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السادة/ مساهمي الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية                                                      الموقرين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يسر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي عن أبرز أعمال 
وأنشطة الشركة للعام المالي 2012م والقوائم المالية المنتهية 
الئحة  متطلبات  ضوء  في  إعداده  تم  والذي  2012/12/31م،  في 
حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرتين من هيئة 

السوق المالية السعودية.

أرباحًا  أظهرت  التي  اإليجابية  النتائج  مشاركتكم  يسرنا  كما 
ريـال مـقـابـل   ) بـلـغـت ) 198,869,434  المالـي 2012  صافـية للعام 
) 153,368,477 ( ريال بزيادة نسبتها ) 29٪ ( عن العام السابق، علمًا 
وهلل  ارتفع  قد  الرئيسية  األنشطة  من  الشركة  أرباح  صافي  بأن 
 )  ٪5.5  ( وبنسبة  ريال   )  7,947,183  ( بمبلغ  2012م  عام  في  الحمد 
افتتاح  من  الحمد  وهلل  الشركة  تمكنت  كما  السابق،  العام  عن 
منشآة جديدة خالل عام 2012م هي ماريوت لألجنحة الفندقية، 
فقد  الشركة  نتائج  في  للتحسن  ونظرا  اإلدارة  مجلس  أن  كما 
أوصى بصرف أرباح لهذا العام نسبتها 15٪ من رأس المال وبمبلغ 
إجمالي قدره ) 150 ( مليون ريال بزيادة نسبتها 45٪ عما تم صرفه 

في العام السابق.

ومنذ انطالقتنا األولى في الشركة السعودية للفنادق والمناطق 
المسكن  مفهوم  بتطوير  نعتني  ونحن  1976م  عام  السياحية 
ومكان اإلقامة بلمسة أصيلة، وطابع يتميز بروح الضيافة العربية، 
في  الفندقية  الخدمات  تقديم  مجال  في  شركة  أعرق  فكنا 
المسافر  حاجة  فهم  في  السباقين  كنا  بأن  وتميزنا  المملكة، 

والمقيم في هذا الوطن الرحب. 

للفنادق  التشغيل  ذراع   ) مكارم   ( تمثل  متكامل  كجسد  نحن 
كبيرة  إنجازات  تحقيق  استطعنا  خاللها  ومن  اهلل  بفضل  والذي 
فندق  آخرها  وكان  المملكة  فنادق  أبرز  من  مجموعة  وتشغيل 
مكارم منى والذي تمكنت  مكارم من تشغيله  في عام 2012م ، أما 
) الجزيرة ( فتعكس ذراعنا التشغيلي للمرافق والعقار واإلسكان.

إن إلـتـزامـنـا بالـتـمـيـز في تـحـقـيـق مـسـتـويات عالية في األعمال 
إلى  وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية تحثنا كل يوم 
الحفاظ على هذه الصدارة. كما أن سعينا لجذب أفضل الكفاءات 
لبناء القيادات الوطنية في مجال الضيافة والحفاظ على معدالت 
الـتـوطـيـن الـعـالـيـة التي نـفتخر بها ونسعى إلى زيادتها، وتطوير 
عالقـاتـنـا مـحـلـيـًا وإقـلـيـمـيـًا وعـالميًا مع شركائنا االستراتيجيين 
يجسد إيماننا العـمـيـق بـروح الـشـراكـة الذي انعكس على تحسن 

مستوى الخدمات وزيادة مستويات الربحية للشركة. 

والنمو  عنوانها،  والنزاهة  فاألمانة  بقيمها،  الشركة  وتتميز 
الشراكة  وروح  هدفها،  الدائم  والتميز  استراتيجيتها،  المستمر 
مع  استثماراتها  في  والتوافق  طابعها،  والمسؤولية  أسلوبها، 

أحكام الشريعة اإلسالمية منهجها. 

واهلل ولي التوفيق،،،

مجلس اإلدارة ٪5.5
نــمــو فــي الـربـح الــتــشغيلي
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1. فندق ماريوت الرياض

يمتاز فندق ماريوت الرياض بأنه أحد أهم وأفضل فنادق الخمس 
نجوم في المملكة العربية السعودية.

في  واالستراتيجية  الحيوية  المواقع  من  الفندق  موقع  ويعتبر 
قلب مدينة الرياض على شارع المعذر، بالقرب من منطقة العليا، 
في  المعالم  أهم  من  وقربها  وأهميتها  بمركزيتها  المعروفة 
الدولي  الملك خالد  العاصمة، و يبعد قرابة 30 دقيقة من مطار 

بالرياض.

الفخمة  المطاعم  من  وعدد  وجناح  غرفة   )  389  ( من  ويتكون 
وقاعات اجتماعات مجهزة بأحدث اإلمكانيات والخدمات. 

تجهيزها  تم  والتي  لالحتفاالت  مكارم  قاعة  الفندق  يضم  كما 
القت  والتي  واإلحتفاالت،  والمؤتمرات  اإلجتماعات  أكبر  إلقامة 
والضيوف  النزالء  من  ملحوظًا  ورضًا  اآلن،  حتى  مشهودًا  نجاحًا 

والعمالء.

أرقى  يقدم  الذي  الصحي  بالنادي  يتميز  ماريوت  فندق  أن  كما 
الخدمات وأكثرها رفاهية للنزالء والضيوف.

2. ماريوت لألجنحة الفندقية ) منشأة جديدة (

الرياض، ويتناسب مع متطلبات رجال  ويقع بجوار فندق ماريوت 
فترات  قضاء  وينوون  الرياض  إلى  زيارة  في  القادمين  األعمال 
طويلة، إذ يعتبر حاًل رائعًا لهم بما يوفره من شقق وأجنحة رحبة، 
ومجهزة بأحدث التجهيزات، ويتكون ماريوت لألجنحة الفندقية 
بين  موزعة  مختلفة  بأحجام  جناحًا   )117( تتضمن  طابقًا   )14( من 
كافة  لتناسب  نوم  غرف  ثالثة  أو  غرفتين  أو  واحدة  نوم  غرفة 

األذواق واإلحتياجات، باإلضافة إلى مطعم وناٍد صحي.

ـاطـق الـسـياحيـة  ــادق والــمـــن تأسست الشركة السعوديـة للفـــن
ــرئـيـســي  كشركة مساهمة سـعـوديـة يـتـلـخـص نـشـاطـهـا الـ
فـي اإلنـشـاء والـتـمـلـك واإلدارة والـتـشـغـيـل واالسـتـثمار والـشـراء 
والـمـشـاركـة واالسـتــئــجــار واإليــجــار للــمــنـشـآت الـفـنـدقـيـة 
والـعـقـاريـة وتـمـلـك األراضـي وتـطـويـرهـا وتـقـسـيـمها وإقـامـة 

الـمبـانـي عـلـيها أو تأجيرها.

أواًل : النشاط الرئيسي للشركة

ثانيًا: المنشآت المملوكة للشركة

نسبة توزيع األرباح المقترحة لعام 
2012 م هي 15 ٪ من رأس المال
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3 . فندق دبلومات كورت يارد ماريوت )منشأة جديدة(

يـقـع الـفـنـدق مـقـابـل المدخل الجنوبي لحي السفارات بالرياض، 
في منطقة تمتاز بالهدوء وسـهـولة الـوصـول بـعـيـدًا عن صـخب 

وزحام مدينة الرياض.

يارد  الكورت  فنادق  سلسلة  من  إفتتاحه  يتم  فـندق  أول  ويـعـد 
بالـمـمـلـكـة، ويـمـتـاز بـطـابـع األعـمـال مع الـحفاظ على مفهوم 
فيه  يوفر  متكاماًل  مناخًا  الفندق  يقدم  إذ  واالسترخاء،  الهدوء 
للعمل  المرنة  والمساحات  المتقدمة،  التقنية  الرائعة،  التجربة 

والراحة في الوقت نفسه.

الخدمات،  بكامل  مـجـهزة  وجـنـاحـًا  غـرفـة   )286( من  ويتـكـون 
باإلضافة إلى مطعم وناٍد صحي متكامل ومركز لرجال األعمال 
األعمال  لمتطلبات  تستجيب  التي  االجتماعات  قاعات  من  وعدد 

والشركات من تجهيزات متقدمة.

4.  بيوت المستقبل )المرحلة األولى(

انطلقت فكرة ) بيوت المستقبل ( لتحقق تطلعات الراغبين في 
استئجار سكن مثالي بمواصفات عالية.

فهو يقع في حي السفارات الذي يعتبر حيًا نموذجيًا هامًا يضم 
كافة الخدمات والمرافق التي قد يحتاج إليها الساكن. وتتكون 
األحجام،  مختلفة  سكنية  وحدة   )  139  ( من  المستقبل  بيوت 
تتكون من ) 6 ( نماذج تتراوح ما بين الفلل ذات األحجام المختلفة، 

والشقق السكنية.

6. المجمعات السكنية

ويتكون  الرياض،  العاصمة  شرق  في  شرق  الجزيرة  مجمع  يقع 
غرفة   )  59  ( المجمع  يضم  كما  مركزيًا.  مكيفة  فيال   )  19  ( من 
لألفراد مؤثثة وموزعة على مبنيين منفصلين عن الفلل وبمداخل 
مـسـتـقـلـة ومـرافـق تـرفـيـهـيـة تـشـمـل الـنادي الصحي وحدائق 

ومالعب مختلفة.

 ويشمل النادي الصحي على صالتين لأللعاب وحمام بخار وساونا 
ومالعب  خضراء  مسطحات  مع  للصغار  وآخر  للكبار  ومسبحًا 
إلى  والنقل  الشاملة  الصيانة  خدمات  إلى  باإلضافة  لألطفال، 

مراكز التسوق والمدارس.

أما مجمع الجزيرة ريزدنس فيقع في حي المعذر بمدينة الرياض. 
صحي  ناٍد  وجود  مع  األحجام  مختلفة  فيال   )  73  ( من  ويتكون 
متكامل.  وتتميز كافة المجمعات بالخصوصية واألمان والهدوء 

وروعة التصميم، والذي يستجيب لطموح وأذواق الساكنين.

يارد  كورت  ماريوت  فندق  أول  افتتاح 
في المملكة و الذي يتضمن 286 غرفة 

وجناح مجهزة بكامل الخدمات

وقد تمت تسمية الوحدات بأسماء مستمدة من البيئة الـمحـلية 
 ) الطلحة   ( و   ،) السدرة   (،) النخلة   ( مثل  العربية  الجزيرة  وثقافة 

لتعطي انطباعًا أصياًل في أجواء حديثة.

إلى  باإلضافة  الكاملة،  الخصوصية  يمنح  بأنه  المشروع  ويتميز 
توفير خدمات الصيانة المستمرة على مدار الساعة للساكنين.

5. مركز التخصصي بالزا

هايبر  ويضم  الرياض  بمدينة  التجارية  المراكز  أهم  من  يعتبر 
على  اإلدارية،  والمكاتب  التجارية  المحالت  من  والعديد  ماركت 
مكة  طريق  تقاطع  على  المركز  ويقع  تقريبًا.  40,000م2  مساحة 

مع شارع التخصصي.

حيوية،  منطقة  في  االستراتيجي  بموقعه  المركز  ويتميز 
التخصصي  فيصل  الملك  مستشفى  من  قربه  إلى  باإلضافة 

ومركز األبحـاث.

وهـــو مـركـــز يـوفـر كـافـــة احـتـيـاجـــات ومـســـتـلزمـات الـفـرد 
والمطاعــم  والـمـالبـــس  الـغـذائـيـــة  الـمـــواد  مــن  واألســـرة 

والمقاهي وغيرها.
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تم إنشاء المجموعة بهدف إدارة وتشغيل الفنادق التي تمتلكها 
باإلضافة  السياحية،  والمناطق  للفنادق  السعودية  الشركة 
الشركة  إستراتيجية  تركز   حيث  للغير،  المملوكة  المنشآت  إلى 

الجديدة على التوسع في االدارة و التشغيل.

السوق  الحتياجات  العميق  بتفهمها  المجموعة  تتميز  كما 
اإلدارة  في  الخبرة  لديه  متكامل  عمل  فريق  وبوجود  المحلي، 
المشاريع  افتتاح  على  والمقدرة  عالمية،  بمعايير  والتشغيل 
الجديدة، باإلضافة إلى امتالكها نظامًا إداريًا متكاماًل على أحدث 

ما توصلت إليه الصناعة الفندقية.

والتواجد في أهم المعارض المحلية و اإلقليمية المتخصصة في 
الصناعة الفندقية، واالستثمار األمثل لكافة القنوات اإللكترونية، 

وتقوم المجموعة بإدارة وتشغيل المنشآت التالية:

1. فندق مكارم أجياد مكة

ويقع هذا الفندق الفاخر بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة، 
على بعد بضع دقائق سيرًا على األقدام من باب الملك عبدالعزيز.

ثالثية،  ثنائية،  مفردة،  بين  تتفاوت  غرفة   )  409  ( الفندق  ويضم 
صممت  فاخرة  أجنحة  الفندق  يضم  كما  خاصة.  وغرف  رباعية، 

على أحدث طراز بإتقان في تأثيثها وتميز في جمالها.

ويضم الفندق أرقى وأكبر بهو فندق في مكة المكرمة، إضافة 
مزدلفة،  منى،   ( المقدسة  المشاعر  إلى  الوصول  سهولة  إلى 
أرجاء  كافة  في  المجانية  االنترنت  خدمة  تتوفر  كما   ،) وعرفات 
شركة  رأسمال  من   ٪99.44 نسبته  ما  الشركة  وتمتلك  الفندق، 

مكة للفنادق المحدودة المالكة للفندق.

2 . فندق مكارم أم القرى

يقع فندق مكارم أم القرى في مكة المكرمة على طريق أجياد. 
ويتميز الفندق بتصميمه الهندسي األخاذ ذي االثنى عشر طابقًا، 
إليه  للوصول  دقائق   5 يستغرق  إذ  الحرام  المسجد  من  وقربه 

بالحافلة.

الفخامة  بطابع  تتميز  وجناح  غرفة   )  336  ( من  الفندق  ويتكون 
واألناقة ومطاعم وقاعات اجتماعات ومحالت تجارية.

تناسب  التي  الرحبة  بمساحاتها  وأجنحته  الفندق  غرف  وتمتاز 
العائالت،  لتناسب  ورباعية  ثالثية  غرف  تتوفر  كما  األذواق،  كافة 
إضافة إلى غرف لفئة ذوي االحتياجات الخاصة، كما تتوفر خدمة 
مصاعد  ستة  وهناك  الفندق،  أرجاء  كافة  في  المجانية  االنترنت 
كبيرة في الفندق لضمان راحة النزالء والضيوف، ويتوفر بالفندق 

مواقف للسيارات يتسع لـ80 سيارة.

إلى  المؤدي  الدائري  الطريق  من  بالقرب  يقع  الفندق  أن  كما 
مملوك  والفندق   ،) وعرفات  مزدلفة،  منى،   ( المقدسة  المشاعر 

لشركة أصيلة لالستثمار.

3. فندق مكارم البيت

المكرمة  بمكة  الششة  منطقة  في  البيت  مكارم  فندق  يقع 
بشارع الملك عـبـدالـعـزيـز على مـسـافـة ) 3 ( كـيلومتر من الحرم 

المكي، وعلى مقربة من الجمرات.

ويـتـكـون الـفـنـدق من ) 270 ( غـرفـة وجـنـاح وتـتـمـيـز بـالـفـخـامــة 
والراحة. ويضـم الفندق ضـمن مـرافـقـه وخـدمـاتـه الـمـطـاعـم 
خدمة  تتوفر  كما  التجارية،  والمحالت  االجتماعات  وقـاعـات 
االنترنت المجانية في كافة أرجاء الفندق، ويقدم الفندق خدمة 
يضم  كما  مكيفة،  بحافالت  الشريف  الحرم  وإلى  من  التوصيل 
مواقف مجانية تتسع لـ 100 سيارة. والفندق مملوك لشركة أصيلة 

لالستثمار.

4. فندق مكارم منى ) منشأة جديدة (

المكرمة،  بمكة  العزيزية  منطقة  في  منى  مكارم  فندق  يقع 
مطاعم،  مثل  آخرى  ومرافق  وجناح  غرفة   )294( من  ويتكون 
االنترنت  خدمة  تتوفر  كما  تجارية،  ومحالت  اجتماعات  قاعات 
المجانية في كافة أرجاء الفندق، وهو مملوك لسعادة االستاذ/ 

محمد بن إبراهيم الغامدي.

ثالثًا :  المنشآت المدارة من قبل الشركة

مجموعة مكارم للضيافة

20 ٪ نـمـو فـي صـافـي األربـــــاح
في فنادق ومنتجعات مكارم

أكثر من 2 مليون زائر لفنادق
ومنتجعات مكارم
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5. قرية مكارم النخيل

وتقع على خليج أبحر الشمالية بمدينة جدة، التي تبعد حوالي 20 
عبدالعزيز  الملك  مطار  عن  دقيقة   15 و  جدة،  مدينة  عن  دقيقة 

الدولي.

وتحتوي هذه القرية على ) 112 ( فيال فاخرة و) 21 ( شقة فندقية 
وفــنـدق يـتــكـون من ) 43 ( غـرفـة وجـنــاح وقـاعـات اجـتـمـاعــات 
ومطعم وناٍد صحي للرجال وآخر للنساء ومرسى بحري لليخوت 
واألنشطة البحرية وشواطئ رملية وبالزا مطلة على البحر تتسع 

لـ800 شخص.

وقـد روعــي فـي تـصميـم قريــة مــكـارم الـنـخـيـل الخصوصية 
والراحة، إذ تم تخصيص 83٪ من مساحة المشروع للمسطحات 
تتوفر  كما  واالسترخاء،  بالراحة  انطباعًا  يعطي  مما  الخضراء، 
خدمة االنترنت المجانية في كافة أرجاء القرية، وتمتلك الشركة 
السياحية  للمناطق  النخيل  شركة  رأسمال  من   ٪98.73 نسبته  ما 

المالكة للقرية.

6. مجمع مكارم ريزدنس األندلس

يقع مجمع مكارم ريزدنس في حي األندلس المتفرع من شارع 
التحلية بمدينة جدة. ويضم المجمع ) 30 ( فيال مؤثثة تأثيثًا فاخرًا 
على مستوى فنادق الخمس نجوم، إذ تتكون كل فيال من طابق 
أرضي يـشـمـل صـالـة اسـتـقـبال وصالون للضيوف وصالة طعام 
ومطبخ كامل التجهيز وغرفة للــمـربية أو الـخـادمــة بـدورة مياه 

خاصة مع غرفة غسيل.

إلى  باإلضافة  رئيسي  نوم  جناح  فيشمل  العلوي  الطابق  أما 
غرفتين  مستقلتين للنوم كل منهما بدورة مياه خاصة، وكذلك 
غرفة للمعيشة. ويتميز المجمع بعنصر الخصوصية وطابع األمن 
واألمان واألجواء العائلية الهادئة، إضافة إلى توفر خدمات لرجال 
والمجمع  للسائقين،   وغرف  وترفيهية  رياضية  ومرافق  األعمال 

مملوك لشركة أصيلة لالستثمار.

7. مجمع مكارم ريزدنس الروضة

ويقع مجمع مكارم ريزدنس في حي الروضة بمدينة جدة، وهو 
يعتبر أحد أهم وأرقى األحياء في جدة، بالقرب من شارع التحلية. 
ويتكون من ) 28 ( فيال سـكـنـيـة بمـسـاحـات مـخـتـلـفة ومواقف 

سيارات ومبنى لإلدارة والخدمات المساندة وناٍد صحي.

ويـتمـيـز الـمـجـمع بـالـهـدوء والـخـصـوصـيـة الـعـائـلية والخدمات 
لشركة  مملوك  والمجمع  التصميم.  وروعة  الراقية  الفندقية 

أصيلة لالستثمار.

8. منتجع مكارم القمر

يقع منتجع مكارم القمر على خليج أبحر الشمالية بمدينة جدة، 
إذ يبعد قرابة 25 دقيقة عن وسط مدينة جدة، و 15 دقيقة عن 
المنتجع من ) 53 ( فيال  الدولي. ويتكون  الملك عبدالعزيز  مطار 

موزعة بين غرفتين وثالث غرف نوم.

9. فندق مكارم الرياض

وهو من الفنادق الفخمة ذات الخمس نجوم، ويقع الفندق في 
خالد  الملك  مطار  إلى  فندق  أقرب  ُيعد  حيث  الرياض  العاصمة 
الدولي، و بعيدًا عن ضوضاء المدينة، ويضم ) 248 ( غرفة وجناحًا 

تم تجهيزها على أعلى المستويات وأرقى المعايير الفندقية. 

كما يـضـم الـفـنـدق مـجـمـوعـة مـن الـمـطـاعم المميزة ومنها 
مـطـعـم الـبـانـورامـا الـذي يـقـدم تـشـكـيـلة واسعة من األطباق 
العالمية في أجواء ساحرة وإطاللة بانـورامـيـة من الـطـابق األخير 
المنطقة  معالم  مشاهدة  الضيف  يستطيع  حيث  الفندق،  في 
المحيطة بالفندق لياًل واالستمتاع بالهدوء الخالب وسط اضاءات 

الشموع.

للحفالت  وصالة  متعددة  اجتماعات  بقاعات  الفندق  يتميز  كما 
تتسع لـ) 400 ( شخص ومركز لرجال األعمال. و يوجد بالفندق ناٍد 

صحي ومالعب رياضية. ويتميز الفندق كذلك بالمساحات الكبيرة 
للمسطحات الخضراء، واتساع مواقفه لعدد كبير من السيارات، 
وأجنحة  وغرفًا  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لفئة  غرفًا  يضم  كما 
كافة  في  المجانية  االنترنت  خدمة  تتوفر  كما  المساحة،  رحبة 

أرجاء الفندق، وهو مستأجر من الهيئة العامة للطيران المدني.

10. فندق مكارم تبوك

المدينة  طريق  على  تبوك  مدينة  في  تبوك  مكارم  فندق  يقع 
المنورة - تبوك ، حيث يضم تشكيلة رائعة من الغرف واألجنحة 

الفخمة التي يصل عددها إلى ) 79 ( غرفة وجناح.

من  قائمة  يقدم  الذي  الوليمة،  مطعم  الفندق  يضم  كما 
لالحتفاالت  قاعة  إلى  باإلضافة  والشرقية،  العالمية  المأكوالت 
 250 إلى  تتسع  التي  األعمال  لرجال  والمؤتمرات  والمناسبات 

شخصًا. 

كما أن الفندق هو الوحيد في تبوك الذي يقدم خدمات النادي 
الصحي للنزالء والضيوف ورجال األعمال.

أما المواقف فتتسع ألكثر من 150 سيارة لتتناسب مع عدد النزالء 
واستيعاب المناسبات واألفراح، كما تتوفر خدمة االنترنت المجانية 
من   ٪97.14 نسبته  ما  الشركة  وتمتلك  الفندق،  أرجاء  كافة  في 

رأسمال شركة تبوك للفنادق المحدودة المالكة للفندق.

20 ٪ نمو في اإليرادات في فنادق 
ومنتجعات مكارم

12 ٪ نمو في نسبة االشغال في 
فنادق ومنتجعات مكارم
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تخـتـص الـمـجـمـوعـة بـتـقـديـم خدمات إدارة وتشغيل المنشآت 
المملوكة  للمنشآت  الخدمات  هذه  بتوفير  بدأت  حيث  العقارية، 
أكسبها  مما  السياحية،  والمناطق  للفنادق  السعودية  للشركة 
خبرة عملية أهلتها إلى االنطالق في تقديم هذه الخدمات إلى 
عمالء الشركة الباحثين عن إدارة متميزة لمنشآتهم بروح الخدمة 

الفندقية وتتولى المجموعة إدارة وتشغيل المنشآت التالية:

1. مجمع الجزيرة بدر

شرق  فريد  موقع  في  الفاخرة  للفلل  بدر  الجزيرة  مجمع  يقع 
مدينة الرياض في حي الريان، ويتكون من ) 40 ( فيال مؤثثة تأثيثًا 

فاخرًاً. كما أنها مزودة تلقائيًا بالقنوات الفضائية.

3. حديقة الروضة الترفيهية

حي  في  الرياض  منطقة  أمانة  من  مستأجرة  أرض  على  تقع 
لزائريها مجموعة  70,000م2. وتوفر  بالرياض على مساحة  الروضة 
صالة  إلى  إضافة  األعمار،  مختلف  تناسب  المختلفة  األلعاب  من 

متعددة األغراض.

4. حديقة الوطن

تقع على أرض مستأجرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 
في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وسط الرياض. وهي حديقة 
معالم  فيه  تبرز  للمملكة،  مصغر  موقع  على  تحتوي  فريدة 
أللعاب  باإلضافة  الرياض  مياه  برج  يتوسطها  و  الرئيسية،  المدن 
ومجموعة  مائية  ومناطق  تراثية  بتصاميم  وشاليهات  ترفيهية 

من المطاعم.

مجموعة الجزيرة

وتتكون كل فيال من دورين، ويتميز المجمع بالخصوصية واألجواء 
التوصيل  وخدمة  الرياضية  المرافق  إلى  إضافة  الهادئة،  العائلية 
إلى المراكز التجارية و المدارس. والمجمع مملوك لشركة أصيلة 

لالستثمار.

2. منشآت عقارية أخرى
 

أخرى  عقارية  منشآت  أربعة  وتشغيل  بإدارة  المجموعة  تقوم 
األولى(  )المرحلة  المستقبل  بيوت  في  تتمثل  الشركة  تمتلكها 
ومجمع الجزيرة شرق ومجمع الجزيرة ريزدنس )المعذر( و مركز 

التخصصي بالزا.
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والذي  السفارات،  حي  بفندق  الخاصة  التصاميم  تحديث  يتم   .1
سيتم إنشاؤه داخل حي السفارات بالرياض. ويجري حاليًا المتابعة 

مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض العتماد التصاميم.

2. تـم تـكـلـيـف أحــد بـيـوت الـخـبـرة الـمـتـخـصـصة إلجراء دراسة 
لالستغالل األمثل لألرض الجنوبية واألرض الغربية لفندق ماريوت 
وذلك  (م2،   28.580  ( مساحتهما  إجمالي  والـبالـغـة  يـارد  كـورت 

بهدف االستفادة من األرض إلقامة مشروع مناسب عليها.

الداخلية  التصاميم  الدراسات الخاصة بأعمال  3. يتم حاليًا إجراء 
بفندق وقرية مكارم النخيل وفندق مكارم تبوك. كما تم دعوة 
عدد من المكاتب االستشارية لتقديم عروضهم لدراسة توسعة 

قرية النخيل وتوسعة فندق مكارم تبوك.

4. يتم حاليًا دراسة البدائل المثلى لالستفادة من األرض المملوكة 
البدائل  دراسة  يتم  كما  الرياض،  مدينة  غرب  والواقعة  للشركة 
الرياض  بمدينة  الناصرية  بحي  الواقعة  األرض  لتطوير  المتاحة 

لالستفادة منها وفقًا الحتياجات السوق.

خامسًا: مشاريع تحت الدراسة والتصميم

1. بيوت المستقبل ) المرحلة الثانية (

المرحلة  لمشروع  التشطيبات  أعمال  تنفيذ  في  العمل  يجري   
أراٍض  على  فيال   )  35  ( يضم  والذي  المستقبل،  بيوت  من  الثانية 
من  االنتهاء  المتوقع  ومن  السفارات.  بحي  الشركة  تمتلكها 

التنفيذ خالل الربع الثالث من عام 2013م بإذن اهلل.

المستقبل  بيوت  من  الثالثة  المرحلة  تنفيذ  في  العمل  يجري   
والذي يتضمن بناء ) 125 ( وحدة سكنية مختلفة األحجام. ويقام 
لتطوير  العليا  الهيئة  من  استئجارها  تم  أرض  على  المشروع 
بإذن  المتوقع  بالرياض. ومن  الرياض داخل حي السفارات  مدينة 
اهلل االنتهاء من تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2014م.

لـتطوير  العليا  ـة  الـهــيــئ من  الـالزمـة  المـوافـقـات  أخـذ  يجـري   
لبيوت  الرابعة  بالمرحلة  الخاصة  التصاميم  على  الرياض  مدينة 

رابعًا: مشاريع تحت التنفيذ
 

المستقبل، والتي تضم ) 33 ( وحدة سكنية سـتقـام على أراٍض 
تم استئجارها من الهيئة.

 تـم إجـراء بعـض التصامـيـم الداخلـية لـتـطويـر نـمـاذج تـصاميم 
ومـتـطـلبـات  معطيـات  مع  يتالءم  بما  المستقبل  بيوت  وحدات 

السوق الحديثة.

2. فندق ماريوت الرياض

ماريوت  بفندق  والممرات  الغرف  تأثيث  بإعادة  الشركة  تقوم 
الفندقية  السوق  في  القادمة  المنافسة  مع  لتتواكب  الرياض، 
بمدينة الرياض. ويتم تنفيذ المشروع على مراحل، إذ من المتوقع 

أن ينتهي التأثيث بنهاية عام 2013م.

بعد نجاح المرحلة األولى يجري العمل 
على مضاعفة وحدات بيوت المستقبل

داخل حي السفارات بالرياض
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وتتـركـز أغراض تـلـك الشركـات في األنـشطـة الـفـنـدقية والعقارية، وذلك على النحو التالي:

رأس المالالنشاط الرئيسيالشركةم
) ريال (

المنشأة 
التابعة 
للشركة

نسبة 
مساهمة 

الشركة ) ٪ (

إجمالي إيرادات الشركات 
لعام 2012م

شركة مكة للفنادق 1
فندق مكارم 165,600,000فندقيالمحدودة

99,4477.646.545أجياد بمكة

شركة النخيل للمناطق 2
قرية مكارم 59,250,000فندقي - عقاريالسياحية

98,7333.187.279النخيل بجدة

شركة تبوك للفنادق 3
فندق مكارم 27,300,000فندقيالمحدودة

97,1414.262.943بتبوك

الشركة السعودية 4
100,000,000فندقي للخدمات الفندقية

فندق قصر 
الرياض 
بالرياض

لم يتم االنتهاء من إعداد 30
حساباتها الختامية

شركة المدينة للفنادق 5
فندقي - عقاريالمحدودة

1,000,000 بعد 
تخفيض 
رأس المال

-504.458.693

422,000,000فندقي - عقاريالشركة الوطنية للسياحة6

عدد من 
المنشآت 
بمنطقة 

عسير

لم يتم االنتهاء من إعداد 1,65
حساباتها الختامية

شركة مكارم المعرفة 7
21.400.000عقاريللضيافة

تحت الدراسة
في المدينة 

المنورة
تم تأسيسها بتاريخ %50

2012/9/26م

8
الشركة اإلعالمية 

لخدمات التسويق )تحت 
التصفية(

تسويق- ترويج- 
تحت التصفية2,000,00025عالقات عامة

ضمن نطاق مدينة المعرفة االقتصادية بمساحة ) 10,500 (م2.

وستقوم مجموعة مكارم للضيافة ) الذراع التشغيلي للشركة ( 
بإدارة وتشغيل المشروع الفندقي عند إكتماله بإذن اهلل.

الـمـحـدودة  للـفـنادق  الـمـديـنـة  شركة  رأسمـال  لزيادة  نـظـرًا   .3
السعودية  الشركة  تمتلك  والتي   ) الشقيقة  الشركات  إحدى   (
للفنادق والمناطق السياحية 50٪ من رأسمالها عن حاجة الشركة، 
فقد قرر الشركاء تخفيض رأسمال الشركة من ) 25 ( مليون ريال 
1 ( مليون ريال مع بقاء نسبة ملكية الشركاء في الشركة   ( إلى 

كما هي.

4. تبلغ عدد الشركات التي تستثمر بها الشركة ) 8 ( شركات ) ذات 
أنشطتها  جميع  وتمارس  تأسيسها  تم   ،) محدودة  مسؤولية 
صادرة  دين  أدوات  والتوجد   ( السعودية،  العربية  المملكة  داخل 

ألي من تلك الشركات (.

اعتمدها  التي  الجديدة  االستراتيجية  تطبيق  الشركة  تواصل 
مجلس اإلدارة، وذلك بهدف تطوير خطط األعمال والتوسع في 
بناء  مع  بالتوازي  السوق  في  المتاحة  الفرص  واستغالل  األعمال 

القدرات.

1. تم بيع األرض الواقعة على طريق الدمام أبو حدرية بالمنطقة 
من  ربح  للشركة  تحقق  وقد  ريال  مليون   )  68  ( بمبلغ  الشرقية 
المالية  النتائج  إدراجه ضمن  ريال تم  ( مليون   56 ( بلغ  األرض  بيع 

للشركة للربع األول من عام 2012م.

مدينة  شركة  مع  شراكة  اتفاقية  بتوقيع  الشركة  قامت    .2
مكارم  شركة  تأسيس  بمقتضاها  تم  االقتصادية،  المعرفة 
برأسمال   ) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   ( للضيافة  المعرفة 
تتم  أن  على  الشركتين،  بين  مناصفة  ريال  مليون   )  21.4  ( قدره 
زيادة رأس المال على مراحل ليصل إلى ) 214 ( مليون ريال بحسب 
المعرفة  مكارم  شركة  وستقوم  المشروع.  تطوير  متطلبات 
أجنحة  يضم  متكامل  مجمع  يتضمن  مشروع  بإقامة  للضيافة 
االستخدام  متعددة  وقاعات  تجارية  ومحالت  ومكاتب  فندقية 
على األرض التي قامت شركة مكارم المعرفة بشرائها، والواقعة 

سادسًا: االستثمارات
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في  المنتهية  المالية  للسنة  الموحدة  الدخل  قائمة  أظهرت   .1
2012/12/31م بأن إجمالــي اإليرادات قد بلغ ) 456,020,088 ( ريال، في 

حين بلغ مجموع األعباء ) 248,241,775 ( ريال.

وبذلك فإن صافي دخل العام بعد خصم الزكاة وحقوق األقلية 
بلغ )198,869,434( ريال مقارنة بمبلغ ) 153,368,477 ( ريال بإرتفاع 
قدره ) 45,500,957 ( ريال وبما نسبته ) 29٪ ( عن العام السابق، علمًا 
أرباح الشركة من األنشطة الرئيسية قد ارتفعت وهلل  بأن صافي 
 )  ٪5.5  ( وبنسبة  ريال   )  7,947,183  ( بمبلغ  2012م  عام  في  الحمد 
الجديدة  المنشآت  تشغيل  بدء  بسبب  وذلك  السابق،  العام  عن 
على  الشركة  منشآت  معظم  تشغيل  تحسن  إلى  باإلضافة 
إغالق  بسبب  الرياض  ماريوت  فندق  إيرادات  انخفاض  من  الرغم 

جزء من غرف الفندق لتجديد األثاث.

2012م  لعام  الدخل  قائمة  في  التغيير  التالي  الجدول  ويوضح 
مقارنة بالعام الماضي.

سابعًا : النتائج المالية

تغيير الزيادة 2011م2012مالبيان
من النقصان

نسبة 
التغيير )٪(

398,627,094358,032,97840,594,11611إيرادات النشاط

203,613,821179,194,29124,419,53014مصروفات النشاط

195,013,273178,838,68716,174,5869مجمل ربح النشاط

15,973,76014,582,5701,391,1909مصروفات عمومية وإدارية 

28,654,19421,817,9816,836,21331استهالك الموجودات الثابتة

150,385,319142,438,1367,947,1835.5صافي ربح النشاط

) 100 () 6,748,440 (06,748,440مكاسب غير محققة

57,392,99410,002,77547,390,219473إيرادات أخرى

صافي الربح قبل الزكاة وحصة 
207,778,313159,189,35148,588,96230األقلية

2,528,2402,478,01350,2272.03زكاة الشركات الشقيقة

حصة األقلية في أرباح الشركات 
898,339545,361352,72864الشقيقة

204,351,734156,165,97748,184,50831صافي ربح السنة قبل الزكاة

5,482,3002,797,5002,684,80096الزكاة الشرعية

198,869,434153,368,47745,500,95729الصافي بعد الزكاة الشرعية

مجموعه  ما  2012/12/31م  في  الـمـســاهمين  حـقـوق  بـلـغـت   .2
) 1,789,056,437 ( ريـال، وبـلـغـت الـقـيـمـة الـدفـتـرية بذلك التاريخ 
 )  7.89  ( بمبلغ  االسمية  القيمة  عن  بزيادة  ريال   )  17.89  ( للسهم 
ريال وبنسبة قدرها ) 79٪ (. كما بلغ إجمالـي األصول ما مجموعـه 

) 2,051,552,570 ( ريال.

3. وافـقـت الـجـمـعـيـة العامة غـيـر الـعـاديـة للـمـسـاهـمين في 
بزيادة  اإلدارة  مجلس  توصية  على  2012/2/19م  بتاريخ  اجتماعها 
رأس مال الشركة من ) 690,060,970 ( ريال إلى ) 1,000,000,000 ( ريال وذلك 
بإصدار ) 30,993,903 ( سهم بقيمة ) 309,939,030 ( ريال عن طريق 
يملكها  قائمة  سهم   )  2,23  ( كل  مقابل  مجاني  سهم  منح 
يوم  تداول  بنهاية  المساهمين  بسجل  المقيدون  المساهمون 
قيمة  تسديد  تم  وقد  العادية،  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
الزيادة في رأس المال من األرباح المبقاة بمبلغ ) 139,005,671 ( ريال 
واالحتياطي االتفاقي بمبلغ ) 170,933,359 ( ريال وقد تم تعديل 
المادة ) 6 ( من الـنـظـام األسـاسي للـشركة والخاصة برأس المال 

بما يعكس ذلك.

اجتماعها  في  للمساهمين  العادية  العامة  الجمعية  وافقت   .4
رصيد  برفع  اإلدارة  مجلس  توصية  على  2012/4/8م  بتاريخ 
50٪ من  ريال وبما نسبته   )  500,000,000  ( ليصبح  النظامي  االحتياطي 
رأس مال الشركة الجديد بعد الزيادة وذلك بإضافة المتبقي من 
أرباح العام المالي 2011م بعد التوزيعات والبالغ ) 32,442,733 ( ريال 
وتحويل مبلغ ) 94,389,725 ( ريال من رصيد االحتياطي االتفاقي. 

ومن المقترح إيقاف التجنيب لالحتياطي النظامي اعتبارًا من عام 
2012م.

يكون  2012م  عام  عن  المقترح  األرباح  توزيع  حساب  فإن  عليه   .5
على النحو التالي:

المبلغ )ريال(البيان

198,869,434صافي دخل العام ) بعد الزكاة الشرعية (
يخصم

-االحتياطي النظامي ) ٪10 ( *
) 50,000,000 (أرباح للمساهمين ) دفعة أولى ( 5% من رأس المال

148,869,434المتبقي من صافي دخل العام
يخصم

) 1.800.000 (مكافأة مجلس اإلدارة
) 100.000.000 (أرباح للمساهمين ) دفعة ثانية ( 10% من رأس المال

47.069.434المتبقي ويضاف لألرباح المبقاة

* لم يتم تجنيب نسبة من أرباح هذا العام لالحتياطي النظامي 
نظرًا لوصول رصيد االحتياطي إلى 50٪ من رأس المال.
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2012م2011م2010م2009م2008مالبيان

281,034,970358,032,978398,627,094 * 293,882,510733,262,808إيرادات النشاط
152,670,474326,644,606135,384,213179,194,291203,613,821مصاريف النشاط

141,212,036406,618,202145,650,757178,838,687195,013,273مجمل ربح النشاط
مصروفات عمومية 

00014,582,57015,973,760وإدارية

22,447,68420,957,62820,885,61321,817,98128,654,194االستهالك
118,764,352385,660,574124,765,144142,438,136150,385,319صافي ربح النشاط

مكاسب )خسائر( غير 
0006,748,4400محققة

11,316,7926,935,3454,235,76510,002,77557,392,994إيرادات أخرى
صافي الربح قبل زكاة 

الشركات وحصة 
األقلية

130,081,144392,595,919129,000,909159,189,351207,778,313

زكاة الشركات 
2,870,1732,472,4482,223,8452,478,0132,528,240الشقيقة

حصة األقلية في أرباح 
373,463102,5181,572,460545,361898,339شركات شقيقة

صافي ربح السنة قبل 
126,837,508390,020,953125,204,604156,165,977204,351,734الزكاة

3,817,2139,453,7992,466,5652,797,5005,482,300الزكاة الشرعية
الصافي بعد الزكاة 

123,020,295380,567,154122,738,039153,368,477198,869,434الشرعية

تم في عام 2012م فصل المصاريف العمومية واإلدارية في بند مستقل وتم تعديل أرقام سنة 
المقارنة بما يتفق مع ذلك.

* يتضمن إيراد بيع قرية الخليج شاطئ نصف القمر بمبلغ ) 485 ( مليون ريال.

2. قائمة المركز المالي:

2012م2011م2010م2009م2008مالبيان
إجمالي الموجودات 

663,803,417435,505,119246,309,239235,206,127301.401.741المتداولة

إجمالي الموجودات 
254,393,268276,798,257464,361,206456,655,231206.661.254غير المتداولة

صافي الموجودات 
1,034,326,3981,126,635,1301,175,607,7881,269,810,2471.543.489.575الثابتة

1,952,523,0831,838,938,5061,886,278,2331,961,671,6052.051.552.570إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات 

522,711,485135,376,215144,006,032179,928,342201.154.507المتداولة

إجمالي المطلوبات 
68,351,35063,490,64760,903,62157,722,66454.257.632غير المتداولة

حقوق األقلية في 
13,378,67215,415,14318,450,38717,450,3227.083.994الشركات الشقيقة

إجمالي حقوق 
1,348,081,5761,624,656,5011,662,918,1931,706,570,2771.789.056.437المساهمين

إجمالي المطلوبات 
1.952.523.0831.838.938.5061.886.278.2331.961.671.6052.051.552.570وحقوق المساهمين

يوضح الجدول أدناه ملخص النتائج المالية لخمس سنوات سابقة.

1. قائمة الدخل

بالريال السعودي بالريال السعودي

إجمالي حقوق المساهمينإجمالي الموجودات

صافي الربحصافي ربح النشاطإيرادات النشاط
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2. تم انتخاب المهندس عبداهلل بن محمد العيسى رئيسًا لمجلس اإلدارة للدورة الجديدة، وبهذه 
لـمـعالي األستاذ / مساعد بن محمد السناني  الـتـقـديـر  المناسبة يود مجلس اإلدارة أن يـسـجـل 
مجلس  في  عضويتهما  فترة  انتهت  واللذين  العنبر،  صالح  بن  عبدالعزيز   / المهندس  ولسعادة 

اإلدارة، لجهودهما المخلصة طيلة الفترة الماضية.

كما يرحب المجلس بكل من سعادة األستاذ/ فهد بن عبداهلل القاسم وسعادة األستاذ/ مصعب 
بن سليمان المهيدب، اللذين انضما لعضوية المجلس اعتبارًا من دورته الحالية.

وتوجد  فيها  طرفًا  الشركة  كانت  جديدة  عقود  أية  توجد  ال   .3
فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو 

المدير المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم.

وهناك عقود إدارة وتشغيل مدتها ) 10 ( سنوات لمجمع مكارم 
مكارم  وفندق  القرى  أم  مكارم  وفندق   ) األندلس   ( ريزدنس 
بدر  الجزيرة  ومجمع   ) الروضة   ( ريزدنس  مكارم  ومجمع  البيت 
والمملوكة لشركة أصيلة لالستثمار، والتي من ضمن إدارتها كل 
العيسى  المهندس عبداهلل بن محمد  اإلدارة  رئيس مجلس  من 

وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن عبداهلل العيسى.

تقوم  وتشغيل  إدارة  عقود  هي  العقود  تلك  أن  بالذكر  الجدير 
الشركة بموجبها بتشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة محددة من 
إجمالي اإليرادات ونسبة محددة من إجمالي ربح التشغيل لكل 

منشأة.

وقد حصلت الشركة على أتعاب بما مجموعه ) 3.919.859 ( ريال 
لقاء إدارة وتشغيل تلك المنشآت خالل العام 2012م.

صفة العضويةاالسمم

غير تنفيذيالمهندس / عبداهلل بن محمد العيسى1
مستقلالدكتور / صالح بن علي الهذلول2

3
األستاذ / علي بن إبراهيم العجالن

غير تنفيذي) ممثل صندوق االستثمارات العامة (

4
األستاذ / عبداهلل بن محمد العبدالجبار

غير تنفيذي) ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (

5
األستاذ / مسفر بن علي الحمدان

مستقل) ممثل المؤسسة العامة للتقاعد (
مستقلاألستاذ / ناصر بن محمد السبيعي6
غير تنفيذياألستاذ/ بدر بن عبداهلل العيسى7
مستقلاألستاذ / فهد بن عبداهلل القاسم8
مستقلاألستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب9

إدارة  العامة مجلس  الجمعية  انتخبت  2012/12/31م، فقد  الماضية في  المجلس  نظرًا النتهاء دورة 
للدورة الجديدة التي بدأت اعتبارًا من 2013/1/1م ولمدة ثالث سنوات كاًل من:  

ثامنًا : مجلس اإلدارة

4. تكون مجلس إدارة الشركة في دورته التي انتهت بتاريخ 2012/12/31م من ) 9 ( أعضاء طبقًا للبيانات التالية:

فئة العضويةاالسمم
عدد األسهم التي يمتلكها 

) العضو أو الجهة التي 
يمثلها ( في الشركة

نسبة التملك 
في بداية العام 

)٪(

نسبة التملك 
في نهاية 

العام )٪(

الشركات المساهمة األخرى 
التي يشارك فيها العضو في 

مجالس إدارتها

بنك البالد1.4490,0010,001غير تنفيذيمعالي األستاذ / مساعد بن محمد السناني1

1.4490,0010,001غير تنفيذيالمهندس/ عبداهلل بن محمد العيسى2
1. بنك الرياض

2. شركة اإلسمنت العربية
3. شركة سابك

األستاذ / علي بن إبراهيم العجالن3
-16.628.45816.616,6غير تنفيذي) ممثل صندوق االستثمارات العامة (

-1.4490,0010,001عضو مستقلالدكتور / صالح بن علي الهذلول4

األستاذ / مسفر بن علي الحمدان5
الشركة السعودية 1.743.2151,71,7عضو مستقل) ممثل المؤسسة العامة للتقاعد (

للصناعات الدوائية
شركة األسمدة “سافكو”72.4570,070,07غير تنفيذيالمهندس / عبدالعزيز بن صالح العنبر6
بنك البالد1.5860,0030,001عضو مستقلاألستاذ / ناصر بن محمد السبيعي7

األستاذ / عبداهلل بن محمد العبدالجبار8
-6.540.5916,56,5غير تنفيذي) ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (

مجموعة صافوال1.4850,0010,001غير تنفيذياألستاذ / بدر بن عبداهلل العيسى9
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اإلدارة  مجلس  أعضاء  زوجات  تـمـتـلـكـها  أسـهـم  تـوجـد  ال   .5
الجهات  القصر. كما ال توجد أسهم يمتلكها ممثلو  وأوالدهم 
فيما  القصر  وأوالدهم  وزوجاتهم  اإلدارة  مجلس  في  االعتبارية 
العجالن  إبراهيم  بن  علي  لألستاذ  مملوكة  سهم   )  1,000  ( عدا 

عضو مجلس اإلدارة ) ممثل صندوق االستثمارات العامة (.

بالشركة  العاملين  التنفيذيين  كبار  يمتلكها  أسهم  توجد  ال   .6
أو زوجاتهم وأوالدهم القصر فيما عدا ) 1,249 ( سهمًا يمتلكها 
الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بدر بن حمود البدر، كما ال توجد 
أي مصلحة أو حقوق اكتتاب في فئة األسهم ذات األحقية في 
التنفيذيين  وكبار  الشركة  إدارة  مجلس  ألعضاء  تعود  التصويت 
أدوات دين للشركة  أو  القصر في أسهم  وزوجاتهم وأوالدهم 

أو أي من الشركات التابعة لها.

محمد  بن  عبداهلل  وشركة  القابضة  ماسك  شركة  إن  حيث   .7
السعودية  الشركة  مساهمي  ضمن  من  وأوالده  العيسى 
للفنادق والمناطق السياحية، وتمشيًا مع تعليمات هيئة السوق 
محمد  بن  عبداهلل  المهندس/  أن  التنبيه  ينبغي  فإنـه  المالية، 
( له مصلحة مع شركة ماسك  اإلدارة  رئيس مجلس   ( العيسى 

القابضة. 

كمــا أن كاًل من المهندس عبداهلل بن محمد العيسى واألستاذ/ 
بدر بن عبداهلل العيسى )عضو مجلس اإلدارة( لهما مصلحة مع 

شركة عبداهلل بن محمد العيسى وأوالده.

ويوضح البيان أدناه التغير في ملكية األسهم لتلك الشركة خالل 
عام 2012م:

عدد األسهم بداية االسمم
العام

عدد األسهم نهاية 
التغيرالعام

026.315.10926.315.109شركة ماسك القابضة1
20,00028.9828.982شركة عبداهلل محمد العيسى وأوالده2

التالي يوضح سجل  ( اجتماعات. والجدول   4 ( اإلدارة خالل عام 2012م  بلغ عدد اجتماعات مجلس 
حضور األعضاء لهذه االجتماعات.

االجتماع االسمم
األول

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
نسبة االجماليالرابع

الحضور

100٪4معالي األستاذ / مساعد بن محمد السناني1
100٪4المهندس / عبداهلل بن محمد العيسى2

األستاذ / على بن إبراهيم العجالن3
100٪4)ممثل صندوق االستثمارات العامة(

100٪4الدكتور / صالح بن علي الهذلول4

األستاذ / مسفر بن علي الحمدان5
100٪4)ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

100٪4المهندس / عبدالعزيز بن صالح العنبر6
75٪3-األستاذ / ناصر بن محمد السبيعي7

األستاذ / عبداهلل بن محمد العبدالجبار8
100٪4)ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

100٪4األستاذ / بدر بن عبداهلل العيسى9

9. المكافآت والتعويضات :
المدفوعة خالل عام 2012م لكل من أعضاء مجلس  المكافآت والتعويضات  أدناه  الجدول  يوضح 
اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وذلك على 

النحو التالي:

* عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة التي تم صرفها للرئيس التنفيذي السابق بناء على عقد العمل ونظام العمل.

كبار التنفيذيينأعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلينأعضاء المجلس التنفيذيينالبيان

360.0004.008.000  4.724.000 *الرواتب والتعويضات
195.0001.797.000البدالت

1.800.000852.000المكافآت
4.724.0002.355.0006.657.000اإلجمالي
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مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

وفقًا  المجلس  لـعـضـويـة  بالترشيح  اإلدارة  لمـجـلـس  الـتـوصـيـة 
أي  ترشيح  عدم  مراعاة  مع  المعتمدة،  والمعايير  للسياسات 

شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة 
والمؤهالت  للقدرات  وصف  وإعداد  اإلدارة  مجلس  لعضوية 
الوقت  تحديد  ذلك  في  بما  اإلدارة،  مجلس  لعضوية  المطلوبة 

الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

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

تـحـديد جـوانـب الـضـعـف والـقـوة في مـجـلـس اإلدارة، واقـتـراح 
معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وعدم  المستقلين،  األعضاء  استقاللية  من  سنوي  بشكل  التأكد 
وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس 

إدارة شركة أخرى.

مجلس  أعضاء  ومكافآت  لتعويضات  واضحة  سياسات  وضع 
السياسات  تلك  وضع  عند  ويراعى  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة 

استخدام معايير ترتبط باألداء. 

ونظرًا النتهاء دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 2012/12/31م، فقد قرر مجلس اإلدارة إعادة تشكيل اللجنة 
اعتبارًا من 2013/1/1م ولمدة ثالث سنوات من كل من: 

المنصباالسم

رئيسـًاالمهندس/ عبداهلل بن محمد العيسى
عضوًاالدكتور/ صالح بن علي الهذلول 

عضوًااألستاذ/ مسفر بن علي الحمدان
عضوًااألستاذ/ عبداهلل بن محمد العبدالجبار

عدد مرات الحضورالمنصباالسم

2رئيسمعالي األستاذ/ مساعد بن محمد السناني 
2عضوالدكتور/ صالح بن علي الهذلول 

2عضواألستاذ/ عبداهلل بن محمد العبدالجبار

1. لجنة الترشيحات والمكافآت 

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خالل عام 2012م ورفعت تقاريرها لمجلس اإلدارة، 
وتتكون اللجنة من:

تاسعًا : اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

مهام لجنة المراجعة

أجل  من  الشركة،  في  الداخلية  المراجعة  إدارة  على  اإلشراف 
التي  والمهمات  األعمال  تنفيذ  في  فاعليتها  مدى  من  التحقق 

حددها لها مجلس اإلدارة.

رأيها  عن  مكتوب  تقرير  ووضع  الداخلية  الرقابة  نظام  دراسة 
النظام  لتحسين  توصيات  أي  واستخالص  شأنه  في  وتوصياتها 

ورفع ذلك لمجلس اإلدارة.

اإلجراءات  تنفيذ  ومتابعة  الداخلية  المراجعة  تقارير  دراسة 
التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم 
من  التأكد  بالتعيين  التوصية  عند  ويراعى  أتعابهم،  وتحديد 

استقالليتهم.

خارج  عمل  أي  واعتماد  القانونيين،  المحاسبين  أعمال  متابعة 
بأعمال  قيامهم  أثناء  بها  يكلفون  التي  المراجعة  أعمال  نطاق 

المراجعة. 

دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها 
عليها.

دراسـة ملحوظات المحاسب الـقـانـونـي على الـقـوائـم الـمـالـيـة 
ومتابعة ما تم في شأنها. 

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس 
اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. 

دراسـة الـسـيـاسـات الـمـحـاسـبـيـة الـمتـبعة وإبداء الرأي والتوصية 
لمجلس اإلدارة في شأنها.

2.  لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خالل عام 2012م خمس اجتماعات، ورفعت تقاريرها لمجلس اإلدارة، وتتكون 
لجنة المراجعة من كل من:

المنصباالسم

رئيسـًااألستاذ / علي بن إبراهيم العجـــــالن           
عضوًااألستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب

عضوًااألستاذ / إبراهيم بن سالم الرويـس
عضوًااألستاذ / عبدالرحمن بن صالح الخليفي

عدد مرات الحضورالمنصباالسم

5رئيساألستاذ/ مسفر بن علي الحمدان 
5عضواألستاذ/ بدر بن عبداهلل العيسى

1عضواألستاذ/ محمد بن حمدالجديبي
5عضواألستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس 

ونظرًا النتهاء دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 2012/12/31م، فقد قرر مجلس اإلدارة إعادة تشكيل اللجنة 
من كل من: 
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3. لجنة االستثمار

اجتماعًا واحدًا خالل عام  االستثمار  اإلدارة تشكيل لجنة لالستثمار. وقد عقدت لجنة  قرر مجلس 
2012م بحضور كافة أعضائها. ورفعت تقريرها لمجلس اإلدارة، وتتكون اللجنة من:

المنصباالسم

رئيسـًامعالي األستاذ/ مساعد بن محمد السناني 
عضوًاالدكتور/ صالح بن علي الهذلول 

عضوًاالمهندس/ عبداهلل بن محمد العيسى
عضوًااألستاذ/ ناصر محمد السبيعي

وقد تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة اعتبارًا من 2013/1/1م ولمدة ثالث سنوات على النحو التالي:

المنصباالسم

رئيسـًااألستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي
عضوًااألستاذ/ فهد بن عبداهلل القاسم.

عضوًااألستاذ/ بدر بن عبداهلل العيسى.

االسم

األسهم 
المملوكة 
في نهاية 

العام

نسبة 
التملك

األسهم 
المملوكة 
في بداية 

العام

التغيير 

شركة ماسك 
26.3026.315.109٪26.315.109القابضة

صندوق 
االستثمارات 

العامة
16.628.458٪16,611.474.6505.153.808

األستاذ / محمد 
بن إبراهيم 

العيسى
12.828.675٪12.815.460.561) 2.631.886 (

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
6.540.591٪6,54.513.4072.027.184

سجالت  على  بناًء  أعاله  البيانات  رصد  في  الشركة  اعتمدت  وقد 
السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 2012/12/31م.

خمسة  يملكون  الذين  المساهمين  كبار  أدناه  الجدول  يوضح 
بالمئة وأكثر من رأسمال الشركة كما في 2012/12/31م.

عاشرًا : كبار المساهمين

مهام لجنة االستثمار:

توصيات  ورفع  للشركة  المناسبة  االستثمارية  السياسات  وضع 
اللجنة بشأنها لمجلس اإلدارة.

وتحديد  الشركة  في  االستثمار  مبادئ  بإقرار  للمجلس  التوصية 
القنوات االستثمارية.

بها  الدخول  الشركة  تنوي  التي  االستثمارية  الفرص  في  النظر 
ورفع مرئياتهم حولها إلى مجلس اإلدارة.

النمو في إيرادات النشاط 11 ٪

النمو في صافي الربح 9 ٪ 
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2. تم توقيع اتفاقية تسهيالت بنكية بنظام المرابحة مع البنك 
ريال  مليون   )  241.9  ( قدرها  اجمالية  بقيمة  الفرنسي  السعودي 

وتشتمل تلك التسهيالت على:

بيوت  من  الثالثة  المرحلة  وتأثيث  لتمويل  الالزم  التمويل  توفير   
المستقبل بحي السفارات بالرياض والبالغ تكلفتها ) 219 ( مليون 
تستحق  سنوية  دفعات   )  7  ( على  التمويل  سداد  ويتم  ريال 

الدفعة األولى بعد ) 3 ( سنوات من تاريخ أول سحب.

تطوير حديقة الوطنتطوير قرية النخيلالقرض

1430/11/25هـ1419/12/21هـتاريخ القرض
10 سنوات20 سنةمدة القرض

50,000,00030,000,000إجمالي قيمة القرض
1440/11/25هـ1438/12/21هـتاريخ انتهائه

2.500.00012.857.143المسدد من القرض خالل العام
37.500.00017.857.143إجمالي المسدد من القرض حتى نهاية عام 2012م

12.500.00012.142.857المتبقي

بعض  تمويل  في  للمساهمة   ) فوائد  بدون   ( المالية  وزارة  من  قرضين  على  الشركة  حصلت   .1
المنشآت التي أقامتها الشركة وبعض شركاتها التابعة وذلك على النحو التالي:

حادي عشر : القروض

النسبة إلجمالي إيرادات عام 2012مالبيان

81٪ملكية النشاط الفندقي 
16٪ملكية النشاط العقاري

3٪اإلدارة والتشغيل

مقارنة  2012م  لعام  الشركة  نتائج  تحسن  في  فعال  بشكل  للشركة  الرئيسية  األنشطة  أسهمت 
بعام 2011م ويوضح الجدول أدناه نسبة مساهمة كل نشاط في ايرادات النشاط.

تحققت جميع إيرادات النشاط للشركة داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

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

ثاني عشر : توزيع األنشطة الرئيسية للشركة

ثالث عشر : التحليل الجغرافي لإليرادات

النسبةالمبلغالبيان

67.5٪269.329.724منطقة الرياض
27.8٪110.776.233منطقة مكة المكرمة

1٪4.323.191منطقة المدينة المنورة
3.7٪14.203.907منطقة تبوك 

398.633.055اإلجمالي

عن  عبارة  ريال  مليون   )  23  ( بمبلغ  األغراض  متعددة  تسهيالت   
حاجة  عند  تستخدم  مستندية  واعتمادات  ضمان  خطابات 

الشركة لها.

نهاية  حتى  التسهيالت  تلك  من  دفعات  أي  استالم  يتم  ولم 
العام المالي 2012م.

منطقة مكة المكرمةمنطقة الرياض
منطقة تبوك منطقة المدينة المنورة

٪ 3.7

٪ 27.8

٪ 67.5

٪ 1

ملكية النشاط العقاريملكية النشاط الفندقي 
اإلدارة والتشغيل

٪ 81

% 16

٪ 3
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تبلغ الزكاة المستحقة لعام 2012م على الشركة وشركاتها التابعة مبلغ ) 8.014.137 ( ريال، كما تبلغ 
االشتراكات  عن  عبارة  ريال   )  289.600  ( مبلغ  االجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  استحقاقات 
المستحقة  السنوية  الرسوم  بتسديد  الشركة  وتقوم  ومنشآتها  الشركة  لموظفي  النظامية 
تقوم  كما  التجاري،  السجل  ورسوم  والمرور  الجوازات  رسوم  مثل  األخرى  الحكومية  للجهات 

بتسديد اشتراكات الغرفة التجارية.

أ. توزع أرباح الشركة الصافية وفقًا لما نصت عليه المادة ) 42 ( من النظام األساسي للشركة وذلك 
على النحو التالي:

1. تجنب الزكاة المفروضة شرعًا.

2. يجنب 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال، علمًا بأن رصيد االحتياطي قد بلغ 50% من 

راس المال.

3. تجنب كذلك 5٪ من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص ألعمال الصيانة واألغراض 
رأس  عشر  المذكور  االحتياطي  بلغ  متى  التجنيب  هذا  وقف  ويجوز  اإلدارة  مجلس  يحددها  التي 

المال، علمًأ بأن رصيد االحتياطي بلغ أكثر من 10٪ من رأس المال.

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

التعليمات  به  تسمح  بمقدار  اإلدارة  مجلس  لمكافأة  الباقي  من  نسبة  تقدم  بعدما  يخصص   .5
كحصة  كليًا  أو  جزئيًا  المساهمين  على  ذلك  بعد  المتبقي  ويوزع  المختصة  الجهات  من  الصادرة 

إضافية في األرباح أو يرحل لألعوام القادمة.

ب. اسـتـمـرارًا لـحـرص الـشـركـة عـلـى الـتــجـاوب مـع تــطـــلــعات 
المسـاهـمـيـن وتـحـقـيـق أفـضـل العوائد لهم في ضوء الـتوسع 
الـجـيـد والـنـمـو الـمـتـواصـل بأنشطة الشركة المختلفة فقد قرر 
مجلس اإلدارة تـوزيع أربـاح للـمساهمين عن النصف األول من عام 

2012م بواقع ) 60 ( هللة للسهم الواحد.

عن  أرباح  بتوزيع  التوصية  المقترح  التوزيع  حساب  تضمن  وحيث 
عام 2012م بمبلغ ) 150.000.000 ( ريال يمثل ما نسبته ) 15٪ ( من رأس 
النصف  عن  توزيعها  المجلس  قرر  التي  األرباح  وبخصم  المال 
 )  90.000.000  ( المتبقي من األرباح والبالغ  األول، فسيتم توزيع الجزء 
ريال بواقع ) 90 ( هللة للسهم الواحد بعد إقرار الجمعية العامة 

للمساهمين.

خامس عشر : سياسات توزيع األرباح

رابع عشر : المدفوعات النظامية المستحقة
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تطبق الشركة الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية فيما عدا استخدام طريقة 
التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة إلى حين موافقة الجمعية العامة للمساهمين 
على ذلك، كما سيتم في هذه الجمعية إعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

وأسلوب عمل اللجنة واعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عملها.

سادس عشر: الحوكمة

توجد مخاطر محتملة تواجه الشركة تتمثل فيما يلي:

1. من المحتمل أن تتأثر منشآت الشركة الفندقية في الرياض بسبب انخفاض نسبة اإلشغال نظرًا 
هذه  من  يقلل  ومما  الرياض.  بمدينة  الجديدة  الفندقية  المشاريع  استكمال  بعد  العرض  لزيادة 
المخاطر ارتفاع حجم مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض والتي من المتوقع تنفيذها خالل 

الفترة القادمة. باإلضافة إلى تميز مواقع وتجهيزات فنادق الشركة.

2. في حالة تأثر تأشيرات الحج والعمرة بالظروف الصحية أو ألي سبب آخر مما قد يؤثر على تشغيل 
منشآت الشركة في مكة المكرمة ومما يقلل من هذه المخاطرة ويحد من أي تقلبات كبيرة في 

هذا الشأن تنوع نشاط الشركة والتوزيع الجغرافي الستثماراتها داخل المملكة.

3. طبيعة استثمارات الشركة تستغرق فترة طويلة بدءًا من التفكير بالمشروع وحتى اكتمال تنفيذه 
وحصول الشركة على العائد من ذلك االستثمار. ومن المحتمل أن تتغير سمات السوق خالل تلك 

الفترة، وبالتالي تحرص الشركة على متابعة مستجدات السوق لتتجاوب معها بشكل أسرع.

سابع عشر: المخاطر التي تواجهها الشركة
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يقر مجلس اإلدارة بما يلي : 

1. أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح وفقًا لمعايير 
المحاسبة المتعارف عليها ووفقًا لظروف الشركة وبما يتفق مع 
الصادرة  والمعايير  للشركة  األساسي  والنظام  الشركات  نظام 
تقييم  عدا  فيما  القانونين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من 
الفندقية  للخدمات  السعودية  الشركة  في  الشركة  استثمارات 
ذلك  تعذر  حيث  2012م  المالي  للعام  الملكية  حقوق  بطريقة 
إعداد  تاريخ  المالية حتى  إعداد قوائمها  االنتهاء من  نظرًا لعدم 
القوائم المالية للشـركة. كما تعذر ذلك أيضًا للشركة اإلعالمية 
يتم  لم  كما  التصفية،  طور  لدخولها  نظرًا  التسويق  لخدمات 
والتي  للضيافة  المعرفة  مكارم  لشركة  المالية  القوائم  توحيد 
المالية  القوائم  مع   )  ٪50  ( نسبة  فيها  الشركة  مساهمة  تبلغ 
التجاري  نشاطها  الشركة  تلك  ممارسة  لعدم  نظرًا  للشركة 
وعدم صدور قوائم مالية لها، نظرًا لتأسيسها بتاريخ 2012/9/26م.

وتعمل  سليمة  أسس  على  ُأعد  قد  الداخلية  الرقابة  نظام  إن   .2
الرقابة الداخلية وتم  الشركة بشكل مستمر على تطوير نظام 
تنفيذه بفاعلية واليوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على 
مواصلة نشاطها، كما أنه يوجد بالشركة إدارة للرقابة الداخلية 
وتحديد  المناسبة  الرقابية  األنظمة  تطبيق  من  بالتأكد  تقوم 
بكل  وطرحها  الشركة  تواجه  التي  المخاطر  عن  العام  التصور 
والمصروفات  اإليرادات  جميع  بمراجعة  تقوم  كما  شفافية. 
والمعامالت  المستندات  كافة  على  واالطالع  مستمرة  بصفة 
وترفع تقاريرها بصفة دورية إلى لجنة المراجعة ورئيس مجلس 

اإلدارة.

وقد قامت إدارة الرقابة الداخلية خالل العام برفع تقارير عن نتائج 
جوهرية  مالحظات  التوجد  أنه  اتضح  حيث  وتوصياتها  أعمالها 
تستدعي أية إجراءات تصحيحية وأن ما ورد فيها من مالحظات 

يتم متابعتها وتالفيها.

ثامن عشر: اإلقرارات

3. لم يتم توقيع أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة 
من هيئة السوق المالية أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية 

أخرى.

رأسمال  في  حصة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أي  اليملك   .4
الشركات التابعة للشركة.

أي نوع ألي من أعضاء  الشركة أي قرض نقدي من  5. لم تقدم 
أعضاء  أحد  عقده  قرض  أي  الشركة  تضمن  ولم  اإلدارة  مجلس 

المجلس.

6. ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق 
خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة 
خيار  وحقوق  مصلحة  أي  توجد  ال  كما  المالية.  السنة  خالل 
التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تعود  اكتتاب  وحقوق 
وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة أو 

أي من شركاتها التابعة.

7. ال تـوجـد أي حـقـوق تـحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة 
للتحويل إلى أسهم أو حـقـوق خـيـار أو مـذكـرات حـق اكـتـتاب أو 

حقوق مشابهة أصدرتها الشركة.

8. ال يـوجـد أي اسـتـرداد أو شـراء أو إلـغـاء مـن جـانـب الـشركة ألي 
أدوات دين قابلة لالسترداد.

9. لم يـتـم عـقـد اتـفـاق أو تـنـازل مـع أي مـن المساهمين أو أحد 
تنازل  بموجبه  تم  بالشركة  والتنفيذيين  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

أحدهم عن أرباح أو رواتب أو تعويض.

بعد استعراض ما تقدم، فإن مجلس اإلدارة يقتـرح على السادة 
المساهمين ما يلي:

1. التصديق على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة.
2. اعـتـمـاد الـقـوائـم الـمـالـيـة وتـقـريـر مـراقـب الـحـسابات للعام

المالي 2012م.

3. الـمـوافـقـة عـلـى اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح لعام 
رأس  ( من   ٪15 ( الواحد وبنسبة  للسهم  ريال   )  1.5  ( بواقع  2012م 
النصف  ( هللة كأرباح عن   60  ( أن تم صرف  بأنه سبق  المال علمًا 
األول لعام 2012م وسيتم توزيع المتبقي وقدره ) 90 ( هللة لكل 
أسهم  لمالكي  2012م  عام  من  الثاني  النصف  عن  كأرباح  سهم 
انعقاد  بنهاية تداول يوم  المقيدين في سجالت تداول  الشركة 

الجمعية.

4. إيقاف تجنيب نسبة من األرباح لالحتياطي النظامي اعتبارًا من 
هذا العام نظرًا لوصول رصيد االحتياطي النظامي إلى ) 50٪ ( من 

رأس المال. 

5. إبـراء ذمـة أعـضـاء مـجـلس اإلدارة خالل دورته الماضية المنتهية 
في 2012/12/31م.

تاسع عشـر: التوصيات

6. اعـتـمـاد ضـوابـط اخـتـيـار أعـضـاء لـجـنـة الـترشيحات والمكافآت 
وأسلوب عمل اللجنة.

7. اعـتـمـاد ضـوابـط اخـتـيـار أعـضـاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل 
اللجنة.

8. الـمـوافـقـة عـلـى تـجـديـد الـترخـيـص الـخـاص بـعـقـود اإلدارة 
والتشغيل لمجمع مكارم ريزدنس ) األندلس ( وفندق مكارم أم 
 ) الروضة   ( ريزدنس  مكارم  ومجمع  البيت  مكارم  وفندق  القرى 
لمدة  لالستثمار  أصيله  لشركة  والمملوكة  بدر  الجزيرة  ومجمع 

سنة اعتبارًا من تاريخ عقد الجمعية.

9. الـمـوافـقـة عـلـى اخـتـيـار مـراقـب حـسـابـات الـشـركة من بين 
الـمـرشـحـيـن من قـبـل لـجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية 
للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

متمنين للشركة استمرار الرقي والتقدم، واهلل ولي التوفيق،،،
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وفي رأينا،فإن القوائم المالية المذكورة أدناه ككل :

 تـظـهـر بـعـدل المركز الـمـالـي للـشـركـة الـسـعـوديـة للفنادق 
أعمالها  ونتائج   2012 ديسمبر   31 في  كما  السياحية  والمناطق 
للسنة  المساهمين  حقوق  في  والتغيرات  النقدية  وتدفقاتها 
المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض واإلفصاح للمعلومات 
المحاسبة  لمعايير  ووفقًا  المالية  القوائم  عليها  تحتوي  التي 

المتعارف عليها والمالئمة لنشاط الشركة .

 تـتـفـق مع مـتـطـلـبـات نـظـام الـشـركات الـسـعـودي والـنظام 
األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

تـحـتـفـظ الـشـركـة بالـسـجـالت الـمـحـاسبية بالحاسب اآللي وأن 
القوائم المالية مطابقة لها .

تقرير مراقب الحسابات

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

السعودية  للشركة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  راجعنا  لقد 
التابعة كما  ) الشركة ( وشركاتها  للفنادق والمناطق السياحية 
في 31 ديسمبر 2012 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية الموحدة 
ذلك  في  المنتهية  للسنة  المساهمين  حقوق  في  والتغيرات 
التاريخ بما فيها اإليضاحات من رقم ) 1 ( إلى رقم ) 17 ( المعتبرة 
هذه  إعداد  مسئولية  وتؤول   ، المالية  القوائم  هذه  من  جزءا 
القوائم المالية إلدارة الشركة وفقًا لنص المادة ) 123 ( من نظام 
لنا  والمقدمة  للشركة،  األساسي  والنظام  السعودي  الشركات 
مراجعتنا  وكانت  طلبناها.  التي  والبيانات  المعلومات  كافة  مع 
فحص  على  واشتملت  عليها  المتعارف  المراجعة  لمعايير  وفقًا 
ضرورية  رأيناها  التي  األخرى  واإلجراءات  المحاسبية  السجالت 
على  الرأي  إبداء  من  تمكننا  القناعة  من  معقولة  درجة  لتكوين 

القوائم المالية. 

7 فبراير 2013

إلى السادة / المساهمـين                                     المحترمين
الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية 

سليمان عبداهلل الخراشي

          
محاسب قانوني ـ ترخيص رقم )91(
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في 31 ديسمبر
20122011إيضاحالموجودات

ريال سعوديريال سعودي

موجودات متداولة
 47,534,863  70,264,983 نقد لدى البنوك والصندوق

 108,644,547  115,728,309 3استثمارات قصيرة األجل
 44,607,523  63,962,165 4ذمم مدينة

 18,972,645  19,450,038 5مخزون
 15,446,549  31,996,246 6أرصدة مدينة أخرى

 235,206,127  301,401,741 مجموع الموجودات المتداولة

 145,344,429  176,588,332 7استثمارات طويلة األجل
 1,269,810,247 1,543,489,575 8صافي الموجودات الثابتة

 309,866,065  29,002,454 مشاريع تحت الدراسة والتنفيذ
 1,444,737  1,070,468 مصروفات مؤجلة

 1,961,671,605  2,051,552,570 إجمالي الموجودات

                                   في 31 ديسمبر
20122011إيضاحالمطلوبات وحقوق المساهمين

ريال سعوديريال سعودي

مطلوبات متداولة
 14,642,857  6,785,713 9الجزء المتداول من القروض

 32,582,026  49,900,523 ذمم دائنة
 41,482,075  36,666,543 دائنو توزيعات أرباح 

 91,221,384  107,801,728 10مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 179,928,342  201,154,507 مجموع المطلوبات المتداولة

 25,357,143  18,571,429 9قروض طويلة األجل
 32,365,521  35,686,203 2مخصص مكافأة ترك الخدمة

 17,450,322  7,083,994 حقوق األقلية في شركات شقيقة
 255,101,328  262,496,133 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
 690,060,970 11,000,000,000رأس المال

 357,550,945 500,000,000احتياطي نظامي
 408,443,096 143,002,490احتياطي اتفاقي

 257,871,100 138,869,435أرباح مبقاة
 )7,355,834( 7,184,512مكاسب )خسائر( غير محققة عن إستثمارات مالية

 1,706,570,277 1,789,056,437مجموع حقوق المساهمين
 1,961,671,605 2,051,552,570إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

0 0 
إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

) تتمة ( قائمة المركز المالي الموحدةقائمة المركز المالي الموحدة
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عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر
20122011إيضاحالبيان

ريال سعوديريال سعودي

 358,032,978  398,627,094 11إيرادات النشاط
 ) 179,194,291 ( ) 203,613,821 (12مصاريف النشاط

 178,838,687  195,013,273 مجمل ربح النشاط
 ) 14,582,570 ( ) 15,973,760 (مصروفات عمومية وإدارية

 ) 21,817,981 ( ) 28,654,194 (االستهالك
 142,438,136  150,385,319 صافي ربح النشاط

 10,002,775  57,392,994 13إيرادات أخرى
 6,748,440  - مكاسب غير محققة عن استثمارات مالية

 159,189,351  207,778,313 صافي الربح قبل  زكاة الشركات وحصة األقلية
 ) 2,478,013 ( ) 2,528,240 (14زكاة الشركات الشقيقة

 156,711,338  205,250,073 صافي الربح بعد زكاة الشركات
 ) 545,361 ( )898,339(حصة األقلية في أرباح شركات شقيقة

 156,165,977  204,351,734 صافي ربح السنة قبل الزكاة
 ) 2,797,500 ( ) 5,482,300 (14الزكاة الشرعية

 153,368,477  198,869,434 صافي الربح

1.501.42ربحية السهم من األعمال الرئيسية
0.570.17ربحية السهم من األعمال األخرى
1.991.53صافي ربحية السهم بعد الزكاة

إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

بيان التدفقات النقدية الموحدةقائمة الدخل الموحدة

الزيادة )النقص( في النقدية

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر
20122011

ريال سعوديريال سعودي

تدفقات نقدية من أنشطة العمليات
 156,165,977  204,351,734 صافي الربح

تعديالت لتسوية صافي الربح لصافي النقدية
الناتجة من ) المستخدمة في ( أنشطة العمليات

 21,817,981  28,654,194 االستهالكات
 148,495  374,269 اطفاء مصاريف مؤجلة

 9,464,187  3,867,772 مخصص مكافأة ترك الخدمة - المكون
 ) 6,748,440 ( - مكاسب غير محققة عن استثمارات

 )13,412,602( ) 19,354,641 () زيادة ( في الذمم المدينة
 ) 3,711,037 ( )477,392() زيادة ( في المخزون

 8,246,035  ) 16,549,696 () زيادة ( نقص في أرصدة مدينة أخرى
 7,896,529  17,318,497 زيادة في ذمم دائنة

 4,838,112  ) 4,815,532 () نقص ( زيادة في دائنو توزيعات أرباح
 21,842,725  20,477,604 زيادة في مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ) 3,738,270 ( ) 9,379,563 (المسدد من الزكاة
 ) 5,859,430 ( ) 547,090 (مخصص ترك الخدمة - المستخدم

 196,950,262  223,920,156 صافي النقدية الناتجة من أنشطة العمليات
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) تتمة ( بيان التدفقات النقدية الموحدة

الزيادة )النقص( في النقدية

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر
20122011

ريال سعوديريال سعودي

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار :  
 ) 148,506,292 ( ) 313,838,292 (إضافات أصول ثابتة

 32,470,777 11,489,696استبعادات وتسويات أصول ثابتة بالصافي
 15,075  15,074 استهالك محمل على مشروعات تحت التنفيذ

 ) 1,128,869 ( - )زيادة( في المصروفات المؤجلة 
 68,547,294  ) 23,787,319 ()زيادة( نقص في االستثمارات

 ) 28,020,856 ( 280,863,611 نقص )زيادة( مشروعات تحت الدراسة والتنفيذ
 ) 76,622,871 ( ) 45,257,230 (صافي النقدية ) المستخدمة في ( أنشطة استثمارية

تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية :
 ) 4,500,000 ( ) 14,642,858 (المسدد من القرض

 ) 105,258,185 ( ) 130,806,098 (أرباح موزعة
 )444,521( - تسويات سنوات سابقة

 ) 50,000 ( ) 117,522 (المستخدم من االحتياطيات
 ) 1,000,065 ( ) 10,366,328 (التغير في حقوق األقلية

 ) 111,252,771 ( ) 155,932,806 (صافي النقدية )المستخدمة في( األنشطة التمويلية

 9,074,620 22,730,120الزيادة في النقدية
 38,460,243 47,534,863النقدية في بداية السنة

 47,534,863 70,264,983النقدية في نهاية السنة
إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة

)خسائر( غير أرباح مبقاةإحتياطي  إتفاقيإحتياطي  نظاميرأس المال
اإلجماليمحققة

1,662,918,193) 3,392,147 (345,030,485408,493,096222,725,789 079,060,096رصيد 2011

) 105,258,185 (0) 105,258,185 (000توزيعات أرباح
) 444,521 (0) 444,521 (000تسويات على األرباح المبقاة

000156,165,9770156,165,977أرباح عام 2011

00) 12,520,460 (012,520,4600المحول لإلحتياطي النظامي
) 50,000 (00) 50,000 (00المستخدم من اإلحتياطي االتفاقي

) 2,797,500 (0) 2,797,500 (000الزكاة الشرعية
) 3,963,687 () 3,963,687 (0000مكاسب غير محققة عن استثمارات مالية

1,706,570,277) 7,355,834 (357,550,945408,443,096257,871,100 079,060,096الرصيد في 31 / 12 / 2011

00) 139,005,671 () 170,933,359 (309,939,0300المحول لزيادة رأس المال
00) 48,059,330 (048,059,3300المحول من األرباح المبقاة لالحتياطي النظامي

المحول من االحتياطي االتفاقي لالحتياطي 
النظامي

094,389,725) 94,389,725 (000

) 117,522 (00) 117,522 (00المستخدم من اإلحتياطي االتفاقي
) 130,806,098 (0) 130,806,098 (000توزيعات أرباح
000204,351,7340204,351,734أرباح عام 2012

000000المحول لإلحتياطي النظامي
) 5,482,300 (0) 5,482,300 (000الزكاة الشرعية

000014,540,34614,540,346مكاسب غير محققة عن استثمارات مالية
1,000,000,000500,000,000143,002,490138,869,4357,184,5121,789,056,437الرصيد في  2012

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2012

إيضاح )1( : الشركة وطبيعة أعمالها 

تأسيس الشركة

الـشـركـة الـسـعـوديـة للـفـنـادق والـمـنـاطـق الـسـياحية )شركة 
مساهمة سعودية( تأسست بتاريخ 6 محرم 1397هـ ) الموافق 27 
) م/ 69( وتم  الملكي رقم  المرسوم  ( بموجب  ديسمبر 1976م 
رقم  التجارى  السجل  بموجب  الرياض  بمدينة  الشركة  تسجيل 

. 1010010726

رأس المال

يـبـلغ رأس مال الشركة 690.060.970 ريال مدفوع بالكامل ومقسم 
إلــى 69.006.097 سـهـم بـقـسـمـة اسـمـيـة 10 ريال للـسـهـم الواحد 
وبتاريخ 1432/10/13هـ الموافق 2011/9/11 صدرت موافقة هيئة السوق 
المالية برقم )2011/27/1( بزيادة رأس مال الشركة ليصبح 1.000.000.000 
بمنح  وذلك  االتفاقي  واالحتياطي  المبقاة  األرباح  باستخدام  ريال 

سهم مجاني لكل 2.23 سهم.

طبيعة نشاط الشركة

والتشغيل  واإلدارة  والتملك  اإلنشاء  في  الشركة  نشاط  يتمثل 
والمطاعم  للفنادق  واإليجار  والمشاركة  والشراء  واالستثمار 
والموتيالت واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والسياحة 
وعلى  المدن  داخل  وأحجامها  أنواعها  إختالف  على  والشواطئ 
الطرق وفي المناطق السياحية العامة ، وتملك األراضي وتطويرها 
كافة  وتقديم   ، تأجيرها  أو  عليها  المباني  وإقامة  وتقسيمها 
، تقوم الشركة بتحقيق أغراضها  خدمات التموين المتعلقة بها 

بنفسها وعن طريق التعاقد الفردي أو المشترك مع اآلخرين .

إيضاح ) 2 ( : ملخص ألهم السياسات المحاسبية 

األساس المحاسبي

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

في الشركات الشقيقة على النحو التالي:

نسبة الملكية

99.44٪شركة مكة للفنادق المحـدودة

97.14٪شركة تبوك للفنادق المحدودة

50.00٪شركة المدينة للفنادق المحدودة

98.73٪شركة النخيل للمناطق السياحية
ويتم استبعاد كافة األرصدة المدينة والدائنة بين الشركة والشركات الشقيقة وفقًا لمعيار توحيد 

القوائم المالية.

تحقيق اإليراد

إتمام  بعد  الموحدة  المالية  القوائم  تتضمنها  التي  التابعة  والشركات  الشركة  إيرادات  إثبات  يتم 
مع  الشركة  تعامالت  عن  تنشأ  التي  اإليرادات  كافة  استبعاد  يتم  كما  للعميل  الخدمة  تأدية 

الشركات التابعة أو بين الشركات التابعة بعضها البعض .

المخزون

أو  التكلفة  بسعر  والشركات  بالشركة  المخزون  تقييم  يتم 
مناسبة  مبالغ  احتساب  بعد  أقل  أيهما  البيعية  القيمة  صافي 
 ، الحركة  بطئ  أو  المتقادم  المخزون  قيمة  في  االنخفاض  لقاء 

ويتم تحديد سعر التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

وُتحمل  تحصيلها  في  المشكوك  للديون  مخصص  تكوين  يتم 
تقدير  على  بناًء  وذلك  الدخل  قائمة  على  به  المتعلقة  المبالغ 

اإلدارة للخسائر المحتملة نتيجة عدم تحصيل الذمم المدينة .

االستثمارات

بنسبة  األخرى  الشركات  في  الشركة  استثمارات  تسجيل  يتم   
تقل عن 50٪ وتزيد عن 20٪ وفقا لطريقة حقوق الملكية.

 يتم تسجيل استثمارات الشركة في الشركات األخرى بنسبة ٪20 
وتسجل  التاريخية  بالتكلفة  الشركات  تلك  مال  رأس  من  أقل  أو 
ويتم  توزيعها  اعتماد  عند  الشركات  تلك  في  االستثمار  إيرادات 
أو  المحققة  الخسائر  في  الشركة  بنصيب  مخصص  تكوين 

المتوقعة .

المصروفات

تتضمنها  التي  التابعة  والشركات  الشركة  مصروفات  إثبات  يتم 
التي  المصروفات  كافة  استبعاد  بعد  الموحدة  المالية  القوائم 
تنشأ عن تعامالت الشركة مع الشركات التابعة أو بين الشركات 

التابعة بعضها البعض .

الموجودات الثابتة

يتم تسجيل الموجودات الثابتة على أساس سعر التكلفة والذي 
اإلنتاجية  طاقتها  من  تزيد  التي  والتحسينات  اإلضافات  يشمل 
ومدة االستفادة منها . وتستهلك الموجودات الثابتة على أساس 
المقدر  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  وذلك  الثابت  القسط  طريقة 

للموجودات الثابتة على النحو التالي 

50 ـــ 75 سنة مباني      

أثاث وتركيبات              10 سنوات

آالت ومعدات              10 سنوات

سيارات               4 سنوات

العمليات بالعمالت األجنبية

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

األجنبية في قائمة الدخل .

مكافأة ترك الخدمة

يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدمة 
المتراكمة حتى تاريخ المركز المالي وفقًا لنظام العمل والعمال 

في المملكة العربية السعودية . 
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اإلحتياطي النظامي

الشركات  لنظام  طبقًا  النظامي  االحتياطي  تكوين  يتم 
بواقع  للشركة  األساسي  والنظام  السعودية  العربية  بالمملكة 
10٪ من صافـي األرباح المحققة سنويًا ويجوز إيقاف تكوينه عندما 

يبلغ رصيده 50٪ من رأس المال .

اإلحتياطي اإلتفاقي

صافـي  من   ٪5 الشركة  تجنب  للشركة  األساسي  للنظام  وفقًا 
الربح السنوي لتكوين احتياطي اتفاقي ويجوز للشركة أن تتوقف 
المال،  رأس  من   ٪10 االتفاقي  االحتياطي  يبلغ  عندما  ذلك  عن 
االستثمارات  الصيانة وخسائر  االحتياطي ألعمال  ويستخدم هذا 

أو حسب قرار مجلس اإلدارة .

الزكاة الشرعية

تخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقًا لتعليمات مصلحة الزكاة 
والدخل.

ايضاح )3( : إستثمارات قصيرة األجل

ايضاح )4( : الذمم المدينة

في 31 ديسمبر
20122011

ريال سعوديريال سعودي

 39,475,825  44,429,811 ذمم مدينة تجارية
 ) 5,657,673( ) 8,152,980 (مخصص ديون مشكوك فيها

33,818,152 36,276,831 صافي ذمم مدينة تجارية
 10,789,371 27,685,334 ذمم مدينة أخرى*

 44,607,523  63,962,165 اإلجمالي

*
تتضمن الذمم المدينة األخرى مبلغ 17.353.900 ريال سعودي يمثل الرصيد المدين المستحق على 
مقاول تنفيذ فندق كورت يارد وبرج االجنحة الفندقية وتحتفظ الشركة بضمانات بنكية مقدمة 

من المقاول تغطي هذه المديونية.

في 31 ديسمبر
20122011

ريال سعوديريال سعودي

 91,713,221  110,344,468إستثمارات مرابحة إسالمية
 10,864,250 0استثمارات لشركات شقيقة في محافظ أسهم*

 6,067,076  5,383,841 استثمارات عقارية
 108,644,547  115,728,309 اإلجمالي

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

ايضاح )5( : المخزون 

إيضاح )6( : أرصدة مدينة أخرى

في 31 ديسمبر
20122011

ريال سعوديريال سعودي

 12,306,410  11,034,576 مصاريف مدفوعة مقدمًا
 3,140,139  20,961,670 إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

 15,446,549  31,996,246 اإلجمالي

في 31 ديسمبر
20122012

ريال سعوديريال سعودي

 17,571,253  17,641,605 لوازم التشغيل
 1,401,392  1,808,433 أغذية ومشروبات

 18,972,645  19,450,038 اإلجمالي
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إيضاح )8( : الموجودات الثابتة 

 أثاثمبانيأراضي
وتركيبات

 آالت
اإلجماليسياراتومعدات

ريال ريال سعوديريال سعوديريال سعودي
سعودي

ريال 
ريال سعوديسعودي

التكلفة
 1,774,350,988  7,470,681  42,197,407  172,578,838  942,749,291  609,354,771 في 1/1/2012

 313,838,292  1,842,700  179,826  63,670,341  248,145,425  - إضافات
 ) 16,811,956 ( ) 792,500 ( -  )  4,739,369( -  ) 11,280,087 (استبعادات وتسويات

 2,071,377,324  8,520,881  42,377,233  231,509,810  1,190,894,716  598,074,684 في 31 ديسمبر 2012
مجمع االستهالك

 504,540,741  6,223,478  37,327,408  136,123,001 324,866,854  - في 1/1/2012
 28,669,268  649,171  1,268,317  10,743,442  16,008,338  - استهالك العام

 ) 5,322,260 ( ) 584,368 ( -  ) 4,737,892 ( -  - استبعادات وتسويات
 527,887,749  6,288,281  38,595,725  142,128,551  340,875,192  - في 31 ديسمبر 2012

صافي القيمة الدفترية
 1,543,489,575  2,232,600  3,781,508  89,381,259  850,019,524  598,074,684 في 31 ديسمبر 2012
 1,269,810,247  1,247,203  4,869,999  36,455,837  617,882,437  609,354,771 في 31 ديسمبر 2011

تضمنت الموجودات الثابتة أراضي وما عليها من منشآت مرهونة لصالح وزارة المالية ضمانًا لقرضين بلغ 
رصيدهما 25.357.142 ريال في 2012/12/31  ) 40 مليون ريال في 2011/12/31 (.

٪ 1.55

٪ 57.5

٪ 0.14
٪ 0.26

٪ 38.75

أثاث وتركيباتمــبـانــيأراضــي
آالت ومعداتسيارات

صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2012

ايضاح )7( : استثمارات طويلة األجل 

القيمة الدفترية لإلستثمارات
20122011الملكية

ريال سعوديريال سعودي

 103,018,179  123,575,848استثمارات في محافظ أسهم
 34,818,650 3034,804,884٪الشركة السعودية للخدمات الفندقية*

 7,000,000 1.657,000,000٪الشركة الوطنية للتنمية واالستثمار السياحي
 - 5010,700,000٪شركة مكارم المعرفة للضيافة**

 500,000 25500,000٪الشركة االعالمية لخدمات التسويق***
 7,600  7,600 أخرى

 145,344,429  176,588,332 إجمالي االستثمارات طويلة األجل

يتم تقييم اإلستثمارات في الشركة السعودية للخدمات الفندقية بطريقة حقوق الملكية.*

**
خالل العام المالي 2012 استثمرت بنسبة 50٪ في رأس مال شركة مكارم المعرفة للضيافة ذات مسئولية محدودة والتي تمارس 

نشاطها التجاري ولم يصدر عنها قوائم مالية. 
لم يتم تقييم اإلستثمار في الشركة االعالمية لخدمات التسويق بطريقة حقوق الملكية نظرًا لدخولها في طور التصفية***
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ايضاح )9( : القروض

إيضاح ) 10 ( : مصروفات 
مستحقة ومطلوبات أخرى

في 31 ديسمبر
20122011

ريال سعوديريال سعودي

 14,642,857  6,785,713 أقساط قصيرة األجل
 25,357,143 18,571,429أقساط طويلة األجل

 40,000,000 25,357,142 اإلجمالي

تتـمـثـل الـقـروض فـي قرضين من وزارة المالية بدون فوائد إلنشاء مـشـروعـيـن سـياحييـن بضـمـان أراضـي الـمـشروعـيـن والمنشآت 
المقامة عليها .

   
وتتمثل األقساط المتبقية من أرصدة القروض فيما يلي :

في 31 ديسمبر
20122011

ريال سعوديريال سعودي

 29,218,511  27,850,488مخصصات زكاة
 24,744,028 26,610,706إيرادات محصلة مقدمًا

 26,508,058 33,915,085مصاريف مستحقة
 10,750,787 19,425,449مطلوبات أخرى

 91,221,384  107,801,728 اإلجمالي

ايضاح )11( : إيرادات النشاط 

ايضاح )12( : مصاريف النشاط

  في 31 ديسمبر
20122011

ريال سعوديريال سعودي

 175,586,249 199,488,663 مصروفات فنادق ومراكز ترفيه
 4,050,564 4,662,072تكلفة تشغيل عقارات مملوكة

 8,742,588 10,336,384تكلفة خدمات وتشغيل
 3,658,494 3,658,049تكاليف تشغيلية أخرى

 192,037,895 218,145,168اإلجمالي

 ) 12,843,604 ( ) 14,531,347 (يخصم : مصاريف متداخلة
 179,194,291 203,613,821الصافي

في 31 ديسمبر
 20122011

ريال سعوديريال سعودي

 305,366,767 339,656,186إيرادات فنادق ومراكز ترفيهية
 43,681,145 48,182,878إيرادات عقارات مملوكة
 17,763,801 19,333,143أتعاب خدمات وتشغيل

4,064,869 5,986,234أرباح من شركات مستثمر بها
 370,876,582 413,158,441اإلجمالي

 ) 12,843,604 ( ) 14,531,347 (يخصم : إيرادات متداخلة
 358,032,978  398,627,094الصافي

ايضاح )13( : إيرادات أخرى 

في 31 ديسمبر
20122011

ريال سعوديريال سعودي

 314,024 430,936إيرادات مرابحات إسالمية
 9,265,699 56,173,377أرباح عقارية

 423,052 788,681إيرادات متنوعة*
 10,002,775 57,392,994اإلجمالي

تمثل األرباح العقارية عن عام 2012 قيمة صافي ربح بيع أرض الشركة بالمنطقة الشرقية.*

ايضاح )14( : الزكاة الشرعية 

تتضمنها  التي  الشقيقة  للشركات  زكاة  مخصصات  تكوين  تم 
تلك  دخل  قوائم  على  وتحميلها  الموحدة   المالية  القوائم 
الشركات بمبلغ 2.528.240 ريال عن عام 2012 مقابل 2.478.013 ريال 

عن عام 2011 .

تم احتساب الزكاة الشرعية عن الشركة على النحو التالي :

   في 31 ديسمبر  
20122011

ريال سعوديريال سعودي

 156,165,977  204,351,734 الربح المحاسبي
 )46,067,796( )59,199,375(بنود مخصومة

 1,801,829  3,363,202 بنود مضافة
 111,900,010  148,515,561 صافي الربح المعدل 

إحتساب الزكاة

 111,900,010  148,515,561 صافي الربح المعدل 
 1,652,753,891  1,729,263,787 بنود مضافة

 )1,663,084,879( )1,658,487,345(بنود مخصومة
 101,569,022  219,292,003 وعاء الزكاة  

 2,797,500  5,482,300 الزكاة الشرعية بواقع%2.50

وتم   2011 عام  حتى  الزكوية  اإلقرارات  بتقديم  الشركة  قامت 
شهادة  على  الشركة  وحصلت  الشركة  على  النهائي  الربط 

زكاة نهائية حتى العام المالي 2009 .
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ايضاح )15( : التزامات محتملة 

   في 31 ديسمبر
20122011

ريال سعوديريال سعودي

12,500,00015,000,000ضمانات قروض لشركات شقيقية 
28,259,87928,259,879خطابات ضمان صادرة للغير

40,759,87943,259,879اإلجمالي

ايضاح )16(: زيادة رأس المال

ايضاح )17(: إعادة تبويب

صدرت موافقة هيئة السوق المالية برقم ) 1-27-2011 ( وتاريخ 2011/9/11 بزيادة رأس مال الشركة من 
وذلك  االتفاقي  واالحتياطي  المبقاة  األرباح  باستخدام  ريال   1.000.000.000 إلى  سعودي  ريال   690.060.970

بمنح سهم مجاني مقابل كل 2.23 سهم .

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض وتبويب العام الحالي.


