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  شركة المملكة القابضة تقریر مجلس اإلدارة للسادة مساهمي 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  
  األخوة واألخوات مساهمي شركة المملكة القابضة الكرام

  
  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته،

  
دارة الشركة أن أقدم لكم التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لشركة المملكة القابضة عن السنة ُیسعدني بالنیابة عن مجلس إ

 م.2016/  12/  31المالیة المنتهیة في 
 

نطوي عامًا حافًال بالتحدیات والصعوبات نتیجة انخفاض أسعار النفط عالمیًا والمشاكل اإلقلیمیة، وبالرغم من ذلك فقد كان عام 
. وفي ظل هذا 2030بدایة انطالقة جدیدة لسیاسة اقتصادیة وطنیة واعدة بمواجهة التحدیات المقبلة تجّلت في رؤیة  2016

م بالنسبة لشركة المملكة القابضة ترسیخًا وتعزیزًا لمسیرة التمیز والنجاح بفضل من هللا عز وجل أوًال، ومن 2016المشهد، شّكل عام 
شركة في كل األقسام بما فیها التخطیط واالستثمارات وتطویر المشاریع واألعمال. فإن نتائجنا المالیة ثم بفضل جهود العاملین لدى ال

في  المطروحة أمامكم الیوم تعكس استمراریة نجاح شركة المملكة القابضة في تطبیق استراتیجیتها االستثماریة التي أثبتت جدارتها
كس نجاحنا في تبني السیاسة الوطنیة الجدیدة، وهذا ما یبین بوضوح عزم فریق حتى في الظروف الصعبة، كما تع تحقیق األرباح

عمل الشركة على تطویر األعمال بشكل مستمر، وتحقیق أهداف الشركة في توجیه االستثمارات نحو قطاعات رئیسیة واعدة وفي 
  تحقیق أهداف الرؤیة الوطنیة االقتصادیة الجدیدة.

  
في باریس األول واألثمن في العالم  Four Seasons George Vقنا فورسیزونز جورج الخامسففي ینایر، نجحنا في جعل فند

 Conde Nastم في مجلة كوندي ناست ترافلیر 2014عبر حصوله على لقب "أفضل فندق في العالم للضیافة الفندقیة" لعام 
Traveler.  

م 2015الفورسیزونز لقب "أفضل شركة فندقیة للعمل فیها" لعام وفي فبرایر، حققنا إنجازًا هامًا للشركة بحصول فنادق ومنتجعات 
". كما نجحنا في شركة المملكة القابضة في امتالك حصة Hotelier Middle Eastحسب تصنیف موقع "هوتلییر میدل إیست 

أیضًا من  47.5التي تملك % Cascadeمشاركًة مع شركة كاسكاد  Four Seasonsفي إدارة شركة فورسیزونز  47.5بنسبة %
باإلضافة إلى السید ازادور شارب رئیس مجلس اإلدارة لفنادق ومنتجعات فورسیزنز الذي یملك  Four Seasonsشركة فورسیزونز 

  منها. %5
ملیار لایر لمشروع  ٣,٦ هبتمویل مصرفي تصل قیمت 37أما في مارس، وصلنا في برج المملكة في جدة األطول في العالم إلى الدور 

كاملة، وقد اكتتبت بكامل وحدات الصندوق االستثماري "اإلنماء مدینة جدة اإلقتصادیة". وهو صندوق استثماري عقاري، تم مدینة مت
ملیار لایر وهو متوافق مع األحكام والضوابط الشرعیة ومتطلبات السوق المالیة  8.4تأسیسه من قبل شركة اإلنماء لالستثمار، بقیمة 

  ل بها في المملكة العربیة السعودیة.واألنظمة القانونیة المعمو 
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في باریس األول واألثمن في العالم على لقب   Four Seasons George V وفي أبریل، حصل فندقنا فورسیزونز جورج الخامس
  .Gallivanter’s Guideم ضمن تصنیف مجلة "دلیل جالیفانتر 2015"أفضل فندق في العالم" لعام 

في فندق إنتركونتیننتال لوساكا  %100ببیع حصتها البالغة  (KHI)ثمارات الفندقیة كما قامت شركة المملكة لإلست
Intercontinental Hotel Lusaka  إلىQG Africa Hotel LP  وهو صندوق استثماري مسجل في جزیرة موریشیوس تحت

ر أمریكي. تم إنجاز الصفقة ملیون دوال 35.9لقاء مبلغ إجمالي بلغت قیمته  QG Investments Africa Managementإدارة 
 .2016مارس  31في 

مرة أخرى مكانته الریادیة في قطاع الفنادق  Four Seasons George Vوقد أثبت فندق فورسیزونز جورج الخامس باریس 
رموق نجوم من دلیل میشالن الم 3، على Le Cinqالفخمة العالمیة بعد أن أعلن عن حیازة مطعمه الفرنسي الكالسیكي لو سانك 

قبعات  5نقطة /  19نجوم میشالن و 3. وبذلك، أصبح الفندق الوحید في فرنسا الذي یحصل على 2016في نسخة العام 
“toques”  .بحسب دلیل "غو میو" للمطاعم في آن واحد  

م حیث 2016مارس  31وفي أبریل أیضًا، أعلنت شركة المملكة القابضة نتائجها المالیة للربع األول من العام الحالي المنتهي في 
 %1.25ملیون لایر. حیث أقرت توزیع أرباح نقدیة ربع سنویة من األرباح المبقاة بنسبة   103.9حققت الشركة صافي أرباح قدره 

لایر لكامل  0.50هلله ربعیًا لكل سهم مصدر بحیث یصبح اإلجمالي  12.5لكامل السنه) من القیمة االسمیة للسهم بواقع  5%(
  ملیون لایر. 655.9ملیون لایر لكل ربع سنة لیصبح إجمالي التوزیعات لكامل السنة  163.9جموعه السنة، بما م

على لقب "أفضل شركة فنادق عالمیًا"، ضمن تصنیف مجلة  Four Seasonsكما حصلت مجموعة فنادق ومنتجعات الفورسیزونز 
  "دلیل جالیفانتر".

  
في باریس على لقب "أفضل  Four Seasons George Vز جورج الخامسوفي منتصف العام في یونیو، حصل فندق فورسیزون

  عام على التوالي. 13لـ Gallivanter’s Guideم ضمن تصنیف مجلة "دلیل جالیفانتر 2015فندق مدینة في أوروبا" لعام 
 مونت رافلز هوتیلز إنترناشونالأما في یولیو، فقد أعلنت شركة المملكة القابضة عن إتمامها إجراءات دمج منصة الفنادق الفاخرة فیر 

FRHI  الخاصة بها مع شركة أكور للفنادقAccorHotels  :ومقرها فرنسا. ومع إتمام هذه الصفقة، تنضم العالمات الفندقیة الثالثة
من  %5.8لمجموعة أكور، فیما تكتسب شركة المملكة حصة تبلغ  Swissôtelوسویسوتیل   Rafflesورافلز Fairmont فیرمونت

  ملیار لایر سعودي. 12كة أكور مع الحق في تعیین ممثل لمجلس اإلدارة في صفقة قیمتها شر 

في انجلترا أنه "أفضل منتجع  Hampshire" فندق فورسیزنز هامبشیر Gallivanter’s Guideكما َصنَّفت مجلة "دلیل جالیفانتر 
  م. 2015في أوروبا" لعام 

حسب مجلة   م2015"أفضل فندق/منتجع في شرق آسیا" لعام   Hong Kong وتم أیضًا تصنیف فندق فورسیزنز هونج كونج
  ". Gallivanter’s Guide"دلیل جالیفانتر 

"كأفضل منتجع في المحیط  Seychelles" منتجع فورسیزنز السیشل Gallivanter’s Guideحیث َصنَّفت مجلة "دلیل جالیفانتر 
  م.2015الهندي" لعام 
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م 2016شركة المملكة القابضة نتائجها المالیة الموحدة للربع الثالث والتسعة أشهر من العام الحالي  أعلنتوفي بدایة أكتوبر، 
ملیون لایر   291,550ملیون لایر، مقابل   179,876بلغ صافي الربح خالل الربع الثالث  حیث م.2016سبتمبر  30والمنتهي في 

أعلنت عن إتمامها إجراءات بیع حصتها في فندق فورسیزونز  كما.%38.3قدره  بانخفاضللربع المماثل من العام السابق وذلك 
ملیون دوالر كندي. وتم بیع الفندق  225لقاء مبلغ إجمالي بلغت قیمته  2016سبتمبر  30تورونتو. وقد تم إنجاز الصفقة في 

الرئیس التنفیذي لفریق و  Flex-N-Gate Groupلمجموعة من الشركات التابعة ألسرة السید شاهد خان، وهو مؤسس شركة 
Jacksonville Jaguars  لكرة القدم االمریكیة وفریقFulham .اإلنجلیزي لكرة القدم ومقره لندن   

  
، فقد بلغ إجمالي الربح خالل 2016ومع نهایة العام أعلنت شركة المملكة القابضة نتائجها المالیة الموحدة للربع الرابع وكامل سنة 

. %73.54قدره  بانخفاضملیون لایر للربع المماثل من العام السابق وذلك   555,337لیون لایر، مقابل م 146,942الربع الرابع 
ملیون لایر للربع المماثل من العام السابق بمعدل   37,910ملیون لایر، مقابل   40,209وقد بلغ صافي الربح خالل الربع الرابع 

 707,142ملیون لایر سعودي مقابل  509,877 ،م2016دیسمبر  31هیة في . وقد بلغ صافي الربح للسنة المنت% 6.06 ارتفاع
  . % 27.9 انخفاضم بمعدل 2016ملیون لایر سعودي لنفس الفترة من عام 

  
، ویوضح مواطن 2016إن التقریر السنوي المطروح بین أیدیكم الیوم، یعبر بكل شفافیة عما أنجزته الشركة من أعمال خالل عام 

ار الذي حققناه على مدى عام كامل، كما یثبت التقریر أن شركة المملكة القابضة بإنجازاتها السابقة والحالیة النجاح واالزده
والمستقبلیة إن شاء هللا، تبقى ثابتة بأهدافها االستثماریة البعیدة المدى. وسوف نقوم دائمًا من خالل إمكاناتنا الراسخة، وخبرات 

على الصعید الوطني فیذیین بتكریس الجهود والموارد والخبرات نحو المزید من النجاحات واإلنجازات مجلس إدارة الشركة ومدیریها التن
كوننا إحدى أنجح الشركات االستثماریة العالمیة وأكثرها تنوعًا في مجاالت االستثمارات، ومن نخبة الشركات واإلقلیمي والدولي 

  لیج العربي وعلى مستوى العالم.الرائدة في المملكة العربیة السعودیة، ومنطقة الخ
  

ین أتقدم بالشكر العمیق إلى مساهمینا الكرام على ثقتهم بشركتهم القویة والمزدهرة دائمًا، وٕالى أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذی
یجابیة مستقبًال، وهللا ولي للشركة، على جهودهم المخلصة، متطلعًا معكم نحو المزید من النمو واستمراریة الربحیة وتحقیق النتائج اإل

 التوفیق.
  

  الولید بن طالل بن عبد العزیز آل سعود
  رئیس مجلس اإلدارة
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     النشاطات الرئیسة للشركة : 
  القیام باألعمال اآلتیة:الشركة في  غراضتتمثل أ 
 وأعمال المیاه والمجاري قصالح، هدم، وترمیم) واإلنشاءات العامة من أعمال الطر إللمباني (إنشاء،  المقاوالت العامة  )أ

واألعمال الكهربائیة والمیكانیكیة والصناعیة واألعمال البحریة والسدود وحفر اآلبار وخدمات الصیانة والتشغیل للمباني 
 والغاز وشبكات الهاتف والمستشفیات والمراكز الطبیة. هوالمطارات والمصانع ومحطات الكهرباء وتحلیة وضخ المیا

 كافة أنواعها، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر تجارة الجملة و التجزئه في:التجارة العامة ب  )ب
 والحدید واأللمونیوم مل الخرسانة الجاهزة تشمواد البناء و   )أ(
 المواد الغذائیة  )ب(
 الحاصالت الزراعیة  )ت(
 المواد البترولیةالمعادن و   )ث(
والعطور ومستحضرات التجمیل الطبیعیة،  طفال، واألقمشة،األالمالبس الجاهزه واألحذیة الرجالیة والنسائیة و   )ج(

 ومستحضراتها، والمجوهرات التقلیدیة. لزینةاوأدوات التجمیل و 
 واللوازم الخاصة بها أجهزة الحاسب اآللیة والبرامج  )ح(
 كافة أنواع البضائع مهما كانت طبیعتها   )خ(

 وسفن تجار في جمیع وسائل النقل من طائراتإلالتخزین ویشمل االنقل و   )ت
 واإلستثمار في الفنادق والمجمعات الترفیهیة والسیاحیة ك وادارةإقامة وتمل  )ث
 مركز بحوث خاص ومراكز تدریب) - معاهدعلمیة خاصة - صةاخدمات التعلیم ( المدارس الخ  )ج
 مختبرات التحالیل واألشعة) - مستوصفات خاصة -  خدمات طبیة (مستشفیات خاصة  )ح
خدمات اإلستیراد غیر أعمال الصرافة و العقار) وخدمات الشحن و  الوكاالت التجاریة ووكاالت التوزیع والسمسرة (في  )خ

 التصدیر لحساب الغیرو 
  شراء األراضي إلقامة المباني السكنیة واإلداریة والتجاریة علیها واستثمارها بالبیع أو اإلیجار لصالح الشركة.  )د

   
  نبذة عن الشركات التابعة :

  ات التابعة المذكورة أدناه: من خالل الشرك الدولیة تزاول الشركة نشاطاتها
  

  )11 –لیمتد (كي آر  11 –كي آر - 5أ )  شركة المملكة 
شركة ذات مسئولیة محدودة منشأة وقائمة في جزر الكایمان. یشتمل النشاط الرئیسي للشركة على إمتالك اإلستثمارات في 

  ا بالكامل. األوراق المالیة الدولیة المتداولة من خالل الشركات التابعة المملوكة له
  ) 100-لیمتد (كي آر 100 –كي آر -5ب )  المملكة 

شركة ذات مسئولیة محدودة منشأة وقائمة في جزر الكایمان. یشتمل النشاط الرئیسي للشركة على إمتالك وٕادارة الصنادیق 
  اإلستثماریة من خالل الشركات الزمیلة لها. 

  ) 132- لیمتد (كي آر 132 -كي آر-5ج )  المملكة 
كة ذات مسئولیة محدودة منشأة وقائمة في جزر الكایمان. یشتمل النشاط الرئیسي للشركة على إمتالك اإلستثمارات في شر 

   الشركات التابعة والزمیلة المذكورة أدناه والتي تمارس النشاط الفندقي:
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% الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة  
2016  2015  

  مس)جروب (جورج الخا 35كي آر  5المملكة 
منشأة وقائمة في جزر ،  یورو 5,218,200 برأس مالشركة ذات مسئولیة محدودة تأسست ك
في فرنسا. (ملكیة مباشرة وغیر مباشرة مع شركة المملكة  تمتلك فندق جورج الخامس، الكایمان

  لإلستثمارات الفندقیة)

100.0  100.0  

  (تورنتو) لیمتدشركة المملكة للفنادق (تورنتو) 
تمتلك ،  دوالر كندي  260,000برأس مال  شركة ذات مسئولیة محدودةكندا في كتأسست 
  كندا –من فندق فورسیزونز تورنتو  %100الشركة 

تم بیعة خالل 
   2016عام 

100.0  

  المملكة لإلستثمارات الفندقیة (كي اتش آي)
 الرملیون دو  843برأس مال  شركة ذات مسئولیة محدودةكتأسست الشركة في جزر الكایمان 

لتستحوذ على فنادق ذات جودة عالیة في مناطق مختلفة حول  ، م2000في مایو من عام 
العالم وتقوم بتطویرها. كما تقوم الشركة بادارة نشاطها الفندقي في أربع مناطق جغرافیة: الشرق 
 األوسط، أفریقیا، آسیا، أوروبا . وال تقوم الشركة بإدارة أي من الفنادق بشكل مباشر حیث تم
إختیار فنادق ومنتجعات فورسیزونز، فنادق ومنتجعات فیرمونت، وفنادق ومنتجعات موفنبیك 

  للقیام باالدارة المباشرة نیابة عن الشركة.

100.0  100.0  

  بریزروود لیمتد (سافوي) المملكة المتحدة 
مملوكة عن طریق  دوالر 187,977,994محدود برأس مال  مسئولیةتأسست كشركة ذات 

  ) في جزر الكایمان132- لیمتد (كي آر 132 -كي آر-5مملكة شركة ال
  تمتلك المعلم التاریخي فندق سافوي بلندن والذي یتم تشغیلة من قبل شركة فیرمونت.

58.92  50.0  

  المحلیة واإلقلیمیة التالیة:  لتابعةاتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 
     

  % الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة
2016  2015  

  المملكة العربیة السعودیة – شركة مدارس المملكة المحدودة (المدارس)
برأس مال كشركة ذات مسئولیة محدودة م 2000بدأت شركة مدارس المملكة نشاطها في عام 

  وتعمل في مدینة الریاض وهي تملك وتدیر مدارس المملكة.، لایر  254,000,000

47.0  47.0  

  المملكة العربیة السعودیة –تطویر العقاري شركة المملكة لل
وتدیر مشروع ، لایر  1,000,000 برأس مال 2012عام كشركة ذات مسئولیة محدودة تأسست 

  "مدینة المملكة" شرق العاصمة الریاض

100.0  100.0  

  المملكة العربیة السعودیة – شركة قریة األزیاء للتجارة المحدودة
تدیر الشركة محالت ،  لایر 119,876,867برأس مال  ودةذات مسئولیة محدتأسست كشركة 

  في الریاض وجدة وتعرض أبرز الماركات العالمیة. تجزئة

71.8  71.8  

  المملكة العربیة السعودیة  – شركة خدمات المشاریع الطبیة (المستشفى)
تمتلك الشركة ، و لایر  317,000,000برأس مال  ذات مسئولیة محدودة تأسست كشركة

74.0  74.0  
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  ى المملكة والعیادات األستشاریة بالریاض.مستشف
  لبنان – بیروت اس ایه ال (العیادات)- العیادات اإلستشاریة

 برأس مالكشركة ذات مسئولیة محدودة لتقدیم الخدمات الطبیة في لبنان وتعمل تأسست 
  . دوالر 20,000,000

50.4  50.4  

 

  مصر –) مصر (كادكو –شركة المملكة للتنمیة الزراعیة 
دوالر امریكي مقسمة على ملیون  55كشركة مساهمة برأسمال م 1997عام في مصر تأسست 
لغرض استصالح األراضي وٕاقامة المشاریع الزراعیة والحیوانیة ومشاریع سهم.  55,000

  الدواجن واألسماك في جمهوریة مصر العربیة.

100.0  100.0  

   اإلستثماراتافریقیا إلدارة المملكة 
إدارة ومختصة ب دوالر 3,044,917برأس مال  ذات مسئولیة محدودة كشركة تأسست

لة عن إدارة صنادیق إستثمارات و مسؤ مسجلة في جمهوریة موریشیوس و  ،اإلستثمارات المباشرة 
  الشركة في أفربقیا.

100.0  100.0  

  

  نبذة عن الشركات الزمیلة:
  الدولیة التالیة:  الزمیلة تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات

  % الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة
2016  2015  

مملوكة عن طریق شركة المملكة  - فیرمونت رافلز هولدینغز انترناشیونال (فیرمونت رافلز) كندا
  ) في جزر الكایمان132-لیمتد (كي آر 132 -كي آر-5

حول العالم وتعمل تحت  شركة فیرمونت رافلز هي شركة عالمیة رائدة تمتلك مجموعه فنادق
  سویس هوتیل. كما تقوم بتشغیل وادارة وحدات سكنیة فخمة خاصة.  و رافلزو فیرمونت  مظلة

تم بیعة خالل 
  2016عام 

35.2  

كي - 5مملوكة عن طریق شركة المملكة  - فورسیزونز هوتلز هولدینج (إف اتس إنك) كندا 
  دوالر 2,411,984,000مال برأس  ) في جزر الكایمان132-لیمتد (كي آر 132 - آر

 شركة فورسیزونز هي شركة عالمیة رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم وتعمل تحت مظلة
  فورسیزونز هوتیل. كما تقوم الشركة أیضا بتشغیل وادارة وحدات سكنیة فخمة خاصة.

47.5  47.5  

ق شركة المملكة مملوكة عن طری -سویسرا  )(موفنبیكأیه جي موفنبیك هوتلز آند ریزورتس 
فرانك  52,500,000برأسمال  ) في جزر الكایمان132-لیمتد (كي آر 132 -كي آر-5

هي شركة عالمیة رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم وتعمل تحت  موفنبیك شركةسویسري ، 
  هوتیل. كما تقوم الشركة أیضا بتشغیل وادارة وحدات سكنیة فخمة خاصة. موفنبیك مظلة

33.3  33.3  

  مملوكة عن طریق شركة المملكة للفنادق (أوروبا)  – أكوور
  یورو 854,000,000رأسمالها  هي شركة عالمیة رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالمأكوور 

 تم شراؤه خالل  5.8
  2016 عام

مملوكة عن طریق شركة  - (یو أس أیه) لیمتد (بالزا) الوالیات المتحده االمریكیة  22المملكة 
 ملیون دوالر 245برأسمال  ) في جزر الكایمان132-لیمتد (كي آر 132 - كي آر-5مملكة ال
  من قبل شركة فیرمونت. هتمتلك المعلم التاریخي بالزا بمدینة نیویورك والذي یتم تشغیلو 

  
25.0  

  
25.0  
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  صندوق بان كومونویلث أفریكان بارتنرز لیمتد
  2و 1صندوق بان أفریكان إنفستمنت بارتنرز لیمتد 

  ومسجلة في جمهوریة موریشیوس. صنادیق إلدارة األصول في القارة األفریقیة

100.0 
100.0  

100.0  
100.0  

 
  المحلیة واإلقلیمیة التالیة: الزمیلةتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 

  % الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة
2016  2015  

  المملكة العربیة السعودیة –شركة اإلستثمار العقاري (المجمع) 
وهي تملك  م 1997عام  لایر 180,000,000ذات مسئولیة محدودة برأس مال  تأسست كشركة

  وتدیر مجمع سكني فخم في موقع متمیز في مدینة الریاض.

38.9 
  

38.9 
  

  المملكة العربیة السعودیة – شركة المركز التجاري المحدودة (البرج)
المالكة  وهي الشركة لایر 1,000,000,000محدودة برأس مال ذات مسئولیة  تأسست كشركة

لمركز المملكة بالریاض والذي یعد أحد أبرز المعالم الحضاریة ومن أكثرها شهرة في المملكة 
  العربیة السعودیة.

36.0  36.0  

  المملكة العربیة السعودیة –شركة جدة االقتصادیة المحدودة 
م وهي 2008عام  لایر 8,521,512,800رأس مال ذات مسئولیة محدودة ب تأسست كشركة

  .ةة المملكة بجدنتمتلك وتدیر مشروع مدی

33.35  33.35  

  المملكة العربیة السعودیة –الشركة الوطنیة للخدمات الجویة (ناس) 
تملك وتدیر رخصة وهي  لایر 3,827,677,250مساهمة مقفلة برأس مال  تأسست كشركة

  العربیة السعودیة الطیران اإلقتصادي في المملكة

34.08  34.08  

  
                  خطط الشركة والتوقعات المستقبلیة :

في ظل التحدیات والصعوبات العالمیة التي یواجهها االقتصاد فإن استراتیجیتنا المدروسة والقائمة علــى التنــوع فــي محفظــة اســتثماراتنا 
القطاعــات الرئســیة الحالیــة  ســتمرار فــي توجیــه إســتثماراتها نحــوتنــوي الشــركة االتعــد اســاس عملنــا ومنطلــق تحقیــق النجاحــات ، كــذلك 

وهــي العقــارات مــن خــالل مشــروعي مدینــة المملكــة بجــدة ومدینــة المملكــة بالریــاض ، وكــذلك لقطــاع الفنــادق مــن خــالل االســتمرار فــي 
ارة الفنـــادق والتابعـــة لهـــا مـــن جهـــة تعزیـــز قیمـــة محفظتهـــا الفندقیـــة بـــالجمع بـــین المهـــارات اإلداریـــة وشـــهرة اإلســـم التجـــاري لشـــركات إد

كمــا أن الشــركة مســتمرة بالبحــث فــي جمیــع القطاعــات عــن الفــرص األســتثماریة وخصــائص كــل فنــدق مــن فنادقهــا مــن جهــة أخــرى ، 
  .ودولیاً  وٕاقلیمیاً  المجدیة محلیاً 
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  :م 2016 العام أبرز أحداث
  قلیمیة:اإلمحلیة و الستثمارات إلعقارات واقطاع ال
 وتوفیقه یسیر بناء مشروع أعلى برج في العالم بشكل جید حسب المخطط له ، وتجدر اإلشارة إلى انه سبق ان تم بحمد هللا 

ملیار لایر مع  ٣,٦ االنتهاء من توقیع اتفاقیة تمویل لصالح صندوق "اإلنماء مدینة جدة اإلقتصادیة" بقیمة تصل الى
شروع وفق هیكل تمویلي متوافق مع أحكام وضوابط الشریعة اإلسالمیة ، وقد تم استكمال ترتیب التمویل للممصرف اإلنماء

، یؤمن متطلبات المشروع حسب الخطة التنفیذیة األولیة للخمس سنوات القادمة، حیث أن الغرض من التمویل، هو بناء 
 .وتطویر البنیة التحتیة للمرحلة األولى من مشروع مدینة جدة اإلقتصادیة واستكمال تشیید برج جدة

  استكملت اتفاقًا مع ایرباص  %34طیران ناس احدى شركات المملكة القابضة التي تملك فیهاAIRBUS  لشراء طائرات
  حیث من المتوقع أن تحدث هذه الصفقة نقلة نوعیة في عملیات شركة طیران ناس. ،ملیار لایر 32بـ

 :دارة الفنادقإالفنادق وشركات قطاع 
 عملیة إعادة تمویل القرض العقاري لفندق  زانجبإ (احدى الشركات التابعة) ت الفندقیةشركة المملكة لإلستثمارا قامت

 .ملیون یورو 350فورسیزونز جورج الخامس بمبلغ 
 والتي اعلن عنها  م2015أفضل شركة فنادق للعمل فیها لعام لقب  حصلت على فنادق ومنتجعات الفورسیزونز مجموعة

 وقع هوتلییر میدل إیست.م، ضمن تصنیف  م2016في بدایة عام 
  والتي اعلن عنها في بدایة  م2014لعام العالم للضیافة الفندقیة أفضل فندق في فندق جورج الخامس یحصل على لقب

 .كوندي ناست ترافلیرمجلة وذلك ضمن تصنیف  ،م2016عام 
  وذلك م2016بدایة عام  والتي اعلن عنها في م2015فندق جورج الخامس یحصل على لقب أفضل فندق في العالم لعام ،

 دلیل جالیفانتر.مجلة ضمن تصنیف 
  (احدى الشركات التابعة) إنتركونتیننتال  في فندق %100ببیع حصتها البالغة قامت شركة المملكة لالستثمارات الفندقیة

إنجاز  تمدوالر أمریكي. ملیون  35.9لقاء مبلغ إجمالي بلغت قیمته  .Intercontinental Hotel Lusakaلوساكا 
 .م2016 مارس 31الصفقة في 

  أثبت فندق فورسیزونز جورج الخامس باریس مرة أخرى مكانته الریادیة في قطاع الفنادق الفخمة العالمیة بعد أن أعلن عن
من دلیل میشالن  م2016نجوم في نسخة العام  3، على Le Cinqحیازة مطعمه الفرنسي الكالسیكي، لو سانك 

ن نجوم میشال 3فندق فورسیزونز جورج الخامس الفندق الوحید في فرنسا الذي یحصل على  المرموق. وبذلك، أصبح
 .في آن واحد بحسب دلیل "غو میو" للمطاعم ”toques“قبعات  5نقطة /  19یضًا على أو 

 ضمن تصنیف مجلة دلیل لعام أفضل شركة فنادق عالمیاً لقب  حصلت على فنادق ومنتجعات الفورسیزونز مجموعة ،
 .یفانترجال

  م2016والتي اعلن عنها في بدایة عام  م2015فندق جورج الخامس یحصل على لقب أفضل فندق في أوروبا لعام، 
 عام على التوالي . 13دلیل جالیفانتر لـ مجلة وذلك ضمن تصنیف 

  رناشونال إتمامها إجراءات دمج منصة الفنادق الفاخرة فیرمونت رافلز هوتیلز إنتبشركة المملكة القابضة قامتFRHI 
ومع إتمام هذه الصفقة، تنضم العالمات الفندقیة  ومقرها فرنسا. AccorHotelsالخاصة بها مع شركة أكور للفنادق 

لمجموعة أكور، فیما تكتسب شركة المملكة حصة  Swissôtelوسویسوتیل   Rafflesورافلز Fairmontالثالثة: فیرمونت 
وبهذا  ملیار لایر سعودي. 12یین ممثل لمجلس اإلدارة في صفقة قیمتها من شركة أكور مع الحق في تع %5.8تبلغ 
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فندقًا في  40فندقًا قید التشغیل و 114تصبح شركة المملكة القابضة من مجموعة تدیر خمسة فنادق فقط لتصل الیوم إلى 
ضة مساهمًا مهمًا في إحدى طور اإلنشاء. وبفضل عملیة الدمج هذه بین فیرمونت رافلز وأكور، تصبح شركة المملكة القاب
 560,000فندق و  4,000أكبر شركات خدمات الضیافة وأكثرها تنوعًا على اإلطالق على مستوى العالم، مع أكثر من 

 غرفة قید اإلدارة.
  فندق فورسیزنز هامبشیرHampshire والتي اعلن عنها في  م2015لعام  في انجلترا ُیمنح لقب أفضل منتجع في أوروبا

 دلیل جالیفانتر.مجلة وذلك ضمن تصنیف  ،م2016ام بدایة ع
  فورسیزنز هونج كونجHong Kong والتي اعلن عنها في  م2015لعام  ُیمنح لقب أفضل فندق/منتجع في شرق آسیا

 دلیل جالیفانتر.مجلة وذلك ضمن تصنیف  ،م2016بدایة عام 
  تم . لایر سعودي ملیو 645تو في صفقة بلغت قیمتها بیع حصتها في فندق فورسیزونز تورونبشركة المملكة القابضة قامت

 .2016سبتمبر  30إنجاز الصفقة في 
  والتي اعلن عنها في بدایة عام  م2015لعام أفضل نادي صحي فندقي في  جمیرا ُیمنح لقب شاطئمنتجع فورسیزونز دبي

 دلیل جالیفانتر.مجلة وذلك ضمن تصنیف  ،م2016
  ملیون لایر سعودي 375أمباسادور أكرا بـ نبیكڤحصتها في فندق مو بیعبشركة المملكة القابضة قامت. 

 
  سیاسة توزیع األرباح :

 %10ول األساسي. حیث یتعین على الشركة أن تحٌ  الشركة ن توزیع األرباح على المساهمین یخضع لقیود معینة ینص علیها نظامإ
ن توقف أیجوز للجمعیة العامة العادیة كما الحتیاطي النظامي، تخصیص هذا المبلغ لیتم ن أو  ،بعد خصم الزكاة هارباحأمن صافي 

  رأس مال الشركة المدفوع. نصف بلغ هذا التحویل متى ما
لي عوامل أخرى منها إضافة إعام،  ة بشكلقتصادیإلا ظروفوأحوال السوق وال للشركة المالي للوضعرباح األتوزیع  تخضع سیاسة

ستثمار واالحتیاجات النقدیة والرأسمالیة وتوقعات األعمال وأثر تلك األرباح المقترح إلة اعادإ تحلیل فرص االستثمار واحتیاجات 
  عتبارات النظامیة األخرى.إلالي اضافة إلباتوزیعها على الشركة، 

یع م ، توز 21/02/2016هـ الموافق 12/05/1437أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد یوم األحد و قد  
هلله  12.5لكامل السنه) من القیمة االسمیة للسهم وذلك بواقع  %5( %1.25أرباح نقدیة ربع سنویة من األرباح المبقاه بنسبة 
ملیون لایر لكل ربع سنة بحیث یصبح  163.9لایر لكامل السنة، بما مجموعه  0.50ربعیًا لكل سهم مصدر بحیث یصبح اإلجمالي 

 ملیون لایر وذلك بعد تنازل رئیس مجلس اإلداره صاحب السمو الملكي األمیر الولید  655.9امل السنة إجمالي التوزیعات الخاصه لك
ملیون لایر سعودي من حصته من التوزیعات النقدیة  1197هلله لكل سهم او مایعادل  34بن طالل بن عبدالعزیز ال سعود عن 

  ملیون لایر سعودي من حصته من األرباح الربعیة. 299.2عادل هلله لكل سهم او مای 8.50المقترحه لكامل السنة ، بواقع 
  علمًا أن أحقیة األرباح للدفعات ستكون كالتالي:

 الدفعة األولى: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم إنعقاد الجمعیةالعامة العادیة
  بعدها بأسبوعین.م وقد تم الصرف 30/03/2016هـ الموافق 21/06/1437

وقد م 30/6/2016هـ الموافق 25/09/1437الدفعة الثانیة: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم 
  .الصرف بعدها بأسبوعین تم
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م 30/09/2016ق هـ المواف29/12/1437الدفعة الثالثة: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم 
  الصرف بعدها بأسبوعین; وقد تم

م 31/12/2016هـ الموافق 02/04/1438الدفعة الرابعة: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم 
 الصرف بعدها بأسبوعین. وقد تم

 
  ملخص القوائم المالیة : 

  قائمة الدخل:
  بآالف الریاالت السعودیة                                                                                                          

  م2012  م2013  م2014  م2015  م2016  البیان
  3,477,713 3,132,779 3,397,882 3,492,103 2,869,996  إجمالي االیرادات

  )2,296,423(  )1,786,266(  )1,835,000(  )1,792,962(  )1,524,032(  إجمالي التكالیف والمصاریف

الدخل قبل اإلستهالك واألعباء المالیة والزكاة 
  والضریبة

1,345,964  1,699,141  1,562,882  1,346,513  1,181,290  

  )220,796(  )235,673(  )225,914(  )179,064(  )210,962(  إستهالك وٕاطفاء

  186,000  151,300  -  )370,000(  )145,410(  وأخرى بیع إستثمارات من أرباح

  1,146,494  1,262,140  1,336,968  1,150,077  989,592  الدخل من األعمال الرئیسیة

  )390,292(   )418,326(  )367,293(  )332,963(  )392,649(  أعباء مالیة، صافي

  756,202  843,814  969,675  817,114  596,943  الدخل قبل حقوق األقلیة والزكاة والضریبة

  31,226  16,034  )11,710(  )37,199(  )19,834(  حقوق األقلیة

  787,428  859,848  957,965  779,915  577,109  الدخل قبل الزكاة والضریبة

  )80,354(  )117,377(  )88,896(  )72,773(  )67,232(  الزكاة والضریبة

  707,074  742,471  869,069  707,142  509,877  صافي الدخل للسنة

  
  اإلنخفاض في دخل لى إم مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016الربح خالل  سبب اإلنخفاض في صافيیعود

التوزیعات والدخل من الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة وكذلك انخفاض مكاسب االستثمارات وایضا انخفاض اإلیرادات 
ء المالیة على الرغم من انخفاض المصاریف واالرباح التشغیلیة من الفنادق باإلضافة إلى ارتفاع االستهالكات واألعبا

 العمومیة واإلداریة وكذلك تجنیب مخصصات انخفاض القیمة خالل الفترة المماثلة من العام السابق.
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  قائمة المركز المالي :
    بآالف الریاالت السعودیة         

  م2012  م2013  م2014  م2015  م6201  البیان
  3,005,486  3,839,895  3,820,034  5,828,685  5,561,361  موجودات متداولة 

  )2,185,520(   )1,721,843(  )2,563,171(  )2,859,286(  )1,378,357(  مطلوبات متداولة

  819,966  2,180,021  1,256,863  2,969,399  4,183,004  رأس المال العامل
            

  3,005,486  3,839,895  3,820,034  5,828,685  5,561,361  موجودات متداولة 

  10,712,875  14,246,498  15,119,121  11,080,326  9,833,920  تثمارات متاحة للبیع إس

  17,581,910  17,665,996  17,551,341  16,384,596  14,192,081  إستثمارات في شركات زمیلة

  1,686,507  2,142,357  2,180,458  2,087,005  2,094,448  إستثمارات عقاریة

  6,589,755  6,150,641  5,816,014  5,421,698  7,925,862  ممتلكات ومعدات

  1,858,120  1,860,665  1,808,116  1,719,419  1,710,371  موجودات غیر ملموسة

  408,246  341,147  427,196  373,575  471,424  موجودات طویلة األجل أخرى

  41,842,899  46,247,199  46,722,280  42,895,304  41,789,467  إجمالي الموجودات 
            

  2,185,520  1,721,843  2,563,171  2,859,286  1,378,357  لوبات المتداولة  المط

  10,600,180  12,133,501  10,999,007  10,575,428  10,621,807  قروض طویلة األجل

  427,349  411,584  387,426  328,191  363,520  ة األجللالمطلوبات األخرى طوی

  13,213,049  14,266,928  13,949,604  13,762,905  12,363,684  إجمالي المطلوبات

  37,058,823  37,058,823  37,058,823  37,058,823  37,058,823  رأس المال المدفوع

  1,625,185  1,817,332  2,030,460  2,081,661  1,935,597  االحتیاطیات واألرباح المدورة

خسائر غیر محققة من استثمارات متاحة 
  )10,325,323(   )7,028,045(  )6,695,427(  )10,126,110(  )10,237,238(  للبیع

  )168,322(   )241,839(  )137,867(  )422,287(  )426,563(  تسویات عمالت أجنبیة وأخرى

  28,190,363  31,606,271  32,255,989  28,592,087  28,330,619  حقوق المساهمین

  439,487  374,000  516,687  540,312  1,095,164  حقوق األقلیة

  28,629,850  31,980,271  32,772,676  29,132,399  29,425,783  اجمالي حقوق الملكیة

إجمالي المطلوبات وحقوق 
  المساهمین

41,789,467  42,895,304  46,722,280  46,247,199  41,842,899  

  لمزید من التفاصیل یرجى الرجوع الي القوائم المالیة واالیضاحات المرفقة
  



 

  - 13  - 

  :التوزیع الجغرافيإیرادات المصدر حسب إلجمالي  تقریبي تحلیل
  

تقوم الشركة بتصنیف نشاطاتها على  جغرافي، حیثتعتقد اإلدارة بأنه لیس من المجدي متابعة إیراداتها حول العالم على أساس 
  :لكن لضرورة اإللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة من هیئة السوق المالیة تم إعداد التالي أساس القطاعات

  بآالف الریاالت السعودیة                    

2016  
المملكة العربیة 

  السعودیة
  أفریقیا  آسیا

أمریكا الشمالیة 
  وأوروبا

  اإلجمالي

 41,789,467 6,067,217 122,038 3,786,334 31,813,878  إجمالي الموجودات
 12,363,684 6,232,164 32,699 1,190,554 4,908,267  إجمالي المطلوبات

 2,869,996 1,439,138 8,061 937,168 485,629  ي اإلیراداتإجمال
 509,877 695,379 (10,096) 142,401 (317,807)  صافي الدخل (الخسارة)

  
  بآالف الریاالت السعودیة    

2015  
المملكة العربیة 

  أفریقیا  آسیا  السعودیة
أمریكا الشمالیة 

  اإلجمالي  وأوروبا

 42,895,304  21,757,415  318,787  8,088,870 12,730,232  إجمالي الموجودات
  13,762,905  5,272,230  15,621  2,338,531  6,136,523  إجمالي المطلوبات
  3,492,103  734,330  7,449  884,148  1,866,176  إجمالي اإلیرادات

  707,142  178,715  )15,781(  39,658  504,550  صافي الدخل (الخسارة)
  

  حسب القطاعات الرئیسیة: تحلیل إلجمالي إیرادات المصدر
  بآالف الریاالت السعودیة

2016  
  القطاعات

  اإلجمالي
عقارات واستثمارات   فنادق  أسهم

  محلیة
 41,789,467  9,555,780  15,758,767 16,474,920  إجمالي الموجودات

  509,877  66,630  )149,213(  592,460  صافي الدخل
  بآالف الریاالت السعودیة

2015  
  القطاعات

  جمالياإل
عقارات واستثمارات   فنادق  أسهم

  محلیة
  42,895,304  6,782,351  17,980,442 18,132,511  إجمالي الموجودات

  707,142  8,419  88,177  610,546  صافي الدخل 
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     تفاصیل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:
    دیةبآالف الریاالت السعو                                        

  م2012  م2013  م2014  م2015  م2016  البیان
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

  5,197,974  4,782,259  5,040,227  5,088,972  4,280,089  شركة المملكة القابضة

  3,187,397  4,480,566  4,400,596  4,678,026  3,049,144  لیمتد 11-كي آر-5المملكة 

  -  -  -  -  1,445,744  (سافوي) لیمتد 114-كي آرالمملكة 

جروب (جورج  35-كي آر-5المملكة 
  الخامس)

1,430,233  1,407,687  1,567,242  1,795,531  1,742,612  

  1,799,133  1,481,853  1,147,136  1,049,348  867,693  المملكة لإلستثمارات الفندقیة

  193,697  366,594  409,507  250,760  61,438  أخرى

  12,120,813  12,906,803  12,564,708  12,474,793  11,134,341  إلجماليا

  
  تفاصیل القروض لجمیع الشركات أعاله:

  
  شركة المملكة القابضة - 

  بآالف الریاالت السعودیة                               
أصل   البیان    

  القرض
المدفوع 
  خالل العام

تاریخ   ة القرضمد  الرصید القائم
  اإلستحقاق

  -  -  -  230,020  230,020  البنك السعودي الفرنسي

  2019نوفمبر   سنوات 4  375,000  -  375,000  مجموعة سامبا المالیة

  2020مارس   سنوات 5  281,250  -  281,250  نتكسیس

  2020اكتوبر   سنوات 5  843,750  -  843,750  كریدت اجریكول

ة والبنك قرض مجمع (مجموعة سامبا المالی
  الفرنسي)

273,316  273,316  -  -  -  

قرض مجمع (مجموعة بنك الریاض والبنك 
  العربي)

316,315  316,315  -  -  -  

  2019سبتمبر   سنوات 4  2,780,089  -  2,769,321  قرض مجمع من عده بنوك دولیة وٕاقلیمیة

      4,280,089  819,651  5,088,972  اإلجمالي
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) والعمولة السائدة SIBOR( ت العمولة السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیةقا لمعدالالقروض تكالیف اقتراض وف تحمل
ستثمارات من قبل الشركة. تتضمن إتفاقیات القروض إلببعض ا )، زائدا هامش ربح معین، ومضمونةLIBORبین البنوك في لندن (

العمولة ونسب  حافظة على رصید حقوق ملكیة معین ونسبة تغطیةعلى تعهدات مالیة من ضمنها ضرورة الم رئیسي البنكیة بشكل
وحیث أن القروض أعاله بطبیعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعدیل بحسب  محددة للقروض إلى القیمة السوقیة للضمانات المقدمة.

  .االتفاقیات هذه فقد تم تعدیل بعض االتفاقیات ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر تعدیل تم على الشركة،احتیاجات 
 

  لیمتد 11 - كي آر- 5المملكة  - 
  بآالف الریاالت السعودیة                  

المدفوع   أصل القرض  البیان
  خالل العام

الرصید 
  القائم

تاریخ   مدة القرض
  اإلستحقاق

        -  562,500  562,500 المملكة المتحدة –سیتي بنك انترناشیونال 

  2020یولیو   سنة 4  656,250  281,250  937,500  فرنسا –ول یکرجكریدت ا

  2020مارس   سنوات 4  2,055,394  -  2,043,066  فرنسا –سوستیه جنرال 

  2018فبرایر   سنوات 2  337,500  797,460  1,134,960  المملكة المتحدة –بانك أوف أمیركا 

        3,049,144  1,641,210  4,678,026  اإلجمالي

ت السائدة بین العموال وفقا ألسعار( أساس معدل العمولة األساسي تحمل القروض عمولة بسعر عائم یتم إحتسابها على
المتاحة للبیع  تاالستثمارامعین بعملة القرض. إن التسهیالت مضمونة بواسطة بعض  زائدا هامش )البنوك في لندن

بطبیعتها تخضع  وحیث أن القروض أعاله ر األمریكي.األخرى. إن العملة الرئیسیة لهذه القروض هي الدوال تواالستثمارا
فقد تم تعدیل بعض االتفاقیات ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر  الشركة،للمراجعة وكذلك التعدیل بحسب احتیاجات 

  االتفاقیات. هذهتعدیل تم على 
  

  *(سافوي) لیمتد 114- المملكة كي آر - 
  بآالف الریاالت السعودیة                  

المدفوع   أصل القرض  البیان
  خالل العام

مدة   القائم الرصید
  القرض

تاریخ 
  اإلستحقاق

  2019  سنوات 3   1,445,744  -  - قرض مجمع

  م.2016لیمتد (سافوي) كشركة تابعة خالل عام  114 –*تم تصنیف شركة المملكة كي آر 
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  جروب (جورج الخامس) 35 - كي آر- 5المملكة  - 
  الریاالت السعودیةبآالف                   

      الرصید القائم  العام المدفوع خالل  أصل القرض  البیان
مدة   باللایر  بالیورو  باللایر  بالیورو  باللایر  بالیورو

  القرض
تاریخ 
  اإلستحقاق

قرض مجمع (بنك 
دوتشیة بوست 

  لكسمبورج –وأخرى)
  سنوات 10  1,430,233  350,000  -  -  1,306,663 350,000

اكتوبر  
2020  

شركة فنادق 
  كندا -فورسیزون 

24,640  101,024  24,640  101,024              

        1,430,233  350,000  101,024  24,640  1,407,687  374,640  اإلجمالي

التعهدات المالیة التي تتطلب  مضمونة برهن ممتلكات فندق جورج الخامس. تتضمن اتفاقیات القروض بعضإن القروض 
حتفاظ بتأمین ضمان نقدي. واإلالموجودات،  الحفاظ على معدل تغطیة خدمة الدین، والحفاظ على معدل تغطیة قیمة

الرئیسیة  ت السائدة بین البنوك في لندن لثالثة أشهر. إن العملةالعموال تحمل القروض عمولة بسعر عائم ) وفقا ألسعار
وحیث أن القروض أعاله بطبیعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعدیل بحسب احتیاجات الشركة ،  لهذه القروض هي الیورو.

  عض االتفاقیات ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر تعدیل تم على هذة االتفاقیات.فقد تم تعدیل ب
 

  المملكة لإلستثمارات الفندقیة  - 
   الریاالت السعودیة بآالف              

      الرصید القائم  المدفوع خالل العام  أصل القرض  البیان
بالدوالر 
  األمریكي

بالدوالر   باللایر
  األمریكي

بالدوالر   باللایر
  مریكياأل

مدة   باللایر
  القرض

تاریخ 
  اإلستحقاق

قروض خاصه 
بإستثمارات فندقیة 
في الشرق االوسط 

  وشمال افریقیا

201,200  754,501   )27,245(  )102,167(  173,955   652,334   

یتراوح ما 
الى  2بین 
  سنة 12

یتراوح ما 
 2016بین 
  2025و 

قروض خاصه 
بإستثمارات فندقیة 
في وسط وجنوب 

  اافریقی

39,626   148,597   )39,626(  )148,597(  -  -  

    

قروض خاصه 
بإستثمارات فندقیة 

  في  قارة آسیا
39,000   146,250   18,429   69,109   57,429   215,359   

سبتمبر   سنوات 7
2020 

       867,693   231,384  )181,658(  )48,442(   1,049,348   279,826  اإلجمالي
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تحسب هذه العمولة وفقًا لمعدل العمولة األساسي زائدًا هامش معین بنفس عملة عمولة بسعر عائم.  القروضتحمل 
رهونات مسجلة على عدة ممتلكات وصكوك تأكید وسندات ألمر. إن هذه من خالل القرض. إن هذه التسهیالت مضمونة 

أعاله بطبیعتها تخضع  وحیث أن القروض تعهدات مالیة تتعلق بنسبة خدمة الدین ونسبة تغطیة العمولة. القروض تتضمن
للمراجعة وكذلك التعدیل بحسب احتیاجات الشركة ، فقد تم تعدیل بعض االتفاقیات ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر 

  تعدیل تم على هذة االتفاقیات.
  

  أخرى: - 
  بآالف الریاالت السعودیة                    

الجهه المانحة   البیان
  للقرض

المدفوع   أصل القرض
  خالل العام

تاریخ   مدة القرض  د القائمالرصی
  اإلستحقاق

شركة مدارس المملكة 
  المحدودة

  2020ینایر  سنوات 5  3,094  773  3,867  وزراة المالیة 
  2017یونیو   سنوات 3  29,600  25,200  54,800  بنك مسقط

شركة خدمات المشاریع 
  المحدودة الطبیة

  2019مابو   سنوات 5 11,736  - 11,736  وزارة المالیة
  2018فبرایر   سنوات 3  12,600  10,350  22,950  مسقطبنك 

شركة قریة األزیاء 
  المحدودة

  2017 فبرایر  أشهر / مدور 6  4,000 3,000  7,000  مجموعه سامبا المالیة

شركة المملكة للتطویر 
  العقاري

     -  150,407  150,407  مجموعه سامبا المالیة

      408  -   -    أخرى

      61,438  189,730  250,760    اإلجمالي

فقد تم تعدیل بعض االتفاقیات ومدد  الشركة،وحیث أن القروض أعاله بطبیعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعدیل بحسب احتیاجات 
  االتفاقیات. هذهالقروض أعاله هي بحسب آخر تعدیل تم على 

 
  لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة: ذات عالقة التعامالتتفاصیل 

  
 جهات ذات عالقة: مطلوبات من - 

وتتم هذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف  نشأت هذه التعامالت نتیجة للنشاط العادي واألساسي للمجموعة
     تفاصیل هذه المعامالت:وفیما یلي  األخرى،

  بآالف الریاالت السعودیة
  المبلغ   طبیعة التعامل  أسم الشركة

  90,000  طلوبات من شركات زمیلةمالعزیزیة لالستثمار التجاري شركة 

  824  مطلوبات من شركات فندقیة زمیلة  موفنبیك هوتلز آند ریزورتس

  90,824    اإلجمالي
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 مطلوبات الى جهات ذات عالقة: - 

نشأت هذه التعامالت نتیجة للنشاط العادي واألساسي للمجموعة وتتم هذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف 
  یلي تفاصیل هذه المعامالت:   األخرى، وفیما 

  بآالف الریاالت السعودیة
  المبلغ   طبیعة التعامل  أسم الشركة

 99,743  مطلوبات الى جهات زمیلة  واحة المملكة

  48,176 مطلوبات الى جهات زمیلة  شركة اإلستثمار العقاري

  43,754 مطلوبات الى جهات زمیلة  شركة المركز التجاري المحدودة

  932  مطلوبات الى جهات زمیلة  اي. اس  اكوور

  14,731 جهات زمیلة  الىمطلوبات   انك فورسیزونز هولدینج

  207,336    اإلجمالي

  
 معامالت مع أطراف ذوي عالقة: - 

  دیسمبر: 31فیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة مع األطراف ذوي العالقة خالل السنة المنتهیة في 
 بآالف الریاالت السعودیة

  مبالغ المعامالت    معاملةطبیعة ال  
      2016    2015  

  133,600    -    بیع ارض  شركة زمیلة
  

  إدارة المخاطر 
إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالیة مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، 

، مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولة ومخاطر األسعار)
إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویسعى إلى التقلیل من التأثیرات العكسیة 

  المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة. 
  

مدة من قبل مجلس اإلدارة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا وفقًا لسیاسات معت
  االئتمان، مخاطر العملة ومخاطر السوق ومخاطر القیمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدیة لسعر العمولة.

  
وبعض تتضمن األدوات المالیة المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدیة وشبه النقدیة واالستثمارات والذمم المدینة 

الموجودات األخرى واالقتراض البنكي والقروض ألجل والذمم الدائنة وبعض المطلوبات األخرى. إن طرق القید المطبقة 
  والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السیاسة المحاسبیة لكل منها.
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مالیة عندما یكون لدى المجموعة حقًا یتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وٕاثبات الصافي بالقوائم ال
  قانونیًا في إجراء المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

  
 مخاطر القیمة العادلة والتدفقات لسعر العمولة 

خاطر مختلفة تتعلق بتأثیر تذبذبات أسعار إن مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولة هي التعرضات لم  
العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدیة للمجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن 
   موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض واالقتراض البنكي، والودائع ألجل والتي ترتبط بعمولة عائمة.

یمثل األثر على الدخل/المصاریف أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت على صافي نتائج المجموعة لسنة واحدة   
  .2015و  2016دیسمبر  31وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالیة المرتبطة بعمولة عائمة والقائمة كما في 

  
  مخاطر أسعار األسهم

خاطر انخفاض القیمة العادلة نتیجة التغیر في مستوى مؤشرات األسهم والقیمة اإلفرادیة إن مخاطر سعر األسهم هي م
لكل سهم. تتعرض استثمارات المجموعة المتاحة للبیع وتلك المقتناة ألغراض المتاجرة إلى مخاطر السعر حیث أنها تتكون 

تثماریة إلى الحد الممكن وذلك إلدارة مخاطر من استثمارات في أسهم حقوق ملكیة. تقوم المجموعة بتنویع محفظتها االس
  أسعار األسهم الناتجة عن استثماراتها في أسهم حقوق الملكیة.

  
  مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المتعلقة باألدوات المالیة مما یؤدي إلى تكبد الطرف 
عة بإدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع سقف ائتمان لكل اآلخر لخسارة مالیة. تقوم المجمو 

  عمیل، ومراقبة الذمم المدینة القائمة. 

 یمثل الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها أهم بنود قائمة المركز المالي:

  بآالف الریاالت السعودیة       
  2016    2015  

 2,633,813    4,337,052  دة لدى البنوك وودائع قصیرة األجلأرص
 498,833    545,168  ذمم مدینة 

 193,664    824,90  موجودات متداولة أخرى (مطلوب من شركات شقیقة وأخرى)
 615    552  موجودات طویلة األجل أخرى (تأمینات نقدیة مستردة وأخرى)

  4,973,596   3,326,925 
  
  
  



 

  - 20  - 

  مخاطر السیولة  

إن مخاطر السیولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمین السیولة الالزمة لمقابلة اإللتزامات المتعلقة 
باألدوات المالیة. قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمته 

بشكل دوري من توفر سیولة كافیة، من خالل تسهیالت إئتمانیة، لمقابلة العادلة. تدار مخاطر السیولة عن طریق التأكد 
یومًا من تاریخ البیع. تسدَّد  30أیة إلتزامات مستقبلیة. تتطلب شروط البیع الخاصة بالمجموعة بأن یتم سداد المبالغ خالل 

  یومًا من تاریخ الشراء. 60الذمم الدائنة التجاریة، في العادة، خالل 

  مالتمخاطر الع  
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تقوم   
   المجموعة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وتقوم بإدارة أثرها على القوائم المالیة الموحدة وفقًا لذلك.  

   ي االیضاحات المرفقة للقوائم المالیة لمزید من التفاصیل یرجى الرجوع ال
 

  :المستحقة المدفوعات النظامیة
  

  - الموحدة من اآلتي: المركز الماليفي قائمة  المستحقة المدفوعات النظامیة تتكون
  بآالف الریاالت السعودیة                                                            

  م2015  م2016  البیان
 62,675  99,978  شركة المملكة القابضة * –كاة للسنة ز مخصص ال

 43,486  61,643الشركات التابعة األجنبیة *  –ضریبة دخل مخصص

 106,161  161,621  اإلجمالي

  
تمثل الزكاة للفترة، الزكاة المستحقة على الشركة والشركات المحلیة التابعة لها. تخضع الشركات التابعة للمجموعة المسجلة * 
رج المملكة العربیة السعودیة لألنظمة الضریبیة في البلدان التي تعمل فیها تلك الشركات. تخضع توزیعات األرباح األجنبیة خا

  إلى ضریبة االستقطاع.
  لمزید من التفاصیل یرجى الرجوع إلي القوائم المالیة واالیضاحات المرفقة  

  
  المسؤولیة اإلجتماعیة :

( شركة المركز التجاري ومستشفى المملكة ومدارس   السعودیة في المملكة العربیةالل شركاتها خ خاللها ومن قامت الشركة من
المملكة ) بإتخاذ موقف إیجابي وفاعل نحو دعم الجهود اإلنسانیة والخیریة في المجتمع السعودي وذلك من خالل إقامة المعارض 

  منح الدراسیة.   وتقدیم ال والمهنیة وبرامج التوعیة ودعم الجمعیات الخیریة
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  : جمعیات المساهمین
 الجمعیة العامة العادیة 

 
هـ الموافق 21/06/1437 االربعاءمن مساء یوم  4:00في تمام الساعة لقابضة جمعیتها العامة العادیة عقدت شركة المملكة ا

مجلس اإلدارة. وقد إعتمدت الجمعیة  برئاسة صاحب السمو الملكي االمیر الولید بن طالل رئیس زم بفندق الفورسیزن30/03/2016
  :بموافقة أغلبیة األصوات جدول األعمال اآلتي

 
 . م31/12/2015فى المنتهي للعام الماليالموافقة على تقریر مجلس اإلدارة   (1)

 
  . م31/12/2015القوائم المالیة للشركة للعام المالي المنتهي في  التصدیـق عـلى  (2)

  
  .م31/12/2015 فيالمنتهي  للعام الماليیر مراقب الحسابات تقـر على التصدیـق  (3)

   
الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون) من بین المرشحین من قبل لجنة  –اختیار مراقب الحسابات (كي بي ام جي   (4)

  اتعابهم. م والبیانات المالیة الربع سنویة وتحدید2016المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 
  

  م.31/12/2015للعام المنتهي في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  (5)
 

 .ملیون 655.9 والبالغةم 2015المصادقة على ما تم توزیعه من أرباح خالل العام   (6)
 
   .الموافقة على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح ربع سنویة على المساهمین) 7(
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  س االدارة :جتماعات مجلإ

  :وفیما یلي عدد الجلسات التي حضرها كل عضو )7(خالل العام  دارةإلمجلس ا جتماعاتإ بلغ عدد
  

نوع   اسم العضو
  العضویة

  تاریخ اإلجتماع
  مالحظات

1/20  2/21  3/30  4/20  7/27  10/20 12/21  
صاحب الســمو الملكــي األمیــر الولیــد 

  بن طالل بن عبدالعزیز آل سعود
غیر 
  يتنفیذ

         
  

  م. طالل إبراهیم المیمان
           تنفیذي

  
  عادل علي السید. د
       x  تنفیذي  

  

  الذوق نبیل أ. سرمد
           تنفیذي  

         x  مستقل  أ. طاهر محمد عقیل
  د. خالد عبدهللا السحیم

  
           مستقل

         x  مستقل  نم. رشا عامر الهوشا
غیر   أ. شادي صدیق صنبر

  تنفیذي
         

           تنفیذي  أ. محمد فهمي سلیمان 
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  األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وزوجاتهم وأوالدهم القصر وذوي المصالح :

  نوع العضویة  إسم العضو

الشركات التي یشغل 
 ضاء المجلس عضویتهاأع

المدرجة  المساهمة
  والمقفلة

  عدد االسهم المملوكه

2016  2015  

صاحب السمو الملكي األمیر الولید بن 
  طالل بن عبدالعزیز آل سعود

  رئیس مجلس اإلدارة
  3,520,588,235  3,520,588,235  الیوجد  غیر تنفیذي

  الرئیس التنفیذي  م. طالل إبراهیم المیمان

إدارة  عضو مجلس -
 شركة التصنیع الوطنیة

عضو مجلس ادارة  -
الشركة الوطنیة للخدمات 

  الجویة (ناس)

5,554,938  5,554,938  

  الذوق نبیل أ. سرمد
عضو مجلس اإلدارة 
التنفیذي لالستثمارات 

  الفندقیة
  1,000  1,000  الیوجد

  5,277,646  4,878,076  الیوجد  غیر تنفیذي  شادي صدیق صنبرأ. 
  1,000  1,000  الیوجد  مستقل  الهوشان م. رشا عامر

  1,000  1,000  الیوجد  تنفیذي  أ. محمد فهمي سلیمان

  مستقل  أ. طاهر محمد عقیل

عضو مجلس إدارة  -
شركة میریل لینش المملكة 

  العربیة السعودیة
عضو مجلس إدارة  -

الشركة الخلیجیة العامة 
  للتأمین التعاوني

شركة بدایة لتمویل  -
  المنازل 

1,000  1,000  

  تنفیذي  الدكتور عادل علي السید

عضو مجلس إدارة  -
شركة بروج للتأمین 

  التعاوني
عضو مجلس إدارة  -

شركة علي حسن السید 
  وأوالدة

1,000  1,000  

  1,000  1,000  الیوجد  مستقل  د. خالد عبدهللا السحیم
  
  



 

  - 24  - 

  :فیهم المدیر المالي بما التنفیذیین اإلدارة وكبارالمكافأت والبدالت المصروفه ألعضاء مجلس 
  

بما  الثالثة كبار التنفیذیین  خاصة بعضویة المجلس  
  التنفیذیینأعضاء المجلس   غیر التنفیذیینأعضاء المجلس     المدیر المالي فیهم 

  3,093,750  -  -  رواتب
  1,575,012  -      -  بدالت

  10,687,500   -  -  مكافآت 
بدالت وتعویضات حضور 

  الجلسات
-  - -  

  

  : مجلس اإلدارةلجان 
  

  لجنة االستثمار
دارة إلســتثماریة الرئیســیة بالنیابــة عــن مجلــس اإلعتمــاد القــرارت اإشــراف العــام علــى إســتثمارات الشــركة، وهــي مكلفــة بإلتتــولى اللجنــة ا

 )7ام (العــ بلــغ عــدد إجتماعــات اللجنــة خــالل ،(علــى أن تــتم المصــادقة الحقــا مــن قبــل المجلــس) ومراجعــة أداء االســتثمارات وشــرائها
 وتضم اللجنة األعضاء التالیة أسمائهم: ،إجتماعات

  
  الصفة  االسم

  رئیس اللجنة  صاحب السمو الملكي األمیر الولید بن طالل بن عبدالعزیز آل سعود
 عضو  م. طالل ابراهیم المیمان

 عضو  سرمد نبیل الذوقأ. 
 عضو  محمد فهمي سلیمانأ. 

  عضو  د. عادل علي السید
  

 راجعةلجنة الم
تتولى اللجنة مهمة اإلشراف على تقییم المخاطر واإلجراءات اإلداریة والرقابة الداخلیة والعملیات والتقاریر المالیة وتدقیق القوائم 

ت كما تقوم اللجنة بمراقبة النتائج المالیة للشركة وٕاقرارها وتحدید سیاسات االلتزام باإلنظمة والسیاسات وفحص إجراءا ،المالیة للشركة
  األعضاء التالیة أسمائهم: وتضم اللجنة، ) إجتماعات6(خالل العام ، بلغ عدد إجتماعات اللجنة الرقابة الداخلیة

  
  الصفة  االسم

  رئیس اللجنة  أ. طاهر محمد عقیل
  عضو  م. رشا عامر الهوشان
  عضو  د. خالد عبدهللا السحیم
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بالتحقق من فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في عاتها مع مراجعي الحسابات من خالل عملها وٕاجتماوقد قامت اللجنة خالل هذا العام 
حمایة أصول الشركة وتقییم مخاطر العمل وقیاس مدى كفاءة األداء كجزء من مهمة مراجعته للبیانات المالیة الختامیة للشركة ، ولم 

  نظام الرقابة الداخلي للشركة.یوجد نتائج ضعف جوهریة ل
  

  لتعویضاتلجنة الترشیح وا
لة عن ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة ومساعدة المجلس في وضع الخطط والسیاسات المتعلقة بالتعویضات ومراجعتها و اللجنة مسؤ 

 وتضم اللجنة األعضاء التالیة أسمائهم: ،واحد العام إجتماعبلغ عدد إجتماعات اللجنة خالل ، وٕاقرارها
  

  الصفة  االسم
  اللجنةرئیس   د. خالد عبدهللا السحیم
  عضو  أ. طاهر محمد عقیل
  عضو    م. رشا عامر الهوشان

  
  الحوكمة:اقرارات من مجلس االدارة لمتطلبات نظام 

   
فصاح في إلواالدراج والئحة حوكمة الشركات، على ضرورة ا لدرة من هیئة السوق المالیة والخاصة بنظام التسجیاطبقا للوائح الص

  علیه یقر المجلس بما یلي: أعاله،المتطلبات النظامیة المذكوره في اللوائح المذكوره  میعدارة عن جإلالتقریر السنوي لمجلس ا
  

  م.2016خطارات من مساهمیها فیما یتعلق بأي تغیر في نسب ملكیتهم خالل العام إلم تتلق الشركة أي 
  جهة كانت .ي ألدوات دین قابلة للتحویل ألسهم أالیوجد حالیا نظام خطط حقوق خیار، ولیس هناك أي 
  لیس هناك استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة ألي من أدوات دین قابلة

 لالسترداد، وقیمة األوراق المالیة المتبقیة. 
  دارة أو إلیة خاصة في التصویت سواء للمساهمین أو أعضاء مجلس او متیاز أو أسهم تتمتع بأولإلیس لدیها أسهم

سمیة ومتساویة في حقوق التصویت وغیرها إلوأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادیة متساویة القیمة ا بیها،منسو 
 من الحقوق حسب النظام. 

  الیوجد هناك أي عقد كانت الشركة طرفا فیه، ویوجد أو كانت توجد فیه مصلحة جوهریة ألحد أعضاء مجلس ادارة
غیر ماذكر في إفصاح أطراف  ي شخص ذي عالقة بأي منهمدیر المالي، أو ألالشركة، أو للرئیس التنفیذي، أو الم

 ذات عالقة.
  یقر المجلس بأن جمیع أعضاءه قد تنازلوا عن أي مكافآت أو تعویضات مستحقة لهم مقابل عضویتهم في المجلس أو

 م.2016أي بدالت أو مصاریف سفر أو تنقالت أو أي بدالت أخرى خالل عام 
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 هلله  8.50مجلس اإلداره صاحب السمو الملكي األمیر الولید بن طالل بن عبدالعزیز ال سعود عن  تنازل رئیس
هلله لكل سهم من حصته من التوزیعات النقدیة المقترحه لكامل  34لكل سهم من حصته من األرباح الربعیة بواقع 

 .ملیون لایر لكامل السنه 1197ملیون لایر ربعیا و  299.2السنة أي بواقع 
  عدا مخصص نهایة ترك الخدمة ستثمارات أو احتیاطیات لمصلحة موظفي الشركةإي ألم یتم إنشاء. 
  م، وفقـــا لمعــاییر المحاســـبة الصــادرة مـــن الهیئـــة 2016دیســمبر  31تــم اعـــداد القــوائم المالیـــة الموحــدة للشـــركة كمــا فـــي

أنـــه ال یوجـــد هنـــاك أي اخـــتالف عـــن كمـــا ا، الســـعودیة للمحاســـبین القـــانونیین، وبشـــكل یظهـــر عدالـــة المركـــز المـــالي لهـــ
علمــا بــأن تقریــر المحاســب القــانوني لــم  تطبیــق معــاییر المحاســبة الصــادرة عــن الهیئــة الســعودیة للمحاســبین القــانونیین.

  تحفظات على القوائم المالیة السنویة.یتضمن أي 
 بالشكل الصحیح.ت عدّ أُ سجالت الحسابات  أن 
 درة الُمصدر على مواصلة نشاطه.أنه ال یوجد أي شك یذكر في ق 
 لیة عذ بفافّ نٌ و على أسس سلیمة  عدّ أُ نظام الرقابة الداخلیة  أن 
  لم یفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قید احتیاطي من هیئة السوق المالیة أو أي جهة إشرافیة أو تنظیمیة أو

 قضائیة أخرى.
 ما .ات الئحة حوكمة الشركات والصادره من هیئة السوق المالیةكذلك تود أن توضح الشركة أنها التزمت بجمیع متطلب

  عدا الفقرة (د) من المادة السادسة والفقرة (ط) من المادة الثانیة عشره حیث أن كال المادتین ال تنطبق على الشركة.
  

 م والخطاب المرسل رقم ص  25/04/2014بتاریخ  4/2978تعمیم هیئة السوق المالیة رقم  بناءًا على
والمتضمن الطلب من كافة الشركات المدرجة بضروروة إعتماد خطة عمل   م 12/08/2015بتاریخ  1/12231/15/

 م  2015لتطبیق المعاییر الدولیة واالنتهاء منها قبل نهایة السنة المیالدیة 
وعة من إعداد خطة عمل متكاملة لتطبیق المعاییر الدولیة بعد أن تمت مراجعتها ومناقشتها مع مجم تمعلیه 

 لخطة بالنقاط التالیة : ا ةخصصین في هذا المجال ، وتتلخص هذالمستشارین المت
     تحدید كافة االختالفات في المعاییر الدولیة مقارنة بالمعاییر السعودیة المطبقة حالیا في حسابات الشركة والشركات

 Q1 2016التابعة لها . 
 ·اییر. المعوالمقترحات ألفضل طریقة لتطبیق  التوصیاتQ1 2016 
 . اعتماد الجدول الزمني من بدء العمل حتى االنتهاء من تطبیق مشروع التحول Q1 2016  
 · الشركة. إعداد دراسات محاسبیة تفصیلیة لتحدید االختالفات في السیاسات المحاسبیة وأثرها علىQ1 2016  
 ·الصلة. یة ذات البدء في عملیة تطبیق المعاییر الدولیة بعد إعتماد السیاسات المحاسبQ1 2016  
 . تدریب كافة من لهم عالقة باالمور المالیة والمحاسبیة Q1 2016  
 · 2016إعداد قوائم مالیة إفتراضیة قبل تاریخ التطبیق الرسمي لكل ربع سنوي وللعام المالي .Q1/Q2/Q3 AND 

Q4 2016  
 · م. 2017ینایر  1البدء في التطبیق الفعلي بتاریخ  
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  والتي تم االعالن عنها في حینه على موقع السوق المالیة تداول خالل العام نجاح الخطوات التالیة قد اتمت الشركة بو
 بتواریخ مختلفة:

وهیئة السوق  (SOCPA) تعلن شركة المملكة القابضة انه باإلشارة الى قرار الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین -1
وائم المالیة للشركات المساهمة المدرجة في السوق حسب معاییر والذي یقتضي البدء في اعداد الق (CMA) المالیة

م، بإعداد 2015م. فقد قامت الشركة بنهایة عام 2017ابتداء من الربع األول من العام  (IFRS) المحاسبة الدولیة
ت العالم خطة عمل متكاملة لتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة، كما تم فیما بعد تعیین مستشار خارجي من أكبر شركا

ومن ذوي الخبرة واالهتمام في التحول لمعاییر المحاسبة الدولیة (شركة برایس وتر هاوس كوبرز). ویقوم بالعمل مع 
المستشار الخارجي فریق داخلي من الشركة یكون مسؤوال عن خطة التحول وتنفیذها خالل الوقت المحدد لذلك. ولم 

 .لتحول لتطبیق معاییر المحاسبة الدولیةتواجه الشركة ایة صعوبات جوهریة في عملیة ا
وتستهدف الشركة إعداد أول قوائم مالیة لألغراض الداخلیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة شاملة األرصدة االفتتاحیة 

 .م2016م بنهایة شهر أكتوبر 31/03/2016والفترة المنتهیة في 
 

م بشأن اإلفصاح عن مراحل مواكبة الشركات المدرجة في 2016/08/20إشارة إلى إعالن هیئة السوق المالیة بتاریخ  -2
السوق المالیة السعودیة للتحّول لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة، و بناًء على ما تم إعالنه خالل المرحلة األولى من 

مراحل  م ، توّد شركة المملكة القابضة أن تعلن عن المرحلة الثانیة من2016/08/30مراحل اإلفصاح في تاریخ 
، حیث یسر شركة المملكة أن تعلن  (IFRS) اإلفصاح عن مستوى جاهزیتها للتحّول لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة

أنها تتقدم بحسب ما خطط له وتم االفصاح عنه سابقًا لتحولها لتطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة . كما ان 
م ، وذلك لضمان تطبیق 2016ا المحاسبیة قبل نهایة العام الجاري الشركة تستهدف الحصول على اعتماد سیاساته

 م.2017اجراءات التحول في الموعد المحدد من الجهات الرقابیة إبتداًء من الربع االول لعام 
  

ومة وسمو ولي عهده األمین وللحك الشریفین مینلخادم الحر وفي الختام یتوجه صاحب السمو الملكي رئیس المجلس وكافة أعضائه 
نه من رعایة واهتمام ودعم مستمر لرفاهیة وأمن الوطن والمواطن، والشكر موصول لمساهمي الرشیدة بالشكر واالمتنان لما یبدو 

لكافة العاملین  لفرصة لیعرب عن خالص شكره وتقدیرهدارة هذه اإل. كما ینتهز مجلس االغالیة ودعمهم المتواصلالشركة على ثقتهم 
  المزید من االزدهار والتقدم في األعوام القادمة.  لىإ م، و 2016المخلصة خالل العام  مشركات التابعة لجهودهدارات الشركة والإفي 

    
  لي التوفیق،،،وهللا و 


