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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ح�ضرات الأخوة والأخوات م�ضاهمي �ضركة اململكة القاب�ضة الكرام

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يف  املنتهية  املالية  ال�ضنة  عن  القاب�ضة  اململكة  ل�ضركة  املدققة  املالية  والبيانات  ال�ضنوي،  التقرير  لكم  اأقدم  اأن  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة  ي�ضرين 

2013/12/31م. 

تكري�س فريق عمل  وتعك�س  ال�ضتثمارية،  ا�ضرتاتيجيتها  القاب�ضة يف تطبيق  اململكة  �ضركة  ا�ضتمرارية جناح  تعك�س  اليوم  اأمامكم  املطروحة  املالية  نتائجنا  اإن 

ال�ضركة جلهوده يف تطوير الأعمال ب�ضكل م�ضتمر، وكذلك ال�ضتمرار م�ضتقباًل يف توجيه ا�ضتثماراتنا نحو قطاعات رئي�ضية حمددة نعتقد بخرباتنا اأنها حتقق 

منوًا واعدًا.

و�ضمن التزامنا بالتفّوق امل�ضتمر، نوا�ضل دومًا البحث عن اأ�ضاليب وفر�س ا�ضتثمارية جديدة خللق قيمة اإ�ضافية يف �ضتى املجالت. فقد جاءت اإجنازاتنا بتوفيق 

اهلل عز وجل، ثم بجدوى ال�ضرتاتيجية ال�ضتثمارية املنهجية واملدرو�ضة والتي تقوم على التحليل املعمق ملعطيات الأ�ضواق املحلية والإقليمية والعاملية. ويف هذا 

ال�ضدد تتبع �ضركة اململكة القاب�ضة على الدوام ا�ضرتاتيجية ا�ضتثمارية منهجية ومدرو�ضة تقوم على �ضيا�ضة التنويع. وتتكون حمفظة ال�ضركة ال�ضتثمارية من 

اأ�ضول ت�ضمل قطاعات الفنادق والعقارات اإىل الإعالم والن�ضر والرتفيه واخلدمات املالية  وال�ضتثمارية و�ضبكات التوا�ضل الجتماعي والتكنولوجيا وخدمات املواد 

ال�ضتهالكية والبيع بالتجزئة  والبرتوكيماويات والتعليم والرعاية ال�ضحية والطريان واأي�ضًا الزراعة. وعالوة على ذلك، ت�ضجل ال�ضركة ح�ضورها ال�ضتثماري 

املوؤثر يف كافة قارات العامل، مما مينحها مكانًة ا�ضتثنائية و�ضهرًة يف جميع اأنحاء العامل. وتبدي ال�ضركة حر�ضًا �ضديدًا على القيام بالدرا�ضة املف�ضلة والتدقيق 

املركز لأهم الفر�س الواعدة قبل الإقدام على اأي ا�ضتثمارات، مما �ضاعدنا على اأن نحقق باأعمالنا و�ضراكاتنا وروؤيتنا وجراأتنا يف كثري من الأحيان، اأروع الأمثلة، 

كما فعلنا حني اأقدمنا على القيام مبا اعتدنا عليه من ا�ضتثمار يف اأف�ضل الفر�س ب�ضراء ح�ضة ا�ضرتاتيجية من �ضبكة تويرت يف ا�ضتثمار م�ضرتك بيننا وبني �ضركة 

اململكة القاب�ضة، حيث ت�ضاعفت قيمة ا�ضتثمارنا يف اأول يوم تداول لـ “تويرت”، وهذا يربهن على قدرتنا على حتديد الفر�س ال�ضتثمارية الواعدة. وقد �ضاهم 

هذا الأمر يف تعزيز املكانة املرموقة التي تتبواأها �ضركة اململكة القاب�ضة يف الأ�ضواق املحلية والقليمية والعاملية.

اإن ما ميّيز ال�ضرتاتيجية ال�ضتثمارية ل�ضركة اململكة القاب�ضة هو تركيزها على ال�ضتثمارات املحلية. وقد ظهر ذلك جليًا يف ال�ضتثمارات املتعددة واملتنوعة 

لل�ضركة يف اململكة العربية ال�ضعودية. وقد لقت هذه ال�ضرتاتيجية جناحًا لفتًا عرب متّكينها »�ضركة اململكة القاب�ضة« من ت�ضييد م�ضاريع وطنية رائدة يف خمتلف 

قطاعات القت�ضاد ال�ضعودي، لتغدو منوذجًا ُيحتذى به، مربهنًة يف الوقت ذاته على اأهمية وجدوى هذه ال�ضرتاتيجية ال�ضتثمارية.

ومبا اأن التخطيط ال�ضحيح هو اأ�ضا�س كل جناح وتطوير، ت�ضتمر »�ضركة اململكة القاب�ضة« بالتو�ضع يف ا�ضتثماراتها املحلية عرب م�ضاريع عقارية عمالقة هي: 

»مدينة اململكة بالريا�س« و«مدينة وبرج اململكة بجدة« موا�ضلًة م�ضريتها املميزة عرب بناء �ضروح تعك�س روؤية ال�ضركة وجمل�س اإدارتها »نحو ال�ضتثمار يف الوطن«.

اإن التقرير ال�ضنوي املطروح بني اأيديكم اليوم، يعرب بكل �ضفافية عن اأن�ضطة وعمليات واأعمال ال�ضركة، ويو�ضح مواطن النجاح والزدهار الذي حققناه على مدى 

عام كامل، ونحن واثقون اأننا وبف�ضل خربتنا ن�ضري يف الجتاه ال�ضحيح الذي ر�ضمناه للم�ضتقبل، كما يثبت التقرير اأن �ضركة اململكة القاب�ضة باإجنازاتها ال�ضابقة 

اإدارة  الرا�ضخة، وخربات جمل�س  اإمكاناتنا  البعيدة املدى. و�ضوف نقوم دائمًا من خالل  باأهدافها ال�ضتثمارية  ثابتة  اإن �ضاء اهلل، تبقى  واحلالية وامل�ضتقبلية 

ال�ضركة ومديريها التنفيذيني بتكري�س اجلهود واملوارد واخلربات نحو املزيد من النجاح والإجناز كوننا واحدة من اأجنح ال�ضركات ال�ضتثمارية العاملية واأكرثها 

تنوعًا يف جمالت ال�ضتثمارات، ومن نخبة ال�ضركات الرائدة يف اململكة العربية ال�ضعودية، ومنطقة اخلليج العربي وعلى م�ضتوى العامل.

لل�ضركة، على  التنفيذيني  واملديرين  الإدارة  اأع�ضاء جمل�س  واإىل  دائمًا،  واملزدهرة  القوية  ب�ضركتهم  ثقتهم  الكرام على  اإىل م�ضاهمينا  العميق  بال�ضكر  اأتقدم 

جهودهم املخل�ضة، متطلعًا معكم نحو املزيد من النمو وا�ضتمرارية الربحية وحتقيق النتائج الإيجابية م�ضتقباًل، واهلل ويل التوفيق.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الوليد بن طالل بن عبد العزيز آل سعود 
رئيس مجلس اإلدارة

صاحب السمو الملكي األمير
الوليد بن طالل بن عبد العزيز آل سعود
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عامة  م�ضاهمة  �ضركة  وهي  1980م  عام  يف  القاب�ضة  اململكة  �ضركة  تاأ�ض�ضت 

تتداول اأ�ضهمها يف ال�ضوق املالية ال�ضعودية منذ عام 2007م. وتعترب ال�ضركة 

جمالت  يف  تنوعًا  واأكرثها  العاملية  ال�ضتثمارية  ال�ضركات  اأجنح  من  واحدة 

ال�ضتثمارات، ومن نخبة ال�ضركات الرائدة يف اململكة العربية ال�ضعودية، ومنطقة 

اخلليج العربي وعلى م�ضتوى العامل. ومتتلك �ضركة اململكة القاب�ضة ح�ض�ضًا 

الإعالم  اإىل  والعقارات  الفنادق  من  ترتاوح  ا�ضتثمارية  قطاعات  يف  كربى 

والن�ضر والرتفيه واخلدمات املالية  وال�ضتثمارية و�ضبكات التوا�ضل الجتماعي 

والبرتوكيماويات  بالتجزئة  والبيع  ال�ضتهالكية  املواد  وخدمات  والتكنولوجيا 

والتعليم والرعاية ال�ضحية والطريان واأي�ضًا الزراعة. بالإ�ضافة اإىل التواجد 

ال�ضتثماري لل�ضركة يف الأ�ضواق النامية مثل قارة اأفريقيا.

نبذة عن شركة المملكة القابضة

www.kingdom.com.sa
         @Kingdom_KHC
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املهند�س اأحمد ر�ضا حلواين

ع�ضو جمل�س الإدارة التنفيذي لال�ضتثمارات الدولية واملبا�ضرة

املهند�س اأحمد ر�ضا حلواين ع�ضو يف جمل�س اإدارة �ضركة اململكة. حائز على �ضهادتي البكالوريو�س واملاج�ضتري يف الهند�ضة الكهربائية من جامعة جورج تاون الأمريكية. 

قبل ان�ضمامه ل�ضركة اململكة، �ضغل املهند�س حلواين لع�ضرة اأعوام من�ضب مدير عام �ضركة العزيزية لال�ضتثمار التجاري - وهي �ضركة تابعة ل�ضركة اململكة و�ضركة 

ا�ضتثمارية �ضعودية رائدة. كما عمل اأي�ضًا يف ق�ضم تطوير القطاع اخلا�س التابع للبنك الدويل يف العا�ضمة الأمريكية وا�ضنطن، ويف �ضركة بروكرت اأند غامبل.

الأ�ضتاذ �ضرمد نبيل الذوق

ع�ضو جمل�س الإدارة التنفيذي لال�ضتثمارات الفندقية

ال�ضيد �ضرمد الذوق هو رئي�س واملدير التنفيذي للمملكة لال�ضتثمارات الفندقية )KHI(، وهي �ضركة عاملية رائدة يف جمال ال�ضتحواذ وتطوير الفنادق واملنتجعات 

اأ�ض�س ال�ضيد الذوق �ضركة اململكة  15 بلدًا. وقد  22 من�ضاأة يف  اأعمالها يف الأ�ضواق النا�ضئة �ضريعة النمو. ومتلك اململكة لال�ضتثمارات الفندقية ح�ض�ضًا يف  وترتكز 

لال�ضتثمارات الفندقية يف عام 2001 وقادها للطرح الأويل بقيمة 1.6 مليار دولر اأمريكي يف عام 2006م. يف عام 2010م مت ال�ضتحواذ على كامل اأ�ضهم �ضركة اململكة 

.)KHC( واأ�ضبحت مملوكة بالكامل ل�ضركة اململكة القاب�ضة )KHI( ،لال�ضتثمارات الفندقية

القيادة  عن  امل�ضوؤول  اأنه  حيث  لل�ضركة  ال�ضتثمارية  اللجنة  يف  وع�ضوًا   ،)KHC( القاب�ضة  اململكة  �ضركة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  هو  الذوق  ال�ضيد  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة 

 Four والتطوير ال�ضرتاتيجي يف ال�ضتثمارات الفندقية العاملية ل�ضركة اململكة القاب�ضة. وت�ضمل هذه امل�ضالح �ضركات اإدارة الفنادق مثل فنادق ومنتجعات فور�ضيزونز

 Mövenpick وفنادق ومنتجعات موڤنبيك Fairmont Raffles Hotels International وفريمونت رافلز للفنادق الدولية Seasons Hotels & Resorts

Hotels & Resorts، اإ�ضافة اإىل املمتلكات الدولية وت�ضمل فندق جورج اخلام�س George V يف باري�س، وفندق البالزا The Plaza يف نيويورك، وفندق ال�ضافوي 

Savoy يف لندن. ال�ضيد الذوق هو اأي�ضًا ع�ضو يف جمل�س اإدارة فنادق ومنتجعات فور�ضيزونز، فريمونت رافلز للفنادق الدولية وفنادق ومنتجعات موڤنبيك. 

وقد قام ال�ضيد الذوق باإدارة عملية تطوير �ضركة )Forte Plc’s( وهي تعمل يف الأ�ضواق النا�ضئة وكذلك �ضغل من�ضبًا يف �ضركة )HVS( انرتنا�ضونال وهي �ضركة رائدة 

يف ال�ضت�ضارات الفندقية وتقييم الأ�ضول وتغطي جميع الأ�ضواق الأوروبية.

يحمل الأ�ضتاذ �ضرمد �ضهادة بكالوريو�س يف اإدارة الفنادق من جامعة �ضوري University of Surrey وماج�ضتري يف تقييم املمتلكات والقانون من جامعة �ضيتي لإدارة 

الأعمال يف لندن، وهو يجيد الإجنليزية والفرن�ضية والعربية.

الأ�ضتاذ �ضادي �ضديق �ضنرب

ع�ضو جمل�س الإدارة التنفيذي لل�ضوؤون املالية والإدارية

ُعنّي ال�ضيد �ضادي �ضنرب يف اإبريل 2007م مبن�ضب املدير املايل والإداري يف �ضركة املـملكة. وهو ي�ضغل من�ضب امل�ضت�ضار اخلا�س لالأمري الوليد منذ العام 2005م، حائز 

على �ضهادة البكالوريو�س من جامعة كاليفورنيا يف لو�س اأجنلو�س، وعلى �ضهادة املاج�ضتري من جامعة اأوكالهوما. كما يحمل ال�ضيد �ضنرب �ضهادة حما�ضب قانوين معتمد 

من الوليات املتحدة الأمريكية. بداأ ال�ضيد �ضنرب م�ضريته املهنية يف العام 1973م مع �ضركة اآرثر اأندر�ضون يف لو�س اأجنلو�س. ويف العام 1994م، انتقل ال�ضيد �ضنرب 

اإىل مكاتب ال�ضركة يف الريا�س. وبعد �ضنتني، ُعنّي �ضريكًا اإداريًا ل�ضت�ضارات التاأمني والأعمال التابع ل�ضركة اآرثر اأندر�ضون يف ال�ضرق الأو�ضط. يف العام 2002م، وبعد 

اأن مت الدمج بني �ضركة اآرثر اأندر�ضون و�ضركة اإرن�ضت اأند يونغ. ال�ضيد �ضنرب هو اأي�ضًا ع�ضو يف جمل�س اإدارة فنادق ومنتجعات فور�ضيزونز وفريمونت رافلز للفنادق 

واملنتجعات الدولية. ان�ضم ال�ضيد �ضادي �ضنرب اإىل جمل�س الإدارة يف يونيو 2012م.

�ضاحب ال�ضمو امللكي

الأمري الوليد بن طالل بن عبد العزيز اآل �ضعود

رئي�س جمل�س الإدارة

املهند�س طالل اإبراهيم امليمان

ع�ضو جمل�س الإدارة التنفيذي للم�ضاريع التطويرية وال�ضتثمارات املحلية

اإيفانزفيل الأمريكية، وعلى �ضهادة  املهند�س طالل امليمان ع�ضو يف جمل�س اإدارة �ضركة اململكة. حائز على �ضهادة البكالوريو�س يف الهند�ضة الكهربائية من جامعة 

املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال من جامعة ليفربول، وعلى دبلوم يف الإدارة التنفيذية من معهد اإدارة الأعمال يف جامعة هارفارد. �ضغل من�ضب مدير ال�ضتثمارات املحلية 

منذ العام 1996م، واأ�ضرف على جميع امل�ضاريع التطويرية ل�ضركة اململكة، اإ�ضافة اإىل جميع ا�ضتثمارات ال�ضركة اخلا�ضة والعامة يف اململكة العربية ال�ضعودية. واملهند�س 

امليمان ع�ضو يف جمل�س اإدارة �ضركة الت�ضنيع الوطـنيـة )الت�ضنيع( وال�ضركة الوطنية للخدمات اجلوية )نا�س(.

إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة
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الأ�ضتاذ �ضالح علي ال�ضقري

ع�ضو جمل�س اإدارة م�ضتقل

اإدارة الأعمال من جامعة مان�ض�ضرت يف  1953م، ويحمل �ضهادة البكالوريو�س يف  ال�ضيد �ضالح ال�ضقري، �ضعودي اجلن�ضية، ع�ضو يف جمل�س اإدارة ال�ضركة، ولد عام 

التجارة  جمال  يف  تعمل  خا�ضة  �ضركة  وهي  �ضفاري  ل�ضركة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�ض�س  هو  ال�ضقري  والأ�ضتاذ  1974م.  عام  املتحدة  اململكة 

واملقاولت وال�ضيانة منذ ثالث وع�ضرين �ضنة. قبل ذلك، عمل كمدير تنفيذي يف موؤ�ض�ضة ال�ضقري للتجارة ملدة اإحدى ع�ضرة �ضنة. كما ي�ضغل الأ�ضتاذ ال�ضقري من�ضب 

رئي�س جمل�س الإدارة ل�ضركة املتو�ضط للتاأمني واإعادة التاأمني )ميدغلف(.

الدكتور خالد عبداهلل ال�ضحيم

ع�ضو جمل�س اإدارة م�ضتقل

اإدارة املوارد الب�ضرية من  1959م مبدينة الريا�س، ويحمل �ضهادة الدكتوراه يف  اإدارة ال�ضركة. ولد عام  الدكتور خالد ال�ضحيم، �ضعودي اجلن�ضية، ع�ضو يف جمل�س 

جامعة ويلز )كلية كارديف لإدارة الأعمال( يف اململكة املتحدة عام 1996م، بالإ�ضافة اإىل دبلوم عايل يف اأ�ضاليب البحث العلمي من اجلامعة نف�ضها عام 1993م، وعلى 

�ضهادة البكالوريو�س مع مرتبة ال�ضرف تخ�ض�س اإعالم من جامعة امللك �ضعود واملاج�ضتري يف نف�س التخ�ض�س عام 1986م. قبل �ضغله لع�ضوية جمل�س اإدارة ال�ضركة 

�ضغل الدكتور ال�ضحيم عدة منا�ضب قيادية يف �ضركة الت�ضالت ال�ضعودية منها، مدير عام التوظيف ومدير عام للتنظيم وتخطيط القوى العاملة، ويعمل حاليًا بوظيفة 

مدير عام تطوير املوارد الب�ضرية ب�ضركة الت�ضالت ال�ضعودية. قبل ذلك عمل الدكتور ال�ضحيم يف �ضركة اململكة القاب�ضة لفرتة اأربع �ضنوات بوظيفة املدير التنفيذي 

امل�ضاعد للموارد الب�ضرية وال�ضوؤون الإدارية. والدكتور ال�ضحيم ع�ضو بالعديد من اجلمعيات املهنية كاجلمعية ال�ضعودية لالإدارة، واجلمعية العربية للموارد الب�ضرية، 

واجلمعية الأمريكية لإدارة املوارد الب�ضرية.

امهند�س طاهر حممد عمر عقيل

ع�ضو جمل�س اإدارة غري تنفيذي

املهند�س طاهر عقيل، �ضعودي اجلن�ضية، ع�ضو يف جمل�س اإدارة ال�ضركة. ولد عام 1959م، و يحمل �ضهادة البكالوريو�س واملاج�ضتري يف الهند�ضة ال�ضناعية من جامعة 

تك�ضا�س بالوليات املتحدة الأمريكية )ح�ضل على املاج�ضتري عام 1984م(. كما ي�ضغل حاليًا من�ضب الع�ضو التنفيذي ملجل�س الإدارة وامل�ضت�ضار املايل لل�ضركة الوطنية 

للخدمات اجلوية املحدودة )نا�س( وقبل اللتحاق بال�ضركة، �ضغل عدة منا�ضب منها الرئي�س التنفيذي ل�ضركة اخلدمات املالية )دويت�ضه العزيزية( ملدة عامني، ورئي�س 

ق�ضم التمويل املنظم يف البنك الأهلي التجاري، اإ�ضافة اإىل عدة منا�ضب هامة يف �ضندوق التنمية ال�ضناعية ال�ضعودي، كما ي�ضغل املهند�س طاهر من�ضب ع�ضو يف 

اللجنة ال�ضناعية للغرفة التجارية وال�ضناعية يف جدة، وع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين و�ضركة مرييل لين�س اململكة العربية ال�ضعودية.

املهند�ضة ر�ضا عامر الهو�ضان

ع�ضو جمل�س اإدارة م�ضتقل

ان�ضمت املهند�ضة ر�ضا الهو�ضان اإىل �ضركة اململكة القاب�ضة يف يناير2012م كع�ضو جمل�س الإدارة وكع�ضو يف جلنة املراجعة. وت�ضغل املهند�ضة ر�ضا من�ضب املدير العام 

ملجموعة الهو�ضان لالأثاث بالإ�ضافة اىل ع�ضويتها يف جمل�س اإدارة جمموعة الهو�ضان. وكانت املهند�ضة ر�ضا قد ح�ضلت على درجة املاج�ضتري يف الت�ضميم الداخلي من 

معهد برات يف نيويورك Pratt Institute-New York،  كما ح�ضلت على �ضهادة البكالوريو�س يف العلوم ال�ضيا�ضية – ال�ضرق الأو�ضط من اجلامعة الأمريكية يف 

ولية وا�ضنطن دي �ضي.

إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة

امللكي ال�ضمو  �ضاحب 

الأمري الوليد بن طالل بن عبد العزيز اآل �ضعود

املهند�ضة ر�ضا عامر الهو�ضان

الأ�ضتاذ �ضادي �ضديق �ضنرب

املهند�س طالل اإبراهيم امليمان الأ�ضتاذ �ضالح علي ال�ضقري

املهند�س طاهر حممد عمر عقيل

املهند�س اأحمد ر�ضا حلواين

الأ�ضتاذ �ضرمد نبيل الذوق

الدكتور خالد عبداهلل ال�ضحيم
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ج (  اململكة 5-كي �آر- 132 ليمتد )كي �آر-132( 

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة من�ضاأة وقائمة يف جزر الكاميان. ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي لل�ضركة على امتالك ال�ضتثمارات يف ال�ضركات التابعة والزميلة املذكورة اأدناه 

والتي متار�س الن�ضاط الفندقي: 

��شم �ل�شركة
ن�سبة امللكية %

20132012

اململكة 5 كي �آر 35 جروب )جورج اخلام�س(

)ملكية  فرن�ضا.  يف  اخلام�س  جورج  فندق  متتلك  الكاميان،  جزر  يف  وقائمة  من�ضاأة  حمدودة  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة 

مبا�ضرة وغري مبا�ضرة مع �ضركة اململكة لال�ضتثمارات الفندقية(.

100.0100.0

�سركة اململكة للفنادق )تورنتو( ليمتد )تورنتو(

متتلك ال�ضركة 100% من فندق فور�ضيزونز تورنتو - كندا.

100.0100.0

اململكة لال�ستثمارات الفندقية )كي ات�س اآي(

تاأ�ض�ضت ال�ضركة يف جزر الكاميان يف مايو من عام 2000م لت�ضتحوذ على فنادق ذات جودة عالية يف مناطق خمتلفة حول 

العامل وتقوم بتطويرها. كما تقوم ال�ضركة باإدارة ن�ضاطها الفندقي يف اأربع مناطق جغرافية: ال�ضرق الأو�ضط، اأفريقيا، 

اآ�ضيا، اأوروبا . ول تقوم ال�ضركة باإدارة اأي من الفنادق ب�ضكل مبا�ضر حيث مت اختيار فنادق ومنتجعات فور�ضيزونز، فنادق 

ومنتجعات فريمونت، وفنادق ومنتجعات موفنبيك للقيام بالإدارة املبا�ضرة نيابة عن ال�ضركة.

100.0100.0

متتلك �سركة اململكة القاب�سة ح�س�س يف ال�سركات التابعة املحلية والإقليمية التالية: 

��شم �ل�شركة
ن�سبة امللكية %

20132012

�سركة مدار�س اململكة املحدودة )املدار�س( – اململكة العربية ال�سعودية

بداأت �ضركة مدار�س اململكة ن�ضاطها يف عام 2000م وتعمل يف مدينة الريا�س وهي متلك وتدير مدار�س اململكة.

47.047.0

�سركة اململكة للتطوير العقاري – اململكة العربية ال�سعودية 

تاأ�ض�ضت عام 2012 وتدير م�ضروع »مدينة اململكة« �ضرق العا�ضمة الريا�س.

100.0100.0

�سركة قرية الأزياء للتجارة املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية

تدير ال�ضركة حمالت جتزئة يف الريا�س وجدة وتعر�س اأبرز املاركات العاملية.

71.871.8

 �سركة خدمات امل�ساريع الطبية )امل�ست�سفى( – اململكة العربية ال�سعودية

متتلك ال�ضركة م�ضت�ضفى اململكة والعيادات ال�ضت�ضارية بالريا�س.

74.074.0

50.450.4العيادات ال�ست�سارية-بريوت ا�س ايه ال )العيادات( – لبنان

�سركة اململكة للتنمية الزراعية – م�سر )كادكو( – م�سر

تاأ�ض�ضت عام 1997م لغر�س ا�ضت�ضالح الأرا�ضي واإقامة امل�ضاريع الزراعية واحليوانية وم�ضاريع الدواجن والأ�ضماك 

يف جمهورية م�ضر العربية.

100.0100.0

اململكة افريقيا لإدارة الإ�ستثمارات 

�ضناديق  اإدارة  عن  وم�ضوؤولة  موري�ضيو�س  جمهورية  يف  م�ضجلة  املبا�ضرة  ال�ضتثمارات  يف  خمت�ضة  اإدارة  �ضركة 

ا�ضتثمارات ال�ضركة يف اأفريقيا.

100.050.0

اإىل / ال�سادة م�ساهمي �سركة اململكة القاب�سة

املحرتمني

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مقدمة:

ي�ضر جمل�س اإدارة �ضركة اململكة القاب�ضة اأن يقدم اىل م�ضاهمي ال�ضركة الكرام التقرير ال�ضنوي لعام 2013 م، والذي ي�ضتعر�س من خالله اأداء ال�ضركة واإجنازاتها 

املحققة خالل العام املايل املنتهي يف 2013/12/31م. حيث يتم من خالله اإلقاء ال�ضوء على القطاعات  الرئي�ضية ون�ضاطاتها املتنوعة، كما يت�ضمن التقرير ال�ضنوي 

احل�ضابات اخلتامية املوحدة )املدققة( لل�ضركة للعام املايل 2013م مع الي�ضاحات والتي تعترب جزء من القوائم املالية، وتقرير مراجعي احل�ضابات.

3.132 مليون ريـال �ضعودي مقابل 3.477 مليون ريـال �ضعودي للعام املنتهي بتاريخ  2013م،  31 دي�ضمرب  فقد بلغت قيمة الإيرادات املوحدة للعام املنتهي بتاريخ 

31 دي�ضمرب 2012م . اأما �ضايف الربح املوحد للعام 2013 بلغ 742 مليون ريـال �ضعودي مقابل �ضايف الربح املوحد للعام 2012 والذي بلغ 707 مليون ريـال �ضعودي.  

وبهذا ي�ضبح ربح ال�ضهم 0.20 ريـال �ضعودي للعام املنتهي بتاريخ 31 دي�ضمرب 2013  مقابل ربح ال�ضهم 0.19 ريـال �ضعودي للعام املنتهي بتاريخ 31 دي�ضمرب 2012م. 

اأقدمت �ضركة اململكة القاب�ضة خالل العام على قرارات وخطوات حكيمة ومتوازنة �ضملت بيع ح�ض�س واأ�ضول يف �ضركات وقطاعات خمتلفة متتلكها مع حتقيق مردوٍد 

عاٍل وا�ضتخدام هذه العوائد لال�ضتثمار يف قطاعات ت�ضهد منوًا مت�ضارعًا ومر�ضحًا لال�ضتمرار على املدى البعيد و�ضوف ت�ضتمر ال�ضركة بالبحث يف جميع القطاعات عن 

الفر�س ال�ضتثمارية املجدية حمليًا واإقليميًا ودوليًا.

اأو تعوي�ضات م�ضتحقة لهم مقابل  اأي مكافاآت  اأع�ضائه عن  ويف اخلتام يتقدم املجل�س ب�ضكره اجلزيل مل�ضاهمي ال�ضركة على دعمهم وثقتهم ويعلن عن تنازل جميع 

ع�ضويتهم يف املجل�س اأو اأي بدلت اأو م�ضاريف �ضفر اأو تنقالت اأو اأي بدلت اأخرى خالل عام 2013م.

الن�ساطات الرئي�سة لل�سركة :

تتمثل اأهداف ال�ضركة يف املقاولت العامة، الت�ضغيل وال�ضيانة، جتارة التجزئة واجلملة يف املواد الإن�ضائية والغذائية والزراعية، خدمات جتارية، �ضراء اأرا�ضي لتطوير 

م�ضاريع عقارية بغر�س الإيجار اأو البيع.

 نبذة عن ال�سركات التابعة :

تزاول ال�ضركة ن�ضاطاتها الدولية من خالل ال�ضركات التابعة املذكورة اأدناه: 

اأ (  �سركة اململكة 5-كي �آر – 11 ليمتد )كي �آر – 11(

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة من�ضاأة وقائمة يف جزر الكاميان. ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي لل�ضركة على امتالك ال�ضتثمارات يف الأوراق املالية الدولية املتداولة من خالل 

ال�ضركات التابعة اململوكة لها بالكامل. 

ب (  اململكة 5-كي �آر – 100 ليمتد )كي �آر-100( 

خالل  من  ال�ضتثمارية  ال�ضناديق  واإدارة  امتالك  على  لل�ضركة  الرئي�ضي  الن�ضاط  ي�ضتمل  الكاميان.  جزر  يف  وقائمة  من�ضاأة  حمدودة  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة 

لها.  الزميلة  ال�ضركات 

تقرير مجلس اإلدارة
 للسادة مساهمي شركة المملكة القابضة

عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م 
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متتلك �سركة اململكة القاب�سة ح�س�س يف ال�سركات الزميلة املحلية والإقليمية التالية:

��شم �ل�شركة

ن�سبة امللكية %

20132012

�سركة ال�ستثمار العقاري )املجمع( – اململكة العربية ال�سعودية

تاأ�ض�ضت ال�ضركة عام 1997 م وهي متلك وتدير جممع �ضكني فخم يف موقع متميز يف مدينة الريا�س.
38.938.9

�سركة املركز التجاري املحدودة )الربج( – اململكة العربية ال�سعودية

هي ال�ضركة املالكة ملركز اململكة بالريا�س والذي يعد اأحد اأبرز املعامل احل�ضارية ومن اأكرثها �ضهرة يف اململكة العربية ال�ضعودية.

36.036.0

�سركة جدة القت�سادية املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية

تاأ�ض�ضت عام 2008م وهي متتلك وتدير م�ضروع مدينة اململكة بجدة.

33.3533.35

ال�سركة الوطنية للخدمات اجلوية )نا�س( – اململكة العربية ال�سعودية

متلك وتدير رخ�ضة الطريان القت�ضادي يف اململكة العربية ال�ضعودية.

32.832.8

املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق - اململكة العربية ال�سعودية

�ضركة مدرجة بال�ضوق ال�ضعودي وتن�ضر العديد من ال�ضحف واملجالت اليومية والدورية.

29.929.9

نبذة عن ال�سركات الزميلة:

متتلك �سركة اململكة القاب�سة ح�س�س يف ال�سركات الزميلة الدولية التالية: 

��شم �ل�شركة

ن�سبة امللكية %

20132012

فريمونت رافلز هولدينغز انرتنا�سيونال )فريمونت رافلز( كندا

مملوكة عن طريق �ضركة اململكة 5-كي اآر- 132 ليمتد )كي اآر-132( يف جزر الكاميان

�ضركة فريمونت رافلز هي �ضركة عاملية رائدة متتلك جمموعه فنادق حول العامل وتعمل حتت مظلة فريمونت ورافلز 

و�ضوي�س هوتيل. كما تقوم بت�ضغيل واإدارة وحدات �ضكنية فخمة خا�ضة. 

35.235.2

فور�سيزونز هوتلز هولدينج )اإف ات�س اإنك( كندا

مملوكة عن طريق �ضركة اململكة 5-كي اآر- 132 ليمتد )كي اآر-132( يف جزر الكاميان

�ضركة فور�ضيزونز هي �ضركة عاملية رائدة متتلك جمموعه فنادق حول العامل وتعمل حتت مظلة فور�ضيزونز هوتيل. 

كما تقوم ال�ضركة اأي�ضًا بت�ضغيل واإدارة وحدات �ضكنية فخمة خا�ضة.

47.547.5

موڤنبيك هوتلز اآند ريزورت�س اأيه جي )موڤنبيك( �سوي�سرا

مملوكة عن طريق �ضركة اململكة 5-كي اآر- 132 ليمتد )كي اآر-132( يف جزر الكاميان

�ضركة موفنبيك هي �ضركة عاملية رائدة متتلك جمموعه فنادق حول العامل وتعمل حتت مظلة موفنبيك هوتيل. كما 

تقوم ال�ضركة اأي�ضًا بت�ضغيل واإدارة وحدات �ضكنية فخمة خا�ضة.

33.333.3

بريزروود ليمتد )�سافوي( اململكة املتحدة

مملوكة عن طريق �ضركة اململكة 5-كي اآر- 132 ليمتد )كي اآر-132( يف جزر الكاميان

متتلك املعلم التاريخي فندق �ضافوي بلندن والذي يتم ت�ضغيلة من قبل �ضركة فريمونت.

50.050.0

اململكة 22 )يو اأ�س اأيه( ليمتد )بالزا( الوليات املتحده الأمريكية

مملوكة عن طريق �ضركة اململكة 5-كي اآر- 132 ليمتد )كي اآر-132( يف جزر الكاميان ومتتلك املعلم التاريخي بالزا 

مبدينة نيويورك والذي يتم ت�ضغيله من قبل �ضركة فريمونت.

25.025.0

فندق فريمونت �سان فران�سي�سكو

مملوك عن طريق �ضركة اململكة 5-كي اآر-132 ليمتد )كي-اآر-132( يف جزر الكاميان ومتتلك فندق فريمونت و�ضط 

�ضان فران�ضي�ضكو.

28.028.0

�سندوق بان كومونويلث اأفريكان بارترنز ليمتد

�سندوق بان اأفريكان اإنف�ستمنت بارترنز ليمتد 1 و2

�ضناديق لإدارة الأ�ضول يف القارة الأفريقية وم�ضجلة يف جمهورية موري�ضيو�س.

100.0

100.0

30.0

30.0

تقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة المملكة القابضة
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�ضيا�ضة توزيع الأرباح :

اإن توزيع الأرباح على امل�ضاهمني يخ�ضع لقيود معينة ين�س عليها نظام ال�ضركة الأ�ضا�ضي. حيث يتعني على ال�ضركة اأن حتّول 10% من �ضايف اأرباحها بعد خ�ضم الزكاة، 

واأن يتم تخ�ضي�س هذا املبلغ لالحتياطي النظامي، كما يجوز للجمعية العامة العادية اأن توقف هذا التحويل متى ما بلغ ن�ضف راأ�س مال ال�ضركة املدفوع.

تخ�ضع �ضيا�ضة توزيع الأرباح للو�ضع املايل لل�ضركة واأحوال ال�ضوق والظروف القت�ضادية ب�ضكل عام، اإ�ضافة اإىل عوامل اأخرى منها حتليل فر�س ال�ضتثمار واحتياجات 

اإعادة ال�ضتثمار والحتياجات النقدية والراأ�ضمالية وتوقعات الأعمال واأثر تلك الأرباح املقرتح توزيعها على ال�ضركة، بالإ�ضافة اإىل العتبارات النظامية الأخرى.

من  �ضنوية  ربع  نقدية  اأرباح  توزيع   ، 2013/02/20م  املوافق  1434/04/10هـ  الأربعاء  يوم  املنعقد  اجتماعه  يف  القاب�ضة،  اململكة  �ضركة  اإدارة  جمل�س  اأقر  قد  و   

 0.50 الإجمايل  ي�ضبح  بحيث  م�ضدر  �ضهم  لكل  ربعيًا  هللة   12.5 بواقع  وذلك  لل�ضهم  ال�ضمية  القيمة  من  ال�ضنة(  لكامل   %5(  %1.25 بن�ضبة  املبقاة  الأرباح 

تنازل  بعد  وذلك  ريال.  مليون   550.3 ال�ضنة  لكامل  اخلا�ضه  التوزيعات  اإجمايل  ي�ضبح  بحيث  �ضنة  ربع  لكل  ريال  مليون   137.6 مبا جمموعه  ال�ضنة،  لكامل  ريال 

من  �ضعودي  ريال  مليون   1302.6 مايعادل  اأو  �ضهم  لكل  هللة   37 عن  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  طالل  بن  الوليد  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

الربعية. الأرباح  من  ح�ضته  من  �ضعودي  ريال  مليون   325.7 مايعادل  اأو  �ضهم  لكل  هللة   9.25 بواقع  ال�ضنة،  لكامل  املقرتحة  النقدية  التوزيعات  من   ح�ضته 

علمًا اأن اأحقية الأرباح للدفعات كانت كالتايل: 

الدفعة الأوىل: اأحقية الأرباح للم�ضاهمني امل�ضجلني ب�ضجالت ال�ضركة بنهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامة العادية 1434/05/14هـ املوافق 2013/03/26م  وقد 

مت ال�ضرف بعدها باأ�ضبوعني

الدفعة الثانية: اأحقية الأرباح للم�ضاهمني امل�ضجلني ب�ضجالت ال�ضركة بنهاية تداول يوم 1434/08/21هـ املوافق 2013/6/30م وقد مت ال�ضرف بعدها باأ�ضبوعني.

الدفعة الثالثة: اأحقية الأرباح للم�ضاهمني امل�ضجلني ب�ضجالت ال�ضركة بنهاية تداول يوم 1434/11/24هـ املوافق 2013/09/30م وقد مت ال�ضرف بعدها باأ�ضبوعني.

الدفعة الرابعة: اأحقية الأرباح للم�ضاهمني امل�ضجلني ب�ضجالت ال�ضركة بنهاية تداول يوم 1435/02/28هـ املوافق 2013/12/31م وقد مت ال�ضرف بعدها باأ�ضبوعني.

علمًا باأنه متت املوافقة عليها من قبل امل�ضاهمني يف اجلمعية العامة العادية اخلام�ضة بتاريخ 1434/05/14هـ املوافق 2013/03/26م.

امل�ضوؤولية الجتماعية :

قامت ال�ضركة من خاللها ومن خالل �ضركاتها يف اململكة العربية ال�ضعودية  )�ضركة املركز التجاري وم�ضت�ضفى اململكة ومدار�س اململكة( باتخاذ موقف اإيجابي وفاعل 

نحو دعم اجلهود الإن�ضانية واخلريية يف املجتمع ال�ضعودي وذلك من خالل اإقامة املعار�س وبرامج التوعية ودعم اجلمعيات اخلريية واملهنية وتقدمي املنح الدرا�ضية.   

جمعيات امل�ضاهمني :

اجلمعية العامة العادية اخلام�سة

بفندق  2013/03/26م  املوافق  1434/05/14هـ  الثالثاء  يوم  م�ضاء  من   4:00 ال�ضاعة  متام  يف  اخلام�ضة  العادية  العامة  جمعيتها  القاب�ضة  اململكة  �ضركة  عقدت 

الفور�ضيزونز برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي المري الوليد بن طالل رئي�س جمل�س الإدارة. وقد اعتمدت اجلمعية مبوافقة اأغلبية الأ�ضوات جدول الأعمال الآتي: 

)1(  املوافقة على ما ورد فى تقرير جمل�س الإدارة عن ال�ضنة املنتهية فى2012/12/31م 

)2(  الت�ضديـق عـلى قـائمة املركـز املايل وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي احل�ضابات لل�ضـنة املالية املنتهية فى 2012/12/31م 

)3(  اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�س الإدارة عن اأعمالهم للفرتة من 2012/01/01م اإىل 2012/12/31م 

)4(  اختيار ال�ضاده براي�س ووتر هاو�س كوبرز كمراجعي احل�ضابات من بني املر�ضحني من قبل جلنة املراجعة، ملراجعة ح�ضابات ال�ضركة للعام املايل 2013م 

والبيانات املالية الربع �ضنوية. 

)5( امل�ضادقة على ما مت توزيعه من اأرباح خالل العام 2012م والبالغه 550.3 مليون ريال. 

)6(  املوافقة على تفوي�س جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح ربع �ضنوية على امل�ضاهمني. 

خطط ال�ضركة والتوقعات امل�ضتقبلية :

تنوي ال�ضركة ال�ضتمرار يف توجيه ا�ضتثماراتها نحو القطاعات الرئي�ضية احلالية وهي 

العقارات من خالل م�ضروعي مدينة اململكة بجدة ومدينة اململكة بالريا�س، وكذلك 

لقطاع الفنادق من خالل ال�ضتمرار يف تعزيز قيمة حمفظتها الفندقية باجلمع بني 

املهارات الإدارية و�ضهرة ال�ضم التجاري ل�ضركات اإدارة الفنادق والتابعة لها من 

جهة وخ�ضائ�س كل فندق من فنادقها من جهة اأخرى، كما اأن ال�ضركة م�ضتمرة 

بالبحث يف جميع القطاعات عن الفر�س ال�ضتثمارية املجدية حمليًا واإقليميًا ودوليًا.

اأبرز اأحداث العام 2013م :

قطاع العقارات وال�ستثمارات املحلية والإقليمية:

واملالكة  الزميلة(  ال�ضركات  )اإحدى  الإقت�ضادية  جدة  �ضركة  قامت  	•
باملخطط  للقيام  كالرثوب  �ضركة  بتعيني  بجدة  اململكة  مدينة  مل�ضروع 

الرئي�ضي للم�ضروع و�ضركة جودوين اأو�ضنت جون�ضن كمهند�ضني معماريني 

للم�ضروع وتبلغ قيمة العقد 6 مليون ريال �ضعودي.

واملالكة  الزميلة(  ال�ضركات  )اإحدى  القت�ضادية  جدة  �ضركة  وقعت  	•
مل�ضروع مدينة اململكة بجدة على اتفاقية لتقدمي خدمات اإدارة م�ضروع 

برج اململكة يف جدة مع �ضركة )اإي �ضي هاري�س مي�س( بقيمة 162 مليون 

ون�ضاطات  اأعمال  جميع  على  الإ�ضراف  يت�ضمن  والذي  �ضعودي  ريال 

املقاولني يف الأوقات املحددة وح�ضب اجلداول الزمنية. 

قطاع الفنادق و�سركات اإدارة الفنادق:

الزميلة(  ال�ضركات  )اإحدى  )�ضافوي(  ليميتد  بريزروود  �ضركة  قامت  	•
بالتوقيع على اتفاقية لإعادة متويل القرو�س احلالية واملتعلقة ب�ضفقة 

اجريكول  كريديت  بنك  مع  لندن  يف  ال�ضافوي  فندق  على  ال�ضتحواذ 

الفرن�ضي وبنك ديكا الأملاين بتمويل م�ضرتك ملدة خم�س �ضنوات وبقيمة 

200 مليون جنيه ا�ضرتليني.

قامت �ضركة اململكة لال�ضتثمارات الفندقية )اإحدى ال�ضركات التابعة(  	•
بتوقيع اتفاقية لبيع ح�ضتها يف منتجع موفنبيك موري�ضيو�س مع �ضركة 

اأوتريجر للفنادق واملنتجعات واملتمركزة يف هاواي بقيمة اإجمالية تقدر 

بـ 150 مليون ريال �ضعودي.

قطاع ال�ستثمارات الدولية واخلا�سة:

امل�ضتثمرين  من  جمموعة  من  حتالف  القاب�ضة  اململكة  �ضركة  قادت  	•
ال�ضينية   360Buy Jingdong �ضركة  من  ح�ضة  على  لال�ضتحواذ 

قبل  امل�ضتثمر من  املبلغ  بلغ  �ضعودي حيث  ريال  مليار   1.5 قدره  مببلغ 

�ضركة اململكة القاب�ضة 469 مليون ريال �ضعودي .

�ضركة اململكة القاب�ضة يف �ضبكة تويرت عند اإقفال  ا�ضتثمار  قيمة  ارتفاع  	•
قيمة  و�ضلت  حيث  الأمريكية  ال�ضوق  يف   %200 بن�ضبة  تداول  يوم  اأول 

ال�ضتثمار اإىل اأكرث من ن�ضف مليار ريال �ضعودي.

برج جدة - اأعلى برج يف العامل
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املكافاآت والبدلت امل�سروفة لأع�ساء جمل�س الإدارة  وكبار التنفيذيني مبا فيهم املدير املايل:

كبار التنفيذيني الأربعة مبا فيهمخا�سة بع�سوية املجل�س

املدير املايل اأع�ساء املجل�س التنفيذينياأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني

2.812.500--رواتب

1.406.250--بدلت

18.265.154--مكافاآت 

---بدلت وتعوي�سات ح�سور اجلل�سات

جلان جمل�س الإدارة: 

جلنة ال�ستثمار

تتوىل اللجنة الإ�ضراف العام على ا�ضتثمارات ال�ضركة، وهي مكلفة باعتماد القرارات ال�ضتثمارية الرئي�ضية بالنيابة عن جمل�س الإدارة )على اأن تتم امل�ضادقة لحقًا من 

قبل املجل�س( ومراجعة اأداء ال�ضتثمارات و�ضرائها، بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام )5( اجتماعات، وت�ضم اللجنة الأع�ضاء التالية اأ�ضمائهم:

ال�سفةال�سم

رئي�س اللجنة�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز اآل �ضعود

ع�ضوم. طالل ابراهيم امليمان

ع�ضواأ. �ضرمد نبيل الذوق

ع�ضواأ. �ضادي �ضديق �ضنرب

جلنة املراجعة

تتوىل اللجنة مهمة الإ�ضراف على تقييم املخاطر والإجراءات الإدارية والرقابة الداخلية والعمليات والتقارير املالية وتدقيق القوائم املالية لل�ضركة، كما تقوم اللجنة 

مبراقبة النتائج املالية لل�ضركة واإقرارها وحتديد �ضيا�ضات اللتزام بالأنظمة وال�ضيا�ضات وفح�س اإجراءات الرقابة الداخلية، بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 

)6( اجتماعات، وت�ضم اللجنة الأع�ضاء التالية اأ�ضمائهم:

ال�ضفةال�ضم

رئي�س اللجنةم. طاهر حممد عقيل

ع�ضوم. ر�ضا عامر الهو�ضان

ع�ضود. خالد عبداهلل ال�ضحيم

وقد قامت اللجنة خالل هذا العام من خالل عملها واجتماعاتها مع مراجعي احل�ضابات بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية يف حماية اأ�ضول ال�ضركة وتقييم 

خماطر العمل وقيا�س مدى كفاءة الأداء كجزء من مهمة مراجعته للبيانات املالية اخلتامية لل�ضركة، ومل يظهر اأي �ضعف جوهري يف نظام الرقابة الداخلي لل�ضركة.

جلنة الرت�سيح والتعوي�سات

اللجنة م�ضوؤولة عن تر�ضيح اأع�ضاء جمل�س الإدارة وم�ضاعدة املجل�س يف و�ضع اخلطط وال�ضيا�ضات املتعلقة بالتعوي�ضات ومراجعتها واإقرارها، بلغ عدد اجتماعات اللجنة 

خالل العام اجتماع واحد، وت�ضم اللجنة الأع�ضاء التالية اأ�ضمائهم:

ال�ضفةال�ضم

رئي�س اللجنةد. خالد عبداهلل ال�ضحيم

ع�ضوم. طاهر حممد عقيل

ع�ضواأ. �ضالح علي ال�ضقري

اجتماعات جمل�س الدارة :

بلغ  عدد اجتماعات جمل�س الإدارة خالل العام )6( وفيما يلي عدد اجلل�ضات التي ح�ضرها كل ع�ضو:

نوع الع�سويةا�سم الع�سو
تاريخ الإجتماع

مالحظات
1/202/183/267/1810/2712/17

الوليد بن طالل بن امللكي الأمري  ال�ضمو   �ضاحب 

عبدالعزيز اآل �ضعود

✓✓✓✓✓✓غري تنفيذي

✓✓✓✓✓✓تنفيذيم. طالل اإبراهيم امليمان

---✓✓✓تنفيذيم. اأحمد ر�ضا حلواين

 ا�ضتقال من من�ضبه اعتبارًا

 من 2013/6/30م ومت

 الإعالن عنها عرب القنوات

الر�ضمية يف حينه

✓✓✓✓✓✓تنفيذياأ. �ضرمد نبيل الذوق
✓✓✓×✓✓م�ضتقلاأ. �ضالح علي ال�ضقري

✓✓✓✓✓✓غري تنفيذيم. طاهر حممد عمر عقيل
✓✓✓✓✓✓م�ضتقلد. خالد عبداهلل ال�ضحيم

✓✓✓✓✓✓م�ضتقلم. ر�ضا عامر الهو�ضان
✓✓✓✓✓✓تنفيذياأ. �ضادي �ضديق �ضنرب

 

الأ�سهم اململوكة لأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وزوجاتهم واأولدهم الق�سر وذوي امل�سالح :

نوع الع�سويةا�سم الع�سو

ال�سركات التي ي�سغل اأع�ساء 

املجل�س ع�سويتها امل�ساهمة 

املدرجة واملقفلة

عدد الأ�سهم اململوكة

20132012

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري الوليد بن 

طالل بن عبدالعزيز اآل �ضعود

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي
3.520.588.2353.520.588.235ليوجد

م. طالل اإبراهيم امليمان
ع�ضو جمل�س الإدارة التنفيذي

للم�ضاريع التطويرية وال�ضتثمارات املحلية

ع�ضو جمل�س اإدارة

�ضركة الت�ضنيع الوطنية

ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضركة

الوطنية للخدمات اجلوية )نا�س(

5.554.9384.378.467

اأ. �ضرمد نبيل الذوق

ع�ضو جمل�س الإدارة التنفيذي

لال�ضتثمارات الفندقية

1.0001.000ليوجد

اأ. �ضادي �ضديق �ضنرب
ع�ضو جمل�س الإدارة التنفيذي

لل�ضوؤون املالية والإدارية
5.277.6465.277.646ليوجد

1.0001.000ليوجدم�ضتقلم. ر�ضا عامر الهو�ضان

م�ضتقلاأ. �ضالح علي ال�ضقري

رئي�س جمل�س الإدارة ل�ضركة 

املتو�ضط للتاأمني واإعادة التاأمني 

)ميد غلف(

5.553.46510.050.870

غري تنفيذيم. طاهر حممد عمر عقيل

ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة مرييل 

لين�س اململكة العربية ال�ضعودية

ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضركة

اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين

1.0001.000

1.0001.000ليوجدم�ضتقلد. خالد عبداهلل ال�ضحيم
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ويف اخلتام يتوجه �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س املجل�س وكافة اأع�ضائه خلادم احلرمني ال�ضريفني و�ضمو ويل عهده الأمني وللحكومة الر�ضيدة بال�ضكر والمتنان ملا يبدونه 

من رعاية واهتمام ودعم م�ضتمر لرفاهية واأمن الوطن واملواطن، وال�ضكر مو�ضول مل�ضاهمي ال�ضركة على ثقتهم الغالية ودعمهم املتوا�ضل. كما ينتهز جمل�س الإدارة 

هذه الفر�ضة ليعرب عن خال�س �ضكره وتقديره لكافة العاملني يف اإدارات ال�ضركة وال�ضركات التابعة جلهودهم املخل�ضة خالل العام 2013م، واإىل املزيد من الزدهار 

والتقدم يف الأعوام القادمة. 

 

واهلل ويل التوفيق،،،

اإقرارات من جمل�س الإدارة ملتطلبات نظام احلوكمة :

طبقا للوائح ال�ضادرة من هيئة ال�ضوق املالية واخلا�ضة بنظام الت�ضجيل والإدراج ولئحة حوكمة ال�ضركات، على �ضرورة الإف�ضاح يف التقرير ال�ضنوي ملجل�س الإدارة عن 

جميع املتطلبات النظامية املذكورة يف اللوائح املذكورة اأعاله ، عليه يقر املجل�س مبا يلي:

اإخطارات من م�ضاهميها فيما يتعلق باأي تغري يف ن�ضب ملكيتهم خالل العام 2013م. اأي  ال�ضركة  تتلق  •	مل 

هناك اأي اأدوات دين قابلة للتحويل لأ�ضهم لأي جهة كانت. ولي�س  خيار،  حقوق  خطط  نظام  حاليًا  •	ليوجد 

•	لي�س هناك ا�ضرتداد اأو �ضراء اأو اإلغاء من جانب ال�ضركة اأو اأي من �ضركاتها التابعة لأي من اأدوات دين قابلة لال�ضرتداد، وقيمة الأوراق املالية املتبقية. 

اأ�ضهم تتمتع باأولوية خا�ضة يف الت�ضويت �ضواء للم�ضاهمني اأو اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأو من�ضوبيها، واأن كل اأ�ضهم ال�ضركة عبارة عن  اأو  امتياز  اأ�ضهم  لديها  •	لي�س 
اأ�ضهم عادية مت�ضاوية القيمة الإ�ضمية ومت�ضاوية يف حقوق الت�ضويت وغريها من احلقوق ح�ضب النظام. 

طرفًا فيه، ويوجد اأو كانت توجد فيه م�ضلحة جوهرية لأحد اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة، اأو للرئي�س التنفيذي، اأو املدير  ال�ضركة  كانت  عقد  اأي  هناك  •	ليوجد 
املايل، اأو لأي �ضخ�س ذي عالقة باأي منهم غري ماذكر يف اإف�ضاح اأطراف ذات عالقة.

تنازلوا عن اأي مكافاآت اأو تعوي�ضات م�ضتحقة لهم مقابل ع�ضويتهم يف املجل�س اأو اأي بدلت اأو م�ضاريف �ضفر اأو تنقالت اأو  قد  اأع�ضائه  جميع  باأن  املجل�س  •	يقر 
اأي بدلت اأخرى خالل عام 2013م.

الإداره �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز اآل �ضعود عن 9.25 هللة لكل �ضهم من ح�ضته من الأرباح الربعية بواقع 37  •	تنازل رئي�س جمل�س 
هللة لكل �ضهم من ح�ضته من التوزيعات النقدية املقرتحة لكامل ال�ضنة اأي بواقع 325.6 مليون ريال ربعيًا و 1302.4 مليون ريال لكامل ال�ضنة.

اأي اإ�ضتثمارات اأو احتياطيات مل�ضلحة موظفي ال�ضركة عدا خم�ض�س نهاية ترك اخلدمة. اإن�ضاء  يتم  •	مل 

31 دي�ضمرب 2013م، وفقًا ملعايري املحا�ضبة ال�ضادرة من الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني، وب�ضكل يظهر  يف  كما  لل�ضركة  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  •	مت 
باأن تقرير  اأي اختالف عن تطبيق معايري املحا�ضبة ال�ضادرة عن الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني. علما  اأنه ل يوجد هناك  عدالة املركز املايل لها، كما 

املحا�ضب القانوين مل يت�ضمن اأي حتفظات على القوائم املالية ال�ضنوية. 

اإعداد �ضجالت احل�ضابات بال�ضكل ال�ضحيح. مت  •	اأنه 

يذكر يف قدرة املُ�ضدر على موا�ضلة ن�ضاطه. �ضك  اأي  يوجد  ل  •	اأنه 

نظام الرقابة الداخلية على اأ�ض�س �ضليمة ومت تنفيذه بفعالية  اإعداد  •	مت 

يفر�س على ال�ضركة اأي عقوبة اأو جزاء اأو قيد احتياطي من هيئة ال�ضوق املالية اأو اأي جهة اإ�ضرافية اأو تنظيمية اأو ق�ضائية اأخرى. •	مل 

بجميع متطلبات لئحة حوكمة ال�ضركات وال�ضادرة من هيئة ال�ضوق املالية. التزمت  اأنها  ال�ضركة  تو�ضح  اأن  تود  •	كذلك 

تقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة المملكة القابضة

م�ضاريع اأر�س اململكة – الريا�س
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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

وتقرير مراجعي الحسابات

شركة المملكة القابضة
 (شركة مساهمة سعودية)
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20132012اإي�ساح

الإيرادات

2.008.7681.949.322فنادق واإيرادات ت�ضغيلية اأخرى

11198.2061.000.000بيع عقارات

22109.98893.643دخل توزيعات اأرباح

)94.619()182.970(10خ�ضائر من �ضركات زميلة وم�ضروع م�ضرتك، �ضايف

23965.812490.557 )اأ(اأرباح ومكا�ضب من ا�ضتثمارات واأخرى

2332.97538.810 )ب(اأخرى

3.132.7793.477.713اإجمايل الإيرادات

التكاليف وامل�ساريف

)1.348.817()1.321.387(فنادق وتكاليف ت�ضغيلية اأخرى

)586.035()10.000(11تكلفة العقارات

)361.571()454.879(24م�ضاريف عمومية واإدارية

)2.296.423()1.786.266(اإجمايل التكاليف وامل�ضاريف

1.346.5131.181.290اإجمايل الربح

)220.796()235.673(12ا�ضتهالك

25151.300186.000عك�س خ�ضارة النخفا�س الدائم يف القيمة

1.262.1401.146.494الدخل من العمليات 

)390.292()418.326(15اأعباء مالية، �ضايف

843.814756.202الدخل قبل حقوق الأقلية، الزكاة وال�ضريبة

2116.03431.226ح�ضة حقوق الأقلية من اخل�ضارة 

859.848787.428الدخل قبل الزكاة وال�ضريبة

)80.354()117.377(18زكاة و�ضريبة

742.471707.074�سايف الدخل لل�سنة

31ربحية ال�سهم )بالريال ال�سعودي(:

0.340.31الدخل من العمليات

0.200.19�ضايف الدخل لل�ضنة

كما يف 31 دي�سمرب

20132012اإي�ساح

املوجودات

املوجودات املتداولة

31.006.823805.052نقدية و�ضبه نقدية

41.555.686843.000ا�ضتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة 

5520.885538.775ذمم مدينة

6638.359638.548موجودات اأخرى

8180.111180.111�ضايف املوجودات املحتفظ بها لغر�س البيع

3.901.8643.005.486

املوجودات غري املتداولة

914.246.49810.712.875ا�ضتثمارات متاحة للبيع

1017.665.99617.581.910ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة وم�ضروع م�ضرتك

112.142.3571.686.507ا�ضتثمارات عقارية

126.150.6416.589.755ممتلكات ومعدات، �ضايف

131.860.6651.858.120موجودات غري ملمو�ضة

14341.147408.246موجودات طويلة الأجل اأخرى

42.407.30438.837.413

46.309.16841.842.899جمموع املوجودات

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

15773.3021.520.633اقرتا�س بنكي وقرو�س لأجل

16206.824176.188ذمم دائنة

17741.717488.699م�ضاريف م�ضتحقة ومطلوبات اأخرى

1.721.8432.185.520

املطلوبات غري املتداولة

1512.195.47010.600.180اقرتا�س بنكي وقرو�س لأجل

19411.584427.349مطلوبات طويلة الأجل اأخرى

12.607.05411.027.529

14.328.89713.213.049جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي �ل�شركة:

2037.058.82337.058.823راأ�س املال

390.460316.213احتياطي نظامي

1.426.8721.308.972اأرباح مبقاة

)10.325.323()7.028.045(9خ�ضائر غري حمققة من ا�ضتثمارات متاحة للبيع

)168.322()241.839(ت�ضويات حتويل عمالت اأجنبية واأخرى

31.606.27128.190.363جمموع حقوق امل�ساهمني

21374.000439.487حقوق الأقلية

31.980.27128.629.850جمموع حقوق امللكية

46.309.16841.842.899جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

26، 27تعهدات والتزامات حمتملة

قائمة المركز المالي الموحدة
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

قائمة الدخل الموحدة
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20132012اإي�ساح

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية:

859.848787.428الدخل قبل الزكاة وال�ضريبة

تعديالت لبنود غري نقدية:

12235.673220.796    ا�ضتهالك

10182.97094.619    خ�ضائر من �ضركات زميلة، �ضايف

)490.557()965.812(23    اأرباح ومكا�ضب من ا�ضتثمارات واأخرى، �ضايف

)186.000()151.300(25    عك�س خ�ضارة النخفا�س الدائم يف القيمة

    -6.522    خ�ضائر حتويل عمالت اأجنبية

54.71711.543    خم�ض�س الذمم امل�ضكوك يف حت�ضيلها

التغريات يف راأ�س املال العامل:

30.213)11.107(    ذمم مدينة وموجودات اأخرى

110.906)455.850(    احلركة يف ال�ضتثمارات العقارية، �ضايف

)265.781(67.099    موجودات طويلة الأجل اأخرى

)469.864(228.028    ذمم دائنة وم�ضاريف م�ضتحقة ومطلوبات اأخرى

)124.865()15.765(    مطلوبات طويلة الأجل اأخرى

)74.429()61.751(    زكاة و�ضريبة مدفوعة

)355.991()76.728(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية:

4401.030129.888متح�ضالت من بيع ا�ضتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة

-)468.750(9�ضراء ا�ضتثمارات متاحة للبيع

-92.554متح�ضالت من بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع

)75.341()93.461(10اإ�ضافات على �ضركات زميلة

)162.926(     -احلركة يف �ضايف املوجودات املحتفظ بها لغر�س البيع

10111.84834.740 توزيعات م�ضتلمة من �ضركات زميلة

118.2041.243.971متح�ضالت من ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

)469.783()108.552(12�ضراء ممتلكات ومعدات

52.873700.549�ضايف النقد الناجت من الأن�ضطة ال�ضتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية:

)202.160(841.437اقرتا�س بنكي وقرو�س تاأجل، �ضايف

)550.324()550.324(توزيعات اأرباح مدفوعة

)54.394()65.487(التغريات يف حقوق الأقلية

)806.878(225.626�ضايف النقد الناجت من/)امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة التمويلية

)462.320(201.771�سايف التغري يف النقدية و�سبه النقدية

805.0521.267.372النقدية و�ضبه النقدية يف بداية ال�ضنة

31.006.823805.052النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

جدول اإ�سايف ملعلومات غري نقدية:

93.323.6102.741.289النق�س يف اخل�ضائر غري املحققة من ا�ضتثمارات متاحة للبيع، �ضايف

9166.183510.505تكلفة ا�ضتثمار متاح للبيع حمّول اإىل ا�ضتثمار مقتنى لأغرا�س املتاجرة

18.750-اإعادة ت�ضنيف موجودات حمتفظ بها لغر�س البيع اإىل ا�ضتثمارات يف عقارات

104.250-اإعادة ت�ضنيف موجودات حمتفظ بها لغر�س البيع اإىل ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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ال�سركات الزميلة
ن�سبة امللكية )٪(

20132012

35.235.2 فريمونت رافلز هولدينغز انرتنا�ضيونال )فريمونت رافلز( – كندا

47.547.5فور�ضيزونز هولدينج انك )اإف اأ�س اأت�س اإنك( - كندا

  موڤنبيك هوتلز اآند ري�ضورت�س اأيه جي )موڤنبيك( – �ضوي�ضرا

)ممتلكة ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر من خالل �ضركة اململكة لال�ضتثمارات الفندقية(  

33.333.3

   5050بريزروود ليمتد )�ضافوي( – اململكة املتحدة

   2828�ضركة فريمونت للفنادق – �ضان فران�ض�ضكو اإل بي

2525�ضحارى بالزا اإل اإل �ضي – الوليات املتحدة الأمريكية

د ( ال�سركات التابعة املحلية والإقليمية

كما متتلك ال�ضركة ح�ض�س يف ال�ضركات التابعة والزميلة املحلية والإقليمية التالية:

ال�سركات التابعة

ن�سبة امللكية )٪(

20132012

   47   47�ضركة مدار�س اململكة املحدودة )املدار�س( – اململكة العربية ال�ضعودية

71.871.8�ضركة قرية الأزياء للتجارة املحدودة )�ضاك�س( – اململكة العربية ال�ضعودية

   74   74 �ضركة خدمات امل�ضاريع الطبية )امل�ضت�ضفى( – اململكة العربية ال�ضعودية

50.450.4العيادات ال�ضت�ضارية – بريوت ا�س ايه ال )العيادات( – لبنان

   100   100�ضركة اململكة للتنمية الزراعية )كادكو( – م�ضر

   100   100�ضركة اململكة للتطوير العقاري – )كي ريد(

ال�سركات الزميلة
ن�سبة امللكية )٪(

20132012

  32.84  32.84ال�ضركة الوطنية خلدمات الطريان – اململكة العربية ال�ضعودية

33.3533.35�ضركة جدة القت�ضادية – اململكة العربية ال�ضعودية

  38.9  38.9�ضركة ال�ضتثمار العقاري )املجمع( – اململكة العربية ال�ضعودية

  29.9  29.9املجموعة ال�ضعودية لالأبحاث والت�ضويق – اململكة العربية ال�ضعودية

    36     36�ضركة املركز التجاري املحدودة )الربج( – اململكة العربية ال�ضعودية

مت تبيان الن�ضاطات الرئي�ضية والقطاعات املختلفة للمجموعة يف الإي�ضاح )30(.

وافق جمل�س اإدارة ال�ضركة على اإ�ضدار هذه القوائم املالية بتاريخ 20 ربيع الآخر 1435هـ )املوافق 20 فرباير 2014(.

1- معلومات عامة

�ضركة اململكة القاب�ضة )»ال�ضركة«(، �ضركة م�ضاهمة �ضعودية تعمل يف اململكة العربية ال�ضعودية. وكانت ال�ضركة قد تاأ�ض�ضت يف ال�ضابق، ك�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة 

رقم  القرار  مبوجب  وال�ضناعة  التجارة  وزارة  وافقت  مايو 1996(. وقد  حمرم 1417هـ )املوافق 28  بتاريخ 11  رقم 1010142022  التجاري  ال�ضجل  مبوجب  تعمل 

128/�س وتاريخ 18 جمادى الأوىل 1428هـ )املوافق 4 يونيو 2007( على حتويل ال�ضركة اإىل �ضركة م�ضاهمة �ضعودية.

تتمثل اأهداف ال�ضركة يف اإدارة وت�ضغيل الفنادق، واملقاولت العامة، والت�ضغيل وال�ضيانة، وجتارة التجزئة واجلملة يف املواد الإن�ضائية والغذائية والزراعية، واملعادن 

لغري الأغرا�س الإن�ضائية والبرتولية، املتاجرة يف معدات النقل، والدعاية والإعالن، واخلدمات التجارية، التعليم، اخلدمات الطبية والوكالت التجارية وال�ضتثمارات 

وتاأ�ضي�س ال�ضركات الأخرى.

مت بدء تداول اأ�ضهم ال�ضركة يف �ضوق الأ�ضهم ال�ضعودية بتاريخ 28 يوليو 2007 وذلك بعد احل�ضول على موافقة هيئة ال�ضوق املالية.

متار�س ال�ضركة وال�ضركات التابعة )»املجموعة«( ن�ضاطاتها من خالل املن�ضاآت املذكورة اأدناه:

اأ ( �سركة اململكة 5-كي �آر – 11 ليمتد )كي �آر – 11(

كي اآر-11 هي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة تاأ�ض�ضت يف جزر الكاميان. ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي لل�ضركة على ال�ضتثمار يف الأوراق املالية الدولية املتداولة من 

خالل ال�ضركات التابعة اململوكة لها بالكامل. 

ب( اململكة 5-كي �آر – 100 ليمتد )كي �آر-100(

كي اآر-100 هي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة تاأ�ض�ضت يف جزر الكاميان. ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي لل�ضركة على امتالك واإدارة ال�ضناديق ال�ضتثمارية من خالل 

�ضركاتها الزميلة.

ج( اململكة 5-كي �آر- 132 ليمتد )كي �آر-132(

كي اآر-132 هي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة تاأ�ض�ضت يف جزر الكاميان. ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي لل�ضركة على امتالك ال�ضتثمارات يف ال�ضركات التابعة والزميلة 

املذكورة اأدناه والتي متلك وتدير ممتلكات وفنادق:

ال�سركات التابعة

ن�سبة امللكية )٪(

20132012

100100اململكة لال�ضتثمارات الفندقية )كي ات�س اآي( – جزر الكاميان

اململكة 5 كي اآر 35 جروب )جورج اخلام�س( - فرن�ضا

)ممتلكة ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر من خالل �ضركة اململكة لال�ضتثمارات الفندقية(  

100100
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2-3  النقدية و�سبه النقدية

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية و�ضبه النقدية من الأر�ضدة لدى البنوك والنقد يف ال�ضندوق، والودائع ق�ضرية الأجل والتي تكون فرتة 

ا�ضتحقاقها الأ�ضلية ثالثة اأ�ضهر اأو اأقل.

2-4  املدينون

يتم اإظهار الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�ضلي ناق�ضًا املخ�ض�س لقاء اأية مبالغ غري قابلة للتح�ضيل. يتم عمل خم�ض�س للديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها عندما يكون 

هناك دليل مو�ضوعي على عدم متكن املجموعة من حت�ضيل جميع املبالغ امل�ضتحقة مبوجب ال�ضروط الأ�ضلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخ�ض�ضات يف قائمة الدخل 

املوحدة وتظهر حتت بند »م�ضاريف عمومية واإدارية«. عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�ضيل، يتم �ضطبها مقابل خم�ض�س الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها. 

د اأي مبالغ ت�ضرتد يف وقت لحق لذمم قد مت �ضطبها بقيد دائن على »م�ضاريف عمومية واإدارية« يف قائمة الدخل املوحدة. تقيَّ

2-5  املخزون

د تكلفة املخزون على اأ�ضا�س املتو�ضط املرجح. ت�ضتمل تكلفة املنتجات اجلاهزة على املواد الأولية والعمالة  يظهر املخزون بالتكلفة اأو القيمة ال�ضوقية، اأيهما اأقل. حتدَّ

وتكاليف الت�ضنيع غري املبا�ضرة. ميثل �ضايف القيمة القابلة للتحقق �ضعر البيع املقدر يف �ضياق الأعمال العادية ناق�ضًا تكاليف ا�ضتكمال العملية وم�ضاريف البيع. يجنب 

خم�ض�س كاٍف مقابل املخزون التالف واملتقادم.

ة البيع 2-6  املوجودات املُعدَّ

بيعها،  لغر�س  العقارات  من  جمموعة  اأو  ما  عقاٍر  ر�ضمية لت�ضويق  بخطة  واللتزام  باعتماد  الإدارة  قيام  عند  وذلك  للبيع  ة  ُمعدَّ كموجودات  املمتلكات  املجموعة  تعترب 

القيمة  بت�ضجيل  املجموعة  تقوم  النحو،  هذا  على  املوجودات  ت�ضنيف  عند  املايل.  املركز  قائمة  تاريخ  من  �ضهرًا  ع�ضر  اثني  خالل  البيع  عملية  من  النتهاء  واحتمال 

املوجودات  ت�ضنيف  يتم  عندما  اأقل.  اأيهما  رة،  املقدَّ البيع  تكاليف  ناق�ضًا  لها  رة  املقدَّ العادلة  القيمة  اأو  الدفرتية  بالقيمة  عقارات  جمموعة  اأو  عقار  لكل  الدفرتية 

ة للبيع فاإنه ل يتم ا�ضتهالكها اأو اإطفاءها. كموجودات ُمعدَّ

2-7  ال�ستثمارات

) اأ (   ال�ضتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة

ل  د/حتمَّ تقيَّ املتداولة.  املوجودات  �ضمن  وتدرج  ال�ضوقية،  بالقيمة  املتاجرة  لأغرا�س  وامل�ضرتاة  الفوري  للتداول  القابلة  املتاجرة  لأغرا�س  املقتناة  ال�ضتثمارات  تظهر 

التغريات يف القيمة ال�ضوقية على قائمة الدخل املوحدة.

)ب(   ال�ضتثمارات املتاحة للبيع

دة، والتي ميكن بيعها للوفاء مبتطلبات ال�ضيولة كـ »ا�ضتثمارات متاحة للبيع«، وبعد الإثبات الأويل  يتم ت�ضنيف ال�ضتثمارات التي ينـوى الحتفاظ بها لفرتة غري حمدَّ

ة عدم الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ضتحقاق اأو لأغرا�س املتاجرة، بالقيمة العادلة كما يلي: لها، يعاد قيا�س ال�ضتثمارات امل�ضرتاة بنيَّ

يتم حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية غري املدرجة بالأ�ضواق املالية بح�ضب �ضعر ال�ضوق املتوفر كما يف تاريخ القوائم املالية مع الأخذ بعني العتبار اأية قيود متنع   -

بيع اأو نقل هذه ال�ضتثمارات، و

يتم حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية غري املدرجة باأ�ضواق مالية بطرق اأخرى من خالل تقدير معقول للقيمة ال�ضوقية عن طريق املقارنة مع اأوراق مالية م�ضابهة   -

مدرجة يف ال�ضوق اأو من خالل خ�ضم التدفقات النقدية املتوقعة م�ضتقباًل. وعندما ل ميكن تقدير القيمة العادلة ب�ضكل موثوق، فاإن املجموعة تقوم بت�ضجيل تلك 

ال�ضتثمارات بالتكلفة.

تدرج املكا�ضب واخل�ضائر غري املحققة كبند م�ضتقل �ضمن حقوق امل�ضاهمني حلني التوقف عن اإثبات ال�ضتثمارات اأو حدوث انخفا�س دائم يف قيمتها. وعند اإعادة 

ت�ضنيف ال�ضتثمارات اإىل ا�ضتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة، فاإنه يتم اإثبات املكا�ضب واخل�ضائر غري املحققة والتي كانت مدرجة �ضابقًا يف حقوق امللكية، يف قائمة 

الدخل املوحدة.

2- ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة

اأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة مت اإدراجها اأدناه. مت تطبيق هذه ال�ضيا�ضات ب�ضكل منتظم على جميع ال�ضنوات املعرو�ضة، ما 

مل يذكر غري ذلك.

2-1  اأ�س�س الإعداد

مت اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة املرفقة على اأ�ضا�س التكلفة التاريخية، املعّدلة باإعادة تقييم ال�ضتثمارات يف الأوراق املالية لأغرا�س املتاجرة واملتاحة للبيع بالقيمة 

العادلة ووفقًا ملبداأ ال�ضتحقاق، وطبقًا للمعايري املحا�ضبية ال�ضادرة عن الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني.

ال�ضركة  تلك  هي  التابعة  لها )املجموعة(. ال�ضركة  التابعة  وال�ضركات  القاب�ضة  اململكة  �ضركة  اأعمال  ونتائج  ومطلوبات  موجودات  على  املوحدة  املالية  القوائم  ت�ضتمل 

التي متتلك فيها املجموعة، ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة، ا�ضتثمارًا طويل الأجل يزيد عن 50% من راأ�س املال الذي يحق ل�ضاحبه الت�ضويت اأو متار�س عليه �ضيطرة 

عملية. يتم توحيد ال�ضركة التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال ال�ضيطرة على تلك ال�ضركة اإىل املجموعة وحلني التوقف عن ممار�ضة مثل هذه ال�ضيطرة. مت احت�ضاب واظهار 

حقوق الأقلية كبند م�ضتقل يف قائمة املركز املايل املوحدة وقائمة الدخل املوحدة. مت ا�ضتبعاد كافة الأر�ضدة واملعامالت الهامة املتداخلة بني �ضركات املجموعة عند 

اإعداد القوائم املالية املوحدة.

متثل حقوق الأقلية اجلزء يف الربح اأو اخل�ضارة و�ضايف املوجودات غري اململوكة من قبل املجموعة. مت اإظهار حقوق الأقلية كبند م�ضتقل يف قائمة الدخل املوحدة ويف 

قائمة املركز املايل املوحدة، و�ضمن قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة ب�ضورة م�ضتقلة عن حقوق امل�ضاهمني.

2-2 تقديرات وافرتا�سات حما�سبية موؤثرة

والإف�ضاح  واملطلوبات،  املوجودات  مبالغ  على  توؤثر  وافرتا�ضات  تقديرات  ا�ضتخدام  عليها  املتعارف  املحا�ضبية  للمبادئ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 

و  التقديرات  تقييم  يتم  املالية.  الفرتة  خالل  وامل�ضاريف  الإيرادات  مبالغ  تقدير  وكذلك  املوحدة،  املالية  القوائم  تاريخ  كما يف  املحتملة  واللتزامات  املوجودات  عن 

الفرتا�ضات ب�ضكل م�ضتمر وهي مبنية على خربة �ضابقة و عوامل اأخرى تت�ضمن توقعات بالأحداث امل�ضتقبلية و التي تعترب منا�ضبة للظروف. وبالرغم من اأن اإعداد هذه 

التقديرات والأحكام وفقًا ملعرفة الإدارة لالأحداث والعمليات اجلارية، فاإن النتائج الفعلية ميكن اأن تختلف عن تلك التقديرات. متت مناق�ضة التقديرات والفرتا�ضات 

ذوي املخاطر العالية التالية التي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�ضنة املالية الالحقة يف الفقرات التالية.

الهبوط يف ح�ضابات الذمم املدينة التجاريةاأ( 

الفردية  التجارية  املدينة  الذمم  حل�ضابات  بالن�ضبة  بالكامل.  حت�ضيلها  عدم  احتمال  وجود  عند  التجارية  املدينة  الذمم  ح�ضابات  مبالغ  حت�ضيل  اإمكانية  تقدير  يتم 

اجلوهرية، فاإنه يتم تقديرها ب�ضكل فردي. وبالن�ضبة للمبالغ امل�ضتحقة غري اجلوهرية اإفراديًا، فاإنه يتم عمل التقديرات ب�ضكل جماعي ويتم تكوين خم�ض�س بناًء على 

مدة بقائها م�ضتحقة ومعدلت التح�ضيل ال�ضابقة.

الهبوط املتوقع يف ال�ضهرة)ب( 

تقوم املجموعة �ضنويًا بالتاأكد اإذا ما كان هناك هبوط يف ال�ضهرة طبقًا لل�ضيا�ضات املحا�ضبية املذكورة يف )اإي�ضاح2-11 )اأ((. مت حتديد قيمة املبالغ القابلة لال�ضرتداد 

من الوحدات املولدة للنقد بناًء على على اأ�ضاليب تقييم مالئمة. اإن القيام بهذه الحت�ضابات يتطلب ا�ضتخدام التقديرات.

الهبوط املتوقع يف ال�ضتثمارات املتاحة للبيع)ج( 

تقوم املجموعة بتحديد فيما اإذا كان هناك هبوط دائم وم�ضتمر يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات املتاحة للبيع اأقل من التكلفة. اإن حتديد ما هو جوهري وم�ضتمر يتطلب 

ا�ضتخدام احلكم ب�ضكل جوهري. حتى يتم القيام بهذا احلكم تقوم املجموعة بتقييم عدة عوامل اأخرى من بينها، التذبذب الطبيعي يف �ضعر ال�ضهم، الو�ضع املايل 

لل�ضركة امل�ضتثمر فيها، اأداء القطاع، التغري يف التقنية والتدفق النقدي الت�ضغيلي والتمويلي. يكون الهبوط الدائم يف القيمة مالئمًا يف حال وجود دليل على تدهور الو�ضع 

املايل لل�ضركة امل�ضتثمر بها، اأداء القطاع وال�ضناعة، التدهور يف التقنية والتدفق النقدي الت�ضغيلي والتمويلي.

الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات)د( 

تقوم الإدارة بتقييم الأعمار الإنتاجية والقيمة املتبقية للممتلكات واملعدات بناًء على الغاية التي �ضيتم ا�ضتخدام املوجودات من اأجلها والعمر القت�ضادي للموجودات. 

اإن التغريات الالحقة للظروف مثل التقدم التقني قد توؤدي اإىل اختالف يف الأعمار الإنتاجية الفعلية اأو القيمة املتبقية عن التقديرات الأولية. قامت الإدارة مبراجعة 

رت عدم �ضرورة عمل اأي تعديالت. الأعمار الإنتاجية والقيمة املتبقية للممتلكات واملعدات الرئي�ضية وقرَّ
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2-9  املوجودات غري امللمو�سة

توحيد  لعمليات  نتيجة  امل�ضرتاة  امللمو�ضة  غري  املوجودات  تكلفة  متثل  بالتكلفة.  لها،  الأويل  الإثبات  عند  منف�ضلة،  ب�ضورة  امل�ضرتاة  امللمو�ضة  غري  املوجودات  تقا�س 

د املوجودات غري امللمو�ضة بالتكلفة ناق�ضًا الإطفاء املرتاكم وخ�ضائر النخفا�س املرتاكمة. ت�ضنف  الأعمال، القيمة العادلة بتاريخ ال�ضراء. وبعد الإثبات الأويل لها، تقيَّ

رة  الأعمار الإنتاجية للموجودات غري امللمو�ضة كـ » حمددة « اأو » غري حمددة « املدة. تطفاأ املوجودات غري امللمو�ضة التي لها عمر حمدد على مدى الأعمار الإنتاجية املقدَّ

لها، ويتم مراجعتها للتاأكد من وجود اأي انخفا�س دائم يف قيمتها وذلك عند وجود دليل على اإمكانية حدوث انخفا�س يف قيمتها. يتم مراجعة فرتة وطريقة اإطفاء 

املوجودات غري امللمو�ضة التي لها عمر حمدد مرة واحدة على الأقل يف نهاية كل �ضنة مالية. يتم اختبار املوجودات غري امللمو�ضـة التي لي�س لها عمر اإنتاجي حمدد �ضنويًا 

وذلك للتاأكد من عدم وجود انخفا�س دائم يف قيمتها وذلك لوحدها اأو على م�ضتوى الوحدة املدرة للنقدية. ل يتم اإطفاء هذه املوجودات غري امللمو�ضة. يتم مراجعة 

العمر الإنتاجي للموجودات غري امللمو�ضة التي لي�س لها عمر اإنتاجي حمدد �ضنويًا للتاأكد من اأن التقدير الذي مت اإجراوؤه للعمر الإنتاجي ل يزال هناك ما يوؤيده. مت 

اإدراج م�ضروف الإطفاء يف قائمة الدخل املوحدة.

2-10  املمتلكات واملعدات

ل ال�ضتهالك على قائمة الدخل املوحدة. ل يتم ا�ضتهالك الأرا�ضي  تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ضًا ال�ضتهالك املرتاكم واأي انخفا�س دائم يف القيمة. يحمَّ

والأعمال الإن�ضائية حتت التنفيذ. ت�ضتهلك التكلفة، ناق�ضًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات واملعدات الأخرى، بطريقة الق�ضط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية 

رة لها كما يلي: املقدَّ

)�سنــة(

من 20 اإىل 50 �ضنةمباين

من 2 اإىل 20 �ضنةمعدات

من 2 اإىل 20 �ضنةاأثاث وتركيبات

من 4 اإىل 10 �ضنواتاأخرى

تطفاأ حت�ضينات املباين امل�ضتاأجرة بطريقة الق�ضط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للتح�ضينات اأو فرتة الإيجار، اأيهما اأقل.

د يف قائمة الدخل املوحدة. د الأرباح واخل�ضائر الناجتة عن ال�ضتبعاد مبقارنة املتح�ضالت مع القيمة الدفرتية وتقيَّ حتُدَّ

د م�ضاريف ال�ضيانة والإ�ضالحات العادية التي ل تزيد جوهريًا من العمر الإنتاجي املقدر لالأ�ضل، يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها. يتم ر�ضملة التجديدات  تقيَّ

والتح�ضينات الهامة، اإن وجدت، ويتم ا�ضتبعاد الأ�ضل الذي مت ا�ضتبداله.

2-11  النخفا�س الدائم يف القيمة

) اأ (  املوجودات امللمو�ضة وغري امللمو�ضة

خ�ضارة  وقوع  على  دليل  وجود  من  للتاأكد  امللمو�ضة  وغري  امللمو�ضة  الأجل  طويلة  للموجودات  الدفرتية  القيمة  مبراجعة  مايل،  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  املجموعة،  تقوم 

د القيمة  انخفا�س دائم يف قيمتها. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�ضرتداد لذلك الأ�ضل لتحديد حجم خ�ضارة النخفا�س يف القيمة. حتدَّ

القابلة لال�ضرتداد على اأ�ضا�س املعلومات امل�ضتخدمة يف احت�ضاب القيمة احلالية. ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�ضرتداد لذلك الأ�ضل، تقوم 

املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�ضرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك الأ�ضل. 

ر فيها املبلغ القابل لال�ضرتداد لالأ�ضل اأو الوحدة املدرة للنقدية باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�س القيمة الدفرتية لالأ�ضل اأو الوحدة املدرة  ويف احلالت التي يقدَّ

للنقدية اإىل القيمة القابلة لال�ضرتداد، ويتم اإثبات خ�ضائر النخفا�س يف قيمة الأ�ضل يف قائمة الدخل املوحدة.

)ج(   ال�ضركات الزميلة وامل�ضاريع امل�ضرتكة

ال�ضركات الزميلة وامل�ضاريع امل�ضرتكة هي املن�ضاآت التي متار�س املجموعة عليها تاأثريًا هامًا، ولي�س �ضيطرة، ومتتلك، عادًة، فيها ح�ضة ما بني 20% و 50% من راأ�س املال 

الذي يحق ل�ضاحبه الت�ضويت. يتم حما�ضبة ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الزميلة وامل�ضاريع امل�ضرتكة وفقًا لطريقة حقوق امللكية، ويتم اإثباتها مبدئيًا، بالتكلفة. ت�ضتمل 

د عند ال�ضراء بال�ضايف بعد خ�ضم الإطفاء املرتاكم وخ�ضارة الهبوط، اإن وجدت.  ا�ضتثمارات املجموعة يف ال�ضركات الزميلة وامل�ضاريع امل�ضرتكة على ال�ضهرة التي حتدِّ

ومبوجب طريقة حقوق امللكية، ت�ضجل ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الزميلة وامل�ضاريع امل�ضرتكة يف قائمة املركز املايل املوحدة بالتكلفة زائدًا التغريات التي تطراأ ما بعد 

ال�ضراء على ح�ضة املجموعة يف �ضايف موجودات ال�ضركة الزميلة وامل�ضاريع امل�ضرتكة. وتظهر قائمة الدخل املوحدة ح�ضة املجموعة فى نتائج عمليات ال�ضركات الزميلة 

د ح�ضتها يف التغري يف الحتياطيات الذي يحدث بعد ال�ضراء يف حقوق امللكية. وعندما تكون ح�ضة املجموعة يف خ�ضائر �ضركة زميلة وامل�ضاريع  وامل�ضاريع امل�ضرتكة. وتقيَّ

د املجموعة اأية خ�ضائر اإ�ضافية، ما مل تتكبد اأية  امل�ضرتكة م�ضاوية حل�ضتها يف ال�ضركة الزميلة وامل�ضاريع امل�ضرتكة اأو اأكرث، مبا فيها اأي ذمم مدينة غري م�ضمونة، ل تقيِّ

التزامات اأو ت�ضديدات نيابة عن ال�ضركة الزميلة اأو امل�ضروع امل�ضرتك.

يتم ا�ضتبعاد الأرباح غري املحققة من املعامالت بني املجموعة و�ضركاتها الزميلة وامل�ضاريع امل�ضرتكة اإىل حد ح�ضة املجموعة يف ال�ضركات الزميلة اأو امل�ضاريع امل�ضرتكة. 

ل. م العملية دلياًل على وجود هبوط دائم يف قيمة الأ�ضل املحوَّ كذلك يتم ا�ضتبعاد اخل�ضائر غري املحققة ما مل تقدِّ

يتم قيد املكا�ضب واخل�ضائر الناجتة عن ال�ضتثمارات يف �ضركات زميلة اأو امل�ضاريع امل�ضرتكة يف قائمة الدخل املوحدة.

)د(   ال�ضتثمارات العقارية

د ال�ضتثمارات العقارية التي يتم تطويرها لأغرا�س م�ضتقبلية بالتكلفة اأو �ضايف القيمة القابلة للتحقق، اأيهما اأقل. متثل �ضايف القيمة القابلة للتحقق �ضعر البيع  تقيَّ

ر خالل دورة الأعمال العادية ناق�ضًا تكاليف الإكمال واإعادة التطوير وم�ضاريف البيع. يتم التوقف عن اإثبات ال�ضتثمارات العقارية عند ا�ضتبعاد اأو عند �ضحب  املقدَّ

ال�ضتثمار العقاري من ال�ضتخدام ب�ضورة دائمة ول توجد اأية منافع اقت�ضادية م�ضتقبلية متوقعة من ا�ضتبعاده. تدرج الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة عن ال�ضتغناء عن اأو 

ا�ضتبعاد ال�ضتثمارات العقارية يف قائمة الدخل املوحدة خالل الفرتة التي يتم فيها ال�ضتغناء اأو ال�ضتبعاد.

2-8  توحيد الأعمال وال�سهرة

يتم حما�ضبة عمليات توحيد الأعمال وفقًا لطريقة ال�ضراء املحا�ضبية والتي تتطلب اإثبات املوجودات القابلة للتمييز )مبا يف ذلك املوجودات غري امللمو�ضة التي مل يتم 

اإثباتها �ضابقًا( واملطلوبات )مبا يف ذلك اللتزامات املحتملة وبا�ضتثناء عمليات الهيكلة امل�ضتقبلية( لالأعمال امل�ضرتاة بالقيمة العادلة.

يتم الإثبات الأويل لل�ضهرة املقتناة عند توحيد الأعمال بالتكلفة والتي متثل تكلفة توحيد الأعمال الزائدة عن ح�ضة املجموعة يف �ضايف القيمة العادلة للموجودات 

القابلة للتمييز، واملطلوبات، واللتزامات املحتملة. وبعد الإثبات الأويل لها، تقا�س ال�ضهرة بالتكلفة ناق�ضًا اأي خ�ضائر لالنخفا�س الدائم يف القيمة املرتاكمة. ولأغرا�س 

اإجراء الإختبار للتاأكد من وجود اإنخفا�س دائم يف القيمة، تخ�ض�س ال�ضهرة امل�ضرتاة يف عملية توحيد الأعمال - اعتبارًا من تاريخ ال�ضراء – اإىل كل وحدة اأو جمموعة 

من الوحدات املدرة للنقدية والتي يتوقع اأن ت�ضتفيد من الدمج الناجت من عملية ال�ضراء، ب�ضرف النظر عما اإذا خ�ض�ضت موجودات اأو مطلوبات اأخرى للمجموعة اإىل 

تلك الوحدات اأو جمموعة الوحدات. 

متثل كل وحدة اأو جمموعة من الوحدات التي خ�ض�ضت اإليها ال�ضهرة، احلد الأدنى من الرقابة الذي خ�ضعت له ال�ضهرة داخل املجموعة وذلك لالأغرا�س الإدارية 

الداخلية.

ويف احلالت التي تعترب فيها ال�ضهرة جزءًا من الوحدات املدرة للنقدية )اأو جمموعة الوحدات املدرة للنقدية( وجزءًا من العملية �ضمن الوحدة املباعة، تدرج ال�ضهرة 

املتعلقة بالعملية املباعة يف القيمة الدفرتية للعملية وذلك عند حتديد اأرباح اأو خ�ضائر ا�ضتبعاد العملية. تقا�س ال�ضهرة املباعة، يف هذه احلالة، على اأ�ضا�س قيمة العملية 

املباعة واجلزء اخلا�س بالوحدة املدرة للنقدية املحتفظ به.

وعند بيع ال�ضركات التابعة، يتم اإثبات الفرق بني �ضعر البيع و�ضايف املوجودات زائدًا فرق املعامالت املرتاكم وال�ضهرة يف قائمة الدخل املوحدة.
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2-16  خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يتم قيد خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �ضروط اأنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�ضعودية من قبل ال�ضركة و�ضركاتها التابعة ال�ضعودية ويحمل 

على قائمة الدخل املوحدة. يتم احت�ضاب مبلغ الإلتزام على اأ�ضا�س القيمة احلالية للمكافاأة املكت�ضبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة 

دة عند نهاية اخلدمة على اأ�ضا�س رواتب وبدلت املوظفني الأخرية وعدد �ضنوات خدماتهم املرتاكمة، كما هو مو�ضح يف اأنظمة  املركز املايل. يتم احت�ضاب املبالغ امل�ضدَّ

اململكة العربية ال�ضعودية.

تقوم ال�ضركات التابعة الأجنبية حاليًا بتكوين خم�ض�س مقابل مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني واملزايا الأخرى وذلك طبقًا لقوانني الدول التي متار�س فيها ن�ضاطها. 

2-17  الحتياطي النظامي

ل �ضنويًا 10% من �ضايف الدخل لل�ضنة )بعد تغطية اأية خ�ضائر مرتاكمة( اإىل الحتياطي النظامي حتى يبلغ  طبقًا لأحكام نظام ال�ضركات ال�ضعودي، على ال�ضركة اأن حتوِّ

جمموع هذا الحتياطي ن�ضف راأ�س املال. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيـع على م�ضاهمي ال�ضركة.

2-18  الإيرادات

يتم اإثبات الإيرادات من ن�ضاطات الفنادق عند تقديـم اخلدمات اأو بيع املاأكولت وامل�ضروبات. يتم اإثبات الإيرادات الأخرى عند تقديـم اخلدمات، و�ضمان حت�ضيل 

املبالغ ب�ضورة معقولة. يتم اإثبات اأتعاب الإدارة والإيرادات الأخرى من العقارات املدارة عند الوفاء بال�ضروط املن�ضو�س عليها يف اتفاقيات الإدارة ذات العالقة.

يتم اإثبات الإيرادات من عمليات تاأجري العقارات على اأ�ضا�س مبداأ ال�ضتحقاق فعليًا على مدة عقد الإيجار.

يتم اإثبات الإيرادات من بيع العقارات عندما يتم نقل خماطر امللكية واملنافع اإىل امل�ضرتي، والتي حتدث عند نقل �ضند امللكية للم�ضرتي. حيث اأنه يف بع�س الظروف قد 

تنقل ملكية الأر�س للم�ضرتي قبل نقل �ضند امللكية ويف هذه املرحلة يتم نقل خماطر ومنافع امللكية. ويف مثل هذه احلالت عندما ل يكون لدى املجموعة اإجراءات يجب 

القيام بها تتعلق باإكمال بيع الأر�س، يتم اإثبات الإيراد عندما يتم نقل امللكية للم�ضرتي.

يتم اإثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار باأحقية ا�ضتالمها. يتم اإثبات دخل العمولت عند ا�ضتحقاقها.

2-19  امل�ساريف

والت�ضويق  البيع  م�ضاريف  على  ت�ضتمل  والتي  الأخرى،  امل�ضاريف  ت�ضنيف  يتم  اأخرى.  ت�ضغيلية  وتكاليف  فنادق  كتكاليف  للمجموعة  الت�ضغيلية  التكاليف  اإظهار  يتم 

والتي مل تكن جوهرية، كم�ضاريف عمومية واإدارية. يتم ر�ضملة تكاليف التطوير وذلك عند حتديد اجلدوى الإقت�ضادية للم�ضروع فقط، واإل يتم قيدها كم�ضروف 

تكبدها. عند 

2-20  الزكاة وال�سرائب

الزكاة و�ضريبة الدخلأ( 

تخ�ضع ال�ضركة للزكاة وفقًا لأنظمة م�ضلحة الزكاة والدخل )»امل�ضلحة«(. يخ�ضع ال�ضركاء الأجانب يف ال�ضركات التابعة ال�ضعودية املوحدة اإىل �ضريبة الدخل. يتم 

حتميل خم�ض�ضات �ضريبة الدخل املتعلقة بال�ضركاء الأجانب يف تلك ال�ضركات التابعة على حقوق الأقلية. يتم حتميل الزكاة امل�ضتحقة على ال�ضركة والزكاة املتعلقة 

مبلكية ال�ضركة يف ال�ضركات التابعة ال�ضعودية على قائمة الدخل املوحدة. يتم ت�ضجيل املبالغ الإ�ضافية امل�ضتحقة مبوجب الربوط النهائية، اإن وجدت، عند حتديدها.

تخ�ضع ال�ضركات التابعة الأجنبية ل�ضريبة الدخل يف البالد التي متار�س فيها ن�ضاطها. يتم حتميل هذه ال�ضريبة على قائمة الدخل املوحدة.

)ب(  املوجودات املالية

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، اإجراء مراجعة للتاأكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود انخفا�س يف قيمة اأ�ضل مايل. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم اإثبات 

د النخفا�س الدائم يف القيمة على النحو التايل: خ�ضارة النخفا�س الدائم يف قائمة الدخل املوحدة. يحدَّ

بالن�ضبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل النخفا�س الدائم يف القيمة الفرق بني القيمة الإ�ضمية والقيمة العادلة ناق�ضًا خ�ضارة النخفا�س يف القيمة املثبتة   -

�ضابقًا يف قائمة الدخل املوحدة.

بالن�ضبة للموجودات املثبتة بالتكلفة، ميثل النخفا�س الدائم يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املخ�ضومة وفقًا   -

ل العائد ال�ضائد حاليًا يف ال�ضوق لأ�ضل مايل مماثل.  ملعدَّ

بالن�ضبة لالنخفا�س الدائم يف قيمة ال�ضتثمارات املتاحة للبيع، فاإن الأرباح اأو اخل�ضائر غري املحققة املثبتة �ضابقًا يف حقوق امل�ضاهمني تدرج يف قائمة الدخل املوحدة.

ل لقيمتها القابلة لال�ضرتداد،  اإذا ما مت لحقًا عك�س خ�ضارة الهبوط الدائم يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�ضل اأو الوحدة املدرة للنقد اإىل التقدير املعدَّ

على األ يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم اإثبات خ�ضارة الهبوط الدائم يف قيمة ذلك الأ�ضل اأو الوحدة املدرة للنقد يف ال�ضنوات ال�ضابقة. يتم اإثبات عك�س خ�ضارة 

الهبوط الدائم يف القيمة فورًا كاإيرادات يف قائمة الدخل املوحدة. ل يتم عك�س خ�ضارة الهبوط الدائم امل�ضجلة لال�ضتثمارات يف حقوق ملكية متاحة للبيع وال�ضهرة.

2-12  القرو�س والقرتا�س البنكي

يتم، يف الأ�ضل، اإثبات القرو�س والقرتا�س البنكي بالقيمة العادلة، بعد خ�ضم تكاليف املعامالت املتكبدة. ويتم اإثبات الفرق بني املبلغ املتح�ضل )بعد خ�ضم تكاليف 

املعامالت( وقيمة ال�ضرتداد يف قائمة الدخل الأولية املوحدة على مدى فرتة القر�س با�ضتخدام طريقة العمولة الفعلية. ت�ضنف القرو�س كمطلوبات متداولة ما مل يكن 

ة لتاأجيل �ضداد اللتزام ملدة ل تقل عن 12 �ضهرًا بعد تاريخ قائمة املركز املايل. لدى املجموعة احلق والنيَّ

يتم اإ�ضافة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�ضرًة باإن�ضاء موجودات موؤهلة والتي هي موجودات حتتاج اإىل فرتة طويلة من الزمن لإعدادها للغر�س الذي اأن�ضئت من اأجله، 

اإىل تكلفة تلك املوجودات حتى ت�ضبح جاهزة للغر�س الذي اأن�ضئت من اأجله. يتم اإثبات كافة تكاليف التمويل الأخرى كم�ضروف يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها.

2-13  الدائنون وامل�ساريف امل�ستحقة

يتم اإثبات املطلوبات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ضتقبل مقابل الب�ضاعة اأو اخلدمات امل�ضتلمة، بغ�س النظر عن تاريخ الفوترة.

2-14  املخ�س�سات

اللتزام،  لت�ضوية  للموارد  ا�ضتخدام  وجود  احتمال  وهناك  �ضابق،  حدث  عن  ناجت  متوقع  اأو  حايل  قانوين  التزام  املجموعة  لدى  يكون  عندما  املخ�ض�ضات  اإثبات  يتم 

واإمكانية تقدير املبلغ ب�ضكل يعتمد عليه.

2-15  برامج التقاعد ومزايا ما بعد التوظيف

تقوم بع�س �ضركات املجموعة بتطبيق برامج تقاعد حمددة املزايا وبرامج اأخرى ملا بعد التقاعد، تتكون اأ�ضا�ضًا من التاأمني على احلياة والرعاية ال�ضحية لفئات معينة 

من املوظفني. حت�ضب مزايا التقاعد ب�ضكل رئي�ضي على اأ�ضا�س �ضنوات اخلدمة، ومعدلت التعوي�س عند التقاعد. يتم حتديد تكلفة برامج هذه املزايا اكتواريًا با�ضتخدام 

طريقة املزايا املتوقعة وذلك بالتنا�ضب مع فرتات خدمات املوظفني، ووفق اأف�ضل تقديرات الإدارة لأداء ا�ضتثمار الربامج املتوقع، والزيادة يف الرواتب، واأعمار تقاعد 

املوظفني املتوقع، وتكاليف الرعاية ال�ضحية املتوقعة.

دة ال�ضرتاكات وذلك طبقًا للظروف املحلية واملمار�ضات يف الدول التي متار�س فيها ال�ضركات التابعة  تقوم املجموعة يف بع�س الدول بامل�ضاهمة يف برامج تقاعد حمدَّ

ل لقائمة الدخل املوحدة واملتعلق بتكاليف التقاعد ميثل ال�ضرتاكات امل�ضتحقة خالل ال�ضنة. يتم اإظهار الفرق بني ال�ضرتاكات امل�ضتحقة خالل  اأن�ضطتها. اإن املبلغ املحمَّ

ال�ضنة وال�ضرتاكات املدفوعة فعاًل كمطلوبات م�ضتحقة اأو موجودات مدفوعة مقدمًا يف قائمة املركز املايل املوحدة.
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2-24  توزيعات الأرباح

يتم ت�ضجيل توزيعات الأرباح يف القوائم املالية املوحدة خالل الفرتة التي يوافق عليها م�ضاهمي ال�ضركة.

3-  نقدية و�ضبه النقدية

20132012

965.938719.662اأر�ضدة لدى البنوك ونقد يف ال�ضندوق

40.88585.390ودائع ق�ضرية الأجل

1.006.823805.052

اإن الودائع ق�ضرية الأجل هي لفرتات خمتلفة )ما بني يوم واحد وثالثة اأ�ضهر( وذلك ح�ضب املتطلبات النقدية لل�ضركة وال�ضركات التابعة لها، ويتحقق عليها عمولة 

ب�ضعر عائم.

4-  ا�ضتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة

تتكون ال�ضتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة من الأ�ضهم املدرجة بال�ضوق التالية:أ( 

20132012

770.500498.600حملية

785.186344.400دولية

1.555.686843.000

)ب( تتلخ�س حركة ال�ضتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة مبا يلي:

20132012

1843.000238.897 يناير

1.422.557816.902اإ�ضافات

ل اإىل ا�ضتثمارات متاحة للبيع )اإي�ضاح 9( -)551.974(حموَّ

)110.763()344.400(ا�ضتبعاد

)102.036(186.503التغري يف القيمة العادلة، �ضايف )اإي�ضاح 23(

311.555.686843.000 دي�ضمرب

5-  ذمم مدينة

20132012

541.912559.229جتارية

)20.454()21.027(ناق�ضًا: خم�ض�س ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها

520.885538.775

تتلخ�س حركة خم�ض�س الديون امل�ضكوك فى حت�ضيلها مبا يلي:

20132012

120.45421.732 يناير

ل لل�ضنة 4.71711.543املحمَّ

)12.821()4.144(مبالغ م�ضطوبة

21.02720.454يف نهاية ال�سنة

ال�ضريبة املوؤجلة امل�ضنفة كموجودات ومطلوباتب( 

يتم احت�ضاب ال�ضرائب املوؤجلة، امل�ضنفة كموجودات اأو مطلوبات، التي ن�ضاأت عنها كافة الفروقات املوؤقتة وفقًا لل�ضرائح ال�ضريبية املطبقة يف البلدان املعنية. يتم اإجراء 

مراجعة للقيمة الدفرتية لل�ضرائب املوؤجلة، امل�ضنفة كموجودات، بتاريخ قائمة املركز املايل، وتخف�س بالقدر الذي مل يعد فيه اإمكانية ل�ضرتدادها، ب�ضكل جزئي اأو 

كلي، لعدم وجود اأرباح كافية خا�ضعة لل�ضريبة يف امل�ضتقبل.

فة كموجودات ومطلوبات عندما يوجد حق اإلزامي قانوين لتقا�س املوجودات ال�ضريبية املتداولة مع املطلوبات ال�ضريبية املتداولة  يتم تقا�س بني ال�ضرائب املوؤجلة امل�ضنَّ

فة كموجودات اأو مطلوبات متعلقة ب�ضريبة الدخل مت فر�ضها من قبل نف�س الدائرة ال�ضريبية على املن�ضاأة اخلا�ضة  واأي�ضًا عندما تكون �ضريبة الدخل املوؤجلة وامل�ضنَّ

ة من اأجل ت�ضوية الأر�ضدة القائمة على اأ�ضا�س ال�ضايف. لل�ضريبة اأو على من�ضاآت خا�ضعة لل�ضريبة اأخرى عند وجود النيَّ

ج(  اأخرى

دة مع اأطراف غري مقيمة يف اململكة العربية ال�ضعودية وذلك طبقًا لنظام  تقوم ال�ضركة و�ضركاتها التابعـة ال�ضعودية با�ضتقطاع ال�ضريبة الواجبة عن معامالت حمدَّ

�ضريبة الدخل ال�ضعودي.

2-21  الإيجارات

الإيجارات  عقود  مبوجب  الدفعات  اإثبات  يتم  ت�ضغيلية.  كاإيجارات  الأ�ضل  مللكية  امل�ضاحبة  واملنافع  املخاطر  بكافة  املوؤجر  مبوجبها  يحتفظ  التي  الإيجارات  ت�ضنف 

الت�ضغيلية كم�ضروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�ضط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

2-22  املعلومات القطاعية

)اأ( القطاع الت�ضغيلي

القطاع الت�ضغيلي هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�ضاآت التي:

تعمل يف اأن�ضطة تدر اإيرادات، 	•
تقوم الإدارة با�ضتمرار بتحليل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع امل�ضادر وتقييم الأداء، 	•

تتوفر عنها معلومات مالية ب�ضكل منف�ضل. 	•

)ب( القطاع اجلغرايف

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�ضاآت التي تقوم باأن�ضطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�ضادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك 

التي تعمل يف بيئات اقت�ضادية اأخرى.

2-23  العمالت الأجنبية

يتم اإظهار القوائم املالية املوحدة بالريـال ال�ضعودي، ب�ضفته العملة الرئي�ضية لل�ضركة وعملة العر�س للمجموعة. تقوم كل �ضركة تابعة �ضمن املجموعة بتحديد العملة 

الت�ضغيلية اخلا�ضة بها، ونتيجة لذلك، يتم قيا�س البنود املدرجة يف القوائم املالية لكل �ضركة تابعة با�ضتخدام تلك العملة.

اإجراء  بتاريخ  ال�ضائدة  ال�ضرف  اأ�ضعار  با�ضتخدام  الت�ضغيلية  العملة  اإىل  الأ�ضل  يف  الأجنبية،  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  حتول  التابعة،  ال�ضركات  م�ضتوى  على 

املعامالت. يعاد حتويل اأر�ضدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�ضجلة بالعملة الأجنبية اإىل العملة الت�ضغيلية باأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج 

كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.

ل القوائم املالية لل�ضركات التابعة الأجنبية اإىل عملة العر�س للمجموعة با�ضتخدام اأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ قائمة املركز املايل  على م�ضتوى القوائم املوحدة، حتوَّ

ل بنود حقوق امللكية، فيما عدا الأرباح املبقاة، ب�ضعر ال�ضرف  بالن�ضبة للموجودات واملطلوبات، ومبتو�ضط �ضعر ال�ضرف لكل فرتة بالن�ضبة لالإيرادات وامل�ضاريف. حتوَّ

ال�ضائد عند ن�ضوء كل بند. تظهر ت�ضويات التحويل كبند م�ضتقل �ضمن حقوق امللكية.
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20132012

30.97530.975موجودات متداولة

649.386649.386ممتلكات ومعدات

680.361680.361

)500.250()500.250(مطلوبات متداولة واأخرى

180.111180.111�ضايف الر�ضيد

9-  ال�ضتثمارات املتاحة للبيع

اأ (  تتكون ال�ضتثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�ضمرب مما يلي:

20132012

13.556.41410.002.115دولية

690.084710.760حملية واإقليمية

14.246.49810.712.875

ب(  فيما يلي بيان بحركة ال�ضتثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�ضمرب:

20132012

التكلفة، �ضايف من م�ضروف النخفا�س الدائم يف القيمة:

121.038.19821.548.703 يناير

-468.750اإ�ضافات خالل ال�ضنة

ل اإىل ا�ضتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة )اإي�ضاح 4( )510.505()718.157(حمُوَّ

ل من ا�ضتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة )اإي�ضاح 4( -551.974حمُوَّ

-)66.222(ا�ضتبعادات خالل ال�ضنة

3121.274.54321.038.198 دي�ضمرب

اخل�ضائر غري املحققة، �ضايف من م�ضروف النخفا�س الدائم يف القيمة:

)13.066.612()10.325.323(1 يناير

4.028.0103.047.686النخفا�س يف اخل�ضارة غري املحققة خالل ال�ضنة، �ضايف

مكا�ضب غري حمققة متعلقة با�ضتثمارات مت حتويلها

  اإىل ا�ضتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة )اإي�ضاح 4(

)704.400()306.397(

-)26.332(ا�ضتبعادات خالل ال�ضنة

)10.325.323()7.028.045(31 دي�ضمرب

14.246.49810.712.875�ضايف القيمة الدفرتية

مت ا�ضتخدام بع�س ال�ضتثمارات املتاحة للبيع ك�ضمانات بنكية مقابل قرو�س واقرتا�س بنكي ممنوحة لل�ضركة وال�ضركات التابعة لها )اإي�ضاح 15(.

هذا  على  وبناًء  موؤقت.  غيـر  اأو  موؤقتـًا  للبيـع  املتاحـة  ال�ضتثمـارات  قيمـة  النخفـا�س يف  كان  اإذا  فيما  للتاأكد  تقييـم  باإجراء  ال�ضركـة  قامت  دي�ضمرب 2013  كما يف 31 

التقييم، تو�ضلت الإدارة اإىل اأن هذا النخفـا�س يعترب انخفا�ضًا موؤقتًا، وللو�ضول اإىل هذه النتيجة اأخذت الإدارة بعني العتبار عدة عوامل منها: الأداء املايل لل�ضركة 

امل�ضتثمر بها، والقيمة العادلة لال�ضتثمار، واملعلومات املتاحة من املحللني املاليني ب�ضاأن اأ�ضعار ال�ضوق املتوقعة.

�ضت�ضتمر الإدارة مبتابعة ومراجعة ا�ضتثماراتها املتاحة للبيع وتقدير اأثر التغريات يف العوامل امل�ضار اإليها اأعاله للتاأكد من �ضرورة اإجراء اأي تخفي�س اإ�ضايف دائم يف القيمة.

تت�ضمن الذمم املدينة التجارية 270 مليون ريـال �ضعودي )2012: 300 مليون ريـال �ضعودي( ناجتة من بيع قطع اأرا�ضي خالل الربع الأخري من عام 2012 من قبل 

اإحدى ال�ضركات التابعة للمجموعة، كي ريد. اإن هذه الذمة مرهونة ك�ضمانة بنكية مقابل احل�ضول على قر�س لــــ كي ريد كما يف 31 دي�ضمرب 2013.

من املتوقع وبناًء على اخلربة ال�ضابقة اأن يتم حت�ضيل الذمم املدينة التجارية بالكامل. وبالن�ضبة لباقي الذمم املدينة غري الذمة الناجتة من بيع الأر�س، فاإنه لي�س من 

�ضيا�ضة املجموعة احل�ضول على �ضمانات مقابل الذمم املدينة التجارية، وبالتايل فاإن معظمها بدون �ضمانات.

6-  موجودات اأخرى

20132012

168.957204.187مبالغ م�ضتحقة من �ضركات �ضقيقة )اإي�ضاح 7(

125.217121.079خمزون

118.881111.851ا�ضتثمارات عقارية )اإي�ضاح 11(

61.96962.289ر�ضم قر�س مدفوع مقدمًا

11.76220.523مطالبات �ضريبة القيمة امل�ضافة املدينة

مة للموردين 28.05732.964دفعات مقدَّ

23.83928.038م�ضاريف مدفوعة مقدمًا

99.67757.617اأخرى

638.359638.548

7-  معامالت مع اأطراف ذوي عالقة

فيما يلي تفا�ضيل املعامالت الرئي�ضية مع الأطراف ذوي العالقة خالل ال�ضنة:

طبيعة املعاملةاجلهة ذات العالقة
مبالغ املعامالت

20132012

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز اآل �ضعود 

)»م�ضاهم رئي�ضي«(
431.018   -�ضراء اأر�س )اأ(

450.000   -بيع اأر�س )ب(�ضركات زميلة

9.2818.283اإيرادات

63.67464.464تكاليف وم�ضاريف

وافق امل�ضاهمـون يف اجلمعيـة العامـة العادية لل�ضركة يف اجتماعهـا ال�ضنوي الذي انعقد بتاريخ 4 جمادى الأوىل 1433هـ )املوافق 27 مار�س 2012( على تو�ضية اأ( 

جمل�س اإدارة ال�ضركة ب�ضراء قطعة اأر�س من امل�ضاهم الرئي�ضي مببلغ 431 مليون ريـال �ضعودي.

خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012، قامت ال�ضركة ببيع جزء من اأر�س اإىل �ضركة املركز التجاري، �ضركة زميلة. لقد مت اقتناء هذه الأر�س من امل�ضاهم )ب( 

الرئي�ضي خالل ال�ضنة بتكلفة قدرها 319.3 مليون ريـال �ضعودي. حققت ال�ضركة من هذه العملية مكا�ضب بلغت 83.6 مليون ريـال �ضعودي والتي متثل جزءًا من املكا�ضب 

اخلا�ضة بحقوق امللكية العائدة لباقي ال�ضركاء يف �ضركة املركز التجاري.

مت اإظهار املبالغ امل�ضتحقة من/اإىل ال�ضركات ال�ضقيقة يف الإي�ضاحني 6 و 17، على التوايل.

ة للبيع 8-  �ضايف املوجودات املعدَّ

قامت املجموعة باعتماد واللتزام بخطة ر�ضمية لت�ضويق بع�س املوجودات وعقارات الفنادق املعدة للبيع. وعليه، قامت املجموعة بت�ضنيف املوجودات التالية واملطلوبات 

املتعلقة بها كـ »حمتفظ بها لغر�س البيع«:
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12-  املمتلكات واملعدات، �ضايف

الأرا�سي

 املباين

 وحت�سينات

 على املباين

امل�ستاأجرة

املعدات
 الأثاث

والرتكيبات

 الأعمال

 الإن�سائية

 حتت التنفيذ

واأخرى

املجموع

2013

التكلفة

11.777.7714.776.334392.774891.49221.3397.859.710 يناير

56.98811.93616.91622.712108.552-الإ�ضافات

)387.020()25.245()68.888()15.676()254.802()22.409(ا�ضتبعادات واأخرى

311.755.3624.578.520389.034839.52018.8067.581.242 دي�ضمرب

ال�ستهالك املرتاكم

712.738186.672366.0724.4731.269.955-1 يناير

ل لل�ضنة 103.78940.72353.24237.919235.673-املحمَّ

)75.027()5.975()12.709()8.321()48.022(-ا�ضتبعادات واأخرى

768.505219.074406.60536.4171.430.601-31 دي�ضمرب

�سايف القيمة الدفرتية:

يف 31 دي�سمرب 2013

1.755.3623.810.015169.960432.915)17.611(6.150.641

الأرا�سي

 املباين

 وحت�سينات

 على املباين

امل�ستاأجرة

املعدات
 الأثاث

والرتكيبات

 الأعمال

 الإن�سائية

 حتت التنفيذ

واأخرى

املجموع

2012

التكلفة

12.167.6095.040.203395.416908.906391.2528.903.386 يناير

35.79134.8678.78316.887373.455469.783الإ�ضافات

)1.513.459()743.368()34.301()11.425()298.736()425.629(ا�ضتبعادات واأخرى

311.777.7714.776.334392.774891.49221.3397.859.710 دي�ضمرب

ال�ستهالك املرتاكم

707.629157.086320.63256.9051.242.252-1 يناير

ل لل�ضنة 84.36241.01179.74115.682220.796-املحمَّ

)193.093()68.114()34.301()11.425()79.253(-ا�ضتبعادات واأخرى

712.738186.672366.0724.4731.269.955-31 دي�ضمرب

�سايف القيمة الدفرتية:

يف 31 دي�سمرب 2012

1.777.7714.063.596206.102525.42016.8666.589.755

)*( اإن بع�س الأرا�ضي واملباين مرهونة ك�ضمان للقرو�س لأجل كما هو مبني يف الإي�ضاح )15(.

10–  ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الزميلة وم�ضروع م�ضرتك

اأ (   فيما يلي بيانًا بحركة ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الزميلة وامل�ضروع امل�ضرتك خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب:

20132012

17.581.91017.023.587يف بداية ال�ضنة

93.46175.341اإ�ضافات خالل ال�ضنة

)94.619()182.970(احل�ضة من �ضايف اخل�ضارة واأخرى، �ضايف

)34.740()111.848(حتويالت من �ضركات تابعة واأخرى

285.443612.341توزيعات اأرباح م�ضتلمة

17.665.99617.581.910يف نهاية ال�ضنة

ب(   فيما يلي ملخ�س بتفا�ضيل ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الزميلة وامل�ضروع امل�ضرتك كما يف 31 دي�ضمرب:

20132012

املبلـغن�سبة امللكيةاملبلـغن�سبة امللكية

ال�سركات الزميلة وامل�سروع امل�سرتك لل�سركة:

36492.825%36522.093٪�ضركة املركز التجاري املحدودة )الربج( اململكة العربية ال�ضعودية

35.25.331.459%35.25.349.167٪ فريمونت رافلز هولدينغز انرتنا�ضيونال – كندا

47.54.211.715%47.54.255.851٪فور�ضيزونز هولدينغ اإنك – كندا

33.352.858.755%33.352.832.791٪�ضركة جدة القت�ضادية املحدودة – اململكة  العربية ال�ضعودية

32.841.921.609%32.841.788.276٪ال�ضركة الوطنية خلدمات الطريان - اململكة  العربية ال�ضعودية

29.9953.605%29.91.101.544٪املجموعة ال�ضعودية لالأبحاث والت�ضويق - اململكة العربية ال�ضعودية

50389.354%50335.286٪بريزروود ليمتد )�ضافوي( – اململكة املتحدة

33.3481.126%33.3531.640٪موفنبيك هوتيل اآند ري�ضورتز ايه جي - �ضوي�ضرا

–  اململكة العربية ال�ضعودية 38.9271.318%38.9284.993٪�ضركة ال�ضتثمار العقاري )املجمع( 

25284.986%25282.666٪�ضحارى بالزا اإل اإل �ضي – الوليات  املتحدة الأمريكية

28100.327%28103.500٪فريمونت هوتيل �ضان فران�ض�ضكو

30199.900-35%30201.992-35٪اأخرى

ال�سركات الزميلة لل�سركات التابعة:

2977.199%2976.197٪املوفنبيك - اجلونا – م�ضر

397.732%     --فور �ضيزونـز – نادي موري�ض�س للجولف

17.665.99617.581.910

11-  ال�ضتثمارات العقارية

20132012

–  اململكة العربية ال�ضعودية 2.045.8961.563.677ا�ضتثمار يف اأرا�ضي وتكاليف متعلقة بالبنية التحتية 

196.592215.931ممتلكات حتت الإن�ضاء

18.75018.750اأخرى

2.261.2381.798.358

)111.851()118.881(ناق�ضًا: اجلزء املتداول )اإي�ضاح 6(

2.142.3571.686.507

خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013، قامت املجموعة باإكمال بيع قطع اأرا�ضي يف مدينة الريا�س مببلغ 198.2 مليون ريـال �ضعودي )2012: 1 مليار ريـال �ضعودي( 

وحمققة بذلك مكا�ضب قدرها 188.2 مليون ريـال �ضعودي )2012: 414 مليون ريـال �ضعودي(.

قامت املجموعة بر�ضملة تكاليف متويل قدرها 20 مليون ريـال �ضعودي )2012: 34.3 مليون ريـال �ضعودي( مت تكبدها خالل فرتة تطوير امل�ضاريع العقارية اخلا�ضة بها.
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اأخرى

مت توزيع ال�ضهرة على وحدة املدر�ضة املدرة للنقد مببلغ 8.9 مليون ريـال �ضعودي )2012: 8.9 مليون ريـال �ضعودي(. ويف راأي الإدارة فاإنه ل يوجد انخفا�س دائم يف 

قيمة ال�ضهرة.

اأخرى الأجل  طويلة  14– موجودات 

20132012

مة طويلة الأجل 219.638275.000دفعات مقدَّ

57.09872.311موجودات �ضريبة موؤجلة )اإي�ضاح 18 )ج((

645772تاأمينات نقدية م�ضرتدة

63.76660.163اأخرى

341.147408.246

15– القرتا�س البنكي والقرو�س لأجل

فيما يلي ملخ�ضًا بالقرتا�س البنكي والقرو�س لأجل كما يف 31 دي�ضمرب:

20132012

متداولة:

260.47474.153قرو�س ق�ضرية الأجل

512.8281.446.480اجلزء املتداول من القرو�س لأجل

773.3021.520.633

غري متداولة:

12.195.47010.600.180قرو�س لأجل، تت�ضمن ت�ضهيالت دّوارة  طويلة الأجل

12.968.77212.120.813

فيما يلي تفا�ضيل القرتا�س البنكي والقرو�س لأجل لكل من�ضاأة:

20132012

4.824.7945.197.974�ضركة اململكة القاب�ضة

4.500.0003.187.397اململكة 5-كي اآر – 11 ملتد

1.481.8531.799.133اململكة لال�ضتثمارات الفندقية

1.795.5311.742.612اململكة 5-كي اآر – 35 جروب )جورج اخلام�س(

366.594193.697اأخرى

12.968.77212.120.813

13-  املوجودات غري امللمو�ضة

تتكون املوجودات غري امللمو�ضة من الآتي:

20132012

1.802.2521.798.637�ضهرة

58.41359.483موجودات غري ملمو�ضة واأخرى

1.860.6651.858.120

متثل ال�ضهرة الزيادة بني �ضعر ال�ضراء املدفوع من قبل املجموعة عن ح�ضتها يف �ضايف القيمة العادلة للموجودات القابلة للتمييز، واملطلوبات، واللتزامات املحتملة 

اخلا�ضة بال�ضركات التابعة. لقد نتج معظم ر�ضيد ال�ضهرة اأعاله عن �ضراء املجموعة ل�ضركات تابعة كربى تعمل فى جمال الفنادق.

كانت حركة ال�ضهرة خالل ال�ضنة كالآتي:

20132012

11.798.6371.790.594 يناير

3.6158.043اأثر حتويل العمالت الأجنبية، ا�ضتبعادات واأخرى

311.802.2521.798.637 دي�ضمرب

د،  يت�ضمن بند موجودات غري ملمو�ضة اأخرى ب�ضكل رئي�ضي اأ�ضماء جتارية واتفاقيات اإدارية تتعلق ب�ضركات تابعة تقوم بت�ضغيل فنادق. اإن ملثل هذه التفاقيات عمر حمدَّ

رة لها. وتطفاأ على مدى الأعمار الإنتاجية املقدَّ

النخفا�س الدائم يف القيمة:

1- اختبار النخفا�س الدائم يف القيمة

يتم توزيع ال�ضهرة على وحدات املجموعة املدرة للنقد بناًء على قطاع العمل. قامت اإدارة املجموعة باإجراء اختبار النخفا�س الدائم يف قيمة ال�ضهرة ب�ضكل منف�ضل.

2- اأ�ض�س حتديد القيمة القابلة لال�ضرتداد

الفنادق

اأعدت  اأو من خالل تقارير خرباء مقّيمني.  النقدية،  التدفقات  اإما وبا�ضتخدام حتليل خ�ضم  القيمة يف ال�ضتخدام،  بناًء على  القابلة لال�ضرتداد  القيمة  مت حتديد 

التدفقات النقدية املتوقعة بناًء على املوازنات املالية املعتمدة من قبل الإدارة. ترتاوح معدلت اخل�ضم والر�ضملة ما بني 7.75% اإىل 15% ومن 4.25% اإىل 10%، على 

التوايل، بالعتماد على املواقع اجلغرافية للممتلكات الفندقية.

حددت الإدارة فرتة خم�س �ضنوات لتقييم القيمة يف ال�ضتخدام با�ضتثناء ثالثة فنادق يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط حيث مت ا�ضتخدام فرتة ع�ضرة �ضنوات للتنباأ بالتدفقات 

النقدية املتوقعة. تعتقد الإدارة باأن فرتة خم�س �ضنوات تكون فرتة ق�ضرية جدًا لهدف اإجراء اختبار النخفا�س الدائم يف القيمة ب�ضبب الظروف ال�ضيا�ضية لتلك الدول 

يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط.

حمالت التجزئة

مت حتديد القيمة القابلة لال�ضرتداد با�ضتخدام القيمة احلالية من خالل حتليل خ�ضم التدفقات النقدية. اإن الفر�ضيات الأ�ضا�ضية امل�ضتخدمة تت�ضمن خماطر معدل 

ل النمو بناًء على توقعات الإدارة لنمو ال�ضوق والأرباح التاريخية. خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013، حددت الإدارة باأن التكلفة الدفرتية  ل، معدَّ اخل�ضم املعدَّ

لوحدة التجزئة املدرة للنقد تزيد عن القيمة القابلة لال�ضرتداد مببلغ 20 مليون ريـال �ضعودي. مت اعتبار النخفا�س كانخفا�س دائم بطبيعته ونتج عن ذلك اإثبات خ�ضائر 

النخفا�س الدائم يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة )اإي�ضاح 25(. 
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اإن القيمة الدفرتية لالقرتا�س هي بالعمالت التالية:

2013

باملاليني

2012

باملاليني

9611.187دولر اأمريكي

238257درهم اإماراتي

283275درهم مغربي

52  -اليورو

28  -اأخرى

1.4821.799

اململكة 5-كي �آر- 35 جروب )جورج اخلام�س(

2013 )2012: 1.743 مليون ريـال �ضعودي( م�ضمونة برهن ممتلكات فندق جورج اخلام�س.  31 دي�ضمرب  1.796 مليون ريـال �ضعودي كما يف  اإن القرو�س البالغة 

تت�ضمن اتفاقيات القرو�س بع�س التعهدات املالية التي تتطلب احلفاظ على معدل تغطية خدمة الدين، واحلفاظ على معدل تغطية قيمة املوجودات، والحتفاظ بتاأمني 

�ضمان نقدي. حتمل القرو�س عمولة ب�ضعر عائم )وفقًا لأ�ضعار العمولت ال�ضائدة بني البنوك يف لندن لثالثة اأ�ضهر(. اإن اإجمايل ا�ضتحقاقات هذه القرو�س موزعة على 

فرتات ت�ضل اإىل خم�س �ضنوات. اإن العملة الرئي�ضية لهذه القرو�س هي اليورو.

القرو�س الأخرى

متثل القرو�س الأخرى ت�ضهيالت قرو�س خمتلفة ح�ضلت عليها بع�س ال�ضركات التابعة للمجموعة. حتمل هذه الت�ضهيالت عمولة ب�ضعر عائم زائدًا هام�س معني بعملة 

القر�س. اإن هذه الت�ضهيالت م�ضمونة برهن بع�س املمتلكات وموجودات اأخرى. اإن اإجمايل ا�ضتحقاقات هذه القرو�س موزعة على فرتات ت�ضل اإىل �ضبع �ضنوات وفقًا 

جلداول ال�ضتحقاقات اخلا�ضة بها. اإن العملة الرئي�ضية لهذه القرو�س هي الريـال ال�ضعودي.

16- ذمم دائنة

20132012

197.626169.852جتارية

9.1986.336اأخرى

206.824176.188

17- م�ضاريف م�ضتحقة ومطلوبات اأخرى

20132012

168.859152.014م�ضتحقات املوظفني

81.40151.568تاأمينات من العمالء

41.45446.434 اأعباء مالية

60.06143.639�ضريبة دخل )اإي�ضاح 18 )ب((

85.09945.895زكاة )اإي�ضاح 18 )اأ((

20.48816.764اإيرادات غري مكت�ضبة

211.79774.037مبالغ م�ضتحقة اإىل �ضركات �ضقيقة )اإي�ضاح 7(

72.55858.348اأخرى

741.717488.699

فيما يلي ملخ�س بالقرو�س الرئي�ضية للمجموعة:

�سركة اململكة القاب�سة )كي اإت�س �شي(

ت�ضمل قرو�س �ضركة اململكة القاب�ضة، كما يف 31 دي�ضمرب2013، على قرو�س مببلغ 4.825 مليون ريـال �ضعودي )2012: 5.198 مليون ريـال �ضعودي( ح�ضلت عليها 

ال�ضركة من بنوك جتارية، وتتكون من عدة ت�ضهيالت بنكية والتي ت�ضتمل على قر�س م�ضرتك وت�ضهيالت ائتمانية دّوارة. خالل ال�ضنة احلالية، ح�ضلت �ضركة اململكة 

القاب�ضة على قرو�س جديدة مببلغ 1.947 مليون ريـال �ضعودي )2012: 688.8 مليون ريـال �ضعودي(، ومت �ضداد قرو�س مببلغ 2.320 مليون ريـال �ضعودي )2012: 

ال�ضائدة  847.8 مليون ريـال �ضعودي(. حتمل القرو�س تكاليف اقرتا�س وفقًا ملعدلت العمولة ال�ضائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�ضعودية )SIBOR( والعمولة 

بني البنوك يف لندن )LIBOR(، زائدًا هام�س ربح معني، وم�ضمونة ببع�س ال�ضتثمارات من قبل ال�ضركة. اإن اإجمايل ا�ضتحقاقات هذه القرو�س موزعة على فرتات 

ت�ضل اإىل ثالث �ضنوات وفقًا جلداول ال�ضتحقاقات اخلا�ضة بها. تت�ضمن اإتفاقيات القرو�س البنكية ب�ضكل رئي�ضي، على تعهدات مالية من �ضمنها �ضرورة املحافظة 

مة.  على ر�ضيد حقوق ملكية معني ون�ضبة تغطية العمولة ون�ضب حمددة للقرو�س اإىل القيمة ال�ضوقية لل�ضمانات املقدَّ

اإن القيمة الدفرتية لالقرتا�س هي بالعمالت التالية:

2013

باملاليني

2012

باملاليني

3.3334.864ريـال �ضعودي

952334دولر اأمريكي

  -540اليورو

4.8255.198

اململكة 5-كي �آر- 11 ليمتد )كي – �آر – 11(

 11 – اآر  اأ�ضا�س معدل العمولة الأ�ضا�ضي زائدًا هام�س معني بعملة القر�س. خالل ال�ضنة احلالية ح�ضلت كي  حتمل القرو�س عمولة ب�ضعر عائم يتم اإحت�ضابها على 

على قرو�س جديدة مببلغ 1.500 مليون ريـال �ضعودي )2012: 618 مليون ريـال �ضعودي( ومت �ضداد قرو�س مببلغ 187 مليون ريـال �ضعودي )2012: 425 مليون ريـال 

�ضعودي(. اإن اإجمايل ا�ضتحقاقات هذه القرو�س موزعة على فرتات ت�ضل اإىل 3 �ضنوات وفقًا جلدول ال�ضتحقاقات اخلا�س بها. اإن العملة الرئي�ضية لهذه القرو�س هي 

الدولر الأمريكي.

اململكة لال�ستثمارات الفندقية )كي اإت�س اآي(

بلغت القرو�س اخلا�ضة ب�ضركة اململكة لال�ضتثمارات الفندقية 1.482 مليون ريـال �ضعودي كما يف 31 دي�ضمرب 2013 )2012: 1.799 مليون ريـال �ضعودي( وت�ضتحق 

ال�ضداد خالل الت�ضع �ضنوات القادمة بتواريخ ا�ضتحقاق خمتلفة، وحتمل عمولة ب�ضعر عائم وحت�ضب هذه العمولة وفقًا ملعدل العمولة الأ�ضا�ضي زائدًا هام�س معني ح�ضب 

لة على عدة ممتلكات و�ضكوك تاأكيد و�ضندات لأمر. اإن هذه القرو�س تت�ضمن تعهدات مالية تتعلق  عملة القرو�س. اإن هذه الت�ضهيالت م�ضمونة من خالل رهونات م�ضجَّ

بن�ضبة خدمة الدين ون�ضبة تغطية العمولة.
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ج(   ال�سريبة املوؤجلة

تتعلق ال�ضريبة املوؤجلة امل�ضنفة كمطلوبات وموجودات كما يف 31 دي�ضمرب بالآتي: 

20132012

فة كمطلوبات )اإي�ضاح 19( ال�ضريبة املوؤجلة امل�ضنَّ

103.023270.197ممتلكات ومعدات وموجودات غري ملمو�ضة

219.55959.683اأخرى

322.582329.880

فة كموجودات )اإي�ضاح 14( ال�ضريبة املوؤجلة امل�ضنَّ

)27.961()57.098(خم�ض�ضات

)44.350(     -اأخرى

)57.098()72.311(

19- املطلوبات طويلة الأجل الأخرى

20132012اإي�ساح

18322.582329.880)ج(�ضرائب موؤجلة

85.12782.481مزايا تقاعد

616    -ا�ضتبقاءات دائنة

3.87514.372اأخرى

411.584427.349

20- راأ�س املال

يتكون راأ�س مال ال�ضركة كما يف 31 دي�ضمرب 2013 و 2012 من 3.706 مليون �ضهم، قيمة كل �ضهم 10 ريـال �ضعودي.

21- حقوق الأقلية

ميثل هذا البند ح�ضة م�ضاهمي/�ضركاء الأقلية يف ال�ضركات املوحدة التالية:

20132012

��شم �ل�شركة
 جممـوع حقوق

الأقلية

 احل�سة يف �سايف

اخل�سارة

 جممـوع حقوق

الأقلية

 احل�ضة يف

�ضايف اخل�ضارة )الدخل(

316.70815.721381.82132.156اململكة لال�ضتثمارات الفندقية

)930(57.29231357.666اأخرى

374.00016.034439.48731.226

يت�ضمن جمموع حقوق الأقلية ح�ضة �ضركاء الأقلية يف ال�ضهرة والبالغة 45 مليون ريـال �ضعودي واخلا�ضة بحقوق الأقلية )2012: 45 مليون ريـال �ضعودي(.

18- الزكاة وال�ضريبة

يتكون م�ضروف الزكاة وال�ضريبة املدرجة يف قائمة الدخل املوحدة من الآتي:

20132012اإي�ساح

1844.08331.248)اأ(خم�ض�س زكاة، �ضايف

66.56936.903خم�ض�س �ضريبة الدخل

6.72512.203�ضريبة ا�ضتقطاع على توزيعات الأرباح الأجنبية

117.37780.354

اأ (   الزكاة

متثل اللتزامات الزكوية لل�ضنة، الزكاة امل�ضتحقة على ال�ضركة وال�ضركات التابعة املحلية. كانت حركة خم�ض�س الزكاة خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب كما يلي:

20132012اإي�ساح

45.89517.923ا يناير

44.08331.248خم�ض�س زكاة

)3.276()4.879(مدفوع خالل ال�ضنة

311785.09945.895 دي�ضمرب

تتمثل الزكاة لل�ضنة املبالغ امل�ضتحقة على ال�ضركة و�ضركاتها املحلية التابعة. اإن املكونات الرئي�ضية للوعاء الزكوي وفقًا مل�ضلحة الزكاة و�ضريبة الدخل تتمثل يف حقوق 

ل، ناق�ضًا �ضايف القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل وبع�س البنود الأخرى.  امللكية، املخ�ض�ضات كما يف بداية ال�ضنة، قرو�س طويلة الأجل و�ضايف الدخل املعدَّ

ل اخلا�ضع  ل هي نتيجة لوجود خم�ض�ضات وبنود اأخرى غري م�ضموح خ�ضمها للو�ضول اإىل �ضايف الدخل املعدَّ اإن الفروق الرئي�ضية بني �ضايف الدخل و�ضايف الدخل املعدَّ

للزكاة. تخ�ضع ال�ضركات التابعة لل�ضركة املقيمة خارج اململكة العربية ال�ضعودية لالأنظمة ال�ضريبية يف البلدان التي تعمل فيها تلك ال�ضركات. تخ�ضع توزيعات الأرباح 

الأجنبية ل�ضريبة ال�ضتقطاع.

الربوط الزكوية النهائية

2012 الربوط الزكوية من امل�ضلحة  2002. ا�ضتلمت ال�ضركة خالل  ا�ضتلمت ال�ضركة الربوط الزكوية النهائية من م�ضلحة الزكاة والدخل )»امل�ضلحة«( حتى �ضنة 

لل�ضنوات من 2003 حتى 2010 ونتج عن ذلك ربط زكوي اإ�ضايف. قامت الإدارة بالعرتا�س بجدية على البنود الواردة يف الربط وقامت بتقديـم اعرتا�س مع اأدلته 

التف�ضيلية على عملية الربط.

ب(  �سريبة الدخل

الدخل  �ضريبة  بلغت  ال�ضركـات.  هذه  فيها  تعمل  التي  البلدان  يف  ال�ضريبية  لالأنظمة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  خارج  لة  امل�ضجَّ للمجموعـة  التابعة  ال�ضركـات  تخ�ضع 

امل�ضتحقة 60 مليون ريـال �ضعـودي و 44 مليون ريـال �ضعودي كما يف 31 دي�ضمرب 2013 و 2012، على التوايل )اإي�ضاح 17(. 
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25- عك�س خ�ضارة النخفا�س الدائم يف القيمة

ث. نتج عن ذلك زيادة يف القيمة  قامت ال�ضركة خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013، مبراجعة القيم الدفرتية لبع�س ال�ضتثمارات الأخرى بناًء على تقييم حمدَّ

الدفرتية مببلغ 151.3 مليون ريـال �ضعودي )2012: 186 مليون ريـال �ضعودي(. وبناًء عليه، مت اإثبات هذه الزيادة ك�ضايف من م�ضروف النخفا�س الدائم يف القيمة 

مببلغ 20 مليون ريـال �ضعودي )انظر اإي�ضاح 13( كعك�س خل�ضارة النخفا�س الدائم يف القيمة، والتي �ضبق اأن مت اإثباتها يف ال�ضنوات ال�ضابقة مقابل هذه ال�ضتثمارات.

26- التعهدات

اأ ( التعهدات الراأ�سمالية

يوجد لدى املجموعة ن�ضاطات قائمة لإن�ضاء وت�ضغيل وترميم فنادق، واأن عمليات التطوير هذه هي يف مراحل خمتلفة من الإجناز. بلغ جمموع قيمة التعهدات الراأ�ضمالية 

القائمة املتعلقة بهذه العمليات 4 مليون ريـال �ضعودي كما يف 31 دي�ضمرب 2013 )2012: 3.4 مليون ريـال �ضعودي(.

ب( التعهدات املتعلقة بعقود الإيجارات

الإيجارات: هذه  مبوجب  امل�ضتقبلية  الإيجار  لدفعات  الأدنى  باحلد  حتلياًل  يلي  فيما  ت�ضغيلية.  اإيجارات  بعقود  تتعلق  خمتلفة  تعهدات  املجموعة  لدى 

20132012

19.40121.767خالل �ضنة واحدة

27.83337.297من 1 اإىل 5 �ضنوات

47.23459.064

27- اللتزامات املحتملة

هناك عدد من الدعاوي املقامة على ال�ضركة وال�ضركات التابعة وذلك خالل دورة اأعمالها العادية. جنب خم�ض�س لقاء بع�س املطالبات وذلك بناًء على املعلومات 

نة مقابل هذه املطالبات تعترب كافية. اإن اللتزامات الإ�ضافية، مبا يف ذلك الربوط ال�ضريبية املحتملة، التي  املتوفرة حاليًا. تعتقد الإدارة باأن املخ�ض�ضات احلالية املكوَّ

ميكن اأن تنتج عن املطالبات الأخرى ل يتوقع باأن يكون لها اأثر جوهري على املركز املايل للمجموعة اأو نتائج اأعمالها. 

كما يف 31 دي�ضمرب 2013، كان لدى املجموعة خطابات �ضمان مببلغ 11.6 مليون ريـال �ضعودي )2012: 11 مليون ريـال �ضعودي( اأ�ضدرت يف �ضياق العمل الطبيعي لل�ضركة.

28- الأدوات املالية واإدارة املخاطر

اإن اأن�ضطة املجموعة تعر�ضها اإىل خماطر مالية خمتلفة، وتت�ضمن هذه املخاطر: خماطر ال�ضوق )ت�ضمل خماطر العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�ضعر 

العمولة وخماطر الأ�ضعار(، خماطر الئتمان وخماطر ال�ضيولة. يركز برنامج اإدارة املخاطر العام للمجموعة على عدم اإمكانية التنبوؤ باأو�ضاع الأ�ضواق املالية وي�ضعى اإىل 

التقليل من التاأثريات العك�ضية املحتملة علـى الأداء املايل للمجموعة. 

تتم اإدارة املخاطر من قبل الإدارة العليا وفقًا ل�ضيا�ضات معتمدة من قبل جمل�س الإدارة. اإن اأهم اأنواع املخاطر هي خماطر الئتمان، خماطر العملة وخماطر ال�ضوق 

وخماطر القيمة العادلة وخماطر التدفقات النقدية ل�ضعر العمولة.

تت�ضمن الأدوات املالية املعرو�ضة �ضمن قائمة املركز املايل النقدية و�ضبه النقدية وال�ضتثمارات والذمم املدينة وبع�س املوجودات الأخرى والقرتا�س البنكي والقرو�س 

لأجل والذمم الدائنة وبع�س املطلوبات الأخرى. اإن طرق القيد املطبقة واخلا�ضة بهذه البنود مت الإف�ضاح عنها �ضمن ال�ضيا�ضة املحا�ضبية لكل منها.

يتم اإجراء املقا�ضة بني املوجودات واملطلوبات املالية واإثبات ال�ضايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى املجموعة حقًا قانونيًا يف اإجراء املقا�ضة والنية اإما للت�ضوية على اأ�ضا�س 

ال�ضايف اأو اإثبات املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت.

22- دخل توزيعات الأرباح

20132012

22.05641.546دولية

87.93252.097حملية واإقليمية

109.98893.643

23- اأرباح ومكا�ضب من ا�ضتثمارات واأخرى، �ضايف

20132012

890.859204.361التغري يف القيمة ال�ضوقية لال�ضتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة، �ضايف )اإي�ضاح 4(

159.499    -مكا�ضب من ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة

74.953126.697اأخرى، �ضايف

965.812490.557

قامت املجموعة خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013 باإعادة ت�ضنيف بع�س ال�ضتثمارات يف الأوراق املالية اإىل ا�ضتثمارات لأغرا�س املتاجرة والتي مت ت�ضنيفها 

�ضابقًا كا�ضتثمارات متاحة للبيع. ونتيجة لذلك مت اإثبات املكا�ضب غري املحققة من هذه ال�ضتثمارات والبالغة 704.4 مليون ريـال �ضعودي )2012: 306.4 مليون ريـال 

�ضعودي( يف قائمة الدخل املوحدة، والتي كانت مدرجة �ضابقًا يف حقوق امللكية )اإي�ضاح 9(. زادت قيمة ال�ضتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة كما يف 31 دي�ضمرب 

2013، مما نتج عن ذلك اأرباحًا غري حمققة مببلغ 186.5 مليون ريـال �ضعودي )2012: خ�ضارة مببلغ 102 مليون ريـال �ضعودي(.

خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012 قامت املجموعة با�ضتبعاد جزء من ا�ضتثماراتها يف �ضحارى بالزا اإل اإل �ضي وفندق فريمونت �ضان فران�ض�ضكو حمققة بذلك 

اأرباحًا بلغت 123.4 مليون ريـال �ضعودي و 36.1 مليون ريـال �ضعودي، على التوايل.

ميثل بند »اأخرى، �ضايف« لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013 مكا�ضب من ا�ضتبعاد ا�ضتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة وا�ضتثمارات متاحة للبيع مببلغ 56.6 مليون 

ريـال �ضعودي و 26.4 مليون ريـال �ضعودي، على التوايل )2012: 19.1 مليون ريـال �ضعودي(. ويت�ضمن بند »اأخرى، �ضايف« لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012 مكا�ضب 

من بيع فندق بلغت 107.4 مليون ريـال �ضعودي.

24- امل�ضاريف العمومية والإدارية

20132012

176.990150.190تكاليف موظفني

105.63953.304اأتعاب مهنية

29.84630.383اإ�ضالح و�ضيانة

15.02817.735بيع وت�ضويق

23.28431.718منافع عامة وم�ضاريف مكتبية

5.5694.758تاأمني

98.52373.483اأخرى

454.879361.571
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خماطر العمالت

اأ�ضعار  التقلبات يف  املجموعة مبراقبة  تقوم  الأجنبي.  ال�ضرف  اأ�ضعار  التغريات يف  ب�ضبب  املالية  الأدوات  قيمة  تذبذب  الناجتة عن  املخاطر  العمالت  متثل خماطر 

ال�ضرف الأجنبي وتقوم باإدارة اأثرها على القوائم املالية املوحدة وفقًا لذلك. 

29- القيمة العادلة لالأدوات املالية

متثل القيمة العادلة القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �ضداد مطلوبات ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�ضروط تعامل عادل. حيث اأن املوجودات املالية 

للمجموعة يتم ت�ضجيلها على اأ�ضا�س التكلفة التاريخية وفقًا ملبداأ ال�ضتحقاق، با�ضتثناء ال�ضتثمارات املتاحة للبيع وال�ضتثمارات لأغرا�س الجتار والتي تكون بالقيمة 

العادلة، ميكن اأن تظهر فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة.

رة ل  تقوم املجموعة بتقدير القيمة العادلة لالأدوات املالية با�ضتخدام طرق التقومي املالئمة. تبنى هذه التقديرات على اأحكام هامة. وعليه، اإن القيمة العادلة املقدَّ

رة. متثل بال�ضرورة القيمة التي قد حتققها املجموعة يف ال�ضوق حاليًا. اإن ا�ضتخدام افرتا�ضات اأو طرق تقومي خمتلفة قد يكون له اأثر جوهري على القيمة العادلة املقدَّ

دت املجموعة باأن القيمة العادلة لالأدوات املالية يف نهاية ال�ضنة تقارب قيمتها الدفرتية. لقد حدَّ

30- املعلومات القطاعية

تتكون الن�ضاطات الرئي�ضية للمجموعة من القطاعات الثالث التالية:

الأ�سهم:

- دولية: ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي على ا�ضتثمارات يف الأوراق املالية املتداولة دوليًا.

- حملية واإقليمية: ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي على ا�ضتثمارات يف الأوراق املالية املتداولة يف �ضوق الأ�ضهم ال�ضعودية، واأ�ضواق الأ�ضهم الأقليمية وا�ضتثمارات يف �ضركات 

زميلة – عدا العقارات.

- خا�ضة: ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي على ا�ضتثمارات يف ال�ضركات اخلا�ضة، وال�ضناديق ال�ضتثمارية املدارة، واملن�ضاآت الأخرى �ضمن هيكل املجموعة.

الفنادق:

- ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي لهذا القطاع على ا�ضتثمارات يف ال�ضركات التابعة والزميلة التي تقوم باإدارة وامتالك الفنادق والأن�ضطة املتعلقة بذلك.

العقارات وال�ستثمارات املحلية:

- العقارات: ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي على امتالك وتطوير الأرا�ضي وامل�ضاريع العقارية.

- ال�ضتثمارات املحلية: ي�ضتمل الن�ضاط الرئي�ضي على ا�ضتثمارات يف ال�ضركات املحلية.

خماطر القيمة العادلة والتدفقات ل�سعر العمولة

اإن خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�ضعر العمولة هي التعر�ضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتاأثري تذبذبات اأ�ضعار العمولة يف ال�ضوق على املركز املايل والتدفقات 

النقدية للمجموعة. تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�ضعار العمولت ب�ضاأن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة مبا يف ذلك القرو�س والقرتا�س البنكي، والودائع لأجل 

والتي ترتبط بعمولة عائمة. 

ميثل الأثر على الدخل/امل�ضاريف اأثر التغريات املفرت�ضة يف اأ�ضعار العمولت على �ضايف نتائج املجموعة ل�ضنة واحدة وذلك على اأ�ضا�س املوجودات واملطلوبات املالية 

املرتبطة بعمولة عائمة والقائمة كما يف 31 دي�ضمرب 2013 و 2012.

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

اإن خماطر �ضعر الأ�ضهم هي خماطر انخفا�س القيمة العادلة نتيجة التغري يف م�ضتوى موؤ�ضرات الأ�ضهم والقيمة الإفرادية لكل �ضهم. تتعر�س ا�ضتثمارات املجموعة 

املتاحة للبيع وتلك املقتناة لأغرا�س املتاجرة اإىل خماطر ال�ضعر حيث اأنها تتكون من ا�ضتثمارات يف اأ�ضهم حقوق ملكية. تقوم املجموعة بتنويع حمفظتها ال�ضتثمارية 

اإىل احلد املمكن وذلك لإدارة خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم الناجتة عن ا�ضتثماراتها يف اأ�ضهم حقوق امللكية.

خماطر الئتمان

متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بالأدوات املالية مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�ضارة مالية. تقوم املجموعة باإدارة 

خماطر الئتمان اخلا�ضة بها واملتعلقة بالعمالء وذلك بو�ضع �ضقف ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. 

ميثل اجلدول اأدناه احلد الأق�ضى ملخاطر الئتمان التي تتعر�س لها اأهم بنود قائمة املركز املايل:

20132012اإي�ساح

31.006.823805.052اأر�ضدة لدى البنوك وودائع ق�ضرية الأجل

5520.885538.775 ذمم مدينة

6268.634261.804موجودات متداولة اأخرى )مطلوب من  �ضركات �ضقيقة واأخرى(

1464.41160.935موجودات طويلة الأجل اأخرى )تاأمينات  نقدية م�ضرتدة واأخرى(

1.860.7531.666.566

خماطر ال�سيولة

اإن خماطر ال�ضيولة هي خماطر اأن تواجه من�ضاأة ما �ضعوبات يف تاأمني ال�ضيولة الالزمة ملقابلة الإلتزامات املتعلقة بالأدوات املالية. قد تنتج خماطر ال�ضيولة عن عدم 

القدرة على بيع اأحد املوجودات املالية ب�ضرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�ضيولة عن طريق التاأكد ب�ضكل دوري من توفر �ضيولة كافية، من خالل 

د الذمم الدائنة  ت�ضهيالت ائتمانية، ملقابلة اأية التزامات م�ضتقبلية. تتطلب �ضروط البيع اخلا�ضة باملجموعة باأن يتم �ضداد املبالغ خالل 30 يومًا من تاريخ البيع. ت�ضدَّ

التجارية، يف العادة، خالل 60 يومًا من تاريخ ال�ضراء.
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31- ربحية ال�ضهم

مت احت�ضاب ربحية ال�ضهم لل�ضنتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 2013 و 2012 بق�ضمة الدخل من العمليات و�ضايف دخل كل �ضنة على عدد الأ�ضهم القائمة خالل هاتني 

ال�ضنتني والبالغ 3.706 مليون �ضهم.

32- توزيعات الأرباح

اإدارة  جمل�س  تو�ضية  مار�س 2013( على  الأوىل 1434هـ )املوافق 26  جمادى  بتاريخ 14  انعقد  الذي  ال�ضنوي  اجتماعها  لل�ضركة يف  العادية  العامة  اجلمعية  وافقت 

ال�ضركة، بتوزيع اأرباح نقدية للعام تبلغ 550.3 مليون ريـال �ضعودي والتي �ضيتم توزيعها ب�ضكل ربع �ضنوي.

�ضيتم توزيع الأرباح على امل�ضاهمني امل�ضجلني ب�ضجالت ال�ضركة يف التواريخ التي وافقت عليها اجلمعية العامة العادية لل�ضركة.

العامة  اجلمعية  خالل  عليها  املوافقة  متت  التي  املواعيد  ال�ضركة يف  ب�ضجالت  امل�ضّجلني  امل�ضاهمني  على  الأرباح  من  والرابعة  الثالثة  الثانية،  الأوىل،  الدفعة  توزيع  مت 

العادية لل�ضركة.

33- اأرقام املقارنة

مت اإعادة ت�ضنيف بع�س املبالغ يف القوائم املالية املوحدة املقارنة من عام 2012 لكي تتوافق مع عر�س ال�ضنة احلالية.

اأ (  فيما يلي ملخ�س لبع�س املعلومات املختارة كما يف ولل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب لقطاعات الأعمال اأعاله:

فنــادقاأ�سهــم31 دي�سمرب 2013
 عقارات وا�ستثمارات

حمليـــة
املجمــوع

847.6601.520.133764.9863.132.779جمموع الإيرادات

756.307385.056205.1501.346.513اإجمايل الربح

582.51021.336138.625742.471�ضايف الدخل

55.9525.538.212556.4776.150.641ممتلكات ومعدات، �ضايف

20.861.54718.596.0176.851.60446.309.168جمموع املوجودات

9.527.8814.113.833687.18314.328.897جمموع املطلوبات

فنــادقاأ�سهــم31 دي�سمرب 2012
 عقارات وا�ستثمارات

حمليـــة
املجموع

424.6501.503.8301.549.2333.477.713جمموع الإيرادات

318.389311.384551.5171.181.290اإجمايل الربح

498.776707.074)45.753(254.051�ضايف )اخل�ضارة( الدخل

56.4305.978.221555.1046.589.755ممتلكات ومعدات، �ضايف

16.465.11619.015.6006.362.18341.842.899جمموع املوجودات

8.571.7444.307.585333.72013.213.049جمموع املطلوبات

اإن قطاع الأ�ضهم يت�ضمن اأعباء مالية وم�ضاريف عمومية واإدارية تتعلق بال�ضركة وب�ضركة اململكة 5-كي اآر–11 ليمتد )كي اآر-11(.

)ب( كما هو مبني يف الإي�ضاح )1( حول القوائم املالية املوحدة، لدى املجموعة ا�ضتثمارات متعددة فى خمتلف القطاعات، وترتكز يف املناطق اجلغرافية التالية:

-  يرتكز قطاع الأ�ضهم ب�ضكل رئي�ضي فى الوليات املتحدة الأمريكية ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط.

-  يتكون قطاع الفنادق من فنادق ذات اأ�ضماء جتارية معروفة منت�ضرة يف كافة اأنحاء العامل، وترتكز ب�ضكل رئي�ضي يف اأوروبا واأمريكا ال�ضمالية وال�ضرق الأو�ضط واآ�ضيا.

-  يتكون قطاع العقارات ب�ضكل رئي�ضي من عقارات يف اململكة العربية ال�ضعودية.




