
  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 1 |

 
 
 
 
 
 
 

 شركة المملكة القابضةتقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي 
 م31/12/2021عن السنة المالية المنتهية في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 2 |

 :اإلدارة مجلس ألعضاء الذاتية لسيرةا
 العزيز عبدالسمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن  صاحب
 (تنفيذي غير)عضو  اإلدارة مجلس رئيس

 

ا 1979بالواليات الميحدة االمرير ة باا  منلوالوليد بن طالل حاصللللى بلا برالوريوو بلوا ادارية صاديةللللادية من كل ة  األمير
 في العمل ةجم ع خبراته  ص ،ا1985بالواليات الميحدة االمرير ة باا  سللللللللللللليرا يو اجيماع ة من جامعة  ابلو  بلا ماجسلللللللللللللييرص 

 .القابضة المملكة شركة
 

 :الميمانطالل  المهندس
 تنفيذي إدارة مجلس وعض

 

حال ًا منةلللل الر  س الينييلش لشلللركة المملكة القابضلللة بقل ن ادته لسلللنوات بد دة لقسلللم  طالل إبراه م الم مان المهندويشللل ى 
 اليطوير صاالسيثمارات المحل ة بالمجموبة.

طالل مسؤصل ة اإلشراف بلا اسيثمارات الشركة صبمل اتها، فضاًل بن تحد د اليرص  المهندو، تولا ١٩٩٦منل انضمامه باا 
  .االسيثمارية المسيقبل ة الخاصة صالعامة محل ًا صإدل م ًا صدصل اً 

، فهو أيضا بضو مجلس اإلدارة راالسيثما لجنةفي صباإلضافة إلا كونه بضوًا في مجلس إدارة شركة المملكة القابضة صبضو 
صبضلللو اللجنة الينييلية لشلللركة اليةلللن ع الوطن ة، صيي شلللركة ك ماصيات اسللليثمارية مينوبة مدرجة في السلللو  بعدة مل ارات من 

صنا ل ر  س مجلس إدارة البنك  ،الدصالرات، كما يشلللللل ى منةللللللل بضللللللو مجلس اإلدارة صبضللللللو اللجنة الينييلية لناو القابضللللللة
 .كابييالص ر  س مجلس إدارة شركة السعودش اليرنسي  السعودش اليرنسي

اللراع المحل ة لشلللركة المملكة القابضلللة، العقارش،  لليطويرطالل منةلللل ر  س مجلس إدارة شلللركة المملكة  المهندوشللل ى ي  ما
ش ى الم مان منةل ر  س مجلس يكما . م لقةصر  س مجلس اإلدارة لشركة المملكة لالسيثمار صاليطوير، صيي شركة مسايمة 

مع الرباة الر  سلللللليين شللللللركة المملكة القابضللللللة صاللراع إدارة صللللللندص  فايت كابييال، صيو صللللللندص  أسللللللهم خاص تم ت سلللللل سلللللله 
االسيثمارش للةندص  الس ادش اليرنسي، سي دش سي إنيرناشونال كابييال، باإلضافة إلا كونه بضو مجلس إدارة شركة فايت 

 . ابييال أدفايسللللللللور  فدش (ش اف سلللللللليا، صيي شللللللللركة اسلللللللليشللللللللارية اسلللللللليثمارية مملوكة بشللللللللرى مشللللللللير  مع سللللللللي دش سللللللللي
إضللافة إلا بضللوييه في مجلس إدارة مجموبة األبحا  ى الم مان سللابقًا منةللل بضللو مجلس إدارة مجموبة صللافوال، صدد شلل 

 .صاليسويق السعودية
لمملكة القابضللللة، شلللل ى الم مان منةللللل مد ر ن م المعلومات في مؤسللللسللللة النقد العربي السللللعودش صدبى انضللللمامه إلا شللللركة ا

 ا.١٩٨٦ – ١٩٧٩ف ا صمد ر العمل ات صالة انة في ص ارة الداخل ة السعودية١٩٩٦ - ١٩٨٦ف
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 :زوك سرمد األستاذ
 تنفيذي إدارة مجلس عضو

 

 مجال في را دة بالم ة شلللللللركة صييا KHIف اليندن ة لالسللللللليثمارات للمملكة الينييلش صالمد ر ر  سال يو  ص  سلللللللرمد سللللللليا األ
 شلركة  ص سلرمد  سليا األ أسلس صدد .النمو سلريعة الناشلةة األسلوا  في أبمالها صتيركز صالمنيجعات اليناد  صتطوير االسليحوا 

 باا فيا.  2006 باا في أمريري دصالر مل ار 1.6 بق مة األصلي للطرح صداديا 2001 باا في اليندن ة لالسيثمارات المملكة
 المملكة لشللركة بالكامى مملوكة صأصللتح  (KHI) اليندن ة لالسلليثمارات المملكة شللركة أسللهم  امى بلا االسلليحوا  تما 2010

 االسللليثمارات في االسللليرات جي صاليطوير الق ادة بن المسلللؤصل يو  ص  سلللرمد سللليا األ  لك، إلا باإلضلللافة(KHC)  القابضلللة
 Four فناد  صمنيجعات فورسليزصنز مثى اليناد  إدارة شلركات المةلال  يله صتشلمى. القابضلة المملكة لشلركة العالم ة اليندن ة

Seasons Hotels & Resorts   جورج الخامس فند  صتشمى الدصل ة المميلكات إلا إضافة يوتيلز أ ور صفناد George 
V سافوش صفند   باريس في Savoy  .في لندن 
 ثقة بال  صشللللركة يوتيلز أ ور صفناد  فورسلللليزصنز، صمنيجعات فناد  إدارة مجلس في بضللللو أيضللللاً  يو  ص  سللللرمد سلللليا األ

 University ofسللورش  جامعة اليناد  من إدارة في برالوريوو شللهادة سللرمد األسلليا  يحمى. محدصدة خاصللة شللركة االسلليثمار
Surrey لندن في األبمال إلدارة سييي جامعة من صالقانون  المميلكات تقي م في صماجسيير. 

 
 :السالم العبد العزيز عبدعادل األستاذ 

 تنفيذي إدارة مجلس عضو
 

 شلللركة إدارة مجلس بضلللو صيو الشلللركة في صاإلداريةالمد ر الينييلش للشلللؤصن المال ة  منةلللل العبدالسلللالا بادل االسللليا  يشللل ى
يميلك خبرات مينوبة في اإلدارة المال ة صحوكمة الشللللركات صاإلدارة ص  الشللللركة  ات في االسلللليثمار لجنة صبضللللو القابضللللة المملكة

 شللللركة صيي المرصح ة الطا رات شللللركة في المراجعة لجنة صر  س إدارة مجلس بضللللو أيضللللا فهواالسلللليرات ج ة صتطوير االبمال  
  السلللعودية العرب ة المملكة في اليجارية الهل روبير لطا رات األصل المشللل ى صتعيبر العامة االسللليثمارات لةلللندص   بالكامى مملوكة

 إدارة مجال في تعمى مقيلة مسايمة شركة صيي لالسيثمار لدن شركة في المراجعة لجنة صر  س اإلدارة مجلس بضو أيضا صيو
 .العامة صاالسيثمارات اليطوير صانشطة العقارات
الماجسللليير في إدارة األبمال صيح ا بسلللجى حافى ص الترالوريوو في المحاسلللتة  ييبادل العبدالسلللالا حاصلللى بلا درج األسللليا 

 .صبالم ة محل ة كبرى  شركات في خاللها بمىمن بشرصن بامًا  أل ثرباإلنجا ات خالل مسيرته المهن ة المميدة 
 

 السليمان عبد العزيزالدكتورة لما 
 رئيس مجلس اإلدارة نائبو مستقل إدارة مجلس عضو

 

الحيوية من جامعة  الك م اء يبلا درجة الترالوريوو ف هحاصل الشركة، ادارة مجلس بضو السل مان العزيز ببد لما الدكيورة
ا، صدد مثل  أصحاب 2003كول ج في لندن باا  كينجزا صماجسيير صدكيوراه من جامعة 1989الملك ببد العزيز في جدة باا 

المهن ة المميدة أل ثر  اميلك سجاًل حافاًل باإلنجا ات خالل مسيرتهتسنوات؛ ص  8في من مة العمى الدصل ة لمدة  نالعمى السعود ي
 القابضة. رصال وصيي بضو مجلس إدارة غير تنييلش في شركة  .امن بشرين بام
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 األستاذة ريم محمد أسعد
 مستقل إدارة مجلس عضو

 

ك م اء من جامعة  /العلوابلا درجة الترالوريوو في  هحاصلل الشلركة، ادارة مجلس مسليقى في بضلو أسلعد محمد ريم األسليا ة
ميلك تا؛ ص 2001في بوسللللللطن باا  إيسلللللليرن ا صحاصللللللله بلا درجة الماجسلللللليير من جامعة نور  1994الملك ببد العزيز باا 

 .المهن ة المميدة لعشرين باما اسجاًل حافاًل باإلنجا ات خالل مسيرته
 

 :الحبيب سليمان هشام األستاذ
 مستقل إدارة مجلس عضو

 

 درجة حاصللللى بلا ،لمرافاتصأيضللللا ر  س لجنة اليرشلللل حات صا مجلس إدارة الشللللركةمسلللليقى في بضللللو  الحبيل يشللللاا سلللليا األ
بضلللللللللللو مجلس إدارة تنييلش في  صيو ،الشلللللللللللاردة في األمرير ة الجامعة من األبمال إدارة في المال ة العلوا في الترالوريوو

 العاا المد ر يو صأيضللللللا. الطب ة وبةمبالمج ليطويرل الينييلش الر  س الطب ة صنا ل للخدمات مجموبة الدكيور سللللللل مان الحبيل
 .في شركة يامات القابضة. كما أنه بضو مجلس إدارة اليجارش  لالسيثمار الحبيل سل مان الدكيور لشركة

 
 :من خارج المجلس اللجان ألعضاء الذاتية لسيرةا

 العتيقي صالح ندىاألستاذة 
 إلسيثمارالجنة  بضو

 

 منل القابضللللة المملكة شللللركة في المحّل ة لالسلللليثمارات الينييلش المد رصيي  ،مارثفي لجنة االسللللي وضللللاألسلللليا ة ندى العي قي ب
ش ل   ا. كما2018 ا يوبر نلم صاليطوير لالسيثمار المملكة شركة في الينييلش الر  س صأيضا تش ى منةل ا 2018 ا يوبر

ّني  .ا2018 سلللللبيمبر حيا المملكة لمركز عااال مد رالمنةلللللل األسللللليا ة ندى   سلللللعودية أبمال سللللليدة 20 أفضلللللى بين من صللللل 
 .2010ص 2009 بامي في صخل ج ة

 جبر بسام تميم األستاذ
 اإلسيثمار لجنة بضو

 

الترالوريوو من جامعة ايمرسللون صيحمى أيضللًا ماجسلليير في  درجةحاصللى بلا  ،االسلليثمارلجنة  في تم م جبر بضللو سلليا األ
بلاملًا في مجلال  20خبرة تزيلد بن  جبر تم م سلللللللللللللليلا األيميللك  .اليجلارة من جلامعلة بوسللللللللللللللطن في الواليلات الميحلدة األمرير لة

إلا شلركة المملكة القابضلة. صشل ى منةلل  بامًا في دصييشله بنك في الريا  صلندن دبى إنضلمامه 16اإلسليثمار، صدد أمضلا 
الر  س الينييلش لشلللركة دصييشللله العرب ة السلللعودية لاصرا  المال ة. حي  داد دسلللم األبمال المةلللرو ة اإلسللليثمارية صإدارة الثرصات 

  إل تي دش في دصييشلللله بنك في المملكة العرب ة السللللعودية. بمى تم م أيضللللًا كمد ر تنييلش ليمويى الشللللركات في كابييال ترسلللل
إحدى أ بر  Deezer SAصيو بضلللو في مجلس إدارة  صيي شلللركة را دة في مجال اإلسللليثمارات الخاصلللة في المملكة الميحدة.

صيي شللركة را دة في إدارة األسللهم الخاصللة اليي ت سللسلل  بين  Five Capitalشللركات ب  الموسلل قا في العالم ، باإلضللافة إلا 
 ة. صدد كان بضللللو في بدة مجالس إدارة صمن ضللللمنها دصييشلللله لاصرا  المال ة صدصييشلللله اليرنسلللل BPIالمملكة القابضللللة صشللللركة 

 الخل ج لليمويى.
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 الدكتور خالد عبدهللا السحيم:
 مراجعةال لجنة ر  س

 

شهادة الدكيوراه في إدارة الموارد التشرية من جامعة حاصى بلا  ،صر  سها المراجعة لجنةفي  مسيقى الدكيور خالد السح م بضو
ا باإلضلللافة الا دبلوا بالي في أسلللاليل التح  العلمي من 1996صيلز ف ل ة كارديت إلدارة األبمالا في المملكة الميحدة باا 

صالماجسللليير  ا ، صبلا شلللهادة الترالوريوو مع مرتتة الشلللرف تخةللل  إبالا من جامعة الملك سلللعود1993الجامعة نيسلللها باا
 المملكة القابضة. شركة في إدارة كان بضو مجلسدد ص  ا.1986في نيس اليخة  باا 

ش ى الدكيور السح م بدة مناصل ن ادية في شركة االتةاالت السعودية منها مد ر باا اليوظ ت صمد ر باا الين  م صتخط ط 
الشللللللرية صمد ر باا تطوير الموارد التشللللللرية. صيعمى حال ًا مسلللللليشللللللارًا مييرغًا في مجال القوى العاملة صمد ر باا خدمات الموارد 

 الموارد التشرية صالين  م.
 

 :محمد العييدي األستاذ
  مراجعةاللجنة  بضو

 

 سللعود الملك جامعة من المحاسللتةحاصللى بلا درجة الترالوريوو في  المراجعة، لجنة في مسلليقى بضللو العييدش محمد سلليا األ
بلا  حاصىا؛ 2008 باا األمرير ة الميحدة الواليات سييي، اصكلهوما جامعة من الماجسيير درجة بلا صحاصىا 2005 باا

ا صحاصللللللللللللللى بلا  مالة الهيةة السللللللللللللللعودية للمراجعين 2013 مالة المحاسللللللللللللللبين القانونيون في الواليات الميحدة األمرير ة باا 
ميلك سللللجاًل حافاًل باإلنجا ات خالل مسلللليرته يخ  من ييةة المق مين المعيمد ن.  ص صالمحاسللللبين، صمق م منشللللدت اديةللللادية مر 

 اله رلة، صإبادة صاليقي م الداخل ة صالمراجعة المخاطر تحليى ص الحسللللللابات تدديق مجال المهن ة المميدة لسللللللتعة بشللللللر باما في
 الواليات في الدصلي صمجموبة البنك (Ernst & Young, KPMG)بعض بيوت الخبرة العالم ة   في العمى له سلللللللللبق حي 

 معا ير إلا السللللللعودية المراجعة معا ير من اليحول فريق في صشللللللار  ، .السللللللعودية المال ة السللللللو   صييةة األمرير ة، الميحدة
يشار  محمد في  ،المحاستة دسم بن سعود محمد اإلماا جامعة في اليدريس ييةة  عضو العمى لمحمد صسبق الدصل ة، المراجعة

الين ة صاالسلللللللليشللللللللارية مثى لجنة معا ير المراجعة في الهيةة السللللللللعودية للمراجعين صالمحاسللللللللبين صاللجنة  اللجان بعض بضللللللللوية
 .االسيشارية بقسم المحاستة بجامعة االماا محمد بن سعود

  :للشركةالنشاطات الرئيسة 
 

 :اآلت ة باألبمال الق ااالشركة في  غرا تيمثى أ 
 .لها الال ا الدبم صتوفير فيها تسايم اليي األخرى  الشركات إدارة في المشاركة اص لها، اليابعة الشركات إدارة -1
 .المال ة األصرا  من صغيريا األسهم في أموالها اسيثمار -2
 .أبمالها لمتاشرة الال مة صالمنقوالت العقارات اميال  -3
حقو  الملك ة الةللللللللللللللناع ة من براءات االخيراع صالعالمات اليجارية صالةللللللللللللللناع ة صحقو  االمي ا  صغيريا من  اميال  -4

 .ل يريا اص لها اليابعة للشركات صت جيريا صاسي اللها، المعنوية، الحقو  
 .الشركة طب عة مع  ييق مشرصع اخر غر  أش -5
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 :والزميلة التابعةنبذة عن الشركات 
 من خالل الشركات اليابعة الملكورة أدناه:  الدصل ة تزاصل الشركة نشاطاتها

 ا11 –ل ميد ف ي (ر  11 – ي (ر -5المملكة  شركةا أ
 اميال . يشللللللليمى النشلللللللاك الر  سلللللللي للشلللللللركة بلا شلللللللركة  ات مسلللللللةول ة محدصدة منشللللللل ة صدا مة في جزر الكايمان

 في األصرا  المال ة الدصل ة الميداصلة من خالل الشركات اليابعة المملوكة لها بالكامى.  االسيثمارات
 ا 100-ل ميد ف ي (ر 100 – ي (ر -5 المملكةا ب

صإدارة  اميال الكايمان. يشللليمى النشلللاك الر  سلللي للشلللركة بلا شلللركة  ات مسلللةول ة محدصدة منشللل ة صدا مة في جزر 
 من خالل الشركات الزميلة لها. االسيثماريةالةناد ق 

 ا 132-ل ميد ف ي (ر 132 - ي (ر-5 المملكةا ج
 اميال . يشلللللللليمى النشللللللللاك الر  سللللللللي للشللللللللركة بلا شللللللللركة  ات مسللللللللةول ة محدصدة منشلللللللل ة صدا مة في جزر الكايمان

في الشركات اليابعة صالزميلة الملكورة أدناه صاليي تمارو النشاك الينددي: االسيثمارات

 نسبة الملكية الفعلية الشركة اسم                                  
 م2020 م2021

 الفندقية )كي اتش آي( المملكة لإلستثمارات
مليون دصالر في  843شلللركة  ات مسلللةول ة محدصدة برأو مال كت سلللسللل  الشلللركة في جزر الكايمان 

ليسلللللليحو  بلا فناد   ات جودة بال ة في مناطق مخيلية حول العالم صتقوا  ،ا2000ما و من باا 
 .بيطويريا

100 100 

 جروب )جورج الخامس( 35كي آر  5المملكة 
منشلللللل ة صدا مة في جزر   ورص، 200 218 5 مال برأوشللللللركة  ات مسللللللةول ة محدصدة ك ت سللللللسلللللل 

في فرنسللللللا. فملك ة متاشللللللرة صغير متاشللللللرة مع شللللللركة المملكة  تميلك فند  جورج الخامس، الكايمان
 اليندن ةا. لالسيثمارات

100 100 

 بريزروود ليمتد )سافوي( المملكة المتحدة 
مملوكة بن طريق شركة  دصالر 994 977 187كشركة  ات مسةول ة محدصد برأو مال  ت سس 

 ا في جزر الكايمان114-ل ميد ف ي (ر 114 - كي (ر 5المملكة 
 تميلك المعلم الياريخي فند  سافوش بلندن صاللش  يم تش يلة من دبى شركة فيرمون .

58.96 58.96 

 

 تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة الدولية التالية: 

 الشركة اسم
 نسبة الملكية الفعلية

 م2020 م2021
 - ي (ر-5مملوكة بن طريق شلللللركة المملكة  -فورسييييزونز هوتلز هولد نإ )ات اتس انك( كندا 

 دصالر 000 984 411 2 برأسمال الكايمانا في جزر 132-ل ميد ف ي (ر 132
 شللللللللركة فورسلللللللليزصنز يي شللللللللركة بالم ة را دة تميلك مجموبه فناد  حول العالم صتعمى تح  م لة

 فورسيزصنز يوتيى. كما تقوا الشركة أيضا بيش يى صادارة صحدات سرن ة فخمة خاصة.

47.5 47.5 

 مملوكة بن طريق شركة المملكة لليناد  فأصرصباا  – أكوور
  ورص. 000 000 854يي شركة بالم ة را دة تميلك مجموبه فناد  حول العالم رأسمالها  أ وصر

6.3 6.3 
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 لتابعة المحلية واإلقليمية التالية:اتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 
 

 اسم الشركة
 نسبة الملكية الفعلية

 م2020 م2021
 العرب ة السعوديةالمملكة  –شركة المملكة للتطوير العقاري 

ا، صتميلك 2012ريال ص لك في باا  000 000 1 ت سللسلل  كشللركة  ات مسللةول ة محدصدة برأو مال
%، باإلضلللافة إلا ملكييها ألراضلللي شلللر  الريا   89.9شلللركة المملكة لالسللليثمار صاليطوير بنسلللتة 

 بلا طريق الدماا السريع.

100 100 

  العرب ة السعودية المملكة -شركة المملكة لالستثمار والتطوير
ا، صتميلك 2015ريال ص لك في باا  2,093,322,010ت سلللسللل  كشلللركة مسلللايمه مقيلة صرأو مال 

المركز اليجارش المحدصدة، شلللللركة االسللللليثمار  حةللللل  أغلب ة مسللللل طرة في الشلللللركات اليال ة ف شلللللركة
العقارش المحدصدة، شلللركة مدارو المملكة المحدصدة، شلللركة درية األ ياء المحدصدة ، صجزء من أراضلللي 

 % في مجموبة دلة الةح ةا.4.99شر  الريا ، صنستة 

89.9 89.9 

 المملكة العرب ة السعودية –شركة مدارس المملكة المحدودة
ا كشللللركة  ات مسللللةول ة محدصدة برأو مال 1998ت سللللسلللل  شللللركة مدارو المملكة نشللللاطها في باا 

 ريال، صتعمى في مد نة الريا  صيي تملك صتد ر مدارو المملكة. 000 000 254
47.0 47.0 

 المملكة العرب ة السعودية – شركة قرية األزياء للتجارة المحدودة
تد ر  ا،2000ريال في باا  867 876 119ت سللللللسلللللل  كشللللللركة  ات مسللللللؤصل ة محدصدة برأو مال 

 لعالم ة.االشركة محالت تجز ة في الريا  صتعر  أبر  الماركات 
71.8 71.8 

 المملكة العرب ة السعودية –شركة االستثمار العقاري 
ا صيي  1997في باا  ريال ص لك 000 000 180ت سس  كشركة  ات مسةول ة محدصدة برأو مال 

 تملك صتد ر مجمع سرني فخم في مودع ميميز في مد نة الريا .
69.4 69.4 

 المملكة العرب ة السعودية –شركة المركز التجاري المحدودة
ا 1998ص لك في باا ريال  000 000 000 1ت سلللللسللللل  كشلللللركة  ات مسلللللةول ة محدصدة برأو مال 

صيي الشركة المالكة لمركز المملكة بالريا  صاللش يعد أحد أبر  المعالم الحضارية صمن أ ثريا شهرة 
في المملكة العرب ة السللللللللللعودية بما بيضللللللللللمنه من برج المملكة صسللللللللللو  المملكة باإلضللللللللللافة إلا فند  

 فورسيزصن الريا .

70.6 70.6 

 لبنان – بيروت اس ايه ال )العيادات( -العيادات االستشارية 
ت سللللللللللللللسلللللللللللللل  صتعمى في لبنان ليقديم الخدمات الطب ة كشللللللللللللللركة  ات مسللللللللللللللةول ة محدصدة برأو مال 

 دصالر.  000 000 20
50.4 50.4 
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 التالية:المحلية  الزميلةتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 
 

 الشركة اسم
  الفعلية نسبة الملكية

 م2020 م2021
 العرب ة السعوديةالمملكة  – القابضة ناس شركة

تملك صتد ر رخةة الطيران  صييريال  250 677 827 3مقيلة برأو مال  مسايمة كشركة ت سس 
 في المملكة العرب ة السعودية. االديةادش

37.1 37.1 

 المملكة العرب ة السعودية –شركة جدة االقتصادية المحدودة 
ا صيي تميلك 2008ريال باا  800 512 521 8مسةول ة محدصدة برأو مال   ات كشركة ت سس 

 .ةة المملكة بجدنصتد ر مشرصع مد 
33.3 33.3 

  السعودية العرب ة المملكة – الفرنسي السعودي البنك
 .بامة مسايمه شركة

16.2 16.2 

 
 :المستقبليةخطط الشركة والتوقعات 

 

المجموبة من تخطا  في ظى اليحديات صالةللللللللعوبات العالم ة اليي  واجهها االديةللللللللاد العالمي بسللللللللبل جا حة كورصنا، تمرن 
صسليواصى  للمحاف ة بلا ن مة األصلول. من خالل إبادة ترتيل أصلوياتها ا19 وفيد ف االثار السللب ة الناتجة من جا حة كورصنا

 ى.بفي المسيق ات ج ة مع األخل بعين االبيتار أية مخاطر دد تؤثر بلا أداء الشركةر الشركة تنييل خططها االسي
 

 :م2021 العام أبرز أحداث
 

، صدع  الشلللللللللركة من خالل الشلللللللللركة اليابعة لها فالمملكة لالسللللللللليثمار تي أو أفا اتيان ة مع فأف أو 2021سلللللللللبيمبر  9في 
لالسيثمارا، لب ع نةف حةيها في شركة فورسيزصنز القابضة  كاسريدصاشنطن السيحوا  الشركاتا، صيي شركة شق قة فلشركة 

٪ من ملك ة فشللركة فورسلليزصنز القابضللةا. حي  23.75مل ار ريال سللعودش صاالحيياب بللللللللللللللللل  8.29 مقابى٪ 23.75 في ممثلة
تعمى شللللركة فورسلللليزصنز القابضللللة في إدارة صاسلللليثمار اليناد  صالمنيجعات صالمشللللاريع السللللرن ة  ات العالمات اليجارية في جم ع 

د الحةللول بلا جم ع الموافقات الن ام ة المعمول بع 2022في شللهر  نا ر  صتحةلليى العا دات أنحاء العالم. تم اتماا الةلليقة
 مل ارات ريال سعودش. 6بها صالوفاء بشرصك اإلغال  العرو ة األخرى. نيج بن المعاملة رب  تقريبي ددره 
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 :األرباحسياسة توزيع 
 

إن تو يع األرباح بلا المسللايمين يخضللع لقيود معينة  ن  بليها ن اا الشللركة األسللاسللي. حي   يعين بلا الشللركة أن تح ول 
% من صلللللللللافي أرباحها بعد خةلللللللللم الزكاة، صأن  يم تخةللللللللل   يلا المبلز لالحي اطي الن امي، كما يجو  للجم  ة العامة 10

 مال المدفوع.الرأو  من%ا 30لملكور ثالثين بالما ة فالعادية صدف يلا اليجنيل ميا بلز االحي اطي ا
 

بوامى أخرى  إلا بشللرى باا، إضللافة االديةللاديةتخضللع سلل اسللة تو يع األرباح للوضللع المالي للشللركة صأحوال السللو  صال رصف 
صتودعات األبمال صأثر تلك األرباح  صاالحي اجات النقدية صالرأسللللللمال ة االسلللللليثمارمنها تحليى فرص االسلللللليثمار صاحي اجات إبادة 

 الن ام ة األخرى. االبيتاراتالمقيرح تو يعها بلا الشركة، باإلضافة الي 
 
، ا31/03/2021 الموافق يلللللللللللل18/08/1442 الخم سدد أدر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجيمابه المنعقد  وا  ص

% لكامى السللللللنها من الق مة االسللللللم ة للسللللللهم ص لك بوادع 5% ف1.25تو يع أرباح نقدية ربع سللللللنوية من األرباح المتقاه بنسللللللتة 
مليون ريال لكى  163.9ريال لكامى السلللللنة، بما مجموبه  0.50يلله رب  ًا لكى سلللللهم مةلللللدر بحي  يةلللللت  اإلجمالي  12.5

مليون ريال ص لك بعد تنا ل ر  س مجلس اإلداره  655.9صلللللللله لكامى السللللللللنة ربع سللللللللنة بحي  يةللللللللت  إجمالي اليو يعات الخا
مليون ريال  1197يلله لكى سلللهم اص مايعادل  34صلللاحل السلللمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن ببدالعزيز ال سلللعود بن 

مليون ريال  299.2مايعادل  يلله لكى سللللهم اص 8.50، بوادع سللللعودش من حةلللليه من اليو يعات النقدية المقيرحه لكامى السللللنة
 بلمًا أن أحق ة األرباح للدفعات سيكون كاليالي: ،سعودش من حةيه من األرباح الرب  ة

 
 الموافق للللللللللللللللللللللللللي19/08/1442 الدفعة األصلا: أحق ة األرباح للمسللللللللللللايمين المسللللللللللللجلين بسللللللللللللجالت الشللللللللللللركة بنهاية تداصل  وا

 .اإلسيحقا ان  يم الةرف بعديا بعشرة أياا بمى من ثاني  وا تداصل  لي تاريخ  بلاا 01/04/2021
 

 الموافقيللللللللللللللللللل 20/11/1442  واأحق ة األرباح للمسللللايمين المسللللجلين بسللللجالت الشللللركة بنهاية تداصل  سلللليكون الدفعة الثان ة: 
 .اإلسيحقا ان  يم الةرف بعديا بعشرة أياا بمى من ثاني  وا تداصل  لي تاريخ  بلاا 30/06/2021

 
 الموافقيللللللللللللللللللل 23/02/1443  واأحق ة األرباح للمسلللللايمين المسلللللجلين بسلللللجالت الشلللللركة بنهاية تداصل  سللللليكون الدفعة الثالثة: 

 .اإلسيحقا ان  يم الةرف بعديا بعشرة أياا بمى من ثاني  وا تداصل  لي تاريخ  بلاا 30/09/2021
 

 الموافقيللللللللللللللللللل 26/05/1443  واأحق ة األرباح للمسللللايمين المسللللجلين بسللللجالت الشللللركة بنهاية تداصل  سلللليكون الدفعة الرابعة: 
 .االسيحقا ان  يم الةرف بعديا بعشرة أياا بمى من ثاني  وا تداصل  لي تاريخ  بلاا 30/12/2021
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  :الماليةملخص القوائم 
 قائمة الدخل:

    بدالف الرياالت السعودية                                                                              
 م2017 م2018 م2019 م2020 م2021 البيان
 977 355 2 138 578 2 2,231,819 1,029,479 354 508 1 إجمالي اال رادات

إجللللللملللللللالللللللي اللللللليللللللكلللللللاللللللل للللللت 
 صالمةاريت

 ا236 282 1ف ا330 342 1ف ا1,110,059ف (553,316) ا277 630ف

ب ع  منفخسللا را  / مراسللل
 صأخرى  اسيثمارات

 382 682 ا447 461ف ا772 80ف 233,838 823 666

 1,464256 1,561,190 1,265,679 (930,512) 1,736,191 األعمال الرئيسية الدخل من
 ا823 431ف ا753 522ف ا614,409ف (459,578) ا114 406ف أعتاء مال ة، صافي

 ا852 32ف 169 19 34,146 ا343 58ف ا202 13ف حقو  األدل ة
 1,032,433 1,038,437 651,270 (1,390,090) 1,330,077 الدخل قبل الزكاة والضريبة

 ا716 401ف ا635 337ف ا196,956ف ا144,313ف ا852 325ف الزكاة صالضريتة
 )الخسييييارة( الدخل / صييييافي
 للسنة

1,017,427 (1,466,800) 420,168 681,633 663,569 

 لمزيد من التفاصيل  رجى الرجوع الي القوائم المالية وااليضاحات المرفقة
 

يعود سلللبل االرتياع في صلللافي الرب  خالل يلا العاا مقارنة بالعاا السلللابق إلا االرتياع في حةلللة الشلللركة من نيا ج الشلللركات 
 مة من اسلليتعاد بقار اسلليثمارش صكللك بدا تسللجيى انخيا  في نالمسلليثمر بها بطريقة حقو  الملك ة باالضللافة الا المراسللل 

اليناد  صاال رادات اليشللللللل يل ة  رادات كما في العاا السلللللللابق صكللك االرتياع في إ ة لملكحقو  ا قةيالشلللللللركات المسللللللليثمر ب ا بطر 
ارتياع دخى  ضلللللللللايصأ ة المالالموجودات  مة من االنخيا  في ن جابيياألخرى صارتياع المراسلللللللللل األخرى صكللك االنخيا  اإل

صكللك ارتياع الرب  من  ة صانخيا  األعتاء المال  ةصاالدارية صاليسلللللللللويق ة العموم تياألرباح صاالنخيا  في المةلللللللللار  عاتيتو  
العادلة من خالل الرب  أص الخسللارة، بلا الرغم من بدا صجود مراسللل خالل السللنة من اسلليتعاد شللركة تابعة  مة اسلليثمارات بالق

االخرى  ة لياليشللل  ت اليناد  صاليكال ت ارتياع تكال ضلللايالدخى صأ تةيفي العاا السلللابق صكللك ارتياع مةلللرصف الزكاة صضلللر  ما 
 الميوديه. ات صاالنخيا  في الرب  من العمل
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  بدالف الرياالت السعودية        :الماليقائمة المركز 
 م2017 م2018 م2019 م2020 م2021 البيان

 542 661 2 325 815 1 2,452,137 3,155,740  533 943 3 موجودات ميداصلة 
  )463 414 5( ا776 258 5ف (3,133,881) (6,242,610) ا011 236 7ف مطلوبات ميداصلة
 1,215,188 (3,443,451) (681,744) (3,086,870) (3,292,478) رأس المال العامل

      

 542 661 2 325 815 1 2,452,137 3,155,740 533 943 3 موجودات ميداصلة 
 خالل من العادلة بالق مةإسلليثمارات 

  االخر الشامى الدخى
16 340 198 13 997 579 11,502,427 7 873 434 11 211 596 

 889 230 19 568 158 19 19,562,668 797 654 18 166 343 16 إسيثمارات في شركات  ميلة
 - - - - 595 081 1 االجى طويلة مد نة  مم

 808 219 4 664 198 4 4,253,279 963 231 4 531 688 3 إسيثمارات بقارية
 079 964 7 581 114 7 6,855,011 410 949 6 903 861 6 مميلكات صمعدات

 212 394 2 330 938 1 1,931,628 936 025 2 430 945 1 موجودات غير ملموسة
 565 138 698 165 240 596 436,203 447 401 أخرى موجودات طويلة األجى 

 48,766,200 44,870,696 48,370,443 49,665,153 50,819,328 اجمالي الموجودات 
      

 354 446 1 776 258 5 881 133 3 6,242,610 011 236 7 المطلوبات الميداصلة  
 247 213 13 415 255 9 11,397,219 10,575,557 093 586 10 درص  طويلة األجى

 448 61 990 27 993 50 302 45 005 82 ة األجىلالمطلوبات األخرى طوي
 15,091,837 15,021,625 15,027,214 17,298,697 18,380,459 اجمالي المطلوبات
 823 058 37 823 058 37 823 058 37 823 058 37 823 058 37 رأو المال المدفوع

 483 979 1 570 005 2 1,720,610 2,397,191 399 788 2 االحي اط ات صاألرباح المدصرة
 اسييتثماراتخسييائر رير محققة من 

 الييدخييل خالل من العييادليية بييالميميية
 االخر الشامل

 ا557 778 7ف ا965 045 11ف ا7,420,869ف ا047 130 9ف ا703 036 9ف

 116 263 ا019 68ف 562 118 472,609 638 79 اخرى  احي اط ات
 31,522,865 27,950,409 31,477,126 30,798,576 30,890,157 حقوق المساهمين

 498 151 2 662 898 1 1,866,103 1,567,880 712 548 1 حقو  األدل ة
 33,674,363 29,849,071 33,343,229 32,366,456 32,438,869 اجمالي حقوق الملكية

اجييميييييالييي الييمييطييلييوبيييييات وحييقييوق 
 المساهمين

50,819,328 49,665,153 48,370,443 44,870,696 48,766,200 

  لمزيد من التفاصيل  رجى الرجوع الي القوائم المالية وااليضاحات المرفقة
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 :التوزيع الجغرافيإلجمالي ا رادات المصدر حسب  تقريبي تحليل
تقوا الشركة بيةن ت نشاطاتها بلا  حي  ج رافي،تعيقد اإلدارة ب نه ل س من المجدش ميابعة إ راداتها حول العالم بلا أساو 

 :لكن لضرصرة اإلليزاا بميطلتات حوكمة الشركات الةادرة من ييةة السو  المال ة تم إبداد اليالي أساو القطابات
 بدالف الرياالت السعودية    

المملكة العربية  2021
 السعودية

أمريكا الشمالية  آسيا
 وأوروبا

 اإلجمالي

 50,819,328  5,974,278  549,225  825 295 44 إجمالي الموجودات
 18,380,459 3,638,495  332 67 632 674 14 إجمالي المطلوبات
 1,508,354 457,084  852 69 418 981 إجمالي اإل رادات

 1,017,427 ا220 47ف 909 13 738 050 1 صافي الدخى/ فالخسارةا
 

كما ان ينا  شللللللركيين تابعيين  المملكة،من  ت تياليابعة تيركز غالتا في المملكة العرب ة السللللللعودية صا راداتها ج راو ا  الشللللللركات
 ج راو ا من اصرصبا. ت تيصيما جورج الخامس صصافوش صا راداتهما  ب صرصبا

 بدالف لرياالت السعودية

2020 
المملكة العربية 

 آسيا السعودية
أمريكا الشمالية 

 اإلجمالي وأوروبا

 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 اإل رادات

 (1,466,800) (198,385) (21,638) (1,246,777) فالخسارةا /صافي الدخى
 

 الرئيسية:تحليل إلجمالي ا رادات المصدر حسب القطاعات 
 بدالف الرياالت السعودية

2021 
 القطاعات

 اإلجمالي
 واخرى  عقارات واستثمارات محلية فنادق أسهم

 50,819,328 844 406 7 943 445 6 541 966 36 إجمالي الموجودات
 1,004,225 656 434 ا975 85ف 544 655 صافي الدخى

     

2020 
 القطاعات

 اإلجمالي
 عقارات واستثمارات محلية واخرى  فنادق أسهم

 49,665,153 6,803,432 6,395,476 36,466,245 إجمالي الموجودات
 (1,534,403) 590 135 (273,738) (1,396,255) صافي الدخى
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   تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:
  بدالف الرياالت السعودية        

 

 :أعاله الشركات لجميع القروض تفاصيل
 شركة المملكة القابضة -

 بدالف الرياالت السعودية                
 االستحقاق تاريخ القرض مدة القائم الرصيد العام خالل المدفوع القرض أصل البيان

 2022 وليو  مدصر 625 152 1 - 652,000 اليرنسي السعودش البنك
 2023 نوفمبر سنوات 4 000 375 - 000 375 مجموبة سامتا المال ة

 2024 مارو سنوات 5 000 487 1 - 000 487 1 اليجارش  األيلي البنك
 2023 ا يوبر سنوات 3 966 529 - 639 549 اجريرول  ريدت
 دصل ة بنو  بده من مجمع در 

 صإدل م ة
 2022  وليو سنوات 3 2,638,121 - 2,638,121

 2023 إبريى سنوات 4 000 500 1 (1,060,500) 1,060,500 دصل ة بنو  بده من مجمع در 
 2025 مارو سنوات 5 000 160 ا500 580 1ف 500 731 مجموبة سامتا المال ة

 2023 إبريى سنوات 2 505 677 - 000 700  اجريرول  ريدت
 أش كي -المال ة سلللللللللامتا مجموبة

 2030 سبيمبر سنوات 10 203 300 ا796 49ف 000 350 سي دش

 2026  نا ر سنوات 8 000 750 ا000 980ف - العربي البنك
   9,570,420 (3,719,124) 8,543,760 اإلجمالي

 م2017 م2018 م2019 م2020 2021 البيان
شلللللللللللللللركلللللللة الللمللملللللكلللللللة 

 القابضة
9 570 420 8,543,760 5,762,653 4 502 545 4 303 123 

- ي (ر-5المملكللللة 
 ل ميد 11

3 326 492 3,375,000 4,125,000 5 245 591 5 057 763 

-كي (ر -5المملكللللة
 ل ميد فسافوشا 114

1 344 117 1,416,042 1,318,019 1 269 472 1 610 661 

- ي (ر-5المملكللللة 
جلللللرصب فجلللللورج  35

 الخامسا
1 666 852 1,609,672 1,464,051 1 494 095 1 551 054 

 1,100,504 765,222 713,590 655,185 535,174 أخرى 
 13,623,105 13,276,925 13,383,313 15,599,659 16,443,055 اإلجمالي
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ا صالعمولة SIBORف العمولة السللللللللا دة بين البنو  في المملكة العرب ة السللللللللعوديةت القرص  تكال ت اديرا  صفقا لمعدال تحمى
من دبى الشللللللركة. تيضللللللمن  اإلسلللللليثمارات بتعض ا،  ا دا يامش رب  معين، صمضللللللمونةLIBORالسللللللا دة بين البنو  في لندن ف

صنسل ضرصرة المحاف ة بلا رصيد حقو  ملك ة معين  بلا تعهدات مال ة من ضمنها ر  سي القرص  البنك ة بشرى اتيان ات
 اليعد ى صكللك للمراجعة تخضلللللللع بطب عيها أباله القرص  أن صحي  السلللللللون ة للضلللللللمانات المقدمة. محددة للقرص  إلا الق مة

 .االتيان ات يلهفقد تم تعد ى بعض االتيان ات صمدد القرص  أباله يي بحسل (خر تعد ى تم بلا  الشركة، احي اجات بحسل
 

 ليمتد 11 -كي آر-5المملكة  -
  بدالف الرياالت السعودية        

 خالل المدفوع القرض أصل البيان
 العام

 تاريخ القرض مدة القائم الرصيد
 اإلستحقاق

 2024  وليو سنة 2 992 263 1 500 312 1 500 312 1 فرنسا – صل كرجا  ريدت
 2022 ديسمبر سنوات 3 500 062 2 - 500 062 2 فرنسا – جنرال سوسي ه

   3,326,492 1,312,500 3,375,000 اإلجمالي
 

البنو   ت السا دة بينفصفقا ألسعار العموال بلا أساو معدل العمولة األساسي احيسابهاتحمى القرص  بمولة بسعر با م  يم 
 صاالسلللليثماراتالمياحة للب ع  االسلللليثماراتمعين بعملة القر . إن اليسللللهيالت مضللللمونة بواسللللطة بعض   ا دا يامش في لندنا

أن القرص  أباله بطب عيها تخضللللللللع للمراجعة صكللك  صحي  ر األمريري.األخرى. إن العملة الر  سلللللللل ة لهله القرص  يي الدصال
 يلهالقرص  أباله يي بحسلللللللل (خر تعد ى تم بلا  صمددفقد تم تعد ى بعض االتيان ات  الشلللللللركة،اليعد ى بحسلللللللل احي اجات 

 االتيان ات.
 

 *ليمتد )سافوي( 114-المملكة كي آر -
 بدالف الرياالت السعودية        

 خالل المدفوع القرض أصل البيان
 العام

 االستحقاق تاريخ القرض مدة القائم الرصيد

 - - - 1,416,042 042 416 1 در  مجمع
 –تمويى القر  المجمع  إبادة

  ر  رصب ان برص 
 ا2024 أ يوبر سنوات 3 1,344,117 - 1,344,117
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 جروب )جورج الخامس( 35 -كي آر-5المملكة  -
   بدالف الرياالت السعودية        

 البيان
   القائم الرصيد العام خالل المدفوع القرض أصل

 مدة بالريال باليورو بالريال باليورو بالريال باليورو
 القرض

 تاريخ
 االستحقاق

 مللجللمللع دللر 
 دصتشلللللللللل ةفبنك 

 بلللللللللللللوسلللللللللللللللللللللللللل 
 –اصأخلللللللللللللللللللللللللرى 

 لكسمبورج

350 000 1 492 792 - - 350 000 1 492 792 
5 

 سنوات
 أ يوبر
 ا2023

 مضمون  در 
 ااففرنس

40 810 174 060 - - 40 810 174 060 
5 

 سنوات

 أدساك
سنوية 

 –ا 2023
 ا2027

   1,666,852 390,810 - - 1,666,852 390,810  االجمالي
 

مضلللللللللللللمونة برين مميلكات فند  جورج الخامس. تيضلللللللللللللمن اتيان ات القرص  بعض اليعهدات المال ة اليي تيطلل إن القرص  
صفقا ألسلللللللعار  القرص  بمولة بسلللللللعر با مدش. تحمى بي مين ضلللللللمان نق صاالحييابمعدل ت ط ة ن مة الموجودات،  الحياب بلا

أن القرص  أباله  صحي  ت السللللللللا دة بين البنو  في لندن لثالثة أشللللللللهر. إن العملة الر  سلللللللل ة لهله القرص  يي اليورص.العموال
فقد تم تعد ى بعض االتيان ات صمدد القرص  أباله يي  الشلللللركة،بطب عيها تخضلللللع للمراجعة صكللك اليعد ى بحسلللللل احي اجات 

 االتيان ات. يلهبحسل (خر تعد ى تم بلا 
 

  :أخرى  -
  بدالف الرياالت السعودية        

 البيان
المانحة  الجهة

 القرض أصل للقرض
 خالل المدفوع

 القائم الرصيد العام
 مدة

 القرض
تاريخ 

 االستحقاق

 المحدصدة المملكة مدارو شركة
 - - - 773 773 المال ة  ص ارة
 - - - 23,763 23,763 مسقط بنك

 سللللللللللامتا مجموبه المحدصدة اليجارش  المركز شركة
 8 766 534 749 85 185 592 المال ة

 2026ديسمبر سنوات

 أبلللوظلللبلللي بلللنلللللللك اليندن ة  لالسيثماراتالمملكة 
 - - - 349 38 38,349 اليجارش 

   534,766 148,933 665,070  اإلجمالي
فقد تم تعد ى بعض االتيان ات  الشلللللركة،أن القرص  أباله بطب عيها تخضلللللع للمراجعة صكللك اليعد ى بحسلللللل احي اجات  صحي 

 االتيان ات. يلهصمدد القرص  أباله يي بحسل (خر تعد ى تم بلا 
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 ومساهميها لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة عالقةالذات  التعامالتتفاصيل 
 :عالقة ذات جهات من مطلوبات -

صتيم يله المعامالت صفق شلللللرصك اليعامى مع األطراف  للمجموبة صاألسلللللاسلللللي العادش للنشلللللاك ني جة اليعامالت يله نشللللل ت
    :المعامالت يله تياصيىصو ما  لي  األخرى،

  بدالف الرياالت السعودية         
 المبلغ التعامل طبيعة الشركة أسم

 114,207  ميلة شركات من مطلوبات لالسيثمار اليجارش  العزيزية شركة
 453 3  ميلة شركات من مطلوبات درع الرباية القابضة المحدصدة

 025 8  ميلة شركات من مطلوبات اخرى 
 125,685  اإلجمالي

 

 :عالقة ذات جهات الى مطلوبات -
يله اليعامالت ني جة للنشللللاك العادش صاألسللللاسللللي للمجموبة صتيم يله المعامالت صفق شللللرصك اليعامى مع األطراف  نشلللل ت

 األخرى، صو ما  لي تياصيى يله المعامالت: 
 بدالف الرياالت السعودية

 المبلغ التعامل طبيعة الشركة أسم
 100,000  ميلة جهات الا مطلوبات المملكة صاحة
 545 الا جهات  ميلة  مطلوبات أخرى 

 100,545  اإلجمالي
 

 ادارة المخاطر 
 

أنشلللللللطة المجموبة تعرضلللللللها إلا مخاطر مال ة مخيلية، صتيضلللللللمن يله المخاطر: مخاطر السلللللللو  فتشلللللللمى مخاطر العملة،  إن
مخاطر الق مة العادلة صاليدفقات النقدية لسعر العمولة صمخاطر األسعارا، مخاطر اال يمان صمخاطر السيولة.  ركز برنامج إدارة 

الينبؤ ب صضلللاع األسلللوا  المال ة صيسلللعا إلا اليقليى من الي ثيرات العرسللل ة المحيملة المخاطر العاا للمجموبة بلا بدا إمران ة 
 بللا األداء المالي للمجموبة. 

 مخاطر يي المخاطر أنواع أيم إن. اإلدارة مجلس دبى من معيمدة لسلللللللللللللل اسللللللللللللللات صفقاً  العل ا اإلدارة دبى من المخاطر إدارة تيم
 .العمولة لسعر النقدية اليدفقات صمخاطر العادلة الق مة صمخاطر السو   صمخاطر العملة مخاطر اال يمان،
 صبعض المد نة صاللمم صاالسللللللللليثمارات النقدية صشلللللللللته النقدية المالي المركز دا مة ضلللللللللمن المعرصضلللللللللة المال ة األدصات تيضلللللللللمن

 المطتقللللة القيللللد طر   إن. األخرى  المطلوبللللات صبعض الللللدا نللللة صاللللللمم ألجللللى صالقرص  البنكي صاالديرا  األخرى  الموجودات
 .منها لكى المحاسب ة الس اسة ضمن بنها اإلفةاح تم البنود بهله صالخاصة

 دانون اً  حقاً  المجموبة لدى يرون  بندما المال ة بالقوا م الةللللللللافي صإثتات المال ة صالمطلوبات الموجودات بين المقاصللللللللة إجراء  يم
 .الود  نيس في صالمطلوبات الموجودات إثتات أص الةافي أساو بلا لليسوية إما صالن ة المقاصة إجراء في
 



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 17 |

 مخاطر الميمة العادلة والتدفقات لسعر العمولة
لمخاطر مخيلية تيعلق بي ثير تلبلبات أسلللعار العمولة  إن مخاطر الق مة العادلة صاليدفقات النقدية لسلللعر العمولة يي اليعرضلللات

في السللللللللللو  بلا المركز المالي صاليدفقات النقدية للمجموبة. تيعر  المجموبة لمخاطر أسللللللللللعار العموالت بشلللللللللل ن موجوداتها 
 مة. صمطلوباتها المرتتطة بعمولة بما في  لك القرص  صاالديرا  البنكي، صالودا ع ألجى صاليي ترتتط بعمولة با 

يمثى األثر بلا الدخى/المةللاريت أثر الي يرات المييرضللة في أسللعار العموالت بلا صللافي نيا ج المجموبة لسللنة صاحدة ص لك 
 .ا2020 ص ا2021ديسمبر  31بلا أساو الموجودات صالمطلوبات المال ة المرتتطة بعمولة با مة صالقا مة كما في 

 
 مخاطر أسعار األسهم

إن مخاطر سللللعر األسللللهم يي مخاطر انخيا  الق مة العادلة ني جة الي ير في مسلللليوى مؤشللللرات األسللللهم صالق مة اإلفرادية لكى 
سلللللللللهم. تيعر  اسللللللللليثمارات المجموبة المياحة للب ع صتلك المقيناة ألغرا  المياجرة إلا مخاطر السلللللللللعر حي  أنها تيكون من 

موبة بينويع محي يها االسلللللليثمارية إلا الحد الممرن ص لك إلدارة مخاطر أسللللللعار اسلللللليثمارات في أسللللللهم حقو  ملك ة. تقوا المج
 األسهم الناتجة بن اسيثماراتها في أسهم حقو  الملك ة.

 
 مخاطر االئتمان

تمثى مخاطر اال يمان بدا مقدرة طرف ما بلا الوفاء باليزاماته الميعلقة باألدصات المال ة مما  ؤدش إلا تكبد الطرف اآلخر 
لخسللللللارة مال ة. تقوا المجموبة بمدارة مخاطر اال يمان الخاصللللللة بها صالميعلقة بالعمالء ص لك بوضللللللع سللللللقف ا يمان لكى بميى، 

  صمرانتة اللمم المد نة القا مة.
 يمثى الجدصل أدناه الحد األدةا لمخاطر اال يمان اليي تيعر  لها أيم بنود دا مة المركز المالي:

 بدالف الرياالت السعودية        
 م2020 م2021 

 2,387,431 194 051 1 أرصدة لدى البنو  صصدا ع دةيرة األجى
 123,773 190 230  مم مد نة 

 219,807 125 685 موجودات ميداصلة أخرى فمطلوب من شركات شق قة صأخرىا
  - 595 081 1 األجى طويلة مد نة  مم

 2,731,011 ,448,7042 اإلجمالي
 

 مخاطر السيولة
الميعلقة باألدصات  االليزاماتإن مخاطر السيولة يي مخاطر أن تواجه منش ة ما صعوبات في ت مين السيولة الال مة لمقابلة 

المال ة. دد تنيج مخاطر السيولة بن بدا القدرة بلا ب ع أحد الموجودات المال ة بسربة صبق مة تقارب ن ميه العادلة. تدار مخاطر 
مسيقبل ة. تيطلل  اليزامات، لمقابلة أية ا يمان ةبشرى دصرش من توفر سيولة كاو ة، من خالل تسهيالت السيولة بن طريق الي  د 

د اللمم الدا نة اليجارية، في العادة،  30شرصك الب ع الخاصة بالمجموبة ب ن  يم سداد المتالز خالل   ومًا من تاريخ الب ع. تسدَّ
 شراء. ومًا من تاريخ ال 60خالل 
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 مخاطر العمالت
تمثى مخاطر العمالت المخاطر الناتجة بن تلبلب ن مة األدصات المال ة بسللللللللبل الي يرات في أسللللللللعار الةللللللللرف األجنبي. تقوا 

  المجموبة بمرانتة اليقلتات في أسعار الةرف األجنبي صتقوا بمدارة أثريا بلا القوا م المال ة الموحدة صفقًا لللك.
   رجى الرجوع الي االيضاحات المرفقة للقوائم المالية لمزيد من التفاصيل 

 
 :المستحقة المدفوعات النظامية

 -: اآلتيالموحدة من  المالي المركزفي دا مة  المسيحقة المدفوبات الن ام ة تيكون 
 بدالف الرياالت السعودية                                                                          

 م2020 م2021 البيان
 182,890 857 381 شركة المملكة القابضة * –زكاة للسنة ال مخة 
 10,588 371 5 الشركات اليابعة األجنب ة *   –ضريتة دخى مخة 
 193,478 387,228 اإلجمالي

 
الشللركة صالشللركات المحل ة اليابعة لها. تخضللع الشللركات اليابعة للمجموبة المسللجلة  تمثى الزكاة للييرة، الزكاة المسلليحقة بلا* 

خارج المملكة العرب ة السلللعودية لان مة الضلللريب ة في البلدان اليي تعمى فيها تلك الشلللركات. تخضلللع تو يعات األرباح األجنب ة 
 إلا ضريتة االسيقطاع.

  م المال ة صااليضاحات المرفقةالقوا إلالمزيد من اليياصيى  رجا الرجوع  
 

 :المساهمين جمعيات
 

 العامة العادية  الجمعية
 

 االربعاءمن مسللللللاء  وا  صالنةللللللف السللللللادسللللللةفي تماا السللللللابة  األصلا العامة العاديةلقابضللللللة جمعييها بقدت شللللللركة المملكة ا
حي  ا يمى النةللاب القانوني  ،ببر صسللا ى اليقن ة الحد ثة فاليةللوي  بن بعداا 02/06/2021الموافق يلللللللللللللللل 21/10/4421

 -: اليالي النحوبلا  %96.84النعقاد االجيماع بنستة حضور بل   
 

 .ا31/12/2020 يف المنيهي المالي للعاامجلس اإلدارة  تقرير في صرد ماالموافقة بلا  (1)
  .ا31/12/2020 فيالمنيهي  المالي للعااالحسابات  جعالموافقة بلا تقلرير مرا (2)
 .ا31/12/2020المال ة للشركة للعاا المالي المنيهي في  القوا مالموافقة بلا  (3)
  .ا31/12/2020المنيهي في  للعااإبراء  مة أبضاء مجلس اإلدارة  الموافقة بلا (4)
بين المرشلللللحين من دبى لجنة المراجعة  منمراجع للحسلللللابات  كوبر  ياصو صصتر برايس شلللللركة السلللللادة تعين بلا الموافقة (5)

ا 2022األصل من باا  صالربعا 2021ليح  صمراجعة صتدديق القوا م المال ة للربع الثاني صالثال  صالسللللللللللللللنوش من العاا  ص لك
 .اتعابهم صتحد د
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% من 5بن السلللهم صبنسلللتة  يللة-50بوادع ا 2020الموافقة بلا درار مجلس اإلدارة بما تم تو يعه من أرباح خالل العاا  (6)
 .رأسمال الشركة

ريال بن السلللللنة  ألفا سللللليما ة 600.000مجلس إدارة الشلللللركة المسللللليقلين بمبلز ف ألبضلللللاءالموافقة بلا صلللللرف مراف ة ا 7ف
 .منهمريال لكى  ألف ما يانا 000 200فبوادع ا 2020-12-31المال ة المنيه ة في 

الموافقة بلا تيويض مجلس اإلدارة بيو يع أرباح نقدية مرحل ة بشلللللللللللرى نةلللللللللللف سلللللللللللنوش أص ربع سلللللللللللنوش بن العاا المالي ا 8ف
 .ا2021

 
 الموافق يللللللل 01/01/1443 االثنين  وا مساء 6:30 ةالساب تماا في الثان ة العادية جمعييها القابضة المملكة شركة بقدت صدد
حي  ا يمى النةاب القانوني النعقاد االجيماع بنستة  ،صسا ى اليقن ة الحد ثة فاليةوي  بن بعدا طريق بنا، 09/08/2021

 -: اليالي النحوبلا  %95.9حضور بل   
ابضلللللللا ها للدصرة الجد دة ابيداء من تاريخ انعقاد  الموافقة بلا تشلللللللريى لجنة المراجعة صتحد د مهامها صضلللللللوابط بملها صمرافات

ليضم األبضاء اليال ة  ا،04/06/2024ا، صحيا انيهاء الدصرة في تاريخ 09/08/2021الموافق  يللللللل 01/01/1443الجم  ة 
 أسما هم

 

 فبضو من خارج المجلسا -ر  س اللجنة  -السح م  هللا ببدالدكيور خالد  -
 فبضو من خارج المجلسا –بضو اللجنة  -األسيا  محمد بمر العييدش  -
 فبضو مجلس إدارة مسيقىا –بضو اللجنة  -األسيا ة ريم محمد أسعد  -
 

 (2) مجلس اإلدارة الحاضرين: أعضاء وأسماء للشركة العمومية الجمعية اجتماعات

 اسم العضو
 االجتماعتاريخ 

 م09/08/2021 م02/06/2021
صلللللللللاحل السلللللللللمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن 

 ببدالعزيز (ل سعود
✓ ✓ 

 ✓ ✓ ا. طالل إبراه م الم مان
 ✓ ✓  ص أ. سرمد 

 ✓  أسعد محمد ريمأ. 
 ✓   سل مان ببدالعزيز لماد. 

 ✓ ✓ . يشاا سل مان الحبيلأ
 ✓ ✓ العبدالسالا . بادل ببدالعزيزأ
  ✓ * بقيى محمد طاير. ا
  ✓ * السح م ببدهللا خالد. د

 السابق المجلس من أبضاء*
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 :االدارةمجلس  اجتماعات
 :صو ما  لي بدد الجلسات اليي حضريا كى بضو ا10فخالل العاا  دارةإلمجلس ا اجيمابات بدد بلز
 

16 
 ديسمبر
 م2021

7 
 نوفمبر
 م2021

8 
 سبتمبر
 م2021

21 
 أرسطس
 م2021

12 
  وليو 

 م2021

6 
  وليو 

 م2021

4 
  وليو 

 م2021

16 
  ونيو
 م2021

23 
 ما و
 م2021

31 
مارس 
 م2021

 نوع
 العضو اسم العضوية

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 غللللللللليلللللللللر

 تنييلش

 السلللللمو صلللللاحل
 األملليللر الللملللللكللي

 طالل بن الوليللللد
 (ل ببدالعزيز بن

 "ر  س" سعود

 تنييلش ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 إبراه م طالل. ا

 الم مان
  ص  سرمد. أ تنييلش ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 تنييلش ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 بللللللللللللللللللللللادل. أ

 بللللللبلللللللدالللللللعللللللزيللللللز
 العبدالسالا

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
 

 مسيقى
 ببدالعزيز لما. د

 سل مان

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
 

 مسيقى
 ملللحلللملللللللد ريلللم. أ

 أسعد
    

  
 

 مسيقى ✓ ✓ 
 محملللد طلللاير. ا

 *بقيى
    

  
 

 مسيقى ✓ ✓ 
 ببلللدهللا خلللاللللد. د

 *السح م

 سللل مان يشللاا. أ مسيقى ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 الحبيل

 السابق المجلس من أبضاء*
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 :المصالحاألسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذ ين وزوجاتهم وأوالدهم القصر وذوي 

الشركات التي يشغل أعضاء المجلس  نوع العضوية سم العضوا
 المدرجة والمقفلة المساهمة عضويتها

 المملوكةعدد االسهم 
2021 2020 

صلللللللللللاحل السلللللللللللمو الملكي 
األمير الوليللد بن طالل بن 

 ببدالعزيز (ل سعود

 ر  س مجلس اإلدارة
 غير تنييلش

 235 588 520 3 235 588 520 3  وجد ال

 الينييلش الر  س ا. طالل إبراه م الم مان

 :إدارةبضو مجلس 
 الوطن ةشركة اليةن ع  -
 فناوا الجوية للخدمات الوطن ة الشركة -
 اليرنسي السعودش البنك -
 صاليطوير لالسيثمار المملكة شركة -
 كابييال اليرنسي السعودش شركة -

10 433 014 10 433 014 

  ص أ. سرمد 
بضو مجلس اإلدارة 
الللللللللللليلللللللللللنللللللللللليللللللللللليللللللللللللش 
 لالسيثمارات اليندن ة

 000 1 000 1  وجد ال

 بلللللبلللللللداللللللعلللللزيللللز بلللللللادل. أ
 العبدالسالا

 تنييلش
 :إدارةبضو مجلس 

 المرصح ة الطا رات شركة
 لالسيثمار لدن شركة

- - 

 مسيقى *. طاير محمد بقيىا

 :بضو مجلس إدارة
 السعودية العرب ة المملكة لينش ميريى شركة -
 الشركة الخل ج ة العامة -
 للي مين اليعاصني 
 شركة بداية ليمويى المنا ل  -
 العالم ة األحمر التحرشركة  -

1 000 1 000 

 - -  وجد ال مسيقى لما ببد العزيز السل مان .د

 - -  وجد ال مسيقى أسعد محمد ريم. أ

 *د. خالد ببدهللا السح م
 ر  س صنا ل مسللليقى
 اإلدارة مجلس

 000 1 000 1  وجد ال

 مسيقى الحبيل سل مان يشاا. أ

 :إدارة مجلس بضو
 الطب ة الحبيل سل مان الدكيور مجموبة -
 للطادة الحبيل سل مان الدكيورشركة  -
 القابضة يامات شركة -

- - 

 السابق المجلس أبضاء من*
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 :الماليالمد ر و  التنفيذي الرئيسبما فيهم  التنفيذ ين كبارمن  لخمسة ةت والبدالت المصروفآالمكاف
 مكافات كبار التنفيذ ن

 المجموع الكلي مكافات نهاية الخدمة مكافآت متغيرة مكافآت ثابتة
    اسهم مكافآت بدالت رواتب

10 371 986 1 499 997 45 699 166 - - 57 571 149 
 يله بن جويرش  انحراف أش  يم صلم العامة الجم  ة من المعيمدة المرافدت سلللللللللل اسللللللللللة في جاء ما بحسللللللللللل المرافدت تحد د  يم

 العبد بادلصاالسللليا    ص طالل الم مان صاالسللليا  سلللرمد  المهندوابضلللاء في مجلس االدارة  يم الينييل ينمن  ثالثة .السللل اسلللة
 : ليما  مقابى بملهم الينييلش بالشركة تقاضوه ماصبلز  السالا

 

 المجموع الكلي مكافات نهاية الخدمة مكافآت متغيرة مكافآت ثابتة
   اسهم مكافآت بدالت رواتب

7 957 988 937 500 28 897 500 - - 37 792 988 
 

 : اإلدارة مجلس لجان
 

 لجنة االستثمار
 

 دارةإلالر  س ة بالن ابة بن مجلس ا االسيثمارية القرارات بابيمادالشركة، صيي مرلية  اسيثماراتشراف العاا بلا إلتيولا اللجنة ا
صتضلللللللللم اللجنة األبضلللللللللاء اليال ة  ،اجيماع ا20اللجنة خالل العاا ف اجيماباتبلز بدد  ،صمراجعة أداء االسللللللللليثمارات صشلللللللللرا ها

 :همأسما 
 التاريخ

 نوع
 10,7 العضو سما العضوية

 أكتوبر
 م2021

25,24,17 
 أرسطس
 م2021

16 
  ونيو
 م2021

5,4,2 
 ما و
 م2021

29,28,13 
 ابريل
 م2021

21,4 
 مارس
 م2021

28,24,14 
 فبرابر
 م2021

25,19,17 
  نا ر
 م2021

 غير ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 تنييلش

 الملكي السلللللللللللمو صلللللللللللاحل
 بن طالل بن الوليللد األمير

 "ر  س" سعود (ل ببدالعزيز
 الم مان إبراه م طالل. ا تنييلش ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 * ص  سرمد. أ تنييلش ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 تنييلش ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 بلللللبلللللللداللللللعلللللزيلللللز بلللللللادل. أ

 العبدالسالا
 العي قي ندى تنييلش       ✓ ✓
 جبر تم م تنييلش       ✓ ✓

 ا6/7/2021 تاريخ حيا بضو*
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 لجنة المراجعة
تيولا اللجنة مهمة اإلشللللللراف بلا تقي م المخاطر صاإلجراءات اإلدارية صالردابة الداخل ة صالعمل ات صاليقارير المال ة صتدديق القوا م 

صالسلللل اسللللات صفح   باألن مةكما تقوا اللجنة بمرانتة النيا ج المال ة للشللللركة صإدراريا صتحد د سلللل اسللللات االليزاا  ،المال ة للشللللركة
 األبضاء اليال ة أسما هم: صتضم اللجنة، اجيماباتا 4فاللجنة خالل العاا  اجيمابات، بلز بدد إجراءات الردابة الداخل ة

 

 مالحظات
 التاريخ

 نوع
 نوفمبر 7 العضو اسم العضوية

 م2021
 أرسطس 21

 م2021
 ما و 22

 م2021
 مارس 29

 م2021
 *بقيى محمد طاير. ا مسيقى ✓ ✓    
 *الحبيل سل مان يشاا. أ مسيقى ✓ ✓   
 "ر  س" السح م ببدهللا خالد. د مسيقى ✓ ✓ ✓ ✓  
 أسعد محمد ريم. أ مسيقى   ✓ ✓ 
 حمد بمر العييدشم. أ مسيقى   ✓ ✓ 

 السابق المجلس أبضاء من*
 

باليحقق من فعال ة ن اا الردابة الداخل ة مع مراجعي الحسللللللللابات  صاجيماباتهاخالل بملها  منصدد دام  اللجنة خالل يلا العاا 
في حماية أصلللللللللللللول الشلللللللللللللركة صتقي م مخاطر العمى صن او مدى كياءة األداء كجزء من مهمة مراجعيه للب انات المال ة الخيام ة 

بالشللللركة تعيين مد ر مراجعة داخل ة ، كما طلب  اللجنة ن اا الردابة الداخلي للشللللركةل جويرية ضللللعف نيا ج  وجدصلم  للشللللركة،
ارير المراجعة الداخل ة لمسللللللللابدة اللجنة للق اا بمهامها صتولي ابداد اليقارير الدصرية صاإلشللللللللراف بلا ميابعة صانهاء مالح ات تق

الا أن إدارة الشللللركة ترى بحرم طب عة نشللللاك الشللللركة كشللللركة دابضلللله، ب ن  يم اسللللناد إدارة المراجعة الداخل ة الا مريل مهني 
 .ميخة 

 

  مكافآتوال اتالترشيحلجنة 
اللجنة مسللللللؤصلة بن ترشلللللل   أبضللللللاء مجلس اإلدارة صمسللللللابدة المجلس في صضللللللع الخطط صالسلللللل اسللللللات الميعلقة باليعويضللللللات 

 صتضم اللجنة األبضاء اليال ة أسما هم: ،اجيماباناللجنة خالل العاا  اجيماباتبلز بدد  ،صمراجعيها صإدراريا
 

 مالحظات
 االجتماع تاريخ

 العضو اسم العضوية نوع
 م2021 ما و 05 م2021 ديسمبر 16

 *بقيى محمد طاير. ا مسيقى ✓   
 *السح م ببدهللا خالد. د مسيقى ✓   
 "ر  س" الحبيل سل مان يشاا. أ مسيقى ✓ ✓ 
 السل مان ببدالعزيز لما. د مسيقى  ✓ 
 أسعد محمد ريم. أ مسيقى  ✓ 

 السابق المجلس أبضاء من *
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 :مقترحات وملحوظات المساهمين

اطالع األبضاء صبخاصة غير الينييل ين بمقيرحات المسايمين صملحوظاتهم ح ال الشركة صأدا ها خالل االجيمابات الدصرية   يم
 للمجلس كما انهم يطلعون بلا جزء منها متاشرة خالل اجيماع الجم  ات العموم ة للشركة.

 
 :المساهمين لسجل الشركة طلبات
 :بلي كما طلل 11الشركة بطلل سجى المسايمين بوادع  دام 

 التاريخ الغرض
 ا 2021 نا ر  03 أرباح ملف
 ا 2021 نا ر  04 أرباح ملف
 ا2021 إبريى 05 أرباح ملف

 ا2021  ونيو 02 العامة الجم  ة
 ا2021  ونيو 06 أخرى 
 ا2021  ونيو 08 أخرى 
 ا2021  وليو 04 أرباح ملف

 ا2021 أغسطس 09 العامة الجم  ة
 ا2021 سبيمبر 13 أخرى 
 ا2021 سبيمبر 20 أخرى 
 ا2021 ا يوبر 04 أرباح ملف

 
  :الحوكمةاقرارات من مجلس االدارة لمتطلبات نظام 

 

فةلاح إلصاالدراج صال حة حوكمة الشلركات، بلا ضلرصرة ا ىدرة من ييةة السلو  المال ة صالخاصلة بن اا اليسلجياطتقا للوا   الةل
بل ه يقر المجلس بما  أباله، الملكورةفي اللوا    الملكورةالميطلتات الن ام ة  دارة بن جم عإلفي اليقرير السللللللللللللللنوش لمجلس ا

  لي:
 .2021خطارات من مسايميها و ما  يعلق ب ش ت ير في نسل ملكييهم خالل العاا إلم تيلق الشركة أش  •
  .ش جهة كان ألدصات د ن دابلة لليحويى ألسهم أحال ا ن اا خطط حقو  خ ار، صل س ينا  أش   وجد ال •
ل س ينا  اسللليرداد أص شلللراء أص إل اء من جانل الشلللركة أص أش من شلللركاتها اليابعة ألش من أدصات د ن دابلة لالسللليرداد،  •

 صن مة األصرا  المال ة الميتق ة. 
دارة أص إلية خاصللللللة في اليةللللللوي  سللللللواء للمسللللللايمين أص أبضللللللاء مجلس او أص أسللللللهم تيميع ب صل امي ا ل س لد ها أسللللللهم  •

سم ة صميساصية في حقو  اليةوي  صغيريا من إلصأن كى أسهم الشركة عتارة بن أسهم بادية ميساصية الق مة ا منسوبيها،
 الحقو  حسل الن اا. 
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ينا  أش بقد كان  الشلللللللللركة طرفا و ه، صيوجد أص كان  توجد و ه مةللللللللللحة جويرية ألحد أبضلللللللللاء مجلس ادارة   وجد ال •
في إفةلللللللاح أطراف   كر ماش شلللللللخ   ش بالدة ب ش منهم غير الشلللللللركة، أص للر  س الينييلش، أص المد ر المالي، أص أل

  ات بالدة.
 مقابى بضلللللوييهم في المجلس ريال لكى منهم ألفتبلز ما يان  مرافدتالثالثة تلقوا  المسللللليقلين أبضلللللاءهيقر المجلس ب ن  •

أش األخرين  لسجالا أبضللللللاء الم باإلضللللللافة اصلم  يلقو  الجم  ة العموم ة اجيماعصاليي تم اليةللللللوي  بالموافقة بليها في 
 .اليقرير يلا ابداد تاريخ حياا 2021باا  تخ بدالت أص مةاريت سير أص تنقالت أص أش بدالت أخرى 

يلله لكى  8.50صللللللاحل السللللللمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن ببدالعزيز ال سللللللعود بن  اإلدارةتنا ل ر  س مجلس  •
لكامى السللنة أش  المقيرحةيلله لكى سللهم من حةلليه من اليو يعات النقدية  34سللهم من حةلليه من األرباح الرب  ة بوادع 

 مليون ريال لكامى السنه. 1197مليون ريال رب  ا ص  299.2بوادع 
 .بدا مخة  نهاية تر  الخدمة أص احي اط ات لمةلحة موظيي الشركة اسيثماراتش ألم  يم إنشاء  •
من الهيةة  الدصل ة المعيمدة صفقا لمعا ير المحاسلللللللللتةا 2021ديسلللللللللمبر 31تم ابداد القوا م المال ة الموحدة للشلللللللللركة كما في  •

كما أنه ال  وجد ينا  أش اخيالف بن تطبيق  السلللللعودية للمحاسلللللبين القانونيين، صبشلللللرى ي هر بدالة المركز المالي لها،
ب ن تقرير المحاسلللل القانوني لم  يضلللمن أش  بلمان الهيةة السلللعودية للمحاسلللبين القانونيين. م المعيمدةمعا ير المحاسلللتة 

  .لسنويةا المال ة القوا م بلا تحي ات
 .الةح   بالشرى تبدّ أ  سجالت الحسابات  أن •
 .نشاطه مواصلة بلا الم ةدر ددرة في  لكر شك أش  وجد ال أنه •
من سللللالمة صفابل ة ن اا الردابة الداخل ة ص لك من خالل تقارير المراجعة  للي  دالمراجعة تقوا بدصريا المنوك بها  لجنة أن •

 .بالشركة الداخل ةالداخل ة المرفوبة لها لللك فانه يمرن ابطاء ت  يد ايجابي بن ان مة صفابل ة الردابة 
أص تن  م ة أص  و هإشلللللللرالم يير  بلا الشلللللللركة أش بقوبة أص جزاء أص ديد احي اطي من ييةة السلللللللو  المال ة أص أش جهة  •

 دضا  ة أخرى.
 .من ييةة السو  المال ة صالةادرة للك تود أن توض  الشركة أنها اليزم  بجم ع ميطلتات ال حة حوكمة الشركات  •
 

صسلللللللمو صلي بهده األمين  الشلللللللرييين مينلخادا الحر صفي الخياا  يوجه صلللللللاحل السلللللللمو الملكي ر  س المجلس صكافة أبضلللللللا ه 
نه من رباية صاييماا صدبم مسيمر لرفاه ة صأمن الوطن صالمواطن، صالشرر موصول صللحرومة الرشيدة بالشرر صاالمينان لما  بدص 

 ليرصللة ل عرب بن خال  شللرره صتقد رهدارة يله اإل. كما  نيهز مجلس اال ال ة صدبمهم الميواصللىلمسللايمي الشللركة بلا ثقيهم 
المزيد من اال ديار صاليقدا في  لاإا، 2021 عااالمخلةة خالل ال مدارات الشركة صالشركات اليابعة لجهوديإلكافة العاملين في 

 األبواا القادمة. 
 

 وهللا صلي اليوفيق،،،


