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

  
  القابضة الكراماألخوة واألخوات مساهمي شركة المملكة 

  
  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته،

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

  م.2015/  12/  31المالیة المنتهیة في 
  

قتصادات العالمیة نتیجة انخفاض أسعار النفط عالمیًا والمشاكل والحروب التي بالرغم من كل الصعوبات والتحدیات التي تشهدها اال
النجاح بفضل من من  م كان بالنسبة لشركة المملكة القابضة بمثابة حلقة جدیدة2015تعصف بأجزاء عدیدة في العالم، إال أن عام 

تطویر و ضة في كل األقسام بما فیها التخطیط واالستثمارات هللا عز وجل أوًال، ومن ثم بفضل جهود العاملین لدى شركة المملكة القاب
المشاریع واألعمال. فإن نتائجنا المالیة المطروحة أمامكم الیوم تعكس استمراریة نجاح شركة المملكة القابضة في تطبیق 

تطویر األعمال  فيفریق عمل الشركة  عزمعكس هي ما ی، و التي أثبتت جدارتها حتى في الظروف الصعبة استراتیجیتها االستثماریة
  مستقبًال في توجیه استثماراتنا نحو قطاعات رئیسیة محددة نعتقد بخبراتنا أنها تحقق نموًا واعدًا.ر بشكل مستمر، وكذلك االستمرا

  
رنامج ممنهج من خالل ب NewsCorp في نیوزكوربتقلیص حجم استثماراتها  في فبرایر، أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضةف
من  NewsCorpالمملكة القابضة حصتها في نیوزكورب  شركة ونتیجة لذلك قلصت. 2014في منتصف العام  تنفیذه بدأ

من  %1تمثل  Bمن ملكیة الشركة، إلى حوالي ملیوني سهم من الفئة  % 6.6تمثل حوالي  Bمن الفئة  سهماً  13,184,477
 المملكة القابضة حصة شركة متالكاثر هذه العملیة على ؤ ت ولم .لایر سعودي)یون مل 705(د سیولة تبلغ ملكیة الشركة، لتولّ 

  .21st Century Foxمن أسهم  %6.6 تصویتیة
  

وفي مارس، تم التوقیع على مذكرة تفاهم تخص التعاون االستراتیجي في مجال االستثمارات الخاصة وتبادل الفرص االستثماریة بین 
(صندوق كوریا السیادي). ویعد هذا التعاون األول من نوعه  Korea Investment Corporationشركة و  شركة المملكة القابضة

  بین صندوق سیادي قیادي وشركة استثماریة متعددة النشاطات.
  

كة حدى الشركات التابعة بالكامل لشر والتي هي إ (KHI)قامت شركة المملكة لالستثمارات الفندقیة ، وفي منتصف العام في یونیو
في فندق فورسیزونز ریزورت  %50والتي تمتلك حصة بنسبة  .Kingdom 5-KR-182, Ltdببیع شركة  المملكة القابضة

سیبقى الفندق تحت ، حیث إلى شریكها االستثماري في المشروع ناهیتا،أفي  Four Seasons Resort Mauritiusموریشیوس 
 نز.و إدارة فنادق ومنتجعات فورسیز 
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 Caisse desالمملكة القابضة في األسبوع الرابع من یونیو على مذكرة تفاهم مع الصندوق السیادي الفرنسي (كما وقعت شركة 
Dépôts International Capital والتي تهدف إلى بدء المفاوضات لتأسیس صندوق استثماري مشترك من قبل شركة المملكة ،(

ملیار لایر  1,5بإدارة الصندوق حتى یصبح المبلغ اإلجمالي للصندوق  القابضة والصندوق السیادي الفرنسي حیث سیقوم الطرفین
  ملیون دوالر). 400سعودي (

  
"كأفضل مصرف للعام  Euromoneyعلى المركز األول لجائزة یورو موني  Citigroupوفي أغسطس، حازت مجموعة سیتي 

موعة الجهة المصرفیة العالمیة الوحیدة التي تقدم جمیع " وتعد شركة المملكة القابضة من أكبر المستثمرین فیها. وتعد المج2015
  دولة. 100المنتجات المالیة والمصرفیة في أنحاء العالم، حیث تتواجد في أكثر من 

  
حدى الشركات التابعة بالكامل لشركة المملكة القابضة ببیع إ (KHI)قامت شركة المملكة لالستثمارات الفندقیة أما في سبتمبر، فقد 

إلى شركة كینیة  Fairmont Mount Kenya Safari Clubفي فندق نادي سفاري فیرمونت ماونت كینیا  %75لبالغة حصتها ا
  .سیبقى الفندق تحت إدارة فنادق ومنتجعات فیرمونت، و ملیون لایر سعودي 68خاصة، لقاء مبلغ إجمالي بلغت قیمته 

  
لیصل إجمالي ملكیتنا إلى  .Twitter, Incشركة تویتر  وفي أكتوبر، قمنا مع شركة المملكة القابضة برفع حصتنا في

  من أسهمها المصدرة لنصبح معًا ثاني أكبر المستثمرین فیها.  %5سهم تمثل أكثر من  34,948,975
  

بیع كامل األسهم المملوكة لها في شركة المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق عن  شركة المملكة القابضةوفي نوفمبر، أعلنت 
كما قامت الشركة  من أسهم الشركة. %29.90سهم والتي تمثل  23,923,296عدد األسهم المباعة  وقد بلغق صفقة خاصة. طری

، ویعد ذلك جزءًا من إعادة هیكلة رأس المال والتمویل، باإلضافة إلى Euro Disney في شركة یورو دیزني بشراء أسهم إضافیة
شاركت شركة المملكة القابضة في م، حیث 2015، والتي بدأت في أبریل Euro Disneyشركة یورو دیزني تعدیل خطة العمل ل

من ملكیة  %10وبهذا احتفظت بحصتها البالغة  .Euro Disney ولویة لشركة یورو دیزنيسهم حقوق األأكتتاب في كامل اال
  الشركة.

 
لایر مدفوع بالكامل، تحت  8,400,000,000 تأسیس صندوق استثمار عقاري بقیمة كما قمنا في نوفمبر بالتوقیع على اتفاقیة
األولى من  ةلتطویر المرحلویهدف . شركة اإلنماء لالستثمارو  شركة جدة االقتصادیةبین  مسمى "صندوق اإلنماء جدة االقتصادیة"

خطط العام إنشاء برج جدة، إلى جانب عدد من المشاریع العقاریة الرئیسیة ضمن الم واستكمال االقتصادیةمشروع مدینة جدة 
 أعلى برج في العالم على أرض الوطنمدینة متكاملة وحدیثة و  لبناء هیكلة هذا الصندوق االستثماريجهود  ثمرتوقد أ للمشروع.

وقد  ،مصرف اإلنماء عملیار لایر م 3.6بقیمة    "صندوق اإلنماء جدة االقتصادیة"حین نجح الصندوق بتوقیع اتفاقیة تمویل لصالح 
  هیكل تمویلي متوافق مع أحكام وضوابط الشریعة اإلسالمیة. وفقتمویل للمشروع استكمال ترتیب ال تم
  

صندوق السیادي الفرنسي وكبرى الشركات الفرنسیة التي استحوذت على حصة في مع الصفقة تاریخیة ، تم عقد ومع نهایة العام
بكامل نا ملیون دوالر) مع احتفاظ 150ملیون لایر ( 563 وبقیمة لایر 18,8ملیون سهم وبسعر  29,9شركة المملكة القابضة بكمیة 
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توجه المملكة العربیة السعودیة في استقطاب بمثابة داعٍم ل االستثمار الفرنسي أتي هذاوی .المملكة القابضة في شركة نانسبة ملكیت
 وجذب رؤوس األموال األجنبیة سیما من حكومات وشركات الدول العظمى والمتقدمة.

  
ملیون دوالر) في  247.7ملیون لایر ( 928.8مجموعة من المستثمرین في استثمار كما قمنا في شركة المملكة القابضة بقیادة 
إجمالي حصة شركة المملكة القابضة من االستثمار في شركة لیفت هو  (Lyft ). شركة لیفت األمریكیة لخدمات المواصالت

ملیون دوالر) وذلك باالستثمار في زیادة رأس  31ملیون لایر ( 116.2مقسمة كاآلتي: ملیون دوالر)  104.9لایر سعودي ( 393.3
ملیون دوالر) بشراء حصة من مجموعة من المستثمرین األولیین فیها لیبلغ إجمالي نسبة  73.9ملیون لایر ( 277مال شركة لیفت و

  من أسهمها. %5ركة المملكة القابضة ما یعادل حیث یبلغ إجمالي حصتنا وش %2.3ملكیة شركة المملكة القابضة في لیفت 
  

، ویوّضح كل ما أنجزناه من تقدم 2015یعبر عن مدى نجاح أعمالنا خالل عام إن التقریر السنوي المطروح بین أیدیكم الیوم، 
ق تحقیق النجاحات في ومنطل خالل عام كامل، فاستراتیجیتنا المدروسة والقائمة على التنوع في محفظة استثماراتنا تعد أساس عملنا

إنجازاتها السابقة والحالیة عبر شركة المملكة القابضة  مدى فعالیة ونجاحكما یثبت التقریر ظل التحدیات والصعوبات العالمیة. 
الجهد كل وسوف نقوم دائمًا بتكریس . المستقبلیة إن شاء هللایمنح صورة واضحة عن األهداف االستراتیجیة المقبلة واإلنجازات و 

المزید من النجاحات كوننا إحدى أنجح الشركات االستثماریة العالمیة وأكثرها تنوعًا في مجاالت االستثمارات،  والوقت للوصول إلى
  ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربیة السعودیة، ومنطقة الخلیج العربي وعلى مستوى العالم.

  
لى ثقتهم بشركتهم القویة والمزدهرة دائمًا، وٕالى أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین أتقدم بالشكر العمیق إلى مساهمینا الكرام ع

للشركة، على جهودهم المخلصة، متطلعًا معكم نحو المزید من النمو واستمراریة الربحیة وتحقیق النتائج اإلیجابیة مستقبًال، وهللا ولي 
  التوفیق.

  
  ودالولید بن طالل بن عبد العزیز آل سع

  رئیس مجلس اإلدارة
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     النشاطات الرئیسة للشركة : 
  القیام باألعمال اآلتیة:الشركة في  غراضتتمثل أ 
 وأعمال المیاه والمجاري صالح، هدم، وترمیم) واإلنشاءات العامة من أعمال الطرقإللمباني (إنشاء،  المقاوالت العامة  )أ

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

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

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

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

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

   
  نبذة عن الشركات التابعة :

  من خالل الشركات التابعة المذكورة أدناه:  الدولیة تزاول الشركة نشاطاتها
  

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

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

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

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

   الشركات التابعة والزمیلة المذكورة أدناه والتي تمارس النشاط الفندقي:
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% الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة  
2015  2014  

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

  لإلستثمارات الفندقیة)

100.0  100.0  

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

100.0  100.0  

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

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

سیزونز، فنادق ومنتجعات فیرمونت، وفنادق ومنتجعات موفنبیك إختیار فنادق ومنتجعات فور 
  للقیام باالدارة المباشرة نیابة عن الشركة.

100.0  100.0  

  المحلیة واإلقلیمیة التالیة:  لتابعةاتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 
     

  % الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة
2015  2014  

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

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

47.0  47.0  

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

  "مدینة المملكة" شرق العاصمة الریاض

100.0  100.0  

  المملكة العربیة السعودیة – المحدودة للتجارةاألزیاء شركة قریة 
تدیر الشركة محالت ،  لایر 119,876,867برأس مال  ذات مسئولیة محدودةتأسست كشركة 

  في الریاض وجدة وتعرض أبرز الماركات العالمیة. تجزئة

71.8  71.8  

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

  األستشاریة بالریاض.مستشفى المملكة والعیادات 

74.0  74.0  

  لبنان – بیروت اس ایه ال (العیادات)- العیادات اإلستشاریة
 برأس مالكشركة ذات مسئولیة محدودة لتقدیم الخدمات الطبیة في لبنان وتعمل تأسست 

  . دوالر 20,000,000

50.4  50.4  
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  مصر –مصر (كادكو)  –شركة المملكة للتنمیة الزراعیة 
دوالر امریكي مقسمة على ملیون  55كشركة مساهمة برأسمال م 1997عام في مصر تأسست 
لغرض استصالح األراضي وٕاقامة المشاریع الزراعیة والحیوانیة ومشاریع سهم.  55,000

  الدواجن واألسماك في جمهوریة مصر العربیة.

100.0  100.0  

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

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

100.0  100.0  

  

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

  % الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة
2015  2014  

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

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

35.2  35.2  

كي - 5مملوكة عن طریق شركة المملكة  - فورسیزونز هوتلز هولدینج (إف اتس إنك) كندا 
  ) في جزر الكایمان132-لیمتد (كي آر 132 - آر

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

47.5  47.5  

مملوكة عن طریق شركة المملكة  -سویسرا  )(موفنبیكأیه جي موفنبیك هوتلز آند ریزورتس 
  ) في جزر الكایمان132-آرلیمتد (كي  132 -كي آر-5

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

33.3  33.3  

 - كي آر-5مملوكة عن طریق شركة المملكة  - بریزروود لیمتد (سافوي) المملكة المتحدة 
  ) في جزر الكایمان132-لیمتد (كي آر 132

  تمتلك المعلم التاریخي فندق سافوي بلندن والذي یتم تشغیلة من قبل شركة فیرمونت.

50.0  50.0  

مملوكة عن طریق شركة  - (یو أس أیه) لیمتد (بالزا) الوالیات المتحده االمریكیة  22المملكة 
تمتلك المعلم التاریخي بالزا و  ) في جزر الكایمان132-آرلیمتد (كي  132 -كي آر-5المملكة 

  من قبل شركة فیرمونت. هبمدینة نیویورك والذي یتم تشغیل

  
25.0  

  
25.0  

لیمتد  132-كي آر-5مملوك عن طریق شركة المملكة  –فندق فیرمونت سان فرانسیسكو 
  فرانسیسكو.) في جزر الكایمان وتمتلك فندق فیرمونت وسط سان 132-آر-(كي

- 
تم بیعه خالل 

  2015عام 

28  
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  صندوق بان كومونویلث أفریكان بارتنرز لیمتد
  2و 1صندوق بان أفریكان إنفستمنت بارتنرز لیمتد 

  ومسجلة في جمهوریة موریشیوس. صنادیق إلدارة األصول في القارة األفریقیة

100.0 
100.0  

100.0  
100.0  

 
  المحلیة واإلقلیمیة التالیة: الزمیلةتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 

  % الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة
2015  2014  

  المملكة العربیة السعودیة –شركة اإلستثمار العقاري (المجمع) 
مدینة م وهي تملك وتدیر مجمع سكني فخم في موقع متمیز في  1997تأسست الشركة عام 

  الریاض.

38.9 
  

38.9 
  

  المملكة العربیة السعودیة – شركة المركز التجاري المحدودة (البرج)
هي الشركة المالكة لمركز المملكة بالریاض والذي یعد أحد أبرز المعالم الحضاریة ومن أكثرها 

  شهرة في المملكة العربیة السعودیة.

36.0  36.0  

  المملكة العربیة السعودیة –شركة جدة االقتصادیة المحدودة 
  .ةة المملكة بجدنم وهي تمتلك وتدیر مشروع مدی2008تأسست عام 

33.35  33.35  

  المملكة العربیة السعودیة –الشركة الوطنیة للخدمات الجویة (ناس) 
  تملك وتدیر رخصة الطیران اإلقتصادي في المملكة العربیة السعودیة

34.08  32.8  

  المملكة العربیة السعودیة - المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
  شركة مدرجة بالسوق السعودي وتنشر العدید من الصحف والمجالت الیومیة والدوریة

-  
تم بیع 

االستثمار 
خالل عام 

2015  

29.9  

  
                  خطط الشركة والتوقعات المستقبلیة :

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

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

ا أن الشــركة مســتمرة بالبحــث فــي جمیــع القطاعــات عــن الفــرص األســتثماریة كمــوخصــائص كــل فنــدق مــن فنادقهــا مــن جهــة أخــرى ، 
  .ودولیاً  وٕاقلیمیاً  المجدیة محلیاً 
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  :م 2015 العام أبرز أحداث
  قلیمیة:اإلمحلیة و الستثمارات إلعقارات واقطاع ال
 جدة في منطقة شــمال أبحــر  وقعت شركة جدة االقتصادیة، الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدینة جدة االقتصادیة وبرج- 

لایر مــدفوع بالكامــل ، تحــت   8,400,000,000تأســیس صــندوق اســتثمار عقــاري بقیمــة  اتفاقیــة وشــركة اإلنمــاء لالســتثمار
 االقتصــادیةاألولــى مــن مشــروع مدینــة جــدة  ةالصــندوق لتطــویر المرحلــ ویهــدف،  مسمى "صندوق اإلنماء جدة االقتصادیة "

وقــد تــم اختیــار صــاحب الســمو الملكــي األمیــر/ الولیــد بــن طــالل بــن عبــد العزیــز آل ســعود رئیســا  إنشــاء بــرج جــدة واســتكمال
 .للصندوق

 ترأس صــاحب الســمو الملكــي األمیــر الولیــد بــن طــالل بــن عبــد العزیــز آل ســعود رئــیس مجلــس إدارة شــركة المملكــة القابضــة 
 مكتــب ســموه اجتمــاع مجلــس إدارة شــركة جــدة االقتصــادیة فــي م2015یونیــة  15هـــ الموافــق 1436شــعبان  28یوم االثنین 

، وعبر االمیر عن رضاه إلستمرار خطط تنفیــذ بــرج المملكــة حســب الجــدول الریاض وذلك بحضور أعضاء مجلس اإلدارة ب
  حدد.الزمني الموضوع ، مشیدًا بالجهود التي یبذلها فریق العمل المقاول من اجل اكمال التنفیذ في الموعد الم

 
 :دارة الفنادقإالفنادق وشركات قطاع 
  سیلیبریتد مجلة م للعام ، وذلك ضمن تصنیف 2014فندق جورج الخامس یحصل على لقب أفضل فندق في العالم لعام

 .لیفینق األمریكیة
  م للعام ، وذلك ضمن تصنیف مجلة كوندي 2014فندق جورج الخامس یحصل على لقب أفضل فندق في العالم لعام

 ناست ترافلیر.
  (احدى الشركات التابعة) في فندق فورسیزونز موریشیوس %50حصة بیع بقامت شركة المملكة لالستثمارات الفندقیة. 
  في فندق: نادي سفاري  %75حصتها البالغة قامت شركة المملكة لالستثمارات الفندقیة (احدى الشركات التابعة) ببیع

 ملیون لایر سعودي. 68إجمالي بلغت قیمته ، لقاء مبلغ  فیرمونت ماونت كینیا
  نجحت شركة المملكة لالستثمارات الفندقیة (احدى الشركات التابعة) في إعادة تمویل القرض العقاري لفندق فورسیزونز

میلون یورو من مجموعة من البنوك  350جورج الخامس باریس، وكان الفندق قد حصل على تسهیالت قروض بقیمة 
كریدي أجریكول لتمویل الشركات واإلستثمار وناتیكسیس فاندبریف وسوسیتیه جنرال لتمویل الشركات المقرضة تتضمن 

 واإلستثمار.
 في فندق فیرمونت سان فرانسیسكو ركة المملكة القابضة ببیع حصتها قامت شFairmont San Francisco  وذلك

 ملیون دوالر أمریكي. 450ضمن صفقة بلغت قیمتها 
  المملكة القابضة عن توقیعها التفاقیة تقوم من خاللها بضم شركة الفنادق الفاخرة فیرمونت رافلز هوتیلز أعلنت شركة

وهي شركة فرنسیة مدرجة في السوق المالي الفرنسي  Accor Hotelsالخاصة بها إلى فنادق آكور  FRHI إنترناشونال
)Euronex Parisشركات الخدمات الفندقیة وأكثرها تنوعًا على  ) ، وستنشأ عن عملیة الدمج هذه واحدة من أكبر

 339ملیار لایر سعودي ( 1.27اإلطالق على مستوى العالم ، وستحصل شركة المملكة من خالل هذه االتفاقیة على مبلغ 
 ملیون دوالر) وباإلضافة إلى بعض األصول األخرى.
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  :قطاع اإلستثمارات الدولیة والخاصة
 حصــتها فــي نیوزكــورب قلصــت أنهــا  أعلنــت شــركة المملكــة القابضــةNewsCorp  ســهمًا مــن الفئــة  13,184,477مــنB 

مــن ملكیــة الشــركة، لتولــد ســیولة  %1تمثــل  Bمــن ملكیــة الشــركة، إلــى حــوالي ملیــوني ســهم مــن الفئــة  % 6.6تمثــل حــوالي 
أثیر،  وتحـــافظ علـــى اســـتثمارها فـــي تـــوینتي فرســـت سنشـــري فـــوكس  ملیـــون لایر ســـعودي). 705تبلـــغ ( ة ال  ت ذه العملی ھ

وكس من أسھم  %6.6 تصویتیة المملكة القابضة حصة شركة متالكإینسحب على  st 21تونتي فرست سنشري ف
Century Fox. 

  ــــاهم وقعــــت شــــركة المملكــــة القابضــــة تخــــص التعــــاون االســــتراتیجي فــــي مجــــال  مــــع الصــــندوق الســــیادي الكــــوريمــــذكرة تف
كمــا تــنص المــذكرة علــى المشــاركة فــي بعــض الصــنادیق  االســتثماریة بــین الطــرفین.االســتثمارات الخاصــة وتبــادل الفــرص 

االستثماریة المتخصصة في مناطق محددة من العالم. ویعد هذا التعاون األول من نوعه بین صندوق سیادي قیادي وشركة 
  استثماریة متعددة النشاطات.

  االكتتــاب فــي كامــل اســهم الحقــوق االولویــة لشــركة یــورو  مــن خــاللشــركة المملكــة فــي رفــع رأس مــال یــورو دیزنــي شــاركت
 ملیون یورو). 35.1ملیون لایر سعودي ( 150دیزني وذلك باستثمار قیمته 

  بدء المفاوضات لتأسیس صندوق  مذكرة تفاهم ترمي الىوالصندوق السیادي الفرنسي وقعت شركة المملكة القابضة
ویعتمد الصندوق في استراتیجیته االستثماریة على  الطرفین بإدارة الصندوق.ملیار لایر وسیقوم  1,5استثماري مشترك بـ 

الفرص الجذابة في تطویر الشركات الصغیرة والمتوسطة في المملكة العربیة السعودیة وبالمشاركة مع كبرى الشركات 
 الفرنسیة، باإلضافة إلى التنویع الجید لمحفظة استثمارات شركة المملكة القابضة.

  أسهمًا إضافیة في شركة یورو دیزني  شركة المملكة القابضةإشترتEuro Disney  203.2ملیون یورو ( 49.2بمبلغ 
ملیون لایر سعودي) وذلك كجزء من إعادة هیكلة رأس المال والتمویل، حیث شاركت شركة المملكة القابضة في كامل 

 %10. وبهذا تحتفظ شركة المملكة بحصتها البالغة Euro Disneyاإلكتتاب في أسهم حقوق األولویة لشركة یورو دیزني 
 .من ملكیة الشركة

  استحواذ الصندوق السیادي الفرنسي وكبرى الشركات الفرنسیة على حصة في شركة المملكة عن طریق صفقة خاصة
 ملیون دوالر). 150ملیون لایر ( 563لایر وبقیمة  18,8ملیون سهم وبسعر  29,9بكمیة 

 ملیون دوالر) في شركة تویتر إضافًة  50ملیون لایر سعودي ( 187.5شركة المملكة القابضة أنها استثمرت مبلغ  أعلنت
م قبل طرحها لالكتتاب العام 2011ملیون دوالر) في عام  50ملیون لایر سعودي ( 187.5إلى استثمارها األساسي والبالغ 

 ملیون دوالر أمریكي). 100ملیون لایر سعودي ( 375في السوق األمریكیة، لیصبح اجمالي استثمارها 
  أعلنت شركة المملكة القابضة أنها قادت وصاحب السمو الملكي األمیر الولید بن طالل بن عبدالعزیز آل سعود مجموعة

ملیون دوالر) في شركة لیفت األمریكیة لخدمات المواصالت (  247.7ملیون لایر ( 928.8من المستثمرین في استثمار 
Lyft ملیون  104.9لایر سعودي ( 393.3). إجمالي حصة شركة المملكة القابضة من االستثمار في شركة لیفت هو

 277ملیون دوالر) وذلك باالستثمار في زیادة رأس مال شركة لیفت و 31ملیون لایر ( 116.2دوالر) مقسمة كاآلتي: 
من المستثمرین األولیین فیها لیبلغ إجمالي نسبة ملكیة ملیون دوالر) وذلك بشراء حصة من مجموعة  73.9ملیون لایر (

  . %2.3شركة المملكة القابضة في لیفت 
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  سیاسة توزیع األرباح :

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

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

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

م ، توزیع 22/02/2015هـ الموافق 03/05/1436أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد یوم األحد و قد  
هلله  12.5لكامل السنه) من القیمة االسمیة للسهم وذلك بواقع  %5( %1.25أرباح نقدیة ربع سنویة من األرباح المبقاه بنسبة 

ملیون لایر لكل ربع سنة بحیث یصبح  163.9لایر لكامل السنة، بما مجموعه  0.50مالي ربعیًا لكل سهم مصدر بحیث یصبح اإلج
 ملیون لایر وذلك بعد تنازل رئیس مجلس اإلداره صاحب السمو الملكي األمیر الولید  655.9إجمالي التوزیعات الخاصه لكامل السنة 
ملیون لایر سعودي من حصته من التوزیعات النقدیة  1197هلله لكل سهم او مایعادل  34بن طالل بن عبدالعزیز ال سعود عن 

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

 جالت الشركة بنهایة تداول یوم إنعقاد الجمعیةالعامة العادیةالدفعة األولى: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بس
  م وقد تم الصرف بعدها بأسبوعین.30/03/2015هـ الموافق 10/06/1436

وقد م 30/6/2015هـ الموافق 13/09/1436الدفعة الثانیة: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم 
  .الصرف بعدها بأسبوعین تم

م 30/09/2015هـ الموافق 17/12/1436الدفعة الثالثة: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم 
  الصرف بعدها بأسبوعین; وقد تم

م 31/12/2015ـ الموافق ه20/03/1437الدفعة الرابعة: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم 
 الصرف بعدها بأسبوعین. وقد تم
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  ملخص القوائم المالیة : 
  قائمة الدخل:

  بآالف الریاالت السعودیة                                                                                                          
  م2011  م2012  م2013  م2014  م2015  البیان

  3,202,280  3,477,713 3,132,779 3,397,882 3,492,103  إجمالي االیرادات

  )2,069,237(  )2,296,423(  )1,786,266(  )1,835,000(  )1,792,962(  إجمالي التكالیف والمصاریف

الدخل قبل اإلستهالك واألعباء المالیة والزكاة 
  والضریبة

1,699,141  1,562,882  1,346,513  1,181,290  1,133,043  

  )235,241(  )220,796(  )235,673(  )225,914(  )179,064(  إستهالك وٕاطفاء

  189,300  186,000  151,300  -  )370,000(  وأخرى أرباح بیع إستثمارات

  1,087,102  1,146,494  1,262,140  1,336,968  1,150,077  الدخل من األعمال الرئیسیة

  )420,525(  )390,292(   )418,326(  )367,293(  )332,963(  أعباء مالیة، صافي

  666,577  756,202  843,814  969,675  817,114  الدخل قبل حقوق األقلیة والزكاة والضریبة

  14,798  31,226  16,034  )11,710(  )37,199(  حقوق األقلیة

  681,375  787,428  859,848  957,965  779,915  الدخل قبل الزكاة والضریبة

  )41,760(  )80,354(  )117,377(  )88,896(  )72,773(  الزكاة والضریبة

  639,615  707,074  742,471  869,069  707,142  صافي الدخل للسنة

  
  نخفاض في اإلیرادات إلالى إم مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2015سبب اإلنخفاض في صافي الربح خالل یعود

ومكاسب اإلستثمارات وكذلك تجنیب مخصصات إنخفاض القیمة على الرغم من واالرباح التشغیلیة للفنادق وایضا أرباح 
ارتفاع أرباح الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة وایضا إنخفاض المصاریف العمومیة واإلداریة واألعباء المالیة 

 واإلستهالكات.
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  قائمة المركز المالي :
    بآالف الریاالت السعودیة         

  م2011  م2012  م2013  م2014  م2015  البیان
  2,865,533  3,005,486  3,839,895  3,820,034  5,930,240  موجودات متداولة 

  )2,424,744(  )2,185,520(   )1,721,843(  )2,563,171(  )2,960,841(  مطلوبات متداولة

  440,789  819,966  2,180,021  1,256,863  2,969,399  رأس المال العامل
            

  2,865,533  3,005,486  3,839,895  3,820,034  5,930,240  موجودات متداولة 

  8,482,091  10,712,875  14,246,498  15,119,121  11,080,326  إستثمارات متاحة للبیع 

  17,203,912  17,581,910  17,665,996  17,551,341  16,384,596  إستثمارات في شركات زمیلة

  1,748,528  1,686,507  2,142,357  2,180,458  2,087,005  إستثمارات عقاریة

  7,661,134  6,589,755  6,150,641  5,816,014  5,421,698  ممتلكات ومعدات

  1,677,936  1,858,120  1,860,665  1,808,116  1,719,419  موجودات غیر ملموسة

  142,465  408,246  341,147  427,196  373,575  موجودات طویلة األجل أخرى

  39,781,599  41,842,899  46,247,199  46,722,280  42,996,859  إجمالي الموجودات 
            

  2,424,744  2,185,520  1,721,843  2,563,171  2,960,841  المطلوبات المتداولة  

  10,864,463  10,600,180  12,133,501  10,999,007  10,575,428  قروض طویلة األجل

  552,214  427,349  411,584  387,426  328,191  ة األجللالمطلوبات األخرى طوی

  13,841,421  13,213,049  14,266,928  13,949,604  13,864,460  إجمالي المطلوبات

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

  1,468,435  1,625,185  1,817,332  2,030,460  2,081,661  االحتیاطیات واألرباح المدورة
خسائر غیر محققة من استثمارات متاحة 

  )13,066,612(  )10,325,323(   )7,028,045(  )6,695,427(  )10,126,110(  للبیع

  )14,349(  )168,322(   )241,839(  )137,867(  )422,287(  تسویات عمالت أجنبیة وأخرى

  25,446,297  28,190,363  31,606,271  32,255,989  28,592,087  حقوق المساهمین

  493,881  439,487  374,000  516,687  540,312  حقوق األقلیة

  25,940,178  28,629,850  31,980,271  32,772,676  29,132,399  اجمالي حقوق الملكیة

إجمالي المطلوبات وحقوق 
  المساهمین

42,996,859  46,722,280  46,247,199  41,842,899  39,781,599  

  الرجوع الي القوائم المالیة واالیضاحات المرفقةلمزید من التفاصیل یرجى 
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  :التوزیع الجغرافيإلجمالي إیرادات المصدر حسب  تقریبي تحلیل
  

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

  بآالف الریاالت السعودیة                    

2015  
المملكة العربیة 

  السعودیة
  أفریقیا  آسیا

أمریكا الشمالیة 
  وأوروبا

  اإلجمالي

  42,996,859  21,825,118  318,787  8,088,870  12,764,084  إجمالي الموجودات
  13,864,460  5,339,934  15,621  2,338,531  6,170,375  إجمالي المطلوبات
  3,492,103  734,330  7,449  884,148  1,866,176  إجمالي اإلیرادات

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

  بآالف الریاالت السعودیة    

2014  
العربیة المملكة 

  السعودیة
  أفریقیا  آسیا

أمریكا الشمالیة 
  وأوروبا

  اإلجمالي

  46,722,280  23,614,614  344,925  8,752,097  13,810,644  إجمالي الموجودات
  13,949,604  5,372,727  15,717  2,352,892  6,208,268  إجمالي المطلوبات
  3,397,882  714,517  7,249  860,292  1,815,824  إجمالي اإلیرادات

  869,069  96,740  )19,395(  )48,739(  840,463  صافي الدخل (الخسارة)
  

  تحلیل إلجمالي إیرادات المصدر حسب القطاعات الرئیسیة:
  بآالف الریاالت السعودیة

2015  
  القطاعات

  اإلجمالي
عقارات واستثمارات   فنادق  أسهم

  محلیة
  42,996,859  6,782,351  18,081,997 18,132,511  إجمالي الموجودات

  707,142  8,419  88,177  610,546  صافي الدخل
  بآالف الریاالت السعودیة

2014  
  القطاعات

  اإلجمالي
عقارات واستثمارات   فنادق  أسهم

  محلیة
  46,722,280  6,956,294  18,419,053 21,346,933  إجمالي الموجودات

  869,069  45,495  168,969 654,605  صافي الدخل 
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     تفاصیل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:
    بآالف الریاالت السعودیة                                       

  م2011  م2012  م2013  م2014  م2015  البیان
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

  5,356,606  5,197,974  4,782,259  5,040,227  5,088,972  شركة المملكة القابضة

  2,993,888  3,187,397  4,480,566  4,400,596  4,678,026  لیمتد 11-كي آر-5المملكة 

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

1,407,687  1,567,242  1,795,531  1,742,612  1,739,251  

  2,130,098  1,799,133  1,481,853  1,147,136  1,049,348  المملكة لإلستثمارات الفندقیة

  103,130  193,697  366,594  409,507  250,760  أخرى

  12,322,973  12,120,813  12,906,803  12,564,708  12,474,793  اإلجمالي

  
  تفاصیل القروض لجمیع الشركات أعاله:

  
  شركة المملكة القابضة - 

  السعودیةبآالف الریاالت                                
أصل   البیان    

  القرض
المدفوع 
  خالل العام

تاریخ   مدة القرض  الرصید القائم
  اإلستحقاق

  2016نوفمبر   مدور  230,020    -  البنك السعودي الفرنسي

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

  2020مارس   سنوات 5  281,250  -  -  نتكسیس

  2020اكتوبر   سنوات 5  843,750  -  -  كریدت اجریكول

  -  -  -  678,994  678,994  لكسمبورج - بنك دوتشیة 

قرض مجمع (مجموعة سامبا المالیة والبنك 
  الفرنسي)

  2016سبتمبر   سنة 2.5  273,316  647,272  920,588

قرض مجمع (مجموعة بنك الریاض والبنك 
  العربي)

  2016نوفمبر   سنة 2.5  316,315  547,788  671,324

  2018سبتمبر   سنوات 4  2,769,321  -  2,769,321  من عده بنوك دولیة وٕاقلیمیةقرض مجمع 

      5,088,972  1,874,054  5,040,227  اإلجمالي
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) والعمولة السائدة SIBOR( القروض تكالیف اقتراض وفقا لمعدلت العمولة السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة تحمل
ستثمارات من قبل الشركة. تتضمن إتفاقیات القروض إلببعض ا )، زائدا هامش ربح معین، ومضمونةLIBORبین البنوك في لندن (

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

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

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

المدفوع   أصل القرض  البیان
  العامخالل 

الرصید 
  القائم

تاریخ   مدة القرض
  اإلستحقاق

  2016یونیو   سنوات 3  562,500 -  562,500  المملكة المتحدة –سیتي بنك انترناشیونال 

  2021 ینایر  سنة 2  937,500 -  937,500  فرنسا – لو یکرجاكریدت 

  2020مارس   سنوات 5  2,043,066 -  2,043,066  فرنسا – سوستیه جنرال

  2018فبرایر   سنوات 3  1,134,960  -  843,750  المملكة المتحدة –بانك أوف أمیركا 

      4,678,026  -  4,400,596  اإلجمالي

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

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

  تعدیل تم على هذة االتفاقیات.
 

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

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

  القرض
تاریخ 
  اإلستحقاق

مجمع (بنك قرض 
دوتشیة بوست 

  لكسمبورج –وأخرى)

 كتوبر ا  سنوات 10 1,306,663  350,000  1,454,291  317,250  1,454,291  317,250
2020  

شركة فنادق 
  كندا -فورسیزون 

یونیو   سنة 40  101,024  24,640  -  -  112,951  24,640
2038  

      1,407,687  374,640  1,454,291  317,250  1,567,242  341,890  اإلجمالي
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التعهدات المالیة التي تتطلب  مضمونة برهن ممتلكات فندق جورج الخامس. تتضمن اتفاقیات القروض بعضإن القروض 
حتفاظ بتأمین ضمان نقدي. الموجودات، واإل الحفاظ على معدل تغطیة خدمة الدین، والحفاظ على معدل تغطیة قیمة

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

  ذة االتفاقیات.فقد تم تعدیل بعض االتفاقیات ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر تعدیل تم على ه
 

  المملكة لإلستثمارات الفندقیة  - 
   الریاالت السعودیة بآالف              

      الرصید القائم  المدفوع خالل العام  أصل القرض  البیان
بالدوالر 
  األمریكي

بالدوالر   باللایر
  األمریكي

بالدوالر   باللایر
  األمریكي

مدة   باللایر
  القرض

تاریخ 
  اإلستحقاق

قروض خاصه 
بإستثمارات فندقیة 
في الشرق االوسط 

  وشمال افریقیا

یتراوح ما   754,501  201,200 )174,128( )46,434(  647,289  172,992
الى  2بین 
  سنة 12

یتراوح ما 
 2016بین 
  2025و 

قروض خاصه 
بإستثمارات فندقیة 
في وسط وجنوب 

  افریقیا

یتراوح ما   148,597  39,626  )195,416( )52,111(  343,642 91,737
 6بین من 

  سنة 14الى 

یتراوح ما 
 2016بین 
  2020و 

قروض خاصه 
بإستثمارات فندقیة 

  في  قارة آسیا

سبتمبر   سنوات 7  146,250  39,000  )10,125(  )2,700(  156,205  41,700
2020 

      1,049,348  279,826  )379,669(  )101,245(  1,147,136  306,429  اإلجمالي

عمولة بسعر عائم. تحسب هذه العمولة وفقًا لمعدل العمولة األساسي زائدًا هامش معین بنفس عملة  القروضتحمل 
رهونات مسجلة على عدة ممتلكات وصكوك تأكید وسندات ألمر. إن هذه من خالل القرض. إن هذه التسهیالت مضمونة 

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

  تعدیل تم على هذة االتفاقیات.
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  أخرى: - 
  بآالف الریاالت السعودیة                  

الجهه المانحة   البیان
  للقرض

المدفوع   القرضأصل 
  خالل العام

تاریخ   مدة القرض  الرصید القائم
  اإلستحقاق

شركة مدارس المملكة 
  المحدودة

  2020ینایر  سنوات 5  3,867  773  4,640  وزراة المالیة 
  2017یونیو   سنوات 3  54,800  19,200  74,000  بنك مسقط

شركة خدمات المشاریع 
  المحدودة الطبیة

  2019 مابو  سنوات 5 11,736  2,934  14,670  وزارة المالیة
  2018فبرایر   سنوات 3  22,950  8,900  31,850  بنك مسقط

شركة قریة األزیاء 
  المحدودة

  2016 فبرایر  أشهر / مدور 6  7,000 21,561  21,561  مجموعه سامبا المالیة

شركة المملكة للتطویر 
  العقاري

  2016سبتمبر  سنتان  150,407  111,731  262,138  مجموعه سامبا المالیة

      -  648  648    أخرى

     250,760 165,747 409,507    اإلجمالي

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

 
  لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة: ذات عالقة التعامالتتفاصیل 

  
 مطلوبات من جهات ذات عالقة: - 

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

  دیةبآالف الریاالت السعو 
  المبلغ   طبیعة التعامل  أسم الشركة

  152,667  مطلوبات من شركات زمیلة  شركة المملكة القابضة

  12,448  مطلوبات من شركات فندقیة زمیلة  شركة المملكة لإلستثمارات الفندقیة

  142  جهات زمیلةمطلوبات من   جروب (جورج الخامس) 35 -كي آر-5المملكة 

  23,073  مطلوبات من جهات زمیلة  (مستشفى المملكة)شركة خدمات المشاریع الطبیة 

  5,334  متفرقةمطلوبات من جهات زمیلة   أخرى

  193,664    اإلجمالي
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 مطلوبات الى جهات ذات عالقة: - 
نشأت هذه التعامالت نتیجة للنشاط العادي واألساسي للمجموعة وتتم هذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف 

  األخرى، وفیما یلي تفاصیل هذه المعامالت:   
  بآالف الریاالت السعودیة

  المبلغ   طبیعة التعامل  أسم الشركة
 183,776  مطلوبات الى جهات زمیلة  شركة المملكة القابضة

  14,682  مطلوبات الى شركات فندقیة زمیلة  شركة المملكة لإلستثمارات الفندقیة

  30,811  مطلوبات الى شركة المركز التجاري   شركة قریة األزیاء المحدودة

  15,575  مطلوبات الى جهات زمیلة  شركة خدمات المشاریع الطبیة (مستشفى المملكة)

  12,407  مطلوبات من جهات زمیلة   أخرى

  257,251    اإلجمالي

  
 معامالت مع أطراف ذوي عالقة: - 

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

  مبالغ المعامالت    طبیعة المعاملة  
      2015    2014  

  -    133,600    بیع ارض  شركة زمیلة
            

  
  إدارة المخاطر 

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالیة مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، 
مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج 

ة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویسعى إلى التقلیل من التأثیرات العكسیة إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانی
  المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة. 

  
تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا وفقًا لسیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر 

  وق ومخاطر القیمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدیة لسعر العمولة.االئتمان، مخاطر العملة ومخاطر الس
  

تتضمن األدوات المالیة المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدیة وشبه النقدیة واالستثمارات والذمم المدینة وبعض 
. إن طرق القید المطبقة الموجودات األخرى واالقتراض البنكي والقروض ألجل والذمم الدائنة وبعض المطلوبات األخرى

  والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السیاسة المحاسبیة لكل منها.
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یتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وٕاثبات الصافي بالقوائم المالیة عندما یكون لدى المجموعة حقًا 
  الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. قانونیًا في إجراء المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس

  
 مخاطر القیمة العادلة والتدفقات لسعر العمولة 

إن مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثیر تذبذبات أسعار   
دیة للمجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النق

  موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض واالقتراض البنكي، والودائع ألجل والتي ترتبط بعمولة عائمة. 

المجموعة لسنة واحدة یمثل األثر على الدخل/المصاریف أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت على صافي نتائج   
  .2014و  2015دیسمبر  31وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالیة المرتبطة بعمولة عائمة والقائمة كما في 

  
  مخاطر أسعار األسهم

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

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

  
  مخاطر االئتمان

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

  ومراقبة الذمم المدینة القائمة.  عمیل،

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

  بآالف الریاالت السعودیة       
  2015    2014  

  1,144,434    2,633,813  أرصدة لدى البنوك وودائع قصیرة األجل
  556,105    498,833  ذمم مدینة 

  موجودات متداولة أخرى (مطلوب من 
  209,055    193,664  شركات شقیقة وأخرى)  

  موجودات طویلة األجل أخرى (تأمینات
  707    615  نقدیة مستردة وأخرى)  
  3,326,925   1,910,301 
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  مخاطر السیولة  

لمقابلة اإللتزامات المتعلقة إن مخاطر السیولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمین السیولة الالزمة 
باألدوات المالیة. قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمته 
العادلة. تدار مخاطر السیولة عن طریق التأكد بشكل دوري من توفر سیولة كافیة، من خالل تسهیالت إئتمانیة، لمقابلة 

یومًا من تاریخ البیع. تسدَّد  30ت مستقبلیة. تتطلب شروط البیع الخاصة بالمجموعة بأن یتم سداد المبالغ خالل أیة إلتزاما
  یومًا من تاریخ الشراء. 60الذمم الدائنة التجاریة، في العادة، خالل 

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

  
   لمزید من التفاصیل یرجى الرجوع الي االیضاحات المرفقة للقوائم المالیة 

 
  :المستحقة المدفوعات النظامیة

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

  بآالف الریاالت السعودیة                                                            
  م2014  م2015  البیان

  61,212  62,675  شركة المملكة القابضة * –زكاة للسنة مخصص ال
  44,544  43,486الشركات التابعة األجنبیة *  –ضریبة دخل مخصص
  105,756  106,161  اإلجمالي

  
تمثل الزكاة للفترة، الزكاة المستحقة على الشركة والشركات المحلیة التابعة لها. تخضع الشركات التابعة للمجموعة المسجلة * 

الضریبیة في البلدان التي تعمل فیها تلك الشركات. تخضع توزیعات األرباح األجنبیة خارج المملكة العربیة السعودیة لألنظمة 
  إلى ضریبة االستقطاع.

  لمزید من التفاصیل یرجى الرجوع إلي القوائم المالیة واالیضاحات المرفقة  
  

  المسؤولیة اإلجتماعیة :
( شركة المركز التجاري ومستشفى المملكة ومدارس   السعودیة في المملكة العربیةخالل شركاتها  خاللها ومن قامت الشركة من

المملكة ) بإتخاذ موقف إیجابي وفاعل نحو دعم الجهود اإلنسانیة والخیریة في المجتمع السعودي وذلك من خالل إقامة المعارض 
  وتقدیم المنح الدراسیة.    والمهنیة وبرامج التوعیة ودعم الجمعیات الخیریة
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  : مساهمینجمعیات ال
 الجمعیة العامة العادیة 

 
هـ الموافق 10/06/1436 ثنینمن مساء یوم اال 4:00في تمام الساعة لقابضة جمعیتها العامة العادیة عقدت شركة المملكة ا

برئاسة صاحب السمو الملكي االمیر الولید بن طالل رئیس مجلس اإلدارة. وقد إعتمدت الجمعیة  زم بفندق الفورسیزن30/03/2015
  :بموافقة أغلبیة األصوات جدول األعمال اآلتي

 
  م31/12/2014الموافقة على ما ورد فى تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المنتهیة فى  (1)

 
  م31/12/2014وقـائمة الدخل وتقـریر مراقبي الحسابات للسـنة المالیة المنتهیة فى التصدیـق عـلى قـائمة المركـز المالي   (2)

 
  م31/12/2014م الى 01/01/2014إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم للفترة من   (3)

 
عة ، لمراجعة حسابات إختیار الساده برایس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي الحسابات من بین المرشحین من قبل لجنة المراج  (4)

  .م والبیانات المالیة الربع سنویة2015الشركة للعام المالي 
  

  .ملیون لایر 655م والبالغه 2014المصادقة على ما تم توزیعه من أرباح خالل العام  (5) 
 

   .الموافقة على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح ربع سنویة على المساهمین  (6)
  
م ولمدة ثالث سنوات. 05/06/2015هـ الموافق 18/08/1436أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة من تاریخ انتخاب ) 7( 

  (تصویت تراكمي)، وأسماء المنتخبین هم:
  صاحب السمو الملكي األمیر الولید بن طالل بن عبدالعزیز آل سعود (عضو غیر تنفیذي) )1
  تنفیذي)المهندس طالل بن إبراهیم المیمان (عضو  )2
  الدكتور عادل علي السید (عضو تنفیذي) )3
  األستاذ سرمد نبیل الذوق (عضو تنفیذي) )4
  األستاذ شادي صدیق صنبر (عضو غیر تنفیذي) )5
  المهندس طاهر بن محمد عقیل (عضو مستقل) )6
  الدكتور خالد بن عبدهللا السحیم (عضو مستقل) )7
  ستقل)المهندسة رشا بنت عامر الهوشان (عضو م )8
 .األستاذ محمد فهمي سلیمان (عضو تنفیذي) )9
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  جتماعات مجلس االدارة :إ
  :وفیما یلي عدد الجلسات التي حضرها كل عضو )7(خالل العام  دارةإلمجلس ا جتماعاتإعدد  بلغ 

  

نوع   اسم العضو
  العضویة

  تاریخ اإلجتماع
  مالحظات

1/20  2/22  3/30  4/20  7/30  10/20 12/22  
الســمو الملكــي األمیــر الولیــد صاحب 

  بن طالل بن عبدالعزیز آل سعود
غیر 
  تنفیذي

         
  

  م. طالل إبراهیم المیمان
         تنفیذي

  
  

  عادل علي السید. د
  

           تنفیذي

  الذوق نبیل أ. سرمد
  

           تنفیذي

  * أ. صالح علي الصقري
  

 - - -   x   مستقل
  

           مستقل  أ. طاهر محمد عقیل
  د. خالد عبدهللا السحیم

  
           مستقل

     x      مستقل  م. رشا عامر الهوشان
غیر   أ. شادي صدیق صنبر

  تنفیذي
  x       

      - - - -  تنفیذي  أ. محمد فهمي سلیمان *
   

 ین اإلستاذ محمد فهمي سلیمان بدال منه.یم وتم تع2015یونیو  5إعتبارا من نتهت فترة المجلس * إ
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  األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وزوجاتهم وأوالدهم القصر وذوي المصالح :

  نوع العضویة  إسم العضو

الشركات التي یشغل 
 أعضاء المجلس عضویتها

المدرجة  المساهمة
  والمقفلة

  المملوكهعدد االسهم 

2015  2014  

صاحب السمو الملكي األمیر الولید بن 
  طالل بن عبدالعزیز آل سعود

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

  م. طالل إبراهیم المیمان

عضو مجلس اإلدارة 
التنفیذي للمشاریع 

التطویریة واالستثمارات 
  المحلیة

 عضو مجلس إدارة -
 شركة التصنیع الوطنیة

عضو مجلس ادارة  -
الشركة الوطنیة للخدمات 

  الجویة (ناس)

5,554,938  5,554,938  

  الذوق نبیل أ. سرمد
عضو مجلس اإلدارة 
التنفیذي لالستثمارات 

  الفندقیة
  1,000  1,000  الیوجد

  5,277,646  5,277,646  الیوجد  غیر تنفیذي  شادي صدیق صنبرأ. 
  1,000  1,000  الیوجد  مستقل  الهوشانم. رشا عامر 

  مستقل  أ. صالح علي الصقري
رئیس مجلس اإلدارة لشركة 
المتوسط للتأمین وٕاعادة 

  التأمین (مید غلف)
1,785,000  2,225,000  

    1,000  الیوجد  تنفیذي  أ. محمد فهمي سلیمان

  مستقل  أ. طاهر محمد عقیل

عضو مجلس إدارة  -
شركة میریل لینش المملكة 

  العربیة السعودیة
عضو مجلس إدارة  -

الشركة الخلیجیة العامة 
  للتأمین التعاوني

شركة بدایة لتمویل  -
  المنازل 

1,000  1,000  

  تنفیذي  الدكتور عادل علي السید

عضو مجلس إدارة  -
شركة بروج للتأمین 

  التعاوني
عضو مجلس إدارة  -

شركة علي حسن السید 
  وأوالدة

1,000  1,000  

  1,000  1,000  الیوجد  مستقل  عبدهللا السحیمد. خالد 
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  :بما فیهم المدیر المالي وكبار التنفیذیین  المكافأت والبدالت المصروفه ألعضاء مجلس اإلدارة

  
بما  الثالثة كبار التنفیذیین  خاصة بعضویة المجلس  

  التنفیذیینأعضاء المجلس   غیر التنفیذیینأعضاء المجلس     المدیر المالي فیهم 
  3,037,500  -  -  رواتب
  1,368,750  -      -  بدالت

  10,764,063    -  -  مكافآت 
بدالت وتعویضات حضور 

  الجلسات
-  - -  

  

  : لجان مجلس اإلدارة
  

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

 )4بلــغ عــدد إجتماعــات اللجنــة خــالل العــام ( ،(علــى أن تــتم المصــادقة الحقــا مــن قبــل المجلــس) ومراجعــة أداء االســتثمارات وشــرائها
 وتضم اللجنة األعضاء التالیة أسمائهم: ،إجتماعات

  
  الصفة  االسم

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

 عضو  سرمد نبیل الذوقأ. 
 عضو  محمد فهمي سلیمانأ. 

  عضو  د. عادل علي السید
  

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

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

  
  الصفة  االسم

  اللجنةرئیس   أ. طاهر محمد عقیل
  عضو  م. رشا عامر الهوشان
  عضو  د. خالد عبدهللا السحیم
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بالتحقق من فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في من خالل عملها وٕاجتماعاتها مع مراجعي الحسابات وقد قامت اللجنة خالل هذا العام 

حمایة أصول الشركة وتقییم مخاطر العمل وقیاس مدى كفاءة األداء كجزء من مهمة مراجعته للبیانات المالیة الختامیة للشركة ، ولم 
  نظام الرقابة الداخلي للشركة.یوجد نتائج ضعف جوهریة ل

  
  لجنة الترشیح والتعویضات

ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة ومساعدة المجلس في وضع الخطط والسیاسات المتعلقة بالتعویضات ومراجعتها  لة عنو اللجنة مسؤ 
 وتضم اللجنة األعضاء التالیة أسمائهم:، واحد بلغ عدد إجتماعات اللجنة خالل العام إجتماع، وٕاقرارها

  
  الصفة  االسم

  رئیس اللجنة  د. خالد عبدهللا السحیم
  عضو  أ. طاهر محمد عقیل
  عضو    م. رشا عامر الهوشان

  
  اقرارات من مجلس االدارة لمتطلبات نظام الحوكمة :

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

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

  م.2015خطارات من مساهمیها فیما یتعلق بأي تغیر في نسب ملكیتهم خالل العام إلم تتلق الشركة أي 
  جهة كانت .ي ألدوات دین قابلة للتحویل ألسهم أالیوجد حالیا نظام خطط حقوق خیار، ولیس هناك أي 
  لیس هناك استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة ألي من أدوات دین قابلة

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

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

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

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

 م.2015أي بدالت أو مصاریف سفر أو تنقالت أو أي بدالت أخرى خالل عام 
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  هلله  8.50تنازل رئیس مجلس اإلداره صاحب السمو الملكي األمیر الولید بن طالل بن عبدالعزیز ال سعود عن
هلله لكل سهم من حصته من التوزیعات النقدیة المقترحه لكامل  34لكل سهم من حصته من األرباح الربعیة بواقع 

 كامل السنه.ملیون لایر ل 1197ملیون لایر ربعیا و  299.2السنة أي بواقع 
  عدا مخصص نهایة ترك الخدمة ستثمارات أو احتیاطیات لمصلحة موظفي الشركةإي ألم یتم إنشاء. 
  م، وفقـــا لمعــاییر المحاســـبة الصــادرة مـــن الهیئـــة 2015دیســمبر  31تــم اعـــداد القــوائم المالیـــة الموحــدة للشـــركة كمــا فـــي

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

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

 قضائیة أخرى.
 ما .كذلك تود أن توضح الشركة أنها التزمت بجمیع متطلبات الئحة حوكمة الشركات والصادره من هیئة السوق المالیة

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

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

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

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

 Q1 2016التابعة لها . 
 ·المعاییر. والمقترحات ألفضل طریقة لتطبیق  التوصیاتQ1 2016 
 . اعتماد الجدول الزمني من بدء العمل حتى االنتهاء من تطبیق مشروع التحول Q1 2016  
 · الشركة. إعداد دراسات محاسبیة تفصیلیة لتحدید االختالفات في السیاسات المحاسبیة وأثرها علىQ1 2016  
 · الصلة. البدء في عملیة تطبیق المعاییر الدولیة بعد إعتماد السیاسات المحاسبیة ذاتQ1 2016  
 . تدریب كافة من لهم عالقة باالمور المالیة والمحاسبیة Q1 2016  
 · 2016إعداد قوائم مالیة إفتراضیة قبل تاریخ التطبیق الرسمي لكل ربع سنوي وللعام المالي .Q1/Q2/Q3 AND 

Q4 2016  
 · م. 2017ینایر  1البدء في التطبیق الفعلي بتاریخ  

  



 

  - 28  - 

 یق الخطة وتقوم إدارة الشركة حالیا بالمفاوضات النهائیة للتوقیع مع المستشار الذي سیقوم بمساعدة إدارة الشركة بتطب
تطبیق المعاییر الدولیة بحسب التواریخ المعلنة من الشركة استعدادها ل ؤكدأعاله بحسب العروض التي تم إستالمها وت

  . یةسوق المالالهیئة 
  

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

لكافة العاملین  لفرصة لیعرب عن خالص شكره وتقدیرهدارة هذه اإل. كما ینتهز مجلس االغالیة ودعمهم المتواصلالشركة على ثقتهم 
  المزید من االزدهار والتقدم في األعوام القادمة.  لىإ م، و 2015المخلصة خالل العام  مالتابعة لجهودهدارات الشركة والشركات إفي 

    
  لي التوفیق،،،وهللا و 


