التقرير الـســـنوي للشــركة السعودية
للفنــــادق والـمنـــاطـــق السيـــاحيـــة
ديسمبر  2013م

1

الشركة السعودية للفنادق
والمناطق السياحية (شـراكــو)
رأس المال المدفوع  ١,0٠0,٠٠٠,٠٠٠ريال سعودي
سجل تجاري1010010726 :
المركز الرئيسي :ت  01 1 4816666فاكس 01 1 4801666
ص.ب 5500 :.الرياض 11422
الموقع اإللكترونيwww.sharaco.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@sharaco.com.sa :
إيداع رقم 21 /0534
تاريخ  1421 / 2/ 5هـ
ردمد951X - 1319 : ISSN :

2

المنشـــــــــــــــــأة

الهـــــــــــــــــاتــف

الفــــــــــــــــاكـس

فنـــــــدق مكـــــــــــارم أجيــــــاد مكـــــــة

012 5720500

012 5746061

فنـــــــدق مكـــــــــــارم الريـــــــــــــــــــاض

011 2204500

011 2204505

فنـــــــدق مكـــــــــــارم تبــــــــــــــــــــــوك

014 4221212

014 4220101

فنـــــــدق مكـــــــــــارم أم القـــــــــــــــرى

012 5356100

012 5356200

فنـــــــدق مكـــــــــــارم الشـــرفـــــــــــات

012 5356100

012 5356200

فنـــــــدق مكـــــــــــارم البـــيــــــــــــــــــت

012 5669292

012 5669393

فنـــــــدق مكـــــــــــارم مـنــــــــــــــــــــــى

012 5669292

012 5669393

فنــــ ــدق ومنتج ــع قري ــة م ــكارم النخي ــل

012 6562101

012 6562510

مجمـــــــع مـــكارم ريزدنـــس األندلـــس

012 6695154

012 6601651

مجمـــــــع مـــكارم ريزدنـــس الروضـــــة

012 6685301

012 6685308

فنـــــــدق ماريــــــــــوت الريــــــــــــــــــاض

011 4779300

011 4779089

فنـــــــدق ماريــــــــــوت كـــــورت يـــــــــارد

011 2817300

011 2817900

أجنحـــــــة ماريــــــــــوت الفنــدقيـــــــــــــــة

011 4783463

011 4783625

مجمـــــــع الجــزيـــــــــــــرة بــــــــــــــــــــــــــدر

011 4921135

011 4921102

مجمـــــــع الجــزيـــــــــــــرة شـــــــــــــــــــــرق

011 2422970

011 2422905

مجمـــــــع التخصـصــــــــي بــــــــــــــــــــازا

011 4882766

011 4882766

داراق (دار راقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــة)

011 4816666

011 4801666

حديقــــــــة الـروضـــــــــــــــــة الترفــــــيهية

011 2319607

011 2377642

حديقــــــــة الـــوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

011 4093121

011 4093119
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أعضاء مجلس اإلدارة
المهندس
عبدالله بن محمد العيسى
الرئيس

* حسب الترتيب األبجدي

األستاذ
بدر بن عبدالله العيسى

الدكتور
صالح بن علي الهذلول

األستاذ
عبدالله بن محمد العبدالجبار
( ممثل المؤسسة العامة
للتأمينات اإلجتماعية)

كلمة الرئيس
الســادة  /مســاهمي الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق
الســياحية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يس ــر مجل ــس اإلدارة أن يق ــدم لك ــم التقري ــر الس ــنوي ألعم ــال
ونشـــاطات الشـــركة الرئيســـية للعـــام المالـــي2013م،
والقوائ ــم المالي ــة المنتهي ــة ف ــي 2013 / 12 / 31م .وق ــد ت ــم
إعــداد هــذا التقريــر وفقـ ًـا لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات
وقواعـــد التســـجيل واإلدراج الصادرتيـــن مـــن هيئـــة الســـوق
المالي ــة ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية.

الموقرين
واألصالـــة ،والتميـــز فـــي تقديـــم خدمـــات فندقيـــة ترتقـــي
لمكانـــة أهلنـــا وضيوفنـــا فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

كمـــا يســـرنا مشـــاركتكم نتائـــج الشـــركة الماليـــة للعـــام
ً
ارتفاعـــا فـــي اإليـــرادات
المالـــي  2013والتـــي أظهـــرت
التشـــغيليه يقـــدر بنســـبة  %9ومبلـــغ  36.874.889نتيجـــة
تحســن تشــغيل المنشــآت الجديــدة التــي أضيفــت عــام 2012
والمتمثل ــه ف ــي فن ــدق ك ــورت ي ــارد ماري ــوت واجنح ــه ماري ــوت
الفندقيـــة بالريـــاض.

حفـــل العـــام 2013م بالعديـــد مـــن اإلنجـــازات ،بدايـــة بتجديـــد
غ ــرف فن ــدق ماري ــوت الري ــاض ،وتجدي ــد غ ــرف فن ــدق م ــكارم
تبـــوك ،وتـــم إعـــادة إطـــاق فيـــات حـــي الســـفارات باســـم
داراق وهــي كلمــة منحوتــة مــن الــدار الراقيــة المجهــزة بانظمــة
(البي ــوت الذكي ــة) .كم ــا ب ــدأت الش ــركة بالعم ــل عل ــى تطوي ــر
هويـــة جديـــدة للشـــركة األم شـــراكو ،ولقطـــاع التشـــغيل
الفندق ــي م ــكارم ،ولقط ــاع التش ــغيل العق ــاري .ول ــم نق ــف
فصـــل
عنـــد ذلـــك ،بـــل وتـــم تحديـــث اســـتراتيجية الشـــركة تُ ِ
بش ــكل أكب ــر توجهاته ــا المس ــتقبلية وس ــبل تش ــكيل عوام ــل
اس ــتمرارية النج ــاح  -ب ــإذن الل ــه تعال ــى.

بفضـــل اللـــه ومنّ تـــه واصلـــت الشـــركة الســـعودية للفنـــادق
والمناطـــق الســـياحية مســـيرة تعزيـــز نجاحاتهـــا خـــال هـــذا
العــام وتطبيــق رؤيتهــا التطويريــة التــي تجمــع مــا بيــن الحداثــة

كم ــا تُ ِّوج ــت جه ــود الش ــركة بتحقي ــق مع ــدالت توطي ــن عالي ــة
بي ــن كوادره ــا تلب ــي متطلب ــات التوطي ــن بالصناع ــة الفندقي ــة
وهنـــاك ســـعي متواصـــل إلـــى زيـــادة هـــذه المعـــدالت مـــن
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األستاذ
علي بن إبراهيم العجالن
(ممثل صندوق اإلستثمارات العامة)

األستاذ
مسفر بن علي الحمدان
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

األستاذ
فهد بن عبدالله القاسم

خ ــال اس ــتقطاب أفض ــل الكف ــاءات ،وتطوي ــر س ــبل الحف ــاظ
عليهـــا بإتاحـــة فـــرص التدريـــب والتطويـــر ،وتلتـــزم الشـــركة
بالتميـــز فـــي األداء واتبـــاع أفضـــل الممارســـات الرياديـــة فـــي
مج ــال أعماله ــا ،والس ــعي دوم ـ ًـا إل ــى تقدي ــم خدم ــات ومنتج ــات
ذات جـــودة عاليـــة للحفـــاظ علـــى ريادتهـــا فـــي مجـــال خدمـــات
الضيافــة ،كمــا وتحــرص علــى تطويــر عالقاتهــا المهنيــة محليـ ًـا
وإقليميـ ًـا وعالميـ ًـا مــع شــركائها االســتراتيجيين ممــا ينعكــس
عل ــى رف ــع مس ــتوى الخدم ــات وزي ــادة نس ــب الربحي ــة للش ــركة.
أمـــا علـــى صعيـــد المجتمـــع فتقـــدم الشـــركة إســـهامات
عدي ــدة ،وتح ــرص عل ــى أداء دوره ــا االجتماع ــي المنبث ــق م ــن
مســـؤوليتها االجتماعيـــة مـــن خـــال عـــدة أنشـــطة تبـــرز هـــذا
ال ــدور ،فعل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر أقام ــت الش ــركة حمل ــة
تب ــرع بال ــدم وأس ــهمت ف ــي برنام ــج بن ــك الطع ــام المتخص ــص
بتوزي ــع الطع ــام المتبق ــي م ــن الحف ــات والمناس ــبات عل ــى
األســـر المحتاجـــة.

األستاذ
ناصر بن محمد السبيعي

األستاذ
مصعب بن سليمان المهيدب

كمــا تســعى بشــكل متواصــل للحفــاظ علــى قيمهــا التــي
تتمثــل فــي األمانــة ،والنزاهــة ،والمســؤولية ،وروح االبتــكار،
وتلتــزم باســتراتيجيتها القائمــة علــى النمــو المســتمر ألعمالهــا
الملتزمــة بأحــكام الشــريعة اإلســامية فــي كل تعامالتنــا.
ويطي ــب لن ــا ف ــي خت ــام ه ــذه الرس ــالة أن نوج ــه ش ــكرنا الجزي ــل
لعمالئنــا األعــزاء علــى والئهــم للشــركة ولمســاهمينا الكــرام
عل ــى دعمه ــم المتواص ــل لن ــا ،وإل ــى كوادرن ــا المؤهل ــة عل ــى
إخالصه ــم وجهده ــم ال ــدؤوب لتحقي ــق أه ــداف الش ــركة ،فم ــا
كان ل ــكل ه ــذه اإلنج ــازات أن تتحق ــق ل ــو ال فض ــل الل ــه تعال ــى،
ث ــم تضاف ــر جه ــود جمي ــع األط ــراف ذات الصل ــة ،ونح ــن نتطل ــع
إل ــى أن يس ــتمر ويتط ــور ه ــذا الجه ــد وه ــذه الكف ــاءة لنص ــل
إل ــى تطبي ــق اس ــتراتيجية الش ــركة وتحقي ــق جمي ــع أهدافه ــا.
والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس اإلدارة
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تصميم خالب مستوحى
من طبيعة المنطقة لفندق
حي السفارات

 .١النشاط الرئيسي
تــم تأســيس الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية كشــركة مســاهمة ســعودية وتتمثــل أغراض
الشــركة باآلتي:
 .١اإلنشــاء والتملــك واإلدارة والتشــغيل واالســتثمار والشــراء والمشــاركة واالســتئجار واإليجــار للفنــادق
والمطاعــم والموتيــات واالســتراحات ومراكــز الترفيــه ووكاالت الســفر والســياحة والشــواطئ الخاصــة
علــى اختــاف مســتوياتها وأحجامهــا فــي المــدن والطــرق العامــة والمناطــق الســياحية.
 ٢تملك األراضي وتطويرها وتقسيمها واقامة المباني عليها أو تأجيرها.
 .٣تقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.
 .٤ممارســة كافــة األعمــال األساســية والوســيطة الالزمــة لتنفيــذ وتجهيــز ومباشــرة أوجه النشــاط المختلفة
لألعمــال ســالفة الذكــر بمــا يتالئــم والغــرض المخصصــة مــن أجلــه.
ـال مــن الخدمــة والخدمــات المقدمــة فــي هــذه األماكــن وتجهيزهــا بمــا يتناســب مــع
 .٥تحقيــق مســتوى عـ ٍ
درجتهــا وذلــك بالطريقــة التــي يقرهــا مجلــس اإلدارة.
وتقــوم الشــركة بمــا تقــدم مــن هــذه األعمــال ســالفة الذكــر ،بواســطتها مباشــرة أو باالشــتراك مــع الغيــر
ولهــا أن تبــرم كافــة العقــود الالزمــة لحســن تنفيــذ مــا تقــدم.
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 .٢االستراتيجية
فــي ضــوء التغيــرات التــي طــرأت علــى بيئــة أعمــال الشــركة ،وفــي ضــوء توجهــات مجلــس اإلدارة علــى
تســريع النمــو وزيــادة ربحيتهــا فقــد تــم إعــادة مراجعــة اســتراتيجية الشــركة بالتركيــز علــى تطويــر وتشــغيل
الفنــادق فــي المملكــة ،والمشــاركة فــي أعمــال المجمعــات الســكنية ،بمــا يحقــق نمــو إيــرادات الشــركة،
ومضاعفــة عوائــد اســتثماراتها خــال الســنوات القادمــة بــإذن اللــه.
ولتنفيذ تلك االستراتيجية فإن ذلك يتطلب:
 .١االســتثمار فــي تطويــر الفنــادق والمنتجعــات وزيــادة معــدالت االقتــراض ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
معــدالت توزيــع األربــاح ومســتوى المخاطــر المقبوليــن.
 .٢الشراكة مع مشغلي فنادق عالميين لتسريع بناء عالمة تجارية.
 .٣تركيــز مجموعــة مــكارم فــي إدارة الفنــادق فئــة ( 3و  )4نجــوم ،فــي مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة
المنــورة.
 .٤إعــادة هيكلــة الشــركة ،واســتحداث وحــدات أعمــال تتمثــل فــي وحــدة أعمــال التطويــر ،ووحــدة أعمــال
تشــغيل الفنــادق.
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منشآت الشركة السعودية
للفنادق والمناطق السياحية
مجموعة مكارم للضيافة
مجموعة الجزيرة
فنادق ماريوت
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الرياض
مكة المكرمة
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تم تجديد كافة غرف فندق
ماريوت الرياض بإسلوب عصري
يلبي إحتياجات الضيوف

 .٣المنشآت المملوكة
 .١فندق ماريوت الرياض
يعــد فنــدق ماريــوت الريــاض واحــد ًا مــن أرقــى فنــادق الخمــس نجــوم فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ويتميــز بموقعــه الحيــوي واالســتراتيجي فــي قلــب مدينــة الريــاض النابــض ،ويبعــد هــذا الفنــدق نحــو 30
دقيقــة فقــط مــن مطــار الملــك خالــد الدولــي فــي الريــاض.
يتكــون ماريــوت الريــاض مــن  418غرفــة وجنــاح ،ويضــم عــدد ًا مــن المطاعــم الفخمــة وقاعــات اجتماعــات
مجهــزة بأحــدث اإلمكانيــات والخدمــات .ويضــم كذلــك قاعــة مــكارم لالحتفــاالت ،والتــي تحتضــن الكثيــر
مــن االجتماعــات والمؤتمــرات واالحتفــاالت والمناســبات الهامــة.
ويعتبــر النــادي الصحــي مــن المرافــق الهامــة التــي يحتويهــا فنــدق ماريــوت فهــو يقــدم للنــزالء والضيــوف،
أرقــى الخدمــات الصحيــة ،وأكثرهــا رفاهيــة.
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 .٢ماريوت لألجنحة الفندقية
تقع هذه االجنحة الفندقية الفريدة من نوعها في المملكة و التي تم افتتاحها في عام  2012م ،بجوار فندق
ماريوت الرياض ،وهي تفي بشكل مثالي بمتطلبات رجال األعمال القادمين لزيارة مدينة الرياض ،وتلزمهم
أعمالهم اإلقامة فيها لفترات طويلة ،فهي الحل األمثل بالنسبة لهم لما توفره من شقق وأجنحة فندقية
رحبة ،مجهزة بأحدث التجهيزات الالزمة لخدمة رجال األعمال.
ً
ً
جناحا بأحجام مختلفة ،موزعة بين غرفة نوم
طابقا تتضمن 117
يتكون ماريوت لألجنحة الفندقية من 14
وناد صحي.
واحدة ،أو غرفتين أو ثالث غرف نوم ،لتناسب كافة األذواق واالحتياجات ،باإلضافة إلى مطعم ٍ

مسبح داخلي بإطاللة بانورامية
رائعة في فندق دبلومات كورت
يارد ماريوت الحي الدبلوماسي

 .٣فندق دبلومات كورت يارد ماريوت
يقــع هــذا الفنــدق الــذي تــم افتتاحــه فــي العــام  2012م ،مقابــل المدخــل الجنوبــي لحــي الســفارات بالرياض،
فــي منطقــة يســهل الوصــول إليهــا ،تمتــاز بالهــدوء بعيــد ًا عــن صخــب مدينة الريــاض وكثافــة الحركــة المرورية
فيها .
وهــو أول فنــدق يتــم إفتتاحــه مــن سلســلة فنــادق كــورت يــارد فــي المملكــة ،ويمتــاز بطابــع األعمــال مــع
ـواء مثاليــة تقــدم تجربــة فريــدة للضيــوف،
الحفــاظ علــى مفهــوم الهــدوء واالســترخاء ،إذ يوفــر الفنــدق أجـ ً
ـا عــن التقنيــة المتقدمــة ،والمســاحات الذكيــة التــي توفــر مناخـ ًـا مناسـ ً
فضـ ً
ـبا للعمــل والراحــة فــي الوقــت
ذاتــه.
يتكــون فنــدق دبلومــات كــورت يــارد ماريــوت مــن  286غرفــة وجناحـ ًـا مجهــزة بكامــل الخدمــات ،باإلضافــة
ـاد صحــي متكامــل ،ومركــز لرجــال األعمــال ،وعــدد مــن قاعــات االجتماعــات ذات التجهيــزات
إلــى مطعــم ونـ ٍ
المتكاملــة والمتقدمــة ،بمــا يلبــي متطلبــات األعمــال والشــركات.
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داراق
الفخامة تتحدث

 .٤داراق (بيوت المستقبل سابقا)
تقــع فــي حــي الســفارات الــذي يعتبــر حيـ ًـا نموذجيـ ًـا هامـ ًـا يضــم كافــة الخدمــات والمرافــق التــي قد يحتــاج إليها
الســاكن ،وقــد انطلقــت فكــرة (داراق) لتحقــق تطلعــات الراغبيــن فــي اســتئجار ســكن مثالــي بمواصفــات
عاليــة فــي منطقــة راقيــة .تضــم داراق  144وحــدة ســكنية مختلفــة األحجــام ،تتكــون مــن  6نمــاذج تتــراوح
بيــن فلــل بأحجــام مختلفــة وشــقق ســكنية.
وقــد تمــت تســمية الوحــدات بأســماء مســتمدة مــن البيئــة المحليــة وثقافــة الجزيــرة العربيــة مثــل النخلــة
ً
ً
أصيــا فــي أجــواء حديثــة.
انطباعــا
والســدرة والطلحــة لتعطــي
تتميــز داراق بأنهــا توفــر لســاكنيها الخصوصيــة الكاملــة ،مــع تقديــم خدمــات الصيانــة المســتمرة لهــم علــى
مــدار الســاعة.
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 .٥مركز التخصصي بالزا
يعتبر مركز التخصصي بالزا الذي تبلغ مساحته نحو  40,000م 2من أهم المراكز التجارية في مدينة الرياض،
ويضم هايبر ماركت والعديد من المحالت التجارية والمكاتب اإلدارية ،ويقع على تقاطع طريق مكة مع شارع
التخصصي .ويتميز المركز بموقعه االستراتيجي في منطقة حيوية ،باإلضافة إلى قربه من مستشفى
الملك فيصل التخصصي ،ومركز األبحاث ،ويوفر لمرتاديه مجموعة متميزة من العالمات التجارية التي تقدم
مستلزمات الفرد واألسرة من المواد الغذائية والمالبس والمطاعم والمقاهي وغيرها.
 .٦المجمعات السكنية
تمتلــك الشــركة مجمعيــن ســكنيين يتميــزان بالخصوصيــة والهــدوء وروعــة التصميــم ،والــذي يســتجيب
لطمــوح وأذواق الســاكنين.
 .١مجمع الجزيرة
يقـع علـى مسـاحة قدرهـا  20.000متـر مربـع شـرق مدينـة الريـاض وقـد تـم اسـتغالل جزء منه كسـكن
لبعـض العامليـن بالشـركة والجـزء اآلخـر يتـم اسـتثماره ،ويتكـون مـن  19فيلا باإلضافـة إلـى  59غرفة
لألفـراد مؤثثـة وموزعـة علـى مبنييـن منفصلين عن الفلـل وبمداخل مسـتقلة .ويتضمـن المجمع العديد
مـن المرافـق الترفيهيـة مـن حدائـق ومالعـب مختلفـة باإلضافـة إلـى النادي الصحـي الذي يشـتمل على
صالتيـن لأللعـاب وحمـام بخـار وسـاونا ومسـبح للكبـار وآخـر للصغـار مـع مسـطحات خضـراء ومالعـب
لألطفـال .كمـا يقـدم المجمـع خدمـات الصيانـة الشـاملة والنقـل إلـى مراكـز التسـوق والمـدارس.
 .٢مجمع الجزيرة ريزيدنس
ناد صحي متكامل.
يقع في حي المعذر بمدينة الرياض ،ويتكون من  73فيال مختلفة األحجام مع ٍ

الذوق األنيق
الهدوء واإلرضاء
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 .٤المنشآت المدارة
 .١المنشآت الفندقية
تقــوم الشــركة ،عــن طريــق مجموعــة مــكارم للضيافــة (الــذراع
التشــغيلي للفنــادق)  ،بــإدارة وتشــغيل الفنــادق التــي تمتلكهــا
الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية ،باإلضافــة
إلــى منشــآت الضيافــة المملوكــة للغيــر ،حيــث تركــز اســتراتيجية
الشــركة الجديــدة علــى التوســع فــي مجــال إدارة وتشــغيل منشــآت
الضيافــة فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.
تتمتــع المجموعــة بتواجــد فريــق عمــل متكامــل لديــه الخبــرة فــي
اإلدارة والتشــغيل بمعاييــر عالميــة ،وتمتلــك نظامـ ًـا إداريـ ًـا متكامـ ً
ـا
يضــم أحــدث مــا توصلــت إليــه الصناعــة الفندقيــة ،وتحــرص
المجموعــة علــى التواجــد فــي أهــم المعــارض المحليــة واإلقليميــة
المتخصصــة فــي الصناعــة الفندقيــة ،واالســتثمار األمثــل لكافــة
القنــوات اإللكترونيــة ،ممــا يعــزز قدرتهــا علــى افتتــاح المشــاريع
ً
انطالقــا مــن قدرتهــا علــى دراســة الســوق المحلــي
الجديــدة،
والتفهــم العميــق الحتياجاتــه.
تقوم المجموعة بإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات التالية:
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 % 80.3مؤشر االستعراض العالمي (سمعة
على االنترنت) الذي تم تحقيقه في عام 2013
في فندق مكارم أجياد مكة
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 .١فندق مكارم أجياد مكة
يقــع فنــدق مــكارم أجيــاد مكــة والمصنــف خمــس نجــوم بجــوار
المســجد الحــرام فــي مكــة المكرمــة ،علــى بعــد بضــع دقائــق
ســير ًا علــى األقــدام مــن بــاب الملــك عبدالعزيــز ،ويتميــز بســهولة
الوصــول إلــى المشــاعر المقدســة (منــى ،مزدلفــة ،وعرفــات)
يضــم الفنــدق  ٤١١غرفــة تتفــاوت بيــن مفــردة ،ثنائيــة ،ثالثيــة،
رباعيــة ،وغــرف خاصــة ،باإلضافــة إلــى أجنحــة فاخــرة صممــت علــى
أحــدث طــراز ،أتقــن تأثيثهــا وتميــزت فــي جمالهــا.
يتميــز الفنــدق بوجــود أرقــى وأكبــر بهــو فندقــي فــي مكــة
ً
مجانــا فــي كافــة
المكرمــة ،وتتوفــر خدمــة اإلنترنــت للضيــوف
أرجــاء الفنــدق.
و للعلــم فــإن الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية
تمتلــك مــا نســبته  ٪99,44مــن رأســمال شــركة مكــة للفنــادق
المحــدودة المالكــة للفنــدق.
 .٢فندق مكارم أم القرى
يقــع فنــدق مــكارم أم القــرى والمصنــف خمــس نجــوم فــي
مكــة المكرمــة علــى طريــق أجيــاد ،بالقــرب مــن الطريــق الدائــري
المــؤدي إلــى المشــاعر المقدســة (منــى ،مزدلفــة ،وعرفــات)،
ويتميــز بقربــه مــن المســجد الحــرام ،إذ يســتغرق خمــس دقائــق
للوصــول إليــه بالحافلــة.
يتكــون الفنــدق مــن اثنــي عشــر طابقـ ًـا تضــم  336غرفــة وجناحـ ًـا،
والعديــد مــن المطاعــم وقاعــات االجتماعــات والمحــات التجاريــة.
يتميــز الفنــدق بتصميــم هندســي فريــد يجمــع مــا بيــن الفخامــة
واألناقــة ،وتمتــاز غرفــه وأجنحتــه بمســاحات رحبــة تناســب كافــة
األذواق واالحتياجــات ،كمــا تتوفــر فيــه غــرف ثالثيــة ورباعيــة،
لتلبيــة متطلبــات ضيوفنــا مــن العائــات ،إضافــة إلــى غــرف لفئــة
ذوي االحتياجــات الخاصــة.
كمــا تتوفــر خدمــة اإلنترنــت المجانيــة فــي كافــة أرجــاء الفنــدق،
ويوجــد فيــه ســتة مصاعــد كبيــرة لضمــان راحــة النــزالء والضيــوف،
ويوجــد فيــه موقف ســيارات يتســع لـــ  80ســيارة .والفنــدق مملوك
لشــركة أصيلــة لالســتثمار.
 .٣فندق مكارم الشرفات
يقــع فنــدق مــكارم الشــرفات والمصنــف أربــع نجــوم بجــوار فنــدق
مــكارم أم القــرى ،وبالقــرب مــن منطقــة كــدى ،علــى بعــد 1800
متــر مــن الحــرم المكــى الشــريف ،والفنــدق عبــاره عــن مبنــى
حديــث يتكــون مــن 7طوابــق ،يحتــوى علــى  104غرفــه فاخــره
بالمواصفــات التاليــة :أبــواب بأقفــال الكترونيــه ،خزائــن أمانــات
رقميــه ،و ركــن ضيافــة مجانيــه تشــمل الشــاى والقهوه ومشــروبات
االعشــاب الصحيــه ،خدمــات االتصــال الدولــى المباشــر ،انترنــت
الســلكى فائــق الســرعه ،شاشــة تلفــاز مســطحه بمســاحة 32
بوصــه ،ثالجــه صغيــره ،كهربــاء  220فولــت ،اضافــة إلــى خدمــة
الغــرف علــى مدارالســاعه ،خدمــة توصيــل مــن و إلــى الحــرم
بحافــات مكيفــه ،خدمــة الغســيل والتنظيــف الجــاف ،و خدمــات
صرافــه .والفنــدق مملــوك لشــركة شــرفات الصفــوة.
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 1.8مليون ضيف تم
خدمتهم في فنادق مكارم
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عدد غرف فنادق
مكارم  1.896غرفه

 .٤فندق مكارم البيت
يقــع فنــدق مــكارم البيــت فــي منطقــة الششــة فــي مكــة المكرمــة ،شــارع الملــك عبدالعزيــز علــى مســافة
 3كيلومتــر مــن الحــرم المكــي ،وعلــى مقربــة مــن الجمــرات.
يتكــون الفنــدق مــن  270غرفــة وجنــاح ،تتميــز بالفخامــة والراحــة .يشــتمل الفنــدق كذلــك علــى العديــد
مــن المرافــق والخدمــات المتميــزة كالمطاعــم وقاعــات االجتماعــات والمحــات التجاريــة ،كمــا تتوفــر خدمــة
اإلنترنــت المجانيــة فــي كافــة أرجــاء الفنــدق ،ويقــدم الفنــدق كذلــك خدمــة التوصيــل المجانيــة مــن وإلــى
الحــرم الشــريف فــي حافــات مكيفــة ،و يضــم مواقــف مجانيــة تتســع لـــ  100ســيارة .والفنــدق مملــوك
لشــركة أصيلــة لالســتثمار.
 .٥فندق مكارم منى
يقــع فنــدق مــكارم منــى والمصنــف أربــع نجــوم الــذي تــم افتتاحــه فــي العــام  ٢٠١٣م ،فــي منــى ،منطقــة
العزيزيــة فــي مكــة المكرمــة ،يتكــون الفنــدق مــن  294غرفــة وجنــاح ،والعديــد مــن المرافــق األخــرى مثــل
مطاعــم ،وقاعــات االجتماعــات ،والمحــات التجاريــة .وتتوفــر خدمــة اإلنترنــت المجانيــة فــي كافــة أرجــاء
الفنــدق .والفنــدق مملــوك لســعادة الشــيخ /محمــد بــن إبراهيــم الغامــدي.
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 .٦فندق ومنتجع مكارم النخيل
يقــع فنــدق ومنتجــع مــكارم النخيــل علــى خليــج أبحــر الشــمالية فــي مدينــة جــدة ،التــي تبعــد حوالــي 20
دقيقــة عــن مدينــة جــدة ،و  15دقيقــة عــن مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي.
ويحتــوي علــى  112فيــا فاخــرة ،و  21شــقة فندقيــة ،وفنــدق يتكــون مــن  43غرفــة وجنــاح ،باإلضافــة إلــى
ـاد صحــي للرجــال ،وآخــر للنســاء ،ومرســى بحــري لليخــوت واألنشــطة البحريــة،
قاعــات اجتماعــات ومطعــم ونـ ٍ
وشــواطئ رمليــة وبــازا مطلــة علــى البحــر تتســع لـــ  800شــخص.
وقــد روعــي فــي التصميــم الخصوصيــة والراحــة ،إذ تــم تخصيــص  ٪88مــن مســاحة المشــروع للمســطحات
الخضــراء ،ممــا يعطــي انطباعـ ًـا بالراحــة واالســترخاء ،كمــا تتوفــر خدمــة اإلنترنــت المجانيــة فــي كافــة أرجــاء
الفنــدق والمنتجــع.
وتعتــزم الشــركة خــال عــام  2014م إســتكمال تجديــد المناطــق العامــة فــي فنــدق ومنتجع مــكارم النخيل.
علمـ ًـا أن الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية تمتلــك مــا نســبته  ٪98,73مــن رأســمال شــركة
النخيــل للمناطــق الســياحية المالكــة لــه.

منتجع مكارم النخيل تناغم
الطبيعة مع روعة التصميم
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 .٧فندق مكارم الرياض
يقــع فنــدق مــكارم الريــاض ،وهــو مــن فئــة الخمــس نجــوم،
فــي العاصمــة الريــاض ،حيــث ُيعــد أكثــر فنــادق الريــاض قربـ ًـا
إلــى مطــار الملــك خالــد الدولــي ،بعيــد ًا عــن ضوضــاء المدينــة،
ويضــم  248غرفــة وجناحـ ًـا تــم تجهيزهــا على أعلى المســتويات
وأرقــى المعاييــر الفندقيــة.
يضــم فنــدق مــكارم الريــاض مجموعــة مــن المطاعــم المميــزة،
منهــا مطعــم البانورامــا الــذي يقــدم تشــكيلة واســعة مــن
األطبــاق العالميــة فــي أجــواء ســاحرة ،وإطاللــة بانوراميــة مــن
الطابــق األخيــر فــي الفنــدق ،حيث يســتطيع الضيف مشــاهدة
معالــم المنطقــة المحيطــة بالفنــدق ليـ ً
ـا واالســتمتاع بالهــدوء
الخــاب وســط أضــواء الشــموع.
يضــم فنــدق مــكارم الريــاض أيضـ ًـا قاعــات اجتماعــات متعــددة،
وصالــة للحفــات تتســع لـــ  400شــخص ،ومركز لرجــال األعمال،
كمــا يضــم غرفـ ًـا لفئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وغرفـ ًـا وأجنحــة
ـاد صحــي ومالعــب
رحبــة المســاحة ،كمــا يوجــد فــي الفنــدق نـ ٍ
رياضيــة .و تتوفــر خدمــة اإلنترنــت المجانيــة للضيــوف فــي
كافــة أرجــاء الفنــدق الــذي يتميــز كذلــك بالمســاحات الكبيــرة
والمســطحات الخضــراء ،و مواقــف تتســع لعــدد كبيــر مــن
الســيارات ،وهــو فنــدق تســتأجره الشــركة مــن الهيئــة العامــة
للطيــران المدنــي ويتــم تشــغيله مــن قبــل الــذراع التشــغيلي
للشــركة (مجموعــة مــكارم للضيافــة).
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أناقة متألقة
غرف فندق مكارم تبوك
بعد التجديد

 .٨فندق مكارم تبوك
يقــع فنــدق مــكارم تبــوك فــي مدينــة تبــوك علــى طريــق المدينــة المنــورة  -تبــوك  ،ويضــم عــدد مــن الغــرف
واألجنحــة الفخمــة يصــل عددهــا إلــى  ٨٢غرفــة وجنــاح .ولقــد أكملــت الشــركة ،خــال العــام  2013م إعــادة
تجديــد غــرف هــذا الفنــدق ممــا يعــزز قــدرة الفنــدق علــى رفــع جــودة ورقــي خدماتــه.
ويضــم الفنــدق كذلــك مطعــم الوليمــة ،الــذي يقــدم قائمــة مــن المأكــوالت العالميــة والشــرقية ،باإلضافــة
إلــى قاعــة لالحتفــاالت والمناســبات والمؤتمــرات تتســع إلــى  250شـ ً
ـخصا .وهــو الفنــدق الوحيــد فــي تبــوك
الــذي يقــدم خدمــات النــادي الصحــي لنزالئــه مــن الضيــوف ورجــال األعمــال.
ً
أيضــا علــى موقــف ســيارات يســتوعب  150ســيارة بحيــث يلبــي متطلبــات النــزالء
يحتــوي الفنــدق
والمناســبات واألفــراح ،كمــا تتوفــر خدمــة اإلنترنــت المجانيــة فــي كافــة أرجــاء الفنــدق.
وتمتلــك الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية ٪ ٩٧,١٤ ،مــن رأســمال شــركة تبــوك للفنــادق
المحــدودة المالكــة للفنــدق.
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إطاللة جديدة لبهو متميز
بفندق ماريوت الرياض

 .٢المنشآت العقارية
تقــوم الشــركة عــن طريــق مجموعــة الجزيــرة (الــذراع التشــغيلي للعقــار) بــإدارة وتشــغيل عــدد مــن المنشــآت
العقاريــة ،حيــث بــدأت بتوفيــر هــذه الخدمــات للمنشــآت المملوكــة للشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق
الســياحية ،ممــا أكســبها خبــرة عمليــة أهلتهــا إلــى االنطــاق فــي تقديــم هــذه الخدمــات إلــى عمــاء الشــركة
الباحثيــن عــن إدارة متميــزة لمنشــآتهم بــروح الخدمــة الفندقيــة ،وتقــوم المجموعــة بــإدارة وتشــغيل المنشــآت
التاليــة :
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 .١مجمع الجزيرة بدر
يقــع مجمــع الجزيــرة بــدر للفلــل الفاخــرة فــي موقــع فريــد شــرق مدينــة
ً
تأثيثــا فاخــر ًا،
الريــاض فــي حــي الريــان ،ويتكــون مــن  40فيــا مؤثثــة
تتكــون كل منهــا مــن دوريــن ،ومــزودة بالقنــوات الفضائيــة.
ويتميــز المجمــع بالخصوصيــة واألجــواء العائليــة الهادئــة ،ويشــمل العديــد
مــن المرافــق الرياضيــة وخدمــة التوصيــل إلــى المراكــز التجاريــة والمــدارس.
والمجمــع مملــوك لشــركة أصيلــة لالســتثمار.
 .٢مجمع مكارم ريزدنس األندلس
يقــع مجمــع مــكارم ريزدنــس فــي حــي األندلــس المتفــرع مــن شــارع
ً
تأثيثــا فاخــر ًا
التحليــة فــي مدينــة جــدة .ويضــم المجمــع  30فيــا مؤثثــة
علــى مســتوى فنــادق الخمــس نجــوم.
تتكــون كل فيــا مــن طابقيــن ،األرضــي يشــمل صالــة اســتقبال وصالــون
للضيــوف ،وصالــة طعــام ومطبــخ كامــل التجهيــز و غرفــة غســيل ،وغرفــة
للمربيــة أو الخادمــة بــدورة ميــاه خاصــة .فيمــا يشــمل الطابــق العلــوي جنــاح
نــوم رئيســي باإلضافــة إلــى غرفتيــن مســتقلتين للنــوم كل منهمــا بــدورة
ميــاه خاصــة ،مــع غرفــة للمعيشــة.
يتميــز مجمــع مــكارم ريزدنــس بعنصــر الخصوصيــة وطابــع األمــن واألمان،
واألجــواء العائليــة الهادئــة ،إضافــة إلــى توفيــر خدمــات رجــال األعمــال
ومرافــق رياضيــة وترفيهيــة وغــرف للســائقين .والمجمــع مملــوك لشــركة
أصيلــة لالســتثمار.
 .٣مجمع مكارم ريزدنس الروضة
يقــع مجمــع مــكارم ريزدنــس بالقــرب مــن شــارع التحليــة فــي مدينــة جــدة
ويتكــون المجمــع مــن  28فيــا ســكنية بمســاحات مختلفــة ومواقــف
ونــاد صحــي.
ســيارات ومبنــى لــإدارة والخدمــات المســاندة
ٍ
ويتميــز المجمــع بالهــدوء والخصوصيــة العائليــة والخدمــات الفندقيــة
الراقيــة وروعــة التصميــم .والمجمــع مملــوك لشــركة أصيلــة لالســتثمار.
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العمـل
بــتـألــــق

 .٤الحدائق الترفيهية
 .١حديقة الروضة الترفيهية
تقــع حديقــة الروضــة الترفيهيــة علــى أرض مســتأجرة مــن أمانــة منطقــة الريــاض فــي حــي الروضــة ،علــى
مســاحة  70,000م 2وتوفــر لزائريهــا مجموعــة مــن األلعــاب المختلفــة تناســب مختلــف األعمــار ،إضافــة
إلــى صالــة متعــددة األغــراض.
 .٢حديقة الوطن
تقــع حديقــة الوطــن علــى أرض مســتأجرة مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض ،فــي مركــز الملــك
عبدالعزيــز التاريخــي وســط مدينــة الريــاض ،وهــي حديقــة فريــدة تحتــوي علــى موقــع مصغــر للمملكــة،
تبــرز فيــه معالــم المــدن الرئيســية ،ويتوســطها بــرج ميــاه الريــاض باإلضافــة أللعــاب ترفيهية وشــاليهات
بتصاميــم تراثيــة ،وبحيــرات مائيــة ومجموعــة مــن المطاعــم.
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 .٥مشاريع تحت التنفيذ والتطوير
 .١فندق ومنتجع مكارم النخيل
يتــم حاليــا التجهيــز للبــدء بأعمــال التجديــدات للفنــدق والفلــل بقريــة مــكارم النخيــل ،لتواصــل ريــادة القطــاع
بمدينــة جــدة.
 .٢فندق مكارم تبوك
أكملــت الشــركة تجديــد وإعــادة تأثيــث الغــرف والممــرات فــي فنــدق مــكارم تبــوك .وتقــوم حاليا باســتكمال
تجديــدات المناطــق العامــة فــي الفنــدق ،والتــي تتضمــن تطويــر قاعــة الحفــات والمطعــم والبهــو الرئيســي.
 .٣فندق ماريوت الرياض
أكملــت الشــركة خــال عــام 2013م تجديــد وإعــادة تأثيــث غــرف وممــرات فنــدق ماريــوت الريــاض ،لتواصــل
المنافســة فــي قطــاع الخدمــات الفندقيــة فــي مدينــة الريــاض ،ويقــدم الفنــدق خدماتــه للنــزالء والضيــوف
علــى أعلــى مســتوى مــن الخدمــة.
 .٤داراق (المرحلة الثانية)
اكتملــت بحمــد اللــه أعمــال التشــطيبات لمشــروع المرحلــة الثانيــة مــن داراق والــذي يضــم  28فيــا تــم
أراض مملوكــة للشــركة داخــل حــي الســفارات بمدينــة الريــاض .
بناؤهــا علــى ٍ
 .٥داراق (المرحلة الثالثة)
باش ــرت الش ــركة بتنفي ــذ المرحل ــة الثالث ــه م ــن داراق ال ــذي يتضم ــن بن ــاء  120وح ــدة س ــكنية مختلف ــة
األحج ــام .إذ يق ــام المش ــروع عل ــى أرض ت ــم اس ــتئجارها م ــن الهيئ ــة العلي ــا لتطوي ــر مدين ــة الري ــاض داخ ــل
حــي الســفارات .ومــن المتوقــع بــإذن اللــه االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع علــى مراحــل ،آخرهــا فــي النصــف
الثان ــي م ــن ع ــام 2015م.

ممرات تتميز بالرحابة
وجمال التصميم بفندق
مكارم تبوك بعد التجديد
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ً
ً
حنونا
شامخا ويحضن
ينهض
لقاءات الصحب واألحباب
فندق ماريوت الرياض

 .٦مشاريع تحت الدراسة والتصميم
 .١فندق حي السفارات
يتــم تحديــث التصاميــم الخاصــة بفنــدق حــي الســفارات ،والــذي ســيتم إنشــاؤه داخــل حــي الســفارات
فــي الريــاض .وقــد أقامــت الشــركة مســابقة تصميــم عالميــة ،وحــاز التصميــم الفائــز علــى إعجــاب
الجميــع ،وســتقوم بتنفيــذه بــإذن اللــه تعالــى فــي أقــرب فرصــة ممكنــة .حيــث تــم اإلعتمــاد مــن الهيئــة
العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض.
 .٢مجمع الهدا السكني
تــم تكليــف أحــد بيــوت الخبــرة المتخصصــة إلجــراء دراســة لالســتغالل األمثــل لــأرض الجنوبيــة واألرض
الغربيــة لفنــدق ماريــوت كــورت يــارد ،والبالــغ إجمالــي مســاحتهما  28,580م 2وذلــك بهــدف االســتفادة
مــن تلــك األراضــي إلقامــة مشــروع مناســب عليهــا.
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ليلة عمر عنوانها الفخامة
بقاعة مكارم في فندق
ماريوت الرياض

 .٣داراق ( المرحلة الرابعة)
يجــري حاليـ ًـا اســتصدار الموافقــات الالزمــة مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض علــى التصاميــم
أراض تــم
الخاصــة بالمرحلــة الرابعــة مــن داراق ،والتــي تضــم عــدد ًا مــن الوحــدات الســكنية ،ســتقام علــى ٍ
اســتئجارها مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض داخــل حــي الســفارات .
 .٤سكن عوائل الموظفين
ســيتم البــدء فــي تصميــم ســكن عوائــل الموظفيــن بمنشــآت الشــركة ،والــذي ســيتم بنــاؤه علــى
االرض المملوكــة للشــركة بحــي لبــن بمدينــة الريــاض ،والبالغــة مســاحتها  5,000متــر مربــع.
 .٥سكن الموظفين العزاب
تــم تكليــف احــد المكاتــب االستشــارية إلنجــاز اعمــال التصاميــم الخاصــة بســكن الموظفيــن العــزاب
العامليــن فــي الشــركة ومنشــأتها والــذي مــن المقتــرح إنشــاؤه علــى االرض المملوكــة للشــركة بحــي
طويــق بمدينــة الريــاض البالغــة مســاحتها  5,345متــر مربــع
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ضيافة بمعايير
عالمية ولمسة
سعودية

 .٧الموارد البشرية
حفــل عــام  2013م بالعديــد مــن الجهــود واإلنجــازات التــي اســتهدفت تنميــة وتطويــر المــوارد البشــرية،
فلقــد أتمــت الشــركة المرحلــة األولــى مــن عمليــة تطويــر أنظمــة المــوارد البشــرية ،لمواكبــة أهــداف خطتهــا
االســتراتيجية .ومنهــا:
30

. ١تطوير الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب
قامــت الشــركة بمراجعــة نموذجهــا التشــغيلي ،وتطويــر الهيــكل التنظيمــي الــذي يواكــب ويترجــم
اســتراتيجية الشــركة ،مــن خــال إعــادة هيكلــة اإلدارات ،وتوزيــع المهــام والمســؤوليات عليهــا ،لتتمكــن
مــن القيــام بواجباتهــا ،والتغلــب علــى تحديــات الســوق ،باإلضافــة إلــى تحليــل الوظائــف ،وتوضيــح
المهــام والمســؤوليات المطلوبــة لــكل منهــا ،و تحديــد المؤهــات العلميــة والخبــرات العمليــة المطلوبــة
والكفــاءات الســلوكية و المهنيــة المطلوبــة لشــغل كل وظيفــة.
بنــاء علــى تحليــل
كمــا قامــت الشــركة بإعــادة هيكلــة ســلم الرواتــب وجــداول المزايــا والتعويضــاتً ،
الوظائــف وتحديــد الــوزن الوظيفــي لجميــع وظائــف الشــركة ،و مقارنتهــا بســوق العمــل والشــركات
المشــابهة ،وذلــك للمحافظــة علــى الميــزة التنافســية للشــركة فــي إبقــاء الموظفيــن المميزيــن ،و
اســتقطاب الكفــاءات المميــزة فــي ســوق العمــل.
 .٢تعزيز الكفاءات والقدرات
عملــت الشــركة جاهــدةً علــى تعزيــز كوادرهــا مــن الكفــاءات والقــدرات مــن خــال النجــاح فــي جــذب عــدد
مــن الكفــاءات وأصحــاب الخبــرة ،ومــلء معظــم الوظائــف بهــم ،وتعييــن الموظفيــن المتخصصيــن،
وتفعيــل العديــد مــن األنشــطة الهامــة التــي تســهم فــي مســاعدة الشــركة علــى تحقيــق أهدافهــا
االســتراتيجية.
 .٣إدارة و قياس األداء
تــم تطبيــق نظــام جديــد إلدارة و قيــاس األداء حتــى يتم التعرف علــى الموظفين المتميزيــن لمكافآتهم
وتطويرهــم والبنــاء عليهــم ،و لمســاعدة الموظفيــن متوســطي األداء فــي تطويــر أنفســهم وذلــك
بتقســيم التقييــم علــى عامليــن رئيســين وهمــا:
بناء
بنـاء علـى األهـداف القابلـة للقياس والمحددة بمـدى زمني ،حيث يتم تحديـد األهداف ً
 .1التقييـم ً
ثم متابعـة تحقيق األهداف بشـكل دوري،
علـى األهـداف االسـتراتيجية لـكل قطـاع و منشـأة ،ومن َّ
و ذلـك لضمـان الموضوعيـة و للتأكـد مـن واقعيـة األهداف ،و لمعرفـة مواطن الخلـل ً
أوال بأول.
بناء على الكفاءات السلوكية و المهنية و القيادية المحددة لكل وظيفة.
 .2التقييم ً
 .٤الحوافز
تولــي شــراكو اهتمامـ ًـا كبيــر ًا بتحفيــز الموظفيــن ،و مكافأتهــم علــى جهودهــم و أفكارهــم و إخالصهــم
فــي العمــل .كمــا بــدأت فــي تطبيــق نظــم جديــدة للحوافــز تقــوم علــى ربــط المكافــآت بــاألداء وتحقيــق
األهــداف ،وكذلــك تحفيــز الموظفيــن الســعوديين للعمــل فــي مشــاريع الشــركة ،و وضــع بــدالت
مناســبة وتحفيزيــة ،و ذلــك لتتمكــن مــن االعتمــاد عليهــم فــي خطــط التنميــة و التوســع المســتقبلية.
 .٥التدريب والتطوير
انطالقـ ًـا مــن إيمــان شــراكو بأهميــة تأميــن العنصــر البشــري ،قامــت باالســتثمار فــي عمليــة التدريــب
والتطويــر لرفــع كفــاءة منســوبيها إلــى أعلــى مســتويات األداء ،ليســهموا بدورهــم فــي تحقيــق خطــط
الشــركة الطموحــة ،حيــث تــم عقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة ،فــي العديــد مــن المجــاالت الهامــة
للشــركة ،كإدارة المشــاريع ،والتخطيــط االســتراتيجي ،والقيــادة وبنــاء فــرق العمــل.
 .٦إدارة تطوير الموارد البشرية
وتشــرف علــى عمليــات التوظيــف و تخطيــط القــوى العاملــة و دعــم المنشــآت فــي رفــع نســبة التوطيــن
والتدريــب والتطويــر و قيــاس األداء.
كمــا تــم اكمــال المرحلــة االوليــة مــن بنــاء نظــام معلومات المــوارد البشــرية والخدمــة الذاتيــة للموظفين.
والــذي بــدوره سيســهل خدمــات الموظفيــن فــي الشــركة.
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 .٧شراكة المعرفة
قامــت ادارة المــوارد البشــرية ،خــال عــام 2013م ،بعمــل اكثــر مــن  7ورش عمــل وذلــك لغــرض تبــادل
المعرفــة بيــن كافــة موظفــي الشــركة وتخصصاتهــم المختلفــة.
 .٨التوطين
وضعــت شــراكو توطيــن الوظائــف علــى رأس قائمــة اهتماماتهــا ،لــذا قامــت الشــركة بســعي حثيــث
لســعودة العديــد مــن الوظائــف ،عــن طريــق اســتقطاب الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة مــن جهــة ،وعــن
طريــق تأهيــل وتدريــب الســعوديين حديثــي التخــرج ،وتحفيزهــم علــى اإلنتــاج والعمــل فــي قطاعــات
الشــركة المختلفــة مــن جهــة أخــرى.
 .٩نظرة نحو المستقبل
تطمــح شــراكو لمزيــد مــن التطويــر فــي مــا يتعلــق بأنظمــة وعمليــات المــوارد البشــرية وزيــادة كفاءتهــا.
وقــد تــم وضــع األهــداف التاليــة لعــام :2014

رحابةٌ يملؤها راحة النفس
وفخامة يزينها الذوق الرفيع
بأجنحة ماريوت الفندقية بالرياض
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 .1الوصول إلى نسبة توطين قدرها .% 28
 .2تفعيــل نظــام معلومــات المــوارد البشــرية لتنفيــذ عمليــات المــوارد البشــرية آليـ ًـا بدايــةً بنظــام الرواتــب
ـاء بعمليــات التدريــب و قيــاس األداء.
و التعويضــات ،و الخدمــات الوظيفيــة ،و انتهـ ً
 .3تطوير دليل سياسات واجراءات الموارد البشرية ،ودليل الموظف ،ودليل أخالقيات العمل.
 .4تصميم وتطوير خطط المسار الوظيفي ،وخطط اإلحالل التعاقبي للوظائف الهامة.
 .٥التدريــب فــي مجــاالت شــتى منهــا اللغــة اإلنجليزيــة والمهــارات اإلداريــة والتواصليــة ،والتفكيــر اإلبداعي،
واألعمــال الفندقيــة ومهــارات الضيافــة ،والمشــاريع الهندســية .كمــا يتــم العمــل علــى تنفيذ برنامــج إدارة
الكفــاءات إلعــداد الموظفيــن المميزيــن ألدوار قياديــة و إداريــة و إشــرافية أكبــر ،حيــث تتبنــى شــراكو
مبــدأ الترقيــة مــن الداخــل.
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 .٨االستثمارات
تبلــغ عــدد الشــركات التــي تســتثمر بهــا الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية  8شــركات (ذات
مســؤولية محــدودة) ،تــم تأسيســها وتــزاول جميــع أنشــطتها داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.
تتركز أغراض تلك الشركات في األنشطة الفندقية والعقارية ،وذلك على النحو التالي:

الشركة

النشاط
الرئيسي

رأس المال
) ريال (

المنشأة التابعة
للشركة

نسبة
مساهمة
الشركة
()٪

إجمالي إيرادات الشركات
لعام ٢٠١٣م

1

شركة مكة
للفنادق المحدودة

فندقي

165,6٠٠,٠٠٠

فندق مكارم أجياد
بمكة

99,44

75.132.527

2

شركة النخيل
للمناطق السياحية

فندقي
عقاري

59,250,٠٠٠

فندق ومنتجع
مكارم النخيل بجدة

98,73

39.132.487

3

شركة تبوك
للفنادق المحدودة

فندقي

27,300,٠٠٠

فندق مكارم
بتبوك

97,14

13.786.399

4

الشركة السعودية
للخدمات الفندقية

فندقي

100,٠٠٠,٠٠٠

فندق قصر الرياض

30

53.345.000

5

شركة المدينة
للفنادق المحدودة

فندقي
عقاري

1,٠٠٠,٠٠٠

-

50

تحت التصفية

6

الشركة الوطنية
للسياحة

فندقي
عقاري

422,000,000

عدد من المنشآت
بمنطقة عسير

1,65

لم يتم االنتهاء من إعداد
حساباتها الختامية

7

شركة مكارم
المعرفة للضيافة

عقاري

21.400.000

تحت الدراسة
في المدينة المنورة

٪50

8

الشركة اإلعالمية
لخدمات التسويق

تسويق -ترويج
عالقات عامة

2,000,000

-

25

تحت التصفية

* نود التنويه إلى أنه ال توجد أدوات دين صادرة ألي من الشركات التابعة أعاله.

وتجــدر اإلشــارة بــأن الشــركة تلقــت خطــاب شــركة مدينــة المعرفــة االقتصاديــة والــذي يفيــد فيــه بــأن جمعيــة
المســاهمين لشــركة مدينــة المعرفــة لــم تصــادق علــى عقــد بيــع األرض الــذي تــم توقيعــه بيــن شــركة مدينــة
المعرفــة االقتصاديــة وشــركة مــكارم المعرفــة للضيافــة المحــدودة لقطعــة األرض الواقعــة بمشــروع مدينــة المعرفة
االقتصاديــة وبعــد استشــارة محامــي الشــركة بهــذا الخصــوص فقــد تــم التأكــد مــن ســامة موقــف الشــركة علمـ ًـا
بأنــه قــد تــم دفــع الدفعــة األولــى مــن قيمــة األرض والبالغــة  17.5مليــون ريــال مناصفــة بيــن الشــركة الســعودية
للفنــادق وشــركة مدينــة المعرفــة االقتصاديــة.
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فندق مكارم أجياد مكة
على بعد خطوات من
الحرم المكي
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يحنو علينا بحضن رهيف
فيسهل إنجاز العمل
ويحلو اللقاء والحديث

 .٩النتائج المالية
أظهــرت قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2013/12/31م بــأن إجمالــي اإليــرادات قــد
بلــغ  463.673.589ريــال ،فــي حيــن بلــغ إجمالــي األعبــاء  313.708.617ريال.وبذلــك فــإن صافــي دخــل
العــام بعــد خصــم الــزكاة وحقــوق األقليــة بلــغ  143.020.655ريــال بانخفــاض قــدره  55.848.779ريــال
بنســبة  ٪28عــن العــام الســابق ويرجــع ســبب االنخفــاض فــي صافــي الربــح إلــى انخفــاض اإليــرادات األخــرى
بســبب تأثيــر نتائــج عــام 2012م بصافــي ربــح بيــع أرض الشــركة بالمنطقــة الشــرقية البالــغ  56مليــون ريــال
باإلضافــة إلــى انخفــاض إيــرادات فنــدق ماريــوت الريــاض نظــر ًا إلغــاق الفنــدق بســبب التجديــد وانخفــاض
إيــرادات فنــدق مــكارم أجيــاد مكــة بســبب خفــض تأشــيرات العمــرة والحــج ويوضــح الجــدول التالــي التغييــر
فــي قائمــة الدخــل لعــام 2013م بالمقارنــة مــع العــام الماضــي.
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البيان

2013

2012

التغيير

نسبة التغيير ()٪

إيرادات النشاط

432.978.021

396.103.132

36.874.889

9.3

تكلفة النشاط

294.594.810

235.080.031

59.514.779

25.3

مجمل ربح النشاط

138.383.211

161.023.101

()14( )22.639.890

مصروفات عمومية وإدارية

19.113.807

16.999.535

2.114.272

12.4

إيرادات استثمارات في شركات مستثمر بها

11.903.114

5.986.234

5.916.880

98.8

الربح التشغيلي

131.172.518

150.009.800

()12.5( )18.837.282

إيرادات أخرى

18.792.454

57.768.264

()67.4( )38.975.810

صافي الربح قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

149.964.972

207.778.064

()27.8( )57.813.092

مخصص الزكاة

6.630.165

8.010.540

()1.380.375

صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

143.334.807

199.767.524

()28.2( )56.432.717

صافي حقوق الملكية غير المسيطرة

314.152

898.090

()583.938

صافي الربح

143.020.655

198.869.434

)(28) (55.848.779

()17.2
()65

٥٠٠

مقارنة النتائج المالية (إيرادات النشاط) 2012 / 2013

٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

٢٠١٣

٢٠١٢

٠

عليه فإن حساب توزيع األرباح المقترح عن عام 2013م يكون على النحو التالي:
الــبــيـــان

المبلغ (ريال)

صافي دخل العام (بعد الزكاة الشرعية)

143,٠٢٠,٦٥٥

يخصم:
االحتياطي النظامي (* )%10

-

أرباح للمساهمين (دفعة أولى)  %5من رأس المال

()50,000,000

المتبقي من صافي دخل العام

93,020,655

يخصم :
مكافأة مجلس اإلدارة

()1,800,000

أرباح للمساهمين (دفعة ثانية)  %٧من رأس المال

()70,000,000

المتبقي ويضاف لألرباح المبقاة

21,220,655

* قررت الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها بتاريخ 2012 / 4 / 1م إيقاف التعلية لالحتياطي النظامي نظر ًا لبلوغ االحتياطي نصف رأس مال الشركة.
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 800عدد موظفي
فنادق مكارم
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يوضح الجدول أدناه ملخص النتائج المالية لخمس سنوات سابقة:
 .١قائمة الدخل:
2010م

2011م

2012م

2013م

البيان

2009م

396.103.132

432.978.021

إيرادات النشاط

281,034,970 * 733,262,808

358,032,978

294.594.810

مصاريف النشاط

347.602.234

156.269.826

201.012.272

235.080.031

مجمل ربح النشاط

385.660.574

124.765.144

157.020.706

161.023.101

138.383.211

مصروفات عمومية وإدارية

0

0

14,582,570

16.999.535

19.113.807

إيرادات استثمارات في شركات
مستثمر بها

0

0

0

5.986.234

11.903.114

الربح التشغيلي

385,660,574

124,765,144

142,438,136

150.009.800

131.172.518

إيرادات أخرى

6,935,345

4,235,765

16.751.215

**57.768.264

18.792.454

صافي الربح قبل زكاة الشركات
وحصة األقلية

392,595,919

129,000,909

159,189,351

207,778,064

149.964.972

مخصص الزكاة

11.926.247

4.690.410

5.275.513

8.010.540

6.630.165

حصة األقلية في
أرباح شركات شقيقة

102,518

1,572,460

545,361

898.090

314.152

الصافي

380,567,154

122,738,039

153,368,477

198,869,434

143.020.655

(  ) * ٢٠٠٩بيع قرية الخليج
( )** ٢٠١٢بيع أرض الدمام

ملخص الربح التشغيلي للخمس سنوات السابقة
٤٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠
٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

٠
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 .٢قائمة المركز المالي :
البيان

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

إجمالي الموجودات
المتداولة

435,505,119

246,309,239

235,206,127

297.541.104

306.077.845

إجمالي الموجودات
غير المتداولة

276,798,257

464,361,206

456,655,231

206.661.254

264.435.720

صافي الموجودات
الثابتة

1,126,635,130

1,175,607,788

1,269,810,247

1.543.489.576

1.535.318.009

إجمالي الموجودات

1,838,938,506

1,886,278,233

1,961,671,605

2.047.691.935

2.105.831.574

إجمالي المطلوبات
المتداولة

135,376,215

144,006,032

179,928,342

197.293.871

178.227.829

إجمالي المطلوبات
غير المتداولة

63,490,647

60,903,621

57,722,664

54.257.632

123.294.543

حقوق األقلية في
الشركات الشقيقة

15,415,143

18,450,387

17,450,322

7.083.994

3.650.768

إجمالي حقوق
المساهمين

1,624,656,501

1,662,918,193

1,706,570,277

1.789.056.438

1.800.658.434

إجمالي المطلوبات
وحقوق المساهمين

1.838.938.506

1.886.278.233

1.961.671.605

2.047.691.935

2.105.831.574

٢,٥
٢,٠
١,٥
١,٠
٠,٥

٢٠١٣

إجمالي الموجودات

40

٢٠١٢

٢٠١١

٠,٠

إجمالي حقوق المساهمين

روعة المكان وكرم الضيافة
بقاعة نجد للمناسبات
بفندق ماريوت الرياض
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خدمة فندقية
إحترافية
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 .١٠أسهم وانتماءات مجلس اإلدارة
 .1يتألف مجلس إدارة الشركة من:

االسـم

فئة
العضوية

عدد األسهم التي
يمتلكها (العضو
أو الجهة التي
يمثلها) في الشركة
السعودية للفنادق

نسبة
التملك
في بداية
العام ()٪

نسبة
التملك
في نهاية
العام ()٪

1

2
3
4

المهندس /عبدالله بن محمد العيسـى

غير تنفيذي

1.449

0.001

0.001

 .١بنك الرياض
 .٢شركة إسمنت
العربية
 .3شركة سابك
 .٤شركة الوطنية
للرعاية الطبية

الدكتور /صالــح بن عـلـي الهذلــول

عضو
مستقل

1.449

0.001

0.001

-

غير تنفيذي

16.628.458

16.6

16.6

-

عضو
مستقل

1.743.215

1.7

1.7

الشركة السعودية
للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية

عضو
مستقل

1000

0.001

0.001

بنك البالد

األستاذ /علي بن إبراهيم العجالن

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

األستاذ /مسفر بن علي الحمدان

(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

5

األستاذ /ناصـر بن محمد السبيعي

6

األستاذ /عبدالله بن محمد العبدالجبار

7

األســتاذ /بـدر بن عبدالله العيسى

8

9

الشركات المساهمة
األخرى التي يشارك
فيها العضو في
مجالس إدارتها

(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية)

غير تنفيذي

6.540.591

6.5

6.5

-

غير تنفيذي

1.485

0.001

0.001

مجموعة صافوال

األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

مستقل

1.100

0.001

0.001

 .١مجموعة صافوال
 .٢جرير
 .٣دلة

األستاذ /مصعب بن سليمان
المهيدب

مستقل

1000

0.001

0.001

شركة غازي شاكر
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 .2ال توجــد أي عقــود جديــدة كانــت الشــركة طرفـ ًـا فيهــا وتوجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي
أو المديــر المالــي أو أي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.
وهنــاك عقــود إدارة وتشــغيل مدتهــا  10ســنوات لمجمــع مــكارم ريزدنــس (األندلــس) وفنــدق مــكارم أم القــرى وفنــدق مــكارم
البيــت ومجمــع مــكارم ريزدنــس (الروضــة) ومجمــع الجزيــرة بــدر والمملوكــة لشــركة أصيلــة لالســتثمار ،والتــي مــن ضمــن
إدارتهــا كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة المهنــدس عبداللــه بــن محمــد العيســى وعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ /بــدر بــن عبداللــه
العيســى.
الجديــر بالذكــر أن تلــك العقــود هــي عقــود إدارة وتشــغيل تقــوم الشــركة بموجبهــا بتشــغيل تلــك المنشــآت لقــاء نســبة محــددة
مــن إجمالــي اإليــرادات ونســبة محــددة مــن إجمالــي ربــح التشــغيل لــكل منشــأة.
وقد حصلت الشركة على أتعاب بما مجموعه  3.414.479ريال لقاء إدارة وتشغيل تلك المنشآت خالل العام 2013م.
 .3التوجــد أســهم تمتلكهــا زوجــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وأوالدهــم القصــر فــي الشــركة .كمــا ال توجــد أســهم يمتلكهــا ممثلــو
الجهــات االعتباريــة فــي مجلــس اإلدارة وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر.
 .4ال توجــد أســهم يمتلكهــا كبــار التنفيذييــن العامليــن بالشــركة أو زوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فيمــا عــدا  1.249سـ ً
ـهما يمتلكها
الرئيــس التنفيــذي للشــركة الدكتــور بــدر بــن حمــود البــدر ،كمــا ال توجــد أي مصلحــة أو حقــوق اكتتــاب فــي فئــة األســهم ذات
األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو
أدوات ديــن للشــركة أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا.
44

 .5حيــث إن شــركة ماســك القابضــة وشــركة عبداللــه بــن محمــد العيســى وأوالده مــن ضمــن مســاهمي الشــركة الســعودية
للفنــادق والمناطــق الســياحية ،وتمشـ ً
ـيا مــع تعليمــات هيئــة الســوق الماليــة ،فإنــه ينبغــي التنبيــه أن المهنــدس /عبداللــه
بــن محمــد العيســى ( رئيــس مجلــس اإلدارة) و األســتاذ  /بــدر بــن عبداللــه العيســى (عضــو مجلــس االدارة ) لهمــا مصلحــة مــع
شــركة ماســك القابضــة .كمــا أن ً
كال مــن المهنــدس عبداللــه بــن محمــد العيســى واألســتاذ /بــدر بــن عبداللــه العيســى (عضــو
مجلــس اإلدارة) لهمــا مصلحــة مــع شــركة عبداللــه بــن محمــد العيســى وأوالده.
ويوضح البيان أدناه التغير في ملكية األسهم لتلك الشركات خالل عام 2013م.
االسم

عدد األسهم بداية
العام

عدد األسهم نهاية
العام

التغير

1

شركة ماسك القابضة

26.315.809

26.315.109

-

2

شركة عبدالله محمد العيسى وأوالده

28.982

28.982

-

 .6تــم بتاريــخ 2013/10/7م فــرض غرامــة ماليــة قدرهــا  10.000ريــال علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة لمخالفتهــا
الفقــرة ( أ ) مــن المــادة التاســعة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات إذ لــم يحتــوي تقريــر مجلــس إدارة الشــركة المرفقــة بالقوائــم
الماليــة الســنوية للعــام المالــي المنتهــي فــي 2012/12/31م مــا لــم يتــم تطبيقــه مــن أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات
وأســباب ذلــك.
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 .7بلــغ عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة ( )9اجتماعــات خــال عــام 2013م ،ويوضــح الجــدول التالــي ســجل حضــور األعضــاء لهــذه
االجتماعــات.
االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع
الخامس السادس السابع الثامن التاسع
الثاني الثالث الرابع
األول

االسم

االجمالي

 1المهندس /عبدالله بن محمد العيسى

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

9

 2الدكتور /صالح بن علـي الهـذلول

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم
يحضر

حضر

8

 3األستاذ /علي بن إبراهيم العجالن

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

9

 4األستاذ /مسفر بن علي الحمدان

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

9

 5األستاذ /ناصـر بن محـمــد السـبيعي

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

9

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

9

 7األســتاذ /بـدر بن عبدالله العيـســى

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

9

 8األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم
يحضر

حضر

حضر

حضر

8

 9األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

9

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

 6األستاذ /عبدالله بن محمد العبدالجبار

(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

 .8المكافآت والتعويضات:
يوضــح الجــدول أدنــاه المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة خــال عــام 2013م لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة مــن كبــار
التنفيذييــن فــي الشــركة بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي وذلــك علــى النحــو التالــي:
البيان

أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين

كبار التنفيذيين

الرواتب والتعويضات

-

4.430.676

البدالت

393.000

1.550.737

المكافآت

١.٨٠٠.000

1.307.500

اإلجمالي

2.١٩٣.000

7.288.913

 .9قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه رقــم  215المنعقــد بتاريــخ 2013/ 1 / 16م صــرف مكافــأة ســنوية اضافيــة قدرهــا 200.000
ريــال لســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة نظيــر جهــوده فــي خدمــة الشــركة ومكافــأة مقطوعــة قدرهــا  50.000ريــال لــكل عضــو مــن
أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن غيــر أعضــاء المجلــس وتصــرف هــذه المكافــآت بعــد إقــرار الحســابات الختاميــة الســنوية مــن جمعيــة
المساهمين.
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.10

حيث أن كل من :

•

شركة أصيله لالستثمار والذين من ضمن إدارتها سعادة رئيس مجلس اإلدارة المهندس
عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذ بدر بن عبدالله العيسى.

•

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

•

المؤسسة العامة للتقاعد.

•

سعادة عضو مجلس اإلدارة األستاذ ناصر بن محمد السبيعي.

•

سعادة عضو مجلس اإلدارة الدكتور صالح بن علي الهذلول.

		

يقومــون بالمتاجــرة فــي بعــض أوجــه النشــاط للشــركة ووفقـ ًـا للمــادة الثامنــة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة
الســوق الماليــة فــإن ذلــك يتطلــب الحصــول علــى ترخيــص مــن الجمعيــة العامــة يجــدد كل ســنة.

 .١١اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 .1لجنة الترشيحات والمكافآت :
اعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 2013/3/19م ضوابــط عمــل لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت وأســلوب عمــل اللجنــة وقــد عقــدت اللجنــة اجتماعـ ًـا واحــد ًا خــال عــام 2013م ورفعــت تقريرهــا لمجلــس اإلدارة
وتتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن:
االسم

المنصب

عدد مرات الحضور

المهندس  /عبدالله بن محمد العيسى

ً
رئيسا

1

الدكتور  /صالح بن علي الهذلول

عضو ًا

1

األستاذ  /مسفر بن علي الحمدان

عضو ًا

1

األستاذ  /عبدالله بن محمد العبدالجبار

عضو ًا

1

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :
•

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقـ ًـا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة ،مــع مراعــاة عــدم ترشــيح
أي شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.

•

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف للقــدرات
والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال
مجلــس اإلدارة.

•

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

•

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

•

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين ،وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل
عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

•

وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن ويراعــى عنــد وضــع تلــك
السياســات اســتخدام معاييــر ترتبــط بــاألداء.
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 .2لجنة المراجعة :
اعتمــدت الجمعيــة العامــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 2013/3/19م ضوابــط عمــل لجنــة المراجعــة وأســلوب
عمــل اللجنــة وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة خــال عــام  )8( 2013اجتماعــات وتتكــون اللجنــة مــن كل مــن :
االسم

المنصب

عدد مرات الحضور

األستاذ  /علي بن إبراهيم العجـالن (عضو مجلس اإلدارة)

ً
رئيسا

7

األستاذ  /مصعب بن سليمان المهيدب (عضو مجلس اإلدارة)

عضو ًا

8

األستاذ  /إبراهيم بن سالم الرويـس

عضو ًا

8

األستاذ  /عبدالرحمن بن صالح الخليفي

عضو ًا

8

وتتضمن مهام لجنة المراجعة ما يلي :
• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
• دراســة السياســات المحاســبية والماليــة التــي تتبناهــا الشــركة وأي تغييــر فــي هــذه السياســات إلبــداء الــرأي والتوصيــة
بشــأنها قبــل اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
• النظــر فــي كفــاءة تقديــر الشــركة للمخاطــر المهمــة التــي قــد تتعــرض لهــا والخطــوات التــي اتخذتهــا إدارة الشــركة لمراقبــة
ومواجهــة هــذه المخاطــر.
• دراســة نظــام الرقابــة الداخليــة ووضــع تقريــر مكتــوب عــن رأيهــا وتوصياتهــا فــي شــأنه ورفعــه دوريـ ًـا لمجلــس اإلدارة للتقريــر
حــول فاعليتــه.
• التأكــد مــن وجــود آليــة ســليمة الســتخدام مــوارد الشــركة وأصولهــا بمــا يخــدم مصلحتهــا بأفضــل وجــه ،والنظــر فــي كفــاءة
اســتخدام الصالحيــة مــن قبــل منســوبي الشــركة.
• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المراجــع الخارجــي وتحديــد أتعابــه باالسترشــاد بضوابــط ترشــيح المراجــع الخارجــي المرفقــة
بالضوابــط المنظمــة لعمــل لجنــة المراجعــة ،ويراعــى عنــد التوصيــة بالتعييــن التأكــد مــن اســتقالليته.
• دراســة التقاريــر والمالحظــات التــي يقدمهــا المراجــع الخارجــي للشــركة علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة ماتــم بشــأنها
ودراســة التقاريــر والمالحظــات التــي تقدمهــا الجهــات الرقابيــة الخارجيــة وإبــداء الــرأي حيالهــا ،ومتابعــة اإلجــراءات المالئمــة
لمعالجــة المالحظــات التــي تضمنتهــا هــذه التقاريــر.
• االشــراف علــى المراجعــة الداخليــة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات التــي حددهــا لهــا
مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن اســتقالليتها.
• تقــوم اللجنــة بدراســة طلبــات الترشــيح لوظيفــة مديــر المراجعــة الداخليــة والمكافــآت والبــدالت والمزايــا األخــرى المخصصة
لــه وترشــيح الشــخص األكثــر مالئمــة مــع بيــان األســباب والنظــر فــي إنهــاء عمــل مديــر المراجعــة الداخليــة ســواء بســبب
االســتقالة أو العجــز أو اإلعفــاء ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه مــن توصيــات فــي هــذا الشــأن إلــى مجلــس اإلدارة.
ً
مناســبا للقيــام بأعمــال أو دراســات متخصصــة تســاعدها فــي تنفيــذ
• االســتعانة كلمــا دعــت الحاجــة بمــن تــراه اللجنــة
مهامهــا وتحديــد أتعابهــم.
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 .3لجنة االستثمار
قــرر مجلــس اإلدارة تشــكيل لجنــة لالســتثمار .وقــد عقــدت لجنــة االســتثمار ( )6اجتماعــات خــال عــام 2013م بحضــور كافــة
أعضائهــا .ورفعــت تقريرهــا لمجلــس اإلدارة ،وتتكــون اللجنــة مــن :
االسم

المنصب

عدد مرات الحضور

األستاذ  /ناصر بن محمد السبيعي

ً
رئيسا

6

األستاذ  /فهد بن عبدالله القاسم

عضو ًا

5

األستاذ  /بدر بن عبدالله العيسى

عضو ًا

6

الدكتور  /بدر بن حمود البدر

عضو ًا

6

تتلخص مهام اللجنة بما يلي :
• التوصيــة بأولويــات االســتثمار للشــركة ووضــع معاييــر ومقاييــس االختيــار للمشــاريع االســتثمارية والتوصيــة والعمــل
علــى اعتمادهــا وإقرارهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
• التوصية أو الموافقة على فرص االستثمار وشراء وبيع الممتلكات واألراضي ضمن حدود أولويات االستثمار.
• مراجعة خطط االستثمار للشركة ،ورفع التوصيات الالزمة بشأنها.
• مراجعــة وتقييــم مــدى فعاليــة وشــمول ضوابــط لجنــة االســتثمار سـ ً
ـنويا وطلــب موافقــة مجلــس اإلدارة علــى التغيــرات
المقترحــة.
• القيام بأي مهام أخرى يتم طلبها من مجلس اإلدارة.

 .١٢كبار المساهمين
يوضح الجدول أدناه كبار المساهمين الذين يملكون خمسة بالمئة وأكثر من رأسمال الشركة كما في 2013/12/31م.
االسم

األسهم المملوكة
في نهاية العام

نسبة التملك

األسهم المملوكة
في بداية العام

التغيير

شركة ماسك القابضة

26.315.109

٪26.3

26.315.109

-

صــــــندوق االستثمارات الــعــامــــة

16.628.458

٪16.6

16.628.458

-

الشيخ  /محمد بن إبراهيم العيسى

12.828.675

٪12.8

12.828.675

-

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

6.540.591

٪6.5

6.540.591

-

الشيخ  /محمد بن إبراهيم الغامدي

5.000.000

٪5

4.139.500

٪20.7

* وقد اعتمدت الشركة في رصد البيانات أعاله بناء على سجالت السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2013/12/31م
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 .١٣القروض
حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي:

البيان

إجمالي مبلغ
القرض

إجمالي
الدفعات
المستلمة من
القرض

١

قروض حكومية

80.000.000

80.000.000

٢

50

إجمالي
الدفعات
المسددة من
القرض خالل
عام ٢٠١٣

إجمالي
المسدد

الرصيد بنهاية
عام ٢٠١٣

إيضاح

6.785.714

61.428.573

18.571.427

سيتم اإلنتهاء من
السداد بنهاية عام
١٤٣٨ه

قروض من
بنوك محلية
(مرابحة
إسالمية)

577.700.000

67.674.431

-

-

67.674.431

اإلجمالي

٦٥٧,700.000

147.674.431

6.785.714

61.428.573

86.245.858

سيتم سداد
دفعات القرض
خالل فترة زمنية
تتراوح من
 ١٠ - ٧سنوات

 .١٤األنشطة الرئيسية المساهمة في اإليرادات
أســهمت األنشــطة الرئيســية للشــركة بشــكل فعــال فــي نتائــج الشــركة لعــام 2013م مقارنــة بعــام 2012م ويوضــح الجــدول
أدنــاه نســبة مســاهمة كل نشــاط فــي ايــرادات النشــاط.
البيان

النسبة إلجمالي إيرادات عام 2013م

ملكية النشاط الفندقي

٪٨٠

ملكية النشاط العقاري

٪١٥

اإلدارة والتشغيل

٪5

5

15

ملكية النشاط الفندقي
ملكية النشاط العقاري

80

اإلدارة والتشغيل
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 .١٥التحليل الجغرافي لإليرادات
تحققت جميع إيرادات النشاط للشركة داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
البيان

المبلغ (ريال)

النسبة

منطقة الرياض

332.٢٣٦.٩٦٦

٪72

منطقة مكة المكرمة

١١٢.٧٥٥.٠٤٩

٪25

منطــقـــة تــبـــــوك

13.733.003

٪3

اإلجمـــــــالـــــــــي

٤٥٨.٧٢٥.٠١٨

٪١٠٠

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

3
25
منطقة الرياض

72

منطقة مكة المكرمة
منطقة تـبـوك

 .١٦المدفوعات النظامية المستحقة
تبلغ المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة على النحو التالي:
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البيان

المستحق بنهاية العام

الزكاة الشرعية

6,630,165

اشتراكات التأمينات االجتماعية

368.750

إيجارات

٥,٤٠٧,٧٩٥

 .١٧سياسات توزيع األرباح
 .1تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة وفقـ ًـا لمــا نصــت عليــه المــادة ( )42مــن نظامهــا األساســي وذلــك علــى
النحــو التالــي:
•

ً
شرعا.
تجنب الزكاة المفروضة

•

يجنــب  ٪10مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ،ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف
هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور نصــف رأس المــال ،علمـ ًـا بــأن رصيــد االحتياطــي قــد
بلــغ  ٪50مــن راس المــال.

•

تجنــب كذلــك  ٪5مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص ألعمــال الصيانــة
واألغــراض التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة ،ويجــوز وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور
ً
علمــا بــأن رصيــد هــذا االحتياطــي بلــغ أكثــر مــن  ٪10مــن رأس المــال.
ُعشــر رأس المــال،

•

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  ٪5من رأس المال.

•

يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة بمقــدار تســمح بــه التعليمــات
الصــادرة مــن الجهــات المختصــة ،ويــوزع المتبقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين جزئيـ ًـا أو كليـ ًـا كحصة
إضافيــة فــي األربــاح أو يرحــل لألعــوام القادمــة.

 .2انطالقـ ًـا مــن حــرص الشــركة علــى التجــاوب مــع تطلعــات المســاهمين وتحقيــق عوائــد مجزيــة لهــم،
وفــي ضــوء التوســع الجيــد والنمــو المتواصــل ألعمــال الشــركة وإيراداتهــا ،فقــد قــرر مجلــس اإلدارة
توزيــع أربــاح للمســاهمين عــن النصــف األول مــن عــام 2013م بواقــع  50هللــة للســهم الواحــد ،وبمبلــغ
إجمالــي وقــدره  50,000,000ريــال.
وحيــث تضمــن حســاب التوزيــع المقتــرح التوصيــة بتوزيع أرباح عن عــام 2013م م بمبلــغ 120,000,000
ريــال يمثــل مــا نســبته  ٪12مــن رأســمال الشــركة ،وبخصــم األربــاح التــي قــرر المجلــس توزيعهــا عــن
النصــف األول ،فســيتم توزيــع الجــزء المتبقــي مــن األربــاح والبالــغ  70,000,000ريــال بواقــع  70هللــة
للســهم الواحــد بعــد إقــرار ذلــك مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين.

 .١٨الحوكمة
تطبــق الشــركة الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة فيمــا عــدا اســتخدام طريقــة
التصويــت التراكمــي عنــد اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة لعــدم موافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى
ذلــك ،ومســاهمة الشــركة االجتماعيــة حيــث تقــوم الشــركة بوضــع سياســة خاصــة لهــا ،والضوابــط والمعايير
واالجــراءات المحــددة لعضويــة مجلــس االدارة لعــدم امكانيــة عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة الســابقة التــي
انعقــدت بتاريــخ  ،2013/03/19حيــث كانــت الشــركة لــم تنتهــي مــن اعدادهــا انــذاك.
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 .١٩المخاطر
تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:
 .1مـن المحتمـل أن تتأثـر منشـآت الشـركة الفندقيـة فـي الريـاض بسـبب انخفـاض نسـبة اإلشـغال نظـر ًا
لزيـادة العـرض بعـد اسـتكمال المشـاريع الفندقيـة الجديـدة فـي مدينـة الريـاض .وممـا يقلـل مـن هـذه
المخاطـر ارتفـاع حجـم مشـاريع البنيـة التحتيـة في مدينة الريـاض والتي من المتوقع تنفيذهـا خالل الفترة
القادمـة ،ممـا يزيـد مـن عـدد الـزوار للمدينـة ،باإلضافـة إلـى تميـز مواقـع وتجهيـزات فنـادق الشـركة.
 .2انخفــاض عــدد تأشــيرات الحــج والعمــرة بســبب الظــروف الصحيــة أو ألي ســبب آخــر ممــا قــد يؤثــر علــى
تشــغيل منشــآت الشــركة فــي مكــة المكرمــة ،وممــا يقلــل مــن هــذه المخاطــرة ويحــد مــن أي تقلبــات
كبيــرة فــي هــذا الشــأن تنــوع نشــاط الشــركة والتوزيــع الجغرافــي الســتثماراتها داخــل المملكــة.
 .3طبيعـة اسـتثمارات الشـركة التـي تسـتغرق فتـرة طويلـة بـدء ًا مـن التفكيـر بالمشـروع وحتـى اكتمـال
تنفيـذه وحصـول الشـركة علـى العائـد مـن ذلك االسـتثمار .ومن المحتمل أن تتغير سـمات السـوق خالل
تلـك الفتـرة ،وبالتالـي تحـرص الشـركة علـى متابعـة مسـتجدات السـوق لتتجـاوب معهـا بشـكل أسـرع.
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 .٢٠اإلقرارات
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
 .1أنــه تــم إعــداد ســجالت الحســابات بالشــكل الصحيــح وفقـ ًـا لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا ووفقـ ًـا
لظــروف الشــركة ،وبمــا يتفــق مــع نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة ،والمعاييــر الصــادرة
مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــن ،فيمــا عــدا تقييــم اســتثمارات الشــركة فــي شــركة
مــكارم المعرفــة للضيافــة بطريقــة حقــوق الملكيــة للعــام المالــي 2013م نظــر ًا لعــدم مزاولــة الشــركة
نشــاطها .كمــا تعــذر ذلــك أيضـ ًـا للشــركة اإلعالميــة لخدمــات التســويق نظــر ًا لدخولهــا طــور التصفيــة.
 .2إن نظــام الرقابــة الداخليــة قــد ُأعــد علــى أســس ســليمة ،وتعمــل الشــركة بشــكل مســتمر علــى تطويــر
نظــام الرقابــة الداخليــة ،وتــم تنفيــذه بفاعليــة ،وال يوجــد أي شــك يذكــر بشــأن قــدرة الشــركة علــى
مواصلــة نشــاطها .كمــا يوجــد لــدى الشــركة إدارة للرقابــة الداخليــة تقــوم بالتأكــد مــن تطبيــق األنظمــة
الرقابيــة المناســبة وتحديــد التصــور العــام عــن المخاطــر التــي تواجــه الشــركة والتعامــل معهــا بــكل
شــفافية ،وتقــوم كذلــك بمراجعــة جميــع اإليــرادات والمصروفــات بصفــة مســتمرة واالطــاع علــى كافــة
المســتندات والمعامــات وترفــع تقاريرهــا بصفــة دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة ورئيــس مجلــس اإلدارة.
وقــد قامــت إدارة الرقابــة الداخليــة خــال العــام برفــع تقاريــر عــن نتائــج أعمالهــا وتوصياتهــا حيــث اتضــح
أنــه ال توجــد مالحظــات جوهريــة تســتدعي أي إجــراءات تصحيحيــة ،وأن مــا ورد فيهــا مــن مالحظــات يتــم
متابعتهــا وتالفيهــا.
 .3أنــه لــم يتــم توقيــع أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو أي
جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى ،فيمــا عــدا مــا ورد فــي البنــد (تاسـ ً
ـعا .)6 /
 .4ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة حصة في رأسمال الشركات التابعة للشركة.
 .5لــم تقــدم الشــركة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،ولــم تقــم الشــركة
بضمــان أي قــرض عقــده أحــد أعضــاء المجلــس.
 .6ال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق
مشــابهة أصدرتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة .كمــا ال توجــد أي مصلحــة وحقــوق خيــار وحقــوق اكتتــاب
تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن
للشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة.
 .7ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خيــار أو
مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة.
 .8ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
 .9لــم يتــم عقــد أي اتفــاق أو تنــازل مــع أي مــن المســاهمين أو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة والتنفيذييــن
بالشــركة تــم بموجبــه تنــازل أحدهــم عــن أربــاح أو رواتــب أو تعويــض.
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 .٢١التوصيات
بعد استعراض ما تقدم ،فإن مجلس اإلدارة يقترح على السادة المساهمين ما يلي:
 .1التصديق على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة.
 .2اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي2013م.
 .3الموافقـة علـى اقتـراح مجلـس اإلدارة بشـأن توزيع األربـاح لعـام 2013م بواقع  1,20ريال للسـهم الواحد
ً
علمـا بأنـه سـبق أن تـم صـرف  50هللـة كأربـاح عـن النصـف األول لعـام
وبنسـبة  ٪ 12مـن رأس المـال،
2013م وسـيتم توزيـع المتبقـي وقـدره  70هللة لكل سـهم كأرباح عن النصـف الثاني من عام 2013م
لمالكـي أسـهم الشـركة المقيديـن فـي سـجالت تـداول بنهاية تداول يـوم انعقـاد الجمعية.
 .٤الموافقــة علــى تجديــد الترخيــص الخــاص بعقــود اإلدارة والتشــغيل لمجمــع مــكارم ريزدنــس (األندلــس)
وفنــدق مــكارم أم القــرى وفنــدق مــكارم البيــت ومجمــع مــكارم ريزدنــس (الروضــة) ومجمــع الجزيــرة
بــدر ،المملوكــة لشــركة أصيلــه لالســتثمار لمــدة ســنة اعتبــار ًا مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة.
 .٥الموافقــة علــى اختيــار مراقــب حســابات الشــركة مــن بيــن المرشــحين مــن قبــل لجنــة المراجعــة لمراجعــة
القوائــم الماليــة للعــام المالــي 2014م والبيانــات الماليــة الربــع ســنوية وتحديــد أتعابــه.
 .6اعتمــاد سياســات ومعاييــر وإجــراءات العضويــة فــي مجلــس اإلدارة ووضعهــا موضــع التنفيــذ وفقــا
للفقــرة (د مــن المــادة العاشــرة) مــن حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة.
 .7الترخيــص ألعضــاء مجلــس اإلدارة المذكوريــن فــي البنــد (تاسـ ً
ـعا  )10/بالمتاجــرة فــي فــروع النشــاط
الخــاص بالشــركة وذلــك لمــدة ســنة مــن تاريــخ عقــد الجمعيــة.
 .٨الموافقــة علــى صــرف مبلــغ  1,800,000ريــال كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بواقــع  200.000ريــال
لــكل عضــو عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2013/12/31م.

متمنين للشركة استمرار الرقي والتقدم ،والله ولي التوفيق،،،
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تقرير مراجعي الحسابات
إلــى الســـادة المســاهمين  /الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية (شــركة مســاهمة ســعودية)
الرياض -المملكة العربية السعودية
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية – شركة مساهمة
سـعودية ( -الشـركة) وشـركاتها التابعـة (ويطلـق عليهمـا مجتمعتيـن «المجموعة») والتي تشـمل قائمـة المركز
المالـي الموحـدة كمـا فـي  31ديسـمبر 2013م والقوائـم الموحـدة للدخـل والتدفقـات النقديـة والتغيـرات فـي
حقـوق المسـاهمين للسـنة المنتهيـة بذلـك التاريـخ واإليضاحـات المرفقـة مـن ( )1إلـى ( )27المعتبـرة جـزء ًا ال
يتجـزأ مـن هـذه القوائـم المالية.
مسئولية اإلدارة
ً
وفقـا لمعاييـر المحاسـبة المتعـارف
تعتبـر اإلدارة مسـئولة عـن إعـداد وعـرض هـذه القوائـم الماليـة بشـكل عـادل
ً
ووفقـا لنـص المـادة ( )123مـن نظـام الشـركات والنظـام األساسـي
عليهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية
ً
للشـركة وكذلـك عـن نظـام الرقابـة الداخليـة الـذي تعتبـره اإلدارة ضروريـا إلعـداد قوائـم ماليـة موحـدة خاليـة من
سـواء كانت ناشـئة عن غش أو خطأ .كما أن اإلدارة قدمت لنا كافة المعلومات واإليضاحات
األخطاء الجوهرية،
ً
التـي طلبناهـا للقيـام بمراجعـة هـذه القوائـم المالية.
مسئولية مراجعي الحسابات
إن مسـئوليتنا هـي إبـداء رأي علـى هـذه القوائـم الماليـة إسـتناد ًا إلـى أعمـال المراجعـة التـي قمنـا بهـا .تمـت
ً
مراجعتنـا
وفقـا لمعاييـر المراجعـة المتعـارف عليهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية وتتطلـب تلـك المعاييـر
إلتزامنـا بمتطلبـات أخالقيـات المهنـة وتخطيـط وتنفيـذ أعمـال المراجعـة للحصـول علـى درجة معقولة مـن التأكد
بـأن القوائـم الماليـة خاليـة مـن األخطـاء الجوهريـة.
تشـتمل المراجعـة علـى القيـام بإجـراءات للحصـول علـى أدلـة مؤيـدة للمبالـغ واإليضاحـات الـواردة فـي القوائـم
الماليـة .تعتمـد اإلجـراءات التـي يتـم إختيارهـا علـى تقديرنـا بمـا في ذلـك تقييمنا لمخاطـر وجود أخطـاء جوهرية
سـواء كانـت ناشـئة عن غـش أو خطأ .وعنـد قيامنا بتقييم هـذه المخاطر نأخذ فـي اإلعتبار
فـي القوائـم الماليـة
ً
نظـام الرقابـة الداخليـة الخـاص بإعـداد وعـرض قوائـم ماليـة عادلـة للمنشـأة بغـرض تصميـم إجـراءات مراجعـة
مالئمـة للظـروف المتاحـة ،ولكـن ليـس بهـدف إبـداء الـرأي حـول فعاليـة الرقابـة الداخلية للمنشـأة .كمـا تتضمن
أعمـال المراجعـة تقييـم مـدى مالئمـة السياسـات المحاسـبية المتبعـة ومعقوليـة التقديـرات المحاسـبية التـي
إسـتخدمتها اإلدارة ،باإلضافـة إلـى تقييـم العـرض العـام للقوائـم الماليـة.
نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن اإلعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.
الـرأي
وفي رأينا ،أن القوائم المالية الموحدة ككل:
 .1تظهـر بعـدل مـن كافـة النواحـي الجوهريـة ،المركـز المالي الموحـد للمجموعة كمـا في  31ديسـمبر 2013م
ً
وفقا لمعايير المحاسـبة
ونتائـج أعمالهـا الموحـدة وتدفقاتهـا النقديـة الموحدة للسـنة المنتهية بذلـك التاريخ،
المتعـارف عليهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية المالئمة لظـروف المجموعة.
 .2تتفـق مـع متطلبـات نظـام الشـركات والنظـام األساسـي للشـركة فيمـا يتعلـق بإعـداد وعـرض القوائـم
الماليـة.
عن كي بي ام جي الفوزان والسدحان

الرياض في  18 :ربيع الثاني 1435هـ
الموافــــــق  18 :فبراير 2014م

خليل إبراهيم السديس
ترخيص رقم 371
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  ۳۱ديسمبر  ۲۰۱۳م ( ريال سعودي)
*

األصول

١

أصول متداولة

إيضاح

النقد وما في حكمه

( )٤

۲۰۰٫۱٤۷٫٦۱٤

۱۸۰٫٥۲۹٫٤۳۰

ذمم مدينة تجارية ،صافي

( )5

٤۹٫٥٥٥٫٤٤۲

۳۸٫۷۱۲٫۳٤٥

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

( )٦

۲٥٫۹۸٦٫۷۱٥

٤۰٫۰٥۳٫٦۰۲

مخزون

()۷

۲٩٫٠٨١٫٤٠٢

۲٤٫۷۸۹٫۲٦۸

مستحق من أطراف ذات عالقة

( )1-8

۱٫۳۰٦٫٦۷۲

۱۳٫٤٥٦٫٤٥۹

۳۰٦٫۰۷۷٫۸٤٥

۲۹۷٫٥٤۱٫۱۰٤

إجمالي األصول المتداولة
٢
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 ۲۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

أصول غير متداولة
أصول ثابتة (بالصافي)

( )9

۱٫٥۳٥٫۳۱۸٫۰۰۹

۱٫٥٤۳٫٤۸۹٫٥۷٦

مشروعات تحت التنفيذ

()10

۱۳۹٫۲۸٤٫۷۲۹

۲۹٫۰۰۲٫٤٥٤

استثمارات متاحة للبيع

()11

٦٦٫۲۷٥٫۸۷۱

۱۳۰٫٥۸۳٫٤٤۸

استثمارات في شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية

()12

٥۸٫۱۷۲٫۷۱۹

٤٦٫۰۰٤٫۸۸٤

مصروفات مؤجلة

۷۰۲٫٤۰۱

۱٫۰۷۰٫٤٦۹

إجمالي األصول غير المتداولة

۱٫۷۹۹٫۷٥۳٫۷۲۹

۱٫۷٥۰٫۱٥۰٫۸۳۱

إجمالي األصول

۲٫۱۰٥٫۸۳۱٫٥۷٤

۲٫۰٤۷٫٦۹۱٫۹۳٥

*

االلتزامات

١

التزامات متداولة

إيضاح

موردون

٤٫۳۷٥٫۳۱٥

۷٫٦۲۹٫۹۰٦

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

( )13

۹۲٫٦۲۷٫۹۹۱

۱۰۹٫۷۱٥٫۰۳۸

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

( )14

٦٫۷۸٥٫۷۱۳

٦٫۷۸٥٫۷۱۳

مستحق ألطراف ذات عالقة

()2-8

۱٤٫۷۰۷٫۰۲۹

۸٫٦٤۷٫۱۸۳

٤٥٫٤۷٤٫٦٦۳

۳٦٫٦٦٦٫٥٤۳

۱٤٫۲٥۷٫۱۱۸

۲۷٫۸٤۹٫٤۸۸

۱۷۸٫۲۲۷٫۸۲۹

۱۹۷٫۲۹۳٫۸۷۱

دائنو توزيعات أرباح
مخصص الزكاة

()15

إجمالي االلتزامات المتداولة
٢

التزامات غير متداولة
قروض طويلة األجل

۷۹٫٤٦۰٫۱٤٦

۱۸٫٥۷۱٫٤۲۹

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٤۳٫۸۳٤٫۳۹۷

۳٥٫٦۸٦٫۲۰۳

إجمالي االلتزامات غير المتداولة

۱۲۳٫۲۹٤٫٥٤۳

٥٤٫۲٥۷٫٦۳۲

إجمالي االلتزامات

۳۰۱٫٥۲۲٫۳۷۲

۲٥۱٫٥٥۱٫٥۰۳

 ۲۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

*

حقوق الملكية

١

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

٢

 ۲۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

( )14

إيضاح

رأس المال

()۱-۱

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

احتياطي نظامي

()۱٦

٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

احتياطي اتفاقي

()17

۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰

۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰

أرباح مبقاة

()18

۱٤۰٫۰۹۰٫۰۹۱

۱۳۸٫۸٦۹٫٤۳٦

أرباح غير محققة عن استثمارات مالية متاحة للبيع

۱۷٫٥٦٥٫۸٥۳

۷٫۱۸٤٫٥۱۲

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

۱٫۸۰۰٫٦٥۸٫٤۳٤

۱٫۷۸۹٫۰٥٦٫٤۳۸

حقوق الملكية غير المسيطرة

۳٫٦٥۰٫۷٦۸

۷٫۰۸۳٫۹۹٤

مجموع حقوق الملكية

۱٫۸۰٤٫۳۰۹٫۲۰۲

۱٫۷۹٦٫۱٤۰٫٤۳۲

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

۲٫۱۰٥٫۸۳۱٫٥۷٤

۲٫۰٤۷٫٦۹۱٫۹۳٥

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )۱إلى (  )۲۷جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  ۳۱ديسمبر  ۲۰۱۳م ( ريال سعودي)
*

الدخل

إيضاح

 ۲۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

إيرادات النشاط

()19

٤۳۲٫۹۷۸٫۰۲۱

۳۹٦٫۱۰۳٫۱۳۲

تكلفة النشاط

()20

()۲۹٤٫٥۹٤٫۸۱۰

()۲۳٥٫۰۸۰٫۰۳۱

۱۳۸٫۳۸۳٫۲۱۱

۱٦۱٫۰۲۳٫۱۰۱

مصروفات عمومية وإدارية

()21

()۱۹٫۱۱۳٫۸۰۷

()۱٦٫۹۹۹٫٥۳٥

إيرادات استثمارات في شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية

()12

۱۱٫۹۰۳٫۱۱٤

٥٫۹۸٦٫۲۳٤

۱۳۱٫۱۷۲٫٥۱۸

۱٥۰٫۰۰۹٫۸۰۰

۱۸٫۷۹۲٫٤٥٤

٥۷٫۷٦۸٫۲٦٤

۱٤۹٫۹٦٤٫۹۷۲

۲۰۷٫۷۷۸٫۰٦٤

()٦٫٦۳۰٫۱٦٥

()۸٫۰۱۰٫٥٤۰

صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

۱٤۳٫۳۳٤٫۸۰۷

۱۹۹٫۷٦۷٫٥۲٤

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح الشركات التابعة

()۳۱٤٫۱٥۲

()۸۹۸٫۰۹۰

صافي الربح

۱٤۳٫۰۲۰٫٦٥٥

۱۹۸٫۸٦۹٫٤۳٤

ربحية السهم من :

إيضاح

 ۲۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

صافي الربح

()23

۱٫٤۳

۱٫۹۹

ربح التشغيل

()23

۱٫۳۱

۱٫٥۰

صافي اإليرادات والمصروفات األخرى

()23

۰٫۱۹

۰٫٥۸

مجمل ربح النشاط

الربح التشغيلي
إيرادات أخرى

()22

صافي الربح قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة
مخصص الزكاة

*

()15

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )۱إلى (  )۲۷جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  ۳۱ديسمبر  ۲۰۱۳م ( ريال سعودي)
 ۲۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

۱٤۳٫۰۲۰٫٦٥٥

۱۹۸٫۸٦۹٫٤۳٤

۳۸٫۳۸٥٫۹۳۹
۳۱٤٫۱٥۲
٦٫٦۳۰٫۱٦٥
۳٦۸٫۰٦۷
۱۱٫٤٥٤٫۱۸۳
۲٫٤٦٦٫۸۷٥
()۱۱٫۹۰۳٫۱۱٤
()۲٥۰٫۰۱۹
٤۱٥٫٥۲٤

۲۸٫٦٥٤٫۱۹۳
۸۹۸٫۰۹۰
۸٫۰۱۰٫٥٤۰
۳۷٤٫۲٦۷
۳٫٤۷۲٫۷٥۷
()٥٫۹۸٦٫۲۳٤
()٥٦٫٤۸٦٫۷٤۸
()۱۰۹٫٤۹۰

۱۹۰٫۹۰۲٫٤۲۷

۱۷۷٫٦۹٦٫۸۰۹

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ذمم مدينة تجارية
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى وأطراف ذات عالقة
المخزون
موردون
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى وأطراف ذات عالقة
الزكاة المدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

۱۱٫۹۳۹٫۸٤۹
۸٫۰۸۳٫۷۲۲
()۹٫٦۳۱٫۳٦٤
()٦٫٦۳۷٫٤۰٥
۳٫۰٥٤٫٦۱۹
()۱٥٫۰۱۸٫٥۳۷
()۳٫۳۰٥٫۹۸۷

٥٫۸۹٥٫۱۷۷
()۲۱٫۱۳۲٫۱۸۸
()٥٫۸۱٦٫٦۲۳
()۲٤٫۹٥۲٫۱۲۰
٤٤٫۳٥۹٫۳٥۰
()۹٫۳۷۹٫٥٦۳
()۱٥۲٫۰۷٤

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

۱۷۹٫۳۸۷٫۳۲٤

۱٦٦٫٥۱۸٫۷٦۸

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مدفوعات عن شراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
متحصالت من بيع أصول ثابتة
متحصالت من استثمارات متاحة للبيع
مدفوعات عن استثمارات مالية متاحة للبيع وشركات مستثمر فيها بحقوق الملكية
متحصالت من أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية

( )۱٤۰٫۹۱٥٫۰18
۲٥۲٫۸٦٦
٤۹٫۹٤۷٫۸۲۱
٥٫٤۰۰٫۰۰۰

()۳۲٫۹۸۲٫۷۱٤
٦۷٫۹۹۱٫٥۱۹
( )۱٥٫۸٤۳٫۷٤٠
٦٫۰۰۰٫۰۰۰

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)  /الناتجة من األنشطة االستثمارية

( )۸٥٫۳۱٤٫۳۳

۲٥٫۱٦٥٫۰٦٥

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المحصل من قروض طويلة األجل
المسدد من قروض طويلة األجل
توزيعات أرباح
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱
( )٦٫۷۸٥٫۷۱٤
( )۱۳۱٫٤٤۰٫۸١٣
( )۱٫۸۰۰٫٠٠۰

()۱٤٫٦٤۲٫۸٥۸
()۱۳۳٫۹٥۹٫٦۲۹
()۱٫۸۰۰٫۰۰۰

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

( )۷۲٫۳٥۲٫۰٩٦

()۱٥۰٫٤۰۲٫٤۸۷

صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد الخاص بشركة المدينة المستبعدة خالل السنة

۲۱٫۷۲۰٫۸۹۷
۱۸۰٫٥۲۹٫٤۳۰
( )۲٫۱۰۲٫۷١٣

٤۱٫۲۸۱٫۳٤٦
۱۳۹٫۲٤۸٫۰۸٤
-

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

۲۰۰٫۱٤۷٫٦۱٤

۱۸۰٫٥۲۹٫٤۳۰

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة
تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي التدفقات النقدية الناتجة من
األنشطة التشغيلية:
استهالكات أصول ثابتة
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في أرباح الشركات التابعة
مخصص الزكاة
إطفاء مصروفات مؤجلة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
إيرادات استثمارات في شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية
مكاسب بيع أصول
تسويات

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )۱إلى (  )۲۷جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  ۳۱ديسمبر  ۲۰۱۳م ( ريال سعودي)
حقـــــوق الملكيـــــة العائـــــدة
التغيرات

رأس المـــال

احتياطي نظامي

احتياطي اتفاقي

الرصيد في  ۱يناير  ۲۰۱۳م

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰

صافي ربح الفترة

-

-

-

توزيعات أرباح ( )۱۸

-

-

-

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

-

-

-

إعادة تصنيف االستثمارات في شركة المدينة إيضاح ()2-11

-

-

-

إعادة تصنيف الخسائر الغير محققة لالستثمارات في شركة المدينة

-

-

-

أرباح غير محققة عن استثمارات مالية متاحة للبيع

-

-

-

الرصيد في  ۳۱ديسمبر  ۲۰۱۳م

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰

الرصيد في  ۱يناير  ۲۰۱۲م

٦۹۰٫۰٦۰٫۹۷۰

۳٥۷٫٥٥۰٫۹٤٥

٤۰۸٫٤٤۳٫۰۹٦

محول لزيادة رأس المال

۳۰۹٫۹۳۹٫۰۳۰

-

()۱۷۰٫۹۳۳٫۳٥۹

محول لالحتياطي النظامي

-

۱٤۲٫٤٤۹٫۰٥٥

()۹٤٫۳۸۹٫۷۲٥

صافي ربح الفترة

-

-

-

توزيعات أرباح

-

-

-

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

-

-

-

أرباح غير محققة عن استثمارات مالية متاحة للبيع

-

-

-

المستخدم من االحتياطي االتفاقي

-

-

( )۱۱۷٫٥۲۲

تخفيض رأس مال شركة المدينة

-

-

-

الرصيد في  ۳۱ديسمبر  ۲۰۱۲م

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )۱إلى (  )۲۷جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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لمســاهمي الشركـــة
أربــاح مبقـــاة

أرباح (/خسائر) غير محققة

اإلجمـــــــــــــــالي

حقوق الملكية غير المسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

۱۳۸٫۸٦۹٫٤۳٦

۷٫۱۸٤٫٥۱۲

۱٫۷۸۹٫۰٥٦٫٤۳۸

۷٫۰۸۳٫۹۹٤

۱٫۷۹٦٫۱٤۰٫٤۳۲

۱٤۳٫۰۲۰٫٦٥٥

-

۱٤۳٫۰۲۰٫٦٥٥

۳۱٤٫۱٥۲

۱٤۳٫۳۳٤٫۸۰۷

()۱٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰

-

()۱٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰

()۲٤۸٫۹۳۳

()۱٤۰٫۲٤۸٫۹۳۳

( )۱٫۸۰۰٫۰۰۰

-

()۱٫۸۰۰٫۰۰۰

-

()۱٫۸۰۰٫۰۰۰

-

-

-

()٥٫٦٦٤٫۷۲۱

()٥٫٦٦٤٫۷۲۱

-

۲٫۱٥٤٫٥۷۸

۲٫۱٥٤٫٥۷۸

۲٫۱٥٤٫٥۷۹

٤٫۳۰۹٫۱٥۷

-

۸٫۲۲٦٫۷٦۳

۸٫۲۲٦٫۷٦۳

۱۱٫٦۹۷

۸٫۲۳۸٫٤٦۰

۱٤۰٫۰۹۰٫۰۹۱

۱۷٫٥٦٥٫۸٥۳

۱٫۸۰۰٫٦٥۸٫٤۳٤

۳٫٦٥۰٫۷٦۸

۱٫۸۰٤٫۳۰۹٫۲۰۲

۲٥۷٫۸۷۱٫۱۰۰

()۷٫۳٥٥٫۸۳٤

۱٫۷۰٦٫٥۷۰٫۲۷۷

۱۷٫٤٥۰٫۳۲۲

۱٫۷۲٤٫۰۲۰٫٥۹۹

()۱۳۹٫۰۰٥٫٦۷۱

-

-

-

-

()٤۸٫۰٥۹٫۳۳۰

-

-

-

-

۱۹۸٫۸٦۹٫٤۳٤

-

۱۹۸٫۸٦۹٫٤۳٤

۸۹۸٫۰۹۰

۱۹۹٫۷٦۷٫٥۲٤

( )۱۲۹٫۰۰٦٫۰۹۷

-

()۱۲۹٫۰۰٦٫۰۹۷

()۱۳۸٫۰۰۰

()۱۲۹٫۱٤٤٫۰۹۷

( )۱٫۸۰۰٫۰۰۰

-

()۱٫۸۰۰٫۰۰۰

-

()۱٫۸۰۰٫۰۰۰

-

۱٤٫٥٤۰٫۳٤٦

۱٤٫٥٤۰٫۳٤٦

۸۷۳٫٥۸۲

۱٥٫٤۱۳٫۹۲۸

-

-

()۱۱۷٫٥۲۲

-

()۱۱۷٫٥۲۲

-

-

-

( )۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

()۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۸٫۸٦۹٫٤۳٦

۷٫۱۸٤٫٥۱۲

۱٫۷۸۹٫۰٥٦٫٤۳۸

۷٫۰۸۳٫۹۹٤

۱٫۷۹٦٫۱٤۰٫٤۳۲
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  ۳۱ديسمبر  ۲۰۱۳م

اإليضاح  :١التنظيم والنشاط
تأسســت الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية ("الشــركة" أو "الشــركة القابضــة") شــركة
مســاهمة ســعودية طبق ـ ًا ألحــكام نظــام الشــركات ،ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب
الســجل التجــاري رقــم  1010010726بتاريــخ  6محــرم 1397هـــ الموافــق  27ديســمبر 1976م كشــركة
مســاهمة ســعودية.
تتمثــل نشــاط الشــركة فــي اإلنشــاء والتملــك واإلدارة والتشــغيل واالســتثمار والشــراء والمشــاركة
واالســتئجار واإليجــار للفنــادق والمطاعــم والموتيــات واالســتراحات ومراكــز الترفيــة ووكاالت الســفر
والســياحة والشــواطئ الخاصــة علــي اختــاف مســتوياتها وأحجامهــا فــي المــدن والطــرق العامــة والمناطــق
الســياحية ،وتملــك األراضــي وتطويرهــا وتقســيمها وإقامــة المبانــي عليهــا أو تأجيرهــا ،وتقديــم خدمــات
المعتمريــن وزوار المســجد النبــوي الشــريف وممارســة كافــة األعمــال األساســية والوســيطة الالزمــة لتنفيــذ
وتجهيــز ومباشــرة أوجــه النشــاط المختلفــة لألعمــال ســالفة الذكــر بمــا يتالئــم والغــرض المخصصــة مــن
أجلــه .حيــث تقــوم الشــركة بمــا تقــدم مــن هــذه األعمــال ســالفة الذكــر بواســطتها مباشــرة أو باالشــتراك
مــع الغيــر ولهــا أن تبــرم كافــة العقــود الالزمــة لحســن تنفيــذ مــا تقــدم.
 .١رأس المال
يبلــغ رأس مــال الشــركة  1.000.000.000ريــال ســعودي بواقــع  100مليــون ســهم قيمــة الســهم 10
ريــال ســعودي.
يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض
ص.ب  5500الرياض 11422
المملكة العربية السعودية
 .٢القوائم المالية الموحدة
تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية شــركاتها التابعــة
(يشــار إليهمــا مجتمعتيــن "بالمجموعــة") ،والتــي تمتلــك الشــركة فيهــا حصــة فــي حقــوق ملكيتهــا
بطريقــة مباشــرة أو /وغيــر مباشــرة تمكنهــا مــن الســيطرة عليهــا ،وهــذه الشــركات كمــا فــي 31
ديســمبر 2013م و 2012م هــي كمــا يلــي:
اسم الشركة

رأس المال (ريال سعودي)

نسبة الملكية العملية

شركة الرياض للفنادق والترفيه المحدودة

۳۰۲٫٥۰۰٫۰۰۰

%۱۰۰

شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة

۲۰٦٫۰۰۰٫۰۰۰

%۱۰۰

شركة مكة للفنادق المحدودة

۱٦٥٫٦۰۰٫۰۰۰

%۹۹٫٤٤

شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة

٥۹٫۲٥۰٫۰۰۰

%۹۸٫۷۳

شركة تبوك للفنادق المحدودة

۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰

%۹۷٫۱٤

وجميــع الشــركات التابعــة المبينــة أعــاه هــي شــركات ذات مســئولية محــدودة مســجلة بالمملكــة العربية
الســعودية .وفيمــا يلــي بيــان بالشــركات التابعــة وطبيعــة نشــاطها:
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• شركة الرياض للفنادق والترفيه المحدودة
تأسســت شــركة الريــاض للفنــادق والترفيــه المحــدودة  -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010099444بتاريــخ  3ربيــع األول 1413هـــ الموافــق 31
أغســطس 1992م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة فــي إنشــاء وشــراء وإيجــار والمشــاركة في إدارة المنشــآت
الســكنية والتجاريــة والترفيهيــة والفنــادق والمطاعــم والموتيــات واالســتراحات والشــواطئ الســياحية
وصــاالت األلعــاب.
• شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة
تأسســت شــركة الخليــج للمناطــق الســياحية المحــدودة  -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة فــي المملكة
العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010074800بتاريــخ  18جمــادى األول 1410هـــ الموافــق
 17ديســمبر 1989م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة فــي إنشــاء وتملــك وإيجــار وبيــع المنشــآت الســكنية
والتجاريــة والترفيهيــة والفنــادق والمطاعــم واالســتراحات والشــواطئ الســياحية وصــاالت األلعــاب والنــوادي
الرياضيــة.
• شركة مكة للفنادق المحدودة
تأسســت شــركة مكــة للفنــادق المحــدودة  -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  4031011879بتاريــخ  20رمضــان 1402هـــ الموافــق  12يوليــو
1982م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة فــي ممارســة النشــاط الفندقــي بوجــه عــام داخــل المملكــة وخارجهــا
عــن طريــق التملــك واالســتثمار أو المشــاركة للفنــادق والمطاعــم .وتمتلــك الشــركة فنــدق مــكارم أجيــاد
مكــة بمدينــة مكــة المكرمــة.
• شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
تأسســت شــركة النخيــل للمناطــق الســياحية المحــدودة  -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  4030092204بتاريــخ  22جمــادي ثانــي 1413هـــ
الموافــق  17ديســمبر 1992م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة فــي إنشــاء وتملــك وإيجــار وبيــع المنشــآت
الســكنية والتجاريــة والترفيهيــة والفنــادق والمطاعــم واالســتراحات والشــواطئ الســياحية وصــاالت األلعــاب
والنــوادي الرياضيــة .وتمتلــك الشــركة قريــة مــكارم النخيــل بمدينــة جــدة .قامــت الشــركة خــال ســنة 2008م
باالســتحواذ علــى  ٪48إضافيــة فــي رأس مــال الشــركة مــن عــدة شــركاء آخريــن ،وال تــزال الشــركة بصــدد
اســتكمال اإلجــراءات النظاميــة لتعديــل عقــد التأســيس والســجل التجــاري فيمــا يتعلــق بهــذا الجانــب.
• شركة تبوك للفنادق المحدودة
تأسســت شــركة تبــوك للفنــادق المحــدودة  -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  3550006303بتاريــخ  5ربيــع ثانــي 1406هـــ الموافــق  17ديســمبر
1985م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة فــي إقامــة فنــدق مــن الدرجــة األولــي بالمنطقــة الشــمالية بمدينــة
تبــوك ومــا يتطلبــه ذلــك مــن التســهيالت الفندقيــة ومرافــق وخدمــات وممارســة النشــاط الفندقــي بوجــه عــام
داخــل المملكــة وخارجهــا عــن طريــق التملــك واالســتئجار والمشــاركة للفنــادق والمطاعــم .وتمتلــك الشــركة
فنــدق مــكارم تبــوك بمدينــة تبــوك .قامــت الشــركة خــال ســنة 2008م باالســتحواذ علــى  ٪44إضافيــة فــي
رأس مــال الشــركة مــن عــدة شــركاء آخريــن ،وال تــزال الشــركة بصــدد اســتكمال اإلجــراءات النظاميــة لتعديــل
عقــد التأســيس والســجل التجــاري فيمــا يتعلــق بهــذا الجانــب.
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اإليضاح  :٢أسس اإلعداد
 .١المعايير المحاسبية المطبقة
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة وفقـ ًا للمعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي المملكــة
العربيــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــن.
 .٢أسس القياس
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــ ًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا االســتثمارات المتاحــة
للبيــع والتــي يتــم تقيمهــا وفق ـ ًا للقيمــة العادلــة ،وباســتخدام مبــدأ االســتحقاق المحاســبي ومفهــوم
االســتمرارية.
 .٣عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط.
 .٤استخدام الحكم والتقديرات
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة اســتخدام التقديــرات واألحــكام واالفتراضــات التــي تؤثــر فــي
تطبيــق السياســات والقيــم الظاهــرة للموجــودات والمطلوبــات والدخــل والمصروفــات .إن النتائــج
الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر ،ويتم إظهار أثر التعديالت
التي تترتب عن مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه
التعديالت.
إن أهــم بنــود القوائــم الماليــة الموحــدة التــي تتطلــب اســتخدام تقديــرات وفرضيــات مــن قبــل اإلدارة
تتعلــق بالتالــي:
• العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة.
• المخصصات.
• تصنيف االستثمارات.
• التقييم العادل لالستثمارات.
• االلتزامات المحتملة.

اإليضاح  :٣السياسات المحاسبية الهامة
تــم تطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة أدنــاه بشــكل ثابــت علــى جميــع الفتــرات المعروضــة فــي القوائم
الماليــة الموحــدة .تــم إعــادة تبويــب بعــض أرقــام المقارنــة لتتماشــي مــع طريقــة العــرض للفتــرة الحاليــة.
 .١أسس توحيد القوائم المالية
تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة القوائــم الماليــة للشــركة األم والشــركات التابعــة كمــا هــو
مبيــن فــي إيضــاح رقــم ( )1-2والتــي تمتلــك فيهــا الشــركة حصــة مســيطرة .تتوفــر الســيطرة عندمــا
يكــون للشــركة المقــدرة علــى اســتخدام أو توجيــه اســتخدام أصــول الشــركة التابعــة وذلــك للحصــول
علــى منافــع اقتصاديــة مــن أنشــطتها .يتــم إدراج القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة فــي القوائــم
الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ بــدء الســيطرة حتــى تاريــخ توقفهــا وال يتــم إدراجهــا إذا مــا كانــت الشــركات
التابعــة فــي حالــة إعــادة تنظيــم .ولتقديــر الســيطرة فــإن حقــوق التصويــت المحتملــة التــي مــن الممكــن
تفعليهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة يتــم أخذهــا فــي االعتبــار.
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لغــرض إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة يتــم اســتبعاد األرصــدة والمعامــات الماليــة الهامــة المتبادلــة بيــن
الشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عن هــذه المعامالت.
وتتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة التــي تــم إعدادهــا لنفــس
الفتــرة الماليــة للشــركة وباســتخدام سياســات محاســبية متوافقــة.
 .٢النقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن نقــد بالصنــدوق ونقــد لــدى البنــوك واالســتثمارات قصيــرة األجــل عاليــة
الســيولة ،إن وجــدت ،والودائــع ألجــل والتــي ال تتجــاوز فتــرة اســتحقاقها ثالثــة شــهور مــن تاريــخ اإليــداع.
 .٣ذمم تجارية مدينة
يتــم إظهــار أرصــدة الذمــم التجاريــة المدينــة بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق ناقصـ ًا المخصصــات المكونــة
للمبالــغ التــي تــرى اإلدارة أن هنــاك شــك ًا فــي إمكانيــة تحصيلهــا .يتــم خصــم الديــون المعدومــة عندمــا
تتحقــق الشــركة مــن عــدم إمكانيــة تحصيلهــا.
 .٤المخزون
يتــم تقييــم المخــزون علــى أســاس ســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل .ويتــم
تحديــد التكلفــة وفقـ ًا لطريقــة المتوســط المرجــح .وتتضمــن تكلفــة المخــزون تكلفــة الشــراء باإلضافــة إلــي
كافــة المصروفــات المتكبــدة للوصــول بالمخــزون إلــى الموقــع فــي حالتــه الراهنــة.
تتمثــل صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق فــي ســعر البيــع المقــدر بعــد خصــم التكاليــف التقديريــة لمصروفــات
البيــع.
يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة عند وجود حاجة إلى ذلك.
 .٥األصول الثابتة
تظهــر األصــول الثابتــة بالتكلفــة التاريخيــة ،بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم وخســارة االنخفــاض فــي
القيمــة ،إن وجــدت ،فيمــا عــدا األراضــي المملوكــة التــي يتــم إظهارهــا بالتكلفــة التاريخيــة .تتضمــن التكلفة
النفقــات العائــدة مباشــرة القتنــاء األصــل ووضعــه فــي الحالــة التشــغيلية التــي تمكنــه مــن تحقيــق الغــرض
الــذي تــم شــراؤه مــن أجلــة .تتــم رســملة أعبــاء التمويــل علــى القــروض المســتخدمة لتمويــل إنشــاء األصــول
خــال الســنة المطلوبــة الســتكمال األصــل وإعــداده لغــرض اســتخدامه .إن مكاســب بيــع األصــول الثابتــة
يتــم تحديدهــا علــي أســاس القيمــة الدفتريــة.
تتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافع االقتصاديــة المســتقبلية الكامنة فــي األصول
الثابتــة .كافــة النفقــات األخــرى يتــم إثباتهــا فــي قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا .يتــم تحميــل االســتهالك علــى
قائمــة الدخــل باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل.
يتــم تحميــل االســتهالك الســنوي علــى قائمــة الدخــل وفقــ ًا لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار العمــر
اإلنتاجــي المتوقــع.
تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة مــن قبــل اإلدارة بشــكل دوري وتتــم المراجعــة علــى أســاس الوضــع الحالــي
للموجــودات والفتــرة المتوقعــة للموجــودات التــي تمكنهــا مــن تحقيــق الغــرض الــذي تــم شــراؤها مــن أجلــه.
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اإليضاح  :٣السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 .٦االنخفاض في قيمة األصول
تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة لألصــول الثابتــة واألصــول غيــر المتداولــة األخــرى للتأكــد مــن وجــود أي
دليــل علــى حــدوث خســارة نتيجــة االنخفــاض فــي قيمتهــا ،وعندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي
الظـــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة غيــر قابلــة لالســترداد .يتــم إثبــات الخســارة الناتجــة عــن االنخفــاض
فــي القيمــة ،إن وجــدت بقائمــة الدخــل الموحــدة ،والتــي تمثــل زيــادة القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة القابلــة
لالســترداد .إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة المقــدرة بعــد خصــم مصروفــات البيــع أو
قيمــة األصــل عنــد االســتخدام ،أيهمــا أكبــر .ولغــرض تقييــم االنخفــاض فــي قيمــة األصــول ،يتــم تجميــع
األصــول إلــى أدنــى مســتوى لهــا بحيــث يمكــن تحديــد التدفقــات النقديــة لــكل وحــدة بصــورة منفصلــة.
 .٧مشروعات تحت التنفيذ
تتمثــل المشــروعات تحــت التنفيــذ فــي النفقــات التــي تتكبدهــا المجموعــة فــي ســبيل بنــاء وتشــييد
التجهيــزات والمرافــق الجديــدة والتــي يتــم رســملتها قبــل بــدء االســتخدام التجــاري لهــا .ويتــم تحويــل
المشــروعات تحــت التنفيــذ إلــى األصــول الثابتــة عندمــا يكــون األصــل معــد لالســتخدام فــي الغــرض
المحــدد لــه.
 .٨االستثمارات
عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة ،تقــرر الشــركة عنــد شــراء اســتثمار مــا التصنيــف
المناســب لذلــك االســتثمار ،إمــا كاســتثمار متــاح للبيــع أو كاســتثمار فــي شــركات زميلــة وشــركات
تحــت الســيطرة المشــتركة ويعكــس هــذا التصنيــف نيــة اإلدارة بخصــوص كل اســتثمار ويخضــع كل
تصنيــف مــن تصنيفــات االســتثمار المعنيــة إلــى المعالجــة المحاســبية العائــدة لهــا كمــا يلــي:
• استثمارات متاحة للبيع
تصنــف االســتثمارات فــي األوراق الماليــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع إذا لــم يكــن للشــركة تأثيــر
هــام أو ســيطرة علــى اســتخدام أو توجيــه اســتخدام أصــول المنشــأة المســتثمر فيهــا الكتســاب
منافــع اقتصاديــة ،كمــا أنــه ليــس الغــرض مــن هــذه االســتثمارات إعــادة بيعهــا فــي األجــل القصيــر
أو االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ اســتحقاقها .ويتــم إثبــات هــذه االســتثمارات عنــد اقتنائهــا بالتكلفــة،
كمــا يتــم قياســها بعــد االقتنــاء بالقيمــة العادلــة بتاريــخ المركــز المالــي وهــي القيمــة التــي يمكــن
علــى أساســها تــداول هــذه االســتثمارات فــي ســوق نشــطة وعندمــا ال تتوفــر ســوق نشــطة لهــذه
االســتثمارات فيتــم تحديــد قيمتهــا العادلــة مــن خــال أي مؤشــرات أخــرى مالئمــة ،وعندمــا ال يمكــن
ذلــك تظهــر بالتكلفــة باعتبارهــا أنســب بديــل موضوعــي موثــوق بــه للقيمــة العادلــة .ويتــم إثبــات
الخســائر أو المكاســب غيــر المحققــة كبنــد مســتقل ضمــن حقــوق الملكيــة .كمــا يتم إدراج الخســائر
غيــر المحققــة الناتجــة عــن االنخفــاض غيــر المؤقــت فــي القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات بقائمــة
الدخــل فــور حدوثهــا.
• اســتثمارات فــي شــركات مســتثمر فيهــا بحقــوق الملكيــة (شــركات زميلــة وشــركات تحــت
الســيطرة المشــتركة)
تتمثــل فــي الشــركات الزميلــة والشــركات تحــت الســيطرة المشــتركة .إن الشــركات الزميلــة هــي
تلــك التــي للشــركة تأثيــر هــام علــى سياســاتها الماليــة والتشــغيلية ،ويعتبــر إمتــاك الشــركة
لحصــة تتــراوح بيــن  ٪20إلــى  ٪50مــن رأس المــال مؤشــر ًا جوهريـ ْا علــى قدرتهــا فــي التأثيــر الهــام
طالمــا انهــا ليســت اســتثمارات بغــرض المتاجــرة .الشــركات تحــت الســيطرة المشــتركة هــي تلــك
الشــركات التــي يكــون للشــركة ســيطرة مشــتركة علــى أنشــطتها تأسســت بواســطة إتفاقيــة
تعاقديــة وتتطلــب إتفــاق باإلجمــاع علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية اإلســتراتيجية .يتــم تســجيل
اإلســتثمار عنــد الشــراء أو اإلنشــاء بالتكلفــة ويتــم تعديلــه بعــد ذلــك فــي ضــوء التغيــر فــي حصــة
الشــركة فــي صافــي أصــول الشــركة الزميلــة والشــركات تحــت الســيطرة المشــتركة وفقــا لطريقــة
حقــوق الملكيــة .يتــم إدراج حصــة الشــركة فــي صافــي أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة والشــركات
تحــت الســيطرة المشــتركة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للفتــرة الحاليــة.
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 .٩المصروفات المؤجلة
يتــم رســملة المصروفــات التــي يتوقــع أن يترتــب عليهــا منافــع مســتقبلية بقائمــة المركــز المالــي
الموحــدة .ويتــم إطفــاء هــذه المصروفــات وفق ـ ًا لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر المتوقــع
لالســتفادة مــن هــذه المنافــع المســتقبلية والــذي يتــراوح بيــن  3إلــى  5ســنوات.
.١٠الموردون
يتــم إثبــات االلتزامــات للمبالــغ التــي ســيتم دفعهــا فــي المســتقبل للبضائــع والخدمــات التــي تــم
الحصــول عليهــا ،ســواء صــدرت بهــا فواتيــر مــن المــورد أم ال.
.١١المخصصات وااللتزامات المحتملة
يتــم تســجيل مخصصــات لاللتزامــات غيــر المؤكــدة مــن ناحيــة المبالــغ والتوقيــت ،عندمــا يكــون علــى
الشــركة إلتــزام قانونــي أو تعاقــدي ناشــئ كنتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن ينتــج عنــه تدفــق
منافــع اقتصاديــة لســداد االلتــزام ويمكــن إجــراء تقديــر يعتمــد عليــه لإللتــزام .عندمــا يكــون أثــر المــدة
الزمنيــة حتــى التاريــخ المتوقــع لســداد اإللتــزام جوهريـ ًا فــإن المخصصــات يتــم إظهارهــا بالقيمــة الحاليــة
للنفقــات المتوقعــة لســداد االلتــزام.
• مخصص الذمم التجارية المدينة
تقــوم المجموعــة بعمــل مخصــص للذمــم التجاريــة المدينــة الحتســاب الخســائر المتوقعــة الناتجــة
مــن عجــز العمــاء مــن تســديد ديونهــم للمجموعــة .عنــد تقييــم كفايــة مخصــص الذمــم التجاريــة
المدينــة ،تبنــي اإلدارة توقعهــا وفقـ ًا لمجمــل األحــوال االقتصاديــة ،وأعمــار الذمــم التجاريــة المدينــة،
والخبــرة التاريخيــة فــي شــطب الديــون ،والجــدارة االئتمانيــة للعمــاء والتغيــر فــي شــروط الدفــع،
وعنــد حــدوث أي تغيــر فــي االقتصــاد أو الســوق أو فــي عميــل محــدد يتــم إجــراء التســويات فــي
المخصــص المحتســب فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة.
• مخصص المخزون
تقــوم المجموعــة بدراســة مــدي الحاجــة لتكويــن مخصــص للمخــزون الراكــد وبطــئ الحركــة خــال
العــام ،وذلــك فــي ضــوء خبــرة اإلدارة والمســتندة علــى أعمــار بنــود المخــزون.
• االلتزامات المحتملة
عندمــا يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يكــون هنــاك تدفــق لمنافــع إقتصاديــة فــي المســتقبل أو أن
المبلــغ ال يمكــن تقديــره بصــورة يعتمــد عليهــا ،فيتــم اإلفصــاح عــن االلتــزام كالتــزام طــارئ ،مــا
ـا .االلتزامــات المحتملــة التــي يرتبــط تأكيــد وجودهــا بحــدوث أو عــدم
لــم يكــن احتمــال التدفــق ضئيـ ً
حــدوث حــدث واحــد أو أكثــر فــي المســتقبل ،يتــم اإلفصــاح عنهــا كالتزامــات طارئــة مــا لــم يكــن
ـا.
احتمــال التدفــق ضئيـ ً
.١٢الزكاة
يتــم احتســاب الــزكاة وفق ـ ًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل بالمملكــة العربيــة الســعودية (المصلحــة)
ويتــم إدراج مخصــص الــزكاة عــن الســنة ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة.
ويجــري تســجيل أيــة فروقــات بيــن المخصــص المكــون والربــط النهائــي فــي الســنة التــي يتــم فيهــا
اعتمــاد الربــط النهائــي مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل.
.١٣مكافأة نهاية الخدمة
يتــم احتســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة وفق ـ ًا لالئحــة تنظيــم العمــل الداخليــة الخاصــة بالشــركة
وبمــا يتوافــق مــع نظــام العمــل والعمــال بالمملكــة العربيــة الســعودية ويقيــد علــى قائمــة الدخــل .ويتــم
احتســاب هــذه المكافــأة علــى أســاس القيمــة الحاليــة للمزايــا المقــررة التــي يســتحقها الموظــف فــي
حالــة تركــه العمــل فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.
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اإليضاح  :٣السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
.١٤اإليرادات
• إيرادات الخدمات
تتحقق اإليرادات من الخدمات الفندقية عند تقديم الخدمات للنزالء ورواد الفندق.
• أتعاب اإلدارة والتشغيل
يتــم احتســاب أتعــاب اإلدارة بنســبة متفــق عليهــا مــن إجمالــي اإليــرادات طبقـ ًا لعقــد اإلدارة المبــرم
بيــن الشــركة والمنشــأة المالكــة للعقــار.
• إيرادات العقارات المؤجرة للغير
يتــم إثبــات اإليــرادات مــن العقــارات المؤجــرة للغيــر عنــد اكتمــال إجــراءات التعاقــد وبــدء ســريان
اإليجــار بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
• اإليرادات األخرى
يتــم إثبــات اإليــرادات األخــرى بمــا فيهــا إيــرادات بيــع العقــارات عنــد تحققهــا بتوقيــع اتفاقيــة البيــع
وتحويــل المنافــع والمخاطــر المصاحبــة لملكيــة العقــار إلــى المشــتري.
.١٥عقود اإليجار التشغيلي
يتــم تحميــل المبالــغ المدفوعــة بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي والتــي بموجبهــا تبقــي مــع المؤجــر
معظــم المخاطــر والمنافــع ذات العالقــة بالموجــودات المؤجــرة كعقــود إيجــار تشــغيلية علــى قائمــة الدخــل
علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــود اإليجــار .يتــم تســجيل حوافــز اإليجــار المســتلمة
بقائمــة الدخــل الموحــدة كجــزء ال يتجــزأ مــن إجمالــي مصاريــف اإليجــار علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
.١٦المصروفات
يتــم االعتــراف بجميــع التكاليــف والمصروفــات علــى أســاس مبــدأ االســتحقاق ،وتصنــف جميــع
المصروفــات بخــاف مصروفــات النشــاط المباشــرة وأعبــاء التمويــل كمصروفــات عموميــة وإداريــة.
.١٧المعامالت بالعمالت األجنبية
المعامــات بالعمــات األجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال الســعودي باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة
عنــد حــدوث تلــك المعامــات ،أمــا األصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة المحــددة بالعمــات
األجنبيــة فيتــم تحويلهــا إلــى الريــال الســعودي وفقــ ًا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المركــز
المالــي ،وتــدرج خســائر أو أربــاح فروقــات أســعار الصــرف فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للفتــرة الجاريــة.
.١٨تكلفة االقتراض
تحمــل تكلفــة االقتــراض كمصروفــات تمويــل علــى قائمــة الدخــل الموحــدة خــال الســنة التــي تكبــدت
ـوال مؤهلــة للرســملة فإنــه يتــم
فيهــا الشــركة أو شــركاتها التابعــة هــذه التكاليــف مــا لــم تكــن تخــص أصـ ً
رســملتها علــى تلــك األصــول حتــى تصبــح جاهــزة لالســتخدام.
.١٩توزيعات األرباح
يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح المرحليــة عنــد اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،كمــا يتــم قيــد توزيعــات
األربــاح الســنوية عنــد اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين.
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.٢٠األدوات المالية
يتــم تســجيل األصــول وااللتزامــات الماليــة عندمــا تصبــح الشــركة أو شــركاتها التابعــة طرفــ ًا فــي
االتفاقيــات التعاقديــة لــأدوات الماليــة ،وتعكــس القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة
التــي تظهــر فــي القوائــم الماليــة قيمتهــا العادلــة تقريب ـاً .وتحــدد القيمــة العادلــة علــى أســاس األدلــة
الموضوعيــة المتوفــرة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.
.٢١ربحية السهم
يتــم تحديــد ربحيــة الســهم لــكل مــن ربــح التشــغيل ومن صافــي المصروفــات واإليــرادات األخــرى وصافي
ربــح الســنة علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال العــام هــذا وفــي حــال وجــود
توزيعــات أربــاح فــي صــورة أســهم مجانيــة يتــم احتســاب أثــر تلــك التوزيعــات بافتــراض أن هــذه التوزيعــات
قــد تمــت منــذ بدايــة الســنة الماليــة.
.٢٢التقارير القطاعية
يتــم عــرض معلومــات قطاعــات أعمــال الشــركة وفقـ ًا لطبيعــة أنشــطة الشــركة وكذلــك وفقـ ًا للتوزيــع
الجغرافــي لألنشــطة التــي تمارســها المجموعــة ،ويتــم تحديــد قطاعــات األعمــال مــن قبــل إدارة الشــركة
وفقـ ًا للشــكل العــام لهيــكل التقاريــر الداخليــة للشــركة عــن قطاعــات األعمــال والتــي تشــمل قطاعــات
الفنــادق والمراكــز الترفيهيــة وقطــاع العقــارات المملوكــة وقطــاع الخدمــات والتشــغيل ،القطاعــات
الجغرافيــة والــذي يقــوم علــى أســاس الموقــع الجغرافــي لعمليــات المجموعــة ،وتــزاول المجموعــة
أنشــطتها بشــكل رئيســي فــي الريــاض ومكــة المكرمــة وتبــوك.

اإليضاح  :٤النقد وما في حكمه
 ۲۰۱٣م

 ۲۰۱٢م

بنوك و دائع ألجل

۱۰۱٫۱۲٤٫٥٦٦

۱۱۰٫۳٤٤٫٤٦۸

بنو ك حسابات جارية

۹۸٫٦۷۳٫۸٤۸

٦۹٫۹٤۸٫۷٦۲

نقد في الصندوق

۳٤۹٫۲۰۰

۲۳٦٫۲۰۰

۲۰۰٫۱٤۷٫٦۱٤

۱۸۰٫٥۲۹٫٤۳۰

اإليضاح  :٥ذمم مدينة تجارية ،صافي
ذمم مدينة تجارية

 ۲۰۱٣م

 ۲۰۱٢م

٥۹٫۹۹۰٫۷۷٤

٤٦٫۸٦٥٫۳۲٥

يخصم:
مخصص ديون مشكوك في تحصلها

( )۱۰٫٤۳٥٫۳۳2

()۸٫۱٥۲٫۹۸۰

٤۹٫٥٥٥٫٤٤۲

۳۸٫۷۱۲٫۳٤٥
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اإليضاح  :٦دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
 ۲۰۱٣م

 ۲۰۱٢م

مصروفات مدفوعة مقدما

۱۰٫۲۸۳٫۸۸٥

۱۰٫۹۱۷٫٤۲٥

موردون  -دفعات مقدمة

٥٫٥۸۱٫۱٦۲

۱۷٫۸۷۹٫٤۰۰

مدينو شراء أراضي

٥٫۳۸۳٫۸٤۱

٥٫۳۸۳٫۸٤۱

إيرادات مستحقة

۲٫۳۸۸٫٦۳۳

۳٫۳۷۷٫۱٦۹

ذمم وسلف عاملين

۱٫۱۲٥٫۲٥٦

۸۳۲٫۱۸۱

أخرى

۱٫۲۲۳٫۹۳۸

۱٫٦٦۳٫٥۸٦

۲٥٫۹۸٦٫۷۱٥

٤۰٫۰٥۳٫٦۰۲

اإليضاح  :٧مخزون
 ۲۰۱٣م

 ۲۰۱٢م

بياضات ومفروشات

۷٫۸٦٥٫۰٤٦

٦٫۱۷۲٫۹۲۰

أدوات ومعدات مطبخ

٥٫۳٦۳٫٤۱٤

٥٫۱٦۰٫۹۲٤

الصيني والفضيات

٦٫٥۳۳٫٥۸۹

٥٫۲۱۹٫٤٦۹

قطع غيار

۲٫۹۹۹٫۰٦۲

۳٫۰۰۹٫۳۸۲

مستلزمات تشغيل

۳٫٤۳۸٫۳۸۰

۲٫٦۹۱٫٦۰۱

أغذية و مشروبات

۲٫۰٤۰٫٤۹٦

۱٫۷۹۸٫۲۱۷

أدوات كتابية ومطبوعات

۸٤۱٫٤۱٥

۷۳٦٫۷٥٥

۲۹٫۰۸۱٫٤۰۲

۲٤٫۷۸۹٫۲٦۸

اإليضاح  :٨أطراف ذات عالقة
تتعامــل الشــركة فــي ســياق معامالتهــا االعتياديــة مــع فنــادق ومنتجعــات شــقيقة تتــم إدارتهــا بواســطة
المجموعــة حيــث تمتلــك المجموعــة عالمتيــن تجاريتيــن متخصصتيــن فــي إدارة الفنــادق والمناطــق
الســياحية همــا مــكارم والجزيــرة  ،وتتــم هــذه المعامــات وفقـ ًا للشــروط المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة .وتتمثــل
المعامــات فــي الخدمــات المتبادلــة بيــن المنشــآت.
فيما يلي بيان بمبلغ المعامالت والرصيد الناتج عنها خالل السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر:
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 .١مستحق من أطراف ذات عالقة
أطراف ذات عالقة

مبلغ المعامالت
۲۰۱۳م

الرصيد

2۰۱۲م

 ۲۰۱۲م

۲۰۱۳م

فندق مكارم أم القرى

۸٫٥۳۷٫٤۲۱

۸٫٥٥۷٫۸۳۲

٥۲۲٫۱٤٥

۱٫۳٦۳٫٦٤۷

الجزيرة بدر

۳٫۱٤٥٫٥۳۹

۸۳٥٫۱۲۸

۲۷۷٫٥۳۹

٦۹۷٫۱۰۹

شركة مكارم المعرفة

۱۰۳٫۰٥۸

٥٤٫٦۱۷

۱٥۷٫٦۷٥

٥٤٫٦۱۷

مجمع الجزيرة الرياض

۱٫٥٤٦٫٦٦٦

۳٫٦۳٥٫۰۳٥

۱٥٥٫٥۳۱

۲٤۳٫٥۱۰

فيالت االندلس

۳۸۷٫٤۷۹

٤۷٥٫٤۹۳

۱٥٥٫۱٥۱

۱۳۸٫۹۷۷

مكارم ريزيدنس

۲۸٫٤۹٤

٦۱٫۲۳٤

۳۲٫۷٤۰

٦۱٫۲۳٤

مكارم الشريفات

٥٫۸۹۱

-

٥٫۸۹۱

-

فندق ماريوت كورتيارد ()١/١-٨

-

-

-

۳٫٦۸۲٫۲۳۷

ماريوت لألجنحة الفندقية ()١/١-٨

-

-

-

٤٫۲۸۳٫۳۹۰

مجمعي الجزيرة والدوادية

-

۲٫۰۱٥٫۹۱٥

-

۲٫۰۸۲٫٤۸۷

فندق مكارم البيت

-

۸۹٤٫۰٥۹

-

٥۷۲٫۷۸۸

منتجع القمر

-

۲٫۱۳۰٫۱۷٤

-

۱٦۷٫٦۷٤

فندق مكارم منى

-

۷٫٦۰۰٫۲۸٤

-

۱۰۸٫۷۸۹

۱٫۳۰٦٫٦۷۲

۱۳٫٤٥٦٫٤٥۹

* يتمثـل الرصيـد فـي  ۳۱ديسـمبر  ۲۰۱۲م فـي مصاريـف مـا قبـل االفتتاح لـكال من فنـدق ماريوت كورت
يـارد وماريـوت األجنحـة الفندقيـة تـم إدراجهمـا ضمـن مصاريـف التشـغيل فـي  ۳۱ديسـمبر  ۲۰۱۳م.
 .٢مستحق ألطراف ذات عالقة
أطراف ذات عالقة

مبلغ المعامالت
۲۰۱۳م

الرصيد

2۰۱۲م

 ۲۰۱۲م

۲۰۱۳م

هيئة الطيران المدني ()1-2-8

---

---

۹٫۱۸۷٫۳۸۰

۸٫٥۸٦٫٦٥۱

مجمعي الجزيرة والدوادية

۱٫۹۷٥٫۲۳۸

---

۱٫۹٥۹٫۸۲٥

---

فندق مكارم البيت

۳٫٤۸٦٫۸٥٤

---

۱٫۷۰۰٫٦۸٦

---

فندق مكارم مني

۳٫۰٥٤٫۳۷٥

---

۱٫٦۳۱٫۳٦٤

---

شركة المدينة المحدودة

۱۲٫۲۰۱٫٤۲٦

---

۱۷٥٫۲۰۷

---

منتجع القمر

٤٫۲۳٦٫۲۳۰

---

٥۲٫٥٦۷

---

ماريوت الدوحة

---

٦۰٫۰۰۰

---

٦۰٫۰۰۰

أخري

---

---

---

٥۳۲

۸٫٦٤۷٫۱۸۳ ۱٤٫۷۰۷٫۰۲۹

* يتمثـل هـذا الرصيـد فـي المسـتحق إلـي هيئـة الطيـران المدنـي (المالـك لفنـدق مـكارم الريـاض) وتمثـل
التزامـات تمويـل مصروفـات مـا قبـل االفتتـاح و إيـرادات لـم تـورد للمالـك تخـص العقـد السـابق ،ولم يتم
اإلتفـاق علـى جـدول محـدد لسـداد هـذا الرصيـد.
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اإليضاح  :٩أصول ثابتة (صافي)
أراضي

مباني وتحسينات

* التكلفة
الرصيد في  ۱يناير

٥۹۸٫۰۷٤٫٦۸٤

۱٫۱۹۰٫۸۹٤٫۷۱٥

إضافات

۱٦٫۷٥۳٫٦۱٤

٤٫۷۸۹٫۰٦۳

استبعادات

-

-

محول من مشروعات تحت التنفيذ

-

-

الرصيد في  ۳۱ديسمبر

٦۱٤٫۸۲۸٫۲۹۸

۱٫۱۹٥٫٦۸۳٫۷۷۸

* االستهالك المتراكم
الرصيد في  ۱يناير

-

۳٤۰٫۸۹۱٫٥٥٥

استهالك العام

-

۲۲٫۰۳۳٫۱۱٦

إستبعادات

-

-

الرصيد في  ۳۱ديسمبر

-

۳٦۲٫۹۲٤٫٦۷۱

صافي القيمة الدفترية في  ٣۱ديسمبر  ۲۰۱۳م

٦۱٤٫۸۲۸٫۲۹۸

۸۳۲٫۷٥۹٫۱۰۷

صافي القيمة الدفترية في  ٣۱ديسمبر  ۲۰۱۳م

٥۹۸٫۰۷٤٫٦۸٤

۸٥۰٫۰۰۳٫۱٦۰

* تتضمـن األراضـي والمبانـي مـا قيمتـه  ۱۱۲٫۲مليـون ريـال سـعودي و  ٦۹٫۱مليـون ريـال سـعودي علـى
التوالي في  ۳۱ديسمبر  ۲۰۱۳م (  ۲۰۱۲م  ۱۰۸٫۹ :مليون ريال سعودي و  ٦۹٫۹مليون ريال سعودي
علـى التوالـي) تخـص أراضـي فنـدق ماريـوت الريـاض وأراضـي قرية النخيـل وما عليهـا من مبانـي مرهونة
بالكامـل مقابـل القـرض الـذي تـم الحصـول عليـه مـن وزارة الماليـة كما هـو مبين باإليضـاح (.)۱٤
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أثاث و مفروشات

أجهزة و معدات

سيارات

المجموع  2013م

المجموع  2012م

۲۱۰٫۳۳٦٫٥۹٦

٦۳٫٥٥۰٫٤٤۹

۸٫٥۲۰٫۸۸۱

۲٫۰۷۱٫۳۷۷٫۳۲٥

۱٫۷۷٤٫۳٥۰۹۸۸

۲٫۲٤۸٫۰۹٤

٥٫۹۷۰٫۹٤۸

٤٥٥٫٥۰۰

۳۰٫۲۱۷٫۲۱۹

۸٫۹۹۷٫٦٤۰

( )۲۲٫۰۷۳

-

()٥۰٤٫۱۰۰

()٥۲٦٫۱۷۳

()۱٦٫۸۱۱٫۹٥٦

-

-

-

-

۳۰٤٫۸٤۰٫٦٥۳

۲۱۲٫٥٦۲٫٦۱۷

٦۹٫٥۲۱٫۳۹۷

۸٫٤۷۲٫۲۸۱

۲٫۱۰۱٫۰٦۸٫۳۷۱

۲٫۰۷۱٫۳۷۷٫۳۲٥

۱٤۰٫۳۳۹٫۷۹٥

٤۰٫۳٦۸٫۱۱۸

٦٫۲۸۸٫۲۸۱

٥۲۷٫۸۸۷٫۷٤۹

٥۰٤٫٥٤۰٫۷٤۱

۱۲٫۰٦٤٫٦۱۰

۳٫۲۸۹٫۷۳۳

۹۹۸٫٤۸۰

۳۸٫۳۸٥٫۹۳۹

۲۸٫٦٥٤٫۱۹۳

( )۱۹٫۲۲۷

-

()٥۰٤٫۰۹۹

()٥۲۳٫۳۲٦

()٥٫۳۰۷٫۱۸٥

۱٥۲٫۳۸٥٫۱۷۸

٤۳٫٦٥۷٫۸٥۱

٦٫۷۸۲٫٦٦۲

٥٦٥٫۷٥۰٫۳٦۲

٥۲۷٫۸۸۷٫۷٤۹

٦۰٫۱۷۷٫٤۳۹

۲٥٫۸٦۳٫٥٤٦

۱٫٦۸۹٫٦۱۹

۱٫٥۳٥٫۳۱۸٫۰۰۹

-

٦۹٫۹۹٦٫۸۰۱

۲۳٫۱۸۲٫۳۳۱

۲٫۲۳۲٫٦۰۰

-

۱٫٥٤۳٫٤۸۹٫٥۷٦
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اإليضاح  :١٠مشروعات تحت التنفيذ
 2۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

الرصيد في  ۱يناير

۲۹٫۰۰۲٫٤٥٤

۳۰۹٫۸٦٦٫۰٦٥

إضافات خالل العام

۱۱۰٫٦۹۷٫۷۹۹

۲۳٫۹۸٥٫۰۷٤

محول لألصول الثابتة

-

( )۳۰٤٫۸٤۰٫٦٥٣

استبعادات

( )٤۱٥٫٥۲٤

()۸٫۰۳۲

۱۳۹٫۲۸٤٫۷۲۹

۲۹٫۰۰۲٫٤٥٤

* تتمثــل المشــروعات تحــت التنفيــذ كمــا فــي  31ديســمبر 2013م بصفــة أساســية فــي مشــروع بيــوت
المســتقبل المرحلــة الثانيــة والثالثــة ومشــروع تجديــد غــرف فنــدق ماريــوت الريــاض والبالــغ قيمتهــم
 8.9 ،46.7و 40.6مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي.

اإليضاح  :١١استثمارات متاحة للبيع
 2۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

الرصيد في  ۱يناير

۱۳۰٫٥۸۳٫٤٤۸

۱۱۰٫۰۲٥٫۷۸۰

إضافات

-

٥٫۱٤۳٫۷٤۰

األرباح غير المحققة

۸٫۲۳۸٫٤٦۰

۱٥٫٤۱۳٫۹۲۸

تسييل محفظة استثمارية ( )1-11

()٤۹٫۹٤۷٫۸۲۱

-

استبعاد االستثمارات التي تخص شركة المدينة ( )2-11

()۲۲٫٥۹۸٫۲۱٦

-

٦٦٫۲۷٥٫۸۷۱

۱۳۰٫٥۸۳٫٤٤۸

* تمثــل االســتثمارات المتاحــة للبيــع فــي  31ديســمبر 2013م فــي محفظــة لالســتثمار فــي أســهم
الشــركات المحليــة تــدار مــن قبــل شــركات وســاطة مرخصــة بالمملكــة .قامــت الشــركة بتســييل أحــد
محافظهــا لالســتثمار فــي أســهم الشــركات المحليــة خــال الربــع الرابــع مــن ســنة 2013م.
* تــم خــال الربــع الثانــي مــن 2013م إقــرار معالجــة االســتثمار فــي شــركة المدينــة كاســتثمار فــي
شــركات تحــت الســيطرة المشــتركة بــدال مــن توحيــده ضمــن القوائــم الماليــة للمجموعــة.

اإليضاح  :١٢استثمارات في شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية
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 2۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

الرصيد في  ۱يناير

٤٦٫۰۰٤٫۸۸٤

۳٥٫۳۱۸٫٦٥۰

إضافات

-

۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰

إيرادات استثمارات خالل السنة

۱۱٫۹۰۳٫۱۱٤

٥٫۹۸٦٫۲۳٤

إعادة تصنيف االستثمارات في شركة المدينة ( )2-11

٥٫٦٦٤٫۷۲۱

-

توزيعات أرباح مستلمة

( )٥٫٤۰۰٫۰۰

()٦٫۰۰۰٫۰۰۰

٥۸٫۱۷۲٫۷۱۹

٤٦٫۰۰٤٫۸۸٤

اإليضاح  :١٣ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 2۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

مصروفات مستحقة

٤٤٫۸۰۹٫۳۷٦

٤۷٫۸٥۸٫٦۰۹

ً
مقدما
إيرادات محصلة

۲۹٫٥۹۱٫۳۰0

۲۳٫۱٥۰٫٥٦٤

محتجزات حسن تنفيذ

۱۲٫۳۹٦٫٦٦٤

۲۰٫٤٥٦٫۳۷٥

أتعاب إدارة مستحقة لشركات تشغيل عالمية

٤٫۱۰٦٫۱۸۷

۳٫۱٥۹٫٤٥٥

دائنون  -وزارة األوقاف

-

۱٤٫۰۳۰٫٦۸۰

أخرى

۱٫۷۲٤٫٤٦٤

۱٫۰٥۹٫۳٥٥

۹۲٫٦۲۷٫۹۹۱

۱۰۹٫۷۱٥٫۰۳۸

اإليضاح  :١٤قروض طويلة األجل
أبرمــت المجموعــة اتفاقيــات تمويــل طويــل األجــل مــع وزارة الماليــة بــدون فوائــد باإلضافــة إلــى عــدة بنــوك
محليــة للحصــول علــى تمويــل فــي صيغــة تمويــل وبيــع آجــل ومرابحــات ،بقيمــة إجماليــة قدرهــا  675.7مليــون
ريــال ســعودي (2012م 298.9 :مليــون ريــال ســعودي) وذلــك بأســعار تمويــل ومرابحــة متغيــرة ،هــذا وقــد
بلغــت أرصــدة القــروض فــي إطــار هــذه االتفاقيــات حتــى  31ديســمبر 2013م مبلــغ  86.2مليــون (2012م:
 25.4مليــون) ريــال ســعودي.
إن هــذا التمويــل مضمــون برهــن أرض قريــة النخيــل ومــا أقيــم عليهــا مــن مبانــي ومنشــآت وتجهيــزات
وأثــاث ورهــن األرض المقــام عليهــا فنــدق ماريــوت الريــاض وذلــك لصالــح وزارة الماليــة باإلضافــة إلــى
إصــدار ســندات ألمــر بكامــل قيمــة التســهيالت لصالــح البنــك المحلــي وإيــداع متحصــات إيجــار مســاكن
المســتقبل (المرحلــة الثانيــة والثالثــة) بقيمــة ســنوية قدرهــا  42.6مليــون ريــال ســعودي ،إضافــة إلــي خطــاب
تعهــد بالتنــازل عــن متحصــات العقــود التــي يصــدر لهــا البنــك خطابــات ضمــان نهائيــة و/أو خطابــات ضمــان
دفعــة مقدمــة.
وفيما يلي بيان بحركة القروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر كالتالي:
وزارة المالية

بنوك تجارية محلية اإلجمالي ٢٠١٣م

اإلجمالي ٢٠١٢م

الرصيد في بداية السنة

۲٥٫۳٥۷٫۱٤۲

-

۲٥٫۳٥۷٫۱٤۲

٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مسحوبات خالل السنة

-

٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱

٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱

-

مسدد خالل السنة

( )٦٫۷۸٥٫۷۱٤

-

()٦٫۷۸٥٫۷۱٤

()۱٤٫٦٤۲٫۸٥۸

الرصيد في نهاية السنة

۱۸٫٥۷۱٫٤۲۸

٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱

۸٦٫۲٤٥٫۸٥۹

۲٥٫۳٥۷٫۱٤۲

وقد تم عرضها في قائمة المركز المالي كما في  ۳۱ديسمبر كما يلي:
وزارة المالية
الجزء المتداول من قروض ٦٫۷۸٥٫۷۱۳
طويلة األجل -
التزامات متداولة
قروض طويلة األجل -
االلتزامات غير المتداولة

بنوك تجارية محلية اإلجمالي ٢٠١٣م

اإلجمالي ٢٠١٢م

-

٦٫۷۸٥٫۷۱۳

٦٫۷۸٥٫۷۱۳

۱۱٫۷۸٥٫۷۱٥

٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱

۷۹٫٤٦۰٫۱٤٦

۱۸٫٥۷۱٫٤۲۹

۱۸٫٥۷۱٫٤۲۸

٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱

۸٦٫۲٤٥٫۸٥۹

۲٥٫۳٥۷٫۱٤۲
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اإليضاح  :١٥الزكاة
 .١الموقف الزكوي
لتقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة بصــورة مســتقلة بنــاء ًا علــى القوائــم
الماليــة الخاصــة بــكل شــركة ،وعليــه يتــم تحديــد الوعــاء الزكــوي واحتســاب الــزكاة للشــركة وكل مــن
شــركاتها التابعــة بصــورة مســتقلة ،ويتــم إظهــار إجمالــي الــزكاة المقــدرة ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة
للمجموعــة.
وقــد قامــت الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية بإنهــاء موقفهــا الزكــوي مــع المصلحــة
للســنوات حتــى  31ديســمبر 2009م ،وقدمــت إقراراتهــا الزكويــة للســنوات حتــى 2012م وســددت
الــزكاة المســتحقة بموجبهــا وال تــزال بانتظــار الحصــول علــى ربــوط المصلحــة.
 .٢الوعاء الزكوي
يتــم إحتســاب الــزكاة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر علــى أســاس وعــاء الــزكاة و تفاصيلــه كمــا
يلــي:
 2۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

صافي الربح الدفتري ويعدل بما يلي

۱٤۸٫۹٦٤٫۹۷۲

۲۰۷٫۷۷۸٫۰٦٤

المخصصات المكونة خالل العام

۱۳٫۹۲۱٫۰٥۸

٤٫٦٤۸٫۰۱۲

وعاء الزكاة

۱٦۲٫۸۸٦٫۰۳۰

۲۱۲٫٤۲٦٫۰۷٦

صافي الربح المعدل

۱٦۲٫۸۸٦٫۰۳۰

۲۱۲٫٤۲٦٫۰۷٦

إجمالي المبالغ المضافة

۱٫۹۲۸٫۰۰٥٫۳۸۸

۲٫۰٦٤٫۲۰۹٫۲٦٥

إجمالي المبالغ المخصومة

( )۱٫۸۲٥٫٦۸٤٫۸۲۷

()۱٫۹٥٦٫۲۱۳٫۷٤۱

وعاء الزكاة

۲٦٥٫۲۰٦٫٥۹۱

۳۲۰٫٤۲۱٫٦۰۰

 .٣مخصص الزكاة
فيما يلي حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
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۲۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

رصيد أول السنة

۲۷٫۸٤۹٫٤۸۸

۲۹٫۲۱۸٫٥۱۱

المكون خالل السنة

٦٫٦۳۰٫۱٦٥

۸٫۰۱۰٫٥٤۰

المسدد خالل السنة

( )۱٥٫۰۱۸٫٥۳۷

()۹٫۳۷۹٫٥٦۳

استبعاد الزكاة الخاصة بشركة المدينة المحدودة ()2-11

()٥٫۲۰۳٫۹۹۸

-

۱٤٫۲٥۷٫۱۱۸

۲۷٫۸٤۹٫٤۸۸

اإليضاح  :١٦االحتياطي النظامي
يتــم تكويــن االحتياطــي النظامــي طبقــ ًا لنظــام الشــركات بالمملكــة العربيــة الســعودية والنظــام
األساســي للشــركة بواقــع  ٪10مــن صافــي األربــاح المحققــة ســنوي ًا ونظــر ًا لتجــاوز رصيــد اإلحتياطــي
النظامــي نصــف رأس المــال  ،تــم التوقــف عــن تحويــل أي مبالــغ إضافيــة لإلحتياطــي النظامــي.

اإليضاح  :١٧االحتياطي االتفاقي
وفقـ ًا للنظــام األساســي للشــركة يتــم تجنيــب  ٪5مــن صافــي الربــح الســنوي لتكويــن إحتياطــي اتفاقــي
ويجــوز للشــركة أن تتوقــف عــن ذلــك عندمــا يبلــغ رصيــده  ٪10مــن رأس المــال.

اإليضاح  :١٨األرباح المبقاة
وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ  7جمــادي األول 1434هـــ الموافــق  19مــارس
2013م علــى توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين عــن ســنة 2012م بمبلــغ  150مليــون ريــال ســعودي بواقــع
( )1.5ريــال لــكل ســهم وبمجمــوع ( )150مليــون ريــال ســعودي بنســبة ( )٪15مــن رأس المــال ،منهــا مبلــغ
( )60مليــون ريــال ســعودي تــم توزيعهــا كأربــاح مرحليــة خــال ســنة 2012م بواقــع ( )0.6ريــال لــكل ســهم،
وتــم ســداد مبلــغ ( )90مليــون ريــال ســعودي خــال ســنة 2013م وكذلــك الموافقــة علــى صــرف مكافــأة
ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة عــن ســنة 2013م بمبلــغ  1.8مليــون ريــال ســعودي (2012م :مبلــغ 1.8
مليــون ريــال ســعودي).
بتاريــخ  15رمضــان 1434هـــ الموافــق  23يوليــو 2013م وافــق مجلــس اإلدارة علــى توزيــع أربــاح مرحليــة
للمســاهمين عــن النصــف األول مــن العــام المالــي 2013م بمقــدار ( )50هللــة لــكل ســهم وبمجمــوع ()50
مليــون ريــال بنســبة ( )٪5مــن رأس المــال ،وتــم اإلعــان عــن هــذه التوزيعــات وصرفهــا لمســاهمي الشــركة
خــال ســنة 2013م.
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اإليضاح  :١٩التقارير القطاعية
تقسم المجموعة نشاطها إلى ثالث قطاعات تشغيلية رئيسية كما يلي:
• قطــاع الفنــادق والمركــز الترفيهيــة :يتمثــل فــي الفنــادق والمراكــز الترفيهيــة ومــا تحققــه مــن إيــرادات
منهــا كمالــك لهــذه الفنــادق والمراكــز التــي يتــم تشــغيلها ذاتيــا مــن خــال مــكارم للضيافــة أو الجزيــرة
أو مــن خــال مشــغل خارجــي مســتقل عــن المجموعــة.
• قطــاع العقــارات المملوكــة :يتمثــل فــي العقــارات المملوكــة للمجموعــة التــي يتــم االنتفــاع منهــا مــن
خــال تأجيرهــا للغيــر وتتمثــل بصفــة أساســية فــي مجمعــات ســكنية ومراكــز تجاريــة.
• قطــاع الخدمــات والتشــغيل :يتمثــل فــي إدارة وتشــغيل الفنــادق والعقــارات ســواء كانــت مملوكــة أو غيــر
مملوكــة للمجموعــة.
الفنادق والمراكز
الترفيهية

الخدمات
والتشغيل

العقارات
المملوكة

المعامالت
المتبادلة

أخري

اإلجمالي

*  3۱ديسمبر  ۲۰۱۳م
اإليرادات

۳٦٦٫۳٦٤٫۳٤۰

٦۸٫۲٦۰٫۳۰۷

۲٤٫۱۰۰٫۳۷۱

-

()۲٥٫۷٤٦٫۹۹۷

٤۳۲٫۹۷۸٫۰۲۱

التكاليف

( )۲۷٦٫٤۰۷٫٤۱۹

()۲۸٫٥۰۱٫۰۸۰

()٦٫۸۷۰٫۰۷٥

()۷٫۳۰۳٫۲۳۳

۲٤٫٤۸٦٫۹۹۷

()۲۹٤٫٥۹٤٫۸۱۰

إجمالي الربح

۸۹٫۹٥٦٫۹۲۱

۳۹٫۷٥۹٫۲۲۷

۱۷٫۲۳۰٫۲۹٦

()۷٫۳۰۳٫۲۳۳

()۱٫۲٦۰٫۰۰۰

۱۳۸٫۳۸۳٫۲۱۱

ذمم مدينة تجارية

٤۹٫۲۱۱٫۲۹۰

-

-

۳٤٤٫۱٥۲

-

٤۹٫٥٥٥٫٤٤۲

األصول الثابتة

۹٥۲٫۲۷۱٫۳٥۱

٥۸۳٫۰٤٦٫٦٥۸

-

-

-

۱٫٥۳٥٫۳۱۸٫۰۰۹

القروض

۱۸٫٥۷۱٫٤۲۸

٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱

-

-

-

۸٦٫۲٤٥٫۸٥۹

*  3۱ديسمبر  ۲۰۱۲م
اإليرادات

۳۲۱٫۳۳۱٫۸۹۰

٦٥٫۳۱٤٫۳۰٥

۳۳٫۲۰۹٫۸۲۲

-

()۲۳٫۷٥۲٫۸۸٥

۳۹٦٫۱۰۳٫۱۳۲

التكاليف

( )۲۲۱٫۱۸۸٫٤٣٧

()۲٤٫۰۸۲٫٤۸۰

()۸٫۲٦٦٫۹٥٦

()٤٫۱٥٥٫۰٤۳

۲۲٫٦۱۲٫۸۸٥

()۲۳٥٫۰۸۰٫۰۳۱

إجمالي الربح

۱۰۰٫۱٤۳٫٤٥۳

٤۱٫۲۳۱٫۸۲٥

۲٤٫۹٤۲٫۸٦٦

()٤٫۱٥٥٫۰٤۳

()۱٫۱٤۰٫۰۰۰

۱٦۱٫۰۲۳٫۱۰۱

ذمم مدينة تجارية

۳۸٫۳٦۸٫۱۹۳

-

-

۳٤٤٫۱٥۲

-

۳۸٫۷۱۲٫۳٤٥

األصول الثابتة

۸٤۸٫۹۱۹٫۲٦٦

٦۹٤٫٥۷۰٫۳۱۰

-

-

-

۱٫٥٤۳٫٤۸۹٫٥۷٦

القروض

۲٥٫۳٥۷٫۱٤۲

-

-

-

-

۲٥٫۳٥۷٫۱٤۲

80

• القطاعــات الجغرافيــة :تتــوزع أعمــال المجموعــة فــي ثــاث مناطــق جغرافيــة رئيســية داخــل المملكــة هــي
الريــاض ومنطقــة مكــة المكرمــة ،وتبــوك ،البيانــات الماليــة األساســية لــكل منهــا هــي كمــا يلــي:
الموجودات

المطلوبات

اإليرادات

* كما في  ۳۱ديسمبر  ۲۰۱۳م
الرياض

٤٫۱۷۹٫۱۰٦٫۳٦۷

۱٫۰۷۸٫۰۱٥٫٦٥۸

۳۳۲٫۲۳٦٫۹٦٦

مكة المكرمة

۳٦۷٫٦۱٤٫۸٦۱

٤٤٫٦٤۷٫۹۰۲

۱۱۲٫۷٥٥٫۰٤۹

تبوك

٤۷٫٤۷٥٫۹٥۲

۸٫۰٦۸٫۰٥۳

۱۳٫۷۳۳٫۰۰۳

٤٫٥۹٤٫۱۹۷٫۱۸۰

۱٫۱۳۰٫۷۳۱٫٦۱۳

٤٥۸٫۷۲٥٫۰۱۸

( )۲٫٤۸۸٫۳٦٥٫٦۰٦

()۸۲۹٫۲۰۹٫۲٤۱

()۲٥٫۷٤٦٫۹۹۷

۲٫۱۰٥٫۸۳۱٫٥۷٤

۳۰۱٫٥۲۲٫۳۷۲

٤۳۲٫۹۷۸٫۰۲۱

المعامالت المتبادلة
* كما في  ۳۱ديسمبر  ٢٠١٢م
الرياض

۳٫۹۲۳٫۳۱۱٫۷۹۱

۹٤٤٫۷۳٥٫۸۱۷

۲۹۱٫٥۱۱٫۷۰۸

مكة المكرمة

۳۹۷٫۸۹٥٫٦۲۰

٥۹٫۹٦۸٫۰۹۸

۱۱٤٫۱٤۰٫٤۰۲

تبوك

٤۱٫۳٤۲٫۷۷٥

٤٫۲٦۹٫٦٤۲

۱٤٫۲۰۳٫۹۰۷

٤٫۳٦۲٫٥٥۰٫۱۸٦

۱٫۰۰۸٫۹۷۳٫٥٥۷

٤۱۹٫۸٥٦٫۰۱۷

( )۲٫۳۱٤٫۸٥۸٫۲٥۱

()۷٥۷٫٤۲۲٫۰٥٤

()۲۳٫۷٥۲٫۸۸٥

۲٫۰٤۷٫٦۹۱٫۹۳٥

۲٥۱٫٥٥۱٫٥۰۳

۳۹٦٫۱۰۳٫۱۳۲

المعامالت المتبادلة
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اإليضاح  :٢٠تكلفة النشاط
تتمثل تكلفة اإليرادات في  31ديسمبر فيما يلي:
 2۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

رواتب و ما في حكمها

۱۱۱٫۰٦٦٫۹٥۳

۸۱٫۸۱٥٫۸٥۳

استهالك أصول ثابتة

۳۷٫٦۰٤٫٦۹٤

۲۷٫۹۸۸٫۰۷٤

أغذية ومشروبات

۳۰٫۳۲۱٫۹۷۱

۲٦٫۸۷٥٫۷۱۳

مستلزمات تشغيل

۲۷٫٤۹۸٫٤۲٦

۲۲٫۹۷۹٫۸۱٥

إيجارات

۱۸٫۳۲۷٫۸٦٥

۱۸٫۳۹۷٫٥٥۱

كهرباء ومياه وهاتف

۱٥٫۰٦۰٫۳٤۷

۱٥٫۷۳۲٫۸٥٦

أتعاب خدمات وتشغيل

۱٤٫۱٤٥٫۲۳٤

۱٤٫٦۲۰٫۹٦٦

إصالح وصيانة

۱۰٫۲٤٥٫٤٦٤

۱۰٫٦۷۹٫٦۲۱

مصروفات ما قبل بدء التشغيل ()1-20

۸٫٥٥۸٫٦٥۸

-

تسويق ومبيعات

٤٫٥۷۱٫۳۲۷

۳٫۱۹۳٫۲۱٦

رسوم واشتراكات

۱٫٦٤٤٫۰٤۳

۲۷۱٫٤۸٥

أخرى متنوعة

۱٥٫٥٤۹٫۸۲۸

۱۲٫٥۲٤٫۸۸۱

۲۹٤٫٥۹٤٫۸۱۰

۲۳٥٫۰۸۰٫۰۳۱

* يتضمــن هــذا المبلــغ مــا قيمتــه  7.965.627ريــال ســعودي يتمثــل فــي مصاريــف مــا قبــل االفتتــاح لــكال
مــن فنــدق ماريــوت كورتيــارد وماريــوت األجنحــة الفندقيــة تــم إدراجهمــا ضمــن مســتحق مــن أطــراف ذات
عالقــة للعــام المالــي المنتهــي فــي  31ديســمبر 2012م (إيضــاح .)1-8

اإليضاح  :٢١مصروفات عمومية وإدارية
تتمثل المصروفات العمومية واإلدارية في  31ديسمبر فيما يلي:
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 2۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

رواتب و ما في حكمها

۱۳٫۲۲۰٫۲٤٥

۱۱٫۱٥٥٫٥۸٥

أتعاب خدمات مهنية واستشارية

۹۰۳٫۰۰۰

۷۱۳٫۰۲۰

استهالك أصول ثابتة

۷۸۱٫۲٤٥

٦٦٦٫۱۱۹

مكافآت وبدالت حضور مجلس اإلدارة

٦۹۳٫۰۰۰

٥۷۱٫٥۰۰

رسوم اشتراكات و تصديقات

٦٤۲٫۱۰۹

۳۳۲٫٤۳٤

إطفاء مصروفات مؤجلة

۳٦۸٫۰٦۷

۳۷٤٫۲٦۷

ضيافة

۲٦٥٫۲۲۰

۱۹۸٫۲٤۰

صيانة ونظافة

۲۲۹٫۱۰۹

۱۹۹٫۸٦٤

دعاية وإعالن

۲۱۳٫٥٥٦

۲٥٤٫٤۹٥

كهرباء ومياه وهاتف

۷٦٫٤۱۰

۲٦۹٫۹٦۲

متنوعة أخرى

۱٫۷۲۱٫۸٤٦

۲٫۲٦٤٫۰٤۹

۱۹٫۱۱۳٫۸۰۷

۱٦٫۹۹۹٫٥۳٥

اإليضاح  :٢٢إيرادات أخرى
تتمثل اإليرادات األخرى في  31ديسمبر فيما يلي:
 2۰۱۳م

 ۲۰۱۲م

أرباح مرابحات

۱۲٫۲۳۹٫۸۷۹

۲۷٥٫٦۷۸

تعويضات ()1-22

۳٫۸۷۱٫۲٤٦

-

أرباح رأسمالية

۲٥۰٫۰۱۹

٥٦٫٤۸٦٫۷٤۸

أخرى

۲٫٤۳۱٫۳۱۰

۱٫۰۰٥٫۸۳۸

۱۸٫۷۹۲٫٤٥٤

٥۷٫۷٦۸٫۲٦٤

* ترتبط بالتعويض المحصل عن إنهاء عقد إدارة وتشغيل منتجع القمر مكارم بمدينة جدة.

اإليضاح  :٢٣ربحية السهم
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم المصــدرة والقائمــة خــال
الفتــرة والبالــغ  100مليــون ســهم (2012م 100 :مليــون ســهم ،بعــد أخــذ أســهم زيــادة رأس المــال الــذي
تــم خــال الربــع األول مــن 2012م بأثــر رجعــي) ،ودون اســتبعاد حصــة حقــوق األقليــة فــي ربــح التشــغيل أو
حصتهــم مــن صافــي اإليــرادات والمصروفــات األخــرى.

اإليضاح  :٢٤االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة
تبلــغ االرتباطــات الرأســمالية المســتقبلية للشــركة القائمــة كمــا فــي  31ديســمبر 2013م مبلــغ 166.7
مليــون ريــال ســعودي (2012م 173.3 :مليــون ريــال ســعودي) وهــي تتعلــق بالعقــود الموقعــة الســتكمال
أعمــال تشــطيبات المرحلــة الثانيــة مــن بيــوت المســتقبل وإنشــاء المرحلــة الثالثــة.
أصــدرت المجموعــة خطابــات ضمــان بنكيــة بمبلــغ  23مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2013م
(2012م  28 :مليــون ريــال ســعودي) ،وقــد أصــدرت هــذه الخطابــات لصالــح هيئــة الطيــران المدنــي مقابــل
عقــد إيجــار فنــدق مــكارم الريــاض بــدون غطــاء نقــدي.

اإليضاح  :٢٥القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمــة العادلــة هــي المبالــغ المســتخدمة فــي مبادلــة األصــول وااللتزامــات بيــن أطــراف علــي علــم كامــل
ورغبــة فــي إتمــام العمليــة فــي ظــل ظــروف متكافئــة .ونظــر ًا إلــي أن القوائــم الماليــة يتــم إعدادهــا
علــي أســاس التكلفــة التاريخيــة فقــد تحــدث اختالفــات بيــن القيمــة الدفتريــة وتقديــرات القيمــة العادلــة.
تتكــون األصــول الماليــة للشــركة مــن النقــد ومــا فــي حكمــه واألرصــدة المدينــة واألصــول األخــرى وتتكــون
االلتزامــات الماليــة مــن التســهيالت البنكيــة واألرصــدة الدائنــة التجاريــة واألربــاح قيــد التوزيــع والمصروفــات
المســتحقة وااللتزامــات األخــرى.
تــري إدارة المجموعــة أن القيمــة العادلــة لألصــول الماليــة للمجموعــة ال تختلــف جوهريـ ًا عــن القيمــة المســجلة
(دفتري ًا).

83

اإليضاح  :٢٦إدارة المخاطر
 .١مخاطر االئتمان
هــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أحــد األطــراف بالوفــاء بالتزاماتــه الماليــة حيــن اســتحقاقها مما يتســبب
فــي خســائر ماليــة للطــرف اآلخــر ،الموجــودات الماليــة التــي مــن المحتمــل تعرضهــا لتركيــز مخاطــر
االئتمــان تتكــون بشــكل رئيســي مــن النقــد لــدى البنــوك والعمــاء ،يتــم إيــداع النقديــة التــي تمتلكهــا
الشــركة فــي بنــوك محليــة ذات تصنيــف ائتمانــي جيــد لــذا فــإن مخاطــر االئتمــان محــدودة كذلــك فــإن
خطــر االئتمــان المتعلــق بالعمــاء محــدود ألن معظــم تعامــات المجموعــة تتركــز مــع عمــاء ذات مراكــز
ماليــة قويــة ،وتقــوم إدارة الشــركة بمراقبــة ومتابعــة أرصــدة العمــاء لتقليــل أي مخاطــر ائتمــان مرتبطــة
بهــا ومتابعــة تحصيلهــا واتخــاذ أي إجــراءات الزمــة بشــأنها لحفــظ حقــوق الشــركة.
 .٢مخاطر العمالت
تتمثــل فــي تذبــذب القيمــة الماليــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة بالعمــات األجنبيــة ،ونظــر ًا ألن جميــع
المعامــات الجوهريــة للمجموعــة تتــم بالريــال الســعودي فــإن مخاطــر العمــات وأســعار الصــرف التــي
تتعــرض لهــا الشــركة محــدودة جــداً.
 .٣مخاطر سعر الفائدة
تتمثــل فــي تغيــر أســعار الفائــدة علــى مديونيــة الشــركة للبنــوك والتــي تتمثــل فــي أرصــدة القــروض
والتســهيالت االئتمانيــة وللحــد مــن هــذه المخاطــر فــإن إدارة الشــركة تعمــل علــى الحصــول علــى أفضــل
الشــروط المتاحــة فــي الســوق للتســهيالت االئتمانيــة ،كمــا أنهــا تقــوم بمراجعــة أســعار الفائدة الســائدة
بالســوق المصرفــي بصــورة دوريــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن أي مخاطــر قــد تترتــب عــن تغيــر
أســعار الفائــدة.
 .٤مخاطر السيولة
هــي مخاطــر عــدم مقــدرة الشــركة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة للوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بــاألدوات
الماليــة .تنتــج مخاطــر الســيولة عنــد عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتــه
العادلــة .تــدار مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة مــن خــال
متابعــة جــداول التحصيــل المتوقــع للمســتحقات مــن العمــاء وكذلــك أدوات التمويــل البنكــي المتاحــة
للمجموعــة للوفــاء بالتزاماتهــا المســتقبلية حيــن حلولهــا.

اإليضاح  :٢٧إعتماد القوائم المالية
تــم إعتمــاد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي  18ربيــع الثانــي 1435هـــ الموافــق
 18فبرايــر 2013م .

84

