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تقرير مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة /مساهمي الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية

الموقرين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،بعد التحية والتقدير:
يس��ر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم تقريراً عن أبرز أعمال ونش��اطات الشركة والقوائم المالية المنتهية فـي
2010/12/31م.
متمنين للشركة استمرار التقدم والنجاح ،واهلل ولي التوفيق،،،
مجلــس اإلدارة
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أو ً
ال  :المشــاريـع
تواصل الشركة تنفيذ عدداً من المشاريع التي سيكون لها بإذن اهلل أثراً إيجابيًا على نتائج الشركة وفيما يلي
نبذه عن تلك المشاريع :
(((1تم بفضل اهلل االنتهاء من تنفيذ المجمع السكني المقام على األرض المملوكة للشركة بالمعذر والبالغ
مساحتها ()13 309م 2ويتكون المشروع من ( )73وحدة سكنية مختلفة األحجام ونادي صحي.

,

(((2اكتمل العمل في تنفيذ بناية برج الشقق الفندقية الواقعة بجوار فندق ماريوت الرياض ويجري حاليًا
استكمال تأثيث المشروع الذي يتكون من ( )14طابقًا تتضمن عدد ( )120جناحًا بأحجام مختلفة باإلضافة إلى
مطعم ونادي صحي .ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع خالل النصف الثاني من عام 2011م
بإذن اهلل .وقد تم توقيع عقد مع شركة ماريوت العالمية إلدارة وتشغيل البرج ،حيث سيتيح ذلك لنزالء
البرج االستفادة من مرافق الفندق ويكون هناك تكامل بين المنشأتين.
(((3توشك الشركة على اكمال تنفيذ الفندق المقام على األرض الواقعة مقابل المدخل الجنوبي لحي السفارات
بالرياض ،والذي يتكون من ( )285غرفة باإلضافة إلى مطعم ونادي صحي ومركز لرجال األعمال وعدد
من قاعات االجتماعات ،ويجري حاليًا استكمال تأثيث وتجهيز الفندق للتشغيل حيث من المتوقع أن يبدأ
التشغيل التجريبي بإذن اهلل في النصف الثاني من عام 2011م تحت مسمى ماريوت كورت يارد.
(((4يجري العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من بيوت المستقبل بحي السفارات بالرياض ويتكون المشروع من
( )35فيال سكنية مميزه.
(((5تنازلت شركة المدينة للفنادق المحدودة (إحــدى الشــركــات الشقيقة والتي تمتلك الشركة
السعودية للفنادق  %50من رأسمالها) عن عقد استئجار وتطوير قطعة األرض البالغ مساحتها ()942م 2والتي
سبق استئجارها من نظارة األوقاف بالمدينة المنورة
وذلك ألحد المستثمرين اآلخرين.
(((6التزال المتابعة مستمره مع أمانة منطقة الدمام العتماد
المخطط التنظيمي لتطوير األرض التي تمتلكها الشركة
بالدمام والبالغ مساحتها ()80 531م.2

,

(((7جرى تكليف أحد االستشاريين لتصميم المشروع الذي
تزمع الشركة اقامته على األرض المملوكة لها والواقعة
غرب مدينة الرياض والبالغ مساحتها ()12 040م 2وذلك
القامة مشروع سكني لموظفي وعمالة الفنادق الجديدة
التابعة للشركة حيث تم تقديم األفكار األولية للمشروع
لألمانة تمهيداً للحصول على رخصة البناء.

,

(((8تجري المتابعة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
ألخذ الموافقات الالزمة على تصاميم الفندق المزمع
إقامته في حي السفارات.
(((9يجري المتابعة مع أمانة منطقة الرياض الستصدار
رخصة البناء للمشروع الذي تنوي الشركة إقامته على
األراضي الجنوبية والغربية لفندق ماريوت كورت يارد
والبالغ إجمالي مساحتها ()28 572م.2

,

((1(1بهدف إعادة تأهيل بعض المنشآت التابعة للشركة لتتواكب مع المنافسة في السوق الفندقي والعقاري
والسياحي ،فقد تم بحمد اهلل االنتهاء من تجديد بعض قاعات ومطاعم وغرف وممرات فندق ماريوت
الرياض ،كما يتم حاليًا بحث إمكانية إضافة محالت جديدة لمركز التخصصي بالزا وإعادة تأهيل بعض
المناطق العامة بقرية مكارم النخيل.
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ثاني ًا  :االستثمارات
(((1بفضل اهلل هناك ارتفاع ملحوظ بالقيمة السوقية لألراضي المملوكة للشركة السعودية للفنادق
والمناطق السياحية والشركات الشقيقة التابعة لها حيث تقدر القيمة السوقية لتلك االراضي بمبلغ
( )2 282 416 005ريال في 2010/12/31م بزيادة نسبتها ( )%312عن القيمة الدفترية والبالغة ()553 738 466
ريال وذلك وفقًا للتقيم الذي أجرته إحدى الشركات المتخصصة بالتقييم العقاري.

, ,

, , ,

. .

(((2قامت الشركة بشراء قطعتي أرض بمدينة الرياض بمبلغ إجمالي قدره ( )52 200 000ريال األولى منها
تقع على طريق الملك خالد جنوب مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبلغ مساحتها حوالي
()30 000م 2وتضم بعض المباني القديمة ،واألخرى في حي الناصرية بمساحة ()9 025م 2وتدرس الشركة
إقامة مشاريع استثمارية على تلك األراضي.

,

,

(((3أبرمت الشــركـــة مــع الهيئة العليا لتطـــوير مدينة الـــرياض وثيقــة لتطــــويـــر عدد
( )160قطعة أرض أخرى بحي السفارات بالرياض تبلــغ مساحتهـــا اإلجمــالـــية ()124 473م 2حيث
شرعت الشركة بإعداد التصاميم الالزمة القامة عدد من الوحدات السكنية تقدر بعدد ( )217وحدة سكنية
أسوة بما تم إنجازه سابقًا في مشروع بيوت المستقبل التابع للشركة بحي السفارات.

,

(((4تبلغ عدد الشركات التي تستثمر بها الشركة حتى اآلن ( )7شركات (ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها
داخل المملكة وتتركز أغراض تلك الشركات في األنشطة الفندقية والعقارية والترفيهية والسياحية
والتملك واالستئجار والمشاركة للفنادق والمطاعم واالستراحات والشواطئ وممارسة كافة األعمال
األساسية الالزمة وذلك على النحو التالي :
رأس الـمـال
(ريـــال)

المنشاة التابعة للشركة

نسبة مساهمة
الشركة فيها ()%

إجمالي إيرادات
الشركات لعام 2010

1

شركة مكة للفنادق
المحدودة

165,600,000

فندق مكارم أجياد مكة

99,44

62,667,497

2

شركة النخيل للمناطق
السياحية

59,250,000

قرية مكارم النخيل
بجدة

98,73

21,199,718

3

شركة تبوك للفنادق
المحدودة

27,300,000

فندق مكارم تبوك

97,14

9,060,636

4

الشركة السعودية
للخدمات الفندقية

100,000,000

فندق قصر الرياض

30

لم يتم االنتهاء من
إعداد حساباتها
الختامية

5

شركة المدينة للفنادق
المحدودة

25,000,000

-

50

5,447,720

6

الشركة الوطنية للسياحة

422,000,000

عدد من المنشآت
السياحية بمنطقة عسير

1,65

لم يتم االنتهاء من
إعداد حساباتها
الختامية

7

الشركة اإلعالمية لخدمات
التسويق (تحت التصفية)

2,000,000

-

25

-

م

الشـــركـــة

علمًا بأنه التوجد أدوات دين صادرة ألي من تلك الشركات.
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ثالث ًا  :اإلدارة والتشغيل
(((1تم توقيع عقد مع هيئة الطيران المدني يتيح للشركة تشغيل فندق مكارم الرياض (مطار الملك خالد
الدولي) من قبل مجموعة مكارم للضيافة وذلك لمدة ( )10سنوات اعتباراً من 2010/12/07م.
(((2تهدف الشركة إلى النمو في اإلدارة والتشغيل وذلك من خالل مجموعة مكارم إلدارة وتشغيل المنشآت
الفندقية والسياحية ومجموعة الجزيرة إلدارة وتشغيل المنشآت العقارية والترفيهية .وتتولى مجموعة
مكارم تشغيل ( )9منشآت هي :
م
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المنشأة

الموقع

ايضـــــاحـــــــــــات

1

فندق مكارم أجياد مكة

مكة
المكرمة

أحد الفنادق الفاخرة من فئة خمسة نجوم بجوار المسجد
الحرام ويضم ( )409غرفة وجناح ومطاعم وقاعات للحفالت
واالجتماعات.

2

فندق مكارم الرياض

الرياض

بجوار مطار الملك خالد الدولي ويضم ( )248غرفة وجناح
ومجموعة من المطاعم وقاعات اجتماعات متعددة وصالة
للحفالت تتسع لــ ( )400شخص ومركز لرجال األعمال
كما يوجد بالفندق نادي صحي ومالعب رياضية مختلفة.

3

فندق مكارم تبوك

تبوك

على طريق المدينة المنورة – تبوك ويعتبر األكبر تصنيفًا
بين فنادق تبوك حيث يضم ( )80غرفة وجناح ومطعم وقاعة
لالحتفاالت والمناسبات.

4

منتجع مكارم القمر

جدة

على خليج أبحر الشمالية ويتكون من ( )47فيال من غرفتين
نوم و ( )6فلل من ثالث غرف نوم ومسبح خاص.

5

قرية مكارم النخيل

جدة

على خليج أبحر الشمالية وتحتوي على ( )112فيال فاخرة
و( )21شقة فندقية وفندق يتكون من ( )50غرفة وقاعات
اجتماعات ومطعم ونادي صحي للرجال وآخر للنساء ومرسى
بحري لألنشطة البحرية.

6

مجمع مكارم ريزدنس
األندلس

جدة

يتكون من ( )30فيال مؤثثة وخدمات لرجال األعمال ومرافق
رياضية وترفيهية.

7

مجمع مكارم ريزدنس
(الروضة)

جدة

يتكون من ( )28فيال سكنية بمساحات مختلفة ومواقف سيارات
ومبنى لإلدارة والخدمات المساندة ونادي صحي.

8

فندق مكارم أم القرى

مكة
المكرمة

يقع على طريق أجياد ويتكون من ( )336غرفة وعدد ()24
جناح ومطاعم وقاعات اجتماعات ومحالت تجارية.

9

فندق مكارم البيت

مكة
المكرمة

يقع الفندق في منطقة الششه بمكة المكرمة على مسافة ()3
كيلو متر من الحرم المكي ويتكون من ( )216غرفة وعدد
( )19جناح ومطاعم وقاعات اجتماعات ومحالت تجارية.

(((3كما تتولى مجموعة الجزيرة تشغيل عدد ( )9منشآت هي :

بيان

م

المنشأة

الموقع

1

بيوت المستقبل

الرياض

يقع في حي السفارات ويتكون من ( )150وحدة سكنية
مختلفة األحجام .وقد صمم المشروع على أسس ومواصفات
راقية لتحقيق تطلعات الراغبين في سكن مثالي.

2

حديقة الروضة الترفيهية

الرياض

تقع في حي الروضة بمدينة الرياض وعلى مساحة ( )70ألف
متر مربع .وتوفر الحديقة لزائريها مجموعة كبيرة من
األلعاب المختلفة تناسب مختلف الفئات العمرية إضافة إلى
صالة متعددة األغراض.

3

مجمع الجزيرة بدر

الرياض

يقع المجمع في حي الريان بمدينة الرياض ويتكون من ()40
فيال مؤثثة تأثيثًا فاخراً.

4

مجمع الجزيرة شرق

الرياض

5

الجزيرة تاور

الرياض

6

مجمع الداوودية

المدينة

يقع شمال المنطقة المركزية للمسجد النبوي ويتكون من
( )10طوابق وتضم ( )97مكتبًا وعدد من المحالت التجارية.

7

مجمع الجزيرة

المدينة

يقع داخل المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي
ال تجاريًا
الشريف على الدائري األول ويتكون من ( )201مح ً
موزعة على ثالث طوابق ويتكون البرج السكني من ()10
طوابق تحتوي على ( )72شقة سكنية.

8

حديقة الوطن

الرياض

تقع في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وسط مدينة
الرياض وتعد الحديقة فريدة من نوعها حيث تحتوي على
مصغر للمملكة تبرز فيه معالم المدن الرئيسية وتحتوي
الحديقة التي يتوسطها برج مياه الرياض على ألعاب ترفيهية
وشاليهات بتصاميم تراثية ومناطق مائية ومجموعة من
المطاعم.

9

مجمع الجزيرة ريزدنس
(المعذر)

الرياض

يقع في حي المعذر بمدينة الرياض ويتكون من ( )73فيال
مختلفة األحجام ونادي صحي ومكاتب لإلدارة.

يقع شرق مدينة الرياض ويتكون من ( )19فيال و ( )59غرفة
لألفراد موزعة على مبنيين منفصلين عن الفلل وبمداخل
مستقلة ونادي صحي ومسبح للكبار وآخر للصغار وحدائق
ومالعب.
عبارة عن مبنى مكتبي يقع على شارع العليا العام مقام على
أرض مساحتها ( )2.500م 2ويتكون المبنى من طابق أرضي
وستة طوابق متكررة وطابقين للمواقف تتسع إليقاف ()106
سيارة.

كما تُشرف الشركة على تشغيل فندق ماريوت الرياض الذي تمتلكه الشركة وتديره شركة ماريوت العالمية.
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رابع ًا  :النتائج المالية

, , ,

(((1تبلغ حقوق المسـاهمين في 2010/12/31م مامجمــوعــه ( )1 662 918 193ريــال ،وتبلــغ القيمة
الدفترية بذلك التاريخ للسهم ( )24ريال بزيادة عن القيمة االسمـــية بمبلغ ( )14ريال وبنسبة قدرها
( .)%140كما يبلغ إجمالـي األصول مامجموعـه ( )1 886 278 233ريال.

, , ,

(((2تظه��ر قائم��ة الدخ��ل
الموح��دة للس��نة المالية
المنتهية في 2010/12/31م
بأن إجمالــ��ي اإليرادات
ق��د بل��غ ()285 270 735
ريال ،في حين بلغ مجموع
األعب��اء( )156 269 826
ري��ال .وبذل��ك فــ��إن
صافــي دخ��ل العام بعد
خصــم الزكاة وحقوق
األقلية يبلغ ()122 738 039
ري��ال مقارن��ة بمبل��غ
(  )3 8 0 5 6 7 1 5 4ر ي��ا ل
وبانخف��اض قــــ��دره
( )257 829 115ريال وبما
نس��بته ( )%67 8عن العام الس��ابق 2009م وذلك بس��بب تأثي��ر نتائج عام 2009م بأرباح بي��ع قرية الخليج
الس��ياحية والبالغ ( )291 637 142ريال .علمًا بأن صافي أرباح الش��ـــركـــة من األنش��طة الرئيسية قد
ارتفعت وهلل الحمد في عام 2010م بمبلـــغ ( )30 741 712ريال وبنســـبة ( )%33عن العام الســابق 2009م
(بعد اس��تبعاد تأثير ربح بيع قرية الخليج) وذلك بس��بب زيادة ربحي��ة كل من فندق مكارم أجياد مكة
وبيوت المستقبل وانضمام مركز التخصصي بالزا للتشغيل.

, ,
, ,

, ,

,

, ,

,

,

, ,

, ,

(((3عليه فإن حساب توزيع األرباح المقترح عن عام 2010م يكون على النحو التالي :
الــبــيـــان
صافي دخل العام (بعد الزكاة الشرعية)

المبلغ (ريال)
122,738,039

يـخصم :
االحتياطي النظامي ()%10

()12.520.460

أرباح للمساهمين (دفعة أولى)  %5من رأس المال

()34,503,049

المتبقي من صافي دخل العام

75.714.530

يـخصم :
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مكافأة مجلس اإلدارة

()1.749.041

أرباح للمساهمين (دفعة ثانية)  %10من رأس المال

()69.006.097

المتبقي ويضاف لألرباح المبقاة

4.959.392

(((4يوضح الجدول أدناه ملخص النتائج المالية لخمس سنوات سابقة.
 .أقائمة الدخل :
2005

2006

2007

2008

2009

2010

إيرادات النشاط

181.043.783

219.599.557

263.954.243

293.882.510

733.262.808

281,034,970

مصاريف النشاط

108.397.662

128.220.379

141.713.279

152.670.474

326.644.606

135,384,213

مجمل ربح النشاط

72.646.121

91.379.178

122.240.964

141.212.036

406.618.202

145,650,757

االستهالك

28.019.130

20.950.595

20.333.334

22.447.684

20.957.628

20,885,613

صافي ربح النشاط

44.626.991

70.428.583

101.907.630

118.764.352

385.660.574

124,765,144

مكاسب (خسائر) غير
محققة

0

()69.427.952

30.102.597

0

0

0

تغطية خسائر
بالشركات الشقيقة

0

23.660.491

0

0

0

0

إيرادات أخرى

97.984.928

8.836.249

8.948.955

11.316.792

6.935.345

4,235,765

صافي الربح قبل زكاة
الشركات وحصة
األقلية

142.611.919

33.497.371

140.959.182

130.081.144

392.595.919

129,000,909

3.320.911

2.990.623

8.739.425

2.870.173

2.472.448

2,223,845

صافي الربح بعد زكاة
الشركات

139.291.008

30.506.748

132.219.757

127.210.971

390.123.471

126,777,064

حصة األقلية في أرباح
شركات شقيقة

59.195.148

3.631.793

53.931.161

373.463

102.518

1,572,460

صافي ربح السنة قبل
الزكاة

80.095.860

26.874.955

78.288.596

126.837.508

390.020.953

125,204,604

المحول من االحتياطي
االتفاقي

0

14.537.361

0

0

0

0

516.151

216.407

636.602

3.817.213

9.453.799

2,466,565

79.579.709

41.195.909

77.651.994

123.020.295

380.567.154

122,738,039

البــيــــان

زكاة الشركات
الشقيقة

الزكاة الشرعية
الصافي بعد الزكاة
الشرعية

- 11 -

 .بقائمة المركز المالي :
البــيــــان

2005

2006

2007

2008

2009

2010

إجمالي الموجودات
المتداولة

153.467.342

186.219.890

425.484.438

663.803.417

435.505.119

246.309.239

إجمالي الموجودات
غير المتداولة

375.433.956

239.954.362

90.956.195

254.393.268

276.798.257

464.361.206

صافي الموجودات
الثابتة

967.321.831

1.007.725.373

1.018.231.917

1.034.326.398

1.126.635.130

1,175,607,788

إجمالي الموجودات

1.496.223.129

1.433.899.625

1.534.672.550

1.952.523.083

1.838.938.506

1,886,278,233

إجمالي المطلوبات
المتداولة

101.978.715

100.508.754

109.603.841

522.711.485

135.376.215

144,006,032

إجمالي المطلوبات
غير المتداولة

71.346.798

76.371.610

69.725.702

68.351.350

63.490.647

60,903,621

حقوق األقلية في
الشركات الشقيقة

524.036.062

486.385.578

535.210.948

13.378.672

15.415.143

18,450,387

إجمالي حقوق
المساهمين

798.861.554

770.633.683

820.132.059

1.348.081.576

1.624.656.501

1,662,918,193

خامس ًا  :مجلــس اإلدارة
(((1انتخبت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2010/04/04م سعادة االستاذ بدر بن عبداهلل العيسى في المركز
الشاغر في مجلس اإلدارة.
(((2يؤكد مجلس اإلدارة انه لم يتم
توقيع أية عقوبة أو جزاء أو قيد
احتياطي على الشركة من هيئة
السوق المالية أو أي جهة اشرافية
أو تنظيمية أو قضائية أخرى،
والتوجد أية عقود كانت الشركة
طرفًا فيهــا وتوجد فيهـــا
مصلحة لبعض أعضــاء مجلــس
اإلدارة باستثناء عقود إدارة وتشغيل
مدتها ( )10سنوات لمجمع مكارم
ريزدنس (األندلس) وفندق مكارم
أم القرى وفندق مكارم البيت
ومجمع مكارم ريزدنس (الروضة) والمملوكة لشركة محمد بن إبراهيم العيسى وأوالده وكذلك
مجمع الجزيرة بدر المملوك لسعادة المهندس /عبداهلل بن محمد العيسى .علمًا أنه سبق للجمعية العامة
للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2009/3/30م أن وافقت على تجديد الترخيص لها لمدة ( )5سنوات .الجدير
بالذكر أن تلك العقود هي عقود إدارة وتشغيل تقوم الشركة بموجبها تشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة
محددة من إجمالي اإليرادات ونسبة محددة من إجمالي ربح التشغيل لكل منشأة.
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(((3يتكون مجلس إدارة الشركة في دورته التي بدأت اعتباراً من 2010/01/01م من ( )9أعضاء طبقًا للبيانات
التالية :
عدد األسهم

عدد

التي يمتلكها

الجلسات
م

االسم

فئة
العضوية

التي

نسبة

حضرها

الحضور

العضو

()%

عام

(العضو

نسبة

أوالجهة التي

التملك

يمثلها) في

في بداية

الشركة

العام ()%

السعودية

2010

نسبة
التملك

الشركات المساهمة

في نهاية

األخرى التي يشارك فيها

العام

العضو في مجالس إدارتها

()%

للفنادق

1

معالي األستاذ /مساعد بن محمد السناني

غير
تنفيذي

4

100

1,000

0,001

0,001

بنك البالد

2

الدكتور /صالح بن عــلـي الهذلول

عضو
مستقل

4

100

1,000

0,001

0,001

-

3

األستاذ /مسفر بن علي الحمدان
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

عضو
مستقل

4

100

1,202,925

1,7

1,7

الشركة السعودية
للصناعات الدوائية

4

المهندس /عبدالعزيز بن صالح العنبر

عضو
تنفيذي

4

100

50,000

0,07

0,07

شركة األسمدة «سافكو»

5

األستاذ /علي بن إبراهيم العجالن
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

غير
تنفيذي

4

100

11,474,650

16.6

16,6

-

6

المهندس /عبداهلل بن محمد العيسى

غير
تنفيذي

4

100

1,000

0,001

0,001

 -1بنك الرياض
 -2شركة االسمنت
العربية
 -3شركة سابك

7

األستاذ /ناصر بن محمد السبيعي

عضو
مستقل

4

100

1,000

0,003

0,001

بنك البالد

8

األستاذ /عبداهلل بن محمد العبدالجبار
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

غير
تنفيذي

4

100

4,513,407

6,5

6,5

-

9

األستاذ /بـدر بن عبداهلل العيسى

غير
تنفيذي

2

50

1,025

0,001

0,001

-

(((4التوجد أسهــــم يمتلكها كبار التنفيذيين اآلخرين العاملين بالشركة أو زوجاتهــــم وأوالدهم
القصــــر ،كما التوجد أي مصلحة أو حقوق اكتتاب في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود
ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر في اسهم أو أدوات دين
للشركة أو أي من الشركات التابعة لها.
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ال من شركة محمد بن إبراهيم العيسى وأوالده وشركة عبداهلل بن محمد العيسى وأوالده
(((5حيث أن ك ً
هما من ضمن مساهمي الشركة السعودية للفنادق .وتمشيًا مع تعليمات هيئة السوق المالية ،فإنه ينبغي
التنويه أن سعادة المهندس /عبداهلل بن محمد العيسى (عضو مجلس اإلدارة) له مصلحة مع شركة محمد
بن إبراهيم العيسى وأوالده .كمــا أن كــــل من سعـــادة المهندس عبداهلل بن محمد العيسى وسعادة
األستاذ /بدر بن عبداهلل العيسى (عضوي مجلس اإلدارة) لهما مصلحة مع شركة عبداهلل بن محمد العيسى
وأوالده ،ويوضح البيان أدناه التغير في ملكية االسهم لتلك الجهات خالل عام 2010م :
م

االسم

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم
نهاية العام

صافي التغير

النسبة

1

شركة محمد إبراهيم العيسى وأوالده

2.634.758

3.159.030

524.272

%0.75

2

شركة عبداهلل محمد العيسى وأوالده

20.000

20.000

اليوجد

اليوجد

(((6عقد مجلس اإلدارة في عام 2010م ( )4اجتماعات وفي عـام 2009م ( )5اجتماعات ،وعقدت اللجنة التنفيذية
اجتماعين في عام 2010م وفي عام 2009م ( )3اجتماعات.
(((7المكافآت والتعويضات :
يوضح الجدول أدناه المكافآت والتعويضات المدفوعة خالل عام 2010م لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة
من كبار التنفيذيين بالشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وذلك على النحو التالي :
البيان

مجلس اإلدارة

كبار التنفيذيين

التعويضات

1,764,333

2,201,468

البدالت

486,083

770,514

المكافآت

2,133,698

498,114

اإلجمالي

4,384,114

3.470.096

(((8لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ولم تضمن الشركة أي
قرض عقده أحد أعضاء المجلس.
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سادس ًا  :لجـنة المراجعـة ولجنة الترشيحات والمكافآت
	)أ(لجنة المراجعة :
عقدت لجنة المراجعة اجتماعين خالل السنة ورفعت تقاريرها إلى مجلس اإلدارة .وقد تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة
من كل من :
1

األستاذ /مسفر بن علي الحمدان

رئيسًا

2

االستاذ /محمد بن حمد الجديبي

عضواً

3

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس

عضواً

4

األستاذ/بدر بن عبداهلل العيسى

عضواً

تتلخص اختصاصات لجنة المراجعة في اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة نظامها بهدف
التحقق من مدى فاعليتها ،ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات
الواردة في التقارير باإلضافة إلى التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم ودراسة مالحظات
المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ،ودراسة القوائم المالية السنوية وإبداء الرأي والتوصية
بشأنها ،كما تقوم بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها ورفع محاضر
اللجنة للمجلس.

	)ب(لجنة الترشيحات والمكافآت :
عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خالل عام 2010م وتتكون اللجنة من :

1

معالي األستاذ /مساعد بن محمد السناني

رئيسًا

2

الدكتور /صالــح بن علي الهـــذلــــول

عضواً

3

األستاذ /عبداهلل بن محمد العبد الجبار

عضواً

وتتلخص مهام لجنة الترشيحات والمكافآت في التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس والمعايير المعتمدة
والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة والتأكد بشكل سنوي من
استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتحديد جوانب الضعف
والقوة في المجلس ،كما تقوم بوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

سابع ًا  :كبار المساهمين
يوضح الجدول ادناه كبار المساهمين الذين يملكون خمسة بالمائة وأكثر من رأسمال الشركة والتي بقيت دون
تغيير خالل العام:
االسـم

األسهـم المملوكـة

سعادة األستاذ /محمد بن إبراهيم العيسى

15.460.561

صندوق االستثمارات العامة

11.474.650

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

4.513.407
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ثامن ًا  :القروض

,

بلغت القروض االجمالية على الشركة بنهاية عام 2010م مبلغ وقدره ( )44 5مليون ريال وقد حصلت الشركة على
تلك القروض من وزارة المالية للمساهمة في تمويل بعض المنشآت الترفيهية والسياحية التي أقامتها الشركة
وبعض شركاتها التابعة وذلك على النحو التالي :

رصيد القرض في
بداية السنة

المبالغ المسددة خالل
السنة

رصيد القـــرض في
نهاية السنة

قرض تطوير قرية النخيل

20,000,000

2,500,000

17,500,000

قرض تطوير حديقة الوطن

30,000,000

3,000,000

27,000,000

50,000,000

5,500,000

44,500,000

القرض

اإلجمـالــي

تاسع ًا  :األنشطة الرئيسية للشركة
أسهمت األنشطة الرئيسية للشركة بشكل فعال في تحسن نتائج الشركة لعام 2010م مقارنة بعام 2009م (بعد استبعاد
ربحية بيع قرية الخليج) ويوضح الجدول أدناه نسبة مساهمة كل نشاط في ايرادات النشاط.
الــبــيـــان

النسبة إلجمالي إيرادات عام 2010م

النشاط الفندقي

%71

النشاط العقاري والترفيهي

%25

اإلدارة والتشغيل

%4

عاشر ًا  :المدفوعات النظامية
تم سداد مبلغ ( )9.297.619ريال لمصلحة الزكاة والدخل عبارة عن الزكاة المستحقة لعام 2009م ،كما تم سداد مبلغ
( )3.572.743ريال عبارة عن االشتراكات النظامية لموظفي الشركة ومنشآتها للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
وتقوم الشركة بتسديد الرسوم السنوية المستحقة للجهات الحكومية األخرى مثل رسوم الجوازات والمرور ورسوم
السجل التجاري ،كما تقوم بتسديد اشتراكات الغرفة التجارية.
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حادي عشر :التحليل الجغـرافي لإليرادات
تحققت جميع إيرادات الشركة داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي :
البيان

المبلغ (ريال)

منطقة الرياض

192,476,230

منطقة مكة المكرمة

83,766,914

منطقة تبوك

9,027,591

اإلجمالي

285,270,735

كما أن الشركة ليس لها فروع أو منشآت خارج المملكة العربية السعودية.

ثاني عشر :ســياسـات تـوزيـع األربـاح
	)أ(توزع أرباح الشركة الصافية وفقًا لما نصت عليه المادة ( )42من النظام األساسي للشركة وذلك على النحو
التالي :
1 .1تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.
2 .2يجنب  %10من االرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور نصف رأس المال.
3 .3تجنب كذلك  %5من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص ألعمال الصيانة واألغراض التي يحددها
مجلس اإلدارة ويجوز وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور عشر رأس المال.
4 .4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  %5من رأس المال.
5 .5يخصص بعد ما تقدم نسبة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بمقدار تسمح به التعليمات الصادرة من الجهات
المختصة ويوزع المتبقي بعد ذلك على المساهمين جزئيًا أو كليًا كحصة اضافية في األرباح أو يرحل لألعوام
القادمة.
(ب) من منطلق حرص الشركة على التجاوب مع تطلعات المساهمين وتحقيق أفضل العـوائد لهـم فـي ضوء الـتوسع
الجيد والنمو المتواصل بأنشطة الشركة المختلفة فقد قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح للمساهمين عن النصف
األول من عام 2010م بواقع ( )50هللة للسهم الواحد .وحيث تضمن حساب التوزيع المقترح التوصية بتوزيع أرباح
عن عام 2010م بنسبة ( )%15من رأس المال وبخصم األرباح التي قرر المجلس توزيعها عن النصف األول فسيتم
توزيع الجزء المتبقي من األرباح والبالغ نسبته ( )%10بعد إقرار الجمعية العامة للمساهمين ليبلغ بذلك إجمالي
التوزيعات عن عام 2010م ( )103.509.146ريال.

ثالث عشر  :حوكمة الشركات
تعمل الشركة على تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية فيما عدا استخدام طريقة
التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة نظراً لعدم موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك وذلك
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2008/04/28م.
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رابع عشر  :المخاطر التي تواجهها الشركة
ان تركز معظم أعمال الشركة في مجاالت متقاربة في القطاع السياحي والفندقي والعقاري في المملكة العربية
السعودية يزيد من خبرة الشركة في هذا المجال وتحسين فرص نجاحها فيه وتتأثر الشركة بالتغييرات السلبية التي
يمكن أن تحدث في تلك القطاعات وتشير التوقعات إلى أن هناك فرص للنمو في القطاع العقاري والفندقي بالمملكة
وهذا ما تسعى الشركة للتوسع فيه بعد إجراء الدراسات الالزمة.
كما أن تنوع نشاط الشركة والتوزيع الجغرافي الستثماراتها داخل المملكة يحد من أي تقلبات كبيرة في اإليرادات
لتلك االستثمارات.

خامس عشر :اإلقرارات
(((1تم اعداد الحسابات بالشكل السليم وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها ووفقًا لظروف الشركة وبما يتفق مع
نظام الشركات والنظام األساسي للشركة والمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ،فيما عدا
تقييم استثمارات الشركة في الشركة السعودية للخدمات الفندقية بطريقة حقوق الملكية للعام المالي 2010م
حيث تعذر ذلك نظراً لعدم االنتهاء من اعداد قوائمها المالية حتى تاريخ اعداد القوائم المالية للشــركة ،كما
تعذر ذلك أيضًا للشركة االعالمية لخدمات التسويق نظراً لدخولها طور التصفية.
(((2إن نظام الرقابة الداخلية قد اعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية واليوجد أي شك يذكر بشأن قدرة
الشركة على مواصلة نشاطها ،كما أنه يوجد بالشركة إدارة للرقابة الداخلية تقوم بمراجعة جميع اإليرادات
والمصروفات بصفة مستمرة واإلطالع على كافة المستندات والمعامالت وترفع تقاريرها بصفة دورية إلى
رئيس مجلس اإلدارة.

سادس عشر :التوصيات
بعد إستعــراض ما تقدم فإن مجلس اإلدارة يقتـرح علــى السادة المساهمـين مايلي :
(((1التصديق على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة.
(((2اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2010م.
(((3الموافقة على إقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح لعام 2010م بواقع ( )1.50ريال للسهم الواحد وبنسبة ()%15
من رأس المال ،علمًا بأنه قد تم توزيع ( )50هللة للسهم الواحد عن النصف األول من عام 2010م .علمًا أن أحقية
النصف الثاني من األرباح التي تمثل ( )1ريال للسهم الواحد ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجالت
تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ،حيث سيتم الصرف بإذن اهلل خالل شهر من تاريخ عقد الجمعية.
(((4الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بعقود اإلدارة والتشغيل لمجمع مكارم ريزدنس (األندلس) وفندق مكارم
أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس (الروضة) والمملوكة لشركة محمد بن إبراهيم العيسى
وأوالده ومجمع الجزيرة بدر المملوك لسعادة المهندس عبداهلل بن محمد العيسى لمدة سنة اعتباراً من تاريخ
عقد الجمعية.
(((5الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية
للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
متمنين للشركة استمرار الرقي والتقدم ،واهلل ولي التوفيق،،،
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تقرير مراقب الحسابات
إلى السادة  /المساهمـين

المحترمين

الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،
لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (الشركة) وشركاتها
التابعة كما في  31ديسمبر  2010وقوائم الدخل والتدفقات النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ بما فيها اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )15المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية ،
وتؤول مسئولية إعداد هذه القوائم المالية إلدارة الشركة وفقًا لنص المادة ( )123من نظام الشركات السعودي
والنظام األساسي للشركة  ،والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها  .وكانت مراجعتنا وفقًا لمعايير
المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجالت المحاسبية واإلجراءات األخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين
درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية.
وفي رأينا،فإن القوائم المالية المذكورة أعاله ككل :
•تظهر بعدل المركز المالي للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية كما في  31ديسمبر  2010ونتائج
أعمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  ،في ضوء العرض
واإلفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والمالئمة
لنشاط الشركة .
•تتفق مع متطلبات نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .
تحتفظ الشركة بالسجالت المحاسبية بالحاسب اآللي وأن القوائم المالية مطابقة لها .

الرياض  15يناير 2011
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قائمة المركز المالي الموحدة
في  31ديسمبر
إيضاح

الموجودات
موجودات متداولة :
نقد لدى البنوك والصندوق
استثمارات قصيرة األجل
ذمم مدينة
مخزون
مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
مجموع الموجودات المتداولة
استثمارات طويلة األجل
صافي الموجودات الثابتة
مشاريع تحت الدراسة والتنفيذ
مصروفات مؤجلة
إجمالي الموجودات

3
4
5
6
7
8

2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

38,460,243
137,699,884
31,194,920
15,261,608
23,692,584
246,309,239
182,051,634
1,175,607,788
281,845,209
464,363
1,886,278,233

32,539,483
350,203,315
29,042,057
14,957,323
8,762,941
435,505,119
102,302,169
1,126,635,130
173,977,628
518,460
1,838,938,506

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة :
الجزء المتداول من القروض
ذمم دائنة
دائنو توزيعات أرباح
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
قروض طويلة األجل
مخصص مكافأة ترك الخدمة
حقوق األقلية في شركات شقيقة
إجمالي المطلوبات

9

10
9
2

حقوق المساهمين :
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي اتفاقي
أرباح مبقاة
(خسائر ) غير محققة عن إستثمارات مالية
مجموع حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

1

12,357,143
24,685,497
36,643,963
70,319,429
144,006,032
32,142,857
28,760,764
18,450,387
223,360,040
690,060,970
345,030,485
408,493,096
222,725,789
()3,392,147
1,662,918,193
1,886,278,233

إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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11,071,428
23,258,217
29,866,470
71,180,100
135,376,215
38,928,572
24,562,075
15,415,143
214,282,005
690,060,970
162,989,715
354,171,651
434,736,633
()17,302,468
1,624,656,501
1,838,938,506

قائمة الدخل الموحدة
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر
إيضاح
إيرادات النشاط
مصاريف النشاط
مجمل ربح النشاط
االستهالك
صافي ربح النشاط
إيرادات أخرى
صافي الربح قبل زكاة الشركات وحصة األقلية
زكاة الشركات الشقيقة
صافي الربح بعد زكاة الشركات
حصة األقلية في أرباح شركات شقيقة
صافي ربح السنة قبل الزكاة
الزكاة الشرعية
الصافي بعد الزكاة الشرعية
ربحية السهم من األعمال الرئيسية
ربحية السهم من األعمال األخرى
صافي ربحية السهم بعد الزكاة

11
12

13
14

14

2010
ريال سعودي

2009
ريال سعودي

281,034,970
()135,384,213
145,650,757
()20,885,613
124,765,144
4,235,765
129,000,909
()2,223,845
126,777,064
()1,572,460
125,204,604
()2,466,565
122,738,039

733,262,808
()326,644,606
406,618,202
()20,957,628
385,660,574
6,935,345
392,595,919
()2,472,448
390,123,471
()102,518
390,020,953
()9,453,799
380,567,154

1,81
0,06
1,78

5,59
0,10
5,51

إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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بيان التدفقات النقدية الزيادة (النقص) في النقدية
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر
2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

تدفقات نقدية من أنشطة العمليات :
125,204,604

صافي الدخل

390,020,953

تعديالت لتسوية صافي الربح لصافي النقدية
الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة العمليات :
االستهالكات
اطفاء مصاريف مؤجلة
مخصص مكافأة ترك الخدمة  -المكون
(زيادة) نقص في الذمم المدينة
(زيادة) نقص في المخزون
(زيادة) نقص في مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
زيادة (نقص) في ذمم دائنة
زيادة (نقص) في دائنو توزيعات أرباح
(نقص) في دفعات محصلة مقدمًا
زيادة في مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
المسدد من الزكاة
مخصص ترك الخدمة  -المستخدم
صافي النقدية الناتجة من أنشطة العمليات

20,885,613

20,957,628

148,495

129,615

5,216,098

5,459,253

()2,152,863

13,952,530

()304,285

1,069,194

()14,929,643

1,983,970

1,427,280

()515,757

6,777,493

()63,275

-

()400,000,000

7,502,241

3,404,138

()10,829,477

()3,899,889

()1,017,409

()3,534,242

137,928,147

28,964,118

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار :
إضافات أصول ثابتة
استبعادات وتسويات أصول ثابتة بالصافي
استهالك محمل على مشروعات تحت التنفيذ
(زيادة) في المصروفات المؤجلة
نقص في االستثمارات
(زيادة) مشروعات تحت الدراسة والتنفيذ
صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة استثمارية

()69,864,551

()240,190,686

-

126,924,326

6,280

-

()94,398

()648,075

146,664,287

228,008,213

()107,867,581

()1,163,063

()31,155,963

112,930,715

تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية :
المسدد من القرض
أرباح موزعة
تسويات سنوات سابقة
المستخدم من االحتياطيات
التغير في حقوق األقلية
صافي النقدية (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
الزيادة في النقدية
النقدية في بداية السنة
النقدية في نهاية السنة

()5,500,000

()2,500,000

()98,302,234

()126,010,974

()84,434

-

-

()9,031,711

3,035,244

2,036,471

()100,851,424

()135,506,214

5,920,760

6,388,619

32,539,483

26,150,864

38,460,243

32,539,483

إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
رأس المال

إحتياطي
نظامي

إحتياطي
إتفاقي

أرباح مبقاة

(خسائر)
غير محققة

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

رصيد 2009/1/1

690,060,970

123,987,620

363,203,362

219,182,548

()48,352,924

1,348,081,576

توزيعات أرباح

-

-

-

()126,010,974

-

()126,010,974

المستخدم من اإلحتياطيات

-

-

()9,031,711

-

-

()9,031,711

أرباح عام 2009

-

-

-

390,020,953

-

390,020,953

المحول لإلحتياطي
النظامي

-

39,002,095

-

()39,002,095

-

-

الزكاة الشرعية

-

-

-

()9,453,799

-

()9,453,799

مكاسب غير محققة

-

-

-

-

31,050,456

31,050,456

690,060,970

162,989,715

354,171,651

434,736,633

()17,302,468

1,624,656,501

توزيعات أرباح

-

-

-

()98,302,234

-

()98,302,234

تسويات على األرباح المبقاة

-

-

-

()84,434

-

()84,434

أرباح عام 2010

-

-

-

125,204,604

-

125,204,604

المحول لإلحتياطي
النظامي

-

182,040,770

-

()182,040,770

-

-

المحول لإلحتياطي
االتفاقي

-

-

54,321,445

()54,321,445

-

-

الزكاة الشرعية

-

-

-

()2,466,565

-

()2,466,565

مكاسب غير محققة

-

-

-

-

13,910,321

13,910,321

690,060,970

345,030,485

408,493,096

222,725,789

()3,392,147

1,662,918,193

الرصيد في 2009/12/31

الرصيد في 2010/12/31

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2010
إيضاح ( : )1الشركة وطبيعة أعمالها

تأسيس الشركة :
الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (شركة مساهمة سعودية) تأسست بتاريخ  6محرم 1397هـ
(الموافق  27ديسمبر 1976م) بموجب المرسوم الملكي رقم (م )69/وتم تسجيل الشركة بمدينة الرياض بموجب السجل
التجارى رقم . 1010010726
•إعتبارا من تاريخ 2008/1/18م وبناء على موافقة هيئة السوق المالية تم زيادة رأس المال ليصبح  690.060.970ريال
مدفوع بالكامل بقيمة اسمية  10ريال للسهم الواحد.
•ويتمثل نشاط الشركة في اإلنشاء والتملك واإلدارة والتشغيل واالستثمار والشراء والمشاركة واإليجار للفنادق
والمطاعم والموتيالت واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والسياحة والشواطئ على إختالف أنواعها
وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة  ،وتملك األراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة
المباني عليها أو تأجيرها  ،وتقديم كافة خدمات التموين المتعلقة بها  ،تقوم الشركة بتحقيق أغراضها بنفسها وعن
طريق التعاقد الفردي أو المشترك مع اآلخرين .

إيضاح ( : )2ملخص ألهم السياسات المحاسبية

األساس المحاسبي :
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة المبينة بالريال السعودي ووفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية
السعودية ومبدأ التكلفة التاريخية والمعايير المحاسبية ذات العالقة ونظام الشركات والنظام األساسي للشركة  .وتشمل
القوائم المالية الموحدة الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة والشركات الشقيقة الموحدة ضمن
هذه القوائم مع احتساب حقوق األقلية في الشركات الشقيقة في تاريخ القوائم المالية ،وتبلغ نسب الملكية في الشركات
الشقيقة على النحو التالي:
نسبة الملكية
شركة مـكــة للفنــــــادق المحــدودة

%99.44

شركة تبـــــوك للفنـــادق المـحـدودة

%97.14

شركة المدينـــــة للفنـادق الـمـحدودة

%50

شركـة النـخـيـل للـمـناطـق السـياحيـة

%98.73

ويتم استبعاد كافة األرصدة المدينة والدائنة بين الشركة والشركات الشقيقة وفقًا لمعيار توحيد القوائم المالية .

تحقيق اإليـــــراد :
يتم إثبات إيرادات الشركة والشركات التابعة التي تتضمنها القوائم المالية الموحدة بعد إتمام تأدية الخدمة للعميل كما
يتم استبعاد كافة اإليرادات التي تنشأ عن تعامالت الشركة مع الشركات التابعة أو بين الشركات التابعة بعضها البعض .
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المصروفـــــات :
يتم إثبات مصروفات الشركة والشركات التابعة التي تتضمنها القوائم المالية الموحدة بعد استبعاد كافة المصروفات
التي تنشأ عن تعامالت الشركة مع الشركات التابعة أو بين الشركات التابعة بعضها البعض .

المخـــــزون :
يتم تقييم المخزون بالشركة والشركات بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل بعد احتساب مبالغ مناسبة لقاء
االنخفاض في قيمة المخزون المتقادم أو بطئ الحركة  ،ويتم تحديد سعر التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :
يتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وتُحمل المبالغ المتعلقة به على قائمة الدخل وذلك بنا ًء على تقدير
اإلدارة للخسائر المحتملة نتيجة عدم تحصيل الذمم المدينة .

االستثمارات :
•يتم تسجيل استثمارات الشركة في الشركات األخرى بنسبة تقل عن  %50وتزيد عن  %20وفقا لطريقة حقوق الملكية.
•يتم تسجيل استثمارات الشركة في الشركات األخرى بنسبة  %20أو أقل من رأس مال تلك الشركات بالتكلفة
التاريخية وتسجل إيرادات االستثمار في تلك الشركات عند اعتماد توزيعها ويتم تكوين مخصص بنصيب الشركة
في الخسائر المحققة أو المتوقعة .

الموجودات الثابتة :
يتم تسجيل الموجودات الثابتة على أساس سعر التكلفة والذي يشمل اإلضافات والتحسينات التي تزيد من طاقتها اإلنتاجية
ومدة االستفادة منها  .وتستهلك الموجودات الثابتة على أساس طريقة القسط الثابت وذلك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر
للموجودات الثابتة على النحو التالي :
•مباني			
•أثاث وتركيبات
		
•آالت ومعدات
			
•سيارات

 50ـــ  75سنة
 10سنوات
 10سنوات
 4سنوات

العمليات بالعمالت األجنبية :
يتم تسجيل العمليات بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة عند إجراء هذه العمليات ويتم في نهاية السنة تحويل أرصدة
الموجودات والمطلوبات وفقًا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ويسجل الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل العمالت
األجنبية في قائمة الدخل .

مكافأة ترك الخدمة:
يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدمة المتراكمة حتى تاريخ المركز المالي وفقًا لنظام العمل والعمال
في المملكة العربية السعودية .

االحتياطي النظامي:
يتم تكوين االحتياطي النظامي طبقًا لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة بواقع  %10من صافـي
األرباح المحققة سنويًا ويجوز إيقاف تكوينه عندما يبلغ رصيده  %50من رأس المال .

االحتياطي االتفاقي:
وفقًا للنظام األساسي للشركة تجنب الشركة  %5من صافـي الربح السنوي لتكوين احتياطي اتفاقي ويجوز للشركة أن تتوقف
عن ذلك عندما يبلغ االحتياطي االتفاقي  %10من رأس المال  ،يستخدم هذا االحتياطي ألعمال الصيانة وخسائر االستثمارات أو
حسب قرار مجلس اإلدارة .

الزكاة الشرعية:

تخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقًا لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل.
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ايضاح ( : )3إستثمارات قصيرة األجل

 31ديسمبر
2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

126,976,548

275,105,661

-

64,374,318

مساهمات عقارية

10,723,336

10,723,336

اإلجمالي

137,699,884

350,203,315

إستثمارات مرابحة إسالمية
استثمارات لشركات شقيقة في محافظ أسهم لدى بنوك محلية

تخص هذه االستثمارات الشركة وبعض الشركات الشقيقة التي تساهم فيها الشركة .

ايضاح ( : )4الذمم المدينة

 31ديسمبر
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2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

ذمم مدينة تجارية

30,948,601

34,886,240

مخصص ديون مشكوك فيها

()3,042,775

()8,492,241

صافي ذمم مدينة تجارية

27,905,826

26,393,999

ذمم مدينة أخرى

3,289,094

2,648,058

اإلجمالي

31,194,920

29,042,057

ايضاح ( : )5المخزون
 31ديسمبر

لوازم التشغيل
أغذية ومشروبات
اإلجمالي

2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

14,407,320

14,130,491

854,288

826,832

15,261,608

14,957,323

إيضاح ( : )6مصروفات مدفوعة مقدم ًا وموجودات أخرى

 31ديسمبر
2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

مصاريف مدفوعة مقدمًا

20,348,474

5,549,781

إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

3,344,110

3,213,160

اإلجمالي

23,692,584

8,762,941

ايضاح ( : )7استثمارات طويلة األجل
القيمة الدفترية لالستثمارات
2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

140,190,253

60,592,760

%30

34,353,781

34,201,809

%1.65

7,000,000

7,000,000

%25

500,000

500,000

7,600

7,600

182,051,634

102,302,169

الملكية

استثمارات في محافظ أسهم
الشركة السعودية للخدمات الفندقية
الشركة الوطنية للتنمية واالستثمار السياحي
* الشركة االعالمية لخدمات التسويق
أخرى
إجمالي االستثمارات طويلة األجل

* لم يتم تقييم اإلستثمار في الشركة االعالمية لخدمات التسويق بطريقة حقوق الملكية نظراً لدخولها في طور التصفية .
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إيضاح ( : )8الموجودات الثابتة

أراضي

مباني

أثاث وتركيبات

آالت ومعدات

سيارات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفــة :
في 2010/1/1

500,481,907

911,346,646

155,493,966

42,124,911

6,619,031

1,616,066,461

إضافات

53,256,560

1,920,526

13,934,689

34,276

718,500

69,864,551

في  31ديسمبر 2010

553,738,467

913,267,172

169,428,655

42,159,187

7,337,531

1,685,931,012

مجمع االستهالك :
في 2010/1/1

-

326,201,389

123,473,350

34,824,760

4,931,832

489,431,331

استهالك العام

-

12,712,824

6,271,249

1,170,580

737,240

20,891,893

في  31ديسمبر 2010

-

338,914,213

129,744,599

35,995,340

5,669,072

510,323,224

صافيالقيمةالدفترية:
في  31ديسمبر 2010

553,738,467

574,352,959

39,684,056

6,163,847

1,668,459

1,175,607,788

في  31ديسمبر 2009

500,481,907

585,145,257

32,020,616

7,300,151

1,687,199

1,126,635,130

.

تضمنت الموجودات الثابتة أراضي وما عليها من منشآت مرهونة لصالح وزارة المالية ضمانًا لقرضين بلغ رصيدهما () 44 5مليون
ريال في 2010/12/31

ايضاح ( : )9القروض

تضمنت القروض قرضين من وزارة المالية إلنشاء مشروعين سياحيين بضمان أراضي المشروعين والمنشآت المقامة عليها .

وتتمثل األقساط المتبقية من أرصدة القروض فيما يلي :
 31ديسمبر
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2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

أقساط قصيرة األجل

12,357,143

11,071,428

أقساط طويلة األجل

32,142,857

38,928,572

اإلجمالي

44,500,000

50,000,000

إيضاح ( : )10مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 31ديسمبر
2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

مخصصات زكاة

27,681,268

33,811,407

إيرادات محصلة مقدمًا

18,229,210

16,975,936

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

24,408,951

20,392,757

اإلجمالي

70,319,429

71,180,100

ايضاح ( : )11إيرادات النشاط

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر
2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

-

485,871,050

إيرادات فنادق ومراكز ترفيهية

230,636,372

211,041,459

إيرادات عقارات مملوكة

37,456,056

22,012,543

أتعاب خدمات وتشغيل

18,878,373

13,653,529

أرباح من شركات مستثمر بها

4,651,972

8,420,029

اإلجمالي

291,622,773

740,998,610

يخصم  :إيرادات متداخلة

()10,587,803

()7,735,802

الصافي

281,034,970

733,262,808

إيرادات بيع قرية الخليج
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ايضاح ( : )12مصاريف النشاط
عن السنة المنتهية  31ديسمبر
2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

-

194,233,907

مصروفات فنادق ومراكز ترفيه

121,948,271

117,153,690

تكاليف تشغيلية أخرى

13,669,059

14,012,040

تكلفة خدمات وتشغيل

6,259,633

6,312,824

تكلفة تشغيل عقارات مملوكة

4,095,053

2,667,947

اإلجمالي

145,972,016

334,380,408

يخصم  :مصاريف متداخلة

()10,587,803

()7,735,802

الصافي

135,384,213

326,644,606

تكلفة بيع قرية الخليج

ايضاح ( : )13ايرادات أخرى
عن السنة المنتهية  31ديسمبر
2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

814,521

4,221,762

إيرادات متنوعة

3,421,244

2,713,583

اإلجمالي

4,235,765

6,935,345

إيرادات مرابحات إسالمية
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ايضاح ( : )14الزكاة الشرعية
* تم تكوين مخصصات زكاة للشركات الشقيقة التي تتضمنها القوائم المالية الموحدة وتحميلها على قوائم دخل
تلك الشركات بمبلغ ()2 223 845ريال عن عام  2010مقابل ()2 472 448ريال عن عام . 2009

, ,

, ,

* تم احتساب الزكاة الشرعية عن الشركة القابضة على النحو التالي :
عن السنة المنتهية  31ديسمبر
2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

الربح المحاسبي

125,204,604

390,020,953

يخصم  :ربح الشركة في الشركات الشقيقة

()30,018,986

()15,483,206

يضاف  :المخصصات المكونة خالل السنة

3,477,001

3,614,230

صافي الربح المعدل

98,662,619

378,151,977

إحتساب الزكاة :
98,662,619

378,151,977

1,388,718,579

1,339,409,890

()1,388,718,579

()1,339,409,890

وعاء الزكاة

98,662,619

378,151,977

الزكاة الشرعية بواقع %2 50

2,466,565

9,453,799

صافي الربح المعدل
بنود مضافة
بنود مخصومة

.

قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية حتى عام  2009وتم الربط النهائي على الشركة وحصلت الشركة على
شهادة زكاة نهائية عن العام المالي . 2009

ايضاح ( : )15التزامات محتملة
في  31ديسمبر
2010

2009

ريال سعودي

ريال سعودي

ضمانات قروض لشركات شقيقية

17,500,000

20,000,000

خطابات ضمان صادرة للغير

28,259,879

8,707,843

اإلجمالي

45,759,879

28,707,843
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