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بسم اهلل الرحمن الرحيم

1٫591٫765

عدد زوار منشآت
مجموعة مكارم

السادة /مساهمي الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية

		

الموقرين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،بعد التحية والتقدير:
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي عن أبرز أعمال ونشاطات الشركة للعام  2011م والقوائم
المالية المنتهية فـي 2011 / 12/ 31م.

متمنين للشركة استمرار التقدم والنجاح ،واهلل ولي التوفيق،،،

مجلــس اإلدارة

11

10

أو ً
ال  .النشاط الرئيسي للشركة
تأسس��ت الش��ركة الس��عودية للفن��ادق والمناطق الس��ياحية
طبق ًا ألحكام نظام الش��ركات الس��عودية كشركة مساهمة
س��عودية يتلخ��ص نش��اطها الرئيس��ي ف��ي اإلنش��اء والتملك
واإلدارة والتشغيل واالستثمار والشراء والمشاركة واالستئجار
واإليج��ار للمنش��آت الفندقي��ة والعقاري��ة والس��ياحـية وتم ّلك
األراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها.
ثاني ًا  .المشــاريـع
تواصل الشركة تنفيذ عدد من المشاريع والتي سيكون لها
بإذن اهلل أثرا ً إيجابي ًا على نتائج الشركة .وفيما يلي نبذه عن
تلك المشاريع :
 .1ت��م االنته��اء م��ن تنفي��ذ وتأثيث فن��دق ماريوت ك��ورت يارد
المق��ام عل��ى األرض الواقع��ة مقابل المدخ��ل الجنوبي لحي
السفارات بالرياض والذي يتكون من < >285غرفة باإلضافة
إل��ى مطع��م ونادي صحي ومرك��ز لرجال األعم��ال وعدد من
قاع��ات االجتماع��ات ،ويج��ري حالي�� ًا اس��تكمال تجهي��زات
الفندق واس��تقدام العمالة تمهيدا ً لبدء التشغيل التجريبي
للفن��دق ،وس��يتم إدارة وتش��غيل الفن��دق من قبل ش��ركة
ماريوت العالمية.

٪21٫6

نسبة النمو في
األنشطة التشغيلية

 .2يج��ري اس��تكمال التجهيزات لبدء تش��غيل أجنحة ماريوت
الفندقي��ة الواقعة جوار فندق ماري��وت الرياض والذي يتكون
م��ن < >14طابق�� ًا يتضم��ن < >120جناح�� ًا بأحج��ام مختلف��ة
باإلضاف��ة إلى مطع��م ونادي صحي .وقد ت��م توقيع عقد مع
شركة ماريوت العالمية إلدارة وتشغيل البرج حيث سيتيح
ذلك لنزالء البرج االستفادة من مرافق الفندق ويكون هناك
تكامل بين المنشأتين.
 .3ت��م االنته��اء م��ن أعمال تطوي��ر منطقة المطع��م والبهو
الرئيسي لفندق ماريوت الرياض ،كما يجري العمل حالي ًا على
إع��ادة تأثيث الغ��رف والممرات والصاالت بالفن��دق ليتواكب
الفندق مع المنافسة في السوق الفندقية.
 .4يت��م اس��تكمال التصاميم الخاصة بإنش��اء الفندق المزمع
إقامت��ه داخ��ل ح��ي الس��فارات بالري��اض تمهي��دا ً العتم��اد
التصاميم النهائية من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

 .5ت��م بفض��ل اهلل تأجي��ر مجمع الجزي��رة ريزدن��س الواقع في
ح��ي المعذر بمدينة الري��اض على أرض مس��احتها <>13,309
مت��ر مربع والذي يتك��ون من < >73وحدة س��كنية مختلفة
األحج��ام ون��ادي صح��ي ومبن��ى ل�لإدارة لمدة ثالث س��نوات
وبقيمةتأجيرية قدرها < >11مليون ريال سنوي ًا.
 .6يج��ري حالي ًا دراس��ة عروض المقاولين لتش��طيب المرحلة
الثانية من بيوت المس��تقبل .ويتكون المش��روع من <>35
في�لا س��كنية ممي��زه عل��ى أرض مملوك��ة للش��ركة بحي
السفارات بالرياض.
 .7تم ترس��ية عقد تنفيذ أعمال مباني فلل مش��روع المرحلة
الثالث��ة من بي��وت المس��تقبل ويتضمن المش��روع أعمال
بناء < >125وحدة سكنية مختلفة األحجام ويقام المشروع
عل��ى عدد من األراضي التي تم اس��تئجارها من الهيئة العليا
لتطوير مدينة الرياض.
 .8يت��م المتابعة م��ع أمانة مدينة الري��اض العتماد التصاميم
وإصدار رخصة البناء الخاصة بالمشروع المزمع إقامته على
األرض المملوك��ة للش��ركة والواقعة غ��رب مدينة الرياض
والبالغ مس��احتها < >12,040متر مربع والذي سيتم تخصيصه
إلقامة مش��روع س��كني لموظفي وعمالة الفنادق الجديدة
التابعة للشركة.
 .9يج��ري اس��تكمال التصامي��م الخاص��ة لتطوي��ر األرض
المملوكة للش��ركة بح��ي الناصري��ة بمدينة الري��اض البالغ
مساحتها < >9,025متر مربع.
 .10يج��ري المتابع��ة م��ع االستش��اري الس��تكمال التصامي��م
الخاصة بتطوير األرض الواقعة في حي الهدى بالرياض جنوب
فن��دق ماريوت كورت يارد والبالغ مس��احتها < >19,887متر
مربع.
 .11تواصل الش��ركة إعادة تأهيل بعض منش��آتها لتتواكب مع
المنافسة في الس��وق الفندقية والعقارية والسياحية حيث
يت��م إع��ادة تأهي��ل فندق م��كارم تب��وك وبع��ض المناطق
العام��ة بقرية مكارم النخيل ومركز التخصصي بالزا بإضافة
محالت جديدة.
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ثالث ًا  .االستثمارات
 .1قام��ت الش��ركة ف��ي ع��ام 2011م بش��راء أرب��ع قط��ع أراض��ي
متجاورة على طريق الرياض جدة السريع بمساحة إجمالية
قدرها < >10,338متر مربع ،كما قامت الشركة بشراء أرض
ف��ي حي الع��ارض بمدين��ة الرياض عل��ى طريق العلي��ا العام
بمس��احة < >49,680مت��ر مربع ويجري دراس��ة إلقامة عدة
مشاريع استثمارية على تلك األراضي.

٪32

نسبة الزيادة في إجمالي
اإليرادات األساسية

 .2تم بيع المبنى الواقع على شارع العليا العام بمدينة الرياض
وت��م إدراج األث��ر المالي لعملية البيع ضم��ن القوائم المالية
للشركة للربع األول من عام 2011م.

 .3يت��م اآلن مراجع��ة اس��تراتيجية الش��ركة وتطوي��ر خط��ط
األعم��ال به��دف التوس��ع ف��ي األعم��ال واس��تغالل الفرص
المتاحة في السوق بالتوازي مع بناء القدرات.
 .4تبلغ عدد الشركات التي تستثمر بها الشركة < >7شركات
<ذات مسؤولية محدودة> تم تأسيسها بالكامل وتمارس
نشاطها داخل المملكة العربية السعودية وتتركز أغراض
تلك الشركات في األنشطة الفندقية والعقارية والترفيهية
والسياحية وذلك على النحو التالي :

النشاط الرئيسي

رأس
الـمـال
<ريـــال>

المنشاة
التابعة
للشركة

نسبة
مساهمة
الشركة
<>%

إجمالي إيرادات
الشركات لعام
2011

مقر التأسيس
ومقر النشاط

شركة مكة للفنادق
المحدودة

فندقي

165,600,000

فندق مكارم
أجياد مكة

99,44

68,958,793

السعودية

شركة النخيل
للمناطق السياحية

فندقي  .سياحي .
عقاري

59,250,000

قرية مكارم
النخيل بجدة

98,73

25,514,969

السعودية

شركة تبوك للفنادق
المحدودة

فندقي

27,300,000

فندق مكارم
تبوك

97,14

11,263,435

السعودية

شركة المدينة
للفنادق المحدودة

فندقي  -عقاري

25,000,000

-

50

4,392,168

السعودية

الشركة السعودية
للخدمات الفندقية

فندقي

100,000,000

فندق قصر
الرياض

30

لم يتم االنتهاء
من إعداد
حساباتها
الختامية

السعودية

الشركة الوطنية
للسياحة

فندقي  .سياحي .
عقاري

422,000,000

عدد من
المنشآت
السياحية
بمنطقة عسير

1,65

لم يتم االنتهاء
من إعداد
حساباتها
الختامية

السعودية

الشركة اإلعالمية
لخدمات التسويق
<تحت التصفية>

تسويق -ترويج-
عالقات عامة

2,000,000

الشــــركـــة

علم ًا بأنه التوجد أدوات دين صادرة ألي من تلك الشركات

-

%25

تحت التصفية

السعودية
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رابع ًا  .اإلدارة والتشغيل

 .1مجموعة مكارم:

ته��دف الش��ركة إلى النم��و ف��ي اإلدارة والتش��غيل وذلك من
خالل مجموعة مكارم ومجموعة الجزيرة:
المنشأة

االموقع

الجهة المالكة

ايضــــاحــــــات

مكة المكرمة

شركة مكة للفنادق والتي
تمتلك الشركة السعودية
للفنادق مانسبته %99,44
من رأسمالها

يقع بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة ويعتبر أحد
الفنادق الفاخرة من فئة خمسة نجوم ويضم < >409غرف
وجناح ومطاعم وقاعات للحفالت واالجتماعات.

الرياض

الهيئة العامة للطيران
المدني

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.

تبوك

شركة تبوك للفنادق والتي
تمتلك الشركة السعودية
للفنادق مانسبته %97,14
من رأسمالها

على طريق المدينة المنورة – تبوك ويعتبر األعلى تصنيف ًا
بين فنادق تبوك حيث يضم < >80غرفة وجناح ومطعم
وقاعة لالحتفاالت والمناسبات.

فندق مكارم أم القرى

مكة المكرمة

شركة أصيله لالستثمار

يقع على طريق أجياد ويتكون من < >336غرفة و<>24
جناح ومطاعم وقاعات اجتماعات ومحالت تجارية.

فندق مكارم البيت

مكة المكرمة

شركة أصيله لالستثمار

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

فندق مكارم منى

مكة المكرمة

األستاذ /محمد إبراهيم
الغامدي

يقع الفندق في منطقة العزيزية بمكة المكرمة ويتكون
من < >272غرفة و< >22جناح ومطاعم وقاعات
اجتماعات ومحالت تجارية ويجري حالي ًا استكمال
الترتيبات الالزمة لبدء تشغيله.

قرية مكارم النخيل

جدة

شركة النخيل للمناطق
السياحية والتي تمتلك
الشركة السعودية للفنادق
مانسبته  %98,73من
رأسمالها

يقع 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.

منتجع مكارم القمر

جدة

األستاذ /عبدالرحمن
عبدالعزيز العثمان وشركاه

يقع علــى خليج أبحــــر الشمالية بمدينة جدة ويتكون من
< >47فيال من غرفتين نوم و < >6فلل من ثالث غرف
نوم ومسبح خاص.

مجمع مكارم ريزدنس
األندلس

جدة

شركة أصيله لالستثمار

يقع في شارع التحلية بمدينة جدة ويتكون من < >30فيال
مؤثثة وخدمات لرجال األعمال ومرافق رياضية وترفيهية.

مجمع مكارم ريزدنس
<الروضة>

جدة

شركة أصيله لالستثمار

يقع في حي الروضة بمدينة جدة ويتكون من < >28فيال
سكنية بمساحات مختلفة ومواقف سيارات ومبنى
لإلدارة والخدمات المساندة وناد صحي.

فندق مكارم أجياد مكة

فندق مكارم الرياض

٪8

نسبة ارتفاع اإلشغال
لمجموعة مكارم

إلدارة وتشغيل المنشــآت الفنـدقيــة والسيــاحيـة .وتتولى
تشغيل < >10منشآت هي :

فندق مكارم تبوك
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 .2مجموعة الجزيرة:
تتولى تشغيل عدد < >9منشآت هي :
أ .المنشآت العقارية:
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زيادة في اإليرادات
لمجموعة مكارم

المنشــــــــأة

الموقع

الجهة المالكة

إيضــــاحــــــات

بيوت المستقبل
<المرحلة األولى>

الرياض

الشركة السعودية للفنادق

تقع في حي السفارات ويتكون من < >150وحدة سكنية
مختلفة األحجام .وقد صمم المشروع على أسس
ومواصفات راقية لتحقيق تطلعات الراغبين في سكن مثالي.

مجمع الجزيرة ريزدنس
<المعذر>

الرياض

الشركة السعودية للفنادق

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

مجمع الجزيرة بدر

الرياض

شركة أصيله لالستثمار

مجمع الجزيرة شرق

الرياض

الشركة السعودية للفنادق

يقع شرق مدينة الرياض ويتكون من < >19فيال و <>59
غرفة لألفراد موزعة على مبنيين منفصلين عن الفلل
وبمداخل مستقلة وناد صحي ومسبح للكبار وآخر للصغار
وحدائق ومالعب.

مجمع الجزيرة

المدينة المنورة

وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف

يقع داخل المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي
الشريف على الدائري األول ويتكون من < >201مح ً
ال تجاري ًا
موزعة على ثالث طوابق ويتكون البرج السكني من <>10
طوابق تحتوي على < >72شقة سكنية.

مجمع الداوودية

المدينة المنورة

وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف

يقع شمال المنطقة المركزية للمسجد النبوي ويتكون
من سوق تجاري يضم عدد من المحالت التجارية و <>97
مكتب ًا إداري ًا.

الرياض

الشركة السعودية للفنادق

يقع على تقاطع طريق مكة مع شارع التخصصي وهو عبارة
عن مركز تجاري يضم هايبر ماركت و < >62محل و <>9
مكاتب

مركز التخصصي بالزا

يقع في حي الريان بمدينة الرياض ويتكون من < >40فيال
مؤثثة تأثيث ًا فاخراً.

ب .المنشآت الترفيهية:
المنشــــــــأة

الموقع

الجهة المالكة

إيضــــاحــــــات

حديقة الروضة الترفيهية

الرياض

الشركة السعودية للفنادق

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.

حديقة الوطن

الرياض

الشركة السعودية للفنادق

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.
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خامس ًا  .النتائج المالية
 .1تبل��غ حقوق المس��ـاهمين ف��ي  2011 / 12 / 31م ما مجمــوعــه
< >1,706,570,277ريــ��ال ،وتبلــ��غ القيم��ة الدفتري��ة بذل��ك
التاريخ للس��هم < >24,7ريال بزيادة عن القيمة االسمـــية
بمبل��غ < >14,7ري��ال وبنس��بة قدره��ا < .>%147كم��ا يبل��غ
إجمالـي األصول ما مجموعـه < >1,961,671,605ريال.
 .2تظهـر قائمــة الدخـل الموحــدة للسنة المــاليــة المنتهية
في 2011 / 12/ 31م بأن إجمالــي اإليرادات قد بلغ <>379,440,452
ري��ال ،في حين بلغ مجموع األعباء < >220,251,101ريال .وبذلك
فــ��إن صافــي دخل العام بعد خصــم الزكاة وحقوق األقلية
يبل��غ < >153,368,477ريال مقارنة بمبل��غ <>122,738,039

2011

2010

التغير زيادة
<نقص>

نسبة
التغير
٪

إيرادات النشاط

371.954,936

281,034,970

90,919,966

32

مصروفات النشاط

198,433,120

135,384,213

63,048,907

46

مجمل ربح النشاط

173,521,816

145,650,757

27,871,059

19

استهالك الموجودات
الثابتة

21,817,981

20,885,613

932,368

4

151,703,835

124,765,144

26,938,691

22

737,076

4,235,765

<>3,498,689

<>82

مكاسب غير محققة

6,748,440

0

6,748,440

100

صافي الربح قبل الزكاة
وحصة األقلية

159,189,351

129,000,909

30,188,442

23

زكاة الشركات الشقيقة

2,478,013

2,223,845

254,168

11

حصة األقلية في أرباح
الشركات الشقيقة

545,361

1,572,460

< >1 , 0 2 7 , 0 9 9

<>65

صافي ربح السنة قبل
الزكاة

156,165,977

125,204,604

30,961,373

25

2,797,500

2,466,565

330,935

13

153,368,477

122,738,039

3 0 , 6 3 0 ,4 3 8
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البــيــــــــــــــــــــان
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غرفة تديرها مجموعة مكارم

ريال بارتفاع قــــدره < >30,630,438ريال وبما نس��بته <>%25
ع��ن العام الس��ابق 2010م ،علم ًا بأن صافي أرباح الش��ـــركـــة
م��ن األنش��طة الرئيس��ية ق��د ارتف��ع وهلل الحم��د ف��ي عام
2011م بمبلـــ��غ < >26,938,691ري��ال وبنس��ـــبة < >%21,6عن
العام الس��ــابق 2010م وذلك بسبب تحسن تشغيل معظم
منش��آت الش��ركة وبدء تش��غيل مجمع م��كارم ريزدنس
<المع��ذر> وبي��ع مبن��ى الش��ركة الواق��ع عل��ى ش��ارع العليا
بمدين��ة الري��اض والذي حقق صاف��ي ربح ق��دره < >6مليون
ريال ويوضح الجدول التال��ي التغيير في قائمة الدخل للعام
2011م مقارنة بالعام الماضي.

صافي ربح النشاط
إيرادات أخرى

الزكاة الشرعية
الصافي بعد الزكاة
الشرعية

صافي الربح
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بن��اء عل��ى م��ا س��بق مناقش��ته ف��ي اجتماع��ات الجمعية
.3
ً
العام��ة للمس��اهمين بش��أن االحتياطي��ات ال��واردة ف��ي
القوائ��م المالي��ة وبدراس��ة البدائ��ل الممكنة لالس��تفــادة
م��ن االحتيـاطي��ات بما يخ��دم مصلحة المس��اهمين فقد
وافقت هيئة السوق المالية بتاريخ  2011 / 9 / 13م على توصية
مجلس إدارة الش��ركة بزيادة رأس المال من <>690,060,970
ريال إلى < >1,000,000,000ريال وذلك بإصدار < >30,993,903س��هم
بقيم��ة < >309,939,030ري��ال عن طريق منح س��هم مجاني
مقاب��ل كل < >2,23س��هم قائمة يملكها المس��اهمون
المقيدون بس��جل المس��اهمين بنهاية ت��داول يوم انعقاد
الجمعية العامة غير العادية وس��يتم تسديد قيمة الزيادة
في رأس المال من بندي األرباح المبقاة واالحتياطي االتفاقي.

البــيــــــــــــــــــــان

صافي دخل العام <بعد الزكاة الشرعية>
يــــخــــصـــــــــــــم :
االحتياطي النظامي <>%10
أرباح للمساهمين <دفعة أولى>  %5من رأس المال

المتبقي من صافي دخل العام
يــــخــــصـــــــــــــم :
مكافأة مجلس اإلدارة
أرباح للمساهمين <دفعة ثانية>  %10من رأس المال كما في / 12 / 31
 2011م

المتبقي ويضاف لالحتياطي النظامي

 .4وفق ًا لنص المادة < >42من النظام األساس��ي للشركة فإنه
يتم تجنيب  %10م��ن األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي
ويج��وز للجمعية العامة العادية وقف ه��ذا التجنيب متى بلغ
االحتياط��ي المذك��ور نص��ف رأس الم��ال وحي��ث يبل��غ رصيد
االحتياطي النظامي بعد تجنيب  %10من أرباح العام المالي 2011م
< >373,167,542ري��ال ،فمن المقترح رف��ع رصيد االحتياطي
النظام��ي ليصب��ح < >500,000,000ريال وبما نس��بته  %50من رأس
مال الش��ركة الجديد بعد الزيادة وذل��ك بإضافة المتبقي من
أرب��اح الع��ام بع��د التوزيع��ات والبالغ��ة < >32,442,733ريال
وتحويل مبلغ < >94,389,725ريال من االحتياطي االتفاقي.
 .5عليه فإن حساب توزيع األرباح المقترح عن عام 2011م يكون
على النحو التالي :

 .6يوضح الجدول أدناه ملخص النتائج المالية لخمس سنوات سابقة:
أ .قائمة الدخل

صافي الربح

2007

2008

2009

2010

2011

إيرادات النشاط

263,954,243

293,882,510

733,262,808

281,034,970

371,954,936

مصاريف النشاط

141,713,279

152,670,474

326,644,606

135,384,213

198,433,120

مجمل ربح النشاط

122,240,964

141,212,036

406,618,202

145,650,757

173,521,816

االستهالك

20,333,334

22,447,684

20,957,628

20,885,613

21,817,981

صافي ربح النشاط

101,907,630

118,764,352

385,660,574

124,765,144

151,703,835

مكاسب غير محققة

30,102,597

0

0

0

6,748,440

إيرادات أخرى

8,948,955

11,316,792

6,935,345

4,235,765

737,076

103,248,830

صافي الربح قبل زكاة
الشركات وحصة األقلية

140,959,182

130,081,144

392,595,919

129,000,909

159,189,351

< >1 , 8 0 0 , 0 0 0
< >6 9 , 0 0 6 , 0 9 7

زكاة الشركات الشقيقة

8,739,425

2,870,173

2,472,448

2,223,845

2,478,013

صافي الربح بعد زكاة
الشركات

132,219,757

127,210,971

390,123,471

126,777,064

156,711,338

حصة األقلية في أرباح
شركات شقيقة

53,931,161

373,463

102,518

1,572,460

545,361

صافي ربح السنة قبل
الزكاة

78,288,596

126,837,508

390,020,953

125,204,604

156,165,977

636,602

3,817,213

9,453,799

2,466,565

2,797,500

77,651,994

123,020,295

380,567,154

122,738,039

153,368,477

المبلغ <ريال>

153,368,477
< >1 5 , 6 1 6 , 5 9 8
< >3 4 , 5 0 3 , 0 4 9

32,442,733

البــيــــــــــان

الزكاة الشرعية
الصافي بعد الزكاة
الشرعية
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سادس ًا  .مجلس اإلدارة
ب .قائمة المركز المالي

 -1التوجد أية عقود كانت الش��ركة طرف ًا فيهــا وتوجد فيهـــا
مصلحة لبعض أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي
أو المدير المالي أو أي شخص ذو عالقة بأي منهم باستثناء
عق��ود إدارة وتش��غيل مدته��ا < >10س��نوات لمجمع مكارم
ريزدنس <األندلس> وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم
البي��ت ومجمع مكارم ريزدنس <الروضة> ومجمع الجزيرة
بدر والمملوكة لشركة أصيله لالستثمار والتي من ضمن
إدارته��ا كل م��ن عضو مجل��س اإلدارة س��عادة المهندس
عب��داهلل محمد العيس��ى واألس��تاذ /ب��در عبداهلل العيس��ى.

البــيــــــــــان

2007

2008

2009

2010

إجمالي الموجودات
المتداولة

425,484,438

663,803,417

435,505,119

246,309,239

235,206,127

إجمالي الموجودات
غير المتداولة

90,956,195

254,393,268

276,798,257

464,361,206

456,655,231

صافي الموجودات
الثابتة

1,018,231,917

1,034,326,398

1,126,635,130

1,175,607,788

1,269,810,247

إجمالي الموجودات

1,534,672,550

1,952,523,083

1,838,938,506

1,886,278,233

1,961,671,605

إجمالي المطلوبات
المتداولة

109,603,841

522,711,485

135,376,215

144,006,032

179,928,342

إجمالي المطلوبات
غير المتداولة

69,725,702

68,351,350

63,490,647

60,903,621

57,722,664

حقوق األقلية
في الشركات
الشقيقة

535,210,948

13,378,672

15,415,143

18,450,387

17,450,322

إجمالي حقوق
المساهمين

820,132,059

1,348,081,576

1,624,656,501

1,662,918,193

1,706,570,277

فئة العضوية

نسبة
التملك
في بداية
العام ٪

غير تنفيذي

1,000

0,001

0,001

الدكتور /صالح بن علـي الهذلول

عضو مستقل

1,000

0,001

0,001

-

األستاذ /مسفر بن علي الحمدان
<ممثل المؤسسة العامة للتقاعد>

عضو مستقل

1,202,925

1,7

1,7

الشركة
السعودية
للصناعات الدوائية

المهندس /عبدالعزيز بن صالح العنبر

عضو تنفيذي

50,000

0,07

0,07

شركة األسمدة
"سافكو"

األستاذ /علي بن إبراهيم العجالن
<ممثل صندوق االستثمارات العامة>

غير تنفيذي

معالي األستاذ /مساعد بن محمد السناني

المهندس /عبداهلل بن محمد العيسى

األستاذ /نـاصـر بن محمد السـبيعي

وتجدر اإلشارة إلى أنه نتيجة الستئجار الشركة لفندق مكارم الرياض اعتبارا ً من بداية عام 2011م فقد تم دمج القوائم المالية
للفندق مع حسابات الشركة للعام المالي 2011م

 .2يتكون مجلس إدارة الشركة من < >9أعضاء طبق ًا للبيانات
التالية:
عدد األسهم
التي يمتلكها
<العضو أو الجهة
التي يمثلها>
في الشركة
السعودية
للفنادق

االســـــــــــــــم
2011

الجدي��ر بالذك��ر أن تل��ك العق��ود هي عق��ود إدارة وتش��غيل
تقوم الشركة بموجبها تشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة
مح��ددة م��ن إجمالي اإليرادات ونس��بة محددة م��ن إجمالي
رب��ح التش��غيل ل��كل منش��أة .وق��د حصلت الش��ركة على
أتع��اب بما مجموعه < >4,096,750ريال لقاء إدارة وتش��غيل
تلك المنشآت خالل العام 2011م.

غير تنفيذي

عضو مستقل

11,474,650

1,000

1,095

16.6

0,001

0,003

نسبة
التملك
في نهاية
العام ٪

الشركات
المساهمة
األخرى التي
يشارك فيها
العضو في
مجالس إدارتها
بنك البالد

16,6

-

0,001

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

0,001

بنك البالد

األستاذ /عبداهلل بن محمد العبدالجبار
<ممثل المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية>

غير تنفيذي

4,513,407

6,5

6,5

-

األســتاذ /بـدر بن عبداهلل العيـســى

غير تنفيذي

1,025

0,001

0,001

مجموعة صافوال
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سابع ًا  .اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 .5حيث أن ك ً
ال من شركة محمد بن إبراهيم العيسى وأوالده
وش��ركة عب��داهلل ب��ن محم��د العيس��ى وأوالده هم��ا م��ن
ضمن مس��اهمي الش��ركة الس��عودية للفنادق .وتمش��ي ًا
م��ع تعليمات هيئة الس��وق المالية ،فإنه ينبغ��ي التنويه أن
س��عادة المهن��دس /عب��داهلل بن محم��د العيس��ى <عضو
مجل��س اإلدارة> له مصلحة مع ش��ركة محمد بن إبراهيم
العيس��ى وأوالده .كمــ��ا أن كــــل من س��عـــادة المهندس
عبداهلل بن محمد العيسى وسعادة األستاذ /بدر بن عبداهلل
العيسى <عضوي مجلس اإلدارة> لهما مصلحة مع شركة
عب��داهلل ب��ن محم��د العيس��ى وأوالده ،ويوضح البي��ان أدناه
التغير في ملكية األسهم لتلك الجهات خالل عام 2011م :

 .3التوج��د أس��هم تمتلكه��ا زوج��ات أعضاء مجل��س اإلدارة
القص��ر .كم��ا التوجد أس��هم يمتلكه��ا ممثلي
وأوالده��م
ّ
الجه��ات االعتبارية في مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم
القصر.
ّ
 .4التوج��د أس��هــــم يمتلكه��ا كب��ار التنفيذيي��ن العاملي��ن
القصــــر بخالف ما أفصح
بالشركة أو زوجاتهــــم وأوالدهم
ّ
عنه أعاله ،كما التوجد أي مصلحة أو حقوق اكتتاب في فئة
األس��هم ذات األحقية في التصويت تع��ود ألعضاء مجلس
القصر
إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم
ّ
في أسهم أو أدوات دين للشركة أو أي من الشركات التابعة
لها.
عدد األسهم بداية
العام

عدد األسهم نهاية
العام

صافي التغير

شركة محمد إبراهيم العيسى وأوالده

3,159,030

3,159,030

اليوجد

اليوجد

شركة عبداهلل محمد العيسى وأوالده

20,000

20,000

اليوجد

اليوجد

 .6بل��غ ع��دد اجتماع��ات مجل��س اإلدارة خ�لال ع��ام 2011م < >4اجتماع��ات والج��دول التالي يوضح س��جل حضور األعض��اء لهذه
االجتماعات.
االجتماع
األول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

اإلجمالي

نسبة
الحضور

معالي األستاذ /مساعد بن محمد السناني

√

√

√

√

4

%100

األسـتاذ /علــي بن إبـراهــيم العجـــالن

√

√

√

X

3

%75

√

√

√

√

4

%100

األستاذ /مسفر بن علي الحمدان

√

√

√

√

4

%100

الدكتور /صالح بن عـلـي الهـذلول

√

√

√

√

4

%100

األستاذ /نـاصـر بن محمد السـبيعي

√

√

√

√

4

%100

االســــــــــــــــم

<ممثل صندوق االستثمارات العامة>

األستاذ /عبداهلل بن محمد العبدالجبار

<ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية>
<ممثل المؤسسة العامة للتقاعد>

البيــــــــــــان

أعضاء
المجلس
التنفيذيين

أعضاء
المجلس غير
التنفيذيين
والمستقلين

كبار
التنفيذيين

الرواتب
والتعويضات

1, 440,000

360, 000

2, 381, 000

591,000

192,000

833, 350

البــــــدالت

النسبة

االســــــــــــــــم

 .7يوضـح الجـدول أدن��اه المكـافـآت والتعويضات المدفوعـة
خـ�لال عـام  2011م لكل م��ن أعضاء مجلس اإلدارة وخمس��ة
من كبار التنفيذيين بالش��ركة بمن فيهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي وذلك على النحو التالي :

المكـــــافآت

680, 000

1, 600, 000

576,000

اإلجمـــــالـي

2,711,000

2,152,000

3, 790,350

أ .لجنة المراجعة:
وافقت الجمعية العامة للمساهمين على ضوابط اختيار أعضاء
لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
وقد عقدت لجنة المراجعة خالل السنة < >5اجتماعات ورفعت
تقاريرها إلى مجلس اإلدارة .وتتكون لجنة المراجعة من كل من:

المنصب

عدد
مرات
الحضور

األستاذ /مسفر بن علي الحمدان

الرئيس

5

األستاذ/بدر بن عبداهلل العيسى

عضو

5

االستاذ /محمد بن حمد الجديبي

عضو

3

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس

عضو

5

االســــــــــــــــــــــــــــم

تتلخ��ص اختصاص��ات لجن��ة المراجعة في اإلش��راف عل��ى إدارة
المراجعة الداخلية في الش��ركة ودراسة نظامها بهدف التحقق
من مدى فاعليتها ،ودراس��ة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة
تنفي��ذ اإلج��راءات التصحيحي��ة للمالحظات الواردة ف��ي التقارير
باإلضافة إلى توصية المجلس بتعيين المحاس��بين القانونيين
وتحدي��د أتعابهم ودراس��ة مالحظات المحاس��ب القانوني على
القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ،ودراسة القوائم المالية
الس��نوية والربعية وإب��داء ال��رأي والتوصية بش��أنها ،كما تقوم
بدراسة السياسات المحاس��بية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية
للمجلس بشأنها ورفع محاضر اللجنة للمجلس.
ب .لجنة الترشيحات والمكافآت:
أقرت الجمعية العامة للمس��اهمين تش��كيل لجنة الترشيحات
والمكافآت بالشركة طبق ًا لما تقتضيه الئحة حوكمة الشركات.
وقـد عقـدت لجنــة الترش��يحـات والمكـافـ��آت اجتمـاعين خــالل
عـام 2011م وتتكون اللجنة من :

االســــــــــــــــــــــــــــم

المنصب

عدد
مرات
الحضور

المهندس /عبدالعزيز بن صالح العنبر

√

√

√

√

4

%100

معالي األستاذ /مساعد بن محمد السناني

الرئيس

2

المهندس /عبداهلل بن محمد العيسـى

√

√

√

√

4

%100

الدكتور /صالح بن علي الهذلول

عضو

2

األسـتاذ /بـدر بن عبداهلل العيـسى

√

√

√

√

4

%100

األستاذ /عبداهلل بن محمد العبد الجبار

عضو

2
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ثامن ًا  .إدارة الشركة

عاشراً  .القــــروض

الثاني عشر  .المدفوعات النظامية المستحقة

وتتلخص مهام لجنة الترش��يحات والمكاف��آت في التوصية
لمجل��س اإلدارة بالترش��يح لعضوي��ة المجل��س والمعايي��ر
المعتم��دة والمراجعة الس��نوية لالحتياج��ات المطلوبة من
المهارات المناس��بة لعضوية مجلس اإلدارة والتأكد بشكل
س��نوي من اس��تقاللية األعض��اء المس��تقلين وع��دم وجود
أي تع��ارض مصالح ومراجع��ة هيكل مجل��س اإلدارة وتحديد
جوان��ب الضع��ف والق��وة ف��ي المجل��س ،كم��ا تق��وم بوض��ع
سياس��ات واضح��ة لتعويض��ات ومكاف��آت أعض��اء مجل��س
اإلدارة وكبار التنفيذيين.

نظرا ً الستقالة س��عادة المهندس /عبدالعزيز بن صالح العنبر
بن��اء على طلبه فقد
م��ن وظيفته كرئيس تنفيذي للش��ركة
ً
تم تعيين س��عادة الدكتور /بدر بن حمود البدر رئيس�� ًا تنفيذي ًا
للشركة اعتبارا ً من 2012/01/01م وبهذه المناسبة يتقدم مجلس
اإلدارة عن ش��كره وتقديره للمهن��دس /عبدالعزيز العنبر على
جهوده المميزه طيلة خدماته في الجهاز التنفيذي للش��ركة
والتي أثمرت عن تطوير أعمالها ومواردها ،ويتمنى له استمرار
التوفي��ق والنج��اح ،كم��ا يتمن��ى المجل��س التوفي��ق والنجاح
للدكتور /بدر البدر وأن يكون خير خلف لخير سلف.

حصلت الش��ركة على قرضين من وزارة المالية للمساهمة
بتمويل بعض المنش��آت الترفيهية والسياحية التي أقامتها
الشركة وبعض شركاتها التابعة وذلك على النحو التالي:

تبلغ الزكاة المس��تحقة لعام 2011م على الش��ركة وشركاتها
التابع��ة مبل��غ < >5,277,904ري��ال ،كم��ا تبلغ اس��تحقاقات
المؤسس��ة العامة للتأمينات االجتماعية مبلغ <>336,302
ريال وهي عبارة عن االش��تراكات النظامية لموظفي الشركة
ومنش��آتها وتق��وم الش��ركة بتس��ديد الرس��وم الس��نوية
المس��تحقة للجهات الحكومية األخرى مثل رسوم الجوازات
والم��رور ورس��وم الس��جل التج��اري ،كم��ا تق��وم بتس��ديد
اشتراكات الغرفة التجارية.

ج .اللجنة التنفيذية:
عق��دت اللجن��ة التنفيذي��ة اجتماع ًا واح��دا ً خالل الع��ام المالي
2011م بحض��ور جمي��ع أعضائه��ا تم��ت في��ه مناقش��ة بع��ض
المواضيع الخاصة بمش��اريع الش��ركة ورفع التوصية بشأنها
لمجلس اإلدارة.
وتتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء على النحو التالي :

تاسع ًا  .كبار المساهمين

		
 .1معالي األستاذ /مساعد بن محمد السناني
			
 .2األستاذ /علي بن إبراهيم العجالن
		
 .3المهندس /عبدالعزيز بن صالح العـنبر
		
 .4المهندس /عبداهلل بن محمد العيسى

رئيســ ًا
عضــوا ً
عضــوا ً
عضــوا ً

وتتلخص مهام اللجنة التنفيذية بما يلي :
 .1النظ��ر ف��ي األم��ور الت��ي ال يمكن تأجيله��ا إلى حي��ن اجتماع
مجلس اإلدارة.
 .2اعتماد شراء وبيع العقارات في حدود معينة.
 .3اعتماد عقود التصميم واإلنشاءات للمشاريع الجديدة.
 .4دراس��ة أية تعدي�لات يتطل��ب إدخالها على لوائح الش��ركة
المعتم��دة س��ابق ًا م��ن مجل��س اإلدارة ورف��ع ما ت��راه من
توصيات في هذا الشأن للمجلس.
 .5أية مسائل أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة.

يوض��ح الج��دول أدن��اه كب��ار المس��اهمين الذي��ن يملك��ون
خمس��ة بالمائة وأكثر من رأسمال الشركة والتي بقيت دون
تغيير خالل العام :

تاريخ القرض

 1 4 1 9 /1 2 /2 1هـ

 1 4 3 0 /1 1 /2 5هـ

مدة القرض

 20سنة

 10سنوات

إجمالي قيمة القرض

50,000,000

30,000,000

تاريخ انتهائه

 1 4 3 8 /1 2 /2 1هـ

 1 4 4 0 /1 1 /2 5هـ

المسدد من القرض

35,000,000

5,000,000

المتبقي

15,000,000

25,000,000

الثالث عشر  .التحليل الجغرافي لإليرادات
تحقق��ت جمي��ع إي��رادات الش��ركة داخ��ل المملك��ة العربي��ة
السعودية على النحو التالي :

الحادي عشر  .توزيع األنشطة الرئيسية للشركة

األسهــــم
المملوكـة
كما في
2011/12/31م

نسبة
التملك

سعادة األستاذ محمد بن إبراهيم
العيسى

15٫460٫561

٪22٫4

صندوق االستثمارات العامة

11٫474٫650

٪16٫6

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

4٫513٫407

٪6٫5

االســـــــــــم

القرض

تطوير قرية
النخيل

تطوير حديقة
الوطن

فيم��ا يتعل��ق باإلخط��ارات المتعلق��ة بتغيي��ر نس��بة ملكية
كبار المس��اهمين بالزيادة والنقص المش��ار إليها في المادة
< >30من قواعد التس��جيل واإلدراج ،تود الش��ركة اإلفادة بأنها
ل��م تتل��ق أي إخطـ��ار م��ن نوعـ��ه م��ن كبـ��ار المـ�لاك بتغيـيـر
ملكيتهـ��م خــالل العــ��ام المالي  2011وقد اعتمدت الش��ركة
ف��ي رص��د البيانات أع�لاه بن��اء على س��جالت الس��وق المالية
السعودية <تداول>.

أس��همت األنش��طة الرئيس��ية للش��ركة بش��كل فع��ال في
تحسن نتائج الش��ركة لعام 2011م مقارنة بعام 2010م ويوضح
الجدول أدناه نسبة مساهمة كل نشاط في إيرادات النشاط.
البيـــان

إيرادات

ملكية
النشاط
الفندقي

%67

ملكية
النشاط
العقاري
والترفيهي

%25

اإلدارة
والتشغيل

%8

المبلغ <ريال>

النسبة

البيـــــــــان

263,164,488

%71

منطقة مكة المكرمة

94,321,622

%25

منطقة المدينة المنورة

4,338,110

%1

11,242,794

%3

373,067,004

%100

منطقة الرياض

منطقة تبوك
اإلجمالـي

كما أن الش��ركة ليس لها فروع أو منش��آت خ��ارج المملكة
العربية السعودية.
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الرابع عشر  .سياسات توزيع األرباح

الخامس عشر  .حوكمة الشركات

السابع عشر  .اإلقـــــــــرارات

أ .ت��وزع أرب��اح الش��ركة الصافية وفق�� ًا لما نصت علي��ه المادة
< >42من النظام األساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

أ .تطبق الش��ركة الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة
الس��وق المالي��ة فيم��ا ع��دا اس��تخدام طريق��ة التصوي��ت
التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة إلى حين موافقة
الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.

يقر مجلس اإلدارة بما يلي :

 .2يجن��ب  %10م��ن األرب��اح الصافي��ة لتكوين احتياط��ي نظامي
ويج��وز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

ب .تلقت الش��ركة تعميم وزارة التج��ارة والصناعة رقم 222
 2929 /وتاري��خ  1433 / 3 / 1ه��ـ وال��ذي تطلب ال��وزارة بموجبه
تطبيق أس��لوب التصويت التراكمي الختيار أعضاء مجلس
اإلدارة وال��ذي تضمنت��ه الئح��ة حوكمة الش��ركات الصادرة
من هئية الس��وق المالية بموجب قرار الهيئة رقم -212-1
 2006وتاري��خ 1427 / 10 / 21ه��ـ المواف��ق  2006 / 11 / 12م فإن ذلك
يتطل��ب موافقة جمعيتك��م الموقرة عل��ى تعديل المادة
 33من النظام األساسي للشركة ليتسنى تطبيق ذلك.

 .4يوزع م��ن الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمس��اهمين تعادل
 %5من رأس المال.

السادس عشر  .المخاطر التي تواجهها الشركة

 .1تجنب الزكاة المفروضة شرع ًا.

 .3تجن��ب كذل��ك  %5من األرب��اح الصافي��ة لتكوي��ن احتياطي
اتفاق��ي يخص��ص ألعم��ال الصيان��ة واألغراض الت��ي يحددها
مجلس اإلدارة ويجوز وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
المذكور عشر رأس المال.

 .5يخصص بعد ما تقدم نس��بة م��ن الباقي لمكافأة مجلس
اإلدارة بمقدار تس��مح ب��ه التعليمات الص��ادرة من الجهات
المختصة ويوزع المتبقي بعد ذلك على المساهمين جزئي ًا
أو كلي ًا كحصة إضافية في األرباح أو يرحل لألعوام القادمة.
ب .م��ن منطلق حرص الش��ركة عل��ى التجاوب م��ع تطلعات
المساهمين وتحقيق أفضل العوائد لهم في ضوء الـتوسع
الجيد والنمو المتواصل بأنش��طة الش��ركة المختلفة فقد
ق��رر مجل��س اإلدارة توزيع أرب��اح للمس��اهمين عن النصف
األول م��ن ع��ام 2011م بواق��ع < >50هلل��ة للس��هم الواح��د.
وحيث تضمن حساب التوزيع المقترح التوصية بتوزيع أرباح
عن ع��ام 2011م بمبل��غ < >103,509,146ريال يمثل ما نس��بته
< >%15م��ن رأس المال كم��ا في 2011 / 12 / 31م وبخصم األرباح
التي قرر المجلس توزيعها عن النصف األول فس��يتم توزيع
بناء على
الجزء المتبقي من األرباح والبالغ < >69,006,097ريال ً
أس��هم رأس المال الجدي��د بعد الزيادة بعد إق��رار الجمعية
العامة للمساهمين.

 إن ترك��ز معظ��م أعم��ال الش��ركة ف��ي مج��االت متقارب��ةف��ي القط��اع الس��ياحي والفندق��ي والعق��اري ف��ي المملكة
العربية الس��عودية يزيد من خبرة الش��ركة في هذا المجال
وتحس��ين فرص نجاحها فيه وتشير التوقعات إلى أن هناك
ف��رص للنم��و ف��ي القط��اع العق��اري والفندق��ي بالمملكة
وهذا ما تس��عى الش��ركة للتوس��ع فيه بعد إجراء الدراسات
الالزم��ة ،كم��ا أن تنوع نش��اط الش��ركة والتوزي��ع الجغرافي
الستثماراتها داخل المملكة يحد من أي تقلبات كبيرة في
اإليرادات لتلك االستثمارات.
 توج��د مخاط��ر محتمل��ة تواج��ه الش��ركة حي��ث أن��ه م��نالمحتمل أن تتأثر منش��آت الش��ركة الفندقية في كل من
الري��اض ومك��ة المكرم��ة بانخفاض نس��بة اإلش��غال بعد
اس��تكمال المش��اريع الفندقي��ة الجدي��دة ب��كل م��ن مكة
المكرم��ة والرياض لك��ن يقلل ه��ذه المخاط��ر إزدياد عدد
المعتمري��ن والحج��اج لبي��ت اهلل الح��رام ،باإلضاف��ة لتميز
مواقع وتجهيزات فنادق الش��ركة بالرياض ،كما أن طبيعة
اس��تثمارات الش��ركة تس��تغرق فت��رة طويل��ة ق��د تص��ل
لخمس سنوات بدءا ً من التفكير بالمشروع وحتى اكتمال
تنفي��ذه وحصول الش��ركة عل��ى العائد من ذلك االس��تثمار
ومن المحتمل أن تتغير سمات السوق خالل تلك الفترة.

 .1أن��ه تم إعداد الحس��ابات بالش��كل الس��ليم وفق�� ًا لمعايير
المحاس��بة المتعارف عليها ووفق ًا لظروف الش��ركة وبما
يتف��ق م��ع نظ��ام الش��ركات والنظام األساس��ي للش��ركة
والمعايي��ر الص��ادرة م��ن الهيئة الس��عودية للمحاس��بين
القانونين ،فيما عدا تقييم استثمارات الشركة في الشركة
الس��عودية للخدم��ات الفندقي��ة بطريقة حق��وق الملكية
للع��ام المال��ي 2011م حي��ث تعذر ذل��ك نظرا ً لع��دم االنتهاء
من إعداد قوائمه��ا المالية حتى تاريخ إعداد القوائم المالية
للشــركة ،كما تعذر ذلك أيض ًا للشركة االعالمية لخدمات
التسويق نظرا ً لدخولها طور التصفية.
أعد على أس��س س��ليمة وتم
 .2إن نظام الرقابة الداخلية قد ّ
تنفيذه بفاعلية واليوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة
عل��ى مواصل��ة نش��اطها ،كم��ا أن��ه يوج��د بالش��ركة إدارة
للرقابة الداخلية تقوم بالتأكد من تطبيق األنظمة الرقابية
المناس��بة وتحديد التص��ور العام عن المخاط��ر التي تواجه
الشركة وطرحها بكل شفافية كما تقوم بمراجعة جميع
اإليرادات والمصروفات بصفة مستمرة واالطالع على كافة
المس��تندات والمعام�لات وترفع تقاريرها بصف��ة دورية إلى
رئي��س مجل��س اإلدارة .وقد قام��ت إدارة الرقاب��ة الداخلية
خ�لال العام برفع تقارير عن نتائج أعمالها وتوصياتها حيث
اتضح أنه التوج��د مالحظات جوهرية تس��تدعي أية إجراءات
تصحيحي��ة وأن ما ورد فيها من مالحظات غير جوهرية تم
متابعتها وتالفيها.
 .3ل��م يت��م توقيع أي��ة عقوب��ة أو ج��زاء أو قي��د احتياطي على
الش��ركة من هيئة الس��وق المالية أو أية جهة إش��رافية أو
تنظيمية أو قضائية أخرى.
 .4أنه التوجد أي ش��كوك بش��أن قدرة الش��ركة على مواصلة
نشاطها.
 .5اليمل��ك أي م��ن أعضاء مجل��س اإلدارة حصة في رأس��مال
الشركات التابعة للشركة.

 .6لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء
مجل��س اإلدارة ول��م تضمن الش��ركة أي ق��رض عقده أحد
أعضاء المجلس.
 .7التوج��د أدوات دي��ن قابلة للتحويل إلى أس��هم أو أية حقوق
خي��ار أو مذكرات ح��ق اكتت��اب أو حقوق مش��ابهة أصدرتها
الش��ركة خ�لال الس��نة المالي��ة .كم��ا التوجد أي��ة مصلحة
وحقوق خيار وحق��وق اكتتاب تعود ألعض��اء مجلس اإلدارة
القصر في أس��هم أو
وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم
ّ
أدوات دين للشركة أو أي من شركاتها التابعة.
 .8التوج��د حقوق تحويل أو اكتتاب بموج��ب أدوات دين قابلة
للتحويل إلى أس��هم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو
حقوق مشابهة أصدرتها الشركة.
 .9التوجد أي اس��ترداد أو ش��راء أو إلغاء من جانب الشركة ألي
أدوات دين قابلة لالسترداد.
 .10ل��م يتم عقد اتف��اق أو تنازل مع أي من المس��اهمين أو أحد
أعضاء مجل��س اإلدارة والتنفيذيين بالش��ركة تم بموجبه
تنازل أحدهم عن أرباح أو رواتب أو تعويض.

31

30

تقرير مراقب الحسابات
ثامن عشـر  .التوصــيــات
بع��د اس��تعــراض ما تق��دم فإن مجل��س اإلدارة يقتـ��رح علــى
السادة المساهمـين مايلي :
 .1التصديق على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة.
 .2اعتم��اد القوائ��م المالي��ة وتقري��ر مراق��ب الحس��ابات للعام
المالي 2011م.
 .3المـوافقة على اقتــراح مجـلس اإلدارة بش��أن تـوزيـع األربـاح
لعـــ��ام 2011م بواق��ع < >1.5ري��ال للس��هم الواح��د وبنس��بة
< >%15م��ن رأس الم��ال كم��ا ف��ي 2011 / 12 / 31م حي��ث تبل��غ
األرباح المقت��رح توزيعها عن ع��ام 2011م < >103,509,146ريال،
علم ًا بأنه س��بق أن تم ص��رف < >34,503,049ريال عبارة عن
< >50هللة لكل س��هم كأرباح ع��ن النصف األول لعام 2011م
وس��يتم توزي��ع المتبقي وق��دره < >69,006,097ري��ال بمقدار
بن��اء عل��ى أس��هم رأس الم��ال
< >69هلل��ة ل��كل س��هم
ً
الجدي��د بعد الزي��ادة كأرباح عن النصف الثان��ي من عام 2011م
وس��تكون أحقية األرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين
في سجالت تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ،حيث
سيتم الصرف بإذن اهلل خالل شهر من تاريخ عقد الجمعية.
 .4المـوافقة عل��ى رفــع رصيد االحتيــاط��ي النظــامي ليصبــح
< >500,000,000ري��ال وبم��ا نس��بته  %50م��ن رأس مال الش��ركة
الجدي��د بعد الزيادة وذل��ك بإضافة المتبقي م��ن أرباح العام
بعد التوزيع��ات والبالغ < >32,442,733ري��ال وتحويل مبلغ
< >94,389,725ريال من االحتياطي االتفاقي.
 .5الموافق��ة عل��ى تجدي��د الترخي��ص الخ��اص بعق��ود اإلدارة
والتش��غيل لمجم��ع م��كارم ريزدنس <األندل��س> وفندق
م��كارم أم الق��رى وفن��دق م��كارم البيت ومجم��ع مكارم
ريزدن��س <الروض��ة> ومجم��ع الجزي��رة ب��در والمملوك��ة
لشركة أصيله لالستثمار لمدة سنة اعتبارا ً من تاريخ عقد
الجمعية.

 .6اعتم��اد أس��لوب التصوي��ت التراكم��ي ف��ي انتخ��اب أعضاء
مجل��س اإلدارة لل��دورات القادم��ة وتعدي��ل الم��ادة  33من
النظام األساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :تحسب
االصوات ف��ي الجمعيات العامة والعادية وغي��ر العادية على
أساس صوت واحد لكل  20سهم ًا ومع ذلك اليجوز ألعضاء
مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية
الت��ي تتعلق بإبراء ذممهم عن مدة إدارتهم ،كما يتم اتباع
أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على اختيار أعضاء
مجلس اإلدارة في الجمعية العامة للمساهمين.
 .7الموافق��ة عل��ى اختيار مراقب حس��ابات الش��ركة من بين
المرش��حين م��ن قبل لجن��ة المراجع��ة لمراجع��ة القوائم
المالية للع��ام المالي 2012م والبيانات المالية الربع س��نوية
وتحديد أتعابه.
متمني��ن للش��ركة اس��تمرار الرق��ي والتق��دم ،واهلل ولي
التوفيق،،،

 19يناير 2012

								
إلى الســــادة  /المسـاهمـين
الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية

المحتـرمين

السـالم عليكـم ورحمـة اهلل وبركـاتـه،،،
لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة للش��ركة الس��عودية للفنادق والمناطق الس��ياحية <الشركة> وشركاتها التابعة كما في
 31ديس��مبر  2011وقوائم الدخل والتدفقات النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق المس��اهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ بما
فيها اإليضاحات من رقم < >1إلى رقم < >16المعتبرة جزءا ً من هذه القوائم المالية  ،وتؤول مسئولية إعداد هذه القوائم المالية إلدارة
الش��ركة وفق ًا لنص المادة < >123من نظام الش��ركات الس��عودي والنظام األساسي للش��ركة  ،والمقدمة لنا مع كافة المعلومات
والبيان��ات التي طلبناه��ا  .وكانت مراجعتنا وفق ًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها واش��تملت على فحص الس��جالت المحاس��بية
واإلجراءات األخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية.
وفي رأينـــا ،فإن القـوائم المـالية المذكــورة أعــاله ككـل:
• تظهر بعدل المركز المالي للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية كما في  31ديسمبر  2011ونتائج أعمالها وتدفقاتها
النقدية والتغيرات في حقوق المس��اهمين للس��نة المنتهية في ذلك التاريخ  ،في ضوء الع��رض واإلفصاح للمعلومات التي تحتوي
عليها القوائم المالية ووفق ًا 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.

								

سليمان عبداهلل الخراشي

								

محاسب قانوني

								

ترخيص رقم <>91
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قائمة المركز المالي الموحدة

الموجـودات

إيضاح

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

<تتمة>

قائمة المركز المالي الموحدة
المطلوبات
وحقوق
المساهمين

إيضاح

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

مطلوبات متداولة

موجودات متداولة
نقد لدى البنوك
والصندوق

-

47,534,863

38,460,243

استثمارات
قصيرة األجل

3

108,644,547

137,699,884

ذمم مدينة

4

44,607,523

31,194,920

مخزون

5

18,972,645

15,261,608

مصروفات
مدفوعة
مقدم ًا
وموجودات
أخرى

6

15,446,549

23,692,584

مجموع
الموجودات
المتداولة

-

235,206,127

246,309,239

الجزء المتداول
من القروض

9

14,642,857

12,357,143

ذمم دائنة

-

32,582,026

24,685,497

دائنو توزيعات
أرباح

-

41,482,075

36,643,963

مصروفات
مستحقة
ومطلوبات
أخرى

10

91,221,384

70,319,429

مجموع
المطلوبات
المتداولة

-

179,928,342

144,006,032

قروض طويلة
األجل

9

25,357,143

32,142,857

استثمارات
طويلة األجل

7

145,344,429

182,051,634

مخصص
مكافأة ترك
الخدمة

2

32,365,521

28,760,764

صافي
الموجودات
الثابتة

8

1,269,810,247

1,175,607,788

مشاريع
تحت الدراسة
والتنفيذ

-

309,866,065

281,845,209

مصروفات
مؤجلة

-

1,444,737

464,363

إجمالي
الموجودات

-

1,961,671,605

1,886,278,233

حقوق األقلية
في شركات
شقيقة

-

17,450,322

18,450,387

إجمالي
المطلوبات

-

255,101,328

223,360,040

حقوق المساهمين
رأس المال

1

690,060,970

690,060,970

احتياطي نظامي

-

357,550,945

345,030,485

احتياطي اتفاقي

-

408,443,096

408,493,096

أرباح مبقاة

-

257,871,100

222,725,789

<خسائر > غير
محققة عن
استثمارات
مالية

-

< >7 , 3 5 5 , 8 3 4

< >3 , 3 9 2 , 1 4 7

مجموع حقوق
المساهمين

-

1,706,570,277

1,662,918,193

إجمالي
المطلوبات
وحقوق
المساهمين

1,961,671,605

1,886,278,233
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بيان التدفقات النقدية الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

الزيادة <النقص> في النقدية

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر
البيــــان
ايضاح

 2011م

 2010م

البيـــــــــــان
إيرادات النشاط

11

371,954,936

281,034,970

مصاريف النشاط

12

< >1 9 8 , 4 3 3 , 1 2 0

< >1 3 5 , 3 8 4 , 2 1 3

مجمل ربح النشاط

-

173,521,816

145,650,757

االستهالك

-

< >2 1 , 8 1 7 , 9 8 1

< >2 0 , 8 8 5 , 6 1 3

صافي ربح النشاط

-

151,703,835

124,765,144

إيرادات أخرى

13

737,076

4,235,765

مكاسب غير محققة عن
استثمارات مالية

-

6,748,440

-

صافي الربح قبل زكاة
الشركات وحصة األقلية

-

159,189,351

129,000,909

زكاة الشركات الشقيقة

14

< >2 , 4 7 8 , 0 1 3

< >2 , 2 2 3 , 8 4 5

صافي الربح بعد زكاة
الشركات

-

156,711,338

126,777,064

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

تدفقات نقدية من
أنشطة العمليات:
صافي الدخل

156,165,977

125,204,604

تعديالت لتسوية
صافي الربح لصافي
النقدية الناتجة من
<المستخدمة في>
أنشطة العمليات:
االستهالكات

البيــــان

 2011م

 2010م

نقص في االستثمارات

68,547,294

146,664,287

<زيادة> مشروعات تحت
الدراسة والتنفيذ

< >107,867,581 < >28,020,856

صافي النقدية
<المستخدمة في>
أنشطة استثمارية
21,817,981

20,885,613

اطفاء مصاريف مؤجلة

148,495

148,495

مخصص مكافأة ترك
الخدمة  -المكون

9,464,187

5,216,098

مكاسب غير محققة عن
استثمارات

< >6,748,440

-

<زيادة> في الذمم المدينة

< >13,412,602

< >2,152,863

<زيادة> في المخزون

< >3,711,037

< >304,285

نقص <زيادة> في
مصروفات مدفوعة
مقدم ًا وموجودات أخرى

8,246,035

< >14,929,643

حصة األقلية في أرباح
شركات شقيقة

-

< >5 4 5 , 3 6 1

< >1 , 5 7 2 , 4 6 0

زيادة في ذمم دائنة

7,896,529

صافي ربح السنة قبل
الزكاة

زيادة في دائني توزيعات
أرباح

-

156,165,977

125,204,604

زيادة في مصروفات
مستحقة ومطلوبات أخرى

في  31ديسمبر

< >76,622,871

< >31,155,963

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

< >98,302,234 < >105,258,185
< >444,521

< >84,434

< >50,000

-

< >1,000,065

3,035,244

< >111,252,771

< >100,851,424

1,427,280

9,074,620

5,920,760

النقدية في بداية السنة

38,460,243

32,539,483

4,838,112

6,777,493

النقدية في نهاية السنة

47,534,863

38,460,243

21,842,725

7,502,241

الزكاة الشرعية

14

< >2 , 7 9 7 , 5 0 0

< >2 , 4 6 6 , 5 6 5

المسدد من الزكاة

< >3,738,270

< >10,829,477

الصافي بعد الزكاة
الشرعية

-

153,368,477

122,738,039

مخصص ترك الخدمة -
المستخدم

< >5,859,430

< >1,017,409

صافي النقدية الناتجة من
أنشطة العمليات

196,950,262

137,928,147

ربحية السهم من
األعمال الرئيسية

-

2.20

1,81

ربحية السهم من
األعمال األخرى

-

0.11

0,06

2.22

1,78

صافي ربحية السهم
بعد الزكاة

تدفقات نقدية من
أنشطة االستثمار:
إضافات أصول ثابتة
استبعادات وتسويات
أصول ثابتة بالصافي

< >148,506,292
32,470,777

< >69,864,551
-

استهالك محمل على
مشروعات تحت التنفيذ

15,075

6,280

<زيادة> في المصروفات
المؤجلة

< >1,128,869

< >94,398

الزيادة في النقدية

< >4,500,000

< >5,500,000
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قائمة التغيرات في حقوق
المساهمين الـموحدة

رأس المال

احتياطي
نظامي

احتياطي اتفاقي

أرباح مبقاة

خسائر غير
محققة

اإلجمالي

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 لالحتياطي
النظامي

-

182,040,770

-

<>182,040,770

-

-

المحول لالحتياطي
االتفاقي

-

-

54,321,445

<>54,321,445

-

-

الزكاة الشرعية

-

-

-

<>2,466,565

-

<>2,466,565

مكاسب غير محققة
عن استثمارات مالية

-

-

-

-

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

توزيعات أرباح

-

-

-

<>105,258,185

-

<>105,258,185

تسويات على األرباح
المبقاة

-

-

-

<>444,521

-

<>444,521

أرباح عام 2011

-

-

-

156,165,977

-

156,165,977

المحول لالحتياطي
النظامي

-

12,520,460

-

<>12,520,460

-

-

المستخدم من
االحتياطي االتفاقي

-

-

<>50,000

-

-

<>50,000

الزكاة الشرعية

-

-

-

<>2,797,500

-

<>2,797,500

<خسائر> غير محققة
عن استثمارات مالية

-

-

-

-

<>3,963,687

<>3,963,687

الرصيد في 2011 / 12 / 31

690,060,970

357,550,945

408,443,096

257,871,100

البيـــــــــــــــــــان
رصيد 2010 / 1 / 1

الرصيد في 2010 / 12 / 31

<1,706,570,277 >7,355,834

إيضاحات « »1الشركة وطبيعة أعمالها

إيضاحات « »2ملخص ألهم السياسات المحاسبية

تأسيس الشركة:
الش��ركة الس��عودية للفنادق والمناطق الس��ياحية <ش��ركة
مس��اهمة س��عودية> تأسس��ت بتاري��خ  6مح��رم 1397ه��ـ
<الموافق  27ديس��مبر 1976م> بموجب المرس��وم الملكي
رقم <م >69/وتم تس��جيل الشركة بمدينة الرياض بموجب
السجل التجارى رقم . 1010010726

األساس المحاسبي:
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة المبينة بالريال السعودي
ووفق�� ًا للمبادئ المحاس��بية المتعارف عليه��ا في المملكة
العربي��ة الس��عودية ومب��دأ التكلف��ة التاريخي��ة والمعايي��ر
المحاسبية ذات العالقة ونظام الشركات والنظام األساسي
للش��ركة  .وتش��مل القوائ��م المالي��ة الموح��دة الموجودات
والمطلوب��ات واإليرادات والمصروفات للش��ركة والش��ركات
الش��قيقة الموحدة ضمن ه��ذه القوائم مع احتس��اب حقوق
األقلي��ة في الش��ركات الش��قيقة في تاري��خ القوائ��م المالية،
وتبلغ نسب الملكية في الشركات الشقيقة على النحو التالي:

رأس المال:
يبل��غ رأس م��ال الش��ركة  690.060.970ري��ال مدف��وع بالكام��ل
ومقس��م إل��ى  69.006.097س��هم بقس��مة اس��مية  10ري��ال
للس��هم الواح��د بتاري��خ  1432 / 10 / 15ه��ـ المواف��ق  2011 / 9 / 11م
ص��درت موافق��ة هيئة الس��وق المالية برق��م  4662/5بزيادة
رأس م��ال الش��ركة ليصب��ح  1.000.000.000ري��ال باس��تخدام األرب��اح
المبقاة واالحتياطي االتفاقي وذلك بمنح س��هم مجاني لكل
 2.23سهم وجاري استكمال اإلجراءات النظامية .
طبيعة نشاط الشركة:
يتمث��ل نش��اط الش��ركة ف��ي اإلنش��اء والتمل��ك واإلدارة
والتشغيل واالس��تثمار والشراء والمشاركة واإليجار للفنادق
والمطاع��م والموتي�لات واالس��تراحات ومراك��ز الترفي��ه
ووكاالت الس��فر والس��ياحة والش��واطئ على اخت�لاف أنواعها
وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق الس��ياحية
العامة  ،وتملك األراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني
عليه��ا أو تأجيرها  ،وتقديم كافة خدم��ات التموين المتعلقة
به��ا  ،تقوم الش��ركة بتحقي��ق أغراضها بنفس��ها وعن طريق
التعاقد الفردي أو المشترك مع اآلخرين .

اســــم الشركة

نسبة الملكية

شركة مكة للفنادق المحدودة

%9 9 . 4 4

شركة تبوك للفنادق المحدودة

%9 7 . 1 4

شركة المدينة للفنادق المحدودة

%5 0 . 0 0

شركة النخيل للمناطق السياحية

%9 8 . 7 3

ويتم اس��تبعاد كافة األرصدة المدينة والدائنة بين الش��ركة والش��ركات
الشقيقة وفق ًا لمعيار توحيد القوائم المالية.

تحقيق اإليـــراد:
يتم إثبات إيرادات الش��ركة والش��ركات التابعة التي تتضمنها
القوائ��م المالية الموح��دة بعد إتمام تأدي��ة الخدمة للعميل
كم��ا يت��م اس��تبعاد كافة اإلي��رادات التي تنش��أ ع��ن تعامالت
الشركة مع الشركات التابعة أو بين الشركات التابعة بعضها
البعض .
المصروفـــــات:
يت��م إثب��ات مصروف��ات الش��ركة والش��ركات التابع��ة الت��ي
تتضمنه��ا القوائ��م المالي��ة الموح��دة بع��د اس��تبعاد كاف��ة
المصروفات التي تنش��أ عن تعامالت الش��ركة مع الش��ركات
التابعة أو بين الشركات التابعة بعضها البعض .
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إيضاح 3

استثمارات قصـيرة األجل
المخـــــزون:
يتم تقييم المخزون بالش��ركة والش��ركات بسعر التكلفة أو
صافي القيمة البيعية أيهما أقل بعد احتساب مبالغ مناسبة
لق��اء االنخفاض في قيمة المخزون المتقادم أو بطئ الحركة،
ويتم تحديد سعر التكلفة على أساس المتوسط المرجح.
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
يت��م تكوي��ن مخص��ص للدي��ون المش��كوك ف��ي تحصيله��ا
بناء
وتُحم��ل المبالغ المتعلقة ب��ه على قائمة الدخ��ل وذلك ً
عل��ى تقدير اإلدارة للخس��ائر المحتملة نتيج��ة عدم تحصيل
الذمم المدينة .
االستثمارات:
• يتم تس��جيل اس��تثمارات الش��ركة في الش��ركات األخرى
بنس��بة تقل ع��ن  %50وتزي��د ع��ن  %20وفقا لطريق��ة حقوق
الملكية.
• يتم تس��جيل اس��تثمارات الش��ركة في الش��ركات األخرى
بنس��بة  %20أو أقل م��ن رأس مال تلك الش��ركات بالتكلفة
التاريخية وتس��جل إي��رادات االس��تثمار في تلك الش��ركات
عن��د اعتم��اد توزيعه��ا ويت��م تكوي��ن مخص��ص بنصي��ب
الشركة في الخسائر المحققة أو المتوقعة .
الموجودات الثابتة:
يتم تس��جيل الموجودات الثابتة على أس��اس س��عر التكلفة
والذي يش��مل اإلضافات والتحس��ينات التي تزيد من طاقتها
اإلنتاجي��ة وم��دة االس��تفادة منه��ا  .وتس��تهلك الموجودات
الثابت��ة على أس��اس طريقة القس��ط الثابت وذل��ك على مدى
العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات الثابتة على النحو التالي:
			
• مباني
• أثاث وتركيبات		
• آالت ومعدات		
• سيارات		

 75 - 50سنة
 10سنوات
 10سنوات
 4سنوات

العمليات بالعمالت األجنبية:
يت��م تس��جيل العملي��ات بالعم�لات األجنبي��ة وفق ًا ألس��عار
الص��رف الس��ائدة عن��د إجراء ه��ذه العمليات ويتم ف��ي نهاية
الس��نة تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات وفق ًا ألس��عار
الص��رف الس��ائدة في ذلك التاريخ ويس��جل الربح أو الخس��ارة
الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل.
مكافأة ترك الخدمة:
يت��م تكوي��ن مخص��ص مكاف��أة نهاي��ة الخدمة ع��ن فترات
الخدم��ة المتراكمة حت��ى تاريخ المرك��ز المالي وفق�� ًا لنظام
العمل والعمال في المملكة العربية السعودية .
االحتياطي النظامي:
يت��م تكوي��ن االحتياط��ي النظام��ي طبق�� ًا لنظ��ام الش��ركات
بالمملك��ة العربية الس��عودية والنظام األساس��ي للش��ركة
بواق��ع  %10م��ن صافـ��ي األرب��اح المحققة س��نوي ًا ويج��وز إيقاف
تكوينه عندما يبلغ رصيده  %50من رأس المال .
االحتياطي االتفاقي:
وفق�� ًا للنظ��ام األساس��ي للش��ركة تجن��ب الش��ركة  %5من
صافـي الربح السنوي لتكوين احتياطي اتفاقي ويجوز للشركة
أن تتوقف عن ذلك عندما يبلغ االحتياطي االتفاقي  %10من رأس
الم��ال  ،يس��تخدم ه��ذا االحتياطي ألعم��ال الصيانة وخس��ائر
االستثمارات أو حسب قرار مجلس اإلدارة .
الزكاة الشرعية:
تخضع الش��ركة للزكاة الش��رعية طبق�� ًا لتعليمات مصلحة
الزكاة والدخل.

البيـــــــــــــــــــان

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

استثمارات مرابحة إسالمية

91,713,221

126,976,548

* استثمارات لشركات شقيقة
في محافظ أسهم

10,864,250

-

استثمارات عقارية

6,067,076

10,723,336

108,644,547

137,699,884

اإلجمالي

* تخص هذه االستثمارات الشركة وبعض الشركات الشقيقة التي
تساهم فيها الشركة
* تم خالل العام الحالي إعادة تصنيف بعض أسهم محفظة األسهم

إيضاح 4

الذمم المدينة

البيـــــــــــــــــــان

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

39,475,825

30,948,601

< >5 , 6 5 7 , 6 7 3

< >3 , 0 4 2 , 7 7 5

صافي ذمم مدينة تجارية

33,818,152

27,905,826

ذمم مدينة أخرى

10,789,371

3,289,094

44,607,523

31,194,920

ذمم مدينة تجارية
مخصص ديون مشكوك فيها

اإلجمالي
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إيضاح 5

إيضاح 7

المخـــــزون

استثمارات طويلة األجل

البيـــــــــــــــــــان
لوازم التشغيل
أغذية ومشروبات
اإلجمالي

في  31ديسمبر

البيـــــــــــــــــــان

 2011م

 2010م

17,571,253

14,407,320

استثمارات في محافظ أسهم

الملكية

103,018,179

1,401,392

854,288

الشركة السعودية للخدمات الفندقية

%30

34,818,650

34,353,781

18,972,645

15,261,608

الشركة الوطنية للتنمية واالستثمار
السياحي

%1.65

7,000,000

7,000,000

الشركة اإلعالمية لخدمات التسويق

%25

500,000

500,000

7,600

7,600

145,344,429

182,051,634

أخرى
إجمالي االستثمارات طويلة األجل

إيضاح 6

* لم يتم تقييم االستثمار في الشركة اإلعالمية لخدمات
التسويق بطريقة حقوق الملكية نظراًلدخولها في طور التصفية .

مصروفات مدفوعة مقدم ًا
وموجودات مقدم ًا

تم خالل العام الحالي إعادة تصنيف بعض أسهم محفظة األسهم .

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

مصاريف مدفوعة مقدم ًا

12,306,410

20,348,474

إيرادات مستحقة وموجودات
أخرى

3,140,139

3,344,110

15,446,549

23,692,584

اإلجمالي

 2011م

 2010م
140,190,253

*

البيـــــــــــــــــــان

القيمة الدفترية لالستثمارات
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إيضاح 8

إيضاح 9

الموجودات الثابتة

القـــــروض

أراضي

البيـــــــــــان

مباني

أثاث وتركيبات

آالت
ومعدات

سيارات

اإلجمالي

تتمثل القروض في قرضين من وزارة المالية إلنشاء مشروعين
سياحين بضمان أراضي المشروعين والمنشآت المقامة عليها

التكلفــة:
في 2011 / 1 / 1

البيـــــــــــــــــــان
553,738,467

913,267,172

169,428,655

42,159,187

7,337,531

1,685,931,012

65,616,304

79,031,775

3,513,643

38,220

306,350

148,506,292

<>10,000,000

<>49,549,656

<>363,460

-

<>173,200

<>60,086,316

609,354,771

942,749,291

172,578,838

42,197,407

7,470,681

1,774,350,988

إضافات
استبعادات
وتسويات
في  31ديسمبر 2011

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

أقساط قصيرة األجل

14,642,857

12,357,143

أقساط طويلة األجل

25,357,143

32,142,857

40,000,000

44,500,000

اإلجمالي

مجمع االستهالك:
في 2011 / 1 / 1

-

338,914,213

129,744,599

35,995,340

5,669,072

510,323,224

استهالك العام

-

13,038,870

6,734,517

1,332,068

727,601

21,833,056

استبعادات
وتسويات

-

<>27,086,229

<>356,115

-

<>173,195

<>27,615,539

في  31ديسمبر 2011

-

324,866,854

136,123,001

37,327,408

6,223,478

504,540,741

إيضاح 10

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2011

609,354,771

617,882,437

36,455,837

4,869,999

1,247,203

1,269,810,247

في  31ديسمبر 2010

553,738,467

574,352,959

39,684,056

6,163,847

1,668,459

1,175,607,788

تضمنت الموجودات الثابتة أراضي وماعليها من منشآت مرهونة لصالح وزارة المالية ضمان ًا لقرضين بلغ رصيدهما  40مليون ريال في 2011 / 12 / 31
< 44،5مليون ريال سعودي في  2010/ 12 / 31م >

البيـــــــــــــــــــان
مخصصات زكاة
إيرادات محصلة مقدم ًا
مصاريف مستحقة ومطلوبات
أخرى
اإلجمالي

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

29,218,511

27,681,268

24,744,028

18,229,210

37,258,845

24,408,951

91,221,384

70,319,429
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إيضاح 11

إيضاح 12

إيرادات النشاط

مصاريف النشاط

البيـــــــــــــــــــان

في  31ديسمبر

البيـــــــــــــــــــان

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

1 75 , 5 86 , 2 4 9

1 2 1 ,9 4 8, 2 71

8, 89 1 ,0 84

6, 2 5 9 , 6 3 3
-

 2011م

 2010م

305,366,767

230,636,372

إيرادات عقارات مملوكة

43,681,145

37,456,056

تكلفة خدمات وتشغيل

أتعاب خدمات وتشغيل

17,763,801

18,878,373

تكلفة عقارية

4, 6 5 6 ,2 5 9

إيرادات عقارية

13,921,958

-

تكلفة تشغيل عقارات مملوكة

4,0 5 0 , 5 6 4

4, 0 9 5 , 0 5 3

أرباح من شركات مستثمر بها

4,064,869

4,651,972

تكاليف تشغيلية أخرى

1 8,0 9 2 , 5 6 8

1 3 ,6 6 9 , 0 5 9

384,798,540

291,622,773

اإلجمالي

2 1 1 ,2 76 ,72 4

1 4 5 ,9 72 , 0 1 6

يخصم  :إيرادات متداخلة

< >12,843,604

< >10,587,803

يخصم  :مصاريف متداخلة

< >1 2 , 84 3 ,6 0 4

< >1 0 , 5 87, 80 3

الصافي

371,954,936

281,034,970

الصافي

1 9 8 ,43 3 ,1 20

1 3 5 ,3 8 4, 21 3

إيرادات فنادق ومراكز ترفيهية

اإلجمالي

مصروفات فنادق ومراكز ترفيه

إيضاح 13

إيرادات اخرى

البيـــــــــــــــــــان

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

إيرادات مرابحات إسالمية

3 1 4 ,0 2 4

81 4 ,5 2 1

إيرادات متنوعة

4 2 3 ,0 5 2

3, 4 2 1 ,2 4 4

7 3 7 ,0 7 6

4, 23 5 ,7 65

اإلجمالي

47

46
إيضاح 14

إيضاح 15

الزكاة الشرعية

التزامات محتملة

تم تكـوين مخصصــات زكــاة للشـركــات الشقيقـة التي تتضمنـهــا
القوائم المالية الموحدة وتحميلها على قوائم دخل تلك الشركات
بمبلغ  2 . 4 7 8 . 0 1 3ريـال عن عام  2011م مقابل  2 ٫ 2 2 3 ٫ 8 4 5ريال
عن عام  2010م
تم احتساب الزكاة الشرعية عن الشركة القابضة على النحو التالي:

البيـــــــــــــــــــان

في  31ديسمبر
 2011م

 2010م

الربح المحاسبي

156,165,977

125,204,604

بنود مخصومة

< >46,067,796

< >30,018,986

بنود مضافة

1,801,829

3,477,001

صافي الربح المعدل

111,900,010

98,662,619

احتساب الزكاة :
111,900,010

98,662,619

صافي الربح المعدل

1,652,753,891

1,388,718,579

< >1,663,084,879

< >1,388,718,579

وعاء الزكاة

101,569,022

98,662,619

الزكاة الشرعية بواقع %2.50

2,797,500

2,466,565

بنود مضافة
بنود مخصومة

قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية حتى عام 2010م وتم الربط
النهائي على الشركة وحصلت الشركة على شهادة زكاة نهائية عن
العام المالي  2009م

في  31ديسمبر

البيـــــــــــــــــــان

 2011م

 2010م

1 5 ,0 0 0 ,0 0 0

1 7, 5 0 0 ,0 0 0

خطابات ضمان صادرة للغير

2 8, 2 5 9 , 879

2 8, 2 5 9 ,879

اإلجمالي

43 , 25 9 ,8 7 9

45 ,7 5 9 ,8 7 9

ضمانات قروض لشركات
شقيقة

إيضاح 16

زيادة رأس المال
صدرت موافقة هيئة السوق المالية برقم < >2011-27-1وتاريخ 2011 / 9 / 11م بزيادة رأس مال الشركة من  6 9 0. 0 6 0.9 7 0ريال
سعودي إلى <  >1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0ريال بإستخدام األرباح المبقاة واالحتياطي االتفاقي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 2.23
سهم على أن يتم استكمال اإلجراءات النظامية خالل الفترة المقبلة.

