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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 اإلخوة واألخوات مساهمي شركة المملكة القابضة،،

بلغىىىىىىي م ا ىىىىىىة  علىىىىىىأ مىىىىىىما  راصىىىىىىةن عامىىىىىىاا وا ىىىىىىلي شىىىىىىركة المملكىىىىىىة القابضىىىىىىة ت قةىىىىىى  ريادتهىىىىىىا ا  ىىىىىىت مارية، حتىىىىىىأ
مرموقىىىىة تتىىىىوافر بهىىىىا لميىىىىس عوامىىىىح الجىىىىمس ا  ىىىىت مار ، وحر ىىىىي خىىىى   مسىىىىةرتها المضىىىىة ة علىىىىأ المسىىىىاهمة فىىىىي 

 بقيادة خادم ال رمةن الشريفةن و مو ولي عهمه األمةن حفظهما هللا. ت قة  الرؤا البصةمة المما

اعتباراا من الةوم األو   ،20Gالصشرين رئا تها لمجموعة إن مسةرة التنمية ا قتصادية التي تشهمها المملكة و
تص س بصمق رؤية واض ة لمستقبح التي  تستمر "و و ا إلأ ا صقاد قمة القادة بالرياض"  2019من ديسمبر 

المملكة المشرق في القطاع ا قتصاد ، وتبرز رغبة  كةمة في القيام بمور م ور  في تصزيز مؤشرات  مو 
 مشاركة القطاع الخاص في مشاريس ا ت مارية كبرا في المملكة. ا قتصاد،   يما من خ   تفصةح

وار امج الت و  الوطني، وذلك  2030فقم وضصي شركة المملكة القابضة ا تراتيجية تتماشأ مس رؤية المملكة 
تنويس ا  ت مارات ارتفاع عوائمها من من  لح تطوير ا ت ماراتها، وهما يص س النتائج القوية   ت ماراتنا و 

الخا ة بالشركة، باإلضافة إلأ الرؤية بصةمة المما للنمو وتطوير الفرص ا  ت مارية المتاحة. فم فظتنا 
قطاعاا ا ت مارياا متنوعاا لصلها كواحمة من  ك ر الشركات  جاحاا ومن  خبة الشركات في ( 13)موزعة علأ ال

 سةر بخطأ قوية في ا تجاه من   نا  لوا صةو  ن علأ ثقة كاملة بفضح هللا  و ا ثم بفضح خبراتنا ا الصالم.
الص يح،  اعةن ب ح الصزم واإل رار علأ ت قة   همافنا ا  ت مارية بصةمة المما، مؤكمين   نا لن  مخر 

م لياا لهماا من  لح المفس   و ت قة  المزيم من النجاحات واإل جازات، لنكون في طليصة الشركات الرائمة 
 وإقليمياا وعالمياا.

 تاما،  تقمم بالش ر لمساهمةنا الكرام علأ ثقتهم بشركتهم، كما  تقمم بوافر الش ر إلأ  عضاء مجلس اإلدارةخ
التنفةميةن للشركة والصاملةن بها علأ لهودهم المخلصة، متطلصةن مص م   و المزيم من النجاح والنمو راء والمم

 وت قة  النتائج اإليجابية، وهللا ولي التوفة .

 

 ن طالل بن عبدالعزيز آل سعودالوليد ب
 رئيس مجلس اإلدارة
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لسيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:ا   

 

زيز )رئيس مجلس اإلدارة(صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالع  

مري ية األمةر الولةم بن ط   حا ح علأ ب الوريوس علوم ادارية واقتصادية من كلية منلو بالو يات المت مة ا 

التماعية من لامصة  ةراكةوز بالو يات المت مة  مم وكملك  موه حا ح علأ مالستةر علو 1979عام 

 م ، وطوا  خبرته الصملية كا ي في شركة المملكة.1985ا مري ية عام 

 

 المهندس طالل الميمان:

القابضة عقب قيادته لسنوات يشغح السةم ط   إبراهيم الميمان حالياا منصب الرئيس التنفةم  لشركة المملكة 
 عميمة لقسم التطوير وا  ت مارات الم لية بالمجموعة.

ط   مسؤولية اإلشراف علأ ا ت مارات الشركة وعملياتها، فض ا  المهنمس، تولأ 199٦منم ا ضمامه عام 
 .عن ت ميم الفرص ا  ت مارية المستقبلية الخا ة والصامة م لياا وإقليمياا ودولياا 

افة إلأ كو ه عضواا في مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وعضو لجنة ا  ت مار في كافة الشركات وااإلض
الم لية التابصة، فهو  يضا عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفةمية لشركة التصنيس الوطنية، وهي شركة 

ما يشغح منصب عضو مجلس كيماويات ا ت مارية متنوعة ممرلة في السوق بصمة مليارات من المو رات، ك
اإلدارة وعضو اللجنة التنفةمية لناس القابضة، وهي شركة رائمة في مجا  الطةران تملك  اس لي وطةران 
 اس، إحما الشركات الرائمة في مجا  النقح اإلقليمي منخفض التكلفة و ائب رئيس مجلس إدارة البنك 

 لفر سي كابةتا .و رئيس مجلس إدارة شركة السصود  ا  السصود  الفر سي
ط   منصب رئيس مجلس إدارة شركة المملكة ل  ت مار الصقار ، المراع الم لية لشركة  المهنمسوقم شغح 

حمي ة  مغلقةالمملكة القابضة، ورئيس مجلس اإلدارة لشركة المملكة ل  ت مار والتطوير، وهي شركة مساهمة 
 نموق فايف كابةتا ، وهو  نموق   هم خاص تم شغح الميمان منصب رئيس مجلس إدارة يكما  .التأ يس

تأ يسه مؤخراا مس الرعاة الرئيسةةن شركة المملكة القابضة والمراع ا  ت مار  للصنموق السياد  الفر سي، 
و ي د   ي إ تر اشو ا  كابةتا ، باإلضافة إلأ كو ه عضو مجلس إدارة شركة فايف كابةتا   دفايسورز 

 .ا تشارية ا ت مارية منظمة مملوكة بش ح مشترك مس  ي د   ي )د  آ  اف  ي(، وهي شركة
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وقم شغح الميمان  ابقاا منصب عضو مجلس إدارة مجموعة  افو ، وهي شركة تجارية و ناعية ممرلة 
في البور ة بصمة مليارات، إضافة إلأ عضويته في مجلس إدارة مجموعة األب اث والتسوي  السصودية، وهي 

 .ة في منطقة الشرق األو ط وشما   فريقياشركة إع مية رائم
وقبح ا ضمامه إلأ شركة المملكة القابضة، شغح الميمان منصب ممير  ظم المصلومات في مؤ سة النقم 

 – 1979) ( وممير الصمليات والصيا ة في وزارة الماخلية السصودية199٦ - 198٦الصراي السصود  )
198٦.) 

 
 السيد سرمد الذوق:

( وهي شركة عالمية رائمة KHI) الفنمقية ل  ت مارات للمملكة التنفةم  والممير رئيسال هو موق ال  رمم السةم
   س وقم .النمو  ريصة الناش ة األ واق في  عمالها وتتركز والمنتجصات الفنادق وتطوير في مجا  ا  ت واذ

 دو ر مليار 1.٦ بقيمة األولي حللطر  وقادها 2001 عام في الفنمقية المملكة ل  ت مارات شركة الموق  السةم
الفنمقية  ل  ت مارات المملكة شركة   هم كامح ا  ت واذ علأ تمم 2010 في عامم.  200٦ عام في  مري ي
(KHI) القابضة  المملكة لشركة بالكامح مملوكة و  ب ي (KHC)هو الموق  السةم ذلك، إلأ باإلضافة 
 عن المسؤو    ه حةث للشركة ا  ت مارية اللجنة في اا وعضو  القابضة المملكة شركة إدارة مجلس عضو
 المصالح همه وتشمح. القابضة المملكة لشركة الصالمية الفنمقية ا  ت مارات في ا  تراتيجي والتطوير القيادة
 وفنادق  Four Seasons Hotels & Resorts فنادق ومنتجصات فور ةزو ز م ح الفنادق إدارة شركات
في باريس وفنمق  افو   George V لورج الخامس فنمق وتشمح المولية الممتلكات إلأ فةإضا هوتةلز  كور

Savoy  .في لنمن 
 وشركة هوتةلز  كور وفنادق فور ةزو ز، ومنتجصات فنادق إدارة مجلس في عضو  يضاا  هو الموق  السةم
الفنادق من لامصة  إدارة يف ب الوريوس شهادة  رمم األ تاذ ي مح. م مودة خا ة شركة ا  ت مار ثقة ب ك

 في األعما  إلدارة  ةتي لامصة من والقا ون  الممتلكات تقةيم في ومالستةر University of Surrey ور  
 .والصراية والفر سية اإل جلةزية يجةم وهو لنمن،
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:مالعبدالسال زعبد العزيعادل   

حا ح علأ درلة   دارية وعضو مجلس ادارة الشركة.هو الممير التنفةم  للشؤون المالية وا مالصبم الس عاد  
؛ ويمتلك خبرات متنوعة في اإلدارة الشرفالب الوريوس في الم ا بة والمالستةر في إدارة األعما  مس مرتبة 

المالية وحوكمة الشركات واإلدارة ا  تراتيجية وتطوير ا عما  و ج ا حاف ا باإل جازات خ   مسةرته المهنية 
 .ة لصشرين عاماا عمح خ لها في شركات كبرا م لية وعالميةالممتم

 
:الدكتور خالد عبدهللا السحيم  

 رئيس مجلس اإلدارة  ائبو  مستقح إدارة مجلس عضو
وي مح شهادة المكتوراه في إدارة الموارد البشرية من  .المكتور خالم الس يم عضو في مجلس إدارة الشركة

م باإلضافة الأ دبلوم عالي في 199٦األعما ( في المملكة المت مة عام لامصة ويلز )كلية كارديف إلدارة 
م ، وعلأ شهادة الب الوريوس مس مرتبة الشرف تخصص 1993  الةب الب ث الصلمي من الجامصة  فسها عام

م. قبح شغله لصضو مجلس إدارة 198٦إع م من لامصة الملك  صود والمالستةر في  فس التخصص عام 
مكتور الس يم عمة منا ب قيادية في شركة ا تصا ت السصودية منها ممير عام التوظيف الشركة شغح ال

وممير عام التنظيم وتخطيط القوا الصاملة وممير عام خممات الموارد الشرية وممير عام تطوير الموارد 
 البشرية. ويصمح حالياا مستشاراا متفرغاا في مجا  الموارد البشرية والتنظيم.

 
:عقيلعمر اهر محمد ط المهندس  
 مستقح إدارة مجلس عضو

شهادة الب الوريوس والمالستةر في الهنم ة ي مح عضو في مجلس إدارة الشركة،  المهنمس طاهر عقةح
م( شغح منصب 1984الصناعية من لامصة تكساس بالو يات المت مة األمري ية )حصح علأ المالستةر عام 

ار المالي للشركة الوطنية للخممات الجوية الم مودة )  اس(، وقبح الصضو التنفةم  لمجلس اإلدارة والمستش
ا لت اق بالشركة شغح عمة منا ب منها الرئيس التنفةم  لشركة الخممات المالية )دويتشه الصزيزية( لممة 
عامةن ورئيس قسم التمويح المنظم في البنك األهلي التجار  إضافة إلأ عمة منا ب هامة في  نموق التنمية 
الصناعية السصود ، كما شغح المهنمس طاهر منصب عضو في اللجنة الصناعية للغرفة التجارية والصناعية 
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في بنك تشيس ما هاتن بنةويورك، وحضر برامج تنمية وتطوير متقممة في  المهنمس طاهر تمرس. في لمة
  مؤ سات عالمية م ح هارفارد، و كسفورد، وإ سياد.

 
 هشام سليمان الحبيب:

 مستقح إدارة جلسم عضو
ب الرئيس التنفةم   ائ عضو مجلس إدارة تنفةم  في مجموعة المكتور  ليمان ال بةب الطبية و هو هشام

. و يضا األ تاذ هشام الممير الصام لشركة المكتور  ليمان ال بةب لإل ت مار لتطوير بالمجوعة الطبية
 الصلوم في الب الوريوس درلة هشام ي مح. التجار  . كما   ه عضو مجلس إدارة في شركة هامات القابضة

 .الشارقة في األمري ية الجامصة من األعما  إدارة في المالية

 

  النشاطات الرئيسة للشركة :

 القيام باألعما  اآلتية:الشركة في  غراضتتم ح   

المعم ال زم  إدارة الشركات التابصة لها، او المشاركة في إدارة الشركات األخرا التي تساهم فةها وتوفةر -1

 .لها

 ا ت مار  موالها في األ هم وغةرها من األوراق المالية. -2

 امت ك الصقارات والمنقو ت ال زمة لمباشرة  عمالها. -3

امت ك حقوق الملكية الصناعية من براءات ا ختراع والص مات التجارية والصناعية وحقوق ا متياز  -4

 تألةرها للشركات التابصة لها او لغةرها.وغةرها من ال فوف المصنوية، وا تغ لها، و 

    غرض اخر مشروع يتف  مس طبيصة الشركة. -5
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 التابعة:نبذة عن الشركات 

 من خ   الشركات التابصة الممكورة  د اه:  المولية تزاو  الشركة  شاطاتها

 (11 –ليمتم )كي آر  11 –كي آر -5  (  شركة المملكة 

وقائمة في لزر الكايمان. يشتمح النشاط الرئيسي للشركة علأ إمت ك شركة ذات مس ولية م مودة منشأة 

 اإل ت مارات في األوراق المالية المولية المتماولة من خ   الشركات التابصة المملوكة لها بالكامح. 

 ( 100-ليمتم )كي آر 100 –كي آر -5س (  المملكة 

ن. يشتمح النشاط الرئيسي للشركة علأ إمت ك شركة ذات مس ولية م مودة منشأة وقائمة في لزر الكايما

 وإدارة الصنادي  اإل ت مارية من خ   الشركات الزمةلة لها. 

 ( 132-ليمتم )كي آر 132 -كي آر-5ج (  المملكة 

شركة ذات مس ولية م مودة منشأة وقائمة في لزر الكايمان. يشتمح النشاط الرئيسي للشركة علأ إمت ك 

 ركات التابصة والزمةلة الممكورة  د اه والتي تمارس النشاط الفنمقي:اإل ت مارات في الش
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 إسم الشركة
% الفعلية نسبة الملكية  

2019 2018 
 جروب )جورج الخامس( 35كي آر  5المملكة 
منشأة وقائمة في  يورو، 5,218,200 بر س ما شركة ذات مس ولية م مودة تأ سي ك

في فر سا. )ملكية مباشرة وغةر مباشرة مس شركة  امستمتلك فنمق لورج الخ، لزر الكايمان
 المملكة لإل ت مارات الفنمقية(

100.0 100.0 

 المملكة لإلستثمارات الفندقية )كي اتش آي(
ملةون  843بر س ما   شركة ذات مس ولية م مودةكتأ سي الشركة في لزر الكايمان 

لودة عالية في مناط  مختلفة لتست وذ علأ فنادق ذات  ، م2000في مايو من عام  دو ر
حو  الصالم وتقوم بتطويرها. كما تقوم الشركة بادارة  شاطها الفنمقي في  راس مناط  لغرافية: 
الشرق األو ط،  فريقيا، آ يا،  ورواا . و  تقوم الشركة بإدارة    من الفنادق بش ح مباشر 

فةرمو ي، وفنادق ومنتجصات حةث تم إختيار فنادق ومنتجصات فور ةزو ز، فنادق ومنتجصات 
 موفنبيك للقيام با دارة المباشرة  يابة عن الشركة.

100.0 100.0 

 بريزروود ليمتد )سافوي( المملكة المتحدة 
مملوكة عن طري   دو ر 187,977,994م مود بر س ما   مس وليةتأ سي كشركة ذات 

 يمانلزر الكا ( في114-ليمتم )كي آر 114 - كي آر 5 المملكةشركة 
 تمتلك المصلم التاريخي فنمق  افو  بلنمن والم  يتم تشغةلة من قبح شركة فةرمو ي.

58.83 58.83 
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 :)تتمة( التابعةنبذة عن الشركات 

 
 تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات التابعة المحلية واإلقليمية التالية:

 

 إسم الشركة
 % الفعلية نسبة الملكية

2019 2018 
 المملكة الصراية السصودية –شركة المملكة للتطوير العقاري 

م 2012وذلك في عام ريا   1,000,000 تأ سي كشركة ذات مس ولية م مودة بر س ما 
 % ، باإلضافة إلأ ملكةتها  89.9وتمتلك شركة المملكة لإل ت مار والتطوير بنسبة ، 
 شرق الرياض علأ طري  الممام السريس  اضير أل

100.0 100.0 

  المملكة الصراية السصودية -والتطوير ثمارشركة المملكة لإلست
م 2015ريا  وذلك في عام  2,093,322,010تأ سي كشركة مساهمه مقفلة ور س ما  

، وتمتلك حصص  غلبية مسيطرة في الشركات التالية ) شركة المركز التجار  الم مودة ، 
درع الرعاية القابضة ، شركة ممارس المملكة  شركة اإل ت مار الصقار  الم مودة، شركة

 الم مودة ، شركة قرية األزياء الم مودة ، ولزء من  راضي شرق الرياض ( 

89.9 89.9 

 المملكة الصراية السصودية –شركة اإلستثمار العقاري 
عام وذلك في  ريا  180,000,000ذات مس ولية م مودة بر س ما   تأ سي كشركة

 تمير مجمس   ني فخم في موقس متمةز في ممينة الرياض.وهي تملك و  م 1997
٦9.4 ٦9.4 

 المملكة الصراية السصودية –شركة المركز التجاري المحدودة
وذلك في  ريا  1,000,000,000ذات مس ولية م مودة بر س ما   تأ سي كشركة

مصالم المالكة لمركز المملكة بالرياض والم  يصم  حم  برز ال وهي الشركة م  1998عام
بما بتضمنه من برج المملكة  شهرة في المملكة الصراية السصوديةال ضارية ومن  ك رها 

 و وق المملكة باإلضافة إلأ فنمق فور ةزون الرياض 

70.٦ 70.٦ 

 المملكة الصراية السصودية –شركة مدارس المملكة المحدودة
ولية م مودة بر س كشركة ذات مس م 1998شركة ممارس المملكة  شاطها في عام  تأ سي
 وتصمح في ممينة الرياض وهي تملك وتمير ممارس المملكة.ريا  ،  254,000,000ما  

 

47.0 47.0 
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 المملكة الصراية السصودية – شركة قرية األزياء للتجارة المحدودة
 ،  2000في عام ريا  119,87٦,8٦7 مودة بر س ما  تأ سي كشركة ذات مس ولية م

 في الرياض وتصرض  برز الماركات لصالمية. جزئةتتمير الشركة م  ت 
71.8 71.8 

  المملكة الصراية السصودية –شركة درع الرعاية القابضة 
م وت ولي لشركة مساهمه  2013تأ سي كشركة ذات مسؤلية م مودة وذلك في عام 

وتمتلك حصص  غلبية ريا    125,000,000م ويبلغ ر  مالها  201٦مقفلة في عام 
مستشفأ المملكة -الشركات التالية ) شركة خممات المشاريس الطبية الم مودة   يطرة في

وشركة الصةملية ال مي ة  %100، شركة العيادات اإل تشارية بنسبة  %100بنسبة  -
 (  %99بنسبة 

 

41.4 41.4 

 لبنان – بيروت اس ايه ال )العيادات(-العيادات اإلستشارية
 بر س ما ممات الطبية كشركة ذات مس ولية م مودة تأ سي وتصمح في لبنان لتقميم الخ

 دو ر.  20,000,000
50.4 50.4 

 المملكة افريقيا إلدارة اإلستثمارات 
إدارة ومختصة ب دو ر 3,044,917بر س ما   ذات مس ولية م مودة تأ سي كشركة

لة عن إدارة  نادي  و مسؤ مسجلة في لمهورية موريشةوس و  ،اإل ت مارات المباشرة 
  ت مارات الشركة في  فراقيا.إ

100.0 100.0 
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 نبذة عن الشركات الزميلة:

 الدولية التالية:  الزميلة تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات

 إسم الشركة
 % الفعلية نسبة الملكية

2019 2018 
-5مملوكة عن طري  شركة المملكة  -فورسيزونز هوتلز هولدينج )إف اتس إنك( كندا 

 دو ر 2,411,984,000بر  ما    ( في لزر الكايمان132-ليمتم )كي آر 132 -كي آر
شركة فور ةزو ز هي شركة عالمية رائمة تمتلك مجموعه فنادق حو  الصالم وتصمح ت ي 

 فور ةزو ز هوتةح. كما تقوم الشركة  يضا بتشغةح وادارة وحمات   نية فخمة خا ة. مظلة

47.5 47.5 

 كة عن طري  شركة المملكة للفنادق ) ورواا(مملو   – أكوور
 854,000,000ر  مالها  هي شركة عالمية رائمة تمتلك مجموعه فنادق حو  الصالم كوور 
 يورو

٦.1 5.8 

 التالية: واإلقليميةالمحلية  الزميلةتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 

 إسم الشركة
 % الفعلية نسبة الملكية

2019 2018 
 المملكة الصراية السصودية –شركة جدة االقتصادية المحدودة 

م 2008عام  ريا  8,521,512,800ذات مس ولية م مودة بر س ما   تأ سي كشركة
 .ةة المملكة بجمنوهي تمتلك وتمير مشروع ممي

33.35 33.35 

 المملكة الصراية السصودية – شركة ناس القابضة
تملك وتمير رخصة وهي  ريا  3,827,٦77,250ما  مساهمة مقفلة بر س  تأ سي كشركة

 الطةران اإلقتصاد  في المملكة الصراية السصودية
37.08 34.08 

  المملكة الصراية السصودية – البنك السعودي الفرنسي
 شركة مساهمه عامة 

1٦.2 1٦.2 
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 خطط الشركة والتوقعات المستقبلية :

يوالهها ا قتصىاد فإن ا ىتراتيجةتنا الممرو ىة والقائمة علأ التنوع  في ظح الت ميات والصىصواات الصالمية التي

تنو  الشىىركة ا  ىىتمرار في توليه في م فظة ا ىىت ماراتنا تصم ا ىىاس عملنا ومنطل  ت قة  النجاحات ، كملك 

القطاعات الرئسىىىىىىىىية ال الية وهي الصقارات من خ   مشىىىىىىىىروعي ممينة المملكة بجمة وممينة  إ ىىىىىىىىت ماراتها   و

لمملكة بالرياض ، وكملك لقطاع الفنادق من خ   ا  ىىىىىىىىىىتمرار في تصزيز قيمة م فظتها الفنمقية بالجمس بةن ا

المهارات اإلدارية وشىىىهرة اإل ىىىم التجار  لشىىىركات إدارة الفنادق والتابصة لها من لهة وخصىىىائص كح فنمق من 

اعات عن الفرص األ ت مارية المجمية كما  ن الشركة مستمرة بالب ث في لميس القطفنادقها من لهة  خرا ، 

 .ودولياا  وإقليمياا  م لياا 

 

 :م 2019 العام أبرز أحداث

 محلية:الستثمارات إلعقارات واقطاع ال

  ممكرة تفاهم )غةر ملزمة( مس شركة دله ، شركة تابصة، ل شركة المملكة ل  ت مار والتطوير برمي

في شركة درع الرعاية القابضة الم مودة مقابح لها بصملية مبادلة األ هم المملوكة للخممات الص ية 

 .)"الصفقة المقترحة"(  هم في شركة دله للخممات الص ية وااإلضافة إلأ مقابح  قم  

  عطاء ممكرة تفاهم )غةر ملزمة( مس شركة ، شركة تابصة، ل شركة المملكة ل  ت مار والتطوير برمي

مقابح   هم في شركة  ممارس المملكة الم مودةفي شركة ها لبصملية مبادلة األ هم المملوكة  التصليمية

 .)"الصفقة المقترحة"(وااإلضافة إلأ مقابح  قم   عطاء التصليمية
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  شركة بشراء كامح ال صص التي تمتلكها ،  ، شركة تابصة شركة المملكة ل  ت مار والتطويرقامي

 بمقابح  قم .  ر  الم مودةشركة المركز التجافي فواز بن عبمالصزيز ال  ةر و شركاه 

 :دارة الفنادقإالفنادق وشركات قطاع 

 لورج الخامس في باريس حافظ علأ مركزه كافضح فنمق ممينة في الصالم وكملك  فنمق فور ةزو ز

 للسنة الساد ة عشر. افضح فنمق ممينة في اورواا

 

 :قطاع اإلستثمارات الدولية والخاصة

  بيس   هما في شركة كريم الأ شركة  وار بصفقة بلغي قيمتها  القابضة عمليةشركة المملكة  تمي

 . مليار ريا   صود  كجزء من عملية ا ت واذ شركة  وار علأ شركة كريم 1.25
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 سياسة توزيع األرباح :

إن توزيس األرااح علأ المساهمةن يخضس لقةود مصةنة ينص علةها  ظام الشركة األ ا ي. حةث يتصةن علأ 

من  افي  رااحها بصم خصم الزكاة، و ن يتم تخصيص هما المبلغ ل حتياطي النظامي،  %10و  الشركة  ن ت   

من  (%30وقف هما التجنةب متأ بلغ ا حتياطي الممكور ث ثةن بالمائة ) كما يجوز للجمعية الصامة الصادية

 الممفوع. ما الر س 

 

بش ح عام، إضافة  ا قتصاديةوق والظروف تخضس  يا ة توزيس األرااح للوضس المالي للشركة و حوا  الس

وا حتيالات النقمية والر  مالية  ا  ت مارعوامح  خرا منها ت لةح فرص ا  ت مار واحتيالات إعادة  إلأ

 النظامية األخرا. ا عتباراتوتوقصات األعما  و ثر تلك األرااح المقترح توزيصها علأ الشركة، باإلضافة الي 

 

هى المواف  21/07/1440الخميس رة شركة المملكة القابضة، في التماعه المنصقم يوم  قر مجلس إداو قم 

لكامح السنه( من  %5) %1.25، توزيس  رااح  قمية راس  نوية من األرااح المبقاه بنسبة  م28/03/2019

يا  لكامح ر  0.50هلله راعياا لكح  هم مصمر ب ةث يصبح اإللمالي  12.5القيمة ا  مية للسهم وذلك بواقس 

ملةون ريا  لكح راس  نة ب ةث يصبح إلمالي التوزيصات الخا ه لكامح السنة  1٦3.9السنة، بما مجموعه 

ملةون ريا  وذلك بصم تناز  رئيس مجلس اإلداره  احب السمو الملكي األمةر الولةم بن ط   بن  ٦55.9

يا   صود  من حصته من التوزيصات ملةون ر  1197هلله لكح  هم او مايصاد   34عبمالصزيز ا   صود عن 

ملةون ريا   صود  من حصته  299.2هلله لكح  هم او مايصاد   8.50النقمية المقترحه لكامح السنة ، بواقس 

 من األرااح الراعية.

  



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 15 |

 علماا  ن  حقية األرااح للمفصات  تكون كالتالي:

 

هى المواف  24/07/1440كة بنهاية تماو  يوم المفصة األولأ:  حقية األرااح للمساهمةن المسجلةن بسج ت الشر 

 علأ ان يتم الصرف بصمها بصشرة  يام عمح من ثا ي يوم تماو  يلي تاريخ اإل ت قاق.م 31/03/2019

 

هى 27/10/1440يوم  حقية األرااح للمساهمةن المسجلةن بسج ت الشركة بنهاية تماو   تكون المفصة ال ا ية: 

 يتم الصرف بصمها بصشرة  يام عمح من ثا ي يوم تماو  يلي تاريخ اإل ت قاق. م علأ ان30/0٦/2019المواف  

 

هى 01/02/1441يوم  حقية األرااح للمساهمةن المسجلةن بسج ت الشركة بنهاية تماو   تكون المفصة ال ال ة: 

 .اإل ت قاق م علأ ان يتم الصرف بصمها بصشرة  يام عمح من ثا ي يوم تماو  يلي تاريخ30/09/2019المواف  

 

هى 05/05/1441يوم  حقية األرااح للمساهمةن المسجلةن بسج ت الشركة بنهاية تماو   تكون المفصة الرابصة: 

 م علأ ان يتم الصرف بصمها بصشرة  يام عمح من ثا ي يوم تماو  يلي تاريخ اإل ت قاق.31/12/2019المواف  
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 ملخص القوائم المالية : 

 قائمة الدخل:

    بآالف الرياالت السعودية                                                                              

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيان
 3,492,103 2,8٦9,99٦ 2,355,977 2,578,138 2,231,819 إلمالي ا يرادات

 (1,792,9٦2) (1,524,032) (1,282,23٦) (1,342,330) (1,110,059) إلمالي التكاليف والمصاريف
 ا ت ماراتبيس  من م ا ب/(خسائر)

 و خرا 
(80,772) (4٦1,447) ٦82,382 (145,410) (370,000) 

 1,150,077 989,592 1,464256 1,561,190 1,265,679 الدخل من األعمال الرئيسية
 (332,9٦3) (392,٦49) (431,823) (522,753) (٦14,409)  عباء مالية،  افي

 (37,199) (19,834) (32,852) 19,1٦9 34,14٦ قوق األقليةح
 779,915 577,109 1,032,433 1,038,437 651,270 الدخل قبل الزكاة والضريبة

 (72,773) (٦7,232) (401,71٦) (337,٦35) (19٦,95٦) الزكاة والضريبة
 707,142 509,877 663,569 681,633 420,168 صافي الدخل للسنة

 

حصة الشركة  ب ا  خفاض في  افي الراح خ   هما الصام مقار ة بالصام الساب  إلأ ا  خفاض فييصود  ب

وا خفاض  من  تائج الشركات المست مر بها بطريقة حقوق الملكية وايضا ا خفاض ا يرادات التشغةلية للفنادق

دارية و الصمومية والتسويقية ارااح وم ا ب من ا ت مارات وكملك ارتفاع األعباء المالية و المصاريف اإل

.والزيادة في ا  خفاض في األ و  المالية. علأ الرغم من ارتفاع دخح التوزيصات وكملك ا خفاض التكاليف 

 .التشغةلية للفنادق و الخسائر األخرا باإلضافة الأ ا  خفاض في مصاريف الزكاة وضريبة المخح
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  ت السعوديةبآالف الرياال        قائمة المركز المالي :
 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيان
 5,828,٦85 5,5٦1,3٦1 2,٦٦1,542 1,815,325 2,452,137 مولودات متماولة 
 (2,859,28٦) (1,378,357) (54`1,44٦,3) (5,258,77٦) (3,133,881) مطلواات متماولة
 2,969,399 4,183,004 1,215,188 (3,443,451) (681,744) رأس المال العامل

      
 5,828,٦85 5,5٦1,3٦1 2,٦٦1,542 1,815,325 2,452,137 مولودات متماولة 

بالقيمة الصادلة من إ ت مارات 
  خ   المخح الشامح ا خر

11,502,427 7,873,434 11,211,59٦ 9,833,920 11,080,32٦ 

 1٦,384,59٦ 14,192,081 19,230,889 19,158,5٦8 19,5٦2,٦٦8 إ ت مارات في شركات زمةلة
 2,087,005 2,094,448 4,219,808 4,198,٦٦4 4,253,279 إ ت مارات عقارية
 5,421,٦98 7,925,8٦2 7,9٦4,079 7,114,581 ٦,855,011 ممتلكات ومصمات

 1,719,419 1,710,371 2,394,212 1,938,330 1,931,٦28 مولودات غةر ملمو ة
 373,575 471,424 138,5٦5 1٦5,٦98 59٦,240 مولودات طويلة األلح  خرا 

 42,895,304 41,789,467 48,766,200 44,870,696 48,370,443 إجمالي الموجودات 
      

 2,859,28٦ 1,378,357 1,44٦,354 5,258,77٦ 3,133,881 المطلواات المتماولة  
 10,575,428 10,٦21,807 13,213,247 9,255,415 11,397,219 قروض طويلة األلح

 328,191 3٦3,520 ٦1,448 27,990 50,993 ة األلحلالمطلواات األخرا طوي
 13,762,905 12,363,684 15,091,837 15,021,625 15,027,214 إجمالي المطلوبات
 37,058,823 37,058,823 37,058,823 37,058,823 37,058,823 ر س الما  الممفوع

 2,081,٦٦1 1,935,597 1,979,483 2,005,570 1,720,٦10 ا حتياطيات واألرااح الممورة
خسائر غةر م ققة من 

بالقيمة الصادلة من  ا ت مارات
 خ   المخح الشامح ا خر

(7,420,8٦9) (11,045,9٦5) (7,778,557) (10,237,238) (10,12٦,110) 

 (422,287) (42٦,5٦3) 2٦3,11٦ (٦8,019) 118,5٦2 احتياطيات اخرا 
 28,592,087 28,330,619 31,522,865 27,950,409 31,477,126 حقوق المساهمين

 540,312 1,095,1٦4 2,151,498 1,898,٦٦2 1,8٦٦,103 حقوق األقلية
 29,132,399 29,425,783 33,674,363 29,849,071 33,343,229 اجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق 
 42,895,304 41,789,467 48,766,200 44,870,696 48,370,443 المساهمين

  لمزيم من التفا ةح يرلأ الرلوع الي القوائم المالية وا يضاحات المرفقة
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 :التوزيع الجغرافيإلجمالي إيرادات المصدر حسب  تقريبي تحليل

تقوم الشركة بتصنيف  لغرافي، حةثتصتقم اإلدارة بأ ه ليس من المجم  متابصة إيراداتها حو  الصالم علأ   اس 

لكن لضرورة اإللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة من هة ة السوق  طاتها علأ   اس القطاعات شا

 :المالية تم إعماد التالي

 بآالف الرياالت السعودية              

2019 
المملكة 
العربية 
 السعودية

 أفريقيا آسيا
أمريكا 

الشمالية 
 وأوروبا

 اإلجمالي

 48,370,443 5,87٦,403 - 532,594 41,9٦1,44٦ إلمالي المولودات
 15,027,214 3,327,8٦9 - 92,179 11,٦07,1٦٦ إلمالي المطلواات

 2,231,819 828,8٦4 - ٦2,902 1,340,053 إلمالي اإليرادات

 420,168 (1,748) - (٦٦,305) 488,221  افي المخح )الخسارة(

كما ان هناك  المملكة،من  تأتيدية وايراداتها جغرافيا الشركات التابعة تتركز غالبا في المملكة العربية السعو 

 جغرافيا من اوروبا. تأتيوهما جورج الخامس وصافوي وايراداتهما  بأوروباشركتين تابعتين 

 بآالف لرياالت السعودية

المملكة العربية  2018
 أفريقيا آسيا السعودية

أمريكا 
الشمالية 
 وأوروبا

 اإلجمالي

  44,870,696  4,404,71٦ -  1,973,451  38,492,530 إلمالي المولودات
  15,021,625  3,523,084 -  81٦,03٦  10,٦82,504 إلمالي المطلواات

  2,578,138  8٦٦,373 -  487,33٦  1,224,429 إلمالي اإليرادات

  681,633  11,918 - (258,225)  927,940  افي المخح )الخسارة(
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 در حسب القطاعات الرئيسية:تحليل إلجمالي إيرادات المص

 بآالف الرياالت السعودية

2019 

 القطاعات

 اإلجمالي
 فنادق أسهم

عقارات 
 واستثمارات محلية

 واخرى 
 48,370,443 7,300,518 ٦,408,997 34,٦٦0,928 إلمالي المولودات

 420,168 154,188 (87,707) 353,٦87  افي المخح

 

 بآالف الرياالت السعودية

2018 

 القطاعات

 اإلجمالي
 فنادق أسهم

عقارات 
 واستثمارات محلية

 واخرى 
 44,870,696 9,8٦٦,132 14,081,٦52 20,922,912 إلمالي المولودات

 681,633 ٦9,931 (2٦7,٦93) 879,395  افي المخح

 
   تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

  الف الرياالت السعوديةبآ                            
 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيان

 ريا   صود  ريا   صود  ريا   صود  ريا   صود  ريا   صود  
 5,088,972 4,280,089 4,303,123 4,502,545 5,7٦2,٦53 شركة المملكة القابضة

 11-كي آر-5المملكة 
 ليمتم

4,125,000 5,245,591 5,057,7٦3 
3,049,144 4,٦78,02٦ 

 114-كي آر -5المملكة
 ) افو ( ليمتم

1,318,019 1,2٦9,472 1,٦10,٦٦1 1,445,744 - 
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 تفاصيل القروض لجميع الشركات أعاله:

 شركة المملكة القابضة -

 بآ ف الريا ت السصودية                

 أصل القرض البيان
المدفوع 
خالل 
 العام

الرصيد 
تاريخ  مدة القرض القائم

 االستحقاق

 ممور ممور 0 - 348,985 البنك السصود  الفر سي
 2023 وفمبر   نوات 4 375,000 - 375,000 مجموعة  امبا المالية
 2024مارس   نوات 5 133,330 - 0 البنك األهلي التجار  

 2020مارس   نوات 5 281,250 - 281,250  تكسيس
 2020اكتوار  ات نو  5 843,750 - 843,750 كريمت الري و 

قرض مجمس من عمه بنوك دولية 
 2022 يولةو  نوات 3 2,٦38,747 - 2,٦53,5٦0 وإقليمية

 2023إبريح   نوات 4 1,490,57٦ - 0 قرض مجمس من عمه بنوك دولية
   5,762,653 - 4,502,545 اإلجمالي

 ي المملكة الصراية السصوديةت الصمولة السائمة بةن البنوك فالقروض تكاليف اقتراض وفقا لمصم  ت مح

(SIBOR( والصمولة السائمة بةن البنوك في لنمن )LIBORزائما هامش راح مصةن، ومضمو ة ،) 

علأ تصهمات  رئيسي  ت مارات من قبح الشركة. تتضمن إتفاقيات القروض البنكية بش حإلببصض ا

الصمولة و سب م مدة  طيةمالية من ضمنها ضرورة الم افظة علأ ر ةم حقوق ملكية مصةن و سبة تغ

 35-كي آر-5المملكة 
 لروس )لورج الخامس(

1,4٦4,051 1,494,095 1,551,054 1,430,233 1,407,٦87 

 ل  ت ماراتالمملكة 
 الفنمقية

38,349 233,154 433,٦71 8٦7,٦93 1,049,348 

 250,7٦0 ٦1,438 ٦٦٦,833 532,0٦8 ٦75,241  خرا 
 12,474,793 11,134,341 13,623,105 13,276,925 13,383,313 اإلجمالي
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وحةث  ن القروض  ع ه بطبيصتها تخضس للمرالصة  للقروض إلأ القيمة السوقية للضما ات المقممة.

فقم تم تصميح بصض ا تفاقيات وممد القروض  ع ه هي  الشركة،وكملك التصميح ب سب احتيالات 

 .ا تفاقيات همهب سب آخر تصميح تم علأ 

 متدلي 11 -كي آر-5المملكة  -

 بآ ف الريا ت السصودية        

أصل  البيان
 القرض

المدفوع 
 خالل العام

الرصيد 
تاريخ  مدة القرض القائم

 اإلستحقاق
 2021يولةو   نة 2 1,312,500 - 1,312,500 فر سا –و  يكرلكريمت ا

 2022 ديسمبر  نوات 3 2,0٦2,500 - 2,0٦2,500 فر سا – و تيه لنرا  
المملكة  –با ك  وف  مةركا 

 المت مة
 2020مارس   نوات 2 750,000 1,120,591 1,870,591

   4,125,000 1,120,591 5,245,591 اإلجمالي

 وفقا أل صار) علأ   اس مصم  الصمولة األ ا ي احتسابهات مح القروض عمولة بسصر عائم يتم 

إن التسهة ت مضمو ة مصةن بصملة القرض.  زائما هامش (ت السائمة بةن البنوك في لنمنالصمو 

األخرا. إن الصملة الرئيسية لهمه القروض هي  توا  ت ماراالمتاحة للبيس  تا  ت مارابوا طة بصض 

وحةث  ن القروض  ع ه بطبيصتها تخضس للمرالصة وكملك التصميح ب سب احتيالات  ر األمري ي.المو 

 همههي ب سب آخر تصميح تم علأ فقم تم تصميح بصض ا تفاقيات وممد القروض  ع ه  الشركة،

 ا تفاقيات.

 بآ ف الريا ت السصودية    *)سافوي( ليمتد 114-المملكة كي آر -

أصل  البيان
 القرض

المدفوع 
 خالل العام

الرصيد 
 القائم

مدة 
 القرض

تاريخ 
 اإلستحقاق

 2023 وفمبر   نوات 5  1,318,019 - 1,2٦9,472 قرض مجمس
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 ب )جورج الخامس(جرو  35 -كي آر-5المملكة  -

 الريا ت السصوديةبآ ف         

 البيان
المدفوع خالل  أصل القرض

   الرصيد القائم العام

مدة  بالريال باليورو بالريال باليورو بالريال باليورو
 القرض

تاريخ 
 االستحقاق

قرض مجمس 
)بنك دوتشية 
 –بو ي و خرا(

 لكسمبورج

350,000 1,494,095 - - 350,000 1,4٦4,051 
5 

  نوات
اكتوار  
2023 

     1,464,051 350,000 - - 1,494,095 350,000 اإلجمالي

التصهمات  مضمو ة برهن ممتلكات فنمق لورج الخامس. تتضمن اتفاقيات القروض بصضإن القروض 

المولودات،  المالية التي تتطلب ال فاظ علأ مصم  تغطية خممة المين، وال فاظ علأ مصم  تغطية قيمة

ت السائمة بةن الصمو  ( وفقا أل صارم . ت مح القروض عمولة بسصر عائمحتفاظ بتأمةن ضمان  قاإلو 

وحةث  ن القروض  ع ه  الرئيسية لهمه القروض هي الةورو. البنوك في لنمن ل  ثة  شهر. إن الصملة

ا تفاقيات  بطبيصتها تخضس للمرالصة وكملك التصميح ب سب احتيالات الشركة ، فقم تم تصميح بصض

 وممد القروض  ع ه هي ب سب آخر تصميح تم علأ همة ا تفاقيات.

  



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 23 |

 

 المملكة لإلستثمارات الفندقية  -

  الريا ت السصودية بآ ف        

 البيان

   الرصيد القائم المدفوع خالل العام أصل القرض

بالدوالر 
بالدوالر  بالريال األمريكي

بالدوالر  بالريال األمريكي
مدة  بالريال ريكياألم

 القرض

تاريخ 
اإلستحق

 اق
قروض 
خا ه 

بإ ت مارات 
فنمقية في 

الشرق 
ا و ط 
وشما  
 افريقيا

٦2,174 233,154 51,948 194,805 10,22٦ 38,349 
يتراوح ما 

الأ  2بةن 
  نوات 5

يولةو 
2020 

   38,349 10,226 194,805 51,948 233,154 62,174 اإلجمالي

بسصر عائم. ت سب همه الصمولة وفقاا لمصم  الصمولة األ ا ي زائماا هامش مصةن عمولة  القروضت مح 

رهو ات مسجلة علأ عمة ممتلكات من خ   بنفس عملة القرض. إن همه التسهة ت مضمو ة 

تصهمات مالية تتصل  بنسبة خممة المين و سبة  و  وك تأكةم و نمات ألمر. إن همه القروض تتضمن

ث  ن القروض  ع ه بطبيصتها تخضس للمرالصة وكملك التصميح ب سب احتيالات وحة تغطية الصمولة.

الشركة ، فقم تم تصميح بصض ا تفاقيات وممد القروض  ع ه هي ب سب آخر تصميح تم علأ همة 

 ا تفاقيات.
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 أخرى: -

 بآ ف الريا ت السصودية        

الجهه المانحة  البيان
 للقرض

أصل 
 القرض

المدفوع 
خالل 
 العام

الرصيد 
تاريخ  مدة القرض القائم

 اإلستحقاق

شركة ممارس 
 المملكة الم مودة

 2020يناير   نوات 3 773 ٦٦3 1,43٦ وزراة المالية 
 2022يناير   نوات 5 50,451 1٦,322 75,513 بنك مسقط

شركة خممات 
 المشاريس الطبية

 الم مودة
 2019مايو   نوات 5 - 2,934 2,934 وزارة المالية

شركة المركز 
 التجار  الم مودة

مجموعه  امبا 
 المالية

 202٦ديسمبر  نوات 8 ٦24,017 24,483 444,185

شركة المملكة 
 ل  ت مار الصقار  

البنك السصود  
 الفر سي

 2019مارس   نوات ٦ - 8,000 8,000

   675,241 134,765 532,068  اإلجمالي

فقم تم تصميح  الشركة،رالصة وكملك التصميح ب سب احتيالات وحةث  ن القروض  ع ه بطبيصتها تخضس للم

 ا تفاقيات. همهبصض ا تفاقيات وممد القروض  ع ه هي ب سب آخر تصميح تم علأ 

 

 

 

 

 



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 25 |

 :ومساهميها لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة عالقةالذات  التعامالتتفاصيل 

 
 مطلوبات من جهات ذات عالقة: -

وتتم همه المصام ت وف  شروط   ت  تيجة للنشاط الصاد  واأل ا ي للمجموعة شأت همه التصام

    تفا ةح همه المصام ت:وفيما يلي  األخرا،التصامح مس األطراف 

 بآ ف الريا ت السصودية

 المبلغ  طبيعة التعامل أسم الشركة
 90,000 مطلواات من شركات زمةلة الصزيزية ل  ت مار التجار  شركة 

 8,43٦ مطلواات من شركات زمةلة را اخ
 98,436  اإلجمالي

 

 مطلوبات الى جهات ذات عالقة: -

 شأت همه التصام ت  تيجة للنشاط الصاد  واأل ا ي للمجموعة وتتم همه المصام ت وف  شروط 

 التصامح مس األطراف األخرا، وفيما يلي تفا ةح همه المصام ت: 

 بآ ف الريا ت السصودية

 المبلغ  طبيعة التعامل ركةأسم الش
 100,000 مطلواات الأ لهات زمةلة واحة المملكة

 155,112 مطلواات الأ لهات زمةلة   خرا 
 255,112  اإلجمالي
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 إدارة المخاطر 

 

إن   شطة المجموعة تصرضها إلأ مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن همه المخاطر: مخاطر السوق )تشمح 

لقيمة الصادلة والتمفقات النقمية لسصر الصمولة ومخاطر األ صار(، مخاطر ا ئتمان مخاطر الصملة، مخاطر ا

ومخاطر السةولة. يركز بر امج إدارة المخاطر الصام للمجموعة علأ عمم إم ا ية التنبؤ بأوضاع األ واق المالية 

  ويسصأ إلأ التقلةح من التأثةرات الص سية الم تملة علىأ األداء المالي للمجموعة.

 

تتم إدارة المخاطر من قبح اإلدارة الصليا وفقاا لسيا ات مصتممة من قبح مجلس اإلدارة. إن  هم   واع المخاطر 

هي مخاطر ا ئتمان، مخاطر الصملة ومخاطر السوق ومخاطر القيمة الصادلة ومخاطر التمفقات النقمية لسصر 

 الصمولة.

 

ركز المالي النقمية وشبه النقمية وا  ت مارات والممم الممينة تتضمن األدوات المالية المصروضة ضمن قائمة الم

واصض المولودات األخرا وا قتراض البنكي والقروض أللح والممم المائنة واصض المطلواات األخرا. إن 

 طرق القةم المطبقة والخا ة بهمه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السيا ة الم ا بية لكح منها.

 

ة بةن المولودات والمطلواات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عنمما ي ون لما المجموعة يتم إلراء المقا 

حقاا قا و ياا في إلراء المقا ة والنية إما للتسوية علأ   اس الصافي  و إثبات المولودات والمطلواات في 

  فس الوقي.
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 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات لسعر العمولة

قيمة الصادلة والتمفقات النقمية لسصر الصمولة هي التصرضات لمخاطر مختلفة تتصل  بتأثةر تمبمبات إن مخاطر ال

  صار الصمولة في السوق علأ المركز المالي والتمفقات النقمية للمجموعة. تتصرض المجموعة لمخاطر   صار 

وا قتراض البنكي، والودائس أللح  الصمو ت بشأن مولوداتها ومطلوااتها المرتبطة بصمولة بما في ذلك القروض

 والتي ترتبط بصمولة عائمة. 

يم ح األثر علأ المخح/المصاريف  ثر التغةرات المفترضة في   صار الصمو ت علأ  افي  تائج المجموعة 

 31لسنة واحمة وذلك علأ   اس المولودات والمطلواات المالية المرتبطة بصمولة عائمة والقائمة كما في 

 .2018و  2019ديسمبر 

 

 مخاطر أسعار األسهم

إن مخاطر  صر األ هم هي مخاطر ا خفاض القيمة الصادلة  تيجة التغةر في مستوا مؤشرات األ هم والقيمة 

اإلفرادية لكح  هم. تتصرض ا ت مارات المجموعة المتاحة للبيس وتلك المقتناة ألغراض المتالرة إلأ مخاطر 

رات في   هم حقوق ملكية. تقوم المجموعة بتنويس م فظتها ا  ت مارية إلأ السصر حةث   ها تتكون من ا ت ما

 ال م المم ن وذلك إلدارة مخاطر   صار األ هم الناتجة عن ا ت ماراتها في   هم حقوق الملكية.

 

 مخاطر االئتمان

ة مما يؤد  إلأ تكبم تم ح مخاطر ا ئتمان عمم مقمرة طرف ما علأ الوفاء بالتزاماته المتصلقة باألدوات المالي

الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر ا ئتمان الخا ة بها والمتصلقة بالصم ء وذلك بوضس 

  قف ائتمان لكح عمةح، ومراقبة الممم الممينة القائمة. 
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 ز المالي:يم ح الجمو   د اه ال م األقصأ لمخاطر ا ئتمان التي تتصرض لها  هم بنود قائمة المرك

 بآ ف الريا ت السصودية       

 2019 2018 
 953,429 1,٦37,5٦0  ر مة لما البنوك وودائس قصةرة األلح

 477,985 492,0٦4 ذمم ممينة 
 129,431 98,43٦ مولودات متماولة  خرا )مطلوس من شركات شقيقة و خرا(

 1,560,845 2,228,060 اإلجمالي
 

 مخاطر السيولة

السةولة هي مخاطر  ن تواله منشأة ما  صواات في تأمةن السةولة ال زمة لمقابلة اإللتزامات إن مخاطر 

المتصلقة باألدوات المالية. قم تنتج مخاطر السةولة عن عمم القمرة علأ بيس  حم المولودات المالية بسرعة 

من توفر  ةولة كافية، من  واقيمة تقارس قيمته الصادلة. تمار مخاطر السةولة عن طري  التأكم بش ح دور  

خ   تسهة ت إئتما ية، لمقابلة  ية إلتزامات مستقبلية. تتطلب شروط البيس الخا ة بالمجموعة بأن يتم  ماد 

د الممم المائنة التجارية، في الصادة، خ    30المبالغ خ    يوماا من تاريخ  ٦0يوماا من تاريخ البيس. تسمَّ

 الشراء.

 مخاطر العمالت

مخاطر الصم ت المخاطر الناتجة عن تمبمس قيمة األدوات المالية بسبب التغةرات في   صار الصرف تم ح 

األلنبي. تقوم المجموعة بمراقبة التقلبات في   صار الصرف األلنبي وتقوم بإدارة  ثرها علأ القوائم المالية 

  الموحمة وفقاا لملك.

  المرفقة للقوائم المالية لمزيم من التفا ةح يرلأ الرلوع الي ا يضاحات 
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 :المستحقة المدفوعات النظامية

 -الموحمة من اآلتي: المركز الماليفي قائمة  المست قة الممفوعات النظامية تتكون 

 بآ ف الريا ت السصودية                                                                          
 م2018 م2019 البيان

 370,031 120,٦91 شركة المملكة القابضة * –زكاة للسنة مخصص ال
 30,374 10,313 الشركات التابصة األلنبية *   –ضريبة دخح مخصص
 400,405 131,004 اإلجمالي

 

تم ح الزكاة للفترة، الزكاة المست قة علأ الشركة والشركات الم لية التابصة لها. تخضس الشركات التابصة * 

خارج المملكة الصراية السصودية لأل ظمة الضريبية في البلمان التي تصمح فةها تلك  للمجموعة المسجلة

 الشركات. تخضس توزيصات األرااح األلنبية إلأ ضريبة ا  تقطاع.

 لمزيم من التفا ةح يرلأ الرلوع إلي القوائم المالية وا يضاحات المرفقة 

 

 المسؤولية اإلجتماعية :

 

) شركة المركز التجار  ومستشفأ   السصودية في المملكة الصرايةخ   شركاتها  منخ لها و  قامي الشركة من

المملكة وممارس المملكة ( بإتخاذ موقف إيجابي وفاعح   و دعم الجهود اإل سا ية والخةرية في المجتمس 

م المنح وتقمي والمهنية السصود  وذلك من خ   إقامة المصارض وارامج التوعية ودعم الجمعيات الخةرية

 المرا ية.   
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 : جمعيات المساهمين

 الجمعية الصامة الصادية 

 األحمامن مساء يوم  18:30في تمام الساعة لقابضة لمصةتها الصامة الصادية عقمت شركة المملكة ا ( )

برئا ة  احب السمو الملكي ا مةر  زم بفنمق الفور ةز 23/0٦/2019هى المواف  20/10/1440

واصم اكتما  النصاس القا و ي بنسبة حضور )  الة ووكالة  مجلس اإلدارةالولةم بن ط   رئيس 

حةث كا ي  تائج التصويي علأ لمو   عما  الجمعية علأ  %9٦.85وتصويي عن بصم( بلغي 

 -الن و التالي:

 .م31/12/2018فأ المنتهي للصام الماليمجلس اإلدارة  ما ورد في تقريرالموافقة علأ  (1)

  .م31/12/2018 فيالمنتهي  للصام الماليتقىرير مراقب ال سابات  الموافقة علأ (2)

 .م31/12/2018القوائم المالية للشركة للصام المالي المنتهي في الموافقة علأ  (3)

  م.31/12/2018للصام المنتهي في إبراء ذمة  عضاء مجلس اإلدارة  الموافقة على (4)

من بةن المرش ةن من قبح لجنة المرالصة اوس مرالس لل سابات السادة برايس ووتر ه تصةن علىالموافقة  (5)

م والراس األو  من 2019وذلك لف ص ومرالصة وتمقة  القوائم المالية للراس ال ا ي وال الث والسنو  من الصام 

 وت ميم اتصابهم. م2020عام 

بما تم توزيعه من  م28/03/2019الموافق  هـ 28/03/2017الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  (٦)

 .من رأسمال الشركة %5هللة عن السهم وبنسبة  50م بواقع 2018أرباح خالل العام 

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن  (7)

ءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً االستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واالجرا وتحديد تواريخم 2019العام المالي 

 .لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية
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لاير  ألفستمائة  (600.000الموافقة على صرف مكافأة إلعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ )( 8)

 .منهملاير لكل  مائتان الف (200,000)م بواقع 2018-12-31عن السنة المالية المنتهية في 

الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليفت والتي لرئيس مجلس اإلدارة األمير  (9)

الوليد بن طالل بن عبدالعزيز مصلحة مباشرة وهي عبارة عن صفقة شراء شركة المملكة القابضة لعدد 

 .تفضيليةن شروط سهم في شركة ليفت وبدو 4,766,182

 

الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز التجاري والتي لرئيس مجلس  (10)

اإلدارة األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز مصلحة غير مباشرة فيها، كون شركة المملكة التي يمتلك رئيس 

كة المركز التجاري ، وهي عبارة عن استئجار من اسهمها مالك رئيسي من مالك شر %95مجلس اإلدارة 

لاير سعودي  6,000,000في برج المملكة( وذلك مقابل ايجار سنوي يبلغ  66شركة المملكة مكاتب في الدور 

 .وذلك حسب شروط التعاقد

 

في الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / عادل بن عبدالعزيز العبدالسالم )عضو تنفيذي(  (11)

م الكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية 07/01/2019مجلس االدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 

 .م خلفا للعضو المستقيل األستاذ محمد محمود فهمي04/06/2021في 

 

 

 

 :مجلس اإلدارة الحاضرين اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وأسماء أعضاء.

 اسم العضو
 تماع االجتاريخ 

23/06/2019 
   احب السمو الملكي األمةر الولةم بن ط   بن عبمالصزيز آ   صود

  م. ط   إبراهيم الميمان

  الموق   بةح  .  رمم

   . طاهر م مم عقةح

  د. خالم عبمهللا الس يم

  هشام  ليمان ال بةب . 

  عاد  عبمالصزيز الصبمالس م . 
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 دارة :مجلس اال اجتماعات

 :وفيما يلي عمد الجلسات التي حضرها كح عضو (٦)خ   الصام  دارةإلمجلس ا التماعات بلغ عمد

 تاريخ اإلجتماع
نوع 

 18 اسم العضو العضوية
ديسمبر 
 م2019

10 
 نوفمبر
 م2019

7 
أغسطس

 م2019 

23 
يونيو 
 م2019

9    
 مايو
 م2019

29 
مارس 
 م2019

  
 

  
 

 

 

 غير تنفيذي 

السمو الملكي األمير صاحب 

الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل 

 سعود

      م. طالل إبراهيم الميمان تنفيذي 

      أ. سرمد نبيل الذوق تنفيذي 

      عادل عبدالعزيز العبدالسالمأ.  تنفيذي* 

      طاهر محمد عقيلم مستقل . 

      دهللا السحيمد. خالد عب مستقل 

      أ. هشام سليمان الحبيب مستقل 

 م.07/01/2019ا بح عضواا بمجلس اإلدارة بتاريخ  األ تاذ عاد  عبمالصزيز الصبمالس م*
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األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر وذوي 

 المصالح :

نوع  إسم العضو
 ضويةالع

الشركات التي يشغل أعضاء 
 المساهمة المجلس عضويتها

 المدرجة والمقفلة

 عدد االسهم المملوكه

2019 2018 

 احب السمو الملكي 
األمةر الولةم بن ط   
 بن عبمالصزيز آ   صود

رئيس مجلس 
 اإلدارة

 غةر تنفةم 
 3,520,588,235 3,520,588,235  يولم

م. ط   إبراهيم 
 الميمان

لرئيس ا
 التنفةم 

 :عضو مجلس إدارة 
 الوطنيةشركة التصنيس  -
الشركة الوطنية للخممات الجوية  -

 ) اس(
 البنك السصود  الفر سي -
 الرعاية الطبيةدرع شركة  -
شركة المملكة ل  ت مار  -

 والتطوير
 شركة السصود  الفر سي كابةتا  -

10,433,014 5,554,938 

 الموق   بةح  .  رمم

س عضو مجل
اإلدارة 

التنفةم  
ل  ت مارات 

 الفنمقية

 1,000 1,000  يولم

عادل عبدالعزيز  . 

 تنفةم  العبدالسالم
 :عضو مجلس إدارة 

 شركة الطائرات المروحية
- - 

 مستقح . طاهر م مم عقةحم

 :عضو مجلس إدارة
شركة مةريح لةنش المملكة  -

 الصراية السصودية
 الشركة الخليجية الصامة -
 ةن التصاو يللتأم 
 شركة بماية لتمويح المناز   -

1,000 1,000 
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 الب ر األحمر الصالميةشركة  -

 د. خالم عبمهللا الس يم
و ائب  مستقح

رئيس مجلس 
 اإلدارة

 1,000 1,000  يولم

 . هشام  ليمان 
 ال بةب

 مستقح

 عضو مجلس إدارة:
مجموعة المكتور  ليمان  -

 ال بةب الطبية
مان ال بةب المكتور  ليشركة  -

 ل  ت مار التجار  
 ة هامات القابضةكشر  -

- - 

المدير الرئيس التنفيذي و بما فيهم  التنفيذيين كبارمن  لخمسة ةت والبدالت المصروفآالمكاف
 :المالي

 مكافات كبار التنفيذين

 مكافآت متغيرة مكافآت ثابتة
مكافات نهاية 

 الخدمة
المجموع 

 الكلي
     ماسه مكافآت  بدالت رواتب

5,533,333 3,534,188 17,033,079 - 1,159,123 27,259,724 

يتم ت ميم الم افآت ب سب ما لاء في  يا ة الم افآت المصتممة من الجمعية الصامة ولم يتم    ا  راف 

المهنمس ط   الميمان وا  تاذ اعضاء في مجلس ا دارة  التنفةميةن همث ثة من  لوهر  عن همه السيا ة.

 .ما يلي: ما تقاضوة مقابح عملهم التنفةم  بالشركةوالغ  عاد  الصبمالس مم ذوق وا  تاذ  رم

 مكافآت متغيرة مكافآت ثابتة
مكافات نهاية 

 الخدمة
المجموع 

 الكلي
     اسهم مكافآت  بدالت رواتب

3,750,000 2,850,855 16,033,079 - 1,023,458 23,657,392 
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 : لجان مجلس اإلدارة

 ة االستثمارلجن

 ت مارية الرئيسية بالنيابة إلعتماد القرارت اإشراف الصام علأ إ ت مارات الشركة، وهي م لفة بإلتتولأ اللجنة ا

بلغ  ،دارة )علأ  ن تتم المصادقة  حقا من قبح المجلس( ومرالصة  داء ا  ت مارات وشرائهاإلعن مجلس ا

 :هموتضم اللجنة األعضاء التالية   مائ ،إلتماعات (٦عمد إلتماعات اللجنة خ   الصام )

 مالحظات

 التاريخ 
نوع 

 31 اسم العضو العضوية
 ديسمبر
 م2019

18 
 ديسمبر
 م2019

07 
 أكتوبر
 م2019

23 
 يويون

 م2019

05 
 مارس
 م2019

07 
 يناير
 م2019

        
غير 

 تنفيذي

صاحب السمو 

الملكي األمير الوليد 

بن طالل بن 

 سعودعبدالعزيز آل 

        تنفيذي 
م. طالل إبراهيم 

 الميمان

        أ. سرمد نبيل الذوق تنفيذي 

        تنفيذي 
عادل عبدالعزيز أ. 

 العبدالسالم

 

 لجنة المراجعة

قارير المالية تتولأ اللجنة مهمة اإلشراف علأ تقةيم المخاطر واإللراءات اإلدارية والرقابة الماخلية والصمليات والت

كما تقوم اللجنة بمراقبة النتائج المالية للشركة وإقرارها وت ميم  يا ات ا لتزام  ،وتمقة  القوائم المالية للشركة

، ( إلتماعات4)، بلغ عمد إلتماعات اللجنة خ   الصام باإل ظمة والسيا ات وف ص إلراءات الرقابة الماخلية

 هم:األعضاء التالية   مائ وتضم اللجنة
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 مالحظات

 نوع العضوية
نوع 

 07 اسم العضو العضوية
 نوفمبر
 م2019

06 
اغسطس 

 م2019

08 
 مايو

 م2019

26 
مارس 
 م2019

      م. طاهر محمد عقيل مستقل 

      د. خالد عبدهللا السحيم مستقل 

      أ. هشام سليمان الحبيب* مستقل 

 

بالت ق  من فصالية من خ   عملها وإلتماعاتها مس مرالصي ال سابات م وقم قامي اللجنة خ   هما الصا

 ظام الرقابة الماخلية في حماية   و  الشركة وتقةيم مخاطر الصمح وقياس مما كفاءة األداء كجزء من 

نظام الرقابة الماخلي يولم  تائج ضصف لوهرية لمهمة مرالصته للبيا ات المالية الختامية للشركة ، ولم 

 شركة.لل

 

 مكافآت وال اتلجنة الترشيح

اللجنة مسؤولة عن ترشيح  عضاء مجلس اإلدارة ومساعمة المجلس في وضس الخطط والسيا ات المتصلقة 

وتضم اللجنة األعضاء واحم،  بلغ عمد إلتماعات اللجنة خ   الصام إلتماع، بالتصويضات ومرالصتها وإقرارها

 التالية   مائهم:

 مالحظات
 تماعتاريخ اإلج

 اسم العضو نوع العضوية
 م2019 يونيو 23

   أ. طاهر محمد عقيل مستقل 

   د. خالد عبدهللا السحيم مستقل 

   أ. هشام سليمان الحبيب* مستقل 
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خ    بمقترحات المساهمةن ومل وظاتهم حيا  الشركة و دائهايتم اط ع األعضاء واخا ة غةر التنفةميةن 

 ية للمجلس كما ا هم يطلصون علأ لزء منها مباشرة خ   التماع الجمعيات الصمومية للشركة.ا لتماعات المور 

 :طلبات الشركة لسجل المساهمين

 ات كما بلي:طلب 12قامي الشركة بطلب  جح المساهمةن بواقس 

 التاريخ الغرض
م2019يناير  2 ملف أرباح  

م2019فبراير  5 أخرى  

م2019فبراير  6 أخرى  

م2019فبراير  7 أخرى  

م2019إبريل  2 ملف أرباح  

م2019مايو  21 أخرى  

م2019يونيو  23 الجمعية العامة  

م2019يوليو  2 ملف أرباح  

م2019أكتوبر  2 ملف أرباح  

م2019نوفمبر  17 أخرى  

م2019نوفمبر  18 أخرى  

م2019ديسمبر  12 أخرى  

 

  الحوكمة:اقرارات من مجلس االدارة لمتطلبات نظام 

وا دراج و ئ ة حوكمة الشركات، علأ  حدرة من هة ة السوق المالية والخا ة بنظام التسجةاطبقا للوائح الص

المتطلبات النظامية الممكوره في اللوائح الممكوره  دارة عن لميسإلفصاح في التقرير السنو  لمجلس اإلضرورة ا

 عليه يقر المجلس بما يلي:  ع ه،

     م.2019رات من مساهمةها فيما يتصل  بأ  تغةر في  سب ملكةتهم خ   الصام خطاإلم تتل  الشركة 

     لهة كا يألدوات دين قابلة للت ويح أل هم   يولم حاليا  ظام خطط حقوق خيار، وليس هناك  .  

  ليس هناك ا ترداد  و شراء  و إلغاء من لا ب الشركة  و    من شركاتها التابصة أل  من  دوات دين

 ل  ترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية.  قابلة
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  ية خا ة في التصويي  واء للمساهمةن  و  عضاء مجلس و متياز  و   هم تتمتس بأولإليس لميها   هم

 مية ومتساوية في إلو ن كح   هم الشركة عبارة عن   هم عادية متساوية القيمة ا منسواةها،دارة  و إلا

 وق حسب النظام. حقوق التصويي وغةرها من ال ق

  يولم هناك    عقم كا ي الشركة طرفا فيه، ويولم  و كا ي تولم فيه مصل ة لوهرية ألحم  عضاء 

غةر    شخص ذ  ع قة بأ  منهممجلس ادارة الشركة،  و للرئيس التنفةم ،  و الممير المالي،  و أل

 ماذكر في إفصاح  طراف ذات ع قة.

 عضويتهم مقابح  تبلغ مائتان الف ريا  لكح منهم م افآت ةن ال  ثة تلقواالمستقل  يقر المجلس بأن  عضاءه

ا با ضافة الأ ولم يتلقو  والتي تم التصويي بالموافقة علةها في احتماع الجمعية الصمومية في المجلس

 م2019عام تخص    بم ت  و مصاريف  فر  و تنق ت  و    بم ت  خرا لس األخرين ج عضاء الم

 .اعماد هما التقرير حتأ تاريخ

  تناز  رئيس مجلس اإلداره  احب السمو الملكي األمةر الولةم بن ط   بن عبمالصزيز ا   صود عن

هلله لكح  هم من حصته من التوزيصات  34هلله لكح  هم من حصته من األرااح الراعية بواقس  8.50

 ملةون ريا  لكامح السنه. 1197و  ملةون ريا  راعيا 299.2النقمية المقترحه لكامح السنة    بواقس 

  عما مخصص  هاية ترك الخممة  ت مارات  و احتياطيات لمصل ة موظفي الشركةإ   لم يتم إ شاء. 

  المولية  م، وفقا لمصايةر الم ا بة2019ديسمبر  31تم اعماد القوائم المالية الموحمة للشركة كما في

كما   ه     ةةن، واش ح يظهر عمالة المركز المالي لها،من الهة ة السصودية للم ا بةن القا و  المصتممة

 ن الهة ة السصودية للم ا بةن القا و ةةن.المصتممة ميولم هناك    اخت ف عن تطبة  مصايةر الم ا بة 

  تحفظات على القوائم المالية السنوية.علما بأن تقرير الم ا ب القا و ي لم يتضمن    

 لش ح الص يح.بات عم      ج ت ال سابات   ن 
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 .ه   يولم    شك يمكر في قمرة الم صمر علأ موا لة  شاطه   

 لجنة المرالصة تقوم بمورها المنوط بها للتاكم من   مة وفاعلية  ظام الرقابة الماخلية وذلك من خ     ن

ة الرقابة تقارير المرالصة الماخلية المرفوعة لها لملك فا ه يم ن اعطاء تأكةم ايجابي عن ا ظمة وفاعلي

 الماخلية بالشركة 

  لم يفرض علأ الشركة    عقواة  و لزاء  و قةم احتياطي من هة ة السوق المالية  و    لهة إشرافية  و

 تنظيمية  و قضائية  خرا.

  كملك تود  ن توضح الشركة   ها التزمي بجميس متطلبات  ئ ة حوكمة الشركات والصادره من هة ة

مادة الخامسة والتسصةن الخا ة بتش ةح لجنة لل وكمة حةث يتم ادارة ال وكمة ما عما ال السوق المالية

 .عن طري  لجنة مركزية يشارك فةها كبار التنفةميةن بالشركة

 

و مو ولي  الشريفةن مةنلخادم ال ر وفي الختام يتوله  احب السمو الملكي رئيس المجلس وكافة  عضائه 

 ه من رعاية واهتمام ودعم مستمر لرفاهية و من وا متنان لما يبمو عهمه األمةن ولل  ومة الرشةمة بالش ر 

. كما ينتهز مجلس الغالية ودعمهم المتوا حالوطن والمواطن، والش ر مو و  لمساهمي الشركة علأ ثقتهم 

 مهدارات الشركة والشركات التابصة لجهودإلكافة الصاملةن في  لفر ة ليصرس عن خالص ش ره وتقميرهدارة همه اإلا

 المزيم من ا زدهار والتقمم في األعوام القادمة.  لأإم، و 2019المخلصة خ   الصام 

  

 وهللا ولي التوفة ،،،


