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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اإلخوة المساهمين،

م وكلنا فخر بما تحقق خالل العام المنصرم وبشعور يملؤه الكثير 2018 نقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي

من التفاؤل واألمل بمستقبل أفضل لوطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين حفظهما 

 هللا.

ت إجتماعية وثقافية لتبشر من خالل مرتكزاتها الثالث وبرامجها التنفيذية بتحوال 2030لقد جاءت رؤية المملكة 

وإقتصادية يكون فيها القطاع الخاص شريكا فاعالً في نمو أحد أكبر إقتصاديات العالم، فليس مجال للنقاش هنا 

مدى إيماننا ودعمنا للرؤية الوطنية، ألنه وببساطة فقد تحول الحلم إلى رؤية ومن ثم إلى حقيقة نعيشها يوماً بعد 

الدخل هاجساً بل أصبح واقعاً ملموساً، إضافة إلى المراجعة المستمرة لتحديث يوم فلم تعد حتمية تنويع مصادر 

القوانين واألنظمة وإيقاف الممارسات البيروقراطية الخانقة لخلق بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمر المحلي 

 واإلقليمي والعالمي. 

عة التكنولوجيا الحديثة إليجاد فها هي شركة المملكة القابضة تواصل ضخ المزيد من اإلستثمارات في صنا

قطاعاً مختلفاً ولتحقيق عوائد مجزية في السنوات القادمة، مع اإلستمرار  13توازن في محفظتها اإلستثمارية في 

بالعمل مع شركائنا العالميين لتطوير اإلستثمارات في كافة القطاعات المستثمرة بها شركتكم لكسب مزيداً من 

  النجاحات.

 ً  لشركة المملكة القابضة ورئيساً لمجلس إدارتها وأحد المساهمين فيها، أتابع بكل فخر وإعتزاز ولكوني مؤسسا

م  2018المهنية العالية ألداء أعضاء مجلس إدارة الشركة و إدارتها التنفيذية على ما تحقق من نتائج خالل عام 

تغيرات المحلية والعالمية بما يخدم والتي تعكس عمق النظرة ومرونة إستراتيجية اإلستثمار لتتفاعل مع الم

 مصالح وطننا الغالي ومساهمينا.

 

 ل سعودٱالوليد بن طالل بن عبدالعزيز 
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لسيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:ا   

 

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

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

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:

 سةدالهن في سالبكالوريو  شهادة المملكة. حائز على شركة إدارة سفي مجل ضوطالل الميمان ع سدلمهنا

 في إدارة األعمال من جامعة ليفربول، وعلى ستيرالماج شهادة وعلى ،إيفانزفيل االمريكيةالكهربائية من جامعة 

التنفيذي  سالرئي صببمن تعيينه لفي اإلدارة التنفيذية من معهد إدارة األعمال في جامعة هارفارد. وقب دبلوم

التطويرية  شاريعجميع الم وأشرف علىم،  1996منذ العام  المحلية ستثماراتمدير اال صبمن شغل شركةلل

 س. والمهندسعوديةال العربية والعامة في المملكة صةالخا شركةال تاستثمارا إلى جميع ضافةإ المملكة، شركةل

 الوطنية )تصنيع( والشركة الوطنية للخدمات الجوية )ناس( كما صنيعالت شركة إ دارة سفي مجل ضوالميمان ع

 .المملكة ومركز المملكة سالمملكة ومدار  ستشفىاإلدارة لم سمجل سرئي منصب شغلي

 

 السيد سرمد الذوق:

)كيه اتش أي(  الفندقية لالستثمارات المملكة والرئيس التنفيذي لشركة اإلدارةهو رئيس مجلس  الذوق سرمد 

 أند هوتيلز فورسيزونزعضو غير تنفيذي في مجالس إدارة هو العربية المتحدة، و اإلمارات ومقرها في دبي 
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 شركة االستثمار ثقة، وفنادق موفيبينيك هوتيلز أند ريزورتس ، وشركة بالك  هوتيلز فنادق أكور، و  ريزورتس

شط في مجالس إدارة شركات إدارة الفنادق التي او نعض الذوق السيد  القابضة. المملكةوشركة  محدودة خاصة

 .االستراتيجية والمنتجات والعمليات / تجربة الضيف والنمو و القيمة تعييين فيها، ويشارك مباشرة في تتضمن

 

دبي المالية  سوق  في األولي في بورصة الفندقية لالستثمارات المملكة شركة الذوق ، قاد السيد 2006وفي عام 

، 2010السلف إلى بورصة ناسداك دبي( وبورصة لندن. منذ نجاحه في القطاع الخاص في عام الدولية )

في دبي في إدارة محفظة  الفندقية لالستثمارات المملكة ترأس فريق إدارة االستثمار الفندقية الذي حققته الشركة

الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا. في في تنمية البرصة استثمارية فاخرة في جميع أنحاء الواليات المتحدة وأوروبا و 

 هولدنغ رافلز شركة فيرمونتعلى بيع ودمج  الفندقية لالستثمارات المملكة ، قاد بنجاح فريق لشركة2016عام 

 .الضيافة الفاخرة مجالواحدة من أكبر المعامالت األخيرة في  وهي، هوتيلز أكور أ شركة مع إنترناشيونال

 

إنترناشونال و هيلتون إنترناشونال. وهو  اتش في اسمسيرته المهنية األولى في في الذوق بالعمل السيد وقام 

حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الفنادق من جامعة سوري، ودرجة الماجستير في اآلداب في تقييم 

 .العقارات والقانون من كلية إدارة األعمال بجامعة سيتي في لندن

 
:عقيلعمر طاهر محمد  المهندس  

 شهادة يحمل و م، 1959عام ولد .الشركة إدارة مجلس في عضو الجنسية، سعودي عقيل، طاهر المهندس

 على حصل األمريكية المتحدة بالواليات تكساس جامعة من الصناعية الهندسة في والماجستير البكالوريوس

 الوطنية للشركة المالي والمستشار اإلدارة لمجلس التنفيذي العضو شغل منصب .م 1984عام الماجستير
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 المالية الخدمات لشركة التنفيذي الرئيس منها مناصب عدة شغل كما) ناس(المحدودة الجوية للخدمات

 عدة إلى إضافة   التجاري، األهلي البنك في المنظم التمويل قسم ورئيس عامين، لمدة )العزيزية دويتشه (

 اللجنة في عضو منصب طاهر المهندس شغل كما السعودي، الصناعية التنمية صندوق  في هامة مناصب

 التعاوني للتأمين العامة الخليجية الشركة إدارة مجلس وعضو جدة، في والصناعية التجارية للغرفة الصناعية

 .السعودية العربية المملكة لينش ميريل وشركة

 
:الدكتور خالد عبدهللا السحيم  

 الرياض، بمدينة م 1959عام ولد .الشركة إدارة مجلس في ،عضو الجنسية سعودي السحيم، خالد الدكتور

 المملكة في) األعمال إلدارة كارديف كلية( ويلز جامعة من البشرية الموارد إدارة في الدكتوراه  شهادة ويحمل

 1993 عام نفسها الجامعة من العلمي البحث أساليب في عالي دبلوم إلى باإلضافة م 1996عام المتحدة

 نفس في والماجستير سعود الملك جامعة من إعالم تخصص الشرف مرتبة مع البكالوريوس شهادة وعلى م،

 قيادية مناصب عدة السحيم الدكتور شغل الشركة إدارة مجلس لعضوية شغله قبل .م 1986عام التخصص

 االتصاالت شركة في

 

 تطوير عام مدير وكذلك العاملة، القوى  وتخطيط للتنظيم عام ومدير التوظيف عام مدير منها، السععععععودية 

 لفترة القابضة المملكة شركة في السحيم الدكتور عمل ذلك قبل .السعودية االتصاالت بشركة البشرية الموارد

 عضععععو السععععحيم والدكتور .اإلدارية والشعععع ون  البشععععرية للموارد المسععععاعد التنفيذي المدير بوظيفة سععععنوات أربع

 والجمعية البشععععععععععرية، للموارد العربية والجمعية لإلدارة، السعععععععععععودية كالجمعية المهنية الجمعيات من بالعديد

 .البشرية الموارد إلدارة األمريكية
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  النشاطات الرئيسة للشركة :

 القيام باألعمال اآلتية:الشركة في  غراضتتمثل أ 

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

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

 أي غرض اخر مشروع يتفق مع طبيعة الشركة. -5

  

 نبذة عن الشركات التابعة :

 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 

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

 وإدارة الصناديق اإلستثمارية من خالل الشركات الزميلة لها. 

 ( 132-ليمتد )كي آر 132 -كي آر-5ج (  المملكة 
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على إمتالك  شركة ذات مسئولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة

 اإلستثمارات في الشركات التابعة والزميلة المذكورة أدناه والتي تمارس النشاط الفندقي:

 

 إسم الشركة
% الفعلية نسبة الملكية  

2018 2017 
 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، الكايمان جزر
 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  ، م2000في مايو من عام  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 

تيار فنادق ومنتجعات فورسيزونز، فنادق ومنتجعات فيرمونت، وفنادق ومنتجعات حيث تم إخ
 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 

 ( في جزر الكايمان132-ليمتد )كي آر 132 -كي آر-5المملكة شركة 
 تمتلك المعلم التاريخي فندق سافوي بلندن والذي يتم تشغيلة من قبل شركة فيرمونت.

58.83 58.83 

 لتابعة المحلية واإلقليمية التالية: اتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 
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 إسم الشركة
 % الفعلية نسبة الملكية

2018 2017 
 المملكة العربية السعودية –شركة اإلستثمار العقاري )المجمع( 

وهي  م 1997عام  ريال 180,000,000ذات مسئولية محدودة برأس مال  تأسست كشركة
 تملك وتدير مجمع سكني فخم في موقع متميز في مدينة الرياض.

69.4 69.4 

 المملكة العربية السعودية – )البرج(شركة المركز التجاري المحدودة 
 وهي الشركة ريال 1,000,000,000ذات مسئولية محدودة برأس مال  تأسست كشركة

المالكة لمركز المملكة بالرياض والذي يعد أحد أبرز المعالم الحضارية ومن أكثرها شهرة 
 في المملكة العربية السعودية.

70.6 70.6 

 المملكة العربية السعودية – )المدارس(شركة مدارس المملكة المحدودة 
كشركة ذات مسئولية محدودة برأس م 2000بدأت شركة مدارس المملكة نشاطها في عام 

 وتعمل في مدينة الرياض وهي تملك وتدير مدارس المملكة.ريال ،  254,000,000مال 
47.0 47.0 

 المملكة العربية السعودية –شركة المملكة للتطوير العقاري 
ريال ، وتدير  1,000,000 برأس مال 2012تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة عام 

 مشروع "مدينة المملكة" شرق العاصمة الرياض
100.0 100.0 

 المملكة العربية السعودية – شركة قرية األزياء للتجارة المحدودة
كة تدير الشر ريال ،  119,876,867تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال 

 في الرياض وجدة وتعرض أبرز الماركات العالمية. تجزئةمحالت 
71.8 71.8 

 المملكة العربية السعودية  – شركة خدمات المشاريع الطبية )المستشفى(
تمتلك الشركة ريال ، و  317,000,000تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال 
 مستشفى المملكة والعيادات األستشارية بالرياض.

4.07 74.0 

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

 دوالر.  20,000,000
50.4 50.4 

 المملكة افريقيا إلدارة اإلستثمارات 
إدارة ومختصة ب دوالر 3,044,917برأس مال  ذات مسئولية محدودة تأسست كشركة

لة عن إدارة صناديق و مس  مسجلة في جمهورية موريشيوس و  ،اإلستثمارات المباشرة 
 إستثمارات الشركة في أفربقيا.

100.0 100.0 

  *تحولت الى شركات تابعة خالل العام
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 نبذة عن الشركات الزميلة:

 الدولية التالية:  الزميلة تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات

 إسم الشركة
 % الفعلية نسبة الملكية

2018 2017 
-5مملوكة عن طريق شركة المملكة  -فورسيزونز هوتلز هولدينج )إف اتس إنك( كندا 

 دوالر 2,411,984,000برأسمال   ( في جزر الكايمان132-ليمتد )كي آر 132 -كي آر
مجموعه فنادق حول العالم وتعمل تحت شركة فورسيزونز هي شركة عالمية رائدة تمتلك 

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

47.5 47.5 

مملوكة عن طريق شركة  -سويسرا  ()موفنبيكأيه جي موفنبيك هوتلز آند ريزورتس 
 52,500,000برأسمال  ( في جزر الكايمان132-ليمتد )كي آر 132 -كي آر-5المملكة 

شركة موفنبيك هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم فرانك سويسري ، 
موفنبيك هوتيل. كما تقوم الشركة أيضا بتشغيل وادارة وحدات سكنية  وتعمل تحت مظلة

 فخمة خاصة.

33.3 33.3 

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

5.8 5.8 

 16.2 16.2  البنك السعودي الفرنسي
 المحلية واإلقليمية التالية: الزميلةتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 

 إسم الشركة
 % الفعلية نسبة الملكية

2018 2017 
 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 –الشركة الوطنية للخدمات الجوية )ناس( 
تملك وتدير رخصة وهي  ريال 3,827,677,250مساهمة مقفلة برأس مال  تأسست كشركة

 الطيران اإلقتصادي في المملكة العربية السعودية
34.08 34.08 

 *تحولت الى شركات تابعة خالل العام
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 خطط الشركة والتوقعات المستقبلية :

في ظل التحديات والصععوبات العالمية التي يواجهها االقتصعاد فإن اسعتراتيجيتنا المدروسعة والقائمة على التنوع 

تنوي الشععركة االسععتمرار في توجيه في محفظة اسععتثماراتنا تعد اسععاس عملنا ومنطلق تحقيق النجاحات ، كذلك 

الل مشععععععععروعي مدينة المملكة بجدة ومدينة القطاعات الرئسععععععععية الحالية وهي العقارات من خ إسععععععععتثماراتها نحو

المملكة بالرياض ، وكذلك لقطاع الفنادق من خالل االسعععععععععععتمرار في تعزيز قيمة محفظتها الفندقية بالجمع بين 

المهارات اإلدارية وشعععهرة اإلسعععم التجاري لشعععركات إدارة الفنادق والتابعة لها من جهة وخصعععائص كل فندق من 

ا أن الشركة مستمرة بالبحث في جميع القطاعات عن الفرص األستثمارية المجدية كمفنادقها من جهة أخرى ، 

 .ودوليا   وإقليميا   محليا  

 

 :م 2018 العام أبرز أحداث

 قليمية:اإلمحلية و الستثمارات إلعقارات واقطاع ال

  جدة ومدينة الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة يوقع عقد تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع برج

  مليون ريال. 620جدة االقتصادية مع شركة الفوزان للمقاوالت العامة بقيمة بلغت 

  الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة يوقع إتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لتوصيل الكهرباء

 الى مشروع مدينة جدة اإلقتصادية وبرج جدة.

 ابضة يوقع اتفاقية الخدمات اإلستشارية لتصميم البنية التحتية الرئيس التنفيذي لشركة المملكة الق

 واالتصاالت الذكية لمشروع برج جدة ومدينة جدة االقتصادية.لتكنولوجيا المعلومات 
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 :دارة الفنادقإالفنادق وشركات قطاع 

 ( اعلنت شركة المملكة القابضة اكتمال بيع فنادق ومنتجعات موفنبيكMHR مع مجموعة أكور ) للفنادق

(Accor Hotels وتم إبرام الصفقة على اساس القيمة التجارية لفنادق ومنتجعات موفنبيك بمبلغ يقدر )

 مليون فرنك سويسري. 560ب 

 جورج الخامس في باريس حافظ على مركزه كافضل فندق مدينة في العالم وكذلك  فندق فورسيزونز

  سادسة عشر على التوالي.افضل فندق مدينة في اوروبا للسنة الخامسة عشر وال

 

 :قطاع اإلستثمارات الدولية والخاصة

 ديزر الفرنسية بقيمة مليار ريال صفقة مع شركة بإتمام ومجموعة روتانا  شركة المملكة القابضة قامت

  مليون دوالر. 266)نحو 

 الملكي  قر مجلس ادارة شركة المملكة القابضة شراء أسهم يمتلكها رئيس مجلس اإلدارة صاحب السموا

 مليون ريال. 846الوليد بن طالل بن عبدالعزيز في شركة ليفت في صفقة بلغت قيمتها 

  مليون دوالر اضافة الى مستثمرين  200بمبلغ شركة المملكة القابضة تقود رفع رأس مال شركة كريم

 آخرين.
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 سياسة توزيع األرباح :

األساسي. حيث يتعين على  الشركة عليها نظام ن توزيع األرباح على المساهمين يخضع لقيود معينة ينصإ

تخصيص هذا المبلغ لالحتياطي النظامي، يتم ن أو  ،بعد خصم الزكاة هارباحأمن صافي  %10ول الشركة أن تح  

 رأس مال الشركة المدفوع. نصف بلغ ن توقف هذا التحويل متى ماأيجوز للجمعية العامة العادية كما 

 

ضافة إعام،  ة بشكلقتصاديإلا ظروفوأحوال السوق وال للشركة المالي للوضعرباح األتوزيع  تخضع سياسة

ستثمار واالحتياجات النقدية والرأسمالية إلعادة اإ لي عوامل أخرى منها تحليل فرص االستثمار واحتياجات إ

 النظامية األخرى.عتبارات إلالي اضافة إلباوتوقعات األعمال وأثر تلك األرباح المقترح توزيعها على الشركة، 

 

هع الموافق 12/07/1439خميس الأقر 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  م29/03/2018

ريال لكامل  0.50سهم مصدر بحيث يصبح اإلجمالي  هلله ربعيا  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.
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 علما  أن أحقية األرباح للدفعات ستكون كالتالي:

 

 هع الموافق 15/07/1439رباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول يوم الدفعة األولى: أحقية األ

 بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق.م على ان يتم الصرف 2018ابريل  01

 

هع 17/10/1439يوم أحقية األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول ستكون الدفعة الثانية: 

 .على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاقم 01/07/2018الموافق 

 

هع 20/01/1440يوم أحقية األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول ستكون الدفعة الثالثة: 

 .بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاقعلى ان يتم الصرف بعدها م 30/09/2018الموافق 

 

هع 24/04/1440يوم أحقية األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول ستكون الدفعة الرابعة: 

 .على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاقم 31/12/2018الموافق 
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 ملخص القوائم المالية : 

 قائمة الدخل:

    بآالف الرياالت السعودية                                                                              

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البيان
 3,397,882 3,492,103 2,869,996 2,355,977 2,578,138 إجمالي االيرادات

 (1,835,000) (1,792,962) (1,524,032) (1,282,236) (1,342,330) التكاليف والمصاريفإجمالي 
 - (370,000) (145,410) 682,382 (331,447) وأخرى  بيع إستثمارات من أرباح

 1,336,968 1,150,077 989,592 1,464256 1,561,190 الدخل من األعمال الرئيسية
 (367,293) (332,963) (392,649) (431,823) (522,753) أعباء مالية، صافي

 (11,710) (37,199) (19,834) (32,852) 19,169 حقوق األقلية
 957,965 779,915 577,109 1,032,433 1,038,437 الدخل قبل الزكاة والضريبة

 (88,896) (72,773) (67,232) (401,716) (337,635) الزكاة والضريبة
 869,069 707,142 509,877 663,569 681,633 صافي الدخل للسنة

 

يعود السبب في ارتفاع صافي الربح الى االرتفاع في االيرادات التشغيلية للفنادق وايضا ارتفاع دخل التوزيعات 

وكذلك ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وانخفاض  المصاريف 

والتسويقية  على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق وارتفاع االعباء المالية وايضا العمومية واإلدارية 

 انخفاض األرباح األخرى وارباح ومكاسب من استثمارات.
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  بآالف الرياالت السعودية        قائمة المركز المالي :
 م2014 م2015 م2016* م2017 م2018 البيان
 3,820,034 5,828,685 5,561,361 2,661,542 1,815,325 موجودات متداولة 
 )2,563,171( (2,859,286) (1,378,357) (54`1,446,3) (5,232,172) مطلوبات متداولة
 1,256,863 2,969,399 4,183,004 1,215,188 (3,416,847) رأس المال العامل

      
 3,820,034 5,828,685 5,561,361 2,661,542 1,815,325 موجودات متداولة 

بالقيمة العادلة من إستثمارات 
  خالل الدخل الشامل االخر

7,873,434 11,211,596 9,833,920 11,080,326 15,119,121 

 17,551,341 16,384,596 14,192,081 19,230,889 19,158,568 إستثمارات في شركات زميلة
 2,180,458 2,087,005 2,094,448 4,219,808 4,198,664 إستثمارات عقارية
 5,816,014 5,421,698 7,925,862 7,964,079 7,114,581 ممتلكات ومعدات

 1,808,116 1,719,419 1,710,371 2,394,212 1,938,330 موجودات غير ملموسة
 427,196 373,575 471,424 138,565 165,698 موجودات طويلة األجل أخرى 

 46,722,280 42,895,304 41,789,467 48,766,200 44,870,696 إجمالي الموجودات 
      

 2,563,171 2,859,286 1,378,357 1,446,354 5,232,172 المطلوبات المتداولة  
 10,999,007 10,575,428 10,621,807 13,213,247 9,255,415 قروض طويلة األجل

 387,426 328,191 363,520 61,448 151,768 ة األجللالمطلوبات األخرى طوي
 13,949,604 13,762,905 12,363,684 15,091,837 15,021,625 إجمالي المطلوبات
 37,058,823 37,058,823 37,058,823 37,058,823 37,058,823 رأس المال المدفوع

 2,030,460 2,081,661 1,935,597 1,979,483 2,005,570 االحتياطيات واألرباح المدورة
خسائر غير محققة من 

بالقيمة العادلة من إستثمارات 
 خالل الدخل الشامل االخر

(11,045,965) (7,778,557) (10,237,238) (10,126,110) (6,695,427) 

 (137,867) (422,287) (426,563) 263,116 (68,019) احتياطيات اخرى 
 32,255,989 28,592,087 28,330,619 31,522,865 27,950,409 حقوق المساهمين

 516,687 540,312 1,095,164 2,151,498 1,898,662 حقوق األقلية
 32,772,676 29,132,399 29,425,783 33,674,363 29,849,071 اجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق 
 46,722,280 42,895,304 41,789,467 48,766,200 44,870,696 المساهمين

  التفاصيل يرجى الرجوع الي القوائم المالية وااليضاحات المرفقة لمزيد من
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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 

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

 :المالية تم إعداد التالي

 بآالف الرياالت السعودية              

2018 
المملكة 
العربية 
 السعودية

 أفريقيا آسيا
أمريكا 

الشمالية 
 وأوروبا

 اإلجمالي

  44,870,696  4,404,716 -  1,973,451  38,492,530 إجمالي الموجودات
  15,021,625  3,523,084 -  816,036  10,682,504 إجمالي المطلوبات

  2,578,138  866,373 -  487,336  1,224,429 إجمالي اإليرادات

  681,633  11,918 - (258,225)  927,940 صافي الدخل )الخسارة(

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

 شركتين تابعتين باوروبا وهما جورج الخامس وصافوي وايراداتهما تاتي جغرافيا من اوروبا.

 بآالف لرياالت السعودية

المملكة العربية  2017
 أفريقيا آسيا السعودية

أمريكا 
الشمالية 
 وأوروبا

 اإلجمالي

 48,766,200 8,642,072 71,240 3,589,334  36,463,555 الموجوداتإجمالي 
 15,091,837 8,100,578 16,239 598,767  6,376,252 إجمالي المطلوبات

 2,355,977 670,880 4,934 388,879  1,291,284 إجمالي اإليرادات

 663,569 196,642 (6,898) (54,291)   528,115 صافي الدخل )الخسارة(
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 تحليل إلجمالي إيرادات المصدر حسب القطاعات الرئيسية:

 بآالف الرياالت السعودية

2018 

 القطاعات

 اإلجمالي
 فنادق أسهم

عقارات 
 واستثمارات محلية

 واخرى 
 44,870,696 9,866,132 14,081,652 20,922,912 إجمالي الموجودات

 681,633 69,931 (267,693) 879,395 صافي الدخل

 الرياالت السعودية بآالف

2017 

 القطاعات

 اإلجمالي
 فنادق أسهم

عقارات 
 واستثمارات محلية

 واخرى 
 48,766,200 9,767,717 16,587,436 22,411,047 إجمالي الموجودات

 663,569 9,982 171,871 481,716 صافي الدخل

 
   تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

  بآالف الرياالت السعودية                            
 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البيان

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 
 5,040,227 5,088,972 4,280,089 4,303,123 4,502,545 شركة المملكة القابضة

 11-كي آر-5المملكة 
 5,057,763 5,245,591 ليمتد

3,049,144 4,678,026 4,400,596 

 ليمتد 114-المملكة كي آر
 )سافوي(

1,269,472 1,610,661 1,445,744 - - 

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

1,494,095 1,551,054 1,430,233 1,407,687 1,567,242 
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 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البيان
 1,147,136 1,049,348 867,693 433,671 233,154 المملكة لإلستثمارات الفندقية

 409,507 250,760 61,438 666,833 532,068 أخرى 
 12,564,708 12,474,793 11,134,341 13,623,105 13,276,925 اإلجمالي

 

 تفاصيل القروض لجميع الشركات أعاله:

 شركة المملكة القابضة -

 بآالف الرياالت السعودية                

أصل  البيان
 القرض

المدفوع 
خالل 
 العام

الرصيد 
تاريخ  مدة القرض القائم

 اإلستحقاق

 مدور مدور 348,985 - 163,985 البنك السعودي الفرنسي
 2019نوفمبر  سنوات 4 375,000 - 375,000 مجموعة سامبا المالية

 2020مارس  سنوات 5 281,250 - 281,250 نتكسيس
 2020اكتوبر  سنوات 5 843,750 - 843,750 كريدت اجريكول

قرض مجمع من عده بنوك دولية 
 2019سبتمبر  سنوات 4 2,653,560 - 2,639,138 وإقليمية

   4,502,545 - 4,303,123 اإلجمالي

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

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

على تعهدات  رئيسي ستثمارات من قبل الشركة. تتضمن إتفاقيات القروض البنكية بشكلإلببعض ا

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

وحيث أن القروض أعاله بطبيعتها تخضع للمراجعة  مة.للقروض إلى القيمة السوقية للضمانات المقد
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فقد تم تعديل بعض االتفاقيات ومدد القروض أعاله هي  الشركة،وكذلك التعديل بحسب احتياجات 

 .االتفاقيات هذهبحسب آخر تعديل تم على 

 ليمتد 11 -كي آر-5المملكة  -

 بآالف الرياالت السعودية        

أصل  البيان
 القرض

المدفوع 
 خالل العام

الرصيد 
تاريخ  مدة القرض القائم

 اإلستحقاق
 2020يوليو  سنة 4 1,312,500 - 1,125,000 فرنسا –ول يكرجكريدت ا

 2020مارس  سنوات 4 2,062,500 - 2,055,394 فرنسا –سوستيه جنرال 
المملكة  –بانك أوف أميركا 

 2020مارس  سنوات 2 1,870,591 6,778 1,877,369 المتحدة

   5,245,591 6,778 5,057,763 اإلجمالي

 وفقا ألسعار) تحمل القروض عمولة بسعر عائم يتم إحتسابها على أساس معدل العمولة األساسي

معين بعملة القرض. إن التسهيالت مضمونة  زائدا هامش (ت السائدة بين البنوك في لندنالعموال

األخرى. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي  تواالستثماراالمتاحة للبيع  تاالستثمارابواسطة بعض 

وحيث أن القروض أعاله بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات  ر األمريكي.الدوال

 هذهفقد تم تعديل بعض االتفاقيات ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر تعديل تم على  الشركة،

 االتفاقيات.

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

أصل  البيان
 القرض

المدفوع 
 خالل العام

الرصيد 
 القائم

مدة 
 القرض

تاريخ 
 اإلستحقاق

 2019 سنوات 3  1,269,472 341,189 1,610,661 قرض مجمع
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 جروب )جورج الخامس( 35 -كي آر-5المملكة  -

 الرياالت السعوديةبآالف         

 البيان
المدفوع خالل  القرضأصل 

   الرصيد القائم العام

مدة  بالريال باليورو بالريال باليورو بالريال باليورو
 القرض

تاريخ 
 اإلستحقاق

قرض مجمع )بنك 
دوتشية بوست 

 –وأخرى(
 لكسمبورج

350,000 1,551,054 - - 350,000 1,494,095 
10 

 سنوات
اكتوبر  
2020 

     1,494,095 350,000 - - 1,551,054 350,000 اإلجمالي

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

الموجودات،  المالية التي تتطلب الحفاظ على معدل تغطية خدمة الدين، والحفاظ على معدل تغطية قيمة

ت السائدة بين العموال وفقا ألسعار( دي. تحمل القروض عمولة بسعر عائمحتفاظ بتأمين ضمان نقواإل

وحيث أن القروض أعاله  الرئيسية لهذه القروض هي اليورو. البنوك في لندن لثالثة أشهر. إن العملة

بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة ، فقد تم تعديل بعض االتفاقيات 

 هذة االتفاقيات.ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر تعديل تم على 
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 المملكة لإلستثمارات الفندقية  -

  الرياالت السعودية بآالف        

 البيان

   الرصيد القائم المدفوع خالل العام أصل القرض

بالدوالر 
بالدوالر  بالريال األمريكي

بالدوالر  بالريال األمريكي
 بالريال األمريكي

مدة 
القر
 ض

تاريخ 
اإلستحق

 اق
قروض 
خاصه 

بإستثمارات 
فندقية في 

الشرق 
االوسط 
وشمال 
 افريقيا

115,646 433,671 (53,471) (200,517) 62,174 233,154 

يتراوح ما 
 2بين 
 4الى 
 سنة

يتراوح ما بين 
و  2019
2021 

   233,154 62,174 (200,517) (53,471) 433,671 115,646 اإلجمالي

عمولة بسعر عائم. تحسب هذه العمولة وفقا  لمعدل العمولة األساسي زائدا  هامش معين  القروضتحمل 

رهونات مسجلة على عدة ممتلكات من خالل بنفس عملة القرض. إن هذه التسهيالت مضمونة 

تعهدات مالية تتعلق بنسبة خدمة الدين ونسبة  وصكوك تأكيد وسندات ألمر. إن هذه القروض تتضمن

وحيث أن القروض أعاله بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات  العمولة.تغطية 

الشركة ، فقد تم تعديل بعض االتفاقيات ومدد القروض أعاله هي بحسب آخر تعديل تم على هذة 

 االتفاقيات.
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 أخرى: -

 بآالف الرياالت السعودية        

الجهه المانحة  البيان
 للقرض

أصل 
 القرض

المدفوع 
خالل 
 العام

الرصيد 
تاريخ  مدة القرض القائم

 اإلستحقاق

شركة مدارس 
 المملكة المحدودة

 2020يناير  سنوات 3 1,436 885 2,321 وزراة المالية 
 2022يناير  سنوات 5 75,513 2,487 78,000 بنك مسقط

شركة خدمات 
 المشاريع الطبية

 المحدودة

 2019مايو  سنوات 5 2,934 2,934 5,868 وزارة المالية

 2018فبراير  سنوات 3 - 1,800 1,800 بنك مسقط

شركة المركز 
 التجاري المحدودة

مجموعه سامبا 
 المالية

 2019سبتمبر  سنوات 7.5 444,185 82,715 526,900

شركة المملكة 
 لالستثمار العقاري 

البنك السعودي 
 الفرنسي

 2019مارس  سنوات 6 8,000 43,944 51,944

   532,068 134,765 666,833  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 

 

 :ومساهميها لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة عالقةالذات  التعامالتتفاصيل 

وافق مجلس إدارة الشركة، بما فيهم جميع أعضاء المجلس المستقلين، في قراره المتخذ بتاريخ  -

من األسهم التي يتملكها رئيس  4,766,182م لشراء 10/09/2018هـ الموافق 30/12/1439

ر الوليد بن طالل بن عبد العزيز آل سعود، في شركة مجلس إدارة الشركة، صاحب السمو الملكي األمي

مليون لاير سعودي وستتم المصادقة على هذه  846( األمريكية بقيمة إجمالية تبلغ تقريبا Lyftليفت )

  الصفقة خالل اجتماع الجمعية العادية القادمة لشركة المملكة القابضة بإذن هللا.



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 23 |

 الشركة لزيادة استثماراتها في مجال التقنيات الناشئة.ويأتي هذا القرار تماشيا مع استراتيجية  -
 

 مطلوبات من جهات ذات عالقة: -

وتتم هذه المعامالت وفق شروط  شأت هذه التعامالت نتيجة للنشاط العادي واألساسي للمجموعةن

    تفاصيل هذه المعامالت:وفيما يلي  األخرى،التعامل مع األطراف 

 بآالف الرياالت السعودية

 المبلغ  طبيعة التعامل الشركةأسم 
 90,000 مطلوبات من شركات زميلة العزيزية لالستثمار التجاري شركة 
 39,431 مطلوبات من شركات زميلة اخرى 

 129,431  اإلجمالي
 

 مطلوبات الى جهات ذات عالقة: -

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

 التعامل مع األطراف األخرى، وفيما يلي تفاصيل هذه المعامالت: 

 بآالف الرياالت السعودية

 المبلغ  طبيعة التعامل أسم الشركة
 104,500 مطلوبات الى جهات زميلة واحة المملكة

 13,409 مطلوبات الى جهات زميلة  أخرى 
 117,909  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 

ة التنب  بأوضاع األسواق المالية ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكاني

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

 

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

وق ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر هي مخاطر االئتمان، مخاطر العملة ومخاطر الس

 العمولة.

 

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

. إن وبعض الموجودات األخرى واالقتراض البنكي والقروض ألجل والذمم الدائنة وبعض المطلوبات األخرى 

 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 

الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في  حقا  قانونيا  في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس

 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 

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

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

 والتي ترتبط بعمولة عائمة. 

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

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

 .2017و  2018ديسمبر 

 

 مخاطر أسعار األسهم

طر انخفاض القيمة العادلة نتيجة التغير في مستوى م شرات األسهم والقيمة إن مخاطر سعر األسهم هي مخا

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

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

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

 

 مخاطر االئتمان

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

ة بإدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم المجموع

 سقف ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 26 |

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

 بآالف الرياالت السعودية       

 2018 2017 
 1,293,432 953,429 لدى البنوك وودائع قصيرة األجل أرصدة

 414,952 477,985 ذمم مدينة 
 141,184 129,431 موجودات متداولة أخرى )مطلوب من شركات شقيقة وأخرى(

 1,849,568 1,560,845 اإلجمالي
 

 مخاطر السيولة

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

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

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

ابلة أية إلتزامات مستقبلية. تتطلب شروط البيع الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد خالل تسهيالت إئتمانية، لمق

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

 الشراء.

 مخاطر العمالت

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

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

  الموحدة وفقا  لذلك.

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

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

 بآالف الرياالت السعودية                                                                          
 م2017 م2018 البيان

 437,771 370,031 شركة المملكة القابضة * –زكاة للسنة مخصص ال
 19,383 30,374 الشركات التابعة األجنبية *   –ضريبة دخل مخصص
 457,154 405,004 اإلجمالي

 

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

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

 الشركات. تخضع توزيعات األرباح األجنبية إلى ضريبة االستقطاع.

 لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلي القوائم المالية وااليضاحات المرفقة 

 

 المسؤولية اإلجتماعية :

 

) شركة المركز التجاري ومستشفى   السعودية في المملكة العربيةخالل شركاتها  خاللها ومن قامت الشركة من

المملكة ومدارس المملكة ( بإتخاذ موقف إيجابي وفاعل نحو دعم الجهود اإلنسانية والخيرية في المجتمع 

وتقديم المنح  والمهنية السعودي وذلك من خالل إقامة المعارض وبرامج التوعية ودعم الجمعيات الخيرية

 الدراسية.   
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 : جمعيات المساهمين

 الجمعية العامة العادية 

ثنين االمن مساء يوم  22:30في تمام الساعة لقابضة جمعيتها العامة العادية عقدت شركة المملكة ا (أ)

برئاسة صاحب السمو الملكي االمير  زم بفندق الفورسيزن04/06/2018هع الموافق 20/09/1439

وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور )أصالة ووكالة  الوليد بن طالل رئيس مجلس اإلدارة

حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو  %96.8وتصويت عن بعد( بلغت 

 -التالي:

 .م31/12/2017فى المنتهي للعام الماليمجلس اإلدارة  ما ورد في تقريرالموافقة على  (1)

 

  .م31/12/2017 فيالمنتهي  للعام الماليالموافقة على تقعرير مراقب الحسابات  (2)

 

 .م31/12/2017القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في الموافقة على  (3)

 

  م.31/12/2017للعام 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 2018وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 

 وتحديد اتعابهم. م2019عام 
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هـ بما تم توزيعه من 14/07/1438الموافق  م11/04/2017الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  (6)

 .من رأسمال الشركة %5هللة عن السهم وبنسبة  50م بواقع 2017أرباح خالل العام 

 

م ولمدة 05/06/2018هع الموافق 21/09/1439انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة من تاريخ ( 7)

 ثالث سنوات وأسماء المنتخبين هم: 

 الملكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز ال سعود )عضو غير تنفيذي(( صاحب السمو 1

 ( المهندس طالل بن ابراهيم الميمان )عضو تنفيذي(2

 ( األستاذ سرمد نبيل الذوق )عضو تنفيذي(3

 ( المهندس طاهر بن محمد عمر عقيل )عضو مستقل(4

 ( الدكتور خالد بن عبدهللا السحيم )عضو مستقل(5

 محمد فهمي سليمان )عضو تنفيذي( ( األستاذ6

 ( هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب )عضو مستقل(7

 :مجلس اإلدارة الحاضرين اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وأسماء أعضاء

 اسم العضو
 االجتماع تاريخ 

04/06/2018 
  صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود

  إبراهيم الميمانم. طالل 

  الذوق  نبيل أ. سرمد

  أ. طاهر محمد عقيل

  د. خالد عبدهللا السحيم

   أ. شادي صديق صنبر

  أ. محمد فهمي سليمان 
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عقدت شعععععععععععركة المملكة القابضعععععععععععة الجمعية العامة العادية االجتماع األول في تمام السعععععععععععاعة  (ب)

أغسععععطس  07هععععععععععععععععععع الموافق 1439ذو القعدة  25السععععادسععععة والنصععععف من مسععععاء يوم الثالثاء بتاريخ 

م.في مقر شركة المملكة القابضة ببرج المملكة بمدينة الرياض وبنسبة حضور. أصالة  ووكالة  2018

. وكانت نتائج التصععويت على جدول أعمال الجمعية على %95.92تصععويتا  عن بعد بلغت حضععورا  و 

النحو التاليالموافقة على تشععععععععكيل لجنة المراجعة واعتماد مهماتها وضععععععععوابط عملها ومكافأة أعضععععععععائها 

م.كعععالتعععالي المهنعععدس 04/06/2021للفترة من تعععاريخ انعقعععاد الجمعيعععة وحتى نهعععايعععة دورة المجلس في 

حمد عمر عقيل رئيس اللجنة.الدكتور خالد عبدهللا السععععععحيم عضععععععو األسععععععتاذ هشععععععام سععععععليمان طاهر م

الحبيب عضععععععو وقد حضععععععر االجتماع رئيس لجنة الترشععععععيحات والمكافآت ، علما انه تم اعتماد تعيين 

 رئيس للجنة المراجعة في هذا االجتماع.

 

 :اإلدارة الحاضريناجتماعات الجمعية العمومية للشركة وأسماء أعضاء مجلس 

 اسم العضو
 االجتماع تاريخ 

07/08/2018 
  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. 

  أ. محمد فهمي سليمان 

  



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 31 |

 مجلس االدارة : اجتماعات

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

 مالحظات

 تاريخ اإلجتماع
نوع 

 23 اسم العضو العضوية
ديسمبر 
 م2018

31 
اكتوبر 
 م2018

8 
 أغسطس

 2018م

 مايو 8
 م2018

29 
مارس 
 م2018

       غير تنفيذي 

صاحب السمو الملكي 

األمير الوليد بن طالل بن 

 عبدالعزيز آل سعود

       م. طالل إبراهيم الميمان تنفيذي 

       أ. سرمد نبيل الذوق تنفيذي 

       أ. طاهر محمد عقيل مستقل 

       د. خالد عبدهللا السحيم مستقل 

       أ. محمد فهمي سليمان  تنفيذي 

       أ. هشام سليمان الحبيب* مستقل 

 م.05/06/2018اصبح عضوا  بمجلس اإلدارة بتاريخ األستاذ هشام سليمان الحبيب *

 
األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر وذوي 

 المصالح :

نوع  إسم العضو
 العضوية

الشركات التي يشغل أعضاء 
 المساهمة المجلس عضويتها

 المدرجة والمقفلة

 عدد االسهم المملوكه

2018 2017 

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 
 شركة التصنيع الوطنية -

الشركة الوطنية للخدمات الجوية  -
 )ناس(

5,554,938 5,554,938 

5
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 البنك السعودي الفرنسي -
 شركة الرعاية الطبية -
شركة المملكة لالستثمار  -

 والتطوير

 الذوق  نبيل أ. سرمد

عضو مجلس 
اإلدارة 

التنفيذي 
لالستثمارات 

 الفندقية

 1,000 1,000 اليوجد

 1,000 1,000 اليوجد تنفيذي أ. محمد فهمي سليمان

 مستقل أ. طاهر محمد عقيل

 :عضو مجلس إدارة
شركة ميريل لينش المملكة  -

 العربية السعودية
 الشركة الخليجية العامة

 للتأمين التعاوني 
 شركة بداية لتمويل المنازل  -

1,000 1,000 

 1,000 1,000 اليوجد مستقل خالد عبدهللا السحيم د.

أ. هشام سليمان 
 الحبيب

 مستقل

 عضو مجلس إدارة:
مجموعة الدكتور سليمان  -

 الحبيب الطبية
 شركة أصالة القابضة -

0 - 

المدير الرئيس التنفيذي و بما فيهم  التنفيذيين كبارألربعه من  ةت والبدالت المصروفآالمكاف

 :المالي

 مكافات كبار التنفيذين

 مكافآت متغيرة مكافآت ثابتة
مكافات نهاية 

 الخدمة
المجموع 

 الكلي
     اسهم مكافآت  بدالت رواتب

3,515,625 1,549,218 16,561,349 - 896,523 22,522,715 
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انحراف يتم تحديد المكافآت بحسب ما جاء في سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة ولم يتم أي 

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

 .ما يلي: ما تقاضوة مقابل عملهم التنفيذي بالشركةسرمد ذوق واالستاذ محمد فهمي وبلغ 

 مكافآت متغيرة مكافآت ثابتة
مكافات نهاية 

 الخدمة
المجموع 

 الكلي
     اسهم مكافآت  بدالت رواتب

3,234,375 1,455,468 16,280,099 - 896,523 21,866,465 

 : لجان مجلس اإلدارة

 لجنة االستثمار

ستثمارية الرئيسية بالنيابة إلعتماد القرارت اإشراف العام على إستثمارات الشركة، وهي مكلفة بإلتتولى اللجنة ا

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

 م:وتضم اللجنة األعضاء التالية أسمائه ،إجتماعات (8عدد إجتماعات اللجنة خالل العام )

 مالحظات

 التاريخ 
نوع 

 03 اسم العضو العضوية
  ديسمبر
 م2018

05 
 نوفمبر
 م2018

01 
 أكتوبر
 م2018

03 
 سبتمبر
 م2018

31 
 يوليو
 م2018

02 
 يوليو
 م2018

17 
 مايو

 م2018

02 
مارس 
 م2018

          
غير 

 تنفيذي

صاحب السمو 

الملكي األمير الوليد 

بن طالل بن 

 عبدالعزيز آل سعود

          تنفيذي 
م. طالل إبراهيم 

 الميمان

          أ. سرمد نبيل الذوق تنفيذي 

          تنفيذي 
أ. محمد فهمي 

 سليمان 

 



  شركة المملكة القابضة 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 صفحة 34 |

 

 لجنة المراجعة

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

، ( إجتماعات5)، بلغ عدد إجتماعات اللجنة خالل العام باإلنظمة والسياسات وفحص إجراءات الرقابة الداخلية

 األعضاء التالية أسمائهم: وتضم اللجنة

 مالحظات

 نوع العضوية
نوع 

 27 العضواسم  العضوية
 نوفمبر
 م2018

31 
 سبتمبر
 م2018

08 
اغسطس 

 م2018

08 
 مايو

 م2018

25 
مارس 
 م2018

       طاهر محمد عقيلم مستقل . 

       د. خالد عبدهللا السحيم مستقل 

       أ. هشام سليمان الحبيب* مستقل 

 م.07/08/2018بتاريخ األستاذ هشام سليمان الحبيب اصبح عضوا  باللجنة *

 

بالتحقق من فعالية من خالل عملها وإجتماعاتها مع مراجعي الحسابات 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 مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة ، 

  للشركة.
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 مكافآت وال اتلجنة الترشيح

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

اللجنة األعضاء  وتضمواحد،  بلغ عدد إجتماعات اللجنة خالل العام إجتماع، بالتعويضات ومراجعتها وإقرارها

 التالية أسمائهم:

 مالحظات
 تاريخ اإلجتماع

 اسم العضو نوع العضوية
 م2018نوفمبر  27

   أ. طاهر محمد عقيل مستقل 

   د. خالد عبدهللا السحيم مستقل 

   أ. هشام سليمان الحبيب* مستقل 

 

خالل  وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها بمقترحات المساهمينيتم اطالع األعضاء وبخاصة غير التنفيذيين 

 االجتماعات الدورية للمجلس كما انهم يطلعون على جزء منها مباشرة خالل اجتماع الجمعيات العمومية للشركة.

 

 :طلبات الشركة لسجل المساهمين

 ات كما بلي:طلب 10قامت الشركة بطلب سجل المساهمين بواقع 

 التاريخ الغرض
 Jan-18-1 ملف أرباح

 Jan-18-17 أخرى

 Feb-18-11 أخرى

 Apr-18-3 ملف أرباح

 Apr-18-10 أخرى

 Apr-18-30 أخرى

 Jun-18-4 الجمعية العامة

 Jul-18-3 ملف أرباح

 Aug-18-7 الجمعية العامة

 Oct-18-2 ملف أرباح
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 الحوكمة:اقرارات من مجلس االدارة لمتطلبات نظام 

  

واالدراج والئحة حوكمة الشركات، على  لالسوق المالية والخاصة بنظام التسجيدرة من هيئة اطبقا للوائح الص

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

 عليه يقر المجلس بما يلي: أعاله،

 

  م.2018خطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغير في نسب ملكيتهم خالل العام إلم تتلق الشركة أي 

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

. 

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

 بلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية. قا

  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

 حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام. 

  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

 اف ذات عالقة.ماذكر في إفصاح أطر 
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 أي مكافآت أو تعويضات مقابل  لم يتلقوااضافة الى جميع اعضاء اللجان  يقر المجلس بأن جميع أعضاءه

تخص أو أي بدالت أو مصاريف سفر أو تنقالت أو أي بدالت أخرى واللجان عضويتهم في المجلس 

 .حتى تاريخ اعداد هذا التقرير م2018عام 

  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 ستثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظفي الشركةإي ألم يتم إنشاء. 

  الدولية  م، وفقا لمعايير المحاسبة2018ديسمبر  31تم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في

كما أنه ال  بشكل يظهر عدالة المركز المالي لها،من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و  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 

 الصحيح.بالشكل ت عد  أ  سجالت الحسابات  أن 

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الم صدر على مواصلة نشاطه 

 لجنة المراجعة تقوم بدورها المنوط بها للتاكد من سالمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وذلك من خالل  أن

قابة تقارير المراجعة الداخلية المرفوعة لها لذلك فانه يمكن اعطاء تأكيد ايجابي عن انظمة وفاعلية الر 

 الداخلية بالشركة 

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

 تنظيمية أو قضائية أخرى.
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  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  السوق المالية

 .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 عهده األمين وللحكومة الرشيدة بالشكر واالمتنان لما يبدو 

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

 مدارات الشركة والشركات التابعة لجهودهإعاملين في لكافة ال لفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديرهدارة هذه اإلا

 المزيد من االزدهار والتقدم في األعوام القادمة.  لىإم، و 2018المخلصة خالل العام 

  

 وهللا ولي التوفيق،،،




