، بنـــاءًا علـــى اقتـــراح مجلـــس 

الصافيـــة  األربـــاح  مـــن  اإلدارة، ان تجنـــب نســـبة معينـــة 

لتكويـــن احتياطـــي يخصص لغـــرض أو أغـــراض معينة.

للجمعيـــة العامـــة العاديـــة أن تقـــرر تكويـــن احتياطيات 

أخـــرى، وذلـــك بالقـــدر الـــذي يحقـــق مصلحـــة الشـــركة أو 

يكفـــل توزيع أربـــاح ثابتة قدر األمكان على المســـاهمين.

02

04

01

03

سياسة توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على النحو التالي:

إقرارات مجلس اإلدارة 
	 

يقــر مجلــس اإلدارة بــأن الســجالت المحاســبية والقوائم المالية قد أعدت بالشــكل الصحيح ووفقــا للمعايير الدوليــة للتقرير المالي  	

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

يقر مجلس اإلدارة بأن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنفذ 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. 	

تقرير الركيزة الثالثة 

أعــدت جهــة خارجية مســتقلة تقريــر الركيزة الثالثة وفقًا لمتطلبات هيئة الســوق المالية، ولالطالع على تقريــر الركيزة الثالثة باإلمكان 

   www.mulkia.com.sa الحصول عليه من قسم عالقات المستثمر على الموقع اإللكتروني للشركة
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القوائم المالية
تقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

شركة ُملكّية لالستثمار 66



شركة ُملكّية لالستثمار 67



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة ُملكيّة لالستثمار
( مقفلة سعودية شركة مساهمة ) 

 القوائم المالية
م1202ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  المستقل مراجعالتقرير مع 
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  شركة ُملكيّة لالستثمار
 مقفلة( سعودية )شركة مساهمة

 م2021ديسمبر  31القوائم المالية مع تقرير المراجع المستقل للسنة المنتهية في 
 

 

 فهرس
 

 الصفحة  
  

 - مراجع المستقلالتقرير 
  

 1 قائمة المركز المالي
  

 2 اآلخر الشامل دخلالة والربح أو الخسارقائمة 
  

 3 المساهمين قائمة التغيرات في حقوق
  

 4  قائمة التدفقات النقدية
  

24 – 5 ةحول القوائم المالي إيضاحات  
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 تقرير المراجع المستقل
 
 
 

 في ينالمساهمإلى/ 
                ُملكيّة لالستثمار شركة 
 مقفلة( مساهمة )شركة

 
 

 اجعة القوائم المالية التقرير عن مر
 الرأي

"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في الشركة)" (مساهمة مقفلة شركة)لإلستثمارُملكيّة لشركة لقد راجعنا القوائم المالية 
المنتهية وقائمة التدفقات النقدية للسنة  حقوق المساهمينوقائمة التغيرات في  والدخل الشاملم، وقائمة الدخل 2021ديسمبر  31
 ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.ذلك التاريخفي 

 31كما في  للشركةوفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي 
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  االمالي وتدفقاته ام، وأدائه2021ديسمبر 

 .راجعين والمحاسبينالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم
 

 أساس الرأي
ً للمعايير الدولية للمراجعة ال معتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير لقد قمنا بالمراجعة وفقا

وفقاً  الشركةونحن مستقلون عن  الوارد في تقريرنا. مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية"موضحة بالتفصيل في قسم "
مراجعتنا للقوائم المالية. وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة ب

 األخالقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
لة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة إن اإلدارة هي المسؤو

لنظام الشركات و ووفقاً راجعين والمحاسبين العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم
عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من ، وهي المسؤولة النظام األساسي للشركة

 التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.
على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب  الشركةوعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة 

سبة، مالم تكن هناك نية لدى اإلدارة االمتعلقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في المح مقتضى الحال، عن األمور
 ، أو مالم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.اأو إيقاف عملياته الشركةلتصفية 

 .الشركةالمالي في  والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير
 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 
 ا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أوفي الوصول إلى تأكيد معقول عم تمثل أهدافنا

تأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة التي خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عال من ال
ً عن التحريف الجوهري عند  تم ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما القيام بها وفقا

ها قد تؤثر، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن.وجوده
 .في مجملها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية منفردة أو
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 )تتمة( تقرير المراجع المستقل
 

 في ينالمساهمإلى/ 
                ُملكيّة لالستثمار شركة 

 مقفلة( مساهمة )شركة 
 
 

 ع عن مراجعة القوائم المالية )تتمة(مسؤوليات المراج
وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم 

 المهني
 :ونقوم أيضاً بما يلي . ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة

لجوهري في القوائم المالية، سواًء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، تحديد وتقييم مخاطر التحريف ا •
رأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج لوالحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس 

 طوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.عن خطأ، نظراً ألن الغش قد ين
داء التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إب •

 رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
 مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة.تقويم مدى  •
ث أو التوصل إلى استنتاج بشأن مدة مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحدا •

ً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود  الشركةحول قدرة  اكاً كبيرً ش ظروف قد تثير على البقاء كمنشأة مستمرة استنادا
أينا إذا بتعديل رعدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم 

أحداثاً أو  كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن
 عن البقاء كمنشأة مستمرة. الشركةظروفاً مستقبلية قد تتسبب في توقف 

تواها، بما في ذلك اإلفصاحات وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومح •
 بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة 
 ك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.للمراجعة، بما في ذل

 
 

 عن البسام وشركاؤه
 الرياض، المملكة العربية السعودية

 
 

 إبراهيم أحمد البسام
 337ترخيص رقم  –محاسب قانوني 
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 شركة ُملكيّة لالستثمار 
 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

 لمركز المالي قائمة ا
 م2021ديسمبر  31كما في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

 إيضاحات 
 

م1202ديسمبر  31  م2020ديسمبر 31  
      الموجودات

ةجودات غير المتداولالمو       
 1,183,314  3,681,824  4 ممتلكات ومعدات، صافي

 204,388  159,776  5 أصول غير ملموسة، صافي
 8,249,793  7,930,917  6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

الجزء غير  – استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 المتداول

10 
 

3,754,748  4,167,501 

 2,628,489  2,084,664  7 صافيحق استخدام أصول، 
,929,61117   متداولةالغير  مجموع الموجودات   16,433,485 

      الموجودات المتداولة
,808,1799  8 مستحق من أطراف ذات عالقة   9,452,452 

,130,1982  784,968  9 ومدينون أخرون ةمقدم اتمدفوع  
الجزء  – استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 المتداول
10 

 49,850,138  13,626,005 

 30,926,559  1,270,100   نقد لدى البنوك
,014,08561   مجموع الموجودات المتداولة   56,135,214 

,943,69678   إجمالي الموجودات   72,568,699 
      المطلوباتحقوق المساهمين و

      حقوق المساهمين
 65,000,000  65,000,000  11 رأس المال 

 2,529  836,056  12 احتياطي نظامي
 9,559  4,245,925   أرباح مبقاة

 97,258  167,601   التزامات خطة منافع الموظفين المحددةاحتياطي إعادة قياس 
)  6 دخل الشامل األخراحتياطي إعادة تقييم استثمارات من خالل ال 277,615 )  (493,994)  

 64,615,352  69,634,305   إجمالي حقوق المساهمين
      المطلوبات

      المطلوبات غير المتداولة
ب -7 غير المتداول الجزء-تأجيرالتزامات    1,488,760  2,058,988 

 429,276  446,205  13 التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
,965,9341   إجمالي المطلوبات غير المتداولة   2,488,264 

      المطلوبات المتداولة
ب -7 المتداول الجزء-تأجيرالتزامات    570,228  556,320 

 1,391,364  2,042,721  14 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون
,724,5144  15 مخصص الزكاة    3,517,399 

 5,465,083  7,127,673   إجمالي المطلوبات المتداولة
 7,953,347  9,062,638   إجمالى المطلوبات

,943,69678   المطلوبات و مجموع حقوق المساهمين   72,568,699 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( جزءً تشكل  28إلى  1)إن اإليضاحات من رقم 
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 شركة ُملكيّة لالستثمار 
 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر 
 م 2021مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

2 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

  اتإيضاح 
 31للسنة المنتهية في 

م1202ديسمبر    
 31للسنة المنتهية في 

م2020ديسمبر   
      

,764,66117  16 إيرادات الخدمات االستثمارية   19,274,895 
 1,275,905  1,649,027   أرباح محققة من بيع استثمارات من خالل الربح أو الخسارة

3289,32  5,510,266  10 أرباح غير محققة من استثمارات من خالل الربح أو الخسارة   
,057,82124   اجمالي اإليرادات   20,840,123 

(,251,2494)  17 تكلفة اإليرادات   (3,731,534)  
,806,57120   الربحمجمل    17,108,589 

(251,162,11)  (10,244,235)  18 مصروفات إدارية وعمومية  
(279,101)  19 بيعية وتسويقية مصروفات   (95,411)  

,470,04810   لرئيسيةصافي الربح من العمليات ا   5,850,927 
ب -7 تكاليف تمويل   (56,480)   (21,306)  

 124,538  17,192   إيرادات أخرى
,182,00910   قبل الزكاة  السنة صافي ربح   5,954,159 

ب -15 الزكاة   (915,6731,)   (921,620,1)  
,267,3358    السنة صافي ربح   4,333,238 

 
      الدخل الشامل األخر

      بنود ال يتم اعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة
ارباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من )خسائر( / 

   خالل الدخل الشامل األخر
)15,374(  39,335 

الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل 
   األخر

(283,121)   (9944,7)  

 44,724  70,343  13 ارباح إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
(66,314)   للسنة الدخل الشامل األخر/  )الخسارة الشاملة األخرى(اجمالي    39,260 

,953,2688   للسنة اجمالي الدخل الشامل   4,372,498 

 
     21 ربحية السهم

51.5   الرئيسية العملياتالربح من  ي صافيف والمخفض نصيب السهم األساسي   780.  
81.2   ربح السنة في صافي والمخفض نصيب السهم األساسي   0.58 

      
 7,497,260  6,500,000   بنهاية السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(قوائم الماليةتشكل جزًء ال يتجزأ من هذه ال 28إلى  1)إن اإليضاحات من رقم 
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 شركة ُملكيّة لالستثمار 
 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

 دفقات النقديةقائمة الت
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

 اتضاحإي 
 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 
 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 
     األنشطة التشغيلية من النقدية التدفقات
 5,954,159  10,009,182  الزكاة قبلالسنة  ربحصافي 

     السنة قبل الزكاة: ربحتعديالت لتسوية صافي 
 501,428  376,041  استهالك ممتلكات ومعدات
 60,082  64,612  إطفاء أصول غير ملموسة

ارباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
(289,323)  (5,510,266)  الخسارة  

 271,913  543,825  استهالك حق استخدام األصول
 1,896,478  948,239  فروقات زكوية عن سنوات سابقة

 -  (2,850)  اتأرباح استبعاد ممتلكات ومعد
 21,306  56,480  تكاليف تمويل

 224,387  188,685  المكون من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
  6,673,948  8,640,430 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
(214,127)  57,120  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  

 11,200,385  (30,301,114)  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 7,453,044  397,743  مستحق من أطراف ذات عالقة

(1,573,413)  1,345,230  ومدينون أخرون ةمقدم اتمدفوع  
 309,874  541,997  مصاريف مستحقة ودائنون أخرون

 25,816,193  (21,285,076)  الناتج من العمليات
(16,093)  (101,413)  المسدد من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة  

(595,603)  (1,624,829)  المسدد من الزكاة   
 25,204,497  (23,011,318)  التشغيلية األنشطة من الناتج )المستخدم في( صافي النقد

      اإلستثماريةالنقدية من األنشطة  التدفقات
 (213,202)  (2,876,210)  ومعدات شراء ممتلكاتدفوع لالم

 -  4,509  المتحصل من اسبتعاد ممتلكات ومعدات
 (41,242)  (20,000)  المدفوع لشراء أصول غير ملموسة

 (254,444)  (2,891,701)  االستثمارية األنشطة المستخدم في صافي النقد
     النقدية من األنشطة التمويلية  التدفقات

 (306,400)  (612,800)  المسدد من التزامات تأجير
 -  (3,140,640)  توزيعات أرباح مسددة

 (306,400)  (3,753,440)  األنشطة التمويلية  المستخدم في النقد صافي
 24,643,653  (29,656,459)  لدى البنوك صافي التغير في النقد

 6,282,906  30,926,559  في بداية السنةلدى البنوك نقد ال
 30,926,559  1,270,100  في نهاية السنة لدى البنوكنقد ال
 

 م2020  م2021  معامالت غير نقدية:
 -  109,360  توزيعات أرباح غير مسددة 

 44,799  121,283  الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر
 150,000  -  غير ملموسة الى أصول غير ملموسةمحول من دفعات مقدمة لشراء أصول 

 10,000,000  -  خسائر متراكمة مقابل اقفالرأس المال  تخفيض
 
 
 

 تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 28إلى  1)إن اإليضاحات من رقم 
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 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 ية إيضاحات حول القوائم المال
 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

5 

 التكوين والنشاط -1

-13170ة، مسجلة لدى هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم شركة ُملكيّة لالستثمار )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفل
 (.2013نوفمبر  13هـ )الموافق  1435محرم  10بتاريخ  37

 10هـ )الموافق  1435جمادى األول  9بتاريخ  1010407245تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
 (.2014مارس  3هـ )الموافق  1435جمادى األول  2ق بتاريخ  /101لقرار الوزاري رقم (. تأسست الشركة بموجب ا2014مارس 

تقديم المشورة في األوراق المالية، الحفظ  المالية،الترتيب في األوراق  المالية،تتمثل نشاطات الشركة الرئيسية في التعامل في األوراق 
 .يقفي األوراق المالية، إدارة االستثمارات وتشغيل الصناد

، المملكة 11573، الرياض 52775إن عنوان المركز الرئيسي للشركة في الرياض طريق األمير محمد بن عبد العزيز حي العليا، ص.ب 
 العربية السعودية.

 عدادأساس اإل -2

 بيان االلتزام 2-1
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا

 المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 أسس القياس 2-2 
اس آخر، أعدت القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا اذا ما تطلبت المعايير الدولية للتقرير المالي استخدام اساس قي

 ( ووفقاً لمبدأ االستحقاق ومفهوم االستمرارية.4في السياسات المحاسبية المطبقة )إيضاح رقم كما هو مبين 

 عملة العرض والنشاط 2-3
 تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

 

معايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية الجديدة والتي المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات ال 2-4
 لم يتم تطبيقها بعد

 لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد:
التعديالت على 

 الوصف المعايير
تسري للسنوات 

 التعديل عن ملخص التي تبدأ في أو بعد
معيار المحاسبة     

 (37الدولي رقم )
 –العقود المجحفة 
 تكلفة إتمام العقد

تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي  م2022يناير  1
تتعلق مباشرة بالعقد. تنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف 

داية فترة التقرير السنوي التي المنشأة بها بعد بجميع التزاماتها في ب
 تطبق فيها المنشأة التعديالت أوالً.

المعيار الدولي 
، 16للتقرير المالي 

ومعيار  1، 9
 41المحاسبة الدولي 

تحسينات سنوية 
على المعايير 

الدولية للتقارير 
-م2018المالية 
 م2020

ديل الرسم : يزيل التع16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2022يناير  1
 التوضيحي لسداد التحسينات على العقارات المستأجرة

: يوضح التعديل أنه عند تطبيق 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف  10اختبار "
ال تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو  المالي،بااللتزام 

)المقترض( والمقرض. يجب تطبيق التعديل المستلمة بين المنشأة 
بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد 

 التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة.
: يلغي التعديل مطلب معيار المحاسبة 41المعيار المحاسبي الدولي 

ائب عند للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضر 41الدولي رقم 
 قياس القيمة العادلة.

: يوفر التعديل إعفاًءا إضافيًا 1المعيار الدولي للتقرير المالي 
لشركة تابعة تصبح بعد تطبيقها ألول مرة بعد الشركة األم فيما 

 يتعلق بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي.
المعيار الدولي 
 3للتقرير المالي 

إشارة إلى اإلطار 
 المفاهيمي

بحيث يشير  3تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي للتقرير المالي  م2022يناير  1
 م.1989م بدالً من إطار عام 2018إلى اإلطار المفاهيمي لعام 

معيار المحاسبة 
 1الدولي 

 المطلوباتتصنيف 
متداولة أو غير ك

 متداولة

الحق  وضح التعديل ما هو المقصود بالحق في إرجاء التسوية، وأن م2023يناير  1
في التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا 
التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص 
ً المشتقات في التزام قابل للتحويل  به، وذلك فقط إذا كان مضمنا
 هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها
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 عداد )تتمة(أساس اإل -2

المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية الجديدة والتي  2-4
 )تتمة( لم يتم تطبيقها بعد

 ريانها بعد:لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يبدأ س
التعديالت على 

 الوصف المعايير
تسري للسنوات 

 عن التعديل ملخص التي تبدأ في أو بعد
تعديالت على المعيار     

الدولي للتقرير 
ومعيار  10المالي

 28المحاسبة الدولي 

بيع أو المساهمة في 
األصول بين 

المستثمر والشريك 
أو المشروع 

 المشترك
 

ومعيار  10ت على المعيار الدولي للتقرير المالي تتعامل التعديال ال ينطبق
مع المواقف التي يكون فيها بيع أو  28المحاسبة الدولي رقم 

مساهمة في األصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع 
المشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن األرباح أو 

 ركة تابعة.الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على ش

 
 المحاسبية الهامةلسياسات ا -3

 استخدام التقديرات
من األصعععول صعععح عنها فميتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة وضعععع التقديرات واألحكام واالفتراضعععات التي قد تؤثر على المبال  ال

تملة، وقد ينشععععأ عن عدم التيقن حيال هذه والمطلوبات واإليرادات والمصععععاريف واإلفصععععاحات المرفقة واإلفصععععاح عن االلتزامات المح
تأثر في الفترات  لدفترية ل صععععععول أو المطلوبات التي ت مة ا عديل جوهري على القي تائج تتطلب إجراء ت قديرات ن االفتراضعععععععات والت

 .المستقبلية
المحاسبية في الفترة التي يعدل جرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعترف بالتعديالت على التقديرات وتُ 

 .فيها التقدير وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت
 فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات التي لها تأثير جوهري على المبال  المدرجة في القوائم المالية:

 االستمرارية  -1
وفقاً لمبدأ االستمرارية، ولديها قناعة أن لدى الشركة الموارد الكافية الستمرار  أجرت إدارة الشركة تقييماً لقدرة الشركة على االستمرار

اعمالها في المستقبل القريب. إضافة الى ذلك، فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرارية. لذلك فأنه 
 رية.اليزال يتم اعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرا

 تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة -2
تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة لغرض احتساب االستهالك واالطفاء ويتم تحديد هذه 

دم والتلف وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية التقديرات بعد األخذ في االعتبار االسععععتخدام المتوقع ل صععععول والتقا
 إن وجدت.-سنوياً ويتم تعديل التغيرات في مصروف االستهالك في الفترات الحالية والمستقبلية 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية  -3
دة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل أو تلك تنخفض قيمة األصل غير المالي عندما تتجاوز القيمة الدفترية ل صل أو الوح

ل صل من الوحدة المنتجة للنقد والتي تمثل القيمة العادلة ل صل ناقصا تكاليف البيع أو قيمته االستخدامية أيهما أكبر، تقدر القيمة العادلة 
أسعععار سععوق ألصععول مماثلة يمكن مالحظتها ناقصععا التكاليف  خالل عمليات البيع التي تتم على أسععاس تجاري بحت ألصععول متطابقة أو

اإلضععافية لبيع األصععل، أما القيمة االسععتخدامية تحسععب بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة ل صععل خالل السععنوات الخمس 
شععععركة غير ملتزمة بها بعد، أو اسععععتثمارات كبيرة في المقبلة وال تشععععمل تلك التدفقات النقدية المتوقعة أنشععععطة إعادة الهيكلة التي تكون ال

المسعععتقبل من شعععأنها أن تعزز أداء األصعععول للوحدة المنتجة للنقد محل االختبار. إن القيمة القابلة لالسعععترداد هي األكثر حسعععاسعععية لمعدل 
ل النمو المستخدم ألغراض التقدير للقيمة محل الخصم المستخدم لحساب التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعد

 االستخدام.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(-3
 

 استخدام التقديرات )تتمة(
 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية غير المشتقة -4
اسعععة بالتكلفة المطفأة، مثل الذمم تعترف الشعععركة ببدالت الخسعععارة حسعععب نموذج الخسعععارة االئتمانية المتوقعة على األصعععول المالية المق

 التجارية المدينة. تقوم الشعععركة بتقييم الخسعععائر المسعععتقبلية لالئتمان حسعععب نموذج الخسعععائر االئتمانية المتوقعة ل صعععول المالية المدرجة
عتراف بخسعععائر العمر المتوقع بالتكلفة المطفأة. بالنسعععبة لحسعععابات الذمم التجارية المدينة، تطبق الشعععركة النهج المبسعععط، الذي يتطلب اال

لمدينة للذمم التجارية المدينة من تاريخ االعتراف المبدئي للذمم التجارية المدينة. ولقياس الخسععععععائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم ا
من المعلومات على أسععععاس خصععععائص مخاطر االئتمان المشععععتركة وأعمار الديون المسععععتحقة. تم احتسععععاب معدالت الخسععععارة المتوقعة 

التاريخية للشعععركة وتم تعديلها لتعكس النتيجة المسعععتقبلية المتوقعة والتي تتضعععمن أيضعععا معلومات مسعععتقبلية لعوامل االقتصعععاد الكلي مثل 
نية التضعععخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. األصعععول المالية األخرى مثل ذمم الموظفين المدينة واألرصعععدة البنكية لها مخاطر ائتما

 منخفضة وتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتبر غير هام.
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية بما في ذلك األدوات المالية المشتقة -5

ي السوق عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة ل صول وااللتزامات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار المدرجة ف
اليب النشعععطة وحيثما تتطلب المعايير الدولية تقييم تلك األصعععول أو االلتزامات بقيمتها العادلة فانه يتم تحديد قيمتها العادلة باسعععتخدام أسععع
معيار التقييم بما في ذلك اسععععتخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من تلك األصععععول أو باسععععتخدام طرق أخرى كما نص عليها ال

( وتؤخذ مدخالت هذه الطرق من األسععواق النشععطة حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا فإن 13الدولي للتقرير المالي رقم )
 إنهناك حاجة إلى درجة من التقدير لتحديد القيمة العادلة وتأخذ هذه التقديرات في االعتبار مخاطر السععيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. 

 التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة المدرجة ل دوات المالية.
 التزامات خطة منافع الموظفين المحددة -6

لتقييمات يتم تقدير تكاليف خطط منافع الموظفين المحددة المسععععععتحقة بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام تلك المنافع باسععععععتخدام ا
شمل هذه العوامل تحديد  االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل وت
معدل الخصععععععم ومعدل الزيادة في المرتبات ومعدالت الوفيات والزيادات في المعاشععععععات التقاعدية في المسععععععتقبل ونظراً لتعقيد التقييم 

سية ألي تغير في تلك االفتراضات. تتم واالفتر شديدة الحسا سية وطبيعتها بأنها طويلة األجل فإن المستحقات المقدّرة تكون  اضات األسا
 مراجعة جميع االفتراضات االكتوارية في تاريخ كل مركز مالي.

 

 قياس القيمة العادلة 
ستالمه لبيع أصل او المدفوع سيتم ا سعر الذي  سوق في تاريخ  القيمة العادلة هي ال لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في ال

 القياس بغض النظر عما اذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة او تقديرية بأستخدام اسلوب تقييم اخر.
مشاركون في السوق عند تسعير عند تقدير القيمة العادلة للموجودات او المطلوبات تأخذ بعين االعتبار االفتراضات التي قد يستخدمها ال

 األصل او االلتزام لتحقيق افضل فائدة اقتصادية لديهم.
أن قياس القيمة العادلة ل صععععل غير المالي يأخذ في عين االعتبار قدرة المشععععارك في السععععوق على تحقيق منافع اقتصععععادية من أفضععععل 

 ثل.استخدام او من خالل بيعة الى مشارك اخر في السوق لإلستخدام االم
ابلة تستخدم الشركة اساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت الق

 للمالحظات ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 ات والمطلوبات واالفصاح عنها تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي:لغرض اعداد التقرير المالي، وتحديد القيمة العادلة للموجود

 : االسعار المعلنة في االسواق النشطة لنفس االداة )اي بدون تعديل او اضافة(. 1المستوى 
دخالت الهامة :االسعار المعلنة في االسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة او طرق تقييم اخرى تستند فيها جميع الم 2المستوى 

 الى بيانات السوق القابلة للمالحظة.
 : تقنيات التقييم التي ال تستنج اليها اي مدخالت هامة على بيانات السوق المالحظة. 3المستوى 

 .1وتندرج القيمة العادلة لالستثمارات المالية ضمن المستوى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شركة ُملكّية لالستثمار 78



 شركة ُملكيّة لالستثمار 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

8 

 )تتمة( المحاسبية الهامةلسياسات ا -3

 لمطلوبات من "متداولة" إلى "غير متداولة"تصنيف الموجودات وا
تقوم الشععععععركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي  على أسععععععاس متداول / غير متداول. تعتبر الموجودات متداولة 

 وذلك:
 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية.  •
 بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. في حالة اقتناؤها  •
 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد السنة المالية، أو  •
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر  •

 شهراً بعد السنة المالية. 
 خرى كـ"غير متداولة".تصنف كافة الموجودات األ •

 تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية  •
 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.  •
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد السنة المالية، أو  •
 بات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد السنة المالية.عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلو •

 تصنف كافة المطلوبات األخرى كـ "غير متداولة".
 

 األدوات المالية
 يتم اإلعتراف باألصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.

مة العادلة. ويتم إضافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء االصول والخصوم يتم قياس االصول والخصوم المالية مبدئياً بالقي
إلى القيمة العادلة لالصعععول  (االصعععول والخصعععوم المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسعععارة بخالفإصعععدارها )المالية أو 

عند االعتراف األول. وأن تكاليف المعاملة التي تتعلق بشععكل مباشععر بشععراء  المالية والخصععوم المالية أو تخصععم منها، حسععب االقتضععاء،
االصععععول والخصععععوم المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسععععارة يتم االعتراف بها مباشععععرة في قائمة الربح أو 

 الخسارة.
 أوالً : الموجودات المالية

لى الفئات التالية : الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسععععععارة، والموجودات يتم تصععععععنيف الموجودات المالية إ
المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشععععامل األخر والموجودات المالية المقاسععععة بالتكلفة المطفأة. يعتمد التصععععنيف على طبيعة وهدف 

االعتراف األولي. ويتم االعتراف بكل عمليات بيع وشعراء الموجودات المالية بالطرق العادية على األصعول المالية ويتم تحديده في وقت 
أسععاس تاريخ التعامل. حيث ان عمليات الشععراء أو البيع بالطرق المعتادة هي مشععتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسععليم 

 أو العرف في السوق. األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح
 
 الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة (أ

يتم تصععنيف الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسععارة عندما تكون مقتناة لغرض المتاجرة أو اختيرت 
 لكي تصنف كذلك.

 مالية بغرض المتاجرة إذا:يتم تصنيف الموجودات ال
 تم اقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل.  •
تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشععععععركة وتشععععععتمل على نمط فعلي ألداة مالية تحقق أرباح على المدى  •

 القصير.
 تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط. •

مالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسععععععارة بقيمتها العادلة ويتم االعتراف بأي ربح أو خسععععععارة تظهر الموجودات ال
 ناتجة عن إعادة التقييم في األرباح والخسائر.

 بح أو الخسارة.يتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات ل رباح أو فائدة مستحقة من األصل المالي ويتم إدراجها في قائمة الر
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(-3
 

 )تتمة( األدوات المالية
 )تتمة( أوالً : الموجودات المالية

 الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب
بالقيمة  –ك بعض االستثمارات المباشرة االخرى وكذل االستثمارات في وحدات بعض الصناديق االستثمارية التي تديرها الشركة تصنف

 األخر الشامل الدخل بنود العادلة ضمن القيمة في التغير عن الناتجة والخسائر األرباح إدراج يتم ر.العادلة من خالل الدخل الشامل األخ
 القيمة في االنخفاض خسائر باستثناء لملكيةا حقوق لالستثمارات ضمن العادلة القيمة في المتراكمة التغيرات بند إلى إضافتها يتم والتي
 أو األرباح فأن محدد، بشعععكل قيمته في انخفاض وجود أو االسعععتثمار حال اسعععتبعاد في .والخسعععائر االرباح ضعععمن إدراجها  يتم والتي

ً  تقييمه نتيجة الخسائر  .لشامل االخربيان الدخل ا ضمن إدراجها يتم استثمارات تقييم إعادة احتياطي والمثبتة ضمن سابقا
 نشوء عند أرباح استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر توزيعات ايرادات بأي االعتراف يتم
االسععتثمارات وتثبت كإيرادات ضععمن األرباح والخسععائر ما لم تمثل توزيعات  تلك من أرباح عن توزيعات دفعات باسععتالم للشععركة حق
سترداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم اثبات األرباح والخسائراألرب شامل االخر وال يتم إعادة  اح بشكل واضح ا األخرى ضمن الدخل ال

 تصنيفها ابدا إلى األرباح والخسائر.
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة (ت
 الفائدة طريقة وذلك باستخدام المطفأه بالتكلفة والنقد البنكية واألرصدة اوغيره المدينة التجارية الذمم ذلك في بما المدينة الذمم قياس يتم

 .الخسائر أو األرباح في تحديدها يتم والتي القيمة في انخفاض خسارة أية دون الفعلية
 . جوهري غير الخصم تأثير يكون حينما األجل قصيرة المدينة الذمم باستثناء الفعلي، الفائدة معدل بتطبيق الفوائد إيرادات تحديد يتم

 

 ثانياً : المطلوبات المالية
 يتم قياس المطلوبات المالية )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة( أولياً والحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

غائه أو إنتهاء صععععالحيته. يتم تسععععجيل الفرق بين تقوم الشععععركة بالتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إل
 القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمبل  المدفوع في قائمة الربح أو الخسارة. 

 طريقة معدل الفائدة الفعلي
 معدل الفائدة .العالقة ذات فترةال على الفوائد إيرادات وتوزيع الدين ألداة المطفأة التكلفة لحسععاب طريقة هي الفعلي الفائدة معدل طريقة
 التي أو المستلمة، المدفوعة والنقاط الرسوم جميع ذلك في بما( المستقبلية المقدرة  النقدية المبال  بالضبط يخصم الذي المعدل هو الفعلي
ل العمر المتوقع ألداة خال من ،)األخرى الخصعععومات أو واألقسعععاط المعاملة، وتكاليف الفعلي، الفائدة معدل من يتجزأ ال جزءا تشعععكل

 إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي. -عند االقتضاء-الدين، أو فترة أقصر 
 النقد وما في حكمه

ة يتمثل النقد وما في حكمه في النقد بالصععععندوق واألرصععععدة لدى البنوك والمرابحات البنكية عالية السععععيولة القابلة للتحويل إلى مبال  نقدي
 والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.معلومة 

 
 المنشاة االستثمارية وتحديد السيطرة وتوحيد القوائم المالية

المنشأة االستثمارية هي منشأة : تحصل على أموال من مستثمر واحد أو أكثر من المستثمرين لغرض تزويد أولئك المستثمرين بخدمات 
العوائد من المكاسععب  –فقط  –المسععتثمرين فيها بأن يكون الغرض من أعمالها هو أن تسععتثمر األموال ألجل  إدارة االسععتثمارت تلتزم تجاه

اء الرأسععمالية، أو من دخل االسععتثمار، أو من كليهما ت تقيس وتُقوم أداء كل اسععتثماراتها تقريبا على أسععاس القيمة العادلة، وطبقا لالسععتثن
"توحيد القوائم المالية" للمنشععأت االسععتثمارية فأنه ال يجوز للمنشععأة االسععتثمارية أن توحد  10لمالي رقم الوارد بالمعيار الدولي للتقرير ا

عندما تكتسعععب السعععيطرة على منشعععأة أخرى. وبدال من ذلك، يجب على  3منشعععآتها التابعة أو أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
في منشأة تابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما تقوم الشركة بدور مدير الصندوق  المنشأة االستثمارية أن تقيس االستثمار

لعدد من الصععناديق االسععتثمارية، عند تحديد فيما اذا كانت الشععركة تسععيطر على تلك الصععناديق االسععتثمارية، تقوم الشععركة عادة بالتركيز 
ي الصععندوق )والتي تتمثل في اتعاب اإلدارة المتوقعة وأي مكاسععب أخرى( وبما انه يحق على المصععالح االقتصععادية االجمالية للشععركة ف

للمستثمر إزالة مدير الصندوق، ونتيجة لذلك، أستنتجت الشركة انها تعمل كوكيل المستثمرين في جميع الحاالت وعليه لم تقم بتوحيد تلك 
 الصناديق بالقوائم المالية.
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 الهامة )تتمة( السياسات المحاسبية-3
 

 ألطراف ذات العالقة ا
 الطرف ذو العالقة هو الشخص أو الكيان المرتبط بالشركة التي تعد قوائمها المالية.

 يكون الشخص أو عضو مقرب من أسرة ذلك الشخص ذو عالقة بالمنشأة إذا كان ذلك الشخص: (أ
 لديه سيطرة أو سيطرة مشتركة على الشركة التي تعد قوائمها الماليةت •
 له تأثير جوهري على الشركة التي تعد قوائمها المالية. أو  •
 هو عضو في اإلدارة العليا للشركة التي تعد قوائمها المالية أو الشركة إالم للشركة التي تعد قوائمها المالية.  •

 

 تعتبر منشأة ما ذات عالقة إذا انطبق عليها أي من الشروط التالية: (ب
قوائمها المالية هما أعضععاء في نفس المجموعة ) مما يعني أن كل من الشععركة األم والشععركات إن المنشععأة و الشععركة التي تعد  •

 (.التابعة والزميلة لها صلة باألخرى
احد الشركتين هو شركة زميلة أو مشروع مشترك للشركة األخرى )أو شركة زميلة أو مشروع مشترك لعضو في مجموعة  •

 تكون الشركة األخرى عضوا فيها(.
 شركتين هما مشروعان مشتركان لنفس الطرف الثالث.كال ال •
 إحدى الشركتين هي مشروع مشترك لشركة ثالثة والشركة األخرى هي شركة زميلة للشركة الثالثة.  •
 تسيطر الشركة أو يسيطر عليها بصورة مشتركة من قبل شخص محدد في الفقرة )أ(. •
الشركة أو يكون عضوا في اإلدارة العليا في الشركة )أو الشركة يكون للشخص المحدد في الفقرة )أ( له تأثير جوهري على  •

 األم(.
تقدم الشعععركة أو أي عضعععو في مجموعة منها جزءا من خدمات موظفي اإلدارة العليا للشعععركة التي تعد قوائمها المالية أو إلى  •

 الشركة األم للشركة التي تعد قوائمها المالية.
 ممتلكات ومعدات 
معدات بالتكلفة بعد تنزيل االسععععتهالكات المتراكمة. تعتبر مصععععاريف اإلصععععالح والصععععيانة مصععععاريف إيراديه أما تظهر الممتلكات وال

مصعععاريف التحسعععينات فتعتبر مصعععاريف رأسعععمالية. ويجري احتسعععاب االسعععتهالكات عليها على أسعععاس عمرها اإلنتاجي المقدر وذلك 
القسععط الثابت على مدى  قةيل راضععي. تطفأ تحسععينات المباني المسععتأجرة بطرباسععتعمال طريقة القسععط الثابت وال يتم احتسععاب اسععتهالك 

أقصر. األصل المباع أو المستبعد و استهالكه المتراكم يتم حذفهما من الحسابات بتاريخ  همايأ جاريالعمر اإلنتاجي للتحسينات أو فترة اإل
 البيع أو االستبعاد.

 لهذه الموجودات هي كالتالي : نسب االستهالك السنوية للبنود الرئيسية إن
 
 
 
 
 
 

 األصول غير الملموسة
خسعععائر انخفاض متراكمة. يتم إطفاء الموجودات  ةمشعععتراة بالتكلفة ناقصعععا االطفاء المتراكم وأييتم تسعععجيل الموجودات غير الملموسعععة ال

سط الثابت. إذا كان هناك مؤشرا على حدوث تغيير  خمسغيرالملموسة على مدى عمرها اإلنتاجي والمقدر  ستخدام طريقة الق سنوات با
 لغير ملموس، يتم تعديل اإلطفاء مستقبال ليعكس التوقعات الجديدة.كبير في العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية لهذا األصل ا

 االنخفاض في قيمة الموجودات 
تقوم الشركة بتاريخ كل مركز مالي بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي 

حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسععترداد لذلك األصععل لتحديد  خسععارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات. وفي
حجم هذه الخسععععععارة. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسععععععترداد لذلك األصععععععل، تقوم الشععععععركة بتقدير القيمة القابلة 

 األصل. لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك
مة وفي الحاالت التي يقدر فيها المبل  القابل لالسترداد ل صل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمتـععععععـععععععه الدفترية، عندئذ تخفض القي

روفات الدفترية لذلك األصعععل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسعععترداد لها، ويتم إثبات خسعععائر االنخفاض في القيمة كمصععع
 فوراً في قائمة الربح او الخسارة.

 
 

 النسبة البند
 أو مدة عقد األيجار أيهما اقل %12.5 تحسينات على المباني المستأجرة

 %10 األثاث والتركيبات
 %12.5 المعدات المكتبية

 %20  أجهزة الحاسب االلي
 %20 السيارات
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(-3
 )تتمة(الموجودات االنخفاض في قيمة 

مة وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسععععععارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية ل صععععععل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القي
السععترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم المعدلة القابلة ل

سابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض  سنوات ال يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في ال
 .الربح او الخسارةت فوراً في قائمة في القيمة إيرادا

 تقويم االستثمارات 
تقوم الشعععركة باالسعععتثمار في مختلف األوراق المالية، بما في ذلك األسعععهم المتداولة والصعععناديق مفتوحة المدة والصعععناديق االسعععتثمارية 
ار األخرى بما في ذلك الصععناديق العقارية. يتم تقويم األسععهم المتداولة بناء على األسعععار السععائدة في السععوق، بينما تقّوم صععناديق االسععتثم

المدة على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق والتي يتم نشرها بصورة دورية في سوق األسهم. وبالنسبة للصناديق العقارية  مفتوحة
تقوم االستثمارات على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق المعدلة لتقويم األصول العقارية المعنية وتقّوم االستثمارات في الشركات 

على تقويم الشعععركة المسعععتثمر فيها النهائية. وفي حالة االسعععتثمارات األخرى غير المتداولة تقوم اإلدارة باسعععتخدام التابعة في العادة بناء 
مجموعة متنوعة من الطرق تتضععععععمن طريقة السععععععوق )أي اسععععععتخدام أخر معامالت تمت وفقاً لشععععععروط التعامل العادل والمعدلة عند 

ألدوات مماثلة لها تماماً( وطريقة الدخل )أي تحليل التدفقات النقدية المخصععععععومة الضععععععرورة، وعلى أسععععععاس القيمة السععععععوقية الحالية 
ومضاعفات الشركة القابلة للمقارنة وطرق تسعير الخيارات باستخدام مقارنات السوق المتوفرة والمؤيدة بطريقة ممكنة ومعقولة(. وفي 

 ، فأنه تكون التكلفة هي أفضل بديل للقيمة العادلة.حالة تعذر الوصول الى القيمة العادلة لالستثمار بشكل موثوق فيه
 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
قة حول القوائم المالية. يتم إدراج الرسععوم المحصععلة من قبل الشععركة لقاء خارج قائمة المركز المالي ويفصععح عنها في اإليضععاحات المرف

 إدارة تلك األصول في قائمة الربح أو الخسارة.
 األصول الخاضعة لإلدارة

 تقدم الشركة خدمات إدارة األصول. ال يتم اعتبار هذه األصول كأصول للشركة، وبالتالي ال يتم ادراجها في القوائم المالية.
 ات النقدية للعمالءالحساب

 ال يتم اعتبار الحسابات النقدية للعمالء كأصول للشركة وبالتالي ال يتم ادراجها في القوائم المالية.
 عقود االيجار

 أ( الشركة كمستأجر
سععتخدام( بالتكلفة تقوم الشععركة بإثبات أصععل )حق اسععتخدام( والتزام التأجير في تاريخ بداية عقد االيجار. يتم مبدئياً قياس األصععل )حق اال

 التي تتكون من المبل  األولي إللتزام عقد االيجار المعدل ألي دفعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البداية، يتم الحقا اسععتهالك أصععل )حق
نهاية مدة عقد  االستخدام( باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد االيجار إلى نهاية العمر االنتاجي ألصل )حق االستخدام( أو

االيجار، أيهما أبكر. يتم تحديد األعمار االنتاجية المقدرة لموجودات )حق االستخدام( على نفس األساس المستخدم للممتلكات والمعدات، 
 باإلضافة الى ذلك، يتم دورياً تخفيض أصل )حق االستخدام( بخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

االيجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد االيجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بداية عقد االيجار وخصمها باستخدام  يتم مبدئيا قياس التزام عقد
  معدل الفائدة الضمني في عقد االيجار أو إذا كان ذلك المعدل يصعب تحديده بشكل موثوق، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي.

 االيجار ذات القيمة المنخفضة عقود االيجار قصيرة االجل وعقود 
شهراً او  12اختارت الشركة عدم إثبات موجودات )حق االستخدام( والتزامات عقد االيجار لعقود االيجار قصيرة االجل التي تبل  مدتها 

ت بقائمة الربح او أقل وعقود االيجار ذات القيمة المنخفضعععة، تقوم الشعععركة بإثبات دفعات عقد االيجار المرتبطة بهذه العقود كمصعععروفا
 الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار.

 ب( الشركة كمؤجر
تقوم الشركة بإثبات دفعات عقد االيجار المستلمة بموجب عقود التأجير كإيراد بقائمة الربح او الخسارة على أساس طريقة القسط الثابت 

 على مدى فترة عقد االيجار.
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 )تتمة( المحاسبية الهامةت لسياساا -3

 خطة منافع الموظفين المحددة
 تعويضات نهاية الخدمة

المتوقعة مع إجراء تقييم إكتواري بنهاية كل فترة مالية سعععنوية، ويتم وحدة اإلضعععافة يتم تحديد تعويضعععات نهاية الخدمة باسعععتخدام طريقة 
ي قائمة المركز المالي في حين يتم إدراج المكاسعععب والخسعععائر ضعععمن إدراج إعادة القياس التي تشعععمل المكاسعععب والخسعععائر االكتوارية ف

 ً  الدخل الشعععامل األخر للفترة التي تم تكبدها فيها، ويتم إدراج إعادة القياس المعترف في الدخل الشعععامل األخر ضعععمن األرباح المبقاة فورا
 وال يتم إعادة إدراجه ضمن الربح أو الخسارة.

 مزايا التقاعد
بسداد اشتراكات تقاعد لموظفيها السعوديين إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية، ويمثل خطة مساهمة محددة، وتعتبر الدفعات تقوم الشركة 

 كمصاريف عند تكبدها.
 مزايا الموظفين قصيرة األجل

جازة المرضععية في الفترة التي يتم االعتراف بااللتزام عن المزايا المسععتحقة للموظفين بالنسععبة ل جور والرواتب، واالجازة السععنوية واال
 يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها بالمبل  غير المخصوم للمزايا المتوقع ان يتم دفعها مقابل تلك الخدمة.

 تقاس االلتزامات المعترف بها والمتعلقة بمزايا الموظفين قصيرة االجل بالمبل  المتوقع أن يتم دفعه مقابل الخدمة المقدمة.
 المبالغ المستحقة الدفعالدائنون و

ل يتم إثبات االلتزامات لقاء المبال  الواجب دفعها مسعععتقبالً عن البضعععاعة او الخدمات المسعععتلمة، سعععواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قب
 الموردين.

 المخصصات
قاعدي يمكن تقديرمبلغة بشكل موثوق يتم االعتراف بالمخصصات اذا ظهر نتيجة الحداث سابقة ان لدى الشركة التزام حالى قانوني او ت

 ومن المحتمل ان يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.
 المقاصة

 يتم اجراء مقاصععة بين الموجودات المالية والمطلوبات واظهار المبل  الصععافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية
 ا يتم تسويتها على أساس المقاصة أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.الملزمة وكذلك عندم

 مخصص الزكاة
يتم أحتسعععاب الزكاة في نهاية كل بالمملكة العربية السععععودية.  الزكاة والضعععريبة والجماركيتم تكوين مخصعععص الزكاة وفقاً ألنظمة هيئة 
ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة، إن وجدت، في ء الزكاة ايها أكبر سععنة على اسععاس صععافي الدخل المعدل أو وعا

 الفترات التي يتم الربط فيها.
 إثبات اإليرادات 

 إن االتعاب الثابتة المستلمة بموجب اتفاقيات الخدمات المالية هي غير مستردة عادة. تقيد هذه األتعاب في األصل كإيرادات غير مكتسبة
اس مبدأ ويتم اثباتها كإيرادات الحقا عند تقديم الخدمات المعنية أو إنهاء االتفاقية من قبل العميل. يتم اثبات أتعاب اإلدارة والحفظ على أسعع

شتراك العم ستالمها. يتم اثبات رسوم االشتراك مقدما عند ا شركة في ا يل االستحقاق. ويتم اثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية ال
 في الصندوق المدار من قبل الشركة. ويتم إثبات أتعاب األداء على أساس مبدأ االستحقاق عند تحقيق مستهدفات األداء األساسية.

 إيرادات أخرى
 تقيد اإليرادات األخرى عند تحققها.

 المصاريف 
التشعععغيل األخرى على تكلفة االيرادات، أما يتم تحميل جميع المصعععروفات المتعلقة بتحقيق ايرادات النشعععاط من رواتب وأجور وتكاليف 

مصاريف البيع والتسويق تشمل رواتب موظفي التسويق والدعاية واية مصاريف اخرى تتعلق بالتسويق لصالح الشركة، ويتم تصنيف 
المصعععروفات باقي المصعععروفات ضعععمن المصعععروفات اإلدارية والعمومية، كما يتم توزيع المصعععروفات المشعععتركة بين تكلفة االيرادات و

 العمومية واإلدارية وفقا ألسس ثابتة.
 

 تحويل العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعععععععودي بأسعععععععار التحويل السععععععائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات 

الي إلى الريال السععععععودي باألسععععععار السعععععائدة في ذلك التاريخ. إن والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز الم
 .الربح او الخسارةالمكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة 
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 ، صافي ممتلكات ومعدات -4

 

 31كما في  لمقر الشركة الجديد بأيليت مول والبال  اجمالي رصيدها والديكورات المشروعات تحت التنفيذ في قيمة اعمال التجهيزات يتمثل بند* 
  .لاير سعودي 3,023,710مبل   2021ديسمبر 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

تحسينات على 
المباني 

 المستأجرة
مشروعات تحت 

 * التنفيذ
األثاث 

 المعدات المكتبية يباتوالترك
أجهزة 

 السيارات الحاسب اآللي
 

 االجمالي
        التكلفة

 5,192,724 94,100 1,520,287 138,014 478,947 - 2,961,376 م 2021يناير  1الرصيد كما في 
 2,876,210 - - - - 2,876,210 - إضافات خالل السنة
 - - - - - 147,500 (147,500) المحول خالل السنة

 (4,509) - (4,509) - - - - إستبعادات خالل السنة
ديسمبر  31الرصيد كما في 

 8,064,425 94,100 1,515,778 138,014 478,947 3,023,710 2,813,876 م2021
        

        االستهالكات المتراكمة 
 4,009,410 94,098 1,465,471 106,415 292,240 - 2,051,186 م 2021يناير  1الرصيد كما في 

 376,041 - 14,762 13,425 47,499 - 300,355 المحمل على السنة
 (2,850) - (2,850) - - - - إستبعادات خالل السنة

ديسمبر  31الرصيد كما في 
 4,382,601 94,098 1,477,383 119,840 339,739  2,351,541 م2021

        صافي القيمة الدفترية 
بر ديسم 31الرصيد كما في 

 3,681,824 2 38,395 18,174 139,208 3,023,710 462,335 م2021

 
 على تحسينات

المستأجرةالمباني   
األثاث 

 والتركيبات
المعدات 
 المكتبية

أجهزة 
 السيارات الحاسب اآللي

 
 االجمالي

       
       التكلفة

 4,979,522 94,100 1,472,800 133,374 465,372 2,813,876 م 2020يناير  1الرصيد كما في 
 213,202 - 47,487 4,640 13,575 147,500 إضافات خالل السنة

 5,192,724 94,100 1,520,287 138,014 478,947 2,961,376 م2020ديسمبر  31ا في الرصيد كم
       

       االستهالكات المتراكمة 
 3,507,982 94,098 1,380,236 89,699 244,951 1,698,998 م 2020يناير  1الرصيد كما في 

 501,428 - 85,235 16,716 47,289 352,188 المحمل على السنة
 4,009,410 94,098 1,465,471 106,415 292,240 2,051,186 م2020ديسمبر  31يد كما في الرص

       صافي القيمة الدفترية 
 1,183,314 2 54,816 31,599 186,707 910,190 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 أصول غير ملموسة، صافي -5

 كانت حركة األصول غير الملموسة كالتالي:حيث رامج كمبيوتر تتمثل األصول غير الملموسة في برامج وتراخيص ب

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
    التكلفة

 563,236  754,478 الرصيد في بداية السنة
 150,000  - محول من دفعات مقدمة لشراء أصول غير ملموسة 

 41,242  20,000 خالل السنة األضافات
 754,478  774,478 الرصيد في نهاية السنة

    
    المتراكمة االطفاءات

 490,008  550,090 الرصيد في بداية السنة
 60,082  64,612 المحمل على السنة

 550,090  614,702 الرصيد في نهاية السنة
 204,388  159,776 صافي القيمة الدفترية 

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -6

 م2021ديسمبر  31 

 
 التكلفة رصيد

 اول المدة
خالل  تسويات

 السنة
استبعادات خالل 

 السنة
أرباح  /)خسائر(

 محققة  غير
الرصيد أخر 

 المدة
صندوق ُملكيّة لتطوير المجمعات 

 - - (72,494) - 72,494 التجارية العقاري
-صندوق ُملكيّة للملكيات الخاصة 

 1,800,000 (700,000) - - 2,500,000 قطاع التعليم
-صندوق ُملكيّة للملكيات الخاصة 

 5,726,799 (56,425) - - 5,783,224 قطاع المشروبات
 404,118 141,148 - (125,099) 388,069 استثمارات أخرى

 7,930,917 (615,277) (72,494) (125,099) 8,743,787 اجمالي االستثمارات
 

 م2020ديسمبر  31 

 
 التكلفة رصيد
 المدةاول 

إضافات 
 خالل السنة

استبعادات خالل 
 السنة

 أرباح  /)خسائر(
 غير محققة 

الرصيد أخر 
 المدة

صندوق ُملكيّة لتطوير المجمعات 
 57,564 (14,930) (134,607) - 207,101 التجارية العقاري

-صندوق ُملكيّة للملكيات الخاصة 
 1,957,500 (542,500) - - 2,500,000 قطاع التعليم

-وق ُملكيّة للملكيات الخاصة صند
 5,846,660 63,436 - - 5,783,224 قطاع المشروبات
 388,069 - - 388,069 - استثمارات أخرى

 8,249,793 (493,994) (134,607) 388,069 8,490,325 اجمالي االستثمارات
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15 

 عقود اإليجار -7

 التأجير وهي كما يلي:على كل من حق استخدام االصول والتزامات  التي تمت السنةيوضح الجدول التالي الحركة خالل 
 

 

 الحركة على حق استخدام األصول: (أ

 م2020  م2021 
    التكلفة

 -  2,900,402 يناير 1الرصيد في 
 2,900,402  - خالل السنة األضافات

 2,900,402  2,900,402 ديسمبر 31الرصيد في 
    

    االستهالك المتراكم
 -  271,913 يناير  1لرصيد في ا

 271,913  543,825 المحمل على السنة
 271,913  815,738 ديسمبر  31الرصيد في 

 2,628,489  2,084,664 صافي القيمة الدفترية 
 

 * تم تبويب استهالك حق االستخدام كما يلي:

 
 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 
 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 
 190,339  380,677 (18المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح رقم 

 81,574  163,148 (17)إيضاح رقم  تكلفة المبيعات
 543,825  271,913 
 

 الحركة على التزامات التأجير: (ب

 م2020  م2021 
 -  2,615,308 الرصيد في بداية السنة

 2,900,402  - إضافات خالل السنة
 21,306  56,480 ئد خالل السنة اطفاء الفوا

 (306,400)  (612,800) المسدد خالل السنة
 2,615,308  2,058,988 الرصيد في نهاية السنة 

 

 تم تبويب التزامات التأجير كما يلي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 2,058,988  1,488,760 متداولالغير الجزء 

 556,320  570,228 الجزء المتداول
 2,058,988  2,615,308 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  -8

تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات التابعة والمساهمين بالشركة وموظفي اإلدارة العليا بالشركة والمنشأت الخاضعة للسيطرة أو 
ك االطراف واألطراف المنتسععبة األخرى للشععركة وكذلك الصععناديق المدارة بصععورة مشععتركة أو التي يمارس عليها تأثير هاماً من قبل تل

 المدارة بواسطة الشركة. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
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 )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها -8

 :ات العالقة خالل السنة واألرصدة الناتجة في نهاية السنةفيما يلي بياناً بالمعامالت الهامة مع األطراف ذ

 مبلغ المعاملة     

  طبيعة المعاملة العالقةطبيعة   األطراف ذات العالقة

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

  م2021

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2020
من صناديق مدارة   صناديق استثمارية 

 قبل الشركة
 14,058,766  14,997,823  أتعاب إدارة

 -  813,660  رسوم اشتراك 
أتعاب استحواذ وهيكلة  

 تمويل
 110,000  3,651,000 

 81,381  254,804  اتعاب حسن اداء 
 -  665,848  اتعاب خدمات 

 شركة دور الكتاب المحدودة
 

مصروفات مدفوعة  شركة شقيقة
 -  179,850  باالنابة

 1,175,000  -  تمويل  
 18,450  27,830  خدمات دعاية وإعالن جهة منتسبة  شركة داكن اإلعالمية المحدودة

 48,329  102,026  اتعاب حسن أداء إدارة محافظ خاصة  المساهمين
 

 وفيما يلي االرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة وبيانها كالتالي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 9,268,408  8,998,909 مارية مدارة من قبل الشركةصناديق استث

 111,278  180,899 مستحق من شركات شقيقة وتابعة
 72,766  - مساهمينبالالخاصة  المحافظإدارة 

 9,179,808  9,452,452 
 

 وفيما يلي تعويضات اإلدارة العليا وكبار التنفيذين وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها:

 م2020ديسمبر  31  م2021يسمبر د 31 
 2,874,476  2,425,138 رواتب ومكافأت اإلدارة العليا وكبار التنفيذين

 1,192,800  1,001,000 (18مكافأت وبدالت حضور مجلس اإلدارة واللجان )إيضاح 
 3,426,138  4,067,276 
 
 

 مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون -9

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 ً  502,386  494,986 مصاريف مدفوعة مقدما

 90,485  90,485 تأمينات لدى الغير
 349,146  80,267 مستحقة محافظ أتعاب إدارة

 15,000  51,112 الموظفين سلف
 1,138,674  - دفعات مقدمة لشراء استثمارات مالية

 34,507  68,118 أخرى
 784,968  2,130,198 
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17 

 ربح أو الخسارةثمارات بالقيمة العادلة من خالل الاالست -10
 وتتمثل تلك االستثمارات فيما يلي:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م2021ديسمبر  31كما في   

 
اول  التكلفة رصيد

 المدة
إضافات خالل 

 السنة
استبعادات خالل 

 السنة
 أرباح غير
 محققة 

الرصيد أخر 
 المدة

      صناديق مدارة من قبل الشركة (أوالً 
 1,234,162 142,560 (9,913,934) 10,000,000 1,005,536 األولية الخاص للطروحات-ة صندوق ُملكيّ 

 - - (2,547,298) - 2,547,298 الريت لصناديق-صندوق ُملكيّة 
 4,302,533 168,769 (19,861,348) 13,924,441 10,070,671 لفرص األسهم الخاص-صندوق ُملكيّة 
 6332,70 28,384 (41,795,678) 42,100,000 - 2األولية  للطروحات-صندوق ُملكيّة 
 9,635,986 3,247,388 - 6,388,598 - النرجس العقاري –صندوق ُملكيّة 
 2,051,703 44,303 - 2,007,400 - العجالن ريفيرا –صندوق ُملكيّة 
 20,192,500 1,401,000 (20,178,493) 38,969,993 - عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

      
 ً  4,313,390 369,366 (2,715,987) 6,660,011 - مباشرة محليةاستثمارات  (ثانيا

 7,787,158 78,748 - 7,708,410 - أجنبيةاستثمارات  لثاً(ثا
استثمارات في شركات تابعة غير  رابعاً(
      نشطة

 79,748 29,748 (442,501) - 492,501 شركة ُملكيّة لالستثمارات المحدودة
ً خام       ( استثمارات في شركات غير نشطةسا

 3,675,000 - - - 3,675,000 شركة دور الكتاب المحدودة
 - - (2,500) - 2,500 شركة تمدن األولى للعقارات

 53,604,886 5,510,266 (97,457,739) 127,758,853 17,793,506 اجمالي االستثمارات

 م2020ديسمبر  31كما في  

 
 ةالتكلف رصيد

 اول المدة
إضافات خالل 

 السنة
استبعادات خالل 

 السنة

 /)خسائر(
 أرباح غير
 محققة 

الرصيد أخر 
 المدة

      صناديق مدارة من قبل الشركة (أوالً 
 - - (6,804,267) - 6,804,267 صندوق ُملكيّة ل سهم السعودية

 - - (8,865,000) - 8,865,000 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 
 1,005,536 (5,356) (1,020,627) 2,031,519 - األولية الخاص للطروحات-صندوق ُملكيّة 
 2,547,298 262,992 (2,715,694) 5,000,000 - الريت لصناديق-صندوق ُملكيّة 
 10,070,671 70,671 (29,908,256) 39,908,256 - لفرص األسهم الخاص-صندوق ُملكيّة 

 ً       ات تابعة غير نشطةاستثمارات في شرك (ثانيا
 492,501 (38,984) - - 531,485 شركة ُملكيّة لالستثمارات المحدودة

      ثالثاً( استثمارات في شركات غير نشطة
 3,675,000 - - 1,175,000 2,500,000 شركة دور الكتاب المحدودة
 2,500 - - - 2,500 شركة تمدن األولى للعقارات

      ناديق أخرىاستثمارات في ص (رابعا
 - - (10,001,316) - 10,001,316 صندوق الجزيرة كابيتال

 17,793,506 289,323 (59,315,160) 48,114,775 28,704,568 اجمالي االستثمارات
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 )تتمة( ربح أو الخسارةاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ال -10
 

 كما يلي:العادلة من خالل الربح او الخسارة االستثمارات بالقيمة تم تبويب هذا وقد 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 4,167,501  3,754,748 متداولالغير الجزء 

 13,626,005  49,850,138 الجزء المتداول
 53,604,886  17,793,506 
 رأس المال -11

لاير سعودي كما  10مليون سهم قيمة كل سهم  6.5مقسم إلى مليون لاير سعودي  65يبل  رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع مبل  
 .2021ديسمبر  31في 

مليون لاير  150، على تخفيض رأس المال المصرح به البال  2018ديسمبر  5حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 
ً  75سعععودي إلى رأس المال المدفوع ليكون  لكون رأس المال يزيد عن حاجة الشععركة في الوقت الحالي،  مليون لاير سعععودي وذلك نظرا

 .وتم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التخفيض وتم تعديل النظام األساسي للشركة
مليون لاير سعععععععودي في مقابل 10انعقدت الجمعية العامة غير العادية وقررت تخفيض رأس المال بمبل   2020ديسععععععمبر  30وبتاريخ 

ل الخسععائر المتراكمة بالشععركة وتم الحصععول على موافقة هيئة السععوق المالية على ذلك التخفيض وتم تعديل السععجل التجاري والنظام اقفا
م نقدية عادية هسعأسعهم جميعهم  6,500,000مقسعم الى  مليون لاير سععودي 65األسعاسعي للشعركة تبعأ لذلك ليصعبح رأس مال الشعركة 

  .لاير سعودي 10قيمة كل سهم 
 

 االحتياطي النظامي  -12
من صععافي الربح السععنوي الى االحتياطي النظامي وان يسععتمر هذا التحويل  %10وفقاً ألحكام نظام الشععركات يجب على الشععركة تحويل 

 من رأس المال، إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.  %30حتى يبل  
 

 المحددة منافع الموظفين خطةالتزامات  -13
 ً ( "منافع الموظف" تستخدم اإلدارة طريقة وحدة اإلضافة المتوقعة لتحديد القيمة الحالية اللتزاماتها 19 لمعيار المحاسبة الدولي )رقم وفقا

ا وفيم من المزايا المحددة في تاريخ المركز المالي، والمتعلقة بمكافأت نهاية الخدمة للموظفين وفقا للقواعد المحلية والترتيبات التعاقدية،
 يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة الحتساب التزامات خطة منافع الموظفين المحددة وهي كالتالي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 % 5.0  % 5.0 معدل الخصم

 % 2.5  % 1.47 معدل زيادة المرتبات
 

 إن حركة التزامات خطط منافع الموظفين المحددة كما يلي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 265,706  429,276 رصيد التزامات خطة منافع الموظفين المحددة بداية السنة

    المحمل على قائمة الربح أو الخسارة
 224,387  188,685 تكلفة السنة الحالية

    المحمل على قائمة الدخل الشامل االخر
 (44,724)  (70,343) لموظفين المحددةإعادة قياس التزامات خطط منافع اأرباح 

 (16,093)  (101,413) المسدد خالل السنة
 429,276  446,205 رصيد التزامات خطة منافع الموظفين المحددة نهاية السنة

 
 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون -14

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 521,177  593,133 مستحقات ضريبة القيمة المضافة

 617,500  507,290 مخصص مكافات
 150,574  257,159 مصاريف مستحقة الدفع

 -  119,833 تأمينات للغير
 -  109,360 توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين

 -  84,000 بدالت حضور مستحقة أجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
 102,113  371,946 أرصدة دائنة أخرى

  
 
 

  

2,042,721  1,391,364 
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 مخصص الزكاة -15
 مكونات الوعاء الزكوي أ(

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 60,692,049  61,859,346 أول المدة -المساهمينحقوق 

 2,864,921  4,388,781 مخصصات وتسويات أخرى
 (8,225,176)  (11,394,264) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

 7,785,701  10,398,242 الربح المعدل للسنة
 

 حركة مخصص الزكاة خالل السنة (ب

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 595,603  3,517,399 الرصيد في بداية السنة 

 1,620,921  1,673,915 المكون خالل السنة 
 1,896,478  948,239 (18إيضاح فروقات زكوية عن سنوات سابقة )

 (595,603)  (1,624,829) المسدد خالل السنة 
 3,517,399  4,514,724 الرصيد في نهاية السنة 

 

 الزكوي الوضع (ج
 

 .م2020م ، وحصلت على شهادة الزكاة عن عام 2020قامت الشركة بتقديم جميع اإلقرارات الزكوية عن السنوات السابقة حتى عام 
سععععععودي  لاير 6,321,595مبل  إجمالي م ب2018عام م الى 2015 األعوام منم ربط زكوي عن 2020اسعععععتلمت الشعععععركة خالل عام

وخالل العام قامت الشععركة باثبات  ،وال زال قيد المراجعة والضععريبة والجماركالعامة للزكاة  الى الهيئةوقامت الشععركة بتقديم اعتراض 
ليبل  اجمالي  سعععودي( لاير 1,896,478: مبل  2020ديسععمبر  31)السععنة المنتهية في  لاير سعععودي 948,239مخصععص زكاة بمبل  

 ه التزامات قد نتنج في مقابل ذلكلمقابلة اي وذلك لاير سعودي 2,844,717بمبل   2021ديسمبر  31رصيد المخصص المكون كما في 
 الزكوي.الربط 

 

 إيرادات الخدمات االستثمارية -16

 
 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 
 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 
 14,058,766  14,997,823 إدارة صناديقأتعاب 

 -  813,660 صناديقرسوم اشتراك 
 -  665,848 أتعاب خدمات مقدمة للصناديق

 612,559  505,576 أتعاب إدارة وحسن اداء محافظ خاصة 
 81,381  254,804 صناديقأتعاب حسن اداء 

 624,299  198,490 توزيعات أرباح مستلمة
 3,651,000  110,000 ة تمويلأتعاب استحواذ وهيكل

 -  102,506 إستشاراتو ترتيب أتعاب
 246,890  13,057 اتعاب رسوم تداول داخلي

 17,661,764  19,274,895 
 

 تكلفة االيرادات -17

 
 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 
 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 
 2,159,292  1,458,056 رواتب ومزايا موظفين

 585,956  1,370,631 اشتراكات ورسوم حكومية ورسوم ترخيص هيئة السوق المالية
 415,500  886,847 عموالت
 386,632  216,333 إيجارات

 81,574  163,148 (7استهالك حق استخدام االصول )إيضاح 
 102,580  154,236 أخرى

 4,249,251  3,731,534 
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20 

 المصاريف العمومية واالدارية -18

 
 31لسنة المنتهية في ل

  م2021ديسمبر 
 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 
 4,162,996  4,589,259 رواتب ومزايا موظفين

 1,192,800  1,001,000 (8بدالت ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان السنوية )إيضاح 
 1,896,478  948,239 (15فروقات زكوية عن سنوات سابقة )إيضاح 

 1,101,334  536,213 مهنية واستشارية خدمات
 387,252  467,996 اشتراكات ورسوم حكومية 

 196,148  405,499 إيجارات
 453,301  387,758 التأمين

 190,339  380,677 (7استهالك حق استخدام االصول )إيضاح 
 501,428  376,041 (4استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 67,781  83,126 منافع عامة
 60,082  64,612 (5إطفاء أصول غير ملموسة )إيضاح 

 19,862  27,463 مصاريف اصالح وصيانة
 932,450  976,352 أخرى

 10,244,235  11,162,251 
 

 المصاريف التسويقية -19

 
 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 
 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 
 73,410  260,840 دعاية وإعالن

 16,003  - عموالت 
 5,998  18,261 أخرى

 279,101  95,411 
 

 توزيعات االرباح -20
 م( بناءاً على التفويض الممنوح2021ديسمبر  14هـععععععع )الموافق 1443جمادى االولى  10قرر مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 

هللة  50لاير سعععععععودي بواقع ) 3,250,000قيمتها  2021عام من الجمعية العامة على توزيع أرباح مرحلية خالل العام عن  للمجلس
 للسهم الواحد(.

 

 السهم يةربح -21

الربح من وصععافي  بقسععمة صععافي ربح السععنة ربح السععنة وكذلك ربحية السععهم من العمليات الرئيسععيةتحتسععب ربحية السععهم من صععافي 
: 2020ديسعععمبر  31) سعععهم 6,500,000نهاية السعععنة والبال   على المتوسعععط المرجح لعدد األسعععهم القائمة كما في العمليات الرئيسعععية

 .سهم( 7,497,260
 

 مالية وإدارة المخاطرالدوات األ -22
 القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سععععععداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشععععععروط تعامل عادلة في 
ريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا تاريخ القياس. ضمن تع

 من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية.
 :يليتصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما 

 

 .المستوى االول: االسعار السوقية المعلنة في االسواق النشطة لنفس االدوات المالية
 

 .المستوى الثاني: اساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر في السوق
 

 على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر في السوق. المستوى الثالث: اساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر
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 )تتمة( مالية وإدارة المخاطرالدوات األ -22
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول م2021ديسمبر  31كما في 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 53,604,886 3,754,748 - 49,850,138 أو الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 7,930,917 - - 7,930,917 الشامل األخر

 57,781,055 - 3,754,748 61,535,803 
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول م2020ديسمبر  31كما في 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 17,793,506 3,677,500 - 14,116,006 و الخسارةأ

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 8,249,793 - - 8,249,793 الشامل األخر

 22,365,799 - 3,677,500 26,043,299 
 

 إدارة مخاطر رأس المال
ول على العائد األعلى من خالل الحد األمثل ألرصععدة تقوم الشععركة بإدارة رأسععمالها لتتأكد بأن الشععركة تبقى مسععتمرة بينما تقوم بالحصعع

 .2020الديون وحقوق الملكية. لم تتغير استراتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة 
إن هيكلة رأس مال الشعركة تضعم حقوق الملكية العائد للمسعاهمين في الشعركة والتي تتكون من رأس المال، واألرباح المبقاة واالحتياطي 

 .طي إعادة تقيم االستثمارت من خالل الدخل الشامل االخر كما هي مدرجة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمينالنظامي واحتيا
 إدارة المخاطر المالية 

 إن نشاطات الشركة يمكن أن تتعرض بشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة عن ما يلي:
 إدارة مخاطر العمالت األجنبية 

رتبطة بتغيير العمالت األجنبية حيث معامالت الشركة الرئيسية بالريال السعودي والدوالر االمريكي ال تتعرض الشركة لمخاطر هامة م
 وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التعرض.

 إدارة مخاطر سعر الفائدة
 ان االدوات المالية في قائمة المركز المالي غير خاضعة لمخاطر اسعار الفوائد. 

 مخاطر أسعار أخرى
الشععركة لمخاطر أسعععار ناتجة عن اسععتثماراتها في حقوق ملكية شععركات أخرى . تحتفظ الشععركة باسععتثمارات في حقوق ملكية  تتعرض

 شركات أخرى ألغراض استراتيجية وليس بهدف المتاجرة بها وال تقوم الشركة بالمتاجرة النشطة في تلك االستثمارات.
 إدارة مخاطر االئتمان 

ي عدم التزام أحد األطراف لعقود األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الشععركة لخسععائر تتمثل مخاطر االئتمان ف
 مالية، تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتها كما يلي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 30,926,559  1,270,100 نقد لدى البنوك

 9,452,452  9,179,808 ات عالقةالمستحق من أطراف ذ
 10,449,908  40,379,011 
 

 إدارة مخاطر السيولة
ا مخاطر السعععععيولة هي تلك التي قد تواجهها الشعععععركة في توفير السعععععيولة الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية التي تلتزم به

 الشركة لصالح الغير.
ر المرتبطة بها على األعمال التجارية للشععركة، تحتفظ الشععركة حيثما أمكن بما يكفي من الموجودات للتقليل من مخاطر السععيولة والخسععائ

المتداولة عالية السعععععيولة في جميع ظروف العمل. وتبتعد الشعععععركة عن تمويل المتطلبات الرأسعععععمالية طويلة األجل من خالل االقتراض 
مع األطراف ذات العالقة. ولدى الشعركة أيضعا سعياسعة لتقدير التدفقات النقدية ذات قصعيرة األجل والعمليات المتعلقة بالحسعابات الجارية 

 ديناميكية عالية ونظام يمكن من خالله تقدير تواريخ اسعععتحقاقات التزاماتها ووضعععع الخطط المالئمة لتوفير الموارد المطلوبة للوفاء بهذه
 االلتزامات في وقتها.
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 )تتمة( مالية وإدارة المخاطرالدوات األ -22
 )تتمة( إدارة مخاطر السيولة

 م:2021ديسمبر  31فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  -أ

 

 
 م:2020ديسمبر  31فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  -ب

 

 األصول المحتفظ بها كأمانات -23
 

تحتفظ الشركة بموجودات نيابة عن عمالؤها من خالل إدارة محافظ خاصة وصناديق )مدارة من قبل الشركة(. وحيث ان الشركة تعمل 
م تحتفظ الشعععركة 2021ديسعععمبر  31بصعععفتها أميناً لهذه الموجودات، فإنه لم يتم ادراج هذه الموجودات في قائمة المركز المالي. كما في 

مليون لاير  3,962م : 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي بالنيابة عن ولصالح عمالؤها ) 4,071بأصول تحت ادارتها تبل  قيمتها 
 سعودي(.

 

 
 

م2021ديسمبر  31  
أشهر أو  3

 أقل
 3أكثر من 

 أشهر إلى سنة

أكثر من سنة 
 10إلى 

 سنوات
ليس لها تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

      الموجودات
عادلة من خالل استثمارات بالقيمة ال
 53,604,886 53,604,886 - - - الربح أو الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 7,930,917 7,930,917 - - - الدخل الشامل األخر

 784,968 - - 784,968 - مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون
 9,179,808 - - - 9,179,808 مبال  مستحقة من جهات ذات عالقة

 71,500,579 61,535,803 - 784,968 9,179,808 ياإلجمال
      المطلوبات

 2,042,721 - - - 2,042,721 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون
 4,514,724 2,844,717 - - 1,670,007 مخصص الزكاة
 2,058,988 - 1,488,760 570,228 - التزامات تأجير

 446,205 446,205 - - - المحددة منافع الموظفين خطةالتزامات 
 9,062,638 3,290,922 1,488,760 570,228 3,712,728 اإلجمالي

م0202ديسمبر  31  
أشهر أو  3

 أقل
 3أكثر من 

 أشهر إلى سنة

أكثر من سنة 
 10إلى 

 سنوات
ليس لها تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

      الموجودات
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 17,793,506 17,793,506 - - - الربح أو الخسارة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 8,249,793 8,249,793 - - - الدخل الشامل األخر
 2,130,198 - - 2,130,198 - مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون

 9,452,452 - - - 9,452,452 عالقة مبال  مستحقة من جهات ذات
 37,625,949 26,043,299 - 2,130,198 9,452,452 اإلجمالي

      المطلوبات
 1,391,364    1,391,364 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون

 3,517,399 1,896,478 - - 1,620,921 مخصص الزكاة
 2,615,308 - 2,058,988 556,320 - التزامات تأجير

 429,276 429,276 - - - المحددة منافع الموظفين خطةمات التزا
 7,953,347 2,325,754 2,058,988 556,320 3,012,285 اإلجمالي
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23 

 المالالمتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس  -24
فيما يلي قاعدة رأس المال ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال ونسعععبة كفاية رأس المال للشعععركة وفقا لقواعد الكفاية المالية الصعععادرة من 

 قبل هيئة السوق المالية:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
    قاعدة رأس المال:
 64,410,962  69,474,533 رأس المال األساسي

 64,410,962  69,474,533 أجمالي قاعدة رأس المال
    

    متطلبات الحد األدنى لرأس المال
 197,029  6,176,543 مخاطر السوق
 18,039,507  17,055,247 مخاطر االئتمان
 4,157,856  4,125,746 مخاطر تشغيلية

 22,394,392  27,357,536 ث(/24اجمالي الحد األدنى لرأس المال المطلوب )أنظر 
    

    نسبة كفاية رأس المال:
 2.88  2.54 أجمالي نسبة رأس المال )مرات(

 2.88  2.54 نسبة الشريحة األولى لرأس المال )مرات(
 42,016,570  42,116,997 ج(/24الفائض في رأس المال )أنظر االيضاح 

 

 الخسائر المتراكمة(. )ويشتمل على رأس المال واألرباح أوتتكون قاعدة رأس مال الشركة من الشريحة األولى لرأس المال  (أ
( من قواعد الكفاية المالية. تم احتسععععاب متطلبات الحد األدنى 5( و )4ال يوجد لدي الشععععركة شععععريحة ثانية لرأس المال طبقا للمادة رقم )

للمتطلبات المنصعععوص عليها في الفصعععل الثالث من قواعد لرأس المال المتعلق بمخاطر االئتمان والمخاطر التشعععغيلية والتسعععويقية طبقا 
 الكفاية المالية.

أي يجب أال تقل قاعدة  –تقوم الشعععععركة بإدارة رأس المال الخاص بها وفقاً للركيزة االولى والركيزة الثانية من قواعد الكفاية المالية  (ب
 رأس المال عن متطلبات الحد األدنى لرأس المال.

ند إدارة كفاية رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضععوعة من قبل هيئة السععوق المالية للحفاظ تتمثل أهداف الشععركة ع (ت
 على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأس مال قوية.

ألشععخاص المرخص لهم والصععادرة من قبل هيئة السععوق المالية )ز( من الئحة ا6يبل  الحد األدنى لرأس المال المطلوب وفقا للمادة  (ث
 مليون لاير سعودي. 50في المملكة العربية السعودية بخصوص أنشطة الشركة المرخص بها 

من قواعد الكفاية المالية وذلك على  3تقوم الشععركة باإلفصععاح على أسععاس سععنوي الى الجمهور عن بعض المعلومات طبقاً للركيزة  (ج
بل مراجعي  (http://www.mulkia.com.sa)ة االلكتروني موقع الشععععععرك هذه المعلومات للمراجعة من ق يه ال تخضععععععع  وعل

 الحسابات الخارجيين للشركة.
 

 احداث هامة خالل السنة -25
 م وما نتج عنه من تعطل ل نشععطة االجتماعية واالقتصععادية في األسععواق،2020خالل اول عام  19باإلسععتجابة النتشععار فيروس كوفيد 

قامت إدارة الشركة بتقييم تأثير ذلك بشكل استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك تشكيل فرق وعمليات 
إدارة األزمات الجارية، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع كنطاق أوسع وكذلك ضمان استمرارية تقديم خدماتها. على 

لم  19التحديات، ال تزال أعمال وعمليات الشععععركة حاليًا غير متأثرة إلى حد كبير، وتعتقد إدارة الشععععركة أن جائحة كوفيد الرغم من هذه 
 م.2021ديسمبر  31له تأثير جوهري على نتائج الشركة المالية التي تم التقرير عنها للسنة المنتهية في  يكن

( عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليسعت على علم بأية عوامل متوقعة قد تغير 19-مراقبة حالة )كوفيد الشعركةتواصعل 
 م أو بعده.2022خالل عام  الشركةمن تأثير الجائحة على عمليات 
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 شركة ُملكيّة لالستثمار 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

24 

 األحداث الالحقة  -26
( بناءاً على التفويض الممنوح له من 2022فبراير  15هـعععععععععععع الموافق ) 1443رجب  14قرر مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 

إضععافة  لاير سعععودي، وذلك 3,250,000هللة للسععهم الواحد بمبل   50( بواقع 2021الجمعية العامة بتوزيع أرباح )دفعة ثانية عن عام 
هللة لكل سععععهم، بحيث يصععععبح اجمالي التوزيعات عن عام  50م ومقداره 2021إلى ما سععععبق أن وزعته الشععععركة من أرباح خالل عام 

لاير سعععععععودي، على ان يتم اعتماد تلك التوزيعات باجتماع الجمعية  6,500,000لاير للسععععععهم الواحد( بإجمالي مبل   1م )مبل  2021
دد تاريخ انعقاده الحقا.العامة القادم والذي سيح

وحتى تاريخ اعتماد القوائم المالية  م2021ديسمبر  31لم يكن هناك احداث الحقة هامة بعد  أعاله، وبخالف ما تم ذكرهوفي رأي اإلدارة 
.م2021ديسمبر  31والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية كما في 

 

 أرقام المقارنة -27
 تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة للتماشى مع التبويب للعام الحالي بالقوائم المالية.

 

 اعتماد القوائم المالية -28
 م(.2022 مارس 23)هـ 1443 شعبان 20بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة 
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اعتماد مجلس اإلدارة 
تم اعتماد هذا التقرير من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 20 /1443/8هـ الموافق 23 /3/ 2022م

لتحميل نسخة من القوائم المالية المعتمدة من مراجع الحسابات باالمكان الحصول عليها من الموقع 

www.mulkia.com.sa اإللكتروني للشركة



ختامًا...
إننا في ُملكّية لالستثمار نفخر بثقة مساهمينا وعمالئنا من المستثمرين الذين يبحثون 

عن الحلول االستثمارية المبتكرة، ونستطيع القول بأن هذه الثقة هي من العوامل 
الرئيسية التي تدفعنا للعمل بدأٍب ومثابرة للمحافظة عليها وتعزيزها بشكٍل دائم.
نعدكم بأن نجتهد دائمًا لتلبية تطلعاتكم االستثمارية وسنظل شريكًا استثماريًا 

موثوقًا إلدارة استثماراتكم.
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