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مــن 
ـــى 
لي 

ون 
ي 
عــام 

ت 
لــى 

 أو 
عــام 

ميســتعرض ي 
قـــاء الضــوء علــ
ـركة للعــام المــال

مليــو 3,202ل 
ون ريـــال ســعود
ـال ســعودي للع

  م. 2

شــركات وقطاعــات
ًا لالســتمرار عل

  ليا.

ن أي مكافــآت 
أخــرى خــالل ع

  المحترمين 

الــذ، و م 2012
لقإ مــن خاللــه م
(المدققــة) للشــر ة

ل ســعودي مقابــل
مليــو 707بلــغ  

ريـــ 0.19 ســهم
2011ديسمبر  

 وأصــول فــي ش
شــحًاســارعًا ومر 

حليا وٕاقليميا ودول

عــن ئهيــع أعضــا
أو أي بــدالت أ

               

ر الســنوي لعــام 
حيــث يـــتمم. 20

الموحــدة ختاميــة
  .ت

ريـــال مليــون 3
 2012 للعــام 

 يصــبح ربــح الس
31هي بتاريخ 

ت بيع حصــص
 تشــهد نمــوًا متس
رية المجدية محل

تنــازل جمي عــن 
فر أو تــنقالت أ

               

رام التقريــرة الكــ
31/12/012ي 

ي الحســابات الخ
راجعي الحسابات

3,477م، 201
ي الــربح الموحــد
ســعودي.  وبهــذا
ودي للعام المنته

 ومتوازنة شملت
قطاعــاتر فــي 

ستثماريفرص األ

 وثقتهم ويعلــن 
و مصــاريف ســف

2  - 

      

مســاهمي الشــركة
المنتهـــي فــيي 

التقريــر الســنوي
لية، وتقرير مرا

2ديســمبر  31
م . أمــا صــافي

مليون ريـــال س 
ريـال سعو 0.1

خطوات حكيمة
عوائــد لالســتثمار
طاعات عن الف

كة على دعمهم
و أي بــدالت أو

- 2

   بضة

مس ى أن يقــدم الــ
الل العـــام المــالي

كمــا يتضــمن  
الما من القوائم 

منتهــي بتــاريخ 
2011يســمبر 

 640بلغ  ذيل
7السهم  ربحل 

على قرارات وخ 
ســتخدام هــذه الع
ث في جميع القط

لمساهمي الشرك
 فــي المجلــس أو

كة المملكة القاب

  ركاته ،،،

مملكــة القابضــة 
هـــا المحققــة خــال

،المتنوعــة طاتها
لتي تعتبر جزء 

موحــدة للعــام الم
د 31 ي بتــاريخ

وا 2011للعام 
مقابل  2012 

 خالل العام ضة
واس  مــردوٍد عــالٍ 

 الشركة بالبحث

بشكره الجزيل ل
بــل عضــويتهم 

شرك مساهمي 

 ورحمة اهللا وبر

شــركة الممدارة إ 
لشــركة وانجازاته

نشــاطلرئيســية و 
االيضاحات وال

مــة اإليــرادات الم
ي للعــام المنتهــي

الموحد ل الربح 
ديسمبر 31خ 

 المملكة القابض
مــع تحقيــق  هــا
وسوف تستمر  

مجلس بال يتقدم 
ســتحقة لهــم مقا

  

إلى / السادة
  

السالم عليكم
  

  مقدمة:
يســر مجلــس 
خاللــه أداء ال
القطاعــات  ال

م مع 2012
  

بلغــت قيمفقــد 
ريـــال ســعودي
مقابل صافي

بتاريخالمنتهي 
  

أقدمت شركة
تمتلكهمختلفــة 

 المدى البعيد
  
  
وفي الختام ي 

تعويضــات مس
 م.2012

  
  
  
  
  
  
  
  



 

ت 

في 

يق 

في 

 
  

  

  

والزراعية، خدمات

 اإلستثمارات ف

 وٕادارة الصنادي

 اإلستثمارات ف

  ملكية %
2011  
100.0 

100.0 

100.0 

ائية والغذائية وا

كة على إمتالك

ة على إمتالك

إمتالككة على 

نسبة الم
2012  
100.0  

100.0  

100.0  

اإلنشا ي المواد

 الرئيسي للشركة
  ل. 

 الرئيسي للشركة

 الرئيسي للشركة

في  خامس

 ذات جودة 
الفندقي في 
رة أي من 
 فيرمونت، 

جزئة والجملة في
 

 :  

يشتمل النشاط 
وكة لها بالكامل

يشتمل النشاط 

يشتمل النشاط 
   دقي:

 فندق جورج الخ
  قية)

ذ على فنادق 
بادارة نشاطها ا
وم الشركة بإدار
ادق ومنتجعات

3  - 

صيانة، تجارة التج
  جار أو البيع.

ة المذكورة أدناه

  )11 –آر 
جزر الكايمان. ي
ت التابعة المملو

-100 (  
جزر الكايمان. ي

132 (  
جزر الكايمان. ي
رس النشاط الفند

تمتلك ، كايمان
ستثمارات الفندقي

  دا

م لتستحوذ200
ا تقوم الشركة ب
وروبا . وال تقو
فورسيزونز، فنا

  عن الشركة.

- 3

، التشغيل والص
رية بغرض اإليج

لشركات التابعة

ليمتد (كي آ 11
ة وقائمة في ج
ن خالل الشركات

-ليمتد (كي آر 
ة وقائمة في جز

  زميلة لها. 
2- يمتد (كي آر

ة وقائمة في ج
أدناه والتي تمار

  إسم الشركة

  خامس)
ة في جزر الكا
ركة المملكة لإلس

  ورنتو)
كند -ز تورنتو 

  ي)
0يو من عام 

م بتطويرها. كما
فريقيا، آسيا، أو
ق ومنتجعات ف
لمباشرة نيابة ع

:     
مقاوالت العامة،
ر مشاريع عقار

  
من خالل ال لية

1 –كي آر - 5
 محدودة منشأة
ية المتداولة من

 100 –ي آر 
شأة محدودة من

ل الشركات الزم
لي 132 -ي آر

 محدودة منشأة
زميلة المذكورة أ

وب (جورج الخا
ة منشأة وقائمة
 مباشرة مع شرك
رنتو) ليمتد (تو
فندق فورسيزونز
ية (كي اتش آ

في مالكايمان 
ول العالم وتقوم
رق األوسط، أف

ر فنادق تم إختيا
 للقيام باالدارة ال

رئيسة للشركة 
 الشركة في الم
 أراضي لتطوير

شركات التابعة :
الدول  نشاطاتها

5شركة المملكة 
ذات مسئوليةة 

ق المالية الدولي
كي-5  المملكة 

ة ذات مسئولية
ثمارية من خالل

كي-5 المملكة 
ة ذات مسئولية
كات التابعة والز

جرو 35ي آر 
مسئولية محدود
ة مباشرة وغير 
ة للفنادق (تور

% من ف100ة 
ستثمارات الفندقي
ركة في جزر ال
طق مختلفة حو
 جغرافية: الشرق
ل مباشر حيث 
جعات موفنبيك ل

  

  
  

النشاطات الر
تتمثل أهداف
تجارية، شراء

   
نبذة عن الش
تزاول الشركة

  
أ )  ش
شركة
األوراق
ب ) 
شركة
اإلستث
ج ) 
شركة
الشرك

  

كي 5المملكة 
شركة ذات م

(ملكيةفرنسا. 
شركة المملكة
تمتلك الشركة
المملكة لإلس
تأسست الشرك
عالية في مناط
أربع مناطق 
الفنادق بشكل
وفنادق ومنتج

  
  
  



 

 

 

 

 
  

 

 

 

  ملكية %
2011  
47.0  

-  

71.8  

74.0  

50.4  
100.0 

  ملكية %
2011  
35.2  
  

47.5  

33.3  

نسبة الم
2012  
47.0  

100.0  

71.8  

74.0  

50.4  
100.0  

نسبة الم
2012  
35.2  

47.5  

33.3  

 :  

تملك وتدير 

ة ومشاريع 

ركة المملكة 

عمل تحت 
  خاصة. 

كي - 5لكة 

 حت مظلة
  

ركة المملكة 

 حت مظلة

إلقليمية التالية

  ة
الرياض وهي تم

  ض

  لعالمية.
  ية 

ةراعية والحيواني

  الية: 

 عن طريق شرك

حول العالم وتع
ت سكنية فخمة خ
ريق شركة الممل

لعالم وتعمل تح
  فخمة خاصة.

 عن طريق شرك

عالم وتعمل تح

4  - 

المحلية واإل بعة

لعربية السعودية
عمل في مدينة ا

  دية
 العاصمة الرياض

  لسعودية
رز الماركات ال
العربية السعودي

  رياض.
  بنان
  ر

ة المشاريع الزر

الدولية التا ميلة

مملوكة  - كندا 
  ان

جموعه فنادق ح
ل وادارة وحدات
مملوكة عن طري

ه فنادق حول ال
وحدات سكنية 

مملوكة  -سرا 
  ان

 فنادق حول الع

- 4

التابي الشركات 

  إسم الشركة

المملكة ال – س)
م وتع2000ام 

 العربية السعود
 المملكة" شرق 
مملكة العربية ال
جدة وتعرض أبر

المملكة ا – ى)
األستشارية بالر

لب – (العيادات)
مصر –كادكو) 

األراضي وٕاقامة
  ربية.

الزمي ي الشركات

  إسم الشركة

 يرمونت رافلز)
في جزر الكايما
رائدة تمتلك مج
كما تقوم بتشغيل

مم - نك) كندا 
   الكايمان

 تمتلك مجموعه
و بتشغيل وادارة 

سويس )موفنبيك
في جزر الكايما
متلك مجموعه 

ضة حصص في

حدودة (المدارس
 نشاطها في عا

المملكة –اري 
"مدينة مشروع 
الم –  المحدودة

في الرياض وج 
طبية (المستشفى
ملكة والعيادات ا
ت اس ايه ال (

مصر (ك –عية 
ض استصالح ا
ورية مصر العر

  
ضة حصص في

ترناشيونال (في
) ف132-ي آر

شركة عالمية ر
سويس هوتيل. ك
ج (إف اتس إن

) في جزر132
ة عالمية رائدة 
م الشركة أيضا 

م(أيه جي  س
) ف132-ي آر

عالمية رائدة تم

 المملكة القابض
   

س المملكة المح
مدارس المملكة

  كة.
ة للتطوير العقا

وتدير م 2012 
ألزياء للتجارة 

 تجزئة محالت 
ت المشاريع الط
ة مستشفى الممل

بيروت- ستشارية
ة للتنمية الزراع

م لغرض1997 
سماك في جمهو

 شركات الزميلة:
 المملكة القابض

لز هولدينغز انت
ليمتد (كي 132

ت رافلز هي ش
س و رافلزو ت 

هولدينجهوتلز 
2-متد (كي آر

زونز هي شركة
هوتيل. كما تقوم

زورتستلز آند ري
ليمتد (كي 132

هي شركة ع ك

  

  
تمتلك شركة 

  

شركة مدارس
بدأت شركة م
مدارس المملك
شركة المملكة
تأسست عام 
األشركة قرية 

تدير الشركة 
شركة خدمات
تمتلك الشركة
العيادات اإلس
شركة المملكة
تأسست عام 
الدواجن واألس

  
نبذة عن الش
تمتلك شركة 

  

فيرمونت رافلز
 -كي آر-5

شركة فيرمونت
فيرمونت مظلة

فورسيزونز ه
ليم 132 - آر

شركة فورسيز
فورسيزونز هو
موفنبيك هوت

 -كي آر-5
موفنبيك شركة



 

 

 

 

 

  

 

 

50.0  

  
  
  

50.0  
25.0  

-  

50  

50  

30.0  
30.0  

  ملكية %
2011  
38.9 
  

36.0  

33.35 

35.8  

29.9  

50.0  

  
  
  

25.0  
25.0  
25.0  

28  

50  

30.0  
30.0  

نسبة الم
2012  
38.9 
  

36.0  

33.35  

32.3  

29.9  

 - كي آر-

طريق شركة 
ريخي بالزا 

ليمتد  132

الشركة في 

  ة:

 في مدينة 

ومن أكثرها 

 

  مة خاصة.
5ركة المملكة 

  .كة فيرمونت
مملوكة عن ط 

متلك المعلم التار

2-كي آر-5ة 
  رانسيسكو.

ق إستثمارات ا

إلقليمية التالية

موقع متميزي 

لم الحضارية و

  يومية والدورية

5  - 

دات سكنية فخم
 عن طريق شر

شركيلة من قبل 
- ه االمريكية 
تمو  ر الكايمان

.  

 
 شركة المملكة
ت وسط سان فر

ن إدارة صناديق

المحلية واإل ميلة

  سعودية
 سكني فخم في

  ية السعودية
أحد أبرز المعال

  ودية
  .ةمملكة بجد

  بية السعودية
  ية السعودية
  ية السعودية

ف والمجالت الي

- 5

شغيل وادارة وحد
مملوكة - حدة 
  يمان

والذي يتم تشغيل
لواليات المتحد

) في جزر132-
شركة فيرمونت

  عماالت والمط
وك عن طريق
ك فندق فيرمونت

مسؤلة عناشرة 

  ليمتد
  2و 1 يمتد
  

الزميي الشركات 

  إسم الشركة

ملكة العربية الس
ك وتدير مجمع

المملكة العربي –
ض والذي يعد أ

كة العربية السعو
ة المنشروع مدي

المملكة العرب –
ي المملكة العربي

المملكة العربي - 
ديد من الصحف

شركة أيضا بتش
 المملكة المتح
 في جزر الكايم
و  سافوي بلندن
 ليمتد (بالزا) ا
-ليمتد (كي آر

من قبل ش هشغيل

قاعات الحفال ،
مملو –سيسكو 

لكايمان وتمتلك
  ثمارات 

إلستثمارات المبا

ريكان بارتنرز ل
تمنت بارتنرز لي
 القارة األفريقية

ضة حصص في

المم –لمجمع) 
م وهي تملك 1

– دودة (البرج)
المملكة بالرياض

  سعودية.
المملكة –حدودة 

تمتلك وتدير مش
–لجوية (ناس) 
 اإلقتصادي في
- ث والتسويق 
دي وتنشر العد

يل. كما تقوم الش
متد (سافوي) 

)132-كي آر
 التاريخي فندق

(يو أس أيه)  
ل 132 -كي آر

رك والذي يتم تش
 ندق

 شقق السكنية
حالت التجارية
نت سان فرانس

) في جزر ال13
قيا إلدارة اإلستث
مختصة في اإل

أفر لثينو و كوم 
 أفريكان إنفستم
رة األصول في

 المملكة القابض

مار العقاري (ال
1997ركة عام 

 التجاري المحد
لمالكة لمركز ا
ملكة العربية الس
القتصادية المح

م وهي ت2008 
نية للخدمات ال
رخصة الطيران

سعودية لألبحاث
 بالسوق السعود

  

هوتي موفنبيك
بريزروود ليم

ليمتد (ك 132
تمتلك المعلم 

 22المملكة 
كي-5المملكة 

بمدينة نيويورك
الفن - 
الش - 
المح - 

فندق فيرمونت
32-آر-(كي

افريقالمملكة 
شركة إدارة م

  .أفربقيا
بان صندوق 
بان صندوق 

صناديق إلدار
  

تمتلك شركة 

شركة اإلستثم
تأسست الشرك

  الرياض.
شركة المركز
هي الشركة ا
شهرة في المم
شركة جدة اال
تأسست عام 
الشركة الوطن
تملك وتدير ر
المجموعة الس
شركة مدرجة



 

جــدة 
رية 
ركة 

مــن 
وقــد 

لــغ 
بــل 
راء 
ريــة 

أن 
حة 

يـــة 
ير 
لــى 

ـث 
فى 
فــي 
ضــى 
لــى 

16 
ول 
جيـــا 

ينــة المملكــة بج
 المهارات اإلدار

كمــا أن الشــرك ، 

طــوير العقــاري م
. وخــالل العــام 

مربــع تقريبــا بمبل
لمملوكــة مــن قب
ا بــأن ســعر شــر
خــدمات التطويري

أ ســعودي حيــث
أكشــاك ومســاح 

ي المملكـــة العربي
ينــاي 1ملكــة فــي 

مربــع وتطــل عل

 الطــابقين الثالــث
مستشــفلجديــدة ل
، وذلــك فـ مربــع

يــدة بــرج للمرض
لــب المتوقــع علـ

6الغــة مســاحته 
ع خـــدمات وحلـــو
محورهـــا تكنولوج

   
ل مشــروعي مدي
ية بالجمع بين 
ن جهــة أخــرى 

مخصصــة للتط
 ســبل المطــورة 

متــر ممليــون  3
صــمة الريــاض وال

. علمــات عالقــة)
ض تكــاليف الخ

مليــون لایر س 43
10ضــافة إلــى 

مدينـــة جـــدة فـــي
يــا فــي بــرج المم

مليــون متــر م 5

وذلــك فــي ملكــة
خطــط التوســعة ا

متــر  85,000
 التوســعة الجدي
 مــع زيــادة الطلـ

رق الريــاض البا
ة لتقـــديم جميـــع
ة ذكيـــة يكـــون م

    
ارات مــن خــالل
محفظتها الفندقي
 مــن فنادقهــا مــن

  وليا.

مة الريــاض والم
ودي الــى شــركة

  لایر سعودي.
3.86 مســاحتها 

ــة شــرق العاصـ
مع اطــراف ذات

للمتــر زائــدا بعــض

ـــــة تقــدر ب 3.8 ـ
متجــرا تجاريــا إض 

ج فـــي العـــالم بم
 بــدأ العمــل فعلي

5.3تــل مســاحة 

ي مستشــفى المم
إلعــالن عــن خ
0مــة وبمســاحة 
 وســوف تشــمل
لتوســعة تزامنــا 

ض المملكــة شــر
ألليـــاف البصـــرية
 لتأســـيس مدينـــة

  
حالية وهــي العقــا
ي تعزيز قيمة م
ئص كــل فنــدق
حليا وٕاقليميا ودو

ة شــرق العاصــم
مليــون لایر ســعود

مليون لایر 328
لــغ مكــة والتــي تب

 مشــروع المملكــ
ظر معامالت م

لایر ل 90والبــالغ 

ة التجــاري بقيمــ
م 26تشــمل و ع 

بـــرج شـــاء أعلـــى
متــر. وقــد 100

مدينة جــدة وتحت

فــي ســام الجديــدة
تــم ا. كمــا شــفى

ث ســنوات القادم
ذ عليهــا مــؤخرا.

وتــأتي هــذه ا .
 ين القادمين.

لمشــروع أرضت 
شـــمل شـــبكة األ

نـــواة   االتفاقيـــة

6  - 

    
عات الرئسية الح
الل االستمرار في

وخصائ من جهة
رية المجدية مح

 مشــروع المملكــة
م 300عودي و 
8.7ه  ربحا قدر 

ض واحة المملك
 بجانــب أرض 

(انظ  عبدالعزيز
م وا2007لعــام 

ة مركــز المملكــة
متــر مربــع 13,5

ص النهـــائي إلنش
00ع يزيــد عــن 

تي تقع شمال م

ـي جميــع األقس
ســتيعابية للمستش

خــالل الــثالث لایر
ي تــم االســتحواذ
حــة اليــوم الواحــد
على مدى العقدي
شــبكة االتصــاالت

، والتـــي تشعودية
ة. وتعتبـــر هـــذه
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القطاع تها نحو

لفنادق من خال
ق والتابعة لها م
لفرص األستثما

  ليمية:
زئين مــن أرض 

مليــون لایر ســع 
ن عمليتي البيع

شروع وأرضراء م
ــعودي والواقعــة
د بن طالل بن
ألرض خــالل ال

 
توســعةبمحــدودة 

550 بلغــتيــدة 

ة علـــى التـــرخيص
روع جــدة بارتفــاع
دينة المملكة الت

مــال التوســعة فــ
االساعفة القــدرة 

مليــون لایر 550 
 المستشــفى التــي
ة ومركــز جراح
ربية السعودية ع
لبنيــة التحتيــة لش
التصـــاالت الســـع
لذكيـــة المتكاملـــة

   مستقبلية :
 توجيه إستثمارات
وكذلك لقطاع ال
ت إدارة الفنادق
لقطاعات عن ال

 :  
قلاإلمحلية و الت 

تفــاقيتي بيــع جــز
250ين بقيمــة 

لكة القابضة من
كة القابضة بشر

لایر ســمليــون  4
األمير الوليدارة 

ســعر الســوقي لــأل
 على المشروع.
كــز التجــاري الم
ة للتوســعة الجدي

  مطعما. 2
قتصـــاديةـــدة اال

ضــمن مشــر قــع
رحلة األولى لمد

 ليج أبحر.
مــن أعم ل العــام

 بحيث تم مضا
 ـيــة تقــدر بــجمال

 لجنــوب أرض 
يــادات الخارجيــة
ي المملكة العرب
نفيــذ وتطــوير ال

مـــع شـــركة اال ع
ة المعلومـــات الذ

ة والتوقعات الم
 االستمرار في ت
كة بالرياض ، و
 التجاري لشركات
ث في جميع الق

م 2012 العام
ستثماراتإلت وا

التوقيــع علــى اتف
ل مطورين آخــري
قت شركة المملك
ت شركة المملك

431مــالي قــدره 
س مجلس اإلدا
رض يماثــل الس
تي تم صرفها ع
ــت شــركة المرك
ساحة اإلجمالية
7يه لألطفال و

صـــلت شـــركة جــ
والــذي يقســعودية 

ضمن المر 201
حر األحمر وخل

خــالل االنتهــاء 
رابع من المبنى 
ملكــة بتكلفــة اج
ســاحة المجــاورة
نــاح عــالج العي
عاية الصحية في
 توقيــع اتفاقيــة تن
ــون متـــر مربـــع
تصــاالت وتقنيـــة

  

  
خطط الشركة
تنوي الشركة 
ومدينة المملك
وشهرة اإلسم 
مستمرة بالبحث

 
ا أبرز أحداث

عقاراتقطاع ال
 تم ا

قبل
حقق

 قامت
اجم
رئيس
األر
والتي

 قامــ
المس
ترفي

 حص
الســ
12
حالب

  تــم
والر
المم
المس
وجن
الرع

  تــم
مليـــ
االت



 
فــة 
وع 

يــة 
لــى 

دي 

ض 
لى 
دق 

دق 
ما  

دق 
دية 

في 

. ي
70 
قى 

ص 
ضة 
ت 

ويرهــا لتشــمل كاف
عناصــر المشــرو

ي بــاور األلماني
ت األساســي علـ

مليون دوالر كند

أدى الى تخفيض
ت معدة للبيع إل

وستستمر فناد 

حصتها من فند
  دوالر أمريكي

مليون لایر بفند 
 التدفقات النقد

 بيع حصتها ف

يون لایر سعودي
0 تم تمويل ال 
يقع في أحد أرق

. تنصلایر سعودي
 المملكة القابض
 التجارية وقاعات

التــي ســيتم تطو
لتفاعليــة لكافــة ع

ى شــركة ســعودي
ة عقــد المقــاوالت

مل 142ثر من 

ما أرانسيسكو م
 من موجودات
 لایر سعودي.

لقابضة، ببيع ح
مليون 90يمة 

 
م 115 ـتقدر ب

د من عمليات

 القابضة، على

ملي 750عادل 
ن دوالر بينما ت

جناحا وي 42م 

مليار لایر 2.1
ى احتفاظ شركة
ة والمساحات 

 ي.

ت فــي المنطقــة ا
ت اإللكترونيــة الت

ملكــة بجــدة علــى
 بأنــه تــم ترســية

در الصفقة بأكث
 ي.

يرمونت سان فر
 هذا االستثمار

مليون 36.1 

شركة المملكة ا
بقي  ايه العالمية

  لایر سعودي.
كلفة إجمالية ت

مشروع التجديد 

لشركة المملكة 

مايع يون دوالر
مليون 130يمة 

غرفة فاخرة تضم

ية بمبلغ قدره 
نيويورك و على
والشقق السكنية
يون لایر سعودي

دماتق مــن الخــ
ي ذلــك الخــدمات

 .ألخرى
ســات لبــرج المم
ســعودي. علمــا

حيث تقد لقديم)
يون لایر سعودي
كها في فندق في
عادة تصنيف 
 مكاسب بلغت

ابعة بالكامل لش
مع شركة تي  
مليون 75.4ره 

جناح خاص بتك
وسيتم تمويل  

تابعة بالكامل ل
 عودي.
ملي 200 ـمل ب

رض عقاري بقي
غر 259ق من 

صحارى الهندية
 فندق البالزا بني
تشمل الفندق و

ملي 123.4رها 

7  - 

وى غيــر مســبوق
لعالميــة بمــا فــي
من الخدمات األ
ســية عقــد األساس

مليــون لایر س 15

(ال زنز تورونتو
ملي 30حا قدره 

سهم التي تمتلك
على ذلك، تم إ
ونتج عن ذلك 

ى الشركات التا
عبر توقيع عقد
صافي ربح وقدره

غرفة وج 244
 لكامل للشركة

ى الشركات الت
ون لایر سعملي 2
بالكام (الجديد) 

حصول على قر
. ويتكون الفندق

قة مع شركة ص
ص الشركاء من 

والتي تمتلكات 
صفقة أرباح قدر
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ن ترتقي بمســتو
علــى المعــايير ال
مرافق وغيرها من

سعلــى اتفاقيــة تر 
53عودية بقيمــة 

  يار لایر.

ع فندق فورسيز
مما حقق ربحي 

يع جزء من األس
%. وبناء ع28

لقيمة العادلة و
 ق.

ت الفندقية، احدى
 تايالند وذلك ع

ونتج عنها ص ي
4خطة لتجديد 
س والمملوك بال

ت الفندقية، احد
218بين بقيمة 

 سيزنز تورونتو
 عن طريق الح
 الذاتية للشركة.

على إتمام صفق
% من حصص
 من كامل المم
ركة من هذه الص

وهدفها أنصاالت 
عاضــرورية وفــق 

دارة الطرق والم
ة االقتصــادية ع
 بــن الدن الســع

ملي 4.6 بقيمة 

  :رة الفنادق
كة القابضة ببيع
ليون لایر سعودي
كة القابضة ببيع

8% إلى 50 
ركات زميلة بال
ت بإدارة الفندق
كة لالستثمارات
تش بوكيت في
يون لایر سعودي
لكة القابضة بخ

بباريس الخامس

كة لالستثمارات
رافلز مانيال الفلب
شراء فندق فورس
ل هذه الصفقة
قية من الموارد 

 ركفيل".
لكة القابضة ع

75ك صحارى 
% م25ر ب 

الشرك م. وحققت

علومات واالتص
ــى التحتيــة الض
دمات األمن وٕاد
عــت شــركة جــدة
شــراف مجموعــة 
موعة بن الدن 

دارةإق وشركات 
المملكت شركة 

مل 535 يعادل 
ت شركة المملك
بة ملكيتها من
تثمارات في شر
نتجعات فيرمونت

كة المملكت شر 
فنبيك كارون بيت

ملي 337.5دل 
ت شركة الممل
رسيزنز جورج ا

 دق.
ت شركة المملك
قي فيرمونت ور
 إتمام صفقة ش
ما بأنه تم تمويل
ون دوالر المتبق

"يور ياء تورونتو
ت شركة الممل
صفقة على تملك
صة ملكية تقدر
حفالت والمطاعم

  

المع
البنــ
كخد

 وقع
بإش
مجم

  
الفنادققطاع 
 قامت

ما ي
 قامت

نسب
است
ومن

 قامت
موف
يعاد

 بدأت
فورس

لفندل
 قامت

فندق
  تم

علم
مليو
أحي

 قامت
الص
بحص
الحف

  
  
  



 

مــن 

يق 

الل 
ول 

% 
ن أ

نها 
رح 

زيع 

ح 

ت 
  

د ق

 

  .م

ة االنترنــت. وم

 ة.
عــن إدارة صــنادي

يــق األربــاح خــال
للتحــو ت الالزمــة

%10ول  أن تحٌ 
ألعامة العادية 

عوامل أخرى من
ك األرباح المقتر

، توزيم0/2012
 هلله 12.5 

نة بحيث يصبح
ير ملكي األم

ته من التوزيعات
ألرباح الربعية.

جمادى  4 

وقم 6/2012/

م 09/2012/

م 3/12/2012

27/03/2012

اعالنــات شــبكة 

ق المال الدولية
عت والمســؤولة 

 رات.
تحقي ن تبــدأ فــي

تخــاذ اإلجــراءات

ن على الشركة
جوز للجمعية ا

لي عإضافة إ، 
عمال وأثر تلك

22/02لموافق 
سهم وذلك بواقع 
لایر لكل ربع سن
احب السمو الم
عودي من حصت
ن حصته من األ

  العامة العادية

/27هـ الموافق 

/30هـ الموافق 

31هـ الموافق 1

7هـ الموافق 14

صــة ســوقية مــن

 في أسهم أسواق
االســتثماراتدارة 

 إلدارة االستثمار
 مــن المتوقــع أن

الت جويــة (نــاس)

سي. حيث يتعين
يجكما نظامي، 

عام، ة بشكلدي
 وتوقعات األع

هـ ال03/1433
سمية للسمة اال

مليون  137.6
جلس اإلداره صا

مليون لایر سع 1
 لایر سعودي من

إنعقاد الجمعية 

07/08/1433

14/11/1433

18/02/1434

4/5/433اريخ 

حواذها علــى حص
 م.2014 

ألولية والمتاجرة 
زفيــر أفريقيــا إلد
المملكة أفريقيا 

والتــي  ة (نــاس)
ة للخــدمات الج

األساس الشركة 
 لالحتياطي الن

قتصادإلا ظروف
دية والرأسمالية

30/3ربعاء  األ
السنه) من القيم

6 ه بما مجموع
تنازل رئيس مج

1,302.6عادل 
مليون  325,7

اية تداول يوم إ
  .وعين

7ية تداول يوم 

4ية تداول يوم 

8اية تداول يوم 

بتا رابعةعادية ال

8  - 

ت نتيجــة اســتح
لربع األول من 
ق الطروحات األ
شــركة المملكــة ز
سم الشركة إلى ا
خــدمات الجويــة

الشــركة الوطنيــة 
 .امة

ص عليها نظام
ص هذا المبلغ

  لمدفوع.
ظوال السوق وال

الحتياجات النقد
   األخرى.

عه المنعقد يوم
% لكامل %5 (

لایر لكامل السنة، 
وذلك بعد تلایر. 

مايعا ل سهم او
7هم او مايعادل 

الت الشركة بنها
رف بعدها بأسبو
الت الشركة بنها

ت الشركة بنهاي

الت الشركة بنها

جمعية العامة الع
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ة تفــوق التوقعــات
سهمها خالل ال
ن لایر من سوق
ش إعــادة هيكلــة

تم تغيير اس ليه
ــركة الوطنيــة للخ
ل مجلــس إدارة 
ركة مساهمة عا

 لقيود معينة ينص
تخصيصيتم ن أو

س مال الشركة ال
وأحو للشركة ي
ستثمار واالإل ا

بارات النظامية 
ضة، في اجتما

%1.25بنسبة 
لایر 0.50مالي 

مليون لایر .550
هلله لكل 37ن 
هلله لكل سه 9

  لي: 
لمسجلين بسجال

وقد تم الصرف 2
مسجلين بسجال

مسجلين بسجالت

مسجلين بسجال

ساهمين في الجم

  :والخاصة
ر نتــائج ايجابيــة
ح شركة تويتر أس

مليون 20قدر بـ 
بإلكــة القابضــة 

وعل قياي في أفر 
الشــعــادة هيكلــة 

مــن قبــل وافقةالم
شرة مغلقة إلى 

اهمين يخضع 
أو  ، صم الزكاة

بلغ نصف رأس
المالي للوضعح 

عادةإحتياجات 
عتباإلالي اضافة 

ابضة المملكة الق
األرباح المبقاه ب

يصبح اإلجمث 
3لكامل السنة 

ل سعود عنآيز 
9.25ة ، بواقع 

كالتا كانتعات 
الم ح للمساهمين

2012مارس  2
ح للمساهمين الم

.  
ح للمساهمين الم

  وعين
ح للمساهمين الم

  وعين.
ها من قبل المس

مارات الدولية و
قــت شــركة تــويتر
خطط أن تطرح
تحقيق أرباح تق
ــت شــركة الممل
تثمارات الشركة
عاالنتهــاء مــن إ

. كما تم ام201
 شركة مساهمة

  ع األرباح :
رباح على المسا

بعد خص هارباح
ب تحويل متى ما

رباحاألتوزيع  سة
 االستثمار واح

ضإلبا الشركة، 
جلس إدارة شركة
ربع سنوية من ا
هم مصدر بحيث
ل يعات الخاصه
الل بن عبدالعزي
حه لكامل السنة
ية األرباح للدفع
ى: أحقية األرباح

27ه الموافق 1
: أحقية األرباح
عدها بأسبوعين
: أحقية األرباح
ف بعدها بأسبوع
ة: أحقية األرباح
ف بعدها بأسبوع
ت الموافقة عليه

  

قطاع اإلستثم
 حقق

المخ
 تم ت
 قامــ

إست
  اتم

13
من
سياسة توزيع

ن توزيع األرإ
رأمن صافي 

توقف هذا التح
تخضع سياسة
تحليل فرص
توزيعها على 

أقر مجو قد  
أرباح نقدية ر
ربعيًا لكل سه
إجمالي التوزي
الوليد بن طال
النقدية المقترح
علمًا أن أحقية
الدفعة األولى

1433األولى 
الدفعة الثانية

الصرف بع تم
الدفعة الثالثة:

الصرف وقد تم
الدفعة الرابعة

الصرف وقد تم
تمت علما بأنه

  



 

  

  

  

1(  

13(  

1(  

  

29(  

29(  

29(  

 كة
يقة 

من 
مية 

  سعودية   
 م2008
6,158,591  

  )4,004,353(

  2,154,238 

)460,746(  

)15,236,401

)3,542,909

)719,674(  

)12,256,000

)3,000,000(

)9,518,583

)58,511(  

)9,577,094

)334,086(  

)9,911,180

مارات في شركة
المالية الى طري

رباح الشركة م
صاريف العموم

بآالف الرياالت الس
  م2009

4,521,281  

  )3,356,561(

 1,164,720  

)431,150(  

232,910  

 966,480  

)417,479(  

-  

-  

549,001  

)132,469(  

416,532  

)13,942(  

402,590  

محاسبة لإلستثم
 توحيد القوائم ا

ق الى إرتفاع ا
 انخفاض المص

ب                 
  م2010

3,743,031  

  )2,367,523(

 1,375,508  

)273,866(  

-  

 1,101,642  

)409,692(  

-  

-  

691,950  

)12,380(  

679,570  

)74,324(  

605,246  

قة الم تغير طري
من طريقة اري

من العام السابق
ألرباح وكذلك

                  
  م2011

3,202,280  

  (2,069,237) 

 1,133,043  

)235,241(  

189,300  

 1,087,102  

)420,525(  

-  

-  

666,577  

14,798  

681,375  

)41,760(  

639,615  

مصاريف الى ت
كة المركز التجا

لفترة المماثلة م
فاع توزيعات ا

9  - 

                  
  م2012

3,477,713 

(2,308,053) 

1,169,660  

(222,096)  

186,000  

1,133,564  

(390,292)  

-  

-  

743,272  

31,226  

774,498  

(67,424)  

707,074  

 التكاليف و الم
وشرك  المحدودة

مقارنة بال م20
ارتف  الفنادق و

- 9

                  

ة والزكاة 

  
  ة

المتاحه ت 

ت الغير 

والزكاة 

  

وٕاجماليرادات 
ستثمار العقاري 

  .ة
012ربح خالل 

سب من بيع 

                  
  البيان

  صاريف
واألعباء المالية

 وأخرى ثمارات
ألعمال الرئيسية

 في اإلستثمارات

الموجودات  في

حقوق األقلية وا

لزكاة والضريبة

  ) للسنة

ي إجمالي اإلير
مية وشركة اإلس
ة حقوق الملكية
 في صافي الر
لعقارية و مكاس

  ئم المالية : 
:  

                  
ا

  اليرادات
والمصلتكاليف 

ل اإلستهالك و
  ة

   وٕاطفاء
بيع إستثخسائر) 

) الدخل من األ
  لية، صافي

ض الغير مؤقت 

ض الغير مؤقت 
 

لخسارة) قبل ح
  ة

  ألقلية
لخسارة) قبل ال

  ضريبة
دخل (الخسارة)

 سبب التغير في
نت رافلز العالم
سبة وفق طريقة
 سبب االرتفاع 
 اإلستثمارات ال

 رية.

  

ملخص القوائ
قائمة الدخل:
  

إجمالي ا
إجمالي ال
الدخل قبل
والضريبة
إستهالك
أرباح (خ
(الخسارة
أعباء مال
اإلنخفاض

  للبيع
اإلنخفاض
  ملموسة

الدخل (ال
والضريبة
حقوق األ
الدخل (ال

الزكاة والض
صافي الد

  
 يعود س

فيرمون
المحاس

  يعود
دخل 
واالدار

 
  



 

   

  

(  

  

  

  

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

2  

  

(  

(  

  

2  

  

2  

5  

 السعودية
  م2008

3,527,898 

)2,473,871(

1,054,027
  

3,527,898 

9,213,249 

10,311,433

4,194,878 

11,130,967

11,561,797

774,607  

50,714,829
  

2,473,871 

15,000,362

2,212,547 

2,078,758 

21,765,538

63,000,000

)25,569,869

)15,695,927

)119,423( 

21,614,781

7,334,510 

28,949,291

50,714,829

بآالف الرياالت ا  
  م2009

4,003,3  

2,246,2(  

1,757,1  
  

4,003,3  

8,255,5  

11,758,6  

1,315,6  

11,788,5  

11,864,7  

1,003,5  

49,990,0  
  

2,246,2  

13,454,3  

-  

2,263,1  

17,963,8  

63,000,0  

25,167,2(  

13,243,7(  

9,691(  

24,579,2  

7,446,9  

32,026,2  

49,990,0  

 
9  م2

2,6  90

2,2(  )282

34  108

2,6  90

10,  60

16,  635

1,6  62

9,1  526

1,8  747

12  67

42,  087

2,2  282

10,  389

69  72

13,  843

37,  000

1,3  )279

11,(  )735

8(  )1

27,0  295

1,3  49

28,  244

42,  087

  
2010
608,206

)267,775

40,431
  

608,206

172,880

690,681

622,992

154,420

810,821

28,270

188,270
  

267,775

829,502

-  

94,295

791,572

058,823

379,144

 )269,920

)86,636

081,411

315,287

396,698

188,270

  ة

1  - 

  
  م2011

2,865,533  

)2,424,744(  

440,789  
  

2,865,533  

8,482,091  

17,203,912  

1,748,528  

7,661,134  

1,677,936  

142,465  

39,781,599  
  

2,424,744  

10,864,463  

-  

552,214  

13,841,421  

37,058,823  

1,468,435  

13,066,612(  

)14,349(  

25,446,297  

493,881  

25,940,178  

39,781,599  

ضاحات المرفقة

- 0

  
  م201

3,005,4  

(2,185,5  )
819,9  

  
3,005,4  

10,712,  

17,762,  2
1,686,5  

6,589,7  

1,677,7  

408,2  

41,842,  9
  

2,185,5  

10,600,  3
-  

427,3  

13,213,  1
37,058,  3
1,625,1  

(10,325,  )2

(168,3  

28,190,  7

439,4  

28,629,  8

41,842,  9

ئم المالية وااليض

12
486

520)

66

486

,875

235,  ة

507

755

795

46  رى

,899

520

,180

 
49  ألجل

,049

,823

185  رة

(323,ت متاحة 

(22  رى

,363

87

,850

 
,899

لرجوع الي القوائ

   المالي :

  البيان
  داولة 
  داولة
  لعامل

  داولة 
  تاحة للبيع 

ي شركات زميلة
  قارية
  عدات

  ير ملموسة
ويلة األجل أخرى

  جودات 

  متداولة  
  ة األجل

  ساهم الرئيسي
ة األلألخرى طوي

  لوبات
  مدفوع

 واألرباح المدور
حققة من استثمارات

الت أجنبية وأخر
  همين

  
  ق الملكية

لوبات وحقوق 

فاصيل يرجى ال

  

قائمة المركز
 

موجودات متد
مطلوبات متد
رأس المال الع

  

موجودات متد
إستثمارات مت
إستثمارات في
إستثمارات عق
ممتلكات ومع
موجودات غير
موجودات طو
إجمالي الموج

  

المطلوبات الم
قروض طويلة

للمسالمستحق 
المطلوبات األ
إجمالي المطل
رأس المال الم
االحتياطيات 
خسائر غير مح

  للبيع
تسويات عمال
حقوق المسا
حقوق األقلية
اجمالي حقوق
إجمالي المطل
  المساهمين

لمزيد من التف



 

  ة 

  
  

  دية

  
  

 

  ية

شاطاتها على 
  

الرياالت السعودية

  اإلجمالي

41,842,89 
13,213,04 
3,477,71  

707,07  

ف الرياالت السعود

  اإلجمالي

39,781,59 
13,841,42 
3,202,28  

639,61  

  رياالت السعودية

  إلجمالي

41,842  
707  

 الرياالت السعودي

  إلجمالي

39,781  
639  

ركة بتصنيف نش
  : إعداد التالي

بآالف ا         
لشمالية 

  روبا
22,2  99
5,2  49

7  13
  74

  
بآالف    

لشمالية 
  روبا

19,1  99
5,0  21

5  80
11(  15

بآالف الر

اإل رات 

2,899
7,074

بآالف   

اإل رات 

1,599
9,615

حيث تقوم الشرك
سوق المالية تم

      
أمريكا ال
وأور

227,127
273,466
31,304
59,661

أمريكا ال
وأور
71,578

053,127
59,382

)16,373

واستثماراقارات 
  محلية
6,362,1  

498,7  

قارات واستثمارا
  محلية
6,597,7  

837,6  

جغرافي،  حس 
درة من هيئة الس

  

  أفريقيا

308,90  
14,887  
7,419  

15,780(  

  أفريقيا

234,40  
44,677  
4,23  
1,751(  

  ت

عق  

1  83
76

  ت

عق  

1 96
30

1  - 

  :لجغرافي

العالم على أساس
الشركات الصاد

  

  سيا

7,20  3
2,22  7

88  9
39(  )0

  سيا

8,26  5
3,02  7
1,21  3

56(  )1

  ية:

القطاعات

فنادق

9,015,600
(45,753)  

القطاعات

فنادق

9,554,122
85,600  

- 1

التوزيع الحسب 

 إيراداتها حول ا
طلبات حوكمة ا

ية 
آس 

1  09,589
 28,657
 80,504

)9,654

ية 
آس 

1  63,362
 28,633
 15,531

)6,583

قطاعات الرئيسي

  سهم

16,4  
2  

  سهم

13,6  
28(  

ات المصدر ح

لمجدي متابعة 
ورة اإللتزام بمتط

المملكة العربي
  السعودية

12,097,280
5,696,039  
1,858,486  

702,847  

المملكة العربي
  السعودية

12,112,254
5,714,984  
1,423,134  

814,322  

صدر حسب القط

أس

465,116
 254,051

أس

629,681
 )83,615

إلجمالي إيراد ي

 بأنه ليس من ال
لكن لضرو عات

20  

0  جودات
9  لوبات
6  دات

7  ل (الخسارة)

20  

4  جودات
4  لوبات
4  دات

2  ل (الخسارة)

لي إيرادات المص

2012  

  موجودات
  خل (الخسارة)

2011  

  موجودات
  خل (الخسارة)

  

  
تقريبي تحليل

  
تعتقد اإلدارة ب
أساس القطاع

 

012

إجمالي الموج
إجمالي المطل
إجمالي اإليراد
صافي الدخل

011

إجمالي الموج
إجمالي المطل
إجمالي اإليراد
صافي الدخل

  
تحليل إلجمالي

2

إجمالي الم
صافي الدخ

  

1

إجمالي الم
صافي الدخ



 

  

84 
دية 
من 
ت 
لية 

    االت السعودية
  م2008

  لایر سعودي
5,286,150  

2,433,866  

1,908,958  

1,520,675  

3,648,375  

602,970  

15,400,994 

47.8ض بمبلغ 
 العربية السعود
 االستثمارات م
اول االستحقاقات
لض النسب الما

بآالف الريا       
  م2009

  لایر سعودي
4,688,805  

1,566,281  

1,904,772  

1,981,698  

3,442,875  

518,069  

14,102,50  

  

وتم سداد قروض
وك في المملكة
ضمونة ببعض
سنوات وفقًا لجد

فظة على بعض

                
  م2010

لایر   سعودي
5,243,3  5

1,978,9  1

1,803,0  2

2,199,0  8

-  5

835,83  

12,060,  00

  رياالت السعودية
  المبلغ
360,000  

500,000  

300,000  

1,130,091  

 1,684,737  

1,100,962  

122,184  

5,197,974 

لایر سعودي ، و
سائدة بين البنو

ربح معين، ومض
ل إلى خمس س
 ضرورة المحاف

  
0  م20

لایر  سعودي
5,356  308

2,993  960

1,739  030

2,130  021

-  

103,  35

12,322  154

بآالف الر 

  )لبنك الفرنسي
  )بنك العربي

  قليمية

مليون لایر .688
الت العمولة الس
، زائدًا هامش ر
ى فترات تصل
ت من ضمنها

1  - 

     بعة:

    
011  م2

سلایر   ودي
5,19  6,606

3,18  3,888

1,74  9,251

1,79  0,098

 -

19  130

12,1  2,973

    
  لبيان

 
  ر

  
سامبا المالية والب
نك الرياض والب
وٕا ه بنوك دولية

8.جديدة بمبلغ 
راض وفقًا لمعد

(LIBOR)دن 
ض موزعة على
ة، على تعهدات

- 2

 وشركاتها التاب

  
2012
لایر سعو
97,974

87,397

42,612  س)

99,133

-  

93,697

120,813

  

  
ال
  سامبا المالية

  عودي الفرنسي
عودي لإلستثمار

جلكسمبور  - ية 
مجموعة س(مع 
مجموعة بن(مع 
من عده انجمع

 

 على قروض ج
ض تكاليف اقتر
ن البنوك في لند

قات هذه القروض
القروض البنكية

مملكة القابضة

    

 (جورج الخامس

  يونال  

 شركات أعاله:

  ابضة
    

مجموعة س
البنك السع
البنك السع
بنك دوتشي
قرض مجم
قرض مجم

مج انقرض
  اإلجمالي

مملكة القابضة 
ي. تحمل القروض
ولة السائدة بين
إجمالي استحقاق
ضمن اتفاقيات ا

  لكية.

وض لشركة الم

  
  البيان

  قابضة
  ليمتد 11-آر
جروب 35-آر

  رات الفندقية
هولدنغز انترناشي

وض لجميع الش

ركة المملكة القا
    

صلت شركة الم
ون لایر سعودي

(SIBO والعمو
ل الشركة. إن إ

تتض خاصة بها.
صيد حقوق المل

  

  
تفاصيل القرو

  
   

 
شركة المملكة الق

كي آ-5مملكة 
كي آ-5مملكة 

مملكة لإلستثمار
يرمونت رافلز ه

  خرى
  إلجمالي

  
تفاصيل القرو

  
شرك - 

               

حص
مليو
R)
قبل
الخا
ورص

  
شر
الم
الم
الم
فير
أخ
اإل



 

هذه 
ت 

اظ 
ولة 
لى 

 القرض. إن ه
وزعة على فترات

  

ي تتطلب الحفا
ل القروض عمو
وض موزعة عل

   باللایر
1,08  

33  

38  

1,79  

ش معين بعملة 
هذه القروض مو
 والر األمريكي.

دات المالية التي
ن نقدي. تحمل
قات هذه القرو

  بآالف  
المبلغ   ريكي

82,304

36,205

80,624

9,133

  رياالت السعودية
  المبلغ
375,000  

187,500  

749,897  

1,875,000  

3,187,397  

ي زائدًا هامش
ي استحقاقات ه
روض هي الدوال

  بآالف  
  المبلغ باللایر
1,612,131  

121,967  

8,514  

1,742,612  

ض بعض التعهد
ظ بتأمين ضمان
إجمالي استحقا

   
غ بالدوالر األمر

288  

89  

101  

479,  

بآالف الر 

  ةحد
  ملكة المتحده

لعمولة األساسي
رى. إن إجمالي
رئيسية لهذه القر

  
ا  بلغ باليورو

325,6  

24,6  

1,7  

352,04  

فاقيات القروض
واالحتفاظودات، 

ة أشهر). إن إ
 و.

 
المبلغ

614,   افريقيا

,655

,499

,768

1  - 

    
  لبيان

المملكة المتح –
المم –يز بنك) 

  سا
  

أساس معدل ال
واستثمارات أخر
ا. إن العملة الر

  س)
    

المب
86  لكسمبورج

40  كندا - 

20

46

س. تتضمن اتف
طية قيمة الموجو
 في لندن لثالثة
وض هي اليورو

  

الوسط وشمال
  جنوب افريقيا

  سيا

- 3

  
  

ال
– انترناشيونال ك

 سكوتالند (لود
فرنس – لويکرج

 فرنسا – جنرال
  

حتسابها على أ
المتاحة للبيع و
ات الخاص بها

ب (جورج الخامس
  

  البيان
لك –شية بوست 

فورسيزون ادق 

  ي

ق جورج الخامس
على معدل تغطي
دة بين البنوك 
يسية لهذه القرو

 
  البيان

قية في الشرق ا
قية في وسط وج

سآ في  قارة قية

  ليمتد 11 - ر
    

سيتي بنك
بنك اوف
جاكريدت 

سوستيه ج
 اإلجمالي
عر عائم يتم إح
ض اإلستثمارات ا
جدول االستحقاقا

جروب 35 - ر
    

دوتشبنك 
شركة فنا
  أخرى

اإلجمالي

 ممتلكات فندق
دين، والحفاظ ع
لعموالت السائد
 إن العملة الرئي

  رات الفندقية 
   

ا
بإستثمارات فندق
بإستثمارات فندق
بإستثمارات فندق

كي آر- 5ملكة 
  

ض عمولة بسع
ضمونة ببعض

سنوات وفقًا لج 

كي آر- 5ملكة 
  

 مضمونة برهن
غطية خدمة الد
(وفقًا ألسعار ال

سنوات. 5إلى 

ملكة لإلستثمارا
  

روض خاصه ب
روض خاصه ب
روض خاصه ب

  إلجمالي

  

  
المم - 

 

تحمل القروض
التسهيالت مض

 3إلى تصل 
  

المم - 
 

إن القروض 
على معدل تغ
بسعر عائم (
فترات تصل إ

  
المم - 

 

قر
قر
قر
اإل



 
فقًا 
من 
دل 

 

 هذه العمولة وف
العديد م  على

مة الدين، ومعد

ل مع األطراف 

 عائم. تحسب 
 برهن مسجل 
علق بمعدل خدم

  بلغ 
6  

96  
20  
45  
25  

 

193  

 شروط التعامل

   السعودية
  المبلغ 
170,126  

  26,046  

960  

3,922  

 3,133  
204,187  

ل عمولة بسعر
الت مضمونة
مالية والتي تتع

  رياالت السعودية
المب  للقرض

6,187
6,200
0,539
5,000

5,365  لية

406  

,697

لمعامالت وفق

بآالف الرياالت
  التعامل

  ركات زميلة

 ركات فندقية زميلة

  هات زميلة

  هات زميلة

  متفرقةهات زميلة 

، وتحمل مختلفة
ن هذه التسهيال
ض التعهدات الم

بآالف الر 
جهه المانحة لل

  زراة المالية 
  ك مسقط
  زارة المالية
  ك مسقط

جموعه سامبا المالي

  عة:

وتتم هذه ال وعة

طبيعة ا
مطلوبات من شرك

مطلوبات من شرك

جهامطلوبات من 

مطلوبات من جها

مطلوبات من جها
  

1  - 

واريخ إستحقاق 
ملة القرض. إن
ت القروض بعض

    
الج

وز  ة
بنك

وزا  المحدودة ة
بنك
مج

  

  

وشركاتها التابع

للمجموألساسي 
    

  رج الخامس)
  المملكة)شفى 
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بتو القادمة مان
عين بنفس عمل
تضمن إتفاقيات

  
  البيان

لمملكة المحدود

لمشاريع الطبية

  المحدودة ياء

  الي

ملكة القابضة و

: 
األ العادي و اط

  ه المعامالت:

   الشركة
  

  رات الفندقية
جروب (جور 3

(مستشع الطبية 

ثمالالل السنوات 
زائدًا هامش مع
سندات ألمر. تت

    

شركة مدارس ال

شركة خدمات ال

شركة قرية األزي
  خرى

اإلجما

لشركة المم القة

ات ذات عالقة
الت نتيجة للنشا

تفاصيل هذهي 

أسم
 مملكة القابضة

مملكة لإلستثمار
35 -كي آر-5

دمات المشاريع

  اإلجمالي

ض السداد خال
لة األساسي زا
وسند تعهد، وس

.   

  رى:
  

ش

ش

ش
أ

ذات عال مالت

طلوبات من جها
أت هذه التعامال

، وفيما يلي خرى

شركة الم
شركة الم
المملكة 
شركة خد

  أخرى

  

تستحق القروض
لمعدل العمول
الممتلكات، و
تغطية الفائدة

  
أخر - 

 

  
التعامتفاصيل 

  
مطل - 

نشأ
األخ

  
  
  
  
  
  



 

 

هـ 1
مو 

ض 
بلغ 
من 

طر 
طر 

ل مع األطراف 

1433 األولى 
صاحب السمن 
 ي.

قتناء هذه األرض
يبلتكلفة والذي 

ي تمثل جزءًا م

ر العملة، مخاط
ج إدارة المخاط

 شروط التعامل

   السعودية
  المبلغ 

  43,663  

  20,199  ي

6,526  

3,649  

74,037  

:  
  السعودية

20  
-  
-  

13,  
67,  

جمادى 4ريخ 
من حة المملكة

يون لایر سعودي

زميلة. لقد تم اق
بسعر الاإلدارة 

لایر سعودي والتي

(تشمل مخاطر
لة. يركز برنامج

لمعامالت وفق

بآالف الرياالت
   التعامل

 ركات فندقية زميلة

ركة المركز التجاري

  هات زميلة

  ات زميلة 

ديسمبر 31ي 
بآالف الرياالت

  لمعامالت
  011
  -
  -
  574
  333

 الذي انعقد بتار
روع وأرض واح

مليو 431بمبلغ 

تجاري، شركة ز
 رئيس مجلس 

مليون لایر 83.6
  جاري.

خاطر السوق 
ومخاطر السيول

وعة وتتم هذه ال

طبيعة 
مطلوبات الى شرك

مطلوبات الى شرك

مطلوبات الى جه

مطلوبات من جها

  

لسنة المنتهية في

مبالغ ال
2012  

431,018  
450,000  
8,283  
64,464  

ماعهـا السنوي 
مشرركة بشراء 

مجلس اإلدارة ب

شركة المركز الت
آل سعود  عزيز

6مكاسب بلغت 
ركة المركز التج

ه المخاطر: مخ
اطر االئتمان و

1  - 

للمجموألساسي 
    

  شفى المملكة)

لعالقة خالل ال

  
  

 
 
 
 

لشركة في اجتم
جلس إدارة الشر

رئيس مل سعود 

إلى ش  المملكة
بن عبدالع طالل

 هذه العملية م
 الشركاء في شر

هذة، وتتضمن 
األسعار)، مخا
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: 
األ العادي و اط

  ه المعامالت:

   الشركة
  رات الفندقية

   حدودة
(مستش الطبية 

: 
ألطراف ذوي ال

  المعاملة
  

    ض (أ)
    ض (ب)

   
    صاريف

لعامـة العادية لل
على توصية مج

آل ن عبدالعزيز

مشروع واحة ض
ر الوليد بن طال
قت الشركة من
ة العائدة لباقي 

ر مالية مختلفة
مولة ومخاطر 

ات ذات عالقة
الت نتيجة للنشا

تفاصيل هذه ي

أسم
مملكة لإلستثمار
رية األزياء المح
دمات المشاريع

  اإلجمالي

ف ذوي عالقة:
ت الرئيسية مع ا

اطبيعة 

شراء أرض  
بيع أرض
  إيرادات

تكلفة ومص

 في الجمعيـة الع
) ع2012رس 

بن ليد بن طالل

ع جزء من أرض
و الملكي األمير
لایر سعودي وحقق
 بحقوق الملكية

ضها إلى مخاطر
قدية لسعر العم

جها الىطلوبات 
أت هذه التعامال
خرى ، وفيما يلي

شركة الم
شركة قري
شركة خد

  أخرى

مالت مع أطراف
صيل المعامالت

  مجلس اإلدارة
   زميلة

ق المساهمـون 
مارس 27موافق 
األمير الول لكي

ت الشركة ببيع
صاحب السمو 

مليون لایر 319
كاسب الخاصة

  ر 
مجموعة تعرض
ة والتدفقات النق

  

  
مطل - 

نشأ
األخ

  
  

معا - 
فيما يلي تفاص

  
  

رئيس 
شركة ز

  
  

  
وافق  ) أ(

(الم
المل

  
قامت  ) ب(

من
9.3
المك

  
إدارة المخاطر
إن أنشطة الم
القيمة العادلة



 
داء 

ن، 

ت 
 تم 

في 

في 
تها 

لى 

هم. 
في 
وق 

ارة 
مم 

حتملة علـى األد

مخاطر االئتمان

بعض الموجودات
صة بهذه البنود 

ة حقًا قانونيًا ف

سعار العمولة ف
داتها ومطلوباتو 

 واحدة وذلك عل

إلفرادية لكل سه
من استثمارات ف
ا في أسهم حقو

رف اآلخر لخسا
يل، ومراقبة الذم

  
1  
  
  

2,  

 العكسية المح

 المخاطر هي م

لذمم المدينة وب
لمطبقة والخاص

 لدى المجموعة
  ت.

ثير تذبذبات أس
ت بشأن موجو 

مجموعة لسنة 
 2011.  

سهم والقيمة اإل
ث أنها تتكون م
عن استثماراتها

 إلى تكبد الطرف
ئتمان لكل عميل

 2011 
,263,218
480,274 
221,872 
50,220  

015,584

أثيراتل من الت

 إن أهم أنواع 
  العمولة.ر 

واالستثمارات وال
ن طرق القيد الم

ة عندما يكون
ت في نفس الوقت

ختلفة تتعلق بتأث
 أسعار العموالت

صافي نتائج الم
و  2012سمبر 

ى مؤشرات األس
حيثطر السعر 

السعر الناتجة 

مالية مما يؤدي
بوضع سقف ائ

  مركز المالي:
201    
80    
26    
53    
33    

1,937    

سعى إلى التقليل

 مجلس اإلدارة.
ت النقدية لسعر

 وشبه النقدية و
ت األخرى. إن

ي بالقوائم المالية
ات والمطلوبات

ت لمخاطر مخ
لمخاطر موعة

  ل. 
لعموالت على ص

ديس 31ما في 

تغير في مستوى
جار إلى مخاط
إلدارة مخاطر ا

قة باألدوات الم
لعمالء وذلك ب

م بنود قائمة الم
12
0,926
1,804
8,775
5,935
7,440

1  - 

واق المالية ويس

عتمدة من قبل م
مخاطر التدفقات

 المالي النقدية 
عض المطلوبات

وٕاثبات الصافي
 إثبات الموجود

ة هي التعرضات
المجم تعرضت 

، والودائع ألجل
ضة في أسعار ال

القائمة كمائمة و 

عادلة نتيجة الت
ة ألغراض االتج
ستثمارية وذلك إل

  ممكن.

التزاماته المتعلق
بها والمتعلقة بال

تتعرض لها أهم
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 بأوضاع األسوا

فقًا لسياسات مع
لقيمة العادلة وم

 قائمة المركز 
ل والدائنون وبع

  لكل منها.

لوبات المالية و
س الصافي أو

 عمولة
ة لسعر العمولة
دية للمجموعة.
قتراض البنكي،
غيرات المفترض
تبطة بعمولة عا

فاض القيمة الع
ع وتلك المقتناة
 محفظتها اإلس
ها إلى الحد المم

ا على الوفاء با
مان الخاصة ب

 االئتمان التي ت

  رة األجل

 إمكانية التنبؤ ب

اإلدارة العليا وف
سوق ومخاطر ال

عروضة ضمن
 والقروض ألجل
سة المحاسبية لك

وجودات والمطل
تسوية على أساس

فقات لسعر الع
والتدفقات النقدية
 والتدفقات النقد

القروض واالقك 
صاريف أثر التغ
ت المالية المرت

ي مخاطر انخف
عة المتاحة للبيع
مجموعة بتنويع
ويع في محفظته

ما  مقدرة طرف
رة مخاطر االئتم

مخاطر صى ل

ك وودائع قصيرة
   أخرى

  ألجل أخرى

عة على عدم 
  وعة. 

خاطر من قبل ا
لة ومخاطر الس

وات المالية المع
تراض البنكي و

ضمن السياس ها

مقاصة بين المو
صة والنية إما للتس

ة العادلة والتدف
لقيمة العادلة وا
 المركز المالي
ولة بما في ذلك
على الدخل/المص
ودات والمطلوبات

  ر األسهم
سعر األسهم هي
مارات المجموع
ملكية. تقوم الم
 المجموعة بتنو

  مان
 االئتمان عدم 
لمجموعة بإدارة

  ة. 
 أدناه الحد األقص

صدة لدى البنوك
جودات متداولة 

  ينون
جودات طويلة ا

  

العام للمجموع
المالي للمجمو

تتم إدارة المخ 
مخاطر العملة

تتضمن األدو 
األخرى واالقت
اإلفصاح عنه

  
يتم إجراء الم
إجراء المقاص

  
القيمة مخاطر

إن مخاطر ال
السوق على 
المرتبطة بعمو
يمثل األثر ع
أساس الموجو

  
مخاطر أسعار
إن مخاطر س
تتعرض استثم
أسهم حقوق م
الملكية. تقوم

  
مخاطر االئتم
تمثل مخاطر
مالية. تقوم ال
المدينة القائمة
يمثل الجدول
  

أرص
موج
مدين
موج

  
  

  
 

  
 



 

ية. 
ولة 
وط 
60 

قوم 

س 
ض 

 باألدوات المالية
السيور مخاطر 

ة. تتطلب شرو
0لعادة، خالل 

ف األجنبي. تقو

عة المسجلة 
اح األجنبية 

 المملكة ومدارس
ل إقامة المعارض

زامات المتعلقة 
ه العادلة. تدار
زامات مستقبلية
 التجارية، في ال

 أسعار الصرف
  .وفقًا لذلك

التابعة للمجموع
األربا توزيعات 

ري ومستشفى 
وذلك من خالل

مة لمقابلة اإللتز
مة تقارب قيمته
 لمقابلة أية إلتز
 الذمم الدائنة 

 التغيرات في 
لمالية الموحدة و

  دية
  م2

  دي
16  
66  

83  

ضع الشركات ا
ركات. تخضع

ة المركز التجا
تمع السعودي و

ن السيولة الالزم
لية بسرعة وبقيم
يالت إئتمانية،
ريخ البيع. تسدَّد

 المالية بسبب 
ا على القوائم ال

    

  - من اآلتي:
السعودف الرياالت 

 2011
لایر سعود  
  6,955
  6,654

-  
-  

  3,609

لتابعة لها. تخض
ل فيها تلك الشر

  ت المرفقة

( شركة  عودية
خيرية في المجت

     

1  - 

وبات في تأمين
لموجودات المال
من خالل تسهي

يومًا من تاري 3

قيمة األدوات 
تقوم بإدارة أثرها

ة للقوائم المالية

الموحدة م مالي
بآالف           

  م2012
لایر سعودي
32,965 

 43,639 
-  
-  

76,604

ركات المحلية ال
بلدان التي تعمل

لية وااليضاحات

السع كة العربية
 اإلنسانية والخ
لمنح الدراسية. 
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 منشأة ما صعو
على بيع أحد ال
سيولة كافية، م

30مبالغ خالل 

 عن تذبذب ق
رف األجنبي وت

ضاحات المرفقة

المركز المائمة 
              

  ة القابضة *
عة األجنبية * 

   األجنبية *
  خرى

ى الشركة والشر
لضريبية في البل

إلي القوائم المالي

في المملككاتها 
حو دعم الجهود

وتقديم ال لمهنية

اطر أن تواجه 
ن عدم القدرة ع
ري من توفر س
أن يتم سداد الم

مخاطر الناتجة
في أسعار الصر

لرجوع الي االيض

  :حقة

في قا المستحقة
              

  لبيان

شركة المملكة –
الشركات التابع –

وزيعات األرباح
أخوعات نظامية 

 المستحقة على
ودية لألنظمة الض

 يرجى الرجوع إ

خالل شرك ومن
جابي وفاعل نح

وال يات الخيرية

  ولة
لسيولة هي مخا
طر السيولة عن
لتأكد بشكل دور
ة بالمجموعة بأ

  خ الشراء.

  الت
ر العمالت الم

راقبة التقلبات في

فاصيل يرجى ال

المستح لنظامية

ا عات النظامية
               
ال

–زكاة للسنة  ال
–ضريبة دخل 

ستقطاع على تو
جتماعية ومدفوع

  

ة للفترة، الزكاة
ة العربية السعو

  الستقطاع.
 من التفاصيل 

  إلجتماعية :
خاللها و ة من

تخاذ موقف إيج
ية ودعم الجمعي

  

مخاطر السيو
إن مخاطر ال
قد تنتج مخاط
عن طريق ال
البيع الخاصة

اريخيومًا من ت
  

مخاطر العمال
تمثل مخاطر
المجموعة بمر

  
لمزيد من التف

 
المدفوعات ال

  
المدفوع تتكون

       

  
مخصص
مخصص
ضريبة اس
تأمينات إج
 اإلجمالي

  
تمثل الزكا* 

خارج المملكة
إلى ضريبة اال

لمزيد  
  

المسؤولية اإل
قامت الشركة
المملكة ) بإتخ
وبرامج التوعي

  
  



 

ت 

ي 
رة 

 

م 

ت 
ة 

ة 
وك 
ر 

هـ 1433/
رة. وقد إعتمدت

  م2011/

جعة حسابات 

ربع بمبلغ إجمالي
س مجلس اإلدار

 العضو عمار 

ث سنوات وقد تم

دية والتي انعقدت
عتمدت الجمعية

المادة والخاصة
دات او الصكوك
ية بموجب قرار
 اجزاء او من 

/04/05ثالثاء 
س مجلس اإلدار

/31/12ية فى 
 

لمراجعة ، لمراج

مليون متر مرب 
كة من قبل رئيس

ن إلدارة بديًال ع

م ولمدة ثالث2

عية العامة العاد
وقد اعالرياض 

 فقرة (ب) الى ا
ة للتداول كالسند
عية العامة العاد
ي جزء او عده 

من مساء يوم الث
 بن طالل رئيس

  م20
ة المالية المنتهي

 م12/2011/
من قبل لجنة ال

3.8 مساحتها 
رياض والمملوك

  ن لایر.

ضوًا بمجلس اإل

 05/06/2012

ن أعمال الجمع
با زق الفورسيزن

رة (أ) ويضاف 
ت الدين القابلة
ة ويجوز للجمع
صكوك سواء في

من 4:00ساعة 
ي االمير الوليد

31/12/011ى
لحسابات للسـنة

31م الى 201
ين المرشحين م

ملكة والتي تبلغ 
رق العاصمة الر

مليون 550.3ه 
  لمساهمين.

مر الهوشان عض

هـ الموافق 143

 بعد اإلنتهاء من
م بفندق0/2012

حالي للمادة فقر
ع من أنواع ادوات
 واللوائح المرعية
 السندات او الص

1  - 

بعة في تمام الس
ب السمو الملكي

 
سنة المنتهية فى
وتقـرير مراقبي ال

01/01/11من 
لحسابات من بي

  ة. 
رض واحة المم
روع المملكة شر

م والبالغه2011
ع سنوية على ال
هندسة رشا عام

15/07/33يخ 

  لعزيز

ة الثانية وذلك 
27/03لموافق 

 يكون النص الح
اصدار أي نوع
نظمة والقوانين 
ن هذه بما فيها 

- 8

امة العادية الراب
 برئاسة صاحب

 ألعمال اآلتي:
 اإلدارة عن الس
وقـائمة الدخل و
أعمالهم للفترة م
رز كمراجعي ال
لية الربع سنوية
شراء مشروع وأر
انب أرض مشر

1ح خالل العام 
توزيع أرباح ربع
ص بتعيين المه

القادمة من تاري

 طالل بن عبدا

 ثانية
امة غير العادية

هـ ال05/1433
  تالي:

 للشركة بحيث ي
 يجوز للشركة 
 وذلك وفقا لألن
ار ادوات الدين

 عادية الرابعة
ضة جمعيتها العا
فندق الفورسيزن
صوات جدول األ
ى تقرير مجلس
لمركـز المالي و
س اإلدارة عن أ
وتر هاوس كوبر
م والبيانات المال
مجلس اإلدارة بش
دي والواقعة بجا

  عبدالعزيز. 
وزيعه من أرباح
مجلس اإلدارة بت

س اإلدارة الخاص

 اإلدارة للدورة ا
  سمائهم:

ألمير الوليد بن 
  يم الميمان
  حلواني

  
  صنبر

  لصقري
  عقيل
  السحيم

   الهوشان

ثاالعادية ال غير
ضة جمعيتها العا

04/5م الثالثاء 
ول األعمال الت
نظام األساسي 
 وتنص على " 
دية او خارجها
ارة سلطة اصد

  : ساهمين
جمعية العامة الع
 المملكة القابض

م بف03/2012
فقة أغلبية األص
 على ما ورد فى
ق عـلى قـائمة ال
ة أعضاء مجلس
لساده برايس وو

م2012 المالي 
ى توصية مج عل

مليون لایر سعود
 بن طالل بن ع
قة على ما تم تو
 على تفويض م

 على قرار مجلس
   الخضيري.

 أعضاء مجلس
خاص التالية أس
سمو الملكي األ
يطالل بن إبراه

حمد بن رضا ح
رمد نبيل الذوق
ادي صديق ص
صالح بن علي ال
اهر بن محمد ع
الد بن عبداهللا ا
رشا بنت عامر

الغ جمعية العامة
 المملكة القابض
ه من مساء يوم
دة األصوات ج

) من الن8مادة (
كوك والسندات
ة العربية السعود
ض لمجلس االد

  

جمعيات المس
الج - 

عقدت شركة 
27/3الموافق 

الجمعية بمواف
) الموافقة 1(
) التصديـق2(
ذمة) إبراء 3(
) إختيار ال4(

الشركة للعام 
) الموافقة 5(

م 431 هوقدر 
األمير الوليد 

المصادقة )6(
) الموافقة 7(
) الموافقة 8(

بن عبدالواحد
) انتخاب 9(

إنتخاب األشخ
صاحب الس -
المهندس ط -
المهندس أ -
األستاذ سر -
األستاذ شا -
األستاذ ص -
األستاذ طا -
الدكتور خا -
المهندسة ر -
  

الج - 
شركة عقدت 

الساعه الرابعه
اغلبية بموافقة

) تعديل الم1
باصدار الصك

المملكة داخل
منها ان تفوض



 
 

و 

ن 

ارة 

ارة 

  ت

مبالغ والشروط 

ول كالسندات ا
عدة اجزاء او 

 والمبالغ 
سندات بما ال 
إلدارة بالتوقيع 
حة له حسب 

 الموافقات 
ر أعاله ألي 

ادرة منات الص
، تحسب حول

 

ـاء مجلـــس اإلد

ت مجلــس اإلد

مالحظات
/12  

    
  

×  
  

  

    

    

في االوقات والم

القابلة للتداودين 
ء في جزء او ع
لك في االوقات
لصكوك او الس
يض مجلس اإل
الحيات الممنوح

والحصول على
ة له حسب القرار

ة حوكمة الشركا
معية العامة للتح

.في اإلجتماع"

انتخـــاب أعضـــا 

غ عــدد اجتماعــات

  ورة الثانية
20/10  16/

 

 ×

 

 

خر وكل ذلك في

أنواع ادوات الد
ئح المرعية سوا
ت الخر وكل ذل
دارها إلصدار ال
سعودي) ، وتفوي
من أو كل الصال

ك او السندات و
حيات الممنوحة

وافـق مع الئحـة
يمثله في الجم م

كل سهم ممثل ف

 م 03/2012/

اعات بينمــا بلــغ

  إلجتماع
الدو

4  18/7  0

  

  

  

  

رة من وقت الخ
  الصدارها"

ر أي نوع من أ
 والقوانين واللوائ
االدارة من وقت
ت الالزمة الصد
ن مليون لایر س
س تفويض أي م

  ير.
ر تلك الصكوك
 أو كل الصالح

ة التصويتية لتتو
ت عن كل سهم
يت التراكمي لك

/27هــــ الموافـــق 
  .م2012
اجتما )4(لعام 

  : عضو

تاريخ اإل
  ألولى
27/3  19/4

  

  

  

  

1  - 

شئه مجلس االدا
راءات الالزمة 
 الالزمة الصدار
ك وفقا لألنظمة
 ينشئه مجلس ا
جميع االجراءات
سبعمائة وخمسين
بذلك، وللمجلس
حق تفويض الغي
 الالزمة إلصدار
تفويض أي من

  
 والمتعلقة بالقوة
ل مساهم صوت
ى أساس التصوي

ه0/05/1433
05/06/2وافق 

خالل ا األولى 
تي حضرها كل

الدورة األ
1  22/2  7
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مج او اكثر ينشئ
خاذ جميع االجر
ميع اإلجراءات 
و خارجها وذلك
برنامج او اكثر
له حق اتخاذ ج
 ثالثه مليار وس
صدار المتعلقة ب
رين وٕاعطائهم ح
ميع اإلجراءات 
مجلس اإلدارة بت
 تفويض الغير.
ألساسي للشركة 
حو التالي " لكل
ير العادية على

04  فـــي تـــاريخ 
هـ المو0/1433
للدورة  دارةإلس ا

عدد الجلسات الت

نوع 
  ضوية

19/
غير 
  فيذي



  فيذي

  فيذي

  فيذي

بموجب برنامج ت
ركة وله حق اتخ
شركة التخاذ جم
ربية السعودية او
دارات بموجب ب
 ادارة الشركة ول

لایر سعودي (  
ات االصت ونشر 

و أشخاص آخري
شركة التخاذ جم
صة، وتفويض م
 وٕاعطائهم حق 
) من النظام األ
 تعدل على النح
امة العادية وغي

  
لعاديـــة الرابعـــة 

15/07تاريخ ي 
مجلس جتماعات

وفيما يلي عد ت.

ن
العض

ير الوليد 
   سعود

غ
تنف

تنف

تنف

تنف

 من االصدارات
جلس ادارة الشرك
مجلس إدارة الش
خل المملكة العر
سلة من االصد
ي يقرها مجلس 
3,750,000,
لعقود واالتفاقيات
ألي شخص أو
مجلس إدارة الش
لجهات المختص
شخاص آخرين 

)34ص المادة (
المالية على أن
 الجمعيات العا

 جلس االدارة :
معيـــة العامـــة الج
في واللتي تبتدأ 

جإعدد  بلغ قد 
) اجتماعات3 (

  سم العضو

األميمو الملكي 
 عبدالعزيز آل 

  هيم الميمان

  الذوق 

  ا حلواني

  

خالل سلسلة 
التي يقرها مج

) تفويض م2
الصكوك داخ
من خالل سلس

الشروط التيو 
000يتجاوز 

على جميع ال
القرار أعاله أل

) تفويض م3
ن الالالزمة م

شخص أو أش
) تعديل نص4

هيئة السوق ا
األصوات في

  

جتماعات مجإ
تـــم خـــالل الج
 للدورة الثانية
وعليه يكون ق
للدورة الثانية 

  

اس

صاحب السم
بن طالل بن
م. طالل إبراه

نبيل سرمدأ. 
  

م. أحمد رضا
  



 

 
  
 
  

3,  

  

  

  

  
  

    

    

  عضو
 جديد

  
عضو
 جديد

  مملوكه

2011  

520,588,23

1,176,470 

-  

1,593,137 

2,336,470 

-  

 

 

 

 

 

  ح :
عدد االسهم الم

20  

3,520,5  35

4,37  

1,0  

5,82  

5,27  

1,0  

  

  

  

  

  

 وذوي المصالح
 

 

ع

012

588,235

 
8,467  ة

000

(  
0,028

7,646

000

×  

  

  

  

- - 

القصر أوالدهم 
ت التي يشغل 
ضاء المجلس 

 المساهمة تها
  رجة والمقفلة

  اليوجد

ضو مجلس إدارة
لتصنيع الوطنية

  اليوجد

و مجلس إدارة 
لوطنية 

ت الجوية (ناس)

  اليوجد

  اليوجد

2  - 

  

  

  

  

 - 

ن وزوجاتهم وأ

 

الشركات
أعض
عضويت
المدر

  ارة

ارة 
ع 

  لية

عض -
شركة ال

  

ارة 
رات 

ارة 
رات 
  ة

عضو -
الشركة ا
للخدمات

ارة 
ن 
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  ستقل

غير 
  فيذي



  ستقل

-  ستقل

-  فيذي

وكبار التنفيذيين

  نوع العضوية

س مجلس اإلدا
  غير تنفيذي

ضو مجلس اإلد
تنفيذي للمشاريع

التطويرية 
ستثمارات المحل
ضو مجلس اإلد
فيذي لالستثمارا

  الفندقية
ضو مجلس اإلد
فيذي لالستثمارا
لمباشرة والدولية
ضو مجلس اإلد

للشؤونلتنفيذي 
لمالية واإلدارية

  مستقل

مس

غ
تنف

مس

مس

تنف

مجلس اإلدارة و

ير 
يز آل 

رئيس

عض
الت

واالس
عض
التنف

عض
التنف
ال
عض
ال
ال

  ي الصقري

  مد عقيل

  هللا السحيم

  ر الهوشان

  ديق صنبر

لوكة ألعضاء م

  سم العضو

مو الملكي األمير
الل بن عبدالعزي

  هيم الميمان

  الذوق 

  ا حلواني

  ديق صنبر

  الهوشانر 

  

صالح عليأ. 
  

محمأ. طاهر 

د. خالد عبداهللا
  

م. رشا عامر

شادي صد أ.

    
األسهم المملو

إس

صاحب السمو
الوليد بن طال

  سعود

م. طالل إبراه

نبيل أ. سرمد

رضام. أحمد 

شادي صدأ. 

م. رشا عامر



 

2  

ما 

ارة 
5( 

يـــة 

27,058,764

1,000  

1,000  

بم األربعة ذيين
  مدير المالي 

3,375,0  
1,687,5  
11,593,  

-  

دإلعــن مجلــس ا
5 خــالل العــام (
 األعضـــاء التالي

10,05  4

1,0  

1,0  

كبار التنفيذ
المفيهم 

000
500
750

يســية بالنيابــة ع
اللجنــة ماعــات 

اللجنـــة  وتضـــم 

  
  جنة
 
 

 
50,870ن 

 

(  
 
ة 

000

000

  :ير المالي

  التنفيذيينس 
  
  
  
  

ســتثمارية الرئيسإل
بلــغ عــدد إجتم ،
 ،  م6/2012

الصفة
رئيس اللج
عضو
عضو

 مجلس اإلدارة 
لمتوسط للتأمين
ة التأمين (ميد 

  غلف)
ضو مجلس إدارة

ركة الوطنية 
ت الجوية (ناس)
ضو مجلس إدارة
الخليجية العامة

  مين التعاوني
  اليوجد

بما فيهم المد 

  مجلس
عضاء المجلس
- 
- 
- 
- 

إلتمــاد القــرارت ا
،مارات وشــرائها

5/6ه الموافـــق 

  ل سعود

2  - 

رئيس 
لشركة ال
وٕاعادة

عض -
الشر
للخدمات

عض -
الشركة 
للتأمي

كبار التنفيذيين

صة بعضوية الم
أ  تنفيذيين

عتإهــي مكلفــة ب
عــة أداء االســتثم

 15/7/1433

بن عبدالعزيز آل
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  مستقل

  غير تنفيذي

  مستقل

وك  جلس اإلدارة

خاص
غير التمجلس 
-  
-  
-  
-  

رات الشــركة، وه
مجلــس) ومراجع
 اللجنـــة بتـــاريخ 

  االسم
وليد بن طالل ب

فه ألعضاء مج

أعضاء الم

ر 

م علــى إســتثمار
حقــا مــن قبــل الم
تعيـــين أعضـــاء 

ملكي األمير الو
  لميمان

  وق

  ي الصقري

  مد عقيل

  هللا السحيم

بدالت المصروف

  
  

يضات حضور

  :  اإلدارة

  مار
شــراف العــامإل ا

م المصــادقة الح
كمـــا تـــم إعـــادة تع

احب السمو الم
 طالل ابراهيم ا

سرمد نبيل الذوق

  

أ. صالح علي

أ. طاهر محم

د. خالد عبداهللا
  

المكافأت والب
  

  رواتب
  بدالت

  مكافآت 
بدالت وتعوي

  الجلسات
  

لجان مجلس
  

لجنة االستثم
تتــولى اللجنــة
(علــى أن تــتم

كم اعـــاتإجتم
 أسمائهم:

  

صا
م. 
سأ. 



 

وائم 
ت 
ه 

 
لم 

تها 
فق 

ية وتدقيق القوا
 وفحص إجراءات

 15/7/1433

بة الداخلية في 
مية للشركة ، ول

يضات ومراجعت
ه المواف1433

 
 

 والتقارير المالي
مة والسياسات 
ء اللجنة بتاريخ

  
  جنة
  
  

  
  جنة
  
  

نظام الرقابعالية 
ت المالية الختام

المتعلقة بالتعويض
/15/7 بتاريخ 

عضو
عضو

خلية والعمليات 
 االلتزام باإلنظم
 تشكيل أعضاء

  م:

الصفة
رئيس اللج
 عضو
 عضو

الصفة
رئيس اللج
 عضو
 عضو

بالتحقق من فع 
مراجعته للبيانات

ط والسياسات ا
عضاء اللجنة ب

ة والرقابة الداخ
تحديد سياسات

كما تم إعادة  
 التالية أسمائهم

جعي الحسابات 
جزء من مهمة م

ي وضع الخطط
 إعادة تعيين أع

2  - 

جراءات اإلدارية
شركة وٕاقرارها وت

إجتماعات) 3(
ضاء األع شكيل

عاتها مع مراجع
كفاءة األداء كج

  ة.

عدة المجلس في
واحد، كما تم  
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المخاطر واإلج
تائج المالية للش
(ة خالل العام 
وبعد إعادة التش

  االسم

  االسم

ل عملها وٕاجتما
 وقياس مدى ك
 الداخلي للشركة

اإلدارة ومساعس 
 العام إجتماع

 ية أسمائهم:

  واني
  صنبر

ف على تقييم ا
جنة بمراقبة النت
جتماعات اللجنة

قبل و ضم اللجنة

  ل:

  عقيل
  صقري
  سحيم

  ل:

  عقيل
  وشان
  سحيم

من خالل العام 
 مخاطر العمل
ي نظام الرقابة 

  
 أعضاء مجلس

اللجنة خاللت 
ضاء التالي األع

 أحمد رضا حلو
شادي صديق ص

 عة
مهمة اإلشراف 
كما تقوم اللج ،ة
بلغ عدد إج ،ية
وتض، م2012/

ل إعادة التشكيل

طاهر محمد عق
الصصالح علي 

 خالد عبداهللا الس

إعادة التشكيل 

طاهر محمد عق
 رشا عامر الهو
 خالد عبداهللا الس

جنة خالل هذا 
ل الشركة وتقييم
ضعف جوهري في

 ح والتعويضات
لة عن ترشيح 
 عدد إجتماعات

وتضم اللجنة م

  

م. 
شأ. 

  
لجنة المراجعة
تتولى اللجنة
المالية للشركة
الرقابة الداخلي

/5/6الموافق 
  

قبل  
  

أ. ط
أ. ص

د. 
  

بعد  
  

أ. ط
م. 
د. 

  
  

وقد قامت اللج
حماية أصول
يظهر أي ض

  
لجنة الترشيح

لو اللجنة مسؤ 
بلغ ، وٕاقرارها

م5/6/2012
  
  
  



 

في 

بلة 

 أو 
يت 

ارة 
ف 

س 

لله 
مل 

ئــة 
عـــن 
 لــم 

فصاح فإلرورة ا
  س بما يلي:

 م.2
 ت .

 أدوات دين قاب

دارة إلمجلس ا
 حقوق التصويت

اداضاء مجلس 
ي إفصاح أطراف

ويتهم في المجلس

هل 9.25 عن 
ة المقترحه لكام

. 
صــادرة مــن الهيئ
 أي اخـــتالف ع
اســب القــانوني 

  
  جنة
  
  

كات، على ضر
ليه يقر المجلس

2012الل العام 
ي جهة كانتألم 

بعة ألي من 

ن أو أعضاء م
 ومتساوية في 

وهرية ألحد أعض
غير ماذكر في 

هم مقابل عضوي

عزيز ال سعود
توزيعات النقدية

.ية ترك الخدمة
ر المحاســبة الص
ال يوجـــد هنـــاك 
ـأن تقريــر المحا

الصفة
رئيس اللج
 عضو
 عضو

ة حوكمة الشركا
كوره أعاله ، عل

سب ملكيتهم خال
 للتحويل ألسهم
ن شركاتها التاب

للمساهمينسواء 
سمية إللقيمة ا

يه مصلحة جوه
 القة بأي منهم

ات مستحقة له
 م.2012عام 

الل بن عبدالع
 حصته من الت

 السنه.
 مخصص نهاي
م، وفقــا لمعــايير

أنـــه الكمـــا لهـــا، 
علمــا بــأ نونيين.

واالدراج والئحة
ي اللوائح المذك

ي تغير في نس
دوات دين قابلة 
ركة أو أي من

في التصويت س
دية متساوية ال

 كانت توجد في
عال شخص ذي 

آت أو تعويضا
 أخرى خالل ع
ر الوليد بن طال
ه لكل سهم من
يون لایر لكامل ا

عدا في الشركة
م2012يســمبر 

لمركـــز المـــالي ل
للمحاســبين القــان

 ة نشاطه.
 ذه بفعالية 

2  - 

و لنظام التسجي
مية المذكوره في

ها فيما يتعلق بأي
دأس هناك أي 

من جانب الشر
 
ية خاصة فو ول

 عن أسهم عاد

 فيه، ويوجد أو
ي شمالي، أو أل

وا عن أي مكافآ
بدالتت أو أي 

و الملكي األمير
هلله 37 بواقع 

مليو 1302.4و 
 لمصلحة موظف

دي 31كمــا فــي 
يظهـــر عدالـــة ال
يئــة الســعودية ل

  سنوية.
 .صحيح

ر على مواصلة
سليمة وتم تنفيذ
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  االسم

   الحوكمة :

لية والخاصة بن
لمتطلبات النظا

ت من مساهميها
قوق خيار، وليس
راء أو إلغاء م
مالية المتبقية. 
 أسهم تتمتع بأ
 الشركة عبارة

 لنظام. 
ت الشركة طرفا 
ي، أو المدير الم

ضاءه قد تنازلوا
سفر أو تنقالت
 صاحب السمو
ألرباح الربعية 

لایر ربعيا ويون 
 أو احتياطيات 
وحــدة للشــركة ك
نيين، وبشـــكل ي
صــادرة عــن الهي
لقوائم المالية الس

ات بالشكل الصب
في قدرة الُمصدر
لية على أسس س

  سحيم
  عقيل

  صقري

متطلبات نظام 

يئة السوق المالي
ال رة عن جميع

خطاراتإكة أي 
 نظام خطط حق
سترداد أو شرا
قيمة األوراق الم

متياز أو إسهم 
وأن كل أسهم
لحقوق حسب ال
 أي عقد كانت
لرئيس التنفيذي

 
 بأن جميع أعض
 أو مصاريف س
 مجلس اإلداره 
ن حصته من األ

مليو 325.6قع 
ستثمارات إي أ 

وائم الماليــة المو
انونمحاســـبين القـــ

ر المحاســبة الص
تحفظات على ال

 سجالت الحساب
ي شك يذكر في
م الرقابة الداخلي

 خالد عبداهللا الس
طاهر محمد عق
صالح علي الص

مجلس االدارة لم

درة من هيئالص
داإلي لمجلس ا

لم تتلق الشرك 
اليوجد حاليا  
ليس هناك ا 

لالسترداد، وق
ليس لديها أس 

و ،منسوبيها 
وغيرها من الح

اليوجد هناك 
الشركة، أو لل
ذات عالقة.

يقر المجلس  
أو أي بدالت

تنازل رئيس  
لكل سهم من
السنة أي بواق

لم يتم إنشاء  
تــم اعــداد القــو 

الســـعودية للمح
تطبيــق معــايير

تيتضمن أي 

أنه تم إعداد  
أنه ال يوجد أ 
تم إعداد نظام 

  

د. 
أ. ط
أ. ص

  
اقرارات من م

   
طبقا للوائح ال
التقرير السنوي

  


























 
 أو 

  

مة 
مي 
ين 

   

ية أو تنظيمية 

. السوق المالية

 األمين وللحكوم
وصول لمساهم

لكافة العاملي يره
ألعوام القادمة.

 أي جهة إشرافي

صادره من هيئة 

سمو ولي عهده 
طن، والشكر مو
ص شكره وتقدي
ر والتقدم في األ

سوق المالية أو 

 الشركات والص

وسم الشريفين ن
 الوطن والمواط

يعرب عن خالص
زيد من االزدها

ي من هيئة الس

 الئحة حوكمة

مينلخادم الحر ه 
 لرفاهية وأمن 

لفرصة لي هذه ا
المز لىإ م، و 20

  ق،،،

2  - 

 أو قيد احتياطي

جميع متطلبات

 وكافة أعضائه
 ودعم مستمر

دارةإل مجلس ا
12خالل العام 

واهللا ولي التوفيق
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عقوبة أو جزاء

ة أنها التزمت بج

رئيس المجلس 
 رعاية واهتمام

. كما ينتهزصل
المخلصة خ مده

و

ى الشركة أي ع
 ى.

 توضح الشركة

السمو الملكي ر
ه من نما يبدو 

ودعمهم المتواص
ت التابعة لجهود

لم يفرض على 
أخرىقضائية 

كذلك تود أن 

توجه صاحب ا
كر واالمتنان لم

الغالية و ثقتهم 
شركة والشركات

  





  
وفي الختام يت
الرشيدة بالشك
الشركة على 

دارات الشإفي 
    




















































