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لسيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:ا  

 

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

وس علوم ادارية واقتصادية من كلية منلو بالواليات المتحدة االمريكية األمير الوليد بن طالل حاصل على بكالوري

اجتماعية من جامعة سيراكيوز بالواليات المتحدة  مم وكذلك سموه حاصل على ماجستير علو 1979عام 

 م ، وطوال خبرته العملية كانت في شركة المملكة.1985االمريكية عام 

 

 المهندس طالل الميمان:

إبراهيم الميمان حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة عقب قيادته لسنوات  يشغل السيد طالل
 عديدة لقسم التطوير واالستثمارات المحلية بالمجموعة.

طالل مسؤولية اإلشراف على استثمارات الشركة وعملياتها، فضاًل  المهندس، تولى ١٩٩٦منذ انضمامه عام 
 .المستقبلية الخاصة والعامة محليًا وإقليميًا ودولياً  عن تحديد الفرص االستثمارية

وباإلضافة إلى كونه عضوًا في مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وعضو لجنة االستثمار في كافة الشركات 
المحلية التابعة، فهو أيضا عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة التصنيع الوطنية، وهي شركة 

ستثمارية متنوعة مدرجة في السوق بعدة مليارات من الدوالرات، كما يشغل منصب عضو مجلس كيماويات ا
اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية لناس القابضة، وهي شركة رائدة في مجال الطيران تملك ناس جت وطيران 

ارة البنك ناس، إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل اإلقليمي منخفض التكلفة ونائب رئيس مجلس إد
 و رئيس مجلس إدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال.  السعودي الفرنسي

العقاري، الذراع المحلية لشركة  للتطويرطالل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المملكة  المهندسشغل  كما
كما . لقةمغالمملكة القابضة، ورئيس مجلس اإلدارة لشركة المملكة لالستثمار والتطوير، وهي شركة مساهمة 

شغل الميمان منصب رئيس مجلس إدارة صندوق فايف كابيتال، وهو صندوق أسهم خاص تم تأسيسه مؤخرًا ي
مع الرعاة الرئيسيين شركة المملكة القابضة والذراع االستثماري للصندوق السيادي الفرنسي، سي دي سي 
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كابيتال أدفايسورز )دي آي اف  إنترناشونال كابيتال، باإلضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة شركة فايف
 .سي(، وهي شركة استشارية استثمارية مملوكة بشكل مشترك مع سي دي سي

وقد شغل الميمان سابقًا منصب عضو مجلس إدارة مجموعة صافوال، وهي شركة تجارية وصناعية مدرجة 
سويق السعودية، وهي في البورصة بعدة مليارات، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة مجموعة األبحاث والت

 .شركة إعالمية رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وقبل انضمامه إلى شركة المملكة القابضة، شغل الميمان منصب مدير نظم المعلومات في مؤسسة النقد 

 – ١٩٧٩) ( ومدير العمليات والصيانة في وزارة الداخلية السعودية١٩٩٦ - ١٩٨٦العربي السعودي )
١٩٨٦.) 

 
 السيد سرمد الذوق:

( وهي شركة عالمية رائدة KHI) الفندقية لالستثمارات للمملكة التنفيذي والمدير رئيسال هو الذوق  سرمد السيد
 أسس وقد .النمو سريعة الناشئة األسواق في أعمالها وتتركز والمنتجعات الفنادق وتطوير في مجال االستحواذ

 دوالر مليار 1.6 بقيمة األولي للطرح وقادها 2001 عام في الفندقية راتالمملكة لالستثما شركة الذوق  السيد
الفندقية  لالستثمارات المملكة شركة أسهم كامل االستحواذ على تمم 2010 في عامم.  2006 عام في أمريكي
(KHI) القابضة  المملكة لشركة بالكامل مملوكة وأصبحت (KHC)هو الذوق  السيد ذلك، إلى باإلضافة 
 عن المسؤول أنه حيث للشركة االستثمارية اللجنة في وعضواً  القابضة المملكة شركة إدارة مجلس عضو
 المصالح هذه وتشمل. القابضة المملكة لشركة العالمية الفندقية االستثمارات في االستراتيجي والتطوير القيادة

 وفنادق  Four Seasons Hotels & Resorts فنادق ومنتجعات فورسيزونز مثل الفنادق إدارة شركات
في باريس وفندق سافوي  George V جورج الخامس فندق وتشمل الدولية الممتلكات إلى إضافة هوتيلز أكور

Savoy  .في لندن 
 وشركة هوتيلز أكور وفنادق فورسيزونز، ومنتجعات فنادق إدارة مجلس في عضو أيضاً  هو الذوق  السيد
الفنادق من جامعة  إدارة في بكالوريوس شهادة سرمد األستاذ يحمل. محدودة خاصة شركة االستثمار ثقة بالك

 في األعمال إلدارة سيتي جامعة من والقانون  الممتلكات تقييم في وماجستير University of Surreyسوري 
 .والعربية والفرنسية اإلنجليزية يجيد وهو لندن،
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:مالعبدالسال زعبد العزيعادل   

حاصل على درجة  الشركة،و المدير التنفيذي للشؤون المالية واالدارية وعضو مجلس ادارة ه مالعبد السالعادل 
؛ ويمتلك خبرات متنوعة في اإلدارة الشرفالبكالوريوس في المحاسبة والماجستير في إدارة األعمال مع مرتبة 

إلنجازات خالل مسيرته المهنية المالية وحوكمة الشركات واإلدارة االستراتيجية وتطوير االعمال وسجاًل حافاًل با
 .الممتدة لعشرين عامًا عمل خاللها في شركات كبرى محلية وعالمية

 
:الدكتور خالد عبدهللا السحيم  

 رئيس مجلس اإلدارة نائبو  مستقل إدارة مجلس عضو
ة من ويحمل شهادة الدكتوراه في إدارة الموارد البشري ,الدكتور خالد السحيم عضو في مجلس إدارة الشركة

م باإلضافة الى دبلوم عالي في 1996جامعة ويلز )كلية كارديف إلدارة األعمال( في المملكة المتحدة عام 
م ، وعلى شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف تخصص 1993أساليب البحث العلمي من الجامعة نفسها عام

ل شغله لعضو مجلس إدارة م. قب1986إعالم من جامعة الملك سعود والماجستير في نفس التخصص عام 
الشركة شغل الدكتور السحيم عدة مناصب قيادية في شركة االتصاالت السعودية منها مدير عام التوظيف 

ومدير عام التنظيم وتخطيط القوى العاملة ومدير عام خدمات الموارد الشرية ومدير عام تطوير الموارد 
 الموارد البشرية والتنظيم.البشرية. ويعمل حاليًا مستشارًا متفرغًا في مجال 

 
:عقيلعمر طاهر محمد  المهندس  

 مستقل إدارة مجلس عضو
شهادة البكالوريوس والماجستير في الهندسة يحمل عضو في مجلس إدارة الشركة،  المهندس طاهر عقيل

م( شغل منصب 1984الصناعية من جامعة تكساس بالواليات المتحدة األمريكية )حصل على الماجستير عام 
العضو التنفيذي لمجلس اإلدارة والمستشار المالي للشركة الوطنية للخدمات الجوية المحدودة ) ناس(، وقبل 
االلتحاق بالشركة شغل عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية )دويتشه العزيزية( لمدة 

إلى عدة مناصب هامة في صندوق التنمية عامين ورئيس قسم التمويل المنظم في البنك األهلي التجاري إضافة 
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الصناعية السعودي، كما شغل المهندس طاهر منصب عضو في اللجنة الصناعية للغرفة التجارية والصناعية 
في بنك تشيس مانهاتن بنيويورك، وحضر برامج تنمية وتطوير متقدمة في  المهندس طاهر تدرب. في جدة

  وإنسياد.مؤسسات عالمية مثل هارفارد، وأكسفورد، 
 

 هشام سليمان الحبيب:

 مستقل إدارة مجلس عضو
التنفيذي  الرئيس نائبو عضو مجلس إدارة تنفيذي في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية  هو هشام

 لالستثمار. وأيضا األستاذ هشام المدير العام لشركة الدكتور سليمان الحبيب لتطوير بالمجوعة الطبية
 العلوم في البكالوريوس درجة هشام يحملو مجلس إدارة في شركة هامات القابضة. كما أنه عض التجاري.

 .الشارقة في األمريكية الجامعة من األعمال إدارة في المالية

 

  للشركة:النشاطات الرئيسة 

 القيام باألعمال اآلتية:الشركة في  غراضتتمثل أ 

كات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم إدارة الشركات التابعة لها، او المشاركة في إدارة الشر  -1

 .لها

 استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية. -2

 امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة أعمالها. -3

امتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز  -4

 من الحفوف المعنوية، واستغاللها، وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.وغيرها 

 أي غرض اخر مشروع يتفق مع طبيعة الشركة. -5
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 التابعة:نبذة عن الشركات 

 من خالل الشركات التابعة المذكورة أدناه:  الدولية تزاول الشركة نشاطاتها

 (11 –ليمتد )كي آر  11 –كي آر -5أ (  شركة المملكة 

شركة ذات مسئولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على إمتالك 

 اإلستثمارات في األوراق المالية الدولية المتداولة من خالل الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل. 

 ( 100-ليمتد )كي آر 100 –كي آر -5ب (  المملكة 

حدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على إمتالك شركة ذات مسئولية م

 وإدارة الصناديق اإلستثمارية من خالل الشركات الزميلة لها. 

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

ركة على إمتالك شركة ذات مسئولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للش

 اإلستثمارات في الشركات التابعة والزميلة المذكورة أدناه والتي تمارس النشاط الفندقي:
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 إسم الشركة
% الفعلية نسبة الملكية  

2020 2019 
 جروب )جورج الخامس( 35كي آر  5المملكة 

منشأة وقائمة في  يورو، 5,218,200 برأس مالشركة ذات مسئولية محدودة تأسست ك
في فرنسا. )ملكية مباشرة وغير مباشرة مع شركة  تمتلك فندق جورج الخامس، جزر الكايمان

 المملكة لإلستثمارات الفندقية(

100.0 100.0 

 المملكة لإلستثمارات الفندقية )كي اتش آي(
مليون  843برأس مال  شركة ذات مسئولية محدودةكتأسست الشركة في جزر الكايمان 

لتستحوذ على فنادق ذات جودة عالية في مناطق مختلفة  ، م2000ام في مايو من ع دوالر
حول العالم وتقوم بتطويرها. كما تقوم الشركة بادارة نشاطها الفندقي في أربع مناطق جغرافية: 
الشرق األوسط، أفريقيا، آسيا، أوروبا . وال تقوم الشركة بإدارة أي من الفنادق بشكل مباشر 

نتجعات فورسيزونز، فنادق ومنتجعات فيرمونت، وفنادق ومنتجعات حيث تم إختيار فنادق وم
 موفنبيك للقيام باالدارة المباشرة نيابة عن الشركة.

100.0 100.0 

 بريزروود ليمتد )سافوي( المملكة المتحدة 
مملوكة عن طريق  دوالر 187,977,994محدود برأس مال  مسئوليةتأسست كشركة ذات 

 جزر الكايمان ( في114-ليمتد )كي آر 114 - كي آر 5 المملكةشركة 
 تمتلك المعلم التاريخي فندق سافوي بلندن والذي يتم تشغيلة من قبل شركة فيرمونت.

58.9 58.9 
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 :)تتمة( التابعةنبذة عن الشركات 

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

 

 إسم الشركة
 % الفعلية سبة الملكيةن

2020 2019 
 المملكة العربية السعودية –شركة المملكة للتطوير العقاري 

م 2012ريال وذلك في عام  1,000,000 تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال
% ، باإلضافة إلى ملكيتها   89.9، وتمتلك شركة المملكة لإلستثمار والتطوير بنسبة 

 ياض على طريق الدمام السريع ألراضي شرق الر 

100.0 100.0 

  المملكة العربية السعودية -شركة المملكة لإلستثمار والتطوير
م 2015ريال وذلك في عام  2,093,322,010تأسست كشركة مساهمه مقفلة ورأس مال 

، وتمتلك حصص أغلبية مسيطرة في الشركات التالية ) شركة المركز التجاري المحدودة ، 
إلستثمار العقاري المحدودة، شركة درع الرعاية القابضة ، شركة مدارس المملكة شركة ا

 المحدودة ، شركة قرية األزياء المحدودة ، وجزء من أراضي شرق الرياض ( 

89.9 89.9 

 المملكة العربية السعودية –شركة اإلستثمار العقاري 
عام وذلك في  لريا 180,000,000ذات مسئولية محدودة برأس مال  تأسست كشركة

 وهي تملك وتدير مجمع سكني فخم في موقع متميز في مدينة الرياض. م 1997
69.4 69.4 

 المملكة العربية السعودية –شركة المركز التجاري المحدودة
وذلك في  ريال 1,000,000,000ذات مسئولية محدودة برأس مال  تأسست كشركة

ة بالرياض والذي يعد أحد أبرز المعالم المالكة لمركز المملك وهي الشركةم   1998عام
بما بتضمنه من برج المملكة  الحضارية ومن أكثرها شهرة في المملكة العربية السعودية

 وسوق المملكة باإلضافة إلى فندق فورسيزون الرياض 

70.6 70.6 

 المملكة العربية السعودية –شركة مدارس المملكة المحدودة
كشركة ذات مسئولية محدودة برأس م 1998اطها في عام شركة مدارس المملكة نش تأسست

 وتعمل في مدينة الرياض وهي تملك وتدير مدارس المملكة.ريال ،  254,000,000مال 
 

47.0 47.0 
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 المملكة العربية السعودية – شركة قرية األزياء للتجارة المحدودة
  2000عام ريال في 119,876,867تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال 

 في الرياض وتعرض أبرز الماركات لعالمية. تجزئةتدير الشركة محالت  ،
71.8 71.8 

  المملكة العربية السعودية –شركة درع الرعاية القابضة 
م وتحولت لشركة مساهمه  2013تأسست كشركة ذات مسؤلية محدودة وذلك في عام 

ريال وتمتلك حصص أغلبية   125,000,000م ويبلغ رأسمالها  2016مقفلة في عام 
مستشفى المملكة -سيطرة في الشركات التالية ) شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة 

% وشركة الصيدلية الحديثة 100% ، شركة العيادات اإلستشارية بنسبة 100بنسبة  -
 % ( 99بنسبة 

 

0 41.4 

 لبنان – بيروت اس ايه ال )العيادات(-العيادات اإلستشارية
 برأس مالست وتعمل في لبنان لتقديم الخدمات الطبية كشركة ذات مسئولية محدودة تأس

 دوالر.  20,000,000
50.4 50.4 
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 نبذة عن الشركات الزميلة:

 الدولية التالية:  الزميلة تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات

 إسم الشركة
 % الفعلية نسبة الملكية

2020 2019 
-5مملوكة عن طريق شركة المملكة  -هوتلز هولدينج )إف اتس إنك( كندا  فورسيزونز

 دوالر 2,411,984,000 برأسمال الكايمان( في جزر 132-ليمتد )كي آر 132 -كي آر
شركة فورسيزونز هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم وتعمل تحت 

 بتشغيل وادارة وحدات سكنية فخمة خاصة. فورسيزونز هوتيل. كما تقوم الشركة أيضا مظلة

47.5 47.5 

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

 يورو
6.3 6.1 

 التالية: قليميةواإلالمحلية  الزميلةتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 

 إسم الشركة
 % الفعلية نسبة الملكية

2020 2019 
 المملكة العربية السعودية –شركة جدة االقتصادية المحدودة 

م 2008عام  ريال 8,521,512,800ذات مسئولية محدودة برأس مال  تأسست كشركة
 .ةة المملكة بجدنوهي تمتلك وتدير مشروع مدي

33.35 33.35 

 المملكة العربية السعودية – ابضةشركة ناس الق
تملك وتدير رخصة وهي  ريال 3,827,677,250مساهمة مقفلة برأس مال  تأسست كشركة

 في المملكة العربية السعودية االقتصاديالطيران 
37.08 37.08 

  المملكة العربية السعودية – البنك السعودي الفرنسي
 شركة مساهمه عامة 

16.2 16.2 
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 المستقبلية:والتوقعات  خطط الشركة

تمكنت  كورونا،العالمي بسععععععععععععععبب جائحة  في ظل التحديات والصعععععععععععععععوبات العالمية التي يواجهها االقتصععععععععععععععاد

ترتيب أولوياتها  إعادة ( من خالل19رونا )كوفيد و االثار السعععععععععععلبية الناتجة من جائحة ك تخطىالمجموعة من 

العالم بسعععععبب الجائحة نتيجة اإلغالقات التي شعععععملت  للمحافظة على قيمة األصعععععول. وبالرغم من تأثر أسعععععواق

 لمعمورة.كافة نواحي ا

مع األخذ بعين االعتبار أية مخاطر قد تؤثر على أداء الشععركة  خططها االسععتراتيجية تنفيذ سععتواصععل الشععركةو 

 .في المستقل

 

 م:2020 العام أبرز أحداث

 محلية:ال واالستثماراتعقارات قطاع ال

  في شركة لها األسهم المملوكة تبادل عملية شركة تابعة،  والتطوير،لالستثمار  شركة المملكةأكملت

 .الصحية وباإلضافة إلى مقابل نقديدرع الرعاية القابضة مقابل أسهم في شركة دله للخدمات 
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 األرباح:سياسة توزيع 

ساسي. حيث يتعين على إن توزيع األرباح على المساهمين يخضع لقيود معينة ينص عليها نظام الشركة األ

% من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة، وأن يتم تخصيص هذا المبلغ لالحتياطي النظامي، 10الشركة أن تٌحول 

من  %(30وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ثالثين بالمائة ) كما يجوز للجمعية العامة العادية

 المدفوع. مالالرأس 

 

بشكل عام، إضافة  االقتصاديةباح للوضع المالي للشركة وأحوال السوق والظروف تخضع سياسة توزيع األر 

واالحتياجات النقدية والرأسمالية  االستثمارعوامل أخرى منها تحليل فرص االستثمار واحتياجات إعادة  إلى

 لنظامية األخرى.ا االعتباراتوتوقعات األعمال وأثر تلك األرباح المقترح توزيعها على الشركة، باإلضافة الي 

 

هع الموافق 06/08/1441 اإلثنينأقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد يوم و قد 

% لكامل السنه( من 5% )1.25، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من األرباح المبقاه بنسبة  م30/03/2020

ريال لكامل  0.50سهم مصدر بحيث يصبح اإلجمالي  هلله ربعيًا لكل 12.5القيمة االسمية للسهم وذلك بواقع 

مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصه لكامل السنة  163.9السنة، بما مجموعه 

مليون ريال وذلك بعد تنازل رئيس مجلس اإلداره صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن  655.9

مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات  1197لله لكل سهم او مايعادل ه 34عبدالعزيز ال سعود عن 

مليون ريال سعودي من حصته  299.2هلله لكل سهم او مايعادل  8.50النقدية المقترحه لكامل السنة ، بواقع 

 من األرباح الربعية.

  



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 13 |

 علمًا أن أحقية األرباح للدفعات ستكون كالتالي:

 

هع الموافق 07/08/1441رباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول يوم الدفعة األولى: أحقية األ

 على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق.م 31/03/2020

 

هع 09/11/1441يوم أحقية األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول ستكون الدفعة الثانية: 

 م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق.30/06/2020الموافق 

 

هع 13/02/1442يوم أحقية األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول ستكون الدفعة الثالثة: 

 .يام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاقم على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أ30/09/2020الموافق 

 

هع 16/05/1442يوم أحقية األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول ستكون الدفعة الرابعة: 

 م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق.31/12/2020الموافق 
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  المالية:ائم ملخص القو 

 قائمة الدخل:

    بآالف الرياالت السعودية                                                                              

 م2016 م2017 م2018 م2019 م2020 البيان
 2,869,996 2,355,977 2,578,138 2,231,819 1,029,479 إجمالي االيرادات

 (1,524,032) (1,282,236) (1,342,330) (1,110,059) (553,316) لمصاريفإجمالي التكاليف وا
بيع  من )خسائر( / مكاسب

 استثمارات وأخرى 
233,838 (80,772) (461,447) 682,382 (145,410) 

 989,592 1,464256 1,561,190 1,265,679 (930,512) الدخل من األعمال الرئيسية
 (392,649) (431,823) (522,753) (614,409) (459,578) أعباء مالية، صافي

 (19,834) (32,852) 19,169 34,146 (58,343) حقوق األقلية
 577,109 1,032,433 1,038,437 651,270 (1,390,090) الدخل قبل الزكاة والضريبة

 (67,232) (401,716) (337,635) (196,956) (144,313) الزكاة والضريبة
 509,877 663,569 681,633 420,168 (1,466,800) للسنةالدخل  )الخسارة( صافي

 

يعود سبب االنخفاض في صافي الربح خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى االنخفاض في  حصة 
الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وايضا انخفاض االيرادات التشغيلية للفنادق 

وانخفاض ارباح ومكاسب من  حدى الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكيةوانخفاض في قيمة إ
 ايضاو  وكذلك انخفاض من أرباح تشغيلية غير مستمرة والزيادة في االنخفاض في األصول المالية استثمارات

 وارتفاع مكاسب من بيع انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادقمن  على الرغمفي مصروف الزكاة,  ارتفاع
وضريبة الدخل والخسائر األخرى وكذلك  األعباء الماليةوانخفاض  ارتفاع دخل التوزيعاتشركة تابعة و 

 .المصاريف اإلدارية و العمومية والتسويقيةاالنخفاض في 
 

 



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 15 |

  بآالف الرياالت السعودية        قائمة المركز المالي :
 م2016 م2017 م2018 م2019 م2020 البيان
 5,561,361 2,661,542 1,815,325 2,452,137 3,155,740  موجودات متداولة 

 (1,378,357) (5,414,463) (5,258,776) (3,133,881) (6,242,610) مطلوبات متداولة
 4,183,004 1,215,188 (3,443,451) (681,744) (3,086,870) رأس المال العامل

      
 5,561,361 2,661,542 1,815,325 2,452,137 3,155,740 موجودات متداولة 

بالقيمة العادلة من إستثمارات 
  خالل الدخل الشامل االخر

13,997,579 11,502,427 7,873,434 11,211,596 9,833,920 

 14,192,081 19,230,889 19,158,568 19,562,668 18,654,797 إستثمارات في شركات زميلة
 2,094,448 4,219,808 4,198,664 4,253,279 4,231,963 إستثمارات عقارية
 7,925,862 7,964,079 7,114,581 6,855,011 6,949,410 ممتلكات ومعدات

 1,710,371 2,394,212 1,938,330 1,931,628 2,025,936 موجودات غير ملموسة
 471,424 138,565 165,698 596,240 436,203 موجودات طويلة األجل أخرى 

 41,789,467 48,766,200 44,870,696 48,370,443 49,665,153 إجمالي الموجودات 
      

 1,378,357 1,446,354 5,258,776 3,133,881 6,242,610 المطلوبات المتداولة  
 10,621,807 13,213,247 9,255,415 11,397,219 10,575,557 قروض طويلة األجل

ة لالمطلوبات األخرى طوي
 األجل

45,302 50,993 27,990 61,448 363,520 

 12,363,684 15,091,837 15,021,625 15,027,214 17,298,697 إجمالي المطلوبات
 37,058,823 37,058,823 37,058,823 37,058,823 37,058,823 رأس المال المدفوع

 1,935,597 1,979,483 2,005,570 1,720,610 2,397,191 االحتياطيات واألرباح المدورة
خسائر غير محققة من 

بالقيمة العادلة من  راتاستثما
 خالل الدخل الشامل االخر

 
(9,130,047) (7,420,869) (11,045,965) (7,778,557) (10,237,238) 

 (426,563) 263,116 (68,019) 118,562 472,609 احتياطيات اخرى 
 28,330,619 31,522,865 27,950,409 31,477,126 30,798,576 حقوق المساهمين

 1,095,164 2,151,498 1,898,662 1,866,103 1,567,880 حقوق األقلية
 29,425,783 33,674,363 29,849,071 33,343,229 32,366,456 اجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق 
 المساهمين

49,665,153 48,370,443 44,870,696 48,766,200 41,789,467 

  المالية وااليضاحات المرفقةلمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الي القوائم 
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 :التوزيع الجغرافيإلجمالي إيرادات المصدر حسب  تقريبي تحليل

تقوم الشركة بتصنيف  جغرافي، حيثتعتقد اإلدارة بأنه ليس من المجدي متابعة إيراداتها حول العالم على أساس 

الصادرة من هيئة السوق  لكن لضرورة اإللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات نشاطاتها على أساس القطاعات

 :المالية تم إعداد التالي

 بآالف الرياالت السعودية              

2020 
المملكة 
العربية 
 السعودية

 آسيا
أمريكا 

الشمالية 
 وأوروبا

 اإلجمالي

 49,665,153 4,500,972 1,096,351 44,067,830 إجمالي الموجودات
 17,298,697 3,883,465 99,493 13,315,739 إجمالي المطلوبات

 1,029,479 170,822 27,641 831,016 إجمالي اإليرادات

 (1,466,800) (198,385) (21,638) (1,246,777) صافي الدخل )الخسارة(

كما ان هناك  المملكة،من  تأتيالشركات التابعة تتركز غالبا في المملكة العربية السعودية وايراداتها جغرافيا 

 جغرافيا من اوروبا. تأتيوهما جورج الخامس وصافوي وايراداتهما  بابأورو شركتين تابعتين 

 بآالف لرياالت السعودية

المملكة العربية  2019
 آسيا السعودية

أمريكا 
الشمالية 
 وأوروبا

 اإلجمالي

 48,370,443 5,876,403 532,594 41,961,446 إجمالي الموجودات
 15,027,214 3,327,869 92,179 11,607,166 إجمالي المطلوبات

 2,231,819 828,864 62,902 1,340,053 إجمالي اإليرادات

 420,168 (1,748) (66,305) 488,221 صافي الدخل )الخسارة(
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 تحليل إلجمالي إيرادات المصدر حسب القطاعات الرئيسية:

 بآالف الرياالت السعودية

2020 

 القطاعات

 اإلجمالي
 فنادق أسهم

عقارات 
 ليةواستثمارات مح

 واخرى 
 49,665,153 6,803,432 6,395,476 36,466,245 إجمالي الموجودات

 (1,466,800) 203,193 (273,738) (1,396,255) الدخل)الخسارة( صافي 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية

2019 

 القطاعات

 اإلجمالي
 فنادق أسهم

عقارات 
 واستثمارات محلية

 واخرى 
 48,370,443 7,300,518 6,408,997 34,660,928 إجمالي الموجودات

 420,168 154,188 (87,707) 353,687 صافي الدخل
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   تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:
  بآالف الرياالت السعودية                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2016 م2017 م2018 م2019 م2020 البيان
 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 

 4,280,089 4,303,123 4,502,545 5,762,653 8,543,760 شركة المملكة القابضة
 11-كي آر-5المملكة 

 ليمتد
3,375,000 4,125,000 5,245,591 5,057,763 

3,049,144 

 114-كي آر -5المملكة
 )سافوي( ليمتد

1,416,042 1,318,019 1,269,472 1,610,661 1,445,744 

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

1,609,672 1,464,051 1,494,095 1,551,054 1,430,233 

 929,131 1,100,504 765,222 713,590 655,185 أخرى 
 11,134,341 13,623,105 13,276,925 13,383,313 15,599,659 اإلجمالي
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 ه:تفاصيل القروض لجميع الشركات أعال

 شركة المملكة القابضة -

 بآالف الرياالت السعودية                

المدفوع  أصل القرض البيان
 خالل العام

الرصيد 
تاريخ  مدة القرض القائم

 االستحقاق
 مدور مدور 652,000 - 0 البنك السعودي الفرنسي

 2023نوفمبر  سنوات 4 375,000 - 375,000 مجموعة سامبا المالية
 2024مارس  سنوات 5 1,487,000 - 133,330 لي التجاري البنك األه

  - - - )281,250( 281,250 نتكسيس
 2023اكتوبر  سنوات 3 549,639 )281,250( 843,750 كريدت اجريكول

قرض مجمع من عده بنوك دولية 
 2022يوليو  سنوات 3 2,638,121 )626( 2,638,747 وإقليمية

 2023إبريل  سنوات 4 1,060,500 )430,076( 1,490,576 قرض مجمع من عده بنوك دولية
 2025مارس  سنوات 5 731,500 - 0 مجموعة سامبا المالية

 2022إبريل  سنوات 2 700,000 - 0  كريدت اجريكول
كي أي دي  -مجموعة سامبا المالية

 سي
 2030 سبتمبر سنوات 10 350,000 - 0

   8,543,760 (993,202) 5,762,653 اإلجمالي

 ت العمولة السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعوديةالقروض تكاليف اقتراض وفقا لمعدال تحمل

(SIBOR( والعمولة السائدة بين البنوك في لندن )LIBORزائدا هامش ربح معين، ومضمونة ،) 

دات على تعه رئيسي القروض البنكية بشكل اتفاقياتمن قبل الشركة. تتضمن  ستثماراتاالببعض 

العمولة ونسب محددة  مالية من ضمنها ضرورة المحافظة على رصيد حقوق ملكية معين ونسبة تغطية

وحيث أن القروض أعاله بطبيعتها تخضع للمراجعة  للقروض إلى القيمة السوقية للضمانات المقدمة.

اله هي فقد تم تعديل بعض االتفاقيات ومدد القروض أع الشركة،وكذلك التعديل بحسب احتياجات 

 .االتفاقيات هذهبحسب آخر تعديل تم على 
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 ليمتد 11 -كي آر-5المملكة  -

 بآالف الرياالت السعودية        

المدفوع  أصل القرض البيان
 خالل العام

الرصيد 
تاريخ  مدة القرض القائم

 اإلستحقاق
 2021يوليو  سنة 2 1,312,500 - 1,312,500 فرنسا –ول يكرجكريدت ا

 2022 ديسمبر سنوات 3 2,062,500 - 2,062,500 فرنسا –سوستيه جنرال 
المملكة  –أوف أميركا  بنك

 المتحدة
750,000 (750,000) - - - 

   3,375,000 (750,000) 4,125,000 اإلجمالي

ت العموال وفقا ألسعار) على أساس معدل العمولة األساسي احتسابهاتحمل القروض عمولة بسعر عائم يتم 

معين بعملة القرض. إن التسهيالت مضمونة بواسطة بعض  زائدا هامش (البنوك في لندنالسائدة بين 

وحيث  ر األمريكي.األخرى. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي الدوال تواالستثماراالمتاحة للبيع  تاالستثمارا

قد تم تعديل بعض ف الشركة،أن القروض أعاله بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات 

 االتفاقيات. هذهاالتفاقيات ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر تعديل تم على 
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 بآالف الرياالت السعودية    *)سافوي( ليمتد 114-المملكة كي آر -

أصل  البيان
 القرض

المدفوع 
 خالل العام

الرصيد 
 القائم

مدة 
 القرض

تاريخ 
 اإلستحقاق

 2023نوفمبر  سنوات 5  1,416,042 - 1,318,019 قرض مجمع
 

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

 الرياالت السعوديةبآالف         

 البيان
المدفوع خالل  أصل القرض

   الرصيد القائم العام

مدة  بالريال باليورو بالريال باليورو بالريال باليورو
 القرض

تاريخ 
 االستحقاق

كريدت بنك 
  –ول يكرجا

350,000 1,464,051 - - 350,000 1,609,672 
5 

 سنوات
اكتوبر  
2023 

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

التعهدات المالية  مضمونة برهن ممتلكات فندق جورج الخامس. تتضمن اتفاقيات القروض بعضإن القروض 

 واالحتفاظالموجودات،  معدل تغطية قيمةالتي تتطلب الحفاظ على معدل تغطية خدمة الدين، والحفاظ على 

ت السائدة بين البنوك في لندن العموال ( وفقا ألسعاردي. تحمل القروض عمولة بسعر عائمبتأمين ضمان نق

وحيث أن القروض أعاله بطبيعتها تخضع للمراجعة  الرئيسية لهذه القروض هي اليورو. لثالثة أشهر. إن العملة

فقد تم تعديل بعض االتفاقيات ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر  الشركة،ات وكذلك التعديل بحسب احتياج

 االتفاقيات. هذهتعديل تم على 

 

 أخرى: -
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 بآالف الرياالت السعودية        :

الجهه المانحة  البيان
 للقرض

أصل 
 القرض

المدفوع 
خالل 
 العام

الرصيد 
تاريخ  مدة القرض القائم

 اإلستحقاق

شركة مدارس 
 محدودةالمملكة ال

 - - - 773 773 وزراة المالية 
 2021 أكتوبر سنوات 5 23,763 26,688 50,451 بنك مسقط

شركة المركز 
 التجاري المحدودة

مجموعه سامبا 
 المالية

 2026ديسمبر سنوات 8 592,185 23,850 624,017

 لالستثماراتالمملكة 
 الفندقية 

 

بنك أبوظبي 
 2021يوليو  سنوات 6 38,648 - 38,349 التجاري 

   655,185 134,765 675,241  اإلجمالي

فقد تم تعديل  الشركة،وحيث أن القروض أعاله بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات 

 االتفاقيات. هذهبعض االتفاقيات ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر تعديل تم على 
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 :ومساهميها ة المملكة القابضة وشركاتها التابعةلشرك عالقةالذات  التعامالتتفاصيل 

 
 مطلوبات من جهات ذات عالقة: -

وتتم هذه المعامالت وفق شروط  نشأت هذه التعامالت نتيجة للنشاط العادي واألساسي للمجموعة

    تفاصيل هذه المعامالت:وفيما يلي  األخرى،التعامل مع األطراف 

 بآالف الرياالت السعودية

 المبلغ  طبيعة التعامل أسم الشركة
 114,207 مطلوبات من شركات زميلة العزيزية لالستثمار التجاري شركة 

 93,693 مطلوبات من شركات زميلة درع الرعاية القابضة 
 11,907 مطلوبات من شركات زميلة اخرى 

 219,807  اإلجمالي
 

 مطلوبات الى جهات ذات عالقة: -

للنشاط العادي واألساسي للمجموعة وتتم هذه المعامالت وفق شروط  نشأت هذه التعامالت نتيجة

 التعامل مع األطراف األخرى، وفيما يلي تفاصيل هذه المعامالت: 

 بآالف الرياالت السعودية

 المبلغ  طبيعة التعامل أسم الشركة
 100,000 مطلوبات الى جهات زميلة واحة المملكة

 16,508 مطلوبات الى جهات زميلة  أخرى 
 116,508  اإلجمالي
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 إدارة المخاطر 

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق )تشمل 

مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر األسعار(، مخاطر االئتمان 

دارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ومخاطر السيولة. يركز برنامج إ

 ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة علعى األداء المالي للمجموعة. 

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. إن أهم أنواع المخاطر 

ي مخاطر االئتمان، مخاطر العملة ومخاطر السوق ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر ه

 العمولة.

تتضمن األدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدية وشبه النقدية واالستثمارات والذمم المدينة 

جل والذمم الدائنة وبعض المطلوبات األخرى. إن وبعض الموجودات األخرى واالقتراض البنكي والقروض أل

 طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة 

راء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في حقًا قانونيًا في إج

 نفس الوقت.
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 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات لسعر العمولة

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات 

ي السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار أسعار العمولة ف

العموالت بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض واالقتراض البنكي، والودائع ألجل 

 والتي ترتبط بعمولة عائمة. 

فترضة في أسعار العموالت على صافي نتائج المجموعة يمثل األثر على الدخل/المصاريف أثر التغيرات الم

 31لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بعمولة عائمة والقائمة كما في 

 .2019و 2020ديسمبر 

 مخاطر أسعار األسهم

شرات األسهم والقيمة إن مخاطر سعر األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة نتيجة التغير في مستوى مؤ 

اإلفرادية لكل سهم. تتعرض استثمارات المجموعة المتاحة للبيع وتلك المقتناة ألغراض المتاجرة إلى مخاطر 

السعر حيث أنها تتكون من استثمارات في أسهم حقوق ملكية. تقوم المجموعة بتنويع محفظتها االستثمارية إلى 

 سهم الناتجة عن استثماراتها في أسهم حقوق الملكية.الحد الممكن وذلك إلدارة مخاطر أسعار األ

 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المتعلقة باألدوات المالية مما يؤدي إلى تكبد 

ء وذلك بوضع الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعمال

 سقف ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 
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 يمثل الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها أهم بنود قائمة المركز المالي:

 بآالف الرياالت السعودية       

 2020 2019 
 01,637,56 2,387,431 أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل

 492,064 123,773 ذمم مدينة 
 98,436 219,807 موجودات متداولة أخرى )مطلوب من شركات شقيقة وأخرى(

 2,228,060 2,731,011 اإلجمالي
 

 مخاطر السيولة

 االلتزاماتإن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة 

لمالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة المتعلقة باألدوات ا

وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من 

لمجموعة بأن يتم سداد خالل تسهيالت إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية. تتطلب شروط البيع الخاصة با

د الذمم الدائنة التجارية، في العادة، خالل  30المبالغ خالل  يومًا من تاريخ  60يومًا من تاريخ البيع. تسدَّ

 الشراء.

 مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف 

مجموعة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وتقوم بإدارة أثرها على القوائم المالية األجنبي. تقوم ال

  الموحدة وفقًا لذلك.

  لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الي االيضاحات المرفقة للقوائم المالية 
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 :المستحقة المدفوعات النظامية

 -اآلتي: الموحدة من  الماليالمركز في قائمة  المستحقة المدفوعات النظامية تتكون 

 بآالف الرياالت السعودية                                                                          
 2019 2020 البيان

 120,691 182,890 شركة المملكة القابضة * –زكاة للسنة مخصص ال
 10,313 10,588 الشركات التابعة األجنبية *   –ضريبة دخل مخصص
 131,004 193,478 اإلجمالي

 

تمثل الزكاة للفترة، الزكاة المستحقة على الشركة والشركات المحلية التابعة لها. تخضع الشركات التابعة * 

للمجموعة المسجلة خارج المملكة العربية السعودية لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها تلك 

 ح األجنبية إلى ضريبة االستقطاع.الشركات. تخضع توزيعات األربا

 لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلي القوائم المالية وااليضاحات المرفقة 

 

 االجتماعية:المسؤولية 

 زفي فندق الفورسيزون م2020سنة استضافة شركة المملكة القابضة فريق عمل متكامل من وزارة الصحة خالل 

 (19رونا )كوفيد و لتام والمساند للجهود الضخمة للتصدي لوباء كبالوقوف ابالرياض تعبيرا من المجموعة 
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 المساهمين:جمعيات 

 الجمعية العامة العادية 

 الثالثاءمن مساء يوم الثامنة في تمام الساعة لقابضة جمعيتها العامة العادية عقدت شركة المملكة ا

)التصويت عن بعد( بناًء على تعميم  عبر وسائل التقنية الحديثةم 30/06/2020هع الموافق 09/11/4411

م والمتضمن بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في 16/03/2020هيئة السوق المالية بتاريخ 

السوق المالية حضوريًا حتى إشعار آخر، واالكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. حيث اكتمل النصاب 

 -التالي: النحو %96.84حضور بلغت  القانوني النعقاد االجتماع بنسبة

 .م31/12/2019فى المنتهي للعام الماليمجلس اإلدارة  ما ورد في تقريرالموافقة على  (1)

  .م31/12/2019 فيالمنتهي  للعام الماليالموافقة على تقعرير مراقب الحسابات  (2)

 .م31/12/2019القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في الموافقة على  (3)

  م.31/12/2019للعام المنتهي في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  الموافقة على (4)

من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة السادة برايس ووتر هاوس مراجع للحسابات  تعين علىالموافقة  (5)

م والربع األول من 2020من العام  وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي 

 وتحديد اتعابهم. م2021عام 

هللة عن السهم  50م بواقع 2019الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح خالل العام  (6)

 .% من رأسمال الشركة5وبنسبة 

لاير  ألفستمائة  (600.000مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ ) ألعضاءالموافقة على صرف مكافأة ( 8)

 .منهملاير لكل  ألف( مائتان 200,000)م بواقع 2019-12-31عن السنة المالية المنتهية في 
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الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن ( 9)

 م2020العام المالي 

 

 :مجلس اإلدارة الحاضرين ء أعضاءاجتماعات الجمعية العمومية للشركة وأسما.

 اسم العضو
 االجتماع تاريخ 

30/06/2020 
  صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود

  م. طالل إبراهيم الميمان

  الذوق  نبيل أ. سرمد

  أ. طاهر محمد عقيل

  د. خالد عبدهللا السحيم

  هشام سليمان الحبيبأ. 

  عادل عبدالعزيز العبدالسالمأ. 

 

 االدارة:مجلس  اجتماعات

 :وفيما يلي عدد الجلسات التي حضرها كل عضو (6)خالل العام  دارةإلمجلس ا اجتماعات بلغ عدد

  تاريخ اإلجتماع
نوع 

 22 اسم العضو العضوية
 ديسمبر
  م2020

11 
 نوفمبر
  م2020

25 
 اغسطس
  م2020

30 
يوليو 
 م2020

21 
يونيو 

  م2020

30 
مارس 

 م2020

  
 

   

 

 غير تنفيذي 

صاحب السمو الملكي األمير 

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 . 

      د. خالد عبدهللا السحيم مستقل 

      أ. هشام سليمان الحبيب مستقل 
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األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر وذوي 

 المصالح:

نوع  إسم العضو
 العضوية

الشركات التي يشغل أعضاء 
 يتهاالمجلس عضو 

 المدرجة والمقفلة المساهمة

 عدد االسهم المملوكه

2020 2019 

صاحب السمو الملكي 
األمير الوليد بن طالل 
 بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس 
 اإلدارة

 غير تنفيذي
 3,520,588,235 3,520,588,235 اليوجد

م. طالل إبراهيم 
 الميمان

الرئيس 
 التنفيذي

 :عضو مجلس إدارة 
 الوطنيةالتصنيع شركة  -
الشركة الوطنية للخدمات  -

 الجوية )ناس(
 البنك السعودي الفرنسي -
 الرعاية الطبيةدرع شركة  -
شركة المملكة لالستثمار  -

 والتطوير
شركة السعودي الفرنسي  -

 كابيتال

10,433,014 5,554,938 

 الذوق  نبيل أ. سرمد

عضو مجلس 
اإلدارة 

التنفيذي 
لالستثمارات 

 الفندقية

 1,000 1,000 اليوجد

عادل عبدالعزيز أ. 

 تنفيذي العبدالسالم
 إدارة:عضو مجلس 

 - - شركة الطائرات المروحية

 مستقل . طاهر محمد عقيلم

 :عضو مجلس إدارة
شركة ميريل لينش المملكة  -

 العربية السعودية
 الشركة الخليجية العامة -

1,000 1,000 
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 للتأمين التعاوني 
 شركة بداية لتمويل المنازل  -
 البحر األحمر العالميةشركة  -

 د. خالد عبدهللا السحيم
ونائب  مستقل

رئيس مجلس 
 اإلدارة

 1,000 1,000 اليوجد

أ. هشام سليمان 
 الحبيب

 مستقل

 عضو مجلس إدارة:
مجموعة الدكتور سليمان  -

 الحبيب الطبية
الدكتور سليمان الحبيب شركة  -

 لالستثمار التجاري 
 ت القابضةة هاماكشر  -

- - 

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
     اسهم مكافآت  بدالت رواتب

10,148,576 1,487,500 14,320,833 - - 25,956,909 

يتم تحديد المكافآت بحسب ما جاء في سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة ولم يتم أي انحراف 

المهندس طالل الميمان واالستاذ اعضاء في مجلس االدارة  التنفيذيين همثالثة من  جوهري عن هذه السياسة.

 يلي:ما  مقابل عملهم التنفيذي بالشركة تقاضوهما وبلغ  عادل العبدالسالمسرمد ذوق واالستاذ 

 مكافآت متغيرة مكافآت ثابتة
مكافات نهاية 

 الخدمة
المجموع 

 الكلي
     اسهم مكافآت  بدالت رواتب

7,956,588 937,500 11,687,500 - - 20,581,588 
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 : لجان مجلس اإلدارة

 لجنة االستثمار

ستثمارية الرئيسية بالنيابة إلعتماد القرارت اإة، وهي مكلفة بشراف العام على إستثمارات الشركإلتتولى اللجنة ا

بلغ  ،دارة )على أن تتم المصادقة الحقا من قبل المجلس( ومراجعة أداء االستثمارات وشرائهاإلعن مجلس ا

 :هموتضم اللجنة األعضاء التالية أسمائ ،اجتماعات (38اللجنة خالل العام ) اجتماعاتعدد 

 مالحظات

 التاريخ 
وع ن

 اسم العضو العضوية
1,3,6 
 يونيو
 م2020

3,5,7,10 

13,17 

 مايو 
 م2020

1,2,5,6,7 
8,9,30 

 ابريل
 م2020

24,26 
29,31 
 مارس
 م2020

10  
 فبراير
 م2020

       
غير 

 تنفيذي

صاحب السمو 

الملكي األمير 

الوليد بن طالل 

بن عبدالعزيز 

 آل سعود

       تنفيذي 
م. طالل 

 هيم الميمانإبرا

       تنفيذي 
أ. سرمد نبيل 

 الذوق

       تنفيذي 

عادل أ. 

عبدالعزيز 

 العبدالسالم
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 مالحظات

 التاريخ 
نوع 

 13,20 اسم العضو العضوية

 ديسمبر

 م2020

12,16,18 

 نوفمبر
 م2020

21,25,29 
 اكتوبر
 م2020

8,9,10,  

 سبتمبر13
 م2020

25 
 اغسطس
 م2020

9,15,19 
 يوليو
 م2020

        
غير 

 تنفيذي

صاحب السمو 

الملكي األمير 

الوليد بن طالل 

بن عبدالعزيز 

 آل سعود

        تنفيذي 
م. طالل إبراهيم 

 الميمان

        تنفيذي 
أ. سرمد نبيل 

 الذوق

        تنفيذي 

عادل أ. 

عبدالعزيز 

 العبدالسالم

 

 ةلجنة المراجع

تتولى اللجنة مهمة اإلشراف على تقييم المخاطر واإلجراءات اإلدارية والرقابة الداخلية والعمليات والتقارير المالية 

كما تقوم اللجنة بمراقبة النتائج المالية للشركة وإقرارها وتحديد سياسات االلتزام  ،وتدقيق القوائم المالية للشركة

، اجتماعات( 4)اللجنة خالل العام  اجتماعات، بلغ عدد رقابة الداخليةوالسياسات وفحص إجراءات ال باألنظمة

 األعضاء التالية أسمائهم: وتضم اللجنة

 

 مالحظات

 نوع العضوية
نوع 

 10 اسم العضو العضوية
 نوفمبر

 م2020

24 
اغسطس 

 م2020

21 
 يونيو
 م2020

30 
مارس 
 م2020

      م. طاهر محمد عقيل مستقل 

      د. خالد عبدهللا السحيم ستقلم 

      أ. هشام سليمان الحبيب* مستقل 
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بالتحقق من فعالية مع مراجعي الحسابات  واجتماعاتهامن خالل عملها وقد قامت اللجنة خالل هذا العام 

 نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء كجزء من

نظام الرقابة الداخلي يوجد نتائج ضعف جوهرية لولم  للشركة،مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية 

 للشركة.

 

 مكافآت وال اتلجنة الترشيح

اللجنة مسؤولة عن ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ومساعدة المجلس في وضع الخطط والسياسات المتعلقة 

وتضم اللجنة األعضاء واحد،  اجتماعاللجنة خالل العام  اجتماعاتدد بلغ ع، بالتعويضات ومراجعتها وإقرارها

 التالية أسمائهم:

 مالحظات
 االجتماعتاريخ 

 اسم العضو نوع العضوية
 م2020مارس  30 

   طاهر محمد عقيلم مستقل . 

   د. خالد عبدهللا السحيم مستقل 

   أ. هشام سليمان الحبيب* مستقل 

 

خالل  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائهاعضاء وبخاصة غير التنفيذيين يتم اطالع األ

 االجتماعات الدورية للمجلس كما انهم يطلعون على جزء منها مباشرة خالل اجتماع الجمعيات العمومية للشركة.
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 :طلبات الشركة لسجل المساهمين

 ات كما بلي:بطل 8قامت الشركة بطلب سجل المساهمين بواقع 

 التاريخ الغرض
  م2020يناير  1 ملف أرباح

م2020إبريل  5 ملف أرباح  

م2020يونيو  29 الجمعية العامة  

م2020يوليو  08 ملف أرباح  

2020أغسطس  31 أخرى  

م2020سبتمبر  06 أخرى  

م2020سبتمبر  08 أخرى  

م2020سبتمبر  29 ملف أرباح  

 

  الحوكمة:لبات نظام اقرارات من مجلس االدارة لمتط

واالدراج والئحة حوكمة الشركات، على  لدرة من هيئة السوق المالية والخاصة بنظام التسجياطبقا للوائح الص

المتطلبات النظامية المذكوره في اللوائح المذكوره  دارة عن جميعإلفصاح في التقرير السنوي لمجلس اإلضرورة ا

 عليه يقر المجلس بما يلي: أعاله،

  م.2020خطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغير في نسب ملكيتهم خالل العام إتتلق الشركة أي لم 

  ي جهة كانتألدوات دين قابلة للتحويل ألسهم أاليوجد حاليا نظام خطط حقوق خيار، وليس هناك أي.  

 من أدوات دين  ليس هناك استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة ألي

 قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية. 

  ية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس و متياز أو أسهم تتمتع بأولإليس لديها أسهم

سمية ومتساوية في إلوأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة ا منسوبيها،دارة أو إلا

 صويت وغيرها من الحقوق حسب النظام. حقوق الت



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 36 |

  اليوجد هناك أي عقد كانت الشركة طرفا فيه، ويوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء

غير  ي شخص ذي عالقة بأي منهممجلس ادارة الشركة، أو للرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو أل

 ماذكر في إفصاح أطراف ذات عالقة.

  عضويتهم مقابل  ريال لكل منهم ألفتبلغ مائتان  مكافآت الثالثة تلقوا المستقلين أعضاءهبأن يقر المجلس

الى  باإلضافةا ولم يتلقو  الجمعية العمومية اجتماعوالتي تم التصويت بالموافقة عليها في  في المجلس

 م2020ام عتخص أي بدالت أو مصاريف سفر أو تنقالت أو أي بدالت أخرى لس األخرين جأعضاء الم

 .حتى تاريخ اعداد هذا التقرير

  تنازل رئيس مجلس اإلداره صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز ال سعود عن

هلله لكل سهم من حصته من التوزيعات  34هلله لكل سهم من حصته من األرباح الربعية بواقع  8.50

 مليون ريال لكامل السنه. 1197مليون ريال ربعيا و  299.2النقدية المقترحه لكامل السنة أي بواقع 

  عدا مخصص نهاية ترك الخدمة أو احتياطيات لمصلحة موظفي الشركة استثماراتي ألم يتم إنشاء. 

  الدولية  م، وفقا لمعايير المحاسبة2020ديسمبر  31تم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في

كما أنه ال  ة للمحاسبين القانونيين، وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها،من الهيئة السعودي المعتمدة

 ن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.المعتمدة ميوجد هناك أي اختالف عن تطبيق معايير المحاسبة 

  تحفظات على القوائم المالية السنوية.علما بأن تقرير المحاسب القانوني لم يتضمن أي 

 بالشكل الصحيح.ت عد  أ  الحسابات سجالت  أن 

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الم صدر على مواصلة نشاطه 
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 من سالمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وذلك من خالل  للتأكدلجنة المراجعة تقوم بدورها المنوط بها  أن

بي عن انظمة وفاعلية الرقابة تقارير المراجعة الداخلية المرفوعة لها لذلك فانه يمكن اعطاء تأكيد ايجا

 الداخلية بالشركة 

  أو  إشرافيهلم يفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو أي جهة

 تنظيمية أو قضائية أخرى.

  كذلك تود أن توضح الشركة أنها التزمت بجميع متطلبات الئحة حوكمة الشركات والصادره من هيئة

ما عدا المادة الخامسة والتسعين الخاصة بتشكيل لجنة للحوكمة حيث يتم ادارة الحوكمة  المالية السوق 

 .عن طريق لجنة مركزية يشارك فيها كبار التنفيذيين بالشركة

 

وسمو ولي  الشريفين مينلخادم الحر وفي الختام يتوجه صاحب السمو الملكي رئيس المجلس وكافة أعضائه 

نه من رعاية واهتمام ودعم مستمر لرفاهية وأمن مة الرشيدة بالشكر واالمتنان لما يبدو عهده األمين وللحكو 

. كما ينتهز مجلس الغالية ودعمهم المتواصلالوطن والمواطن، والشكر موصول لمساهمي الشركة على ثقتهم 

 مركات التابعة لجهودهدارات الشركة والشإلكافة العاملين في  لفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديرهدارة هذه اإلا

 المزيد من االزدهار والتقدم في األعوام القادمة.  لىإم، و 2020المخلصة خالل العام 

  

 وهللا ولي التوفيق،،،


