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  شركة المملكة القابضة تقریر مجلس اإلدارة للسادة مساهمي 
  م31/12/2014عن السنة المالیة المنتهیة في  
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  المملكة القابضة الكرامخوة واألخوات مساهمي شركة إلحضرات ا
  

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته،
  

ُیسعدني بالنیابة عن مجلس إدارة الشركة أن أقدم لكم التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لشركة المملكة القابضة عن السنة 
  م.2014/  12/  31المالیة المنتهیة في 

  
م انعكاسًا لمسیرة إنجازات حازت على التمیز والنجاح بفضل من هللا عز وجل أوًال، ومن ثم بفضل جهود 2014لقد شكل عام 

العاملین لدى شركة المملكة القابضة في كل األقسام بما فیها التخطیط واالستثمارات، تطویر المشاریع واألعمال. فإن ما حققناه هذا 
نتائجنا المالیة المطروحة أمامكم الیوم تعكس استمراریة نجاح كما أن ما نسعى لتحقیقه عامًا بعد عام.  العام من نجاحات هو تماماً 

شركة المملكة القابضة في تطبیق استراتیجیتها االستثماریة، وتعكس تكریس فریق عمل الشركة لجهوده في تطویر األعمال بشكل 
  ماراتنا نحو قطاعات رئیسیة محددة نعتقد بخبراتنا أنها تحقق نموًا واعدًا.مستمر، وكذلك االستمرار مستقبًال في توجیه استث

فبرایر  23هـ الموافق 1435ربیع اآلخر  23في فبرایر، أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في اجتماعه المنعقد یوم الخمیس ف
لكامل السنة) من القیمة االسمیة للسهم وذلك بواقع  %5( %1.25م توزیع أرباح نقدیة ربع سنویة من األرباح المبقاة بنسبة 2014
ملیون لایر لكل ربع سنة  163.9لایر لكامل السنة، بما مجموعه  0.5هللة ربعیًا لكل سهم مصدر بحیث یصبح اإلجمالي  12.5

 ملیون لایر. 655.9بحیث یصبح إجمالي التوزیعات الخاصة لكامل السنة 
واصلتنا االرتفاع نحو أعلى قمٍة في العالم، حیث أعلنا خالل العام المنصرم أن العمل في برج وقد تجسدت مسیرتنا المتصاعدة في م

قد تم الوصول إلى الدور السادس، كما أن ارتفاع البرج یزید عن حیث المملكة بجدة األعلى في العالم یسیر بوتیرة متسارعة، 
ملیار لایر، حسب الجدول الزمني الموضوع،  4.6بتكلفة إجمالیة متر مربع،  85,000متر، ویتم تشییده على مساحة تبلغ  1,000

  علمًا أنه قد تم االنتهاء من أعمال األساسات العمیقة والقاعدة الخرسانیة العمالقة لمشروع البرج.
  

داك ) فـــي الســـوق األمریكیـــة ناســـJingdong )JD.comوفـــي مـــایو، بـــدأ تـــداول أســـهم عمـــالق التجـــارة اإللكترونیـــة الصـــیني، شـــركة 
NASDAQ  م والتي تملك فیها شركة المملكة القابضة حصة متســاویة فــي 2014مایو  22هـ الموافق 1435رجب  23یوم الخمیس

دوالر للســهم لیكــون إجمــالي الطــرح هــو  19ســهم بقیمــة  ملیــون Jingdong )JD.com (93.7اســتثمار مشــترك، وقــد طرحــت شــركة 
في أول یــوم لتــداول الســهم. كمــا نــود  %130شترك نجاح كبیر بارتفاع قیمة االستثمار ملیار دوالر. وبذلك حقق االستثمار الم 1.78

ملیــار دوالر) خــالل الربــع  16.7ملیار لایر سعودي ( 63) إلى Jingdong )JD.comأن نشیر إلى ارتفاع المبیعات السنویة لشركة 
ضــمن اســتراتیجیة شــركة المملكــة القابضــة  2013ام األول من العام. حیث جاءت صفقة االستحواذ علــى أســهم هــذه الشــركة خــالل عــ

 في تنوع واستقطاب استثماراتها حول العالم.
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 CDCICوفي منتصف العام في یونیو، وقعت شركة المملكة القابضة مذكرة تفاهم إلنشاء أداة استثماریة تدار بشكل مشترك من قبل 

مشــاركة الشــركات الفرنســیة والتكنولوجیــة واالســتفادة مــن خبراتهــا مــع وشركة المملكة القابضــة حیــث ستســعى لتطــویر مشــاریع ســعودیة ب
Caisse des Dépôts International Capital - CDC International Capital - CDC.  

 Rizvi Opportunistic Equityكما أعلنت شركة المملكة القابضة عن استثمارها في صندوق رزفي الثالــث لالســتثمارات الخاصــة 
Fund III  وذلك بناًء على نجاح عالقة التعاون السابقة والتي أدت إلى االستثمار في تویترTwitter .  

هـ ترمي إلى تعزیز أطر التعاون المشترك 1435رمضان  2م الموافق 2014یونیو  30كما تم التوقیع على مذكرة تفاهم یوم اإلثنین 
المملكة القابضة وشركة باینبریدج لالستثمارات الشرق األوسط إلدارة استثمارات خاصة مباشرة في قارة أفریقیا بین شركة 

PineBridge Investments Middle East الشركة العالمیة المتخصصة في إدارة االستثمارات متعددة األصول، والتي تدیر ،
  . عملیاتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا من خالل مقرها اإلقلیمي في مملكة البحرین

، فقد بلغ صافي الربح للسنة المنتهیة في 2014كامل سنة لومع نهایة العام أعلنت شركة المملكة القابضة نتائجها المالیة الموحدة 
م بمعدل ارتفاع 2013ملیون لایر سعودي لنفس الفترة من عام  742.5ملیون لایر سعودي مقابل  869.1م 2014دیسمبر  31

17.05% .  
  

، ویوضح مواطن ٢٠١٤المطروح بین أیدیكم الیوم، یعبر بكل شفافیة عما أنجزته الشركة من أعمال خالل عام  إن التقریر السنوي
النجاح واالزدهار الذي حققناه على مدى عام كامل، ونحن واثقون أننا وبفضل خبرتنا نسیر في االتجاه الصحیح الذي رسمناه 

بضة بإنجازاتها السابقة والحالیة والمستقبلیة إن شاء هللا، تبقى ثابتة بأهدافها للمستقبل، كما یثبت التقریر أن شركة المملكة القا
االستثماریة البعیدة المدى. وسوف نقوم دائمًا من خالل إمكاناتنا الراسخة، وخبرات مجلس إدارة الشركة ومدیریها التنفیذیین بتكریس 

ات كوننا إحدى أنجح الشركات االستثماریة العالمیة وأكثرها تنوعًا في الجهود والموارد والخبرات نحو المزید من النجاحات واإلنجاز 
  مجاالت االستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربیة السعودیة، ومنطقة الخلیج العربي وعلى مستوى العالم.

  

دائمًا، وٕالى أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین أتقدم بالشكر العمیق إلى مساهمینا الكرام على ثقتهم بشركتهم القویة والمزدهرة 
للشركة، على جهودهم المخلصة، متطلعًا معكم نحو المزید من النمو واستمراریة الربحیة وتحقیق النتائج اإلیجابیة مستقبًال، وهللا ولي 

  التوفیق.
  

  الولید بن طالل بن عبد العزیز آل سعود

  رئیس مجلس اإلدارة
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     النشاطات الرئیسة للشركة : 

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

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

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

 ة.ومستحضراتها، والمجوهرات التقلیدی لزینةاوأدوات التجمیل و 
 واللوازم الخاصة بها أجهزة الحاسب اآللیة والبرامج  )ح(
 كافة أنواع البضائع مهما كانت طبیعتها   )خ(

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

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

   
  نبذة عن الشركات التابعة :

  من خالل الشركات التابعة المذكورة أدناه:  الدولیة تزاول الشركة نشاطاتها
  

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

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

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

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

   الشركات التابعة والزمیلة المذكورة أدناه والتي تمارس النشاط الفندقي:
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% الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة  
2014  2013  

  جروب (جورج الخامس) 35كي آر  5المملكة 
في  تمتلك فندق جورج الخامس، الكایمانمنشأة وقائمة في جزر ، شركة ذات مسئولیة محدودة 

  فرنسا. (ملكیة مباشرة وغیر مباشرة مع شركة المملكة لإلستثمارات الفندقیة)

100.0  100.0  

  (تورنتو) لیمتدشركة المملكة للفنادق (تورنتو) 
  كندا –من فندق فورسیزونز تورنتو  %100تمتلك الشركة ، شركة ذات مسئولیة محدودة 

100.0  100.0  

  المملكة لإلستثمارات الفندقیة (كي اتش آي)
 ، م2000في مایو من عام شركة ذات مسئولیة محدودة كتأسست الشركة في جزر الكایمان 

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

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

100.0  100.0  

  المحلیة واإلقلیمیة التالیة:  لتابعةاتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 
     

  % الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة
2014  2013  

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

  مدینة الریاض وهي تملك وتدیر مدارس المملكة.

47.0  47.0  

  المملكة العربیة السعودیة –شركة المملكة للتطویر العقاري 
وتدیر مشروع "مدینة المملكة" شرق ،  2012عام كشركة ذات مسئولیة محدودة تأسست 

  العاصمة الریاض

100.0  100.0  

  المملكة العربیة السعودیة – المحدودة للتجارةاألزیاء شركة قریة 
في الریاض وجدة وتعرض أبرز  تجزئةتدیر الشركة محالت ، شركة ذات مسئولیة محدودة 

  الماركات العالمیة.

71.8  71.8  

  المملكة العربیة السعودیة  – شركة خدمات المشاریع الطبیة (المستشفى)
  تمتلك الشركة مستشفى المملكة والعیادات األستشاریة بالریاض.، و شركة ذات مسئولیة محدودة 

74.0  74.0  

  لبنان – بیروت اس ایه ال (العیادات)- العیادات اإلستشاریة
  تأسست في لبنان كشركة ذات مسئولیة محدودة . 

50.4  50.4  
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  مصر –مصر (كادكو)  –شركة المملكة للتنمیة الزراعیة 
 55,000دوالر امریكي مقسمة على ملیون  55كشركة مساهمة برأسمال م 1997تأسست عام 

الدواجن واألسماك لغرض استصالح األراضي وٕاقامة المشاریع الزراعیة والحیوانیة ومشاریع سهم. 
  في جمهوریة مصر العربیة.

100.0  100.0  

   اإلستثماراتافریقیا إلدارة المملكة 
مسجلة في جمهوریة  ،إدارة اإلستثمارات المباشرة ذات مسئولیة محدودة ومختصة بشركة 

  لة عن إدارة صنادیق إستثمارات الشركة في أفربقیا.و مسؤ موریشیوس و 

100.0  100.0  

  

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

  % الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة
2014  2013  

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

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

35.2  35.2  

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

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

47.5  47.5  

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

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

33.3  33.3  

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

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

50.0  50.0  

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

  من قبل شركة فیرمونت. هبمدینة نیویورك والذي یتم تشغیل

  
25.0  

  
25.0  

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

28  28  

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

  ومسجلة في جمهوریة موریشیوس. في القارة األفریقیة صنادیق إلدارة األصول

100  
100  

100.0  
100.0  
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  المحلیة واإلقلیمیة التالیة: الزمیلةتمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات 

  % الفعلیة نسبة الملكیة  إسم الشركة
2014  2013  

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

  الریاض.

38.9 
  

38.9 
  

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

  المملكة العربیة السعودیة.شهرة في 

36.0  36.0  

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

33.35  33.35  

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

32.8  32.8  

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

29.9  29.9  

  
                  خطط الشركة والتوقعات المستقبلیة :

القطاعات الرئسیة الحالیة وهــي العقــارات مــن خــالل مشــروعي مدینــة المملكــة بجــدة  االستمرار في توجیه إستثماراتها نحوتنوي الشركة 
ومدینة المملكة بالریاض ، وكذلك لقطاع الفنادق من خالل االستمرار في تعزیز قیمة محفظتها الفندقیة بالجمع بین المهارات اإلداریة 

كمــا أن الشــركة إدارة الفنادق والتابعة لها من جهة وخصائص كــل فنــدق مــن فنادقهــا مــن جهــة أخــرى ،  وشهرة اإلسم التجاري لشركات
  .ودولیاً  وٕاقلیمیاً  مستمرة بالبحث في جمیع القطاعات عن الفرص األستثماریة المجدیة محلیاً 

 
  :م 2014 العام أبرز أحداث

  قلیمیة:اإلمحلیة و الستثمارات إلعقارات واقطاع ال
  لندیــة نكــوني الفالشــركات الزمیلــة) والمالكــة لمشــروع مدینــة المملكــة بجــدة بتعیــین شــركة  ىحــدشركة جــدة اإلقتصــادیة (اقامت

امتــار فــي الثانیــة  12.5لتقــوم بتنفیــذ عملیــات النقــل داخــل بــرج المملكــة ، بحیــث تســتطیع هــذة المصــاعد اجتیــاز اكثــر مــن 
 الواحدة.

  ور.ات بها شركة سعودي بمالمملكة بجدة التي قاانتهاء أعمال االساسات الخاصة ببرج 
  عقد مجلس إدارة جدة االقتصادیة مؤتمر صحفي في موقع مشروع برج المملكة بجدة ، واألمیر الولید یصرح بأن أعلــى بــرج

 م.2014في العالم یسیر بوتیرة متسارعة والوصول الى الدور السادس بنهایة العام 
   مستشــفى المملكــة یحصــل علــى اعتمــاد منظمــةJCI كــذلك قــام األمیــر الولیــد  ،العالمیــة بحضــور األمیــر الولیــد بــن طــالل

  بافتتاح مركز المملكة لتقنیات االنجاب.
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 :دارة الفنادقإالفنادق وشركات قطاع 
  ى التوالي، وذلك ضمن م للعام الحادي عشر عل2014فندق جورج الخامس یحصل على لقب أفضل فندق في العالم لعام

 تصنیف مجلة دلیل جالیفانتر.
  (احدى الشركات التابعة) ملیون  360 ــبر دبي بك یموفنبفندق بیع حصتها في بقامت شركة المملكة لالستثمارات الفندقیة

 لایر.
  صفقة مع من فندق سافوي فیرمونت في  %50استحوذت شركة كاتارا للضیافة المملوكة لحكومة دولة قطر على حصة

 مجموعة لویدز المصرفیة لیصبح الفندق اللندني الشهیر مملوكًا بالمناصفة بین حكومة دولة قطر وشركة المملكة القابضة.
  :قطاع اإلستثمارات الدولیة والخاصة

  شــركةطرح أســهم JD.com  لإلكتتــاب العــام فــي ســوق نیویــوركNASDAQ وٕارتفــاع اســتثمار شــركة المملكــة القابضــة عنــد 
 .%130بلغت إقفال أول یوم تداول بنسبة 

  الصــندوق الســیادي الفرنســيمــذكرة تفــاهم مــع وقعــت شــركة المملكــة القابضــةCaisse des Depots International 
Capital-CDC  إلنشـــاء أداة اســـتثماریة تـــدار بشـــكل مشـــترك مـــن قبـــلCDCIC  وشـــركة المملكـــة القابضـــة حیـــث ستســـعى
واألستثمار في شركات القطــاع الخــاص الســعودیة بمشــاركة الشــركات الفرنســیة لإلســتفادة مــن خبراتهــا محلیة لتطویر مشاریع 

 .التكنولوجیة
  ،مــن وعلق األمیر الولید قــائًال "أعلنت شركة المملكة القابضة عن استثمارها في صندوق رزفي الثالث لإلستثمارات الخاصة

 ، وأن یركز على قطاعات التكنولوجیا وتطبیقاتها."امریكيملیون دوالر  400المتوقع ان یبلغ حجم الصندوق 
 إدارة استثمارات خاصة  ج لإلستثمارات الشرق األوسط مذكرة تفاهم ترمي الىیدر بوقعت شركة المملكة القابضة وشركة باین

القارة األفریقیة، مباشرة في قارة أفریقیا. وتركز هذه اإلتفاقیة على دراسة واقتناص مجموعة من الفرص اإلستثماریة في 
 وذلك تلبیًة لرغبة المستثمرین في اإلستثمار في إقتصادات سریعة النمو في الدول األفریقیة.

  أقرت لجنة اإلستثمار المشاركة في إعادة هیكلة یورو دیزنيEuro Disney 2014 ــوالتي أعلن عنها في الربع الرابع ب ،
  .%10البالغة  شركة المملكة القابضة على حصتهاو بهذا حافظت 

  
  سیاسة توزیع األرباح :

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

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

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

توزیع م ، 23/02/2014هـ الموافق 23/04/1435 ألحداأقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد یوم و قد  
هلله  12.5لكامل السنه) من القیمة االسمیة للسهم وذلك بواقع  %5( %1.25أرباح نقدیة ربع سنویة من األرباح المبقاه بنسبة 
ملیون لایر لكل ربع سنة بحیث یصبح  163.9 هلایر لكامل السنة، بما مجموع 0.50ربعیًا لكل سهم مصدر بحیث یصبح اإلجمالي 

 وذلك بعد تنازل رئیس مجلس اإلداره صاحب السمو الملكي األمیر ملیون لایر.  655.9السنة  إجمالي التوزیعات الخاصه لكامل
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ملیون لایر سعودي من حصته من التوزیعات  1197هلله لكل سهم او مایعادل  34الولید بن طالل بن عبدالعزیز ال سعود عن 

  ملیون لایر سعودي من حصته من األرباح الربعیة. 299,2هلله لكل سهم او مایعادل  8.5النقدیة المقترحه لكامل السنة ، بواقع 
 كالتالي:  كانتعلمًا أن أحقیة األرباح للدفعات 

 الدفعة األولى: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم إنعقاد الجمعیة العامة العادیة
  تم الصرف بعدها بأسبوعین وقدم  31/03/2014هـ الموافق 30/05/1435

 وقدم 30/6/2014هـ الموافق 03/09/1435الدفعة الثانیة: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم 
  تم الصرف بعدها بأسبوعین

م 30/09/2014هـ الموافق 06/12/1435 الدفعة الثالثة: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم
  تم الصرف بعدها بأسبوعین وقد

م 31/12/2014هـ الموافق 09/03/1436الدفعة الرابعة: أحقیة األرباح للمساهمین المسجلین بسجالت الشركة بنهایة تداول یوم 
  تم الصرف بعدها بأسبوعین. وقد

هـ الموافق 30/05/1435بتاریخ  سادسةال الجمعیة العامة العادیةي علما بأنه تمت الموافقة علیها من قبل المساهمین ف
  م 31/03/2014
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  ملخص القوائم المالیة : 

  قائمة الدخل:
  بآالف الریاالت السعودیة                                                                                                          

  م2010  م2011  م2012  م2013  م2014  البیان
  3,743,031  3,202,280 3,477,713 3,132,779 3,397,882  إجمالي االیرادات

  )2,367,523(  (2,069,237)  )2,296,423(  )1,786,266(  )1,835,000(  إجمالي التكالیف والمصاریف

الدخل قبل اإلستهالك واألعباء المالیة والزكاة 
  والضریبة

1,562,882  1,346,513  1,181,290  1,133,043  1,375,508  

  )273,866(  )235,241(  )220,796(  )235,673(  )225,914(  إستهالك وٕاطفاء

  -  189,300  186,000  151,300  -  وأخرى أرباح بیع إستثمارات

  1,101,642  1,087,102  1,146,494  1,262,140  1,336,968  الدخل من األعمال الرئیسیة

  )409,692(  )420,525(  (390,292)  )418,326(  )367,293(  صافيأعباء مالیة، 

  691,950  666,577  756,202  843,814  969,675  قبل حقوق األقلیة والزكاة والضریبةالدخل 

  )12,380(  14,798  31,226  16,034  )11,710(  حقوق األقلیة

  679,570  681,375  787,428  859,848  957,965  الدخل قبل الزكاة والضریبة

  )74,324(  )41,760(  )80,354(  )117,377(  )88,896(  الزكاة والضریبة

  605,246  639,615  707,074  742,471  869,069  صافي الدخل للسنة

  
  ارتفاع في المكاسب من مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى  م2014یعود سبب االرتفاع في صافي الربح خالل

 .على الرغم من االرتفاع في الخسائر من الشركات الزمیلةاألعباء المالیة وٕانخفاض االستثمارات ودخل توزیعات األرباح 
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  قائمة المركز المالي :

    بآالف الریاالت السعودیة         
  م2010  م2011  م2012  م2013  م2014  البیان
  2,608,206  2,865,533  3,005,486  3,839,895  3,820,034  موجودات متداولة 

  )2,267,775(  )2,424,744(  (2,185,520)  )1,721,843(  )2,563,171(  مطلوبات متداولة

  340,431  440,789  819,966  2,180,021  1,256,863  رأس المال العامل
            

  2,608,206  2,865,533  3,005,486  3,839,895  3,820,034  موجودات متداولة 

  10,172,880  8,482,091  10,712,875  14,246,498  15,119,121  إستثمارات متاحة للبیع 

  16,690,681  17,203,912  17,581,910  17,665,996  17,551,341  إستثمارات في شركات زمیلة

  1,622,992  1,748,528  1,686,507  2,142,357  2,180,458  إستثمارات عقاریة

  9,154,420  7,661,134  6,589,755  6,150,641  5,816,014  ممتلكات ومعدات

  1,810,821  1,677,936  1,858,120  1,860,665  1,808,116  موجودات غیر ملموسة

  128,270  142,465  408,246  341,147  427,196  موجودات طویلة األجل أخرى

  42,188,270  39,781,599  41,842,899  46,247,199  46,722,280  إجمالي الموجودات 
            

  2,267,775  2,424,744  2,185,520  1,721,843  2,563,171  المطلوبات المتداولة  

  10,829,502  10,864,463  10,600,180  12,133,501  10,999,007  قروض طویلة األجل

  694,295  552,214  427,349  411,584  387,426  ة األجللالمطلوبات األخرى طوی

  13,791,572  13,841,421  13,213,049  14,266,928  13,949,604  إجمالي المطلوبات

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

  1,379,144  1,468,435  1,625,185  1,817,332  2,030,460  االحتیاطیات واألرباح المدورة
خسائر غیر محققة من استثمارات متاحة 

  )11,269,920(  )13,066,612(  (10,325,323)  )7,028,045(  )6,695,427(  للبیع

  )86,636(  )14,349(  (168,322)  )241,839(  )137,867(  تسویات عمالت أجنبیة وأخرى

  27,081,411  25,446,297  28,190,363  31,606,271  32,255,989  حقوق المساهمین

  1,315,287  493,881  439,487  374,000  516,687  حقوق األقلیة

  28,396,698  25,940,178  28,629,850  31,980,271  32,772,676  الملكیةاجمالي حقوق 

إجمالي المطلوبات وحقوق 
  المساهمین

46,722,280  46,247,199  41,842,899  39,781,599  42,188,270  

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

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

  بآالف الریاالت السعودیة                    

المملكة العربیة   2014
  السعودیة

أمریكا الشمالیة   أفریقیا  آسیا
  وأوروبا

  اإلجمالي

  46,722,280  14,6146,32  344,925  52,0977,8  13,810,644  إجمالي الموجودات
  13,949,604  5,372,727  15,717  2,352,892  6,208,268  إجمالي المطلوبات
  3,397,882  714,517  7,249  860,292  1,815,824  إجمالي اإلیرادات

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

  بآالف الریاالت السعودیة    

المملكة العربیة   2013
أمریكا الشمالیة   أفریقیا  آسیا  السعودیة

  اإلجمالي  وأوروبا

  46,247,199  24,099,628  341,875  8,179,133  13,626,563  الموجوداتإجمالي 
  14,266,928  5,518,813  16,144  2,416,868  6,315,103  إجمالي المطلوبات
  3,132,779  658,770  6,683  793,172  1,674,154  إجمالي اإلیرادات

  742,471  82,648  )16,570(  )41,639(  718,032  صافي الدخل (الخسارة)
  

  تحلیل إلجمالي إیرادات المصدر حسب القطاعات الرئیسیة:
  بآالف الریاالت السعودیة

2014  
  القطاعات

  اإلجمالي
عقارات واستثمارات   فنادق  أسهم

  محلیة
  46,722,280  66,956,29  18,419,053 21,346,931  إجمالي الموجودات

  869,069  45,496  168,969  654,604  صافي الدخل
  السعودیة بآالف الریاالت

2013  
  القطاعات

  اإلجمالي
عقارات واستثمارات   فنادق  أسهم

  محلیة
  46,247,199  6,789,635  18,596,017  20,861,547  إجمالي الموجودات

  742,471  138,625  21,336  582,510  صافي الدخل 
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     تفاصیل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

    بآالف الریاالت السعودیة                                       
  م2010  م2011  م2012  م2013  م2014  البیان

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
  5,243,308  5,356,606  5,197,974  4,782,259  5,040,227  شركة المملكة القابضة

  1,978,960  2,993,888  3,187,397  4,480,566  4,400,596  لیمتد 11-كي آر-5المملكة 

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

1,567,242  1,795,531  1,742,612  1,739,251  1,803,030  

  2,199,021  2,130,098  1,799,133  1,481,853  1,147,136  المملكة لإلستثمارات الفندقیة

  835,835  103,130  193,697  366,594  409,507  أخرى

  12,060,154  12,322,973  12,120,813  12,906,803  12,564,708  اإلجمالي

  
  تفاصیل القروض لجمیع الشركات أعاله:

  
  شركة المملكة القابضة - 

  بآالف الریاالت السعودیة                               
المدفوع   أصل القرض  البیان    

  خالل العام
تاریخ   مدة القرض  الرصید القائم

  اإلستحقاق
  -  -  -  274,875  274,875  البنك السعودي الفرنسي

  -  -  -  200,000  200,000  البنك السعودي لإلستثمار

  2016إبریل   سنة 2  678,994  -  678,994  جلكسمبور  - بنك دوتشیة 

قرض مجمع (مجموعة سامبا المالیة والبنك 
  الفرنسي)

  2016سبتمبر   سنة 2.5  920,588  401,804  1,322,392

قرض مجمع (مجموعة بنك الریاض والبنك 
  العربي)

  2016نوفمبر   سنة 2.5  671,324  150,000  821,324

  2018سبتمبر   سنوات 4  2,769,321  739,111  1,484,674  قرض مجمع من عده بنوك دولیة وٕاقلیمیة

      5,040,227  1,765,790  4,782,259  اإلجمالي
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) والعمولة SIBOR( لمعدلت العمولة السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیةالقروض تكالیف اقتراض وفقا  تحمل

ستثمارات من قبل الشركة. تتضمن إلببعض ا )، زائدا هامش ربح معین، ومضمونةLIBORالسائدة بین البنوك في لندن (
ة على رصید حقوق ملكیة معین على تعهدات مالیة من ضمنها ضرورة المحافظ رئیسي إتفاقیات القروض البنكیة بشكل

وحیث أن القروض أعاله بطبیعتها  العمولة ونسب محددة للقروض إلى القیمة السوقیة للضمانات المقدمة. ونسبة تغطیة
تخضع للمراجعة وكذلك التعدیل بحسب احتیاجات الشركة ، فقد تم تعدیل بعض االتفاقیات ومدد القروض أعاله هي 

  .هذة االتفاقیاتبحسب آخر تعدیل تم على 
 

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

المدفوع   أصل القرض  البیان
  خالل العام

الرصید 
  القائم

تاریخ   مدة القرض
  اإلستحقاق

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

  2016ینایر   سنة 2  937,500 -  937,500  فرنسا – لو یکرجاكریدت 

  2016أغسطس   سنوات 3  2,043,066 -  2,056,846  فرنسا – سوستیه جنرال

  2018فبرایر   سنوات 3  843,750  281,250  937,500  المملكة المتحدة –بانك أوف أمیركا 

      4,400,596  281,250  4,480,566  اإلجمالي

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

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

  تعدیل تم على هذة االتفاقیات.
 

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

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

  القرض
تاریخ 
  اإلستحقاق

قرض مجمع (بنك 
دوتشیة بوست 

  لكسمبورج –وأخرى)

ابریل   سنوات 10 1,454,291  317,250  19,760  4,333  1,659,333  321,431
2016  

شركة فنادق فورسیزون 
  كندا -

یونیو   سنة 40  112,951  24,640  -  -  127,200  24,640
2038  
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      الرصید القائم  المدفوع خالل العام  أصل القرض  البیان
مدة   باللایر  بالیورو  باللایر  بالیورو  باللایر  بالیورو

  القرض
تاریخ 
  اإلستحقاق

  -  - -  - 7,949  1,743 8,998  1,743  أخرى

      1,567,242  341,890  27,709  6,076  1,795,531  347,814  اإلجمالي

التعهدات المالیة التي تتطلب  بعضمضمونة برهن ممتلكات فندق جورج الخامس. تتضمن اتفاقیات القروض إن القروض 
حتفاظ بتأمین ضمان نقدي. الموجودات، واإل الحفاظ على معدل تغطیة خدمة الدین، والحفاظ على معدل تغطیة قیمة

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

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

  المملكة لإلستثمارات الفندقیة  - 
   الریاالت السعودیة بآالف              

      الرصید القائم  المدفوع خالل العام  القرضأصل   البیان
بالدوالر 
  األمریكي

بالدوالر   باللایر
  األمریكي

بالدوالر   باللایر
  األمریكي

تاریخ   مدة القرض  باللایر
  اإلستحقاق

قروض خاصه 
بإستثمارات فندقیة في 
الشرق االوسط وشمال 

  افریقیا

 یتراوح ما بین  647,289  172,992 272,052 72,547  946,003  252,541
 12الى  2

  سنة

یتراوح ما 
 2015بین 
  2025و 

قروض خاصه 
بإستثمارات فندقیة في 
  وسط وجنوب افریقیا

 یتراوح ما بین  343,642  91,737  25,916 6,911  369,530 98,648
الى  6من 
  سنة 14

یتراوح ما 
 2015بین 
  2020و 

قروض خاصه 
بإستثمارات فندقیة في  

  قارة آسیا

سبتمبر   سنوات 7  156,205  41,700  10,125  2,700  166,320  44,400
2020 

      1,147,136  306,429  308,093  82,158  1,481,853  395,589  اإلجمالي

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

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

  تعدیل تم على هذة االتفاقیات.
  



 

  - 16  - 

  أخرى: - 
  بآالف الریاالت السعودیة                  

الجهه المانحة   البیان
  للقرض

المدفوع   أصل القرض
  خالل العام

تاریخ   مدة القرض  الرصید القائم
  اإلستحقاق

شركة مدارس المملكة 
  المحدودة

  2020ینایر  سنوات 6  4,640  773  5,414  وزراة المالیة 
  2017یونیو   سنوات 3  74,000  11,400  85,400  بنك مسقط

شركة خدمات المشاریع 
  المحدودة الطبیة

  2019دیسمبر   سنوات 5 14,670  2,934  17,604  وزارة المالیة
  2018فبرایر   سنوات 3  31,850  7,750  39,600  بنك مسقط

شركة قریة األزیاء 
  المحدودة

  2015مارس   أشهر / مدور 6  21,561 47,060  23,530  مجموعه سامبا المالیة

شركة المملكة للتطویر 
  العقاري

  یجدد شهریاً  مدور  262,138  -  194,638  مجموعه سامبا المالیة

  یجدد شهریاً   مدور  648  -  408    أخرى

      409,507  69,917  366,594    اإلجمالي

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

 
  لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة: ذات عالقة التعامالتتفاصیل 

  
 مطلوبات من جهات ذات عالقة: - 

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

  بآالف الریاالت السعودیة
  المبلغ   طبیعة التعامل  أسم الشركة

  129,158  مطلوبات من شركات زمیلة  شركة المملكة القابضة

  63,865  مطلوبات من شركات فندقیة زمیلة  شركة المملكة لإلستثمارات الفندقیة

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

  12,692  مطلوبات من جهات زمیلة  (مستشفى المملكة)شركة خدمات المشاریع الطبیة 

  3,318  متفرقةمطلوبات من جهات زمیلة   أخرى

  209,055    اإلجمالي

  
  
  
  



 

  - 17  - 

 جهات ذات عالقة: الىمطلوبات  - 
التعامل مع األطراف للمجموعة وتتم هذه المعامالت وفق شروط األساسي العادي و  نشأت هذه التعامالت نتیجة للنشاط

     األخرى، وفیما یلي تفاصیل هذه المعامالت:
  بآالف الریاالت السعودیة

  المبلغ   طبیعة التعامل  أسم الشركة
 203,420  مطلوبات الى جهات زمیلة  شركة المملكة القابضة

  32,090  مطلوبات الى شركات فندقیة زمیلة  شركة المملكة لإلستثمارات الفندقیة

  41,245  مطلوبات الى شركة المركز التجاري   األزیاء المحدودةشركة قریة 

  18,414  مطلوبات الى جهات زمیلة  شركة خدمات المشاریع الطبیة (مستشفى المملكة)

  1,939  مطلوبات من جهات زمیلة   أخرى

  297,108    اإلجمالي

  
 معامالت مع أطراف ذوي عالقة: - 

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

  مبالغ المعامالت    طبیعة المعاملة  
      2014    2013  

  9,281    -    إیرادات  شركة زمیلة
  63,674    79,699    تكلفة ومصاریف  

  
  إدارة المخاطر 

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

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

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

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

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

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

  
 مخاطر القیمة العادلة والتدفقات لسعر العمولة 

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

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

المجموعة لسنة واحدة یمثل األثر على الدخل/المصاریف أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت على صافي نتائج   
  .2013و  2014دیسمبر  31وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالیة المرتبطة بعمولة عائمة والقائمة كما في 

  
  مخاطر أسعار األسهم

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

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

  
  مخاطر االئتمان

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

  ومراقبة الذمم المدینة القائمة.  عمیل،

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

  بآالف الریاالت السعودیة       
  4201    2013  

  1,006,823    1,144,434  أرصدة لدى البنوك وودائع قصیرة األجل
  520,885    556,105  ذمم مدینة 

  موجودات متداولة أخرى (مطلوب من 
  268,634    293,645  شركات شقیقة وأخرى)  

  موجودات طویلة األجل أخرى (تأمینات
  64,411    74,109  نقدیة مستردة وأخرى)  
  2,068,293   1,860,753  
    

  



 

  - 19  - 

  مخاطر السیولة  

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

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

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

  
   لمزید من التفاصیل یرجى الرجوع الي االیضاحات المرفقة للقوائم المالیة 

 
  :المستحقة المدفوعات النظامیة

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

  بآالف الریاالت السعودیة                                                            
  م2013  م2014  البیان

  85,099  61,212  شركة المملكة القابضة * –زكاة للسنة مخصص ال
  60,061   44,544الشركات التابعة األجنبیة *  –ضریبة دخل مخصص
  145,160  105,756  اإلجمالي

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

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

  لمزید من التفاصیل یرجى الرجوع إلي القوائم المالیة واالیضاحات المرفقة  
  

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

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

 
  

   



 

  - 20  - 

 
  : المساهمینجمعیات 

 خامسةالجمعیة العامة العادیة ال
 

هـ 30/05/1435من مساء یوم الثالثاء  4:00في تمام الساعة  خامسةعقدت شركة المملكة القابضة جمعیتها العامة العادیة ال
برئاسة صاحب السمو الملكي االمیر الولید بن طالل رئیس مجلس اإلدارة. وقد إعتمدت  زم بفندق الفورسیزن31/03/2014الموافق 

  :الجمعیة بموافقة أغلبیة األصوات جدول األعمال اآلتي
 

  م31/12/2013الموافقة على ما ورد فى تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المنتهیة فى  (1)
 

  م31/12/2013ائمة الدخل وتقـریر مراقبي الحسابات للسـنة المالیة المنتهیة فى التصدیـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـ  (2)
 

  م31/12/2013م الى 01/01/2013إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم للفترة من   (3)
 

، لمراجعة حسابات إختیار الساده برایس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي الحسابات من بین المرشحین من قبل لجنة المراجعة   (4)
  .م والبیانات المالیة الربع سنویة2014الشركة للعام المالي 

  
  .ملیون لایر 550.3م والبالغه 2013المصادقة على ما تم توزیعه من أرباح خالل العام  (5) 

 
   .الموافقة على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح ربع سنویة على المساهمین  (6)

  
ینایر  15تعیین الدكتور عادل السید عضوًا تنفیذیًا في مجلس اإلدارة لإلستثمارات الدولیة والمباشرة اعتبارًا من  ) المصادقة على7( 

 م.2014
  

 ) اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة.8(
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  جتماعات مجلس االدارة :إ

  :یلي عدد الجلسات التي حضرها كل عضو وفیما )7(العام خالل  دارةإلمجلس ا جتماعاتإعدد  بلغ 
  

نوع   اسم العضو
  العضویة

  تاریخ اإلجتماع
  مالحظات

1/20  2/20  3/31  4/20  7/20  29/10 12/15  
صاحب الســمو الملكــي األمیــر الولیــد 

  بن طالل بن عبدالعزیز آل سعود
غیر 
  تنفیذي

         
  

  م. طالل إبراهیم المیمان
           تنفیذي

  
  عادل علي السید. د
  

         تنفیذي
  

  الذوق نبیل سرمدأ. 
  

           تنفیذي

  صالح علي الصقريأ. 
  

         x  مستقل

غیر   أ. طاهر محمد عقیل
  تنفیذي

         

  د. خالد عبدهللا السحیم
  

           مستقل

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

  تنفیذي
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  األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وزوجاتهم وأوالدهم القصر وذوي المصالح :

  نوع العضویة  إسم العضو

الشركات التي یشغل 
 أعضاء المجلس عضویتها

المدرجة  المساهمة
  والمقفلة

  المملوكهعدد االسهم 

2014  2013  

صاحب السمو الملكي األمیر الولید بن 
  طالل بن عبدالعزیز آل سعود

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

  م. طالل إبراهیم المیمان

عضو مجلس اإلدارة 
التنفیذي للمشاریع 

التطویریة واالستثمارات 
  المحلیة

 عضو مجلس إدارة -
 شركة التصنیع الوطنیة

عضو مجلس ادارة  -
الشركة الوطنیة للخدمات 

  الجویة (ناس)
المجموعة السعودیة  -

  لالبحاث والتسویق

5,554,938  5,554,938  

  الذوق نبیل أ. سرمد
عضو مجلس اإلدارة 
التنفیذي لالستثمارات 

  الفندقیة
  1,000  1,000  الیوجد

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

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

  التأمین (مید غلف)
2,225,000  5,553,465  

  غیر تنفیذي  أ. طاهر محمد عقیل

عضو مجلس إدارة  -
شركة میریل لینش المملكة 

  السعودیةالعربیة 
عضو مجلس إدارة  -

الشركة الخلیجیة العامة 
  للتأمین التعاوني

1,000  1,000  

  تنفیذي  الدكتور عادل علي السید

عضو مجلس إدارة  -
شركة بروج للتأمین 

  التعاوني
عضو مجلس إدارة  -

شركة علي حسن السید 
  وأوالدة

1,000  1,000  

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

بما  األربعة كبار التنفیذیین  خاصة بعضویة المجلس  
  التنفیذیینأعضاء المجلس   غیر التنفیذیینأعضاء المجلس     المدیر المالي فیهم 

  3,009,438  -  -  رواتب
  1,356,250  -      -  بدالت

  4,992,188    -  -  مكافآت 
بدالت وتعویضات حضور 

  الجلسات
-  - -  

  

  : لجان مجلس اإلدارة
  

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

 )3العــام (اللجنــة خــالل بلــغ عــدد إجتماعــات  ،مــن قبــل المجلــس) ومراجعــة أداء االســتثمارات وشــرائها(علــى أن تــتم المصــادقة الحقــا 
 اللجنة األعضاء التالیة أسمائهم: وتضم ،اعاتإجتم

  
  الصفة  االسم

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

 عضو  سرمد نبیل الذوقأ. 
 عضو  محمد فهمي سلیمانأ. 

  عضو  د. عادل علي السید
  

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

كما تقوم اللجنة بمراقبة النتائج المالیة للشركة وٕاقرارها وتحدید سیاسات االلتزام باإلنظمة والسیاسات وفحص إجراءات  ،المالیة للشركة
  ضاء التالیة أسمائهم:األع وتضم اللجنة، ) إجتماعات7(خالل العام ، بلغ عدد إجتماعات اللجنة الرقابة الداخلیة

  
  الصفة  االسم

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

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

  
  لجنة الترشیح والتعویضات

ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة ومساعدة المجلس في وضع الخطط والسیاسات المتعلقة بالتعویضات ومراجعتها  لة عنو اللجنة مسؤ 
 ضاء التالیة أسمائهم:وتضم اللجنة األع، یناللجنة خالل العام إجتماعبلغ عدد إجتماعات ، وٕاقرارها

  
  الصفة  االسم

  رئیس اللجنة  د. خالد عبدهللا السحیم
  عضو  أ. طاهر محمد عقیل

  عضو  أ. صالح علي الصقري
  

  اقرارات من مجلس االدارة لمتطلبات نظام الحوكمة :
   

فصاح في إلواالدراج والئحة حوكمة الشركات، على ضرورة ا لدرة من هیئة السوق المالیة والخاصة بنظام التسجیاطبقا للوائح الص
  المتطلبات النظامیة المذكوره في اللوائح المذكوره أعاله ، علیه یقر المجلس بما یلي: دارة عن جمیعإلالتقریر السنوي لمجلس ا

  
  م.2014خطارات من مساهمیها فیما یتعلق بأي تغیر في نسب ملكیتهم خالل العام إلم تتلق الشركة أي 
  جهة كانت .ي ألدوات دین قابلة للتحویل ألسهم أالیوجد حالیا نظام خطط حقوق خیار، ولیس هناك أي 
  لیس هناك استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة ألي من أدوات دین قابلة

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

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

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

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

 م.2014أي بدالت أو مصاریف سفر أو تنقالت أو أي بدالت أخرى خالل عام 
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  هلله  8.50تنازل رئیس مجلس اإلداره صاحب السمو الملكي األمیر الولید بن طالل بن عبدالعزیز ال سعود عن
هلله لكل سهم من حصته من التوزیعات النقدیة المقترحه لكامل  34لكل سهم من حصته من األرباح الربعیة بواقع 

  لكامل السنه.ملیون لایر 1197ملیون لایر ربعیا و  299.2السنة أي بواقع 
  عدا مخصص نهایة ترك الخدمة ستثمارات أو احتیاطیات لمصلحة موظفي الشركةإي ألم یتم إنشاء. 
  م، وفقـــا لمعــاییر المحاســـبة الصــادرة مـــن الهیئـــة 2014دیســمبر  31تــم اعـــداد القــوائم المالیـــة الموحــدة للشـــركة كمــا فـــي

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

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

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

  
هده األمین وللحكومة وسمو ولي ع الشریفین مینلخادم الحر وفي الختام یتوجه صاحب السمو الملكي رئیس المجلس وكافة أعضائه 

نه من رعایة واهتمام ودعم مستمر لرفاهیة وأمن الوطن والمواطن، والشكر موصول لمساهمي الرشیدة بالشكر واالمتنان لما یبدو 
لكافة العاملین  لفرصة لیعرب عن خالص شكره وتقدیرهدارة هذه اإل. كما ینتهز مجلس االغالیة ودعمهم المتواصلالشركة على ثقتهم 

  المزید من االزدهار والتقدم في األعوام القادمة.  لىإ م، و 2014المخلصة خالل العام  مدارات الشركة والشركات التابعة لجهودهإفي 
    

  وهللا ولي التوفیق،،،
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