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كلمة رئي�س جمل�س �لإد�رة

�ساحب ال�سمو امللكي

 �لأمري �لوليد بن طالل  بن عبد�لعزيز �آل �سعود



ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ح�شرات الأخوة والأخوات م�شاهمي �شركة اململكة القاب�شة الكرام

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ُي�شعدين بالنيابة عن جمل�س اإدارة ال�شركة اأن اأقدم لكم التقرير ال�شنوي والبيانات املالية املدققة ل�شركة اململكة القاب�شة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016م.

2016 بداية انطالقة جديدة ل�شيا�شة اقت�شادية وطنية واعدة  اأ�شعار النفط عامليًا وامل�شاكل الإقليمية، وبالرغم من ذلك فقد كان عام  نطوي عامًا حافاًل بالتحديات وال�شعوبات نتيجة انخفا�س 

مبواجهة التحديات املقبلة جتّلت يف روؤية 2030. ويف ظل هذا امل�شهد، �شّكل عام 2016م بالن�شبة ل�شركة اململكة القاب�شة تر�شيخًا وتعزيزًا مل�شرية التميز والنجاح بف�شل من اهلل عز وجل اأوًل، ومن ثم 

بف�شل جهود العاملني لدى ال�شركة يف كل الأق�شام مبا فيها التخطيط وال�شتثمارات وتطوير امل�شاريع والأعمال. فاإن نتائجنا املالية املطروحة اأمامكم اليوم تعك�س ا�شتمرارية جناح �شركة اململكة القاب�شة 

يف تطبيق ا�شرتاتيجيتها ال�شتثمارية التي اأثبتت جدارتها يف حتقيق الأرباح حتى يف الظروف ال�شعبة، كما تعك�س جناحنا يف تبني ال�شيا�شة الوطنية اجلديدة، وهذا ما يبني بو�شوح عزم فريق عمل 

ال�شركة على تطوير الأعمال ب�شكل م�شتمر، وحتقيق اأهداف ال�شركة يف توجيه ال�شتثمارات نحو قطاعات رئي�شية واعدة ويف حتقيق اأهداف الروؤية الوطنية القت�شادية اجلديدة.

و�شلنا يف بناء برج اململكة يف جدة الأطول يف العامل اإىل الدور 50  بتمويل م�شريف ت�شل قيمتة 3.6 مليار ريال مل�شروع مدينة متكاملة. وقد مت تاأ�شي�س ال�شندوق ال�شتثماري العقاري “الإمناء مدينة 

جدة الإقت�شادية” من قبل �شركة الإمناء لال�شتثمار وقامت �شركة جدة الإقت�شادية بالكتتاب بكامل وحدات ال�شندوق بقيمة اإجمالية قدرها 8.4 بليون ريال وهو �شندوق ا�شتثماري عقاري متوافق مع 

الأحكام وال�شوابط ال�شرعية ومتطلبات ال�شوق املالية والأنظمة القانونية املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية.

كما قامت �شركة اململكة لالإ�شتثمارات الفندقية )KHI( ببيع ح�شتها البالغة 100% يف فندق اإنرتكونتيننتال لو�شاكا Intercontinental Hotel Lusaka اإىل QG Africa Hotel LP وهو 

�شندوق ا�شتثماري م�شجل يف جزيرة موري�شيو�س حتت اإدارة QG Investments Africa Management لقاء مبلغ اإجمايل بلغت قيمته 35.9 مليون دولر اأمريكي. مت اإجناز ال�شفقة يف 31 

مار�س 2016.

ويف اأبريل، اأعلنت �شركة اململكة القاب�شة نتائجها املالية للربع الأول من العام احلايل املنتهي يف 31 مار�س 2016م حيث حققت ال�شركة �شايف اأرباح قدره 103.9 مليون ريال. حيث اأقرت توزيع اأرباح 

نقدية ربع �شنوية من الأرباح املبقاة بن�شبة 1.25% )5% لكامل ال�شنة( من القيمة ال�شمية لل�شهم بواقع 12.5 هللة ربعيًا لكل �شهم م�شدر بحيث ي�شبح الإجمايل 0.50 ريال لكامل ال�شنة، مبا جمموعه 

163.9 مليون ريال لكل ربع �شنة لي�شبح اإجمايل التوزيعات لكامل ال�شنة 655.9 مليون ريال.

 Accor Hotels اخلا�شة بها مع �شركة اأكور للفنادق FRHI اأما يف يوليو، فقد اأعلنت �شركة اململكة القاب�شة عن اإمتامها اإجراءات دمج من�شة الفنادق الفاخرة فريمونت رافلز هوتيلز اإنرتنا�شونال

ومقرها فرن�شا. ومع اإمتام هذه ال�شفقة، تن�شم العالمات الفندقية الثالثة: فريمونت Fairmont ورافلزRaffles  و�شوي�شوتيل Swissôtel ملجموعة اأكور، فيما تكت�شب �شركة اململكة ح�شة 

تبلغ 5.8% من �شركة اأكور مع احلق يف تعيني ممثل ملجل�س الإدارة يف �شفقة قيمتها 12 مليار ريال �شعودي.

ويف بداية اأكتوبر، اأعلنت �شركة اململكة القاب�شة عن اإمتامها اإجراءات بيع ح�شتها يف فندق فور�شيزونز تورونتو. وقد مت اإجناز ال�شفقة يف 30 �شبتمرب 2016 لقاء مبلغ اإجمايل بلغت قيمته 225 مليون 

دولر كندي. ومت بيع الفندق ملجموعة من ال�شركات التابعة لأ�شرة ال�شيد �شاهد خان، وهو موؤ�ش�س �شركة Flex-N-Gate Group والرئي�س التنفيذي لفريق Jacksonville Jaguars لكرة 

القدم المريكية وفريق Fulham الإجنليزي لكرة القدم ومقره لندن. 

كما اأعلنت عن نتائجها املالية املوحدة للربع الثالث والت�شعة اأ�شهر من العام احلايل 2016م واملنتهي يف 30 �شبتمرب 2016م. حيث بلغ �شايف الربح خالل الربع الثالث 179.9  مليون ريال، مقابل 291.6  

مليون ريال للربع املماثل من العام ال�شابق وذلك بانخفا�س قدره %38.3.

وعلى �شعيد الريادة الفندقية، ح�شلت �شركة اململكة القاب�شة على جوائز عدة لفندقها فور�شيزونز جورج اخلام�سFour Seasons George V يف باري�س الأول والأثمن يف العامل، فنذكر منها 

ح�شوله على لقب “اأف�شل فندق يف العامل” لعامي 2015م و2016م �شمن ت�شنيف جملة “دليل جاليفانرت Gallivanter’s Guide. كما عاد واأكد مكانته الريادية يف قطاع الفنادق الفخمة العاملية 

بعد اأن اأعلن عن حيازة مطعمه الفرن�شي الكال�شيكي لو �شانك Le Cinq، على 3 جنوم من دليل مي�شالن املرموق يف ن�شخة العام 2016. وبذلك، اأ�شبح الفندق الوحيد يف فرن�شا الذي يح�شل على 3 

ول يعد ح�شوله على لقب “اأف�شل فندق مدينة يف اأوروبا” لعام 2015م �شمن ت�شنيف جملة “دليل  واحد.  اآن  ميو” للمطاعم يف  “غو  دليل  جنوم مي�شالن و19 نقطة / 5 قبعات “toques” بح�شب 

جاليفانرت Gallivanter’s Guide لـ13 عامًا على التوايل اإل اإعالنًا باخلط العري�س عما حققه فندقنا من متيز منقطع النظري. اأّما يف عام 2014م فقد ح�شل على لقب “اأف�شل فندق يف العامل 

 .Conde Nast Traveler لل�شيافة الفندقية” يف جملة كوندي نا�شت ترافلري

كما توالت الإجنازات على �شعيد الريادة الفندقية، فحققنا اإجنازًا هامًا لل�شركة بح�شول فنادق ومنتجعات الفور�شيزونز على لقب “اأف�شل �شركة فندقية للعمل فيها” لعام 2015م ح�شب ت�شنيف 

نَّفت جملة “دليل جاليفانرت  “اأف�شل �شركة فنادق عامليًا”، �شمن ت�شنيف جملة “دليل جاليفانرت”. كما �شَ موقع “هوتليري ميدل اإي�شت Hotelier Middle East”. وح�شلت املجموعة على لقب 

Hampshire يف اجنلرتا على اأنه “اأف�شل منتجع يف اأوروبا” لعام 2015م، وفندق فور�شيزنز هوجن كوجن  Hong Kong “كاأف�شل فندق/ Gallivanter’s Guide” فندق فور�شيزنز هامب�شري 
Seychelles “كاأف�شل منتجع يف املحيط الهندي” لعام 2015م. ال�شي�شل  فور�شيزنز  ومنتجع  2015م،  منتجع يف �شرق اآ�شيا” لعام 

ومع نهاية العام اأعلنت �شركة اململكة القاب�شة نتائجها املالية املوحدة للربع الرابع وكامل �شنة 2016، فقد بلغ اإجمايل الربح خالل الربع الرابع 146.9 مليون ريال، مقابل 555.3  مليون ريال للربع 

املماثل من العام ال�شابق وذلك بانخفا�س قدره 73.54%. وقد بلغ �شايف الربح خالل الربع الرابع 40.2  مليون ريال، مقابل 37.9  مليون ريال للربع املماثل من العام ال�شابق مبعدل ارتفاع 6.06 %. 

وقد بلغ �شايف الربح لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م، 509.9 مليون ريال �شعودي مقابل 707.1 مليون ريال �شعودي لنف�س الفرتة من عام 2015م مبعدل انخفا�س 27.9 %. 

اإن التقرير ال�شنوي املطروح بني اأيديكم اليوم، يعرب بكل �شفافية عما اأجنزته ال�شركة من اأعمال خالل عام 2016، ويو�شح مواطن النجاح والزدهار الذي حققناه على مدى عام كامل، كما يثبت التقرير 

اأن �شركة اململكة القاب�شة باإجنازاتها ال�شابقة واحلالية وامل�شتقبلية اإن �شاء اهلل، تبقى ثابتة باأهدافها ال�شتثمارية البعيدة املدى. و�شوف نقوم دائمًا من خالل اإمكاناتنا الرا�شخة، وخربات جمل�س اإدارة 

ال�شركة ومديريها التنفيذيني بتكري�س اجلهود واملوارد واخلربات نحو املزيد من النجاحات والإجنازات على ال�شعيد الوطني والإقليمي والدويل كوننا اإحدى اأجنح ال�شركات ال�شتثمارية العاملية واأكرثها 

تنوعًا يف جمالت ال�شتثمارات، ومن نخبة ال�شركات الرائدة يف اململكة العربية ال�شعودية، ومنطقة اخلليج العربي وعلى م�شتوى العامل.

اأتقدم بال�شكر اجلزيل اإىل م�شاهمينا الكرام على ثقتهم ب�شركتهم القوية واملزدهرة دائمًا، واإىل اأع�شاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني لل�شركة، على جهودهم املخل�شة، متطلعًا معكم نحو املزيد 

من النمو وا�شتمرارية الربحية وحتقيق النتائج الإيجابية م�شتقباًل، واهلل ويل التوفيق.

الوليد بن طالل بن عبد العزيز اآل �شعود 

رئي�س جمل�س الإدارة
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نبذة عن �سركة �ململكة �لقاب�سة

تاأ�ش�شت �شركة اململكة القاب�شة يف عام 1980م وهي �شركة م�شاهمة عامة تتداول اأ�شهمها يف ال�شوق املالية ال�شعودية منذ عام 2007م. وتعترب 

ال�شركة واحدة من اأجنح ال�شركات ال�شتثمارية العاملية واأكرثها تنوعًا يف جمالت ال�شتثمارات، ومن نخبة ال�شركات الرائدة يف اململكة العربية 

من  ترتاوح  ا�شتثمارية  قطاعات  يف  كربى  ح�ش�شًا  القاب�شة  اململكة  �شركة  ومتتلك  العامل.  م�شتوى  وعلى  العربي  اخلليج  ومنطقة  ال�شعودية، 

التوا�شل الجتماعي والتكنولوجيا وخدمات املواد  املالية  وال�شتثمارية و�شبكات  اإىل الإعالم والن�شر والرتفيه واخلدمات  الفنادق والعقارات 

ال�شتهالكية والبيع بالتجزئة والبرتوكيماويات والتعليم والرعاية ال�شحية والطريان واأي�شًا الزراعة. بالإ�شافة اإىل التواجد ال�شتثماري لل�شركة 

يف الأ�شواق النامية مثل قارة اأفريقيا.

www.kingdom.com.sa
         @Kingdom_KHC



�إد�رة �ل�سركة و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

�ساحب �ل�سمو �مللكي

�لأمري �لوليد بن طالل بن عبد �لعزيز �آل �سعود

رئي�س جمل�س الإدارة

�ملهند�س طالل �إبر�هيم �مليمان

الرئي�س التنفيذي

اإدارة  جمل�س  يف  ع�شو  امليمان  طالل  املهند�س 

البكالوريو�س  �شهادة  على  حائز  اململكة.  �شركة 

اإيفانزفيل  جامعة  من  الكهربائية  الهند�شة  يف 

الأمريكية، وعلى �شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة ليفربول، وعلى 

دبلوم يف الإدارة التنفيذية من معهد اإدارة الأعمال يف جامعة هارفارد. وقبل 

ال�شتثمارات  مدير  من�شب  �شغل  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  مبن�شب  تعيينه 

ل�شركة  التطويرية  امل�شاريع  جميع  على  واأ�شرف  1996م،  العام  منذ  املحلية 

اململكة  يف  والعامة  اخلا�شة  ال�شركة  ا�شتثمارات  جميع  اإىل  اإ�شافة  اململكة، 

الت�شنيع  �شركة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�شو  امليمان  واملهند�س  ال�شعودية.  العربية 

ي�شغل  كما  )نا�س(  للخدمات اجلوية  الوطنية  وال�شركة  )الت�شنيع(  الوطـنيـة 

من�شب رئي�س جمل�س الإدارة مل�شت�شفى اململكة ومدار�س اململكة ومركز اململكة.
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د. عادل �ل�سيد

لال�ستثمارات  التنفيذي  الإدارة  جمل�س  ع�سو 

الدولية واملبا�سرة

عامًا   25 من  باأكرث  ال�شيد  عادل  الدكتور  يتمتع 

من اخلربة يف جمال ال�شت�شارات املالية واإدارة 

من�شب  هو  �شغله  من�شب  اآخر  وكان  اخلا�شة.  الأ�شهم  وا�شتثمارات  الأ�شول 

الرئي�س التنفيذي لل�شركة اخلليجية املتحدة لال�شتثمار )UGIC( وهي �شركة 

منطقة  يف  ال�شناعية  امل�شاريع  يف  وال�شتثمار  التطوير  على  تركز  بحرينية 

يف   )GIC( لال�شتثمار  اخلليج  �شركة  يف  �شابقًا  عادل  الدكتور  عمل  اخلليج. 

الكويت، التي تعد واحدة من اأكرب واأقدم �شركات ال�شتثمارات اخلا�شة يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي، حيث كان م�شوؤوًل عن جميع اأن�شطة تطوير الأعمال يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�شت، و لعب دورًا رئي�شيًا يف اإدارة ال�شتثمارات 

اخلا�شة ب�شركة اخلليج لال�شتثمار يف اململكة العربية ال�شعودية.

وي�شمل م�شوار د.عادل املهني على املنا�شب التالية: حملل مايل اأول مع اإدارة 

بني  العا�شمة  وا�شنطن  يف  الدويل  البنك  يف  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

1992م - 1994م. نائبًا للمدير العام ل�شركة رنا لال�شتثمار يف اململكة العربية 

ال�شعودية بني 1994م - 1996م. رئي�س اإدارة »متويل ال�شركات وال�شتثمار« يف 

البنك ال�شعودي الأمريكي )�شامبا(  بني 1996م - 2000م. بينما �شغل من�شب 

عامي  بني  املنامة  يف  الدويل  البحرين  بنك  يف  الأو�شط  ال�شرق  ق�شم  رئي�س 

2000م و 2004م حيث كان م�شوؤوًل عن ال�شتثمارات املبا�شرة يف املنطقة.

وقد بداأ الدكتور عادل ال�شيد حياته املهنية كمهند�س مدين مع الهيئة امللكية 

على  حا�شل  وهو   .1982 عام  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  وينبع  للجبيل 

البرتول  جامعة  من  املدنية  الهند�شة  يف  بكالوريو�س   )1( التالية  ال�شهادات 

الهند�شية من  الإدارة  ال�شعودية. )2( ماج�شتري يف  العربية  اململكة  واملعادن، 

كلية الهند�شة ميلووكي للهند�شة يف وي�شكون�شن، الوليات املتحدة الأمريكية. 

و)3( �شهادة دكتوراه يف الإدارة املالية من جامعة جورج وا�شنطن، يف وا�شنطن 

العا�شمة، الوليات املتحدة الأمريكية.  

اإدارة  جمل�س  يف  كع�شو   ال�شيد  عادل  الدكتور  عمل  �شبق،  ما  اإىل  بالإ�شافة 

يعمل  وحاليًا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  اجلبيل،  لل�شبائك يف  اخلليج  »�شركة 

كع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة »علي ح�شن ال�شيد واأولده« و�شركة بروج للتاأمني 

التعاوين يف الريا�س، اململكة العربية ال�شعودية.

�لأ�ستاذ �سرمد نبيل �لذوق

لال�ستثمارات  التنفيذي  الإدارة  جمل�س  ع�سو 

الفندقية

ال�شيد �شرمد الذوق هو رئي�س واملدير التنفيذي 

وهي   ،)KHI( الفندقية  لال�شتثمارات  للمملكة 

�شركة عاملية رائدة يف جمال ال�شتحواذ وتطوير الفنادق واملنتجعات وترتكز 

لال�شتثمارات  اململكة  ومتلك  النمو.  �شريعة  النا�شئة  الأ�شواق  يف  اأعمالها 

الذوق �شركة  ال�شيد  اأ�ش�س  بلدًا. وقد   15 22 من�شاأة يف  الفندقية ح�ش�شًا يف 

بقيمة  الأويل  للطرح  وقادها   2001 عام  يف  الفندقية  لال�شتثمارات  اململكة 

1.6 مليار دولر اأمريكي يف عام 2006م. يف عام 2010م مت ال�شتحواذ على 

كامل اأ�شهم �شركة اململكة لال�شتثمارات الفندقية )KHI( واأ�شبحت مملوكة 

.)KHC( بالكامل ل�شركة اململكة القاب�شة

بالإ�شافة اإىل ذلك، ال�شيد الذوق هو ع�شو جمل�س اإدارة �شركة اململكة القاب�شة 

)KHC(، وع�شوًا يف اللجنة ال�شتثمارية لل�شركة حيث اأنه امل�شوؤول عن القيادة 

اململكة  ل�شركة  العاملية  الفندقية  ال�شتثمارات  يف  ال�شرتاتيجي  والتطوير 

القاب�شة. وت�شمل هذه امل�شالح �شركات اإدارة الفنادق مثل فنادق ومنتجعات 

فور�شيزونز Four Seasons Hotels & Resorts وفريمونت رافلز للفنادق 

الدولية Fairmont Raffles Hotels International وفنادق ومنتجعات 

املمتلكات  اإىل  اإ�شافة   ،Mövenpick Hotels & Resorts موڤنبيك 

الدولية وت�شمل فندق جورج اخلام�س George V يف باري�س، وفندق البالزا 

The Plaza يف نيويورك، وفندق ال�شافوي Savoy يف لندن. ال�شيد الذوق هو 

رافلز  فريمونت  فور�شيزونز،  ومنتجعات  فنادق  اإدارة  جمل�س  يف  ع�شو  اأي�شًا 

للفنادق الدولية وفنادق ومنتجعات موڤنبيك. 

وقد قام ال�شيد الذوق باإدارة عملية تطوير �شركة )Forte Plc’s( وهي تعمل 

يف الأ�شواق النا�شئة وكذلك �شغل من�شبًا يف �شركة )HVS( انرتنا�شونال وهي 

�شركة رائدة يف ال�شت�شارات الفندقية وتقييم الأ�شول وتغطي جميع الأ�شواق 

الأوروبية.

اإدارة الفنادق من جامعة �شوري  يحمل الأ�شتاذ �شرمد �شهادة بكالوريو�س يف 

University of Surrey وماج�شتري يف تقييم املمتلكات والقانون من جامعة 

�شيتي لإدارة الأعمال يف لندن، وهو يجيد الإجنليزية والفرن�شية والعربية.



�لأ�ستاذ �سادي �سديق �سنرب

ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي

2007م  اأبريل  يف  �شنرب  �شادي  ال�شيد  ُعنّي 

�شركة  يف  والإداري  املايل  املدير  مبن�شب 

اخلا�س  امل�شت�شار  من�شب  ي�شغل  وهو  املـملكة. 

2005م، حائز على �شهادة البكالوريو�س من جامعة  لالأمري الوليد منذ العام 

اأوكالهوما.  كاليفورنيا يف لو�س اأجنلو�س، وعلى �شهادة املاج�شتري من جامعة 

املتحدة  الوليات  ال�شيد �شنرب �شهادة حما�شب قانوين معتمد من  كما يحمل 

اآرثر  1973م مع �شركة  الأمريكية. بداأ ال�شيد �شنرب م�شريته املهنية يف العام 

اأندر�شون يف لو�س اأجنلو�س. ويف العام 1994م انتقل ال�شيد �شنرب اإىل مكاتب 

التاأمني  ل�شت�شارات  اإداريًا  �شريكًا  ُعنّي  �شنتني،  وبعد  الريا�س.  يف  ال�شركة 

2002م  العام  يف  الأو�شط.  ال�شرق  يف  اأندر�شون  اآرثر  ل�شركة  التابع  والأعمال 

ال�شيد  اأند يونغ.  اإرن�شت  اأندر�شون و�شركة  اآرثر  اأن مت الدمج بني �شركة  وبعد 

�شنرب هو اأي�شًا ع�شو يف جمل�س اإدارة فنادق ومنتجعات فور�شيزونز وفريمونت 

جمل�س  اإىل  �شنرب  �شادي  ال�شيد  ان�شم  الدولية.  واملنتجعات  للفنادق  رافلز 

الإدارة يف يونيو 2012م.

�لأ�ستاذ حممد حممود فهمي

ع�سو جمل�س الإدارة التنفيذي لل�سوؤون املالية 

والإدارية

جعبته  يف  يحمل  فهمي  حممود  حممد  الأ�شتاذ 

عامًا   18 مدى  على  بالإجنازات  حافاًل  �شجاًل 

على �شعيد املبادرات الرائدة التي تعزز الأداء املايل والإنتاجية. لقد بداأ حممد 

حياته املهنية يف القاهرة يف اخلدمات امل�شرفية لل�شركات يف عام 1995 مع 

البنك التجاري الدويل. وبعد تلقيه برنامج التدريب الئتماين لل�شركات لبنك 

ق�شم  يف  �شنتني  ملدة  عمل  حيث  اأول  ائتماين  كمحلل  تخرج  مانهاتن،  ت�شي�س 

اخلدمات امل�شرفية لل�شركات.

ال�شتثمارية لفرتة  امل�شرفية  للعمل يف اخلدمات  انتقل حممد   1998 يف عام 

جمتمعة بلغت 10 اأعوام من العمل ل�شالح كربى املوؤ�ش�شات امل�شرية/الدولية 

مثل فلمنجن CIIC، املجموعة املالية هريمي�س وبنك الدوحة. ويف عام 2005 

كاليون يف م�شر  لبنك  ال�شتثمارية  امل�شرفية  رئي�س اخلدمات  اأ�شبح حممد 

على  وعمل  كاليون  لبنك  ال�شتثمارية  امل�شرفية  عمليات  باإطالق  قام  حيث 

خمتلف عمليات الدمج وال�شتحواذ لل�شركات املحلية/الإقليمية.

اأكرث من 10 �شنوات ق�شاها يف العمل كم�شريف ا�شتثماري يف خمتلف الأ�شواق 

املالية ومعامالت M & A التي تبلغ قيمتها اأكرث من 4 مليارات دولر اأمريكي. 

يف  التدريبية  ال�شتثمارية  امل�شرفية  دورة  حممد  اأكمل  الفرتة  هذه  خالل 

كاليون. وقد حقق تقدمًا يف م�شريته املهنية عندما التحق ببامل هيلز للتعمري 

رئي�شًا للقطاع املايل حيث �شاعد يف التفاو�س على بيع ح�شة 10% يف ال�شركة 

لبنك جولدمان �شاك�س، مما حقق �شفقة بلغت 120 مليون دولر اأمريكي وقام 

بتدبري ما جمموعه 1.3 مليار جنيه م�شري من الديون املجمعة لل�شركة. وقد 

320 مليون  اأ�شهم ال�شركة بقيمة  اأي�شًا دور بارز يف عملية اتخاذ رفع  كان له 

واإدراجها يف كل من بور�شتي لندن وم�شر.  وبعد حمطة بامل  اأمريكي  دولر 

هيلز، حط حممد رحاله كمدير مايل ملجموعة ح�شن عالم القاب�شة وبايونريز 

القاب�شة.

اإدارة ال�شتثمار  ومن اإجنازاته الأكادميية، والتي ا�شتملت على ماج�شتري  يف 

والتمويل من جامعة ريدينغ يف اإجنلرتا، ح�شل حممد على منحة ت�شفنينغ التي 

على  احل�شول  بهدف  للدرا�شة  م�شر  يف  الربيطاين  الثقايف  املجل�س  يقدمها 

درجة املاج�شتري يف اإجنلرتا ف�شاًل عن ح�شوله على منحة فولربايت ل�شتكمال 

برنامج تقييم واإدارة ال�شتثمارات من جامعة هارفارد.

�إد�رة �ل�سركة و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة
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�ملهند�س طاهر حممد عمر عقيل

ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل

املهند�س طاهر عقيل، �شعودي اجلن�شية، ع�شو 

1959م،  عام  ولد  ال�شركة.  اإدارة  جمل�س  يف 

واملاج�شتري  البكالوريو�س  �شهادة  يحمل  و 

الأمريكية  املتحدة  بالوليات  تك�شا�س  جامعة  من  ال�شناعية  الهند�شة  يف 

الع�شو  من�شب  حاليًا  ي�شغل  كما  1984م(.  عام  املاج�شتري  على  )ح�شل 

التنفيذي ملجل�س الإدارة وامل�شت�شار املايل لل�شركة الوطنية للخدمات اجلوية 

املحدودة )نا�س( وقبل اللتحاق بال�شركة، �شغل عدة منا�شب منها الرئي�س 

ورئي�س  عامني،  ملدة  العزيزية(  )دويت�شه  املالية  اخلدمات  ل�شركة  التنفيذي 

منا�شب  عدة  اإىل  اإ�شافًة  التجاري،  الأهلي  البنك  يف  املنظم  التمويل  ق�شم 

طاهر  املهند�س  ي�شغل  كما  ال�شعودي،  ال�شناعية  التنمية  �شندوق  يف  هامة 

جدة،  يف  وال�شناعية  التجارية  للغرفة  ال�شناعية  اللجنة  يف  ع�شو  من�شب 

و�شركة  التعاوين  للتاأمني  العامة  اخلليجية  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  وع�شو 

ال�شعودية. العربية  لين�س اململكة  مرييل 

�ملهند�سة ر�سا عامر �لهو�سان

ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل

�شركة  اإىل  الهو�شان  ر�شا  املهند�شة  ان�شمت 

يناير2012م كع�شو جمل�س  القاب�شة يف  اململكة 

وت�شغل  املراجعة.  جلنة  يف  وكع�شو  الإدارة 

ملجموعة  العام  املدير  من�شب  ر�شا  املهند�شة 

الهو�شان لالأثاث بالإ�شافة اإىل ع�شويتها يف جمل�س اإدارة جمموعة الهو�شان. 

وكانت املهند�شة ر�شا قد ح�شلت على درجة املاج�شتري يف الت�شميم الداخلي 

من معهد برات يف نيويورك Pratt Institute-New York،  كما ح�شلت 

على �شهادة البكالوريو�س يف العلوم ال�شيا�شية – ال�شرق الأو�شط من اجلامعة 

الأمريكية يف ولية وا�شنطن دي �شي.

�لدكتور خالد عبد�هلل �ل�سحيم

ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل

اجلن�شية،  �شعودي  ال�شحيم،  خالد  الدكتور 

ع�شو يف جمل�س اإدارة ال�شركة. ولد عام 1959م 

الدكتوراه  �شهادة  ويحمل  الريا�س،  مبدينة 

الب�شرية من جامعة ويلز )كلية كارديف لإدارة الأعمال( يف  املوارد  اإدارة  يف 

البحث  اأ�شاليب  يف  عايل  دبلوم  اإىل  بالإ�شافة  1996م  عام  املتحدة  اململكة 

مع  البكالوريو�س  �شهادة  وعلى  1993م،  عام  نف�شها  اجلامعة  من  العلمي 

نف�س  يف  واملاج�شتري  �شعود  امللك  جامعة  من  اإعالم  تخ�ش�س  ال�شرف  مرتبة 

التخ�ش�س عام 1986م. قبل �شغله لع�شوية جمل�س اإدارة ال�شركة �شغل الدكتور 

ال�شحيم عدة منا�شب قيادية يف �شركة الت�شالت ال�شعودية منها، مدير عام 

ويعمل حاليًا بوظيفة  العاملة،  القوى  للتنظيم وتخطيط  التوظيف ومدير عام 

مدير عام تطوير املوارد الب�شرية ب�شركة الت�شالت ال�شعودية. قبل ذلك عمل 

الدكتور ال�شحيم يف �شركة اململكة القاب�شة لفرتة اأربع �شنوات بوظيفة املدير 

التنفيذي امل�شاعد للموارد الب�شرية وال�شوؤون الإدارية. والدكتور ال�شحيم ع�شو 

بالعديد من اجلمعيات املهنية كاجلمعية ال�شعودية لالإدارة، واجلمعية العربية 

للموارد الب�شرية، واجلمعية الأمريكية لإدارة املوارد الب�شرية.





تقرير جمل�س �لإد�رة



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

املحرتمني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مقدمة:

ي�شر جمل�س اإدارة �شركة اململكة القاب�شة اأن يقدم اإىل م�شاهمي ال�شركة الكرام التقرير ال�شنوي لعام 2016 م، والذي ي�شتعر�س من خالله اأداء ال�شركة واإجنازاتها 

املحققة خالل العام املايل املنتهي يف 2016/12/31م. حيث يتم من خالله اإلقاء ال�شوء على القطاعات  الرئي�شية ون�شاطاتها املتنوعة، كما يت�شمن التقرير ال�شنوي 

احل�شابات اخلتامية املوحدة )املدققة( لل�شركة للعام املايل 2016م مع الإي�شاحات والتي تعترب جزء من القوائم املالية، وتقرير مراجعي احل�شابات.

ويتقدم املجل�س ب�شكره اجلزيل مل�شاهمي ال�شركة على دعمهم وثقتهم ويعلن عن تنازل جميع اأع�شائه عن اأي مكافاآت اأو تعوي�شات م�شتحقة لهم مقابل ع�شويتهم يف 

املجل�س اأو اأي بدلت اأو م�شاريف �شفر اأو تنقالت اأو اأي بدلت اأخرى خالل عام 2016م.

الن�ساطات الرئي�سة لل�سركة :

تتمثل اأغرا�س ال�سركة يف القيام بالأعمال الآتية:

املقاولت العامة للمباين )اإن�شاء، اإ�شالح، هدم وترميم( والإن�شاءات العامة من اأعمال الطرق واأعمال املياه واملجاري والأعمال الكهربائية وامليكانيكية وال�شناعية  اأ( 

والأعمال البحرية وال�شدود وحفر الآبار وخدمات ال�شيانة والت�شغيل للمباين واملطارات وامل�شانع وحمطات الكهرباء وحتلية و�شخ املياه والغاز و�شبكات الهاتف 

وامل�شت�شفيات واملراكز الطبية.

التجارة العامة بكافة اأنواعها، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر جتارة اجلملة والتجزئه يف: ب( 

)اأ(     مواد البناء وت�شمل اخلر�شانة اجلاهزة  واحلديد والأملونيوم.

)ب(   املواد الغذائية.

)ج(   احلا�شالت الزراعية.

)د(   املعادن واملواد البرتولية.

)هـ( املالب�س اجلاهزة والأحذية الرجالية والن�شائية والأطفال، والأقم�شة، والعطور وم�شتح�شرات التجميل الطبيعية، واأدوات التجميل والزينة وم�شتح�شراتها، 

واملجوهرات التقليدية.

)و(   اأجهزة احلا�شب الآلية والربامج واللوازم اخلا�شة بها.

)ز(   كافة اأنواع الب�شائع مهما كانت طبيعتها. 

النقل والتخزين وي�شمل الجتار يف جميع و�شائل النقل من طائرات و�شفن. ج( 

اإقامة ومتلك واإدارة والإ�شتثمار يف الفنادق واملجمعات الرتفيهية وال�شياحية. د( 

خدمات التعليم )املدار�س اخلا�شة - معاهد علمية خا�شة - مركز بحوث خا�س ومراكز تدريب(. هـ( 

خدمات طبية )م�شت�شفيات خا�شة - م�شتو�شفات خا�شة - خمتربات التحاليل والأ�شعة(. و( 

الوكالت التجارية ووكالت التوزيع وال�شم�شرة )يف غري اأعمال ال�شرافة والعقار( وخدمات ال�شحن وخدمات ال�شترياد والت�شدير حل�شاب الغري. ز( 

�شراء الأرا�شي لإقامة املباين ال�شكنية والإدارية والتجارية عليها وا�شتثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�شالح ال�شركة. ح( 

 نبذة عن ال�سركات التابعة :

تزاول ال�سركة ن�ساطاتها الدولية من خالل ال�سركات التابعة املذكورة اأدناه: 

اأ (  �سركة اململكة 5-كي اآر - 11 ليمتد )كي اآر - 11(

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة من�شاأة وقائمة يف جزر الكاميان. ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة على امتالك ال�شتثمارات يف الأوراق املالية الدولية املتداولة من خالل 

ال�شركات التابعة اململوكة لها بالكامل. 

تقرير جمل�س �لإد�رة

 لل�شادة م�شاهمي �شركة اململكة القاب�شة

عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م 
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ب (  اململكة 5-كي اآر - 100 ليمتد )كي اآر-100( 

خالل  من  ال�شتثمارية  ال�شناديق  واإدارة  امتالك  على  لل�شركة  الرئي�شي  الن�شاط  ي�شتمل  الكاميان.  جزر  يف  وقائمة  من�شاأة  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة 

لها.  الزميلة  ال�شركات 

ج (  اململكة 5-كي اآر- 132 ليمتد )كي اآر-132( 

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة من�شاأة وقائمة يف جزر الكاميان. ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة على امتالك ال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة والزميلة املذكورة اأدناه 

والتي متار�س الن�شاط الفندقي: 

ا�سم ال�سركة
ن�سبة امللكية الفعلية %

2015م2016م

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

تاأ�ش�شت ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال 5.218.200 يورو، من�شاأة وقائمة يف جزر الكاميان، متتلك فندق 

جورج اخلام�س يف فرن�شا. )ملكية مبا�شرة وغري مبا�شرة مع �شركة اململكة لال�شتثمارات الفندقية(

100.0100.0

�سركة اململكة للفنادق )تورنتو( ليمتد )تورنتو(

تاأ�ش�شت  يف كندا ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال 260.000 دولر كندي، متتلك ال�شركة 100% من فندق 

فور�شيزونز تورنتو - كندا

مت بيعه خالل

عام 2016

100.0

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

تاأ�ش�شت ال�شركة يف جزر الكاميان ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال 843 مليون دولر يف مايو من عام 2000م 

باإدارة  ال�شركة  تقوم  كما  بتطويرها.  وتقوم  العامل  مناطق خمتلفة حول  عالية يف  ذات جودة  فنادق  على  لت�شتحوذ 

ن�شاطها الفندقي يف اأربع مناطق جغرافية: ال�شرق الأو�شط، اأفريقيا، اآ�شيا، اأوروبا. ول تقوم ال�شركة باإدارة اأي من 

الفنادق ب�شكل مبا�شر حيث مت اختيار فنادق ومنتجعات فور�شيزونز، فنادق ومنتجعات فريمونت، وفنادق ومنتجعات 

موفنبيك للقيام بالإدارة املبا�شرة نيابة عن ال�شركة

100.0100.0

بريزروود ليمتد )�سافوي( اململكة املتحدة

تاأ�ش�شت ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدود براأ�س مال 187.977.994 دولر مملوكة عن طريق �شركة اململكة 5-كي اآر- 

132 ليمتد )كي اآر-132( يف جزر الكاميان

متتلك املعلم التاريخي فندق �شافوي بلندن والذي يتم ت�شغيله من قبل �شركة فريمونت.

58.9250.0

�ململكة 5 كي �آر 35 جروب )جورج �خلام�س(

�سركة �ململكة للفنادق )تورنتو( ليمتد )تورنتو(

�ململكة لال�ستثمار�ت �لفندقية )كي �ت�س �آي(

بريزروود ليمتد )�سافوي( �ململكة �ملتحدة

ن�سبة امللكية الفعلية

2015

2015

2015

2015

%100

%100

%100

%50

ن�سبة امللكية الفعلية

ن�سبة امللكية الفعلية

ن�سبة امللكية الفعلية

2016

2016

2016

2016

%100

 مت بيعه خالل
عام 2016

%100

%58٫92



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

ا�سم ال�سركة
ن�سبة امللكية الفعلية %

2015م2016م

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

بداأت �شركة مدار�س اململكة ن�شاطها يف عام 2000م ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال 254.000.000 ريال، 

وتعمل يف مدينة الريا�س وهي متلك وتدير مدار�س اململكة

47.047.0

�سركة اململكة للتطوير العقاري - اململكة العربية ال�سعودية 

1.000.000 ريال،  وتدير م�شروع »مدينة اململكة«  2012 براأ�س مال  تاأ�ش�شت ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة عام 

�شرق العا�شمة الريا�س

100.0100.0

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

تاأ�ش�شت ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال 119.876.867 ريال، تدير ال�شركة 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

 تاأ�ش�شت ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال 317.000.000 ريال، ومتتلك ال�شركة م�شت�شفى اململكة والعيادات

ال�شت�شارية بالريا�س

74.074.0

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

تاأ�ش�شت وتعمل يف لبنان لتقدمي اخلدمات الطبية ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال 20.000.000 دولر

50.450.4

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

لغر�س  �شهم.   55.000 على  مق�شمة  اأمريكي  دولر  مليون   55 مال  براأ�س  م�شاهمة  ك�شركة  1997م  عام  تاأ�ش�شت 

ا�شت�شالح الأرا�شي واإقامة امل�شاريع الزراعية واحليوانية وم�شاريع الدواجن والأ�شماك يف جمهورية م�شر العربية

100.0100.0

اململكة اأفريقيا لإدارة ال�ستثمارات 

املبا�شرة،  ال�شتثمارات  باإدارة  دولر، وخمت�شة   3.044.917 مال  براأ�س  م�شوؤولية حمدودة  ك�شركة ذات  تاأ�ش�شت   

م�شجلة يف جمهورية موري�شيو�س وم�شوؤولة عن اإدارة �شناديق ا�شتثمارات ال�شركة يف اأفريقيا

100.0100.0

تقرير جمل�س �لإد�رة لل�سادة م�ساهمي �سركة �ململكة �لقاب�سة
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�سركة مدار�س اململكة املحدودة )املدار�س(

اململكة العربية ال�سعودية

العيادات ال�ست�سارية

بريوت ا�س ايه ال )العيادات( - لبنان

�سركة اململكة للتنمية الزراعية

)كادكو( - م�سر

اململكة اأفريقيا

لإدارة ال�ستثمارات 

�سركة اململكة للتطوير العقاري

اململكة العربية ال�سعودية 

�سركة قرية الأزياء للتجارة املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�سركة خدمات امل�ساريع الطبية )امل�ست�سفى( 

اململكة العربية ال�سعودية 

٪71٫8٪100٪47
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نبذة عن ال�سركات الزميلة:

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

ا�سم ال�سركة

ن�سبة امللكية الفعلية %

2015م2016م

فريمونت رافلز هولدينغز انرتنا�سيونال )فريمونت رافلز( كندا

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

�شركة فريمونت رافلز هي �شركة عاملية رائدة متتلك جمموعة فنادق حول العامل وتعمل حتت مظلة فريمونت ورافلز 

و�شوي�س هوتيل. كما تقوم بت�شغيل واإدارة وحدات �شكنية فخمة خا�شة 

مت بيعه خالل

عام 2016

35.2

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

مملوكة عن طريق �شركة اململكة 5-كي اآر- 132 ليمتد )كي اآر-132( يف جزر الكاميان براأ�شمال 2.411.984.000 دولر

�شركة فور�شيزونز هي �شركة عاملية رائدة متتلك جمموعة فنادق حول العامل وتعمل حتت مظلة فور�شيزونز هوتيل. 

كما تقوم ال�شركة اأي�شًا بت�شغيل واإدارة وحدات �شكنية فخمة خا�شة

47.547.5

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

 52.500.000 اآر-132( يف جزر الكاميان براأ�شمال  132 ليمتد )كي  اآر-  5-كي  مملوكة عن طريق �شركة اململكة 

مظلة  حتت  وتعمل  العامل  حول  فنادق  جمموعة  متتلك  رائدة  عاملية  �شركة  هي  موڤنبيك  �شركة  �شوي�شري،  فرانك 

موفنبيك هوتيل. كما تقوم ال�شركة اأي�شًا بت�شغيل واإدارة وحدات �شكنية فخمة خا�شة

33.333.3

–  مملوكة عن طريق �سركة اململكة للفنادق )اأوروبا( اأكوور 

اأكوور هي �شركة عاملية رائدة متتلك جمموعه فنادق حول العامل راأ�شمالها 854.000.000 يورو

5.8

مت �شراوؤه خالل

عام 2016

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

مملوكة عن طريق �شركة اململكة 5-كي اآر- 132 ليمتد )كي اآر-132( يف جزر الكاميان براأ�شمال 245 مليون دولر 

ومتتلك املعلم التاريخي بالزا مبدينة نيويورك والذي يتم ت�شغيله من قبل �شركة فريمونت

25.025.0

�سندوق بان كومونويلث اأفريكان بارترنز ليمتد

�سندوق بان اأفريكان اإنف�ستمنت بارترنز ليمتد 1 و2

�شناديق لإدارة الأ�شول يف القارة الأفريقية وم�شجلة يف جمهورية موري�شيو�س

100.0

100.0

100.0

100.0
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فريمونت رافلز هولدينغز انرتنا�سيونال

)فريمونت رافلز( كندا

اململكة 22 )يو اأ�س اأيه( ليمتد )بالزا( 

الوليات املتحدة الأمريكية

�سندوق بان كومونويلث اأفريكان 

بارترنز ليمتد

فور�سيزونز هوتلز هولدينج

)اإف ات�س اإنك( كندا

موڤنبيك هوتلز اآند ريزورت�س اأيه جي 

)موڤنبيك( �سوي�سرا
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متتلك �سركة اململكة القاب�سة ح�س�س يف ال�سركات الزميلة املحلية والإقليمية التالية:

ا�سم ال�سركة

ن�سبة امللكية الفعلية %

2015م2016م

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

تاأ�ش�شت ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال 180.000.000 ريال عام 1997 م وهي متلك وتدير جممع �شكني 

فخم يف موقع متميز يف مدينة الريا�س.

38.938.9

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

اململكة  ملركز  املالكة  ال�شركة  وهي  ريال   1.000.000.000 مال  براأ�س  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  ك�شركة  تاأ�ش�شت 

ال�شعودية. العربية  اململكة  �شهرة يف  اأكرثها  ومن  املعامل احل�شارية  اأبرز  اأحد  يعد  والذي  بالريا�س 

36.036.0

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

تاأ�ش�شت ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال 8.521.512.800 ريال عام 2008م وهي متتلك وتدير م�شروع 

مدينة اململكة بجدة.

33.3533.35

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

تاأ�ش�شت ك�شركة م�شاهمة مقفلة براأ�س مال 3.827.677.250 ريال وهي متلك وتدير رخ�شة الطريان الإقت�شادي 

يف اململكة العربية ال�شعودية

34.0834.08

�سركة �ل�ستثمار �لعقاري )�ملجمع(

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

�سركة �ملركز �لتجاري �ملحدودة )�لربج(

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

�ل�سركة �لوطنية للخدمات �جلوية )نا�س(

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

�سركة جدة �لقت�سادية �ملحدودة

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

ن�شبة امللكية الفعلية

ن�شبة امللكية الفعلية
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خطط �ل�سركة و�لتوقعات �مل�ستقبلية:

يف ظل التحديات وال�شعوبات العاملية التي يواجهها القت�شاد فاإن ا�شرتاتيجيتنا املدرو�شة والقائمة على التنوع يف حمفظة ا�شتثماراتنا تعد ا�شا�س عملنا ومنطلق حتقيق 

النجاحات ، كذلك تنوي ال�شركة ال�شتمرار يف توجيه اإ�شتثماراتها نحو القطاعات الرئي�شة احلالية وهي العقارات من خالل م�شروعي مدينة اململكة بجدة ومدينة 

اململكة بالريا�س ، وكذلك لقطاع الفنادق من خالل ال�شتمرار يف تعزيز قيمة حمفظتها الفندقية باجلمع بني املهارات الإدارية و�شهرة الإ�شم التجاري ل�شركات اإدارة 

الفنادق والتابعة لها من جهة وخ�شائ�س كل فندق من فنادقها من جهة اأخرى ، كما اأن ال�شركة م�شتمرة بالبحث يف جميع القطاعات عن الفر�س الأ�شتثمارية املجدية 

حمليًا واإقليميًا ودوليًا.

�أبرز �أحد�ث �لعام 2016م :

قطاع العقارات وال�ستثمارات املحلية والإقليمية:

بحمد اهلل وتوفيقه ي�شري بناء م�شروع اأعلى برج يف العامل ب�شكل جيد ح�شب املخطط له ، وجتدر الإ�شارة اإىل انه �شبق ان مت النتهاء من توقيع اتفاقية متويل   •
ل�شالح �شندوق »الإمناء مدينة جدة الإقت�شادية« بقيمة ت�شل اىل 3.6 مليار ريال مع م�شرف الإمناء، وقد مت ا�شتكمال ترتيب التمويل للم�شروع وفق هيكل 

متويلي متوافق مع اأحكام و�شوابط ال�شريعة الإ�شالمية ، يوؤمن متطلبات امل�شروع ح�شب اخلطة التنفيذية الأولية للخم�س �شنوات القادمة، حيث اأن الغر�س 

من التمويل، هو بناء وتطوير البنية التحتية للمرحلة الأوىل من م�شروع مدينة جدة الإقت�شادية وا�شتكمال ت�شييد برج جدة.

AIRBUS ل�شراء طائرات بـ32 مليار ريال، حيث من  34% ا�شتكملت اتفاقًا مع ايربا�س  طريان نا�س احدى �شركات اململكة القاب�شة التي متلك فيها   •
املتوقع اأن حتدث هذه ال�شفقة نقلة نوعية يف عمليات �شركة طريان نا�س. 

قطاع الفنادق و�سركات اإدارة الفنادق:

قامت �شركة اململكة لالإ�شتثمارات الفندقية)احدى ال�شركات التابعة(  باإجناز عملية اإعادة متويل القر�س العقاري لفندق فور�شيزونز جورج اخلام�س مببلغ   •
350 مليون يورو.

2016م ، �شمن  2015م والتي اعلن عنها يف بداية عام  اأف�شل �شركة فنادق للعمل فيها لعام  جمموعة فنادق ومنتجعات الفور�شيزونز ح�شلت على لقب   •
ت�شنيف موقع هوتليري ميدل اإي�شت.

فندق جورج اخلام�س يح�شل على لقب اأف�شل فندق يف العامل لل�شيافة الفندقية لعام 2014م والتي اعلن عنها يف بداية عام 2016م، وذلك �شمن ت�شنيف   •
جملة كوندي نا�شت ترافلري.

دليل  جملة  ت�شنيف  �شمن  وذلك  2016م،  عام  بداية  يف  عنها  اعلن  والتي  2015م  لعام  العامل  يف  فندق  اأف�شل  لقب  على  يح�شل  اخلام�س  جورج  فندق   •
جاليفانرت.

 Intercontinental قامت �شركة اململكة لال�شتثمارات الفندقية )احدى ال�شركات التابعة( ببيع ح�شتها البالغة 100% يف فندق اإنرتكونتيننتال لو�شاكا  •
مليون دولر اأمريكي. مت اإجناز ال�شفقة يف 31 مار�س 2016م.  35.9 قيمته  بلغت  اإجمايل  مبلغ  لقاء   .Hotel Lusaka

الفرن�شي  مطعمه  حيازة  عن  اأعلن  اأن  بعد  العاملية  الفخمة  الفنادق  قطاع  يف  الريادية  مكانته  اأخرى  مرة  باري�س  اخلام�س  جورج  فور�شيزونز  فندق  اأثبت   •
الكال�شيكي، لو �شانك Le Cinq، على 3 جنوم يف ن�شخة العام 2016م من دليل مي�شالن املرموق. وبذلك، اأ�شبح فندق فور�شيزونز جورج اخلام�س الفندق 

واحد. اآن  يف  ميو” للمطاعم  “غو  دليل  الوحيد يف فرن�شا الذي يح�شل على 3 جنوم مي�شالن واأي�شًا على 19 نقطة / 5 قبعات “toques” بح�شب 

جمموعة فنادق ومنتجعات الفور�شيزونز ح�شلت على لقب اأف�شل �شركة فنادق عامليًا لعام، �شمن ت�شنيف جملة دليل جاليفانرت.  •

فندق جورج اخلام�س يح�شل على لقب اأف�شل فندق يف اأوروبا لعام 2015م والتي اعلن عنها يف بداية عام 2016م، وذلك �شمن ت�شنيف جملة دليل جاليفانرت   •
لـ 13 عام على التوايل .



اأكور  �شركة  بها مع  FRHI اخلا�شة  اإنرتنا�شونال  رافلز هوتيلز  الفاخرة فريمونت  الفنادق  اإجراءات دمج من�شة  باإمتامها  القاب�شة  اململكة  �شركة  قامت   •
للفنادق Accor Hotels ومقرها فرن�شا. ومع اإمتام هذه ال�شفقة، تن�شم العالمات الفندقية الثالثة: فريمونت Fairmont ورافلز Raffles  و�شوي�شوتيل 

Swissôtel ملجموعة اأكور، فيما تكت�شب �شركة اململكة ح�شة تبلغ 5.8% من �شركة اأكور مع احلق يف تعيني ممثل ملجل�س الإدارة يف �شفقة قيمتها 12 مليار 
ريال �شعودي. وبهذا منذ اأن ا�شتحوذت �شركة اململكة القاب�شة على ح�شة يف �شركة فريمونت يف العام 1994، فقد بداأ ف�شل من العمل البّناء لتحويل ال�شركة 

من جمموعة تدير خم�شة فنادق فقط لت�شل اليوم اإىل 114 فندقًا قيد الت�شغيل و40 فندقًا يف طور الإن�شاء. وبف�شل عملية الدمج هذه بني فريمونت رافلز 

واأكور، ت�شبح �شركة اململكة القاب�شة م�شاهمًا مهمًا يف اإحدى اأكرب �شركات خدمات ال�شيافة واأكرثها تنوعًا على الإطالق على م�شتوى العامل، مع اأكرث من 

4.000 فندق و 560.000 غرفة قيد الإدارة.

فندق فور�شيزنز هامب�شري Hampshire يف اجنلرتا مُينح لقب اأف�شل منتجع يف اأوروبا لعام 2015م والتي اعلن عنها يف بداية عام 2016م، وذلك �شمن   •
ت�شنيف جملة دليل جاليفانرت.

2016م، وذلك �شمن  2015م والتي اعلن عنها يف بداية عام  اآ�شيا لعام  اأف�شل فندق/منتجع يف �شرق  Hong Kong مُينح لقب  فور�شيزنز هوجن كوجن   •
ت�شنيف جملة دليل جاليفانرت.

قامت �شركة اململكة القاب�شة ببيع ح�شتها يف فندق فور�شيزونز تورونتو يف �شفقة بلغت قيمتها 645 مليو ريال �شعودي. مت اإجناز ال�شفقة يف 30 �شبتمرب   •
.2016

منتجع فور�شيزونز دبي �شاطئ جمريا مُينح لقب اأف�شل نادي �شحي فندقي يف لعام 2015م والتي اعلن عنها يف بداية عام 2016م، وذلك �شمن ت�شنيف   •
جملة دليل جاليفانرت.

قامت �شركة اململكة القاب�شة ببيع ح�شتها يف فندق موڤنبيك اأمبا�شادور اأكرا بـ375 مليون ريال �شعودي.  •

�سيا�سة توزيع �لأرباح:

اإن توزيع الأرباح على امل�شاهمني يخ�شع لقيود معينة ين�س عليها نظام ال�شركة الأ�شا�شي. حيث يتعني على ال�شركة اأن حٌتول 10% من �شايف اأرباحها بعد خ�شم الزكاة، 

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

تخ�شع �شيا�شة توزيع الأرباح للو�شع املايل لل�شركة واأحوال ال�شوق والظروف الإقت�شادية ب�شكل عام، اإ�شافة اإىل عوامل اأخرى منها حتليل فر�س ال�شتثمار واحتياجات 

اإعادة الإ�شتثمار والحتياجات النقدية والراأ�شمالية وتوقعات الأعمال واأثر تلك الأرباح املقرتح توزيعها على ال�شركة، بالإ�شافة ايل الإعتبارات النظامية الأخرى.

 و قد اأقر جمل�س اإدارة �شركة اململكة القاب�شة، يف اجتماعه املنعقد يوم الأحد 1437/05/12هـ املوافق 2016/02/21م ، توزيع اأرباح نقدية ربع �شنوية من الأرباح 

املبقاه بن�شبة 1.25% )5% لكامل ال�شنه( من القيمة ال�شمية لل�شهم وذلك بواقع 12.5 هلله ربعيًا لكل �شهم م�شدر بحيث ي�شبح الإجمايل 0.50 ريال لكامل ال�شنة، 

مبا جمموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع �شنة بحيث ي�شبح اإجمايل التوزيعات اخلا�شة لكامل ال�شنة 655.9 مليون ريال وذلك بعد تنازل رئي�س جمل�س الإدارة �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز ال �شعود عن 34 هلله لكل �شهم او مايعادل 1197 مليون ريال �شعودي من ح�شته من التوزيعات النقدية املقرتحه 

لكامل ال�شنة ، بواقع 8.50 هلله لكل �شهم او مايعادل 299.2 مليون ريال �شعودي من ح�شته من الأرباح الربعية.

علمًا اأن اأحقية الأرباح للدفعات �شتكون كالتايل:

الدفعة الأوىل: اأحقية الأرباح للم�شاهمني امل�شجلني ب�شجالت ال�شركة بنهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعيةالعامة العادية 1437/06/21هـ املوافق 2016/03/30م وقد 

مت ال�شرف بعدها باأ�شبوعني.

الدفعة الثانية: اأحقية الأرباح للم�شاهمني امل�شجلني ب�شجالت ال�شركة بنهاية تداول يوم 1437/09/25هـ املوافق 2016/6/30م وقد مت ال�شرف بعدها باأ�شبوعني.

الدفعة الثالثة: اأحقية الأرباح للم�شاهمني امل�شجلني ب�شجالت ال�شركة بنهاية تداول يوم 1437/12/29هـ املوافق 2016/09/30م وقد مت ال�شرف بعدها باأ�شبوعني.

الدفعة الرابعة: اأحقية الأرباح للم�شاهمني امل�شجلني ب�شجالت ال�شركة بنهاية تداول يوم 1438/04/02هـ املوافق 2016/12/31م وقد مت ال�شرف بعدها باأ�شبوعني.

تقرير جمل�س �لإد�رة لل�سادة م�ساهمي �سركة �ململكة �لقاب�سة



التقرير ال�شنوي 2016م

25

�مل�سوؤولية �لجتماعية:

قامت ال�شركة من خاللها ومن خالل �شركاتها يف اململكة العربية ال�شعودية  ) �شركة املركز التجاري وم�شت�شفى اململكة ومدار�س اململكة ( باإتخاذ موقف اإيجابي وفاعل 

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

جمعيات �مل�ساهمني:

اجلمعية العامة العادية

الفور�شيزنز  2016/03/30م بفندق  املوافق  1437/06/21هـ  يوم الربعاء  ال�شاعة 4:00 من م�شاء  العادية يف متام  العامة  القاب�شة جمعيتها  اململكة  عقدت �شركة 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي المري الوليد بن طالل رئي�س جمل�س الإدارة. وقد اإعتمدت اجلمعية مبوافقة اأغلبية الأ�شوات جدول الأعمال الآتي:

)1( املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي فى2015/12/31م.

)2( الت�شديـق عـلى القوائم املالية لل�شركة للعام املايل املنتهي يف 2015/12/31م.

)3( الت�شديـق على تقـرير مراقب احل�شابات للعام املايل املنتهي يف 2015/12/31م.

)4( اختيار مراقب احل�شابات )كي بي ام جي – الفوزان و�شركاه حما�شبون ومراجعون قانونيون( من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�شابات 

ال�شركة للعام املايل 2016م والبيانات املالية الربع �شنوية وحتديد اتعابهم.

)5( اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة للعام املنتهي يف 2015/12/31م.

)6( امل�شادقة على ما مت توزيعه من اأرباح خالل العام 2015م والبالغة 655.9 مليون.

)7( املوافقة على تفوي�س جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح ربع �شنوية على امل�شاهمني.

�جتماعات جمل�س �لإد�رة:

بلغ  عدد اجتماعات جمل�س الإدارة خالل العام )7( وفيما يلي عدد اجلل�سات التي ح�سرها كل ع�سو:

نوع الع�سويةا�سم الع�سو

تاريخ الجتماع

مالحظات

1/202/213/304/207/2710/2012/21

الوليد بن طالل بن امللكي الأمري  ال�شمو   �شاحب 

عبدالعزيز اآل �شعود

✓✓✓✓✓✓✓غري تنفيذي

✓✓✓✓✓✓✓تنفيذيم. طالل اإبراهيم امليمان

×✓✓✓✓✓✓تنفيذيد. عادل علي ال�شيد

✓✓✓✓✓✓✓تنفيذياأ. �شرمد نبيل الذوق

×✓✓✓✓✓✓م�شتقلم. طاهر حممد عمر عقيل

✓✓✓✓✓✓✓م�شتقلد. خالد عبداهلل ال�شحيم

×✓✓✓✓✓✓م�شتقلم. ر�شا عامر الهو�شان

✓✓✓✓✓✓✓غري تنفيذياأ. �شادي �شديق �شنرب

✓✓✓✓✓✓✓تنفيذياأ. حممد حممود فهمي 



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

2015م2016م

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري الوليد بن 

طالل بن عبدالعزيز اآل �شعود

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي
3.520.588.2353.520.588.235ليوجد

الرئي�س التنفيذيم. طالل اإبراهيم امليمان

- ع�شو جمل�س اإدارة

�شركة الت�شنيع الوطنية

- ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة

الوطنية للخدمات اجلوية )نا�س(

5.554.9385.554.938

اأ. �شرمد نبيل الذوق

ع�شو جمل�س الإدارة التنفيذي

لال�شتثمارات الفندقية

1.0001.000ليوجد

4.878.0765.277.646ليوجدغري تنفيذياأ. �شادي �شديق �شنرب

1.0001.000ليوجدم�شتقلم. ر�شا عامر الهو�شان

1.0001.000ليوجدتنفيذياأ. حممد حممود فهمي

م�شتقلم. طاهر حممد عمر عقيل

- ع�شو جمل�س اإدارة �شركة مرييل 

لين�س اململكة العربية ال�شعودية

- ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة

اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين

- �شركة بداية لتمويل املنازل

1.0001.000

تنفيذيد. عادل علي ال�شيد

- ع�شو جمل�س اإدارة �شركة

بروج للتاأمني التعاوين

- ع�شو جمل�س اإدارة �شركة

علي ح�شن ال�شيد واأولده

1.0001.000

1.0001.000ليوجدم�شتقلد. خالد عبداهلل ال�شحيم

املكافاآت والبدلت امل�سروفة لأع�ساء جمل�س الإدارة  وكبار التنفيذيني مبا فيهم املدير املايل:

خا�سة بع�سوية املجل�س
كبار التنفيذيني الثالثة مبا فيهم

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

3.093.750--رواتب

1.575.012--بدلت

10.687.500--مكافاآت 

---بدلت وتعوي�شات ح�شور اجلل�شات
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جلان جمل�س �لإد�رة: 

جلنة ال�ستثمار

تتوىل اللجنة الإ�شراف العام على اإ�شتثمارات ال�شركة، وهي مكلفة باإعتماد القرارت الإ�شتثمارية الرئي�شية بالنيابة عن جمل�س الإدارة )على اأن تتم امل�شادقة لحقًا من 

قبل املجل�س( ومراجعة اأداء ال�شتثمارات و�شرائها، بلغ عدد اإجتماعات اللجنة خالل العام )7( اإجتماعات، وت�شم اللجنة الأع�شاء التالية اأ�شمائهم:

ال�سفةال�سم

رئي�س اللجنة�شاحب ال�شمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز اآل �شعود

ع�شوم. طالل اإبراهيم امليمان

ع�شواأ. �شرمد نبيل الذوق

ع�شواأ. حممد حممود فهمي

ع�شود. عادل علي ال�شيد

جلنة املراجعة

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

مبراقبة النتائج املالية لل�شركة واإقرارها وحتديد �شيا�شات اللتزام بالإنظمة وال�شيا�شات وفح�س اإجراءات الرقابة الداخلية، بلغ عدد اإجتماعات اللجنة خالل العام 

)6( اإجتماعات، وت�شم اللجنة الأع�شاء التالية اأ�شمائهم:

ال�سفةال�سم

رئي�س اللجنةم. طاهر حممد عقيل

ع�شوم. ر�شا عامر الهو�شان

ع�شود. خالد عبداهلل ال�شحيم

وقد قامت اللجنة خالل هذا العام من خالل عملها واإجتماعاتها مع مراجعي احل�شابات بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية يف حماية اأ�شول ال�شركة وتقييم 

خماطر العمل وقيا�س مدى كفاءة الأداء كجزء من مهمة مراجعته للبيانات املالية اخلتامية لل�شركة ، ومل يوجد نتائج �شعف جوهرية لنظام الرقابة الداخلي لل�شركة.

جلنة الرت�سيح والتعوي�سات

اللجنة م�شوؤولة عن تر�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة وم�شاعدة املجل�س يف و�شع اخلطط وال�شيا�شات املتعلقة بالتعوي�شات ومراجعتها واإقرارها، بلغ عدد اإجتماعات اللجنة 

خالل العام اإجتماع واحد، وت�شم اللجنة الأع�شاء التالية اأ�شمائهم:

ال�سفةال�سم

رئي�س اللجنةد. خالد عبداهلل ال�شحيم

ع�شوم. طاهر حممد عقيل

ع�شوم. ر�شا عامر الهو�شان



�إقر�ر�ت من جمل�س �لإد�رة ملتطلبات نظام �حلوكمة :

طبقًا للوائح ال�شادرة من هيئة ال�شوق املالية واخلا�شة بنظام الت�شجيل والدراج ولئحة حوكمة ال�شركات، على �شرورة الإف�شاح يف التقرير ال�شنوي ملجل�س الإدارة عن 

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

• مل تتلق ال�شركة اأي اإخطارات من م�شاهميها فيما يتعلق باأي تغري يف ن�شب ملكيتهم خالل العام 2016م.
• ليوجد حاليًا نظام خطط حقوق خيار، ولي�س هناك اأي اأدوات دين قابلة للتحويل لأ�شهم لأي جهة كانت .

• لي�س هناك ا�شرتداد اأو �شراء اأو اإلغاء من جانب ال�شركة اأو اأي من �شركاتها التابعة لأي من اأدوات دين قابلة لال�شرتداد، وقيمة الأوراق املالية املتبقية. 
• لي�س لديها اأ�شهم اإمتياز اأو اأ�شهم تتمتع باأولوية خا�شة يف الت�شويت �شواًء للم�شاهمني اأو اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو من�شوبيها، واأن كل اأ�شهم ال�شركة عبارة عن اأ�شهم 

عادية مت�شاوية القيمة الإ�شمية ومت�شاوية يف حقوق الت�شويت وغريها من احلقوق ح�شب النظام. 

• ليوجد هناك اأي عقد كانت ال�شركة طرفًا فيه، ويوجد اأو كانت توجد فيه م�شلحة جوهرية لأحد اأع�شاء جمل�س ادارة ال�شركة، اأو للرئي�س التنفيذي، اأو املدير املايل، 
اأو لأي �شخ�س ذي عالقة باأي منهم غري ماذكر يف اإف�شاح اأطراف ذات عالقة.

• يقر املجل�س باأن جميع اأع�شاءه قد تنازلوا عن اأي مكافاآت اأو تعوي�شات م�شتحقة لهم مقابل ع�شويتهم يف املجل�س اأو اأي بدلت اأو م�شاريف �شفر اأو تنقالت اأو اأي 
بدلت اأخرى خالل عام 2016م.

• تنازل رئي�س جمل�س الإدارة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز ال �شعود عن 8.50 هلله لكل �شهم من ح�شته من الأرباح الربعية بواقع 34 
هلله لكل �شهم من ح�شته من التوزيعات النقدية املقرتحة لكامل ال�شنة اأي بواقع 299.2 مليون ريال ربعيًا و 1197 مليون ريال لكامل ال�شنة.

• مل يتم اإن�شاء اأي اإ�شتثمارات اأو احتياطيات مل�شلحة موظفي ال�شركة عدا خم�ش�س نهاية ترك اخلدمة.
• مت اعداد القوائم املالية املوحدة لل�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2016م، وفقا ملعايري املحا�شبة ال�شادرة من الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني، وب�شكل يظهر عدالة 
املركز املايل لها، كما اأنه ل يوجد هناك اأي اختالف عن تطبيق معايري املحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني. علمًا باأن تقرير املحا�شب 

القانوين مل يت�شمن اأي حتفظات على القوائم املالية ال�شنوية. 

عّدت بال�شكل ال�شحيح.
ُ
• اأن �شجالت احل�شابات اأ

• اأنه ل يوجد اأي �شك يذكر يف قدرة املُ�شدر على موا�شلة ن�شاطه.
عّد على اأ�ش�س �شليمة وٌنّفذ بفاعلية 

ُ
• اأن نظام الرقابة الداخلية اأ

• مل يفر�س على ال�شركة اأي عقوبة اأو جزاء اأو قيد احتياطي من هيئة ال�شوق املالية اأو اأي جهة اإ�شرافية اأو تنظيمية اأو ق�شائية اأخرى.
• كذلك تود اأن تو�شح ال�شركة اأنها التزمت بجميع متطلبات لئحة حوكمة ال�شركات وال�شادرة من هيئة ال�شوق املالية.ما عدا الفقرة )د( من املادة ال�شاد�شة والفقرة 

)ط( من املادة الثانية ع�شرة حيث اأن كال املادتني ل تنطبق على ال�شركة.

• بناءًا على تعميم هيئة ال�شوق املالية رقم 2978/4 بتاريخ 2014/04/25 م واخلطاب املر�شل رقم �س /15/12231/1 بتاريخ 2015/08/12م  واملت�شمن الطلب 
من كافة ال�شركات املدرجة ب�شرورة اإعتماد خطة عمل لتطبيق املعايري الدولية والنتهاء منها قبل نهاية ال�شنة امليالدية 2015 م عليه مت اإعداد خطة عمل متكاملة 

لتطبيق املعايري الدولية بعد اأن متت مراجعتها ومناق�شتها مع جمموعة من امل�شت�شارين املتخ�ش�شني يف هذا املجال ، وتتلخ�س هذه اخلطة بالنقاط التالية : 

2016 Q1 . حتديد كافة الختالفات يف املعايري الدولية مقارنة باملعايري ال�شعودية املطبقة حاليًا يف ح�شابات ال�شركة وال�شركات التابعة لها •
2016 Q1 .التو�شيات واملقرتحات لأف�شل طريقة لتطبيق املعايري •

2016 Q1 . اعتماد اجلدول الزمني من بدء العمل حتى النتهاء من تطبيق م�شروع التحول •
2016 Q1 .اإعداد درا�شات حما�شبية تف�شيلية لتحديد الختالفات يف ال�شيا�شات املحا�شبية واأثرها على ال�شركة •

2016 Q1 .البدء يف عملية تطبيق املعايري الدولية بعد اإعتماد ال�شيا�شات املحا�شبية ذات ال�شلة •
2016 Q1 . تدريب كافة من لهم عالقة بالمور املالية واملحا�شبية •

2016 Q4 و Q3/Q2/Q1 .2016 اإعداد قوائم مالية اإفرتا�شية قبل تاريخ التطبيق الر�شمي لكل ربع �شنوي وللعام املايل •
• البدء يف التطبيق الفعلي بتاريخ 1 يناير 2017 م.

تقرير جمل�س �لإد�رة لل�سادة م�ساهمي �سركة �ململكة �لقاب�سة
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• وقد امتت ال�شركة بنجاح اخلطوات التالية خالل العام والتي مت العالن عنها يف حينه على موقع ال�شوق املالية تداول بتواريخ خمتلفة:
1- تعلن �شركة اململكة القاب�شة انه بالإ�شارة اىل قرار الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني )SOCPA( وهيئة ال�شوق املالية )CMA( والذي يقت�شي البدء يف 
اعداد القوائم املالية لل�شركات امل�شاهمة املدرجة يف ال�شوق ح�شب معايري املحا�شبة الدولية )IFRS( ابتداًء من الربع الأول من العام 2017م. فقد قامت ال�شركة 

بنهاية عام 2015م، باإعداد خطة عمل متكاملة لتطبيق معايري املحا�شبة الدولية، كما مت فيما بعد تعيني م�شت�شار خارجي من اأكرب �شركات العامل ومن ذوي اخلربة 

والهتمام يف التحول ملعايري املحا�شبة الدولية )�شركة براي�س وتر هاو�س كوبرز(. ويقوم بالعمل مع امل�شت�شار اخلارجي فريق داخلي من ال�شركة يكون م�شوؤوًل عن 

خطة التحول وتنفيذها خالل الوقت املحدد لذلك. ومل تواجه ال�شركة اية �شعوبات جوهرية يف عملية التحول لتطبيق معايري املحا�شبة الدولية.

وت�شتهدف ال�شركة اإعداد اأول قوائم مالية لالأغرا�س الداخلية وفقا ملعايري املحا�شبة الدولية �شاملة الأر�شدة الفتتاحية والفرتة املنتهية يف 2016/03/31م بنهاية 

�شهر اأكتوبر 2016م.

2- اإ�شارة اإىل اإعالن هيئة ال�شوق املالية بتاريخ 2016/08/20م ب�شاأن الإف�شاح عن مراحل مواكبة ال�شركات املدرجة يف ال�شوق املالية ال�شعودية للتحّول ملعايري التقارير 
املالية الدولية، و بناًء على ما مت اإعالنه خالل املرحلة الأوىل من مراحل الإف�شاح يف تاريخ 2016/08/30م ، توّد �شركة اململكة القاب�شة اأن تعلن عن املرحلة الثانية 

من مراحل الإف�شاح عن م�شتوى جاهزيتها للتحّول ملعايري التقارير املالية الدولية )IFRS( ، حيث ي�شر �شركة اململكة اأن تعلن اأنها تتقدم بح�شب ما خطط له ومت 

الف�شاح عنه �شابقًا لتحولها لتطبيق معايري التقارير املالية الدولية . كما ان ال�شركة ت�شتهدف احل�شول على اعتماد �شيا�شاتها املحا�شبية قبل نهاية العام اجلاري 

2016م ، وذلك ل�شمان تطبيق اجراءات التحول يف املوعد املحدد من اجلهات الرقابية اإبتداًء من الربع الول لعام 2017م.

ويف اخلتام يتوجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س املجل�س وكافة اأع�شائه خلادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني وللحكومة الر�شيدة بال�شكر والمتنان ملا يبدونه 

من رعاية واهتمام ودعم م�شتمر لرفاهية واأمن الوطن واملواطن، وال�شكر مو�شول مل�شاهمي ال�شركة على ثقتهم الغالية ودعمهم املتوا�شل. كما ينتهز جمل�س الإدارة 

هذه الفر�شة ليعرب عن خال�س �شكره وتقديره لكافة العاملني يف اإدارات ال�شركة وال�شركات التابعة جلهودهم املخل�شة خالل العام 2016م، واإىل املزيد من الزدهار 

والتقدم يف الأعوام القادمة. 

 

واهلل ويل التوفيق،،،
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�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

وتقرير مراجعي احل�شابات

�سركة �ململكة �لقاب�سة

 )�شركة م�شاهمة �شعودية(
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قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

كما يف 31 دي�سمرب

2015م2016ماإي�ساح

املوجودات

املوجودات املتداولة

44٫337٫0522.633.813النقد والأر�شدة لدى البنوك

5144٫8091.982.094 ا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة

6545٫168498.833ذمم مدينة

7534٫332467.197موجودات اأخرى

246.748--9املوجودات املحتفظ بها لغر�س البيع

5٫561٫3615.828.685جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

109٫833٫92011.080.326ا�شتثمارات متاحة للبيع

1114٫192٫08116.384.596 ا�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك

122٫094٫4482.087.005ا�شتثمارات عقارية

137٫925٫8625.421.698 ممتلكات ومعدات

141٫710٫3711.719.419 موجودات غري ملمو�شة

373.575 15471٫424موجودات طويلة الأجل اأخرى

36٫228٫10637.066.619جمموع املوجودات غري املتداولة

41٫789٫46742.895.304جمموع املوجودات

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

16512٫5341.899.365اقرتا�س بنكي وقرو�س لأجل

17143٫365110.150ذمم دائنة

18722٫458685.786م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

163.985--34توزيعات اأرباح م�شتحقة

1٫378٫3572.859.286جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

1610٫621٫80710.575.428اقرتا�س بنكي وقرو�س لأجل

20363٫520328.191مطلوبات طويلة الأجل اأخرى

10٫985٫32710.903.619جمموع املطلوبات غري املتداولة

12٫363٫68413.762.905جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة:

2137٫058٫82337.058.823راأ�س املال

599٫069548.081احتياطي نظامي

1٫336٫5281.533.580اأرباح مبقاة

)10.126.110((10٫237٫238(10خ�شائر غري حمققة من ا�شتثمارات متاحة للبيع

)422.287((426٫563(ت�شويات حتويل عمالت اأجنبية واأخرى

28٫330٫61928.592.087جمموع حقوق امل�ساهمني

221٫095٫164540.312حقوق الأقلية

29٫425٫78329.132.399جمموع حقوق امللكية

41٫789٫46742.895.304جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

28، 29تعهدات والتزامات حمتملة
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2015م2016ماإي�ساح

الإيرادات

1٫804٫3251.879.750فنادق واإيرادات ت�شغيلية اأخرى

133.600--12بيع عقار

2370٫592122.374دخل توزيعات اأرباح

156٫815299.067    11دخل من �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك، �شايف

24823٫264937.002اأرباح ومكا�شب من ا�شتثمارات واأخرى، �شايف

15٫000120.310اأخرى

2٫869٫9963٫492٫103اإجمايل الإيرادات

التكاليف وامل�ساريف

)1.253.840((1٫204٫162(فنادق وتكاليف ت�شغيلية اأخرى

)133.600(--12تكلفة عقار

)405.522((319٫870(25عمومية واإدارية

(1٫792٫962((1٫524٫032(اإجمايل التكاليف وامل�ساريف

1٫345٫9641.699.141اإجمايل الربح

)179.064((210٫962(13 ا�شتهالك

--(145٫410(   27خ�شائر اأخرى، �شايف

)370.000(--   26خم�ش�س النخفا�س يف القيمة

989٫5921.150.077الدخل من العمليات  الرئي�شية

)332.963((392٫649(اأعباء مالية، �شايف

596٫943817.114الدخل قبل حقوق الأقلية، الزكاة وال�شريبة

)37.199((19٫834(22ح�شة حقوق الأقلية من الدخل

577٫109779.915الدخل قبل الزكاة وال�شريبة

)72.773((67٫232(19 زكاة و�شريبة

509٫877707.142�سايف الدخل لل�سنة

33ربحية ال�سهم )بالريـال ال�سعودي( من:

0٫270.31الدخل من العمليات الرئي�شية

0٫140.19�شايف الدخل لل�شنة

قائمة �لدخل �ملوحدة



لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2015م2016ماإي�ساح

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية:

577٫109779.915الدخل قبل الزكاة وال�شريبة

تعديالت لبنود غري نقدية:

13210٫962179.064     ا�شتهالك

)299.067((156٫815(11    دخل من �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك، �شايف

)937.002((823٫264( 24    اأرباح ومكا�شب من ا�شتثمارات واأخرى، �شايف

370.000--26    خم�ش�س خ�شائر النخفا�س يف القيمة

623٫59557.892    خم�ش�س الذمم امل�شكوك يف حت�شيلها

3٫6492.955خم�ش�س خمزون تالف/)عك�س(

1622٫94421.502اإطفاء تكاليف معامالت

16٫5789.621    خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

392٫649332.963اأعباء مالية

--145٫410اأخرى )خ�شائر(، �شايف

2219٫83437.199اأرباح عائدة حلقوق الأقلية

التغريات يف راأ�س املال العامل:

)20.892(383٫053    ذمم مدينة وموجودات اأخرى

2٫286٫5511.823.727    احلركة يف ال�شتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة

7.817(7٫443(    احلركة يف ال�شتثمارات العقارية، �شايف

25.771(97٫849(    موجودات طويلة الأجل اأخرى

)122.249((155٫346(     ذمم دائنة وم�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

)48.966((18٫683(    مطلوبات اأخرى طويلة الأجل

)72.368((11٫772(    زكاة و�شريبة مدفوعة

)4.520((8٫826(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة

)347.725((374٫846(اأعباء مالية مدفوعة

2٫427٫4901٫795٫637�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية:

)929.116((3٫994(10اقتناء ا�شتثمارات متاحة للبيع

)79.228((100٫989(11اإ�شافات اإىل �شركات زميلة

11117٫562119.925 ت�شديدات راأ�شمالية وتوزيعات من �شركات زميلة

--1٫558٫202�شايف املح�شل من بيع �شركات زميلة

1٫558٫038953.359املح�شل من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

51.447(161٫377(�شراء ممتلكات ومعدات

--14٫969�شايف التدفقات النقدية من ال�شتحواذ

2٫982٫411116٫387�سايف النقد الناجت من الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية:

69.311(2٫886٫736(16اقرتا�س بنكي وقرو�س لأجل، �شايف

)491.956((819٫926(34توزيعات اأرباح مدفوعة

)40.429(59٫916التغري يف النقد املحتجز

)463.074((3٫646٫746(�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة التمويلية

1٫763٫1551.488.950�سايف التغري يف النقدية و�سبه النقدية

2٫522٫5641.073.614النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�شنة

44٫285٫7192.522.564النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

جدول اإ�سايف ملعلومات غري نقدية:

)3.430.683((111٫128(10الزيادة يف اخل�شائر غري املحققة من ا�شتثمارات متاحة  للبيع، �شايف

لة اإىل ا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة، �شايف )1.537.228((201٫193(10تكلفة ا�شتثمارات متاحة للبيع حموَّ

1137٫743265.363احل�شة من ت�شويات حتويل عمالت اأجنبية ل�شركات زميلة واأخرى

قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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قائمة �لتغري�ت

يف حقوق �مللكية �ملوحدة



م�ست�سفى �ململكة - �لريا�س



مد�ر�س �ململكة - �لريا�س

�إي�ساحات

حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة



�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

1- معلومات عامة

�شركة اململكة القاب�شة )»ال�شركة«(، �شركة م�شاهمة �شعودية تعمل يف اململكة العربية ال�شعودية. وكانت ال�شركة قد تاأ�ش�شت يف ال�شابق، ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 

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

128/�س بتاريخ 18 جمادى الأوىل 1428هـ )املوافق 4 يونيو 2007م( على حتويل ال�شركة اإىل �شركة م�شاهمة �شعودية.

تتمثل اأهداف ال�شركة يف اإدارة وت�شغيل الفنادق، واملقاولت العامة، والت�شغيل وال�شيانة، وجتارة التجزئة واجلملة يف املواد الإن�شائية والغذائية والزراعية، واملعادن 

لغري الأغرا�س الإن�شائية والبرتولية، املتاجرة يف معدات النقل والدعاية والإعالن واخلدمات التجارية والتعليم واخلدمات الطبية والوكالت التجارية وال�شتثمارات 

وتاأ�شي�س ال�شركات الأخرى.

مت بدء تداول اأ�شهم ال�شركة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية بتاريخ 28 يوليو 2007م وذلك بعد احل�شول على موافقة هيئة ال�شوق املالية.

ا�شدار نظام جديد لل�شركات ال�شادر مبوجب املر�شوم امللكي رقم م / 3 يف 11 نوفمرب 2015م )ي�شار اإليها فيما يلي با�شم »النظام«( حيز النفاذ يف 07/25 / 1437هـ 

)املوافق 2 مايو 2016م(. �شيكون على ال�شركة تعديل نظامها الأ�شا�شي لتكون متوافقة مع نظام ال�شركات اجلديد النظام. وبالتايل، فاإن ال�شركة يجب تقدمي املواد 

املعدلة للم�شاهمني يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية من اأجل الت�شديق عليها. ومن املتوقع يف موعد ل يتجاوز 24 رجب 1438هـ )املوافق 21 اأبريل 2017م( 

والمتثال الكامل النظام.

متار�س ال�شركة وال�شركات التابعة لها )»املجموعة«( ن�شاطاتها من خالل املن�شاآت املذكورة اأدناه:

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

كي اآر-11 هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف جزر الكاميان. ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة على ال�شتثمار يف الأوراق املالية الدولية املتداولة من 

خالل ال�شركات التابعة اململوكة لها بالكامل. 

ب( اململكة 5-كي اآر – 100 ليمتد )كي اآر-100(

كي اآر-100 هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف جزر الكاميان. ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة على امتالك واإدارة ال�شناديق ال�شتثمارية من خالل 

�شركاتها الزميلة.

ج( اململكة 5-كي اآر- 132 ليمتد )كي اآر-132(

كي اآر-231 هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف جزر الكاميان. ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة على امتالك ال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة والزميلة 

املذكورة اأدناه والتي متلك وتدير ممتلكات وفنادق:

ال�سركات التابعة

ن�سبة امللكية الفعلية )%(

2015م2016م

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

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

)ممتلكة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر من خالل �شركة اململكة لال�شتثمارات الفندقية(  

100100
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ال�سركات الزميلة
ن�سبة امللكية الفعلية )%(

2015م2016م

35.2- فريمونت رافلز هولدينغز انرتنا�شيونال )فريمونت رافلز( – كندا

47٫547.5فور�شيزونز هولدينج انك )اإف اأ�س اأت�س اإنك( - كندا

33٫333.3  موڤنبيك هوتلز اآند ري�شورت�س اأيه جي )موڤنبيك( – �شوي�شرا

   50-بريزروود ليمتد )�شافوي( – اململكة املتحدة )اإي�شاح3(

-   5٫8اأكور هوتيلز

2525�شحارى بالزا اإل اإل �شي – الوليات املتحدة الأمريكية

د ( اململكة 5-كي اآر- 114 ليمتد )كي اآر-114(

كي اآر-114 هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف جزر الكاميان. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة يف ملكية �شركة بريزروود املحدودة والتي اأ�شبحت �شركة 

تابعة يف 12 يوليو 2016م.)اإي�شاح3(.

هـ ( ال�سركات التابعة املحلية والإقليمية

كما متتلك ال�شركة ح�ش�س يف ال�شركات التابعة والزميلة املحلية والإقليمية التالية:

ال�سركات التابعة

ن�سبة امللكية الفعلية )%(

2015م2016م

   47   47�شركة مدار�س اململكة املحدودة )املدار�س( – اململكة العربية ال�شعودية

71٫871.8�شركة قرية الأزياء للتجارة املحدودة )�شاك( – اململكة العربية ال�شعودية

   74   74 �شركة خدمات امل�شاريع الطبية )امل�شت�شفى( – اململكة العربية ال�شعودية

50٫450.4العيادات ال�شت�شارية – بريوت اإ�س ايه ال )العيادات( – لبنان

   100   100�شركة اململكة للتنمية الزراعية )كادكو( – م�شر

   100   100�شركة اململكة للتطوير العقاري )كي ريد( – اململكة العربية ال�شعودية

ال�سركات الزميلة
ن�سبة امللكية الفعلية )%(

2015م2016م

  34.08  34٫08ال�شركة الوطنية خلدمات الطريان )نا�س( – اململكة العربية ال�شعودية

33٫3533.35�شركة جدة القت�شادية )جي اإي �شي( – اململكة العربية ال�شعودية

  38.9  38٫9�شركة ال�شتثمار العقاري )املجمع( – اململكة العربية ال�شعودية

    36     36�شركة املركز التجاري املحدودة )الربج( – اململكة العربية ال�شعودية

مت تبيان الن�شاطات الرئي�شية والقطاعات املختلفة للمجموعة يف الإي�شاح )32(.

وافق جمل�س اإدارة ال�شركة على اإ�شدار هذه القوائم املالية يف 1 مار�س 2017.



�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

2- ملخ�س �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة

اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة مت اإدراجها اأدناه. مت تطبيق هذه ال�شيا�شات ب�شكل منتظم على جميع ال�شنوات املعرو�شة، ما 

مل يذكر غري ذلك.

2-1  اأ�س�س الإعداد

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

العادلة ووفقًا ملبداأ ال�شتحقاق، وطبقًا للمعايري املحا�شبية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج اأعمال �شركة اململكة القاب�شة وال�شركات التابعة لها )املجموعة(. ال�شركة التابعة هي تلك ال�شركة التي 

متتلك فيها املجموعة، ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، ا�شتثمارًا طويل الأجل يزيد عن 50% من راأ�س املال الذي يحق ل�شاحبه الت�شويت اأو متار�س عليه �شيطرة عملية. 

يتم توحيد ال�شركة التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال ال�شيطرة على تلك ال�شركة اإىل املجموعة وحلني التوقف عن ممار�شة مثل هذه ال�شيطرة اإّل اإذا كانت ال�شركة التابعة 

يف حالة اإعادة الهيكلة، فعندئذ ل يتم توحيد ال�شركة التابعة. مت ا�شتبعاد كافة الأر�شدة واملعامالت الهامة املتداخلة بني �شركات املجموعة عند اإعداد القوائم املالية 

املوحدة. يتم تغري ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركات التابعة، عند احلاجة، لكي تتما�شى مع ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة.

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

قائمة املركز املايل املوحدة، و�شمن قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة ب�شورة م�شتقلة عن حقوق امل�شاهمني.

املعيار املحا�سبي اجلديد

 )”IFRS“( كما هو مطلوب من قبل الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني، يجب على جميع ال�شركات املدرجة التحول اإىل املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

املعتمدة بوا�شطة الهيئة ال�شعودية للمحا�شبية القانونيني اإعتبارًا من 1 يناير 2017 لإعداد قوائمها املالية. �شتقوم ال�شركة عند اإعداد اأول جمموعة من القوائم املالية 

وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، بتحليل تاأثري التطبيق لأول مرة للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية على القوائم املالية لل�شنة احلالية وال�شنة ال�شابقة 

واإجراء الت�شويات الالزمة وفقًا لذلك يف املجموعة الأوىل من القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

2-2 تقديرات وافرتا�سات حما�سبية موؤثرة

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها ا�شتخدام تقديرات وافرتا�شات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، والإف�شاح عن 

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

ب�شكل م�شتمر وهي مبنية على خربة �شابقة و عوامل اأخرى تت�شمن توقعات بالأحداث امل�شتقبلية و التي تعترب منا�شبة يف ظل الظروف. وبالرغم من اأن اإعداد هذه 

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

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

الهبوط يف ح�شابات الذمم املدينة التجاريةاأ( 

يتم تقدير اإمكانية حت�شيل مبالغ ح�شابات الذمم املدينة التجارية عند وجود احتمال عدم حت�شيلها بالكامل. وفيما يتعلق بح�شابات الذمم املدينة التجارية الفردية 

اجلوهرية، فاإنه يتم تقديرها ب�شكل فردي. وفيما يخ�س املبالغ امل�شتحقة غري اجلوهرية اإفراديًا، فاإنه يتم عمل التقديرات ب�شكل جماعي ويتم تكوين خم�ش�س بناًء 

على مدة بقائها م�شتحقة ومعدلت التح�شيل ال�شابقة.

الهبوط املتوقع يف ال�شهرة)ب( 

تقوم املجموعة �شنويًا بالتاأكد اإذا ما كان هناك هبوط يف ال�شهرة طبقًا لل�شيا�شات املحا�شبية املذكورة يف )اإي�شاح2-11 )اأ((. مت حتديد قيمة املبالغ القابلة لال�شرتداد 

من الوحدات املولدة للنقد بناًء على اأ�شاليب تقييم مالئمة. اإن القيام بهذه الحت�شابات يتطلب ا�شتخدام التقديرات واملف�شح عنها يف اإي�شاح رقم 14.

الهبوط املتوقع يف ال�شتثمارات املتاحة للبيع)ج( 

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

ا�شتخدام احلكم ب�شكل جوهري. حتى يتم القيام بهذا احلكم تقوم املجموعة بتقييم عدة عوامل اأخرى من بينها، التذبذب الطبيعي يف �شعر ال�شهم، الو�شع املايل 

لل�شركة امل�شتثمر فيها، اأداء القطاع، التغري يف التقنية والتدفق النقدي الت�شغيلي والتمويلي. يكون الهبوط الدائم يف القيمة مالئمًا يف حال وجود دليل على تدهور الو�شع 

املايل لل�شركة امل�شتثمر بها، اأداء القطاع وال�شناعة، التدهور يف التقنية والتدفق النقدي الت�شغيلي والتمويلي.
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الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات)د( 

تقوم الإدارة بتقييم الأعمار الإنتاجية والقيمة املتبقية للممتلكات واملعدات بناًء على الغر�س الذي �شيتم ا�شتخدام املوجودات من اأجله والعمر القت�شادي للموجودات. 

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

رت عدم �شرورة عمل اأي تعديالت. الإنتاجية والقيمة املتبقية للممتلكات واملعدات الرئي�شية وقرَّ

ر يف ال�شتثمار يف �شركة زميلة )هـ(    انخفا�س القيمة املقدَّ

د القيمة القابلة لال�شرتداد على  تقوم ال�شركة بتاريخ كل فرتة مالية بتحديد اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على انخفا�س قيمة ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة. حتدَّ

اأ�شا�س املعلومات امل�شتخدمة يف احت�شاب القيمة احلالية. تتطلب هذه الحت�شابات ا�شتخدام تقديرات.

2-3  النقدية و�سبه النقدية

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية و�شبه النقدية من الأر�شدة لدى البنوك والنقد يف ال�شندوق، والودائع ق�شرية الأجل والتي تكون فرتة 

ا�شتحقاقها الأ�شلية حتى ثالثة اأ�شهر، ناق�شًا النقد املحتجز لأغرا�س خا�شة.

2-4  املدينون

يتم اإظهار الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�شلي ناق�شًا املخ�ش�س لقاء اأية مبالغ غري قابلة للتح�شيل. يتم عمل خم�ش�س للديون امل�شكوك يف حت�شيلها عندما يكون 

هناك دليل مو�شوعي على عدم متكن املجموعة من حت�شيل جميع املبالغ امل�شتحقة مبوجب ال�شروط الأ�شلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخ�ش�شات يف قائمة الدخل 

املوحدة وتظهر حتت بند »م�شاريف عمومية واإدارية«. عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�شيل، يتم �شطبها مقابل خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. 

تقيَّد اأي مبالغ ت�شرتد يف وقت لحق لذمم قد مت �شطبها بقيد دائن على »م�شاريف عمومية واإدارية« يف قائمة الدخل املوحدة.

2-5  املخزون

د تكلفة املخزون على اأ�شا�س املتو�شط املرجح. ت�شتمل تكلفة املنتجات اجلاهزة على املواد الأولية والعمالة  يظهر املخزون بالتكلفة اأو القيمة ال�شوقية، اأيهما اأقل. حتدَّ

ر يف �شياق الأعمال العادية ناق�شًا تكاليف ا�شتكمال العملية وم�شاريف البيع. يجنب  وتكاليف الت�شنيع غري املبا�شرة. ميثل �شايف القيمة القابلة للتحقق �شعر البيع املقدَّ

خم�ش�س كاٍف مقابل املخزون التالف واملتقادم.

2-6  املوجودات املحتفظ بها لغر�س البيع

تعترب املجموعة املمتلكات كموجودات حمتفظ بها لغر�س البيع وذلك عند قيام الإدارة باعتماد واللتزام بخطة ر�شمية لت�شويق عقاٍر ما اأو جمموعة من العقارات لغر�س 

بيعها، واحتمال النتهاء من عملية البيع خالل اثني ع�شر �شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. عند ت�شنيف املوجودات على هذا النحو، تقوم املجموعة بت�شجيل 

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

كموجودات حمتفظ بها لغر�س البيع فاإنه ل يتم ا�شتهالكها اأو اإطفاءها.

2-7  ال�ستثمارات

)اأ(   ال�شتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة

ل  ال�شوقية، وتدرج �شمن املوجودات املتداولة. تقيَّد/حتمَّ للتداول الفوري وامل�شرتاة لأغرا�س املتاجرة بالقيمة  القابلة  تظهر ال�شتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة 

التغريات يف القيمة ال�شوقية على قائمة الدخل املوحدة.

)ب(   ال�شتثمارات املتاحة للبيع

دة، والتي ميكن بيعها للوفاء مبتطلبات ال�شيولة كـ »ا�شتثمارات متاحة للبيع«، وتدرج تلك ال�شتثمارات  يتم ت�شنيف ال�شتثمارات التي ينـوى الحتفاظ بها لفرتة غري حمدَّ

�شمن املوجودات غري املتداولة ما مل تنوي الإدارة الحتفاظ بال�شتثمار خالل مدة اثني ع�شر �شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل ويف هذه احلالة تدرج �شمن املوجودات 

املتداولة. وبعد الإثبات الأويل لها، يعاد قيا�س ال�شتثمارات امل�شرتاة بنيَّة عدم الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق اأو لأغرا�س املتاجرة، بالقيمة العادلة كما يلي:

يتم حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية املدرجة بالأ�شواق املالية بح�شب �شعر ال�شوق املتوفر كما يف تاريخ القوائم املالية مع الأخذ بعني العتبار اأية قيود متنع بيع   -

اأو نقل هذه ال�شتثمارات، و
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لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

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

مدرجة يف ال�شوق اأو من خالل خ�شم التدفقات النقدية املتوقعة م�شتقباًل. وعندما ل ميكن تقدير القيمة العادلة ب�شكل موثوق، فاإن املجموعة تقوم بت�شجيل تلك 

ال�شتثمارات بالتكلفة ناق�شًا خ�شارة الهبوط يف القيمة، اإن وجدت.

اإعادة  اأو حدوث انخفا�س دائم يف قيمتها. وعند  اإثبات ال�شتثمارات  تدرج املكا�شب/اخل�شائر غري املحققة كبند م�شتقل �شمن حقوق امل�شاهمني حلني التوقف عن 

ت�شنيف ال�شتثمارات اإىل ا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة، فاإنه يتم اإثبات املكا�شب واخل�شائر غري املحققة والتي كانت مدرجة �شابقًا يف حقوق امللكية، يف قائمة 

الدخل املوحدة.

)ج(   ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة

ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة هي املن�شاآت التي متار�س املجموعة عليها تاأثريًا هامًا، ولي�س �شيطرة، ومتتلك، عادًة، فيها ح�شة ما بني 20% و50% من راأ�س املال 

الذي يحق ل�شاحبه الت�شويت. يتم حما�شبة ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة وفقًا لطريقة حقوق امللكية، ويتم اإثباتها مبدئيًا، بالتكلفة. ت�شتمل 

د عند ال�شراء بال�شايف بعد خ�شم الإطفاء املرتاكم وخ�شارة الهبوط، اإن وجدت.  ا�شتثمارات املجموعة يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة على ال�شهرة التي حتدِّ

ومبوجب طريقة حقوق امللكية، ت�شجل ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة يف قائمة املركز املايل املوحدة بالتكلفة زائدًا التغريات التي تطراأ ما بعد 

ال�شراء على ح�شة املجموعة يف �شايف موجودات ال�شركة الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة. وتظهر قائمة الدخل املوحدة ح�شة املجموعة فى نتائج عمليات ال�شركات الزميلة 

وامل�شاريع امل�شرتكة. وتقيَّد ح�شتها يف التغري يف الحتياطيات الذي يحدث بعد ال�شراء يف حقوق امللكية. وعندما تكون ح�شة املجموعة يف خ�شائر �شركة زميلة وامل�شاريع 

د املجموعة اأية خ�شائر اإ�شافية، ما مل تتكبد اأية  امل�شرتكة م�شاوية حل�شتها يف ال�شركة الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة اأو اأكرث، مبا فيها اأي ذمم مدينة غري م�شمونة، ل تقيِّ

التزامات اأو ت�شديدات نيابة عن ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك.

يتم ا�شتبعاد الأرباح غري املحققة من املعامالت بني املجموعة و�شركاتها الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة اإىل حد ح�شة املجموعة يف ال�شركات الزميلة اأو امل�شاريع امل�شرتكة. 

ل. م العملية دلياًل على وجود هبوط دائم يف قيمة الأ�شل املحوَّ كذلك يتم ا�شتبعاد اخل�شائر غري املحققة ما مل تقدِّ

يتم قيد املكا�شب واخل�شائر الناجتة عن ال�شتثمارات يف �شركات زميلة اأو امل�شاريع امل�شرتكة يف قائمة الدخل املوحدة.

)د(   ال�شتثمارات العقارية

تقيَّد ال�شتثمارات العقارية التي يتم تطويرها لأغرا�س م�شتقبلية بالتكلفة اأو �شايف القيمة القابلة للتحقق، اأيهما اأقل. متثل �شايف القيمة القابلة للتحقق �شعر البيع 

ر خالل دورة الأعمال العادية ناق�شًا تكاليف الإكمال واإعادة التطوير وم�شاريف البيع. يتم التوقف عن اإثبات ال�شتثمارات العقارية عند ا�شتبعاد اأو عند �شحب  املقدَّ

ال�شتثمار العقاري من ال�شتخدام ب�شورة دائمة ول توجد اأية منافع اقت�شادية م�شتقبلية متوقعة من ا�شتبعاده. تدرج الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن ال�شتغناء عن اأو 

ا�شتبعاد ال�شتثمارات العقارية يف قائمة الدخل املوحدة خالل الفرتة التي يتم فيها ال�شتغناء اأو ال�شتبعاد.

2-8  توحيد الأعمال وال�سهرة

يتم حما�شبة عمليات جتميع الأعمال وفقًا لطريقة ال�شراء والتي تتطلب اإثبات املوجودات القابلة للتمييز )مبا يف ذلك املوجودات غري امللمو�شة التي مل يتم اإثباتها 

�شابقًا( واملطلوبات )مبا يف ذلك اللتزامات املحتملة وبا�شتثناء عمليات الهيكلة امل�شتقبلية( لالأعمال امل�شرتاة بالقيمة العادلة.

يتم الإثبات الأويل لل�شهرة املقتناة عند جتميع الأعمال بالتكلفة والتي متثل تكلفة جتميع الأعمال الزائدة عن ح�شة املجموعة يف �شايف القيمة العادلة للموجودات 

القابلة للتمييز، واملطلوبات، واللتزامات املحتملة. وبعد الإثبات الأوىل لها، تقا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�شًا اأي خ�شائر لالنخفا�س الدائم يف القيمة املرتاكمة. ولأغرا�س 

اإجراء الإختبار للتاأكد من وجود اإنخفا�س دائم يف القيمة، تخ�ش�س ال�شهرة امل�شرتاة يف عملية جتميع الأعمال -اعتبارًا من تاريخ ال�شراء – اإىل كل وحدة اأو جمموعة 

من الوحدات املدرة للنقدية والتي يتوقع اأن ت�شتفيد من الدمج الناجت من عملية ال�شراء، ب�شرف النظر عما اإذا خ�ش�شت موجودات اأو مطلوبات اأخرى للمجموعة اإىل 

تلك الوحدات اأو جمموعة الوحدات. 

متثل كل وحدة اأو جمموعة من الوحدات التي خ�ش�شت اإليها ال�شهرة، احلد الأدنى من الرقابة الذي خ�شعت له ال�شهرة داخل املجموعة وذلك لالأغرا�س الإدارية 

الداخلية.

ويف احلالت التي تعترب فيها ال�شهرة جزءًا من الوحدات املدرة للنقدية )اأو جمموعة الوحدات املدرة للنقدية( وجزءًا من العملية �شمن الوحدة املباعة، تدرج ال�شهرة 
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املتعلقة بالعملية املباعة يف القيمة الدفرتية للعملية وذلك عند حتديد اأرباح اأو خ�شائر ا�شتبعاد العملية. تقا�س ال�شهرة املباعة، يف هذه احلالة، على اأ�شا�س قيمة العملية 

املباعة واجلزء اخلا�س بالوحدة املدرة للنقدية املحتفظ به.

وعند بيع ال�شركات التابعة، يتم اإثبات الفرق بني �شعر البيع و�شايف املوجودات زائدًا فرق املعامالت املرتاكم وال�شهرة يف قائمة الدخل املوحدة.

2-9  املوجودات غري امللمو�سة

جتميع  لعمليات  نتيجة  امل�شرتاة  امللمو�شة  غري  املوجودات  تكلفة  متثل  بالتكلفة.  لها،  الأويل  الإثبات  عند  منف�شلة،  ب�شورة  امل�شرتاة  امللمو�شة  غري  املوجودات  تقا�س 

الأعمال، القيمة العادلة بتاريخ ال�شراء. وبعد الإثبات الأويل لها، تقيَّد املوجودات غري امللمو�شة بالتكلفة ناق�شًا الإطفاء املرتاكم وخ�شائر النخفا�س املرتاكمة. ت�شنف 

رة  الأعمار الإنتاجية للموجودات غري امللمو�شة كـ » حمددة « اأو » غري حمددة « املدة. تطفاأ املوجودات غري امللمو�شة 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�شة التي لها عمر حمدد مرة واحدة على الأقل يف نهاية كل �شنة مالية. يتم اختبار املوجودات غري امللمو�شـة التي لي�س لها عمر اإنتاجي حمدد �شنويًا 

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

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

اإدراج م�شروف الإطفاء يف قائمة الدخل املوحدة.

2-10  املمتلكات واملعدات

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

والأعمال الإن�شائية حتت التنفيذ. ت�شتهلك التكلفة، ناق�شًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات واملعدات الأخرى، بطريقة الق�شط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية 

رة لها كما يلي: املقدَّ

عدد ال�سنوات

من 20 اإىل 50 �شنةمباين

من 2 اإىل 20 �شنةمعدات

من 2 اإىل 20 �شنةاأثاث وتركيبات

من 4 اإىل 10 �شنواتاأخرى

تطفاأ حت�شينات املباين امل�شتاأجرة بطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للتح�شينات اأو فرتة الإيجار، اأيهما اأقل.

د الأرباح واخل�شائر الناجتة عن ال�شتبعاد مبقارنة املتح�شالت مع القيمة الدفرتية وتقيَّد يف قائمة الدخل املوحدة. حُتدَّ

تقيَّد م�شاريف ال�شيانة والإ�شالحات العادية التي ل تزيد جوهريًا من العمر الإنتاجي املقدر لالأ�شل، يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها. يتم ر�شملة التجديدات 

والتح�شينات الهامة، اإن وجدت، ويتم ا�شتبعاد الأ�شل الذي مت ا�شتبداله.

2-11  النخفا�س الدائم يف القيمة

)اأ(  املوجودات امللمو�شة وغري امللمو�شة

تقوم املجموعة، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل امللمو�شة وغري امللمو�شة للتاأكد من وجود موؤ�شرات على وقوع خ�شارة 

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

القابلة لال�شرتداد على اأ�شا�س املعلومات امل�شتخدمة يف احت�شاب القيمة احلالية. ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد لذلك الأ�شل، تقوم 

املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�شرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك الأ�شل. 

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

للنقدية اإىل القيمة القابلة لال�شرتداد، ويتم اإثبات خ�شائر النخفا�س يف قيمة الأ�شل يف قائمة الدخل املوحدة.



�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

)ب(  املوجودات املالية

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

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

بالن�شبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل النخفا�س الدائم يف القيمة الفرق بني القيمة ال�شمية والقيمة العادلة ناق�شًا خ�شارة النخفا�س يف القيمة املثبتة   -

�شابقًا يف قائمة الدخل املوحدة، و

بالن�شبة للموجودات املثبتة بالتكلفة، ميثل النخفا�س الدائم يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية )غري مت�شمنة   -

ل العائد الأ�شلي لالأ�شل املايل.  خ�شائر الئتمان غري املتكبدة( املخ�شومة وفقًا ملعدَّ

بالن�شبة لالنخفا�س الدائم يف قيمة ال�شتثمارات املتاحة للبيع، فاإن الأرباح اأو اخل�شائر غري املحققة املثبتة �شابقًا يف حقوق امل�شاهمني تدرج يف قائمة الدخل املوحدة.

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

على األ يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم اإثبات خ�شارة الهبوط الدائم يف قيمة ذلك الأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقد يف ال�شنوات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�س خ�شارة 

الهبوط الدائم يف القيمة فورًا كاإيرادات يف قائمة الدخل املوحدة. ل يتم عك�س خ�شارة الهبوط الدائم امل�شجلة لال�شتثمارات يف حقوق ملكية متاحة للبيع وال�شهرة.

2-12  القرو�س والقرتا�س البنكي

اإنتاج  اأو  اإن�شاء  اأو  باقتناء  مبا�شرًة  ترتبط  التي  القرو�س  تكاليف  ر�شملة  يتم  املتكبدة.  املعاملة  تكاليف  بعد ح�شم  امل�شتلمة،  املتح�شالت  بقيمة  القرو�س  اإثبات  يتم 

املوجودات املوؤهلة وذلك كجزء من هذه املوجودات. يتم حتميل تكاليف القرو�س الأخرى على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها.

2-13  الدائنون وامل�ساريف امل�ستحقة

يتم اإثبات املطلوبات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�شتقبل مقابل الب�شاعة اأو اخلدمات امل�شتلمة، بغ�س النظر عن تاريخ الفوترة.

2-14  املخ�س�سات

الإلتزام،  لت�شوية  للموارد  اإ�شتخدام  اإحتمال وجود  �شابق، وهناك  اأو متوقع ناجت عن حدث  اإلتزام قانوين حايل  املجموعة  يكون لدى  اإثبات املخ�ش�شات عندما  يتم 

واإمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه.

2-15  برامج التقاعد ومزايا ما بعد التوظيف

تقوم بع�س �شركات املجموعة بتطبيق برامج تقاعد حمددة املزايا وبرامج اأخرى ملا بعد التقاعد، تتكون اأ�شا�شًا من التاأمني على احلياة والرعاية ال�شحية لفئات معينة 

من املوظفني. حت�شب مزايا التقاعد ب�شكل رئي�شي على اأ�شا�س �شنوات اخلدمة، ومعدلت التعوي�س عند التقاعد. يتم حتديد تكلفة برامج هذه املزايا اكتواريًا با�شتخدام 

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

املوظفني املتوقع، وتكاليف الرعاية ال�شحية املتوقعة.

دة الإ�شرتاكات وذلك طبقًا للظروف املحلية واملمار�شات يف الدول التي متار�س فيها ال�شركات التابعة  تقوم املجموعة يف بع�س الدول بامل�شاهمة يف برامج تقاعد حمدَّ

ل لقائمة الدخل املوحدة واملتعلق بتكاليف التقاعد ميثل ال�شرتاكات امل�شتحقة خالل ال�شنة. يتم اإظهار الفرق بني ال�شرتاكات امل�شتحقة خالل  اأن�شطتها. اإن املبلغ املحمَّ

ال�شنة وال�شرتاكات املدفوعة فعاًل كمطلوبات م�شتحقة اأو موجودات مدفوعة مقدمًا يف قائمة املركز املايل املوحدة.

2-16  خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يتم قيد خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �شروط اأنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�شعودية من قبل ال�شركة و�شركاتها التابعة ال�شعودية ويحمل 

على قائمة الدخل املوحدة. يتم اإحت�شاب مبلغ الإلتزام على اأ�شا�س القيمة احلالية للمكافاأة املكت�شبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة 

دة عند نهاية اخلدمة على اأ�شا�س رواتب وبدلت املوظفني الأخرية وعدد �شنوات خدماتهم املرتاكمة، كما هو مو�شح يف اأنظمة  املركز املايل. يتم احت�شاب املبالغ امل�شدَّ

اململكة العربية ال�شعودية.
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تقوم ال�شركات التابعة الأجنبية حاليًا بتكوين خم�ش�س مقابل مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني واملزايا الأخرى وذلك طبقًا لقوانني الدول التي متار�س فيها ن�شاطها. 

2-17  الحتياطي النظامي

ل �شنويًا 10% من �شايف الدخل لل�شنة )بعد تغطية اأية خ�شائر مرتاكمة( اإىل الحتياطي النظامي حتى يبلغ  طبقًا لأحكام نظام ال�شركات ال�شعودي، على ال�شركة اأن حتوِّ

جمموع هذا الحتياطي ن�شف راأ�س املال. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيـع على م�شاهمي ال�شركة.

2-18  الإيرادات

يتم اإثبات الإيرادات من ن�شاطات الفنادق عند تقديـم اخلدمات اأو بيع املاأكولت وامل�شروبات. يتم اإثبات الإيرادات الأخرى عند تقديـم اخلدمات، و�شمان حت�شيل 

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

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

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

تنقل ملكية الأر�س للم�شرتي قبل نقل �شند 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�شرتي.

يتم اإثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار باأحقية ا�شتالمها. يتم اإثبات دخل العمولت عند ا�شتحقاقها.

2-19  امل�ساريف

يتم اإظهار التكاليف الت�شغيلية للمجموعة كتكاليف فنادق وتكاليف ت�شغيلية اأخرى. يتم ت�شنيف امل�شاريف الأخرى، والتي ت�شتمل على م�شاريف البيع والت�شويق والتي مل 

تكن جوهرية، كم�شاريف عمومية واإدارية. يتم ر�شملة تكاليف التطوير وذلك عند حتديد اجلدوى الإقت�شادية للم�شروع فقط، واإل يتم قيدها كم�شروف عند تكبدها.

2-20  الزكاة، ال�سرائب �سرائب ال�ستقطاع

الزكاة و�شريبة الدخل اأ( 

تخ�شع ال�شركة للزكاة وفقًا لأنظمة الهيئة العامة الزكاة والدخل )»الهيئة«(. يخ�شع ال�شركاء الأجانب يف ال�شركات التابعة ال�شعودية املوحدة اإىل �شريبة الدخل. يتم 

حتميل خم�ش�شات �شريبة الدخل املتعلقة بال�شركاء الأجانب يف تلك ال�شركات التابعة على حقوق الأقلية. يتم حتميل الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة والزكاة املتعلقة 

مبلكية ال�شركة يف ال�شركات التابعة ال�شعودية على قائمة الدخل املوحدة. يتم ت�شجيل املبالغ الإ�شافية امل�شتحقة مبوجب الربوط النهائية، اإن وجدت، عند حتديدها.

تخ�شع ال�شركات التابعة الأجنبية ل�شريبة الدخل يف البالد التي متار�س فيها ن�شاطها. يتم حتميل هذه ال�شريبة على قائمة الدخل املوحدة.

ال�شريبة املوؤجلة امل�شنفة كموجودات ومطلوبات ب( 

يتم احت�شاب ال�شرائب املوؤجلة، امل�شنفة كموجودات اأو مطلوبات، التي ن�شاأت عنها كافة الفروقات املوؤقتة وفقًا لل�شرائح ال�شريبية املطبقة يف البلدان املعنية. يتم اإجراء 

مراجعة للقيمة الدفرتية لل�شرائب املوؤجلة، امل�شنفة كموجودات، بتاريخ قائمة املركز املايل، وتخف�س بالقدر الذي مل يعد فيه اإمكانية ل�شرتدادها، ب�شكل جزئي اأو 

كلي، لعدم وجود اأرباح كافية خا�شعة لل�شريبة يف امل�شتقبل.

ال�شريبية  املطلوبات  املتداولة مع  ال�شريبية  املوجودات  لتقا�س  الزامي قانوين  فة كموجودات ومطلوبات عندما يوجد حق  امل�شنَّ املوؤجلة  ال�شرائب  املقا�شة بني  تتم 

فة كموجودات اأو مطلوبات متعلقة ب�شريبة الدخل مت فر�شها من قبل نف�س الدائرة ال�شريبية على املن�شاأة  املتداولة واأي�شًا عندما تكون �شريبة الدخل املوؤجلة وامل�شنَّ

اخلا�شة لل�شريبة اأو على من�شاآت خا�شعة لل�شريبة اأخرى عند وجود النيَّة من اأجل ت�شوية الأر�شدة القائمة على اأ�شا�س ال�شايف.

ال�شريبة امل�شتقطعة ج( 

دة مع اأطراف غري مقيمة يف اململكة العربية ال�شعودية وذلك طبقًا لنظام  تقوم ال�شركة و�شركاتها التابعـة ال�شعودية با�شتقطاع ال�شريبة الواجبة عن معامالت حمدَّ

�شريبة الدخل ال�شعودي.
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2-21  الإيجارات

الإيجارات  عقود  مبوجب  الدفعات  اإثبات  يتم  ت�شغيلية.  كاإيجارات  الأ�شل  مللكية  امل�شاحبة  واملنافع  املخاطر  بكافة  املوؤجر  مبوجبها  يحتفظ  التي  الإيجارات  ت�شنف 

الت�شغيلية كم�شروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

2-22  املعلومات القطاعية

)اأ( القطاع الت�شغيلي

القطاع الت�شغيلي هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�شاآت التي:

تعمل يف اأن�شطة تدر اإيرادات 	•
تقوم الإدارة با�شتمرار بتحليل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع امل�شادر وتقييم الأداء 	•

تتوفر عنها معلومات مالية ب�شكل منف�شل 	•

)ب( القطاع اجلغرايف

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�شاآت التي تقوم باأن�شطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�شادية حمددة تخ�شع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك 

التي تعمل يف بيئات اقت�شادية اأخرى.

2-23  العمالت الأجنبية

يتم اإظهار القوائم املالية املوحدة بالريـال ال�شعودي، ب�شفته العملة الوظيفية لل�شركة وعملة العر�س للمجموعة. تقوم كل �شركة تابعة �شمن املجموعة بتحديد العملة 

الت�شغيلية اخلا�شة بها، ونتيجة لذلك، يتم قيا�س البنود املدرجة يف القوائم املالية لكل �شركة تابعة با�شتخدام تلك العملة.

على م�شتوى ال�شركات التابعة، حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية، يف الأ�شل اإىل العملة الوظيفية با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ اإجراء املعامالت. 

بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج كافة  ال�شائدة  باأ�شعار ال�شرف  الت�شغيلية  العملة  اإىل  بالعملة الأجنبية  النقدية امل�شجلة  اأر�شدة املوجودات واملطلوبات  يعاد حتويل 

فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.

ل القوائم املالية لل�شركات التابعة الأجنبية اإىل عملة العر�س للمجموعة با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ قائمة املركز املايل  على م�شتوى القوائم املوحدة، حتوَّ

ل بنود حقوق امللكية، فيما عدا الأرباح املبقاة، ب�شعر ال�شرف  بالن�شبة للموجودات واملطلوبات، ومبتو�شط �شعر ال�شرف لكل فرتة بالن�شبة لالإيرادات وامل�شاريف. حتوَّ

ال�شائد عند ن�شوء كل بند. تظهر ت�شويات التحويل كبند م�شتقل �شمن حقوق امللكية.

عندما متار�س املجموعة ن�شاطها يف اقت�شاد دول ذات معدل ت�شخم مرتفع تكون العملة الوظيفية لل�شركة يف املجموعة هي عملة ذلك القت�شاد ذي معدل ت�شخم 

مرتفع، يتم تعديل القوائم املالية املوحدة لل�شركات يف املجموعة بحيث تدرج يف وحدة القيا�س املتداولة يف نهاية فرتة التقارير املالية. ويتطلب ذلك، تعديل الدخل 

املمتلكات واملعدات  بنود غري نقدية يف قائمة املركز املايل املوحدة مثل  التقرير املايل وكذلك  ابتداًء من فرتة  العام  ال�شعر  التغريات يف موؤ�شر  لتعك�س  وامل�شاريف 

واملخزون لتعك�س قوة �شرائية حالية كما يف نهاية ال�شنة با�شتخدام موؤ�شر الأ�شعار العام اعتبارًا من تاريخ اإثباتها لأول مرة. يتم اثبات الربح اأو اخل�شارة من الو�شع 

النقدي ال�شايف لل�شنة يف تكاليف اأو اإيرادات مالية يف قائمة الدخل املوحدة.

لدى املجموعة اأعمال ت�شغيلية يف �شوريا. وفقًا للمعلومات الواردة من �شندوق النقد الدويل )اآي اإم اإف( فقد جتاوز معدل الت�شخم املرتاكم ملدة ثالث �شنوات ل�شوريا 

متتالية ن�شبته 100% كما يف 31 دي�شمرب 2016م. وقد اأدى هذا مع موؤ�شرات اأخرى اإىل اعتبار �شوريا من القت�شادات ذات معدل ت�شخم مرتفع.

فيما يلي التاأثريات الرئي�شية من التطبيق اأعاله:

والبنود املختلفة حلقوق امللكية من تاريخ اقتنائها اأو اإدخالها يف قائمة املركز املايل املوحدة  للمن�شاأة  النقدية  واملطلوبات غري  للموجودات  التاريخية  التكلفة  •	تعديل 
للمجموعة اإىل نهاية ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 لكي تظهر التغريات يف القوة ال�شرائية للعملة الناجتة عن الت�شخم 
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لتعك�س الأرباح/ اخل�شائر املالية الناجتة عن تاأثري الت�شخم خالل الفرتة على �شايف املطلوبات/ املوجودات  احلالية  للفرتة  للمن�شاأة  املوحدة  الدخل  قائمة  •	تعديل 
النقدية )خ�شارة/ ربح القوة ال�شرائية(

تعديل املكونات املختلفة للقوائم املالية لهذه املن�شاأة مبوؤ�شر الت�شخم منذ ظهورها •	مت 

باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة عند الإغالق يف تاريخ قائمة املركز املايل ال�شعودي  الريال  اإىل  للمن�شاأة  املايل  واملركز  النتائج  حتويل  •	يتم 

للفرتات حتى 1 يناير 2015، يف ت�شويات حتويل عمالت اأجنبية واأخرى يف قائمة التغريات  املن�شاأة  على  الت�شخم  لآثار  املحا�شبية  للتعديالت  الرتاكمي  الأثر  •	يظهر 
يف حقوق امللكية املوحدة

تتلخ�س الآثار الرئي�شية على القوائم املالية املوحدة للمجموعة الناجتة عن حما�شبة القت�شاديات ذات معدل ت�شخم مرتفع )التي تت�شمن كاًل من الزيادة يف املوؤ�شر 

وا�شتخدام �شعر ال�شرف عند الإغالق( لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مبا يلي:

2015م2016م

مليون ريال �شعودي

38٫327.7الزيادة يف جمموع املوجودات غري املتداولة والتغريات املقابلة يف حقوق امللكية

قامت الإدارة بتطبيق موؤ�شر ال�شعر العام )جي بي اأي( بــــ 825 كما يف 31 دي�شمرب 2016م )2015م: جي بي اأي بـ 751( لتعديل قوائمها املالية املوحدة.

2-24  توزيعات الأرباح

يتم ت�شجيل توزيعات الأرباح يف القوائم املالية املوحدة خالل الفرتة التي يوافق عليها م�شاهمي ال�شركة.

2-25 م�ستقات الأدوات املالية

يتم قيد م�شتقات الأدوات املالية، مبدئيًا بالقيمة العادلة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل. يتم قيد التغريات يف القيمة العادلة مل�شتقات الأدوات املالية التي ل تتوفر 

فيها �شروط املحا�شبة عن التحوط يف قائمة الدخل املوحدة عند حدوثها، كما يتم قيد القيمة العادلة املوجبة وال�شالبة الناجتة عن هذه التغريات كموجودات متداولة 

ومطلوبات متداولة، على التوايل، يف قائمة املركز املايل املوحدة.

3-  جتميع �لأعمال

وافقت اجلمعية العمومية ل�شركة اأكور هوتيلز “)اأكور(” يف الجتماع ال�شنوي بتاريخ 12 يوليو 2016م اإمتام التفاقية املوقعة من املجموعة مع �شركة اأكور بتاريخ 9 

دي�شمرب 2015م. نتج عن التفاقية تخلي املجموعة عن كامل ح�شتها يف �شركة فريمونت رافلز هولدينغز انرتنا�شيونال �شركة زميلة ل�شالح �شركة اأكور مقابل %5.8 

من الأ�شهم امل�شدرة حديثًا بنف�س �شركة اأكور، بالإ�شافة اىل متثيل يف جمل�س الإدارة ومبلغ نقدي يبلغ 339 مليون دولر امريكي وحتويل بع�س الأ�شول الأخرى ل�شالح 

بالإعرتاف بخ�شائر  اأكور”( قيام املجموعة  العملية )“عملية  املجموعة مبا يت�شمن ح�شة اإ�شافية تبلغ 8.83% يف �شركة بريزررود ليمتد )“�شافوي”(. نتج عن هذه 

�شافوي  والإ�شتثمار يف  زميلة  �شركة  كا�شتثمار يف  اأكور  �شركة  الإ�شتثمار يف  باملحا�شبة عن  املجموعة  وقيام   ،)27 )اإي�شاح  �شعودي  ريال  271.7مليون  تبلغ  ا�شتبعاد 

كاإ�شتثمار يف �شركة تابعة بدل من زميلة خالل الفرتة احلالية. 

هذه القوائم املالية الأولية املوحدة تت�شمن نتائج �شافوي من تاريخ 12 يوليو 2016م. حيث اأن املجموعة ح�شلت على ال�شيطرة ب�شكل فعلي على �شافوي يف ذلك التاريخ.

ونتج عن اإعادة قيا�س القيمة العادلة للح�ش�س اململوكة لل�شركة والتي تعادل 50% من �شركة �شافوي مكا�شب ملرة واحدة مببلغ 508.7 مليون ريال �شعودي.

كانت القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات �شافوي كما يف تاريخ الإ�شتحواذ كما يلي:



�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016
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مكا�سب �سراء ال�سفقة الناجتة عن عملية الإ�ستحواذ:

12 يوليو 2016م

65٫276موجودات متداولة

2٫948٫471موجودات غري متداولة

3٫013٫747

املطلوبات امل�ستحوذ عليها

(55٫135(مطلوبات متداولة

(1٫569٫600(مطلوبات غري متداولة

1٫389٫012القيمة العادلة ل�شايف الأ�شول امل�شتحوذ عليها

697٫196اإجمايل تكلفة الإ�شتحواذ

570٫051 حقوق الأقلية

121٫765مك�شب من �شفقة ال�شراء

اإجمايل تكلفة الإ�ستحواذ

2٫690املقابل املدفوع

694٫506القيمة العادلة للح�ش�س اململوكة م�شبقًا

697٫196اإجمايل تكلفة الإ�شتحواذ

التدفقات النقدية الناجتة عن عملية الإ�ستحواذ

17٫659�شايف النقدية امل�شتحوذ عليها من ال�شركة التابعة

(2٫690(النقدية املدفوعة

14٫969�شايف التدفقات النقدية الناجتة عن الإ�شتحواذ

4-  نقدية و�سبه �لنقدية

2015م2016م

1٫053٫9151.136.107 نقد يف ال�شندوق واأر�شدة لدى البنوك

3٫283٫1371.497.706ودائع ق�شرية الأجل

4٫337٫0522.633.813اإجمايل النقد والأر�شدة لدى البنوك

)111.249( )51٫333(ناق�شًا النقد املتحجز

4٫285٫7192.522.564اإجمايل النقدية و�شبه النقدية

اإن الودائع ق�شرية الأجل متفاوتة الفرتات )ما بني يوم واحد وثالثة اأ�شهر( وذلك ح�شب املتطلبات النقدية لل�شركة وال�شركات التابعة لها، ويتحقق عليها عمولة 

عائم. ب�شعر 

5-  ��ستثمار�ت مقتناة لأغر��س �ملتاجرة

تتكون ال�شتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة من اأ�شهم دولية مدرجة. تتلخ�س حركة ال�شتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة مبا يلي:

2015م2016م

11٫982٫0941.369.853 يناير

ل من ا�شتثمارات متاحة للبيع )اإي�شاح 10و24( 344٫0832.693.469حُموَّ

)1.712.339((2٫203٫561(ا�شتبعاد

)368.889(22٫193التغري يف القيمة العادلة )اإي�شاح 24(

31144٫8091.982.094 دي�شمرب



53

التقرير ال�شنوي 2016م

6-  ذمم مدينة

2015م2016م

622٫719632.239جتارية

)133.406((77٫551(ناق�شًا: خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

545٫168498.833

تتلخ�س حركة خم�ش�س الديون امل�شكوك فى حت�شيلها مبا يلي:

2015م2016م

1133٫40676.118 يناير

ل لل�شنة )اإي�شاح 25( 23٫59557.892املحمَّ

)604((79٫450(مبالغ م�شطوبة واأخرى

3177٫551133.406 دي�شمرب

تت�شمن الذمم املدينة التجارية 240 مليون ريـال �شعودي )2015م: 270 مليون ريـال �شعودي( ناجتة من بيع قطع اأرا�شي خالل الربع الأخري من عام 2012 من قبل 

�شركة كي ريد التابعة للمجموعة. 

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

�شيا�شة املجموعة احل�شول على �شمانات مقابل الذمم املدينة التجارية، وبالتايل فاإن معظمها بدون �شمانات.

7-  موجود�ت �أخرى

2015م2016م

90٫82492.109 مبالغ م�شتحقة من �شركات �شقيقة )اإي�شاح 8(

94٫64897.044خمزون

57٫189108.680ا�شتثمارات عقارية – اجلزء املتداول )اإي�شاح 12(

مة للموردين 11٫58619.027دفعات مقدَّ

15٫04328.558م�شاريف مدفوعة مقدمًا

5٫74937.420مطالبات �شريبة القيمة امل�شافة املدينة

259٫29384.359اأخرى

534٫332467.197

يظهر املخزون بال�شايف من خم�ش�س املخزون التالف مببلغ 3 مليون ريـال �شعودي )2015م: 7 مليون ريـال �شعودي(.



�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

8-  معامالت مع �أطر�ف ذوي عالقة

دخلت ال�شركة يف معامالت خمتلفة مع الأطراف ذات العالقة ب�شروط متفق عليها. هذه املعامالت، منفردة اأو جمتمعة، لي�شت جوهرية على القوائم املالية املوحدة. 

الرئي�شية اأر�شدة الأطراف ذات العالقة كما يف 31 دي�شمرب هي كما يلي:

مبالغ املعامالت يف 31 دي�شمربالعالقةاجلهة ذات العالقة

2015م2016مم�شتحق من اأطراف ذات عالقة

90٫00090.000�شركة �شقيقة�شركة العزيزية لال�شتثمارات التجاري

8242.109 �شركة زميلةموفنبيك هوتلز اأند ري�شورت�س

90٫82492.109املجموع )اإي�شاح7(

م�شتحق اىل اأطراف ذات عالقة

99٫743100.000 �شركة زميلة واحة اململكة

48٫17625.427 �شركة زميلة�شركة ال�شتثمار العقاري )املجمع(

43٫75430.811 �شركة زميلة�شركة املركز التجاري املحدودة )الربج(

--932 �شركة زميلةاأكور اأ�س.اأي

14٫73113.444 �شركة زميلةفور �شيزونز هولدينج اإنك

207٫336169.682املجموع )اإي�شاح 18(

9- �ملوجود�ت �ملحتفظ بها للبيع

قامت املجموعة خالل العام 2016 ببيع عقار فندق مت مبوجب ذلك الإلتزام والتعهد بخطة ر�شمية لت�شويق الفندق للبيع. وبالتايل قامت املجموعة بت�شنيف املوجودات 

واملطلوبات االتالية للعقار كحتفظ بها للبيع:

2015م2016م

70.229--موجودات متداولة

695.512--ممتلكات ومعدات

--765.741

)518.993(--مطلوبات متداولة واأخرى

246.748--الر�شيد، �شايف

املكا�شب املحققه من ا�شتثمار املوجودات املحتفظ بها لغر�س البيع مت الإي�شاح عنها �شمن الإي�شاح رقم )27( من القوائم املالية

10-  �ل�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع

اأ (  تتكون ال�شتثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�شمرب مما يلي:

2015م2016م

9٫091٫20510.592.890دولية

742٫715487.436حملية واإقليمية

9٫833٫92011.080.326
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ب(  فيما يلي بيان بحركة ال�شتثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�شمرب:

2015م2016م

التكلفة، �شايف من م�شروف النخفا�س الدائم يف القيمة:

121،206،43621.814.548 يناير

49،054929.116اإ�شافات خالل ال�شنة

--(983،139(اإ�شتبعادات خالل ال�شنة

ل من ا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة )اإي�شاح 5(* )1.537.228((201،193(حُموَّ

3120،071،15821.206.436 دي�شمرب

اخل�شائر غري املحققة، �شايف من م�شروف النخفا�س الدائم يف القيمة:

)6.695.427((10،126،110(1 يناير

)2.274.442(31،762)الزيادة( النق�س النخفا�س يف اخل�شارة غري املحققة خالل ال�شنة

مكا�شب غري حمققة متعلقة با�شتثمارات مت حتويلها

  اإىل ا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة )اإي�شاح 5و24(*

)142،890))1.156.241(

)10.126.110((10،237،238(31 دي�شمرب

9،833،92011.080.326�شايف القيمة الدفرتية

*القيمة العادلة لال�شتثمارات املحولة اىل ا�شتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل تبلغ 344 مليون ريال �شعودي )2015م: 2.693 مليون 
ريال �شعودي(. 

مت ا�شتخدام بع�س ال�شتثمارات املتاحة للبيع ك�شمانات بنكية مقابل قرو�س واقرتا�س بنكي ممنوحة لل�شركة وال�شركات التابعة لها )اإي�شاح 16(.

كما يف 31 دي�شمرب 2016م قامت ال�شركـة باإجراء تقييـم للتاأكد فيما اإذا كان النخفـا�س يف قيمـة ال�شتثمـارات املتاحـة للبيـع موؤقتـًا اأو غيـر موؤقت. وبناًء على هذا 

التقييم، تو�شلت الإدارة اإىل اأن هذا النخفـا�س يعترب انخفا�شًا موؤقتًا، وللو�شول اإىل هذه النتيجة اأخذت الإدارة بعني العتبار عدة عوامل منها: الأداء املايل لل�شركة 

امل�شتثمر بها، والقيمة العادلة لال�شتثمار، واملعلومات املتاحة من املحللني املاليني ب�شاأن اأ�شعار ال�شوق املتوقعة.

�شت�شتمر الإدارة مبتابعة ومراجعة ا�شتثماراتها املتاحة للبيع وتقدير اأثر التغريات يف العوامل امل�شار اإليها اأعاله للتاأكد من �شرورة اإجراء اأي تخفي�س اإ�شايف دائم يف 

القيمة.

يف الفرتة الالحقة لنهاية ال�شنة ال�شركة باعت بع�شا من ا�شتثماراتها يف ديزين لند باري�س.

11-  �ل�ستثمار�ت يف �ل�سركات �لزميلة وم�سروع م�سرتك، �سايف

فيما يلي بيانًا بحركة ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شروع امل�شرتك خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب: اأ (  

2015م2016م

116٫384٫59617.551.341 يناير

3٫295٫27579.228اإ�شافات خالل ال�شنة )اإي�شاح11.1(

)119.925((117٫562(ت�شديدات راأ�شمالية وتوزيعات من �شركات زميلة

)1.159.752((5٫303٫478(ا�شتبعادات خالل ال�شنة )اإي�شاح 3(

156٫815299.067احل�شة من الدخل، �شايف

--(185٫831(حتويالت اىل �شركات تابعة موحدة )اإي�شاح 11.2(

 )265.363((37٫734(ح�شة ال�شركة من ت�شويات حتويل عمالت اأجنبية وحركات اأخرى

3114٫192٫08116.384.596 دي�شمرب

11-1 ب�شكل اأ�شا�شي ميثل هذا املبلغ 16.494 مليون �شهم من �شركة اأكور اأ�س.اأي )ما يعادل 5.8% من ح�ش�س امللكية( املكت�شبة كجزء مقابل بيع اأ�شهم فريمونت 

رافلز هولدينج اإنرتنا�شيونال )اإي�شاح 3(.
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لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

11-2 ميثل هذا املبلغ 50% من ح�شة املجموعة يف �شافوي. ح�شلت املجموعة خالل ال�شنة على ح�شة اإ�شافية بن�شبة 8.96% ب�شكل مبا�شر كجزء من عملية �شراء اأكور 

)اإي�شاح 3(. بلغت القيمة العادلة للح�ش�س اململوكة بن�شبة 50% بتاريخ ال�شتحواذ مبلغ 694.5 مليون ريال �شعودي )اإي�شاح 3(. قامت املجموعة بالعرتاف 

مببلغ 508.7 مليون ريال �شعودي كمكا�شب ناجته عن عملية ال�شتحواذ املرحلي.

فيما يلي ملخ�س بتفا�شيل ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شروع امل�شرتك كما يف 31 دي�شمرب: ب( 

2015م2016م

ن�سبة امللكية 

الفعلية
املبلـغ

ن�سبة امللكية 

الفعلية
املبلـغ

ال�سركات الزميلة لل�سركة:

35.25.344.924---- فريمونت رافلز هولدينغز انرتنا�شيونال – كندا

47.54٫303٫06147.54.351.742فور�شيزونز هولدينغ اإنك – كندا

----5.83٫242٫606اأكور اأ�س.اأي

33.32٫835٫66633.32.813.984�شركة جدة القت�شادية املحدودة – اململكة  العربية ال�شعودية

34.12٫021٫31734.11.869.323ال�شركة الوطنية خلدمات الطريان - اململكة  العربية ال�شعودية

36.0624٫41636.0592.050�شركة املركز التجاري املحدودة )الربج( -  اململكة العربية ال�شعودية

33.3536٫53033.3548.529موفنبيك هوتيل اآند ري�شورتز ايه جي - �شوي�شرا

–  اململكة العربية ال�شعودية 38.9346٫17138.9324.637�شركة ال�شتثمار العقاري )املجمع( 

25.0178٫29025.0228.439�شحارى بالزا اإل اإل �شي – الوليات املتحدة الأمريكية

50.0190.671----بريزروود ليمتد )�شافوي( – اململكة املتحدة )اإي�شاح 3(

30.044.608-30.046٫35035.0-35.0اأخرى

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

املوفنبيك - اجلونا – م�شر

29.057٫67429.075.689زميلة

14٫192٫08116.384.596

12-  �ل�ستثمار�ت �لعقارية

2015م2016م

2٫014٫4252.028.949ا�شتثمار يف اأرا�شي وتكاليف متعلقة بالبنية التحتية -  اململكة العربية ال�شعودية

137٫212166.736ممتلكات حتت الإن�شاء واخرى

2٫151٫6372.195.685

)108.680((57٫189(ناق�شًا: اجلزء املتداول )اإي�شاح 7(

2٫094٫4482.087.005

اأو  2015م، قامت املجموعة باإكمال بيع قطع اأرا�شي اإىل �شركة املركز التجاري املحدودة، �شركة �شقيقة، بدون حتقيق اأي ربح  31 دي�شمرب  خالل ال�شنة املنتهية يف 

خ�شارة.
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13-  �ملمتلكات و�ملعد�ت، �سايف

الأرا�سي

 املباين

 وحت�سينات

 على املباين

امل�ستاأجرة

املعدات
 الأثاث

والرتكيبات

 الأعمال

 الإن�سائية

 حتت التنفيذ

واأخرى

املجموع

2016م

التكلفة

11.694.6244.149.029355.184813.14543.2437٫055٫225 يناير

23.58119.26927.0949.20179٫145--الإ�شافات

2٫948٫471--100.033--1.503.9861.344.452املح�شل م جتميع الأعمال

(441٫097()1.288()40.796()40.956()337.650()20.407(ا�شتبعادات واأخرى

5٫179٫412333٫497899٫47651٫1569٫641٫744 313٫178٫203 دي�شمرب

ال�ستهالك املرتاكم

40.3291٫633٫527 448.786 901.696242.716--1 يناير

ل لل�شنة 116.13037.91046.49110.431210٫962--املحمَّ

(128٫607()345()7.417()30.264()90.581(--ا�شتبعادات واأخرى

927٫245250٫362487٫86050٫4151٫715٫882--31 دي�شمرب

 �سايف القيمة الدفرتية:

يف 31 دي�سمرب 2016
3٫178٫2034٫252٫16783٫135411٫6167417٫925٫862 

الأرا�سي

 املباين

 وحت�سينات

 على املباين

امل�ستاأجرة

املعدات
 الأثاث

والرتكيبات

 الأعمال

 الإن�سائية

 حتت التنفيذ

واأخرى

املجموع

2015م

التكلفة

11.715.1524.412.078398.710804.83541.5327٫372٫307 يناير

7.19621.12915.46460.910104٫699--الإ�شافات

(421٫781()59.199()7.154()64.655()270.245()20.528(ا�شتبعادات واأخرى

311٫694٫6244٫149٫029355٫184813٫14543٫2437٫055٫225 دي�شمرب

ال�ستهالك املرتاكم

860.991242.672411.58641.0441٫556٫293--1 يناير

ل لل�شنة 75.19025.63243.73534.507179٫064--املحمَّ

(101٫830()35.222()6.535()25.588()34.485(--ا�شتبعادات واأخرى

901٫696242٫716448٫78640٫3291٫633٫527--31 دي�شمرب

�سايف القيمة الدفرتية:

يف 31 دي�سمرب 2015
1٫694٫6243٫247٫333112٫468364٫3592٫9145٫421٫698

)*( اإن بع�س الأرا�شي واملباين مرهونة ك�شمان للقرو�س لأجل كما هو مبني يف الإي�شاح )16(.
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)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

14-  �ملوجود�ت غري �مللمو�سة

تتكون املوجودات غري امللمو�شة من الآتي:

2015م2016م

1٫650٫8181.661.883�شهرة

59٫55357.536موجودات غري ملمو�شة اأخرى

1٫710٫3711.719.419

متثل ال�شهرة الزيادة بني �شعر ال�شراء املدفوع من قبل املجموعة عن ح�شتها يف �شايف القيمة العادلة للموجودات القابلة للتمييز، واملطلوبات، واللتزامات املحتملة 

اخلا�شة بال�شركات التابعة. لقد نتج معظم ر�شيد ال�شهرة اأعاله عن �شراء املجموعة ل�شركات تابعة كربى تعمل فى جمال الفنادق

كانت حركة املوجودات غري امللمو�شة خالل ال�شنة كالآتي:

2015م2016م

11٫719٫4191.750.971 يناير

)31.552((9٫048(اأثر حتويل العمالت الأجنبية واأخرى

311٫710٫3711.719.419 دي�شمرب

د،  يت�شمن بند موجودات غري ملمو�شة اأخرى ب�شكل رئي�شي اأ�شماء جتارية واتفاقيات اإدارية تتعلق ب�شركات تابعة تقوم بت�شغيل 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 فى القيمة

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

2- اأ�ش�س حتديد القيمة القابلة لال�شرتداد

وقد مت حتديد املبلغ القابل لال�شرتداد على اأ�شا�س القيمة يف ال�شتخدام، �شواء با�شتخدام حتليل التدفقات النقدية املخ�شومة، اأو بناء على تقارير تقييم اخلرباء. 

وت�شتند توقعات التدفقات النقدية على املوازنات املالية التي متت املوافقة عليها من قبل الإدارة. وتراوحت معدلت اخل�شم والر�شملة حمطة ن�شبة ترتاوح ما بني %6 

اإىل 13% و3% اإىل 10% على التوايل، وهذا يتوقف على الأرا�شي اجلغرافية التي تقع للجمهورية. 

حددت الإدارة فرتة من اأربع اإىل خم�س �شنوات لتقدير القيمة يف ال�شتخدام. 

15- موجود�ت طويلة �لأجل �أخرى

2015م2016م

مة طويلة الأجل 319.193 417٫523دفعات مقدَّ

26٫48125.446موجودات �شريبة موؤجلة )اإي�شاح 19 )ج((

24٫90325.315مطالبات �شريبة القيمة امل�شافة املدينة

552615تاأمينات نقدية م�شرتدة

1٫9653.006اأخرى

471٫424373.575

الدفعات املقدمة طويلة الأجل ت�شمل الدفعات املتعلقة ب�شراء املزيد من احل�ش�س يف ال�شركات التابعة والزميلة والبالغة 323.0 مليون ريال �شعودي )2015م: 5.314 

مليون ريال �شعودي( واأجلت النظر يف بيع �شركة تابعة تبلغ 94 مليون ريال �شعودي )2015م: ل �شيء(.

الدفعات املقدمة طويلة الأجل هي �شايف خم�ش�س انخفا�س دائم يف القيمة مببلغ 27.8 مليون ريـال �شعودي )2015م: 27.4 مليون ريـال �شعودي(.
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16- �لقرت��س �لبنكي و�لقرو�س لأجل

فيما يلي حركة القرتا�س البنكي والقرو�س لأجل:

2015م2016م

112٫523٫16712.618.541 يناير

2.669.770--اإ�شافات

--1٫523٫340املح�شل من جتميع الأعمال

)2.584.416((2٫830٫036(مدفوعات

)180.728((42٫614(ت�شويات حتويل عمالت اأجنبية

3111٫173٫85712.523.167 دي�شمرب

تكاليف املعامالت غري املطفاأة

)53.833((48٫374(1 يناير

)16.043((14٫086(اإ�شافات

22٫94421.502اإطفاءات

)48.374((39٫516(31 دي�شمرب

11٫134٫34112.474.793�شايف القيمة الدفرتية

اإن الر�شيد القائم يتمثل فيما يلي:

2015م2016م

متداولة

30٫65433.482قرو�س ق�شرية الأجل

230.020--ت�شهيالت ائتمانية دوارة

30٫654263.502

481٫8801.635.863اجلزء املتداول من القرو�س لأجل

512٫5341.899.365

غري متداولة

10٫621٫80710.575.428قرو�س لأجل، تت�شمن ت�شهيالت دّوارة طويلة الأجل

فيما يلي تفا�شيل القرتا�س البنكي والقرو�س لأجل لكل من�شاأة:

2015م2016م

4٫280٫0895.088.972 �شركة اململكة القاب�شة)كي ات�س �شي(

3٫049٫1444.678.026اململكة 5-كي اآر – 11 ملتد)كي اأر 11(

--1٫445٫744اململكة كي اآر – 114 ملتد )�شافوي(

1٫430٫2331.407.687اململكة 5-كي اآر – 35 جروب )جورج اخلام�س(

867٫6931.049.348اململكة لال�شتثمارات الفندقية

250.760 61٫438اأخرى

11٫134٫34112.474.793

فيما يلي ملخ�شًا بالقرو�س الرئي�شية للمجموعة:

�سركة اململكة القاب�سة )كي اإت�س �سي(

القرتا�س البنكي ت�شمل قرو�س �شركة اململكة القاب�شة 4.280 مليون ريال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2016م )2015م: 5.089 مليون ريـال �شعودي( ح�شلت عليها 

ال�شركة من بنوك جتارية، وتتكون من عدة ت�شهيالت بنكية والتي ت�شتمل على قر�س م�شرتك وت�شهيالت اإئتمانية دّوارة. حتمل القرو�س تكاليف اقرتا�س وفقًا ملعدلت 



�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

العمولة ال�شائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�شعودية )SIBOR( والعمولة ال�شائدة بني البنوك يف لندن )LIBOR(، زائدًا هام�س ربح معني، وم�شمونة 

ببع�س ال�شتثمارات من قبل ال�شركة. اإن اإجمايل ا�شتحقاقات هذه القرو�س موزعة على فرتات ت�شل اإىل اأربع �شنوات وفقًا جلداول ال�شتحقاقات اخلا�شة بها. تت�شمن 

اإتفاقيات القرو�س البنكية ب�شكل رئي�شي، على تعهدات مالية من �شمنها �شرورة املحافظة على ر�شيد حقوق ملكية معني ون�شبة تغطية العمولة ون�شب حمددة للقرو�س 

مة. اإىل القيمة ال�شوقية لل�شمانات املقدَّ

اإن القيمة الدفرتية لالقرتا�س هي بالعمالت التالية:

2016م

باملاليني

2015م

باملاليني

1٫6182.239ريـال �شعودي

2٫6622.850دولر اأمريكي

4٫2805.089

اململكة 5-كي اآر- 11 ليمتد )كي – اآر – 11(

بع�س  بوا�شطة  م�شمونة  الت�شهيالت  اإن  القر�س.  بعملة  معني  هام�س  زائدًا  الأ�شا�شي  العمولة  معدل  اأ�شا�س  على  اإحت�شابها  يتم  عائم  ب�شعر  عمولة  القرو�س  حتمل 

ال�شتثمارات املتاحة للبيع وال�شتثمارات الأخرى.

اإن اإجمايل ا�شتحقاقات هذه القرو�س موزعة على فرتات ت�شل اإىل 5 �شنوات وفقًا جلدول ال�شتحقاقات اخلا�س بها. اإن العملة الرئي�شية لهذه القرو�س هي الدولر الأمريكي.

اململكة 5-كي اآر- 114 ليمتد )�سافوي(

قرو�س �شافوي 1.446 مليون ريال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2016م، لديها ا�شتحقاقات خمتلفة خالل العامني املقبلني وحتمل اأ�شعار الفائدة الثابتة او املتغري على 

اأ�شا�س �شعر الليبور. اإن هذه القرو�س باجلنية الإ�شرتليني وهذه القرو�س مرهونه من خالل الرهون العقارية والمتيازات التي ت�شجل اأكرث من عقارات �شافوي.

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

اإن القرو�س البالغة 1.430 مليون ريـال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2016م )2015م: 1.408 مليون ريـال �شعودي( م�شمونة برهن ممتلكات فندق جورج اخلام�س. 

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

�شمان نقدي. حتمل القرو�س عمولة ب�شعر عائم )وفقًا لأ�شعار العمولت ال�شائدة بني البنوك يف لندن لثالثة اأ�شهر(. وت�شتحق خالل عام م2020. اإن العملة الرئي�شية 

لهذه القرو�س هي اليورو.

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

بلغت القرو�س اخلا�شة ب�شركة اململكة لال�شتثمارات الفندقية 868 مليون ريـال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2016م )2015م: 1.049 مليون ريـال �شعودي( وت�شتحق 

ال�شداد خالل الع�شر �شنوات القادمة بتواريخ ا�شتحقاق خمتلفة، وحتمل عمولة ب�شعر عائم وحت�شب هذه العمولة وفقًا ملعدل العمولة الأ�شا�شي زائدًا هام�س معني ح�شب 

لة على عدة ممتلكات و�شكوك تاأكيد و�شندات لأمر. اإن هذه القرو�س تت�شمن تعهدات مالية تتعلق  عملة القرو�س. اإن هذه الت�شهيالت م�شمونة من خالل رهونات م�شجَّ

بن�شبة خدمة الدين ون�شبة تغطية العمولة.

اإن القيمة الدفرتية لالقرتا�س هي بالعمالت التالية:

2016م

باملاليني

2015م

باملاليني

535682دولر اأمريكي

187208درهم مغربي

146159درهم اإماراتي

8681.049
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القرو�س الأخرى

متثل القرو�س الأخرى ت�شهيالت قرو�س خمتلفة ح�شلت عليها بع�س ال�شركات التابعة للمجموعة. حتمل هذه الت�شهيالت عمولة ب�شعر عائم زائدًا هام�س معني بعملة 

القر�س. اإن هذه الت�شهيالت م�شمونة برهن بع�س املمتلكات وموجودات اأخرى. اإن اإجمايل ا�شتحقاقات هذه القرو�س موزعة على فرتات ت�شل اإىل خم�س �شنوات وفقًا 

جلداول ال�شتحقاقات اخلا�شة بها. اإن العملة الرئي�شية لهذه القرو�س هي الريـال ال�شعودي.

17- ذمم د�ئنة

2015م2016م

134٫33674.769جتارية

9٫02935.381اأخرى

143٫365110.150

18- م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

20162015

207٫336169.682مبالغ م�شتحقة اإىل �شركات �شقيقة )اإي�شاح8(

89٫68897.917م�شتحقات املوظفني

63٫80299.585م�شروفات م�شتحقة

99٫97862.675زكاة )اإي�شاح 19 )اأ((

61٫64343.486�شريبة دخل )اإي�شاح 19 )ب((

37٫27019.467اأعباء مالية

14٫62719.441اإيرادات غري مكت�شبة

72٫32992.251تاأمينات من العمالء

75٫78581.282اأخرى

722٫458685.786

19- �لزكاة و�ل�سريبة

يتكون م�شروف الزكاة وال�شريبة املدرجة يف قائمة الدخل املوحدة من الآتي:

2015م2016ماإي�ساح

1938٫03116.860 )اأ(خم�ش�س زكاة

8٫81932.499خم�ش�س �شريبة الدخل

20٫38223.414�شريبة ا�شتقطاع على توزيعات الأرباح الأجنبية

67٫23272.773

اأ (   الزكاة وال�سريبة

متثل اللتزامات الزكوية لل�شنة تقديرات الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة وال�شركات املحلية التابعة لها. كانت حركة خم�ش�س الزكاة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 

كما يلي:

2015م2016ماإي�ساح

162٫67561.212 يناير

38٫03116.860خم�ش�س زكاة

)15.397((728(مدفوع خالل ال�شنة

1899٫97862.675 31 دي�شمرب
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لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

تتمثل الزكاة لل�شنة املبالغ امل�شتحقة على ال�شركة و�شركاتها املحلية التابعة. اإن املكونات الرئي�شية للوعاء الزكوي وفقًا الهيئة العامة للزكاة والدخل تتمثل يف حقوق 

ل، ناق�شًا �شايف القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل وبع�س البنود الأخرى.  امللكية، املخ�ش�شات كما يف بداية ال�شنة، قرو�س طويلة الأجل و�شايف الدخل املعدَّ

ل اخلا�شع  ل هي نتيجة لوجود خم�ش�شات وبنود اأخرى غري م�شموح خ�شمها للو�شول اإىل �شايف الدخل املعدَّ اإن الفروق الرئي�شية بني �شايف الدخل و�شايف الدخل املعدَّ

للزكاة. تخ�شع ال�شركات التابعة لل�شركة املقيمة خارج اململكة العربية ال�شعودية لالأنظمة ال�شريبية يف البلدان التي تعمل فيها تلك ال�شركات. تخ�شع توزيعات الأرباح 

الأجنبية ل�شريبة ال�شتقطاع.

موقف الربوط النهائية

ا�شتلمت ال�شركة الربوط الزكوية النهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«( معروفة �شابقًا مب�شلحة الزكاة والدخل )امل�شلحة( حتى �شنة 2006م. خالل 

عام 2012م ا�شتلمت ال�شركة الربوط الزكوية من الهيئة لل�شنوات من 2007 حتى 2010م ونتج عن ذلك ربط زكوي اإ�شايف. قامت الإدارة بالعرتا�س بجدية على البنود 

الواردة يف الربط وقامت بتقديـم اعرتا�س مع اأدلته التف�شيلية على عملية الربط. ا�شتلمت ال�شركة الربط الزكوي املعدل، والذي خف�س ب�شكل جوهري مبلغ الزكاة 

امل�شتحق واأعطى احلق لل�شركة يف ال�شتئناف خالل �شتني يومًا. قامت الإدارة بتقدمي ا�شتئناف على الربط الزكوي املعّدل وتوا�شل ال�شركة بالعرتا�س على الأمور التي 

يت�شمنها الربط املعّدل، وتعتقد الإدارة اأن النتيجة النهائية لن توؤدي اإىل اأية التزامات جوهرية اإ�شافية.

قامت ال�شركة بتقدمي اإقراراتها الزكوية للم�شلحة حتى العام املنتهي يف 31 دي�شمرب 2014.

ب(  �سريبة الدخل

لـــة خــارج اململكـــة العربيــــة ال�شعوديـــــة لالأنظمــة ال�شريبيـــة يف البلدان التي تعمل فيها هذه ال�شركـات. بلغت �شريبة  تخ�شع ال�شركــــــات التابعـــة للمجموعـــة امل�شجَّ

الدخل امل�شتحقة 61.6 مليون ريـال �شعـودي و 43.5 مليون ريـال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2016م و 2015م، على التوايل )اإي�شاح 18(. 

ج(   ال�سريبة املوؤجلة

تتعلق ال�شريبة املوؤجلة امل�شنفة كمطلوبات وموجودات كما يف 31 دي�شمرب بالآتي: 

2015م2016م

فة كمطلوبات )اإي�شاح 20( ال�شريبة املوؤجلة امل�شنَّ

27٫26626.731ممتلكات ومعدات وموجودات غري ملمو�شة

196٫312202.136اأخرى

223٫578228.867

فة كموجودات )اإي�شاح 15( ال�شريبة املوؤجلة امل�شنَّ

)25.446((26٫481(خم�ش�شات

197٫097203.421

20- �ملطلوبات طويلة �لأجل �لأخرى

2015م2016م

223٫578228.867�شرائب موؤجلة )اإي�شاح 19 )ج((

123٫74088.844مزايا تقاعد

16٫20210.480اأخرى

363٫520328.191

يت�شمن بند اأخرى، اتفاقيتني موقعتني من قبل اإحدى ال�شركات التابعة للمجموعة وخا�شة مب�شتقات اأدوات مالية تتمثل يف مبادلت وغطاء معدل عمولة بلغت قيمتها 

العادلة 15.4 مليون ريـال �شعودي. بلغت القيمة ال�شمية لهذه امل�شتقات 262.5 مليون يورو )1.089 مليون ريـال �شعودي( وت�شتحق خالل عام 2020م على التوايل.

21- ر�أ�س �ملال

راأ�س مال ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2016م و 2015م من 3.706 مليون �شهم، قيمة كل �شهم 10 ريـال �شعودي.
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22- حقوق �لأقلية

ميثل هذا البند ح�شة م�شاهمي �شركاء الأقلية يف ال�شركات املوحدة التالية:

2015م2016م

ا�سم ال�سركة
 جممـوع حقوق

الأقلية

احل�سة يف �سايف 

اخل�سارة )الدخل(
جممـوع حقوق الأقلية

احل�سة يف �سايف 

اخل�سارة )الدخل(

----555٫0289٫465اململكة كي اآر – 114 ملتد )�شافوي(

)2.302(397.863(7٫735(376٫123اململكة لال�شتثمارات الفندقية

)8.085(42.550(8٫412(50٫962�شركة مدار�س اململكة املحدودة

)27.812(27.751(14٫785(42٫536�شركة خدمات امل�شاريع الطبية

--24.535--24٫535العيادات ال�شت�شارية

801٫6331.7131.000�شركة قرية الأزياء للتجارة املحدودة

-- 45.900--45٫900ال�شهرة

1٫095٫164)19٫834)540.312)37.199(

23- دخل توزيعات �لأرباح

2015م2016م

67٫94278.047دولية

2٫65044.327حملية واإقليمية

70٫592122.374

24- �أرباح ومكا�سب من ��ستثمار�ت و�إير�د�ت �أخرى

الدخل من ومكا�شب من ال�شتثمارات واأخرى لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب تتاألف من: 

2015م2016م

165٫082787.051 التغري يف القيمة ال�شوقية لال�شتثمارات

658٫182149.951مكا�شب حمققة واأخرى، �شايف

823٫264937.002

قامت املجموعة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م باإعادة ت�شنيف بع�س ال�شتثمارات يف الأوراق املالية اإىل ا�شتثمارات لأغرا�س املتاجرة والتي مت ت�شنيفها 

�شابقًا كا�شتثمارات متاحة للبيع. ونتيجة لذلك مت اإثبات املكا�شب غري املحققة من هذه ال�شتثمارات والبالغة 142.9 مليون ريـال �شعودي )2015م: 1.156.0 مليون 

ريـال �شعودي( يف قائمة الدخل املوحدة، والتي كانت مدرجة �شابقًا يف حقوق امللكية )اإي�شاح 10(. نق�شت قيمة ال�شتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة كما يف 31 

دي�شمرب 2016م مما نتج عن ذلك مكا�شب غري حمققه مببلغ 22.2 مليون ريـال �شعودي )2015م: خ�شائر غري حمققه مببلغ 368.9 مليون ريـال �شعودي( )اإي�شاح 5(.

ميثل بند »مكا�شب حمققة واأخرى، �شايف« لل�شنة احلالية مكا�شب من بيع ا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة مببلغ 83.0 مليون ريـال �شعودي )2015م: مببلغ 91.5 

مليون ريـال �شعودي(، ومكا�شب من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع مببلغ 575.2 مليون ريـال �شعودي )2015م: ل �شيء(.

قادت �شركة اململكة القاب�شة مع جمموعة من امل�شتثمرين ل�شراء موجودات متاحة للبيع. خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015م، ا�شتلمت �شركة اململكة القاب�شة 

مبلغ 75 مليون ريـال �شعودي بدل اأتعاب جناح ال�شفقة من امل�شتثمرين الآخرين وفقًا لتفاقية ال�شتثمار املوقعة بينهم.
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لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

25- �مل�ساريف �لعمومية و�لإد�رية

2015م2016م

127٫047141.230تكاليف موظفني

86٫41380.015اأتعاب مهنية

23٫59557.892خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها )اإي�شاح 6(

30٫96133.071اإ�شالح و�شيانة

19٫39235.566منافع عامة وم�شاريف مكتبية

17٫87921.470بيع وت�شويق

3٫1112.570تاأمني

11٫47233.708اأخرى

319٫870405.522

26- خم�س�س �لنخفا�س يف �لقيمة

قامت ال�شركة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م مبراجعة القيمة الدفرتية ل�شتثمارات معينة نتج عنها �شايف انخفا�س عن القيمة الدفرتية بقيمة ل�شيء 

مليون ريـال �شعودي )2015م: 370 مليون ريـال �شعودي(.

27- خ�سائر �أخرى، �سايف

2015م2016م

--(271٫678(خ�شائر يف عملية اأكور، �شايف ال�شريبة*)اي�شاح3(

--37٫897مكا�شب من بيع موجودات متاحه للبيع

--88٫371مكا�شب من بيع ا�شتثمارات ب�شركات زميلة

)145٫410)--

28- �لتعهد�ت

اأ ( التعهدات الراأ�سمالية

يوجد لدى املجموعة ن�شاطات قائمة لإن�شاء وت�شغيل وترميم فنادق، واأن عمليات التطوير هذه هي يف مراحل خمتلفة من الإجناز. بلغ جمموع قيمة التعهدات الراأ�شمالية 

القائمة املتعلقة بهذه العمليات كما يف 31 دي�شمرب 2016م 77.6 مليون ريـال �شعودي )2015م: 49.4 مليون ريـال �شعودي(. 

لدى املجموعة، كما يف 31 دي�شمرب 2016م اعتمادات م�شتندية قائمة بلغت 3.9 مليون ريـال �شعودي )2015م: 4.1 مليون ريـال �شعودي( اأ�شدرت يف �شياق العمل 

الطبيعي لل�شركة.

ب( التعهدات املتعلقة بعقود الإيجارات

لدى املجموعة تعهدات خمتلفة تتعلق بعقود اإيجارات ت�شغيلية للمكاتب واملباين التجارية. فيما يلي حتلياًل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�شتقبلية مبوجب هذه الإيجارات:

2015م2016م

11٫0017.515خالل �شنة واحدة

36٫31929.588من 1 اإىل 5 �شنوات

--1٫093اأكرث من 5 �شنوات

48٫41337.103
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29- �للتز�مات �ملحتملة

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

نة مقابل هذه املطالبات تعترب كافية. اإن اللتزامات الإ�شافية، مبا يف ذلك الربوط الزكوية ال�شريبية  املتوفرة حاليًا. تعتقد الإدارة باأن املخ�ش�شات احلالية املكوَّ

املحتملة )اإي�شاح 19( التي ميكن اأن تنتج عن املطالبات الأخرى ل يتوقع باأن يكون لها اأثر جوهري على املركز املايل للمجموعة اأو نتائج اأعمالها. 

يف 31 دي�شمرب 2016م، كان لدى املجموعة خطابات �شمان مببلغ 167.1 مليون ريـال �شعودي )2015م: 7.7مليون ريـال �شعودي( اأ�شدرت يف �شياق العمل الطبيعي لل�شركة.

30- �لأدو�ت �ملالية و�إد�رة �ملخاطر

اإن اأن�شطة املجموعة تعر�شها اإىل خماطر مالية خمتلفة، وتت�شمن هذه املخاطر: خماطر ال�شوق )ت�شمل خماطر العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية 

ل�شعر العمولة وخماطر الأ�شعار(، خماطر الئتمان وخماطر ال�شيولة. يركز برنامج اإدارة املخاطر العام للمجموعة على عدم اإمكانية التنبوؤ باأو�شاع الأ�شواق املالية 

وي�شعى اإىل التقليل من التاأثريات العك�شية املحتملة علـى الأداء املايل للمجموعة. 

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

وخماطر القيمة العادلة وخماطر التدفقات النقدية ل�شعر العمولة.

تت�شمن الأدوات املالية املعرو�شة �شمن قائمة املركز املايل املوحدة النقدية و�شبه النقدية وال�شتثمارات والذمم املدينة وبع�س املوجودات الأخرى والقرتا�س البنكي 

والقرو�س لأجل والذمم الدائنة وبع�س املطلوبات الأخرى. اإن طرق القيد املطبقة واخلا�شة بهذه البنود مت الإف�شاح عنها �شمن ال�شيا�شة املحا�شبية لكل منها.

يتم اإجراء املقا�شة بني املوجودات واملطلوبات املالية واإثبات ال�شايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى املجموعة حقًا قانونيًا يف اإجراء املقا�شة والنية اإما للت�شوية على 

اأ�شا�س ال�شايف اأو اإثبات املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت.

خماطر القيمة العادلة والتدفقات ل�سعر العمولة

اإن خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�شعر العمولة هي التعر�شات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتاأثري تذبذبات اأ�شعار العمولة يف ال�شوق على املركز املايل والتدفقات 

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

والتي ترتبط بعمولة عائمة. 

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

اإن خماطر �شعر الأ�شهم هي خماطر انخفا�س القيمة العادلة نتيجة التغري يف م�شتوى موؤ�شرات الأ�شهم والقيمة الإفرادية لكل �شهم. تتعر�س ا�شتثمارات املجموعة 

املتاحة للبيع وتلك املقتناة لأغرا�س املتاجرة اإىل خماطر ال�شعر حيث اأنها تتكون من ا�شتثمارات يف اأ�شهم حقوق ملكية. تقوم املجموعة بتنويع حمفظتها ال�شتثمارية 

اإىل احلد املمكن وذلك لإدارة خماطر اأ�شعار الأ�شهم الناجتة عن ا�شتثماراتها يف اأ�شهم حقوق امللكية.

خماطر الئتمان

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

خماطر الئتمان اخلا�شة بها واملتعلقة بالعمالء وذلك بو�شع �شقف ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. 

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

2015م2016ماإي�ساح

44٫337٫0522.633.813اأر�شدة لدى البنوك وودائع ق�شرية الأجل

6545٫168498.833 ذمم مدينة

790٫824193.664موجودات متداولة اأخرى )مطلوب من �شركات �شقيقة واأخرى(

15552615موجودات طويلة الأجل اأخرى )تاأمينات نقدية م�شرتدة(

4٫973٫5963.326.925
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لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

)جميع املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر غري ذلك(

خماطر ال�سيولة

اإن خماطر ال�شيولة هي خماطر اأن تواجه من�شاأة ما �شعوبات يف تاأمني ال�شيولة الالزمة ملقابلة الإلتزامات املتعلقة بالأدوات املالية. قد تنتج خماطر ال�شيولة عن عدم 

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

د الذمم الدائنة  ت�شهيالت اإئتمانية، ملقابلة اأية اإلتزامات م�شتقبلية. تتطلب �شروط البيع اخلا�شة باملجموعة باأن يتم �شداد املبالغ خالل 30 يومًا من تاريخ البيع. ت�شدَّ

التجارية، يف العادة، خالل 60 يومًا من تاريخ ال�شراء.

خماطر العمالت

اأ�شعار  التقلبات يف  املجموعة مبراقبة  تقوم  الأجنبي.  ال�شرف  اأ�شعار  التغريات يف  ب�شبب  املالية  الأدوات  قيمة  تذبذب  الناجتة عن  املخاطر  العمالت  متثل خماطر 

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

31- �لقيمة �لعادلة

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

للمجموعة يتم ت�شجيلها على اأ�شا�س التكلفة التاريخية وفقًا ملبداأ ال�شتحقاق، با�شتثناء ال�شتثمارات املتاحة للبيع وال�شتثمارات 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�شتخدام طرق التقومي املالئمة. تبنى هذه التقديرات على اأحكام هامة. وعليه، اإن القيمة العادلة املقدَّ

رة. متثل بال�شرورة القيمة التي قد حتققها املجموعة يف ال�شوق حاليًا. اإن ا�شتخدام افرتا�شات اأو طرق تقومي خمتلفة قد يكون له اأثر جوهري على القيمة العادلة املقدَّ

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

32- �ملعلومات �لقطاعية

تتكون الن�شاطات الرئي�شية للمجموعة من القطاعات الثالث التالية:

الأ�سهم:

- دولية: ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي على ا�شتثمارات يف الأوراق املالية املتداولة دوليًا.

- حملية واإقليمية: ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي على ا�شتثمارات يف الأوراق املالية املتداولة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية، واأ�شواق الأ�شهم الإقليمية وا�شتثمارات يف �شركات 

زميلة - عدا العقارات.

- خا�شة: ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي على ا�شتثمارات يف ال�شركات اخلا�شة، وال�شناديق ال�شتثمارية املدارة، واملن�شاآت الأخرى �شمن هيكل املجموعة.

الفنادق:

- ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي لهذا القطاع على ا�شتثمارات يف ال�شركات التابعة والزميلة التي تقوم باإدارة وامتالك الفنادق والأن�شطة املتعلقة بذلك.

العقارات وال�ستثمارات املحلية:

- العقارات: ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي على امتالك وتطوير الأرا�شي وامل�شاريع العقارية.

- ال�شتثمارات املحلية: ي�شتمل الن�شاط الرئي�شي على ا�شتثمارات يف ال�شركات املحلية.

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

-  يرتكز قطاع الأ�شهم ب�شكل رئي�شي فى الوليات املتحدة الأمريكية ومنطقة ال�شرق الأو�شط.

-  يتكون قطاع الفنادق من فنادق ذات اأ�شماء جتارية معروفة منت�شرة فى كافة اأنحاء العامل، وترتكز ب�شكل رئي�شى فى اأوروبا واأمريكا ال�شمالية وال�شرق الأو�شط واآ�شيا.

-  يتكون قطاع العقارات ب�شكل رئي�شي من عقارات يف اململكة العربية ال�شعودية.
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ب (  فيما يلي ملخ�س لبع�س املعلومات املختارة كما يف ولل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب لقطاعات الأعمال اأعاله:

فنــادقاأ�سهــم31 دي�سمرب 2016م
 عقارات وا�ستثمارات

حمليـــة
املجمــوع

2٫869٫996 523٫753 986٫6161٫359٫627اإجمايل الإيرادات

77٫08225٫45654٫277156٫815الدخل من �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك، �شايف

880٫530325٫289140٫1451٫345٫964 اإجمايل الربح

(392٫649((11٫002((143٫959((237٫688(اأعباء مالية، �شايف

66٫630509٫877) 149٫213(  592٫460 �شايف الدخل/)اخل�شارة(

2٫067٫6678٫318٫1613٫806٫25314٫192٫081 ا�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك

7٫400٫813525٫0497٫925٫862-- ممتلكات ومعدات

16٫474٫92015٫758٫7679٫555٫78041٫789٫467جمموع املوجودات

12٫363٫684 341٫245 4٫473٫225  7٫549٫214 جمموع املطلوبات

فنــادقاأ�سهــم31 دي�سمرب 2015م
 عقارات وا�ستثمارات

حمليـــة
املجموع

1.338.3031.314.742839.0583.492.103اإجمايل الإيرادات

135.765105.28158.021299.067 الدخل من �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك، �شايف

1.699.141)21.837(1.488.299232.679اإجمايل الربح/)اخل�شارة(

)332.963()18.734()99.209()215.020(اأعباء مالية، ال�شايف

610.54688.1778.419707.142�شايف الدخل

1.913.93110.739.9943.730.67116.384.596ا�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك، �شايف

4.888.035533.6635.421.698--ممتلكات ومعدات، �شايف

18.132.51117.980.4426.782.35142.895.304جمموع املوجودات

10.224.4343.006.765531.70613.762.905جمموع املطلوبات

اإن قطاع الأ�شهم يت�شمن اأعباء مالية وم�شاريف عمومية واإدارية تتعلق بال�شركة وب�شركة اململكة 5-كي اآر–11 ليمتد )كي اآر-11(.

33- ربحية �ل�سهم

مت احت�شاب ربحية ال�شهم لل�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب 2016م و 2015م بق�شمة الدخل من العمليات و�شايف دخل كل �شنة على عدد الأ�شهم القائمة خالل هاتني 

ال�شنتني والبالغ 3.706 مليون �شهم.

34- توزيعات �لأرباح

اإدارة  2016( على تو�شية جمل�س  30 مار�س  1437هـ )املوافق  21 جمادى الآخرة  بتاريخ  انعقد  الذي  ال�شنوي  لل�شركة يف اجتماعها  العادية  العامة  وافقت اجلمعية 

ال�شركة، بتوزيع اأرباح نقدية للعام تبلغ 656 مليون ريـال �شعودي والتي �شيتم توزيعها ب�شكل ربع �شنوي. مت توزيع الأرباح على امل�شاهمني امل�شجلني ب�شجالت ال�شركة يف 

التواريخ التي وافقت عليها اجلمعية العامة العادية لل�شركة. مت توزيع الدفعة الأوىل، الثانية والثالثة من توزيعات الأرباح على امل�شاهمني امل�شّجلني ب�شجالت ال�شركة يف 

املواعيد التي متت املوافقة عليها خالل اجلمعية العامة العادية لل�شركة. مت توزيع الدفعة الرابعة من توزيعات الأرباح يف تاريخ لحق لنهاية ال�شنة.

وافقت اجلمعية العامة العادية لل�شركة يف اجتماعها ال�شنوي الذي انعقد بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1436هـ )املوافق 30 مار�س 2015م( على توزيع اأرباح ربع �شنوية 

مببلغ وقدره 656 مليون ريال �شعودي.

35- �أرقام �ملقارنة

مت اإعادة ت�شنيف بع�س املبالغ يف القوائم املالية املوحدة املقارنة من عام 2015م لكي تتوافق مع عر�س ال�شنة احلالية.






